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الدورة الثالثة عشرة
٢٠١٥نوفمرب/تشرين الثاين٢٦-١٨، الهاي

)(لجنة الرقابةعن أنشطة الثاني ّ مرحلي  التقرير ال

المحتويات
الصفحةةمقدم-أوال
ّ  استعراض عام  بشأن وضع وتكاليف املشروع املوح د-ثانيا                             ّ٣
٣توحيد مشروعي التشييد واالنتقال-ألف
٤وضع تكاليف مشروع التشييد-باء

٤وضع تكاليف املشروع -١
٤التوقيت(أ)

٤امليزانية(ب)
٤يورومليون٤،٣تفويض من اجلمعية للزيادة يف امليزانية لكي تبلغ (ج)
٦ماليني٦بقيمة ّ  تفويض السلطة من اجلمعية لزيادة املخصص املايل املوح د (د)
٦التوقعات املالية(ه)

٧املخاطر (احتياطي املشروع واستخدام االحتياطي اإلضايف)-٢
٧حاالت التعويض-٣

٨وضع وتكاليف مشروع االنتقال-جيم
٨امليزانية-١
٨كاليف مشروع االنتقالحتليل قيمة ت-٢

٩التمويل- دال
٩استخدام الفائض-١
٩)مليون يورو٤،٣ّ                متويل الزيادة املفو ضة يف امليزانية ( -٢

)(صدر سابقا  حتت رقم       ًCBF/25/9
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١٠)مليون يورو٦متويل الزيادة يف امليزانية اليت وافق عليها اجلمعية ( -٣
١٠ّ             املسد دة دفعة واحدةاملبالغ -٤

١١ملكية املباين الدائمة-ثالثا

١٢الفوائد املتعلقة بامللكية-ألف

١٢التكلفة اإلمجالية للملكية-باء
١٣مسامهات الدول األطراف اجلديدة -جيم
١٤ّ         خط ة احلكامة - دال- دال

١٧األنصبة املقررة - هاء
١٩مسائل أخرى-ً رابعا  
١٩استئجار املباين املؤقتة-ألف

٢٠التقرير املايل-ً خامسا  
٢٠النفقات املتعلقة باملشروع-ألف

٢٠ّ                    املبالغ املخص صة للتشييد واالنتقال -١
٢١املبالغ املصروفة من ميزانييت التشييد واالنتقال-٢
٢١املبالغ املصروفة من امليزانية السنوية للمحكمة-٣
انية إمجايل التكلفة املتوقعة للمشروع: ميزانية التشييد واالنتقال، إضافة إىل ميز -٤

احملكمة (املباين الدائمة) 
٢١

٢٢والفوائد املستحقة اللجوء إىل قرض الدولة املضيفة -٥
٢٢الصندوق االستئماين-٦

ّ              املبالغ امل س د دة دفعة واحدة-باء  َ ُ٢٢
٢٠١٥٢٣جزيران/يونيو ١٥ّ                  وضع املبالغ املسد دة يف دفعة واحدة يف األولاملرفق 
٢٦للملكيةقرار بشأن التكلفة اإلمجالية مشروعالثايناملرفق 
٤٠اللجنة املعنية باملباين ومكتب مدير املشروعالثالثاملرفق
عرض مايل ّ                                              التقرير املرحلي املقد م للجنة الرقابة: مشروع البناء ومشروع االنتقال: الرابعاملرفق

صايف اإلنتاج األويل للمحكمةّ      عام  ملوجز 

٤٥

، مكتب مدير ١- املتعلقة بالربنامج الرئيسي السابعنفقات وخطط امليزانيات الاخلامساملرفق
٢٠١٥آب/أغسطس ٣١املشروع (املباين الدائمة)، حىت 

٤٧

َ ّ          جمموع التكاليف امل تـ و ق عة ملشروع السادساملرفق ٢٠١٥آب/أغسطس ٣١املباين الدائمة، حىت ُ َ 
املباين الدائمةشروع املقبلة ملاإلنفاق وامليزانيات -(بآالف اليورو)

٤٨

٢٠١٦٤٩- ٢٠١٥لفرتة توقعات التدفقات النقدية السابعاملرفق
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ّ  مقد مة-ّ ً أو ال  
بوصفها هيئة مجعية الدول األطراف جلنة الرقابة ("اللجنة") تأنشأ،)٢٠٠٧السادسة (ايف دور-١

١.دائمةاملباين السرتاتيجية ملشروعتابعة للجمعية تتوىل الرقابة االفرعية

، اليت تنص على أن ١٤، املرفق الثاين، الفقرة ICC-ASP / 6/ RES.1لقرار لم هذا التقرير وفقا َّ يقد  -٢
جلنة الرقابة . وتعرضاً       ً                                                  تقريرا  مرحليا  إىل جلنة امليزانية واملالية قبل كل اجتماع من اجتماعاجلنة الرقابةتقدم

.معية الستطالع رأيها فيهاآثارا مالية على اجلعليها الطلبات اليت ترتب 

جلنة ، عقدت ٢٠١٤أبريل نيسان/يفتقدُ ع  يت منذ الدورة الرابعة والعشرين للجنة امليزانية واملالية، ال-٣
١٠و٢يونيو و حزيران/٢٣و ٢٢و، ١٨و،١٦و، ٩و،٢ومايو،أيار/٢٨جلسات: يف ١٧الرقابة 

٢٠١٥سبتمرب أيلول/١٨و١٥و١١س وأغسطآب/٢٦و٢٥و١٧و١٣يف ّ مث  يوليو، متوز/٣٠و
ة عشر ةالثالثاملستأنفة إىل الدورة ً ا  تقرير ّ          قد مت اللجنة حتت رئاسة السيد روبرتو بيليلي (إيطاليا). و 

يونيو حزيران/٢٥املباين الدائمة يف نعICC ASP/13/RES.6جلمعية القرار واعتمدت ا٢للجمعية.
٢٠١٥.

يوليو متوز/٣تاريخ، اعتبارا من٢٠١٥مايو أيار/٢٧براديل يوم استقال مدير املشروع، السيد نيل-٤
ّ توىل  يرلندا) و آة برئاسة سعادة السيد جون نريي (عملية التوظيف التنافسيبإجراء اللجنة وقامت . ٢٠١٥

.٢٠١٥أغسطس آب/١١يف ّ   مهم ته (اململكة املتحدة)، جيفونس مدير املشروع اجلديد، السيد كينيث

ّ بشأن وضع وتكاليف المشروع الموح دّ ض عام  استعرا-ثانيا
توحيد مشروعي التشييد واالنتقال-ألف

لمباين الدائمة، واحد ليف مشروع ٢٠١٣يوليو متوز/٥منذ مشروعي التشييد واالنتقال مت توحيد -٥
والذي  وحد امللكافة اجلوانب املتعلقة باملشروعامدير وبوصفه مع احملكمة. ّ تام  اتفاق و بقرار من جلنة الرقابة 

حتت إشرافمدير املشروع، يعمل كل من اللجنة واملسجلةحتت سلطً ا  بقاسّ               كان يعد  كل واحد منهما 
. ً معا  االنتقالو املتعلقة مبشروعي التشييد املالية الشؤون العمليات و بشأن كل من اللجنة واملسجل، 

٣.ملشروعاحكامةوتنعكس هذه التغريات يف هيكل 

١٤- تشرين الثاين/نوفمرب٣٠، نيويورك، لسادسةالدورة ا، ةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولي١
لد األول، اجلزء الثالث، القرار)ICC-ASP/6/20( ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  .واملرفق الثاين،5، الفقرة.1ICC-ASP/6/Res، ا

حزيران/يونيو ٢٥- ٢٤،الهاي،عشرةةالثالثدورة ال، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية٢
٢٠١٥ )ICC-ASP/13/20/Add.2(،املرفق الثالث.

من ٢٤إىل ١٤، املرفقات األول، والثاين والتاسع ( الفقرات من ٦٢- ٦٠و٤٣، الفقرات ICC-ASP/12/43تقرير عن أنشطة جلنة الرقابة، ٣
).ICC-ASP/12/Res.2القرار 
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ف مشروع التشييدوضع تكالي-باء

مشروع الوضع - ١

التوقيت)أ(
، مل يتم الوفاء ٢٠١٥متوز/يوليو ١٥يف ،حسب العقد، ً يف حني كان موعد االنتهاء األويل متوقعا  -٦

ّ  أ ج لوإن كان قدباملوعد النهائي  ، ال ً تقريبا  مع أن مشروع البناء قد انتهى . و ٢٠١٥/سبتمرب أيلول١إىل ُ
ونتيجة .بإجناز أنشطة االختبار واإلعداد للتشغيلبعد، وال سيما فيما يتعلق ّ تتم  ملعمال تزال هناك أ

لكن . ٢٠١٥أكتوبر تشرين األول/١٥و ١بني تاريخ ما حىت ِّ شي داملباين من املمت تأجيل استالم لذلك،
متاحة بشكل كامل للمحكمة للتحضري ٢٠١٥ديسمرب كانون األول/سبتمرب و أيلول/١الفرتة بني تبقى 

للمحكمة وسوف ةالفعليالعملية تأثر ت، مل هكذاذه اخلطوة من الفرتة االنتقالية إىل املباين الدائمة. و هل
جيب على العقد، . ومبوجب٢٠١٥ديسمرب كانون األول/١١نوفمرب و تشرين الثاين/٣٠بني ىجتر 

ضافية النامجة عن اإلّ          هذا من شأنه أن يعو ض التكاليف، و الف يورو يومياآ١٠املقاول دفع غرامة قدرها 
سنة تستغرق فرتة الضمان اليت سويشمل مشروع التشييد.٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١تأخري بعد هذا ال

.٢٠١٥أكتوبر تشرين األول/١٥و١حملكمة، بني اُ ّ  م شي دمن قبل املباينواحدة بعد تسليم 

امليزانية)ب(
ّ          مت  ختصيص امليزانية للمشروع املوح د كالتايل:-٧                           ّ

٤؛لالنتقال١١،٣لبناء ول١٨٤،٤، منها مليون يورو١٩٥،٧= ٢٠١٣

٥مليون يورو)؛٤،٣(تفويض السلطة إىل اللجنة لزيادة بنسبة ، مليون يورو٢٠٠= ٢٠١٤

اء مع نفقات ، مليون يورو٢٠٦= ٢٠١٥ تسفر (شريطة أن ، مليون يورو٢٠٤هدر بلغ قروع مباملشإ
٦قعة).النتائج املتو عنNEC3عقد تقاسمآليات

تبلغ التكاليف و ٧من امليزانيات السنوية العادية للمحكمة،مثانية ماليني يورومبلغ قدرهمبا يف ذلك 
يورو.مليون ٢١٢اإلمجالية للمشروع حاليا 

مليون يورو٤،٣تبلغ(ج) تفويض من اجلمعية للزيادة يف امليزانية لكي
تخذ ُ ت  ً بريا  اكون تدتأن على، اتقرار اللجنة سلطة "اختاذ الضت اجلمعية إىل ّ الثالثة عشرة، فو  ايف دور-٨

يف يورومليون ٤،٣بلغ ميزانية املشروع تيفي زيادات ألوحسب الضرورة واالقتضاء، كمالذ أخري 

ICC-ASP/12/Res.2رار من الق١٥الفقرة ٤
ICC-ASP/13/Res.2من القرار ١٧الفقرة ٥
ICC-ASP/13/Res.6من القرار ٢الفقرة ٦
أنظر املرفق السادس7
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مليون يورو، ٢٠٠إىل حد أقصى قدره مليون يورو، ١٩٥،٧امليزانية من تأذن بزيادة يف ، وبذلك ٢٠١٥
٨".روعلضمان األمن املايل للمش

ا العملجراءات اإلبواسطة واصلت اللجنة تنفيذ الرقابة على اإلنفاق ٩وفقا لوالية اجلمعية،-٩ ، اجلاري 
املعلومات التفصيلية الواردة يف التقارير املرحلية تنقيح ب-املستقل اخلبريبناء على مشورة -مبا يف ذلك 

نوعية النفقات.إجازةالشهرية و 

مت لكي توافق عليها، بعد أنرضت على اللجنة زيادات يف التكاليف ُ منقح، ع  يف غياب إجراء و -١٠
ألف يورو، حسب ١٥٠اليت ال تتعدى للنفقات بالنسبة إال ة كن ممكنتملااللتزامات اليتإبرام بالفعل 

ونتيجة لذلك مت استدعاء اللجنة يف عدد ٢٠١٤،١٠إلجراءات السابقة اليت وافقت عليها اللجنة يف عام ا
ذها مدير املشروع.اختلتصديق على قرارات ال لشيء إال لمن احلاالت 

قدرهمبلغ إمجايل كانت اللجنة قد وافقت على ٢٠١٥أبريل نيسان/١٥قبل ، نتيجة هلذه القرارات-١١
، هكذامن قبل اجلمعية. و ااملفوض هليورو، وهو املبلغ األقصىمليون٤,٣من أصل ، يورو٣٢٦١٠٩٢

١٠٣٨٩٠٨، ما يزال ميكنها املوافقة على زيادة يف امليزانية قدرهاذلك التاريخا حىت أالحظت اللجنة 
نطاق على هذا األساس، أي يف ال يزال مضمونااألمن املايل للمشروع يكون اية املشروع، و يورو، إىل

.يورومليون ٢٠٠ّ  يتعد ى مايل ال مبلغ 

قد تطرحهااليت قد أشار إىل اخلطورةقل للجنة ، كان اخلبري املست٢٠١٥مارس آذار/٢٧منذ -١٢
، بدال من التوصل إىل التحكيمإىل ءباللجو التعويض) حاالت لقضايا املعلقة مع املقاول العام (اتسوية 

ثابت.مبلغ علىاتفاق عن طريق التفاوض 

وع قررت املقدمة إليها من قبل مدير املشر اليفختلف التكملعند إجراء حتليل للسيناريوهات -١٣
") Courtysلتفاوض مع املقاول العام ("باروعأذن ملدير املشتأن ٢٠١٥أبريل نيسان/٢٠اللجنة، يف 

ا أن صفقة حول  ماليني٣قدره أقصى ّ د  مبلغ حبالتكلفة يف تسوي الشكوك املتعلقة بختامية من شأ
، وبالتايل ضمان إجناز املشروع وماليني يور ٤،٣األقصى واملتمثل يف االحتياطيحدود املبلغ ، أي يف يورو

.ااملأذونضمن امليزانية 

خمتلفخطاء يف حسابات وقوع أبمدير املشروع اللجنة أبلغ٢٠١٥مايو أيار/٢٨، يف لكن-١٤
فوق يورو٢،٧(أو ماليني يورو٧مببلغ ؤدي إىل زيادة يف التكاليف املقدرة تقدسيناريوهات، ال

يل دون حتياطي)، اال .االتفاقإبرام ُ       وأن حت 

ICC-ASP/13/Res.2القرار ٨
من املنطوق.١٨، الفقرة ICC-ASP/13/Res.2القرار ٩

١٠
CBF/23/10يف امليزات التمثيلية واالستثماراتبالنفقات املتعلقة باللجنة "تأذن ٣٤لفقرة ، التقرير املرحلي الثاين عن أنشطة جلنة الرقابة، ا

ض النفقات املقرتحة من قبل مدير املشروع حتت أي أن ترف. وميكن للجنة أيضا ألف يورو١٥٠فوق ت، فضال عن أي نفقات إمجايل تكاليف املباين
."فئة أخرى، على أساس االعتبارات االسرتاتيجية والسياسية
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يفً طلب مدير املشروع زيادة  ،٢٠١٥يونيو حزيرا/١٧يفلتكاليف، لمن التحليلإجراء مزيدبعد -١٥
(أي يورو٨٧٨٧٢٤٩ضع امليزانية، مببلغ إمجايل قدره و يف أسوأ سيناريو تطابق وحد املشروع املميزانية 

مجيع االلتزامات تغطية زيادة ضمان وكان القصد من هذه ال١١).ةحتياطييني االمال٤،٣زيادة على
بسبب التأخري يف ةكبري ات، وبالتايل جتنب اضطرابتكون ضرورية يف السيناريو األسوأاحملتملة اليت قد 

شهر  احملكمة على االنتقال إىل املقر اجلديد قبل من عجز على ذلك وما قد يرتتب املشروع االنتقايل، 
.٢٠١٥ديسمرب كانون األول/

.ماليني٦بقيمة ّ             مايل موح د يف امليزانية خمصصالسلطة من اجلمعية لزيادةتفويض )د(
يف التقرير الوارد١٤طلبهإىل و ١٣د،ّ وح  املشروع املوضع نإىل تقرير مدير املشروع ع١٢أشارت اللجنة-١٦

من يورو ٥٢٤٩٩٣١مبلغأنإىل و ،٢٠١٥يف ميزانية ، يورو٨٨٠٨٧٢٥مبلغ إضايف قدره بزيادة 
اية ً        إذنا  بإبرام باعتباره إال اكون ضرورييال موع قد هذا ا .٢٠١٥يوليو شهر متوز/التزامات بعد 

وبواسطة ، ٢٠١٥/يونيوحزيران٢٥املشاورات بني الدول األطراف يف على بناء على هذا الطلب و -١٧
يزانية امليف خمصصات زيادة علىاجلمعية، يف مجلة أمور، وافقت ، ICC-ASP/13/RES.6قرار ال

ا وبالتايل ماليني يورو. ٦قدره بلغمباملوحدة  لكنمليون يورو، ٢٠٦اه أقصا  حدبلغت امليزانية املأذون 
إذا أسفرت آلية التقاسم املنصوص عليها يف العقد مع املقاول العام يورو ٥٢٤٩٩٣١ّ    لن يتم  صرف

َ  ّ َ    على النتائج امل تـ و قـ ع ة.  مباشر غري مباشر أو تأثري أيلزيادة يف امليزانية ن له لن يكو أنً وقررت اجلمعية أيضا  ُ َ 
احتياطات يفاحلد من املستوى املأذون به إال بتخفيض متويلها ّ يتم  لن الدول األطراف، و اشرتاكات على 

).تشغيليوصندوق رأس املال الااللتزامات املتصلة باستحقاقات املوظفنياحملكمة (

ةتوقعات املاليال) ه(
أغسطس آب/٣١املشروع يف ُ ّ   عن م دب ر ر الشهري الصادر عن مكتب مدير املشروع و يف التقري-١٨

ّ    يورو، أقل  من ٧٨٣٩٨٤سيكون يف أحسن احلاالت واالنتقال روعي التشييد مشكان رصيد ،  ٢٠١٥
مبوجب ةاملتوقعيورو٣٩١٥٢١٢صة مبلغ احلمبراعاةّ        مليون يورو املتوق ع إنفاقه٢٠٤البالغقصىاحلد األ

١٥املشروع.بانتهاء رمسل إال لن ت، تإذا حتققالذي ينص على أنه ، NEC3قد الع

٠١١٧٣٠١سيكون مدينا مببلغ قدره لمشروع ملوحدة ليزانية اكان رصيد املأسوأ احلاالت،  يف و -١٩
مليون يورو.٢٠٤البالغة النفقات املتوقعةفوقيورو، 

باإلضافة إىل توقع أسوأ احلاالت يف ماليني يورو٦٧٩٣٧٢٥يبلغسيناريوأسوأ ، كان ٢٠١٥يونيو حزيران/١٢استنادا إىل حالة امليزانية يف ١١
يورو.١٩٩٣٥٢٤املشرتك للمحكمة مببلغ االدخار 

رمسية للجمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي . الوثائق ال٢٠١٥يونيو /حزيران٢٤لدول األطراف، بتاريخ لتقرير رئيس جلنة الرقابة ١٢
)، واملرفقICC-ASP/13/20/Add.1(٢٠١٥يونيوحزيران/٢٥- ٢٤، الهاي، املستأنفةللمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة عشرة

الثالث.
حزيران/يونيو.١٩إصداره يف ّ   ُ     وضع املشروع املوح د، أ عيد –تقرير مدير املشروع –التذييل الثاين املرجع نفسه، ١٣
حزيران/يونيو.١٩مليون يورو يف امليزانية: خيارات اللجنة، بتاريخ ٨،٧اقرتاح زيادة -التذييل األولاملرجع نفسه، ١٤
نية البناء، مليزايورو ٣٣٠٩١٥١، عندما كان هناك رصيد يبلغ ٢٠١٥آب/أغسطس ٣ً                           زاد هذا السيناريو تدهورا  منذ التقرير السابق احملدث يف ١٥
يورو.٣٤٤٢٤٦٤مبلغ قدرهصة املتوقعة مراعاة احلمع
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ضافي)إلاحتياطي الالمخاطر (احتياطي المشروع واستخدام ا-٢

ف َ عر  ُ احتياطي املشروع، الذي كان ي  بواسطة معاجلتها من الناحية املالية ّ تتم  املخاطر املتوقعة و ترد -٢٠
يتم حتديثه بشكل منتظم من قبل مدير املشروع ومراقبته من ذي كان "، والّ       سجل  املخاطرسابقا باسم "

قبل اللجنة.

بل اللجنة قبل تقدمي العطاءات ملشروع البناء، يفن قُ             أ عيد تنظيمها ملمشروع لميزانية تواعتمد-٢١
لميزانية أساسا لتقارير مرحلية اجلديد لهذا اهليكل ّ  فوف ر على توصية من مدير املشروع. ً ، بناء  ٢٠١٢

.تشييدتقارير) منذ بداية الالشهرية من قبل مدير املشروع ("املركز املايل" جزء من 

زيادة يف امليزانية بأن تأذن، عند الضرورة، بلجنةت اجلمعية الّ فو ض، ٢٠١٤ديسمرب كانون األول/يف  -٢٢
يف بزيادة أذنت، كانت اللجنة قد ٢٠١٥أغسطس آب/٣١وحىت تاريخ . يورومليون ٤,٣صل إىل ت

مايو يف شهري أيار/استنادا إىل حتليل التكاليف املنقحة و . يورو٩٢٤٢٩٠٤امليزانية قدرها
ّ   يف امليزانية املوح دة بزيادة ةعشر ةالثالثا املستأنفة لدول األطراف يف دورمجعية اأذنتيونيو، حزيران/و 

ماليني يورو٢ال يتم صرفيورو،ماليني ٢٠٦ليصل إمجايل ميزانية املشروع إىل ماليني يورو،٦قدرها 
دعت و َ ّ َ    و قـ ع ة. ُ  َ أسفرت آلية التقاسم املنصوص عليها يف العقد مع املقاول العام على النتائج امل تـ  منها إذا

اجلمعية اللجنة إىل مواصلة تنفيذ رقابة صارمة على النفقات ضمن االحتياطي االسرتاتيجي املعتمد 
املشروع.جيب إبرامها يف نطاقأية التزامات بللمشروع، مبا يف ذلك من خالل السماح مقدما 

التعويضحاالت - ٣

حيق للمقاول األعمال،ّ    املتعل قة بعلومات امليف أو سهو أو عدم اتساق يف حال وجود أي تغيري -٢٣
، Brinks Groepبرينكسجمموعةمدير املشروع (هَ بل  َ ق  إن ُ    ما ي سفر هو تعويض، و بملطالبة االعام 

تكاليف املشروع يف، وبالتايل السعر األقصى املضمونزيادة يف شروع) عن مستشار مكتب مدير امل
، مت االتفاق حالة٤٢١اإلمجايل تعويض البالغ عددعا ضمن حاالت المنو شروع. املالحتياطي بالنسبة 

زال العديد يال و قة. ّ معل  حالة ٢٧ال تزال و ٥٣رفض و ، ّ مدير املشروع واملقاول العام  حالة بني ٣٤١ىعل
من أجل االتفاق على التكلفة ")كورتيز""Courtysمع املقاول العام ("من املسائل قيد املناقشة مع

املسألة إىل القضاء (إجراء ما قبل التحكيم إحالةعدم االتفاق، ميكن للمقاول يف حالةو ١٦النهائية.
ما قبل من الطرفني الطعن يف قرار يبقى احلق ألي ، إجراء ما قبل التحكيموبعد). NEC3مبوجب العقد 

حتكيم.بإجراء التحكيم 

تتعلق ، مطالبة ") كورتيز("املقاول العام ّ               ّ  قد مها املقاول العام  مطالبات التعويض اليت من ضمن -٢٤
، يف حني أن مدير املشروع وروي٨٣٤١٤٦١غلمبباملقاول هايقدر و ، العلويبتغيريات يف تصميم الطابق

رفض مدير العقد أن يطعن يف أيضا لكورتيز ألف يورو. وميكن٦٩٠تناهزيرى أن التكاليف كان 

جيوز له أن ، حيث يتم تعيني حمكم من قبل كل من العميل واملقاول، الذي Courtysإجراء ما قبل التحكيم املنصوص عليه يف العقد املربم مع ١٦
املعنية.نتائج التحكيم على املطالباتيقبل يقبل أو ال 
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َ   وال ت در ج . يني يورومال٢الضمان البالغتصنيف بتعويض املتعلقة ملطالبات ال التكاليف اإلضافية احملتملة ُ 
للمشروع النامجة عن القرارات القضائية و/أو إجراءات التحكيم يف احتياطي املشروع.

يوما من االنتهاء من املشروع ٣٠بعد للمقاول كورتيز املطالبة بالتعويض، وحىت ال يزال من املمكن و -٢٥
على الرغم من أنه من غري و ). ٢٠١٥نوفمرب تشرين الثاين/١٥-أكتوبرتشرين األول/٣٠(أي قبل 
ا لن متتنشأ حاالت املرجح أن  ، ً ا  كبري ً ا  مبلغثلتعويض جديدة يف هذه املرحلة املتأخرة من البناء، أو أ

ائي مع املقاول على تكلفة أن تظهر لعناصر جديدة ميكن يف أي وقت حىت يكون هناك اتفاق 
املشروع.

ليف مشروع االنتقالوتكاوضع- جيم

غري املتكاملة، والتكاليف املتبقية املتعلقة املستعمل ويشمل املشروع االنتقايل تكاليف مثل معدات -٢٦
بتسليم املباين املؤقتة، وتكاليف االنتقال. ويهدف هذا املشروع إىل ضمان أن تكون احملكمة مستعدة 

ً  استخداما  كامال  ملباين الدائمة الستخدام ا ، حيث سيتم ٢٠١٥ديسمرب كانون األول/د أقصاه  يف موعً    
االنتهاء من املشروع االنتقايل.

،ّ  املشي دةطلبات إجراء تغيريات بعد االنتهاء من املباين دراسةه صددبأنأبلغ مدير مشروع اللجنة، -٢٧
وإعداد تقديرات لتقدميها إىل اللجنة.

الميزانية-١

لغ ألية خماطر أو تكاليف غري ا، مبيورومليون ١١,٣اليت تبلغ ، مشروع االنتقالميزانية ال تشمل -٢٨
، وحداملاحتياطي املشروعبواسطة، سيتعني متويلها االنتقالالبناء و مشروعي متوقعة، اليت وفقا لقرار توحيد 

.ن وقعتإ

دف املتعلقة بالعناصر تكاليف عملية استعراض إجراء بينما مت -٢٩ شروع ختفيض تكاليف املاالنتقال 
مدير ّ    ه مل جيد كل  من أنب١٨اللجنةتبلغُ أ  ٢٠١٤،١٧يونيو ماليني يورو حبلول شهر حزيران/٢مببلغ قدره 

١٩النتقال.ميزانية ااملشروع واحملكمة جماال لتحقيق وفورات إضافية يف 

كاليف االنتقالتقيمة تحليل - ٢

هناك جتاوز االنتقال شروع مبق املشروع أنه يف ما يتعلّ ب رمدذكر ، و ٢٠١٥مارس آذار/١٠يف -٣٠
جيري تنفيذه الذي مفهوم تكنولوجيا املعلومات اختالف بني نامجة عن ماليني يورو ٣مببلغ حمتمل 

.ICC-ASP/12/Resمن الوثيقة ١٥الفقرة ١٧ 2
ICC-ASP/13/39، التقرير عن أنشطة جلنة الرقابةمن ٣٨- ٣٧الفقرتان ١٨
٢٠،١يف األصل مببلغاملقدراملبلغ من لتخفيضها تكاليف االنتقال ّ        مت ت مراجعة،روعنيتوحيد املش. أثناء ٤٢-٣٩املرجع نفسه، الفقرات ١٩

١،٩، على الرغم من أن٢٠١٣يف عام يورومليون ١١،٣البالغة) وصوال إىل امليزانية املتفق عليها ٢٠١١عام (على النحو احملدد يفيورومليون 
ال يزال يتعني تغطيتها من خالل امليزانية العادية -النتقال والبناء على حد سواءألنشطة ا-موظفي احملكمة اجلنائية الدولية يورو لتكاليف 

ها لن أن املزيد من اإلمكانيات لتحقيق وفورات قد تنشأ من عملية الشراء، ولكنيبدو . يف ذلك الوقت، كان ي السابع، الربنامج الرئيسللمحكمة
.املقصودتخفيض ماليني يورو اليت كانت متثل ال٢يف أي حال إىلتصل 
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بلغت ُ الالحقة أ  لعملية القيمةنتيجة . و تكنولوجيا املعلوماتخلدمات توقعات بشأن ما ينبغي تسليمهالو 
وقدرهايف حدود امليزانية املعتمدة تقال أصبح من جديد االنمشروع قيمة أن /أبريل بنيسان٩اللجنة يف 

.يورومليون ١١,٣

ضمن املشروع، وحتديد األولويات ء انتهاقرتاب بااملعلومات املتاحة ً      ا  بفضل ممكنقد أصبح ذلك و –٣١
لة وضع مثل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات، وااللتزام الذي أبدته احملكمة يف حماو األساسية ناصر الع

٢٠يف حدود امليزانية املعتمدة.االنتقال اللمسات األخرية على مشروع 

التمويل- دال

استخدام الفائض في الميزانية- ١

من مليون يورو، بتخصيص مبالغ ٥،٧يف حدود قررت اجلمعية العامة متويل تكاليف االنتقال -٣٢
مت متويل ومبا أنه ٢١.ّ            سد د دفعة واحدةمب كمبلغ تسوحي، ٢٠١٤-٢٠١٢السنوات املالية املتعلق بفائض ال

١،٣مبلغفقد بقي، ٢٠١٢بالسنة املاليةفائض املتعلقالمع ٢٠١٤يف عام يورومليون٤،٤مبلغ 
.٢٠١٤و٢٠١٣السنتني املاليتني من من الفائض املتوقع يله متو ينبغي، مليون يورو

)يورومليون ٤،٣الميزانية (في لزيادةل) و يورومليون ١،٣(االنتقال تمويل تكاليف التفويض ل- ٢

، مل يكن هناك فائض من ٢٠١٥أبريل نيسان/يف ُ          قد أ بلغت بذلك جلنة امليزانية واملالية كما كانت -٣٣
الالزم يورو، وهو املبلغمليون ١،٣من ّ يف ذلك الوقت لتمويل ما تبقى  متاح ٢٠١٤منوال٢٠١٣عام 

اللجوء إىل االحتياطيات النقدية للمحكمة، وفقا لقرار اجلمعية وتدرك اللجنة أنه ميكن ٢٢.ملشروع االنتقال
يتطلب ذلك.للمشروع وإذا كان التدفق النقدي ٢٣الصلة،يذ

ّ للحل  حلل مماثلاعن تفضيلهتأعربااللجنة أّ  ذك رتيورو،مليون ٤،٣وفيما يتعلق بتمويل -٣٤
من القواعد ٤,٧املعدلة القاعدة ض استنادا إىل فائاللتمويل تكاليف االنتقال، أي اللجوء إىل ُ َّ   امل ت ب ع 
٢٤.املالية

ا يف-٣٥ ص َّ ص  ُ خي  ٢٠١٤تعلق بالفرتة املالية املاجلمعية أن الفائض ّ   ، أك دت ةعشر ةالثالثاملستأنفة دور
، وقررت ّ            مبلغ مسد د دفعة واحدةُ َ     لي حت سب ك، يورومليون ١،٣يف حدود لتمويل تكاليف االنتقال املتبقية 

CBF/24/20من الوثيقة ٣٤إىل ٣١الفقرات ٢٠
.ICC-ASP/12/Resمن القرار ١٦الفقرة ٢١ لبناء لتمويل جزء من لاملتوقعةمن املدخراتيورومليون ٥,٦استخدام على فقت اجلمعية وا، 2

٢٠١٤-املالية ٢٠١٢من فوائض امليزانية العادية للسنوات يورومليون ٥,٧املبلغ وقدره ميزانية االنتقال؛ وسيمول باقي
.CBF/24/20من الوثيقة ٢٦و٢٥الفقرتان ٢٢
ُُ                                                   "توافق كذلك على أنه جيوز تقدمي س ل ف نقدية مليزانية املشروع من االحتياطي النقدي للمحكمة ، ICC-ASP/12/Res.2من القرار ١٧الفقرة ٢٣

ً ، بصفة ذلك إجراءا  ٢٠١٤إىل ٢٠١٢، وذلك لتلبية أي احتياجات نقدية قبل توافر الفائض املتعلق بالسنوات املالية من ٢٠١٦-٢٠١٤يف الفرتة 
مبلغ معّني ومع جدول زمين مّتفق عليه لالسرتداد".ات املالذ األخري، يف حدودً       ً         مؤقتا  وحصيفا  من إجراء

CBF/24/20من الوثيقة ١٧و١٦الفقرتان ٢٤



ICC-ASP/14/28

10

لتعويض الزيادات يف امليزانية اليت وافقت التالية الية املفرتات الو ٢٠١٤ّ                املتعل ق بالسنة املالية الفائض توزيع 
٢٥.يورو٤،٣على أال يتجاوز مقداره وفقا لسلطتها املفوضة، جلنة الرقابة عليها

يف . يورومليون ٢٠١٤،١،٢يفاملقدرةاألموال الفائضة ، بلغت ٢٠١٥أغسطس آب/٣١وحىت -٣٦
يورومليون ١،٣ةاملبلغ املطلوب لتغطية تكاليف االنتقال املتبقييكون تتوقع احملكمة أن ،هذه املرحلة

اية ،٢٠١٤للسنة املاليةمن األموال الفائضةً ا  متاح للمراجعة ً خاضعا  و ٢٠١٥فرباير شهر شباط/حىت 
.٢٠١٦يف منتصف عام اسيتم االنتهاء منهالذي 

)مليون يورو٦الميزانية التي أقرتها الجمعية (تمويل الزيادة في- ٣

ا-٣٧ ماليني ٦ّ                  خمص ص امليزانية البالغ متويلّ يتم  أنه لن، قررت اجلمعية املستأنفةةعشر ةالثالثيف دور
وصندوق االلتزامات املتصلة باستحقاقات املوظفنيإال بتخفيض املستوى املأذون به يف اإلضافيةيورو

.ليرأس املال التشغي

االلتزامات املتصلة باستحقاقات وأشارت اللجنة إىل أن املكتب سيتخذ قرارا بشأن مستوى ختفيض-٣٨
، حسب االقتضاء، بناء على مراجعة املراجع اخلارجي وتوصيات وصندوق رأس املال التشغيلياملوظفني

٢٦جلنة امليزانية واملالية.

ّ             المسد دة دفعة واحدةالمبالغ- ٤

حصصها دفعة تسديد ت بقد تعهديت كانت دولة من الدول األطراف ال١٧أن إىلنةاللجأشارت -٣٩
ا ، على ما يبدو مل تاأو جزئيكامالواحدة،   ذلكليف املشروع، بعد املوعد النهائيكاملبالسدد مسامها

بلغي٢٠١٥يونيو حزيران/١٥ات يف جمموع املستحقوكان . ٢٠١٥يونيو حزيران/١٥ّ   واملتمث ل يف
يف ضوء فيهاأن هذه املسألة سوف يتعني النظر ً أيضا  (املرفق األول). والحظت اللجنة يورو٧١٩،٠٧٥

يونيو حزيران/١٥العواقب احملتملة اليت توليها اجلمعية إىل انقضاء املوعد النهائي للوفاء بالتعهدات (
٢٧انتهاء املشروع.ف إال عند َ عر  ُ ت  اليت لن ، شرتاكات)، وكذلك إىل التسوية النهائية لال٢٠١٥

بالغ املسدذدة تفسري جديد للصيغة املالية للمبَ اللجنة  املشروع ُ مدير  أبلغ٢٠١٥يوليو متوز/٢يف -٤٠
ا حتاج إىل تالنظام سهذاالدول األطراف اليت اختارت أن ، اليت تنص على دفعة واحدة الزيادة يف اشرتاكا
يف عرضه مدير املشروع وذكر ثالثة يف املائة. بنسبة ، أو ويور مليون ٣،٥املبلغ اإلمجايل حوايل حىت يصبح

تسديد الدول األطراف اليت اختارت فخصم قرض الدولة املضيفة، تطبيقلأنه بسبب الصيغة املستخدمة 
ا املقررة. ّ           ، مل تسد د ما يناهز دفعة واحدةلغ ااملب فرق قد ظهر ألن هذا الويكون ثالثة يف املائة من اشرتاكا

اليت  د وفقا لطريقة احلساب َ ر  َ و  ،ّ             املسد دة دفعة واحدةباملبالغنح مقدما فيما يتعلق ُ لذي كان قد م  اخلصم ا

.ICC-ASP/13/Res.6من املنطوق، ١٤الفقرة ٢٥
من املنطوق.٦و٥الفقرتان املرجع نفسه، ٢٦
ICC-ASP/12/Res.2من القرار ٢٦الفقرة ٢٧
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ألن ذلك و ٢٨.ةاملضيفتطبيق الصيغة املدرجة يف اتفاق قرض الدولةّ ت عليه لو مت  أعلى مما كانكانت 
اجلزء غري س على وليينطبق على خصم االشرتاكات املقررة على الدول األطراف بهاملعمولالنظام 

املائة.نسبة ثالثة يف بفرق ّ    ا يفس ر الاملستخدم من القرض. وهذا م

لو كانت قد يف ميزانية املشروع، و حني أبلغت حبصصها على الدول األطراف ّ   املطب قة صيغة فال-٤١
ا يف وقت مبكر، اختارت  ّ   الذي قد متهيف املائة، على أساس الدعم ١٧،٥ُ        خل صم منها دفع مسامها

ّ              ت بعت هذا اخليار،ايت الدول األطراف الوإن كانت. ٢٠٠٩لسنةدولة املضيفة مبوجب اتفاق القرضال
ا تعهدت ودفع ، ً ا  خمتلفً ا  خصماطبق عليه، فإن الصيغة اجلديدة املقرتحة تعلى هذا األساست اشرتاكا

اللجنة راعتيف املائة. وقد ثالثة املتمثل يف دفع الفرق ايف املائة، مما يتطلب منه١٤،٥رباقدار ما يقمب
فمن ٢٩-ى افرتاض أنه كان هناك سوء تقديرعل-ملراجع اخلارجي يف هذا الصدد، حيث امشورة 

تسديد املبالغ دفعة ودعوة األطراف اليت اختارت ، يف أقرب وقتلحسابات لتعديل إجراء املستحسن 
ا بتأجيل فيتكيّ    تتمك ن منواحدة حىت  ٣٠لدفع.اموعد اشرتاكا

لسنةالقرضااللتزامات القائمة مبوجب اتفاقاملسألة يف ضوءهذه اليا مبراجعة حاللجنة تقوم -٤٢
وإذ تضع يف اعتبارها ٣١.واستخدامهمثل هذا االتفاقعلىمارسة الدول األطراف يف املوافقة مل، و ٢٠٠٩

ّ        املبالغ املسد دة دفعة ذ نظام املبادئ واملعايري وتنفيقد راجعتأن جلنة امليزانية واملالية كانت يف املاضي 
.مشورتها بشأن هذا الموضوع في هذه المرحلةُ             ست راعى بامتنان ، كما واحدة

المباني الدائمةملكية- ً ثالثا  

املباين الدائمة جزءا من أصول احملكمة. ويف الوقت نفسه، فإن املباين ّ ، ستعد  ٢٠١٦اعتبارا من عام -٤٣
نظام روما األساسي، يفاحلالية بالنسبة للدول األطراف ً كبريا  ً ا  تصاديواقً ا  رمزياجلديدة متثل استثمارا

مسائل ظهرت فقد مسؤوليات وفرص مهمة جلميع الدول األطراف. يف املستقبل على وسوف تنطوي 
للجمعية اختاذ ّ حىت يتسىن  معاجلتهاوحد، واآلن جيب املاالسرتاتيجية خالل فرتة املشروع وباحلكم ّ   تتعل ق ب

.٢٠١٦بل عام قرارات ق

-ICCذكرات التفسريية الواردة يف تقرير جلنة الرقابة امل(ّ             املبالغ املسد دة دفعة واحدةالطريقة اليت مت تفعيلها يف نظام ّ   طب قت وع، حسب مكتب مدير املشر ٢٨
ASP/8/34 قرار الوICC-ASP/11/RES.3 يف )، صيغة مالية خمتلفة من تلك املدرجة يف اتفاق القرض للدولة املضيفة، اليت كانت ضمنية الثاين، املرفق

، املرفق الثاين (انظر املرفق األول).ICC-ASP/7/RES.1القرار 
٢٩ ICC-ASP/14/12 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١، البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للسنة املالية املنتهية يف ٣٩-٣٨، الفقرتان .

، والتوصيات.١٠١-٩٤املرجع نفسه، الفقرات ٣٠
، واملرفقان الثاين (املعايري املطبقة على اتفاق على القرض) والثالث (مبادئ املدفوعات اإلمجالية من ICC-ASP/7/RES.1املثال: مبا يف ذلك، على سبيل٣١

، املرفق الثاين (مذكرة تفسريية بشأن املدفوعات اإلمجالية)، وامللحق األول (املعايري ICC-ASP/8/Res.8. ICC-ASP/11/RES.3احلصص املقررة)؛ 
)، وكذلك يف ICC-ASP/7/RES.1قة على اتفاق القرض، ومبادئ املدفوعات اإلمجالية من احلصص املقررة (أجزاء)، على النحو الوارد يف القراراملطب

امللحق الثاين (أمثلة). انظر أيضا التقارير ذات الصلة للجنة الرقابة ومجعية الدول األطراف وجلنة امليزانية واملالية
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ملكيةالفوائد المتعلقة بال-ألف

القيمة املستقبلية بمسؤوليات امللكية املتعلقة يف بينما كانت اللجنة قد نظرت على وجه اخلصوص -٤٤
املسائل ً أيضا  واألداء الوظيفي للمباين (التكلفة اإلمجالية للملكية)، بالتشاور مع الدول األطراف حددت 

يل املباين:تشغبالتالية املتعلقة 

الرئيسي) ومواقف السيارات الباب (أ) الوصول إىل أماكن العمل، مبا يف ذلك الطرق (مدخل املوظفني/
ا هاشارات (إصدار ال)، و نيندوبامل/راءيف نقاط الدخول (السفاألمينموظفني)، الفحص للزوار/لل( ومد

؛)هاواستخدام

ظائف، مبا والسبيل املثال، األسبقية يف احلجز و جتماعات (علىاالاستخدام املرافق، مثل قاعات (ب) 
جتماعاتاالوفود)، قاعة (الستخدام قاعات الدعم)، الكراسي واألجهزة السمعية البصريةيف ذلك 

للتحويل).القابلة (قاعة احملكمة الرئيسيةاجلمعية

إىل أماكن العمل، أن هذه األمور تشري يف معظمها إىل تعزيز وصول الدول األطرافمبا ومع ذلك، -٤٥
للجمعية اهليئات األخرى التابعة من خالل املشاورات املناسبة بني يف املرحلة احلالية ميكن معاجلتها 

راعاةومبواملسائل ذات الصلة، ، مةءاألكثر مالاملدخل للجمعية حتديد ميكن يف املستقبل، و . واحملكمة
اهليكل اإلداري اجلديد.

لكيةالتكلفة اإلجمالية للم-باء

على املدى الطويل رأس املالوإحالل التكاليف املستقبلية ألعمال الصيانة النظر يف اللجنة واصلت-٤٦
مدير بإشراف الفريق العامل التقين ّ الذي أعد هالتقرير النهائي ُ   وع رض . ٢٠١٥-٢٠١٣خالل الفرتة 

الرابعة ادور يف واملاليةجلنة امليزانيةإىل دمُّ وق  ، ٢٠١٥أبريل نيسان/٢يفلجنةعلى الاملشروع 
كانت اللجنة قد حتفظت بشأن التقنية املقرتحة الواردة.و ٣٢والعشرين.

عشر سنوات من خربة طويلة يف ه جيب إيالء أمهية عظمى ل، فإن اللجنة مقتنعة بأنّ ومن منظور أعم  -٤٧
عملياتيفاؤولياستفي مبالدول األطراف ، وللتأكد من أن ل اجلمعية يف التعامل مع املشروعهياك
اية املطافيؤدي من اإلبقاء على امللكية والسيطرة، مما امتكنه اذ يف  متفق عليهاو واضحةتدابري ّ   إىل اخت 

امليزانية والتمويل. ويف الوقت نفسه، تشدد اللجنة على أن ّ   فيما يتعل ق بلدعم احملكمة، وممارسات مستدامة 
على املستوى املناسب اإدارة أصول معقدة وكبرية، ينبغي القيام ّ            ال تبدو مت سقة مع ضرورةاحملكمة والية 

.ة للمسامهات الداخليةاسرتاتيجية مناسبوبمن اخلربات املتاحة يف السوق، 

بعض ه جيب مراعاة اللجنة أنرأت ونتيجة لذلك، عند مواصلة النظر يف اقرتاح الفريق العامل،-٤٨
رى لى املدى الطويل إحالل رأس املال علصيانة و تنظيم امستقبل لضمان أن هذا االقرتاحعناصر  على ُ   جي 
جانيب املسألة للجنة يف نظرتمن ناحية أخرى، فقدمن حيث التكلفة.فعاالأن يكون و َ  حر يف مستوى 
ضرورة مراعاةمن وجهة نظر اجلدوى السياسية والسيطرة الكافية، مع -ةكامالتمويل واحل-اآلخرين

٣٢ CBF/24/20٥١- ٤٢، الفقرات ٢٠١٥نيسان/أبريل ١٥قرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة، املؤرخ ، الت.
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لمرفق الثاين السابع لأعربت احملكمة عن آرائها الواردة يف امللحقفواألداء الوظيفي. ضمان قيمة األصول 
هلذا التقرير.

الرابعة ادور يف جلمعية الدول األطرافاإىل هرفق مشروع القرار الذي تعتزم اللجنة أن تقدمُ وقد أ  -٤٩
ي هذا الصدد.لجنة الميزانية والمالية فَ  من قب ل أي نصيحة بوترحب اللجنة ٣٣.عشرة

٣٤جديدةالالدول األطرافمساهمات - جيم

وسوف يتم يف -غريها من املنظمات الدولية، يتم توفري أماكن عمل احملكمة على عكس -٥٠
املساواة يف السيادة ً    واستنادا  إىل من االشرتاكات املقررة للدول األطراف. -قيمتها على املستقبل احلفاظ 

لعضوية ينبغي هلذه اأماكن العمل، و االستفادة مننظام روما األساسي يفعضوية المتنحبني الدول، 
ذه األصول(التكاليف) املسؤوليات أيضا املشاركة على قدم املساواة يف نفسها  الدول وإن هي . املتعلقة 

ا ستستفيد بشكل غري عادل من مسامهات مل تشارك يف تكاليف األطراف اجلديدة املباين الدائمة، فإ
نظام روما األساسي.إىلدول اليت انضمت يف وقت سابق ال

) ّ             مبالغ مسد دة دفعة واحدةالتكاليف االستثمارية (ً  سبقا  يفمسامهتإمااحلاليةوالدول األطراف -٥١
إن هي . لدولة املضيفةلالقرضبتسديد مدة ثالثني عاما، خاللساهم على املدى الطويل، تسوف وإما

ا سوف تستفيد من األصول اليت جديدةدول أطراف ّ انضم ت ، مل تساهم فيهاخالل الفرتة نفسها، فإ
دفع مثن ذلك.تيف حني أن الدول األخرى ستظل 

دفع تكاليف مشروع املباين ُ        اليت ط لب منها أن الدول األطراف اجلديدة إن احلجة اليت تقول ب-٥٢
أن هذا املشروع يقدم مبا . ن التكاليفالفئة م، ال تراعي هذه بأثر رجعيستدفع هذه التكاليف الدائمة 

جلميع الدول اليت ً         ستكون عدال  بالنسبة ، فإن آلية تقاسم التكاليف أيضا الطويلة املدىأحد األصول 
ألصل.ّ       مد ة هذا استنضم اىل احملكمة خالل 

كون عامال غري مشجع تقيمة األصول قد املسامهة يف ما إذا كانت طرح السؤال ملعرفة وميكن -٥٣
من ، يف املرحلة الراهنة لكناملايل. هاالتزامإذ قد يتفاقم النضمام إىل نظام روما األساسي، على ادول لل

املزايا فاعتبارات مالية. ً   ال يستند بتاتا  إىلملشاركة يف نظام روما األساسي ااختيار يبدو أن عاملية احملكمة، 
قد الذي النقاش السياسي واإلمجاع ها حسب تقدير لدول األطراف ينبغي باألحرى لعضوية توفرها الاليت 
أن طلب هذه املسامهاتمن شأنأنه لقد ارتأت . ومع ذلك، االضطالع بواليتهامن أجل احملكمة جتلبه

عاملي.طابعها اليقوض 

، ترى احلالية واملستقبليةطرافبناء على مدى مالءمة تقاسم تكاليف مشروع املباين الدائمة بني األ-٥٤
وجود آلية عادلة ومستدامة، بسيطة وعملية وشفافة ينبغي أن تقوم على ما يلي:اللجنة أن

املرفق الثاين.٣٣
٣٤ CBF/24/20 ٥٦، الفقرة ٢٠١٥نيسان/أبريل ١٥، التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة، املؤرخ .
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التكلفة اإلمجالية ملشروع املباين الدائمة على النحو يفالدول األطراف اجلديدة تساهم (أ) ينبغي أن 
:التايل

التكاليف واالنتقال، و البناءإمجايل تكاليف(مبا يف ذلك ٣٥تكاليف املشروع اإلمجاليةجمموع) ١(
،٢٠١٦-٢٠٠٨خالل فرتة املشروع ٣٦التنظيمية)،

٣٧سنة،١٠٠األصول = فرتة وجود ) ٢(

٣٨)،٢٠٢٥-٢٠١٦(األوىلعشرعلى مدى السنوات اليف املائة١٠٠) قيمة األصول = ٣(

٣٩بعد ذلك،يف املائة٩٠و

اشرتاكات الدول األطراف اجلديدة على النحو التايل:ّ أن تسد دينبغي (ب) 

،ةناء على جدول األنصبة املقررة للتطبيق يف وقت انضمام أية دولة طرف جديد) ب١(

) ال يؤدي إىل أي إعادة احتساب االشرتاكات املقررة للدول األطراف األخرى،٢(

على املدى الطويل،املباين الدائمةيف صندوق رأس املال لتغطية تكاليفتودع) ٣(

٤٠بتداء من تاريخ بدء نفاذ نظام روما األساسي.، ااأقساط سنوي١٠إىل ١ّ     تؤد ى من ) ٤(

يارا قابال للتطبيق، ال يبدو خلدولة املضيفة لالدول األطراف من القرض احلايل استفادةإمكانية إن -٥٥
، وألن تاريخ سداد ذلك النطاقألن هذه املسامهات قد تقع خارج نطاق القرض واإلعانات املقدمة يف

اآلن ("تاريخ الصالحية" الستئجار املباين املؤقتة).، يقرتب٢٠١٦القرض، يف عام 

مة اّ      خط ة الحك- دال

األصولّ أهم  بالدور املستقبلي جلمعية الدول األطراف فيما يتعلق ينبغي صياغة ٤١كما ذكر أعاله،-٥٦
حني ينبغي احلفاظ يفالتوقعات. على وظيفة للمحكمة بناء على الدروس املستفادة ذات الصلة و لضمان

تعريف هذه الثوابت هي مسألة فظائفها للمحكمة طوال فرتة حياة األصول، و قيمة املباين و ىعل
سوف تتأثر يف هذا الصدد، و االلتزام املايل للدول األطراف. ؤثر على حمتوياتتاإذ إ، اسرتاتيجية

لتكاليف التنظيمية ل] يورو٨،٢٣٧,٦٠٠وحدة، و[املزانية املشروع مليمليون يورو٢٠٦]، مبا يف ذلك يورو٢١٤٢٥٢٦٠٠[بلغيقدر حاليا مب٣٥
.رحلي عن أنشطة جلنة الرقابة، املرفق الثالثاملتقرير ، الCBF/24/20أُنظر يف امليزانية. 

.٢٠١٦-٢٠٠٨ومكتب مشروع املباين الدائمة طوال فرتة املشروع، ) ١-(الربنامج الرئيسي السابعنفقات مكتب مدير املشروع٣٦
اتدوالر الات منمليار أصوًال قيمتها املنظمات الدولية)، املؤسسة السويسرية اليت تدير يات (مؤسسة بناFIPOIتستند هذه الفرتة على جتربة ٣٧

لمنظمات الدولية.التمثيلية ل
قرار بشأن التكلفة اللحق الثاين ملشروع خالل هذه الفرتة. انظر املرأس املاللإحالالال و ويل كون هناك صيانة على املدى الطلن تافرتاض أنه ب٣٨

.(د)٦الفقرة اإلمجالية للملكية.
.هذه النسبة تعسفية، إذا ما أخذنا بعني االعتبار أنه ليس من املمكن يف هذه املرحلة استباق اخليارات على مدى فرتة طويلةتعّد ٣٩
من نظام روما األساسي.٢، الفقرة ١٦٢املادة ٤٠
أعاله.٤٩إىل -٤ن أُنظر الفقرات م٤١
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قيمة املقر عن أي قرار باحلاضر واملستقبل بشكل كبري من حيث التكلفة يفالدول األطرافالتزامات 
.احملكمة لضمان أن املباين متكنها من حتقيق أهدافهمتطلبات اوما هي احلفاظ عليها، جيباليت اجلديد

التالية يف املستخلصة الدروس ه جيب مراعاة ميع هذه النواحي، بأن، بالنسبة جلاللجنة مقتنعةإن -٥٧
املباين الدائمة :يفكامةاحلستقبلّ   ه فيما يتعل ق مبالقرار الذي سيتعني على اجلمعية اختاذ

راحل:امليف مجيع حلفاظ على الوقار اامللكية و املتعلق بدور ال(أ) 

الوفاء بوالية احملكمة اجلنائية الدولية يعتمد على الدعم املقدم من الدول األطراف، مبا أن) ١(
يتطابق أيضا مع للمحكمةهتوفر الذي قعد املأن بباستمرار ةمقتنعّ ة أن تظل  ألخري هلذه اينبغي 
َ   اليت ال ت فه م تطلباتفامل. اتوقعا ا بشكل موضوعي ُ  حتقيق ّ     حىت تتمك ن من للمحكمة ةضروريأ

بشأنيف خلق بيئة سلبية سياسيا أن تساهم لدول األطراف، و انفر دعم ُ ت  رسالتها ميكن أن 
احملكمة؛

، وذلك قابلة للقياسو معقولةعكس حمتوياتي) االتصال املناسب أمر ضروري، لكن جيب أن ٢(
املنظمات الدولية يفملعايري املقبولة او همنً ا  احملكمة جزءاليت متثل متشيا مع كل من البيئة الدولية 

األخرى؛

ً ا  أساسيً ا  احملكمة جزءمهمة فعال للدول األطراف يف ضمان اتساق املباين مع الدور الّ  تمث ل ي) ٣(
.سلطة رقابة فعالة من قبل اجلمعيةإجياديتطلب و ،من مسؤوليات امللكية واحلقوق

التكلفة النهائية:هي اليت حتدد تطلبات امل(ب) 

ال ميكن التنبؤ و -واملدى الطويلتطلبات على املدى املتوسط امليف ضرورية التغيريات أن مبا ) ١(
سب مع ال تتناقد مما كان متوقعا، ورمبا أكرب التكلفة النهائية قد تكون –بالتطورات يف تكلفتها 
دول األطراف؛قيود امليزانية وموقف ال

ج م أن بالدول األطراف قبلتمشروع البناء، فرتة ) خالل ٢( َ   تـ رت  احتياجات احملكمة إىل مالمح ُ َ
طوال مدة املشروع أدت املتطلبات و آثار امليزانية. مسؤولة عن مراقبة دارة وأن تكون اإلالتصميم، 

تكلفة التغيريات يف لاألثر الفعلي يف امليزانية. ال ميكن تقييماملعتمدة يف زيادة الضغط على املوارد 
اية املشروع إال تطلباتامل ا قد تكون يف -يف  حمايدة من حيث املعنية رحلة املعلى الرغم من أ

من املشروع، أصبحت األخرية راحل امليف و ختفيضات أخرى. تقابلها وفورات أوإذ التكلفة، 
ا لم حتمية فالزيادات يف امليزانية الدول األطراف؛ ترحب 

املوارد املاليةتبقى، األوىل من املشروعراحل املقبول مجيع املتطلبات يف مبجرد ، وكذلك) ٣(
موقف أكثر قد يؤدي ئذ لتعديالت اليت تصبح ضرورية يف مراحل الحقة، وعندمن حيث احمدودة 

عمل.المرافق على وظائف قيود فرض صرامة يف امليزانية إىل 
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:يف األمور ألجل ما يلي(ج) تتطلب الرقابة الفعالة التحكم

ً  مسيطرة  فعال  لكية جلمعية الدول األطراف ينبغي أن تظل املضمان حتقيق أهداف ) ١( على ً   
؛مع مرور الوقتتهاوظيفو العمليات الالزمة لضمان قيمة األصول 

ظائف اإلبالغ، والتحقق من التطورات و و راقبة من قبيل امل،ّ  كما هي منف ذةوظائف الرقابة  إن ) ٢(
ُ   من أ ط ر أي إطار حسب أي احنراف يف إطار و/أو بمعية اجلمن أجل تنبيه ةوجوداملالتوجيه ُ

؛ لكيةاملتعلقة باملالدول األطراف بتحقيق توقعات لغرض طلب موارد إضافية، لن تسمح 

باعتباره مشاركة فعالة يف دور الدول األطراف بشكل واضحينبغي حتديد) ويف هذا الصدد، ٣(
على طط، وكذلك اخلاألطر والشروط و على املوافقةعدم يف املوافقة أوالعملية، والسيما

الرقابة اليت ال تتمتع بصالحيات  من هيئات أي هيئة فاإلجراءات األخرى املقرتحة والنفقات. 
ُ َ   اليت قد ي طل ب ف ضمان األهدانأيضا ع، ستكون عاجزةكافية للسيطرة على حمتويات عملها

.احتقيقهمنها 

على هليكل اإلداري املستقبلي للمباين الدائمةبضرورة قيام ابناء على ما سبق، فإن اللجنة مقتنعة -٥٨
٤٢املفاهيم وامليزات الرئيسية التالية:

لدول األطراف على النحو التايل:ل(أ) هيئة متثيلية 

ى السفراء،: ممثلو الدول األطراف، على مستو شكيلة) الت١(

حملكمة، وآليات ضمان اجلمعية (مراجع احلسابات اممثلوراقبون: ممثلو الدول غري األطراف، امل) ٢(
اخلارجي، جلنة امليزانية واملالية، آلية الرقابة املستقلة)،

يف قد ترغب الدول األطراف ذين ) اخلربة: توافر اخلرباء التقنيني املؤهلني املستقلني واخلرباء ال٣(
م ألجلإع املسامهة،ار

مارسة حقوق ومسؤوليات املتعلقة مبراقبة واإلشراف على العمليات امل) الوالية: باسم اجلمعية، ٤(
ما يلي:امللكية، مبا يف ذلك

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

oاملتطلبات والتكاليف املتعلقة بفرتاضات والتقديرات التحقق من االتدقيق و ال
املستقبلية،

o رأس املال على املدى املتوسط، وكذلك أي استبدالإعداد خطط الصيانة و
من قدم إىل اجلمعية تسيتتمويل، مبا يف ذلك القروض، البشأن وسائل الاقرتاح إضايف 

،اعتمادهأجل ا

املرفق الثالث٤٢
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األطراف، واعتماد احللول االسرتاتيجية،املتعلقة مبلكية الدولسائل حتديد امل-

تقدمي مقرتحات إىل اجلمعية إلجياد حلول هلذه املسائل اليت قد يكون هلا آثار مالية أو -
،اسياسية تتجاوز واليته

،مةاكوتكييف وتنفيذ إطار احللتدقيقزيد من القرارات الصادرة عن اجلمعية املإعداد -

إنشاء ة بشأنسرتاتيجياختاذ القرارات االالعمليات، أي السلطة: السيطرة الفعالة على-
متطلبات املستخدمني، مع الوصول ن، مبا يف ذلك عالربناجميةيزانيةاملوتنفيذ وأداء الربنامج و 

يف الوقت املناسب إىل معلومات كافية ومفصلة،

ا، ميف إطار واليتهخرى: كل من جلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي، األضمانات الدور -
لتقدمي املشورة والتوصيات إىل هيكل اإلدارة؛

حتت سلطة جملس اإلدارة، بالتشاور مع احملكمة،معه (ب) املقاول الرئيسي: يتم التعاقد 

(ج) مدير املشروع:

ال املرأسيف مناسبات إحالل الكاملة، تهسلطحتت يبقى ، و جملس اإلدارةمن قبل) يتم تعيينه١(
الكربى،

ا، ٢( معلومات كاملة يف وقت مع وجوب توفري ) وظائف اإلدارة داخل نطاق النشاط املكلفة 
النفقات،األذون بمبكر إىل جملس اإلدارة، من أجل متكني 

(د) العالقة مع احملكمة:

صيانة على مبعىن أن مسائل الطويل، رأس املال على املدى الإحالل الصيانة و إدارة املرافق خارج نطاق 
من ندرج ضمن والية احملكمة، مبا يف ذلك تنفيذ العقد مع أي تدى القصري والتكاليف التشغيلية، امل

.نيالرئيسينياملقاول

٤٣ألنصبة المقررةا- هاء

أن املسامهات تكون ثابتة على ٤٤،نذ بداية املشروعوافقت اجلمعية، م،اتفاقية القرضبناء على -٥٩
َ   ت عر ف دول املطبق مبجرد أن اجلعلى أساس  التكلفة النهائية للمشروع ومبلغ اإلعانة املقدمة من الدولة ُ 

لسنة تفسريية الذكرة امل، أشارت لكن. رأس املالعانة من خبصم اإل٤٥،)٢٠١٦(أي يف عام املضيفة 

٤٣ CBF/24/20 ٥٥، الفقرة ٢٠١٥نيسان/أبريل ١٥، التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة، املؤرخ .
وع حاملا حتدد التكلفة النهائية املشر :"دفعة واحدةيفسداد احلصص املقررة مبادئ ، ICC-ASP/7/RES.1من املرفق الثالث للوثيقة٥الفقرة ٤٤

".دفعة واحدة ستعدلُسّددتي ستمنحه الدولة املضيفة، فإن قيمة األنصبة اليت ذومقدار الدعم ال
.ICC-ASP/8/Resمن القرار ٣الفقرة ٤٥ -ICCمن القرار ٢٥، والفقرة ICC-ASP/11/Res.3من القرار ١٧، والفقرة 8

ASP/12/Res.2 من القرار ٢١، والفقرةICC-ASP/13/Res.2تنّص على أن املبالغ املسّددة دفعة واحدة جيب أن ختضع عها ، جمي
تساوية". ويستند للتعديل مبجرد معرفة التكلفة النهائية للمشروع وكامل مبلغ إعانة الدولة املضيفة من أجل معاملة مجيع الدول األطراف معاملة عادلة وم

(ج): ٣، املادة ٢٠٠٩" آذار/مارس éالشؤون اخلارجية) واحملكمة اجلنائية الدولية، املؤرخ إىل اتفاقية القرض املربم بني دولة هولندا (وزارة هذا القرار
وفقا التفاقية القرض، "املبالغ املسّددة دفعة واحدة جيب أن ختضع للتعديل مبجرد معرفة التكلفة النهائية للمشروع وكامل مبلغ إعانة الدولة املضيفة ". 
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كانون عند االنتهاء من املشروع (ينطبق سوف هو الذي أن جدول األنصبة املقررة ٢٠١٢
٤٦مزيد من التغيريات.)، من دون٢٠١٥ديسمرب األول/

اية لتحديد جدول األنصبة املقررة كون ياملراجع اخلارجي بأن أوصى-٦٠ مسامهة الدول األطراف يف 
جدول، أي املرافقاحملكمةحتتل املتوقع أن عندما يكون من ، ٢٠١٥لعامسليمالتهو جدول ،املشروع
٢٠١٦.٤٧يناير ١لتطبيق اعتبارا من سيصبح قابال لوليس اجلدول الذي كان ، احلايل٢٠١٥- ٢٠١٣

إذ أوصت بأن يكوناالستنتاجات، ترى نفس نفس النهج و تنتهججلنة امليزانية واملالية وكانت -٦١
جلنة امليزانية تيف هذا الصدد، كانو ٤٨كمة املبىن.هو تاريخ حيازة احملاألنصبة املقررة التاريخ الذي حيدد 

-٢٠١٣إىل ٢٠٠٩-٢٠٠٧(ّ  املعد ل األنصبة املقررة جدول تنفيذة باملتعلقاملخاوف صدى تردد واملالية 
َ ني   َ بـ  َ تـ  ،حيث٤٩)،٢٠١٥ ملعيار اجلديد املقرتح  اُ مربر  ، من املناقشات اليت أفضت إىل التوصية ذات الصلةَّ

٥٠.ع املزيد من سوء الفهم واخلالفاتكوسيلة ملن

ات املراجع اخلارجي وجلنة امليزانية واملالية توصيّ    ه ينبغي ات باع وقد أعربت احملكمة عن رأي مفاده أن-٦٢
إىل املكتب القانوين لقلم احملكمةََ  لكن خ ل ص. ٢٠١٥-٢٠١٣للفرتةاألنصبة املقررةجدول استخدام ب

مسامهتها هي اليت ستقررلدول األطراف األنإزاء هذه املسألة، ً ا  قانونيً ا  موقفأن تتخذ أنه ليس للمحكمة 
اية املطاف.املباين الديفاملالية  ائمة يف 

. الاملعانة من رأس خبصم اإل) ٢٠١٦يونيو حزيران/-مارسؤقتة (آذار/املرافق املاتفاقات استئجار انتهاء عند الذي جيب تسديدهمبلغ القرض حيّدد
ةاحلاليةاملؤقترافقاملبشأنيف احلاضر أو املستقبلتاريخ انتهاء عقد إجيار احملكمةابتداًء من[هو] انتهاء الصالحية: "تاريخ١,١قرض، املادة الاتفاق 

تحديد املبلغ اإلمجايل بالدولة واحملكمة معا تقوم : "يف تاريخ انتهاء الصالحية (أ) ٣-٥املاّدة يف الهاي".9ستورنوسراتو/أو174يغمانو يف 
ذي الدعم المببلغالقرض ُخيفض ، ال يساوي رأس املال بكامله: "إذا كان مبلغ القرض: "(ب) ٣-٥تاريخ انتهاء الصالحية". املادةحىتللقرض 

٪".١٧،٥× القرض) --يساوي: (رأس املال 

٤٦ ICC-ASP/11/Res.3 على أنه تطبق التغيريات يف جدول (ب)، تنص ٢، املرفق الثاين، مذكرة تفسريية بشأن التسديد دفعة واحدة، الفقرة
ررة للمشروع. ) على حساب مسامهات الدول األطراف املق٢٠١٥األنصبة بعد انتهاء املشروع (كانون األول/ديسمرب 

٤٧ ICC-ASP/13/12 ٢٠١٤آب/أغسطس ١٥، املؤرخة ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب -كانون الثاين/يناير١، البيانات املالية للفرتة امللية .
.٢٧- ٢٠والفقرات ١التوصية 

،نيويورك،عشرةةلثالثاالدورة ، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية٤٨
لد الثاين، باء،)ICC-ASP/13/20( ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧-٨ ا الثالثة ، ٢-ا تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور

. ١٦٤- ١٦٢والعشرين، الفقرتان 
،نيويورك،عشرةةالثالثدورة ال، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية٤٩
لد الثاين، باء،)ICC-ASP/13/20( ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧-٨ ا الثانية ، ٢-ا تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور

سعر الفوائد املفروضة على اف و الدول األطر اشرتاكاتأعربت اللجنة عن قلقها إزاء تنفيذ القرارات املتعلقة بإعادة حساب : "٨٨والعشرين، الفقرة 
جهجلنة الرقابة ومكتبكل من، وطلبةباين الدائممشروع امل املقبوضة سعر الفوائدو االشرتاكاتا إلعادة حساب ممدير املشروع مواصلة تربير 

ا الثالثة والعشرين للجنةاملسائلواملدفوعة، وتقدمي تقرير عن هذه  ."يف دور
٥٠ ICC-ASP/13/15ا ، تقرير جلنة الرقابة ومدير املشروع ّ    كل  من :"أوضح  ١٦ة والعشرين، الفقرة الثالثجلنة املالية وامليزانية عن أعمال دور

َ  قد أ جري  أن إعادة احلساب  تأثري التغري يف جدول األنصبة املقررة، وكذلك لضمان ً مسبقا  من أجل الشفافية ومتكني الدول األطراف أن تعرف ُ  
."قرارات اجلمعية ذات الصلةلمجيع الدول األطراف، وفقا ني باملعاملة العادلة 
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توقد -٦٣ قبليف وقت مبكر ٥١جلنة امليزانية واملالية،أمام آرائهاصريح عن شكل جلنة الرقابة بّ عرب 
ذتاللجنة ، مل تكن )٢٠١٤يف تلك املرحلة (لكن الدورة الثالثة عشرة للجمعية.  ، بعدائياً موقفا  ّ  قد اخت 

مل تقرر اجلمعية إال و ٥٢جعي احلسابات وجلنة امليزانية واملالية.توصيات مرايفواصل النظرا تأإىلأشارت ف
جدول األنصبة مبا أن ٥٣توصيات املراجع اخلارجي وجلنة امليزانية واملالية.بيط علما حتبناء على ذلك، أن 

ينبغي للجمعية أن ، ٢٠١٥ديسمرب كانون األول/٣١تغري بعد ييف احملكمة سالواجب التطبيق املقررة 
الرابعة عشرة املقبلة.ابشأن هذه املسألة يف دور ً ا  ائيً ا  ار قر تتخذ 

ا قدم تقريرا توسوف اللجنة حاليا على معروضة هذه املسألة -٦٤ .معيةإىل اجلبشأ

مسائل أخرى-رابعا

استئجار المباني المؤقتة-ألف

اء عقد اإلجياراوافقيملّ      قر  املؤقتقع امليني حيث َ ي  َ املبنـ  يكّ مال  مبا أنالحظت اللجنة أنه -٦٥ على إ
ما ٢٠١٦احملكمة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام أدرجت، ٢٠١٥ديسمرب عام كانون األول/٣١يف 

، وبناء ٢٠١٦مارس آذار/٣١حىت رك اآللتغطية تكاليف استئجار مبىن ٥٤مليون يورو٧٥٩,١جمموعه 
اليف التكألف يورو٢٠٠عن مبلغ إضايف قدره فضال ٢٠١٦،٥٥يونيو حزيران/٣٠حىت ستيهاغس ف

٥٦يني.َ ن  َ لمبـ  الصيانة الوقائية ل

وأن الدولة ٥٧مليون يورو٦١٥,١هوأن مبلغ اإلجيار للفرتة املذكورة قد أخربت باللجنة كانت -٦٦
يف املائة من هذه التكاليف.٥٠املضيفة قد وافقت على متديد مسامهتها إىل 

٥١
CBF/23/10 اية الذي ينبغي تطبيقه جدول األنصبة املقررة رأت اللجنة أن:"٩٨، التقرير املرحلي الثاين عن أنشطة جلنة الرقابة، الفقرة يف 

ص مغ اإلمجايل للمبالغإعادة احتساب املسامهات استنادا إىل املبلبالذي يسمح ذلكاملشروع هو  َ  اليت خت  اية من قرض الدولة املضيفة يف "تاريخ ُ
املباين املؤقتة على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية القرض بني الدولة املضيفة واحملكمة. وتالحظ اللجنة عقود استئجار الصالحية"، أي عند انتهاء 

ّ                                 جيب أن ختضع املبالغ املسد دة دفعة واحدة للتعديل مبجرد معرفة (ج) "٣اتفاق القرض، الفقرة [٢٠٠٩منذ عام عليهأن النظام احلايل قد مت االتفاق
مجيع الدول األطراف معاملة عادلة ومتساوية على "] وكان يهدف إىل ضمان معاملةالتكلفة النهائية للمشروع وكامل مبلغ إعانة الدولة املضيفة 

وعجزت يف مت تغيري النظام يف االجتاه املقرتحلوقرض الدولة املضيفة. ويف الوقت نفسه، بار الدعم املتعلق أساس التكلفة النهائية للمشروع وعلى مقد
حسب االشرتاكات املقررة قد سامهت بالدول األطراف ستكون ، ٢٠١٥ديسمرب كانون األول/٣١حبلولاحملكمة على إخالء املباين املؤقتة األخري 

.عدالة النظام"بثري القلق فيما يتعلق يقد هذا ما الصالحية" ، و اية يف "تاريخ املطبقاجلدولتلف عن جدول خي
٥٢ CBF/24/20 ٥٥، الفقرة ٢٠١٥نيسان/أبريل ١٥التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة، املؤرخ .

امليزانية واملالية اليت ينبغي مبوجبها احتسابحتيط علما بتوصية املراجع اخلارجي للحسابات وجلنة، "ICC-ASP/13/2. 2من القرار ٢٠الفقرة ٥٣
من الوثيقة ١٦٤[الفقرة ٢٠١٥- ٢٠١٣أنصبة الدول األطراف يف مشروع املباين الدائمة وفقا جلدول األنصبة املقررة الواجب التطبيق يف الفرتة 

ICC-ASP/12/15.[
إىل ٧٣١-٧٣٠تان الفقر تشري لمحكمة اجلنائية الدولية، ل٢٠١٦سنة ، امليزانية الربناجمية املقرتحة لICC-ASP/14/10الوثيقة٥٤

التالية يف املبالغ املختلفة )، يف حني يشار إىليورو ملبىن هاغس فيست٩٤٥٦٠٠يورو ملبىن اآلرك، و٨١٣٤٠٠(مبا يف ذلك مليون يورو٧٥٩,١
ديسمرب كانون األول/٣١للسنة املنتهية يف دولية اللمحكمة اجلنائية لالبيانات املالية ، ICC-ASP/14/12(يف٧٥٦,١:أماكنة أخرى

أدناه).٦٥لجنة امليزانية واملالية (انظر الفقرة ليف السابقمليون يورو٦١٥,١ذكرت قد )، وكانت ٣3-١٤الفقرة ،٢٠١٤
٥٥

ICC-ASP/14/10 يورو ٤٠٠٨١٣: "٧٣١، ٧٣٠، ٧٢٧، ٤٢للمحكمة اجلنائية الدولية، الفقرات ٢٠١٦، امليزانية الربناجمية املقرتحة لسنة
ملبىن هاغس فيست.٦٠٠٩٤٥ملبىن اآلرك، و

.٧٣٢املرجع نفسه، الفقرة ٥٦
٥٧ CBF/24/20 ، ٥٣-٦٢، الفقرتان ٢٠١٥نيسان/أبريل ١٥التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة، املؤرخ .



ICC-ASP/14/28

20

اء عقود اإلجياريوافقما بنتائج املناقشات مع املالك وأنه مل علاللجنة أحاطتولئن-٦٧ قبل على إ
ستخدام الابألنه جيب أن تتصل ؤكد أن تكاليف الصيانة الوقائية هي مسألة منفصلة، تا، فإاألجل

اية عام ُ    ست خلي . ومبا أن احملكمة ٢٠١٦الفعلي للمباين يف عام  اج إدر ، فإن ٢٠١٥املباين املؤقتة يف 
الحظت اللجنة أيضا أن و . الواقعذه املباين تبدو غري متسقة مع هليزانية الصيانة الوقائية يف املتكاليف 

أية على الدولة املضيفة من شأنه أن يؤثر أيضا بواسطةإىل املالك باين املؤقتة التحضري النتقال حيازة امل
للجنة من احملكمة مناقشة هذه املسألة مع الصيانة الوقائية. ويف هذا الصدد، طلبت ايف جمالمسؤولية 

اخمصصات امليزانية ذات الصلة خالل دور مراعاة قد ترغب جلنة امليزانية واملالية و . املختصانظريه
اخلامسة والعشرين.

ليالتقرير الما-ً خامسا  

النفقات المتعلقة بالمشروع-ألف

لتشييد واالنتقال ّ    خص صة لالمالمبالغ- ١

بأسعار يورومليون١٩٠لىيف البداية من قبل اجلمعية يف ما ال يزيد عتشييد اليف التكدديمت حت-٦٨
، ٢٠١٣يف عام يورومليون ٦,٣وقد مت حتديد الوفورات املتوقعة يف تكاليف البناء مببلغ ٢٠١٤.٥٨

نتيجة لذلك تصميم لزيادة املرونة يف استخدام املباين الدائمة. و اللتغيري يورومليون ٠،٧منهاخدمتُ است  
.مليون يورو١٨٤،٤ميزانية البناء إىل ت، وبالتايل خفضيورومليون ٥،٦بلغت الوفورات 

، مبا يف ذلك تكلفة نتقالإدارة تكاليف االتشييد واالنتقال بتحسني اليتوحيد مشروعََ   فقد س ن ح -٦٩
ه التكاليف يف مبلغ ّ     وحتد دت هذ، باستثناء تكاليف موظفي احملكمة)غري املتكاملة (املستخدممعدات 

)، وبتمويل جزئي من الوفورات اليت مت ّ        مليون يورو املقد رة آنذاك١٨،٥من (مليون يورو١١،٣قدره 
ائض احملكمةمن فمليون يورو املتبقي ٥،٧ّ       وسيمو ل مبلغ ٥٩).يورومليون ٥،٦حتديدها يف ميزانية البناء (

إىل ٢٠١٢٦١فائض عاممليون يورو من ٤،٤٧قدرهمت حتويل مبلغ و ٢٠١٤.٦٠-٢٠١٢يف ميزانية الفرتة
,٢٠١٤أبريل نسيان/املشروع يف 

مليون ١١،٣االنتقال مببلغ قدره ميزانية و مليون يورو١٨٤،٤مببلغ قدرهبناءالميزانية ّ      سيتم  متويل -٧٠
مجعية ، وافقت ٢٠١٤. يف عام مليون يورو١٩٥,٧وقدها وحدة العامة املإطار ميزانية املشروع ، يفيورو

االحتياطي بواسطة، وذلك يورومليون ٢٠٠قدرها يف املبالغ املعتمدة زيادة على الدول األطراف 
االنتهاء ّ تؤج لقد) لتوفري األمن املايل للمشروع يف حالة جتاوز التكاليف اليت يورومليون ٤،٣اإلضايف (

٦٢وانتقال احملكمة إىل مقرها اجلديد.ّ  د د يف الوقت احمل

من الديباجة. ١٠، الفقرة ICC-ASP/6/Res. 1القرار ٥٨
.ICC-ASP/12/43/Add.1طة جلنة الرقابة، إضافة، تقرير عن أنش٥٩
.٧-٤استخدام الفائض، القاعدة –النظام املايل والقواعد املاليةتعديل ، املرفق الثاين، ICC-ASP/12/Res.2القرار٦٠
على ختصيص يضا املعتمدة، وافقت اجلمعية أ٤-٧قاعدة أول تنفيذ لتعديل ال، يف إطار ICC-ASP/12/Res.2القرارمن ٢٠الفقرة ٦١

الرابع.واملرفق ١٧، الفقرة CBF/22/15، تمويل امليزانية العامة للمشروعل٢٠١٢يساوي فائض مبلغ 
.ICC-ASP/13/Resمن القرار ١٧الفقرة ٦٢ 2.
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وحدة امليزانية يف املبالغ املعتمدة يف املزيادة أخرى ب، أذنت اجلمعية ٢٠١٥يونيو حزيران/شهرويف -٧١
٥٢٤١٩٩٣ّ    يتم  صرفمليون يورو، شرط أال ٢٠٦فبلغ جمموع ميزانية املشروع مليون يورو، ٦قدرها 
َ   امل تـ و قـ ع ة.أسفرت آلية التقاسم املنصوص عليها يف العقد مع املقاول العام على النتائجن هي يورو إ  ّ  َ  َ ُ٦٣

روعي نفقات مشنعً نفصال  ً  تقريرا  ممكتب مدير املشروع أن يقدم إىلطلبت مجعية الدول األطراف-٧٢
٦٤الدورة اخلامسة والعشرين للجنة امليزانية واملالية.قبل يف وقت مبكر التشييد واالنتقال 

إىل مستوى أسعارً يورو استنادا  ٢٠٤، ٢٠١٥أغسطس آب/٣١بلغ إمجايل املخصصات يف -٧٣
وعي التشييد ر ملش٢٠١٥أغسطس آب/٣١حىت اعتمادات امليزانية والنفقات الفعلية ترد و . ٢٠١٥

يف املرفق الرابع من هذا التقرير.واالنتقال مبزيد من التفاصيل 

التشييد واالنتقالتيميزانيمن ةالمصروفالمبالغ - ٢

٦٠٠، ٢٠١٥أغسطس آب/٣١االنتقال حىتروعي التشييد و مشنفقاتبلغت ،٢٠١٥يف سنة-٧٤
.يورو٦٠٦٣٤

٣٠٥٧٧٧١٧٧) ٢٠١٥أغسطس آب/٣١حىت ٢٠٠٨ملشروع (من انفقات جمموع وبلغ -٧٥
مزيد من التفاصيل ويرد ملشروع االنتقال. يورو ٥٩٧١٩٦٦شروع البناء، و مل١٧١٨٠٥٣٣٤، منهايورو

يف املرفق الرابع.

انية السنوية للمحكمةالميز المبالغ المصروفة من - ٣

من مدير املشروع (املباين الدائمة)، للفرتة بمكت، ١-السابعالربنامج الرئيسي اإلنفاق على يبلغ -٧٦
يف ٨٣،٨، موزعة على النحو التايل: ٤٨٤٧٥(بآالف اليورو)٢٠١٥أغسطس آب/٣١إىل٢٠٠٨

، ٢٠١١عام يف٣٨٦،٤و،٢٠١٠يف عام ٣٩٥،٤و،٢٠٠٩يف عام ٣١٧٤و، ٢٠٠٨عام 
عام يف ٨٤٤,٢و٢٠١٤يف١٢٣٥،٢و،٢٠١٣عام يف ٩٩٨،٤و،٢٠١٢يف عام ٥٨٦،٧و

ملزيد من التفاصيل يف املرفق اخلامس.ايرد . و ٢٠١٥أغسطس آب/٣١حىت٢٠١٥

ميزانية الربنامج الفرعي ُ   ح ذفتاعتماد اهليكل اإلداري املنقح باتفاق مع املسجل، بقرار اللجنة بعد و -٧٧
اآلن حىتته وأنشط٣٧٧٠الربنامج الفرعي موظفيكل من ّ      مت  دمج  و ، ٢٠١٣اية عام يف٣٧٧٠

.١-السابعبالكامل يف الربنامج الرئيسي

المحكمة إضافة إلى ميزانية، ميزانية التشييد واالنتقالإجمالي التكلفة المتوقعة للمشروع: - ٤
الدائمة) (المباني

تحديد تكاليف املشروع اليت بوضيح تأثري التكلفة الكاملة للمشروع، تإىلى تنقيح اإلطار املايل ّ أد  -٧٨
يتم متويلها من امليزانية السنوية للمحكمة وتلك اليت يتم متويلها من ميزانيات البناء واالنتقال. وقد أدى 

.ICC-ASP/13/Resمن القرار ٦الفقرة ٦٣ 2.
.ICC-ASP/13/Resمن القرار ٦الفقرة ٦٤ 2.
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ّ                      ق د رت يف شهر نيسان/أبريل حتقيق وفورات كبرية يف تكاليف املوظفني يف احملكمة، إىلأيضا  ُ٢٠١٣
و ٢٠١٥و ٢٠١٤السنواتموزعة علىمليون يورو ١،٥ىل اخنفضت إ، مث يورومليون ٣,٢وايل حب

٢٠١٦.

. ٢٠١٦حىت عام ٢٠٠٨املرفق السادس تقدير التكاليف الكاملة املتعلقة باملشروع للفرتة رد يفي-٧٩
كحد ن يورو  مليو ٢٠٤بلغ املهذا ّ  ضم ن . ويتمليون يورو٢١١،٩٦ويبلغ جمموع التكاليف التقديري 

امليزانيات السنوية العادية من كمبلغ تقديري مليون يورو  ٧،٩واالنتقال البناء و روعي مشلتكلفة أقصى
للمحكمة.

،١-السابعالربنامج الرئيسي،يف امليزانيات السنوية للمحكمة،مليون يورو٧،٩ّ       ويتضم ن مبلغ -٨٠
.السابق٣٧٧٠الربنامج الفرعي و 

والفوائد المستحقةدولة المضيفة قرض الإلىاللجوء - ٥

لفرتة املتبقية من املشروع يف املرفق ة أشهر أثناء اّ    سحبها كل  ثالثرّ يقد  اليت إمجايل القروض يرد -٨١
لتدفقات النقدية اتفاصيل ّ  يقد م ، .1ICC-ASP/6/RESقرار رفق السادس من ال، وفقا ملالذيالسابع، 

مبا يف ذلك مصدرها.

. وقد دفع يورو١٠٦٠٥٩٥،٨٩على قرض الدولة املضيفة٢٠١٤ستحقة يف عام الفوائد املبلغت-٨٢
، وفقا ألحكام اتفاقية القرض.٢٠١٥هذا املبلغ إىل الدولة املضيفة يف أوائل عام 

متويل إضايف ضرورة لتدفقات النقدية الوارد يف املرفق السادس هلذا التقرير ّ           ّ   يبني  العرض العام  ل-٨٣
.٢٠١٥نوفمرب شهر تشرين الثاين/االنتقال اعتبارا من مليزانيات البناء و 

صندوق االستئمانيال-٦

ّ  أ املسج ل أنش، .1ICC-ASP/6/RESقرار احملكمة اجلنائية الدوليةمن السادسللمرفقوفقا -٨٤
حىت مل ترد و األموال املخصصة لتشييد املباين الدائمة للمحكمة. استقبال، لغرض الصندوق االستئماين

كيانات من الأي شركات أو وأأفراد أو املنظمات الدولية أو مسامهات طوعية من احلكومات أي اآلن
األخرى.

ّ             المبالغ المسد دة دفعة واحدة-باء

تسديد اختارت قد الدول األطراف دولة من ٦٥ت، كان٢٠١٤ديسمرب كانون األول/٣١حىت -٨٥
ا د ،  ٢٠١٥يونيو جزيران/١٥يف و . يورو٩٤٧٦٩٤٥٣قدرها ، وتعهدت بدفع مبالغ عة واحدةفاشرتاكا

من مبالغ ويتكون هذا املبلغ .يورو٩٤١٠٧١٠٨وردت فعالّ                 كان قدر املبالغ املسد دة دفعة واحدة اليت
من التفاصيل ً ويرد مزيدا  طراف. األمن الدولدولة٦٢، جزئيا أو كليا، وردت من ّ             مسد دة دفعة واحدة

يف املرفق األول هلذا التقرير.



ICC-ASP/14/28

23

المرفق األول

(باليورو)٢٠١٥يونيو جزيران/١٥واحدة في ّ           بالغ المسد دة في دفعة وضع الم

الدول األطراف#
رقم 
تاريخ التسجيلالتربع

ملكت التربعات املعلنة
ّ املدعي العام  

ّ          املبالغ املسد دة يف دفعة 
ّ  ملبالغ املتبق يةواحدة

املدفوعات الزائدة 
مالحظاتباليورو

آذار/مايو ٣١٩لبانياأ١
٢٠١٠

ّ                                    املبلغ اإلضايف الذي مت  تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة٢٤٦٤٥٢٤٦٤٥

شباط/فرباير ٤١٨أندورا٢
٢٠١٠

ّ                                    املبلغ اإلضايف الذي مت  تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة١٩٦٨٥١٩٦٨٥

متوز/يوليو ٥٢٥بربوداأنتيغوا و ٣
٢٠١٣

املبلغ املستحق مبا يف ذلك تعديل جدول األنصبة املقررة٣٤٨٢١٧٤١١٧٤١

املبلغ املستحق مبا يف ذلك تعديل جدول األنصبة املقررة٦١٠٦٤٠٧٥٧٤٣٦٤١٣٢٠٤٣٤األرجنتني٤
شباط/فرباير ٧١٨أسرتاليا٥

٢٠١٠
املقررةّ                             املبلغ اإلضايف الذي مت  تسديده بعد تعديل جدول األنصبة٥١٠٨٩٥٥٥١٠٨٩٥٥

نيسان/أبريل ٩٢٩بربادوس٦
٢٠١٣

بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل ١٩٦٨٥١٩٦٨٥

املبلغ املستحق مبا يف ذلك تعديل جدول األنصبة املقررة١٢٧٤٤٠٧٤٤٠بنن٧

نصبة املقررةاملبلغ املستحق مبا يف ذلك تعديل جدول األ١٣٢٢١٦٥١٣٧٢٩٨٤٣٦بوليفيا٨

بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل ١٤٤١٨٥٠البوسنة واهلرسك٩
املبلغ املستحق مبا يف ذلك تعديل جدول األنصبة املقررة١٨٧٤٤٠٤٥٧٦٢٨٦٤وفاسبوركينا ١٠

شباط/فرباير ٢٠١٨كمبوديا١١
٢٠١٠

مبا يف ذلك تعديل جدول األنصبة املقررةاملبلغ املستحق٩٩٢٠٢٢٨٨٧٦٣٢

شباط/فرباير ٢١١٨كندا١٢
٢٠١٠

ّ                                    املبلغ اإلضايف الذي مت  تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة٧٣٥٠٤١٠٧٣٥٠٤١٠

املبلغ املستحق مبا يف ذلك تعديل جدول األنصبة املقررة١٠٨٤٩٦٠٢٢٨١٢٦٧٩تشاد١٣
ّ                                    املبلغ اإلضايف الذي مت  تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة١١٣٨٢٢٧٤٠٨٢٢٧٤٠تشيلي١٤
ّ                                    املبلغ اإلضايف الذي مت  تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة٢٣٦٣٧٩٨٠٦٣٧٩٨٠كولومبيا١٥
كانون ٢٥١٧كوستا ريكا١٦

األول/ديسمرب 
٢٠١٢

ّ                                    ذي مت  تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررةاملبلغ اإلضايف ال٩٣٦٢٠٩٣٦٢٠

بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل ٢٧١١٥٧٨٥١١٥٧٨٥قربص١٧
ّ                                    املبلغ اإلضايف الذي مت  تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة١١٨٩٥٠٧٧٠٩٥٠٧٧٠اجلمهورية التشيكية١٨
املبلغ املستحق مبا يف ذلك تعديل جدول األنصبة املقررة٢٨٧٤٤٠٦٨٦٤٥٧٦قراطيةمجهورية الكونغو الدمي١٩
تشرين ٢٩١٧الدمنارك٢٠

٢٠١٣األول/أكتوبر 
بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل ١٦٦٢٦٨٥١٦٦٢٦٨٥

آذار/مايو ٣٠١٩جيبويت٢١
٢٠١٠

مبا يف ذلك تعديل جدول األنصبة املقررةاملبلغ املستحق ٢٤٨٠٢٤٨٠

ّ                                    املبلغ اإلضايف الذي مت  تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة٣٢١٠٨٣٤٥١٠٨٣٤٥اإلكوادور٢٢
كانون ٣٣١استونيا٢٣

الثاين/ديسمرب 
٢٠١٣

بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل ٩٨٥٨٠٩٨٥٨٠

املدفوعات الزائدة الناجتة عن تعديل جدول األنصبة املقررة(١٢٠٦٣)٣٥١٢٩٠٥٠٣١٢٩٠٥٠٣فنلندا٢٤
املبلغ املستحق مبا يف ذلك تعديل جدول األنصبة املقررة٣٧٤٩٢٩٠١٨٢٢٠٣١٠٧٠الغابون٢٥
األنصبة املقررةّ                      املبلغ اإلضايف الذي مت  تسديده بعد تعديل جدول٣٩١٧٢٠٥١٧٢٠٥جورجيا٢٦
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الدول األطراف#
رقم 
تاريخ التسجيلالتربع

ملكت التربعات املعلنة
ّ املدعي العام  

ّ          املبالغ املسد دة يف دفعة 
ّ  ملبالغ املتبق يةواحدة

املدفوعات الزائدة 
مالحظاتباليورو

بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل ٤٠١٧٥٩٠٤٨٥١٧٥٩٠٤٨٥أملانيا٢٧

بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل ٤٢١٥٧١٥٤٥١٥٧١٥٤٥اليونان٢٨

تعديل جدول األنصبة املقررةاملبلغ املستحق مبا يف ذلك٤٦٦٥٥١٨٥٥٥٨٣٠٣٩٦٨٨٢هنغاريا٢٩
آذار/مايو ٤٧١٩أيسلندا٣٠

٢٠١٠
املدفوعات الزائدة الناجتة عن تعديل جدول األنصبة املقررة(١٨١٦٦)٨٤٦٦١٨٤٦٦١

بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل ٤٨١٠٢٩٦٦٥١٠٢٩٦٦٥يرلنداآ٣١
ير شباط/فربا٤٩١١إيطاليا٣٢

٢٠١٠
املدفوعات الزائدة الناجتة عن تعديل جدول األنصبة املقررة(٦٦٤٥٩٧)١١٦٢١٣٩٢١١٦٢١٣٩٢

ّ                                    املبلغ اإلضايف الذي مت  تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة٥٠٥٤٢٥٠٥٤٢٥٠األردن٣٣
عديل جدول األنصبة املقررةاملبلغ املستحق مبا يف ذلك ت٥١١١٥٧٨٥٤١٤٨٣٧٤٣٠٢التفيا٣٤
آذار/مايو ٥٤١٩ليشتنشتاين٣٥

٢٠١٠
املدفوعات الزائدة الناجتة عن تعديل جدول األنصبة املقررة(٧١٦)٢٢٨٨١٢٢٨٨١

ّ                                    املبلغ اإلضايف الذي مت  تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة٥٥١٧٩٨٠٠١٧٩٨٠٠ليتوانيا٣٦
ّ                                    املبلغ اإلضايف الذي مت  تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة٥٦١٩٩٤٨٥١٩٩٤٨٥لكسمربغ٣٧
بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل ٥٩٣٩٣٧٠٣٩٣٧٠مالطا٣٨
ّ                                    املبلغ اإلضايف الذي مت  تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة٦١٣٢٠٨٥٣٢٠٨٥موريشيوس٣٩
شباط/فرباير ١٠٤١٨ملكسيكا٤٠

٢٠١٠
املدفوعات الزائدة الناجتة عن تعديل جدول األنصبة املقررة(٦٢٦٨٣٠)٥١٦٤٣٠٠٥١٦٤٣٠٠

بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل ٦٢٧٤٤٠منغوليا٤١
شباط/فرباير ١٠٧١٨اجلبل األسود٤٢

٢٠١٠
ّ                                    اإلضايف الذي مت  تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررةاملبلغ١٢٢٤٥١٢٢٤٥

بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل ٦٣٢٤٦٤٥٢٤٦٤٥ناميبيا٤٣
تشرين ٦٥٨هولندا٤٤

٢٠١٣األول/أكتوبر 
املقررةاملدفوعات الزائدة الناجتة عن تعديل جدول األنصبة (١٩٨٤٧٢)٤٢٧٢٨٠٢٤٢٧٢٨٠٢

متوز/يوليو ٧٠١٩بناما٤٥
٢٠١٣

املبلغ املستحق مبا يف ذلك تعديل جدول األنصبة املقررة٦٤٠١٥٥١٠٣٨١٢٩٧٧

كانون ١٣٨١٤الفلبني٤٦
األول/ديسمرب 
٢٠١٢

ّ                                    املبلغ اإلضايف الذي مت  تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة(١٢٨)٣٧٩٤١٣٣٧٩٤١٣

بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل ٧٣٢٢٦٨٧٣٥٢٢٦٨٧٣٥بولندا٤٧
شباط/فرباير ٧٤١٨الربتغال٤٨

٢٠١٠
املدفوعات الزائدة الناجتة عن تعديل جدول األنصبة املقررة(٣٨٢٢٧)١٢٠٥٨٤٢١٢٠٥٨٤٢

كانون ٧٥٦مجهورية كوريا٤٩
األول/ديسمرب 
٢٠١٢

ّ  دفعة واحدة، جزئيا أو كليا، مسد دة٩١٣٥٦٧٩١٣٥٦٧

بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل ١٣٣٧٤٤٠مولدوفامجهورية٥٠
بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل ٧٦٥٥٦٧٦٠٥٥٦٧٦٠رومانيا٥١
آذار/مايو ٧٨١٩ساموا٥٢

٢٠١٠
ّ                                    لغ اإلضايف الذي مت  تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررةاملب٢٤٨٠٢٤٨٠

آذار/مايو ٧٩١٩سان مارينو٥٣
٢٠١٠

ّ                                    املبلغ اإلضايف الذي مت  تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة٧٤٤٠٧٤٤٠

رةاملبلغ املستحق مبا يف ذلك تعديل جدول األنصبة املقر ٨١٩٨٥٨٠٤٨٠٥١٥٠٥٢٩صربيا٥٤
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الدول األطراف#
رقم 
تاريخ التسجيلالتربع

ملكت التربعات املعلنة
ّ املدعي العام  

ّ          املبالغ املسد دة يف دفعة 
ّ  ملبالغ املتبق يةواحدة

املدفوعات الزائدة 
مالحظاتباليورو

تشرين ٨٣٤سلوفاكيا٥٥
٢٠١٢األول/أكتوبر 

ّ                                    املبلغ اإلضايف الذي مت  تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة٤٢١٢٩٠٤٢١٢٩٠

بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل ٨٤٢٤٦٢٩٥٢٤٦٢٩٥سلوفينيا٥٦
كانون ٨٥٢٨جنوب افريقيا٥٧

٢٠١٠الثاين/يناير 
ّ                                    املبلغ اإلضايف الذي مت  تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة٩١٦٣٦٠٩١٦٣٦٠

تشرين ٨٦٨إسبانيا٥٨
٢٠١٣الثاين/نوفمرب 

بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل (٤٥٨)٧٣٢٣٨٩٨٧٣٢٣٨٩٨

ذلك تعديل جدول األنصبة املقررةاملبلغ املستحق مبا يف ١١٢٩٩٢٠٢٢٨١٧٦٣٩سورينام٥٩
كانون ٨٧٧السويد٦٠

األول/ديسمرب 
٢٠١١

املدفوعات الزائدة الناجتة عن تعديل جدول األنصبة املقررة(٨٥٧٤٨)٢٤٥٠٥٨٣٢٤٥٠٥٨٣

كانون ٨٨٦سويسرا٦١
األول/ديسمرب 
٢٠١٢

عن تعديل جدول األنصبة املقررةاملدفوعات الزائدة الناجتة (١٩٤٩٦٩)٢٧٧٤٠١٤٢٧٧٤٠١٤

املبلغ املستحق مبا يف ذلك تعديل جدول األنصبة املقررة٩١٤٩٦٠٢٢٢٦٢٧٣٤تيمور الشرقية٦٢
ّ                                    املبلغ اإلضايف الذي مت  تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة٩٢١٠٨٣٤٥١٠٨٣٤٥ترينيداد و٦٣
نيسان/أبريل ١٣٥٢٩توباغو٦٤

٢٠١٣
املبلغ املستحق مبا يف ذلك تعديل جدول األنصبة املقررة٨٨٦٦٠٨٨٦٦٠

بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل ٩٤١٢٧٥٧٤٣٠١٢٧٥٧٤٣٠تونس٦٥
(١٨٤٠٣٧٤)٩٤٧٦٩٤٥٣٩٤١٠٧١٠٨٧١٩٠٧٥المجموع
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المرفق الثاني

للملكيةجمالية مشروع قرار بشأن التكلفة اإل

املباين الدائمة بفيما يتعلق ا سؤولياللوفاء مب،األطرافة للملكية للدولالتكلفة اإلمجاليتشمل -١
للمحكمة اجلنائية الدولية التكاليف التالية:

كل هذه التكاليفأن تتحمل الدول األطراف جيب(أ) التكاليف املالية (متويل أنشطة البناء واالنتقال). و 
ّ   سد دت ، إن مل تكن قد مع مراعاة جدول األنصبة املقررةسداد احلصة املوالية للقرضبحدة، على 

ا يف املشروع مقدما ( )،ّ             املبالغ املسد دة دفعة واحدةمسامها

اخلدمات ، مبا يف ذلك البناية يف األعمال اليومية(ب) تكاليف التشغيل (التكاليف املرتبطة بتشغيل 
ج يف مقرتحات َ در  ُ ) ت  ّ ستظل  لغاز والكهرباء وإمدادات املياه). وهذه التكاليف (، مثل ااملتعلقة بالطاقة
امليزانية السنوية،

(ج) الصيانة على املدى الطويل (الوقائية والتصحيحية) وإحالل رأس املال (االستثمارات الستبدال أجزاء 
التكلفة).ً  ا  يفكبري ً ا  تأثري ّ يت تؤث رمن املبىن ال

ُ َ      مل ي عث ر هلا اليت إحالل رأس املال،تكاليف بالصيانة على املدى الطويل و بّ إال  ثيقة تتعلق هذه الو ال -٢
مر هذه الفئة من حيث ُ . يف الواقع، نظرا لتأثري ع  ةيف جمال احلكامّ حل  ال على على متويل مناسب و بعد 

غاية األمهية سيكون يفذه املسألة على ما يبدو هلّ احلل  فإن التكلفة وحجم املصاحل املالية املعنية، 
ها كمقر تملكيتها على املباين الدائمة اليت قدمما ستقوم بتقييم ، بالنسبة للدول األطراف عنداالسرتاتيجية
لة هذه املسأأثر يف النظرالدول األطراف ّ     أن يتطل ب من أمهية هذا البند يف حد ذاته ومن شأن للمحكمة. 

طوال العمر االفرتاضي للمباين.

حىتمبوقفها اللجنة ُ   مل ت بد ٦٥هذه املسألة،بشأن فرة ا" متو التقنيةنهائية "التنتاجات سوإن كانت اال-٣
على توصية ثيقة حتتوي هذه الو و آلثار املرتتبة على السياسات احلساسة للمقرتحات الواردة. ً  نظرا  ل٦٦،اآلن

ا اخلامسة و باملقرتحة اللجنة العشرين، قبل أن يتم توجيه تلقي املشورة من جلنة امليزانية واملالية يف دور
ائية من اللجنة إىل اجلمعية الختاذ قرار  ٦٧الرابعة عشرة.ايف دوربشأن هذه املسألة توصية 

٦٥ CBF/24/20 مبجموع املرفق السادس "الفريق العامل املعين ،٢٠١٥نيسان/أبريل ١٥عن أنشطة جلنة الرقابة، املؤرخ ، التقرير املرحلي
مشورة شاملة : كيفية تنظيم ومتويل إحالل رأس املال".- تكاليف امللكية 

اللجنة مبدئيا رأتبداية هذه العملية، كما الحظت يف: "٥٠الفقرة ،٢٠١٥نيسان/أبريل ١٥، التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة، املؤرخ ٦٦
املقدمة. ويف هذا الصدد، فإن على اللجنة أن تواصل النظر يف ات التقنية يار لكل من اخلتقرر على أساس اجلدوى السياسية تنهاية الأن املسألة يف 

اليت ية للحفاظ على قيمة املباين، وظائفها، فضال عن خطط يف ضوء العوامل املعنمبجموع تكاليف امللكية الفريق العامل املعين اخليارات اليت وضعها 
".طويلة األجلالالصيانة عمليات رأس املال و إحاللومتويل قبوهلا إلدارة أن الدول األطراف مستعدة لقد تكون 

عن املشورة من جلنة امليزانية واملالية تتلّقى عندما س،٢٠١٥ية للملكية يف عام تعتزم جلنة الرقابة إجناز عملها على التكلفة اإلمجال:"٥١املرجع نفسه، الفقرة ٦٧
حىت يتسىن للجنة تقدمي ذلك. وبعد ذلك يتم تقدمي مشروع توصية اللجنة إىل الدورة اخلامسة والعشرين للجنة امليزانية واملالية للحصول على املشورة النهائية، 

اً".قرار خذلكي تتّ توصيتها النهائية إىل الدورة الرابعة عشرة للجمعية 
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مجالية للملكية التكلفة اإلبالفريق العامل املعين ٢٠١٣،٦٩يفاللجنة أنشأت ٢٠١٣٦٨يف عام -٤
، مبا املبىنرات املمكنة لتمويل تكاليف تشغيل وصيانةلخياتقين ل)، وأوكلت إليه التقييم ال("الفريق العامل"

يف تكاليف املشروع. اختتم الفريق العامل، ملستقبليف االدول األطراف ملسامهةيف ذلك أية خيارات 
ائي.التقنية باالعتبارات ٧٠برئاسة مدير املشروع، ٧١تقرير 

املبىن، واحلفاظ على قيمة االستثمار. ز على ضمان وظيفة ّ ترك  ً مشورة  الفريق العامل للجنة أسدى-٥
النموذج التنظيمي، واسرتاتيجية التمويل واإلدارة بيف خيارات تتعلق الفريق العامل حتقيقا هلذه الغاية، نظر و 

ازمنيالفريق العامل جدوالافرتضمشروع البناء. باختصار، يف واشرتاكات الدول األطراف اجلديدة 
حت احللول التالية:ُ عاما، واقرت  ٥٠مدى لتكاليف إحالل رأس املال على

١ً   ابتداء  من، يف املستقبللصيانة ّ    ، بتعاقد مع إحدى املقاوالت العام ة، ل(أ) االستعانة مبصادر خارجية
،٢٠١٧يناير كانون الثاين/

ملسامهات السنوية اتسديد لصندوق بإنشاء طويل على املدى التكاليف إحالل رأس املال (ب) متويل 
السنوات املالية أثناءيف اإلنفاقالدول األطرافقبل من تسديد االشرتاكات دفعة واحدة وجتنب تدرجييا

ذات الصلة،

دارة واإلشراف (احملكمة، جلنة امليزانية واملالية ومجعية الدول لإلاهلياكل العادية يف نطاق (ج) تنظيم العملية 
لدول األطراف.امبمثلني منةة دائمياألطراف)، دون إنشاء هيئة إدار 

رأت اللجنة :ارت-٦

ا كانت قد (أ)  إنشاء صندوق على نطاق واسع، أساسا من أعربت عن قلقها إزاء اجلدوى السياسية أ
تكاليف الاحملكمة اجلنائية الدولية تشغيل هذا الصندوق، و ّ بتويل  املخاطر التنظيمية واملالية املرتبطة بسبب

٧٢إدارته.بةتعلقامل

، يف املستقبلاملباين الدائمةإدارة يف أساسيأداء دور عزمها علىعن الدول األطراف توقد أعرب(ب) 
على املدى صيانة ال، مثل بامللكيةمارسة وظيفة الرقابة املوضوعية يف مجيع القضايا املتصلة مبمبا يف ذلك 

؛املبىنيفال املرأسإحالل تكاليفالطويل و 

ألجل اإلنصاف و من الدول األطراف، و ّ كاف ةبالتساوي بني  املرافق(ج) يتم احتساب تكاليف ملكية
الدول األطراف اجلديدة املنضمة إىل نظام روما األساسي أيضا يف التكاليف أن تشارك ينبغي،املساواة

ا  ؛متاحة بشكل دائممجيع الدول األطراف لالستفادة من مرافق اليت تكبد

.ICC-ASP/11/Res.3من القرار ٨مبوجب الفقرة ٦٨
.٢٠١٣آذار/مارس ١٩والية الفريق العامل املعين بالتكاليف اإلمجالية للملكية، جلنة الرقابة، ٦٩
اللجنة، وأعضاء عّينته خبري و املشروع (مستشار يف مكتب مدير املشروع)، واحملكمة، كّل من مدبّر أيضا  يف أعمال الفريق العامل وقد شارك٧٠

اللجنة.
.٢٠١٥نيسان/أبريل ١٥مؤرخ ، "مشورة شاملة : كيفية تنظيم ومتويل إحالل رأس املال- مبجموع تكاليف امللكية الفريق العامل املعين ٧١

٧٢ CBF/24/20 ٢شية ، أعاله، احلا٥٠، الفقرة ٢٠١٥نيسان/أبريل ١٥، التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة، املؤرخ .
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عدم ، ميكن األوىلعشر مدى السنوات الأنه، على ٧٣ولية األخرىوتشري اخلربات من املنظمات الد(د) 
رأس املال؛حالل إلأي تكاليف مراعاة 

يف السنة املالية رأس املاللتجديد إنشاء احتياطيات مالية بتوصية املراجع اخلارجي "ينبغي اعتماد (ه) 
فة، مبا يف ذلك: التأثري ّ وامل املخف  أيضا عدد من العمراعاةوتنفيذها مع ٧٤تسليم املباين الدائمة"لالتالية 

فيه املنظمة تطويل األجل الخنفاض قيمة األصول؛ استدامة التمويل يف وقت مبكر يف الوقت الذي كانال
قرتح زيادة كبرية يف موارد ت٧٥وعمليات احملكمة، فضال عن ارتفاع تكاليف التشغيل الناجتة عن حجم املبىن،

ائد على و فع تكاليف االستثمار والفديف دول األطراف ستضطر إىل البدء امليزانية، يف حني أن أغلبية ال
، مبا يف ذلك الفائض) ةاالحتياطياملبالغ (طبيعة ونطاق مايلّ كان حل  ، سواء  ممكنّ حل  ّ أي  ؛القرض

) أعاله)؛٢(البند املشار إليها يف املصادر ومصادر متويل (مبا يف ذلك 

تأثريها على و تطلبات املستخدمني، مباملباين الدائمة، فيما يتعلق اليف إمجايل تكجتربة مراعاة ينبغي (و) 
التصميم وعلى تطور التكلفة، فضال عن دور الدول األطراف يف هذا الصدد؛

على املدى الطويل َّ   املتوق عة التكاليفمبا أن ، لعمللً ا  منوذجإال النفقات املتوقعة حاليا متثل تغريات ال (ز) 
يف الوقت ً وتدقيقا  ً ا  منتظمً ا  وتتطلب رصد، يف املرحلة الراهنة جمرد تقدير، هي يق العاملالفر اليت احتسبها 

؛ري دائمأفضل من خالل هيكل إداً ا  تقييموكذلك املناسب، 

كبري لالقتصادات التنظيمية النطاق الو القيام بهالدول األطراف إىلُ َ   إن دور املالك الذي ي طل ب (ح) 
شري إىل أنه ينبغي أن تعتمد اجلمعية يف هذه املرحلة قرارات ُ ي  ّ    ، كل  هذاوالوظائف على املدى الطويل

ً    حسنا  من أداءعلى املدى الطويلتوفرالعملمرافقوسياق مايل يضمن أن ،سياسية حلكم آمن ومستدام
مجيع أصحاب املصلحةدعم جتلب يف نفس الوقت و ،قيمة االستثمارعلى ُ         حيث التكل فة وحتافظ 

؛باستمرار

، يف إطار يف املستقبللدول األطرافّ   هيئة متث ل اإىل رقابة جلنة البتحويل أوصى املراجع اخلارجي (ط)
هيكل ويراعي ٧٦واإلدارة يف احملكمة اجلنائية الدولية.ةماالغموض بني احلكتفادي واضح يهدف إىل 

(كما ورد يف هذه الفقرة، املستفادة واملؤشرات اليت تلقاهاَ اجلديد الذي أوصت به اللجنة الدروس  كامة احل
، على ةسياسيالاتقرار اختاذ الّ  مبهم ة ) أعاله)، فضال عن ضرورة قيام الدول األطراف ٦) و(٢(البندين يف 
من آليات الرقابة الالزمة ن اخلربات الفنية واملشورة ويف نفس الوقت االستفادة م، يات املناسبةستو امل

القائمة.

، وزيارة إىل ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ٢٥)، يف املنظمات الدوليةيات مؤسسة بنا(لفريق العامل املعين مبجموع تكاليف امللكية، زيارة إىل جنيفا٧٣
.٢٠١٤نيسان/أبريل ١فيينا (املركز الدويل يف فيينا)، يف 

٧٤
ICC-ASP/14/12 ، أغسطس آب/٤، بتاريخ ٢٠١٤اإلدارية ملشروع املباين الدائمة، السنة املالية التقارير املالية و نعاخلارجية تقرير املراجعة

.٣والتوصية ٤٧، وعلى وجه اخلصوص، الفقرة. ٤٧-٣٨، الفقرات ٢٠١٥
٧٥

ICC-ASP/14/10 ، ٣٩٠، الفقرة. ٢٠١٦اجلنائية الدولية، لسنة املقرتحة للمحكمةامليزانية الربناجمية.
٧٦

ICC-ASP/14/12آب/أغسطس ٤، بتاريخ ٢٠١٤راجعة اخلارجية عن التقارير املالية واإلدارية ملشروع املباين الدائمة، السنة املالية ، تقرير امل
. ويشار إىل احللول البديلة، إما بإعطاء املسؤولية إىل جلنة امليزانية واملالية (كما هو احلال بالنسبة للجنة ٥، التوصية ١٢١- ١١٧، الفقرات ٢٠١٥
.إنشاء جلنة مستقلةبأو )،أعيد جتديدهااليتاملراجعة 
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اذ ، لذا-٧ واليت نوقشت يف الوثائق املرجعية املرفقة. ويف ،نة أعالهّ ساس العناصر املبي  قرار على أّ   جيب اخت 
ا بشأنتعتمد قرتح أن ُ هذا الصدد، ي   ، رهنا النحو التايلعلى تكاليف صيانة املباين الدائمة اللجنة توصيا

ّ   يـ ق ر ر بأي تعديل قد  :جلنة امليزانية واملاليةّ    اليت قد تقد مها شورة املالحقا بناء على َُ 

تكاليف صيانة املباين الدائمة للمحكمة بنظرت اللجنة يف مجيع اخليارات املختلفة فيما يتعلق - "ألف
التكلفة اإلمجالية للملكية بالتقرير النهائي للفريق العامل املعين يف ")، وال سيما احملكمةاجلنائية الدولية ("
٧٧("الفريق العامل").

:مشروع التوصيات التاليةويف هذا الصدد، قررت اللجنة اعتماد 

ة سيطر الاإلبقاء على منن الدول األطراف ّ ك  َُ مي   هيكل بواسطةاملباين الدائمة حكامةينبغي ضمان-١
ا أن تؤثر  ؛على املدى الطويلظائف، وقيمة املبىنالو تكلفة و اليفعلى القرارات االسرتاتيجية اليت من شأ

نية. يف حني أن هذا َ مه  بطريقة لبدء لً رأس املال مرحلة  إحاللو املباين اجلديدة تنظيم صيانة ّ  يتطل ب -٢
أن املسؤوليات االسرتاتيجية، و ّ تويل  إىل الزمن مبرور احملكمة سوف تضطر يربر االستعانة مبصادر خارجية، 

؛ّ داخل املقر  زء من األنشطة املطلوبةاالضطالع جبتكون قادرة على 

ألغراض لنطاق و بصندوق إنشاء املدى الطويل عن طريق علىاملرافق تمويل تكاليف وال ميكن ل-٣
يكون خيارا قابال للتطبيق من الناحية السياسية.أناملقرتحة من قبل الفريق العامل 

لدورة اخلامسة والعشرين للجنة يف اشورة املإىل املسائل التالية قدم تنتيجة لذلك، قررت اللجنة أن -باء
الدورة الرابعة عشرة للجمعية :يفهااعتمادمن أجل الدول األطراف إىل اإحالتهّ مث  امليزانية واملالية التالية، 

٧٨سنوات.١٠، ملدة ٢٠١٨من عام ً اعتبارا  منوذج املقاول الرئيسي قُ  َّ ي طب  أن على وافقتأ) (

، إىل منظمة قادرة على ٢٠٢٨إىل احملكمة تطوير وحدة إدارة املرافق، حبلول عام طلبتب) (
ا يلي:مبّ ملقر  االقيام يف 

والصيانة الطارئة)،أيضاصغرية اللصيانة ا(لصيانةاواسرتاتيجية لصيانةا) إدارة ١(

لتنظيف يف جمال اعقود مع شركات خارجية منفصلة، برام ارجية (أي إاخل) إدارة املوارد ٢(
)،ً ، مثال  واألمن

اهليكل نطاقاليت تدخل يفك) إدارة إحالل رأس املال، يف جماالت أخرى غري تل٣(
اإلداري،

.٢املرجع نفسه، احلاشية ٧٧
بواسطةالسنوية) يزانية من مشروع امل٣٩٠الفقرة -مليون يورو١،١بتمويل قدره (٢٠١٦وسيتم توفري الصيانة الوقائية والتصحيحية يف عام ٧٨

.ضمونةدة املاملعتملفرتة ا، من خالل متديد Courtysلمشروع، لاملقاول العام
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يف عام ّ  عن طلب عروض إلبرام عقود جديدة مع شركات مقاولة عام ة إعالن ) ٤(
رهنا مجيع أعمال الصيانة (من أجل ) ٢٠٣٧- ٢٠٢٨سنوات (١٠يدوم ، لعقد٢٠٢٧

) أعاله)،١(مبا ورد يف البند 

كفالة ية و التعاقد مع شركات خارجحىت ميكن٧٩،الداخليةاملوارد مواصلة ختفيض ) ٥(
اإلشراف عليها،

حتقيق زيادة الكفاءة، واالستفادة الكاملة من مواردها وحتقيق وفورات موضوعية.) ٦(

؛٢٠٢٥حىت عام رأس املال ّ        تتعل ق بإحالل أي تكاليف احتسابقررتج) (

طويلة األجل جيب أن تناقش الرأس املال وإحالل صيانة لأن التكاليف الفعلية لقرر كذلكوتد) (
َ   ر ج  يفدُ ت  أن اجلديد، و كامة خل هيكل احلدا املتوسطة األجل املقرتحة و تعدد السنوات املاخلطط َ
؛لكي تعتمدهاعية الدول األطرافمجىل لتقدميها إسنوات) ٥-٣(

للمباين الدائمة، كما هو مفصل يف املرفق الثالث؛ً ا  جديدحكامة هيكلتنشئه) (

على املدى املباين الدائمةاملال لتغطية تكاليف احملكمة إنشاء صندوق لرأس إىلطلبتو) (
هذه التكاليف، من خالل املصادر التالية:التنبؤ مببالغ ، دون الطويل

مبا يف ٨٠تكاليف اإلمجالية للمشروع،الجمموع يفديدة اجلالدول األطراف مسامهات) ١(
٨١ذلك البناء، واالنتقال، والتكاليف التنظيمية،

فصاعدا، سوف تصبح متاحة ٢٠١٨يات العادية السنوية اليت، من امليزانفائض من ال) ٢(
٨٢الصندوق املتجدد،متويل بعد 

َ         ي قتـ ر ح أدناه ٧٩ ّ ً  موظ فا .١٧ُ  َ 
لميزانية التكاليف ل٨٢٣٧٦٠٠لمشروع، و ّ    املوح دة ليزانيةّ    ملني يورو اليت متث ل امل٢٠٦، مبا يف ذلك €٢١٤٢٥٢٦٠٠تقدر حاليا بنحو ٨٠

.رحلي عن أنشطة جلنة الرقابة، املرفق الثالثاملتقرير ال، CBF/24/20التنظيمية. 
.٢٠١٦- ٢٠٠٨مجيع مراحل املشروع، مدير املشروع أثناء مكتب نفقات ٨١
من النظام املايل والقواعد املالية، الوارد يف ٧- ٤القاعدة ن املباين الدائمة كوسيلة حمتملة للتمويل: تعديل ماستخدام الفائض ُ       ً أ ضيف فعال  وقد ٨٢

د على املسائل صندوق ملتعلق بالواحلكم اثيقة ه الو التنسيق مع نتائج هذوقد أسفر . ICC-ASP/12/RES.2املرفق الثاين للوثيقة ّ             املتجد 
:التالية

؛عشرعلى مدى السنوات الرأس املالحاجة إىل إحاللكون هناك تلن ه) يفرتض أن١(
أي موارد من صندوق رأس املال؛ُ  ّ       ال ي توق ع صرف ) وبناء على ذلك، ٢(
األوىل.عشرخالل السنوات الات عاجلةالصندوق املتجدد يف إصالحَ   ست خدمُ ) وبدال من ذلك، قد ي  ٣(
عشرصالحات هيكلية املقرر)، يف السنوات الاإلرأس املال (إحاللأولوية لتمويل ّ يعد  كبرية) اللطارئةاإلصالحات ا) ومبا أن الصندوق املتجدد (٤(

الفائض املتاح صندوق رأس املال؛ينبغي أن يعزز األوىل 
فائض يف صندوق رأس املال.سيرتاكم ال، ّ تجد ديتم متويل الصندوق املمبجرد أن ) ٥(

استخدام الفائض على النحو التايل:ّ سيم  ونتيجة لذلك، 
داألولوية للصندوق - ٢٠١٧-٢٠١٦(أ)  ّ املتجد 

، كافيةالصندوق املتجدد  أموال كون تحبلول ذلك الوقت، ينبغي أن و فائض يف صندوق رأس املال. الرتاكم يفصاعدا، جيب أن ٢٠١٨منب)(
.ألف يورو٥٠٠البالغ قدرها امليزانية يف املسامهة السنوية ّ           سيظل  كذلك بفضل وعلى أي حال،
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املبالغ لمباين الدائمة، مبا يف ذلك املسامهات الزائدة من لامليزانية املوحدةفائض من ال) ٣(
؛ّ             املسد دة دفعة واحدة

ّ  على مدى عد ة لة عاجالصالحات اإللتغطية صندوق متجدداحملكمة إنشاء إىليطلبز) (
سنوات، وفقا للشروط التالية:

ا ذات الطابع اهلكونات املباينمبصالح ّ    جيب أن يتعل ق اإل) ١( يكلي (اإلصالحات الرئيسية، اليت من شأ
ال ميكن معاجلتها وفقا (عاجلةالعلى املدى الطويل) و إحالل رأس املالجزءا من أن تكون خالف ذلك 
َ    م عت م د ملجلدول زمين  ف املدة)،نتصُ َ 

،مليون يورو٥ً أبدا  ) جيب أن ال تتجاوز املوارد٢(

:) جيب ضمان التمويل٣(

الفائض من امليزانية العادية السنوية،بواسطة، ٢٠١٧حىت عام -

ألف يورو؛٥٠٠قدرها امليزانية يف سامهة سنوية مب، ٢٠١٨ابتداء من عام -

وصندوق رأس املال من احتياطيات من احملكمة، لصندوق املتجددلف النقديةُ ل  ُّ س  ال) توافق على ح(
كمالذ ُّ     حصيف يـ ت خذ  وذلك لتلبية أي احتياجات نقدية قبل توافر املوارد األخرى القائمة، كإجراء مؤقت و 

٨٣.ّ   للس دادجدول زمين متفق عليه حسب، لفرتة حمدودة، و أخري

لمحكمة:درج يف امليزانيات السنوية لُ بأن التكاليف التالية سوف ت  قرتط) (
) التكاليف التشغيلية، مبا يف ذلك املرافق والتنظيف وتكاليف املوظفني،١(
١قاعة احملكمة لعرضي التحويل الالعمل (على سبيل املثال، مرافق) اخلدمات الالزمة لتشغيل ٢(
مجعية الدول األطراف)،غراضأل
؛دارة املرافقاألخرى إلتكاليف ال) ٣(

ما يلي:بواسطةلى املدى الطويل متويل التكاليف عقررتي) (

) صندوق رأس املال،١(

احلكامةهيكل ّ  أعد هاتعددة السنوات اليت املطط اخل) امليزانيات السنوية [يف األوقات املتوقعة يف ٢(
ا وا مجعية الدول األطراف]عتمد

الدولة منعليها اجلمعية [مبا يف ذلك، إذا أتيحتوافقت) أي قروض، حسب االقتضاء، اليت قد ٣(
].احلكامةهيكل املضيفة، وعلى النحو الذي اقرتحه 

كاف السنوات غري  فائض إذا كان ال(على سبيل املثال، ّ صندوق رأس املال والصندوق املتجد دملعاجلة أي نقص عرضي من املوارد يف أي من و 
كان احلال )، وإىل حد ما، كما  ٢٠١٣لتمويل امليزانية املوحدة (كان احلال بالنسبة لمحكمة كما  االحتياطيات النقدية للميكن استخدام األوىل)، 

تنطبق عليه نفس الشروط املعتمدة ف، ً مؤقتا  ّ      ً التدبري يعد  تدبريا  أن هذا مبا ). ومع ذلك، ٢٠١٥ميزانية املشروع (يف زيادة اللتمويل بالنسبةمؤخرا أيضا
.٢٠١٣يف عام 

.ICC-ASP/12/Res.2من القرار ١٧رة مماثل للفق٨٣
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ّ            التذييالت من األو ل إلى الخامس

CBF/24/20] ،٢٠١٥نيسان/أبريل١٥التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة، املؤرخ.[

السادسالتذييل

٢٠١٣أيلول/سبتمبر ٢٥في زيارة إلى جنيف،: التكلفة اإلجمالية للملكية بالفريق العامل المعني 

٢٠١٣أيلول/سبتمرب٢٥يف زيارة جنيف،-١

نظمةاملكمة (ماريا) يف اليوم السابق، لزيارة منظمة الصحة العاملية و احملو صل مكتب مدير املشروع و )أ(
مع اخلبري، السيد فرانك، وبيرت تيمرمانز.طوال اليوم ُ سافرت  و . العاملية لألرصاد اجلوية

موعة إىل )ب( –Maison de la Paix(بيت السالمّ    مث  إىل ة التجارة العالميةمنظمّ             توج هت ا

ّ                     وهي مؤسسة متو هلا احلكومة السويسرية).

املنظمات الدولية)، يات (مؤسسة بناFIPOIجتربةعن لنا جيليو بيريلنا السيد وأخريا، قدم)ج(
مخسة(مليار يورو قيمتها الستثمار العقاري يف اً أصوال  عاما ٢٥أكثر من منذ املؤسسة االيت تدير 

أصغر).مباين أخرى ة ّ رئيسية باإلضافة إىل عد  مباين

ما باألن اوكان املشروع-٢ ّ         وقد مت  إجناز كل مس من حجم وتعقيد املباين الدائمة. ّ             اللذان مت ت زيار
جتديد  خضعت لعمليةالتجارة العالميةمنظمة، يف حني أن لكن. سنوات٦-٥دامت بعد عمليةمنهما 

من حيث األرقام ً وتتشابه أيضا  . بناية جديدةهيالسالمبيت فبقا، اوجودة ساملبايناملع يف ُّ س  َ ي وتو  ّ ل  ُ ك  
.رت مربعاملزوار/ الن/و املوظف

زائر (معظمهم دبلوماسيني ينتمون إىل ١٠٠٠ً            موظفا ، وما يناهز ٨٥٠= منظمة التجارة العاملية 
مليون فرنك فرنسي٢٠٠ّ  مرت مرب ع،٠٠٠٣٧)، و ١٥٩لغ عددها االدول األعضاء الب

مليون ١٨٣)، طلبة جامعينيزائر (معظمهم ١٠٠٠و٤٠٠ً     موظفا ، بني ٤٠٠= السالمبيت 
فرنك فرنسي

يلي:االستنتاجات فيما وتتلخص -٣
٩بواسطة وحدة إدارة املرافق، يعمل فيها مبوارد داخلية، ّ         اإلدارة واالسرتتيجية، تتم  الصيانة ُ ل  َ ث  َ ها م  ُ ل  َ ثـ  َ م  )أ(

ّ            بالنسبة لبيت السالم (ويف هذه احلالة تتم  أيضا أعمال ٢٠و،نظمة التجارة العامليةبة ملموظفني بالنس
الصيانة الصغرية والعاجلة مبوارد داخلية)،

عقود مع شركات بإبرام ، أي الداخلية على عمليات االستعانة مبصادر خارجيةاملوارد تشرف (ب) 
خارجية منفصلة (مثل التنظيف واألمن)،

ا ستتوقع بيت السالم تغيري وال ت(ج)  بواسطة رأس املال عمليات إحاللأيضا عاجل هذه السياسة، أي أ
،الداخليةاملوارد 
داخل املوارد الداخلية يفما يكفي من اخلربة تطوير بذلك، تلتزم منظمة التجارة العاملية خالفعلى و (د) 

سنوات بعد انتهاء البناء. ١٠تصل إىل اليت ىل يف الفرتة األو وحدة صيانة املرافق مبوظفيها التسعة، وذلك 
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ا تنوي ّ مث   تقليص مواردها من ذلك ّ    ك نها مجيع أعمال الصيانة. وسوف ميّ وىل  تتلةّ عام  َ   اختيار مقاو لة إ
ال، ٩ّ     املكو نة مناحلالية الداخلية  أكثر ، بعديف املستقبلأو ٤يصبح عددهمحبيثمسؤولني يف هذا ا

،عليهااإلشرافالتعاقد مع شركات خارجية و يفربة الكافية، من اخلعشر سنواتمن 
ما يلي:ّ        مت  استنتاجاملنظمات الدولية)،يات (مؤسسة بناFIPOIجتربةعن (ه) 

ال يتالءم رأس املال [إحالل ُ َ  َ            ال ي عت رب  من الضروري تسليم املشروع، مناألوىل السنوات العشر أثناء) ١(
رأس إحالل تكاليف ُ               إذ ت درج هذه الشركة ، وردت من شركة برينكسليت هذا االستنتاج مع املعلومات ا

سنوات]،٧و٥بعد ً فعال  املال
عاما) ٥٠(النافعالنظرية من العمر الفرتة بني املوجود ختالف مبراعاة االسنة، ١٠٠) يعترب عمر املبىن ٢(

لضرورة،لاملباين إال ّ       إذ ال يتم  إفراغ وما حيدث يف الواقع، 
عاما]٤٠املبىن هو عمرات شركة برينكس اليت تفيد بأن مع افرتاضستنتاجات هذه االتتالءم ال) [٣(
عندما تبلغ سنويا، مليون٢من تكاليف البناء، أي يف املائة١هو حالل رأس املال إل) املعيار املعتمد ٤(

مليون،٢٠٠قيمة املشروع 
يف املائة]١,٥هو و ،معيار شركة برينكسهذا املعيار مع تماشى يال ) [٥(
يف املائة ١نسبة ويستند اعتماد،يف املائة١,٤و ١نسبيتبنييكمن ) يف حني أن اإلطار املرجعي ٦(

ّ   هو يف الواقع ينبغي أال  يتعد ى و تدبريا جد حصيف. هو ميثل فعال فاخلربة، إىل  ، وبالتايل يف املائة٠،٨ّ    
فائض،يسفر على 

ّ           ال حتل  قيمة ما حمل  قيمة أخرى، و حسب احلاالتشاريع امل) يتم احتساب هذه القيم على ٧( (حبيث ّ          
ا تكون قابلة للتطبيق للمباين األخرىفيد تكاليف إضافية أحد املباين تفورات يف و  ). ونتيجة لذلك، فإ

(مثال عن طريقأوسع نطاق على فوائد أكرب إلدارة اإلتيان ب، دون نطاق مشروع املباين الدائمةأيضا على 
)،RGDاآلردجييشركة

سنة ١٠٠الفعليةالعمردورة تكون (املنظمات الدوليةيات مؤسسة بناالنموذج املعتمد من قبل أما ) ٨(
ّ ال بد  لو كان ، مقارنة مع ما يف املائة٤٠إىل ٣٠التكاليف بنسبة ّ  فيخف ض ) يف املائة١ّ      احلد  بنسبةو

ا تقومهذه االسرتاتيجية، يف ةّ عام  ةقاولمبمن االستعانة  على أساس منوذج نظري وليس على إذ إ
.التجربة

إذ إن خدمات إدارة املباين ، ً        مثريا  لالهتماميف منظمة التجارة العامليةما جيري يبدو لتمويل، بالنسبة ل-٤
املوارد التاليةباالحتفاظقرتح ُ لكن يف ميزانية فرتة السنتني القادمة ي  ، االمسي الصفريسياسة النموتتبع 

يف املستقبل:إحالل رأس املال لبية احتياجات لت
)،ليونم١٥) وفورات يف مشروع البناء (١(
) الفائض من فرتة السنتني السابقة.٢(

سنويا هلذا الغرض، نتيجة إلعادة به سويسرا تساهم الذي مليون فرنك سويسري ١إضافة إىل هذه -٥
.ّ املقر  التفاوض على اتفاق
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بعالساالتذييل

٢٠١٤آذار/مارس ٢٨في زيارة إلى فيينا،: التكلفة اإلجمالية للملكية بالعامل المعني الفريق 

الزيارة-ألف

ّ  مقر   أيضاحيث يقع ، VIC-يف مركز فيينا الدويل ّ   مقر ها قع هي منظمة يليونيدو، و لزيارة جريتُ أ  -١
ومنظمة معاهدة احلظر الشامل، منظمة األمم املتحدة يف فييناو ،الدولية للطاقة الذريةالوكالةّ    كل  من 

.للتجارب النووية

، (شون والش)جمموعة برينسك)، واحملكمة –املشروع (بيرت تيمرمانز من املسؤول عن يتكون الفريق الزائر 
دائرة إدارة المبانيرئيس الفريق (روبرتو بيليلي)، وكان يف استقبالمنظمة معاهدة احلظر الشاملوممثل 

يا جليل كويار) واملوظفني التابعني هلا.ارسغرييزا السيدة ت(

مركز فيينا الدولي -باء

، السبعيناتاملنظمات الدولية، مت بناؤه يف ّ        جمم ع يف جمال أكرب َّ                       جمم ع مباين مركز فيينا الدويلّ يعد  -٢
:ّ                   يتمي ز باملواصفات التاليةو 

زارة املالية النمساوية،و لكية ..........................امل

مرت مربع،ألف ٣٨٠رضية اإلمجالية .........املساحة األ

،مرت مربعألف ١٨٠.........منطقة املكاتب واملؤمترات

َ  ّ  امل ح ي نةقيمة (ال )من الدوالرات األمريكيةمليون ٤٥٠كانت يف األصل (مليار يورو) ..................ُ

وبني)(املندزائر٢٥٠٠+ ً ا  موظف٤٥٠٠العمل ....................مرافق

نموذج إدارة المرافق والموارد- جيم

يف ). األربعمع (املنظمات اجلميع بواسطة املوارد الداخلية خدمات الصيانة ّ                    توف ر دائرة إدارة املباين -٣
ن للحصول و ارجياخلن و تعاقداملم َ ستخد  ُ ي  ، بواسطة املوارد الداخليةاالضطالع مبعظم األعمالّ ه يتم  حني أن

، أجهزة كشف احلرائقو املصاعد والسالمل املتحركة، صيانة وتنظيف ، مبا يف ذلك دماتعلى قائمة من اخل
من العرض).١٦- ١٥وإدارة النفايات (انظر القائمة يف الصفحات 

من فئة اخلدمات ، والباقي ئة "ف"، وثالث موظفني من ف(مديرّ  ً موظ فا  ٨٠دائرة إدارة املباين ّ  تتضم ن -٤
فئة اخلدمات موظفني من١٠٥، و "٥"ف مدير ١(وظائف املعتمدة المن ١١١)، مقابل ّ العام ة

العامة).

منظمة البلدان مثللشراء املشرتك مع املنظمات األخرى اليت يوجد مقرها يف فيينا (تتم أي عملية لمل -٥
ركز خدمة املنظمات يف مألنه بالفعل من الصعب منظمة األمن والتعاون يف أروبا)أوبك و ّ         املصد رة للنفط،

السياسة.من حيثفيينا الدويل 
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إحالل رأس المالصيانة و الميزانية- جيم

املكان املخصص/املستخدم تراعي ، استنادا إىل صيغة األربعتقاسم التكاليف بني املنظمات ّ يتم  -٦
يف املنظمات) إىل تغريات سنوية تقليص أو توسيع التغيريات يف هذين العنصرين (ّ  وتؤد ي وعدد املوظفني: 

تكاليف كل منظمة.
آليت:اعلى النحو ة موزعتقريبامليون يورو٣٠امليزانية السنوية تبلغ -٧

لصيانة ل٧،٥و، افقمليون للمر ٧-٦(منها، مليون يورو٢٠٥.................. ّ العامة  إدارة املباين(أ) 
التكاليف من ها التنظيف وغري مليون يورو خلدمات ٦-٥و، على املدى الطويلإحالل رأس املالو 

هذه امليزانية (الفائض) للدول منسنوي خار ّ اد  أي َُ ّ  ال يـ ر د  ). تكاليف املوظفنيذلك التشغيلية، مبا يف 
وحدة املاليةتديره ، و مليون يورو١٣-١٢ّ          ، وقد بلغ هذا االد خار حاليا صندوقاكم يفرت إمنا ياألعضاء و 

ليونيدو؛التابعة ل
(خدمات املؤمترات)؛يورو...................... مليون ...إدارة املباين املشرتكة(ب) 
من َّ  مليون يورو، مت و ل٣،٥................ إحالل رأس املالعمليات و الكربى اتصالحاإل(ج) 

مليون ١،٧٥يف مائة لكل طرف (٥٠ة بنسبة املضيفالدولة من قبل املنظمات و ّ      يتم  متويلهصندوق
د د ميلغ . يورو) ّ        حي  ١٥ها إىل مت متديدةاستنادا إىل التجرب، لكن سنوات٥ّ  يورو نظريا ملد ة مليون٣،٥ُ
َ  فمثال ، ي در ج. سنة َ  وي در جلتكييف اهلواء؛ األجهزة الفردية َ   د رج ُ ت  ال نظام تكييف اهلواء، لكن ً  ُ   نظام ُ 

مصابيح يف حالة تغيري عدد من ُ            ال ت درج التكاليفجديدة، لكن استخدام تكنولوجيا اإلضاءة بسبب 
ضاءة.اإل

اللجنة تقوم ، يف حني توصياتباعتماد الدولة املضيفة، تشارك فيه ، فريق عامل تقين دائمّ          كل  سنة يقوم 
؛القراراتية باعتماد صالحات الرئيساملعنية باإلاملشرتكة

(بتمويل من املنظمات، ماليني يورو٥قبل الكيانات الفردية ........ (د) املشاريع املمولة بالكامل من
غريها).و لدولة املضيفة، او 

َ            ية امل عه دة إىل مصادردمات التعاقداخل-دال ةخارجيُ 

التعاقدية مع مصادر دمات اخله يفأنُ      وقد أ شري إىل من العرض. ١٦-١٥انظر القائمة يف الصفحات -٨
، من أجل ضمان صيانة وقائية ودقيقة.زمام األمورعلى املنظمةحفاظ ضرورةخارجية ينبغي مراعاة 

المفيدهاوعمر ألصولافترات صيانة- ءها

سنوات ّ  لعد ة ستبدال األصول: يف حني يتم توفري التمويل الصيانة و/أو لليس هناك مدة حمددة ل-٩
إحالل رأس املال عمليات إدارة الصيانة و تبقى و عاما)، ١٥صندوق إىل متديد فرتة ال(ميزانية فرتة السنتني و 

على أساس سنوي.

فرتات النظرية والفعلية: الالختالف بني مبراعاة ا، ةشائعلة أمسألصول لفيد املمر عالمتديد إن -١٠
عاما، لكن مت متديد هذه ٢٥تكييف اهلواء بعد جيب استبدال نظام ، مبوجب القانون النمساوي، ً فمثال  

الفرتة بسبب نقص املوارد.
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الثامنالتذييل

سبتمبر أيلول/١٥المؤرخية للملكية، مشروع قرار بشأن التكلفة اإلجمالرأي المحكمة في 
٢٠١٥

جلنةرئيس ّ  اليت أعد هاالتكلفة اإلمجالية للملكية بشأن شاملة" التوصية ال"ُّ  تمع ن احملكمة بدرست -١
ا. وترى الرقابة  ّ    اليت قد مها شاملةالتوصية الاحملكمة أن ً             لكي تنظر فيها هذه األخرية وتتخذ قرارا  بشأ

التابع للجنة اخلبري شاطرها ، وت٢٠١٥/أبريلنيسان٢التكلفة اإلمجالية للملكية يف بالفريق العامل املعين 
من رأس املالوإحالل صيانة الاسرتاتيجيةّ فيما خيص  لمباين الدائمة للمحكمة، لّ ثل أفضل حل  متالرقابة،

باين على املدى الطويل.املقيمة على أجل احلفاظ على وظائف كاملة و 

جلنة املراقبة، مبا يف عن ممثلني عن احملكمة و ، ومبشاركة برئاسة مدير املشروعلعاملافريق الاجتمع-٢
وحضر،٢٠١٥مارس وآذار/٢٠١٣أبريل يف الفرتة ما بني نيسان/عدة مرات ذلك خرباء جلنة الرقابة، 

اضةباستفلة مناقشة هذه املسأّ      مت ت فيها. و مراجعو احلسابات اخلارجيونبشكل دوري الجتماعاتاذه ه
ما يلي:رّ ر  ُ قـ  و 

ُ      وال ت ستخدم املال (وإحالل رأسصيانة ُ                                   ي ستعان مبقاولة رئيسية خارجية يف جمال ال: نموذج التنظيميال(أ) 
عدد قليل من املوظفني؛التابعة لقلم احملكمة و فق ار املوحدة إدارة حتت إشراف )، املوارد الداخلية لذلك

ج الصيانة من امليزانية العادية للمحكمة ومتويل برنامج متويل برناممن شأن اسرتاتيجية التمويل:(ب) 
. تنفيذسالسة الكفل يأن الثابتة االشرتاكات السنوية من إنشاء صندوق يتم متويله باستبدال رأس املال 

دية؛تسهيالت ائتمانيةو ّ سامهات أقل  َُّ    خمتلط مم  و ل مب، مثل صندوق أيضابديلةاللول احلتعترب و  ُ    ، حلوال جم 

احلسابات راجعي من قبل متنفيذ متت مراجعة الومجعية الدول األطراف؛جلنة امليزانية واملالية :مةااحلك(ج) 
؛اخلارجيني

جا  تطل عيا  : ليف مشروع تشييد املباين الدائمةيف تكامسامهة الدول اجلديدة(د)  ّ              ً    ّ   ً  ي عد  هذا النهج  ألنه ُ 
يتطلب ذلكلكن . الية للملكية للدول املوجودةاإلمجتكلفةاللتخفيض صندوق يراعي املبالغ املدفوعة يف ال

تنفيذ برنامج مناسب للصيانة وإحالل رأس املال وفقا ملشورة باحلفاظ على قيمة املبىن على نفس املستوى 
تساهمملستقبليف االدول األطرافانتهاج خطة جتعل الفريق العامل. ومع ذلك، تعتقد احملكمة أن 

االنضمام إىل منلدول غري األطراف مينع اقدتشييد املباين الدائمة تكاليف مشروعمع تناسب يبشكل 
ويؤثر بالتايل يف طابعها العاملي.احملكمة اجلنائية الدولية يف املستقبل،

ن االقرتاح الذي تقدم به رئيسألاحملكمة القلق يساور ، تهوبناء على استنتاجات الفريق العامل ومشور -٣
إحالل لصيانة املستدامة و بالنسبة لربنامج اعلى املدى الطويل حقيقية لى خماطر نطوي عيقد جلنة الرقابة 
. ما ورد أعالهّ       أن يتم  تدوين احملكمة ّ وتود  مقر احملكمة. يف رأس املال 
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المرفق الثالث

اللجنة المعنية بالمباني ومكتب مدير المشروع

اللجنة المعنية بالمباني-ألف

اللجنةإنشاء-١

كهيئة فرعية تابعة جلمعية الدول ،هذه الوثيقةمبوجب املباين املعنية بة الدول األطرافجلنُ    أ نشئت-١
من نظام روما األساسي.١١٢من املادة ٤األطراف وفقا للفقرة 

واليةال- ٢

لكية ألجل مصاحل امللعمل بالنيابة عن اجلمعية يف ا، بوصفها هيئة دائمة،جلنة املباينتتمثل مهمة -٢
الرقابة االسرتاتيجية بدوراملباين املعنية باللجنة ستقوم املباين الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية.بةعلقاملت

.الشؤون العادية ذات الصلةإدارة و لمحكمةملرافق التابعة لاعلى 

:ً       أن تقوم حتديدا  مبا يلياملباين املعنية بلجنة جيب على ال-٣

قيمة ّ             باملتطل بات من حيث الئهاوفااملباين الدائمة للتأكد من (أ) توفري الرصد الشامل واإلشراف على 
ا بشكل مناسبعمرهاوظيفة طوال وال ؛، وحتديد املخاطر والقضايا وإدار

، مبا يف ذلك القضايا للجمعية لكي تتخذ القرارتاملعلومات والتوصيات ومشاريع القرارات صياغة(ب) 
طويلة األجل وإحالل رأس املال، فضال الملتوسطة األجل للصيانة املتعلقة بتفعيل اهليكل اإلداري واخلطط ا

؛عن خطط الصيانة األخرى

تيجية الرئيسية مبا يف ذلك اإلذنمن قبل اجلمعية، اختاذ القرارات االسرتاهلا (ج) يف حدود السلطة املخولة 
اخلطط نطاق قع خارج اليت تقابلية التوسع من ميزاتوميزات أخرى بتغيريات يف تصميم الطابق العلوي 

؛تهاطبيععاجلة يف تكون املتوسطة األجل و 

ا(د) مراجعة خطط الصيانة السنوية  ا ّ  اليت أعد  احملكمة لضمان توافقها مع السياسات اليت اعتمد
بناء على تقدمي التوصيات ذات الصلة إىل اجلمعية طويلة األجل، و الوالصيانةاجلمعية واالستثمارات 

يزانية واملالية؛جلنة املمشورة

احملكمة أو الدولة املضيفة؛ أو مدير املشروع، حتال من قبلأي قضية ّ (ه) حل  

جلمعية.ا(و) حل أية مسائل أخرى تتعلق مبصاحل ملكية 

العضوية-٢

عضو واحد على األقل من كل جمموعة إقليمية.و أطراف، دول ١٠باين من املعنية باملاللجنة فّ تتأل  -٣
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ختياراال-٣

مدة كل دوماملباين من قبل اجلمعية بناء على توصية من املكتب. تباملعنية لجنة الأعضاء ينتخب-٥
ّ عني  ي، جيوز للمكتب أن املباينباملعنية لجنة السنتني قابلة للتجديد. إذا انسحبت دولة طرف من والية

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

التمثيل- ٤

ميكن أن .املباينباملعنية لجنة العلى الدول األطراف أن تكون ممثلة على مستوى السفراء يف جيب-٦
.حسب االقتضاءنو مناوبممثلونمثلني امليساعد 

تناسقال-٥

تمثيل وحضور التسعى لضمان االتساق فيما يتعلق بَ  َّ      املثم ثـ ل ة أن الدول األطراف على جيب-٧
اللجنة هذه اجتماعني متتاليني، يقوم رئيس يفاللجنة املعنية باملباين أحد أعضاء غابإذا فجتماعات. اال
.لجنةالعلى مواصلة مشاركته يف ً ا  قادر مع ذلك العضو لتحديد ما إذا كان إجراء مشاورات ب

التصويت-٦

توافق، تتخذ هذا اللة عدم وجوديف حاو توافق اآلراء. أن تسعى إىل اللجنة املعنية باملباين على جيب-٨
يف حالة التعادل يكون صوت و تني. ّ القرارات على أساس األغلبية البسيطة لألعضاء احلاضرين واملصو  

م هو احلالرئيس  اسم. تعين عبارة "األعضاء احلاضرين واملصوتني" األعضاء احلاضرين والذين يدلون بأصوا
ون فيعتربون غري مصوتني.إجيابا أو سلبا. أما األعضاء الذين ميتنع

صاب ّ الن  - ٧

.ّ صاب من ستة أعضاء على األقل  ّ الن  تكون ي-٩

لرئيسارئيس ونائب ال- ٨

انتخاب رئيس ونائبني للرئيس ملدة سنتني. هذه املدة قابلة للتجديد. باللجنة املعنية باملباينتقوم -١٠
.واحدصوتلرئيسارئيس ونائب من الولكل

تواتر االجتماعات- ٩

سجل أو ّ      ميكن لكل  من املمن الرئيس. بقرار ست مرات يف السنة أو اللجنة املعنية باملباين تمع جت-١١
أمر طارئ.عاجلة ملاللجنة املعنية باملبايندير املشروع أن يطلب عقد اجتماع الدولة املضيفة أو م

مغلقةالجلسات ال-١٠

دعوة هااحملكمة والدولة املضيفة، وميكنمن دير املشروع و علومات من ماملاللجنة املعنية باملباين ىتلقت-١٢
اللجنة يف اجللسات العلنية. وجترى مداوالت إسهاماتتقدمي معلومات أو لخرباء وغريهم من املشاركني 

، ما مل يقرر الرئيس خالف ذلك.َ  مغل قةيف جلسات املعنية باملباين 
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مشاركة الدول غير األعضاء-١١

فتوحةامللسات اجلأثناء احلضورحملكمة والدولة املضيفة والدول األطراف األخرى اّ    جيوز لكل  من -١٣
.اللجنة املعنية باملبايناليت تعقدها 

الخبراء-١٢

خرباء أو لدول األطراف و/تابعة لخمصصة من اخلرباء ٌ عملها جلنة  يفللجنة املعنية باملباينتساعد ا-١٤
.للجنة املعنية باملباينختتارهم ا

دور لجنة الميزانية والمالية-١٣

. هذه األخريةتقدمي تقارير مرحلية إىل جلنة امليزانية واملالية قبل اجتماعباللجنة املعنية باملباين تقوم -١٥
آثار مالية للجمعية.، من أجل املشورة، أي اقرتاح من شأنه أن يسفر عن إىل جلنة امليزانية واملاليةّ  وتقد م 

دور المكتب-١٤

ّ  قد م أي  تقارير منتظمة عن احلالة إىل املكتب و اللجنة املعنية باملباين م ّ د  تق-١٦ أي مشاريع قرارات أو ّ   
معلومات إىل اجلمعية عن طريق املكتب.

السلطة تفويض -١٥

:ّ               فيما خيص  املسائل التاليةالسلطة املفوضة من اجلمعية باللجنة املعنية باملباين ّ  تمت ع ت-١٧

رأس املال إحالل شاريع الصيانة و مبعن الضرورة، ، ُ ّ  الذي ي كل فملنصب مدير املشروع (أ) عملية التوظيف 
األجل؛ةالطويل

اهاتعليقو هاوعدم جتديدواليتهوجتديدمدير املشروع تعيني (ب)  مثل الدولة ملمسجل و جيوز لل(ئهاوإ
)؛هذهاملضيفة املشاركة والتصويت يف عملية صنع القرار

اذ قرار عندما تدعو ال(ج)  و ل اللجنة ، رأيهابإدالء لجمعيةلسمح تّ   مد ة اليف ّ        ضرورة إىل اخت  ّ          خت  أي بإذن ُ
الصندوق يف حدودتصميم أو النفقات الوأاألهداف و، أاخلطط املتوسطة األجلنطاقتغيريات على 

؛لسياسات اجلمعيةواالمتثال اتلحاجللالستجابة العملمرافقضمان قابلية ومرونة باملتجدد، و 

بكفاءة ّ التوصل إىل حل  أي نزاع خطري بني احملكمة والدولة املضيفة و/أو مدير املشروع، بغيةالعلم ب(د) 
؛وفعالية

توقيع العقود الرئيسية بناء على توصية من مدير املشروع.اإلذن ب(ه) 

ا القادمة عاللجنة املعنية باملباين رئيس ّ يقد م-١٨ هذه السلطة سةممار نتقريرا إىل اجلمعية يف دور
ة.َ ض  ّ املفو  

دعمال-١٦

األمانة العامة للجمعية الدول األطراف.اللجنة املعنية باملباين مبساعدةتقوم -١٩
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مكتب مدير المشروع-ألف

مدير المشروعإنشاء - ١

إنشاء مكتب مدير ببناء على موافقة مجعية الدول األطراف، يقوم مسجل للمحكمة اجلنائية الدولية -١
املكتب.هذامدير املشروع ويرتأس املشروع.

يةاالستقالل- ٢

مباشرة هرير اتقّ  يقد م مكتب مدير املشروع حتت السلطة الكاملة جلمعية الدول األطراف و يعمل -٢
املباين.وهو مسؤول أمامها بواسطة اللجنة املعنية بلجمعية ل

العالقة مع المحكمة الجنائية الدولية- ٣

مكتب مدير املشروع جزءا ال يتجزأ من جيب أن يكون أعاله، و ٢فقرة دون اإلخالل بأحكام ال-٣
قلم ً  تبعا  له و مكتب مدير املشروع وموظفيكون ألغراض اإلدارية واملوظفني، و احملكمة اجلنائية الدولية؛ 

احملكمة.

االمتيازات والحصانات- ٤

موظفو مكتب مدير تتمتعاحملكمة، يكون جزءا من ذه الصفةوكجزء من موظفي قلم احملكمة، و -٤
بنفس احلقوق والواجبات واالمتيازات واحلصانات واملزايا.املشروع

الوالية-٥

، مشاريع االقتضاءمشاريع إحالل رأس املال، وعندإجناز ضمان يفوالية مكتب مدير املشروع تتمثل -٥
ّ   يف حدود امليزانية املخص صة الصيانة على املدى الطويل يف املباين الدائمة للمحكمة يف الوقت احملدد،

اية املطاف املسؤولية مدير املشروع ّ وىل  يتاجلودة. معايري ملواصفات و حسب االتكلفة و لتلك  عن يف 
يف حدود ّ    احملد دة، اجلداول الزمنية ، حسباإلدارة العامة للمشاريع ويكون مسؤوال عن حتقيق األهداف

.اجلودةحسب معايري و ّ   امليزانية املخص صة 

وظائفال- ٦

تشمل، يف مجلة أمور:إدارة املشروع بأكمله، ويفوظائف مكتب مدير املشروع تكمن -٦

رأس املال؛إحالل حتضري وتنفيذ مشاريع اليومي على (أ) اإلشراف 

إدارة املشاريع والبناء والتصميم؛فرقة التوجيه االسرتاتيجي أل(ب) 

؛خطة إدارة املخاطر للمشروع(ج) إعداد وتنفيذ

حلول و املشاكل الناشئة، و ، ذلكلىعالتكاليف املرتتبةو تقييم التصاميم وطلبات التعديالت، تقدير و د) (
من القضايا اليت قد تؤثر على التكلفة، واجلودة و/أو توقيت املشروع؛ذلك أو غريمن املخاطر لتخفيف ا



ICC-ASP/14/28

41

ال إىل باين اليت ة باملاملعنيلجنة ال) إىل حسب الضرورة(ه) تقدمي تقارير احلالة الشهرية (أو  إىل احملكمة و ُ      حت 
؛ملكتبتوضع رهن إشارة االدولة املضيفة و 

املهندس املعماري وفريق التصميم؛تعيني شروط حول (و) قيادة املفاوضات 

؛مي العطاءات واختيار فريق البناء(ز) قيادة عملية تقد

؛من قبل اجلمعيةله (ح) اختاذ القرارات يف حدود السلطة املخولة 

اليت تتطلب قرارات يف حدود من املسائل املباين على أي املعنية بلجنة ال(ط) توفري التقييمات واملشورة إىل 
السلطة املخولة للجنة؛ 

من اليت تتطلب قرارات من املسائل املباين على أي املعنية بلجنة التوفري التقييمات واملشورة إىل(ي) 
اجلمعية.

مكتبالتشكيل - ٧

ة الدول مجعيى ذلك مكتب مدير املشروع من مدير املشروع وموظفي الدعم، كما وافقت عليتكون -٧
باين.املعنية بامللجنة الاألطراف بناء على توصية 
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المرفق الرابع

ّ       عرض مالي عام  لموجز ّ                                              المقد م للجنة الرقابة: مشروع البناء ومشروع االنتقال: التقرير المرحلي 
ةللمحكمصافي اإلنتاج األولي 

التكلفة التقديرية اإلمجاليةاملواردنظام سابتنفيذ ميزانيةامليزانية

)٢+الف+باء٥()١+الف+باء٥()٢(باء )١(باء (ألف)(٤+٣+٢=٥)(٣)(٢)

َ    امليزانية امل عت م دة   َ ُ
من اجلمعية

َ   امليزانية امل عت م دة  َ ُ
لنفقات جلنة الرقابة

املوقف اخلتامي يف 
امليزانية

بالغ املدفوعة امل
لساب حىت اآلن

أمر املشرتيات 
بنظام ساب حىت 

اليوم
جمموع تنفيذ نظام 

ساب

املبالغ 
املخصصة 

َ    اليت مل ت در رج   ُ
يف ساب بعد

املبالغ الالزمة يف 
أ احلاالتأحسن

املبالغ الالزمة يف 
أسوأ احلاالت

جمموع التكاليف 
حالةأحسنيف

جمموع التكاليف 
رصيد اسوأ حالةصيد أحسن حالةر يف اسوأ حالة

تكاليف البناء

شكل االتفاق 
(خارج الصويت 
١٤١السمعي) ٠٤٠ ٧٠٠٠١٤١ ٠٤٠ ٧٠٠١٣٨ ٠٥٠ ٠٠٠٢ ٩٩٠ ٧٠٠١٤١ ٠٤٠ ٢٤٨-٧٠٠٠ ٢٤٨-٠٨٧ ٠٨٧١٤٠ ٧٩٢ ٦١٣١٤٠ ٧٩٢ ٦١٣٢٤٨ ٠٨٧٢٤٨ ٠٨٧

قسط احملكمة 
يف عقد 
NEC٢-٣٠٠٠٠٠٠٠ ٣٩١ ١-٥٢١ ٩٧٩ ٢-٥٧٧ ٣٩١ ١-٥٢١ ٩٧٩ ٥٧٧٢ ٣٩١ ٥٢١١ ٩٧٩ ٥٧٧

ةالصوتينظم ال
٦معية الس ٠٠٠ ٠٠٠٠٦ ٠٠٠ ٠٠٠١ ٤٣٧ ٨٠١٧ ٣٤٠ ١٦٩٨ ٧٧٧ ٩٦٩٠٠٠٨ ٧٧٧ ٩٦٩٨ ٧٧٧ ٢-٩٦٩ ٧٧٧ ٢-٩٦٩ ٧٧٧ ٩٦٩

مسائل أخرى 
٧١٩البناء ٠٠٠٠٧١٩ ٠٠٠١ ٣٩٧ ٧٧٥٢٧ ٢١٢١ ٤٢٤ ١٥٠-٩٨٧٠ ١٥٠-٠٠٠ ٠٠٠١ ٢٧٤ ٩٨٧١ ٢٧٤ ٥٥٥-٩٨٧ ٥٥٥-٩٨٧ ٩٨٧

١٢املخاطر ٠٤٦ ٢٣١٠١٢ ٠٤٦ ٢٣١٧ ١٤٧ ١٨٣١٢ ٢٦٨ ٠٨٧١٩ ٤١٥ ٢٧٠٠٣٢٩ ٣١٨١ ١٢٧ ٥٦٢١٩ ٧٤٤ ٥٨٨٢٠ ٥٤٢ ٧-٨٣٢ ٦٩٨ ٨-٣٥٧ ٤٩٦ ٦٠١

٢ُُ        أ ذ ن وحقوق ٥٤٩ ٥٢٦٠٢ ٥٤٩ ٥٢٦٢ ٥٥٤ ٣٨١١٢ ٥١٥٢ ٥٦٦ ٨٩٦٠٠٠٢ ٥٦٦ ٨٩٦٢ ٥٦٦ ١٧-٨٩٦ ١٧-٣٧٠ ٣٧٠

٢٠الرسوم ٤٩٢ ١٨٨٠٢٠ ٤٩٢ ١٨٨١٩ ٦٣٣ ٤٦٣٥٥٠ ١٩٢٢٠ ١٨٣ ٦٥٤٠٠٠٢٠ ١٨٣ ٦٥٤٢٠ ١٨٣ ٦٥٤٣٠٨ ٥٣٤٣٠٨ ٥٣٤

تكاليف 
١األخرى ٥٠٠ ٠٠٠٠١ ٥٠٠ ٠٠٠١ ٥٠٠ ٠٠٠٠١ ٥٠٠ ٠٠٠٠٠٠١ ٥٠٠ ٠٠٠١ ٥٠٠ ٠٠٠٠٠

امليزانية 
٨اإلضافية ٣٠٠ ٠٠٠٨ ٣٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨ ٣٠٠ ٠٠٠٨ ٣٠٠ ٠٠٠

موع الفرعي  ا
١٨٤للبناء ٣٤٧ ٦٤٥٨ ٣٠٠ ٠٠٠١٩٢ ٦٤٧ ٦٤٥١٧١ ٧٢٠ ٦٠٣٢٣ ١٨٨ ٨٧٤١٩٤ ٩٠٩ ٢-٤٧٧٠ ٤٦٠ ١-٢٩٠ ٢٥٠ ١٠٢١٩٢ ٤٤٩ ١٨٧١٩٣ ٦٥٩ ٣٧٥١٩٨ ١-٤٥٨ ٠١١ ٧٣٠

تكاليف االنتقال

تكاليف البناء 
١(االنتقال) ٠٦٧ ١-٣٥٥ ٠٦٧ ٣٥٥٣ ١٠١ ٢٠٣١٨ ١٠٠٣ ١١٩ ٦٧-٣٠٢ ١٠٠٨٢ ١٠٠٣ ١٨٦ ٤٠٢٣ ٢٠١ ٢-٤٠٢ ١١٩ ٢-٠٤٧ ١٣٤ ٠٤٧

٣االنتقالأتعاب ٤٥٠ ٣-٨٢٠ ٤٥٠ ٨٢٠١ ٢٨٠ ٤٣٧٢٦٢ ٤١٥١ ٥٤٢ ١-٨٥١ ٠٢٣ ٣١١١ ٠٩٣ ٣١١٢ ٥٦٦ ١٦٢٢ ٦٣٦ ١٦٢٨٨٤ ٦٥٨٨١٤ ٦٥٨

ّ   معد ات 
٦االنتقال ٨٣٤ ٦-١٨٠ ٨٣٤ ١٨٠١ ٥٩٧ ٧٩٢١ ٦٣٥ ٣٥١٣ ٢٣٣ ١-١٤٣ ٧٨١ ١٢٢١ ٨٠١ ١٢٢٥ ٠١٤ ٢٦٥٥ ٠٣٤ ٢٦٥١ ٨١٩ ٩١٥١ ٧٩٩ ٩١٥

٠٤٨٠----٠--االحتياطي ٥٢٦٠٤٨٠ ٤٨٠-٥٢٦٠ ٥٢٦

موع الفرعي  ا
١١لالنتقال ٣٥٢ ١١-٣٥٥ ٣٥٢ ٣٥٥٥ ٩٧٩ ٤٣١١ ٩١٥ ٨٦٥٧ ٨٩٥ ٢-٢٩٦ ٨٧١ ٥٣٣٣ ٤٥٧ ٠٥٩١٠ ٧٦٦ ٨٢٩١١ ٣٥٢ ٣٥٥٥٨٥ ٠-٥٢٦

المجموع 
١٩٥ّ  الموح د  ٧٠٠ ٠٠٠٨ ٣٠٠ ٠٠٠٢٠٤ ٠٠٠ ٠٠٠١٧٧ ٧٠٠ ٠٣٤٢٥ ١٠٤ ٧٣٩٢٠٢ ٨٠٤ ٧٧٣٠٤١١ ٢٤٣٢ ٢٠٦ ٩٥٧٢٠٣ ٢١٦ ٠١٦٢٠٥ ٠١١ ٧٣٠٧٨٣ ١-٩٨٤ ٠١١ ٧٣٠
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المرفق الخامس

مكتب مدير المشروع (المباني ، ١- المتعلقة بالبرنامج الرئيسي السابعوخطط الميزانيات نفقات ال
(بآالف اليورو)٢٠١٥آب/أغسطس ٣١الدائمة)، حتى 

7110 و 7120
مكتب مدير المشروع 

(المباني الدائمة)
النفقات الفعلية 

٢٠٠٨
النفقات الفعلية 

٢٠٠٩
النفقات الفعلية 

٢٠١٠
النفقات الفعلية 

٢٠١١
النفقات الفعلية 

٢٠١٢
النفقات الفعلية 

٢٠١٣
نفقات الفعلية ال

٢٠١٤(**)

امليزانية 
املعتمدة
٢٠١٥

النفقات الفعلية
٣١حىت 

آب/أغسطس 
٢٠١٥

معدل التنفيذ 
الفعلي

اإلنفاق املتوقع
٢٠١٥

موع ا
٢٠١٥-٢٠٠٨

(*)(**)
امليزانية املقرتحة

٢٠١٦ (*)(**)

موع  ا
(التقديري)

٢٠١٦-٢٠٠٨

ال توجد أي تفاصيل املوظفون الفنيون 

وظفون من فئة اخلدمات العامة امل

موع الفرعي املتصل ا
٤٨,٣٢٦٦,٦٣١١باملوظفني ٤٤٨,٠٣%٦٣٢١,٥٣٥٢,٤٥٩٩,٠٦٥٤.٢٤٤٨,٠٣٥٦,٣٧٩,٥ ٠٠١ ٦٢٨٢,٣٣ ٢٨٧,٩

١٦,٨٢٦,٤٩,٧٣٧,٢٧٤.٧٣٥٣,٠٠,٠٣٤١ّ املساعدة املؤقتة العام ة ٦٢٤٤.٠٧٦١,٨١٦٨,٠٩٢٩,٨

---٠,٠رباء االستشاريوناخل

موع  ٧٦١,٨-١٦,٨٢٦,٤٩,٧٣٧,٢٧٤.٧٣٥٣,٠٠,٠٣٤٥,٦٢٤٤.٠٧٦١,٨الفرعي ملصاريف باملوظفني األخرى ا

١١,٠٩٢,٥٥,٦٩٨,١%٠,٥٤.٤١٤.٩١٩,٣٦,٤١٠,٢٢٥,٨١١,٠١١,٣١٠٢السفر

٢,٥٢٥,٧٢,٥٢٨,٢%٥,٧٨,٦٢,٨٤.٢١,٥٠,٤٢,٥٠,٠٠الضيافة

٤٢٧,٦١%٣٥,٠٢,١٩,٤٢٨,٢١٤٨,١٣٠٩,٧١٨٧,٩٦٧١,٦١١٨,٣١٨اخلدمات التعاقدية ١٤٨,١٣٣٢,٠١ ٤٨٠,١

٢,٥٥٥,٨٢,٥٥٨,٣%٣,٢٣٦,٥٠,٠١٣,٦٢,٥١٢,٥٤٩٨التدريب

٢,٥٣٢,٤٢,٥٣٤.٩%٩,٩٢٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٢,٥٠,٠٠النفقات التشغيلية العامة

١اللوازم واملواد ١٠,٠٠,٠٠,٢١ ١%٠٠,٤٤٠ ٠٢,٣١,٠٣,٣

١٩,٦-١,٥١٩,٦%١١,٩٠,٥٠,٦١,٨٣,٣٠,٠١,٥٠,٠٠املفروشات واملعدات

موع الفرعي غري املتصل  ا
٤٤٨,٦١%٣٥,٥٣٤.٠٥٣,٤٥٥,٢١٩٧,١٣٢٤.٧٢٢٨,٠٦٩٢,٦١٤٢,٤٠,٢باملوظفني ٣٧٦,٥٣٤٦,١١ ٧٢٢,٦

٨٣,٨٣١٧,٤٣٩٥,٤٣٨٦,٤٥٨٦,٧٩٩٨,٤١٢٣٥,٢١١٤٠,٦٨٤٤.٢١١٤٠,٦٥المجموع ١٤٣,٨٧٩٦,٤٥ ٧٧٢,٢

اليت ميكن تعديلهاو امليزانية املقرتحة (*)
٣٧٧٠الربنامج الفرعي ٧١١٠ّ          يتضم ن الربنامج ٢٠١٤منذ(**)

موعة بتكاليفُ    ، الذي كان ي سمى ٧١٣٠جُ          أ درج الربنام٢٠١٤منذ (***) ّ               مت ت الزيادة فيها.ّ               يف ميزانية البناء املتعد دة السنوات اليت ، ٢ا
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َ ّ           مجموع التكاليف الم تـ و ق عة لمشروع  (بآالف ٢٠١٥آب/أغسطس ٣١، حتى المباني الدائمةُ َ 
المباني الدائمةلمشروع المقبلةاإلنفاق والميزانيات - اليورو)

النفقات الفعلية 
٢٠٠٨

قات الفعلية النف
٢٠٠٩

النفقات الفعلية 
٢٠١٠

النفقات الفعلية 
٢٠١١

النفقات الفعلية 
٢٠١٢

النفقات الفعلية 
٢٠١٣

النفقات الفعلية 
٢٠١٤

امليزانية املعتمدة
٢٠١٥

النفقات الفعلية
٣١حىت 

آب/أغسطس 
٢٠١٥

النفقات الفعلية
٣١حىت 

آب/أغسطس 
٢٠١٥

اإلنفاق املتوقع 
٢٠١٥يف 

يزانية املقرتحةامل
٢٠١٦(*)

موع  ا
)(التقديري

٢٠١٦-٢٠٠٨

السنوات)المتعددة(الميزانيةّ  الموح دةالمشروعميزانية

لة، مبا ّ  املوح دةاملشروعميزانيةجمموع ّ       املعد 
موعتني تكاليففبه  ٣١٩٥و٢ا

ماليين =)٤٣٠٠+٤يورو(٧١٥
لجمعية ماليين يورو بموجب قرار ا٢٠٤

.٢٠١٥في حزيران/يونيو 
-١٢٧٩.٥٥١٣٣.٣٦٨٧٣.٤٨٥٦٦.٥٣٧٣٠٠.٩٨٤٠١٧.٠٥٧٣٧٥.١٣٤٦٠٦.٦١٧٧٧٧٧.٣٥٧٣٧٥.١٣٤٥٤.٢٢٠٤٠٠٠.٠

٢٠٤٠٠٠.٠(****)ّ  املوح دةاملشروعميزانيةجمموع

السنويةالميزانية

١٨٣.٨٣١٧.٤٣٩٥.٤٣٨٦.٤٥٨٦.٧٩٩٨.٤١٢٣٥.٢١١٤٠.٦٨٤٤.٢٤٨٤٧.٥١١٤٠.٦٧٩٦.٥٥٩٤٠.٣- البرنامج الرئيسي السابع

٨٣.٨٣١٧.٤٣٩٥.٤٣٨٦.٤٤٢١.٨٧٨٢.٦٦٩٥.٨٥٠٤.٥٣٩٦.٤٣٤٧٩.٦٥٠٤.٥٤٩٠.٥٤٠٧٨.٢مكتب مدير املشروع-٧١١٠الربنامج 

موارد احملكمة من -٧١٢٠الربنامج 
٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠١١٣.٩٢١٥.٨٥٣٩.٥٦٣٦.١٤٤٧.٨١٣١٧.٠٦٣٦.١٣٠٦.٠١٨١١.٣(**)اإلداريّ   والد عم ظفنياملو 

٢عناصر المجموعة -٧١٣٠البرنامج 
(معدات المستخدم غیر المندمجة) 

(***)٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٥٠.٩٠.٠٠.٠٠.٠٥٠.٨٠.٠٠.٠٥٠.٨

مكتب قلم - ٣٧٧٠البرنامج الفرعي 
٢٦٨.٢٢٦٠.٩٣٨١.٤٣٧٩.٨٤٠٧.٤٣٢٣.٤٠.٠٠.٠٢٠٢١.٢٠.٠٠.٠٢٠٢١.٢لمباني الدائمةالمحكمة في ا

٧٩٦١.٥مجموع الميزانية السنوية

٢٠١٦٢١١٩٦١.٥-٢٠٠٨المجموع العام التقديري

امليزانية املقرتحة واليت ميكن تعديلها(*)
٣٧٧٠الربنامج الفرعي ٧١١٠ّ          يتضم ن الربنامج ٢٠١٤نذ م(**)

موعة ُ    ، الذي كان ي سمى ٧١٣٠ُ            أ درج الربنامج ٢٠١٤منذ (***) ّ                     يف ميزانية البناء املتعد دة السنوات اليت مت ت الزيادة يف مبالغها.، ٢بتكاليف ا                ّ
الرقابة.ّ        السلطة املفو ضة للجنةمليون يورو إىل٢٠٤يف جمموع تكاليف املشروع البالغة تعود الزيادة (****)
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٢٠١٦-٢٠١٥لفترة توقعات التدفقات النقدية 
متوز/يوليو القروض والودائع

٢٠١٥
آب/أغسطس 

٢٠١٥
أیلول/سبتمبر 

٢٠١٥
تشرین 
األول/أكتوبر 

٢٠١٥

تشرین 
الثاني/نوفمبر 
٢٠١٥

كانون 
األول/دیسمبر 

٢٠١٥

كانون 
ینایر /يالثان

٢٠١٦

شباط/فبراير 
٢٠١٦

آذار/مارس 
حزیران/یونی٢٠١٦

٢٠١٦و 

تشرین 
األول/أكتوبر 

٢٠١٦

المجموع

٣٨٢٤٨٨٣٥١٧٩,٤٠٢٢٥٤٢٨٤١١٠٢٠,٨١٨٧٨٦٠٦٦٢١٠,٣٣٢٥٥٨٧٩٩,٦١٩٤,١١٩١٥٠-االفتتاحييالرصيد النقد

سحوبةالمبالغ النقدیة الم

+االنتقالروع البناءشم
١٣٥٤,٥١٩٢٦٣٦٥٦١٦٧٢٢٠٢٣٨,٨٧٧,٦٤٤٥٧٥٧٣٤٤٦٥٤٤٥٣٤٤٦٢٦٠١٥٥٥٠٠٨٠٠,٠٠٠٢٠٤٠٠٠,٠٠٠-١٧٧,٧٧٧,٣٠٦*

٥٤٣٩٦٩٥٤٣٩٦٩ّ  الفوائد على املبالغ املسد دة

تاريخ السحب=تاريخ 
وصول القرض إىل حساب 

احملكمة املصريف

٨٥٢٠٠٠٠٠٥٢٠٠,٠٠٠٥٤٩٢٨٩٢٩٥٨٩٢٨٩٢**

***٤٥٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠١٥٠,٠٠٠٥٤٠,٠٠٠٧٩٩,٨٥٠٩,٥٣٩,٨٥٠-٣١٥٠,٠٠٠اجات التمويل األخرىاحتي

٣٨٢٤٨٨٣٥١٧٩,٤٠٢٢٥٤٢٨٤١١٠٢٨١٨٧٨٦٠٦٦٢١٠,٣٣٢٥٥٨٧٩٩,٦١٩٤١١٩١٥٠٠الرصيد النقدي

مليون يورو.٢٠٤قديرية البالغة التحسب التكاليف النهائية*
ا العملالصيغة وجدول األنصبة حسب قصى التقديري الستخدام القرض ّ   احلد  األ** اجلاري 

مليون يورو.٢٠٤قديرية البالغة التحسب التكاليف النهائية***

___________


