
 

  

ICC-ASP/9/28/Add.1/Rev.1 احملكمة اجلنائية الدولية  

Distr.: General 
10 December 2010 

ARABIC 
Original: English 

 مجعية الدول األطراف
 

 لدورة التاسعةا
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ – ٦ ،نيويورك

 

   الدائمةبشأن املباين قرار

  إن مجعية الدول األطراف،

احملكمة مؤسسة قضائية دائمة وبأا تتطلب بصفتها " الذي شددت فيه على أن ICC-ASP/4/Res.2إىل القرار إذ تشري   
وإذ  ،"هذه مباين دائمة عملية متكنها من أداء واجباا بصورة فعالة وتعكس أمهية احملكمة يف مكافحة اإلفالت من العقاب

   أمهية املباين الدائمة بالنسبة ملستقبل احملكمة، من جديدتؤكد

 يف اجللسة العامة السابعة ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤، الذي اعتمد يف ICC-ASP/6/Res.1 إىل القرار وإذ تشري
اجللسة العامة  يف ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١، الذي اعتمد يف ICC-ASP/7/Res.1 من الدورة السادسة للجمعية، والقرار

 يف ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٢٦، الذي اعتمد يف ICC-ASP/8/Res.5 والقرار السابعة املعقودة يف الدورة السابعة للجمعية،
 ٢٠١٠مارس /آذار ٢٥، الذي اعتمد يف ICC-ASP/8/Res.8 والقرار للجمعية،ثامنة املعقودة يف الدورة الثامنة اجللسة العامة ال

   للجمعية،ثامنة املعقودة يف الدورة العاشرةامة اليف اجللسة الع

  قرير جلنة املراقبة بشأن املباين الدائمة،بتيط علماً وإذ حت  

طبقاً ) ٢٠١٤مبستوى أسعار ( مليون يورو ١٩٠ عن عزمها األكيد يف إجناز املباين بامليزانية احملددة والبالغة وإذ تعرب  
حتديد والدقة يف واضحة للسلطة، الطوط اخل، والفعالية والكفاءة يف صنع القرار بأمهية  وتسلم،ICC-ASP/6/Res.1للقرار 

 ،التكلفةواملشروع التناسب بني تغيريات يف التصميم لضمان الاملخاطر وإدارا، وفرض رقابة صارمة على 
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  ،)١(وصيات املراجع اخلارجي للحساباتبتحتيط علماً وإذ   

 بتقريري جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورتيها الرابعة عشرة واخلامسة عشرة وبالتوصيات اضلماً أيوإذ حتيط ع  
  .)٢(الواردة ما

باخلطوات اليت اختذا جلنة املراقبة الستعراض الترتيبات اإلدارية اجلارية ملشروع املباين الدائمة، وباشتراك  ترحبوإذ   
   هذا اهود املشترك،احملكمة والدولة املضيفة يف

  بامليزانية احملددة،ويف تسليمه يف الوقت احملدد ورغبة احملكمة يف إقامة مبىن ذي نوعية عالية  وإذ تالحظ  

واردة يف املرفق الثالث  واحدة وفقا للمبادئ المها بسداد أنصبتها دفعةاألطراف التزادول من ال ٢٥ إعالنب ترحبوإذ   
من   مليون يورو١٧,٦ ما جمموعه ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩حىت  وبأنه ورد فعال ،ICC-ASP/7/Res.1القرار من 

   مليون يورو،٣٢,٤املبلغ الذي مت االلتزام به والبالغ قدره إمجايل 

 مليون ١,٤ مع التقدير أن الدولة املضيفة وافقت على رد األموال اليت سحبت من القرض والبالغ قدرها وإذ تالحظ  
، وأنه سيتم نتيجة لذلك جتنب الفوائد املستحقة على هذه األموال يف السنتني واحدة دفعة األنصبة املسددة ضوء يورو، يف
  ؛٢٠١١ و٢٠١٠

 لتوفري املباين املؤقتة ةاحملددالفترة  وأن ٢٠١٥ منتصف عام هومرحلة التشييد املوعد املتوقع لالنتهاء من أن وإذ تالحظ   
  ،٢٠١٢يونيه /تنتهي يف حزيرانساان ب

بشأن التكاليف املتصلة بإجيار وصيانة املباين املؤقتة، مبا يف ذلك التكاليف املتصلة  اخلطوات اليت اختذا احملكمة الحظوإذ ت
   باختاذ املزيد من اخلطوات يف هذا الشأن،ترحبوإذ بالتشغيل واملرافق وتعزيز الوحدات املختلفة، 

وترتيبات احملكمة ،  أن النظام املايل والقواعد املاليةوتالحظ من نظام روما األساسي  إىل األحكام ذات الصلةوإذ تشري  
  ، تنطبق على املشروع،املتعلقة باملراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية للحسابات

  حلدود الزمنيةلتقيد باامليزانية وا: املشروع -أوال

قبة للتقدم احملرز يف مشروع املباين الدائمة منذ الدورة الثامنة  عن تقديرها لس إدارة املشروع وجلنة املراتعرب  -١
  للجمعية؛

                                                      
)١( ICC-ASP/9/13.  
انون  ك١٠-٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة التاسعة، نيويورك،   )٢(

 .٢- وباء١-، الد الثاين، اجلزآن باء(ICC-ASP/9/20) ٢٠١٠ديسمرب /األول
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فرباير / شباط٢٤بالتوقيع على العقد مع مؤسسة مشيدت هامر السن للمهندسني املعماريني يف مع االرتياح حتيط علماً   -٢
  ؛٢٠١٠

 ١٩٠ يت يبلغ قدرهاالزانية اإلمجالية للمشروع على امليوتوافق  الدائمةيل ملشروع املباين  التصميم األوجناز بإترحب  -٣
  ؛ الوارد يف املرفق األولة املنقحة النقدياتخمطط التدفقو) ٢٠١٤أسعار ب(مليون يورو 

  ؛يها علوتوافق  متراً مربعا٥٠ً ٥٦٠ال تتجاوز اليت للمشروع املنقحة اإلمجالية األرضية ساحة جموع امل مباًحتيط علم  -٤

 مع شاورمدير املشروع على أن يواصل، بالتتشجع  و٢٠١٥حملدد إلجناز املباين الدائمة ال يزال عام  أن املوعد اتالحظ  -٥
  ؛تخفيف من آثار التأخري ونتائجهلحتديد السبل الرامية إىل اجلنة املراقبة، 

 يف املائة، ١٠يد على املرصود بامليزانية لكل مرحلة من مراحل املشروع بنسبة ال تز  ملدير املشروع بزيادة املبلغتأذن  -٦
   مليون يورو؛١٩٠رهنا مبوافقة جلنة املراقبة، وشريطة عدم جتاوز امليزانية اإلمجالية للمشروع البالغ قدرها 

  ستراتيجية تسليم املباين؛إ بالقرار املعتمد بشأن ترحب  -٧

  اإلدارة  -ثانيا

 خالل جلنة املراقبة واحملكمة والدولة املضيفة، يف الدول األطراف، منالذي تقوم به دور الأمهية  على يددتؤكد من ج  -٨
جلنة املراقبة أن تواصل، بالتعاون  وتطلب إىليف وضع رؤية وملكية مشتركة للمشروع وبوجه خاص مشروع املباين الدائمة، 

الزمة على أساس  من أجل تعزيز املشروع، وتنفيذ أي تعديالت تكون يف اهليكل اإلداريالنظر مع احملكمة والدولة املضيفة، 
   مؤقت إىل حني املوافقة عليها من مجعية الدول األطراف؛

مدير املشروع واحملكمة والدولة املضيفة يف مجيع مراحل مشروع الة بني على أمهية التنسيق واالتصال بصورة فع تشدد  -٩
 املباين الدائمة وعلى مجيع مستوياته؛

كاملة يف مجيع مراحل املشروع وعلى مجيع مستوياته بصورة ة املضيفة الدولومشاركة على ضرورة اشتراك  تشدد   -١٠
  ؛ستمر عن تقديرها للدولة املضيفة لتعاوا امليضاًأتعرب و

واإلدارة الشاملة للمشروع، ستراتيجية إلامدير املشروع يف توفري الريادة الذي يقوم به دور ال على أمهية تعيد التأكيد  -١١
 ،تحقيق أهداف املشروع والتقيد باآلجال احملددة والتكاليف والشروط املتعلقة باجلودةللقاة على عاتقه ر باملسؤوليات املوتذكّ

 جلنة املراقبة أن تستعرض، بالتعاون مع احملكمة، اإلطار املايل  إىلوتطلب ،ICC-ASP/6/Res.1يف القرار على النحو الوارد 
وحسب املستوى املطلوب، وفقا حيثما كان ذلك ضروريا  املشروع ل إىل تفويض السلطات ملدير املسجوتدعوللمشروع، 

  .ئمة ملشروع املباين الداات املاليةللنظام املايل والقواعد املالية، فيما يتعلق باالرتباط
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-ICC  من املرفق اخلامس من القرار٥ لفقرةوفقاً ل باالشتراك مع احملكمة، ، إىل مدير املشروع أن يعدتطلب  -١٢

ASP/7/Res.1 ،شأن سبل حتسني املبادئ التوجيهية اجلارية املنطبقة على العقود والنفقات من أجل تفادي أي تأخري توصيات ب
  ال مربر له يف تنفيذ املشروع يف املستقبل وأن يقدم هذه التوصيات إىل جلنة املراقبة للموافقة عليها؛

  التمويل  -ثالثاً

كل مفصلة أرقام تقدمي  ،ICC-ASP/6/Res.1وفقا للقرار بالتشاور مع جلنة املراقبة ، ن يواصل أمدير املشروع تطلب إىل  -١٣
اجلدول املتعلق باستخدام األموال ، مبا يف ذلك  املتاحةاملعلوماتآخر إىل باالستناد لتكلفة التقديرية النهائية للمشروع لسنة 

 اجلمعية يف دورا العادية؛فيها  تنظروذلك لكي  ،واحدةدفعة املسددة األنصبة املقررة املتأتية من 

، واحدةبسداد أنصبتها املقررة دفعة بالتشاور مع الدول اليت تعهدت ِ إىل احملكمة أن تبقي قيد االستعراض، تطلب  -١٤
  اجلدول الزمين الستالم هذه املدفوعات وأن تقدم هذا اجلدول إىل اللجنة لكي تنظر فيه على سبيل األولوية؛

ما حتقق من تقديرات ع ، جلنة املراقبةعن طريق ،ر املشروع أن يواصل تقدمي تقارير سنوية إىل اجلمعية إىل مديتطلب  -١٥
   ومستوى اإلنفاق؛اضيةالسنة امل

  التكاليف خارج امليزانية اإلمجالية  -رابعا

صلة باملشروع ولكن ، بالتشاور مع مدير املشروع، التكاليف األخرى ذات ال  إىل احملكمة أن حتدد وتقدر كمياًتطلب  -١٦
األثاث ن قبيل  واملنقوالت م،تكاليف نقل احملكمة من املباين املؤقتة إىل املباين الدائمة من قبيل غري ذات الصلة املباشرة بالتشييد
الت التصا باذات الصلة والتكاليف  املباين،ويق زتويئة املساحات اخلضراء و واالتصال ومعدات تكنولوجيا املعلومات

 عن اًتقريرأن تقدم و، ٢٠١١مارس / آذار١قبل  ،باملباين املؤقتةذات الصلة   والتكاليف،شروعقات العامة بالنسبة للموالعال
، والبحث عن طرق ، مع إحاطة اللجنة علماً بانتظام بأي تغيري فيها إىل اجلمعية من خالل جلنة املراقبةهذه األمور سنوياً

  ؛ امليزنة سنوياًلتخفيض تأثري هذه النفقات على عملية

 جلنة املراقبة ومدير املشروع واحملكمة أن تؤخذ يف االعتبار، عند اختاذ قرارات بشأن تصميم املشروع، اآلثار تطلب إىل  -١٧
 املضي قدماً يف املشروع بطريقة تؤدي إىل اإلبقاء على   ضرورةيوتؤكد علعلى التكاليف التشغيلية املقبلة للمحكمة، 

  ك تكاليف الصيانة، عند أدىن حد ممكن؛لية املقبلة للمباين الدائمة، مبا يف ذالتكاليف التشغيل

  إدارة املشروع-خامسا

،  مدير املشروع أن يواصل تطوير دليل املشروعوتطلب إىل وعلمشراحملدث ل مبوافقة جلنة املراقبة على الدليل ترحب  -١٨
  لنظر واملوافقة عليهما؛وأن يضع خطة للمشروع، وأن يقدمهما إىل جلنة املراقبة ل



ICC-ASP/9/28-Add.1/Rev.1 

5               28-A1-R1-A-101210 

  ؛ستراتيجية ملراجعة احلساباتإ إىل جلنة املراقبة أن تضع وأن تنفذ تطلب  -١٩

  سامهات الطوعيةامل- سادسا

الذين أثبتوا  أعضاء اتمع املدين وتدعوتشييد املباين الدائمة املخصصة ل ين للودائع املالية استئماصندوق إنشاءشري إىل ت  -٢٠
  احملكمة إىل مجع األموال ملشروع املباين الدائمة؛بوالية التزامهم 

عينية، بعد مسامهات يف شكل أموال خمصصة ألغراض معينة، أو  مسامهات طوعية، يف هذا الصدد، بأي  أيضاًترحب  -٢١
  التشاور مع جلنة املراقبة؛

  املباين املؤقتة -سابعا

تابع تأن قرر وت، يف املستقبلاملباين املؤقتة فيما يتعلق بإجيار فة مع الدولة املضي باخلطوات اليت اختذا احملكمة ترحب  -٢٢
 ؛املكتب التطورات املتعلقة ذا املوضوع بشكل وثيق وأن يتخذ اإلجراءات الالزمة يف هذا الشأناحملكمة و

وانب املتعلقة  احملكمة، واملكتب حسب االقتضاء، على مواصلة املناقشات الرمسية مع الدولة املضيفة بشأن اجلحتث  -٢٣
  باملباين املؤقتة، مبا يف ذلك بشأن االنتقال إىل املباين الدائمة؛

  التقارير املقبلة للجنة املراقبة  -ثامنا

 ، التقارير املرحلية املنتظمة إىل املكتبقدمي وأن تواصل تاالستعراض، إىل جلنة املراقبة أن تبقي هذه املسألة قيد تطلب  -٢٤
  .ادمةق يف دورا الإىل اجلمعية بذلك قدم تقريراًأن تو



 

  

 املرفق
 خمطط بالتدفقات النقدية

                   
  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨ اموع  

                 مباليني اليورو  

                  :مراحل املشروع 

                   

                   

  ٪٢٣  ٪٣٤  ٪٣٤  ٪٩  صفر٪  صفر٪  صفر٪  صفر٪ ٪١٠٠  

 ٢٦,٣  ٣٩,٤  ٣٩,٤  ٩,٨  صفر  صفر  صفر  صفر   يورو١١٤،٩ ؛ تكاليف البناء١اإلطار 

                   

                   

                   

 ٩,٤  ١٥,٨  ١٥,٥  ٧,٣  ١٢,٩  ٥,٤  ٨,٧  صفر   يورو٧٥,١ ؛ تكاليف البناء األخرى٣اإلطار 

                   

                    :مقسومة على

  ٪١٤  ٪٣٤  ٪٣٤  ٪٩  صفر٪  ٪٨,٨  صفر٪  صفر٪   

  ٢,٤  ٥,٩  ٥,٩   ١,٥   صفر   ١,٥   صفر  صفر   يورو١٧,٢ احتياطي الطوارئ ٪١٥

                   
  ٪٢٠  ٪٥٠  ٪٢٠  ٪١٠  صفر٪  صفر٪  صفر٪  صفر٪   

  ٠,٢   ٠,٦  ٠,٢  ٠,١   صفر   صفر  صفر   صفر   يورو١,١ السمات املظهرية املتكاملة واملتخصصة ٪١

                   
  ٪٦,٠  ٪١٣,٠  ٪١٤,٠   ٪١٦,٠  ٪٢٠,٠  ٪١٤,٠  ٪١٧,٠  صفر٪   

  ٠,٣   ٠,٧  ٠,٧  ٠,٨  ١,١   ٠,٧  ٠,٩   صفر   يورو٥,٣ التكاليف املتعلقة بإدارة املشروع ٪٤

                   
  ٪٣  ٪٤  ٪١٠  ٪١٣,٠  ٪٥٢,١  ٪١٦  ٪١,٩  صفر٪   

  ٠,٦   ٠,٧   ١,٩  ٢,٤   ٩,٦  ٣,٠  ٠,٤   صفر   يورو١٨,٥ التكاليف املتعلقة باملصممني واملهندسني واملستشارين، إخل ٪١٤

                   
  ٪٣  ٪٧  ٪١٩  ٪٢٩  ٪٤٣  صفر٪  صفر٪  صفر٪   

  ٠,١   ٠,٢   ٠,٧   ١,٠   ١,٥  صفر   صفر  صفر   يورو٣,٥ التصريح واملستحقات ٪٤

                   

  ٪١٠  ٪٩٠  صفر٪  صفر٪  صفر٪  صفر٪  صفر٪  صفر٪   

  صفر   ٠,١   صفر   صفر   صفر   صفر   صفر   صفر   يورو٠,١ sالتصاريح املتعلقة مبستخدم االستشارات اموع الكلي

                   
 ٣,٦   ٨,٢  ٩,٤  ٥,٩  ١٢,٢  ٥,٢   ١,٣  صفر   يورو٤٥,٧ اموع 

        ١٩,٣  ٪١٥,٩  ٪١٢,٥  ٪٩,٢  ٪٦,١  ٪٣,٠٪  

 ٥,٨  ٧,٦  ٦,١  ١,٥  ٠,٧  ٠,٢  ٧,٤  صفر   يورو٢٩,٤ الزيادة املقدرة ١,٠٣

 ٣٦  ٥٥  ٥٥  ١٧  ١٣  ٥  ٩  صفر  ١٩٠  اموع

 ١٩٠  ١٥٤  ٩٩  ٤٤  ٢٧  ١٤  ٩  صفر    

                  مراحل املشروع 

                  املنافسة 

                  مرحلة التصميم األوىل  

                  مرحلة التصميم النهائي 

                  االعداد للعطاءات 

                  العطاءات 

                  فنيةاملواصفات ال 

                  االستعداد للبناء 

                  الصيانة واستخدام املباين 

______________ 
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