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 قبةار متقرير عن أنشطة لجنة ال

 تنفيذي وجزم
م هذا التقرير م  يف مشروع املةاين  التطورات األخرىو  رابةة "االجننةا ألنشطة جلنة امل اوجز يقدِّ

 .1074الدائمة خالل عام 
جاهزة كون تأن املةاين و كتمل تأن من املتوبع ، و تعجقة بهاجلداول الزمنية املضمن املشروع  ال يزالو  

اي املالغالف حدود يف ا تقرية وال تزال التكاليف .1072أيجول/سةتمرب الستقةال احملكمة اعتةارا من 
 الذي يشمل كال من ميزانية التشييد املخفضة الةالغ بدرها، يورومجيون  7.291ال يزيد عجى الذي اإلمجاي 
 ورو.يون يمج 7791 لغ بدرهااميزانية االنتقال الة، و يورومجيون  78494
كيفية   شأنب ةجديد اتمدير املشروع عجى إجراءمع الجننة  ، اتفقتزيادة الوضوح يف النفقاتول 

بعمجية  الجننةبينما تقوم  مدير املشروع مسؤوال عن إدارة االحتياطي يظلو إدارة احتياطي املشروع. 
تأثري ابتصادي كةري يكون هلا القضايا اليت االسرتاتينية والسياسية وغريها من  قضايالجاستعراض ذات مغزى 

تدهور إزاء يساورها القجق الجننة ال تزال ، اتءاإلجرا هدام االحتياطي. وعجى الرغم من هذعجى استخ
، 1074أكتوبر تشرين األول/، يف هناية أدى الحتياطي الذيلستخدام املتسارع واالاألمن املاي لجمشروع 

 مجيون يورو. .719من أصل يةجغ فقط ألف يورو  100إىل تاح امل اهمستو  إىل اخنفاض
مما  ،عنزعجى احتمال نشوء أسوأ السيناريوهات،  يف ،الضوء ةاحلالي ةتوبعات املاليالسجط وت 

جتخفيف أو موارد إضافية. وهناك حاجة إىل تدابري لتوفري األمن املاي لجمشروع يف حالة ليتطجب تدابري 
إىل وبالتاي  ،ةتعابدي اتعدم القدرة عجى الدخول يف التزامعدم وجودها إىل يؤدي بد و جتاوز التكاليف، 

 ة إىل املةاين اجلديدة.انتقال احملكمطيل تع
كتدبري تفويض الجننة سجطة أن تقرر،  عجى  ةوافقاملمن أجل اجلمعية إىل برارا لذلك، تقدم الجننة و  

يف عام  ماليني يورو 491د عجى ال تزيميزانية املشروع يف يادة ا، أي ز ما يكون ضروريا ومناسةوحسةأخري 
 مجيون يورو . 7.291دال من بيورو " مجيون 100 جىعبالتاي امليزانية  إمجاي ، حبيث ال يزيد1072
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 مقدمة  -أوال
كانون -تشرين الثاين/نوفمرب يفاملعقودة  يف دورهتا السادسة ،أنشأت مجعية الدول األطراف -7

رابةة املخمتصة ب"فيما يجي االجننةا  بوصفها هيئة فرعية تابعة لجنمعية  مرابةة، جلنة 1001األول/ديسمرب 
 . 7"شروع املةاين الدائمةملاإلسرتاتينية 

أن تقدم  ، اليت تنص عجى72، املرفق الثاين، الفقرة ICC-ASP/6/Res.1هذا التقرير وفقا لجقرار  مويقد -1
الجننة تقارير منتظمة عن احلالة إىل املكتب، وأن حتال مشاريع القرارات أو املعجومات اليت تعدها جلنة 

 إىل اجلمعية عن طريق املكتب. املرابةة 
، 1071كانون األول/ديسمرب   2يف ة ججس 17 املرابةةية عشرة لجنمعية، عقدت جلنة ثانمنذ الدورة الو  -1
 78و 2و أيار/مايو، 18و 72ونيسان/أبريل،  71و 1وآذار/مارس،  70وناير، كانون الثاين/ي  10و

تشرين 11و .تمرب، وةيجول/سأ 10و 12و 77آب/أغسطس، و 17ومتوز/يوليه،  1حزيران/يونيه، و
 .1074 كانون األول/ديسمرب  4، وشرين الثاين/نوفمرب ت 11و 14و 71و 6واألول/أكتوبر، 

 ثالثالفريق العامل يف الهاي عجى التطورات اجلديدة املتعجقة باملشروع يف وأطجع السيد روبرتو بيجيجي  -4
نيسان/أبريل،  1كانون الثاين/يناير، و  17األوىل والثالثة واحلادية عشرة املعقودة يف مناسةات، يف اجلجسات 

 1نيسان/أبريل و 8يف  نيمؤبت ينوتجقت جلنة امليزانية واملالية أيضا تقرير  .1074تشرين الثاين/نوفمرب  71و
تشرين األول/ـ أكتوبر  70نيسان/أبريل و .1يف جننة ال ن رئيستني مإحاطو  ،1074تشرين األول/أكتوبر 

1074. 

 وتكلفته موحدمشروع الالحالة لمحة عامة عن  -ثانيا

 توحيد مشروعي التشييد واالنتقال  -ألف

توحيد مشروعي  1071متوز/يوليه  2 منذ مبوجب برار من جلنة املرابةة واملوافقة التامة لجمحكمة، مت -2
اجلوانب بوصفه مديرا جلميع  -مدير املشروع اآلنتةع وييف مشروع واحد لجمةاين الدائمة.  التشييد واالنتقال

بشكل منفصل السجطات التابعة لكل من الجننة سابقا حتكمها  تكانيت  املتعجقة باملشروع املوحد ال
ل فيما يتعجق بالعمجيات والشؤون املالية لكل من مشروعي التشييد من الجننة واملسن كال -واملسنل 

   . 1"جمشروعاإلداري ليكل اهليف  عديالتهذه الت تنعكسواالنتقال. و 

                                           
"7 

 2 ، الفقرةICC-ASP/6/Res.1 ، اجملجد األول، اجلزء الثالث، ICC-ASP/6/20" 1001...  الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة  
 واملرفق الثاين.

 ، املرفقات األول والثاين واحلادي عشر "القرار61-60و 41ات الفقر  ،ICC-ASP/12/43 رابةة،تقرير عن أنشطة جلنة امل   1"
ICC-ASP/12/Res.2  ، 14إىل  74الفقرات . 
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 التشييد وتكلفته حالة مشروع  -باء

 حالة المشروع  -1

 وأن تكون املةاينكتمل تأن من املتوبع ، و ة هباقعجضمن اجلداول الزمنية املتتظل خطة التشييد  -6
سةتمرب أيجول/ الفرتة بنيونتينة لذلك، ستظل  .1072أيجول/سةتمرب جاهزة الستقةال احملكمة اعتةارا من 

املةاين املةاين املؤبتة إىل نتقال من لإلمتاحة بالكامل لجمحكمة لجتحضري  1072ديسمرب كانون األول/و 
كانون   77نوفمرب وتشرين الثاين/ 10بني يف الفرتة الفعجي لجمحكمة . وسينري االنتقال الدائمة
 .1072ديسمرب األول/

مجيون  7.291أبصاه  اإلمجاي الذي يةجغاي املوال تزال التكاليف تقريةا يف حدود الغالف  -1
جتخفيف ليتطجب تدابري ، مما عنزتسجط الضوء عجى احتمال نشوء  ةاحلالي ةتوبعات املالي. بيد أن ال 1"يورو

 . 4"أو موارد إضافية

 اني على التكيف مع الزيادة المحتملة للموظفين قدرة المب -2

بشأن ، بدم مدير املشروع عرضا 1074 متوز/يوليه 1املعقود يف  ،يف االجتماع السابع لجننة -8
ملعتمدة واملوبعة من ممثجي اإلدارة القائمة ااجلديدة لطوابق الجمحكمة يف ضوء خطط  احملتملاستيعاب النمو 

تتضمن وهي  ،ديتشيلن يتم تغيري هذه اخلطط بعد اآلن حىت هناية الو ة الثالثة لجمحكمة. ألجهز لالعجيا 
خطط تضيف . و 1076حىت هناية عام  ةالعام ةكتب املدعيملمرونة كافية ملواكةة النمو اإلضايف املتوبع 

،  2"إضافية مرنة عمل ةحمط 8.و  ،عمل خمصصة ةحمط 7 781إىل احلالية ما يصل جمموعه الطوابق 
حمطة عمل  7 100مقابل  ،عمل ةحمط 7 181مبنموع يةجغ ،  6"الدفاع اخلارجيةمرنة ألفربة  ةحمط 701و

ضايف وبدم أيضا خيار إ .ICC-ASP/6/Res.1 القرارمن  املرفق األول قت املوافقة عجيها مبوجبةاليت س
يف ى النظرية لجمةاين القصو عجى أساس أن هذه هي السعة ، حمطة عمل 7 .27 استيعابمن أجل  لجمرونة

مساحة باعة ض يختفمكاتب مشرتكة، و إىل حتويل مجيع املكاتب الفردية عن طريق التصميم احلاي،  ظل
ال ميكن هذا اخليار النظري  ضافية. وكان من املفهوم أنتوفري مكان لجمكاتب اإلجتماعات بشكل كةري لالا

 حال مستداما.أن يكون 
يف طرق أخرى قادمني يف العامني ال إىل أهنا ستنظر كمة أيضاناحية أخرى، أشارت احمل نوم -.

العمل من املنزل، وتقاسم حمطات و بشكل أكثر كفاءة مثل إدخال عامل املرونة، األماكن الستخدام 
ها استيعاب ميكن اأكدت احملكمة أهنو  اي.الوبت احل إليه يفهناك حاجة ذي ليس ال، ذلك  وغري ،العمل

                                           
"1  

 .72 ةالفقر ،  ICC-ASP/12/Res.2القرار ، و61املرجع السابق، الفقرة  
"4   

 . 12إىل  61دال، الفقرات  -القسم ثالثانظر أدناه، ا
ختصيصها بصورة اليت ميكن ة، مثل املتدربني واخلرباء االستشاريني، أو تحمطات العمل اليت ميكن استخدامها الحتياجات مؤب  2"

 يف حالة زيادة املوارد من املوظفني.عينة سام مبدائمة أل
 ة القضائية.طرهنا باألنش صصارجية عجى أساس خمالدفاع اخلألفربة  تاحةطات العمل املتستخدم حم   6"
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، يف غضون بضعة أسابيع، يف املةاين ةالعام ةمكتب املدعيوة عجى الزيادة يف عالموظف إضايف،  100
 يف املستقةل. وجدت حاجة لذلكالدائمة، إذا 

 )احتياطي المشروع( المخاطر  -3

مدير يقوم جمخاطر، لسنل يف  ةاليوسةل معاجلتها من الناحية املهبا كن التنةؤ اليت مي املخاطر ترد -70
 .بانتظام مبراجعته الجننةقوم تو بتحديثه املشروع 

، يف تشييدتقدمي العطاءات ملشروع الالدعوة ليزانية املشروع بةل ال معدال ملهيكت الجننة اعتمدو  -77
لتقارير بناء عجى اجميزانية املعدل ل، بناء عجى توصية من مدير املشروع. وبدم هذا اهليكل 1071عام 

 .719ةجغ ت، مبيزانية تشييدا جزء من التقارير  منذ بداية الاملايدير املشروع "االوضع ملشهرية الرحجية امل
 خاطر املشروع.مجيون يورو مل

مارس آذار/يف استخدام املوارد املتاحة يف سنل املخاطر يف هناية  ةادالزيادة احليف أعقاب و  -71
استمرار ضمان ل الجننة عجى نطاق واسع كيفية تعزيز تنفيذ اسرتاتينية مالية حصيفةنابشت ،  1"1074

لزيادة الوضوح يف املصروفات و توبعة حىت هناية املشروع. املجمخاطر غري لجتصدي لاألمن املاي الكايف توفري 
كيفية إدارة سنل املخاطر،   بشأن ةجديد اتوافقت الجننة ومدير املشروع عجى إجراء ،مقابل االحتياطي

  .1074 هيونيحزيران/ 14 هذه اإلجراءات يف جننةالاعتمدت و 
أن تعترب ألنه يتضمن العناصر اليت ميكن ليكون احتياطي املشروع سنل املخاطر  تغيري اسمومت  -71

يف املعجومات املتعجقة باألشغال،  التنابضاتو ستخدمني، املمن جانب  تعديالتال" مبعىن الكجمةخماطر 
وخماطر االنتقال ، عديالت التشريعية، الناجتة عن التريات ي، والتغيف املعجومات املتعجقة باألشغال اإلغفالو 

املقةجة ملجكية اف يلا، مثل االستثمارات خلفض تكمبعىن الكجمة من املخاطر اليت ال تعترب اخماطراوغريها 
لجدول األطراف، والنفقات املدفوعة  السمات املظهرية، و االتكاليف اإلمجالية لجمجكيةت يف "ااالستثمارا

 . خرىأخمصصة  ميزانياتو  ،ريحاتصلج
شروع وفقا لجفئات التالية من العناصر: امليزانيات املخصصة "مبا يف املوأعيد تنظيم حمتوى احتياطي  -74

رافق، ومتطجةات التصاريح، وامل أنابيب الغازتوصيل ، و اآلثارو  ،خمصصات الرسوم، و السمات املظهريةذلك 
لتخزين او  ،ةيالصحاملرافق و  ،جطريقل بيخل، ومتطجةات األمن، ومدخل اجلانب الشر اومتطجةات أكشاك املد

                                           
 11 منا ميثل تنفيذ مباالحتياطي، ماليني يورو من  191مت االلتزام مبةجغ ، 1074مارس من شةاط/فرباير إىل آذار/الفرتة يف    1"

لجمتطجةات القائمة يف  تعديالت تقنيةيف املائة من سنل املخاطر عجى بائمة من الةنود اليت تضمنت: "أ    .4إىل يف املائة 
يورو، والتخزين املؤبت ملياه  480 000 -مرحجة التشييد "عجى سةيل املثال، العزل لنظام الصرف يف موابف السيارات 

األجل "مثل اإلضاءة بنظام  مصابيح  ةخلفض التكاليف التشغيجية الطويج االستثماراتيورو ؛ و "ب   114 000 -األمطار
باعة األلعاب ع يج  متطجةات املستخدمني اجلديدة أو حتسني جودة املةاين "مثل، اتوس؛ و" مجيون يورو 797 -الصمام الثنائي 

 يورو . 170 000 -االرياضية
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  8"التنابضاتو املستخدمني،  جانب، والتغيريات من  التكاليف اإلمجالية لجمجكيةت يف االستثماراو الةارد ، 

الواجةة نتينة ريات يوالتغ ، 70"يف املعجومات املتعجقة باألشغال اإلغفال، و  ."يف املعجومات املتعجقة باألشغال
  .وخماطر االنتقال،  77"عيةجتعديالت التشريل

وم ق، بينما تشروعاملمدير املشروع مسؤوال عن إدارة احتياطي يظل ، ةاملعتمد اتومبوجب اإلجراء -72
تأثري ابتصادي كةري القضايا اليت يكون هلا االسرتاتينية والسياسية وغريها من  قضايامبراجعة جدية لج لجننةا

تتضمن معجومات  ،ملشروععن اتقارير شهرية شروع إىل الجننة مدير املقدم يو  دام االحتياطي.عجى استخ
 فضل احلاالت وأسوأ احلاالت.ألحتديدها، مع تقييم عند ديدة اجلةنود ، وال شروعاملاحتياطي عن مسةقة 

،  التكاليف اإلمجالية لجمجكيةت يف واالستثمارا السمات املظهريةبالنفقات املتعجقة بالجننة وتأذن  -76
مدير اليت يقرتحها رفض النفقات وجيوز لجننة أيضا أن تيورو.  720 000تزيد عجى نفقات  أيبوكذلك 

 . 71"املشروع حتت أي فئة أخرى، عجى أساس االعتةارات االسرتاتينية أو السياسية
يف اإلذن اختاذ هنج حذر بشكل خاص إىل شروع الجننة يف املعنز ودعت احتماالت ال -71

حتياطي الكمية كةرية من افيه  ستخدم ت ت، يف الوبت الذي كانلسمات املظهريةاميزانية من املصروفات ب
يف  تهإلغاء القرار الذي اختذ 1074 /يوليه متوز 1لذلك، بررت الجننة يف و فئات التكاليف األخرى. ل

لنقش يورو لتمويل ا 100 000بتخصيص مةجغ ، 1074 هيونيحزيران/ 2املعقود يف السادس،  ااجتماعه
فهم تال ينةغي أن  هعامة. ومع ذلك، رأت الجننة أنالساحة النظام روما األساسي يف ديةاجة اخلاص ب

الوسيجة الوحيدة لضمان األمن هو   يورومجيون  791"ا بامليزانية السمات املظهريةاجلهات املعنية أن بند ا
جوانب  بوجودمعية، ، الذي اعتمدته اجلقرار الاملاي لجمشروع. وعالوة عجى ذلك، الحظت الجننة أن 

السمات ة من ةري ككمية  وجود  من لجننة وأنه يجزم بالتاي أن تتأكد اطابع سياسي، له  املةاينمتثيجية يف 

                                           
املعجومات املطجوبة لجمشروع من حيث ما ينةغي أن يقدمه املقاول العام. وأصةحت هذه  املعجومات املتعجقة باألشغالتصف   8"

نة أثناء مرحجة التصميم التقين اجلارية وسيقدر تأثريها املاي الكامل عند االنتهاء من تصميم التشييد اخلالفات أكثر وضوحا لجن
 .1-باء-  انظر أدناه، القسم ثالثا1074"املتوبع يف تشرين الثاين/نوفمرب 

النوعية  أو غري كافية "الكمية  يف أي املتطجةات الوظيفية املدرجة بطريقة سيئة " :يف املعجومات املتعجقة باألشغال التنابضات   ."
التصميم النهائي وبالتاي يف املعجومات املتعجقة باألعمال، أو التنابضات فيما بني املعجومات املتعجقة بالتصميمات املختجفة. ويف 

وع اعتماد احلل احلالة األخرية، جيوز لجمقاول مبوجب العقد أن حيدد احلل األكثر ابتصادا بالنسةة له ولكن بد يتطجب املشر 
األكثر تكجفة من أجل االمتثال بشكل صحيح لجموجز الوظيفي، مما يستوجب تعديل املعجومات املتعجقة باألعمال يف مرحجة 

 .. وسيظل هذا يف الغالب من املخاطر إىل حني االنتهاء بالكامل من التصميملةناءتصميم ا
. وهو املعجومات األصجية املتعجقة باألشغالمل يتم تعريفه بقدر كاف يف  : أي شيءاإلغفال يف املعجومات املتعجقة باألشغال  70"

نوعية مل تقدر تكجفتها عند تقدمي العطاء من املقاول، وبالتاي ال تنطوي عجى تكجفة اضافية ما دامت اجلودة جزءا، أو كان ينةغي 
عطاء. وعجى سةيل املثال، اكتشفت خزانات لجنفط أن تكون جزءا، من العطاء يف مجيع األحوال إذا كانت معروفة عند تقدمي ال

 يف باطن األرض ومل يكن التجوث املتصل هبا مدرجا يف املعجومات املتعجقة باألعمال ألنه مل يكن معروفا يف ذلك احلني.
اهلولندية يف   : التغيريات الواجةة نتينة لجتعديالت اليت جتريها السجطاتالتغيريات الواجةة نتينة لجتعديالت التشريعية  77"

 األنظمة والجوائح، مثل املتطجةات اإلضافية املتعجقة بنظام الصرف يف موابف السيارات.
 . 1074يران/يونيه ز ح .7الصادرة بتاريخ اإلجراءات املتعجقة بإدارة احتياطي املشروع   71"
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زيادة بشأن مدير املشروع الذي بدمه برتاح اليف سياق اأيضا هذه املسألة جلت و عبد يف املةىن. و  املظهرية
بررت الجننة  1074تشرين األول/أكتوير  .يف و ، أدناه  11و 16تني الفقر انظر ميزانية "احلد األعجى لج
 .يورو 400 000 مجيون يورو إىل 791 من  سمات املظهريةاملخصصة لجختفيض امليزانية 

 لتعويضاألحداث الموجبة ل )أ(
تشرين تقرير الشهري الصادر عن مكتب مدير املشروع ومدير املشروع يف هناية وفقا لج -78

 676 106هات سيناريو الأفضل  ظليف يزانية املشروع ملاي الرصيد اإلجي ةجغسي ،1074 األول/أكتوبر
عقد األعمال  مبوجبيورو  1 70. 411نحو ببيمتها تقدر اليت صة احليف االعتةار ، إذا أخذت يورو

 .فقط يف هناية املشروعيقها، حالة حتق ، يفتم رمسجتهاستاليت  (NEC3)اهلندسية اجلديد 
 يورو. 1 816 717 مبقدار سجةيا ميزانية املشروعرصيد سيكون ، هاتالسيناريو أسوأ ويف ظل  -.7
أن لجمقاول العام ق حياألشغال، املتعجقة بعجومات امليف أو إغفال أو تنابضات أي تغيري  ةيف حالو  -10

ى األبصالسعر زيادة ، يف حالة موافقة مدير املشروع عجيه، إىل هذا التعويض سيؤدي، و تعويضالب يطالب
وافق مدير بد . و شروعاملاحتياطي اليت سيتم سدادها من املشروع تكاليف زيادة إىل ملضمون، وبالتاي ا

مع شركة شة وحتتاج عدة مسائل إىل مزيد من املنابحدثا موجةا لجتعويض.  60املشروع عجى ما يقرب من 
Courtysلجمشروع ، ويف الجننة، من أجل التأكد من التكاليف النهائية. 

احملتمجة  ةجفالتكية خاصة من حيث اليت تتسم بأمهلجتعويض  Courtysشركة مطالةات ومن  -17
اليت  التنهيز  ةالسابق املطالةة املتعجقة باألعمال اهلندسية املتصجة باخلرسانةماليني يورو   494حنو لجمشروع "

 بامت ملشروع هذه املطالةة، فعندما رفض مدير ايف الةداية. متوبعا ا كان بقدر كةري مم كانت أكثر تعقيدا
وبام مدير املشروع بعد ذلك، مبوافقة الجننة،  حكيم.جتبإحالة هذه املسألة لوفقا لجعقد،  ،Courtysشركة 

 مجيون يورو. .79بيمته بني مجيون يورو و اوح ترت  تفاوضيباتفاق بتسوية هذه املسألة 
اليت تقع يف رى األخحداث األعن  بالتعويض Courtysوال يزال من املمكن أن تطالب شركة  -11

 /نوفمربوحىت هناية تشرين الثاين 1074سةتمرب أيجول/عند االنتهاء من تصميم الةناء يف هناية املرحجة احلالية 
وعجى الرغم من . ةاملالي هاتسيناريو السوأ أاالت السجةية احملتمجة يف تقييم احلبد احتسةت هذه . و 1074

كون عجى األرجح سيتأثريها فإن االنتهاء من املشروع، إىل حني مرحجة الحقة و  يفالتعويض إمكان املطالةة ب
 .1072فرباير شةاط/يف منتصف مبزيد من الوضوح ظهر يتقدم املشروع وسأمهية كجما أبل 
مدير  ابدمههات اليت السيناريو أسوأ  ظل يفاملخاطر اليت يتعرض هلا املشروع أن  وخالصة القول -11

 مجيون يورو. 198دار مبقتتناوز ميزانية املشروع س 1074أكتوبر  تشرين األول/ة املشروع يف هناي

 التكاليف المتوقعة (ب)

بتوحيد مشروعي  1071الذي اختذته الجننة يف عام قرار البعد إمجاي التكاليف املقدرة، يةجغ  -14
د حاملو مليزانية املشروع يورو مجيون  7.2911من ويتكون هذا الربم مجيون يورو.  10191 ،التشييد واالنتقال
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السنوية  امليزانية ماليني يورو من 8وربم تقديري يةجغ  ،تشييد واالنتقالاملنقحة اليت تشمل مجيع أنشطة ال
 . 71"العادية لجمحكمة

 ض التكاليفيخفتعملية )ج( 

عجى العمجيات ا يف املرحجة القادمة دون التأثري كثري ات رابةة يف إمكانية حتقيق وفور جلنة املنظرت  -12
بأن تغيري أبرت الجننة أيضا و . شرتاةعجى جودة املواد واخلدمات املأيضا ع احلفاظ مالرئيسية لجمحكمة، 

 ملشروع ايؤدي إىل تعطيل بد يف املرحجة احلالية تصميم متت املوافقة عجيه متطجةات املشروع اليت تقوم عجى 
 .وفوراتبدال من  تكاليف إضافيةالتاي إىل بو 

 زيادة الحد األعلىى للميزانيةد( ) 

اجلمعية عجى وافقت ط، حيث و ضغمجيون يورو ل 78494تشييد الةالغ بدرها ميزانية التتعرض  -16
وسيمول الةابي لتمويل جزء من ميزانية االنتقال. وفورات احملققة يف التشييد من الماليني يورو  296 استخدام

، من ماليني يورو 7791 لتصل ميزانية االنتقال إىل االنتقال املعتمدة،  من ميزانيةماليني يورو  291الةالغ بدره 
 . 74"1074إىل عام  1071يف الفرتة من عام فوائض ميزانية احملكمة 

إىل  جميزانيةاحلد األعجى لإىل الجننة لزيادة ابرتاحا  ، بدم مدير املشروع1074سةتمرب أيجول/ 14يف و  -11
 .املشروع يالحتياط صيصهتخلماليني يورو  491جغ إضايف مقداره لتوفري مةأي يورو،  مجيون 100

مشروع  ةميزانيعجى كل من الضغوط وزيادة جمحاسةة التقنية لقواعد ال يف ضوء، وأوصى مدير املشروع -18
ى هذا الطجب عجصيغ و يورو. ماليني  491مبقدار يادة امليزانية باملوافقة عجى ز  تشييد وميزانية مشروع االنتقال،ال

من  وارداملتخصيص شروع لاملوجود إذن مناسب ملدير ويعكس احلاجة إىل ضمان  ،أسوأ السيناريوهات أساس
. 1072 عام توبف املشروع خاللالالزمة لعدم من أجل ضمان إجراءات الشراء ، عند االبتضاء، امليزانية

باستخدام الزيادة احملتمجة إما لتوفري نظرا ، اإضافي التطجب متويتال املسألة  هأيضا أن هذوأبرز مدير املشروع 
الفوائض السنوية إما باستخدام و  ،واحدةاملسددة دفعة املدفوعات رتان مع باالبالدولة املضيفة  برض
اإلذن يف حالة حىت ، واالنتقالتشييد سيواصل إدارة املخاطر يف ال كمة. وأكد مدير املشروع أيضا أنهلجمح

 مجيون يورو. 7.291حملاولة اجناز كال املشروعني يف حدود مةجغ ون يورو، مجي 7.291إىل  مليزانيةازيادة ب

 :لكي تنظر فيها يف دورهتا الثالثة والعشرين اخليارات التالية إىل جلنة امليزانية واملاليةوبدمت الجننة  -.1
عجى  ،نية املعتمدةعدم كفاية امليزايف حالة  ،ؤثر ذلكأن ياحتمال و  ،يزانيةملازيادة املوافقة عجى  مدع "أ  

 ؛1076د إجيار املةاين املؤبتة يف عام و إىل متديد عقبالتاي  وأن يؤدياالنتقال إىل املةاين اجلديدة، 

                                           
 .دناهأ 10إىل  68 انظر الفقرات  71"
 .76و 1، الفقرتان  ICC-ASP/12/Res.2القرار   74"
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 املشروع؛انتهاء ضافية بةل اإلوارد املنفاذ مع احتمال ، بدون شروط، يزانيةملاملوافقة عجى زيادة ا "ب 
حبد مستوى امليزانية ادة سجطة زي الجننةض يتفو ن تقوم اجلمعية ب، عجى أعدم املوافقة عجى زيادة امليزانية "ج  

بناء عجى توصية من و . وحسب االبتضاءعند الضرورة  أخريمالذ ك ماليني يورو 491يةجغ  أبصى
من خالل هذه املوارد اإلضافية ه ينةغي أن تدار الجننة أيضا أنترى ،  72"جحساباتاخلارجي لراجع امل

عجى هتا، اليت ستوافق أيضا سيطر لجننة و ، حتت املسؤولية املةاشرة واحلصرية صلنفاحتياطي اسرتاتيني م
 . 76"هذا االحتياطي اإلسرتاتيني إلنفاق منقة باجراءات املتعجاإل

مستوى امليزانية ازيادة مبقتضاه إىل اجلمعية طجب ي  ، يف خيار وسطبالنظر جلنة امليزانية واملالية أوصت و  -10
ماليني  491مةجغا إضافيا يةجغ بدره اوأن تعتمد مجيون يوروا  100مجيون يورو إىل  7.291الةالغ بدره احلاي 
 ايف سةل تنظر األطراف املعنيةايضا بأن أوصت جلنة امليزانية واملالية أو األخريا.  ]بوصفه[ مورد املالذيورو 

 ا.يةاتعزيز الربابة االسرتاتينلتوصل إىل ا

احملكمة ومدير  ت، أعرب1074 /نوفمربتشرين الثاين 6، املعقود يف ننةيف االجتماع الثاين عشر لجو  -17
أن مجعية الدول األطراف جلنة امليزانية واملالية وطجةت إىل توصية الجننة ينةغي أن تتةع عن رأيهما بأنه املشروع 

 سرتاتيني.الحتياطي االعجى االجننة ربابة جميزانية مع تعزيز احلد األعجى لرفع ت

إحاطة تطجب تمشروع لجتمل والعوابب احملتمجة احملعنز لالنامجة عن ااملخاطر املالية أن لجننة اورأت  -11
حبد امليزانية احلالية و أعجى من مستوى عجى امليزانية بنطاق أمين لضمان، عند االبتضاء، إمكانية اإلذن باإلنفاق 

ية املرابب اخلارجي لجحسابات بناء عجى توصو ماليني يورو. ويف نفس الوبت،  491يةجغ أبصى إضايف 
ذن، أي يف وبت اإلتعزيز الربابة واإلشراف يف مرحجة باألمن املاي  ينةغي أن يقرتنه رأت الجننة أن ، 71"أيضا

 .حقا مناسةةضرورية و زيادة امليزانية  تالةت فيما إذا كان

،  ةتض الجننة سجطة أن تتفويمن أجل املوافقة عجى اجلمعية برارا إىل تقدم الجننة ونتينة لذلك،  -11
ماليني  491حبد أبصى يةجغ ميزانية املشروع يف يادة أي ز يف ما يكون ضروريا ومناسةا، وحسةكتدبري أخري 

يورو "بدال من  مجيون 100حبد أبصي يةجغ جميزانية لمجاي ةجغ اإلاملأو يف زيادة ، 1072يف عام  يورو
املتعجقة بةقاء  جراءاتاإلحسب االبتضاء، هتا املقةجة، اجتماعايف  الجننةرتاجع سو مجيون يورو . 7.291

 االستعراض. بيدهذه النفقات 

الدولة املضيفة من القرض استخدام : وافقت عجيها اجلمعيةدوات متويل املشروع، اليت أوتشمل  -14
حملكمة يف وفوائض ميزانية امجيون يورو،  7.0د أبصي يةجغ حبباالبرتان مع املدفوعات املسددة دفعة واحدة 

                                           
"72  ICC-ASP/13/12 ،كانون األول/ديسمرب   17كانون الثاين/يناير إىل   7املالية لجمحكمة اجلنائية الدولية لجفرتة من  الةيانات

 .40إىل  11، والفقرات 1، التوصية 1071
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ملوحد ا إىل ميزانية املشروعماليني يورو، باإلضافة  291مبا ال يتناوز  1074إىل  1071من السنوات 
ويزيد يكفي ما اجلمع بني األدوات املالية املتاحة يوفر ومع ذلك،  مجيون يورو. 7.291املعتمدة الةالغ بدرها 

ة عاملدفوعات املسددة دفمجيون يورو ، و  100رض "شمل: القي هوحد، ألناملجتاوز حمتمل لجمشروع أي لتمويل 
ائض و اإلضافة إىل الفب، اليني يورو م 494الفوائض املتجقاة حىت اآلن "مجيون يورو ، و  2492واحدة املتجقاة "

زيادة املةجغ مبوافقة اجلمعية عجى تفويض الجننة سجطة . ورهنا 1074و 1071عامي يف ة متاحيت ستكون ال
 ماليني يورو، عند 491يصل إىل توفري متويل ، ميكن يورو مجيون 100ية حبد أبصي يةجغ اإلمجاي لجميزان

  من هذه املصادر.مصدر أي ن االحتياج فعال لذلك، م

 حالة مشروع االنتقال وتكلفته -جيم

ااختاذ مجيع التدابري التحضريية الالزمة  عجى مدير املشروعالعمل مع  طجةت اجلمعية إىل احملكمة -12
وذلك لتاليف  1072ديسمرب كانون األول/ال يتناوز   يف موعداملةاين الدائمة إلشغال ستعداد المان الض

ملكتب والدورة العشرين لجننة إىل اعن ذلك مفصل األطراف، وتقدمي تقرير لجدول نفقات إضافية أي 
 . 78"امليزانية واملاليةا

، والتكاليف نيمستخدملجالالزمة دجمة التنهيزات غري املمثل مشروع االنتقال تكاليف شمل يو  -16
 ضمان أن تكون احملكمة املتةقية املتعجقة بتسجيم املةاين املؤبتة، وتكاليف االنتقال. ويهدف هذا املشروع إىل

ستمر حىت ي، و 1072ديسمرب كانون األول/ال يتناوز   إلشغال املةاين الدائمة بالكامل يف موعدمستعدة 
بيام  بعد، أي سنة واحدة 1076 /يوليهمتوز 71عجيها يف عقد الةناء، يف  هناية فرتة الضمان املنصوص

 .1072ه يوليمتوز/ 71 ملقرر أن يتم يفاذي من لجمحكمة، الاين بتسجيم املةالشركة املسؤولة عن الةناء 

 الميزانية -1

وحدة لجمشروع ككل الغاية املالية املحتديد عجى الثانية عشرة  امجعية الدول األطراف يف دورهتوافقت  -11
مجيون يورو، رهنا مبراجعة هذه الغاية كل ستة أشهر طيجة فرتة حياة املشروع، ورهنا أيضا  7.291بدره يةجغ مبا 

مجيون  7.191مبراجعة تكجفة عناصر املشروع املتعجقة باالنتقال، هبدف ختفيض الغاية عجى األبل إىل مستوى 
 . .7"1074يورو حبجول حزيران/يونيو 

اليت وافقت عجيها عناصر االنتقال لجراء عمجية استعراض ذات مغزى إلةارامرتات احملددة بناء عجى الو  -18
العمر اإلنتاجي ، ومتديد شرتياتوخطط امل ،تجقت الجننة معجومات دورية عن بوائم اجلرد ، 10"اجلمعية

ه يونياحملدد وهو حزيران/وعد املاالنتقال بةل كاليف تاملتعجق بةيان ال مل تتجقبيد أن الجننة .  17"ألصولل

                                           
"78 

  ICC-ASP/11/Res.3  70ة ، الفقر. 
 .72ة ، الفقر  ICC-ASP/12/Res.2القرار    .7"
"10  

 ICC-ASP/12/Res.2 ،  71ة الفقر. 
 .74 - 77ات ، الفقر CBF/22/15 ة جلنة املرابةة،طالتقرير املؤبت بشأن أنش   17"
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وأوضح مدير  . 11"واحملكمةر املشروع يبني مكتب مدشة منابموضع التكاليف ال تزال حيث كانت  1074
ا ينةغي أن االحتياجات احلالية ألهن ءتنخفض يف ضو ال ميكن أن ال االنتقف مشروع يلااملشروع أن تك

 ال ينةغي أن يتوبع إىل أنه، أشري أيضا العادية اءشر ت الوبناء عجى املمارسة يف عمجياال احملكمة. تضمن انتق
هدف الةالغ تخفيض املسالت، عناصر االنتقالاملتعجقة بشراء العمجية يف هناية  وجدت ذاإ، أن حتقق الوفورات

  مجيون يورو. 1بدره 

 مراجعة تكاليف االنتقال -2

 1097يف األصل مبةجغ  ةاملقدر ل االنتقاكاليف تعند توحيد املشروعني، أدخجت ختفيضات عجى  -.1
عجى الرغم من ، 1071مجيون يورو يف عام  7791املعتمدة انية ز ياملأصةحت و   1077مجيون يورو "عام 

 .79املقدرة بنحو  -ال وأنشطة التشييد عجى حد سواءاالنتقألنشطة  -غطية تكاليف موظفي احملكمة ت
وفورات يف ميزانية ققت حتو  . 7-ج الرئيسي السابعمناالرب امليزانية العادية لجمحكمة "من مجيون يورو، 

أثاث مكتيب حاجة إىل شراء لن تكون هناك و مجيع حمطات العمل القائمة ل نقباالنتقال، عجى سةيل املثال، 
عمجية  يفلتحقيق وفورات أخرى احتماالت الالزم . وبد تنشأ احلد األدىن سيقتصر الشراء عجى جديد "أو 

املشرتيات يف وفورات الحتجيل مجيون يورو. وإذا أخذ  1 يف حالة حدوثها، عن ع أن تقل،يتوب لكن، و الشراء
يت "ال Courtysالوفورات السوبية اليت حققتها شركة متوسط  كانلجمقارنة،   اأساسالتشييد شروع املتعجقة مب

مجيون  714غ بدرها ملشرتيات يةجاحملكمة  مهارات كثري باملشرتيات التنارية تفوق سوق لديها مهارات يف 
يف املشرتيات املتعجقة بعناصر تكرر هذا املستوى من األداء . وإذا ثالثة يف املائةو بني اثنني يف املائة يورو 

ورو ي 116 000بني مجيون يورو  7791الةالغ بدرها امليزانية املتوبعة من الوفورات رتاوح ست، االنتقال
 يورو. .11 000و

بجم احملكمة من أجل األبسام يف مع رؤساء  1074سةتمرب أيجول/ 1يف  ااملسنل اجتماع عقدو  -40
 7791مةجغ واليت تتناوز عجى امليزانية الوابعة معاجلة القضايا املتعجقة مبشروع االنتقال، مبا يف ذلك الضغوط 

 اجلمعية . اعتمدتهالذي مجيون يورو 
تكاليف الضمان أن تظل هو  1074سةتمرب أيجول/ 1د يف كان اهلدف من االجتماع الذي عقو  -47

الةالغ بدرها  امليزانية املعتمدةيف حدود املتعجقة مبشروع االنتقال عند أدىن مستوى ممكن من أجل الةقاء 
فهم دورهم يف يف بجم احملكمة عجى الرؤساء ومساعدة  ،هذه امليزانية، وإن أمكن دون مجيون يورو 7791

 امأهنبيف االجتماع، أبجغ مدير املشروع واحملكمة الجننة  متالذي االستعراض وبعد تنفيذ مشروع االنتقال. 
عجى التكاليف يف بقاء اإلمن ا متكنولكنهما إضافية يف ميزانية االنتقال،  جماال لتحقيق وفوراتجيدان  ال

 مجيون يورو. 7791حدود امليزانية الةالغ بدرها 
وفقا  سيجزم متويجها توبعة اليتاملتكاليف غري الو مخاطر أبندا لجقال نتاالميزانية مشروع وال تتضمن  -41

 احتياطي مشروع التشييد إن وجدت. مشروعي التشييد واالنتقال من لقرار توحيد

                                           
 .72ملرجع نفسه، الفقرة ا  11"



ICC-ASP/13/39 

 
 

13 39-A-011214 
   

 رىخمسائل أ -ثالثا

 السمات المظهرية -ألف
بناء عجى و . السمات املظهريةاا سألةيورو مل مجيون 791بدرها يةجغ مت يف األصل ختصيص ميزانية  -41

 ون الفنو السمات املظهرية، سياسة املتعجقة بالعناصر النظر يف الجننة أعادت من مدير املشروع،  ابرتاح
 791بدرها لغ االةبررت الجننة اإلبقاء عجى امليزانية احلالية و والنصب التذكارية. ، املعامل األثريةو  ،دجمةامل

لدفع هذه العمجية ضمن اإلطار و  .جهات راعية حمتمجةحتقيق وفورات من خالل مع حماولة  ،يورو مجيون
جفريق العامل لبدم ، تصميماليف يجزم ادماجها العناصر اليت املتعجقة بجتربعات السيما بالنسةة لالزمين املتاح، 

تشنيع العجما باملوضوع و لدول األطراف من أجل إحاطة اعرض ، 1074أبريل نيسان/ 1يف  ،يف الهاي
 عجى التربع.

وعني معنيا بالسمات املظهرية  افرعيفريقا  1071ديسمرب كانون األول/  يفجننة الرئيس وأنشأ  -44
نابش ت. و 1074أكتوبر تشرين األول/يف رابةة جلنة املإىل النهائي  هتقرير وبدم الفريق الفرعي ،  11"له مقررا

 هذا التقرير.رابةة يف الوبت احلاي نة املجل
 ، إىل حني بررت الجننةو .  14"جة من مخس دولويف هذا الصدد، دارت منابشة حول تربعات حمتم -42

جتنب من أجل و  ،لتعامل مع التربعاتبشأن كيفية امحكمة لجاعتماد اسرتاتينية شامجة لجننة وسياسة 
 جراءات التالية:إل، عجى أساس اعرض لجتربع عجى حدةمعاجلة كل  ،فقدان الفرص املتاحة

 ؛إىل مكتب مدير املشروعبإحالتها وتقوم  التربعات الجننة، باعتةارها نقطة الوصول، مقرتح تتجقى "أ 
إىل قدم نتائنه يتقين و التقييم الب ،مع املهندسني املعمارينيباالشرتاك ، املشروعمدير يقوم مكتب  "ب 

 احملكمة؛الجننة و 
أي ، مع أخذ التربعبةول أو عدم بةول أساس كل حالة عجى حدة  بعد ذلك عجىاحملكمة تقرر  "ج 

 .االعتةاريف حسب االبتضاء،  الجننة، هامدتق تعجيقات

 جمالية للملكيةاإلكاليف تق العامل المعني باليالفر  -باء

تصجة التكاليف امليجزم أن تتحمل مةاين الدائمة، وسلج ةاحملكمة مالكستصةح ، 1072 عام يف -46
 اإلمجالية لجمجكية:اليف لتكااملعروفة باسم باملجكية، 

  برض "الفوائد واالستهالك ؛يف حالة احلصول عجى التكاليف التكاليف املالية:   "أ 
 ؛واستةدال التنهيزات الرأمسالية تكاليف الصيانة: تكاليف الصيانة الوبائية والتصحيحية  "ب 

                                           
 .1071كانون األول/ديسمرب   1جني والسمات املظهرية، قخلرباء املستبا معنيةة يإنشاء أفربة فرع   11"
 ا.هولندا والدامنرك وفنجندا وغواتيماال وسجوفيني   14"
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  مثل بتنظيمهاىن "وليس اتشغيل املةب: التكاليف اليت تتعجق مةاشرة املرافقاخلدمات و  تكاليف  "ج 
 .تكاليف التأمني والطابة

استخدام لتكاليف ماثجة امل حملكمة تكاليف استخدام املةاينجزم أن تواجه ا، سيذلكوباإلضافة إىل  -41
 املةاين املؤبتة احلالية.

  12"1071مارس آذار/يف ابةة ر جلنة املأنشأت  ، ICC-ASP/11/Res.3من القرار 8وفقا لجفقرة و  -48
 املرافق والصيانة، مبا يف ذلك أيلتمويل تكاليف تاحة ملجخيارات التقين التقييم معنيا بال  16"فريقا عامال

ضم مدير املشروع ويبرئاسة لجمسامهة يف تكاليف املشروع. والفريق العامل املقةجة خيارات لجدول األطراف 
 بةة.ار ننة املجةري املستقل لواخل ،املدير اإلداري لجمشروعفضال عن  ،حملكمةرابةة واجلنة املعن ممثجني 

 1يف  املرابةةاألوي إىل جلنة رأيه وبدم  واليتهالفريق العامل املرحجة األوىل من كمل واست -.4
 .1074أكتوبر ن األول/تشري .1 يف امرحجي ا، وتقرير 1074 /أبريلنيسان

، رأت الجننة بناء عجى نوفمربتشرين الثاين/ 71لجننة املعقود يف الثالث عشر ويف االجتماع  -20
تستند إىل هنج متعدد السنوات إلدارة ومتويل اليت اخليارات التقنية  أن جفريق العاملري لاألخرحجي املتقرير ال

الفريق أن ينظر  بالتايوأن من املناسب  حتديات سياسيةيتضمن عجى ما يةدو  التكاليف اإلمجالية لجمجكية
تحسني ملزيد من الويف ابشكل أفضل التحديات السياسية، أن يواجه هنج سنوي من شأنه يف العامل أيضا 

نابش التقرير املرحجي لجفريق العامل، تمل رابةة مدير املشروع واحملكمة أن جلنة املالحظ جخيارات التقنية. و ل
الذي استنتاجاته يف تقريره النهائي، الفريق العامل ينةغي باألحرى أن يستكمل عمجه التقين وأن يقدم وأن 

يف أعماله الفريق العامل يستكمل أن  املرابةةبررت جلنة واملالية. و امليزانية  عجى جلنةأوال يعرض ينةغي أن 
من  الذيتعدد السنوات املنهج العجى التواي، حجني بديجني يراعيان، بالنظر يف  1072وبت مةكر من عام 

جتحديات السياسية اليت بد تنشأ يف ذي ميكنه التصدي لنهج السنوي الالين، و تقالاملنظور عزز يشأنه أن 
 ار السيناريو األول.إط

 والمخاطر ذات الصلة عقود إيجار المباني المؤقتة  -جيم

 اكافيوبتا احتياطيا  فر مما يو ، 1072 هيوليمتوز/ 71لتشييد هو متام مشروع ااحملدد الوعد املال يزال  -27
ن و نكايف األسةوعني األولني من  حسةما هو مقرر  ةاجلديدةاين موظفي احملكمة إىل املنتقال اةل ب

 7ه إىل يوليمتوز/ 71من تسجيم املةاين تأجل إذا حىت وسيكون هناك،  .1072ديسمرب األول/
 .يف الوبت املناسب متسع من الوبت العداد املةاين الستقةال احملكمةأيجول/سةتمرب، 

                                           
 . 1071مارس آذار/ .7املؤرخة  الفرق العامل املعين بالتكاليف اإلمجالية لجمجكية -اختصاصات   12"
 .الفريق العامل برئاسة مدير املشروع واألعضاء الذين ميجكون احلق يف التصويت هم مدير املشروع وممثجي احملكمة والجننة  16"

قل ست"شركة برنك ، واخلةري املر املشروع، واملدير اإلداري لجمشروع يواألعضاء الذين ال ميجكون حق التصويت هم نائب مد
لجننة "شركة ارنست ويونغ . وجيوز احلضور أيضا ألي دولة طرف معنية، وممثجني عن جلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي 

  . السيد بيري غيجوه"لجحسابات، فضال عن اخلةري السابق لجننة 
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د اإلجيار و قانتهاء عاملرتةط ب إىل املةاين الدائمةاالنتقال  ،عجى ما يةدو ،ال ميثليف املرحجة احلالية و  -21
يف إهناء  ارغةتهألصحاب املةاين املؤبتة عن احملكمة  تجمشروع. ولذلك، أعربلخطرا  املةاين املؤبتةاملتعجقة ب

يف حالة املوافقة، سيؤدي ذلك إىل وفورات يف . و 1072 ديسمربكانون األول/هناية  يف عقود اإلجيار احلالية 
يورو من املةالغ اليت ستتحمجها احملكمة يف حالة استمرار مجيون  192اىل تصل  مدفوعات اإلجيار والصيانة

 .1076هاء األصجية يف عام نتاإلمواعيد اإلجيار إىل 
 1076مجيون يورو يف عام  192مةجغ اخلطر القائم أمام احملكمة، الذي سيؤدي إىل فقداهنا و  -21

كانون  17يف ود إجيار املةاين املؤبتة إهناء مجيع عقهو عدم إمكان اإلجيار والتشغيل والصيانة،  باإلضافة إىل
تكاليف و  1076 /يونيهحزيران 10بالتاي تكاليف املةاين املؤبتة حىت حتمجها و  1072األول/ديسمرب 

 يف نفس الوبت. 1076يناير كانون الثاين/ 7من اعتةارا املةاين الدائمة تشغيل 
يف الوبت احملدد، أبجغ مدير قةال احملكمة الست املةاين الدائمةاحتمال عدم استعداد فيما يتعجق بو  -24

، يوهاتالسينار أسوأ يف السيناريو الةعيد االحتمال وهو  أن احملكمة لن تكون، يف رأيه، حىتب شروع الجننةامل
مةاين ن و آخر يستأجر جتعل من الصعب جدا أن أخرى عوامل و خاصة متطجةات وجود ل ون أماكن عملدب

 اي. الوبت احلالعقار يفزائدة يف ات وجود مساحإىل  بالنظر أيضاو اآلرك وهاغس فست، 

 ملكية المباني الدائمة -دال

ذات الصجة مصاحل الدول األطراف يف اجملاالت ه ينةغي معاجلة أنرابةة املجلنة  رأتالعام، طوال  -22
 اليفة، والتكجمحكملالتربعات املسائل من بةيل  يف يف املستقةل، مبا يف ذلكبوجه مناسب الدائمة  باملةاين

 ىن.ااإلمجالية لجمجكية، والوصول إىل املة
 ، /نوفمربتشرين الثاين 71يف  لجمكتبالتابع الهاي يف املشاورات اليت جرت يف الفريق العامل ويف  -26

دور اجلمعية يف إدارة نظام روما مناسب املةاين الدائمة بشكل عن الرغةة يف أن تعكس أعربت بعض الوفود 
 يف االعتةار يف اجملاالت ذات الصجة. بالكامل أن تؤخذ مصاحل الوفود يف لتاي األساسي، وبا

أن هذه احملكمة الحظت نوفمرب، تشرين الثاين/ 14عقود يف لجننة، املالرابع عشر  يف االجتماعو  -21
حملكمة املسألة مل تنابش يف االجتماعات السابقة لجننة املرابةة كةند أساسىي يف جدول األعمال. وأفادت ا

احملكمة إىل انتقال مشروع االنتقال بةل يف إطار اليت أثريت مؤخرا  الدول األطراف شواغلا ستعاجل أهنب
 مةانيها الدائمة.

الدول األطراف مصاحل إىل اجلمعية يف دورهتا الرابعة عشرة لتمثيل رابةة تقدمي ابرتاح نة املوتعتزم جل -28
 املةاين الدائمة. يف مجكية
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 التقارير المالية عدادإ  -ابعار 
 نفقات المشاريع  -ألف

 مليون يورو( 17.592ميزانية المشروع الموحد ) اعتمادات  -1

عام أسعار مجيون يورو ب 7.0جى ال يزيد عمبةجغ اية تشييد يف الةدتكاليف الحددت اجلمعية  -.2
، 1071يف عام   يورو،ماليني 691ةجغ يف تكاليف التشييد مب. ومت حتديد الوفورات املتوبعة  11"1074

زيادة املرونة يف استخدام املةاين الدائمة. من أجل تصميم اللتغيري مجيون يورو  091منها مةجغ  ستخدموا
 مجيون يورو. 78494تشييد إىل ميزانية اليورو، واخنفضت  الينيم 296بجغت الوفورات  ،ونتينة لذلك

مبا يف ذلك  أفضل،بطريقة  رة تكاليف االنتقالإدامشروع االنتقال توحيد مشروع الةناء و وأتاح  -60
مجيون  7791وحتديدها مبةجغ حملكمة ، اوظفي اليف التنهيزات غري املدجمة "باستثناء التكاليف املتعجقة مبتك

من ء منها ومتويل جز مجيون يورو ،  7892ا بدرهالةالغ بةل ذلك يورو "أي أبل من التكاليف املقدرة 
ماليني  291الةالغ بدره ل الةابي يمتو . وسيتم  18"ماليني يورو  296تشييد "زانية المي احملققة يفوفورات ال

يورو  4941مت حتويل مةجغ و .  .1"1074إىل  1071األعوام من  ميزانياتيف من فوائض احملكمة يورو 
 .1074أبريل نيسان/إىل املشروع يف   10"1071عام يف فائض الاملتةقي من 

 77911االنتقال الةالغ بدرها ميزانية و مجيون يورو  78494 يد الةالغ بدرهاالتشي يزانيةم ستمولو  -67
 مجيون يورو. 7.291الةالغ بدرها وحد امللجمشروع اإلمجالية امليزانية  مبوجبمجيون يورو 

مجيون يورو مبستوى  7.2911 حنو 1074نوفمرب /لثاينتشرين ا 72بجغ جمموع االعتمادات يف و  -61
يورو ماليني  4914و مجيون يورو لتكاليف التشييد، 722948 عجى النحو التاي: ، موزعة1072أسعار 

 7920ومجيون يورو لجرسوم،  10928و، االستحقاباتمجيون يورو لجتصاريح و  1922و، الحتياطي املشروع
ار املش رد اعتمادات امليزانيةت. و شروع االنتقالمجيون يورو مل 77911غطية تكاليف أخرى، وتمجيون يورو ل
 هلذا التقرير. األول يف املرفق  صيلتفالزيد من إليها أعاله مب

لتقدمي التقارير املالية مجيون يورو  هي األساس  7.2911" وحداملميزانية املشروع وال تزال  -61
 من هذا التقرير. "د ‘ 1’باء يف القسم  واردةاملعجومات البرهنا ، لجمشروع

 وحدميزانية المشروع المالنفقات في  -2

                                           
 .70فقرة الالديةاجة،  ،ICC-ASP/6/Res.1 القرار    11)
 .  ICC-ASP/12/43/Add.1تقرير عن أنشطة جلنة املرابةة، إضافة،     18"
 .1-4، الةند  استخدام الفائض -تعديل النظام املاي والقواعد املاليةرفق الثاين، امل ،ICC-ASP/12/Res.2لقرار ا   .1"
عجى اجلمعية أيضا ، وافقت 1-4أول تطةيق لجتعديل الذي أدخل عجى الةند  . ويف10فقرة ال ،ICC-ASP/12/Res.2 القرار   10"

 املرفق الرابع.و  71، الفقرة CBF/22/15 لتمويل ميزانية املشروع ككل؛ 1071اعتماد مةجغ يساوي فائض عام 



ICC-ASP/13/39 

 
 

17 39-A-011214 
   

ويتكون يورو.  68 711 .02حنو  1074تشرين الثاين/نوفمرب  72حىت نفقات املشروع  تبجغ -64
يورو، وتكاليف الرتاخيص واالستحقابات  66 100 000الةالغ بدرها هذا املةجغ من تكاليف التشييد 

 يورو. 7 411 478 إمجاال تكاليف الرسومت يورو. وبجغ 647الةالغ بدرها 
  1074تشرين الثاين/نوفمري  72إىل  1008عام  منيف الفرتة نفقات املشروع " بجغ جمموعو  -62

 ،.100يورو يف عام  7 .11 417و ،1008يف عام ال شئ يورو، منها:  712 814 160
يورو يف  1 066 600و، 1077يورو يف عام  6 811 188و، 1070يورو يف عام  2 711 146و

 72، حىت 1074يورو يف عام  68 711 .02و ،1071يورو يف عام  11 148 ..1و ،1071عام 
 يرد املزيد من التفصيل يف املرفق األول أدناه.و  .1074تشرين الثاين/نوفمرب 

 الميزانية السنوية للمحكمةنفقات في ال  -3

املتعجق مبكتب مدير املشروع "املةاين الدائمة  يف الفرتة  7-النفقات يف الربنامج الرئيسي السابعبجغت  -66
يورو، موزعة عجى النحو  1 22497 "بآالف اليورو  1004تشرين الثاين/نوفمري  72إىل  1008عام  نم

، 1070عام يف يورو  1.294و ،.100عام يف يورو  17194، و1008يف عام يورو  8198التاي: 
، 1071يورو يف عام  172، و1071عام يف   17"يورو 28691 ، و1077 عام يفيورو  18694و
يرد املزيد من التفصيل يف و  .1074تشرين الثاين/نوفمرب  72حىت  ،1074ورو يف عام ي 7 06.94و

 املرفق الثاين أدناه.
، توبف الربنامج املسنلجننة باعتماد اهليكل اإلداري املنقح باالتفاق مع الويف أعقاب برار  -61

 1110الفرعي الربنامج  املدرحة يفشطة ناأل و نياملوظفمت ادماج و  ،1071يف هناية عام  1110 الفرعي
يف شغالن الوظيفتني املدرجتني يذان كانا وظفان الجامل نقلو  .7-الربنامج الرئيسي السابعبالكامل يف 

تابعني  1071آب/أغسطس  7اعتةارا من اصةحا و وع إىل مكتب مدير املشر  1110الربنامج الفرعي 
 ملدير املشروع.ة مةاشر 

المحكمة ميزانية باإلضافة إلى موحدة التشييد واالنتقال الة يشروع: ميزانالتكلفة اإلجمالية المتوقعة للم  -4
  )المباني الدائمة(

ن خالل حتديد مجمشروع، تكاليف الكامجة لالاآلثار املرتتةة عجى إىل وضوح اإلطار املاي أدى تعديل  -68
املوحدة يزانية املويجها من وتجك اليت يتم مت ،التكاليف اليت يتم متويجها من امليزانية السنوية لجمحكمة

لجمحكمة، التابعني حتقيق وفورات كةرية يف تكاليف املوظفني اإلطار املاي أيضا إىل  تعديل ىأدو . جمشروعل
ىل بعد ذلك إمجاال إ، واليت مت ختفيضها  1071ماليني يورو يف نيسان/أبريل  191كانت تقدر بنحو اليت  

 .1076و 1072و 1074 األعوام موزعة عجى مجيون يورو، 792

                                           
 حملكمة.  ترجع الزيادة إىل اندماج مكتب مدير املشروع ومكتب مديرمشروع املةاين الدائمة التابع لقجم ا   17"
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 عام  إىل 1008عام  منيف الفرتة تقديرا لجتكاليف الكامجة املتعجقة باملشروع ثالث قدم املرفق اليو  -.6
 10191واالنتقال  روعي التشييدبتوحيد مش املرابةةبرار جلنة ويةجغ جمموع التكاليف املقدرة بعد  .1076

املنقحة اليت تشمل املوحد ميزانية املشروع من جيون يورو م 7.2911مجيون يورو. ويتكون هذا املةجغ من 
 .من امليزانية السنوية العادية لجمحكمةماليني يورو  8ربم تقديري يةجغ و  ،مجيع أنشطة التشييد واالنتقال

مجيون يورو، بزيادة تةجغ  .1749ان املةجغ اإلمجاي املقابل كوبةل توحيد مشروعي التشييد واالنتقال،  
 .   11"ون يورو عن الربم احلايمجي 7791

ماليني يورو كال من الربنامج الرئيسي  8وتشمل امليزانيات السنوية لجمحكمة الةالغ بدرها  -10
 .1110والربنامج الفرعي السابق  7-بعالسا

 االستفادة من قرض الدولة المضيفة والفائدة المستحقة  -2

 1070يف عام  الدولة املضيفةوافقت ، دفعة واحدةدة دفوعات املسداملاملةالغ الواردة من يف ضوء  -17
جتنب تراكم أجل  من إىل هذه الدولة برض الدولة املضيفةسحةها من األموال اليت مت أن تعاد ابرتاح عجى 

حزيران/يونيه  18. ومت تنفيذ هذه الرتتيةات يف 1071و  1077و  1070املزيد من الفوائد يف السنوات 
1070. 

احملدد واملةجغ املتاح من املدفوعات  لجندول الزمين وفقا  تشييد املقررة أنشطة اليف دم املستمر جتقلونظرا  -11
أوائل آب/أغسطس  إال يفأول سحب من برض الدولة املضيفة مطجوبا املسددة دفعة واحدة، مل يكن 

 املشروعتةقية من لفرتة امليف امن القرض  هاسحةزم ربع السنوية اليت يجالحتياجات اتقديرات  . وترد1071
ابع هلذا ر ، ترد يف املرفق الICC-ASP/6/Res.1ووفقا لجمرفق السادس لجقرار  .رابع هلذا التقريريف املرفق ال

عجى ستحقة جفوائد املليرد أيضا بيان  ،مصدره. ويف املرفق نفسهو  قرير نظرة عامة عن التدفق النقديالت
 املةالغ املسددة دفعة واحدة. 

يورو. ومت تسديد  777 04. برض الدولة املضيفةبجغت الفوائد املستحقة عجى ، 1071يف عام و  -11
 .1074، وفقا ألحكام االتفاق املتعجق بالقرض، يف أوائل عام جدولة املضيفةهذا املةجغ ل

حنو  1074يف عام  برض الدولة املضيفةالفوائد املستحقة عجى وفقا لجتقديرات، يتوبع أن تةجغ و  -14
 . 1072كانون الثاين/يناير   12يورو. وينةغي أن تسدد الدول األطراف هذا املةجغ بةل  7 068 140

اليت دفعتها الدولة املضيفة يف  1071يف عام املستحقة  مةو دعاملة دالفائ الحظت جلنة املرافةة أنو  -12
ائدة املتوبعة يورو. وتةجغ الف .72 127 بجغت -11ى املةجغ املشار إليه يف الفقرة بناء عج -1074عام 
 7 217 882 ضيفةاليت يجزم أن تدفعها الدولة امل -14غ املشار إليه يف الفقرة بناء عجى املةج -1074لعام 
 يورو.

                                           
 .74، الفقرة CBF/20/18 ة جلنة املرابةة،طالتقرير املؤبت بشأن أنش  11"
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 الصندوق االستئماني  -6

، أنشأ بجم احملكمة صندوبا استئمانيا لغرض إيداع ICC-ASP/6/Res.1عمال باملرفق السادس لجقرار  -16
مل ترد أي تربعات من احلكومات  ،املةاين الدائمة لجمحكمة. وحىت اآلن األموال املخصصة لتشييد

 واملنظمات الدولية واألفراد والشركات أو الكيانات األخرى.

 المسددة دفعة واحدةدفوعات الم  -باء

دفعة يف املشروع أنصةتها دولة طرف تسديد  .2اختارت ، 1074 نوفمرب/ثاينتشرين ال 72يف  -11
، 1074نوفمرب /ثاينتشرين ال 72يف يورو. و  .6 101 4.4ا يةجغ جمموعه بدفع مواحدة، وتعهدت 

جغ هذا املةشمل يورو. وي 24 441 127فعال ورردت  يتالاملدفوعات املسددة دفعة واحدة بجغت 
. عجى أبساط، بالكامل أو خمتجفة اطرفة دول 24من املدفوعات املسددة دفعة واحدة اليت تجقتها احملكمة 

 ذا التقرير. هلامس زيد من التفصيل يف املرفق اخلاملويرد 
 املةاين الدائمة مشروع جدول األطراف يف ل، مت تعديل جدول األنصةة املقررة 1071يف عام و  -18

األنصةة  . وبعد حساب1072-1071لجفرتة املعتمد  ألمم املتحدةيف اجدول األنصةة املقررة ملواكةة 
جندول لتسديد أنصةتها دفعة واحدة وفقا اختارت طرفا  ةدول 44تأثرت ، بطريقة شفافةاملعدلة قررة امل

كانون   17واحدة هو التسديد دفعة الختيار جدول األطراف احملدد لاملوعد النهائي السابق بطريقة سجةية. و 
املةالغ تسدد عجى أن  ،1072-1071رتة فلجاملقررة  ةةاألنصجدول ، بناء عجى 1074األول/ديسمرب 

 .1072حزيران/يونيه  10  يتناوز بالكامل يف موعد الاملستحقة 
 راجع اخلارجياملبناء عجى توصية من أيضا،  الثالثة والعشرين اجلنة امليزانية واملالية يف دورهت أوصتو  -.1

استالم اريخ هو تمشروع املةاين الدائمة يف حديد األنصةة لتاحملدد التاريخ بأن يكون ،  11"جحساباتل
املقدمة من التكجفة النهائية لجمشروع ومقدار اإلعانة عند معرفة  ،1072 يف أيجول/سةتمربين احملكمة لجمةا

 . 14"ة املضيفة، من أجل جتنب أي غموضالدول

                                           
"11   ICC-ASP/13/12 ،كانون األول/ديسمرب   17كانون الثاين/يناير إىل   7املالية لجمحكمة اجلنائية الدولية لجفرتة من  الةيانات

 .16إىل  10، والفقرات 7، التوصية 1071
 .764، الفقرة  ICC-ASP/13/15ا الثالثة والعشرين،هتدور أعمال ية واملالية عن ة امليزانجلنتقرير    14"
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 ألولا مرفقلا
تشرين  .1إلى  2002وميزانيتها الموحدة في الفترة من عام باني الدائمة الممشروع نفقات 

 )باليورو( 2014الثاني/نوفمبر 

 "أ 1071 "أ 1077 "أ 1070 "أ .100 "أ 1008 
 

 "ب 1071
الربع األول 

 "ب 1074
الربع الثاين 

 "ب 1074
الربع الثالث 

 "ب 1074

 الرابع  الربع
 "ب 1074

 "ب  1074اجملموع   72/77"

 جمموع النفقات
حىت  1008" 

 امليزانية "ب   1074
تكاليف -7

200 000 8 000 000 12 000 100 11 000 200 2 000 400 12 000 820 1 0 0 0 0 الةناء  66 100 000 704 .20 000 722 416 22. 
 ليفاكت -أ7

   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مةاشرة
ليف ا_تكب7

   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غري مةاشرة
أتعاب -ج7

صميم تلا فريق
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ةملنابصا"بعد

 املخاطر-1
    

-7 200 000 -7 741 021 
  

  
 

-1 641 021 4 144 111 
اطر خم-أ1

 021 741 7- 0 0 0 0 0 021 741 7- 0 0 0 0 0 املشروع
خماطر -ب1 

  000 200 7- 0 0 0 0 0 0 000 200 7- 0 0 0 0 العمالء
تراخيص -1

 216 .24 1 011 201 1 647 0 100 0 147 616 110 207 1 0 0 0 0 ورسوم
تراخيص -أ1

 216 .24 1 011 201 1 647 0 100 0 147 616 110 207 1 0 0 0 0 ورسوم
 788 211 10 .11 218 .7 478 411 7 041 1.0 247 271 1.. 410 818 728 116 0.4 1 880 174 1 188 811 6 146 611 1 417 .11 7 0 األتعاب-4
أتعاب  -أ4

 .06 11 148 16 816 446 1 .72 741 2 221 621 1 0 0 التصميم
 

71 180 706 208 740 .21 70 414 121 
دارة إ-ب4 

  641 084 6 727 841 041 7.1 810 181 718 116 700 7. 478 0.7 1 118 446 646 146 7 11. 112 274 06. 0 املشروع
 خرباء-ج4

  .0. 128 1 672 4.0  817 120 874 7.4 10. 44 401 62. 287 110 612 118 777 141 172 .16 0 استشاريون
رسوم -د4

 ..6 106 7 112 7 48. 148 1 141 1 0  تشغيجية
 

  6.. 70 111  
تكاليف -2

 000 200 7 000 200 7 0 0 0 0 0 0 0 0 000 200 7 0 0 أخرى
نفقات -أ 2

 000 200 7 0 0 0 0 0 0 0 0 000 200 7 0 0 أخرى تصميم
 معدات-6 

        
  

  
 

 0             الةابي
 260 234 .12 0.7 133 62 049 970 2 241 12. .2 772 190 22 197 6.7 . 377 342 39 600 066 9 322 293 6 346 133 . 491 297 1 0 نفقات فعلية

 277 246 41 000 300 9 000 000 9 000 200 . 000 300 1 0 نفقات متوقعة 
  

  77 700 000 162 .46 277 17. 91. 000 
 .61 171 16- 47. 166 17-     200 4.8 4- 400 111- 671 716- 624 66- .21 10- 0 رقاالف

 يورو من االلتزامات غري املصفاة. 21 212تتضمن  1071النفقات = نفقات موزعة + التزامات غري مصفاة؛ النفقات لعام   
 .تكاليف التجوث األرضي لجدولة املضيفة تسديد**  تكاليف ضريةة التأمني. تسديد  "* نفقات متوبعة.   "ب   نفقات فعجية.  "أ  
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 ثانيفق الالمر 

)مكتب مدير  1-النفقات والميزانيات المتوقعة مستقبال للبرنامج الرئيسي السابع
 )بآالف اليورو( 2014 نوفمبر/ثانيتشرين ال .1حتى المشروع( 

مكتب  9120و 9110
مدير المشروع )المباني 

 الدائمة(

النفقات 
  الفعجية

1008 

النفقات 
  الفعجية

100. 

النفقات 
  الفعجية

1070 

فقات الن
 الفعجية

1077 

النفقات 
املتوبعة 
1071 

النفقات 
املتوبعة 
1071 

 امليزانية
 املعتمدة 

1074 **" 

 النفقات الفعجية
حىت 
72/77/1074 

 معدل
التنفيد 
 ٪ الفعجي

النفقات 
 املتوبعة
1074 

امليزانية 
 املقرتحة
1072 

 **" *"  

امليزانية 
 املقرتحة
1076 

 **" *"   

     اجملموع
  املقدر "

1008-
1076 

 املوظفون الفنيون

 
توجد تفاصيلال          

 موظفو فئة اخلدمات العامة

٪81  .27 2.7,0 4 ,116 4 ,121 117,2 6 ,172 6 ,166 48,1 اجملموع الفرعي لجموظفني  2.7, 0 2.6, . 1.8, 2 1 761,1 

  - - 0,0  1.0,1 0,0 14,1 11,1 1,. 16,4 76,8  ة العامةتاملساعدة املؤب

  اخلرباء االستشاريون

     

0,0 

 

 

   

 

اجملموع الفرعي لجموظفني 
 اآلخرين

 
76 ,8 16,4 .,1 11,1 14 ,1 0,0 1.0,1   - - 402, 2 

 . ,.. 0 ,. 78,0 0 ,78  78 78,0 4,. 6,4 1 ,.7 .,74 4,4 0,2 السفر

 7 ,.1 7,1 1,2 1,2  0,4 2 ,1 7,2 4,1 8 ,1 8,6 2,1  الضيافة

 181,8 1 2 ,410 867,0 6 ,612  .11 0 ,667 1,.14 748,7 18,1 4 ,. 1,7 12,0 عابديةاخلدمات الت

  التدريب

  

1,1 16,2 0,0 1,1 71,6  

 

1, 1 7, 6 21,7 

 .,.1 1,0 4,0 4,0  0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 10,0 .,.  النفقات التشغيجية العامة

  اإلمدادات واملواد

  

7, 7 0,0 0,0 7, 2 0,1  7,2 7,2 0, 8 4,. 

 1,0 1,1 7,8 0,6 0,2 .,77  األثاث واملعدات

 

 1,0 1,0 7, 0 11,7 

غري ل اجملموع الفرعي
 218,4 1 446,7 8.1,1 626,8  160,1 6.1,1 748,6 7.1,7 22,1 21,4 14,0 12,2 املوظفني

 216,4 6 944,6 427,7 1 1223,2  067,4 1 1223.2 .91 26,9. 326,4 4,.37 319,4 23,2 المجموع

 املةالغ تقديرات فقط وبابجة لجتغيري. "* 
 السابق. 1110الربنامج الفرعي  1770، يشمل الربنامج 1074اعتةارا من  "** 

 ، املسمى سابقا اتكاليف اجملموعة الثانيةا، يف ميزانية التشييد املتعددة السنوات اليت سريتفع بدرها.1710، يدرج الربنامج 1074اعتةارا من  "*** 
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 مرفق الثالثال

 نوفمبر/ثانيتشرين ال .1مجموع التكلفة المتوقعة لمشروع المباني الدائمة حتى 
 نفقات مشروع المباني الدائمة وميزانياته المقبلة –)بآالف اليورو(  2014

 

النفقات 
فعجية ال

1008 

النفقات 
فعجية ال

100. 

النفقات 
 الفعجية

1070 

النفقات 
 الفعجية

1077 

النفقات 
 الفعجية

1071 

امليزانية 
املعتمدة 
1071 

النفقات 
 حىتالفعجية 

72/1/1071 

النفقات 
 املتوبعة
1071 

 امليزانية
املعتمدة  

1074 

النفقات الفعجية 
 حىت
72/77/1074 

النفقات 
 املتوبعة
1074 

امليزانية 
  املقرتحة
1072  *"  

امليزانية 
 املقرتحة
1076  *" 

  املقدر " اجملموع
1008-1076 

 شروع الموحد )المتعددة السنوات(ميزانية الم

ميزانية املشروع 
املوحد اإلمجالية 

مبا يف املنقحة، 
 اليفذلك تك

 -1و1اجملموعتني
"172 7.2 

.. 00. 4, 148 11 4, 148 11 6, 814 .4 6, 066 1 4 ,811 6 1 ,711 2 2 ,.11 7 - ألف يورو   ,0 68 711 ,02. .. .00 ,0 11 000 ,0 7  771 ,80 7.2 172,0 

 0 ,.91 .17 إجمالي ميزانية المشروع الموحد

 السنوية الميزانية

 الرئيسي الربنامج
 000,4 6 144,6 7,.748   7181,7 172,0 4 ,..2 1 ,6.. 286,6 4 ,186 4 ,1.2 4 ,171 81,8 7-السابع

 -1770الربنامج 
مكتب مدير 

 1.7,0 1 146,8 6.1,6 686,6 221,1 686,6 1,.42 .,471 460,4 417,8 186,4 1.2,4 171,4 81,8 املشروع

 -1710الربنامج 
موارد احملكمة من 
املوظفني والدعم 

 026,1 1 1.1,8 1.2,2 2.2,2 276,6 2.2,2 721,2 1,1. 186,1 .,771 0,0 0,0 0,0 0,0 "** اإلداري 

 -1710الربنامج 
عناصر اجملموعة 

التنهيزات الثانية "
غري املدرجة يف 

 721,1 0,0 0,0 0,0  0 ,0 701,1 1 ,88 720,0 .,20 0,0 0,0 0,0 0,0  "*** التصميم  

الربنامج الفرعي 
مكتب  -1110

بجم احملكمة املعين 
 017,7 1 0,0 0,0 0,0  0,0 4, 111 7, 717 2, 114 4, 401 8, .11 4 ,187 .,160 168,1 باملةاين الدائمة

 . ,021 2  لميزانية السنوية اإلجماليةا            

 .,936 203 2016-2002المجموع الكلي المقدر            
 

 املةالغ تقديرات فقط وبابجة لجتغيري. "*  
 السابق. 1110الربنامج الفرعي  1770، يشمل الربنامج 1074اعتةارا من  "** 

 ة التشييد املتعددة السنوات اليت سريتفع بدرها.، املسمى سابقا اتكاليف اجملموعة الثانيةا، يف ميزاني1710، يدرج الربنامج 1074اعتةارا من  "*** 
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 رابعال المرفق

 .1المضيفة حتى تكاليف والمبالغ المسددة دفعة واحدة وقرض الدولة نظرة عامة لل
 )باليورو( 2014 نوفمبر/ثانيال  تشرين

 اجملموع اجملموع املةالغ املقدرة املةالغ املقدرة املةالغ الفعجية  2013

 "* 1076 "* 1072 "* 1074  1071 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول يفحملة عن التكال
 

           النقدية الواردة:
 املسددة املةالغ 

    0  416 .18 7  4.2 117 7   17. 718 74  0.8 .7. 77  411 16  128 147  621 07. 7 دفعة واحدة 

       444 66  101 1  067 1  160 18  410 11 "** الواردة  الفوائد

       000 200 10  000 800 71  000 100 6   السحب من القرض

  000 172 2  000 672 7  000 600 7  000 200 1       فائض النقدية

  000 .91 .17  1.2 771 7  000 000 11  212 21. ..   111 604 16  212 141 71  428 114 8  046 140 70  784 7.1 2 الرصيد الواجب النقل
 املةالغ تقديرات فقط وبابجة لجتغيري. * "
اميورو من الفوائد الواردة يف  224مةجغ فوائد الربع األول  يشمل ** "  ..100 ع

  

 اجملموع املةالغ املقدرة املةالغ املقدرة 1074املةالغ املقدرة  املةالغ الفعجية  2014

  "* 1076 "* 1072  "* 1074 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول حملة عن التكاليف

          النقدية الواردة:

 املسددة دفعةاملةالغ 
 واحدة 

770 02. 7 602 61. 7. 471 8 201 111 70 141 414  71 667 180 0  

  8.6    8.6 الواردة الفوائد
  

 

 السحب من القرض
1074 0 1 700 000 1. 600 000 11 000 000 64 100 000  18 702 112 

 
 

 فائض النقدية
 

4 400 000   4 400 000  7 172 000 
 

2 172 000 

 000 .91 .17 0 626 .87 20  .11 621 86 241 476 18 111 111 16 .71 ..7 18 .71 .62 2 الرصيد الواجب النقل
 املةالغ تقديرات فقط وبابجة لجتغيري. * "
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 لخامسالمرفق ا

 )باليورو( 2014 نوفمبرتشرين الثاني/ .1المبالغ المسددة دفعة واحدة حتى الة ح

 املةالغ الواردة املةالغ املتعهد هبا 

دول    اجملموع 1072-1074 1071 1071 1077 1070 .100 اجملموع ال

 642 14 180 71  - 862 6 - - .11 71 ألةانيا 7

 102 78   - - 102 78 - 102 78 أندورا 1

 147 7  147 7 - - - - 147 7 أنتيغوا و بربودا 1

 647 141   - 647 141 - - 647 141 األرجنتني 4

 22. 708 2 014 010 7  - 60. 161 7 17. 112 1 - 22. 708 2 أسرتاليا 2

 682 .7 682 .7  - - - - 217 10 بربادوس 6

 -   - - - - 188 1 بنن 1

 .11 71   - - .11 71 - .11 71 بوليفيا 8

 688 71 688 71       الةوسنة واهلرسك .

 216 4   216 4 - - - 216 4 بوركينا فاسو 70

 188 1   - - 188 1 - 188 1 كمةوديا 77

 470 120 1 .62 218  - - 127 877 6 - 470 120 1 كندا 71

1 187 تشاد 71       187 1  187 1  

 4.8 161   4.8 161 - - - 4.8 161 شيجي 74

 211 .11  211 .11 - - - - 211 .11 كولومةيا 72

 .8. 11  271 14 411 .4 - - - .8. 11 كوستاريكا 76

اجلمهورية  71
 61. 641   487 117 481 117 - - 61. 641 التشيكية

الكونغو  78
 864 6   - 864 6 - - 864 6 الدميقراطية

 .71 828 .71 828  - - - - 821 682 7 الدمنارك .7

 -   - - - - 188 1 جيةويت 10

 821 41  821 41     821 41 اكوادور 17

 200 16 200 16      200 16 استونيا 11

 201 1.0 7   - - 201 1.0 7 - 201 1.0 7 فنجندا 11

 110 78 110 78      110 78 غابون 14
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 املةالغ الواردة املةالغ املتعهد هبا 

دول    اجملموع 1072-1074 1071 1071 1077 1070 .100 اجملموع ال

 102 71 147 70  864 6 - - - 102 71 جورجيا 12

 101 228   101 111 707 786 - - 101 228 هنغاريا 16

 667 84   667 84 - - - 667 84 آسجندا 11

 - - - - - - - 662 .01 7 ايرلندا 18

77 617 1.1 إيطاليا .1  0.0 0.1 1  101 187 7  1.1 811 1  1.8 811 1    1.1 617 77  

 428 11   721 . 721 . 721 . - 428 11 األردن 10

 481 47  481 47     481 47 التفيا 17

 887 11   - - 887 11 - 887 11 خلتنشتاين 11

 11. 10  644 11 - 188 41 - - 11. 10 ليتوانيا 11

 482 ..7 4.. 4  - 4.7 7.4 - - 482 ..7 لكسمةورغ 14

 110 .1 110 .1      110 .1 مالطة 12

 082 11 76. 6  - - .76 12 - 082 11 مورسشيوس 16

 100 764 2  411 117 7 - 411 117 7 414 117 7 - 100 764 2 املكسيك 11

 1440 1440       مولدوفا 18

 440 1 440 1      7611 منغوليا .1

 142 71 21. .  - - 188 1 - 188 1 اجلةل األسود 40

 642 14 642 14      642 14 ناميةيا 47

 801 111 4  801 111 4 - - - - 801 111 4 هولندا 41

 018 27  018 27 - - - - 018 27 بنما 41

 18. 711  18. 711 - - - - 18. 711 الفجةني 44

 841 102 7   41. 407 41. 407 48. 407 - 841 102 7 الربتغال 42

441 21.  246 108 406 114 - - - 681 026 7 مجهورية كوريا 46  

 188 1   - - 188 1 - 188 1 ساموا 41

 864 6   - - 864 6 - 864 6 سان مارينو 48

 027 48   - - 027 48 - 027 48 صربيا .4

 804 741   804 741 - - - 804 741 سجوفاكيا 20

 221 661   - - 221 661 - 221 661 جنوب أفريقيا 27

 8.8 111 1  8.8 111 1     8.8 111 1 اسةانيا 21

 187 1  187 1 - -  - 187 1 سورينام 21
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 املةالغ الواردة املةالغ املتعهد هبا 

دول    اجملموع 1072-1074 1071 1071 1077 1070 .100 اجملموع ال

 281 420 1   - 281 420 1  - 281 420 1 السويد 24

 074 114 1   074 114 1 - - - 074 114 1 سويسرا 22

 116 1  116 1    - 116 1 تيمور ليشيت 26

 .11 67   .11 67 - - - .11 67 ترينيداد وتوباغو 21

 -  - - - - - .17 10 تونس 28

  - - - - -  410 121 71 املمجكة املتحدة .2
  474 902 67  2 072 070 1. .49 236 11 326 60. 2 90. 660 14 132 731 2 636 127 2.1 449 .4  
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 المرفق السادس

 مشروع قرار بشأن المباني الدائمة
 إن مجعية الدول األطراف، 

 إىل بـــراراهتا املعـــتمــــدة بشـــأن املةـــاين الـــدائمــــة، مبــــــــا يف ذلك الــقرارإذ تشـــري  
 ICC-ASP/6/Res.1

"1(
ICC-ASP/7/Res.1 والــقرار ،

"2 
ICC-ASP/8/Res.5 والــقرار ،

"3 
 والــــــقـــرار ،

 ICC-ASP/8/Res.8
"4 

ICC ASP/9/Res.1 والــــــقـــرار ،
"5 

ICC-ASP/10/Res.6 والـــــــقـــرار ،
"6 

-ICC والـــقـــرار ،

ASP/11/Res.3
"7 

ICC-ASP/12/Res.3 والــقرار ،
"8 

 أمهية املةاين الدائمة بالنسةة ملستقةل احملكمة، وإذ تكرر 
 املةاين الدائمة، رابةة املعنية ببتقرير جلنة امل وإذ حتيط عجما 
جلنة امليزانية واملالية عن أعمال ري فضال عن تقري إىل توصيات مراجع احلسابات اخلارجي،وإذ تشري  
 الواردة فيهما، والعشرين والتوصيات ثالثة العشرين والالثانية و دورتيها 
بامليزانية املشروع املوحد لتشييد املةاين الدائمة واالنتقال إليها راسخ يف إجناز لاعزمها  عجى وإذ تؤكد 

   وفقا لجقرار1074أسعار  ىمجيون يورو "مبستو  7.291لةالغ بدرها احملددة ا
ICC-ASP/12/Res,2 السجطة تتم مبوجب إجراءات أي ذ يف تنفي جلنة املرابةةالذي تقوم به دور أمهية ال، وعجى

تكاليف فضال عن ختفيض امليزانية، ويف حدود املشروع بسالم العمل يف الزمة لضمان سري وتكون  املخولة هلا
 أدىن مستوى ممكن، إىل مجكية املةاين الدائمة 

عجى  الضغوط الوابعة عجى االحتياطي اإلسرتاتيني لجمشروع، نتينة لتخفيضات أجريت إىلوإذ تشري  
 ، 1071احتياطيات أخرى بةل عام 

كون جزءا ال يتنزأ من الغالف املعتمد يف امليزانية ملنع أن يينةغي أن األمن املاي  إىلأيضا وإذ تشري  
يف الوبت انتهاء املشروع ضار عجى من املمكن أن يؤثر بشكل  1072خالل عام يزانية يف املجتاوز حمتمل أي 

 إىل املةاين اجلديدة،مل تتمكن احملكمة من االنتقال إضافية إذا املناسب ويؤدي إىل تكاليف 

وبجم احملكمة بررا أن يعمال معا بروح من الثقة املتةادلة والتعاون عجى كفالة  املرابةةأن جلنة ب ِِّّ تذكر إذ و  
 حتقيق هدف املشروع املوحد،

                                           
  ، اجملجد األول، اجلزء الثالث.ICC-ASP/6/20" 1001...  الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة   1"
 لث. ، اجملجد األول، اجلزء الثاICC-ASP/7/20" 1008...  الوثائق الرمسية ... الدورة السابعة    2"
  ، اجملجد األول، اجلزء الثاين.ICC-ASP/8/20" .100...  الوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة  3"
  ، اجلزء الثاين.ICC-ASP/8/20/Add.1" 1070...   ملستأنفةالوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة "ا   4"
 ، اجملجد األول، اجلزء الثاين. ICC-ASP/9/20" 1070...  الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة   5"
  ، اجملجد األول، اجلزء الثاين.ICC-ASP/10/20" 1077...  الوثائق الرمسية ... الدورة العاشرة   6"
  ، اجملجد األول، اجلزء الثاين.ICC-ASP/11/20" 1071...  الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة   7"
 . ، اجملجد األول، اجلزء الثاينICC-ASP/12/20" 1071...  عشرة لثانية االوثائق الرمسية ... الدورة    8"
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 ني، ومتك1072ول أيجول/سةتمرب ة حبجاالنتهاء من مشروع املةاين الدائمهو هدفها  بأن ِّ تذكر إذ و  
 ،1072َشغجها بكامجها حبجول هناية عام من احملكمة من االنتقال تدرجييا إىل املةاين اجلديدة و 

نب مع جت يف حدود امليزانية املعتمدةبنوعية جيدة و املةاين الدائمة يتعني تسجيم  بأنه أيضا ِّ تذكر وإذ  
خبالف ذلك يكون هلا تأثري أو اليت  ء املهام األساسية لجمحكمةن أداالعناصر اليت بد ال تكون ضرورية حلس

 عجى التكجفة اإلمجالية لجمجكية،  سجيب
املةاين الدائمة عجى حنو كاف دور اجلمعية يف إدارة تعكس أن يف رغةة الدول األطراف وإذ تالحظ  

 ،االعتةاريف أن تؤخذ مصاحل الوفود يف نظام روما األساسي، وبالتاي 

  2016-2014اف المالية للفترة األهد

لجمشروع اليت وحدة يف حدود امليزانية املال تزال حىت اآلن  أنه يف حني أن التكاليف إىلوإذ تشري  
يجزم اختاذ و مجيون يورو، هناك ضغوط عجى امليزانية يف الوبت احلاي،  7.291والةالغ بدرها  وضعتها اجلمعية

القدرة ملا بد يؤدي إليه عدم وجودها من عدم  يف حالة جتاوز التكاليف لجمشروع تدابري لتوفري األمن املاي
 ،ديدةانتقال احملكمة إىل املةاين اجلاستكمال التشييد يف الوبت املناسب و عجى 

 اإلجمالية للملكية لفةالتك

ةارا من ماليني يورو سنويا اعت 291، اليت تقدر حاليا مبةجغ اإلمجالية لجمجكيةجفة التكبأن ِّ تذكر وإذ  
وصيانة  ية،تشغيجالتكاليف الواحدة، و  لجدول اليت مل خترت التسديد دفعة، تشمل: التكاليف املالية 1076عام 

 املةاين،
الذي يرأسه التكجفة اإلمجالية لجمجكية، املعين بالفريق العامل فادت بأن أرابةة جلنة املأن بالنظر إىل و  

نهج متعدد السنوات، الذي يةدو األكثر ليار املوحد اخليعكس األول : نيبديجسيقدم حجني مدير املشروع، 
 التحديات السياسية،فيه ستعاجل الذي سنوي الذي يغجب عجيه الطابع النهج الفائدة من منظور تقين، والثاين، 

 عاممن التكجفة اإلمجالية لجمجكية يف وبت مةكر بشأن هلا اعمأتعتزم إجناز  املرابةةإىل أن جلنة  وإذ تشري 
والعشرين لجننة امليزانية واملالية، تقدمي توصية إىل الدورة  ةالرابعمن الدورة مشورة ليتسىن هلا، بناء عجى  1072

 ،يف هذا الشأن الرابعة عشرة لجنمعية الختاذ برار
 دفعة واحدةتسديد ال

تسديد دفعة الخيار لتحديد بقرارها النهائي األطراف إبالغ املسنل إىل الدول بأنه طجب  ِّ تذكر وإذ  
بد مت ، وأن هذا املوعد النهائي .100تشرين األول/أكتوبر  72حبجول حلصتها املقررة يف املشروع واحدة 
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كانون األول/ديسمرب   17 إىلومت متديده مرة أخرى  ، 9"1071 تشرين األول/أكتوبر 72متديده إىل 
1074"10  ، 
ف تعهدت منذ الدورة الثانية عشرة لجنمعية دولة إضافية من الدول األطرا 71قيقة أن حب وإذ ترحب 

األطراف لدول ماليني يورو، ليصل بذلك جمموع عدد ا 97.بالتسديد دفعة واحدة، مبةجغ إضايف يةجغ جمموعه 
، وجمموع املةالغ اليت 1074تشرين الثاين/نوفمرب  72حىت  ،دولة .2التسديد دفعة واحدة باليت تعهدت 

 منها بالفعل، مجيون يورو  2494مت استالم يورو، مجيون   6.91تعهدت بتسديدها 
إىل املعايري الواجةة التطةيق عجى االتفاق املتعجق بقرض الدولة املضيفة، ومةادئ تسديد  وإذ تشري 

 يف املرفقني الثاين والثالث لجقرارعجى التواي احلصص املقررة دفعة واحدة، املنصوص عجيها 
ICC-ASP/7/Res.1حه القرار ، عجى حنو ما أوضICC-ASP/11/Res.3  يف مرفقه الثاين ومجحقيه األول

 ،والثاين
إىل أن شروط برض الدولة املضيفة تنص عجى أن دفع الفوائد يةدأ اعتةارا من وبت  وإذ تشري 

ة قةجوأن تسديد رأس املال والفوائد سيةدآن بعد انتهاء العقود احلالية أو امل ، 11"االستخدام األول لجقرض
 ، 12" املةاين املؤبتةإلجيار 

إىل ضرورة ضمان وجود السيولة الالزمة لدفع الفوائد ورأس املال طيجة فرتة السداد، وأن  وإذ تشري أيضا 
الدول األطراف اليت ال تدفع اشرتاكاهتا املتعجقة بذلك يف الوبت املناسب ستكون مسؤولة عن أي تكاليف 

 ويجزم وجود حل ماي مناسب ملواجهة هذا االحتمال،  القرض، تتكةدها موارد احملكمة لجوفاء بالتزامات سداد
بإنشاء الصندوق االستئماين لجتربعات املكرسة لتشييد املةاين الدائمة، وبإمكانية تقدمي  ِّ تذكر وإذ  

 ،املرابةةالتربعات أيضا من خالل األموال املخصصة مليزات خاصة، أو التربعات العينية، بعد التشاور مع جلنة 

  وإدارتهحوكمة المشروع  -الأو 

 التشييد مشروع -ألف

املضيفة  ومدير املشروع واحملكمة والدولة عن تقديرها لجننة املرابةة وتعرببتقرير جلنة املرابةة  ترحب -7
 لجنمعية؛ثانية عشرة لجتقدم احملرز يف مشروع املةاين الدائمة منذ الدورة ال

 ؛الوارد يف املرفق األول عجى خمطط التدفق النقدي املنقح توافق -1
 مبا يجي: ترحب -1

                                           
  .ICC-ASP/8/Res.8 القرار  9"
  . 74، الفقرة ICC-ASP/11/Res.3 القرار  10"
 ، املرفق الثاين، "ه .ICC-ASP/7/Res.1 القرار  11"
 املرجع نفسه، "و .  12"
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ستقةال مكتمجة وجاهزة الاملةاين ، وأن من املتوبع أن تكون احملددةاحلدود الزمنية  يفأن املشروع  "أ 
يف حدود الغالف املاي تكاليف استمرار بقاء ال، مع 1072احملكمة اعتةارا من أيجول/سةتمرب عام 

 مجيون 78494التشييد الةالغ بدرها ميزانية الذي يشمل ، وروي مجيون 7.291الذي ال  يتناوز 
 ؛يورو مجيون 7791االنتقال الةجغ بدرها  ميزانيةيورو و 

 متاحة بالكامل لجمحكمةظل ست 1072أن الفرتة ما بني أيجول/سةتمرب وكانون األول/ديسمرب  "ب  
يف  يتم الفعجي لجمحكمة سل ااالنتق املؤبتة إىل املةاين الدائمة، وأنالستكمال االنتقال من املةاين 

 ؛ 1072كانون األول/ديسمرب 
اجلديدة طط اخلاملةاين الدائمة، استنادا إىل مقدور لجمحكمة يف  ةاحملتمجزيادة استيعاب الأن  "ج  

يف طرق وافقت عجيها األجهزة الثالثة لجمحكمة، فضال عن نظر احملكمة لجمساحات القائمة اليت 
سرتاتينية مراجعة إلاملستمر ات مبزيد من الفعالية، وأن التنفيذ دة من املساحالستفالأخرى ممكنة 

مدير املشروع النفقات اليت أطجقها فضال عن عمجية ختفيض املرابةة التكجفة اليت وضعتها جلنة 
مةان ذات نوعية جيدة مع املمكنة يف املستقةل، من شأنه أن يؤدي إىل وجود تحديد الوفورات ل

صر اليت بد ال تفي باملعايري الالزمة لالتساق مع املهام األساسية لجمحكمة، أو اليت من تفادي العنا
 ؛شأهنا أن تؤثر بطريقة أو أخرى سجةا يف التكجفة اإلمجالية لجمجكية

قدم إىل الدورة الرابعة والعشرين لجننة امليزانية واملالية نتينة التحجيل الذي تأن جلنة املرابةة إىل  تدعو -4
لدورة الرابعة لجننة املرابةة يف اأي توصيات بغية تقدمي  التكجفة اإلمجالية لجمجكيةبالفريق العامل املعين  يهر جي

 ؛ 13"رة لجنمعيةعش
تصميم ونطاق ومتطجةات املشروع أثناء مرحجة  يف تغيرياتالصارمة عجى الربابة الأمهية  تشدد عجى -2
بأن  وتكرر طجةهافق التكجفة واجلودة واجلدول الزمين املناسب، تشييد من أجل ضمان أن يتم تسجيم املشروع و ال

حترص جلنة الربابة عجى عدم املوافقة عجى أي تغيريات خالل مرحجة التشييد، وإىل حني إجناز املشروع بكامجه، 
من مدير املشروع بذل كل جهد ممكن  تطجبإال عجى أساس حمايد من حيث التكجفة، وحتقيقا هلذه الغاية، 

، ولكي يتم إجراؤه، حيثما كان مطابقة يقابل أيَّ تغيرٍي جديد بد يجزم لجمشروع وفورات مالية أو تشغيجية لكي
 ذلك ممكنا، مع إيالء االعتةار الواجب خلفض التكاليف اإلضافية املتصجة بالتأخريات وغريها من العوامل؛ 

ر بدر كاف من األمن املاي ملواجهة املخاطر غري املالية احلصيفة املستمرة تتطجب توافسرتاتينية أن اإل تؤكد -6
املتوبعة حىت هناية املشروع، نظرا لجزيادة يف استخدام املوارد املتاحة من االحتياطي االسرتاتيني منذ آذار/مارس 

 ؛  14"1074

                                           
"13 

ICC-ASP/13/5   707إىل  7.، الفقرات. 
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 مشروع االنتقال  -باء

 مجيع التدابري التحضريية ختاذا ،من خالل مدير املشروع، املرابةة واحملكمة أن تكفالإىل جلنة  تطجب -1
 1072لَشغل املةاين الدائمة يف موعد ال يتناوز كانون األول/ديسمرب االستعداد لتمكني احملكمة من  الالزمة

ما تقريرا مفصال نب من أجل جت ذلك إىل املكتب وإىل جلنة لأي نفقات إضافية لجدول األطراف، وأن تقدِّ
 امليزانية واملالية؛

 ، وحتديد وفورات إضافية1074يف عام ميع عناصر امليزانية اء املزيد من االستعراض جلبإجر  حتيط عجما -8
تعذر بأنه مدير املشروع واحملكمة بإشارة  وحتيط عجما أيضابنود أخرى يف امليزانية، من خالل الضغط عجى 

 ؛ االنتقالفورات إضافية يف ميزانية االت لتحقيق و العثور عجى جمعجيهما 
أن تكفال، من خالل مدير املشروع، أن يتم إجراء عمجية استعراض  عجى الربابة واحملكمة جلنةتشنع  -.

عناصر االنتقال مع مراعاة أي خيارات جديدة لتحقيق وفورات مبا يف ذلك، عجى سةيل املثال ال لذات مغزى 
 والنظر يف أصول احملكمة؛ احلصر، مراجعة احتياجات املستخدمني 

منخفضة بدر اإلمكان من أجل الةقاء االنتقال شروع مبأن تظل التكاليف املتصجة  يفدفها هب ِّ تذكر  -70
 مجيون يورو  وإن أمكن دون هذه احلدود؛ 7791الةالغ بدرها  امليزانية املعتمدةيف حدود 

مةجغا  ألي خماطر تضمن ال تمجيون يورو  7791االنتقال الةالغ بدرها ميزانية مشروع بأن  أيضا ِّ تذكر  -77
حتياطي عن طريق انتقال مشروع التشييد ومشروع االوفقا لقرار توحيد توبعة سيجزم متويجها، أو تكاليف غري م

 ؛ن وجدوحد، إاملشروع امل
ماليني يورو من  291مبةجغ يصل إىل  نتقالتكاليف اال الذي اختذته بتمويل قرارالب كذلكِّ  تذكر  -71

 واحدة مرة يتم احتساهبا كعمجيات تسديد أن عجى ، 1074إىل  1071من الفائض املتعجق بالسنوات املالية 
 ؛ 1071عام من الفائض املتعجق ب 1074عام ماليني يورو يف  494 تم متويل مةجغي، وأن 

العقود املتعجقة بتوسيع نطاق تطةيق املةادئ التوجيهية ببالتشاور مع مدير املشروع،  ،جمحكمةل تأذن -71
، إىل عمجيات الشراء ICC-ASP/11/Res.3القرار من  71الفقرة ب، املعتمدة لتشييدشروع ااملتصجة مبنفقات الو 

النتقال إىل وا هجتنب أي تأخري ال مربر له يف تنفيذ املشروع وإجناز  من أجلنتقال، االجتري أثناء مشروع  اليت
 املةاين الدائمة؛

التالية الستالم عام خالل السنة األوىل املقاول الاليت يقوم هبا تمديد عقود الصيانة بجمحكمة ل تأذن  -74
عداد إلتاحة الوبت الكايف لجمحكمة إل، 1071ديسمرب كانون األول/  17لفرتة تنتهي يف  املةاين الدائمة،

 لجمستقةل؛ طويجة األجلالالصيانة وعقود اسرتاتينية 

 المشروع الموحد -جيم

بتوحيد  1071 الذي اختذته الجننة يف عام  ارقر الأن إمجاي التكاليف املقدرة، يف أعقاب ب ِّ تذكر  -72
لغ بدرها ايزانية املوحدة املعدلة الةويتكون من املمجيون يورو،  10191مشروعي التشييد واالنتقال يةجغ  
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ة يزانياملمن يورو  ماليني 88م مقدر يةجغ بور  ،التقتشييد واالنمجيع أنشطة المجيون يورو اليت تشمل  7.2911
 ؛ 15"لجمحكمة العادية سنويةال

الةحث عن و  لجتخفيف من املخاطرأن يةذال بصارى جهدمها  ومدير املشروعرابةة جلنة امل إىلطجب ت -76
 مجيون يورو؛ 7.291بدره  الةالغغالف احلاي ت إضافية، وتسجيم املشروع ضمن الفرص لتحقيق وفورا

بتفويض من ، ICC-ASP/6/Res.1قرار عجى أن تضاف إىل اختصاصات جلنة املرابةة املةينة يف ال توافق -71
ميزانية املشروع تصل يف زيادات ألي اختاذ برارات، كإجراء أخري وحسب الضرورة واالبتضاء، اجلمعية، سجطة 

 100مجيون يورو إىل  7.291نتينة لذلك من إذن امليزانية وزيادة ، 1072يف عام  ماليني يورو 491 اىل
 ؛مشروعلضمان األمن املاي لجمجيون يورو، 

إلدارة ل ةاملناسة اتمواصجة تنفيذ ربابة صارمة عجى النفقات عن طريق اإلجراءإىل بةة ار جلنة امل دعوت -78
 عجيها؛ وافقزيادة يف امليزانية بد تأي و جمشروع، لاالحتياطي االسرتاتيني  يف إطاررابةة، املو 

اليت  ويل تكاليف االنتقال املتةقيةلتم 1071املالية سنة بال تعجقاملفائض ال ختصيص من جديدتؤكد  -.7
 ؛واحدة مرة يتم احتساهبا كعمجيات تسديد أن مجيون يورو، عجى  791تصل إىل 

اليت ينةغي مبوجةها احتساب  وجلنة امليزانية واملاليةلجحسابات توصية املراجع اخلارجي ب يط عجماحت -10
-1071الواجب التطةيق يف الفرتة األنصةة املقررة  دولوفقا جلمشروع املةاين الدائمة يف الدول األطراف أنصةة 
 ؛ 16"1072

 المبالغ المسددة دفعة واحدة -دال

، خيار السداد الكامل 1074كانون األول/ديسمرب   17، حبجول تارإىل الدول األطراف اليت خت تطجب  -17
تحديد اجلدول الزمين لذلك، أو اجلزئي دفعة واحدة حلصتها املقررة يف املشروع، أن تتشاور مع مدير املشروع ل

  ؛ 17"مع مراعاة أن تجك املةالغ املسددة دفعة واحدة

 جيوز أداؤها يف بسط واحد أو عدة أبساط سنوية؛ أ  "
أو يف أي تاريخ سابق رهنا  1072حزيران/يونيه  72يتعني استالمها كامجة يف موعد ال يتناوز  ب  "

 ؛بالتدفق النقدي املتوبع
جتعديل مبنرد معرفة التكجفة النهائية لجمشروع وكامل مةجغ إعانة الدولة املضيفة من جيب أن ختضع ل  ج "

 أجل ضمان معامجة مجيع الدول األطراف معامجة عادلة ومتساوية؛

                                           
 .11حع نفسه، الفقرة املر   15"
"16  

ICC-ASP/12/15،  764الفقرة. 
، املرفق الثاين، املذكرة التفسريية بشأن املدفوعات ملرة واحدة، اليت توضح مةادئ الدفع ملرة ICC-ASP/11/Res.3انظر القرار   17"

عجق بالدول األطراف اليت ستختار خيار واحدة ارتةاطا باملعايري الواجةة التطةيق عجى االتفاق املتعجق بالقرض، مبا يف ذلك ما يت
 التسديد دفعة واحدة، أو تسديد أبساطها بعد أن يتم استخدام برض الدولة املضيفة ويةدأ دفع الفوائد.
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، عجى النحو املرابةةإىل بجم احملكمة أن يواصل، بالتنسيق مع مكتب مدير املشروع، تزويد جلنة  تطجب -11
 مجة عن اجلداول الزمنية املتفق عجيها لجتسديد دفعة واحدة؛املطجوب، مبعجومات مستك

 إعداد التقارير المالية  -ثالثا
فصال نممفصال و يرا ر تق، املرابةةجلنة من خالل ، أن يقدم يف هناية املشروع مدير املشروع إىل تطجب  -11

باالبرتان مع  ، 18"رابعة عشرةا اليف دورهتاألنشطة املتعجقة بالتشييد واالنتقال لكي تنظر فيه اجلمعية لتكجفة 
 ؛الةيانات املالية لجمشروع

 استراتيجية المراجعة  -رابعا
حسابات يف مراجعة "ديوان احملاسةة  لجحسابات املراجع اخلارجي بالنهج الشامل الذي اتةعه  رحبت -14

التوصيات الواردة يف ب وترحب أيضا،  19"ملشروع املةاين الدائمةالذي يتضمن النطاق الكامل حملكمة، أداء او 
 ؛ 20"1071كانون األول/ديسمرب   17كانون الثاين/يناير إىل   7من  ملالية لجفرتةاالةيانات 

 التبرعات -خامسا
بشأن  املرابةةمنابشات مع مدير املشروع وجلنة يف دول أطراف شروع أربع ب ترحب مع التقدير  -12

يف أبرب فرصة  املرابةةالدول األطراف إىل االتصال بجننة  دعووت، لدائمةاملةاين الجتربع لالندماج يف مقرتحات 
 ؛ة عند اكتماهلاىن اجلديدااملةاالندماج يف يف هذا الصدد لضمان التربع إذا كانت ترغب يف ممكنة 

، مبساعدة مدير املشروع وبالتشاور مع احملكمة، الصيغة النهائية أن تضع املرابةةإىل جلنة  تطجب -16
جتدد ، واألطرافرابعة عشرة جلمعية الدول ع التربعات وتقدمي تقرير بشأن ذلك إىل الدورة السرتاتينية مجإل

مجع أموال إىل  سنل حافل يف جمال تعهد والية احملكمة مالدول األطراف وأعضاء اجملتمع املدين ممن هل دعوة
 ملشروع املةاين الدائمة؛

 ملكية المباني الدائمة  -سادسا
 املةاين؛ املسائل املتعجقة بالوصول إىلمعاجلة بةة واحملكمة ضمان ار امل جلنة تطجب إىل -11
دول مصاحل ال مثيلتالرابعة عشرة ابرتاحا ليف دورهتا قدم إىل اجلمعية تأن ةة رابجلنة املإىل  طجب أيضات -18

 ؛ةاين الدائمةيف مجكية امل األطراف

                                           
"18  

ICC-ASP/12/15،  748الفقرة. 
  .81، الفقرة 1-باء، اجلزء لثاينا ، اجملجد(ICC-ASP/11/20) 1071...  عشرة اديةاحلالوثائق الرمسية ... الدورة  19"
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 قارير لجنة المراقبة في المستقبلتإعداد   -سابعا

تقدمي تقرير إىل ليقوم بدوره ب مواصجة تقدمي تقارير مرحجية منتظمة إىل املكتب املرابةةإىل جلنة  تطجب  -.1
 اجلمعية يف دورهتا القادمة.

 
_____________ 


