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 مجعية الدول األطراف
 

 العاشرةالدورة  
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ – ١٢ ،نيويورك

  مفاوضات إجياربشأن تقرير احملكمة إىل املكتب 
  الدوليةقتة للمحكمة اجلنائيةؤاملباين امل

 أجرت احملكمة مبساعدة ٢٠١٠يوليو / متوز٢٩تفويض الذي منحه املكتب بتاريخ ال مبوجب  .١
 بشأن عقد اإلجيار )۱(الكومبساعدة فنية منفصلة مفاوضات مع امل) نيجرييا وأملانيا وأستراليا(املسهلني 

احملكمة يف ملباين جيار احلايل عقد اإلينتهي  و.)۲(للمحكمةية األساسباين ، امل"هاغسه آرك"الساري لبناية 
ار  وافقت على متديد دفع إجيضيفةدولة املال غري أن ،٢٠١٢يوليو / متوز١ أجله يف "هاغسه آرك"
  .٢٠١٣يناير / كانون الثاين١ؤقتة لغاية  احملكمة املباين وم" آركههاغس"

 قضائي تابعة ئة تعاوني، وهي ه"يوروجاست" من احملكمة و كلٌّ"هاغسة آرك" حتتل بنايةَ  .٢
غري أن . احملكمة طرفا فيهوليست ، ضيفةدولة املال والكبني املايل وعقد اإلجيار احل. حتاد األورويبلال
الوطنية البناء رة من وكالة ش من الباطن مباستأجري، "يوروجاست" الشريك للمحكمة، ستأجرملا

  .Rijksgebouwendienst (‘RGD’) -اهلولندية 

 صاعدا ف٢٠١٠يوليو / متوز٢٩من ابتداء  الكحمادثات مع املوجب تفويضها مبت احملكمة رجأَ  .٣
 ١٩٥,٧ملتر املربع امثن يبلغ ومبقتضى عقد اإلجيار الساري . أكثرمالئمة من أجل ضمان شروط إجيار 

كثر من وميثل هذا توفريا أل.  يورو للمتر املربع١٦٨مثن مؤخرا لها املالك الصفقة اليت قبِتتوقع و. يورو
ومن أجل توضيح األثر املايل الكامل واملتوقع إلجيار . " آركههاغس" يورو يف السنة لتأجري ٣١٤,٠٠٠

 إلجيار كل العقارات ٢٠١٠جدوال يوضح التكلفة يف من هذا التقرير األول كل احملكمة يتضمن املرفق 
أيضا إيراد جدول يبني وكأساس للمقارنة مت .  حالياعهفالدولة املضيفة بدتقوم و اليت تشغلها احملكمة

  .٢٠١٣تكلفة اإلجيار املتوقعة لكل عقار يف 

                                                 
غري أنه خالل مسار  .(ING Real Estate)  للعقارات" أي إن جي"كان " هاغسه آرك"ألصلي ملباين املالك ا )١(

  .CBRE Global Investment املفاوضات مت حتويل العقار إىل ملكية
عظم قلم مالرئاسة ومكتب املدعي وقاعات احملكمة ومعظم أجهزا مبا يف ذلك الدوائر وهيئة " هاغسة آرك "حتتضن  )٢(

  .كمةاحمل
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والتكلفة املتوقعة لعام ،  يورو٦,٢٢٥,٠٠٠ هي ٢٠١١احملكمة يف مباين التكلفة الكاملة إلجيار   .٤
 ٣١٤,٠٠٠ فإن هذا ميثل توفريا ملبلغ ٣ومثلما هو مبني يف الفقرة .  يورو٥,٩١٠,٣١٣ هي ٢٠١٣

ىل إ و،٢٠١٢كمة يف احملبأن تسعى قترح  ما مت احلصول على موافقة اجلمعية فإنه يوإذا. يورو يف السنة
انظر (احملكمة األخرى املؤجرة باين مإجيار عقد إعادة التفاوض بشأن شروط إىل  املمكن، املدى
  .أكثرمالئمة ضمان شروط ل) ١ املرفق

مثلما مت وشروطه  "غسة آركها"إجيار عقد إيراد وثيقة تبني بنود مشروع  ٢يف املرفق مت   .٥
  .الكالتفاوض عليها مع امل

  Rijksgebouwendienst (‘RGD’) -الوطنية اهلولندية بناء وكالة الراك تشا  :أوال

 بواسطة عقد إجيار "هاغسه آرك"مباين  مت استكشاف إمكانية قيام احملكمة باستئجار بدايةيف ال  .٦
غري أنه تبعا للنقاش . ؤدي إىل زيادة الفعالية واملزايا املاليةأن هذا سيض اوكان االفتر.  مع املالكمباشرةً

الوطنية اهلولندية بناء وكالة ال مبا يف ذلك املستأجر الشريك و،كثف مع أصحاب املصلحة املعنينيامل
  .  اتضحت اعتبارات إضافية،وخبري فين مستقل

وكالة  إجيار منفصلني مع  إىل عقدي"يوروجاست"، ختضع احملكمة وةاحلاليترتيبات المبوجب   .٧
ستكون هناك فمباشرةً املالك ن لمحكمة أن تسعى إىل االستئجار معن لوإذا ما . الوطنية اهلولنديةالبناء 
 وبالنظر إىل كثرة .وغري فعال يف اية املطافصعب ، وهو أمر"هاغسه آرك"تعيني حدود إىل حاجة 

ارية على البناية سالعقود الضافة إىل  باإل،"جاستيورو" تستخدمها احملكمة واملشتركة اليتماكن األ
لمحكمة من التابعة ل"  آركههاغس"مباين بح واضحا أن استئجار أص ،املشتركة والوضع األمين الفريد

تقريبا إعادة توطني شمل بالتأكيد أنه سيال سيما  ،سيكون مكلفا أكثر بكثري وغري جمديمباشرةً املالك 
  .اامة وجتهيزكبعض موظفي احمل

كانت  الوطنية اهلولنديةناء بوكالة المبوجب عقد اإلجيار من الباطن مع وزيادة على ذلك،   .٨
االعتبارات إىل  تضمإذا ما  ،ي اليتوه ،املرتبطة بإدارة املباين وصيانتها متاحةًأوجه الفعالية بعض 

وكالة إذا مل يتم إشراك  ذلك،  وفضال عن.ض التكلفة اإلضافيةعوت، فإا املتعلقة باملستأجر الشريك
دارة املزيد من املوارد املالية والبشرية إلإنفاق  ستكون احملكمة يف حاجة إىل  الوطنية اهلولنديةالبناء

مواصلة يف  عن رغبتها  الوطنية اهلولنديةوكالة البناءوقد عربت . عقد اإلجيارمبوجب اخلدمة والصيانة 
، "يوروجاست" بعقود جانبية منفصلة مع كل من احملكمة و، وذلك"هلاغسه آرك"التصرف كمستأجر 

مع لتشاور ا ب، الوطنية اهلولنديةوكالة البناءووافقت . العمليات القائمة للمنظمتنيكامل واحملافظة على 
  .اإلجيار احملتملة مع املالكعقود على  على مزيد من التفاوض ،احملكمة وأصحاب املصاحل املعنيني

 اإلجيارب  الوطنية اهلولنديةوكالة البناءإمساك تتأتى من  يورو ١١٧,٦٨٢رة تبلغ هناك تكلفة إدا  .٩
مة كقامت احملإذا ما  نجمتقد اليت تكاليف البتعويضها تم يعتقد أن  يه غري أن،احملكمةنيابة عن 

  ."هاغسه آرك"االستئجار مباشرة من املالك بالنسبة للطابق الذي تشغله يف ب
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  إضافيةاعتبارات   :ثانيا

 اليت "هاغسة آرك"إعادة أجزاء من بالدولة املضيفة هو التزام  للنقاشمثة عنصر مهم آخر   .١٠
اللتزام بإعادة الوضع إىل ما كان عليه حال انتهاء ستتم إثارة او. )۳(تشغلها احملكمة إىل حالتها األصلية

أن املالك والدولة املعلوم و. ٢٠١٦مايو / أيار٣٠هذه احلال يف  املتوقع أن يكون يف عقد اإلجيار
أن   الوطنية اهلولنديةوكالة البناءعلنت قد أَو. االلتزامه ال يف حمادثات ثنائية بشأن حتقيق هذخاملضيفة د

 االلتزاممن املالك  الدولة املضيفةُأن تشتري كال الطرفني يعمالن من أجل التوصل إىل اتفاق ينص على 
الوطنية  وكالة البناءضمان الوضوح التزمت لو. ل مبلغ باليوروعليه مقابما كان إىل وضع بإعادة ال
 على أن احملكمة لن تكون مسؤولة عن ص من الباطن مع احملكمة ينيف اتفاقٍبإدراج بند  اهلولندية

 مبا يف ذلك ما تعلق بأي إجيار للمباين تكاليف املباين املرتبطة بتنفيذ التزام إعادة الوضع إىل ما كان عليه
  .حالته األصليةرحيل احملكمة يقع أثناء مرحلة إعادة الوضع إىل لالحق 

  مباين احملكمة األخرىبشأن حتمال إعادة التفاوض ا  :ثالثا

 ال بد من اإلشارة إىل أن احملكمة تشغل " آركههاغس"مفاوضات عقد اإلجيار مع إىل باإلضافة   .١١
وترى . ملرفق األولاحملكمة يف ا ئمة بكل مباينإيراد قامت وقد . يف الهاي )٤(عددا من املباين املنفصلة

بغرض توفري املزيد يف إجيار تفاقات بنود هذه االلى التفاوض عحماولة من اجلدير نه أرون ساحملكمة واملي
  .مباين احملكمة

  توصيات  :رابعا

  :مجعية الدول األطرافوافق توصي احملكمة بأن ت  .١٢

 نيابة عن احملكمة كمستأجر الوطنية اهلولندية بناءوكالة العلى اتفاق تتصرف مبوجبه     )أ(
  ؛ الذي تشغله احملكمة "هلاغسه آرك"التابع للطابق 

 مبقتضى البنود الوطنية اهلولندية وكالة البناءعلى أن تقوم احملكمة بتوقيع اتفاق مع   )ب(
  ؛"ك آرهسهاغ"تشغله حاليا يف مباين ذي ال هذا التقرير من أجل استئجار العقار ردة يفاالو

إجيار ملا بقي من مباين عقد دها للتفاوض من جديد على هعلى أن تبذل احملكمة ج   )ج(
 أحسن وملزيد من ر من أجل إجياد شروط إجيا، حيثما كان ذلك ممكنا،احملكمة املؤقتة

 .التوفري

                                                 
مت فيه يف الوقت الذي ) آنذاك للعقارات "إي إن جي"(بني الدولة املضيفة واملالك اتفاق جانيب بأنه مت إبرام حنن نعلم  )٣(

  .الة املباين يف الوقت الذي كانت تشغلها فيه احملكمةوصف، من بني ما وصف، حاإلجيار الذي إبرام عقد 
، ) األقسام العملياتية لقلم احملكمة وصندوق دعم الضحاياما تضم، من بني ،تضم ("١هاغسه فيسته ": املباين هي )٤(

 "فيغاسترات"، و)التخريناألسطول وعمليات التدريب، وو سيارات احملكمة، وقفم: تضم ("تورنوستراتسا"و
  ."لسفيغو وريغ"مانفيغ"، وقطع أراضي صغرية يف )موقف للحافالت الصغرية(
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  لواملرفق األ

  طط توزيعيخم

  ٢٠١١) إجيار (" آركههاغس". أ

     أ-"كآر" إجيار  يورو ٢,٤٥٠,٠٠٠,٠٠ 

  ج- إجيار آرك يورو ٩٨٠,٠٠٠,٠٠ 

  " فيستهههاغس" إجيار  يورو ١,٦٧٥,٠٠٠,٠٠ 

 "ريغولوسفيغ" إجيار  يورو ١٣,٠٠٠,٠٠

 "نوسترات باركريتريينرساتو" إجيار  يورو ٣٣٠,٠٠٠,٠٠ 

 "مانفيغ أونغينومريد" إجيار  يورو ٣٢,٥٠٠,٠٠

 وعما  يورو ٥,٤٨٠,٥٠٠,٠٠ 

MVGM HUUR  "أم يف جي أم هور". ب  )إجيار( 

يورو ٤٤,٥٠٠,٠٠ إجيار فيغاسترات    

  )تكاليف اخلدمة (RGD ONDERHOUD "أونديرهود" الوطنية اهلولندية وكالة البناء. ج

يورو ٤٠٠,٠٠٠,٠٠     على أساس اخلربة"آرك" 

يورو ٣٠٠,٠٠٠,٠٠     على أساس عقود صيانة  جديدة"هاغسه فيسته" 

يورو ٧٠٠,٠٠٠,٠٠

  اموع يورو ٦,٢٢٥,٠٠٠,٠٠ 
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  ٢٠١٣ املؤقتة يف اإلجيار املتوقع للمباين. د

 ."هاغسة آرك"  السنة

١,٥٥٢,٦٣٤,٠٠ يورو  )٥("أ"إجيار املكتب   ٢٠١٣

٧٤٢,٨٤١,٠٠ يورو  "ج"إجيار املكتب   ٢٠١٣

٤٣,٢٧٥,٠٠ يورو   واملخازنابق السفليإجيار الط  ٢٠١٣

٤٣٧,٥٠٠,٠٠ يورو  )حاليا" د"اجلناج  (إجيار موقف السيارات  ٢٠١٣

١١٧,٦٨٢,٠٠ يورو   اهلولندية الوطنية وكالة البناءجهاز ) إدارة(تكاليف   ٢٠١٣

٢,٨٩٣,٩٣٣,٠٠ يورو  الوطنية اهلولندية وكالة البناءجمموع التكاليف املدرجة يف العقد مع   

٧٠,٨٣٢,٠٠ يورو  )املالكمن  مباشرة تتربت(" ج" "آرك" تكلفة خدمة  ٢٠١١

١٤٨,٠٤٨,٠٠ يورو  )املالكمن تتربت مباشرة  ("أ" "آرك"تكلفة خدمة   ٢٠١١

 "آرك"جمموع تكلفة إجيار    يورو ٣,١١٢,٨١٣,٠٠

 "ه فستههاغس"  

١,٦٧٨,٠٠٠,٠٠ يورو   إجيار ٢٠١١

خازنالسيارات واملموقف  -٢٠ساتورنوسترات   

  إجيار ٢٠١١ يورو )٦(٣٣٠,٠٠٠,٠٠

"ريغولوسفيغ"  يفأرضقطعة   

١٣,٠٠٠,٠٠ يورو   إجيار ٢٠١١

 "مانفيغ"  يفأرض ةقطع  

٣٢,٠٠٠,٠٠ يورو   إجيار ٢٠١١

 "فيغاسترات ساتاليت"يف صغرية حافلة موقف   

٤٤,٥٠٠,٠٠ يورو   إجيار ٢٠١١

٤٠٠,٠٠٠,٠٠ يورو  )٧("آرك"صيانة   ٢٠١١

٣٠٠,٠٠٠,٠٠ يورو  )٨(" فيستههاغسه"صيانة   ٢٠١١

٥,٩١٠,٣١٢,٠٠ يورو   املباين املؤقتةجمموع تكاليف مشاريع  

                                                 
الذي كان يف السابق ساحة لركن " اجلناح دال" تكلفة ٢٠١١يف جدول " هاغسة آرك"من " اجلناح ألف"يتضمن  )٥(

  .٢٠١٣إجيار جدول ألغراض منفصال " اجلناح دال"ومت إيراد . السيارات وهو حيتضن اليوم قاعات احملكمة
 ممكنا، على مثن  من التقرير تعتزم احملكمة السعي إىل إعادة التفاوض، حيثما كان ذلك١١مثلما ورد يف الفقرة  )٦(

  ). آركهعدا هاغس(اإلجيار وبنوده ملباين احملكمة املؤقتة األخرى 
  .مقابل الصيانة املتوقعة من املستخدم اليت تدفع يسابقا كانت الدولة املضيفة ه )٧(
  .مقابل الصيانة املتوقعة من املستخدم اليت تدفع يسابقا كانت الدولة املضيفة ه )٨(
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  املرفق الثاين

  بنود عقد اإلجيار

  مثن اإلجيار. أ

. يورو ١٩٥,٧٠ "هاغسة آرك"ابق يف طمبقتضى عقد اإلجيار احلايل يبلغ مثن املتر املربع لل  .١
وميثل هذا توفريا .  يورو١٦٨املتر املربع إىل تفاوض بشأا مع املالك مت ختفيض مثن املالصفقة ومبقتضى 
 ٦,٢٢٥,٠٠٠ويبلغ جمموع التكلفة احلالية إلجيار مباين احملكمة .  يورو سنويا٣١٤,٠٠٠ألكثر من 
جيار مباين احملكمة املؤقتة إل ٢٠١٣جمموع التكلفة املتوقع يف بلغ ، بينما ي٢٠١١يورو يف 

  . سنويا٥,٩١٠,٣١٣

دده فة مثلما حيالدولة املضييف ل التضخم دن املتر مرتبطا مبعمث سيكون :ضبط السعر  )أ(
ومن مث إذا كان هناك معدل تضخم . املستهلكأسعار  أيضا مبؤشر ا ومرتبط،املكتب املركزي لإلحصاء

باملئة،  سريتفع بنسبة واحد "هاغسه آرك"فة فإن سعر املتر املربع يف باملئة سنويا يف الدولة املضيد حابو
  . صحيحوالعكس

 ضبط ويبدأ.  يف الدولة املضيفةيةالبنود معياري يف كل من العقود التجارية واإلجيارمن مثل هذا النوع و
  .٢٠١٤ انطالقا منالسعر 

 فيما يتعلق ضرييبالعفاء ركز اإلأن احملكمة تتمتع مببيان  لقد مت :اإلعفاء الضرييب  )ب(
يعكس و. مبباين احملكمةذات الصلة خلدمة والصيانة  عقد اإلجيار الساري وأيضا عقود ابباإلجيار مبوج

   .نعلم اهلولندية الوطنية مثلما وكالة البناءالذي كانت تتمتع به ركز مثن اإلجيار أعاله أصال أثر هذا امل

  مدة اإلجيار. ب

يف  ة اهلولندية الوطنيوكالة البناءحملكمة مع الذي أبرمته ايتوقع أن يدخل عقد اإلجيار من الباطن   .٢
 يف توافق مع آجال مشروع ٢٠١٦مارس / آذار٣٠أن ينتهي يف نتظر  وي،٢٠١٣يناير / كانون الثاين١

  .املباين الدائمة

  التمديد/مرونة اإلاء. ج

املباين الدائمة قبل املوعد احملدد ميكن للمحكمة إاء من تفاق على أنه يف حالة االنتهاء مت اال  .٣
 ٣١ويعين هذا أن املالك يقبل إشعارا يوم . ثالثة أشهربفاصل يوجه االتفاق بإشعار مدته عام 

 كانون ٣١ أو ٢٠١٥سبتمرب / أيلول٣٠ أو ٢٠١٥يونيو / حزيران٣٠ أو ٢٠١٥مارس /آذار
 أو ٢٠١٦يونيو / حزيران٣٠ أو ٢٠١٦مارس / آذار٣١ إلاء عقد اإلجيار يف ٢٠١٥ديسمرب /األول
  .تباعا ٢٠١٦ديسمرب / كانون األول٣١ أو ٢٠١٦سبتمرب / أيلول٣٠
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  .أي متديد حمتمل لالتفاقكل ثالثة أشهر على تسري نفس شروط اإلشعار   .٤

    .م مشروع املباين الدائمةاملالك بشأن تقدبني يتوقع إجراء حوار بني احملكمة و  .٥

  ما كان عليهتكاليف إعادة الوضع إىل  .د

 اليت" هاغسه آرك"فة بإعادة أجزاءيالتزام الدولة املضهو نقاش مهم يف الآخر هناك عنصر   .٦
االلتزام بإعادة الوضع إىل ما كان عليه مع انتهاء عقد وستتم إثارة . صليةتشغلها احملكمة إىل حالتها األ

  .٢٠١٦مارس / آذار٣٠اإلجيار املتوقع حاليا يف 

٧.  نأن املالك والدولة علموقد أَ.  االلتزامفة قد باشرا مباحثات ثنائية تتعلق بتنفيذ هذا املضيغت لَب
مبقتضاه الدولة تشتري جل التوصل إىل اتفاق أ الوطنية أن كال الطرفني يعمالن من  اهلولنديةُ البناءوكالةُ
التعاقد مقابل مبلغ باليوروعند االلتزام بإعادة الوضع إىل ما كان عليه  كمن املالفة املضي.  

مع ن يف العقد من الباطبإدراج بند دية الوطنية  اهلولنوكالة البناء التزمت الوضوحمان لض  .٨
ينص على أن احملكمة لن تكون مسؤولة عن تكاليف املباين املرتبطة بتنفيذ التزام إعادة الوضع احملكمة 

لرحيل احملكمة يقع أثناء مرحلة إعادة الحق إىل ما كان عليه مبا يف ذلك ما تعلق بأي إجيار للمباين 
  .ةحالته األصليالوضع إىل 

  إعادة التفاوض بشأن عقد اإلجيار. ه

ويتوقع أن تسعى .  تشغل احملكمة عددا من املباين املنفصلة يف الهاي"هاغسة آرك"باإلضافة إىل   .٩
مبوجب عقود اإلجيار هذه بغرض توفري املزيد يف إجيار أفضل بنود وشروط إىل  ٢٠١٢احملكمة خالل 
  .مباين احملكمة

____________ 


