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  مجعية الدول األطراف
 

  جلنة امليزانية واملالية
   احلادية عشرةالدورة 

  ٢٠١٢ وفمرين/اين تشرين الث٢٢-١٤ سبتمرب/أيلول ٢٤ ،الهاي
 

* املقررةتها تقدير جدول أنصببشأن طريقةاحملكمة تقرير 
  

  مقدمة  -ألف

أبريل /عشرة املنعقدة يف نيسانثامنة يف دورا ال") اللجنة("زانية واملالية يأشارت جلنة امل .١
ة عتمد جدول األنصبة املقررة للمحكمي من نظام روما األساسي، ١١٧طبقا للمادة أنه  إىل ٢٠١٢

على جدول األنصبة املعتمد للميزانية العادية لألمم املتحدة، مع تعديله وفقاً للمبادئ اليت يستند إليها 
وصت اللجنة بأن تقدم هلا احملكمة يف دورا التاسعة عشرة الطريقة اليت تستخدمها يف أو. اجلدولذلك 

 (1).وضع اجلدول

٢. قدقة اليت تستخدمها احملكمة يف وضع جدول م هذا التقرير الطريوامتثاال لطلب اللجنة ي
 .املقررةتها أنصب

  اإلطار القانوين–ثانيا

اشتراكات الدول األطراف، وفقا  يتم متويل احملكمة من (2)طبقا للنظام املايل والقواعد املالية .٣
 . من نظام روما األساسي١١٧جلدول أنصبة مقررة متفق عليه على النحو املنصوص عليه يف املادة 

ويعتمد هذا اجلدول على جدول األنصبة املعتمد للميزانية العادية لألمم املتحدة، مع تعديله وفقاً 
يف عضوية األمم املتحدة للمبادئ اليت يستند إليها اجلدول حبيث تؤخذ يف احلسبان االختالفات 

  .واحملكمة
رها للسنة املعنية  يف قرا األنصبة املقررةجدولَ )"اجلمعية("طراف مجعية الدول األتعتمد  .٤

نفقات سم يلتقرة ق رأس املال املتداول وجدول األنصبة املقرواملتعلق بامليزانية الربناجمية للمحكمة وصند

                                                           
  CBF/19/11 صدر سابقا بعنوان *

(1)
  .١٨الفقرة ، )ICC-ASP/11/Res/4( تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أشغال دورا الثامنة عشرة  

  .٢-٥راجع، النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية الدولية، البند   (2)
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ويتم الكشف عن تطبيق جدول األنصبة املالئم يف . احملكمة ومتويل االعتمادات وصندوق الطوارئ
 . خارجيوننات املالية السنوية ويصادق عليها مراجعو حساباتاالبي
لنسبة أقصى حد أن أي بيف دورا السادسة قَضت ينبغي اإلشارة أيضا إىل أن اجلمعية  .٥

سيسري أيضا على جدول  ميزانية العادية لألمم املتحدةعلى يسري املقررة ألكرب املشتركني األنصبة 
 (3).األنصبة املقررة للمحكمة

٦. حيد(4). باملئة٢٢ عند ألنصبة املقررةالقصوى ل ةَنسبال األنصبة املقررة لألمم املتحدة  جدولُد 

اشتراك تسديد ب األطراف اجلديدة لزم الدولُتلنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة ل اوفق .٧
لف املقدمة إىل صندوق رأس املال عن السنة اليت تصبح فيها دولة طرفا وبدفع حصتها يف جمموعة الس

 النظام املايل والقواعد املالية عكسيو .(5)ها مجعية الدول األطرافاملتداول حسب النسب اليت تقرر
 (6).ادةللمحكمة هذه امل

يدخل نظام روما األساسي حيز التنفيذ يف حق دولة جديدة يف اليوم األول من الشهر الذي  .٨
 (7).و انضمامهاأو موافقتها أا و قبوهلأ وثائق مصادقتها ةيلي اليوم الستني من إيداع هذه الدول

يتناسب وجدول األنصبة املقررة  بني الدول األطراف مبااملسترد نقدي الفائض تم تقسيم الي .٩
 (8) .تصل ا ذلك الفائضاليت يالساري على الفترة املالية 

١٠.  تحساب يف د مدفوعات الدولة الطرف يف صندوق رأس املال املتداول أوال، مث قي
  (9).ترتيب االشتراكات املقررة على الدولة الطرفسب للصندوق العام، حباالشتراكات املستحقة 

 صندوق الطوارئ جتديدعلى تسري يت ال األنصبة املقررة –ثالثا

١١. احتد قررت اجلمعية يف قد و. د مجعية الدول األطراف مستوى الصندوق والوسيلة اليت ميول
 يف جتديده و٢٠١٢يف   ماليني يورو٧مستوى رئ عند اعلى صندوق الطوبقاء رة اإلشدورا العا

 (10).٢٠١٢يف ليون يورو م ٢,٢حدود 

                                                           
  .يماجلزء ج ICC-ASP/6/Res.4  القرار(3)
  .)و(فقرة ال  A/RES/64/248  األمم املتحدة قرار(4)
(5)
  .٣- ٧البند  ST/SGB/203/7 :األمم املتحدة 
  .١٠- ٥ للمحكمة اجلنائية الدولية، البند ةقواعد املاليلاملايل وا راجع النظام (6)
  .١٢٦ نظام روما األساسي، املادة (7)
  .٧- ٤ للمحكمة اجلنائية الدولية، البند ةقواعد املاليلراجع النظام املايل وا (8)
  .٨-٥راجع النظام املايل واقواعد املايل للمحكمة اجلنائية الدولية، البند  (9)

  .ذالاجلزء  ICC-ASP/6/Res.4 قرارال (10)
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ويتم . عاله فيما يتعلق بالفائض النقديأصندوق الطوارئ إىل املبدأ الوارد جتديد تند سي .١٢
فيها اليت مت يتناسب وجدول األنصبة املقررة الساري على الفترة املالية  مباطراف تقسيمه بني الدول األ

 (11).التكاليف على الصندوقمحل 

أوصت كذلك جلنة امليزانية واملالية يف دورا الثامنة عشرة بأال يكون جدول األنصبة املقررة و .١٣
، التجديدنة املالية نفسه عندما تقبل اجلمعية سصندوق الطوارئ مستقبال هو جدول التجديد املختار ل

جتديد األطراف مبا أن على الدول التجديد املطابقة عندما يتم تقسيم بل على جدول السنة املالية 
للحصول يف األمر مراجعي احلسابات فاحتة  وتقوم احملكمة مب(12).ع إىل األمامليتطندوق الطوارئ ص

ألموال املقرر يف اعلى رأيهم يف مدى تطابق هذا التغيري املقترح يف املمارسة احلالية مع مبادئ توفري 
 . إىل جانب أفضل املمارسات املالية٥البند 

  للمحكمةةحساب جدول األنصبة املقرركيفية  -عاراب

 إىل جدول األنصبة ةقررتستند الصيغة اليت تستخدمها احملكمة لتحديد جدول األنصبة امل .١٤
طراف يف احلسبان االختالفات يف عضوية األمم املتحدة ومجعية الدول األ األمم املتحدة ويأخذ ةاملقرر

 :ولصيغة هي كاآليت. يف نظام روما األساسي

جمموع نسب األنصبة املقررة  مقسوما على نسبة األنصبة املقررة للدولة الطرف يف جدول األمم املتحدة
 .% ١٠٠مضروبا يف ألمم املتحدة يف اجلدول املقرر لمة كلكل الدول األطراف يف احمل

 نسبة ٢٠١٢اشتراكات برسم  للمحكمة ةنصبة املقرروكمثال على ذلك، يتضمن جدول األ .١٥
 ةرصبة املقرنونسبة األنصبة املقررة يف جدول األ. لكة املتحدةم باملئة للم٩,٧٨٦٦ارها أنصبة مقد

وجمموع نسب األنصبة املقررة لكل ،  باملئة٦,٦٠٤بالنسبة إىل اململكة املتحدة هي لألمم املتحدة 
عاله أوبتطبيق الصيغة الواردة .  باملئة٦٧,٤٨هو مم املتحدة الدول األطراف يف احملكمة يف جدول األ

نصبة املقررة للمحكمة  األنسبةَفتنتج  ١٠٠ضرب يف  باملئة وت٦٧,٤٨قسم على  باملئة ت٦,٦٠٤فإن 
 احملكمة يكون املبلغ وبعد تطبيق نفس الصيغة على كل الدول األطراف يف.  باملئة٩,٧٨٦٦وهي 

 . لألمم املتحدة٦٧,٤٨ مقابل ساوي مئة باملئةنصبة املقررة للمحكمة يالكلي لنسب األ

 طرف ةألي دول.  باملئة القصوى لألنصبة املقررة تستخدم الصيغة التالية٢٢تطبيق نسبة ول .١٦
 باملئة فإن ٢٢صيغة الواردة أعاله، أكثر من الفق و، فيما خيصهاتكون نسبة األنصبة املقررة للمحكمة 

نسب األنصبة املقررة يف جمموع فإن باقي الدول األطراف بة إىل بالنسأما .  باملئة٢٢النسبة حتدد عند 
وحلساب نسب األنصبة املقررة للمحكمة لكل واحدة من تلك الدول . جدول األمم املتحدة حمدد

 باملئة ٧٨ألمم املتحدة لتلك الدولة مضروبة يف يف اقررة املخذ نسبة األنصبة أاألطراف ال بد من 
فيما يتعلق ألمم املتحدة املعتمدة يف اوتقسيمها على مبلغ نسب األنصبة ) ملئة با٢٢ ةصق باملئة نا١٠٠(
  .باقي الدول األطرافب

                                                           
  .٧-٤ للمحكمة اجلنائية الدولية، البند ةقواعد املاليلراجع النظام املايل وا (11)
(12) ICC-ASP 11/5 ١٧فقرة ال.  
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مقسوما على جمموع  باملئة ٧٨تحدة مضروبا يف املنصبة املقررة للدولة الطرف يف جدول األمم نسبة األ
 .مم املتحدةنسب األنصبة املقررة لباقي الدول األطراف يف جدول األ

زائدا  باملئة من األنصبة املقررة، ٢٢ هلا نسبة لدول األطراف اليتبالنسبة إىل اوع اجلديد، ام .١٧
 حساب جدول األنصبة املقررة لىواجلدول أدناه يقدم مثاال ع.  باملئة١٠٠ الدول، يساوي يباق

  .من األنصبة املقررةالقصوى  باملئة ٢٢للمحكمة حيث متلك دولة واحدة نسبة 

   نظري جلدول األنصبة املقررة للمحكمةحساب: ١اجلدول 

  دول أعضاء
 األمم املتحدةيف 

  جدول األمم
 )%(املتحدة 

 دول أعضاء
 .د. ج. ميف 

  جدول األمم
 )%( املتحدة

  . جدول م
 )%(. د. ج

  جدول األمم
  )%(املتحدة 

ل املعد. د. ج. جدول م
  ا�
	�ى )%(  ٢٢بنسبة 

 ٧,٥2 ٥ ٦1 ٥ ١الدولة  ٥ ١الدولة 
      ٩ ٢لة الدو

 ١٩,٥ ١٣ ١٥ ١٣ ٣الدولة  ١٣  ٣الدولة 
 ٢٢,٠ ٠ ٤٠ ٣٥ ٤الدولة  ٣٥ ٤الدولة 
 ١٨,٠ ١٢ ١٤ ١٢ ٥الدولة  ١٢  ٥الدولة 
 ١٥,٠ ١٠ ١١ ١٠ ٦الدولة  ١٠ ٦الدولة 
      ٤  ٧الدولة 
 ١٠,٥ ٧ ٨ ٧ ٨الدولة  ٧  ٨الدولة 
 ١,٥ ١ ١ ١ ٩الدولة  ١  ٩الدولة 
 ٦,٠ ٤ ٥ ٤ ١٠الدولة  ٤  ١٠الدولة 
 ١٠٠,٠ ٥٢ ١٠٠ ٨٧ اموع ١٠٠ اموع

  ١٠٠ x ٥/٨٧يساوي 1
  . من املئة٢٢ ما بقي من اجلدول عندما يتم طرح ٧٨ثل مت، حيث ٧٨/٥٢ x ٥يساوي 2

 نصبة املقررةدولة طرف جديدة يف جدول األ إدراج -خامسا

ف لصندوق رأس املال  كامل حصتها السنوية من السلتقديرطرف دولة قبول سنة يف يتم  .١٨
. كل الصناديق األخرىيف املتداول وحصة متناسبة على أساس الرقم اإلمجايل ألشهر العضوية الكاملة 

 تتم مراجعة هيناير فإن/ين كانون الثا١ويف حالة ما إذا كان تاريخ دخول دولة جديدة الحق على 
تقدير اشتراكات الدول املوجودة صال من أجل إعادة  أيناير/ين كانون الثا١وضع يف اجلدول الذي 
 عن مبلغ يف اشتراكات الدول املوجودة ناجمٍوأي اختالف . نتيجة لذلكقلّ ستاليت للفترة املالية 

 .يتم رده لتلك الدولساالشتراك املقدر للدولة الطرف اجلديدة ف

يكون حساب اجلدول اجلديد لألنصبة املقررة للمحكمة مماثال حلساب األنصبة املقررة  .١٩
 .أعاله" دال"املوصوف يف الفقرة 

  واجب التطبيق جدول األنصبة املقررة - سادسا

ق يتطببمليزانية العادية وصندوق رأس املال املتداول املتصل ا تقوم احملكمة فيما يتعلق با .٢٠
 .تعتمده اجلمعية إلقرار امليزانيةكما هو مشار إليه يف القرار الذي املقررة جدول األنصبة 
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ق جدول األنصبة املقررة على أساس عدد يتطبب ،رد الفائض النقديحملكمة، فيما يتعلق بتقوم ا .٢١
 كانون ٣١الدول األطراف اليت دخل نظام روما األساسي حيز التنفيذ بالنسبة إليها بتاريخ 

 . من السنة ذات الصلةديسمرب/األول

ذ جدول بدأ حيث تأخنفس امل، بتطبيق صندوق الطوارئ تجديدتقوم احملكمة، فيما يتعلق ب .٢٢
 عدد الدول األطراف اليت دخل نظام روما األساسي حيز التنفيذ بالنسبة األنصبة املقررة على أساس

 . من السنة ذات الصلةديسمرب/ول كانون األ٣١إليها بتاريخ 

___________ 


