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 عشرة رابعةالالدورة 
 6085تشرين الثاين/نوفمرب  62-81الهاي، 

 

 

 تقرير عن أنشطة لجنة الرقابة[ مشروع]
 إضافة

 المرفق األول

 بشأن المباني الدائمةمشروع قرار 
 إن مجعية الدول األطراف،

 
 رارقإىل قراراهتا املعتمدة بشأن املباين الدائمة، مبا يف ذلك الإذ تشري  

 ICC-ASP/6/Res.1
ICC-ASP/7/Res.1 والقرار ،)1)

ICC-ASP/8/Res.5 قراروال ،(2)
 والقرار ،(3)

 ICC-ASP/8/Res.8
ICC ASP/9/Res.1 والقرار ،(4)

ICC-ASP/10/Res.6 اروالقر  ،(5)
-ICC والقرار ،(6)

ASP/11/Res.3
ICC-ASP/12/Res.3 والقرار ،(7)

-ICC-ICCوا ICC-ASP/13/RES.2،(9) والقرار ،(8)

_________________________ 
 (، اجمللد األول، اجلزء الثالث.ICC-ASP/6/20) 0227...  الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة  (1)
 (، اجمللد األول، اجلزء الثالث.ICC-ASP/7/20) 0222...  الوثائق الرمسية ... الدورة السابعة (  2)
 (، اجمللد األول، اجلزء الثاين.ICC-ASP/8/20) 0222...  الوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة (3)
 (، اجلزء الثاين.ICC-ASP/8/20/Add.1) 0202...  (ملستأنفةالدورة الثامنة )ا الوثائق الرمسية ...  (4)
 (، اجمللد األول، اجلزء الثاين.ICC-ASP/9/20) 0202...  الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة ( 5)
 ين.(، اجمللد األول، اجلزء الثاICC-ASP/10/20) 0200...  الوثائق الرمسية ... الدورة العاشرة  (6)
 (، اجمللد األول، اجلزء الثاين.ICC-ASP/11/20) 0200...  الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة  (7)
 .(، اجمللد األول، اجلزء الثاينICC-ASP/12/20) 0203...  عشرة الثانية الوثائق الرمسية ... الدورة  ( 8)
 .(، اجمللد األول، اجلزء الثاينICC-ASP/13/20) 0204...  عشرة الثالثة الوثائق الرمسية ... الدورة  ( 9)
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ASP/13/RES.6،(10)  ملستقبل احملكمة،بالنسبة على أمهية املباين الدائمة  ديدجتؤكد من وإذ 

  الدائمة، املباينراقبة املعنية ببتقرير جلنة امل وإذ حتيط علما

جلنة امليزانية واملالية عن ري فضال عن تقري إىل توصيات مراجع احلسابات اخلارجي،وإذ تشري  
 والعشرين والتوصيات الواردة فيهما، ثالثة العشرين والالثانية و أعمال دورتيها 

ل إليها املشروع املوحد لتشييد املباين الدائمة واالنتقاراسخ يف إجناز لاعزمها  على وإذ تؤكد 
يورو منها إذا ما   8.999.565مليون يورو اليت ال جيوز صرف  602 لبالغ قدرهابامليزانية احملددة ا

-ICCتنتج مثل هذه النتائج املتوقعة، كما ورد القرار  املقاول الرئيسيكانت آلية تبادل العقد مع 

ASP/13/RES.6، 

السلطة املفوضة هلا، أي إجراءات قد  أيضا على دور جلنة الرقابة يف تنفيذ، يف إطار وإذ تؤكد
تكون هناك حاجة إليها لضمان مضي املشروع بسالم ضمن حدود امليزانية ومستوى اإلنفاق، فضال عن 

 أن تكون تكاليف ملكية املباين الدائمة منخفضة إىل أدىن حد ممكن،

خفيضات الضغوط الواقعة على االحتياطي اإلسرتاتيجي للمشروع، نتيجة لت إىلوإذ تشري 
 ، 2172اطيات أخرى قبل عام أجريت على احتي

كون جزءا ال يتجزأ من الغالف املعتمد يف امليزانية أن يينبغي أن األمن املايل  إىلأيضا وإذ تشري 
 ما قد يؤثر سلبا على األهداف املالية للجمعية،وهو ستوى النفقات، ملجتاوز حمتمل أي ملنع 

قررا أن يعمال معا بروح من الثقة املتبادلة والتعاون على كفالة جل جلنة الرقابة واملسذكر بأن وإذ ت
 حتقيق هدف املشروع املوحد،

، 6085عام /نوفمرب تشرين الثاين 6أن مشروع املباين الدائمة قد اكتمل يف إذ تشري إىل و 
ن تشغلها بصورة  وأديدة املباين اجلتدرجييا إىل االنتقال أن تكون احملكمة قادرة على هو هدفها بأن  ذكروت

 ،6085ديسمرب كانون األول/حبلول  كاملة 

مع  يف حدود امليزانية املعتمدةبنوعية جيدة و املباين الدائمة بأنه يتعني تسليم  أيضا ِّ وإذ  تذكر
خبالف ذلك يكون أو اليت  ن  العناصر اليت قد ال تكون ضرورية حلسن أداء املهام األساسية للمككمةجت

 التكلفة اإلمجالية للملكية، على سليبهلا تأثري 

املباين الدائمة على حنو كاف دور اجلمعية يف تعكس أن يف رغبة الدول األطراف إىل ذ تشري إو 
إدارة مصاحل الدول األطراف يف االعتبار الكامل يف تؤخذ أن يف إدارة نظام روما األساسي، وبالتايل، 

 مستقبال، املباين

_________________________ 
 .(، اجمللد األول، اجلزء الثاينICC-ASP/13/20) 0205... املستأنفة عشرةة لثالثاالوثائق الرمسية ... الدورة  ( 10)
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 وإدارتهالمشروع حوكمة  -أوال

 
لدولة املضيفة للمككمة و ولدير املشروع ومل، اعن تقديرها هل تعرببتقرير جلنة الرقابة و ح تر  -8 .

األعضاء  تشجع؛ ووحد منذ الدورة الثالثة عشرة للجمعيةاملاملباين الدائمة مشروع لتقدم احملرز بشأن على ا
اجتماعات افية املتبادلة، يف أقصى قدر من الشفبلى مواصلة العمل معا بكفاءة يف اللجنة عواملراقبني 
 ،وحداملشروع االنتهاء من امل، لتكقيق النجاح يف إىل أقصى حد ممكن مفتوحة

 بناءمشروع ال -ألف

 الوارد يف املرفق األول؛ على خمطط التدفق النقدي املنقح توافق -6

 :مبا يلي ترح  -6

، 6085نوفمرب تشرين الثاين/ 6ن املباين اعتبارا مشغلت كمة بأن احملاالنتهاء من املشروع، و  )أ(
، مبا مليون يورو 602صى وهو ق  األالغالف املايل اإلمجايل يف حدود يف الوقت الراهن تدخل تكاليف ب

 ؛مليون يورو 8899نتقال مبقدار يزانية االمليون يورو وم 89591يف ذلك ميزانية البناء من 

تبقى متاحة س 6085ديسمرب ن األول/و كاننوفمرب و تشرين الثاين/أن الفرتة ما بني شهري  )ب(
الفعلي للمككمة نتقال الدائمة، وأن االاملؤقتة إىل بشكل كامل للمككمة الستكمال انتقاهلا من املباين 

 ؛ 6085ديسمرب كانون األول/يف  سيتم 

قاب ، مبا يف ذلك يف أعاملراقبةسرتاتيجية مراجعة التكلفة اليت وضعتها جلنة الاملستمر أن التنفيذ  )ج(
مبان ذات قي توفري املشروع حىت يستمر ، وذلك املستأنفةاجلمعية يف دورهتا الثالثة عشرة التكليف من 

نوعية جيدة مع تفادي العناصر اليت قد ال تفي باملعايري الالزمة لالتساق مع املهام األساسية للمككمة، 
 ؛الية للملكيةأو اليت من شأهنا أن تؤثر بطريقة أو أخرى سلبا يف التكلفة اإلمج

إال بنهاية النهائية  هتكاليفمبا أنه ال يتوقع أن تعرف للمشروع، احلايل الوضع املايل ب يط علماحت -5
 ؛املقاول الرئيسيتعاقدية مع الليات اآلعلى مبا أنه تتوقف ، 6082مارس ار/ذآشهر 

اكتمال إىل غاية ات االحتياجاليت تطرأ على  تغيرياتالصارمة على الرقابة الأمهية  تشدد على -5
وفق ، من أجل ضمان تسليم املشروع فقط أخريمالذ وسيلة كشروع  امل، واستخدام احتياطي االنتقال

 التكلفة، واجلودة ويف الوقت املناس ؛

 االنتقال مشروع -باء

مجيع التدابري  ختاذامن  ،من خالل مدير املشروع، تأكداجلنة املراقبة واحملكمة أن ت من تطل   -2
لَشغل املباين الدائمة يف موعد ال يتجاوز كانون االستعداد لتمكني احملكمة من  الالزمة كضرييةالت

ما تقريرا مفصال ن  من أجل جت 2172األول/ديسمرب  أي نفقات إضافية للدول األطراف، وأن تقدِّ
 ذلك إىل املكت  وإىل جلنة امليزانية واملاليةل
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تكون هناك  أنمن ، من خالل مدير املشروع، تتأكداأن ة كماحملجلنة الرقابة و  من أيضاتطل   -1
على وتنفيذها مع مراعاة أي خيارات على ىنكو فعال لعناصر االنتقال  عملية استعراض جادة ومستمرة

، نياملستخدممتطلبات استعراض  ، على سبيل املثال ال احلصر،جديدة لتكقيق وفورات، مبا يف ذلك
 .اء عمليات الشراءالنظر يف أصول احملكمة، وإجر و 

منخفضة قدر اإلمكان من أجل االنتقال شروع مبأن تظل التكاليف املتصلة يف دفها هب ِّ تذكر -1
 مليون يورو  وإن أمكن دون هذه احلدود؛ 77.2البالغ قدرها  امليزانية املعتمدةيف حدود البقاء 

ماليني يورو  2.1يصل إىل  مببلغ نتقالبالقرار الذي اختذته بتمويل تكاليف اال كذلكِّ  تذكر -9
 مرة أن يتم احتساهبا كعمليات تسديد على ، 2174إىل  2172من الفائض املتعلق بالسنوات املالية من 

، 6086بالفائض الذي يعود إىل عام  6085مليون يورو مت متويله يف عام  595، وأن مبلغ واحدة، 
يورو، ومن املتوقع أن يكون ذلك  899 حدود وهو ما جيعل املبلغ املستكق احلايل الذي سيتم متويله يف

 (11) .6085بفائض عام 

 المشروع الموحد -جيم

لمشروع مليون يورو ل 605بلغ تإمجايل التكاليف املقدرة )مستوى النفقات املتوقعة(  أنب ذكرت -80
 دارة املشروع؛إلامليزانيات السنوية العادية للمككمة مليون يورو من  192819200وحد، وامل

يف عام الحقا ختذت هي نتيجة للقرارات اليت ا   وحداملإىل أن ميزانية املشروع  أيضاتشري   -88
للجنة لزيادة  فوضة)السلطة امل 6085يف عام مليون يورو(، و  89591عند )توحيد امليزانية،  6089

 مليون يورو(؛ 602إىل غاية زيادة ) 6085عام يورو(، ويف مليون  600إىل غاية يزانية امل

اليت  وحداملحىت اآلن ضمن ميزانية املشروع أن التكاليف ال تزال يف حني شري إىل أنه وإذ ت . -86
مليون يورو، فإن هناك حاليا  605مليون يورو ومستوى اإلنفاق املتوقع عند  602عند وضعتها اجلمعية 

توفري األمن املايل للمشروع تدابري لاختاذ أن هناك حاجة إىل إىل على تقديرات التكلفة النهائية، و  اضغوط
 ؛يف حالة جتاوز التكاليف

للكد من املخاطر، اجلهد ق صارى يتم بذل التأكد من أن من جلنة الرقابة ومدير املشروع  طل ت  -89
 605الذي يبلغ لتكقيق وفورات إضافية، وتسليم املشروع يف مستوى اإلنفاق املتوقع بكث عن فرص وال

 ته احلايل؛مليون يورو، وغالف ميزاني

سياسة واعتماد ، عالقةالدقيق جلميع العقود من فكص جلنة الرقابة ا قامت به مب وإذ ترح   -85
هو ما  مالذ األخري،ليستخدم كاملوجودة يف مشروع االنتقال كاحتياطي الوفورات حكيمة للكفاظ على 

مدير بعمل ترح  أيضا ، وداملوح جتاوز التكاليف يف املشروعخماطر سهم يف التخفيف من ي  من شأنه أن 
 ؛إبرام العقودحملكمة لتكقيق أفضل النتائج والفعالية من حيث التكلفة يف عملية ااملشروع و 

_________________________ 
 .00رجع نفسه، الفقرة امل ( 11)
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 بشأن ما يلي: (12)قرار جلنة الرقابة تؤيد -85

التكاليف ختفيض وتنفيذها وذلك لتكقيق  االلتزام هبااليت متت املوافقة عليها، و مجيع العقود إبرام  )أ(
 ؛احلد األقصى االمسيةإىل ة العقد على قيم

 احتياطي مشروع االنتقال؛املرخصة يف د أي الوفورات حتققت يف العقود قي  ت   )ب(

صرفه يف أي وجه من جيوز حتت السلطة احلصرية للجنة، وال  نتقالاالاحتياطي مشروع يبقى  )ج(
 دون إذن من اللجنة؛أوجه اإلنفاق 

 اتلرقابة تنفيذ رقابة صارمة على النفقات عن طريق اإلجراءبأن تواصل جلنة ا اطلبهتكرر  -82
سيدخل فيها أية التزامات ب سبقامذن ، مبا يف ذلك من خالل اإلومراقبتها إلدارة ميزانية املشروع ةاملناسب

 املشروع، ويف هذا الصدد؛

لة  أي وفورات حتققت يف هذه املرحالتأكد من االحتفاظ بجلنة الرقابة من  ل  أيضاتط -81
مستوى اإلنفاق حمتملة مستوى اإلنفاق خماطر أسوأ حالة أن تتجاوز كاحتياطي من أجل التخفيف من 

 مليوم يورو؛ 605وهو املتوقع 

املتعلقة وحد املمتطلبات املشروع استعراض مكت  مدير املشروع مواصلة من  أيضا طل ت -81
تتضمن أي مفهوم  املواد وذلك لتجن  أنال سيما عن طريق تنقيح واجبات مل يتم بعد االلتزام هبا، ب

احملكمة شغل اليت ال تؤثر على جماالت املشروع وذلك هبدف حتقيق خفض التكاليف يف حديث للجودة، 
 ؛6085ديسمرب كان األول/يف  للمباين 

 المبانيسعة  -ثانيا

عمل،  ةطحم 89916ستوع  اإلنشاء النهائية تة يف مرحلة داملوجو املباين سعة بأن قر وإذ ت -89
مكات  مشرتكة، إىل ل مجيع املكات  الفردية يحتو إذا ما مت عمل،  ةحمط 89589قدرة نظرية تصل إىل ب
 للمكات ،توفري مساحات إضافية لبشكل كبري جتماعات االمساحة قاعة تقليص و 

وأن  املدى الطويل،على املباين الدائمة استيعاب احملكمة ه سيكون على أن وإذ تضع يف اعتبارها  -60
 ،القري  إىل حد معقول يف املستقبل القادمليس متوقعا التوسع يف املباين الدائمة 

يف هذا عليها و ة منوها، اسرتاتيجييف املباين الدائمة كعامل ثابت أن تعترب احملكمة من  طل ت -68
سعة ء ها يتم تسبيبه يف ضو ين تتأكد من أن أي طل  لقبول زيادات مستقبلية يف مستوى موظفأ الصدد

 الستيعاب املوارد البشرية،لتوصل إليها ايتم اليت اخلاصة املباين واحللول 

سرتاتيجيات ميكن أن تكون الاآلثار اليت عن احملكمة تقدمي سيناريوهات حمددة من  أيضا طل ت -66
 .املدى القصري والطويليف ، املباين الدائمةسعة ا على منوه

_________________________ 
0205آب،أغسطس  02جلنة الرقابة، املقررات املتعلقة بالعقود العالقة، يف  ( 12)
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 تمويل المشروع -ثالثا 

 ت التمويلاحتياجا -ألف

، نتيجة يورو مليون 992وحد تبلغ حاليا املأن جمموع احتياجات التمويل للمشروع إىل تشري إذ  -69
 مليون يورو(، 599) 6085يف عام و (، يورو مليون 899) 6089القرارات اليت اختذهتا اجلمعية يف عام 

 ماليني يورو(؛ 5) 6085ويف 

سيتم متويلها  6085ات اليت متت املوفقة عليها يف عام زيادة النفقأن  وإذ تضع يف اعتبارها  -65
وصندوق رأس املال صندوق االلتزامات املتصلة باستكقاقات املوظفني ات يف يجوء إىل االحتياطللبا

 (13).العامل

 اآلجالو مراجعة الحسابات و النهائية  ةالتكلف -باء 

، 6085نوفمرب تشرين األول/ 6شروع يف االنتهاء من املالوقت الذي مت فيه يف إىل أنه  تشريإذ   -65
مر الذي وهو األ، املقاول الرئيسياحلسابات اخلتامية مع إال عند غلق التكلفة النهائية ال يتوقع معرفة 
( التكاليف األخرى ‘6’)والتغيريات(، )ويض املوجبة للتع( التكلفة الدقيقة لألحداث ’8’: )يتوقف على

 ؛من الباطنها ومقاولي ( Courtysشركة "كورتيس ) تائج املفاوضات بني( ن‘9’املتكبدة حىت االنتهاء، و)

نتائج على الوبالتايل التبادل، ؤثر على آلية تأن مجيع هذه العناصر سوف إىل  أيضاشري وإذ ت  -62
 ؛املالية للمشروع

اليت ال ميكن فيها رحلة امليف إال التكلفة النهائية بلوغ  مته ال ميكن بالتايل اعتبار أنه بأن قروإذ ت -61
 ؛6082وقع أن يتكقق قبل هناية مارس مزيد من التغيريات يف احلسابات، وهو ما يتحدوث 

االنتهاء من املشروع ستتم مع  بإعادة حسابرتبط ي ةاملضيفتسديد قرض الدولة بأن درك وإذ ت -61
 ؛.6082 يهيونحزيران/ 90يف وانتهاء إجيار املباين املؤقتة 

ميكن أن يتكقق ال الدول األطراف اشرتاكات أنه نتيجة لذلك، إعادة حساب  يضاوإذ تدرك أ  -69
 اليت خضعت للمراجعة؛إال بعد توافر حسابات املشروع 

هلا واحدة ينبغي أن تتاح د دفعة يدتست الاختار يت أن الدول األطراف ال وإذ تضع يف اعتبارها -90
من  ةقصوداملغري االستفادة ، من أجل جتن  هائيةتكاليف املراجعة النمع يف مدفوعاهتا يلتكالفرصة 

 قرض الدولة املضيفة؛

_________________________ 
 .ICC-ASP/13/Res. 6من القرار  3على النكو الذي قضت به الفقر  ( 13)
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 واحدةدفعة المدفوعات المسدَّدة  -جيم

النهائي لتكديد خيار  هاقرار بسجل املغ ل  من الدول األطراف أن تبلِّ ط  ه كان قد إىل أن إذ تشري -98
هذه ديد  متمت ه، وأن6009كتوبر و/تشرين األ 85دفعة واحدة حبلول يف املشروع يبها املقرر صتسديد ن
 (14)،6085ديسمرب كانون األول/ 98إىل مث  6086أكتوبر تشرين األول/ 85األمر إىل املهلة أول 

 (15) .6085كانون األول/ديسمرب    98وم ددت مرة أخرى إىل غاية إىل 

املبلغ سداد ب دول أطراف إضافية 2منذ الدورة الثالثة عشرة للجمعية، التزمت بأنه  رح توإذ  -96
اليت ، ليصل بذلك إمجايل عدد الدول األطراف يورومليون  65ضايف اإلدفعة واحدة، ليصبح اجملموع 

مقداره بلغ إمجايل مب، 6085ديسمرب كانون األول/ 98إىل غاية ، دولة 25إىل التزمت بذلك 
دفع للد النهائي حبلول املوعفعال منه يورو مليون  95801801يورو، مت تلقي مليون  95.129.559

 ،6085 هيونيحزيران/ 85وهو 

ذه هببأن الدولة املضيفة تعرتف  إذ تقرو ، "(الدولة املضيفة )"االتفاققرض إىل اتفاق  ذ تشريوإ  -99
 على القرض، ةاملطبقعانة اإل حساباألفضل يف األداة باعتبارها 

النصي  واحدة من دفعة تسديد الإىل املعايري املطبقة على االتفاق، ومبادئ  وإذ يشري أيضا -95
، على التوايل، وعلى النكو املبني ICC-ASP/7/RES.1  لقرارمن ااملقرر الواردة يف املرفقني الثاين والثالث 

 األول والثاين،تذييلني واملرفق الثاين وال  ICC-ASP/11/RES.3يف القرارأكثر 

 (16)،6009منذ عام بتوافق اآلراء اجلمعية  اليت اختذهتا قرراتباملالتفاق نه مت تفعيل اأرى إذ تو  -95
الدول األطراف اليت ها تلك االشرتاكات اليت دفعتصيغة تفيد بأن ب (17)،6086يف عام  ا تأكيدهمتو 

 اخلصومات املطبقة،طرح بمقدما دها اسد متدفعة واحدة د اسدالقررت 

وأعماهلا  (18)معيةقرارات اجلتعد  6085أنه يف الفرتة املمتدة حىت عام  أيضا رىوإذ ت -92
وغريها من األعمال  (19)، كما هو مبني يف تقارير اللجنة إىل مجعية الدول األطرافالالحقة التكضريية

_________________________ 
 .ICC-ASP/18/Res.8القرار  ( 14)
 .ICC-ASP/11/Res.3من القرار  04الفقرة  ( 15)
تقرير عن أنشطة جلنة ، ICC-ASP/8/34يشري القرار صراحة إىل القرار ، ICC-ASP/11/Res.3من القرار  04الفقرة  ( 16)

 )املذكرة التفسريية بشأن املدفوعات اليت تسدد مرة واحدة( الثاين رفقاملالرقابة، 

 املرفق الثاين من القرار ( 17)
ICC-ASP/11/Res.3.  0)املذكرة التفسريية بشأن املدفوعات اليت تسدد مرة واحدة، الفقرة. 

؛ القرار 0202آذار/مارس  05يف الدفوعات اليت تسدد مرة احدة للمباين الدائمة،  ICC-ASP/18/Res.8القرار  ( 18)
ICC-ASP/11/Res.3  املذكرة التفسريية بشأن املدفوعات اليت ، املرفق الثاين  0200تشرين الثاين /نوفمرب  00املؤرخ يف(
املعايري املطبقة على اتفاق القرض، ومبادئ سداد املدفوعات مرة واحدة من األنصبة  -، التذييل األولتسدد مرة واحدة

أمثلة: السداد مرة واحدة من قبل  – والتذييل الثاين  ICC-ASP/7/Res.1تطف( على النكو الوارد يف القرار املقررة )مق
 الدول/سيناريوهات حساب متويل املشروع.

)املذكرة  -، املرفق الثاين 0222تشرين الثاين/نوفمرب  4تقرير عن أنشطة جلنة الرقابة، يف  ICC-ASP/8/34القرار  ( 19)
 .0222تشرين الثاين/نوفمرب  4شأن املدفوعات اليت تسدد مرة واحدة، يف التفسريية ب
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الذي وضعته الدول األطراف اآلراء كلها تشكل جزءا ال يتجزأ من نظام توافق  (20)،تعلقة هباامل التكضريية
  ده،االواردة فيه وسدعانة القرض املربم مع الدولة املضيفة، واإلبفيما يتعلق 

االتفاق،  وافق و مبا يتإال القرض تسديد طل  منها أن ي  أن الدول األطراف ال ميكن وإذ تؤكد  -91
يف سياق القرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية، اليت مت تنفيذها حبسن نية، ومن خالل املمارسة  هري تفسمت كما 

 املستمرة للدول األطراف،

عانة وبني أي فرق بني اإلي عترب ، املذكورمع اإلطار القانوين يف توافق  ه،نأ ؤكد أيضاوإذ ت -91
مجيع الدول األطراف ومتخذ بتوافق استعداد لقرار يعربِّ عن تفاق هو نتيجة االاخلصومات املطبقة يف تنفيذ 

 ،األاراء

 (21)على االستنتاجات اليت توصلت إليها جلنة الرقابة يف هذا الصدد، توافق -99

را من وقت دفع الفوائد يبدأ اعتباأن أن شروط قرض الدولة املضيفة تنص على إىل  شريوإذ ت  -50
وسوف يكون سداد رأس املال والفائدة تبدأ بعد انتهاء عقود اإلجيار  (22)االستخدام األول للقرض،

 (23)احلالية أو املستقبلية للمباين املؤقتة،

السيولة الالزمة لسداد الفوائد ورأس املال لكامل فرتة  ه ال بد من ضمانأنإىل  أيضا شريوإذ ت  -58
عن أي  ةكون مسؤولتيف الوقت املناس  سوف اليت ال تدفع اشرتاكاهتا السداد، وأن الدول األطراف 

حل مايل مناس  للتصدي هلذه أنه ال بد من إجياد لقرض، و الوفاء بواج  سداد تكاليف متكبدة ل
 املخاطر،

 المقررات -دال

 تمويلال  -1

من  يتم متويلهس 6089املستكق برسم العام  يورو مليون 899بلغ مأن  ؤكد من جديدإذ ت -56
 (24)؛6085عام من فائض التخصيص ب

يتم متويله من خالل ختصيص س 6085يورو املستكق برسم العام مليون  599أن املبلغ تقرر  -59
 ؛الالحقةالفرتات املالية و  6085عام الفائض من 

اللجوء بتمول س 6085يادة يف النفقات اليت متت املوافقة عليها يف عام ز الأن  من جديد ؤكدت -55
 (25)استكقاقات املوظفني وصندوق رأس املال العامل؛صندوق االلتزامات املتصلة بإىل احتياطات 

_________________________ 
 .0222أيار/مايو  02، يف الفريق الفرعي املعين بتمويل املشروعجلنة الرقابة،  ( 20)
 .70-52، الفقرات 0205تشرين الثاين/نوفمرب  02يف  تقرير عن أنشطة جلنة الرقابة،  .ICC-ASP/14/33القرار  ( 21)
 .ICC-ASP/7/Res1رفق الثاين )هـ( من القرار امل ( 22)
 .املرفق نفسه )و( ( 23)
ICC-ASP/12/Res.2من القرار  02على النكو الذي قضت به الفقر  ( 24)
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فوق املبالغ  6085و 6089لعامي  ويور مليون  592إىل غاية أن السلف النقدية على  وافقت  -55
مبالغ نقدية قبل إىل احتياجات تلبية أية لحملكمة ا اتيزانية املشروع من احتياطدفعها مل ة ميكنكقاملست
 6085و 6089مقررات غرض متويل ب الالحقة اليةاملفرتات الو  6085بعام  ائض املتعلقو فالتوافر 

 (26) .داسدللق عليه دول زمين متفجباملالذ األخري، و حذر من إجراءات املشار إليها أعاله، كإجراء مؤقت و 

 مراجعة الحسابات -2

 نطاقها حسابات يف تشمل حبيث 6085 لعاماملشروع  حسابات مراجعةإجراء  جي  هأن قررت -52
 ؛6082مارس آذار/بنهاية أن يكون توقع هو ما يالتكاليف هنائية، و الذي تصبح فيه املشروع إىل الوقت 

 االشتراكات -3

 ؛أن قررت -51

تها راجعاليت متت متكاليف الالدول األطراف يف ضوء اشرتاكات ة إعادة حساب جترى عملي  )أ( 
هبدف ، 6082ه يونيحزيران/ 90وكامل مبلغ اإلعانة املقدم من الدولة املضيفة بعد وقت قصري من 

عاملة عادلة مبمجيع الدول األطراف ظى حتحىت واحدة و الين تسدد مرة نهائية للمدفوعات التسوية ال
 ،نصفةو 

على األسس اليت قامت عليها الصيغة املطبقة منذ عام  شرتاكاتاللالنهائي  التقييميكون  ()ب
 ال، ممرة واحدة أتسديد الاختارت ، بغض النظر عما إذا كانت الدول األطراف 6009

على اخلصومات املطبقة غرض تسديد القرض، مبا يف ذلك بامل مبلغ اإلعانة، جيري حساب ك )ج(
 ،6009منذ عام املطبقة لصيغة ل، وفقا تسديد مرة واحدةقامت بعمليات  يتلالدول األطراف ا

إعادة عمليات االنتهاء من  مبجردالدول األطراف اشرتاكات جي  على احملكمة إرسال خطابات  د()
 ؛احلساب

دد  ه() تسديد  6085ديسمرب األول/ نكانو  98اختارت حبلول للدول األطراف اليت  آخر موعدمي 
داء أل 6082أيلول/سبتمرب  8إىل غاية ، دفعة واحدة يف املشروعءا منه أو جز املقرر  ل نصيبهاك

 ،هباتعهد اليت مت الاملدفوعات 

سداد كل نصيبها  6085األول/ديسمرب  نكانو   98ينبغي للدول األطراف اليت اختارت حبلول  )و(
وذلك لتكديد مواعيد هلا، مع األخذ  تشاور مع مدير املشروعاملقرر أو جزءا منه يف املشروع دفعة واحدة ال

                                                                                                                                                    
 .ICC-ASP/13/Res.6من القرار  3على النكو الذي قضت به الفقر  ( 25)
 .07املرجع نفسه ، الفقرة  ( 26)
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 8بالكامل يف موعد ال يتجاوز جي  أن تَرِد   (27)عمليات السداد مرة واحدةبعني االعتبار أن 
 أو يف أي تاريخ سابق، 6085سبتمرب أيلول/

أو جزئيا، وذلك يف كليا ذا اخليار،  مل تف هبواحدة و  مرةالدفع الدول األطراف اليت اختارت  )ز(
واحدة ألي مبلغ غري دفع مرة للفقد تلقائيا الفرصة تس 6082سبتمرب أيلول/ 8لنهائي احملدد يف املوعد ا
 ؛مسدد

حصلت لدول األطراف اليت اختارت سداد القرض أو ة إىل اببالنسغري املسددة االشرتاكات  ح( )
، جي  أن 6082سبتمرب أيلول/ 8يف واحدة مرة للسداد القرض نتيجة عدم مطابقة املوعد النهائي على 

 ؛تعامل على أهنا متأخرات

 جدول األنصبة المقررة  -رابعا

توصيات املراجع اخلارجي ب (28)الثالثة عشرة ايف دورهتاجلمعية أحاطت علما أن  إذ تشري إىل -51
يكون على الدول األطراف ملشروع املباين الدائمة اشرتاكات دفع وجلنة امليزانية واملالية اليت تنص على أن 

6085-6089الفرتة على اليت تسري جدول األنصبة املقررة س أسا
(29) 

أنه بناء على اتفاقية القرض املربمة مع الدولة املضيفة، وافقت اجلمعية منذ بداية  إذ ترىو  -59
التكلفة النهائية ت عرف استنادا إىل اجلدول املطبق مبجرد أن  د االشرتاكاتعلى أن حتد   (30)املشروع

 عانة من رأس املال؛اإلطرح ب (31) (،6082الدولة املضيفة )يف عام إلعانة اليت تقدمها مبلغ اللمشروع و 

عام الصادر   ICC-ASP/11/RES.3قرار، مع ذلك، أن املذكرة التفسريية للوإذ ترى أيضا -50
كانون عند االنتهاء من املشروع )اجلدول املطبق كون يأشارت إىل أن جدول األنصبة املقررة س 6086
 (32)؛أخرى دون تغيريات (،6085ديسمرب ل/األو 

_________________________ 
، املرفق الثاين، املذكرة التفسريية اليت توضح مبادئ السداد مرة واحدة فيما ICC-ASP/13/Res.3انظر أيضا القرار ( 27)

يتعلق باملعايري املطبقة على اتفاق القرض مبا يف ذلك ما جيص الدول األطراف اليت قد ختتار خيار الدفع مرة واحدة، أو 
 ائدة.سداد مدفوعاهتا بعد ان يكون تقييم قرض الدولة املضيفة قد مت وبدأ دفع الفو 

 .ICC-ASP/13/Res.2من القرار  02الفقرة ( 28)
ICC-ASP/12/Res.15من القرار  24الفقرة  (29)

 . 
ICC-ASP/7/Res.1القرار (30)

: حاملا 5الفقرة مبادئ سداد املدفوعات مرة واحدة من األنصبة املقررة، املرفق الثالث،  . 
الولة املضيفة، فإن قيمة األنصبة اليت دفعت دفعة واحدة حتدد التكلفة النهائية للمشروع ومقدار الدعم الذي ستمنح 

: "سيأخذ التعديل ]...[ الذي ستكدد قيمته معع هناية املشروع ]...[ بعني سلم احلصص اليت تدفع 7ستعدل"، والفقرة 
 للميزاينة العادية للمككمة املنطبق زمن حتديد التكلفة النهائيبة للمشروع." 

(31) ICC-ASP/8/Res.8
ICC-ASP/12/Res.3(؛ 3فقرة )ال  

ICC-ASP/12/Res.2(؛ 07)الفقرة   
(؛ 05)الفقرة   

ICC-ASP/13/Res.2
 (، كل هذه القرارات تنص على أن 00)الفقرة   

 القرار ( 32)
ICC-ASP/11/Res.3
)ب( نصت على ان 0املذكرة التفسريية بشأن الدفع مرة واحدة، الفقرة ،  املرفق الثاين،  

( لن تطبق على حساب 0205ل االنصبة املقررة بعد االنتهاء من املشروع )كانون األول/ديسمرب التغيريات يف جدو 
 االشرتاكات املقررة للدول يف املشروع.
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على أساس جدول جيري الدول األطراف للمباين الدائمة جي  أن سداد اشرتاكات أن  قررت -58
 [.6081-6082[ ]6085-6089]الفرتات على املنطبق األنصبة املقررة 

 التقارير الماليةإعداد   -خامسا

نظر اجلمعية يف دورهتا اخلامسة لجلنة الرقابة، و  طلبها ملدير املشروع أن يقدم، من خالل تكرر -56
ن  البيانات املالية اإىل ج (33)،نتقالعن نفقات أنشطة البناء واالنفصال عشرة، تقريرا مفصال وم

 للمشروع؛

 الحسابات استراتيجية مراجعة -سادسا

يف اسبة( )ديوان احملللكسابات املراجع اخلارجي بالنهج الشامل والدقيق الذي اتبعه  رح ت -59
 علمايط حتو( 34)،حملكمة، الذي يتضمن النطاق الكامل ملشروع املباين الدائمةأداء احسابات و مراجعة 

ديسمرب طانون األول/ 98إىل يناير كانون الثاين/ 8من املالية عن الفرتة بيانات بالتوصيات الواردة يف ال
6085. (35) 

 ملكية المباني الدائمة -سابعا

 ةالملكيفوائد  -ألف

 ما يتعلق الدول األطراف فيفوائد تناول من جلنة الرقابة واحملكمة تتأكد إىل طلبها بأن  إذ تشري  -55
لدول لاللجنة يف الدورة الرابعة عشرة للجمعية اقرتاحا تقدم ، وأن املباينالوصول إىل باملسائل املتصلة ب

 ؛من فوائد للجمعية ملباين الدائمةاملكية عمت متثله األطراف 

)مثل إىل املباين تعزيز وصول الدول األطراف بأن املسائل املتعلقة بباقرتاح جلنة املراقبة  رح تو -55
الجتماعات أو اشارات( واستعماهلا )مثل، غرف الطرق الوصول ومواقف السيارات والفكص األمين، و 

ات بني األجهزة املختصة للتكويل( يف املرحلة الراهنة من خالل املشاور حمكمة قابلة لدعم الوفود، وقاعة 
 التابعة للجمعية واحملكمة؛

غريها ذات الصلة  أوهذه املسائل لتناول مستقبال مة ءاألكثر مالالنقطة  أنب يط علماوإذ حت -52
 .اجلمعية، مع األخذ يف االعتبار أيضا والية اهليكل اإلداري اجلديدبالدول ميكن أن حتددها 

_________________________ 
 من القرار 042الفقرة  ( 33)

ICC-ASP/12/15. 
 . 20، الفقرة 0-ءبا، اجلزء لثاين(، اجمللد اICC-ASP/11/20) 0200...  عشرة اديةالوثائق الرمسية ... الدورة احل (34)
(35 ) ICC-ASP/13/12. 
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 ديدة الجاألطراف اشتراكات الدول  -باء

كل الدول يف تكاليفها   سامهت يتلمككمة املباين الدائمة الأنه و فرت ل إذ تضع يف اعتبارها -51
يف املستقبل، وذلك هذا الوضع يتغري ال ، وأن مبدأ املساواة يف السيادة للدول يتطل  أبالتساوي األطراف
 ،فيها تسامهال تكون قد ن أكميمستقبال دول أطراف من أصول ن تستفيد ألتجن  

اليت ميكن أن التكاليف يستند إىل بأن قرار االنضمام إىل نظام روما األساسي لن يقر وإذ ت  -51
 ،ااحلالية لتكمل مسؤوليات عضويتهاألطراف مع املستقبلية الدول األطراف تشارك هبا 

 الدول األطراف اجلديدة، يف وقت انضمامها إىل نظام روما األساسي،اشرتاكات  أن قررت -59
 .التكلفة اإلمجالية للمباين الدائمة املقررة على النكو املفصل يف املرفق الرابعيف ضوء حتس  

 الهيكل اإلداري  -جيم

حىت ميكن البدء يف استخدام تلك اجلمعية يف هذه املرحلة من قرار هناك حاجة إىل أن  إذ ترى -20
دارة الصكيح والعالقة بني اإلإطار ي لوضع الضرور  قاطعالو  واضحالالعامة يف ظل توجيه السياسة املباين 

 معقولةتوقعات قيمة األصول على حىت تعتمد االستعدادات  ةواصلالدول األطراف واحملكمة، وكذلك مل
 ،للتمويل

الدول األطراف كهيئة من جلنة املباين يشمل إنشاء هيكل إداري جديد للمباين الدائمة،  قررت -28
من اخلامس والسادس  نيلمرفقللرقابة االسرتاتيجية على املباين الدائمة، وفقا فرعية تابعة للجمعية لتوفري ا

 .هذا القرار

 لتكلفة اإلجمالية للملكيةا -ثامنا

دائمة تشمل احلفاظ على قيمة الملباين على الدول األطراف امللكية لأن مسؤولية  إذ تؤكد -26
إىل حباجة األموال الثابتة  استبدالت أن إجراءا، و ااألصول على مستوى وظيفي مناس  طوال حياهت

 مستدام؛ مايلو  سياسيسياق يف و التخطيط هلا ومتويلها يف إطار منظم، 

التكلفة اإلمجالية للملكية، برئاسة املعين بأن جلنة الرقابة استعرضت نتائج فريقها العامل  وإذ ترى -29
، حيث تقنيةكثر فائدة من الناحية اليبدو األوهو ما نهج متعدد السنوات، بمدير املشروع، الذي أوصى 

موارد قدمي خالل مقاول رئيسي، سيتم تعلى املدى الطويل من األموال الثابتة استبدال الصيانة و يتم تنظيم 
يف صندوق،  ّقفةاملسالسنوية االشرتاكات يف مخسني عاما من خالل يورو مليون  900حوايل تبلغ 
 عية، جلنة امليزانية واملالية، املراجع اخلارجي(؛اآلليات القائمة )اجلم اكفلهتوكمة واحل

على التكلفة اإلمجالية للملكية، وبناء على رأي  اأعماهلمن أن جلنة الرقابة انتهت شري إىل وإذ ت -25
 إىل اجلمعية،فصال مرفعت تقريرا جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا اخلامسة والعشرين، 

استبدال األموال ، والتنظيم، والتكاليف، ومتويل اإلدارةرقابة على توصيات جلنة اليف  وإذ تنظر -25
 ؛لمباين الدائمةالثابتة ل
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اإلبقاء على بلدول األطراف يسمح لاملباين الدائمة من خالل هيكل  حوكمةينبغي ضمان  أ( )
 ؛تهاوقيم ،سري علمهاو  املبان، سيطرهتا على القرارات االسرتاتيجية اليت من شأهنا أن تؤثر على تكلفة

تتسم باملهنية.  انطالق   رحلةَ مباملباين اجلديدة يف األموال الثابتة صيانة واستبدال ال تنظيمتطل  ي )ب(
االضطالع مع مرور الزمن احملكمة ، سيكون على االستعانة مبصادر خارجيةاألمر هذا يتطل  بينما و 
، وذلك ملواصلة يف داخلها نشطة املطلوبةاألمن زء القيام جبتكون قادرة على أن سؤوليات اسرتاتيجية، و مب

 .موضوعية من خالل االستفادة الكاملة من مواردهاوفورات تقليص مواردها وحتقيق زيادة الكفاءة و 

قدرها الفريق العامل على املدى الطويل إىل مراجعة يف ضوء اليت  كبريةالاليف التكحتتاج  )ج(
 فقط؛ ،الدويل قطاع العامالاملمارسة املقبولة يف 

والغرض املقرتحني نطاق بالعلى املدى الطويل عن طريق صندوق املباين تكاليف  متويللن يكون  د()
 الفريق العامل خيارا قابال للتطبيق من الناحية السياسية،من 

الدول األطراف شرتاكات املوارد من خارج امليزانية )الفائض السنوي، وابشأن قرار قرتح اختاذ ت  )ه(
طفرات سطة من و ىل املتإاملعدالت الدنيا األقل  علىغطي على املدى املتوسط ين املتوقع أن اجلديدة( م
املتوقعة على األربعة الرئيسية حداث األمتويل معاجلة يتطل  املايل الكامل من األفإن ومع ذلك،  .التكلفة

يف . و يف الوقت املناس لثابتة استبدال األموال ااملقبلة مسني املتوقعة على مدى السنوات اخلاملدى الطويل 
هناك حاجة إىل مزيد من العمل لوضع ال تزل و استعجالية طبيعة ذات أن القضية ليست مبا هذا الصدد، 

املدرجة حتليل االستخدام املستدام للموارد يتم بأن توصي اللجنة فإن ، بطريقة مأمونة آلية متويل مستدامة
 .6089-6082مراجعة التكاليف يف الفرتة إىل جن  مع  يف امليزانية )االشرتاكات املقررة( جن 

خالل السنة  املقاول الرئيسيلمككمة متديد عقود الصيانة اليت يقدمها ل افويضهبتذكر وإذ ت  -22
، وذلك إلتاحة الوقت 6081ديسمرب /لكانون األو  98األوىل بعد تسليم املباين الدائمة، لفرتة تنتهي يف 

 على املدى الطويل؛والعقود مستقبال لصيانة اهتا لسرتاتيجيلتكضري اللمككمة الكايف 

 :ج يف امليزانيات السنوية للمككمةدِر بأن التكاليف التالية ست   قرتوإذ  -21

 التكاليف التشغيلية، مبا يف ذلك املرافق والتنظيف وتكاليف املوظفني، )أ(

األوىل الستخدامها عة احملكمة قااملؤقت لتكويل ال)مثال  املبايناخلدمات الالزمة لتشغيل  )ب(
 ،(معية الدول األطرافتتعلق جبألغراض 

 .تكاليف إدارة املرافق األخرى )ج(

على القرار  وافقتيف تقرير جلنة الرقابة، و النهج املتبع يف التكلفة اإلمجالية للملكية الواردب رح ت -21
 هذا القرار؛من يف املرفق الثاين الوارد 

 :ما يلي قرروت -29
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على رقابة الن إدارة املباين الدائمة من خالل جلنة املباين، هبدف اإلبقاء على اضمنبغي ي. اإلدارة أ()
 ، وسري علمها، وقيمتها؛القرارات االسرتاتيجية اليت من شأهنا أن تؤثر على تكلفة املباين

 80نطالق ولفرتة يف مرحلة االاألموال الثابتة . جيري تنظيم الصيانة وعمليات استبدال التنظيم )ب(
. وسيكون على احملكمة مع مرور الزمن رئيسياملقاول ال، على أسس منوذج 6081سنوات أوىل، تبدأ يف 

االضطالع مبسؤوليات اسرتاتيجية، وأن تكون قادرة على القيام جبزء من األنشطة املطلوبة يف داخلها، مبا 
 الكفاءة ووفورات موضوعية؛يف ذلك إدارة الصيانة واالسرتاتيجية، وذلك حتقيق زيادة 

فرتة الجلنة املباين يف جتريه  لتكلفةل يجداستعراض ، يتم تنقيكها من خالل لتكاليفتقديرات ا ج()
 :على النكو التايل 6081-6089

لن تؤخذ املمارسة يف القطاع اخلاص يف و . تطبيق ممارسات القطاع العام الدويل  ‘(8)’
 ،احلسبان

يف مقر املنظمة الدولية تطويرها ري اليت جياخلربة  إىل الستعراضاستند هذا يجي  أن  ‘(6)’
 الرئيسية، ال سيما يف جنيف وفيينا،

 ( جتربة القطاع العام الدويلاحلالةدرجات ألصول ومستوى الصيانة )ا حياة  جي  أن تتبع  (‘9)’
 بدقة.

عام ألوىل، حىت يف السنوات العشر االستبدال األموال الثابتة أي تكاليف ال ت درج  (‘5)’
6062، 

 التكاليف املنقكة يف اخلطط املتوسطة األجل؛إدراج ينبغي  ‘(5)’

اشرتاكات يف ذلك الفائض السنوي و مبا املوارد من خارج امليزانية، . ينبغي أن ت ستخدم التمويل ()د
عن  الناجم فائضض الو . وينبغي أن يعاألموال الثابتة، لتمويل تكاليف استبدال اجلديدة الدول األطراف

الدول على املستقبلية املستكقة االشرتاكات يف املباين الدائمة سداد االشرتاكات الزيادة املفرطة يف 
دى الطويل. وهناك على املاستبدال األموال الثابتة مقابل تكاليف على املدى الطويل نفسها األطراف 

امليزانية )االشرتاكات املقررة( أو األدوات  يفاملدرجة لالستخدام املستدام للموارد  حتليلحاجة إىل إجراء 
، إىل استبدال األموال الثابتةاألمن املايل الكايف الحتياجات  املالية األخرى )مبا يف ذلك القروض( لتوفري

اقرتحهما وغرض  نطاق  بإنشاء صندوق ال يعد . و 6089-6081ن  استعراض التكلفة، يف الفرتة اج
 .تطبيق من الناحية السياسيةالفريق العامل خيارا قابال لل

ت من احتياطا سلف نقديةميكن تقدمي على طل  جلنة املباين،  بناء  . عاجلةعمليات التصليح ال )ه(
وبغية تلبية أي احتياجات نقدية قبل توافر املوارد لألموال الثابتة االستبدال العاجل احملكمة لغرض التدابري 

راءات جحذر من إكإجراء مؤقت و اجلديدة(،  دول األطراف اكات الاشرت غري املدرجة يف امليزانية )الفائض و 
 .دسداللدول زمين متفق عليه جباملالذ األخري، لفرتة حمدودة، و 
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إىل الدورة الرابعة عشرة للجمعية، مواصلة الذي رفعته جلنة الرقابة، استنادا إىل تقريرها من  طل ت -10
غري املدرجة يف امليزانية املوارد استخدام موارد امليزانية و  إعداد سيناريوهات مالية مستدامة، مبا يف ذلك

يف ضوء عملية استعراض التكلفة اليت  6089-6081يف الفرتة ليتم صقلها أكثر وكذلك أي قروض، 
 .قوم هبا جلنة املباينتس

ية التكلفة اإلمجالية للملكبشأن جلنة الرقابة تفعيل مجيع جوان  االسرتاتيجية من  أيضا طل ت -18
 الواردة يف تقريرها؛

عمال فنية إىل املباين بأتربعات من العديد من الدول األطراف قدمته ا مب مع التقدير ح تر  -16
 .الدائمة

 اإلدارةمسؤوليات  -تاسعا

من جلنة الرقابة االستمرار يف تقدمي تقارير مرحلية منتظمة إىل املكت  وتقدمي تقرير إىل تطل   -19
 ورهتا املقبلة.جلمعية العامة يف دا

 .القرار احلايل ومرفقاته تعتمد -15
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 األول مرفقال

 5102 -5102لفترة توقعات التدفقات النقدية 

 القروض والودائع 

تشرين 
األول/أكتوبر 

0205 

تشرين 
الثاين/نوفمرب 

0205 

كانون 
األول/ديسمرب 

0205 

كانون 
الثاين/يناير 

0202 

شباط/فرباير 
0202 

آذار/مارس 
0202 

ن/يونيو حزيرا
0202 

تشرين 
األول/أكتوبر 

 المجموع 0202

  322 052 343 002 343 002 02 025 554 200 477 220 0 500 504 570 522 الرصيد النقدي االفتتاحي 

         0 425 022  املبالغ النقدية املسكوبة 

 *512 111 111 222 222 - - 73 272 5 332 402 0 200 452  2 572 355 0 774 700 025 003 220 روع البناء+االنتقالشم

 543 222  543 222       الفوائد على املبالغ املسّددة

تاريخ  السك = تاريخ
وصول القرض إىل حساب 

 احملكمة املصريف 

222 022 
25 

222 022 5 220 420 5       295 295 92** 

4 222 222 0 022 222 0 252 222   احتياجات التمويل األخرى  222 422 - 222 502 252 272 221 239 9*** 

  - 2 322 052 343 002 343 002 02 025 554 200 477 220 0 500 504  الرصيد النقدي

 مليون يورو. 024قديرية البالغة الت حس  التكاليف النهائية*

 هبا.  و الصيغة اجلاري العملجدول األنصبة احلّد األقصى التقديري الستخدام القرض حس   **
 مليون يورو. 024قديرية البالغة الت حس  التكاليف النهائية***
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 المرفق الثاني

 التكاليف اإلجمالية للملكيةبشأن  مقرر

 مقدمة  -أوال
فيما يتعلق ا سؤولياهتمبللوفاء األطراف  لدولااليت تقع على  التكاليف اإلمجالية للملكيةتشمل   -7
 ية التكاليف التالية:املباين الدائمة للمككمة اجلنائية الدولب

أن تتكمل الدول األطراف هذه  التكاليف املالية )متويل أنشطة البناء واالنتقال(. وجي  )أ( 
مع مراعاة جدول األنصبة  لقرضاليت تقع عليها من االتكاليف كل على حدة، بسداد احلصة 

 (،دفعة واحدةاملبالغ املسّددة يف املشروع مقدما ) حصتهاسّددت ، إن مل تكن قد املقررة
اخلدمات ، مبا يف ذلك يف األعمال اليومية بايناملتكاليف التشغيل )التكاليف املرتبطة بتشغيل  )ب( 

يف  درج( تستظل، مثل الغاز والكهرباء وإمدادات املياه(. وهذه التكاليف )املتعلقة بالطاقة
 السنوية، ات املقرتحةامليزاني

)االستثمارات  األصول الثابتة استبدالئية والتصكيكية( و الصيانة على املدى الطويل )الوقا )ج( 
 (.التكاليف علىا  كبري ا   تأثري  تؤثّراليت جزاء من املبىن أالستبدال 

 على مستوى مناس  اقيمتهعلى حملكمة، وينبغي احلفاظ اباين الدائمة هي أهم أصول وامل  -2
اليت سينتهي لكظة الخنفاض قيمة األصول من الونظرا . اهباملتعلق العمر االفرتاضي تؤدي وظيفتها طوال ل

 استبدال األصول الثابتةو الصيانة عمليات ومتويل إلدارة مشروع البناء، ينبغي اعتماد حل مناس  فيها 
املباين مر على ع استبدال األصول الثابتةتكاليف نظرا لتأثري و مبجرد اتاحتها للمككمة.  طويلة األجلال

 سيكون يف غاية األمهية االسرتاتيجيةذه املسألة على ما يبدو هل احللّ فإن عنية، وحجم املصاحل املالية امل
ومن ها كمقر للمككمة. تلمباين الدائمة اليت قدململكيتها ما ستقوم بتقييم بالنسبة للدول األطراف عند

ال العمر طو هذه املسألة يف أثر  النظرالدول األطراف أن يتطّل  من أمهية هذا البند يف حد ذاته شأن 
 االفرتاضي للمباين.

 ،)2(حىت اآلنموقفها اللجنة مل ت بد  ،)1(ذه املسألةهل" التقنيةنهائية "الستنتاجات االرغم توافر و   -2
من اليت تلقتها اللجنة املشورة بناء على و ملقرتحات الواردة. ا املرتتبة على احلساسة يةآلثار السياسنظرا  ل

_________________________ 
)0) CBF/24/20 ،املرفق السادس "الفريق العامل  ،0205نيسان/أبريل  05، املؤرخ التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة

 مشورة شاملة : كيفية تنظيم ومتويل استبدال األصول الثابتة". -ملكية املعين بالتكاليف الكاملة لل
(0) CBF/24/20 ،يف ذكر : "كما 52الفقرة  ،0205نيسان/أبريل  05، املؤرخ التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة

بداية هذه العملية، رأت اللجنة مبدئيا أن املسألة ستتقرر يف النهاية على أساس اجلدوى السياسية لكل من اخليارات التقنية 
 اخليارات اليت وضعها الفريق العامل املعين بالتكاليف الكاملة املقدمة. ويف هذا الصدد، على اللجنة أن تواصل النظر يف

يف ضوء العوامل املعنية للكفاظ على قيمة املباين، ووظائفها، فضال عن اخلطط اليت تكون الدول األطراف مستعدة ملكية لل
 لقبوهلا إلدارة ومتويل استبدال األصول الثابتة وعمليات الصيانة الطويلة األجل".
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نهائية إىل اجلمعية الختاذ قرار تها التوصيتقدم اللجنة اآلن  ،ورهتا اخلامسة والعشرينجلنة امليزانية واملالية يف د
  .(3)الرابعة عشرة ايف دورهتبشأن هذه املسألة 

 التقييم "التقني" -ثانيا
)"الفريق  التكاليف اإلمجالية للملكيةبالفريق العامل املعين  (5)اللجنة أنشأت، (4)2172 يف عام  -4

، مبا يف ذلك املبىن لخيارات املمكنة لتمويل تكاليف تشغيل وصيانةتقين لأوكلت إليه التقييم الالعامل"(، و 
اختتم الفريق العامل، برئاسة مدير و يف تكاليف املشروع.  ملستقبليف االدول األطراف  أية خيارات ملسامهة

  .(7)تقرير هنائيالتقنية باالعتبارات  ،(6)املشروع

ف املبىن، واحلفاظ على قيمة ائز على ضمان وظتركّ مشورة  امل للجنة الفريق العأسدى و   -2
النموذج التنظيمي، واسرتاتيجية التمويل بنظر يف خيارات تتعلق مت الحتقيقا هلذه الغاية، و االستثمار. 
 الفريق العامل جدوالتصور باختصار، و  مشروع البناء.يف واشرتاكات الدول األطراف اجلديدة  ،واإلدارة
 احللول التالية: حعاما، واقرت  21على مدى  استبدال األصول الثابتةلتكاليف  ايزمن
كانون  7 ابتداء من، يف املستقبللصيانة عام لمقاول تعاقد مع ال، باالستعانة مبصادر خارجية  )أ(

 ،2171يناير الثاين/
إلدارة صندوق شاء بإنطويل على املدى ال ستبدال األصول الثابتةاملقدرة التكاليف المتويل   )ب(

 4.2عند مسق فة سنوية  اشرتاكاتسنة، مع  21مليون يورو املكلوبة على مدى  211حوايل 
النفقات يف دفعة واحدة من الدول األطراف تسديد عمليات الجتن  مليون يورو، حبيث يتم 

 السنوات املالية،ذات الصلة ب
 ،جلنة امليزانية واملاليةو واإلشراف )احملكمة، دارة لإلاهلياكل العادية يف نطاق تنظيم العملية   )ج(

 الدول األطراف. مبمثلني من ةة دائميومجعية الدول األطراف(، دون إنشاء هيئة إدار 

_________________________ 
، عندما ستتلّقى 0205تعتزم جلنة الرقابة إجناز عملها على التكاليف الكاملة للملكية يف عام :" 50رجع نفسه، الفقرة امل (3)

كصول املشورة من جلنة امليزانية واملالية. وستقدم اللجنة بعد ذلك مشروع توصية إىل الدورة اخلامسة والعشرين للجنة امليزانية واملالية لل
 بشأن هذه املسألة". ئية، ليتسىن هلا تقدمي توصيتها النهائية إىل الدورة الرابعة عشرة للجمعية لكي تّتخذ قرارا  على مشورهتا النها

 . ICC-ASP/11/Res.3من القرار  2مبوج  الفقرة  (4)
 .0203آذار/مارس  02، الكاملة للملكية بالتكاليفاختصاصات الفريق العامل املعين جلنة الرقابة،  (5)
كت  مدير املشروع(، واحملكمة، اخلبري االستشاري مللمشروع )املدير إلداري لأيضا يف أعمال الفريق العامل شارك  وقد (2)
 اللجنة.اللجنة، وأعضاء عّينته خبري و 
 ،مشورة شاملة: كيفية تنظيم ومتويل استبدال األصول الثابتة -الكاملة للملكية  لفريق العامل املعين بالتكاليفاتقرير  (7)

 .0205نيسان/أبريل  0املؤرخ 
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 التحليل والحلول المقترحة من اللجنة -ثالثا

 مستوي السياسات -ألف

 العوامل العامة -1

قام هبا الفريق العامل، احللول اليت  حللت اللجنة، اليت شاركت يف مجيع مراحل األنشطة اليت -6
  :ما يليالحظت و  ،اقرتحها الفريق العامل بعناية

إنشاء صندوق على نطاق واسع، أساسا من ية اتعن قلقها إزاء اجلدوى السياساللجنة أعربت  )أ(
ق، احملكمة اجلنائية الدولية تشغيل هذا الصندو بتويّل املخاطر التنظيمية واملالية املرتبطة  بسب 
 ؛(8)إدارتهب ةتعلقاملتكاليف الو 

ل التكاليف املستقبلية على املدى الطويل مقدما بعض املمارسات يف القطاع يعكس متو ييف حني  )ب(
 لقطاع العام الدويل؛ يف اعالية العايري مثل هذه املتطبيق لمؤشرات واضكة ال توجد اخلاص، 

، مبا يف يف املستقبل املباين الدائمةإدارة يف  اسيدور أسالقيام بعزمها أعربت الدول األطراف عن  ( ج)
على املدى صيانة ال، مثل بامللكيةمارسة وظيفة الرقابة املوضوعية يف مجيع القضايا املتصلة مبذلك 

 ؛يف املبىن استبدال األصول الثابتة تكاليفالطويل و 
 املساواةو  اإلنصافمن و  ،باينامل تكاليف ملكيةعلى حد سواء يف الدول األطراف تشارك مجيع  ( د)

نظام روما األساسي أيضا يف التكاليف اليت يف أن تشارك الدول األطراف اجلديدة يف املعاملة 
 ؛املباين بصورة دائمةالدول األطراف لالستفادة من  تكبدها ت

األصول  ستبدالال كاليفاملطالبة بتعدم ميكن  أنه إىل املنظمات الدولية األخرىجتارب تشري   (ه)
 (9) ؛األوىلعشر السنوات ال يف

تطلبات مبالتكاليف اإلمجالية للمباين الدائمة يف احلسبان، فيما يتعلق  يفة اللجنة أن تؤخذ جترب )و(
فضال عن دور الدول يف االعتبار،  التكاليفتأثريها على التصميم وعلى تطور و املستخدمني 

 األطراف يف هذا الصدد؛
التكاليف اإلمجالية ة األجل اليت يتوقعها الفريق العامل املعين بالطويل تكاليفالما دامت   )ز(

ا  تقييموكذلك املناس ،  يف الوقتوتدقيقا   ا  منتظم ا  تتطل  رصد -ات جمرد تقدير   للملكية
للتكاليف املتوقعة منوذجا  احلدود القصوىظل ن تبغي أني -أفضل من خالل هيكل إداري دائم

 فقط. للعمل

_________________________ 
(2) CBF/24/20 ،أعاله، احلاشية 52، الفقرة 0205نيسان/أبريل  05، املؤرخ التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة ،

0. 
 الزيارة إىل فييناو  0203أيلول/سبتمرب  05يف  الزيارة إىل جنيفالفريق العامل املعين بالتكاليف اإلمجالية للملكية،  (2)
 .0204ركز الدويل( يف نسان/أبريل )امل
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 تفادةالدروس المس  -2

اليت ينبغي أن يعتمد عليها قرار اجلمعية بشأن إدارة التالية  فادةاملستالدروس حددت اللجنة  -1
 :الطويل املستقبل واحلفاظ عليها على املدىاملباين الدائمة يف 

 راحل:امليف مجيع لشعور به اامللكية و املتعلق بدور الى عل ظاحلفا )أ(
أن يعتمد على الدعم املقدم من الدول األطراف، ينبغي الوفاء بوالية احملكمة ملا كان  ‘7’

. اأيضا مع توقعاهتتتفق للمككمة اليت تقدمها  بايناملأن ب ةمقتنعتظل هذه الدول 
حتقيق من أجل للمككمة  ةضروريأهنا بشكل موضوعي فَهم ي  اليت ال  تطلباتاملو 

 خلق بيئة سلبية يفتساهم لدول األطراف، و ااملقدم من دعم قد تؤثر على الرسالتها 
 احملكمة؛ بشأنسياسيا 

وقابلة معقولة  حمتوياتينبغي أن يؤدي إىل لكن و  املناس  أمر ضروري، تواصلال ‘2’
ملعايري او  ،همن ا  احملكمة جزءاليت متثل مع كل من البيئة الدولية مبا يتماشى ، للقياس
 املنظمات الدولية األخرى؛ يفاملقبولة 

احملكمة جزء أساسي مهمة و املباين بني تساق الضمان ابدور فعال للدول األطراف قيام ا ‘2’
رقابة هيئة أن تنشئ اجلمعية بالتايل لزم يو املتصلة بامللكية.  احلقوقو  سؤولياتاملمن 
 فعالة.

 النهائية: اليفالتكهي اليت حتدد تطلبات امل  )ب(
وال ميكن  -حتمية الطويل واملدىتطلبات على املدى املتوسط املالتغيريات يف دامت ما  ‘7’

، وقد ال تتوقعاإىل جتاوز الالتكلفة النهائية ستميل  –التنبؤ بالتطورات يف تكلفتها 
 دول األطراف؛مع قيود امليزانية وموقف الأيضا  تتناس 

 يفاحملكمة على مراعاة متطلبات الدول األطراف وافقت مشروع البناء،  عندما وضع ‘2’
مسؤولة عن مراقبة دارة أن تكون اإلعلى و ، للسياساتدون تدخل  مالمح التصميم

زيادة إىل أدت املتطلبات املعتمدة  ،طوال املشروعو . املرتتبة على هذه املتطلباتثار اآل
 - تطلباتامللتغيريات يف ل ةالفعليلتكلفة ا ال ميكن تقييمو ط على موارد امليزانية. و الضغ

 وفورات أوة ذات الصلة لتعويضها بيف املرحل من حيث التكلفةرغم كوهنا حمايدة 
من املشروع، أصبكت األخرية راحل امليف و . هناية املشروع إال يف  -ىختفيضات أخر 

 الدول األطراف؛ مل ترح  هبا و حتمية الزيادات يف امليزانية 
الالزمة  املوارد املاليةظل تس، األوىلراحل املمجيع املتطلبات يف ملوافقة على مبجرد ا ‘2’

مراحل الحقة  يف جتنبهاأو اليت ال ميكن مع التعديالت اليت قد تكون ضرورية  للتكيف
قد يؤدي موقف أكثر صرامة يف امليزانية ئذ ، وعندحمدودة)بسب  تعديل اللوائح احمللية( 

 املباين.وظائف على  قيودفرض إىل 
 رقابة الفعالة:ال بد من املراجعة لتكقيق  )ج( 
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على  الدول األطرافارس ينبغي أن متاملتعلقة بامللكية، معية جلاضمان حتقيق أهداف ل  ‘7’
 ؛قابلتها للعملو على العمليات الالزمة لضمان قيمة األصول رقابة فعالة  الدوام

التكقق من التطورات  طريق عن - اإلبالغعلى املراقبة و وظائف الرقابة إذا اقتصرت  ‘2’
احنراف يف هذا أي ار اجلمعية بقائم للتوجيه من أجل إخط إطار أياليت تطرأ على 

الدول األطراف كقق توقعات تلن ت -ضافيةإموارد  طل من لغرض او/أو اإلطار 
 لكية؛ املتعلقة بامل

دور الدول األطراف بشكل واضح باعتباره مشاركة  ينبغي حتديدويف هذا الصدد،  ‘2’
طط، اخلوالشروط و  األطرعلى  عدم املوافقة يف املوافقة أو فعالة يف العملية، والسيما

مراجعة الطلبات فضال عن  ،األخرى املقرتحةوالنفقات اإلجراءات وكذلك على 
الرقابة اليت ال تتمتع بصالحيات كافية للسيطرة من هيئات أي هيئة ف. وتنفيذها دمةاملق

اليت قد ي طَل  منها ضمان األهداف  نأيضا ع ستكون عاجزة عملها ضمونعلى م
 ؛احتقيقه

 امكينهلت دور أكثر نشاطاالقيام بالدول األطراف إىل يئة الرقابة أن تطل  هينبغي و  ‘4’
 .تهاحتياجات وتقدير تكلفالمن متابعة عملية حتديد ا

 االتساق اإلداري -3
على غي أن يعتمد نبيهليكل اإلداري املقبل للمباين الدائمة ابأن اللجنة تقر  بناء على ما سبق، -8

 :(10)ية التاليةيزات الرئيسماملفاهيم وامل
 لدول األطراف على النكو التايل:لهيئة متثيلية  )أ( 

أن يكونوا من األفضل و  لدول األطراف، على مستوى السفراء،ل ن: ممثلو شكيلالت ‘7’
ساس فصلي، أو حس  أباخلربات الالزمة؛ وستعقد االجتماعات على  نيعمتمت

 االقتضاء؛
راجع امللجمعية )التابعة لضمان الحملكمة، وآليات او راقبون: ممثلو الدول غري األطراف، امل ‘2’

آلية الرقابة و جلنة امليزانية واملالية، و واملراجع الداخلي للكسابات، لكسابات، اخلارجي ل
 ؛املستقلة(

يف : توافر خرباء تقنيني مؤهلني مستقلني وخرباء قد ترغ  الدول األطراف اءاخلرب   ‘2’
 ي؛ إسهامهم، من األفضل على أساس طوع

مارسة حقوق املتعلقة مبراقبة واإلشراف على العمليات املالوالية: باسم اجلمعية،  ‘4’
  ومسؤوليات امللكية، مبا يف ذلك

للملكية(، وعلى كاملة وظائف وقيمة املباين )التكلفة الالتكلفة على املدى الطويل،   -
 وجه اخلصوص 

_________________________ 

 اخلامس.املرفق  (02) 
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o  املتطلبات والتكاليف ة باملتعلقالتكقق من االفرتاضات والتقديرات التدقيق و
 قبلة،امل
o  على املدى املتوسط، وكذلك  استبدال األصول الثابتةإعداد خطط الصيانة و

قدم تس يتتمويل، مبا يف ذلك القروض، البشأن وسائل الأي اقرتاح إضايف 
 ،اعتمادهمن أجل اإىل اجلمعية 

 االسرتاتيجية، املتعلقة مبلكية الدول األطراف، واعتماد احللولسائل حتديد امل  -
تقدمي مقرتحات إىل اجلمعية إلجياد حلول هلذه املسائل اليت قد يكون هلا آثار مالية أو   -

 ،اسياسية تتجاوز واليته 
  ه؛وتنفيذ هوتكييفاإلطار اإلداري  لتدقيقزيد من القرارات الصادرة عن اجلمعية املإعداد   -
إنشاء  ة بشأنسرتاتيجيختاذ القرارات االاالسلطة: السيطرة الفعالة على العمليات، أي   -

متطلبات املستخدمني، مع  ن، مبا يف ذلك عالربناجمية يزانيةاملوتنفيذ وأداء الربنامج و  
 الوصول يف الوقت املناس  إىل معلومات كافية ومفصلة، 
، للكسابات خرى: كل من جلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجياألضمانات الدور   -

 ا، لتقدمي املشورة والتوصيات إىل هيكل اإلدارة؛مإطار واليتهيف 
ها اليت أقر دروس املستفادة منوال ممارسة جلنة الرقابةاملمارسة العملية: االعتماد على  ‘2’

وجلنة امليزانية واملالية كعامل إجيايب يف إجنازات  للكسابات املراجع اخلارجيهبا 
 ؛(11)مشروع املباين الدائمة

 قاول الرئيسي: امل )ب( 
يف تكوينبغي أن ي .، بالتشاور مع احملكمةجملس اإلدارةحتت سلطة معه يتم التعاقد  
بناء ع التطورات يف املوارد الداخلية، موات العشر القادمة، ناق العقد، يف فرتة السطن

املشروع، عند مكت  دير ملاإلدارة االسرتاتيجية و  ،املرافقإدارة إمكانيات وحدة على 
 ينه.تعي

 املشروع:مكت  مدير   )ج(
الكربى  ناسباتامليف الكاملة،  تهحتت سلطيبقى ، و جملس اإلدارةعن طريق  يتم تعيينه ‘7’

ورهنا  (12)استبدال األصول الثابتةجدول وبناء على  .األصول الرأمسالية الستبدال
الذي السنوات العشر األوىل، إنشاء مكت  مدير املشروع باستعراضه على مدى 

تكاليف اللسيطرة على لتكلفة للدول األطراف فعاال من حيث الو  ابمطلو إجراء يكون س
يف أربع أو مخس مناسبات فقط على مدى مخسني  ستبدال األصول الثابتةالالكربى 

_________________________ 
(00) ICC-ASP/14/12،  0204تقرير مراجعة احلسابات عن اإلبالغ املايل وإدارة مشروع املباين الدائمة، السنة املالية ،

دورهتا تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال ، ICC-ASP/14/15؛ 007، الفقرة 0205آب/اغسطس  4املؤرخ يف 
 . 073، الفقرة 0205تشرين األول/أكتوبر  00، املؤرخ يف اخلامسة والعشرين

(00) CBF/24/20 ،ييل األولذ، الت0205نيسان/أبريل  05 رخاملؤ  التقرير املؤقت بشأن أنشطة جلنة الرقابة. 
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تعيني مدير ميكن هلذا الغرض، و (. 2126و 2127و، 2147و، 2126)عاما 
الستفادة من ل بوقت كافتوقعة مشاريع االستبدال املقبل )"املدير"( شروع امل مكت 

هيئة االستعدادات اليت يقوم هبا املقاول الرئيسي وبالتعاون مع احملكمة، حتت إشراف 
بالنظر بناء، و ال. واستنادا إىل اخلربة يف مشروع ئهابدعم من خرباو لدول األطراف، ل امتث

طبيعته )على الرغم من استبدال األصول الثابتةشروع الضيق ملنطاق أيضا إىل ال
ومكتبه قبل سنتني من القيام بكل مشروع مدير يتم تعيني ، من املفرتض أن ة(الرئيسي

بالكامل بعد ذلك، سيمول املكت  . و ةاملتوقعاألربعة ستبدال الكربى من مشاريع اال
يورو يف السنة،  221 111حبد أقصى يبلغ يف املتوسط ملدة أقصاها مخس سنوات، 
 املقاول الرئيسي واحملكمة،مع مراعاة أوجه التآزر مع 

معلومات كاملة مع توفري الوالية املشار إليه يف النشاط نطاق يف  ةداخلالوظائف اإلدارة   ‘2’
 فقات.نارات املناسبة واإلذن بالر اختاذ الق، من أجل جملس اإلدارةيف وقت مبكر إىل 

 العالقة مع احملكمة: )د(
طويل، على املدى ال استبدال األصول الثابتةالصيانة و إدارة املرافق خارج نطاق تندرج  

ضمن والية  ،والتكاليف التشغيليةاألجل  ةقصري الصيانة الاملتعلقة بسائل أي امل
وان  اجلمعاجلة أيضا وميكن  احملكمة، مبا يف ذلك تنفيذ العقد مع أي مقاول رئيسي.

حس   اإلداريبامللكية من خالل اهليكل  املتعلقةراف تمامات الدول األطهالخرى األ
  االقتضاء.

 التمويل  -باء

رأس لتجديد إنشاء احتياطيات مالية "بشأن  للكسابات املراجع اخلارجيينبغي اعتماد توصية  -9
فة، أيضا عدد من العوامل املخفّ  مراعاةوتنفيذها مع  (13)تسليم املباين الدائمة"ليف السنة املالية التالية  املال

 مبا يف ذلك:
 طويل األجل الخنفاض قيمة األصول؛ الالتأثري  )أ(
فيه املنظمة وعمليات احملكمة، فضال عن  تاستدامة التمويل يف وقت مبكر يف الوقت الذي كان )ب(

قرتح زيادة كبرية يف موارد امليزانية، يف حني ت ،(14)ارتفاع تكاليف التشغيل الناجتة عن حجم املبىن
 ؛ائد على القرضو فع تكاليف االستثمار والفد يفأن أغلبية الدول األطراف ستضطر إىل البدء 

، أو كان ، مبا يف ذلك الفائض(ةاالحتياطياملبالغ )طبيعة ونطاق  اماليكان ، سواء  ممكنأي حل  )ج(
 أعاله(؛ ‘2’البند املشار إليها يف املصادر تمويل )مبا يف ذلك ال صادريتعلق مب

_________________________ 
(03) ICC-ASP/14/12 ،ملشروع املباين الدائمة، السنة املالية  تقرير املراجعة اخلارجية للكسابات عن التقارير املالية واإلدارية

 .3التوصية و 47، وخباصة الفقرة 47-32، الفقرات 0205آب/أغسطس  4املؤرخ  ،0204
(04) ICC-ASP/14/10،  322، الفقرة 0202امليزانية الربناجمية املقرتحة للمككمة اجلنائية الدولية لعام. 
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الوقت املناس  مع اقرتاب اليت ت بىن يف حتياطات لالقياس هي أيضا " توصية جلنة امليزانية واملالية -71
التصدي هلا يف ال بد من إال أنه "هذه ليست مسألة فورية، ]...[،  بينما تقر  بأنو  ،"ربىكالطفرات ال

 (15)املستقبل القري  "

كن ول (16)،املرحلة احلالية، وفقا ملشورة جلنة امليزانية واملاليةوضعها يف ميكن  .أهداف التمويل -77
  .2178-2171نظرا لضرورة إجراء املزيد من االستعراض للتكاليف، سيلزم إعادة النظر فيها يف الفرتة 

تأثري تكلفة يف يف هذه املرحلة ولغرض بناء أهداف التمويل، ميكن للجنة أن تنظر فقط و  -72
من هذا املنظور، وضعت أهداف و إليها الفريق العامل. اليت أشار املؤقتة األسس رأس املال على استبدال 

يف املستقبل إىل مراجعة يف ضوء مبا أهنا ستكون هناك حاجة التمويل مؤقتا بطريقة متكفظة إىل حد كبري، 
 تكاليف"[.اللتكاليف ]انظر أدناه، "جدي لاستعراض 

 سنة: 21فرتة لتناول التالية  البدائلهذه األهداف وتشمل  -72
مل، من خالل تقييم افريق العقدرها الاليت  لتكاليفليورو ليون م 333حوالي بتمويل كامل  )أ( 

احملكمة من خالل  يرها، وتد2171سنويا، ابتداء من عام يورو مليون  4.2بيملغ  سقفةاملاالشرتاكات 
 لصندوق.

اليقني الكامل لتمويل االحتياجات نه يوفر هو يتميز بأمل، و افريق العالهذا هو السيناريو الذي اقرتحه 
مل يسبق هلا مثيل آلية متويل بمستوى قياسي و عند قيمة األصول فإن احملافظة على ستقبلية. ومع ذلك، امل

 ؛هذا السيناريو الدول األطرافتدعم من غري املرجح أن فإنه يف املنظمات الدولية األخرى، 
 أسوأ قتصر على احلاالت الطارئة )يفالذي ي، لتكلفة على المدى الطويللالتمويل الجزئي  )ب(

رأس املال استبدال وتكاليف  األوىل( عشرعلى مدى السنوات اليورو مليون  2.1احلاالت، بنكو 
رد المدرجة في االمو من خالل مزيج من عاما(،  21يورو على مدى مليون  41) ثانوية/متوسطة

 من شأهنا أن الدول األطراف اجلديدة( اليتاشرتاكات ائض و و )الف الميزانية والموارد من خارج الميزانية
 تبقى حتت سيطرة اهليكل اإلداري للجمعية.

يف صندوق متجدد، حلاالت فقط ملسامهة اطل  من الدول األطراف ، سي  2171ابتداء من عام و 
هذه ويف . سنوات 71بعد يورو مليون  1.4إىل  سيتم ختفيضهالذي ، يورومليون  1.2الطوارئ، مببلغ 

يورو لتغطية تكاليف االستثمار مليون  7مببلغ مسامهة إضافية  ( ستكون هناك حاجة إىل2176النقطة )
اإلبقاء على تكاليف ملكية بالسيناريو هذا يتميز و . املدى الطويلغري قليل احلجم واملتوسط على الص

 هتاإدار على اجلمعية سيطرة على افظة األوىل، واحملعشرين األقل على مدى السنوات الاملباين منخفضة على 
مبناسبة كون مطلوبة ملوارد اليت ستأكرب قدر من احتوم بشأن ومع ذلك، ستظل الشكوك لة. ة كامر سيط

الستثمار طويل بشأن اتكلفة، يف حني تتطل  أيضا مناقشة إضافية الرئيسية يف ال ىاألربع الكرب الطفرات 
 الشرتاكات املقررة.لاألجل 

_________________________ 
(05) ICC-ASP/14/15 ، تشرين األول/أكتوبر 00املؤرخ الية عن اعمال دورهتا اخلامسة والعشرين، جلنة امليزانية واملتقرير 

 .070ة ، الفقر 0205
 املرجع نفسه. (02)
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الفوائض استخدام ر على الذي يقتصلتكلفة على المدى الطويل، لالتمويل الجزئي  )ج(
سد ثغرات لالدول األطراف الجديدة، فقط، مع سلف نقدية من احتياطيات المحكمة واشتراكات 

 التمويل
الفوائض مقررة، و مبا أنه لن يتم فرض أي اشرتاكات ) تأثري أقل على الدول األطرافذا اخليار سيكون هل

قد تتعارض ، و إدارهتاال تزال حباجة إىل  ةاكمائض املرت و ، ومع ذلك، فإن الف(هي الوحيدة اليت ستخصص
 امليزانية السنوية.أكثر دقة عن تلقي مقرتحات يف جلمعية ااحلاجة إىل زيادة مستوى الفائض مع مصلكة 

تكاليف يتم متويل فرتض على التوايل أن تبدائل الأو أهداف التمويل الثالثة املشار إليها  -74
(، مع مزيج من وغريه"التمويل الكامل"،  -7)فقط رتاكات املقررة من االش األموال الثابتة استبدال

املوارد غري املدرجة ب"، وغريه(، أو اجلزئي"التمويل  -2االشرتاكات املقررة واملوارد غري املدرجة يف امليزانية )
زئي اجلتمويل ال" -2املتوسطة )الطفيفة/التكلفة  تطفراتقتصر على  اعلى الرغم من أهنفقط يف امليزانية 

 زيج .... "(.مب... 
الدول األطراف( على إضافية اشرتاكات )أي بدون فرض  الموارد غير المدرجة في الميزانية -72

 ستصبح متوفرة على النكو التايل:
 ائضو الف )أ( 

ملشروع املباين الالزم التمويل توفري ليتطل  األمر استخدامها قد  2172و 2174عامي  ائض منو ف أيّ 
عوضا عن ذلك، ميكن . و . 2174و 2172 ياختذهتا اجلمعية يف عاماء على القرارات اليت بنالدائمة 
رأس املال )يف الصندوق تكاليف استبدال  فصاعدا لتمويل 2176السنة املالية ائض من و الفإتاحة 
( 2صندوق رأس املال نفسه، يف ظل السيناريو )لتمويل ، وبعد ذلك إىل حني تغطيته بالكاملتجدد امل
على أداء امليزانية،  ادهعتمورغم عدم القدرة على التنبؤ بصورة قاطعة بالفوائض املتاحة مسبقا )العاله(. أ
-2119 ، كان املتوسط السنوي للفوائض يف الفرتة ومستوى املتأخرات(غري املصفاة، لتزامات الوا

ميكن على هذه النتائج، . وبناء (2172مليون يورو )مبا يف ذلك النتيجة السلبية لعام  7.1حنو  2172
 تكاليف استبدال رأس املال؛القول حبذر كامل أنه سيتاح فوائض يبلغ قدره مليون يورو يف املتوسط لتمويل 

 املبالغ املسددة دفعة واحدةائض من و فال )ب(

وعند . يورو مليون 7.84 يبلغ جمموعهازائدة ملشروع املباين الدائمة اشرتاكات  اطرف ةدول 77فعت د
سيكق هذا املبلغ املؤقت هنائيا، و سيصبح ، 2176 هيونيحزيران/ 21يف احلسابات النهائية، ام بالقي

االحتفاظ عوضا عن ذلك تقرتح اللجنة و . فائض املشروعزيادات أن تسرتد حصتها دفعت للدول اليت 
الدول  ستقطاعه من االشرتاكات املستكقة علىجيس  الو إذا ما أنشئ( يف صندوق رأس املال )فائض بال

استبدال األصول الثابتة يف األجل الطويل، وال خيتلف ذلك تكاليف يف املستقبل لتغطية نفسها األطراف 
 لميزانية.الدورات السنوية ل ائض يفو أي فعما يتم عادة السرتداد 

 ةديداشرتاكات الدول األطراف اجل )ج(
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نظام روما جديدة إىل النضمام دول تيجة ن امتاحة بالتمويل الذي سيكون آمنميكن التنبؤ بصورة ينما ال ب
األمر الذي سيسمح أيضا باشرتاك حقيقة واقعة، ذلك يصبح من املأمول فيه أن ، يف املستقبل األساسي

 .ملبايناملدى الطويل يف ملكية ا يفعلى قدم املساواة مجيع الدول األطراف 
( على افرتاض 2( و)7)فني /اهلدنيسيناريوهاليف إطار ت فرتض  الموارد المدرجة في الميزانية -76

الدول األطراف اجلديدة( لن اشرتاكات ائض و و فالامليزانية )أي املدرجة يف غري خرى األأن مصادر التمويل 
يف امليزانية على النكو املدرجة وفر درجة كافية من اليقني. وتتناول السيناريوهات الثالثة استخدام املوارد ت

 املبني أدناه.
: كما هو مفصل يف استنتاجات الفريق العامل، فإنه يهدف إىل توفري التمويل (7يو السينار  -17

 4.2تبلغ  مسقفةمقررة اشرتاكات سنة، وهلذا السب ، فإنه يتطل   21على مدى الكامل واليقني املايل 
 سنويا.يورو مليون 
طة خالل الفرتة، يف املتوساملنخفضة إىل التكلفة طفرات هدف فقط إىل معاجلة ي: (2السيناريو  -87

إذا مت اختيار هذا و لتكلفة. لاستعراض شامل رهنا ب، إىل مزيد من النظر آلية التمويل الكامليل حني أنه حي
 (17) السيناريو، ستكون هناك حاجة إىل االشرتاكات املقررة التالية:

 يورو.ألف  033االشتراكات السنوية الثابتة:  -1

األولوية للصندوق املتجدد، ابتداء على سبيل يورو ألف  211اشرتاكات يبلغ قدرها  جمعست -79
يف ماليني يورو  2دره للصندوق البالغ ققصى الوصول إىل املستوى األ، وذلك لضمان 2171من عام 

تني السنمن ائض و فتوافر أي ، لتمويلمصادر أخرى لالنظر عن توافر صرف السنوات العشر األوىل، ب
احتياجات يف متويل  2172و 2174عامي من ائض و فالاستيعاب اض افرت ب) 2171و 2176تني املالي

يف  ةاملتاحائض و زيد مبقتضاها الفياليت لن تكفظة جدا املفرتاضات وبناء على االمشروع املباين الدائمة(. 
يورو مليون  2مليون يورو لكل سنة، وأنه سيستخدم  7.1على  2171و 2176 السنتني املاليتني

 عام عشر سنوات، أي يفمتوازنا بعد  الصندوقسيظل السنوات العشر األوىل، يف  العاجلةصالحات لإل
2126. 
 7.1توافر أكثر من لصندوق املتجدد يف وقت سابق )لاحلد األقصى حتقق إذا وبالعكس،  -21
يورو  211 111لغ قدرها اسنويا(، ستستخدم االشرتاكات السنوية البائض و من الف املفرتضة يورومليون 
عام  بعدالصندوق املتجدد  للجوء إىلاحتمال اقل سي، يف مجيع األحوالو ويل صندوق رأس املال. يف مت

التكاليف  بتدقيقسنوات(  2-2) خطط استبدال األصول الثابتة املتوسطة األجل ستسمح  إذ 2126

_________________________ 
ألف يورو  522: 0207لدول األطراف على النكو التايل: )أ( من اشرتاك اخطة ستكون يف ظل هذا السيناريو،  (07)

وصندوق رأس املال؛  ماليني يورو( 5)هبذا الشأن  ملبلغاألقصى سنويا، لتمويل الصندوق املتجدد، وعندما تتجاوز احلد ا
ستكون هناك حاجة إىل  xx]02سنويا لتمويل صندوق رأس املال، و)ج( من ] مليون يورو إضايف 0: 0200)ب( من و
[XXX مليون ]عق  استعراض 0252، و 0250، 0240، 0232تمويل أربع طفرات كبرية يف عام يورو إضايف ل ،

واحدة، والقروض، و/ أو السداد دفعة أخذ بعني االعتبار خيارات مثل تآلية متويل ستكون من الضروري إنشاء و  التكلفة.
 .سقفةنوية املسال تشرتاكااال
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ات السنوية االشرتاك على ربالعتماد بأمان أكسيسمح هذا بامن صندوق رأس املال. و ها متويل اليت سيلزم
 .لتجديد صندوق رأس املالالثابتة 

 ورو   ي مليون 1.3المنخفضة إلى المتوسطة:  طفراتاالشتراكات مقابل الخطط المتوسطة األجل لل -2

تكاليف لتغطية  (سنوات 2-2متوسطة األجل ) طخطاجلمعية إىل اعتماد بالنظر إىل دعوة  -27
السنة احلادية ) 2126عام اعتبارا من خلطط ستكون نافذة وأن هذه ا املتوقعةاألصول الثابتة استبدال 
يمكن سو  متويلها.متعددة السنوات لضمان اشرتاكات ذه اخلطط أن يشمل االستعداد هلسيلزم ، عشرة(

 ى اليت حددهاالطفرات األربع الكرب باستثناء ، 2164إىل  2126متويل اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 
يورو.  مليون 7.1مقطوعة يبلغ قدرها عن طريق اشرتاكات بأمان كاليف، الفريق العامل املعين بالت

لصندوق جتاوز احلد األقصى احملدد ل متاحا عنديورو  211 111 باإلضافة إىل مبلغهذا املبلغ وسيكون 
 هاستخدامالصندوق، حس  لتجديد موارد يف املائة منه حس  التقديرات  21بعد خصم تجدد، امل

يورو  411 111 أو، مليون يورو 7.1ورو مطروحا منها ي ينيمال 2.1سنوات،  71الفعلي )أي يف 
، ابتداء من عام كل عام،   صندوق رأس املالمليون يورو يف  7.4ما جمموعه وسيتم بذلك تراكم  سنويا(.
، 2164-2126يف الفرتة مليون يورو(  72-7الطفرات من املنخفضة إىل املتوسطة )، لتغطية 2127

إىل  2172ماليني يورو )االشرتاكات من عام  2قدره يبلغ  2126بفائض اعتبارا من عام  مع االحتفاظ
فرتات اليتم تكبدها يف اليت س التكاليفلتغطية  ةمتاحستكون املبالغ التالية ونتيجة لذلك، (. 2126عام 

 (:الفريق العامل املعين بالتكاليف اإلمجالية للملكيةاملبينة أدناه )حس  تقديرات 

 احتياطي يف صندوق رأس املال ماليني يورو 2 = سنوات( 2) 2127-2122
 ماليني يورو تقريبا 8مقابل طفرات تبلغ  مليون يورو 74 = سنوات( 71) 2126-2122
 ماليني يورو تقريبا 6.2طفرات تبلغ  مقابل ماليني يورو 1 = سنوات( 2) 2126-2141
 ماليني يورو تقريبا 71طفرات تبلغ  مقابل مليون يورو 74 = سنوات( 71) 2147-2121
 مليون يورو تقريبا 76 طفرات تبلغ مقابل مليون يورو 72.4 = سنة(74) 2127-2164

مليون يورو اليت سيتم  7.1االشرتاكات املقررة املقطوعة البالغ قدرها ونتيجة لذلك، مع  -22
إىل املتوسطة، وسيظل ما املنخفضة ستتم تغطية الطفرات من ، 2164-2127يف الفرتة حتصيلها 
 مليون يورو تقريبا متاحا لتمويل الطفرات الكربى جزئيا. 76جمموعه 

 الطفرات األربع الكبرىفي ضوء االشتراكات   -3

يف ستقع الطفرات الكربى حس  تقديرات الفريق العامل املعين بالتكاليف اإلمجالية للملكية  -22
 مليون يورو(، 47.8) 2127، و(يورو مليون 12) 2147مليون يورو(، و 21.7) 2126 األعوام
الية للطفرات األربع حس  تقديرات الفريق مجتبلغ بالتايل التكلفة اإلسو مليون يورو(.  92.4) 2126و

كبري، الملبلغ اونتيجة هلذا . يورو مليون 248، فقط، أكثر من العامل املعين بالتكاليف اإلمجالية للملكية
بل استعراض ن املايل قا" هبدف توفري األمهاتهنج "السيناريو طفرات من خالل يكون التعامل مع هذه الس
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عوضا عن ن املقرتح ضربا من اخليال. وم 2178-2171خالل الفرتة ذي سيتم التكاليف املطلوبة ال
اليت ستسمح بالتخطيط مسبقا بوقت كاف لتكلفة عدلة لالتقديرات املعند توافر تناول هذه املسألة ذلك 
 مجيع األحوال قبل ما ال يقل عن عشر سنوات من تاريخ وقوعها، أي يف عام يف و ، األوىلفرة طلل

 من اليقني قدراة طوستمتويل الطفرات من املنخفضة إىل املسيناريو سيوفر . ويف الوقت نفسه، 2126
 ؛املوارد الالزمةبشأن ( يورو مليون 76)

 :يف امليزانية( عدم استخدام املوارد غري املدرجة 2السناريو  )ج(
‘( 7)’وفق السيناريو األركان ق كامل و على إقامة الصندال افق و تلن الدول األطراف  يفرتض أن -24 

)الصندوق املتجدد ‘( 2)’كثر وفق السناريو أالصناديق احملدودة وال على الذي اقرتحه الفريق العامل، 
الستبدال املستقبلية إال يف املوارد غري وصندوق رأس املال(. ويف هذه املرحلة، لن يتم تناول تكاليف ا

 املدرجة يف امليزانية، أي الفوائض واشرتاكات الدول األطراف اجلديدة. 
سواء ، هذه تمويلالالسيناريوهات/موارد أهداف أي يف إطار  هاللجنة أنتدرك . إدارة الموارد -22

إطار  يفإىل أن تدار داخل منها أي كتاج يمن خارج امليزانية، ساملوارد االشرتاكات املقررة و/أو 
هذه املسألة تتناول سيناريوهات الصناديق متعددة السنوات. ومع ذلك، فإن بوصفها حملكمة، ااحتياطات 

لسلطة احملكمة، من دون دور  لصندوقاة ر ( أن يرتك إدا7السيناريو )من شأن من منظور خمتلف. بينما 
سلطة مينح قرار سيكونان على أية حال حمل ف( 2( و)2) نالسيناريوها، أما للجمعيةتابعة هليئة خمصصة 

 لدول األطراف.للجنة املباين التابعة لالرقابة 
. توصي اللجنة بأن تقرر اجلمعية يف دورهتا الرابعة عشرة إنشاء إطار إداري قوي آلية التمويل -26 
أن تبقى ألجل بشكل كاف، و التكاليف طويلة احىت تتم مراجعة لتكلفة اإلمجالية للملكية، وهو مطلوب ل

 االستعدادات لتنظيم ومتويل هذه التكاليف حتت سيطرة الدول األطراف.
أن "إجراء مقادها  ويف الوقت نفسه، وافقت اللجنة على توصية من جلنة امليزانية واملالية  -21 
 (18)".ال بد من التصدي هلا يف املستقبل القري بينما[ ]...[ ليس قضية فورية ] اتحتياطياال
استخدام املوارد من خارج امليزانية بشأن من هذا املنظور، توصي اللجنة باختاذ قرار إجيايب و  -28 
اختاذ قرار بشأن استخدام مت تأجيل يف املستقبل(، يف حني اجلديدة الدول األطراف اشرتاكات ائض و و فال)

جنازات عملية اإلدول األطراف ويف ضوء املوارد يف امليزانية )االشرتاكات املقررة(، يف سياق االستدامة لل
-2171جلنة املباين يف لدى ، و 2176لجنة يف عام لدى الزيد من الدراسة ملالستعراض التكلفة، 

2178. 

 التكاليف -جيم

يف  ةاملتوقععراض للتكاليف ستسيلزم إجراء املزيد من االجلنة امليزانية واملالية، كما أكدت  -29
ضوء املعايري واملمارسات يف املنظمات الدولية األخرى. ومع ذلك، بالنظر إىل ال سيما يف  ،(19)املستقبل

_________________________ 
(02) ICC-ASP/14/15 ،تشرين األول/أكتوبر  00املؤرخ  تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا اخلامسة والعشرين

 .070، الفقرة 0205
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استعراض  ميكنه أن اللجنةتعتقد يف السنوات العشر األوىل، الستبدال األصول الثابتة كاليف عدم تكبد ت
 متوسطة األجلخطة عتماد أول استعدادا ال ،2122عام و  2171عام بني  ما التكلفة بأمان يف الفرتة
. ومع ذلك، تقرتح اللجنة مراجعة التكلفة يف الوقت املناس ، خالل الفرتة الستبدال األصول الثابتة

2171-2179. 
هذه ما تستهلكه السيناريوهات اليت توضح بشأن إعداد وفيما يتعلق باقرتاح جلنة امليزانية واملالية  -21 

ملية تقدير التكاليف اليت أجراها الفريق عتضع يف اعتبارها اللجنة إن ف (20)،من مبالغ ووقت التكاليف
قيمة األصول حىت على  ةالكاملاحملافظة ، استنادا إىل االفرتاضات اليت مشلت 2174-2172العامل يف 
 "(.درجات احلالة، ومستويات اجلودة القياسية يف السوق اهلولندي )"حياهتاهناية 
لغ والوقت بمن حيث املاستبدال رأس املال ف لتكاليالدقيق كديد أن التإىل اللجنة تشري وبينما  -27

ىن، ااملقبلة يتطل  مراجعة شاملة الحتياجات مجيع عناصر املبمسني يف السنوات اخلالذي سيتم تكبده 
يف هذه املرحلة ميكن للجنة أن حتدد املعايري اليت ينبغي و على أساس العمر املتوقع وشروط صيانتها، 

تكقيق مثل هذه السيناريوهات بطريقة موثوقة ومتسقة مع ددة لاحمل 2179-2171اتباعها يف فرتة 
 جدواها السياسية.

 تتم هذه العملية على النكو التايل: ، أنلتكاليفل جمدية مراجعةأنه يلزم، لتكقيق  وترى اللجنة -22
 القطاع اخلاص اتممارسعدم أخذ على وجه اخلصوص، و تطبيق ممارسات القطاع العام الدويل.  )أ(

 ،عتباريف اال
لواقعة على وجه اخلصوص املقار االدولية الرئيسية، و  اتر املنظماقارب السابقة ملتجالالنظر يف  )ب(

التوسعات الهاي و نظرا لقرهبا من  مسامهات كبرية بسهولةأن تقدم ميكن اليت جنيف وفيينا يف 
 ،اجلارية فيها

القطاع العام الدويل  اربتجب( اجلودةة ألصول ومستوى الصيانة )درجاعمر االلتزام، فيما يتعلق ب )ج(
 .أعاله املذكور

 خطة العمل -دال

اخلطوات آلية التمويل وحتليل  كاليف لتإلجراء االستعراض الالزم ل عملالخطة أن تتضمن ينبغي  -22
 األساسية التالية:

                                                                                                                                                    
(02) ICC-ASP/14/15 ،تشرين األول/أكتوبر  00املؤرخ  تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا اخلامسة والعشرين

 .070، الفقرة 0205
 املرجع نفسه. (02)
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2171 
دى استبدال األصول الثابتة على املبلغ وتوقيت تكاليف إجراء دراسة استقصائية مل  -

. وينبغي أن تغطي هذه الدراسة جان  مناذج التمويل ، إىلالطويل وتكلفته
كل من املنظمات الدولية الرئيسية، مبا يف ذلك مقر األمم املتكدة يف  االستقصائية 
. وميكن إجرا مزيد من املناقشة ينا، والدول املضيفة هلذه املنظمات الدوليةفيجنيف و 

ولني. وميكن عقد من املسؤ يف املذيلة هبذا التقرير للدروس املستفادة من فيينا وجن
 و حلقات دراسية.اجتماعات خمصصة أ

2178 
، االستقصائية يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسةية التقدير  اليفمراجعة التك -

الصيانة مع  ياتمستو احلياة املتوقعة للعناصر املختلفة للبناية و اتساق وذلك لضمان 
 ،وليةالد ةاملمارس

الكربى لطفرات األربع لالالزم تمويل ، من أجل ضمان توافر اللتمويلوضع منوذج ل -  
 . وينبغي هلذا النموذج2126، و2127، و2147و، 2126األعوام  يف   

o   مبلغ مقطوع أو /والقروض، واملبالغ املسددة دفعة واحدة، أخذ يف االعتبار يأن
  ،الشرتاكات السنويةل
o   وتقديرها قبل أحداث استبدال األموال الثابتة بفرتة  شرتاكات االحساب أن يؤكد

ائض و )الفيف احلسبان املوارد غري املدرجة يف امليزانية مع أخذ أية شكوك بشأن ، كافية
من أجل معاملة الدول األطراف اجلديدة(، مع احلفاظ على عدالة النظام، اشرتاكات و 

 ؛متساوية معاملةاألطراف الدول مجيع 
o التأكد من االستدامة للدول االطراف على املدى الطويل. وعموما 
2179 

تفعيل آلية التمويل )اجلدول الزمين لتكصيل االشرتاكات املقررة لاجلمعية من رارات ق -
 ، و/أو املوافقة على القروض(.عدلةتكاليف املوفقا لل

على بناء ملراجعة سنوية هذه اخلارطة ختضع و أكثر تفصيال،  خارطة طريقوترد رفق هذا التقرير  -24
 .جملس اإلدارةمبادرة من 

 اإلدارة -هاء

كبري النطاق الو ، والدروس املستفادة، الدول األطرافدور امللكية الذي يقع على عاتق يتطل   -22
 ،يف هذه املرحلة أن تعتمد، اجلمعية من على املدى الطويليفية لالقتصادات التنظيمية والوظبشكل واضح 

وتوفري سياق مايل يضمن الكفاءة من حيث التكلفة  ،إلدارة اآلمنة واملستدامةلضمان ا تيةسياسا قرارات
 ،نفس الوقتيف  ، وجيتذب،قيمة االستثمار، واحلفاظ بشكل مناس  على املدى الطويل للمباين على

 .مجيع أصكاب املصلكةالدعم املستمر من 
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يف  لدول األطرافهيئة متّثل اإىل رقابة الجلنة للكسابات بتكويل أوصى املراجع اخلارجي  وقد -26
. (21)واإلدارة يف احملكمة اجلنائية الدوليةاحلوكمة الغموض بني تفادي يف إطار واضح يهدف إىل  املستقبل،
ها )كما ورد تاملستفادة واملؤشرات اليت تلق اجلديد الذي أوصت به اللجنة الدروسَ إلداري يكل اويراعي اهل

 اتقرار مبهّمة اختاذ الأعاله(، فضال عن ضرورة قيام الدول األطراف ‘ 6’و‘ 2’بندين اليف هذه الفقرة، يف 
ن اخلربات الفنية واملشورة الالزمة من ويف نفس الوقت االستفادة م، يات املناسبةستو امل، على ةياتسياسال

بة تشهد بالفوائد اليت ميكن واعرتفت جلنة امليزانية واملالية أيضا بأن جتربة جلنة الرقا آليات الرقابة القائمة.
حتقيقها من التوجيه االسرتاتيجي للجمعية وباحلاجة إىل الوصول يف الوقت املناس  إىل املعلومات 

 . (22)املطلوبة

 الضمانات -واو

مالية كبرية على عاتق الدول األاطراف، وستبقى مسألة  ااإلمجالية للملكية آثار  ةتضع التكلف -26
ين. والنتيجة أن اللجنة مقتنعة بأن تنفيذ أي قرار تتخذه اجلمعية يف دورهتا الرابعة راهنة طيلة حياة املبا

لكل من جلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي للكسايات. عشرة ينبغي أن يبقى يف النطاق االستشاري 
درة يف املستقبل، إذا ويف إطار رقابة جلنة املباين وبتوصيات من آلييت الضمانات كالمها، ستكون اجلمعية قا

ما اقتضى األمر، على تكييف عملية التنفيذ وفق ما هو مطلوب. وست درج  اللجنة يف تقاريرها املستقبلية 
 إىل جلنة امليزانية واملالية أي حتديثات هامة. 

 

 

 

 
 
 
 

_________________________ 
(00) ICC-ASP/14/12 ،،السنة املالية  تقرير املراجعة اخلارجية للكسابات عن التقارير املالية واإلدارية ملشروع املباين الدائمة

ويشار إىل احللول البديلة، إما بإعطاء . 5التوصية ، 000-007، الفقرات 0205آب/أغسطس  4، املؤرخ 0204
 (، أو بإنشاء جلنة مستقلة.اليت أعيد جتديدهااملسؤولية إىل جلنة امليزانية واملالية )كما هو احلال بالنسبة للجنة املراجعة 

(02) ICC-ASP/14/15 ،توبر كتشرين األول/أ 00املؤرخ  ورهتا اخلامسة والعشريندنة امليزانية واملالية عن أعمال تقرير جل
 .073، الفقرة 0205
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 المرفق الثالث

 خارطة الطريق

  2312 

 املالية تقاريرال  
(، تقدم هيوليمتوز/ -هيونياالشرتاكات )حزيران/ادة حساب املشروع وإع حسابات عند مراجعة -7
سبتمرب( وأخريا إىل الدورة أيلول/) إلبداء الرأيجلنة امليزانية واملالية إىل املايل النهائي  هاتقرير الرقابة  جلنة

 اخلامسة عشرة جلمعية الدول األطراف.

 اإلدارة  

 جبميع أعماهلا. املبايناملعنية بجنة وتقوم الل معيةيف الدورة اخلامسة عشرة للج جلنة الرقابةتنتهي  -2

  2312  

 التكلفة والتمويل  
ته. وينبغي أن وتكلفاستبدال األصول الثابتة على املدى الطويل دراسة استقصائية لنموذج  إجراء -2

تكدة يف  املنظمات الدولية الرئيسية، مبا يف ذلك مقر األمم املاالستقصائية على نطاق تغطي هذه الدراسة 
 ينا، والدول املضيفة هلذه املنظمات الدولية.فيجنيف و كل من 

 الشرتاكاتا  

يورو سنوبا لتمويل  211 111البالغ قدرها لدول األطراف لتقدير االشرتاكات املقررة يبدأ  -4
صندوق رأس ماليني يورو(، لتمويل  2هلذا الصندوق )الصندوق املتجدد، وعندما تتجاوز احلد األقصى 

 ملال.ا

  2312 

 التكلفة  
، وذلك االستقصائية يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسةية التقدير  اليفمراجعة التك -2

 الدولية. ةاملمارسالصيانة مع مستوى اتساق لضمان 
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 التمويل  

 األعوام الكربى يف األربع لطفراتالالزم لتمويل من أجل ضمان توافر ال ،لتمويلوضع منوذج ل -6
 موذجهلذا النغي ب. وين2126، و2127، و2147، و2126

الشرتاكات مبلغ مقطوع لأو /والقروض، و ،املبالغ املسددة دفعة واحدةأن يأخذ يف االعتبار  -1
  .السنوية
املوارد غري وفقا لتوافر ، قادمة السنوات الا يفسبقسوبة ماحملاالشرتاكات ض يفإمكانية ختأن يؤكد  -8

من الدول األطراف اجلديدة(، مع احلفاظ على عدالة النظام، اشرتاكات ائض و و نية )الفاملدرجة يف امليزا
 .متساوية معاملةاألطراف الدول مجيع أجل معاملة 

  2310 

 التمويل  
وفقا تفعيل آلية التمويل )اجلدول الزمين لتكصيل االشرتاكات املقررة لاجلمعية من قرارات  -9
 فقة على القروض(.، و/أو املواعدلةتكاليف امللل

  2321 

 الشرتاكاتا  

سنويا لتمويل صندوق رأس  مليون يورو 7زيادة االشرتاكات املقررة للدول األطراف مبقدار  ايةبد -71
يف هذا الصندوق  وبلوغ االشرتاكات املقررة ،يف الصندوق املتجدد ةالسنوي االشرتاكاتاملال. إضافة 

  مليون يورو سنويا. 7.4حس  التقديرات 

  2323 

 .2121-2126للفرتة األوىل إعداد اخلطة املتوسطة األجل  -77

  2322  

 ماليني يورو. 2إىل الرقم املستهدف البالغ قدره   املتجددصندوق وصول ال -72
 .األوىل اخلطة املتوسطة األجلبداية  -72
 .2122-2127للفرتة الثانية، توسطة األجل املإعداد اخلطة  -74
 .2141-2126، للفرتة ةثالثالة متوسطة األجل إعداد اخلط -72
 .دةييف املائة، ألغراض االشرتاكات املقررة للدول األطراف اجلد 91إىل ض قيمة األصول ااخنف -76
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  2332 

 . 2126يف عام  ىتعيني مدير مشروع استعدادا لعملية االستبدال الكرب  -71

 

  2332 

 .2142-2147ة للفرت الثالثة إعداد اخلطة متوسطة األجل  -78

  2330 
 . 2147يف عام  ىتعيني مدير مشروع استعدادا لعملية االستبدال الكرب  -79

  2320 
 . 2127يف عام  ىتعيني مدير مشروع استعدادا لعملية االستبدال الكرب  -21

  2302 

 . 2126يف عام  ىتعيني مدير مشروع استعدادا لعملية االستبدال الكرب  -27
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  مرفق الرابعال

 جديدةال الدول األطرافاشتراكات 

وسوف يتم يف املستقبل احلفاظ على  -خالفا للمنظمات الدولية األخرى، تقام مباين احملكمة   -7 
العضوية يف وما دامت ، وعلى أساس املساواة يف السيادةباالشرتاكات املقررة للدول األطراف.  -قيمتها

املشاركة على  إىلهذه العضوية أن تؤدي من املباين، ينبغي  احلق يف االستفادةمتنح نظام روما األساسي 
)التكاليف( املتعلقة هبذه األصول أيضا. وإذا مل تشارك الدول األطراف  االلتزاماتقدم املساواة يف 

بشكل غري عادل من اشرتاكات الدول اليت  هذه الدول اجلديدة يف تكاليف املباين الدائمة، ستستفيد
 إىل نظام روما األساسي. انضمت يف وقت سابق

سّددة دفعة االشرتاكات املوالدول األطراف احلالية إما سامهت مسبقا  يف التكاليف االستثمارية ) -2
ثالثني عاما، يف تسديد القرض من الدولة يف فرتة تبلغ واحدة( وإما ستساهم على املدى الطويل، 

شارك يف تستفيد من األصول اليت مل تس، ةتلك الفرت املضيفة. وإذا انضّمت دول أطراف جديدة خالل 
 .هذه األصول ستواصل تسديد مثنالدول األخرى يف حني أن  ،تكلفتها

تكاليف مشروع املباين  ستشارك يفاليت لدول األطراف اجلديدة املقررة لألنصبة ا ددحتولن  -2
، ممتد يف املستقبليل األجل لألصول اليت يقدمها املشروع طو ملتوقع ملا كان العمر ا. و الدائمة بأثر رجعي

 وجودطوال فإن آلية تقاسم التكاليف ستكون عادلة بالنسبة جلميع الدول اليت ستنضم اىل احملكمة 
 .أيضا   األصول

النضمام إىل نظام روما اإىل إحجام الدول عن قيمة األصول يف ال يتوقع أن يؤدي االشرتاك و  -4
ملشاركة يف ااختيار يبدو أن عاملية احملكمة، من املرحلة الراهنة  ويف. ةاملالي ااهتالتزامتفاقم بسب   األساسي

لدول األطراف ينبغي لعضوية توفرها الاملزايا اليت فاعتبارات مالية.  ال يستند بتاتا  إىلنظام روما األساسي 
 . إلجناز مهمتهااحملكمة جتتذبه قد الذي النقاش السياسي واإلمجاع تقديرها حس  باألحرى 

تقاسم تكاليف مشروع املباين لبسيطة وعملية وشفافة و  آلية عادلة ومستدامةنشأ عليه، ت  و  -2
 ، تقوم على ما يلي:احلالية واملقبلة طرافاأل الدول الدائمة بني

التكلفة اإلمجالية ملشروع املباين الدائمة  يفلدول األطراف اجلديدة تقدر االشرتاكات املقررة ل )أ(
 على النكو التايل:

واالنتقال،  إمجايل تكاليف البناء)مبا يف ذلك  (1)تكاليف املشروعل الكلي موعاجمل ‘7’
 ،2176-2118 ،فرتة املشروع طوال ،(2)والتكاليف التنظيمية(

 ،(3)سنة 711ألصول = العمر الكامل ل ‘2’

_________________________ 

 
يورو[  7 207 222مليون يورو مليزانية املشروع املوحد، و] 022منه يورو[،  003 207 222يقدر حاليا مببلغ ] (0)

 ، املرفق الثالث.لي عن أنشطة جلنة الرقابةالتقرير املرح، CBF/24/20للتكاليف التنظيمية. أ نظر 
( ومكت  مشروع املباين الدائمة طوال فرتة املشروع، 0-نفقات مكت  مدير املشروع )الربنامج الرئيسي السابع (0)

0222-0202. 
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، (4)(2122-2176) األوىل عشرعلى مدى السنوات ال ٪ 711قيمة األصول =  ‘2’
 ،(5)عد ذلكب يف املائة 91و

 اشرتاكات الدول األطراف اجلديدة على النكو التايل:تعاجل مدفوعات  )ب( 
 ،ةانضمام أي دولة طرف جديدعند لتطبيق الواج  ابناء على جدول األنصبة املقررة   ‘7’
 ساب االشرتاكات املقررة للدول األطراف األخرى،حؤدي إىل إعادة تال أن  ‘2’
 املباين الدائمة على املدى الطويل، لتغطية تكاليف ملالا يف صندوق رأس تودعأن  ‘2’
ظام نفاذ ن، ابتداء من اأقساط سنويعشرة إىل واحد قسط  منتدفع على أقساط أن  ‘4’

 .(6)بالنسبة لتلك الدول روما األساسي

                                                                                                                                                    
عدة مليارات من تستند هذه الفرتة إىل جتربة مؤسسة بنايات املنظمات الدولية السويسرية اليت تدير أصوال  تبلغ قيمتها  (3) 

 افة املنظمات الدولية.ضالفرنكات السويسرية الست
 بافرتاض أنه لن توجد صيانة أو استبدال طويل األجل لألصول الثابتة خالل هذه الفرتة. (4)
 ل.هذه النسبة تعسفية، إذا أخذ يف االعتبار أنه ال ميكن يف هذه املرحلة استباق اخليارات اليت ستتم  يف األجل الطوي (5)
 من نظام روما األساسي. 002من املادة  0الفقرة  (2)
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 خامسمرفق الال 

 اللجنة المعنية بالمباني
 إنشاء اللجنة  

هيئة فرعية تابعة جلمعية الدول بوصفها  ف املعنية باملباينت نشأ مبوج  هذا جلنة الدول األطرا -8
 من نظام روما األساسي. 886من املادة  5األطراف عمال بالفقرة 

 الوالية  

تتمثل والية اللجنة املعنية باملباين يف توفري هيئة دائمة للعمل نيابة عن اجلمعية على حتقيق مصاحل  -6
للمككمة اجلنائية الدولية. وتقوم اللجنة املعنية باملباين بدور االشراف  امللكية املتعلقة باملباين الدائمة

 والرقابة االسرتاتيجيني بينما تظل اإلدارة الروتينية للمباين من اختصاص احملكمة.
 وبوجه خاص، تقوم اللجنة املعنية باملباين مبا يلي: -9
اظ بقيمتها وقابليتها ألداء وظائفها طوال الرصد والرقابة الشاملني للمباين الدائمة لضمان االحتف )أ(

عمرها بشكل مناس ، وحتديد املخاطر واملشاكل ذات الصلة وإدارهتا بأسلوب مناس ، وتناول 
 فوائد امللكية للدول األطراف تناوال مالئما؛

إعداد املعلومات والتوصيات وصياغة مشاريع القرارات اليت ينبغي أن تتخذ اجلمعية قرارات  )ب(
 ا، مبا يف ذلك بشأهن
وإنشاء مكت  مدير املشروع عندما يتطل   اهليكل اإلدارياملسائل املتعلقة بتفعيل  ‘8’ 

 حجم املشاريع الرئيسية وتعقيدها وتكلفتها ذلك؛  
، فضال واستبدال األصول الثابتة على املدى الطويلاخلطط املتوسطة األجل للصيانة  ‘6’ 

 للصيانة؛ طط األخرىاخلعن  
متطلبات املباين املتصلة مبصاحل اجلمعية يف امللكية، مبا يف ذلك عقد اللقاءات املناسبة  ‘9’ 
 أو االستخدامات األخرى للمباين؛    
اإلذن  يف حدود السلطة املخولة هلا من اجلمعية، اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية الرئيسية مبا يف ذلك )ج(

اليت تقع خارج نطاق لتوسع لقابلية المح الغري ذلك من متصميم الطابق العلوي و بتعديل 
 عاجلة يف طبيعتها؛تكون اخلطط املتوسطة األجل و 

تعتمدها احملكمة لضمان توافقها مع السياسات اليت  اليت تعدهامراجعة خطط الصيانة السنوية  )د(
عية طويل، وتقدمي التوصيات ذات الصلة إىل اجلمعلى املدى ال واالستثمارات والصيانة اجلمعية
 جلنة امليزانية واملالية؛ مشورةبناء على 

 احملكمة أو الدولة املضيفة؛أو املشروع مكت  مدير  حتال إليها منأي قضية  حل )ه( 
 .مبصاحل اجلمعية يف امللكية متعلقة حل أي مسائل أخرى )و(
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 العضوية  

من كل جمموعة  عضو واحد على األقلو دول أطراف،  71باين من املعنية باملاللجنة ف تتأل -5
 إقليمية.

 االختيار  

تنتخ  اجلمعية أعضاء اللجنة املعنية باملباين بناء على توصية من املكت . ومدة الوالية سنتان  -5
وهي قابلة للتجديد. وإذا انسكبت دولة طرف من اللجنة املعنية باملباين، جيوز للمكت  أن يعني مكاهنا 

 املقبلة جلمعية الدول األطراف. دولة طرف أخرى إىل حني انعقاد الدورة

 التمثيل  

. وينبغي أن يتمتع املباين على مستوى السفراءاملعنية بلجنة الالدول األطراف يف يكون متثيل  -2
 . االقتضاء ، عندنو مناوب هم ممثلونأن يساعداملمثلون باخلربة املناسبة، وجيوز 

 االتساق  

 اللجنة إىل ضمان االتساق فيما يتعلق بتمثيلها ينبغي أن تسعى الدول األطراف األعضاء يف -1
 رئيسيقوم اجتماعني متتاليني،  يفأحد أعضاء اللجنة املعنية باملباين  غابإذا وحضور االجتماعات. و 

 .لجنةالعلى مواصلة مشاركته يف  ا  لتكديد ما إذا كان قادر  العضو هذامع  بالتشاور اللجنة

 التصويت  

املعنية باملباين إىل توافق اآلراء. ويف حالة عدم التوصل إىل توافق اآلراء،  ينبغي أن تسعي اللجنة -1
يف حالة التعادل يكون صوت و تني. لألعضاء احلاضرين واملصوّ عادية تتخذ القرارات على أساس األغلبية ال

ن تعين عبارة "األعضاء احلاضرين واملصوتني" األعضاء احلاضرين والذين يدلو و اسم. هو احلالرئيس 
 بأصواهتم إجيابا أو سلبا. أما األعضاء الذين ميتنعون فيعتربون غري مصوتني.

  النصاب القانوني  

 يتكقق النصاب القانوين حبضور ستة أعضاء على األقل. -9

 الرئيس ونائب الرئيس  

د. ولكل تنتخ  اللجنة املعنية باملباين رئيسا ونائبا للرئيس ملدة سنتني. وهذه املدة قابلة للتجدي -80
من الرئيس ونائ  الرئيس صوت واحد. وجيوز للرئيس تفويض نائ  الرئيس يف جماالت معينة من والية 

 اللجنة استنادا إىل خربته السابقة. 
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 وتيرة االجتماعات  

 سنويا  أو حسبما يراه رئيس اللجنة ضروريا . وجيوز لكل جتتمع اللجنة املعنية باملباين أربع مرات -88
  أمر طارئ.عاجلة املشروع أن يطل  اجتماع اللجنة ملمكت  ل أو الدولة املضيفة أو مدير سجمن امل

 تنظيم العمل  

هبدف حتقيق واليتها توجيهية ذات الصلة البادئ نظامها الداخلي واملاملباين املعنية ب لجنةتعتمد ال -86
أن  املبايناملعنية بالغاية، جيوز للجنة حتقيقا هلذه . و خربات أعضائهابصورة فعالة، آخذة يف االعتبار أيضا 

يف إطار واليتها، دون املساس جماالت حمددة أو مسائل معينة تسهيل النظر يف أفرقة عاملة من أجل  تنشئ
 ختاذ قرارات هنائية.يف الجنة ق الحب

اين، املباملعنية ب جنةاللل يمتثو أيضا تعيني أعضاء ملتابعة مسائل حمددة، اللجنة لرئيس جيوز  -89
 موافاهتا بالتقارير ذات الصلة.و 

 المداوالت السرية  

تتلقى اللجنة املعنية باملباين معلومات من مدير مكت  املشروع واحملكمة والدولة املضيفة، وجيوز  -85
هلا أن تدعو خرباء ومشاركني آخرين إىل تقدمي معلومات أو مدخالت يف اجللسات العلنية. وجترى 

 نية باملباين يف جلسات سرية، ما مل يقرر رئيس اللجنة خالف ذلك.مداوالت اللجنة املع

 إشتراك غير األعضاء في أعمال اللجنة   

جيوز للمككمة والدولة املضيفة وغريها من الدول األطراف حضور اجللسات العلنية للجنة املعنية  -85
 باملباين.

 الخبراء  

و/أو  نة خمصصة من اخلرباء التابعني للدول األطرافتساعد اللجنة املعنية باملباين يف عملها جل -82
 وتسعى الدول األطراف إىل تقدمي اخلربة املناسبة على أساس طوعي.  للجنة املعنية باملباين.ختتارهم اخرباء 

 دور لجنة الميزانية والمالية  

ل اجتماعات هذه اللجنة. تقدم اللجنة املعنية باملباين تقارير مرحلية إىل جلنة امليزانية واملالية قب -81
وتعرض اللجنة املعنية باملباين الطلبات اليت ترت  آثارا مالية للجمعية على جلنة امليزانية واملالية الستطالع 

 رأيها فيها. 
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 دور المكتب  

مشاريع قرارات أو أي  تقدم اللجنة املعنية باملباين تقارير منتظمة عن احلالة إىل املكت  وتقدم  -81
 ت إىل اجلمعية عن طريق املكت .معلوما

 تفويض السلطات  

 تفويض السلطات الصادر من اجلمعية، مبا يلي:، بناء على اللجنة املعنية باملباينتص خت -89
اختاذ اإلجراءات الالزمة لتعيني مدير مكت  املشروع الذي سيقوم، عند االقتضاء، بإدارة  )أ(

 الطويلة األجل ؛مشاريع الصيانة واستبدال األصول الثابتة 
مسجل جيوز لل) ئهاوإهناها، تعليقو  ها،وعدم جتديد واليته، وجتديد ،املشروعمكت  مدير تعيني  )ب(

 (؛فيها هذه والتصويت مثل الدولة املضيفة املشاركة يف عملية صنع القرارملو 
عية، اإلذن بأي عندما تدعو الضرورة إىل اختاذ قرار يف إطار زمين ال يسمح بانتظار قرار من اجلم )ج(

تعديالت يف نطاق أو أهداف أو تصميمات أو نفقات اخلطط املتوسطة األجل يف حدود 
الصندوق املتجدد، مع ضمان أن يكون الدافع إىل التوسع يف املباين ومرونتها هو الضرورة 

 واالمتثال لسياسات اجلمعية؛ 
و مدير مكت  املشروع، بغية التوصل النظر يف أي نزاع جسيم بني احملكمة والدولة املضيفة و/أ )د(

 إىل حلول منتجة وفعالة؛
 اإلذن بالتوقيع على العقود الرئيسية بناء على توصية من مدير مكت  املشروع. ()ه
ممارسة لتفوض يقدم رئيس اللجنة املعنية باملباين تقريرا إىل اجلمعية يف دورهتا التالية عن أي  -60

 السلطات املذكورة.

 المعلومات الوصول إلى  

للجنة املعنية باملباين احلق يف الوصول بدون قيود إىل أي معلومات تكون يف حاجة إليها ألداء  -68
عملها. وينبغي للمككمة أن تستجي  لطلبات املعلومات املقدمة من اللجنة املعنية باملباين بالكامل ويف 

   الوقت املناس . 

 الدعم  

طراف املساعدة للجنة املعنية باملباين، ويقدم مكت  مدير املشروع تقدم أمانة مجعية الدول األ -66  
 عند إنشائه املساعدة للجنة.  
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 سادسالمرفق ال

 مكتب المشروع

 اإلنشاء -ألف

إنشاء مكت  بحملكمة اجلنائية الدولية ابناء على موافقة مجعية الدول األطراف، يقوم مسجل  -8
 املدير"( رئاسة هذا املكت  .. ويتوىل مدير مكت  املشروع )"لمشروعل

 االستقاللية -باء

قدم تقاريره مباشرة إىل وي، الدول األطراف حتت السلطة الكاملة جلمعية يعمل مكت  املشروع -6
 ويكون مسؤوال أمامها عن طريق اللجنة املعنية باملباين. اجلمعية

 شروع.يتوىل رئيس اللجنة املعنية باملباين اإلشراف على مدير مكت  امل -9

 العالقة مع المحكمة الجنائية الدولية -جيم
أعاله، يكون مكت  املشروع جزءا  ال يتجزأ من احملكمة اجلنائية  6دون اإلخالل بالفقرة  -5

الدولية؛ ولألغراض اإلدارية وشؤون املوظفني فقط، يلكق مكت  املشروع وموظفو املكت  بقلم احملكمة، 
 جنة املعنية باملباين.دون اإلخالل بالسلطة املباشرة لل

 االمتيازات والحصانات -دال

يتمتع موظفو مكت  املشروع باعتبارهم جزءا من موظفي قلم احملكمة، وبالتايل من موظفي  -5
 احملكمة، بنفس احلقوق والواجبات واالمتيازات واحلصانات واملزايا اليت يتمتع هبا موظفو احملكمة.

 الوالية -هاء

ضمان تنفيذ مشاريع استبدال األصول الثابتة الرئيسية، وعند يف املشروع والية مكت  تتمثل  -2
يف حدود امليزانية ، يف الوقت احملدد االقتضاء مشاريع الصيانة الطويلة األجل للمباين الدائمة للمككمة

 . واملدير هو املسؤول يف هناية األمر عن اإلدارة الكاملةاملطلوبة اجلودةمعايري ملواصفات و حس  او 
 اجلودةحس  معايري و يف حدود امليزانية ، يف الوقت احملددللمشاريع وهو املسؤول عن حتقيق أهدافها 

  املطلوبة.

 المهام -واو

 تتمثل مهام مكت  املشروع يف إدارة املشروع بأكمله، ويشمل هذا، يف مجلة أمور، ما يلي: -1
 باين الدائمة وتنفيذها؛توفري املراقبة اليومية لألعمال التكضريية ملشروع امل )أ(
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 حتديد االجتاه اإلسرتاتيجي لألفرقة املعنية بادارة وبناء وتصميم املشروع؛ )ب(
 وضع خطة إلدارة املخاطر املتصلة باملشروع وتنفيذها؛ )ج(
تقدير وتقييم التصميمات، وطلبات التعديل، واآلثار املالية، واملشاكل الناشئة، واحللول  )د(

 يا أخرى قد تؤثر على تكاليف وجودة و/أو توقيت املشروع؛املخففة أو أي قضا
تقدمي تقارير شهرية )أو حس  االقتضاء( عن احلالة إىل اللجنة املعنية باملباين، اليت ستتبادهلا  )ه(

 مع احملكمة وتتيكها للمكت ؛
 ميم؛إدارة املفاوضات املتعلقة بشروط وأوضاع اإلبقاء على املهندس املعماري وفريق التص )و(
 إدارة العطاءات وعمليات االختيار اليت يقوم هبا فريق التصميم؛ )ز(
 اختاذ قرارات يف حدود السلطة املخولة من اجلمعية؛ )ح(
التقييم وإسداء املشورة للجنة املعنية باملباين بشأن القضايا اليت تتطل  قرارات يف حدود السلطة  )ط(

 املخولة للجنة؛
 رة للجنة املعنية باملباين بشأن القضايا اليت تتطل  قرارات من اجلمعية.التقييم وإسداء املشو  )ى(

 هومواردالمكتب  تشكيل -زاي

وبناء على اقرتاح من املدير،  .لدعما املشروع وموظفيمكت  يتكون مكت  املشروع من مدير   -8
ة ملكت  املشروع لكي توافق عليه تقدم اللجنة املعنية باملباين بيانا للموارد من املوظفني وغري املوظفني الالزم

 اجلمعية.
اليت جيوز هلا،  املبايناملعنية ب كاملة للجنةاللسلطة وتظل أي موارد توافق عليها اجلمعية خاضعة ل  -9

 مدير.للملسؤولية املالية عند االقتضاء، تفويض ا
 

  ___________________ 

 

  


