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الثانية عشرةالدورة 
٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب٢٨-٢٠الهاي

تقرير المحكمة بشأن 
*المباني المؤقتة للمحكمةعقود إيجار

مقدمة ال-الً أوّ 
ديسمرب عام كانون األول/ا الدائمهاحملكمة إىل مقر تنتقل حاليا أن املتوّخى من-١

، الحظت جلنة الرقابة ٢٠١٣عام /أبريليف نيسانملعقودة. يف الدورة العشرين للجنة امليزانية واملالية ("اللجنة")، ا٢٠١٥
مارس آذار/مقّر اهو و ، اآلركعقود اإلجيار ملبىن مؤخرا جتديد متّ هأن

مبانيها املؤقتة إخالء دفع اإلجيار حىت بعد إىلاحملكمة تضطرّ أن بأن هناك احتماالت أيضا الرقابة والحظت جلنة . ٢٠١٦
ينبغي استئناف املفاوضات مع مالك املباين و . ناسبةتكون مقدتوقع املتأخري غري البعض املرونة يف حالة أن احلالية، رغم 

)١(

كيفية املضي يتعلقان بتفاهم بشأن مفهوم واسرتاتيجية إىل السعي إىل ودعت اللجنة جلنة الرقابة واحملكمة-٢
طلبت و ٢٠١٦قد يستمر أيضاً إىل عامساتورنوسرتات باين يفاملتعلق باملظت اللجنة أنه يبدو أن عقد اإلجيار قدما. والح

،تيبات رت اإلجيار احلايل فيما يتعلق بعقودها املتعلقة بحملكمة أن تقدم يف أقرب وقت ممكن حتليال جلميع إىل ا
٢ذلك.ترتتب على واملخاطر املالية اليت 

على ترتيبات عامةً نظرةً و عقود اإلجيار احلالية ملبانيها املؤقتة، مجيع تفاصيل يف هذا التقريرحملكمة اقدم وت-٣
يف املستقبل.تهااإل

اإليجارعقود- ثانيا
و بناء على طلب ، ٢٠٠٢منذ عام قرا هلا مهاكس آركمبىن اّختذت احملكمة مؤقتاً بعد أنو ، ٢٠٠٨يف عام -٤
، ١هاكس فيست بىنعلى املرافق املوجودة مبلتفاوضباالدولة املضيفة قامت ساحة أكرب يف املباين املؤقتة للمحكمة، مل

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
صدرت سابقا بوصفها الوثيقةCBF/21/23
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٩٧الفقرةنفس املرجع، ) ٢(
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جري . واستند هذا التأاملرافقتلك عنعت احملكمة عقد اإلجيار مع وزارة اإلسكان والتعمري اهلولندية وقّ . للمحكمة
ني ممكننيتارخيالشروط يف ذلك الوقت، مشلت تلك و وأصحاب املبىن. وزارة اإلسكانىل الشروط املتفق عليها بني إ

مخسة عشر شهرا. مع فرتة إشعار ، ٢٠١٦يونيو حزيران/٣٠و ٢٠١٤يونيو حزيران/٣٠لكل منهما،اإلجيار
كما مني"، استنادا إىل تقديرات للتقدم احملرز يف مشروع املباين الدائمة.  "أفضل ختتُعدّ هذه السيناريوهات وكانت آنذاك 

ة ما إذا احتاجت يف حالو . املباين املؤقتة مع احملكمةتقاسم ، املنظمة اليت تستلبات يوروجتأثرت هذه التخمينات مبتط
ة كل واحدة منها ر لفرتات أخرى مدمتديد عقد اإلجياأمكن ، ٢٠١٦يونيو شهر حزيران/احملكمة هذه املباين إىل ما بعد

ستة أشهر.
تاريخ و ، ٢٠١٥عام آذار/مارس ٣١االتفاق الالزمة أشهر ١٥التايل لإلخطار بفرتة التاريخ ويعّد -٥

.٢٠١٦يونيو حزيران/٣٠، العقدانتهاء 
وهو ، ٢٠١٢/يونيوحزيران٣٠وغريها من ملباين اآلرك عقد اإلجيار األصلي و -٦

هلذا، عني مكتب اجلمعية باً سّ حتَ و . حىت حينهوافقت الدولة املضيفة دفع مثن املباين املؤقتة للمحكمةالتاريخ األصلي الذي 
يف ختفيض إىلهذه العملية وقد أّدت ("املكتب") ثالثة ميسرين ملساعدة احملكمة يف التفاوض على عقد إجيار جديد. 

أخرى على ، ومرة آنذاكح . واقُرت من قبلالدولة املضيفةهتدفعكانت ن املبلغ الذي  مسنويالف يورو أ٤٠٠يناهز اإلجيار 
بر شعاوتكون فرتة اإل. ٢٠١٦آذار/مارس ٣١سيكون اإلجيار عقدإلتاريخ أحسن ، أن أفضل ختمني"أساس "

كل مرة.ستة أشهر يفةمتديد هذا العقد لفرت ، مع إمكانية شهرا١٣العقد
كانون إىل املكتب يف  ااً تقرير واإلجيار، قدمت احملكمة و امليسريحول املفاوضات اختتامقبل و -٧

اعتمدت التوصيات الواردة فيه وأذنت و التقرير الذي أحاله املكتب، بعلماً اجلمعية وأحاطت . ٢٠١١ديسمرب األول/
)٣(.نة يف التقريرشروط املبيّ التة على أساس بانيها املؤقاملتعلق مبإبرام عقد اإلجيار بلمحكمة ل

ساتونوسرات مت التفاوض على عقد اإلجيار للمباين يف و . ملباين اآلركمت توقيع عقد اإلجيار على النحو الواجب -٨
ينتهي ، أي، املتعلقة مبباين اآلركومستودع يوروجست وموقف للسيارات على نفس الشروط احملكمة تضمن الذي ي، ٢٠

، هذا العقدُ يتّم توقيع يف وقت كتابة هذا التقرير، مل و جلمعية. اويعكس هذا قرار . ٢٠١٦آذار/مارس ٣١ار يف عقد اإلجي
اإلجيار جاهز ملَتنَته إالّ منذ فرتة قصرية. لكّن عقد واحملكمة بشأن الشروط القانونيةوزارة اإلسكانملناقشات بني ألن انظرا 

. وقد مت االتفاق على تواريخ أو قبلهااحلادية والعشرين دور مبا استجّد يف املوضوع يفاللجنة إحاطة سيتم و . اآلنللتوقيع 
االتفاقات ذات الصلة مع أصحاب األمالك.وزارة اإلسكان عت وقّ ئه و 

حىت لمحكمة لملباين املؤقتة ادفع إجيار وصيانة على ، وافقت الدولة املضيفة قرارهااجلمعية أن أصدرت منذ و -٩
ديسمرب كانون األول/٣١إىل ٢٠١٣يناير كانون الثاين/١، ومخسني يف املائة من التكاليف من ٢٠١٢

سنويا.ماليني يورو ٣اه أقصمببلغ ، ٢٠١٥

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
كانون ٢١-١٢، نيويورك، عاشرةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال)٣(

.القسم كاف، ICC-ASP/10/Res. 4القرار، لثالثا، اجلزء ول)ICC-ASP/10/20(،٢٠١١ديسمرب/األول
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االستراتيجية- لثاً ثا
مدةليصيف تقالتفكري ، قد ال يكون يف مصلحة أصحاب املباين حالياسوق العقاريسود ذي النظرا حلالة الكساد -١٠

الدول تتصلاإذا ما هذه املسألةميكن تعزيز فعالية، اإلسكانوزارة معومبا أن عقود احملكمة أُبرمت عقود اإلجيار احلالية. 
.الدولة املضيفةبمباشرة األطراف

شرتك التايل:املنهج لاواتفقا على ،املباين الدائمةباملعنيةوناقشت احملكمة هذه املسألة مع نائب رئيس جلنة الرقابة -١١
الشروط املتبقية من عقود اإلجيار. ومع ذلك، فإن الدولة املضيفة تقليص كن ميلمحكمة أنه الذكرت وزارة اإلسكان ل-١٢

حىت ،دفع اإلجيار على مدى فرتة طويلة من الزمنتاملبىن و ا سَتشَغل مبا و د رحيل احملكمة. مسؤولة عن جتديد املبىن بععدّ ت
األشهر ة األخري هلنظر يف إمكانية تويل هذا،والدولة املضيفةوزارة اإلسكانمع ،احملكمةستواصل ، الالزمةغال شاألتنتهي 

للمبىن بأن أن يسمح تكاليف احملكمة و من قلل يأن إذ من شأن هذا األخرية من عقد اإلجيار ودجمها يف عملية جتديد املبىن. 
ووزارة اإلسكانالدولة املضيفة، بنياً تعاونهذاسيتطّلب . و من الوقت احملددأقرب يكون جاهزا للمستأجر املقبل يف وقت 

أصحاب املباين.و 
لن ، احملكمةيوروجست، املستأجر اآلخر إىل جانب من املتوقع أن هأن، وهياالحتماليف هذا صعوبة مثة ومع ذلك، -١٣

وزارة عامال آخر، قد يسبب تعقيدات يف املفاوضات مع . وهذا يضيف ٢٠١٦الربع الثاين من عام قبلاملباين املؤقتة تغادر 
.اإلسكان

دفع الدولة املضيفةبغرض ضمان مواصلة زيد من املفاوضات من قبل اجلمعية، وقد يكون من املناسب أيضا إجراء امل-١٤
.حىتإلعانة ا

المخاطر المالية- اً رابع
):٢٠١٤أسعار حسب على النحو التايل (٢٠١٦املباين املؤقتة يف عام التكاليف املرتتبة عنتأيت-١٥

يورو ٠٥٥٧٧٥/يونيو حزيران٣٠إجيار هاكس فيست حىت 
يورو٨٣٨٦٩٩مارسآذار/٣١حىت إجيار هاكس آرك 

يورو٢٣٣٧٣مارسآذار/٣١أرض نثرية حىت إجيار
يورو٦٧٥٠٠املستودعات ومواقف السيارات إجيار

(تقديري)يورو ٠٠٠٦٠زارة اإلسكان و هوامش
يورو٦٠٠٩٠ك املالأصول تكاليف خدمة 

(احلد األقصى للكلفة) *يورو ٢٥٠١٥٣وزارة اإلسكان صيانة املباين من قبل
٦١٦٨٩٦١،    ٢٠١٦جمموع التكاليف املقدرة يف عام 

.مشغولةأو غري مشغولةاملباين املؤقتة هي على ما إذا كانت يورو، ٢٥٠١٥٣، وقدرها تكلفة الصيانةتتوّقف*
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الخاتمة-خامساً 
على شروط عقود اإلجيار من خالل القنوات التجارية العادية، كما من جديد التفاوض يكون من الصعب س-١٦

يف العملية، وأن قد يكون من العملي بالنسبة للدول األطراف أن تشاركو ليس يف مصلحة أصحاب املباين. ذلكأن
عقود اإلجيار.ضمان إمكانية تقليص من أجل التدّخلالدولة املضيفة منتطلب
عقود أن تتوىل هذه األخرية مسؤوليةمع و وزارة اإلسكان حملكمة أيضا معتعامل اوست-١٧

دد.أقرب من الوقت احمليف وقت أن تبدأ تجديد ميكن ألشغال اللكيالرمسية، هااإلجيار قبل انتهاء مواعيد
دفع بتمديد عرضها بعقود اإلجيار، قد ترغب الدول يف إقناع الدولة املضيفة ليص من املمكن تقوإذا مل يكن -١٨
.عقود اإلجيارخمتَـَلف حىت تاريخ انتهاء ٥٠٢٠١٥

عقد اإلجيار فيما خيص احملكمة العبء املايل بأكمله قد تتحّمل اخليارات مثمرة، من هذه أين وإذا مل تك-١٩
تواريخ انتهاء كل منها.إىل حني ٢٠١٦حىتوصيانة املباين املؤقتة 

___________


