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الجزء األول
الــوقــائـــع

مة–ألف  مقدِّ
لقرار مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ("اجلمعية")، الذي وفقاً - ١

ا الثالثة عشرة، بتاريخ ١٣اختذته يف اجللسة  وقرار مكتب )١(.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب١٧من دور
، عقدت اجلمعية الدورة ٢٠١٥كانون الثاين/يناير ٢٣اجلمعية الذي اختذه يف جلسته األوىل املعقودة يف 

.٢٠١٥حزيران/يونيه ٢٥و٢٤الثالثة عشرة املستأَنفة يف مقر وزارة خارجية هولندا يف يومي 

دعا رئيسها مجيع )٢(ظام الداخلي")،ووفقًا للنظام الداخلي للجمعية (املشار إليه فيما يلي باسم "الن- ٢
الدول األطراف يف نظام روما األساسي إىل املشاركة يف الدورة الثالثة عشرة املستأَنفة. وُدعيت أيضًا إىل 

املشاركة يف الدورة بصفة مراقب دول أخرى كانت قد وقَّعت على النظام األساسي أو على الوثيقة اخلتامية.

لنظام الداخلي للجمعية ("النظام الداخلي")، ُوجِّهت أيضًا دعوات إىل املشاركة من ا٩٢ووفقًا للمادة - ٣
يف الدورة بصفة مراقب إىل ممثلي املنظمات احلكومية الدولية وغريها من الكيانات اليت كانت قد تلقت دعوة 

ا ذات الصلة، فضًال عن ممثلي املنظمات احلكومية )٣(دائمة من اجلمعية العامة لألمم املتحدة عمًال بقرارا
الدولية اإلقليمية وغريها من اهليئات الدولية اليت ُدعيت إىل مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوَّضني املعين 

)، اليت اعُتمدت لدى اللجنة ١٩٩٨متوز/يوليه –بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية (روما، حزيران/يونيه 
اجلنائية الدولية أو اليت دعتها اجلمعية.التحضريية للمحكمة 

من النظام الداخلي، املنظمات غري ٩٣كما حضرت أعمال اجلمعية وشاركت فيها، وفقًا للمادة - ٤
احلكومية اليت كانت قد ُدعيت إىل مؤمتر روما وُسجِّلت لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية أو 

لس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة واليت ألنشطتها صلة بأنشطة اليت هلا مركز استشاري لدى ا
احملكمة أو اليت ُوجهت إليها دعوة من اجلمعية.

من النظام الداخلي، فإن الدول التالية اليت كانت قد ُدعيت إىل ٩٤وباإلضافة إىل ذلك، فوفقًا للمادة - ٥
ذه الصفة أثناء الدورة الثالثة عشرة حضور أعمال اجلمعية أثناء الدورة الثالثة عشرة ق د استمرت يف احلضور 

املستأنَفة، وهي: بابوا غينيا اجلديدة، وباالو، وبوتان، وتركمانستان، وتوفالو، وتونغا، ومجهورية كوريا الشعبية 

لد ICC-ASP/13/20(٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧-٨الثالثة عشرة، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة )١( )، ا
.٦٩األول، اجلزء األول، الفقرة 

جيم.- )، اجلزء الثاين Corr.1وICC-ASP/1/3(٢٠٠٢لوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف ... الدورة األوىل ... ا)٢(
، ٣٥/٣، و٣٥/٢، و٣٣/١٨، و٣١/٣)، و٣٠- (د٣٣٦٩)، و٢٩- (د٣٢٣٧)، و٢٩-(د٣٢٠٨)، و٢٠-(د٢٠١١)، و٥-(د٤٧٧)، و٣-(د٢٥٣قرارات اجلمعية العامة )٣(
، ٥٠/١، و٥٠/٢، و٤٩/٢، و٤٩/١، و٤٨/٢٦٥، و٤٨/٢٣٧، و٤٨/٥، و٤٨/٤، و٤٨/٣، و٤٨/٢، و٤٧/٤، و٤٦/٨، و٤٥/٦، و٤٤/٦، و٤٣/٦، و٤٢/١٠، و٣٦/٤و
، ٥٧/٢٩، و٥٦/٩٢، و٥٦/٩١، و٥٦/٩٠، و٥٥/١٦١، و٥٥/١٦٠، و٥٤/١٩٥، و٥٤/١٠، و٥٤/٥، و٥٣/٢١٦، و٥٣/٦، و٥٣/٥، و٥٢/٦، و٥١/٢٠٤، و٥١/٦، و٥١/١و
، ٦١/٢٥٩، و٦١/٤٣، و٥٩/٥٣، و٥٩/٥٢، و٥٩/٥١، و٥٩/٥٠، و٥٩/٤٩، و٥٩/٤٨، و٥٨/٨٦، و٥٨/٨٥، و٥٨/٨٤، و٥٨/٨٣، و٥٧/٣٢، و٥٧/٣١، و٥٧/٣٠و
.٥٦/٤٧٥، واملقرر ٦٤/٤٥٦، و٦٣/١٣٢، و٦٣/١٣١و
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غينيا الدميقراطية، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وجنوب السودان، ورواندا، وسوازيلند، والصومال، و 
املوحدة)، ونيوي. - االستوائية، وكرييبايت، ولبنان، وموريتانيا، وميامنار، وميكرونيزيا (واليات 

قائمة بالوفود املشاركة يف الدورة الثالثة عشرة املستأَنفة.ICC-ASP/13/INF.2وترد يف الوثيقة- ٦

ف نائب رئيس اجلمعية، السفري ألفارو وقد ترأس الدورَة الثالثة عشرة املستأَنفة جلمعية الدول األطرا- ٧
مورتسينغر (أوروغواي)، بدل الرئيس صديقي كابا، الذي مل يتمكن من احلضور ألسباب قاهرة.

واستمر مكتب الدورة الثالثة عشرة املستأنفة يف العمل بعضويته التالية:- ٨

:الرئيس

السيد صديقي كابا (السنغال)

:نائبا الرئيس

مورتسينغر (أوروغواي)السيد الفارو 

السيد سيباستيانو كاردي (إيطاليا)

:املقرر

السيدة باربارا كرميزار (سلوفينيا)

أعضاء املكتب اآلخرون:
أملانيا، وأوغندا، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، ورومانيا، وساموا، 

ملكة املتحدة، ونيجرييا، وهنغاريا، والسويد، وشيلي، وغانا، وكوستاريكا، وكولومبيا، وامل
وهولندا، واليابان.

وكانت جلنة وثائق التفويض اليت عملت يف الدورة الثالثة عشرة املستأَنفة، تتألف من الدول األعضاء - ٩
التالية: 

إستونيا، وباراغواي، والبوسنة واهلرسك، والدامنرك، وساموا، وشيلي، وليختنشتاين، وكوت ديفوار، ومايل.

وقام مدير أمانة اجلمعية، السيد رينان فيالسيس، بالعمل أمينًا للجمعية. واضطلعت األمانة خبدمة -١٠
أعمال اجلمعية.

، دقيقة صمت للصالة ٢٠١٥حزيران/يونيه ٢٤املعقودة يف ١٤والتزمت اجلمعية، يف جلستها العامة -١١
من النظام الداخلي للجمعية.٤٣أو التأمل، وفقاً للمادة 

):ICC ASP/13/43/Rev.1وأقرت اجلمعية، يف اجللسة نفسها، جدول األعمال التايل (-١٢

إقرار جدول األعمال.- ١
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ا.- ٢ الدول املتأخرة عن سداد اشرتاكا

وثائق تفويض ممثلي الدول يف الدورة الثالثة عشرة املستأَنفة.- ٣

تنظيم األعمال.- ٤

انتخاب لشغل منصب قضائي شاغر.- ٥

املباين الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية- ٦

مسائل أخرى.- ٧

أما القائمة املشروحة بالبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت فقد وردت يف مذكرة مقدمة من -١٣
). ويف جلستها الرابعة عشرة، وبناء على توصية املكتب، قررت ICC-ASP/13/43/Add.1األمانة (الوثيقة 
من قواعد اإلجراءات أن تضيف بندا آخر إىل جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة ١٣ادة اجلمعية عمال بامل

املستأنفة، عنوانه "املباين الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية".

النظر في المسائل المدرجة في جدول أعمال الجمعية في دورتها الثالثة عشرة المستأَنفة- باء
اشتراكاتهاالدول المتأخرة عن سداد - ١

، بأن اجلملة األوىل من الفقرة ٢٠١٥حزيران/يونيه ٢٤املعقودة يف ١٤أُبِلغت اجلمعية، يف جلستها -١٤
دولة طرفاً. ١١من نظام ورما األساسي تنطبق على ١١٢من املادة ٨

ا مع وقد ناشد نائب رئيس اجلمعية جمدَّدًا الدول األطراف اليت عليها متأخرات بأن تسوِّي حس-١٥ ابا
احملكمة يف أقرب وقت ممكن. وناشد نائب الرئيس أيضًا مجيع الدول األطراف بأن تسّدد يف الوقت احملدَّد 

ا املقرَّرة. اشرتاكا

وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف في الدورة الثالثة عشرة المستأَنفة- ٢
، تقرير جلنة ٢٠١٥حزيران/يونيه ٢٥اعتمدت اجلمعية، يف جلستها السادسة عشرة، املعقودة يف -١٦

وثائق التفويض (انظر املرفق األول من هذا التقرير).

انتخاب لشغل منصب قضائي شاغر- ٣
، ٢٠١٥حزيران/يونيه ٢٤املعقودة يف ١٤بناًء على توصية املكتب، قررت اجلمعية يف جلستها العامة -١٧

فيما خيص انتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية، أن تظل أي جلسة من جلسات اجلمعية املعقودة هلذا 
عملية اقرتاع واحدة أو الغرض مستمرة إىل أن حيصل العدد الالزم من املرشحني لشغل املقعد املعين، يف

أكثر، على أعلى عدد من األصوات وعلى أغلبية ثلثي أعضاء الدول األطراف احلاضرة واملشاركة يف 
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التصويت. وبناء على ذلك، فإن املرشحني املنتَخبني قضاة ينبغي اعتبارهم قد انُتخبوا يف نفس اجللسة بغض 
أو أكثر. النظر عّما إذا كان االقرتاع قد استمر ليوم واحد 

ا بأال يكون املرشَّحون حاضرين يف غرفة االجتماع أثناء قيامها -١٨ وقد أوصت اجلمعية يف اجللسة ذا
بعملية التصويت.

، مبباشرة عملية ٢٠١٥حزيران/يونيه ٢٤املعقودة يوم ١٤وقامت اجلمعية، يف جلستها العامة -١٩
نائية الدولية وفقًا لألحكام ذات الصلة من نظام انتخاب قاٍض لشغل منصب قضائي شاغر يف احملكمة اجل

و ICC-ASP/5/Res.5، بصيغته املعدَّلة بالقرارين ICC-ASP/3/Res.6روما األساسي وكذلك وفقًا للقرار 
ICC-ASP/13/Res.5.

وانُتخب املرشح التايل قاضياً يف احملكمة اجلنائية الدولية:-٢٠

، ذَكر)‘باء’(جمموعة آسيا، القائمة راوول كانو بنغلنغان

٨٤مل يكن منها أي صوت باطل وكان ٨٤وأجرت اجلمعية اقرتاعني. ويف اجلولة الثانية، أُديل بـــ -٢١
دولة وكان عدد أصوات أغلبية الثلثني املطلوبة هو ٨٤صوتًا صحيحاً؛ وكان عدد الدول األطراف املصّوتة 

لى أغلبية ثلثي أصوات الدول األطراف احلاضرة واملصوِّتة: راوول كانو صوتاً. وحصل املرشح التايل ع٥٦
صوتاً).٥٩بنغلنغان (

بدء مدة والية القاضي
٢٤املعقودة يف ١٤بناء على توصية من املكتب، قررت مجعية الدول األطراف، يف جلستها العامة -٢٢

مللء املنصب القضائي الشاغر من تاريخ انتخابه ، أن متتد فرتة والية القاضي املنتَخب ٢٠١٥حزيران/يونيه 
اية مدة والية سلفه، أي حىت  .٢٠٢١آذار/مارس ١٠حىت 

المباني الدائمة للمحكمة الجنائية الدولية- ٤
وافق اآلراء ـــــة بتـــــعيـــــمدت اجلمـــــ، اعت٢٠١٥ران/يونيه ـــــحزي٢٥وم ـــــودة يـــــعقـــــامل١٦ستها ـــــيف جل- ٢٣

املوحدة مببلغ ، الذي وافقت مبوجبه، يف مجلة أمور، على زيادة غالف امليزانية ICC-ASP/13/Res.6قرار ـــــال
طرافاألالدولاشرتاكاتعلىمباشرةغريأومباشرةآثارأيعنهترتتبلنماوهو،ماليني يورو٦قدره 
االلتزامات املتصلة باستحقاقات املوظفنيإال من خالل ختفيض املستوى املأذون به لصندوق ميوَّلولن

دون التأثري على صندوق الطوارئ. وطلبت اجلمعية أيضا إىل املراجع اخلارجي املتداولوصندوق رأس املال 
ما املفصلة بشأن ختفيض أ رصدة هذين الصندوقني. للحسابات وإىل جلنة امليزانية واملالية أن يقدما مشور

اية أيلول/سبتمرب  بشأن ٢٠١٥وباإلضافة إىل ذلك، طلبت اجلمعية إىل املكتب أن يتخذ قرارا حبلول 
أن جيري وعالوة على ذلك، طلبت اجلمعية إىل املراجع اخلارجي ختفيض أرصدة الصندوقني.مستوى 

استعراضا مستقال ومفصال حلسابات املشروع مع الرتكيز على حاالت جتاوز التكاليف. كما ُعهد إىل املكتب 
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يف قضايا حتمل املسؤولية واخلضوع للمساءلة بشأن األوضاع اليت أدت إىل جتاوز التكاليف، وأن بأن ينظر 
.يتعني اختاذها عند االقتضاءيرفع تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية، مع اقرتاح اإلجراءات اليت

مسائل أخرى- ٥
إلغاء منع إعادة انتخاب األربعة أعضاء يف اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة(أ)

، اعتمدت اجلمعية بتوافق اآلراء قرارا بإسقاط ٢٠١٥حزيران/يونيه ٢٥، املعقودة يوم ١٦يف جلستها -٢٤
قة ـــرفق الوثيـــــيحات (مـــــعنية بالرتشـــــشارية املـــــنة االستـــــاصات اللجـــــمن اختص٦رة ــــــالعائق الوارد يف الفق

ICC-ASP/10/36 والذي كان حيول دون إعادة انتخاب أربعة من األعضاء األوائل يف اللجنة، وذلك من ،(
أجل تيسري استمرارية عملها.

البلدان منواً وغريها من الدول النامية يف أعمال اجلمعيةالصندوق االستئماين ملشاركة أقل (ب)
ما للصندوق االستئماين ملشاركة أقل البلدان منواً -٢٥ أعربت اجلمعية عن تقديرها للنمسا وفنلندا لتربعا

وغريها من الدول النامية يف أعمال اجلمعية.

الصندوق االستئماين من أجل حضور والحظت اجلمعية مع االرتياح أن مثانية وفود قد استفادت من-٢٦
الدورة الثالثة عشرة املستأَنفة للجمعية.
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الجزء الثاني
القرارات والمقررات التي اعتمدتها جمعية الدول األطراف

القرارات- ألف

ICC-ASP/13/Res.6القرار 

٢٠١٥حزيران/يونيه ٢٥، املعقودة يف ١٦املعتمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة 

ICC-ASP/13/Res.6

قرار بشأن المباني الدائمة
إن مجعية الدول األطراف،

ا املعـــتمــــدة بشـــأن املبـــاين الـــدائمــــة، إذ تذّكر من جديد أمهية املباين الدائمة ملستقبل احملكمة،تؤكدإذ و بقـــرارا

على أن اجلمعية العامة قد عّربت يف قرارها السابق عن عزمها الراسخ بأنه جيب أن يتم تسليم املشروع وإذ تشدد
وفقا للقرار )٢٠١٤مليون يورو (مبستوى أسعار ١٩٥,٧املوحد للمباين الدائمة واالنتقال إليها حبدود امليزانية البالغ قدرها 

ICC-ASP/12/Res.2 وعلى أمهية الدور الذي تقوم به جلنة املراقبة يف تنفيذ ذلك مبوجب السلطة املخولة هلا باختاذ أي ،
إجراءات تكون الزمة لضمان سري العمل يف املشروع بسالم ويف حدود امليزانية باإلضافة إىل ختفيض تكاليف ملكية املباين 

ممكن،الدائمة إىل أدىن مستوى

للمشروع، نتيجة لتخفيضات يف احتياطيات أخرى االسرتاتيجيإىل الضغوط الواقعة على االحتياطي وإذ تشري
، مما دعا اجلمعية لتأذن باستخدام السلطة املخولة للجنة الختاذ القرارات، باعتبارها املالذ األخري وحسبما ٢٠١٣قبل عام 

، ٢٠١٥مليون يورو كحد أقصى يف عام ٤,٣يف ميزانية املشروع حبدود تدعو الضرورة واالقتضاء، بشأن أي زيادات
ا من  مليون يورو لضمان األمن املايل ٢٠٠مليون يورو إىل حد أقصى قدره ١٩٥,٧وبذلك جتلب امليزانية املأذون 

للمشروع،

مببلغ ٢٠١٥وطلبه لزيادة امليزانية يف عام )١(املوحد،روع ـــــالة املشـــــروع عن حـــــدير املشـــــقرير مـــــإىل توإذ تشري
موع قد ال تدعو احلاجة إليه إال كإذن لعمل يورو ا ٥٢٤٩٩٣يورو، وأن مبلغ ٧٢٥٨٠٨٨قدره  من هذا ا

اية املشروع قد ال يتم إنفاق أي أموال بالفعل، إذا قامت آلية تبادل العقد مع املقا ول العام االلتزامات، يف حني أنه يف 
، وفقًا إىل مدير املشروع، أنه إذا مل تُعطى هذه الزيادة يف امليزانية وإذ تشري أيضابإنتاج مثل هذه النتائج املتوقعة حاليا؛ 

اية متوز/يوليو  ، فلن يكون مدير املشروع قادراً على الدخول يف التزامات إضافية مما يؤدي إىل تأجيل انتقال ٢٠١٥حبلول 

.التذييل الثاين، لثالثااملرفق، )ICC-ASP/13/20/Add.1(٢٠١٥... املستأنفةعشرةالثالثةالوثائق الرمسية ... الدورة)١(
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، مع تكاليف إضافية لشغل كال املباين املؤقتة والدائمة يف آن واحد، فضال عن ٢٠١٦ملقر اجلديد حىت عام احملكمة إىل ا
عمليات احملكمة،

،٢٠١٥أيار/مايو ٢٧إىل أن مدير املشروع قد استقال من منصبه يف وإذ تشري كذلك

، ٢٠١٥أيار/مايو ٢٨جلنة املراقبة إال حىت إىل أن التجاوز الكبري يف امليزانية مل يتم إبالغه إىلوإذ تشري كذلك
وأن جلنة املراقبة طلبت يف نفس التاريخ من مراجع احلسابات اخلارجي توفري مراجعة عاجلة للمشروع،

، وأن تكون احملكمة ٢٠١٥من مشروع املباين الدائمة حبلول أيلول/سبتمرب ءبأن هدفها هو االنتهاتذّكروإذ 
،٢٠١٥قادرة على االنتقال تدرجييا إىل املباين اجلديدة وأن تشغلها بالكامل حبلول كانون األول/ديسمرب 

ملعتمدة مع جتنب اةأن أهداف اجلمعية تشمل تسليم املباين الدائمة بنوعية جيدة وحبدود امليزانيبر أيضاوإذ تذكّ 
العناصر اليت قد ال تكون ضرورية حلسن أداء املهام األساسية للمحكمة أو اليت خبالف ذلك يكون هلا تأثري سليب على 

التكلفة اإلمجالية للملكية،

،احلاجة امللحة للتوصل إىل حل الذي لن يقوم خبلق سابقة الختاذ القرارات يف املستقبلوإذ تضع يف اعتبارها

)٢(؛٢٠١٥حزيران/يونيو ٢٤بتقرير رئيس جلنة املراقبة إىل الدول األطراف، بتاريخ تأخذ علما- ١

٠٠٠٠٠٠٢٠٦ماليني يورو، ليصل إمجايل ميزانية املشروع إىل ٦على زيادة سقف امليزانية املوحدة مببلغ توافق- ٢
العقد مع املقاول العام بإنتاج مثل هذه النتائج يورو لن يتم صرفه إذا قامت آلية تبادل ٥٢٤٩٩٣١يورو، منها مبلغ

املتوقعة حاليا؛

أن سقف امليزانية اجلديد الذي متت املوافقة عليه لن يتم متويله من خالل ختفيض املستوى املأذون به لصندوق تقرر- ٣
يؤثر على صندوق الطوارئ؛، وعلى أي حال، أن ال املتداولاستحقاقات املوظفني وصندوق رأس املال باملتصلةااللتزامات 

أن هذه الزيادة يف امليزانية لن يكون هلا تأثري مباشر أو غري مباشر على مسامهات الدول األطراف، وأنه حتقيقا تقرر- ٤
هلذه الغاية، لن تقوم احملكمة بتقييم مسامهات الدول األطراف ولن تقوم خبالف ذلك باستباق حقوقهم وفقا لنظام روما 

؛األساسي ونظام وقواعد الشؤون املالية

بتطل- ٥
أن يقدم مراجع احلسابات اخلارجي تقريرا مفصال عن املستوى املالئم لالحتياطي النقدي للمحكمة، وعن (أ)

أي خماطر اليت ميكن أن تعزى إىل ختفيضها؛

أن تقدم جلنة امليزانية واملالية للمكتب توصيات بشأن هذه التخفيضات؛ (ب)

.لثالثااملرفق، )ICC-ASP/13/20/Add.1(٢٠١٥... املستأنفةعشرةالثالثةالوثائق الرمسية ... الدورة)٢(
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اية من املكتب، يف جلسة مفتوحة جلميع الدول تطلب- ٦ األطراف املقرر عقدها يف الهاي، اختاذ القرار حبلول 
استحقاقات املوظفني املتصلة ببشأن مستوى التخفيض، حسب االقتضاء، لصندوق االلتزامات ٢٠١٥أيلول/سبتمرب 

؛املتداولوصندوق رأس املال 

يكل إدارة مشروع املباين الدائمة املنصوص عليه يف قرار تطلب- ٧ ات اجلمعية العامة ذات الصلة، وقلم ، بدون املساس 
احملكمة، ومكتب مدير املشروع، وجلنة املراقبة للتعاون بشكل وثيق يف تنفيذ املشروع ورفع التقارير بشكل منتظم إىل 

يتعلق بالفعالية والتكاليف املفصلة، مبا يف ذلك حتديد أولويات النفقات؛يمااملكتب عن اخلطوات اليت يتعني اختاذها ف

من مكتب مدير املشروع مراجعة متطلبات املشروع املوحد املتعلقة بااللتزامات اليت مل يتم إدخاهلا بعد، على تطلب- ٨
دف  وجه التحديد، بواسطة تنقيح بنود البناء واالنتقال وذلك لتاليف أن تعكس أي مفهوم ألحدث التطورات وذلك 

ليس هلا تأثري على قيام احملكمة بشغل املباين اجلديدة حبلول  حتقيق خفض التكاليف يف تلك النواحي من املشروع اليت
؛٢٠١٥كانون األول/ ديسمرب 

من مكتب مدير املشروع أن يقدم بشكل منفصل تقرير عن نفقات مشروع البناء واالنتقال قبل الدورة تطلب أيضاً - ٩
اخلامسة والعشرين للجنة امليزانية واملالية؛

من مراجع احلسابات اخلارجي إجراء استعراض مستقل ومفصل حلسابات املشروع مع الرتكيز على جتاوز تطلب أيضا-١٠
التكاليف ورفع تقرير إىل املكتب؛

جلنة امليزانية واملالية إجراء حتليل لتجاوز التكاليف؛تدعو-١١

اإلجراءات املالئمة لإلدارة واملراقبة، ضمن جلنة املراقبة إىل مواصلة تنفيذ مراقبة صارمة على النفقات عن طريقتدعو-١٢
االحتياطي االسرتاتيجي للمشروع، لزيادة امليزانية اليت متت املوافقة عليها طيه، مبا يف ذلك من خالل املوافقة مسبقاً على أية 

التزامات يتم إدخاهلا إىل املشروع؛

رير مستقل من قبل مراجع احلسابات اخلارجي، يف من املكتب أن يتخذ اخلطوات الالزمة، استنادًا إىل تقتطلب-١٣
، باإلضافة إىل اعتبار مسألة املسؤولية و املساءلة، وتقدمي تقرير ICC ASP/13/RES.2ضوء الوالية الواردة يف قرار اجلمعية 

أي أعمال يتعني اختاذها، عند االقتضاء؛اقرتاحعن ذلك إىل اجلمعية العامة مبا يف ذلك 

١،٣سوف خيصص لتمويل تكاليف االنتقال املتبقية حبدود مبلغ ٢٠١٤ائض املتعلق بالفرتة املالية أن الفتكرر-١٤
ا كدفعة ملرة واحدة، واختاذ القرار أن أي فائض إضايف يتعلق بعام  والفرتات املالية الالحقة ٢٠١٤مليون يورو، ليتم احتسا

اليت وافقت عليها جلنة املراقبة مبوجب السلطة املخولة هلا، حبدود مبلغ ةنيادات يف امليزاــــتعويض عن الزيـــــخصص للـــــسي
ا املقررة يف الوقت احملدد للمحكمة جتاه امليزانية العادية ٠٠٠٣٠٠٤ يورو وتدعو الدول األطراف إىل دفع مسامها

وميزانية املباين الدائمة؛
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جا شامال لتدقيق حسابات وأداء بأن مراجع احلسابات اخلارجي للمحكمة (ديوان اترحب-١٥ حملاسبة) قد تبىن 
وتوافرها للمساعدة يف تقييم أداء املشروع يف ظل الظروف )٣(احملكمة، والذي يشمل النطاق الكامل ملشروع املباين الدائمة،

احلالية؛

من جلنة املراقبة االستمرار يف تقدمي تقارير التقدم املرحلية بشكل منتظم إىل املكتب وإبالغ الفريق العامل يف تطلب-١٦
ا القادمة. الهاي بشكل منتظم وتقدمي تقرير إىل اجلمعية العامة يف دور

لد الثاين، اجلزء ب.)ICC-ASP/11/20(٢٠١٢... الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية  عشرة)٣( .٨٢، الفقرة ٢، ا
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المقررات:- باء

ICC-ASP/13/Dec.2المقرر

٢٠١٥حزيران/يونيه ٢٥، املعقودة يف ١٦بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة املعتمد

ICC-ASP/13/Dec.2

مقرر: إلغاء منع إعادة انتخاب األربعة أعضاء في اللجنة االستشارية المعنية بترشيحات القضاة
مجعية الدول األطراف،إن

ضمن اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات، وألجل ٢٠١٤املناصب الشاغرة طوال سنة إذ تضع يف اعتبارها
عمل اللجنة، تسهيل استمرارية 

حات (مرفق الوثيقة ـــــارية املعنية بالرتشيـــــاصات اللجنة االستشـــــمن اختص٦فقرة ـــــوارد يف الـــــد الـــــاء الَقيـــــإلغتقرر
ICC-ASP/10/36).الذي مينع إعادة انتخاب أربعة من األعضاء املعينني يف الدفعة األوىل ،(



ICC-ASP/13/20/Add.1

14٢٠٢٠ 20A1-A-161115

المرفقات
األولالمرفق

لجنة وثائق التفويضتقرير
: السيدة مينا لينا ليند (إستونيا)الرئيسة

الدولية (مجعية الدول يف اجللسة العامة األوىل جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية - ١
من نظامها الداخلي، بتعيني جلنة ٢٥، قامت اجلمعية، وفقاً للمادة ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٨األطراف) املعقودة يف 

ا الثالثة عشر  املستأَنفة (جلنة وثائق التفويض) تتألف من ممثلي الدول األطراف التالية: ةلوثائق التفويض من أجل دور
غواي، والبوسنة واهلرسك، وساموا، وشيلي، والدامنرك، وكوت ديفوار، وليختنشتاين، ومايل.إستونيا، وبارا

.٢٠١٥حزيران/يونيه ٢٥و٢٤وعقدت جلنة وثائق التفويض جلستني يف - ٢

ة ـــــانة مؤرخـــــذكرة من األمـــــ، م٢٠١٥ران/يونيه ـــــحزي٢٥ودة يف ـــــتها املعقـــــجنة، يف جلســـــًا على اللـــروضـــــان معـــــوك- ٣
، تتعلق بوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ٢٠١٥حزيران/يونيه ٢٥

نية.يف الدورة الثالثة عشرة املستأَنفة جلمعية الدول األطراف. وقّدم رئيس اللجنة حتديثاً للمعلومات الواردة يف املذكرة املع

من املذكرة، فإن وثائق التفويض الرمسية للممثلني يف الدورة الثالثة عشرة املستأَنفة جلمعية لدول ١وكما جاء يف الفقرة - ٤
من النظام الداخلي، قد وردت حىت وقت اجتماع جلنة وثائق التفويض، من ٢٤األطراف، بالشكل املطلوب مبوجب املادة 

التالية:دولة طرفاً هي الدول ٥٥

واألردن، وإسبانيا، وأسرتاليا، وإستونيا، وإكوادور، وأملانيا، وأندورا، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال، األرجنتني،
وجزر كوك، وترينيداد وتوباغو،وبلغاريا، وبنغالديش، وبنما، وبوروندي، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وبريو،

مولدوفا، وجنوب أفريقيا، والدامنرك، مجهوريةدومينيكية، ومجهورية كوريا، و واجلمهورية التشيكية، واجلمهورية ال
ورومانيا، وزامبيا، وساموا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسنغال، وسورينام، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيماال، 

وكوستاريكا، وكولومبيا،دا، وقربص، وكرواتيا، وكنوفيجي،البوليفارية)، وفنلندا،- والفلبني، وفنزويال (مجهورية 
وليختنشتاين، ومالطة، ومدغشقر، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا ،ولكسمربغ، وليتوانيا

الشمالية، وهنغاريا، واليونان.

علومات املتعلقة من املذكرة، أُرِسلت إىل األمانة، حىت وقت اجتماع جلنة وثائق التفويض، امل٢وكما ذُكر يف الفقرة - ٥
بتعيني ممثلي الدول األطراف يف الدورة الثالثة عشرة املستأَنفة جلمعية الدول األطراف، وذلك برسائل من رئيس الدولة أو 

من الدول األطراف هي كما يلي:دولة٢٧احلكومة أو وزير اخلارجية يف 

املتعددة -وبوليفيا (دولة ،وبوركينا فاسو،وباراغواي،وأيرلندا،وأوغندا،وأوروغواي،وألبانيا،أفغانستان
،وجورجيا،ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا،ومجهورية الكونغو الدميقراطية،وجزر مارشال،القوميات)
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،والتفيا،وكينيا،وكوت ديفوار،وكابو فريدي،وفرنسا،وفانواتو،اناوغ،والسويد،ودولة فلسطني،وجيبويت
واليابان.،ونيوزيلندا،ونيجرييا،لياومنغو ،وليسوتو

وكانت الدول األطراف األربع التالية قد قدَّمت وثائق تفويض ممثليها يف الدورة الثالثة عشرة ولكنها مل تُرِسل إىل - ٦
األمانة أي معلومات بشأن التعديالت املتعلقة مبمثليها يف الدورة الثالثة عشرة املستأَنفة ولذلك يكون من املفهوم أن ممثليها 

نفس ممثليها يف الدورة العادية:هميف هذه الدورة املستأَنفة 

اسرتاليا، وبلجيكا، وتونس، وهولندا.

بأن تقبل اللجنة وثائق تفويض ممثلي مجيع الدول األطراف املشار إليها يف مذكرة األمانة، على أن ةالرئيستوأوص- ٧
من هذا ٥شار إليها يف الفقرة تُرَسل إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن وثائق التفويض الرمسية ملمثلي الدول األطراف امل

عن الدورة العادية.غيريات، يف حالة حدوث ت٦التقرير أو يف الفقرة 

، اعتمدت اللجنة مشروع القرار التايل:ةوبناء على اقرتاح من الرئيس- ٨

،إن جلنة وثائق التفويض"

معية الدول األطراف يف نظام يف وثائق تفويض املمثلني يف الدورة الثالثة عشرة املستأَنفة جلوقد نظرت
من هذا التقرير؛٦و٥و٤روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املشار إليهم يف الفقرات 

وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف املعنية."تقبل

واعُتمد، بدون تصويت، مشروع القرار الذي اقرتحه الرئيس.- ٩

أدناه).١٢دول األطراف باعتماد مشروع قرار (انظر الفقرة وتوصي جلنة وثائق التفويض مجعية ال-١٠

ويف ضوء ما سلف، يقدَّم هذا التقرير إىل مجعية الدول األطراف.-١١

لجنة وثائق التفويضتوصية
جلنة وثائق التفويض مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية باعتماد توصي- ١١

:مشروع القرار التايل

وثائق تفويض الممثلين في الدورة الثالثة عشرة المستأَنفة لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي "
للمحكمة الجنائية الدولية

،األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةإن مجعية الدول 

يف تقرير جلنة وثائق التفويض املتعلق بوثائق تفويض املمثلني يف الدورة الثالثة عشرة وقد نظرت
املستأنَفة للجمعية ويف التوصية الواردة به،

على تقرير جلنة وثائق التفويض."توافق
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الثانيالمرفق
*من كندا لتفسير موقفها بعد اعتماد تقرير لجنة وثائق التفويضبيان

أحاطت كندا علما بتقرير جلنة وثائق التفويض والحظت ختصيص مقاعد ملمثلي السلطة الفلسطينية مع الدول - ١
األطراف للمشاركة يف هذه اجللسة اليت تعقدها مجعية الدول األطراف.

موقف كندا الثابت كان وال يزال أن الفلسطينيني ال يستوفون معايري الدولة مبوجب القانون الدويل، وال تعرتف هلم  وإن- ٢
كندا بصفة الدولة.

ومبا أن مسألة أهلية فلسطني لالنضمام إىل نظام روما األساسي ال تزال موضع جدال، فإن أي قرار باعتبار "فلسطني" - ٣
ن الدورة احلالية جلمعية الدول األطراف، بدال من مواصلة اعتبارها كيانا من غري الدول، جيب أن دولة من الدول ابتداء م

مقبلة بشأن هذه املسألة.يةيؤخذ على أنه ال ميس بأي قرارات قضائ

ف.وتطلب كندا أن يتم ضم هذا البيان إىل الوثائق الرمسية للدورة الثالثة عشرة املستأنفة جلمعية الدول األطرا- ٤

.٢٠١٥حزيران/يونيه ٢٥يف التفويضوثائقجلنةعقدتهالذياالجتماع الثاين بعد*
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الثالثالمرفق
رئيس لجنة الرقابةتقرير

احملتويات
الصفحة

١٥.........................................................................................................موجز
١٥..........................................................................الوضع املايل ملشروع املباين الدائمة-أوال
١٦................................................................................اجلداول الزمنية واإلجراءات-ثانيا

٢٠....٢٠١٥حزيران/يونيه ١٩مليون يورو يف امليزانية: اخليارات املقدمة للجنة بتاريخ ٨,٧األول: اقرتاح زيادة قدرها التذييل
٢٤.......٢٠١٥حزيران/يونيه ١٩الثاين: تقرير مكتب مدير املشروع عن حالة املشروع املوحد، املعاد إصداره بتاريخ التذييل

٣٤.............٢٠١٥حزيران/يونيه ١٢ميزانية املباين الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية يف األوىل: حالة الضميمة
٣٥.................................................الثانية: االلتزامات واملدفوعات (النقدية اخلارجة)الضميمة
٣٦..........................الثالثة: التقارير املرحلية عن تطور املشروع منذ الدورة الثالثة عشرة إىل اآلن الضميمة
٣٧.................الرابعة: التقارير املرحلية (املوحدة) عن تطور املشروع منذ الدورة الثالثة عشرة إىل اآلنالضميمة

موجز
، أبلغ مدير املشروع جلنة الرقابة بتجاوز تكلفة مشروع املباين الدائمة، مما يتطلب ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٧يف

اية متوز/يوليه ٢٤٩٧٨٧٨زيادة يف امليزانية مبا قدره  ، وذلك لتفادي ٢٠١٥يورو ينبغي أن توافق عليها اجلمعية حبلول 
. ٢٠١٥االنتقال إىل املباين اجلديدة حبلول كانون األول/ديسمرب نحدوث اضطراب كبري بسبب عدم متّكن احملكمة م

بتقدمي ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٩، اتفقت جلنة الرقابة على أن يقوم الرئيس يف ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٨ويف
املشروع عن اخليارات اليت تبدو متاحة للتوصل إىل حل لتلبية احتياجات امليزانية واملالية الناشئة عن تقرير مكتب مدير

حالة املشروع املوحد.

الزمنية لنشوء احلالة الراهنة واإلجراءات املتخذة واملقرر اختاذهااجلداول

الوضع المالي لمشروع المباني الدائمة- أوال
ا أن ٢٠١٥أيار/مايو ٢٨أبَلغ مديُر املشروع جلنَة الرقابة ("اللجنة") يف - ١ تؤدي بارتكاب أخطاء يف احلسابات من شأ

ا أسبوعان. وقدمت ٧إىل جتاوز التكلفة مبا قد يصل إىل  ماليني يورو، غري أن إجراء احلسابات املنقحة يتطلب مهلة مد
اية حزيران/يونيهارجياللجنة طلبا إىل مراجع احلسابات اخل .٢٠١٥بإجراء مراجعة على وجه االستعجال حبلول 
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والذي طلب فيه مبلغا إمجاليا قدره )١(جنة التقرير املرفق طيه،ـــــروع إىل اللـــــر املشـــــديدم مـــــزيران/يونيه، قـــــح١٧ويف - ٢
ومن شأن ذلك أن يرفع ميزانية املشروع من القدر )٢(يورو من أجل وضع اللمسات األخرية على املشروع.٢٤٩٧٨٧٨

يورو. ٢٤٩٧٨٧٢٠٨عهمليون يورو إىل ما جممو ٢٠٠املأذون به حاليا والبالغ 

اية متوز/يوليه- ٣ وأُبلغت اللجنة أيضا أن يف حال عدم موافقة مجعية الدول األطراف على هذه الزيادة يف امليزانية قبل 
، وسيتم إرجاؤه إىل آذار/مارس ٢٠١٥، فإن انتقال احملكمة إىل املباين اجلديدة لن يتم حبلول كانون األول/ديسمرب ٢٠١٥
مليون يورو.١رهاقل، وذلك بتكلفة إضافية قدعلى األ٢٠١٦

، نظرت اللجنة يف تقرير مدير املشروع واستكشفت الُنهج ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٨ويف جلستها السابعة املعقودة يف - ٤
اف وإجراء احملتمل اتّباعها. وإذ وضعت اللجنة يف اعتبارها اإلطار الزمين احملدود املتاح لتقدمي املعلومات إىل الدول األطر 

، ٢٠١٥حزيران/يونيه ٢٢املقرتحات ومناقشتها يف جلستها التالية املقرر عقدها يف ناملشاورات املناسبة وطرح ما ميكن م
)، وافقت اللجنة على النظر يف ٢٠١٥حزيران/يونيه ٢٥- ٢٤أي قبيل انعقاد الدورة الثالثة عشرة املستأنفة للجمعية (

على أن يتم عندئذ إبالغ الفريق حلني،لرئيس بناء على املناقشات اليت جرت حىت ذلك ااحللول البديلة اليت سيحددها ا
عني على اجلمعية أن تنظر فيها، فستقدم إىل املكتب يف ـــــرتحات يتـــــدت مقـــــجنة. وإن ُوجـــــرار اللـــــاي بقـــــامل يف الهـــــالع

. ٢٠١٥حزيران/يونيه ٢٣

الزمنية واإلجراءاتالجداول - ثانيا
نشأ الوضع املايل احلايل للمشروع على النحو التايل، ليصل إىل احلالة املشار إليها أيضا أدناه:- ٥

عرض مكتب مدير املشروع على اللجنة شرحا للسيناريوهات اليت تتنبأ باحلساب ،٢٠١٥نيسان/أبريل١٥يف
وذلك من أجل استكشاف مزايا إبرام )٣()،Courtysام (شركة النهائي املتعلق بعقد البناء املربم مع املقاول الع

ا أن تضفي طابع اليقني على التوقعات املالية إىل حني اية املشروع، بدال من السماح صفقة ختامية من شأ
للعقد بأن يأخذ جمراه الطبيعي ويسفر عن نتيجته النهائية. 

فقة ختامية يف حدود مبلغ ــــأن صـــــاوض بشـــــروع بالتفـــــر املشـــــملديجنةـــــت اللـــــ، أذن٢٠١٥نيسان/أبريل٢٠ويف
)٤(ماليني دوالر.٣أقصاه 

أبَلغ مديُر املشروع رئيَس اللجنة مبا يلي: ،أيار/مايو١٢ويف

،٢٠١٥(أ) أنه سيستقيل من منصبه يف وقت ما من شهر متوز/يوليه

حالة املشروع املوحد.- تقرير مكتب مدير املشروع )١(
يورو لسيناريو أسوأ حاالت الوفورات املشرتكة للمحكمة [وفقا لآللية املعتمدة للمشروع مبوجب ٥٢٤٩٩٣١يناريو أسوأ احلاالت، و ـــــتياجات ســـــة احـــــيورو لتلبي٧٢٥٧٩٣٦منها )٢(

.]NEC 3العقد
.٢٠١٥نيسان/أبريل ١٥، Courtysمذكرة مكتب مدير املشروع بشأن السيناريوهات احملتملة للحساب اخلتامي، شركة )٣(
.٢٠١٥نيسان/أبريل ٢٠جلنة الرقابة، جدول األعمال واملقررات، اجللسة اخلامسة، )٤(
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(ب) أنه اتفق مع املسجل على حل إلجياد من يشغل وظيفته لضمان استمرارية املشروع، حيث يظل 
املوظف القانوين األقدم العامل يف مكتب مدير املشروع مسؤوال عن املكتب، ويظل املدير مستعدا 

العاميوما خالل األشهر املتبقية من ٣٠إلسداء املشورة يف عملية صنع القرار يف املشروع ملدة 
٢٠١٥ .

أي الصفقة اخلتامية مع شركة - ، أفاد مدير املشروع أن "اقرتاحا لتسوية عقد البناء" ٢٠١٥أيار/مايو٢١ويف
Courtys- مليون يورو ٤,٣مليون يورو. ونتيجة لذلك، فمن أصل مبلغ ٣,٠ميكن حتقيقه بتكلفة حوايل

ا الثالثة عشرة سلطة التص مليون يورو يف ١,٣ما قدره حنو قىرف فيه للجنة، سيتبالذي فوضت اجلمعية يف دور
االحتياطي اإلضايف للمشروع لتغطية أية ظروف أخرى غري متوقعة. 

مبا يلي: )٥(، أبلغ مدير مشروع اللجنة٢٠١٥أيار/مايو٢٦ويف

(األمم املتحدة متوز/يوليه، وأن املؤسسة اجلديدة اليت استقدمته ٣(أ) أن استقالته ستكون اعتبارا من 
اخلطة االسرتاتيجية حلفظ الرتاث يف قصر األمم) مل توافق على أي تأجيل آخر هلذا - يف جنيف 

التاريخ،

يورو:٠٠٠٥٧٥(ب) أن املشروع ُمعّرض للمخاطر التالية مبا جمموعه 

يورو بسبب خمصصات املعدات السمعية البصرية،٠٠٠٤٠٠-مشروع البناء ‘ ١’

يورو يف جمال السالمة واألمن العام.٠٠٠١٧٥- االنتقال مشروع ‘ ٢’

(ج) وأكد املدير احلل الذي مت االتفاق عليه مع املسجل بشأن من حيل حمله على النحو املبني أعاله.

أعضاء اللجنة اهتمامهم بالنظر يف حلول أخرى.وأبدى

)٧(اليت قبلها املسجل.)٦(، أحال مدير مشروع خطاب استقالته،٢٠١٥أيار/مايو٢٧ويف

، أبلغ مدير املشروع اللجنة يف جلستها السادسة أن خطأين اثنني ارُتكبا يف العمليات ٢٠١٥أيار/مايو٢٨ويف
وأن )٩(ماليني يورو،٧وهو ما من شأنه أن يؤدي إىل زيادة يف التكاليف ميكن أن تصل إىل )٨(احلسابية،

٧العمليات احلسابية ال تزال حتتاج إىل املراجعة ليتم تقييم احلالة الفعلية للوضع املايل. وتضمنت الزيادة البالغة 
ا مبوجب السلطة ٤,٣ماليني يورو املبلغ عنها ما قدره  مليون يورو من التكاليف اإلضافية اليت سبق حسا

مليون يورو (أي ٢,٧مليون يورو، مع جتاوز "جديد" يبلغ ٢٠٠برفع امليزانية إىل٢٠١٤املخولة للجنة يف عام 
ماليني يورو). وقامت اللجنة مبا يلي:٤,٣-ماليني يورو ٧

جلسة خمصصة غري رمسية.)٥(
.١٤:٣٦، الساعة ٢٠١٥أيار/مايو ٢٧رسالة بالربيد اإللكرتوين مؤرخة )٦(
.١٥:٥٤، الساعة ٢٠١٥أيار/مايو ٢٧بالربيد اإللكرتوين مؤرخة رسالة)٧(
"، مت تعميمها أثناء اجللسة.Courtysوثيقة بعنوان "سيناريو الصفقة املربمة مع شركة )٨(
.٣، الصفحة ٢٠١٥أيار/مايو ٢٨جلنة الرقابة، جدول األعمال واملقررات، اجللسة السادسة، )٩(
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(أ) طلبت إىل مدير املشروع أن حييل إليها احلسابات املنقحة يف غضون أسبوعني،

اية (ب) قررت أن يف ظل الظروف احلالية، جيب أن خيضع املشروع وحساباته للمراج عة قبل 
، وأن يقدَّم طلب عاجل إىل مراجع احلسابات اخلارجي لتحقيق هذه الغاية.٢٠١٥حزيران/يونيه

)١٠(، ذّكر الرئيُس مديَر املشروع مبرور املوعد النهائي احملدد.حزيران/يونيه١١ويف

وأبلغ اللجنة أن احلسابات املنقحة أبرزت حالة )١١(، قدم مدير املشروع رمسا بيانيا٢٠١٥حزيران/يونيه١٢ويف
وأن اجلمعية إن مل توافق على الزيادة يف امليزانية حبلول متوز/يوليه )١٢(البد من معاجلتها على وجه السرعة،

)١٣(مليون يورو.١قدرها إضافية، بتكلفة ٢٠١٦، فإن مشروع االنتقال سيتأخر حىت شهر آذار/مارس ٢٠١٥

، أجاب الرئيس أن "املعلومات الواردة يف الرسم البياين مقتضبة للغاية وال تقدم ٢٠١٥ونيهحزيران/ي١٢ويف
اية املطاف إذا مت  ذه األمهية على مستوى اللجنة أوال، وعلى مستوى اجلمعية يف  تفسريا كافيا الختاذ قرار 

ح الوضع املايل احلايل؟ فنحن لشر تفصيلياختيار هذا املسار. فهل يتفضل مكتب مدير املشروع بتقدمي سرد 
)١٤(".١٢:٠٠حزيران/يونيه على الساعة ١٥حنتاج اىل ذلك يف موعد أقصاه االثنني 

، أجاب مكتب مدير املشروع قائال "إننا ال زلنا نباشر عملنا بشأن األرقام اليت ٢٠١٥حزيران/يونيه١٥ويف
سنعرضها على مراجعي احلسابات صباح يوم األربعاء يف الشكل الذي طلبوه. وهلذا السبب، ال ميكننا أن نرسل 

إال إذا كانت األرقام مجيع الضماناتيتضمنلكم املعلومات اليت طلبتم قبل ظهر اليوم. وال ميكننا أن نقدم سردا 
)١٥(واضحة".

، أوضح الرئيس أيضا نوعية املعلومات اليت جيب أن تدعم تقريرا ميكن قراءته عن ٢٠١٥حزيران/يونيه١٦ويف
الوضع املايل الراهن، وعند إجابة مكتب مدير املشروع على عدة نقاط، أصر الرئيس على أن كل املعلومات 

)١٦(.نظَّمماملطلوبة جيب أن جتمع يف عرض 

وأحاله إىل اللجنة. )١٧(، تلقى الرئيس التقرير اخلطي من مكتب مدير املشروع٢٠١٥حزيران/يونيه١٧ويف
)١٨(يورو."٢٤٩٧٨٧٨وطلب تقريُر مكتب مدير املشروع "زيادة يف امليزانية [...] مببلغ إمجايل قدره 

متت مناقشة تقرير مكتب مدير املشروع والسبل ، أثناء اجللسة السابعة للجنة، ٢٠١٥حزيران/يونيه١٨ويف
)١٩(املمكنة للمضي قدما.

.٠٩:٥٢، الساعة ٢٠١٥حزيران/يونيه ١١ين مؤرخة رسالة بالربيد اإللكرتو )١٠(
.١٠:١٠حزيران/يونيه، الساعة ١٧مت اآلن ضمه إىل "تقرير مكتب مدير املشروع عن حالة املشروع املوحد"، الذي ورد يف )١١(
مشروع املباين الدائمة على الوصول إىل املرحلة اليت تبلغ فيها االلتزامات (السيد خوان إسكوديرو): "يوشك١١:٤٦، الساعة ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٢رسالة بالربيد اإللكرتوين مؤرخة )١٢(

ا وقدره  اية حزيران/يونيه). وتبني األرقام أيضا أن املشروع سينتهي بتجاوز التكلفة مبا يرتاوح بني ٢٠٠احلد األقصى للميزانية املأذون  مليون يورو ١,٢مليون يورو (رمبا يف وقت ال يتعدى 
ات للجنة".مليون يورو يف سيناريو أسوأ احلاالت. ويتعني تناول املسألتني كلتيهما على وجه السرعة، ومكتب مدير املشروع يستعد لتقدمي بعض اخليار ٦,٧يناريو أحسن احلاالت و يف س

(السيد خوان إسكوديرو).١٧:٣١، الساعة ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٢رسالة بالربيد اإللكرتوين مؤرخة )١٣(
.١٧:٥٤، الساعة ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٢رسالة بالربيد اإللكرتوين مؤرخة )١٤(
(السيد خوان إسكوديرو).١٢:٠١، الساعة ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥رسالة بالربيد اإللكرتوين مؤرخة )١٥(
.١٣:٢٩والساعة ١١:٤٥، الساعة ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٦رسالتان بالربيد اإللكرتوين مؤرختان )١٦(
ا إحالة تقرير مكتب مدير املشروع عن حالة املشروع املوحد.١٠:١٠، الساعة ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٧رسالة بالربيد اإللكرتوين مؤرخة )١٧( (السيد خوان إسكوديرو) متت 
.٧٤املرجع نفسه، الفقرة )١٨(
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س الوثائق التالية: ي(اجلمعة)، عمم الرئ٢٠١٥حزيران/يونيه١٩ويف

(أ) على مجيع الدول األطراف:

)٢٠(إحاطة بشأن نشوء الوضع احلايل،‘ ١’

)٢١(حزيران/يونيه،١٧تقرير مكتب مدير املشروع املؤرخ ‘ ٢’

)٢٢((ب) على اللجنة: مذكرة بشأن اخليارات املتاحة إلجياد حل بديل.

(االثنني)، جرى ما يلي: ٢٠١٥حزيران/يونيه٢٢ويف

عقدت اللجنة جلستها الثامنة ملناقشة اخليارات املتاحة واختاذ قرار بشأن كيفية -٠٩:٠٠الساعة
املضي قدما،

قدم الرئيس ومدير املشروع إحاطة إعالمية للفريق العامل يف الهاي برئاسة نائب - ١٢:٠٠الساعة
رئيس اجلمعية، السفري ألفارو مورتسنغر؛

(الثالثاء)، جرى ما يلي:٢٠١٥حزيران/يونيه٢٣ويف

اجتمعت اللجنة من جديد ملناقشة اخليارات املتاحة، واختذت قرارا على أساس -٠٩:٠٠الساعة
، أي أن اجلنة وافقت على ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٩من املقرتحات اليت قدمها الرئيس بتاريخ ٣اخليار 

املقررة اكاتاالشرت الزيادة يف امليزانية باملبلغ الذي طلبه مكتب مدير املشروع، ولكن دون أية زيادة يف 
للدول األطراف مع توفري التمويل من خالل ختفيض االحتياطي النقدي للمحكمة (صندوق رأس املال 

استحقاقات املوظفني)؛باملتصلةلتزاماتاالاملتداول، و 

أبلغ رئيُس اللجنة املكتَب بالقرار املتخذ وعرض مشروع قرار على أساس العناصر -١٠:٠٠الساعة
اللجنة، وطلب إحالة املسألة إىل مجعية الدول األطراف لتنظر فيها على وجه املتفق عليها يف

ا الثالثة عشرة املستأنفة، املقرر عقدها يف  .٢٠١٥حزيران/يونيه ٢٥و ٢٤االستعجال يف دور

إحدى الدول األطراف اقرتاحا بديال عن مشروع القرار الذي أعدته اللجنة، وهو ينص على وقدمت
الزيادة يف امليزانية مع تأجيل التمويل إىل غاية الدورة الرابعة عشرة للجمعية املقرر عقدها املوافقة على

.٢٠١٥يف تشرين الثاين/نوفمرب 

للجنة، وممثلو كل من النمسا وبلجيكا وفرنسا وفلسطني وإسبانيا.كان من بني املشاركني بصفة مراقبني مراجع احلسابات اخلارجي، واخلبري املستقل )١٩(
.٢٠١٥حزيران/يونيه ١٩إحاطة إعالمية للدول األطراف، بتاريخ )٢٠(
حزيران/يونيه.١٩تقرير مكتب مدير املشروع عن حالة املشروع املوحد، الذي أعيد إصداره بتاريخ )٢١(
مة إىل اللجنة بتاريخ ٨,٧زيادة اقرتاح)٢٢( .٢٠١٥حزيران/يونيه ١٩مليون يورو يف امليزانية: اخليارات املقدَّ
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األولالتذييل
خ ـــــنة بتاريـــمليون يورو في الميزانية: الخيارات المعروضة على اللج٨,٧زيادة اقتراح

٢٠١٥حزيران/يونيه ١٩
س يف ـــــعرض الرئيـــــعلى أن يَ ٢٠١٥زيران/يونيه ـــــح١٨ودة يف ـــــعقـــــة املـــابعـــــستها الســـــابة يف جلـــــنة الرقـــــقت جلـــــواف- ١

املالية الناشئة عن تقرير اخليارات اليت تبدو متاحة من أجل إجياد حل لتلبية احتياجات امليزانية و ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٩
.٢٠١٥حزيران/يونيه ١٧مكتب مدير املشروع عن حالة املشروع املوحد، الذي ُقدم إىل اللجنة يف 

وجيب أن يؤخذ يف احلسبان جانبان متباينان مها:- ٢

(أ) مستوى امليزانية، أي اإلذن بتخصيص املوارد حسب التكاليف املتوقعة، 

(ب) متويل مستوى امليزانية.

وتتجاوز املوارد النقدية املتاحة لتمويل املشروع حاليا االحتياجات املالية احملتملة للمشروع نفسه بقدر كبري، حىت يف - ٣
ظل سيناريو جتاوز التكلفة املبلغ عنه. ومع ذلك، فإن من شأن قرار اللجوء إىل قنوات التمويل التالية أن يكون له تأثري 

ا يف املشروع:اخمتلف على الكيفية اليت ستتم  دعوة الدول األطراف إىل زيادة مسامها

مليون يورو،٢٠٠(أ) قرض من الدولة املضيفة قد يصل إىل 

] مليون يورو،٩١,٥(ب) مدفوعات ملرة واحدة من الدول األطراف مبا قدره [

مليون يورو،٤,٤، مبا قدره ٢٠١٢(ج) فائض العام 

)١(مليون يورو.١,٣ليت ميكن استخدام القدر املتبقي منها والبالغ (د) االحتياطيات النقدية للمحكمة، ا

ا الثانية عشرة (وباإلضافة ٢٠١٤و ٢٠١٣) باللجوء إىل فائض الفرتتني املاليتني ٢٠١٣إىل ذلك، أذنت اجلمعية يف دور
لنقدي للمحكمة بشروط معينة.مليون يورو) أو اللجوء إىل االحتياطي ا١,٣لتمويل اجلزء املتبقي من تكاليف االنتقال (

مليون يورو اليت فوضت اجلمعية سلطة إجرائها للجنة أثناء الدورة الثالثة ٤,٣ذلك، فإن الزيادة يف امليزانية مبا قدره ومع
) ال تزال حباجة إىل التمويل.٢٠١٤عشرة (

ناقشت اللجنة يف وقت سابق سبل خفض متطلبات اجلودة، ومن مث نقص تكلفة املشروع. ومكنت التقارير وقد- ٤
املعززة اليت قدمها مدير املشروع من استعراض تفاصيل عناصر التكلفة. غري أن تطورات هذه التكاليف أفلتت من وظيفة 

ال يزال من املمكن حماولة حتديد عناصر االلتزامات اليت يتعني ع،املشرو املراقبة الفعلية للجنة. ويف هذه املرحلة املتأخرة من 
ا أن تسمح مبراجعة التكاليف لتخفيضها. ولكن مدير املشروع أشار إىل أن النقص من  الدخول فيها، واليت من شأ

) وفائض ٢٠١٣مليون يورو) يف وقت توحيد ميزانية مشروعي البناء واالنتقال (٥,٦مليون يورو، بعد استخدام وفورات البناء (١١,٣يتعني متويل هذا املبلغ من ميزانية االنتقال البالغة )١(
).٢٠١٤مليون يورو) اليت أصبحت متاحة (٤,٤(٢٠١٢الفرتة 
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له تكلفة تتصل خبفض ستكونمتطلبات اجلودة فيما يتعلق باملواصفات السمعية البصرية (البناء) و/أو املعدات (االنتقال) 
ا أن تستهلك الوفورات اليت حتققت. ويف حني ينبغي أن يستمر استكشاف هذا املسار يف إطار اخليارات  درجتها ومن شأ
ذات الصلة املقرتحة أدناه، فال ميكنه أن ميثل يف حد ذاته خيارا ينطبق على املبلغ اإلمجايل لتجاوز التكاليف الذي تناوله 

روع. املشرمقرتح مدي

ويتم حتديد اخليارات التالية مع مراعاة الزيادة املقرتحة يف امليزانية، والتكلفة بالنسبة للدول األطراف، وأبرز املزايا - ٥
واملخاطر: 

يورو]، احلد األدىن من املخاطر٢٤٩٧٨٧٨= التكلفة القصوى [١(أ) اخليار 

ألقصى من املخاطرمليون يورو]، احلد ا١= بعض التكاليف [٢(ب) اخليار 

= انعدام التكاليف، بعض املخاطر٣(ج) اخليار 

طلب مكتب مدير المشروع: الميزانية والتمويل في حدود المشروع- ١الخيار

األسباب

.٢٠١٥حزيران/يونيه ١٧، املؤرخ تقرير مكتب مدير املشروع عن حالة املشروع املوحدالواردة يف املعلومات

القرار

، اقرتاحا بزيادة ٢٠١٥حزيران/يونيه ٢٥و ٢٤اللجنة إىل اجلمعية أثناء الدورة الثالثة عشرة املستأنفة، يف تقدم
مليون يورو إىل ٢٠٠يورو يف ميزانية مشروع املباين الدائمة املوحد، لريتفع املستوى املأذون به من ٢٤٩٧٨٧٨قدرها 
يورو. ٢٤٩٧٨٧٢٠٨

اية متوز/يوليهعن ذلك، ينبغي أن توكبديل ملنح نفس ٢٠١٥عقد دورة مستأنفة إضافية للجمعية حبلول 
اإلذن. 

المزايا

مدير املشروع قادرا على الدخول يف التزامات متتد حىت االنتهاء من املشروع وعلى ضمان االنتقال حبلول  سيكون
.٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

المخاطر

لضيق الوقت إلجراء املشاورات، من املرجح أن يواجه طلب ميزانية إضافية معارضة كبرية من الدول نظرا
، ٢٠١٥األطراف. وال يبدو أن من املمكن اللجوء إىل البديل املتمثل يف عقد دورة مستأنفة إضافية للجمعية يف متوز/يوليه

سواء من حيث تكلفتها أو بسبب بداية فصل الصيف. 

أن َيعتمد متويل الزيادة يف امليزانية على أحد اخليارات التالية:وسيتعني
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(أ) استخدام الفائض 

حالة الفائض كمصدر لتمويل احتياجات املشروع حالة متقلبة. فمن أصل ميزانية االنتقال البالغة إن
٢٠١٤إىل ٢٠١٢مليون يورو جيب متويله من فائض الفرتات املالية من ٥,٧مليون يورو، بقي مبلغ ١١,٣

). ٢٠١٣الدورة الثانية عشرة (مليون يورو)، وفق ما قررت اجلمعية يف٥,٦(بعد استخدام وفورات البناء مبقدار 
، ونظرا لعدم وجود فائض ٢٠١٢مليون يورو من الفائض املتاح من الفرتة املالية ٤,٤ومبا أنه مت متويل مبلغ 

مليون يورو يتعني متويله. وباإلضافة إىل ذلك، ١,٣ات، يتبقى مبلغ بعد إقفال احلساب٢٠١٣إجيايب للفرتة املالية 
مليون يورو اليت فوضت اجلمعية سلطتها للجنة يف الدورة الثالثة ٤,٣امليزانية البالغة زيادةال يزال يتعني متويل 

موع، إذا مت استخدام الفائض باعتباره مصدرا رئيسيا لتمويل املشروع،٢٠١٤عشرة ( فسيلزم مبلغ ). ويف ا
. ٢٠١٤و ٢٠١٣يف عامي رافمليون يورو حاًال لتمويل القرارات اليت وافقت عليها مجعية الدول األط٥,٦

مليون يورو.١٤,٤وإذا متت املوافقة على الطلب اإلضايف احلايل يف امليزانية، فسيلزم إجياد متويل ملا جمموعه 

(ب) استخدام االحتياطيات النقدية

حني أن هذا التمويل ميكن أن يتم يف إطار سيناريوهات أخرى أيضا، فإن استخدام احتياطيات يف
احملكمة يف حال الزيادة يف ميزانية املشروع من شأنه أن يفي يف املقام األول بغرض تفادي اللجوء إىل القرض، 

احلالة، فإن سحب النقدية من ذهوبالتايل تفادي التعاقد على االلتزام بالسداد مع الدولة املضيفة. ويف ه
االحتياطي سيسدَّد مع ذلك إىل احملكمة، وسيتعني تقييم مسامهات إضافية وفرضها على الدول األطراف،

(ج) االقرتاض من الدولة املضيفة 

هذا احلل يف تكلفة الفائدة على الدول األطراف اليت بدأت بالفعل يف تسديد القرض، كما سيزيد
ام مجيع الدول األطراف اليت اختارت بدال من ذلك تسديد املدفوعات مرة واحدة،سيضم يف نفس النظ

رفض أية زيادة في الميزانية والتمويل- ٢الخيار

األسباب
الدول األطراف على النظر يف الطلب يف غضون اإلطار الزمين املتاح.امتناع

القرار
اختاذ إجراء من جانب اللجنة.عدم

المزايا
حيدث أي خلل يف سري الدورة الثالثة عشرة املستأنفة للجمعية.ال

المخاطر
، وتتكبد احملكمة تكاليف إضافية لشغل املباين املؤقتة ٢٠١٥ميكن أن يتم االنتقال يف كانون األول/ديسمربال

ابعة عشرة للجمعية يف تشرين واملباين الدائمة وصيانتها على األقل إىل حني املوافقة على منح اإلذن الالزم يف الدورة الر 
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، ٢٠١٦إجراء حماكمتني متزامنتني ابتداء من كانون الثاين/يناير احتمال. ومبا أن احملكمة تشري إىل ٢٠١٥الثاين/نوفمرب 
فقد حيدث اضطراب يف استخدام قاعات احملاكمات. 

الميزانية والتمويل المختلطان- ٣الخيار

األسباب

للتمكني من املضي قدما يف االنتقال يف ٢٠١٣هو نتيجة للتوحيد الذي مت يف عام حني أن املشروع احلايليف
الوقت املناسب وبطريقة فعالة، ففي املرحلة الراهنة، لن يكون من املمكن االنتهاء من مشروع االنتقال دون الزيادة املطلوبة 

يف امليزانية. 

القرار

اقرتاحا بتعديل امليزانية السنوية ٢٠١٥حزيران/يونيه ٢٥و ٢٤ة يف اللجنة يف الدورة الثالثة عشرة املستأنفتقدم
، حبيث يتم استيعاب مبلغ تكاليف االنتقال الذي يساوي الزيادة يف امليزانية اليت طلبها مدير ٢٠١٥للمحكمة لعام 

ا. كمةيورو، ضمن ميزانية احمل٢٤٩٧٨٧٨املشروع، أي  ويتم متويله يف حدود االعتمادات املأذون 

ا (عامي وستتم تغطية أية احتياجات نقدية قد تنشأ يف الفرتة اليت ستتكبد احملكمة فيها النفقات املأذون 
) من خالل االحتياطيات احلالية للمحكمة، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر ٢٠١٦و ٢٠١٥

(أ) صندوق رأس املال املتداول، 

(ب) صندوق الطوارئ (إن أمكن)،

على األقل، إذا متت املوافقة على نظام ٢٠١٥(ج) أي فائض متاح، مع إمكانية اللجوء أيضا إىل فائض الفرتة 
ع إرجاء السلف النقدية (مماثل للنظام اليت اعُتمد يف الدورة الثانية عشرة للجمعية لتغطية تكاليف االنتقال)، م

. ٢٠١٧سدادها إىل عام 

المزايا

هذا اخليارإن

(أ) لن يتطلب الزيادة يف مسامهات الدول األطراف،

(ب) من املرجح أن تتم املوافقة عليه بسرعة، 

(ج) من املتوقع أن يدفع إىل اختاذ مزيد من تدابري االنضباط والكفاءة يف استخدام امليزانية.

املخاطر

. ومن أجل تفادي أي اضطراب يف ٢٠١٥ة أن جتد أوجه كفاءة كبرية يف ميزانيتها للفرتة على احملكمسيتعنيو 
طوارئ ودرجة تنفيذها على السواء.العمليات، وإذا دعت الضرورة إىل ذلك، سرتتفع عتبة إخطارات اللجوء إىل صندوق ال
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الثانيالتذييل
اريخ ـــــداره بتـــــاد إصـــعــــالمدــــوحـــشروع المـــالة المـــشروع عن حـــر المـــكتب مديـــمرـــــتقري
٢٠١٥حزيران/يونيه ١٩

مقدمة- أوال
تتمثل والية مكتب مدير املشروع يف ضمان أن يتم تشييد املباين الدائمة للمحكمة يف الوقت احملدد ويف حدود - ١

التكلفة املقررة ووفقا للمواصفات ومعايري اجلودة.

كان العمل يف املشروع يسري وفق جدوله الزمين مع حتسن نوعية نطاقه األصلي، فمن املتوقع اآلن أن املشروع ولئن- ٢
املوحد سيتجاوز ميزانيته، وهو ما يتطلب احلصول على إذن مجعية الدول األطراف. 

ا البالغة - ٣ مليون يورو، يف حني استمر تزايد ١٩٠وعلى مر السنني، مت ختفيض ميزانية التشييد األصلية املأذون 
، بلغ جمموع التكاليف املقدرة اإلضافية ٢٠١١املتطلبات اليت جيب أن تتحقق يف حدودها. وعلى سبيل املثال، يف عام 

مليون يورو للتجهيزات املدجمة يف ٢٢,١مليون يورو، ُخصص منها ٤٢,٢غري املدرجة يف األصل ضمن هذه امليزانية 
موعة  ، مثل كابالت البيانات، وأثاث احملكمة، ومكاتب االستقبال، واملعدات ٣املبىن ذات الصلة باملستخدمني (أو ا
موعة ٢٠,١السمعية البصرية، وما إىل ذلك)، وُخصص  قطع األثاث ، مثل٢مليون يورو ألنشطة االنتقال (أو ا

املتفرقة، واملعرض التفاعلي، وتكاليف االنتقال، وما إىل ذلك). وقد أدرجت كل هذه األعمال ضمن مستوى امليزانية 
مليون يورو .٢٠٠املوحدة احلايل البالغ 

وقد أضيفت للمشروع حتسينات أخرى تتعلق بنطاقه وجودته.- ٤

الجودة- ثانيا
ومجموعها ينات النطاق والنوعية التحسينات اليت أدخلت على املشروع (ـــــسية إىل حتســـــيافات الرئـــــل اإلضـــــمتث- ٥

يف املائة يف القيمة املضافة.٦,٣) زيادة نسبة مليون يورو١٢,٦

ا خلفض التكلفة السنوية: مت تنفيذ هذه التغيريات ومتت املوافقة استثمارات التكلفة اإلمجالية للملكية- ٦ اليت مت القيام 
من التكاليف اإلضافية، ولكنها مليون يورو٢,٨عليها على أساس حتليالت فردية شاملة للجدوى مببلغ إمجايل قدره

ر املبىن. وتشمل األمثلة على هذا يورو يف السنة طيلة عم٠٠٠٣٩٢تناهز يةحتقق وفورات يف تكاليف التشغيل السنو 
) يف مجيع أحناء املبىن، مما خيفض يف LEDالنوع من االستثمارات ما يلي: (أ) اإلضاءة بالصّمامات الثنائية الباعثة للضوء (

آن واحد تكاليف الطاقة والصيانة يف املستقبل بقدر كبري؛ (ب) تعديالت مرونة املكاتب يف املستقبل، مما ميكن من تيسري
اإلضافات وعمليات إعادة تشكيل املكاتب وفضاءات العمل؛ (ج) تعزيز وحتسني خمصصات الصيانة لتخفيض التكلفة 
السنوية املتعلقة بالصيانة والتشغيل؛ (د) خمصصات عقد دورات مجعية الدول األطراف يف املباين الدائمة يف املستقبل 

تكلفة استئجار مرافق خارجية.تفاديوبالتايل 
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، الذي )ATESلرتكيب نظام ختزين احلرارة والربودة إلدارة الطاقة (مليون يورو٠,٨ملسامهة برأس مال مقدَّم يبلغا- ٧
سينخفض على أساسه معدل تكاليف الطاقة يف املستقبل بكثري عما كان مقررا يف األصل.

. وكان من املفرتض ولوجيا املعلوماتيف أجهزة وخوادم جديدة متاما لشبكة تكنيورومليون ٣,٥ومت استثمار مبلغ- ٨
اية مدة صالحيتها، ولذلك مت دفع  ا وصلت إىل  يف األصل إعادة استخدام أجهزة تكنولوجيا املعلومات، ولكنه اتضح أ

هذا االستثمار من أموال املشروع.

على خدمات التسجيل الرقمي جللسات احملكمة وحفظها وبثها من مليون يورو١ومت إدخال حتسينات بتكلفة- ٩
، وذلك باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، مما سيتيح نوعية خالل خمصصات التجهيزات السمعية البصرية

جهزة السمعية عالية الوضوح يف بث جلسات احملكمة يف املستقبل يف مجيع أحناء العامل. وقد بلغت الغالبية العظمى من األ
اية مدة صالحيتها ومت دفع هذا االستثمار أيضا من أموال املشروع. البصرية 

خالل املشروع بتوفري مسار ثاين لدائرة نقل الطلبات األمنية اإلضافية عن طريق احلكومة اهلولنديةواستلزمت -١٠
حتياجات األمن والوقاية من املتفجرات يف ، وارتفعت امليون يورو٠,٧إجناز نقطة نزول آمنة بتكلفةDV&Oالسجناء 

.مليون يورو٢,٠مقصورات املدخل إىل حوايل 

(بسبب منو مكتب املدعي العام) مقارنة مبا كان متوقعا حمطة عمل إضافية٢٠٠وتأوي املباين الدائمة اآلن حنو -١١
.يورومليون١,١حمطة عمل بتكلفة ما يقرب من١٢٠٠أصال يف النطاق األصلي البالغ 

يف املباين اجلديدة من خالل جعل تلك املباين متاحة متاما للجمهور، وفتح وحتققت كذلك فرص حتسني جتربة الزوار-١٢
مقهى مالئم للزوار وحمل صغري لبيع اهلدايا وقسم خمصص للجمهور يف املكتبة ومعرض تفاعلي حيكي تاريخ احملكمة 

.مليون يورو٠,٧ة تناهزويصف أنشطتها، وذلك بتكلفة إمجالية جمتمع

التكلفة - ثالثا
مقدمة- ألف

. ومت حتديد ٢٠١٤مليون يورو بأسعار عام ١٩٠حددت اجلمعية تكاليف التشييد يف البداية يف ما ال يزيد عن -١٣
مليون يورو لتغيري ٠,٧، استخدمت منها ٢٠١٣مليون يورو يف عام ٦,٣وفورات متوقعة يف تكاليف التشييد مببلغ 

مليون يورو، وبالتايل اخنفضت ٥,٦التصميم بغية زيادة املرونة يف استخدام املباين الدائمة. ونتيجة لذلك، بلغت الوفورات 
مليون يورو.١٨٤,٤ميزانية التشييد إىل 

ة يف مشروع واحد للمباين الدائمة بقرار من اللجن٢٠١٣متوز/يوليه ٥ومت توحيد مشروعي التشييد واالنتقال يف -١٤
باالتفاق التام مع احملكمة. ويعمل مدير املشروع حتت إشراف كل من اللجنة وقلم احملكمة فيما يتعلق بالعمليات والشؤون 

. نتقالاملالية لكل من مشروع التشييد ومشروع اال

مليون ٢٠,١ويف وقت لتوحيد املشروعني، متت مراجعة تكلفة االنتقال وختفيضها من املبلغ املقدر األصلي البالغ -١٥
.٢٠١٣مليون يورو يف عام ١١,٣) إىل امليزانية املتفق عليها البالغة ٢٠١١يورو (على النحو احملدد يف عام 
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مليون يورو يف إطار ١١,٣مليون يورو إىل جانب ميزانية االنتقال البالغة ١٨٤,٤وستموَّل ميزانية التشييد البالغة -١٦
مليون يورو.١٩٥,٧البالغة امليزانية العامة للمشروع املوحد 

الوضع المالي في وقت انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجمعية- باء

خالل الدورة الثالثة عشرة للجمعية، أفادت جلنة الرقابة استنادا إىل املعلومات اليت قدمها مدير املشروع أن تكاليف -١٧
مليون يورو.١٩٥,٧املشروع ظلت يف حدود الغالف املايل اإلمجايل البالغ أقصاه 

ومع ذلك، أبرزت التوقعات املالية آنذاك وجود خماطر حدوث عجز، وخاصة يف مشروع التشييد، مما يتطلب اختاذ -١٨
ما يناسب ذلك من إجراءات التخفيف أو إتاحة موارد إضافية.

على مجعية الدول األطراف ويف التقرير الشهري األخري الصادر عن مكتب مدير املشروع ومدير املشروع، واملعروض-١٩
اية تشرين األول/أكتوبر  ٢٠٦٦١٦، سيبلغ الرصيد اإلجيايب مليزانية املشروع يف ظل أفضل السيناريوهات ٢٠١٤يف 

يورو مبوجب عقد األعمال اهلندسية اجلديد ٤٧٣٩١٠٢بنحو يمتهايورو، إذا ُأخذت يف االعتبار احلصة اليت تقدر ق
)NEC3اية املشروع. ويف ظل أسوأ السيناريوهات، سيكون رصيد ميزانية ) اليت لن تتم رمس لتها يف حالة حتقيقها إال يف 

يورو. ١٣١٨٣٦٢املشروع سلبيا مبقدار 

وفقا لذلك، وبناء على املشورة اليت قدمها مدير املشروع واخلبري املستقل إىل اللجنة، طلبت اللجنة موافقة اجلمعية -٢٠
مليون يورو، إىل ٤,٣جنة مبوجبه على تفويض سلطة اختاذ القرار بشأن أي زيادة يف امليزانية يف حدود على قرار حتصل الل

مليون يورو. ٢٠٠عهأن يصل املشروع املوحد إىل ما جممو 

ة مليون يورو يف ضوء قواعد احملاسبة التقنية وزياد٤,٣وقد أوصى مدير املشروع بطلب زيادة يف امليزانية مبا قدره -٢١
الضغوط على ميزانية كل من مشروَعْي التشييد واالنتقال. ومتت صياغة هذا الطلب على أساس أسوأ السيناريوهات يف 

يورو)، وهو يعكس احلاجة إىل ضمان وجود اإلذن املناسب ١٣٨٣٦٢(ناقص ٢٠١٤اية تشرين األول/أكتوبر 
، إذا دعت الضرورة لذلك، من أجل ضمان إجراءات الشراء بالتصرف يف امليزانية ليقوم مدير املشروع بتخصيص املوارد

.٢٠١٥حبيث ال يتوقف املشروع خالل عام 

الوضع المالي منذ انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجمعية- جيم

تدهورا يف ٢٠١٤أظهرت تقارير التقدم الشهري منذ انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجمعية يف كانون األول/ديسمرب -٢٢
وأسوأ السيناريوهات على السواء. أفضل

نيسان/أبريل ٢٠نيسان/أبريل، الذي نظرت فيه اللجنة يف جلستها اخلامسة املعقودة يف ١٠وقد أظهر تقرير -٢٣
٨٥٦٧٢٠٤يورو وأن أسوأ السيناريوهات يبلغ ناقص ٧٥٦٩٠٥٢، أن أفضل السيناريوهات يبلغ ناقص ٢٠١٥

ا الثالثة عشرة.ذياألوىل احلد األقصى للمبلغ اإلضايف اليورو، متجاوزا بذلك للمرة  أذنت به اجلمعية يف دور

، قدم مدير املشروع نسخة منقحة من تقرير ٢٠١٥ار/مايو ـــأي٢٨قودة يف ـــــنة، املعـــــادسة للجـــــسة الســـــويف اجلل-٢٤
. ونتيجة لذلك، زاد ٢٠١٥نيسان/أبريل، مت فيها تصويب خطأ ارُتِكب يف احلسابات اليت أجريت يف شباط/فرباير ١٠
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٩١٣١٣٦٥يورو، وزاد تدهور أسوأ السيناريوهات ليبلغ ناقص ٨١٣٣٢١٣تدهور أفضل السيناريوهات ليبلغ ناقص 
مليون يورو. ٠,٤ورو، أي أسوأ من األرقام املبلغ عنها يف السابق مبا قدره ي

وطلب مدير املشروع إىل اللجنة منحه وفريقه مهلة أسبوعني ملراجعة مجيع األرقام والنموذج املايل، وتقييم كل ما -٢٥
قام اليت سيتم التحقق منها.يرتتب على اخلطأ املرتَكب يف احلسابات، وتزويد اللجنة بالتقارير الصحيحة واألر 

، قدم مكتب مدير املشروع جدوال (انظر الضميمة األوىل) يتضمن أرقام املشروع ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٢ويف -٢٦
٧١٥١٦٢١يورو يف أفضل السيناريوهات (زيادة ٧١٥٤٦٢٥املوحد اليت مت التحقق منها ويظهر جتاوزا قدره ناقص 

يورو إىل ٧٢٥٧٩٣٦يورو (زيادة ٧٢٥٠٩٣١١قصمليون يورو) ونا٤,٣البالغ يورو إىل االحتياطي اإلضايف
مليون يورو).٤,٣االحتياطي اإلضايف البالغ 

وقدم مدير املشروع أيضا رمسا بيانيا يوضح مستوى االلتزامات والنقدية اخلارجة الالزمة إلجناز املشروع يف ظل كل -٢٧
اية حزيران/يونيه، سيصل مشروع من أفضل السيناريوهات وأسوأها (ان ظر الضميمة الثانية). ويبني الرسم البياين أن حبلول 

مليون يورو. ٢٠٠املباين الدائمة النقطة اليت ستبلغ فيها االلتزامات احلد األقصى لسقف امليزانية املأذون به البالغ 

كن الوضع يبدو أنه يتطلب من اجلمعية أن توافق، يف وأبلغ مدير املشروع اللجنة أن اخليارات ال تزال قيد النظر، ول-٢٨
، على زيادة يف احلد األقصى للميزانية لتغطية مستوى االلتزام يف ظل أسوأ السيناريوهات. ٢٠١٥موعد أقصاه متوز/يوليه 

اية لتزامومن شأن ذلك أن ميّكن املشروع من اال املشروع باألموال الضرورية وكذلك من صرف التكلفة النهائية يف 
وتفادي التأخري. ويف غياب مثل هذا اإلذن، فإن مكتب مدير املشروع سيضطر إىل التوقف عن االلتزام بأموال جديدة 

اية حزيران/يونيه وإىل حني انعقاد الدورة الرابعة عشرة للجمعية يف تشرين الث . ويف إطار هذا ٢٠١٥/نوفمرب اينحبلول 
، ولكن األنشطة الرئيسية ملشروع االنتقال ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١تشييد حبلول اخليار، سيتم االنتهاء من مشروع ال

ستتطلب التأجيل إىل حني احلصول على إذن آخر من اجلمعية. ويف ظل هذا السيناريو، سيتأخر اكتمال عملية االنتقال 
اية آذار/ما م العقود النهائية. ومن شأن على األقل، ألن مكتب مدير املشروع لن يكون قادرا على إبرا٢٠١٦رسإىل 

مليون يورو زيادة على التقديرات احلالية.١هذا احلل أن يؤدي إىل تكلفة إضافية ملشروع االنتقال قدرها حنو 

حزيران/يونيه، يرد أدناه سرد واضح ١٢وبناء على الطلب اإلضايف الذي قدمته اللجنة إىل مدير املشروع يف -٢٩
الراهنة.ومفصل لشرح احلالة املالية

ميزانية التشييد- ١

يرد موجز لتدهور أفضل السيناريوهات وأسوأها يف مشروع التشييد منذ انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجمعية يف -٣٠
اجلدول املدرج يف الضميمة الثالثة، وهو يبني التطور الذي حدث يف الفرتة ما بني تقدمي التقرير املرحلي لشهر تشرين 

، وصوال إىل احلالة الراهنة يف ٢٠١٥سان/أبريل ـــــني١٠ح يف ـــــاملنقيرر ـــــدمي التقـــــية وتقـــــإىل اجلمع٢٠١٤توبر ـــــاألول/أك
، واليت يرد وصفها يف الضميمة األوىل. وتبني الضميمة الرابعة صيغة موحدة هلذا التطور من ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٢

.٢٠١٥حزيران/يونيه ١٢إىل ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر 

وتشمل العناصر اليت يعزى إليها التجاوز املتوقع بشكل أساسي ما يلي:-٣١
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(أ) تغيريات خطط الطوابق
)، ٢٠١٤(ويف جلسَيتْ جلنة امليزانية واملالية يف عام ٢٠١٤حنو ما أُبرز ونوقش يف جلسات اللجنة يف عام على-٣٢

أصبح من الضروري تعديل خطط الطوابق إىل غري ما مت حتديده أصال يف املعلومات املتعلقة باألشغال، وذلك نظرا 
ا عمليات احملكمة. وقد مشل ذل ك، على وجه اخلصوص، تطورات مكتب املدعي العام (من للتطورات األخرية اليت شهد

حيث منوه وأنشطته) ذات الصلة خبطته االسرتاتيجية، إىل جانب عدد من تغيريات اإلدارة العليا.

ونتيجة لذلك، تعين سياسة ختطيط املساحات املعتمدة اليت مت وضعها أنه ميكن إعداد مزيد من حمطات العمل يف -٣٣
يتطلب إجراء تعديالت على خطط الطوابق وأمناط اجلدران الفاصلة. والنتيجة هي أن نطاق وصف املبىن، ولكن ذلك

حمطة عمل، قد مت توسيعه الستيعاب ٢٠٠املقرر أن يوفر ناملشروع األصلي الذي وافقت عليه اجلمعية، والذي كان م
حمطة عمل إضافية، وهو ما وافقت عليه اللجنة.٢٠٠حوايل 

از خطط الطوابق على النحو احملدد يف املعلومات املتعلقة باألشغال:ولو مت إجن-٣٤

(أ) فإن احملكمة لن تكون قادرة على العمل بكفاءة؛

(ب) لن تفي بعض أجزاء خطط الطوابق باحتياجات الوحدات/األقسام احلالية؛

(ج) لن يبلغ عدد حمطات العمل اليت ميكن إجنازها ما ميكن أن يبلغه اآلن. 

ن إجراء التغيريات يف خطط الطوابق يف هذه املرحلة املتأخرة من عملية التشييد يزيد يف تكلفتها. ومع ذلك، فإننا وإ-٣٥
يف املائة إذا انتظرنا إىل حني البدء يف استخدام املبىن قبل ٥٠لو مل نقم بذلك، فإن التكلفة قد ترتفع بنسبة تصل إىل 

يسبب قدرا كبريا من االضطراب يف أنشطة احملكمة خالل الفرتة أنيضاتعديل خطط الطوابق. ومن شأن ذلك أ
٢٠١٧-٢٠١٦.

وباإلضافة إىل ذلك، فإن املساحة اإلمجالية باملرت املربع من اجلدران الفاصلة أصبحت أقل مما مت حتديده يف -٣٦
ان ال بد من تعديله. وكان ال بد املعلومات املتعلقة باألشغال بنحو الثلث، ولكن جزءا صغريا منها كان قد أقيم بالفعل وك

ا جيب أن تكون يف وسط الغرف. وكان ال بد من تغيري أجهزة استشعار اإلضاءة،  من تعديل مواقع وحدات التهوية أل
إىل جانب مد الكابالت وتنقيح اإلجراءات األمنية (نظم الشارات) يف املساحات املخصصة ملكتب املدعي العام املوسع. 

ا أن نقوم بتسريع أنشطة التشييد (الزيادة يف طواقم العمل) من أجل الوفاء باملوعد األصلي احملدد لالنتهاء وكان علينا أيض
من األشغال وتنفيذ هذه التعديالت مع ذلك. ومتثل األثر الصايف يف أن اخلدمات امليكانيكية والكهربائية تكبدت تكاليف 

الكمية اإلمجالية للجدران الفاصلة.إضافية كنا نتوقع يف األصل أن يقابلها اخنفاض يف

أيضا مزيدا من التكاليف املرتبطة بتعديالت السقف وطالبت Courtys، أبرزت شركة ٢٠١٥ومنذ بداية عام -٣٧
ائي مع مدير املشروع،  بتكاليف لتعديل مجيع رسوم التصميم. ومل يتم بعد تقييم هذه التكاليف واالتفاق عليها بشكل 

يورو يف أحسن األحوال، أو ١٢٨١٥٧١أنه سيكلف نذا التغيري يقدر اآلـــــثل يف أن هـــــايف يتمـــــر الصكن األثـــــول
يورو يف أسوأ األحوال.٨٦٢٦٣٥١
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(ب) أجنحة املدخل
باملقارنة مع املطالب احملددة يف املعلومات األصلية املتعلقة باألشغال، أشار قسم األمن إىل طلب إضايف مناقض -٣٨

(قنبلة يف حقيبة حممولة على الظهر) داخل أجنحة املدخل. وهذا TNTكيلوغرامات من مادة ١٠حول مقاومة انفجار 
(وهو القسم NCTVحددها املنسق الوطين لألمن ومكافحة اإلرهاب واحد من السيناريوهات املتفق عليها يف األصل اليت

املكلف مبكافحة اإلرهاب التابع جلهاز األمن يف الدولة املضيفة) يف املوجز األمين املعتمد، وهو أحد الشروط اليت مل تؤخذ 
.اليف االعتبار يف التصميم األصلي ملقصورات املدخل الوارد يف املعلومات املتعلقة باألشغ

ال أنه ال ينبغي أن يتم اخرتاق احمليط يف حالة حدوث مثل -٣٩ ومن املطالب األمنية األخرى ذات الصلة يف هذا ا
االنفجار املذكور يف املقصورات، وأال خترتق الشظايا املتطايرة منه واجهات املبىن الرئيسي أو تشكل خطرا على حياة 

حلل هذه املشكلة هي إعادة تصميم مقصورات املدخل نفسها بدال من رفع املوظفني والزوار. وكانت الطريقة املثلى
مستوى مقاومة اجلدار احمليط وواجهات املبىن، الذي من شأنه أن يؤثر تأثريا هائال على التكاليف.

ومبا أننا كنا نعلم أن التصميم الوارد يف املعلومات املتعلقة باألشغال مل يأخذ يف االعتبار قوة االنفجار داخل -٤٠
٢٠١٢يورو يف بداية مشروع التشييد يف تشرين األول/أكتوبر ٠٠٠٤٤٠األجنحة، فقد مت تقدير اعتماد حمدد يبلغ 

مليون يورو. وإن مثل هذا االنفجار يولد قوة شديدة، وإىل ١٢,٩البالغلتغطية ذلك يف حدود احتياطي الطوارئ اإلمجايل 
جانب الشرط اإلضايف بأن ال يصبح أي حطام ينتج عنه قذيفة خترتق واجهة املبىن الرئيسي، كان من املستحيل تلبية 

املتطلبات باحللول املعمارية القياسية وباستخدام مواد البناء املألوفة.

ملطالب، كان ال بد من تعديل اهليكل، وكذلك تعديل كامل التصور املعماري لواجهات أجنحة املدخل ولتلبية هذه ا-٤١
الحتواء الزيادة يف التكاليف إىل أقصى حد ممكن. وقد كان التصميم املعماري األصلي لواجهات املقصورات زجاجيا من 

بقة املعمارية األصلية). وتطلب األمر تغيري ذلك مجيع اجلوانب إلتاحة منظر واضح وشفاف لألجنحة (وفقا لشروط املسا
باستخدام الزجاج الشفاف يف الواجهة األمامية فقط (وجيب أن يكون ذلك الزجاج واقيا من الرصاص وأن مينع دخول أي 

خرساين عند جبدارمهاجم عازم وأن يقاوم قوة االنفجار داخل املقصورات). ويف النهاية، متت االستعاضة عن الزجاج 
اجلدار اخللفي للتأكد من عدم متكن أي حطام ناجم عن االنفجار من اخرتاق هذه الواجهة. وكان البد من إضافة 
وحدات للتهوية فوق سطح املبىن لتخفيف ضغوط اهلواء الضخمة اليت قد تنشأ داخل األجنحة يف حالة وقوع انفجار 

مزيد من االحتياطات اخلاصة الحتواء الشظايا املتطايرة هناك حاجة إىلكانتيتسبب يف اخرتاق حمتمل للمحيط األمين. و 
حول األبواب (جدار ماسك حلطام الزجاج) وإىل إقامة حيز مغلق معزز حلماية حياة املوظفني املوجودين يف مكتب 

الشارات يف مقصورات املدخل.

يف نفس الوقت مبظهرها الوارد يف وكان ال بد من إعادة تصميم األجنحة وإعادة هندستها بكاملها، مع االحتفاظ -٤٢
التصور املعماري األصلي. ومل يكن ميكننا أن حنيد عن ذلك ألننا كنا سنضطر إىل تعديل التصميم وتقدمي طلب جديد 

يف اجلدول الزمين العام للمشروع.ريالرخصة التشييد، وهو ما من شأنه أن يسبب تأخريا كب
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يورو، وهي ٠٠٠٤٤٠يورو مقابل االعتماد األصلي املقدر مببلغ ٠٠٠٠٠٠٢وقد بلغت تكلفة ذلك حوايل -٤٣
تعزى أساسا إىل وجود أبواب وواجهات مصممة خصيصا ألغراض األجنحة، إذ ال توجد منتجات قياسية تليب مثل هذا 

ا مدخال يوح بالرتحيب بزوار مبىن احملكمة اجلنائية الدولية.ياملزيج املعقد من املتطلبات األمنية إىل جانب كو

ب للتعويض مببلغ إمجايل قدره ـــــدث املوجـــــذا احلـــــفات هلـــــياغة مواصـــــل بصـــــيف األصCourtysركة ـــــت شـــــوقام-٤٤
ته نفقات عامة. ويف رأينا، فإن يورو، ومتثل بقي٠٠٠٦٠٠١يورو. وتبلغ "تكلفة التشييد املباشرة" حوايل ٤٤٩٤٥٤٢

اية املطاف على ٠٠٠٤٠٠النفقات العامة تبلغ أقل من ذلك بكثري، أي حبد أقصى قدره  يورو. وقد اتفقنا معهم يف 
ائي قدره  يورو.٠٠٠٩٧٨١مبلغ 

(ج) مواصفات املعدات السمعية البصرية
موجز ملواصفات املعدات السمعية البصرية. وخالل مرحلة ، قامت احملكمة بصياغة٢٠٠٩يف بداية املشروع يف عام -٤٥

، وهو متخصص يف هذا النوع من املواصفات. وقد مت اتباع Peutzالتصميم، قام بإجناز التصميم األويل اخلبري االستشاري 
نطاق التصميم ما يلي: نظم مسعية بصرية لغرف احملكمة الثالث، مبا يف ملاملوجز املذكور يف وضع التصميم املفصل. ويش

ا؛ نظم مسعية  ذلك معدات البث والتخزين؛ نظم مسعية بصرية لغرفة املؤمترات الصحفية ومعدات املركز االعالمي املرتبط 
موعة املؤمترات الرئيسية؛ نظم مسعية بصرية لغرف االجتماعات يف احليز امل ومد كابالت خمصصة للنظم تيب،كبصرية 

السمعية البصرية منفصلة عن الكابالت الرئيسية املخصصة لبيانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

اية مدة صالحيتها ومل تعد -٤٦ وقد بلغت معظم املعدات السمعية البصرية املستخدمة يف املباين املؤقتة احلالية 
عليها صاحلة لالستعمال. وعلى سبيل املثال، فإن نظم الكامريات والتسجيل اليت تستخدمها التكنولوجيا القدمية اليت تقوم

النظم تتلقى الدعم التقين من منتجيها، ويصعب حىت شراؤها. أما التكنولوجيا هذهاحملكمة نظم قياسية االستبانة. ومل تعد 
ل، وتتجه بسرعة حنو االستبانة العالية جدا. ويبلغ حجم احلالية املعروضة يف السوق، فهي اآلن عالية االستبانة على األق

قاعات احملكمة اجلديدة ثالثة أضعاف حجم قاعات احملكمة احلالية، وال تكفي مكربات الكامريات القياسية االستبانة 
أن قاعات احملكمة احلالية للتعامل مع هذا التغيري. وحيثما كان ذلك ممكنا، تتم إعادة استخدام املعدات احلالية، ولكن مبا 

تنيأكرب حجما، فإن جتهيز قاعة واحدة فقط يف املباين اجلديدة يتطلب استخدام املعدات املتوفرة يف القاعتني احلالي
كلتيهما. وعلى سبيل املثال، يعاد استخدام نظام امليكروفونات املوجود لتجهيز قاعة حمكمة واحدة (وهو ما ميثل وفورات 

يورو). ويهدف مشروع املباين اجلديدة إىل تقدمي أفضل قيمة مقابل املال للدول األطراف ٠٠٠٤٠٠قيمتها حوايل 
على مدى السنوات العشر األوىل يف املباين الدائمة، لن تكون هناك أنباستخدام أحدث التكنولوجيات. ومن املتوقع 

ديدة اآلن ضرورية أيضا الستيفاء جمرد حاجة ألي تكنولوجيا جديدة. ويف كثري من احلاالت، تعد هذه التكنولوجيا اجل
املعايري التشغيلية احلالية للمحكمة. 

وعلما بالتصميم األويل ومع أخذ الركود االقتصادي يف احلسبان، فقد تقرر تفادي تبديد األموال يف تصميم املعدات  -٤٧
ستكون متقادمة حبلول ، ألن ذلك التصميم وتلك املعدات٢٠١٢-٢٠١١كجزء من طلب عروض التشييد يف الفرتة 

اية عام  . ويف ذلك الوقت، كان يبدو أنه من املمكن تنفيذ مجيع ٢٠١٥الوقت الذي سيتم فيه االنتهاء من املباين يف 
يورو (ألنشطة التصميم والتشييد). وبالتايل أضيف هذا املبلغ املؤقت إىل العقد ٠٠٠٠٠٠٦املواصفات بتكلفة قدرها 
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ا تدرج التكاليف اإلدارية املرتبطة بتنسيقه وإدماجه يف املCourtysاملربم مع شركة  ). وسوف تكون باين(للتأكد من أ
مسؤولة عن األعمال اهلندسية األخرى املتعلقة باملعدات السمعية البصرية وعن تنفيذها يف الوقت Courtysشركة 

يورو للمعدات السمعية البصرية يف قاعات ٠٠٠٢٠٠املناسب. ويف املشروع االنتقايل، أدرجت كذلك ميزانية قدرها 
ومت ٢٠١٢إىل ذلك، أجرى فريق املشروع تقييما ملخاطر هذا النهج يف عام ضافةاالجتماعات يف احليز املكتيب. وباإل

(على النحو املبني يف سجل املخاطر املرفق بالتقارير ٢٠١٢مليون يورو يف تشرين األول/أكتوبر ١,٥حتديد اعتماد قدره 
إطار اعتمادات احتياطي املخاطر اإلمجايل ملرحلية للجنة الرقابة منذ بداية مرحلة التشييد، لتغطية هذا العنصر بالذات يفا

مليون يورو).١٢,٩البالغ 

وال للخبري االستشاري األصلي Courtysوبعد بداية مشروع التشييد، أدرك فريق إدارة املشروع أنه ال ميكن لشركة -٤٨
ربة احملددة الضرورية ألعمال اهلندسة األخرى الالزمة للتصميم دون أن تتكبد احملكمة تكلفة عالية أو يشارك تقدمي اخل

أن يقوم خبري املعدات السمعية البصرية وقسم تكنولوجيا املعلومات ناموظفوها بقدر كبري من املدخالت. لذا اخرت 
ضافية. وقد قام هذا اخلبري بصياغة نطاق األشغال املتعلقة جبميع واالتصاالت داخليا بإجناز أعمال التصميم واهلندسة اإل

مكتب مدير املشروع. ومل تعد شرافاملعدات السمعية البصرية. وقام قسم املشرتيات باحملكمة بإدارة عملية الشراء حتت إ
املبىن قبل وضع اللمسات مسؤولة إال على تركيب كابالت املعدات السمعية البصرية اليت جيب إدماجها يف Courtysشركة 

األخرية عليه وقبل تركيب األثاث الثابت يف قاعات احملكمة. 

، استطعنا أن حنول دون االضطرار إىل Courtysوبإخراج بقية املعدات السمعية البصرية من العقد املربم مع شركة -٤٩
يم أيضا من املبلغ املؤقت، وهو ما من شأنه يف املائة) من النفقات العامة وتكاليف التصم٢٠متويل جزء كبري (يصل إىل 

.اأن ينقص من األموال املخصصة للمعدات نفسه

وما بعده) تتسم بالتنافسية املتوقعة، إذ يبدو اآلن ٢٠١٥ومل تكن نتائج عملية الشراء (اليت وردت يف شباط/فرباير -٥٠
صة للغاية املطلوبة (وال سيما العناصر املتصلة بإخفاء أنه ال يوجد العديد من الشركات اليت ميكن أن توفر املعدات املتخص

نربات الصوت ومالمح الوجه حلماية الشهود). ولذلك، فإن خصومات األسعار وأوجه الكفاءة ليست بالقدر املرتفع 
الذي كان متوقعا، ألن املعدات ُتصنع وفقا ملتطلباتنا املتخصصة بدال من أن تكون منتجات قياسية.

كاليف مد الكابالت ارتفعت عما كان متوقعا نظرا للزيادة يف تفصيل التصميم (يف مواصفات نطاق كما إن ت-٥١
موع النظام  األشغال لشراء وتصميم الكابالت الالزمة). وقد أصبح من الواضح أن عدد العناصر املنفصلة الالزمة 

لتصميم األويل. ويتوفر كل عنصر منفصل على كابل السمعي البصري أكرب بكثري مما كان متوقعا وفقا للمطالب الوظيفية وا
CAT، وكابل بيانات و/أو ألياف بصرية من نوع HDMIمنفصل وكابل حمدد (أي كابل من نوع  ) ميتدان إىل "لوحة 6

(مبا يف اتتبديل" مركزية. وعلى سبيل املثال، ليس هناك كابل واحد ميتد مباشرة من جهاز كمبيوتر إىل جهاز عرض البيان
لك الصوت)، ولكن هناك كابل واحد ميتد إىل "لوحة التبديل" املركزية مث من لوحة التبديل املركزية بكابل منفصل إىل ذ

جهاز العرض/الشاشة وكابل آخر إىل األجهزة السمعية. وهذا له تأثري على كمية الكابالت ونوعيتها. وقد مت اختيار أنواع 
ياف بصرية) للتأكد من أن مدة صالحيتها ال تنتهي بسرعة، وبالتايل فإن و/أو ألHDMIمن الكابالت األعلى جودة (
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مثنها مرتفع. وعلى الرغم من ذلك، كان من املتوقع أنه نظرا لظروف السوق احلالية، ميكننا أن حنقق نتيجة إجيابية يف جمال 
املشرتيات دون جتاوز امليزانية املتاحة.

يورو مقابل االعتماد ٠٠٠٣٠٠٨اإلمجالية لذلك مبلغا مقدَّرا يصل إىل ، كانت النتيجة ٢٠١٥ويف آذار/مارس -٥٢
مليون يورو إذا أدرج احتياطي املخاطر األصلي هلذا العنصر أيضا).٧,٧مليون يورو (أو ٦,٢املتوقع البالغ 

لسمعية البصرية، وقد متكن مكتب مدير املشروع، بالتعاون مع قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملعدات ا-٥٣
من ختفيض التكاليف حىت اآلن عن طريق اختيار تركيب بعض املعدات وجعلها قادرة على األداء مباشرة على يد موظفي 

يورو مقابل الرقم املقدر ٠٠٠٦٠٠ذلك على سبيل املثال حوايل رقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أنفسهم. ويوف
املخصص لنظم الصوت والرتمجة يف قاعة احملكمة. وقد درسنا أيضا وفورات أخرى، يورو ٠٠٠٦٠٠١األصلي البالغ 

مليزانيةيورو مقابل ا٠٠٠٥٠٠وخاصة يف نظم مركز املؤمترات وقاعات االجتماعات، وسيحقق ذلك مبلغا قدره حوايل 
األصلية املتوخاة هلذا العنصر لتعويض جزء من الزيادات.

يورو يف ٠٠٥٠٠٣يورو يف أفضل األحوال و ٠٠٠٢٠٠٢اوح جمموعه بني حوايل وهذا يؤدي إىل جتاوز يرت -٥٤
أسوأ األحوال، مبا يف ذلك التقدير األخري املتعلق باملعدات الرقمية السمعية البصرية للتسجيل واحلفظ الالزمني لالستعاضة 

سرعان ما تتقادم وتزيد تكلفتها مبا قدره عن معدات التسجيل واحلفظ احلالية اليت تستخدم األشرطة املغناطيسية، واليت
مليون يورو ال تزال ١,٥يورو عن اعتمادات امليزانية األصلية. ولو كانت اعتمادات املخاطر األصلية البالغة ٠٠٠٧٠٠

يورو يف ٠٠٠٧٠٠للميزانية مبقدار زامليون يورو، وهو ما من شأنه أن ميثل جتاو ٧,٧متاحة َلَبلغ مستوى امليزانية ما قدره 
يورو يف أسوأ األحوال. ومبا أن األمر ليس على هذا احلال، إذ استنفذت اآلن ٠٠٠٠٠٠٢أحسن األحوال ومبقدار 

بالفعل اعتمادات خماطر املشروع بكاملها قبل الوصول اىل مشرتيات املعدات السمعية البصرية، فإن قدر التجاوز املتعلق 
مليون يورو.٣,٥مليون يورو و ٢,٢بني وحا يرتا

أيضا أن تطالب بأحداث إضافية موجبة للتعويض من أجل زيادة اعتمادات مد Courtysوقد حاولت شركة -٥٥
ال السمعي البصري الذين عّينتهم احملكمة يف  الكابالت وأعمال التنسيق ذات الصلة بوجود عدد من املتعاقدين يف ا

وتقييمه. وهذا يفسر ما تبقى من تباين بني تقديرات منهأمر ال يزال مدير املشروع بصدد التحقق موقع التشييد، وهو
أفضل األحوال وأسوأها.

(د) مواصفات األمن والسالمة
تعد مستويات األمن ونظمه وتصميمه ومنشآته واحدة من أكثر متطلبات املباين اجلديدة تعقيدا. ويف كثري من -٥٦

هذه املتطلبات مع املتطلبات التشغيلية وأحيانا مع التطلعات املعمارية احملددة يف موجز املسابقة املعمارية األحيان، تتعارض
املوجبة للتعويض اليت جنمت عن كون املعلومات املتعلقة باألشغال حداثاألصلي. وقد أدى ذلك إىل العديد من األ

يها تسوية شروط املنافسة بشكل مناسب.األصلية تنطوي على بعض الغموض وتشمل جماالت مل تتم ف

ومنذ انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجمعية، مت حتديد عدد إضايف من بنود األحداث املوجبة للتعويض املتعلقة -٥٧
ا شركة  يف ذلك الوقت، Courtysباملواصفات الالزمة لألمن والسالمة اليت تتجاوز املستوى احملدد أصال، واليت طالبت 
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اجلاهزة للتشييد. وتسهم هذه املطالبات يف تفاقم التكلفة التقديرية صاميمنشأت من وضع اللمسات األخرية على التواليت
يورو يف أسوأها.٧٣٨١٧٢١يورو يف أفضل األحوال و ٠٠٠١٤٧١للمشروع مببلغ إضايف يرتاوح جمموعه بني 

)، وهو مزيج من نظم الراديو DASظام اهلوائيات املوزعة (ومن أكرب التكاليف اليت يتضمنها هذا املبلغ تكلفة ن-٥٨
واهلاتف احملمول ونظم االستدعاء اإللكرتوين اليت توفر تغطية االتصاالت يف حاالت الطوارئ يف مجيع أحناء املبىن للتمكني 

الالسلكي يف مجيع أحناء . ويتطلب هذا النظام أيضا أجهزة لالستقبال واإلرسال بىنمن تنبيه حراس الطوابق ليتم إخالء امل
، والذي تشرتطه دائرة نقل C2000املبىن كامتداد لشبكة الراديو اهلولندية خلدمات الطوارئ لضمان التغطية الكاملة لشبكة 

بلدية الهاي لتمكني الشرطة سلمهااليت تستخدم املبىن، كما أنه من شروط رخصة التشييد اليت تDV&Oالسجناء 
سعاف وخدمات اإلطفاء من التواصل مع بعضها البعض يف مجيع أحناء املبىن يف حالة الطوارئ. اهلولندية وسيارات اإل

(واليت ال ميكن إجراؤها إال بعد تشييد C2000ولألسف، عندما أجريت االختبارات لتحديد قوة اإلشارة املتاحة للشبكة 
على اإلطالق، مما أدى إىل زيادة كبرية يف املعدات للمبىن بكاملها)، تبني أن اإلشارة ال تغطي املوقعارجيةالواجهة اخل

لتشمل املوقع (وهو ما مت على C2000الالزمة لضمان التغطية الكاملة وإىل اضطرار الدولة املضيفة إىل توسيع شبكة 
يورو يف ٠٠٠٧٥ُقدر النظام األصلي بتكلفة ترتاوح بني للجمعية،نفقتها اخلاصة). وعند انعقاد الدورة الثالثة عشرة 

يورو. ٨٧٥٥٠٣يف أسوأها، بيد أنه وصل إىل تكلفة إمجالية قدرها ٠٠٠٢٢٠أفضل األحوال و 

جوم إرهايب حمتمل. ولذلك -٥٩ وكمثال آخر، يشرتط يف واجهات املبىن أن تتحمل انفجار سيارة مفخخة يف ارتباط 
املكاتب العادية الرئيسية (من الطابق األول فما مت تثبيت زعانف زجاجية مصنوعة خصيصا للغرض يف مجيع مساحات 

٦٠٠بالواجهة اخلارجية لتمكينها من االحنراف مبا يصل إىل بفوق)، وذلك يف نقط التقاء اجلدران الفاصلة بني املكات
يار اجلدران الداخلية الفاصلة بني املكاتب. ولك ن نظرا مليمرت يف حالة حدوث انفجار دون أن تتسبب هذه احلركة يف ا

املعلومات يفلكون تصميم الواجهة اخلارجية يف الطابق األرضي تصميم خمتلف (وكلها من الزجاج) مل يرد تفصيلها 
يورو يف أفضل ٧٦٠١١٣األصلية املتعلقة باألشغال. وتقدر تكلفة هذه الزعانف الواقية من انفجار القنابل حاليا مبا بني 

وال ميكن االستغناء عنها دون املساس مبعايري السالمة واألمن املطلوبة للمبىن.يورو يف أسوأها، ٥٢٠٢٢٧األحوال و 

وقد أبلغ مكتب مدير املشروع وفريق إدارته دومًا بكل التغيريات ذات القيمة النقدية أيا كانت على أساس شهري، -٦٠
اوز اجلودة القياسية الكافية املطلوبة وقامت بدراستها بالتفصيل جلنة الرقابة، اليت حيق هلا رفض أي عنصر ترى أنه يتج

ا احملكمة يف األصل ووافقت تعارضاملنصوص عليها يف قرارات اجلمعية و/أو ي مع متطلبات التصميم املعتمدة اليت حدد
عليها اجلمعية.

(هـ) األحداث األخرى املوجبة للتعويض
حدثا إىل غاية تشرين ٢٦٩لتعويض، منها حدثا موجبا ل٣٥٠منذ بداية املشروع، أثار املقاول أكثر من -٦١

.٢٠١٥حزيران يونيه ١٢و ٢٠١٤حدثا بني تشرين األول/أكتوبر ٨٢، و ٢٠١٤األول/أكتوبر 

ويتعلق جزء حمدود من هذه األحداث بالعناصر الرئيسية مثل األمن والسالمة وخطط الطوابق ومقصورات املدخل. -٦٢
وتتناول الغالبية العظمى أنواعًا شىت من املسائل، منها ما كان متوقعا (كاملسائل املتعلقة بامليزانيات املخصصة)، ومنها ما  
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(املخاطر)، ومنها ما يتعلق إىل حد ما بالتغيريات الربناجمية (ال سيما والتشييدكان ميكن توقعه على أساس عقد اهلندسة 
استثمارات التكاليف اإلمجالية للملكية والتغيريات اليت جيريها املستخدمون).

ا يف مستوى -٦٣ يف املائة من ٦٦وإىل حد اآلن، رفض مدير املشروع مجيع األحداث املوجبة للتعويض وتفاوض بشأ
مة اليت قدرها املقاول.القي

(و) التغري يف الوفورات املشرتكة املقدرة
من أجل التخفيف من حدة املخاطر وتشجيع املقاول على االحتفاظ بالتكاليف عند أدىن مستوى ممكن، اتفقت -٦٤

ل إىل احلد األقصى احملكمة معه على عقد يتضمن آلية للتقاسم ُتدفع مبوجبها للمقاول التكاليف املربرة احلقيقية اليت تص
أقل من قيمة العقد، يُقسم الفرق بني املقاول واحملكمة على لتكاليفمن قيمة العقد ("إمجايل األسعار"). وإذا كانت ا

أساس نسب توزيع متفق عليها.

اية املشروع، يتم تقدير حصة القسمة -٦٥ يف  ومن أجل احلصول على أفضل التوقعات املمكنة للتكاليف احلقيقية يف 
كل فرتة مالية (أربعة أسابيع) ويتم عرضها يف التقرير املرحلي.

ويستند تقدير حصة القسمة إىل ما يلي: (أ) القيمة املتوقعة للعقد، واليت ختتلف باختالف األحداث املوجبة -٦٦
قاول. ويقوم مدير للتعويض املتفق عليها (االحنرافات عن العقد األصلي)، و (ب) التكاليف املتوقعة اليت يتكبدها امل

يصرفها املقاول من أمواله اخلاصة، واهلوامش املنطبقة، والتكاليف اليتاملشروع بتقدير هذه األخرية على أساس التكاليف 
اليت ال تزال متوقعة إلكمال األشغال.

ن يورو. ويف ضوء مليو ٢,٩ويف وقت انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجمعية، ُقدرت حصة احملكمة من القسمة مببلغ -٦٧
أفضل السيناريوهات احلايل، تبلغ قيمة العقد (بسبب األحداث املوجبة للتعويض) أكثر من التكلفة التقديرية الالزمة 

مليون يورو.٣,٤مليون يورو لتصل إىل ٠,٥إلكمال األشغال. وبالتايل فإن حصة احملكمة من القسمة تزيد مببلغ 

. ويؤدي ذلك إىل زيادة يف قيمة العقد، Courtysتطبيق معايري املفاوضات مع شركة ويف أسوأ السيناريوهات، يتم -٦٨
مليون يورو.٢,٠ولكن التكاليف ترتفع أكثر من ذلك. وينتج عن ذلك اخنفاض حصة احملكمة من القسمة مببلغ 

(ز) الطوارئ
. ومباشرة قبل هذا ٢٠١٥أيار/مايو ٧حول إمكانية إبرام صفقة ختامية يف Courtysجرت مناقشات مع شركة -٦٩

يورو تعتقد أنه ينبغي أن يُدرج يف املناقشة لتغطية مبلغ ٠٠٠٥٠٠مبلغا قدره Courtysاالجتماع، حددت شركة 
، Courtysقديرات شركة . وبناء على هذا االجتماع وتشروعاألحداث املوجبة للتعويضات اليت مل تُرفع بعد إىل مدير امل

ذا املبلغ يف ظل أسوأ السيناريوهات ومببلغ  يف ٠٠٠١٠٠يرى مدير املشروع أن من احلكمة ختصيص اعتماد للطوارئ 
االيت مل حتدَّد بعد ومل تُرفع Courtysظل أفضل السيناريوهات يف حال وجود أي أسس موضوعية ملطالبات شركة  بشأ

للتعويض.أحداث حمتملة أخرى موجبة 
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ميزانية االنتقال- ٢

، أبلغ مدير املشروع اللجنة أنه فيما يتعلق مبشروع االنتقال، حيتمل أن يكون هناك جتاوز ٢٠١٥آذار/مارس ١٠يف-٧٠
مليون يورو نتيجة لتنفيذ تصور خمتلف لتكنولوجيا املعلومات وتوقعات خمتلفة بشأن ما ينبغي أن يتم توفريه من ٣,١قدره 

االنتقال فيما يتعلق بالتربيد ونظم كشف احلرائق ومد الكابالت ومشروعتكنولوجيا املعلومات يف مشروع التشييد 
وعمليات الشراء. ولن ميّكن التصور األصلي املتمثل يف إعادة استخدام نظم تكنولوجيا املعلومات احلالية احملكمة من أداء 

يم نظام تكنولوجيا تصمدةوظائفها بطريقة آمنة وفعالة. ويف جهد مشرتك مع قسم تكنولوجيا املعلومات، أدت إعا
املعلومات إىل تكاليف أقل بكثري مما كان متوقعا، ولكنه مل يكن من املمكن مع ذلك تفادي جتاوز ميزانية تكنولوجيا 

مليون يورو.٣,١املعلومات واالتصاالت بنحو 

احملكمة وبالتعاون ، أبلغ مدير مشروع اللجنة بإجراء عملية هلندسة القيمة بدعم من قلم٢٠١٥نيسان/أبريل ٩ويف -٧١
مع األقسام املتأثرة يف احملكمة لتحقيق وفورات يف جوانب أخرى من مشروع االنتقال لتعويض التجاوز يف ميزانية تكنولوجيا 

مليون ١١,٣عاد مشروع االنتقال مرة أخرى إىل حدود امليزانية املعتمدة البالغة مة،املعلومات. ونتيجة لعملية هندسة القي
يورو.

قرب من ـــــزانية (ما يـــــادات امليـــــيض اعتمــــسام على ختفـــوقد حتققت بعض الوفورات من خالل االتفاق مع األق-٧٢
يورو)، وذلك عن طريق حماولة حتقيق نفس النواتج بتكلفة أقل. وهذه هي الفئة الوحيدة اليت ال تزال بعض ٠٠٠٣٤٣١

ا بناء على نتائج عمل اث ـــــة لألثـــــادات املخصصـــــيض االعتمـــالوفورات ختفذهية الشراء. وتشمل هاملخاطر مرتبطة 
يورو)، وختفيض ٠٠٠٢٧٥يورو)، وختفيض االعتمادات املخصصة للمقاول املكلف باالنتقال (٠٠٠٧٦٤(

اية عام  يورو).٠٠٠١٤٠(٢٠١٥االعتمادات املخصصة لتنظيف املبىن يف 

روع االنتقال يف حالة امليزانية يف ـــــات ملشـــــاريوهـــــل أسوأ السينـــــيورو يف ظ٠٠٠٥٠٠دره ـــــياطي قـــــوقد أدرج احت-٧٣
لتغطية خماطر نتائج عملية الشراء املذكورة، مع مراعاة أن ميزانية مشروع االنتقال مل تتضمن أبدا ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٢

غري متوقعة، ووفقا لقرار توحيد مشروعي التشييد واالنتقال، سيكون من الضروري مبلغا خمصصا ألي خماطر أو تكاليف 
متويلها يف حال ظهورها من احتياطي مشروع التشييد.

طلب الزيادة في الميزانية الموحدة- ٣

التشييد يف ضوء املعلومات الواردة أعاله، يطلب مكتب مدير املشروع الزيادة يف ميزانية املشروع املوحد (مشروع-٧٤
، وهو ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٢ات يف حالة امليزانية احملددة يف ـــــيناريوهـــــوأ الســـــدار أســـــبلغ مقـــــتقال) لتـــــروع االنـــــومش

٥٢٤٩٩٣١املشرتكة املتوقع أن تبلغ يف أسوأ األحوال اتيورو، مع إضافة حصة احملكمة من الوفور ٧٢٥٧٩٣٦
يورو.٢٤٩٧٨٧٨ح املبلغ اإلمجايل يورو، ليصب

ومن شأن هذه الزيادة أن تضمن أن مجيع االلتزامات احملتملة اليت قد تكون ضرورية يف ظل أسوأ السيناريوهات ميكن -٧٥
تغطيتها خالل املراحل النهائية احلرجة للمشروع من أجل تفادي التأخريات احملتملة وجتنب أي زيادة ال داعي هلا يف 

يف.التكال
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) الذي استخدم يف املشروع، والذي يتسم بالشفافية NEC3وجتدر اإلشارة إىل أن عقد األعمال اهلندسية اجلديد (-٧٦
ا إىل جانب احلصة احملددة. اية املشروع، لن تُدفع إال التكاليف احلقيقية اليت متت مراجعة حسابا واالنفتاح، يعين أن يف 

حسن التوقيت- رابعا
خطة التشييد وفقا جلداوهلا الزمنية، ومن املتوقع أن تكتمل املباين وتصبح جاهزة لتشغلها احملكمة حسبما هو تسري-٧٧

. ٢٠١٥مقرر اعتبارا من أيلول/سبتمرب 

وإن مشروع االنتقال، مبا فيه التكاليف من قبيل معدات املستخدمني غري املدجمة والتكاليف املتبقية املتعلقة بتسليم -٧٨
ا وتكاليف االنتقال، يضمن أن احملكمة ستكون على استعداد إلشغال املباين الدائمة بالكامل يف املبا ين املؤقتة ألصحا

.٢٠١٥موعد أقصاه كانون األول/ديسمرب 

متاحة بشكل كامل لتقوم احملكمة ٢٠١٥وتظل الفرتة املمتدة ما بني أيلول/سبتمرب وكانون األول/ديسمرب -٧٩
تشرين ٣٠ال من املباين املؤقتة إىل املباين الدائمة. ومن املقرر أن يتم االنتقال الفعلي يف الفرتة املمتدة بني بالتحضري لالنتق
.٢٠١٥مربكانون األول/ديس١١الثاين/نوفمرب و 

يف الوقت وإذا وافقت مجعية الدول األطراف على الزيادة يف امليزانية، فسيتم إجناز مشروعي التشييد واالنتقال كليهما-٨٠
احملدد كما كان مقررا.
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الضميمة األولى
٢٠١٥حزيران/يونيه ١٢حالة ميزانية المباني الدائمة للمحكمة الجنائية الدولية في 

أسوأ األحوالأفضل األحوالالميزانية
تكاليف التشييد 

٧٠٠٠٤٠١٤١٦١٣٧٩٢١٤٠٦١٣٧٩٢١٤٠وثيقة االتفاق (باستثناء المعدات السمعية البصرية)
٠٠٠٠٠٠٦٧٣٧٢١٢٨٧٣٧٥٣٧٩المعدات السمعية البصرية

٠٠٠٧١٩٢٢٦٣٩٤١٢٢٦٣٩٤١تكاليف التشييد األخرى
٢٣١٠٤٦١٢٥٤١٨٥٨١٨٦٢٣٠٧٥٢١األحداث الموجبة للتعويض

٥٢٦٥٤٩٢١٠٨٥٣٢٢١٠٨٥٣٢٢التراخيص والرسوم
١٨٨٤٩٢٢٠٢٨٦١٠٥٢٠٢٨٦١٠٥٢٠األتعاب

٠٠٠٥٠٠١٠٠٠٥٠٠١٠٠٠٥٠٠١تكاليف أخرى
صفرصفر٠٠٠٣٠٠٤الميزانية اإلضافية

٦٤٥٦٤٧١٨٨٥١١٣٩٥١٩٣٥٩٣٩٣٧١٩٦المجموع الفرعي للتشييد
٠٠٠١٠٠٠٠٠٥٠٠احتياطي الطوارئ–المبلغ غير الملتزم به 
٠٠٠٨٠٠٠٠٠٨٠٠١المعدات السمعية البصرية–المبلغ غير الملتزم به 

٥١١٤٩٥١٩٢٥٩٣٦٣٧١٩٤المبلغ الملتزم به 

االنتقال
٣٥٥٠٨٢١٧٧٥٢٢٤٧٧٥٢٢٤تكلفة االنتقال
٨٢٠٤٥٠٣٥٤٩٩٩٢٢٥٤٩٠٦٢٣أتعاب االنتقال

١٨٠٨٣٤٦٨٣٢٩٧٤٧٣٣٢٠٦٢٨المعداتانتقال
٠٠٠٥٠٠صفرصفراالحتياطي

٣٥٥٣٦٧١١١٥٦١٩٢١١٦٥٦٨٦٤١١المجموع الفرعي لالنتقال
٠٠٠٥٠٠صفراالحتياطي–المبلغ غير الملتزم به 
٩٧٠٠٦٤٥٤٧٠٢٣٧٥المبلغ غير الملتزم به

١٨٦١٢٧٦١٨٦١٢٧٦المبلغ الملتزم به

٠٠٠٠١٥٢٠٠٦٦٧٥٨٧٢٠٤٢٤٩٨٠٢٢٠٨المبالغ الموحدة
٩٧٠٩٦٤٥٤٧٠٠٣٧٨المبالغ غير الملتزم بها

٦٩٧٦٢٢١٩٨٧٧٩٧٦٤٢٠٠المبالغ الملتزم بها

٠٠٠٠١٥٢٠٠٠٠٠٠١٥٢٠٠الميزانية
٢٤٩٧٨٧٨-٦٦٧٥٧٢٤-المبالغ الموحدة)-/- رصيد االلتزامات (الميزانية 

٩٥٢٤٠٩٣٥٢٤٩٩٣١)NEC3(عقد األعمال الهندسية الجديد حصة نصيب المحكمة من 
٧٢٥٧٩٣٦-٧١٥١٦٢١-حصة المحكمة)-/-رصيد التكاليف المتوقعة (رصيد االلتزامات 
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الضميمة الثانية 
االلتزامات والمدفوعات (النقدية الخارجة)
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الضميمة الثالثة
التطور المبين في التقارير المرحلية من الدورة الثالثة عشرة للجمعية إلى اآلن

أسوأ األحوالأحسن األحوال
التشييد

٢٠١٤٦١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٠٦٢ ٨٣٦ ١٣١ -

١خطط الطوابق ٠١٤ ٤٠٠ -١ ٣٤٨ ١٣٤ -
٦٧٨مقصورات املدخل ٦٧٩ -٤٧٨ ٦٧٩ -

١املعدات السمعية البصرية ٣٨٠ ٧٠٥ -٩٠٠ ٧٠٥ -
٩٦٢األمن والسالمة ١٩٠ -٨٧٦ ٨٢٦ -

٤٨٥أحداث أخرى موجبة للتعويض ٨٥٣ -٧١٩ ٧٥٤

٥٨٣التغري يف الوفورات املشرتكة ٨٠٩٥٨٣ ٨٠٩

٢٠١٥٣/أبريل نيسان ٣٢١ ٨١٣ -٥ ١٣٦ ٩١٣ -

١٤٢خطط الطوابق ٧٢٨ -٢٨٧ ٧٢٨ -
١املعدات السمعية البصرية ٥٣٧ ٤٦٤ -٢ ٥٩٤ ٩٦٤ -

١٨٥األمن والسالمة ٣٥٢ -٢٩٥ ٩١٢ -
٢٦٦أحداث أخرى موجبة للتعويض ٢٢٨ -٢٨٠ ١٥٠ -

١٠٠الطوارئ ٠٠٠ -٥٠٠ ٠٠٠ -

٨٤الوفورات املشرتكةالتغري يف  ٣٢٩ -١ ٥٠٠ ٧٥٧ -

٢٠١٥٥حزيران/يونيه ١٢ ٦٣٧ ٩١٤  -١٠ ٥٩٦ ٤٢٤ -

١٧٥االنتقال ١٩٩٤٩٧ ٣٠١ -

٤الميزانية اإلضافية ٣٠٠ ٠٠٠٤ ٣٠٠ ٠٠٠

١الرصيد ١٦٢ ٧١٥ -٦ ٧٩٣ ٧٢٥ -
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الضميمة الرابعة
المبين في التقارير المرحلية من الدورة الثالثة عشرة للجمعية إلى اآلن (المبالغ الموحدة)التطور

أسوأ األحوالأحسن األحوال
التشييدمشروع 

٢٠١٤٦١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٠٦٢ ٨٣٦ ١٣١ -

١خطط الطوابق ١٥٧ ١٢٨ -١ ٦٣٥ ٨٦٢ -
٦٧٨مقصورات املدخل ٦٧٩ -٤٧٨ ٦٧٩ -

٢املعدات السمعية البصرية ٩١٨ ١٦٩ -٣ ٤٩٥ ٦٦٩ -
١األمن والسالمة ١٤٧ ٥٤٢ -١ ١٧٢ ٧٣٨ -

٧٥٢أحداث أخرى موجبة للتعويض ٠٨١ -٤٣٩ ٦٠٤
١٠٠الطوارئ ٠٠٠ -٥٠٠ ٠٠٠ -

٤٩٩التغري يف الوفورات املشرتكة ٤٧٩٩١٦ ٩٤٩ -

٢٠١٥٥حزيران/يونيه ١٢ ٦٣٧ ٩١٤ -١٠ ٥٩٦ ٤٢٤ -

االنتقالمشروع 
صفرصفر٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر 

٢٠١٥١٧٥حزيران/يونيه ١٢ ١٩٩٤٩٧ ٣٠١ -

٤الميزانية اإلضافية ٣٠٠ ٠٠٠٤ ٣٠٠ ٠٠٠

١الرصيد ١٦٢ ٧١٥ -٦ ٧٩٣ ٧٢٥ -
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المرفق الرابع
قائمة الوثائق

ICC-ASP/13/43 األعمال املؤقتجدول
ICC-ASP/13/43/Rev.1جدول األعمال
ICC-ASP/13/43/Add.1القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت
ICC-ASP/13/44انتخاب قاض مللء منصب قضائي شاغر يف احملكمة اجلنائية الدولية

ICC-ASP/13/44/Add.1
–إضافة –قاض مللء منصب قضائي شاغر يف احملكمة اجلنائية الدولية انتخاب

سحب ترشيح

ICC-ASP/13/45
انتخاب قاض مللء منصب قضائي شاغر يف احملكمة اجلنائية الدولية: دليل 

االنتخاب
ICC-ASP/13/46تقرير اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة عن أعمال جلستها الرابعة
ICC-ASP/13/L.10اجلزء األول: [مشروع] اإلجراءات
ICC-ASP/13/L.11[مشروع] تقرير اللجنة املعنية بوثائق التفويض
ICC-ASP/13/L.12[مشروع] قرار بشأن املباين الدائمة
ICC-ASP/13/L.12/Rev.1[مشروع] قرار بشأن املباين الدائمة

ICC-ASP/13/L.13
ربعة أعضاء يف اللجنة االستشارية األإعادة انتخابمنعإلغاء[مشروع] مقرر: 

املعنية برتشيحات القضاة
ICC-ASP/13/L.14[مشروع] تقرير رئيس جلنة الرقابة

___________________


