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ICC-ASP/13/Res.2القرار 
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧نية عشرة املعقودة يف الثايف اجللسة العامة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/13/Res.2

الدائمةالمبانيقرار بشأن 
،إن مجعية الدول األطراف
ا املعـــتمــــدة بشإذ تشـــري  ـــأن املبـــاين الـــدائمــــة، مبــــــــا يف ذلك الــقرارإىل قـــرارا
ICC-ASP/6/Res.1)والــقرار،(١ICC-ASP/7/Res.1)٢(،والــقرارICC-ASP/8/Res.5)والــــــقـــرار،)٣
ICC-ASP/8/Res.8)والــــــقـــرار،)٤ICC- ASP/9/Res.1)٥(،والـــــــقـــرارICC-ASP/10/Res.6)والـــقـــرار،)٦
ICC-ASP/11/Res.3)والــقرار،)٧ICC-ASP/12/Res.2(أمهية املباين الدائمة بالنسبة وإذ تكرر،)٨

ملستقبل احملكمة،
املباين الدائمة، راقبة املعنية ببتقرير جلنة املوإذ حتيط علما

زانية واملالية عن جلنة امليري فضال عن تقريإىل توصيات مراجع احلسابات اخلارجي،وإذ تشري 
والعشرين والتوصيات الواردة فيهما، ثالثة العشرين والالثانية و أعمال دورتيها 

ملشروع املوحد لتشييد املباين الدائمة واالنتقال إليها على تنفيذ اراسخلاعزمها علىوإذ تؤكد
االلتزام مبعايري اجلودة مع،)٢٠١٤أسعار ى(مبستو مليون يورو١٩٥,٧لبالغ قدرها بامليزانية احملددة ا

اختاذيف جلنة املراقبةالذي تقوم به دور أمهية ال، وعلى ICC-ASP/12/Res.2وفقا للقرارالعالية، 
، هلاالسلطة املخولةمبوجب امليزانيةويف حدود املشروع بسالم العمل يف لضمان سري اإلجراءات الالزمة 
أدىن مستوى ممكن، إىل تكاليف ملكية املباين الدائمة فضال عن ختفيض 
الضغوط الواقعة على االحتياطي اإلسرتاتيجي للمشروع، نتيجة لتخفيضات يف إىلوإذ تشري 

، ٢٠١٣احتياطيات أخرى قبل عام 
كون جزءا ال يتجزأ من الغالف املعتمد يف امليزانية أن يينبغي أن األمن املايل إىلأيضا وإذ تشري 

انتهاء املشروع ضار على من املمكن أن يؤثر بشكل ٢٠١٥خالل عام انية يز يف املجتاوز حمتمل أي ملنع 
إىل املباين اجلديدة،يف حالة عدم انتقال احملكمة يؤدي إىل تكاليف إضافية أن يف الوقت املناسب و 

لضمان جلنة املراقبة وقلم احملكمة أن يعمال معا بروح من الثقة املتبادلة والتعاون بقرارِّتذكرإذ و 
املشروع املوحد،من دف اهلقيق حت

لد األول، اجلزء الثالث.ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧... الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة(١( )، ا
لد األول، اجلزء الثالث.ICC-ASP/7/20(٢٠٠٨... ... الدورة السابعةالوثائق الرمسية )   ٢( )، ا
لد األول، اجلزء الثاين.ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩... الوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة)٣( )، ا
اين.)، اجلزء الثICC-ASP/8/20/Add.1(٢٠١٠... الوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة (املستأنفة))٤(
لد األول، اجلزء الثاين.)، ICC-ASP/9/20(٢٠١٠... الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة) ٥( ا
لد األول، اجلزء الثاين.ICC-ASP/10/20(٢٠١١... الوثائق الرمسية ... الدورة العاشرة)٦( )، ا
لد األول، اجلزء الثاين.ICC-ASP/11/20(٢٠١٢... الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة)٧( )، ا
لد األول، اجلزء الثاين.ICC-ASP/12/20(٢٠١٣... الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية  عشرة)  ٨( )، ا
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، ٢٠١٥االنتهاء من مشروع املباين الدائمة حبلول أيلول/سبتمرب هو هدفها بأن ِّ تذكرإذ و 
كانون كامل حبلول  الشغلها بمن أن تاحملكمة من االنتقال تدرجييا إىل املباين اجلديدة و نيومتك

،٢٠١٥األول/ديسمرب 
مع يف حدود امليزانية املعتمدةبنوعية جيدة و املباين الدائمة بأنه يتعني تسليمأيضاِّ وإذ  تذكر

خبالف ذلك يكون أو اليت نب العناصر اليت قد ال تكون ضرورية حلسن أداء املهام األساسية للمحكمةجت
على التكلفة اإلمجالية للملكية، سليبهلا تأثري 

على حنو كاف دور اجلمعية يف املباين الدائمةتعكس أن يف رغبة الدول األطراف وإذ تالحظ 
،االعتباريف أن تؤخذ مصاحل الوفود يف إدارة نظام روما األساسي، وبالتايل 

٢٠١٦-٢٠١٤األهداف المالية للفترة 

للمشروع والبالغ وضعتها اجلمعيةأنه بينما ال تزال التكاليف يف حدود امليزانية اليت تالحظوإذ 
األمن لضمان تدابري يلزم اختاذ و ، فإن هناك ضغوطا على امليزانية مليون يورو حىت اآلن١٩٥,٧قدرها 

يف حالة زيادة النفقات منعا ألن يؤدي عدم اختاذ تدابري إىل عدم االنتهاء من التشييد املايل للمشروع 
،انتقال احملكمة إىل املباين اجلديدةيف الوقت املناسب وعدم 

اإلجمالية للملكيةلفة التك

ماليني يورو سنويا اعتبارا من ٥,٧، اليت تقدر حاليا مببلغ اإلمجالية للملكيةلفة التكبأنِّ تذكروإذ
ية،تشغيلالتكاليف الواحدة، و للدول اليت ال ختتار التسديد دفعة، تشمل: التكاليف املالية ٢٠١٦عام 

املباين،وصيانة 
التكلفة اإلمجالية للملكية، ملعين باالفريق العامل فادت بأن أراقبة جلنة املأن إذ تضع يف اعتبارها و 

نهج متعدد السنوات، الذي ليار املوحد اخليعكس األول : نيبديلسيقدم حلني مدير املشروع، الذي يرأسه 
فيه ستعاجل الذي سنوي الذي يغلب عليه الطابع النهج اليبدو األكثر فائدة من منظور تقين، والثاين، 

التحديات السياسية،
التكلفة اإلمجالية للملكية يف وقت مبكر بشأن هلا اعمأجلنة املراقبة تعتزم إجناز إىل أنوإذ تشري

والعشرين للجنة امليزانية واملالية، تقدمي ةالرابعمن الدورة مشورة ليتسىن هلا، بناء على ٢٠١٥عام من 
،يف هذا الشأنتوصية إىل الدورة الرابعة عشرة للجمعية الختاذ قرار

دةدفعة واحتسديد ال
تسديد الخيار لتحديد بقرارها النهائي األطراف إبالغ املسجل إىل الدول بأنه طُلب ِّ وإذ  تذكر

، وأن هذا املوعد النهائي ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر ١٥حبلول حلصتها املقررة يف املشروع دفعة واحدة 
، )١٠(٢٠١٤/ديسمرب كانون األول٣١مث إىل ،)٩(٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر١٥قد مت متديده إىل 

دولة إضافية من الدول األطراف تعهدت منذ انعقاد الدورة الثانية عشرة ١٣قيقة أن حبوإذ ترحب
٩,١ها يبلغ دللجمعية بتسديد حصتها دفعة واحدة، وأن جمموع املبالغ اإلضافية اليت تعهدت بتسدي

١٥تسديد دفعة واحدة، حىت الباليت تعهدت لدول األطراف ماليني يورو ليصل بذلك جمموع عدد ا

.ICC-ASP/8/Res.8القرار)٩(
. ١٤، الفقرة ICC-ASP/11/Res.3القرار(١٠(
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مت مليون يورو، ٦٩,٧وجمموع املبالغ اليت تعهدت بتسديدها ،دولة٥٩، ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب 
منها بالفعل،مليون يورو٥٤,٤استالم 

إىل املعايري الواجبة التطبيق على االتفاق املتعلق بقرض الدولة املضيفة ومبادئ تسديد وإذ تشري
على التوايل، ، ICC-ASP/7/Res.1قرارللملرفقني الثاين والثالث الواردة يف ارة دفعة واحدةاحلصص املقر 

،ICC-ASP/11/Res.3قرار للاألول والثاين لحقنياملرفق الثاين و واملوضحة بالتفصيل يف امل
إىل أن شروط قرض الدولة املضيفة تنص على أن دفع الفوائد يبدأ اعتبارا من وقت وإذ تشري

وأن تسديد رأس املال والفوائد سيبدآن بعد انتهاء العقود احلالية أو املقبلة ،)١١(ستخدام األول للقرضاال
،)١٢(إلجيار املباين املؤقتة

إىل ضرورة ضمان وجود السيولة الالزمة لدفع الفوائد ورأس املال طيلة فرتة وإذ تشري أيضا
ا املتعلقة بذلك يف الوقت املناسب ستكون مسؤولة د، وأن الدول األطراف اليت ال تدفع اشرتاكيسدتال ا

ويلزم وجود حل مايل مناسب القرض،تسديدعن أي تكاليف تتكبدها موارد احملكمة للوفاء بالتزامات 
ملواجهة هذا االحتمال، 

بإنشاء الصندوق االستئماين للتربعات املكرسة لتشييد املباين الدائمة، وبإمكانية تقدميِّ وإذ  تذكر
اصة، أو التربعات العينية، بعد التشاور مع جلنة اخللميزات لالتربعات أيضا من خالل األموال املخصصة 

املراقبة،

حوكمة المشروع وإدارته -أوال
املضيفة ومدير املشروع واحملكمة والدولةعن تقديرها للجنة املراقبةوتعرببتقرير جلنة املراقبة ترحب-١

األعضاء واملراقبني تشجع ، وللجمعيةثانية عشرة منذ الدورة الاملوحد ع املباين الدائمة للتقدم احملرز يف مشرو 
على مواصلة العمل معا وبشكل فعال يف اللجنة، بأقصى قدر ممكن من الشفافية املتبادلة، يف اجتماعات 

مفتوحة بقدر اإلمكان، إلمتام املشروع املوحد بنجاح؛ 
التشييدمشروع-ألف

؛لى خمطط التدفق النقدي املنقح الوارد يف املرفقعتوافق-٢
مبا يلي:ترحب-٣

ألن مكتملة وجاهزة املباين وقع أن تكون أن من املت، و احملددةحلدود الزمنية بااملشروع التزام (أ)
يف حدود الغالف املايل تكاليف بقاء ال، مع ٢٠١٥احملكمة اعتبارا من أيلول/سبتمرب تشغلها 

١٨٤,٤التشييد البالغ قدرها ميزانية الذي يشمل ، يورومليون١٩٥,٧دره احملدد البالغ ق
؛يورومليون١١,٣االنتقال البالغ قدرها ميزانيةيورو، و مليون

متاحة بالكامل للمحكمةظل ست٢٠١٥أن الفرتة ما بني أيلول/سبتمرب وكانون األول/ديسمرب (ب) 
يف  يتم الفعلي للمحكمة سل ااالنتقملباين الدائمة، وأن املؤقتة إىل االستكمال االنتقال من املباين 

؛ ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

، املرفق الثاين، (ه).ICC-ASP/7/Res.1القرار)١١(
املرجع نفسه، (و).)١٢(
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طط اخلللمحكمة، استنادا إىل ةاحملتملزيادة استيعاب الستكون قادرة على املباين الدائمةأن(ج) 
وافقت عليها األجهزة الثالثة للمحكمة، فضال عن نظر احملكمة اجلديدة للمساحة احلالية اليت 

ة مبزيد من الفعالية؛املساحتغالل السممكنة أخرىيف سبل 
التكاليف عملية خفض املراقبة و اسرتاتيجية مراجعة التكلفة اليت وضعتها جلنة أن استمرار تنفيذ (د)

املمكنة يف املستقبل، سيؤديان إىل توفري ديد الوفورات من خالل حتمدير املشروع اليت أطلقها 
العناصر اليت قد ال تفي باملعايري الالزمة لالتساق مع املهام نب جتمبان ذات نوعية جيدة مع

ا أن تؤثر بطريقة أو  أخرى سلبا يف التكلفة اإلمجالية باألساسية للمحكمة، أو اليت من شأ
؛للملكية

ليل قدم إىل الدورة الرابعة والعشرين للجنة امليزانية واملالية نتيجة التحتأن جلنة املراقبة إىل تدعو-٤
لدورة للجنة املراقبة يف اأي توصيات بغية تقدمي التكلفة اإلمجالية للملكيةبالفريق العامل املعين يهر جيالذي 

؛)١٣(الرابعة عشرة للجمعية
تشييد المرحلة يف تطلبات املنطاق و التصميم و اليفتغيرياتالصارمة على الرقابة الأمهية علىؤكدت-٥
قبة أن راجلنة املإىل وتكرر طلبهااملناسب، احملددين ويف الوقتة واجلودة التكلفبضمان تسليم املشروع ل

املشروع إال على االنتهاء من مرحلة التشييد وإىل حني خاللحترص على عدم املوافقة على أي تغيريات 
هجهدقصارى بذل أن يمدير املشروع إىلتطلبأساس حمايد من حيث التكلفة، وحتقيقا هلذه الغاية، 

، أن يتم هذا التغيريوفورات مالية أو تشغيلية مطابقة، و بللمشروع يكون ضروريا أي تغيري جديد ابلة قمل
خلفض التكاليف اإلضافية املتصلة بالتأخريات وغريها من العوامللالزم ، مع إيالء االعتبار اعند اإلمكان

؛ إىل أدىن مستوى ممكن
ستمرة تتطلب توافر قدر كاف من األمن املايل ملواجهة املالية احلصيفة املسرتاتيجية أن اإلتؤكد-٦

اية املشروع، نظرا للزيادة يف استخدام املوارد املتاحة من االحتياطي  املخاطر غري املتوقعة حىت 
؛ ٢٠١٤االسرتاتيجي منذ آذار/مارس 

مشروع االنتقال-باء
مجيع التدابري التحضرييةضمان اختاذ،من خالل مدير املشروع، إىل جلنة املراقبة واحملكمةتطلب-٧

لشغل املباين الدائمة يف موعد ال يتجاوز كانون األول/ديسمرب االستعداد لتمكني احملكمة من الالزمة
ما تقريرا مفصال نب من أجل جت٢٠١٥ ذلك إىل املكتب لأي نفقات إضافية للدول األطراف، وأن تقدِّ

وإىل جلنة امليزانية واملالية؛
من وفورات إضافيةحتقيق ، و ٢٠١٤مرة أخرى يف عام مجيع عناصر امليزانية مبراجعة علماحتيط -٨

تعذر بأنه مدير املشروع واحملكمة بإشارة وحتيط علما أيضابنود أخرى يف امليزانية، خالل الضغط على 
؛ االنتقالفورات إضافية يف ميزانية االت لتحقيق و العثور على جمعليهما 

أن تكفال، من خالل مدير املشروع، أن يتم إجراء عملية علىقبة واحملكمةار ملجلنة اتشجع -٩
عناصر االنتقال مع مراعاة أي خيارات جديدة لتحقيق وفورات مبا يف ذلك، على لاستعراض ذات مغزى 

والنظر يف أصول احملكمة؛سبيل املثال ال احلصر، مراجعة احتياجات املستخدمني 

لد الثاينICC-ASP/13/20(٢٠١٤... عشرةالثةالوثائق الرمسية ... الدورة الث)١٣( إىل ٩١الفقرات ، اجلزء باء،)، ا
١٠١.
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منخفضة قدر اإلمكان من أجل االنتقال شروع مبأن تظل التكاليف املتصلة يفدفها ِّ تذكر-١٠
مليون يورو  وإن أمكن دون هذه احلدود؛١١,٣البالغ قدرها امليزانية املعتمدةيف حدود البقاء 

ألي مبلغاتضمن ال تمليون يورو ١١,٣االنتقال البالغ قدرها ميزانية مشروع بأن أيضاِّ  تذكر-١١
عن طريق نتقال، مشروعي التشييد واالوفقا لقرار توحيد توقعة سيلزم متويلها، تكاليف غري مخماطر أو
؛ن وجدإ،وحداملشروع املاحتياطي 

ماليني يورو من ٥,٧مببلغ يصل إىل نتقالبالقرار الذي اختذته بتمويل تكاليف االكذلكِّ تذكر-١٢
ا كعمليات تسديد على ، ٢٠١٤إىل ٢٠١٢من الفائض املتعلق بالسنوات املالية  مرة أن يتم احتسا

؛ ٢٠١٢عام من الفائض املتعلق ب٢٠١٤عام ماليني يورو يف ٤,٤تم متويل مبلغيأن بو ،واحدة
، لتشييدشروع ااملتصلة مبنفقات الالعقود و املتعلقة بتطبيق املبادئ التوجيهية بلمحكمةلتأذن-١٣

لى عمليات عالتشاور مع مدير املشروع، عد ، بICC-ASP/11/Res.3القرار من ١٢الفقرة باملعتمدة 
هجتنب أي تأخري ال مربر له يف تنفيذ املشروع وإجناز من أجلنتقال، االجتري أثناء مشروع اليتالشراء 

املباين الدائمة؛النتقال إىل وا
ا تمديد عقود الصيانة بلمحكمة لتأذن-١٤ التالية ألوىل املقاول العام خالل السنة االيت يقوم 

إلتاحة الوقت الكايف ، ٢٠١٧ديسمرب كانون األول/٣١لفرتة تنتهي يف الستالم املباين الدائمة،
للصيانة يف املستقبل؛طويلة األجلتها وعقودها العداد اسرتاتيجيللمحكمة إل

المشروع الموحد-ألف
بتوحيد ٢٠١٣ذته اللجنة يف عام الذي اختقرارالأن إمجايل التكاليف املقدرة يف أعقاب بِّ تذكر-١٥

مليون يورو، ويتكون من امليزانية املوحدة املعدلة البالغ قدرها ٢٠٣,٧مشروعي التشييد واالنتقال يبلغ  
من ماليني يورو ٨تشييد واالنتقال، ورقم مقدر يبلغ مجيع أنشطة المليون يورو اليت تشمل ١٩٥,٧٢

؛)١٤(للمحكمةالعادية سنويةة اليزانيامل
البحث و للتخفيف من املخاطرأن يبذال قصارى جهدمها ومدير املشروع راقبة جلنة املإىلطلب ت-١٦

مليون ١٩٥,٧قدره البالغغالف احلايل عن فرص لتحقيق وفورات إضافية، وتسليم املشروع ضمن ال
يورو؛
تدبريك، ICC-ASP/6/Res.1على أن تضاف إىل اختصاصات جلنة املراقبة املبينة يف القرار توافق-١٧

ماليني يورو يف عام ٤,٣حبد أقصى يبلغ ميزانية املشروع ةزيادسلطة أخري وحسب الضرورة واالقتضاء، 
ا نتيجة لذلك من ٢٠١٥ مليون ٢٠٠مليون يورو إىل ما يبلغ أقصاه ١٩٥,٧، وزيادة امليزانية املصرح 

؛يورو، لضمان األمن املايل للمشروع
إلدارة لةاملناسباتعلى النفقات عن طريق اإلجراءالسيطرة بشدةمواصلة إىل قبة ار جلنة املدعوت-١٨

عليها؛وافقزيادة يف امليزانية قد تأي و لمشروع، لاالحتياطي االسرتاتيجي يف إطارراقبة، املو 
لتمويل تكاليف االنتقال املتبقية٢٠١٣املالية سنة تعلق بالاملفائض ختصيص المن جديدتؤكد -١٩
ا كعمليات تسديد مليون يورو، على ١,٣تصل إىل اليت  ؛واحدةمرة أن يتم احتسا

.٢٢املرحع نفسه، الفقرة )١٤(
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اليت ينبغي مبوجبها احتساب وجلنة امليزانية واملاليةللحسابات توصية املراجع اخلارجي بيط علماحت-٢٠
يق يف الفرتة الواجب التطبدول األنصبة املقررة وفقا جلمشروع املباين الدائمة يف الدول األطراف أنصبة 
؛)١٥(٢٠١٥- ٢٠١٣

المبالغ المسددة دفعة واحدة- ثانيا
د يسدت، خيار ال٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١، حبلول تارإىل الدول األطراف اليت ختتطلب-٢١

الكامل أو اجلزئي دفعة واحدة حلصتها املقررة يف املشروع، أن تتشاور مع مدير املشروع لتحديد اجلدول 
:)١٦(مع مراعاة أن املبالغ املسددة دفعة واحدةالزمين لذلك، 

يف قسط واحد أو عدة أقساط سنوية؛دفعها جيوز أ) (
حبسب أو أي تاريخ سابق ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥يتعني استالمها كاملة يف موعد ال يتجاوز ب) (

؛التدفق النقدي املتوقع
الدولة املضيفة املقدمة من عانة جمموع اإلو معرفة التكلفة النهائية للمشروع عندختضع للتعديل ج)(

؛على قدم املساواة وبصورة عادلةمن أجل معاملة مجيع الدول األطراف 
إىل قلم احملكمة أن يواصل، بالتنسيق مع مكتب مدير املشروع، تزويد جلنة املراقبة مبعلومات تطلب-٢٢
دة؛عن اجلداول الزمنية املتفق عليها للتسديد دفعة واحوفاة مست

إعداد التقارير المالية- ثالثا
اية املشروعمدير املشروعتطلب إىل-٢٣ تفصيليا يرا ر جلنة املراقبة، تقمن خالل ، أن يقدم يف 

ا الأنشطة التشييد واالنتقال لكي تنظر فيه اجلمعية فصال لتكلفة نمو  ، باالقرتان مع )١٧(رابعة عشرةيف دور
؛البيانات املالية للمشروع

استراتيجية المراجعة-ارابع
يف مراجعة (ديوان احملاسبة) للحسابات املراجع اخلارجي بالنهج الشامل الذي اتبعه رحبت-٢٤

وترحب أيضا، )١٨(حملكمة، الذي يتضمن النطاق الكامل ملشروع املباين الدائمةأداء احسابات و 
كانون األول/ديسمرب ٣١/يناير إىل كانون الثاين١من ملالية للفرتةاالتوصيات الواردة يف البيانات ب

؛)١٩(٢٠١٣

)١٥(ICC-ASP/12/15، ١٦٤الفقرة.
ريية بشأن املدفوعات ملرة واحدة، اليت توضح مبادئ ، املرفق الثاين، املذكرة التفسICC-ASP/11/Res.3انظر القرار )١٦(

الدفع ملرة واحدة ارتباطا باملعايري الواجبة التطبيق على االتفاق املتعلق بالقرض، مبا يف ذلك ما يتعلق بالدول األطراف اليت 
بدأ دفع الفوائد.ستختار خيار التسديد دفعة واحدة، أو تسديد أقساطها بعد أن يتم استخدام قرض الدولة املضيفة وي

)١٧(ICC-ASP/12/15، ١٤٨الفقرة.
لد)ICC-ASP/11/20(٢٠١٢... عشرةاديةاحلالوثائق الرمسية ... الدورة )١٨( .٨٢، الفقرة ٢-باء، اجلزء لثاينا، ا
)١٩(ICC-ASP/13/12.
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التبرعات-خامسا
جلنة املراقبة بشأن دخول أربع دول أطراف يف مناقشات مع مدير املشروع و بترحب مع التقدير-٢٥

الدول األطراف إىل االتصال بلجنة املراقبة يف أقرب وتدعو، لدائمةملباين امقرتحات التربع لالندماج يف ا
؛ة عند اكتماهلاىن اجلديدااملباالندماج يف لضمان نة حال رغبتها يف التربع ممكفرصة 

، مبساعدة مدير املشروع وبالتشاور مع احملكمة، الصيغة النهائية أن تضعإىل جلنة املراقبة تطلب-٢٦
؛رافاألطرابعة عشرة جلمعية الدول إىل الدورة العن ذلك اتقدم تقرير أن و ،سرتاتيجية مجع التربعاتإل

تمع املدين ممن هلجتدد -٢٧ والية زيزسجل حافل يف جمال تعمدعوة الدول األطراف وأعضاء ا
موال ملشروع املباين الدائمة؛األمجع إىل احملكمة

ملكية المباني الدائمة-سادسا
وصول الة باملسائل املتعلقضمان معاجلة مصاحل الدول األطراف يف قبة واحملكمة ار جلنة املتطلب إىل-٢٨
املباين؛إىل
ا قدم إىل اجلمعية تأن راقبة جلنة املإىل طلب أيضات-٢٩ مصاحل مثيلتالرابعة عشرة اقرتاحا ليف دور

باين الدائمة؛يف ملكية املدول األطرافال

قارير لجنة المراقبة في المستقبلتإعداد - سابعا
إىل عن ذلك تقدمي تقرير و حلية منتظمة إىل املكتبإىل جلنة املراقبة مواصلة تقدمي تقارير مر تطلب-٣٠

ا القادمة. اجلمعية يف دور

مرفقال
مخطط التدفق النقدي 

البنود
جمموع

التكاليف
موع ا
الكلي

٢٠٠٩-
موع٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦ ا

الشييد واالنتقال
١٧٢,٠٤,٤٣٦,٥٨٧,٣٤٢,٢١,٦١٧٢,٠تكاليف التشييد-١
٧,٥--٢,٣-٢,٦-١,١-١,٥-٧,٥-املخاطر-٢
٢,٦-٠,١- - ٢,٦٢,٥الرتاخيص والرسوم-٣
٢٣,٨١٤,٩٣,١١,١٤,٢٠,٥٢٣,٨األتعاب-٤
١,٥----١,٥١,٥تكاليف أخرى-٥
٣,٣٣,٢٠,١٣,٣املعدات-٦

١٩٥,٧١٩٥,٧٢١,٨٣٨,٥٨٥,٨٤٧,٤٢,٢١٩٥,٧المجموع
موع ٢١,٨٦٠,٣١٤٦,١١٩٣,٥١٩٥,٧الرتاكميا

مالحظة: األرقام املذكورة أعاله هي جمرد تقديرات قد ختضع للتغيري.


