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 مجعية الدول األطراف
 

 لدورة التاسعةا
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ – ٦ ،نيويورك

  متأخرات الدول األطرافاملكتب عن تقرير 

  مذكرة أعدا األمانة

، ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ املؤرخ ICC-ASP/8/Res.3لقرار  من ا٤٨عمال بالفقرة 
. لتنظر فيه اجلمعيةمتأخرات الدول األطراف يقدم مكتب مجعية الدول األطراف طيه التقرير عن 

 التابع نيويوركويعكس هذا التقرير حصيلة املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل يف 
  .للمكتب
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 ةمقدم  -أوال

 كيهريووييقدم هذا التقرير عمالً بالوالية املعهود ا إىل امليسر املعين بقضية املتأخرات، السيد   -١
 بتعيينه يف اجتماعه الرابع") اجلمعية"فيما بعد، (، الذي قام مكتب مجعية الدول األطراف )اليابان (وادا
من امليسرين  ير التقارير املقدمةويتبع هذا التقر. ٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين ٣ املعقود يف عشر

السابقني املعنيني بنفس املوضوع إىل الدورات الرابعة، واخلامسة، والسادسة، والسابعة والثامنة للجمعية 
قرأ هذا التقرير باالقتران مع ولذلك ينبغي أن ي. ويعتمد على االستنتاجات والتوصيات الواردة ا

وعقد امليسر مشاورات غري رمسية مع الفريق العامل يف نيويورك . معيةالتقارير املذكورة، اليت أقرا اجل
  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٨يف 

  :والغرض من عملية التيسري املتعلقة بقضية املتأخرات هو حتقيق عدة أهداف  -٢

التوصل إىل طرق لضمان عدم االستمرار يف تأخري سداد األنصبة املقررة للمحكمة   )أ(
  يز ثقافة االنضباط املايل بني الدول األطراف؛عن طريق تعز

السعي لالهتداء إىل سبل التعاون مع الدول األطراف اليت مل تف بعد بالتزاماا   )ب(
   األرصدة املستحقة؛ اإلبقاء علىاملالية بغية عكس االجتاه إىل

 القدر النظر فيما ميكن عمله يف احلاالت اليت تبلغ فيها االشتراكات غري املدفوعة  )ج(
أو عندما ال يتم الوفاء / من نظام روما األساسي و١١٢احملدد للمتأخرات يف املادة 

  بااللتزامات لظروف خارجة عن إرادة الدولة الطرف املعنية؛

قيد  )١(١١٢إبقاء اآللية املتاحة للدول األطراف لطلب اإلعفاء من تطبيق املادة   )د(
  االستعراض؛

ية واحملكمة والدول األطراف املتأخرة عن تسديد تعزيز االتصال بني اجلمع  )ه(
اشتراكاا من أجل معاجلة موضوع االشتراكات املقررة غري املدفوعة مبزيد من 

  .الفعالية

فإن اجلمعية، يف ،)٢(باإلضافة إىل تأييد توصيات املكتب بشأن متأخرات الدول األطراف  -٣
 روما األساسي على حتويل اشتراكاا املقررة حثت مجيع الدول األطراف يف نظام"دورا السادسة، 

_________________________ 
ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد : "ما يلي من نظام روما األساسي على ١١٢ من املادة ٨تنص الفقرة  )١(

اشتراكاا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها مساويا لقيمة 
 الدولة وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح هلذه. االشتراكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدا عنها

  ".الطرف يف التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب ال قبل للدولة الطرف ا
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة،  لوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظاما )٢(

الد األول، اجلزء الثالث، ، )ICC-ASP/6/20( ٢٠٠٧ديسمرب /ن األول كانو١٤ -نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠نيويورك، 
ICC/ASP/6/Res.2 واملرفق الثالث٤٨، الفقرة .  
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الة املدفوعات املتلقاة حلنتظم مض استعربااملكتب رت أن يقوم قر"، و)٣( "بالكامل ويف املوعد احملدد هلا
خالل السنة املالية للمحكمة وأن تنظر يف التدابري اإلضافية لتشجيع الدول األطراف على تسديد 

  .)٤("املدفوعات حسب االقتضاء

والدول اليت عليها متأخرات  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٢٥حالة االشتراكات يف   -ثانيا

  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٢٥حىت 

 دول أطراف متأخرة عن تسديد سبع، كانت ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٥حىت   -٤
 يورو، ٦٦ ٦٥٥و غري املدفوعة للمحكمة من الدول األطراف حنشتراكات االبلغ جمموع و. اشتراكاا

تشرين  ٣١ من مجيع الدول األطراف حىت ٢٠٠٢منذ عام  بينما بلغ جمموع االشتراكات غري املدفوعة
 دول أطراف قبل الدورة سبعوسيلزم أن تسدد .  يورو١٤ ٠١٥ ٢٧٤ حنو ٢٠١٠ أكتوبر/األول

  الالزمحلد األدىن ا٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٠ إىل ٦ للجمعية اليت ستعقد يف الفترة من تاسعةال
  . من نظام روما األساسي١١٢املادة أن تطبق عليها من املدفوعات لتجنب 

 من مجيع ٢٠١٠وبلغ جمموع االشتراكات غري املدفوعة يف امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام   -٥
غ    يف املائة من جمموع امليزانية البال١٣,٠، وهو ما يعادل  يورو١٣ ٤٧٩ ١٢٩الدول األطراف 

  . يورو١٠٣ ٦٢٣ ٣٠٠

 املشاورات غري الرمسية  -ثالثا

  :٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٨اليت أجريت يف غري الرمسية  املشاورات فيما يلي موجز  -٦

مت بيان أن عدد الدول اليت عليها متأخرات وجمموع االشتراكات املتأخرة قد ازداد   )أ(
عن الرأي القائل بأن مبلغ املتأخرات اخلاضع للمادة أخرى، أعرب من ناحية . ة املاضيةنمقارنة بالس

ومتت اإلشارة إىل أن املزيد من التحسن يف احلالة ميكن التشجيع عليه من خالل .  نسبيال ضئي١١٢
ويف هذا الشأن أقر املشاركون يف . بذل جهود متضافرة لتعزيز التواصل مع الدول األطراف املعنية

 الذي تقدم به امليسر والداعي إىل االتصال بالدول اليت عليها متأخرات املشاورات غري الرمسية املقترح
  .بغية إبالغها وتذكريها بالتزاماا املالية اليت مل تف ا

ن من أسباب عدم الدفع ما يتمثل يف إهذا الصدد عن الرأي القائل يف ومت التعبري   )ب(
  .ة املسؤولة عن الدفعاالفتقار إىل التنسيق فيما بني خمتلف املؤسسات الوطني

_________________________ 
  .٤٦املرجع نفسه، الفقرة  )٣(
  .٤٨ املرجع نفسه، الفقرة )٤(
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، خالفا ١١٢وجرى التأكيد أيضا على أن املتأخرات غري اخلاضعة للمادة   )ج(
 آخذة يف الزيادة احلادة مما من شأنه أن يؤثر سلبا على عمل ،١١٢للمتأخرات اخلاضعة للمادة 

ع االشتراكات ومتت اإلشارة إىل أن الزيادة احلادة مقارنة بالسنة املاضية راجعة إىل جممو. احملكمة
وأشري كذلك إىل . ٢٠١٠املستحقة من قبل مجيع الدول األطراف يف امليزانية الربناجمية املعتمدة يف عام 
من . حاد الدول األطرافآلأن حالة االشتراكات املستحقة قد تتأثر مبفعول الفوارق بني السنوات املالية 

 عن وجهة النظر القائلة بديتأُة آخذ يف الزيادة ناحية أخرى ومبا أن املبلغ الشامل لالشتراكات املستحق
  .ملناقشات املقبلة اليت جتريها الدول األطرافيف امبعاجلة هذه القضية احلامسة 

  االستنتاجات  -رابعا

 واليت  الكفيلة بتشجيع ومساعدة الدول األطراف اليت عليها متأخراتقما زال التماس الطر  -٧
. مكافحة املتأخراتيف اف الرئيسية إلستراتيجية الدول األطراف  من األهد١١٢تنطبق عليها املادة 

ويف هذا . وسعيا وراء حتسني الوضع، جيب القيام، ما أمكن، بتعزيز االتصاالت بتلك الدول األطراف
باإلضافة إىل ذلك طُلب . الصدد، كلّف االجتماع مركز التنسيق باالتصال بالدول املعنية ملناقشة املسألة

جلمعية توجيه مذكرة إىل الدول املعنية يف وقت يسبق الدورة التاسعة جلمعية الدول األطراف من أمانة ا
 من املادة ٨لتذكريها باالشتراكات املستحقة عليها وإبالغها باإلجراءات املمكن إتباعها طبقا للفقرة 

  . من نظام روما األساسي إذا كانت راغبة يف التماس استثنائها١١٢

 اليت تقع خارج نطاق املادة ةك، وبالنظر إىل أن مبلغ االشتراكات املستحقعالوة على ذل  -٨
من املقترح إيالء املزيد من االهتمام يف هذه املسألة يف املناقشات اليت جتريها مبلغ عال نسبيا ١١٢

  .مستقبال الدول األطراف

_____________  


