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لجنة الرقابةعن أنشطة تقرير

تنفيذيوجزم

أهداف المشروع -ألف

ليم، وجرى تس2015متوز/يوليه 15أن ينتهي يف البداية يف الذي كان من املقرر بناءالتأجل-1
ما هو. ومع ذلك فإن انتقال احملكمة سيكون حسب2015تشرين الثاين/نوفمرب 2احملكمة يوم مباين 

.2015كانون األول ديسمرب 11الثاين/نوفميرب ونتشري30مقرر، بني 
شروع من أجل زيادة املالذي قدمه مدير 2015نيهحزيران/يو 17ؤرخ يف طلب املالعلى ردا و -2

امليزانية غالف على زيادة ICC-ASP/13/Res.6القرار وجب قت مجعية الدول األطراف مبفامليزانية، وا
ماليني 204وهو دىن اجلمعية على نفقات عند احلد األوافقتاملوحدة بستة ماليني يورو. ومقابل ذلك، 

صندوق احتياطاتبتخفيض يتم متويلها لما حققت آليات تبادل العقد النتائج املرجوة، ذا إيورو، 
. االلتزامات املتصلة باستحقاقات املوظفني وصندوق رأس املال العامل

ن اللجنة أشارت إىل أن هناك ضغطا على أهذه األرقام. غري حدود اليف املشروع يف كوبقيت ت-3
شروع يف عرف إال على أساس مراجعة حسابات املشروع لن تُ ملتكلفة النهائية للتقديرات التكاليف، وأن ا

.2016حزيران/يونيه 

التمويل -باء
املعتمدة لتكاليف املتوقعة وفري املوارد للتليف حاجة إىل متويمل يسدد ماليني يورو 9.6يبقى مبلغ -4
2014و2013عامي يفةيزانية املقرر املماليني يورو. وبينما ميكن تغطية الزيادات يف204تبلغ و 

بسبب 2013(ال يوجد فائض من عام 2014و2012تغطية جزئية بالفائض من السنتني املاليتني 
التوايل) إىل ىعل2014و2013مليون يورو لعامي 4.3و1.3اجلزء الباقي (فإن حالة املتأخرات)
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. وقد مت فال يزال يف حاجة إىل متويليني يورو) مال4(2015جانب املبلغ الذي متت املوافقة عليه عام 
الذي يقضي بتخفيض 2015ماليني يورو يف قرار اجلمعية الصادر يف حزيران/يونيه 4مبلغ تناول 

مليون يورو باللجوء إىل 5.6وهو بلغ الباقي . وتقرتح اللجنة متويل املالنقدية للمحكمةحتياطاتاال
سلف دفع وإىل أن يصبح هذا الفائض متاحا يؤذن للمحكمة والسنوات الالحقة،2014فوائض عام 

ا.احتياطانقدية من 
سداد اشتراكات الدول و المبالغ المسددة دفعة واحدة- جيم

ومن أجل تقليص نتائج أي ،من أجل ضمان معاملة كل الدول األطراف معاملة عادلة ومنصفة-5
، 2016أيلول/سبتمرب 1نة تأجيل آجال الدفع إىل غاية ، تقرتح اللجإىل أدىن حدتعهدات مل يتم تلبيتها

. وتوصي اللجنة القرض املقدم من الدولة املضيفةتستفيد منخرات ولنتم معاملتها باعتبارها متأتوإال س
ليف النهائية للمشروع اليت متت عرف التكاشرتاكات حاملا تُ بأن جتري عملية إعادة احلساب النهائية لال

30ده للدولة املضيفة، ابتداء من يجل حتديد املبلغ املأخوذ من القرض وتسدأهاء وبانتتهامراجع
.2009ت عليها منذ ق، وفقا للصيغة اليت مت تبليغها باستمرار للجمعية وواف2016حزيران/يونيه 

سداد االشرتاكات علىال بد من مل تتمكن اللجنة من التوصل إىل توافق لآلراء بشأن ما إذا كانو -6
ائية تنطبق مرة واحدة 2015-2013ة (نصبة املقررة احلالياألاس جدول أس ) أم على أساس حسابات 
طراف.نه يف الدورة القادمة جلمعية الدول األأهو ما ينبغي اختاذ قرار بش، و )2016-2018(

ية كلاإلجمالية للمةالتكلف- دال
- 2013مدى ثالث سنوات (ىعلدقيقةاملة و شو سياسة مفصلة أجرت اللجنة حتضريات تقنية و -7

ا القادمة على العناصر الضرورية يوهي توصي اليوم بأن توافق اجلمع،)2015 للبدء يف استخدام ة يف دور
لالعتماد على صحيح، و الإطار إدارة رساء الضروري إلو الواضح ساتاييف إطار توجيه الساملباين اجلديدة 

اإداري: (أ) هيكال2015عام فقة عليها يف ينبغي املوال العناصر اليتمشتوقعات مالية معقولة. وت
اجلوانب السياسية على الدول رقالبة على بقاء اإللضمان ، مع وجود هيئة فرعية ممثلة للجمعيةاجديد

) 2019-2016(عمليةً و واالسرتاتيجية للمباين، مبا يف ذلك استخدام املوارد الكبرية املطلوبة؛ (ب) 
تختاذ قرارانوات اخلمسني القادمة، والسر الامليون يورو على مد300اليت تبلغ لية ملراجعة التكلفة احلا
املستقبلي للفائض، والشرتاكات االستخدامَ و هر احلاجات يف جمال التمويل؛ (ج) و مستقبلية بشأن ج

ثمار يف املباين اجلديدة. طراف اجلديدة يف ضوء تكاليف االستالدول األ
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مقّدمة-أّوالً 
جلنة الرقابة ("اللجنة") 2007املعقودة يف عام السادسةايف دورمجعية الدول األطراف تأنشأ-1

.)1(شروع املباين الدائمةملاإلسرتاتيجية راقبة املخمتصة ببوصفها هيئة فرعية تابعة للجمعية 
اليت تنص على ICC-ASP /6/Res.1قرار من املرفق الثاين لل14عمال بالفقرة م هذا التقرير يقدَّ و -2

،اإىل جلنة امليزانية واملالية قبل كل اجتماع من اجتماعانتظمة عن احلالة رير ماتقة الرقابةجلنتقدمأن 
.الستطالع رأيها فيهابالنسبة للجمعية إىل تلك اللجنة مالية آثارعليها طلبات ترتب على أن حتيل أي و 
جلنة ، عقدت 2014عقودة يف كانون األول/ديسمرب ، املثالثة عشرة للجمعيةمنذ الدورة الو -3

28نيسان/أبريل، و20و9آذار/مارس، و27و10شباط/فرباير، و5: يف اجتماعا27الرقابة 
17و13و، يوليهمتوز/30و10و2وه، يونيحزيران/23و22و18و،16و9و2ومايو،أيار/

ألول/أكتوبراتشرين 23و21، وسبتمربيلول/أ28و18و15و11و،أغسطسآب/26و25و
قّدمت اللجنة رئاسة السيد روبرتو بيليلي (إيطاليا). و ب2015تشرين الثاين/نوفمرب 10و9و،2015

بشأن ICC-ASP/13/Res.6جلمعية القرار واعتمدت ا. )2(للجمعيةاملستأنفة ة عشر ةالثالثإىل الدورةاً تقرير 
.2015يونيهحزيران/25املباين الدائمة يف 

4على التطورات املتعلقة باملشروع يف فريق العامل يف الهايوأطلع السيد روبرتو بيليلي ال-4
. وتلقت 2015أيلول/سبتمرب 29متوز/يونيه،  و8حزيران/يونيه، و22أيار/مايو، و26يف مناسبات، 

من إحاطة، و 2015أيلول/سبتمرب 19ونيسان/أبريل 15جلنة امليزانية واملالية أيضا تقريرين مرحليني يف 
. 2015أيلول/سبتمرب 21رئيس اللجنة يف

3اعتبارا منمع نفاذها ، 2015مايو أيار/27، استقالته يفمدير املشروع، السيد نيل براديلوقدم -5
مدير توىليرلندا) و ابرئاسة السيد جون نريي (للتوظيف ة اللجنة عملية تنافسينظمت و . 2015يوليهمتوز/

.2015أغسطس آب/11يف ام منصبهمهة املتحدة)، (اململكجيفونس املشروع اجلديد، السيد كينيث

وتكلفتهموحدمشروع الالحالة لمحة عامة عن -ثانيا

توحيد مشروعي البناء واالنتقال- ألف

توحيد 2013متوز/يوليه 5واملوافقة التامة للمحكمة، مت منذ بةارقالمبوجب قرار من جلنة - 6
بوصفه مديرا -مدير املشروع اآلنباين الدائمة. ويتبع مشروعي البناء واالنتقال يف مشروع واحد للم

بشكل منفصل السلطات التابعة سابقا حتكمها تكانيت  اجلوانب املتعلقة باملشروع املوحد الجلميع 

، نيويورك، الدورة السادسةجلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الوثائق الرمسية)1(
ل)،(2007ICC-ASP/6/20كانون األول/ديسمرب14-تشرين الثاين/نوفمرب30 د األول، اجلزء الثالث، القرارا

ICC-ASP/6/Res.1 ،واملرفق الثاين،5الفقرة.
.املرفق الثالث)،(2015ICC-ASP/13/20/Add.1...الدورة الثالثة عشرة املستأنفةالوثائق الرمسية ...، )2(



ICC-ASP/14/33/Rev.1

33-A-161115

6

كال من اللجنة واملسجل فيما يتعلق بالعمليات والشؤون املالية لكل من - لكل من اللجنة واملسجل 
)3(تنعكس هذه التعديالت يف اهليكل اإلداري للمشروع.مشروعي البناء واالنتقال. و 

وتكلفتهمشروع البناءحالة-باء

حالة المشروع-1

آلجالا(أ)
كما مل ،2015يوليهمتوز/15، وهو البناءشروعمالنتهاء يف العقد احملددوعد مل يتحقق امل-7

مشروع البناء وعلى الرغم من انتهاء معظم . 2015أيلول/سبتمرب 1وهو لذلك، املوعد املؤجل يتحقق 
االختبار واإلعداد بتتّم بعد، السيما فيما يتعلق ملعمال ال تزال هناك أيف ذلك التاريخ، فإنه تقريباً 

2حىت شركة البناء املباين من استالم تأجل ونتيجة لذلك،األمن. ي وظف، فضال عن تدريب مللتشغيل
ال تزال 2015ديسمرب كانون األول/سبتمرب و أيلول/1الفرتة بني أن بيد. 2015نوفمرب/ثاينتشرين ال

تأثر ي، مل نتيجة لذلكإىل املباين الدائمة. و من املباين املؤقتة النتقال الستعداد لللمحكمة لبالكامل متاحة
ديسمرب كانون األول/11نوفمرب وتشرين الثاين/30بني بالفعليتم للمحكمة وسالفعلياالنتقال 
عن كل يوم من أيام الف يوروآ10تأخري تبلغ دفع غرامةباملقاول يلتزم العقد، . ومبوجب2015
.2015أيلول/سبتمرب 1تأخري بعد الضافية النامجة عن التكاليف اإل، ومن شأن ذلك تعويضالتأخري

لمحكمة، ليناملباتسليم من قيام شركة البناء بسنة واحدة تبلغ فرتة الضمان اليت البناءويشمل مشروع 
.2015تشرين الثاين/نوفمرب 2جرى يوم الذي 

امليزانية(ب)

ا ليزانية املطورت ت-8 :على النحو التايللمشروع املوّحد املأذون 

2010
=

)4(؛تكاليف االنتقال)الحقا، عدا "التكاليف األخرى" (مليون يورو،190

2013
=

)5(؛يورو لالنتقالمليون11.3اء ولبنلمليون يورو 184.4منها ،مليون يورو195.7

2014
=

حبد أقصى للمشروع املايلالغالفزيادة سلطة تفويض اللجنة عند ،مليون يورو200
؛)6(ماليني يورو4.3يبلغ

2015
=

، (شريطة مليون يورو204عند بلوغ التكاليف النهائية للمشروع ،مليون يورو206
.)7()رجوةالنتائج املNEC3تبادل العقد مع آليات قق حتأن

األول والثاين واحلادي عشر ، املرفقات 62- 60و43ات الفقر ،ICC-ASP/12/43تقرير عن أنشطة جلنة املراقبة،)  3(
.)24إىل 14الفقرات ، ICC-ASP/12/Res.2(القرار 

)4(
ICC-ASP/9/Res.1 16و3، الفقرتان.

)5(
ICC-ASP/12/Res.2 15ة ، الفقر.

)6(
ICC-ASP/13/Res.6 17، الفقرة.
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)8(لتكاليف التنظيمية،لمن امليزانيات السنوية العادية للمحكمةايني يورويونمل7.6وبإضافة -9

يورو.مليون 211.6بنحو يف الوقت احلايل اإلمجالية للمشروع تقدر التكلفة 

ماليني يورو4.3يزانية حبد أقصى يبلغ املزيادةسلطة تفويض (ج)

ا الثالثة عشرة اجلمعيةوافقت-10 ، كتدبري أخري ةباقتضاف إىل اختصاصات جلنة الر "لى أن عيف دور
ماليني يورو يف عام 4.3حبد أقصى يبلغ ميزانية املشروع ةزيادوحسب الضرورة واالقتضاء، سلطة 

ا نتيجة لذلك من 2015 مليون 200قصاه مليون يورو إىل ما يبلغ أ195.7، وزيادة امليزانية املصرح 
.)9("يورو، لضمان األمن املايل للمشروع

بواسطة الرقابة على اإلنفاق تنفيذ واصلت اللجنة ،)10(اجلمعيةلتفويض الصادر من فقا لو و -11
التفصيلية الواردة يف بياناتالتعديل-املستقل اخلبريبناء على مشورة -، مبا يف ذلك املتبعةجراءات اإل

نوعية النفقات.اإلذن بالشهرية و التقارير املرحلية
بعد لكي توافق عليها رضت على اللجنة زيادات يف التكاليف ، عُ اتجراءإزاء عدم تعديل اإلو -12

ا االلتزاماتاالرتباط ب إلجراءات السابقة اليت وافقت عليها اللجنة يف عام ، وفقا لبالفعلاملتعلقة 
ونتيجة لذلك .ألف يورو150أن تتعدى النفقات هاامبقتضمل يكن من اجلائزيت ، ال)11(2014
ذها مدير ختليت ااقرارات اللتصديق على ال لشيء إال ليف عدد من احلاالت إىل االنعقاد اللجنةُدعيت 
املشروع.

على التزامات بلغ جمموعها 2015أبريل نيسان/15حىت اللجنة وافقت، نتيجة هلذه القراراتو -13
الحظت و . يورواليني م4.3األقصى احملدد يف تفويض اجلمعية البالغ قدره احلدمن يورو 0922613

اية املشروع حىتاأن توافق عليهتبقي من الزيادة احملتملة يف امليزانية اليت ميكن املبلغ املأن بالتايل اللجنة 
غالفإطاراألمن املايل للمشروع على هذا األساس، أي يف أنه يلزم ضمان ، و يورو9080381يبلغ 

.يورومليون 200جاوزيتمايل ال 
سائل ملاتسوية جم عن قد تنشاكل اليت إىل املاخلبري املستقل أشار، 2015مارس آذار/27يفو -14

ثابتمبلغ علىتفاق االبدال من املصاحلةعن طريق ) األحداث املوجبة للتعويضمع املقاول العام (لقة عامل
.طريق التفاوضب

)7(
ICC-ASP/13/Res.6 2، الفقرة.

سري العمل يف مكتب إىل جانب ماليني يورو 204لنفقات املتوقعة مببلغ تشمل هذه التكاليف ا.رابعانظر املرفق ال)8(
، تبعا 2013الذي كان سابقا يف قلم احملكمة وألغي يف عام مشروع املباين الدائمة السابقمدير مدير املشروع ومكتب 

لتوحيد مشاريع االنتقال والبناء.
)9(

ICC-ASP/13/Res.2.
)10(

ICC-ASP/13/Res.2من املنطوق.18، الفقرة
)11(

CBF/23/10 ،امليزات بالنفقات املتعلقة باللجنة "تأذن :34، الفقرة التقرير املرحلي الثاين عن أنشطة جلنة الرقابة
أن للجنة أيضا وز . وجيألف يورو150تزيد على، فضال عن أي نفقات يف إمجايل تكاليف املباينالتمثيلية واالستثمارات

."حة من قبل مدير املشروع حتت أي فئة أخرى، على أساس االعتبارات االسرتاتيجية والسياسيةض النفقات املقرت ترف
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20قررت اللجنة، يف ،مدير املشروعة للتكاليف اليت قدمها ختلفملالسيناريوهات ال حتليوبعد -15
)Courtys(شركة "كورتيس"لتفاوض مع املقاول العام باروعأذن ملدير املشتأن ،2015أبريل نيسان/
حلد د احدو ، أي يف يوروماليني3يبلغ أقصى دّ حبالتكلفة املتعلقة بة اخلالفاتتسويلختامية صفقة حول 

امليزانية حدوديف وبالتايل ضمان إجناز املشروع اليني يوروم4.3الحتياطي املتاح البالغ قدره لاألقصى 
.ااملأذون

ؤيدةاملساباتاحلخطاء يف وقوع أب2015مايو أيار/28يف أبلغ اللجنةمدير املشروع بيد أن -16
يونمل2.7و أ(ماليني يورو7مبقدار التكاليف يفحمتملة إىل زيادة ؤديتقداملختلفةسيناريوهاتلل

.مستحيالاملقصودتفاق ما جيعل االوهو ، )االحتياطيفوقيورو
زيادة2015يونيه/نحزيرا17يفطلب مدير املشروع لتكاليف، لالقيام مبزيد من التحليل بعد و -17

أكثر من أي يورو (2497878مبقدار أسوأ احلاالت يناريو سإىل حدوحد املشروع املميزانية 
مجيع تغطية ضمان هو وكان القصد من هذه الزيادة )12(.يورو)يني مال4.3البالغ قدره االحتياطي

بسبب ةكبري اتوبالتايل جتنب اضطرابهات،السيناريو أسوأ يف اليت قد تكون ضرورية االلتزامات احملتملة 
باين حملكمة على االنتقال إىل املدم قدرة اعمن على ذلك وما قد يرتتب التأخري يف مشروع االنتقال 

.2015ديسمرب كانون األول/ة حبلول  اجلديد

يوروماليني6مبقداروّحد يف امليزانية املايل املفالغالزيادةسلطة تفويض قرار )د(

الذي قدمه)15(هطلبإىل و )14(دوحّ املشروع املوضع نإىل تقرير مدير املشروع ع)13(أشارت اللجنة-18
هذامنيورو 5249931، وأن مبلغيورو7258088مبا يبلغ قدره2015امليزانية يف عام لزيادة

موع  اية قد ال تدعو احلاجة إليه إال كإذن لالرتباط بااللتزاماتا .2015يوليهمتوز/بعد 
، 2015يونيه/حزيران25املشاورات بني الدول األطراف يف على بناء على هذا الطلب و و -19

سقف امليزانية املوحدة زيادة علىيف مجلة أمور، ، ICC-ASP/13/RES.6قرار المبوجب وافقت اجلمعية 
لن يورو 5249931منها ليون يورو، م206ليصل إمجايل ميزانية املشروع إىل ماليني يورو6مبقدار 

أنوقررت اجلمعية أيضًا عة حاليا. يتم صرفها إذا حققت آلية تبادل العقد مع املقاول العام النتائج املتوق
سيتم و الدول األطراف،اشرتاكات مباشر على غري مباشر أو تأثري ا لن يكون هلهذه الزيادة يف امليزانية 

احملكمة (صندوق االلتزامات املتصلة حتياطاتمن خالل ختفيض املستوى املأذون به المتويلها فقط
).لعاملباستحقاقات املوظفني وصندوق رأس املال ا

ةتوقعات املاليال)ه(

باإلضافة إىل ،يورو7257936أسوأ السيناريوهات بلغ، 2015حزيران/يونيه 12حالة امليزانية يف بناء على )12(
يورو.5249931الغ قدرهايف االدخار املشرتك للمحكمة البالتوقعات أسوأ 

، الدورة الثالثة ...الوثائق الرمسية. 2015حزيران/يونيه 24، تقرير املقدم من رئيس جلنة الرقابة إىل الدول األطرافال)13(
املرفق الثالث.،)ICC-ASP/13/20/Add.1(2015..عشرة املستأنفة

حزيران/يونيه.19إصداره يف املعاد ع املوّحدوضع املشرو –مدير املشروع مكتب تقرير –املرجع نفسه، التذييل الثاين )14(
حزيران/يونيه19خيارات اللجنة، ماليني يورو:8.7اقرتاح زيادة امليزانية مبقدار –األولاملرجع نفسه، التذييل)15(

2015.
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تشرين 26يف لمشروعاإلداري لديراملالتقرير الشهري الصادر عن مكتب مدير املشروع و يف -20
493978حنوأحسن احلاالتسيناريو يف واالنتقال البناءروع مشصيد ، سيبلغ ر 2015األول/أكتوبر 

تبادل صة املتوقعة من احلمراعاة ، مع مليون يورو204من احلد األقصى للنفقات املتوقعة البالغ قدره يورو
اية إال،تإذا حتققتسب،حتلن اليت يورو 3983702االبالغ قدرهNEC3العقد مع  يف 

)16(.املشروع

7170781سلبيا مبقدار لمشروع ملوحدة ليزانية اكان رصيد املأسوأ احلاالت،  سيناريو يف و -21
مليون يورو.204قدرهاالبالغةالنفقات املتوقعأكثر من يورو

التكلفة النهائية للمباين الدائمة(و)

التكلفة النهائية ال ميكن معرفة لكن ه بأنةشروع اللجناملأكتوبر، أبلغ مدير تشرين األول/21يف -22
ددة احملالتكلفة ‘ 1’على ما يلي: ويتوقف ذلك ،احلسابات اخلتامية مع املقاول العامقبل اقفال للمشروع 

‘ 3’و،املشروعةايحىت ملتكبدة اخرى األتكاليف ال‘ 2’لألحداث املوجبة للتعويض (التعديالت)، و
التبادل، العناصر على آلية ستؤثر هذه من الباطن. و هامقاوليو شركة "كورتيس" تفاوض بنيلنتائج ا

اخللو من املفاجآت" يف فقط سيتم بلوغ مرحلة "وعندئذ النتيجة املالية للمشروع. وبالتايل، على 
.2016مارس آذار/بنهاية يتم ذلك من املتوقع أن و حلسابات، ا

مراجعة حسابات املشروع(ز)

ا املراجعة املنتظمة تأخذ-23 عتبار البيانات يف االللحسابات املراجع اخلارجي للحسابات اليت يقوم 
يفالتكاليف النهائية للمشروع ستتاح و ديسمرب من كل عام. كانون األول/31حىت املالية للمحكمة

لتمكني و . 2017النهائية حلسابات املشروع يف عام تتم املراجعة وبالتايل س، 2016الربع األول من عام 
املشروع حسابات زم توسيع نطاق مراجعة يل، 2016يف عام لنتائج النهائية للمشروعمن مراجعة ااجلمعية

اية املشروع سابات حلتشمل 2016يف عام  ا2016ارس مار/ذآحىت  ة ي، وتسليمها يف 
وعند هذه النقطة، وهي "انتهاء التاريخ" مبوجد اتفاق القرض، سيكون بالتايل من .2016/يونيه حزيران

إعادة احلساب النهائي -بشأن تكاليف املشروع النهائية اليت خضعت ملراجعة احلسابات–املمكن إجراء 
ا ا رة لدول األطراف. ومن أجل تقليص حاالت الشك، وتفادي الدعوات املتكر لإلشرتاكات اليت تدين 

طراف لدفع االشرتاكات، فإن اللجنة توصي بأن:إىل الدول األ
)2015املتعلقة بالبيانات املالية لعام (2016نطاق مراجعة حسابات املشروع يف عام يشمل (أ)

ائية إىل حسابات املشروع  ،)2016مارس آذار/اية (يف أن تصبح التكاليف 
،2016حزيران/يونيه 30إعادة حساب اإلشرتاكات ابتداء من (ب) 
د االنتهاء من عمليات إعادة احلساب،خطابات االشرتاكات مبجر إرسال (ج)
املبالغ دفعة واحدة.سداد للوفاء بالتعهدات ب2016بتمربأيلول/س1تاريخ حتديد مت أخريا (د)

رصيد إىل الذي كان يشري ، 2015آب/أغسطس 3منذ التقرير السابق احملدث يف التدهور هذا السيناريو واصل )16(
يورو.4644423وحصة متوقعة تبلغ مليزانية البناء، يورو 1513093يبلغإجيايب 
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ضافي)اإلحتياطي الطي المشروع واستخدام االمخاطر (احتيا-2

،حتياطي املشروعالسجل املتعلق بايف ةاليوسبل معاجلتها من الناحية املتوقعة املاملخاطرترد-24
.بانتظاممبراجعتهاللجنةقوم وتبتحديثه مدير املشروع يقوم الذي سمى "سجل املخاطر"، يالذي كان 

ال هيكت اللجنة ، اعتمد2012، يف عام تشييدشروع التقدمي العطاءات ملالدعوة لقبل و-25
أساسا لميزانية املعدل لهذا اهليكل يعترب يزانية املشروع بناء على توصية من مدير املشروع. و معدال مل

مدير املشروع ("الوضع املايل" جزء من التقارير) منذ بداية قدمها اليت يشهريةالرحلية امللتقارير ل
تشييد.ال

زيادة يف بأن تأذن، عند الضرورة، بلجنةفّوضت اجلمعية ال، 2014ديسمرب كانون األول/يف  و -26
قدرهايبلغ ةبزياداللجنة أذنت، 2015أغسطس آب/31وحىت . يورومليون 4.3صل إىل تامليزانية 
أذنت، يونيهحزيران/مايو و يف شهري أيار/عدل استنادا إىل حتليل التكاليف املو . يورو9242904

ليصل إمجايل ميزانية ماليني يورو 6تبلغ يف امليزانية املوّحدة بزيادة املستأنفةةعشر ةالثالثا معية يف دورجلا
لنتائج اآلية التقاسمحققت منها إذاورومليون ي2يتم صرفولن يورو،ماليني 206املشروع إىل 

االحتياطي االسرتاتيجي إلنفاق من لصارمة القيام برقابة دعت اجلمعية اللجنة إىل مواصلة و . منهارجوة ملا
املشروع.ا يرتبط أية التزامات بمقدما إلذن لاملعتمد للمشروع، مبا يف ذلك 

امل يتم البت فيهمن البنود اليت كل بند النفقات املتعلقة بلجنة مراجعة الونتيجة لذلك، واصلت -27
شمل هذا االستعراض يو .صيغتها النهائية بعدمل توضعلعقود اليت استعرضت بالتفصيل احىت اآلن، كما 

.)17(أدناهالواردالتفصيلب، االنتقالمتطلباتكما يشمل عناصر البناء  بالعقود املتعلقة 

لتعويضاألحداث الموجبة ل- 3

املتعلقة علومات امليف أو إغفال أو تناقضات أي تغيري وجود ةيف حال،للمقاول العام-28
(اخلبري شروع امل، يف حالة موافقة مدير ذلكوسيؤدي ، تعويضالبطالبة احلق يف املاألشغال،ب

ملضمون، وبالتايل ااألقصى السعر زيادة إىل ،)Brinks Groep، شركة كتب مدير املشروعملاالستشاري 
حدثا موجبة 347من إمجايل . و شروعاملاحتياطي دها من يسدتاليت سيتم املشروع إىل زيادة تكاليف 

مدير املشروعبني حثا 261مت االتفاق على 2015تشرين األول/أكتوبر 29للتعويض حىت 
شركةزال العديد من املسائل قيد املناقشة معيال و .حدثا33ال يزال و حدثا، 54فض رُ و، واملقاول العام

إىل يلجأ أن للمقاول جيوزيف حالة عدم االتفاق، و .)18(من أجل االتفاق على التكلفة النهائية"كورتيس"
من حق أي من يظلذلك، وبعد). NEC3مع لتحكيم مبوجب العقد لسابقإجراء ي وه(املصاحلة 

تحكيم.العن طريق صاحلةاملالطرفني الطعن يف قرار 
القرار الصادر طعن يف أن تقرر ال"كورتيس"ما يدل على ذلك، جيوز لشركةرغم عدم وجود و -29

اإلداري للمشروع أن قراراته ديرويؤكد املالتعويض. فض مطالباتر اإلداري للمشروع بديرمن امل
ال تدخل يف أو التحكيم /واملصاحلةإجراءات ن عالتكاليف اإلضافية احملتملة الناجتة سليمة. بيد أن 

.القسم الفرعي دال، ICC-ASP/13/Res.6القرار متابعة أدناه، )17(
، حيث يتم تعيني حمكم من قبل)Courtysشركة "كورتيس" (إجراء ما قبل التحكيم املنصوص عليه يف العقد املربم مع)18(

كل من العميل واملقاول، الذي جيوز له أن يقبل أو ال يقبل نتائج التحكيم على املطالبات املعنية.
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لعديد يورو، ويتعلق ا0002804. وتبلغ األحداث املوجبة للتعويض املرفوضة )19(احتياطي املشروع
.يةاألمناتتصنيفالليون يورو تقريبا بم2اليت يبلغ قدرهامنها 
40يف غضونلتعويض ة لبأحداث موجبطالب أن ت"كورتيس"شركةلوال يزال من املمكن -30

عناصر تظهر من احملتمل أن و ).2015تشرين األول/أكتوبر30حىتاملشروع (أي انتهاء يوما من 
تكلفة املشروع.نهائي مع املقاول علىالإىل حني االتفاق جديدة يف أي وقت 

سعة المباني (بما في ذلك قدرتها على التكيف مع الزيادة المحتملة للموظفين)-4

ا الثانية -31 يف أعقاب العرض الذي قدمه رئيس اللجنة، طلبت جلنة امليزانية واملالية يف دور
حلايل على استيعاب إىل مدير املشروع واحملكمة تقدمي معلومات حمدثة عن قدرة التصميم ا)20(والعشرين
.)21(املوظفني

ةاحملتملزيادةاستيعاب القدرة املباين على ل، قدم مدير املشروع عرضا 2014متوز/يوليه2ويف-32
ألجهزة لمن ممثلي اإلدارة العليا عليها ملعتمدة واملوقعالطوابق اجلديدة لطط اخليف ضوء وظفني للم

اية البناءتغيري هذه اخلوتقرر عدم الثالثة للمحكمة.  مرونة كافية ملواكبة النمو تتضمن، و طط حىت 
اية ةالعامةكتب املدعيملاإلضايف املتوقع  احلالية ما الطوابق خطط تضيف . و 2016إىل غاية 

مرنة ألفرقة ةحمط102و، )22(إضافيةمرنةعملةحمط98و ،عمل خمصصةةحمط1821جمموعه 
حمطة عمل اليت سبقت 2001مقابل ،عملةحمط3821مبجموع يبلغ ، )23(الدفاع اخلارجية

خيار إضايف ملرونة أيضا عرض ومت .ICC-ASP/6/Res.1القرارمن املرفق األولاملوافقة عليها مبوجب
النظرية القصوى للمباين مبوجب التصميم اجلديد، شعة حمطة عمل، باعتباره ال1519إىل يصل املباين 

بصورة  اتلفردية إىل مكاتب مشرتكة، وتقليص مساجة قاعة االجتماعإذا ما مت حتويل كل املكاتب ا
مساجة إضافية للمكاتب.  الستيعاب كبرية 

ا ستنظرأشارت احملكمة ، نفسهويف االجتماع-33 يف ، عند االقتضاء، يف السنتني املقبلتنيإىل أ
العمل من املنزل،و بشكل أكثر كفاءة مثل إدخال عامل املرونة، املساحة ستخدام الطرق أخرى 

ها ميكناأكدت احملكمة أو وغري ذلك، اليت ال حاجة إليها يف الوقت احلايل. وحمطات العمل،
، يف غضون بضعة أسابيع، ةالعامةمكتب املدعيعالوة على الزيادة يف موظف إضايف، 200استيعاب 

يف املستقبل.وجدت حاجة لذلكيف املباين الدائمة، إذا 
ال سيما تأثريات ، يف النمواحملكمة ةسيتأثر بسياساحملكمة جة إىل أن مالك موظفي وتشري الل-34

الرؤية لدى قلم مراجعة على نطاق احملكمة، مبا يف ذلك ما تعلق مبشروع ذات الصلة السياسات 
ملكتب املدعية العامة. ويف هذا الشأن، أشارت ذات الثالث سنوات االسرتاتيجية احملكمة، واخلطط 

عند تاريخ الصياغة النهائية هلذا التقرير مل يكن من املمكن حتديد التكاليف اإلضافية حتديدا كميا.)19(
)20(

CBF/23/20 ،53-51، الفقرات 2014تشرين األول/أكتوبر 3، التقرير املرحلي الثاين عن أنشطة جلنة الرقابة.
)21(

ICC-ASP/13/5 85، الفقرة.
حمطات العمل اليت ميكن استخدامها الحتياجات مؤقتة، مثل املتدربني واخلرباء االستشاريني، أو اليت ميكن ختصيصها )22(

بصورة دائمة ألقسام معينة يف حالة زيادة املوارد من املوظفني.
طات العمل املتاحة ألفرقة الدفاع اخلارجية على أساس خمصص رهنا باألنشطة القضائية.تستخدم حم)23(
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يف ما كان التصميم اسبة إىل طويلة للنظر بطريقة مناملدى اعتماد نظرة متوسطة أنه ينبغي ة إىل اللجن
و وإىل أي مدى يكون ذلك.مللمباين اجلديدة ميكنه أن يدعم اسرتاتيجيات احملكمة يف الناحلايل
لنظر يف سياسات عند ا،وبناء عليه، تُلفت اللجنة انتباه اجلمعية إىل احلاجة إىل أن ُتدرج أيضا-35

الستيعاب املباين سعة السياسات على هلذه ما ميكن أن يكون من تأثريات ،احملكمة يف النمو
مستويات متزايدة من املوظفني. وتشري اللجنة أيضا إىل أن النظرة على املدى القصري إىل املتوسط 

ف املقرتح يف خطط ات عناصر من قبيل معدل الشواغر وتأجيل التوظيري النظر يف تأثطلب أيضا ت
إليها احملكمة باإلشارة إىل إدراج لـّمحت لسيناريوهات اليت اكثر ألالنمو، إىل جانب حتديد ملموس 

(العمل من املنزل، إخل).املرونة عامل 

وتكلفتهمشروع االنتقالحالة -جيم

، والتكاليف نيمستخدممثل التجهيزات غري املدجمة الالزمة للمشروع االنتقال تكاليف يشمل -36
املتبقية املتعلقة بتسليم املباين املؤقتة، وتكاليف االنتقال. ويهدف هذا املشروع إىل ضمان أن تكون 

، 2015ديسمرب كانون األول/ال يتجاوز  إلشغال املباين الدائمة بالكامل يف موعداحملكمة مستعدة 
عند انتهاء مشروع االنتقال.

(ترد أدناه متابعة املباينتشييد النتهاء من التغيريات بعد اقائمة اللجنةإىل شروع املمدير قدم و -37
.م الفرعي دال) سالقICC ASP/13/Res.6للقرار 

الميزانية-1

لغ ألية خماطر أو تكاليف غري ا، مبيورومليون 11.3، اليت تبلغ مشروع االنتقالميزانية ال تشمل -38
، إن وجدت.وحداملاحتياطي املشروعمن ، االنتقالالبناء و مشروعي وفقا لقرار توحيد يلزم متويلها، متوقعة

دف املتعلقة بالعناصر تكاليف لاستعراض جري وأُ -39 2ختفيض تكاليف املشروع مبقدار االنتقال 
مل جيدا مدير املشروع واحملكمة أنب)25(أُبلغتاللجنةييد أن ،)24(2014مليون يورو حبلول حزيران/يونيه 

)26(.النتقالميزانية احقيق وفورات إضافية يف جماال لت

كاليف االنتقالتقيمة تحليل -2

امليزانية االنتقال مشروع يتجاوز أنإىل احتمال املشروع ريمدأشار ، 2015مارس آذار/10يف -40
عن املفهوم تنفيذه اجلاري مفهوم تكنولوجيا املعلومات ختالف ايسبب ماليني يورو 3مببلغ املعتمدة 

)24(
ICC-ASP/12/Res. 2 ، 15الفقرة.

)25(
ICC-ASP/13/39 ،38و37، الفقرتان التقرير عن أنشطة جلنة الرقابة.

األصلي بلغاملقال لتخفيضها من تكاليف االنتروجعت توحيد املشروعني، عند. 42-39املرجع نفسه، الفقرات )26(
مليون يورو 11.3قدرها ) إىل امليزانية املتفق عليها البالغ2011مليون يورو (على النحو احملدد يف عام 20.1البالغ قدره 

لكل من االنتقال –مليون يورو لتكاليف موظفي احملكمة اجلنائية الدولية 1.9، رغم أن مبلغا مقداره 2013يف عام 
مؤشرات على أنه مل يتم حتصيله بعد من خالل امليزانية العادية للمحكمة . ويف ذلك الوقت كانت هناك-البناءوأنشطة 

2التخفيض املستهدف البالغ قدره يف أي حال إىل الوفورات تصل مل الشراء، ولكناتعملييف وفورات ميكن حتقيق 
.يورويونمل
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/أبريل نيسان9لغت اللجنة يف بتكاليف االنتقال، أُ قيمةمزيد من التحليل لعد ب. و تنتظره احملكمةالذي 
.يورومليون 11.3ال املعتمدة البالغ قدرها االنتقيف حدود ميزانية االنتقال أصبح من جديد أن مشروع ب

املشروع، وحتديد ء نتهاانتيجة لقرب املعلومات املتاحة حتسن ًا بفضل ممكنقد أصبح ذلك و -41
جناز إحاولة مبلتزام احملكمة لتحتية لتكنولوجيا املعلومات، وامثل البنية ااألساسية ناصر العبنياألولويات 

)27(.يف حدود امليزانية املعتمدةاالنتقال مشروع 

ICC-ASP/13/Res.6متابعة القرار -دال

اللجنة إىل مواصلة تنفيذ رقابة دعت فيه الذي يف أعقاب قرار اجلمعية )28(كما ذكر أعاله،-42
املوافقة ضمن االحتياطي االسرتاتيجي املعتمد للمشروع، مبا يف ذلك من خالل ،صارمة على النفقات

نفقات المواصلة استعراض على اللجنة مل تقتصر املشروع، سيتم إدخاهلا إىل التزامات ةأيمسبقا على 
مل توضع للعقود اليت ستعراض مفصلباأيضا حسب ولكن قامت من البنود على حدة فكل بند املتعلقة ب

.صيغتها النهائية بعد، إىل جانب الشروط اليت اُقرتحت حديثا
واجبات لباوأجرى مكتب مدير املشروع، بالتعاون مع احملكمة، استعراضا ملتطلبات املشروع املوحد -43
ا مل اليت  ا الثاجلمعيبه طلبته النحو الذي علىيتم الوفاء  لثة عشرة.اة يف دور
دين املتعلقني العقإبرام 2015متوز /يوليه 10أِذنت اللجنة يف ، البناءد و فيما يتعلق بعقو -44

يورو بعد أن تأكد من خالل مشورة 0006001بالتجهيزات السمعية البصرية مببلغ ال يزيد على 
)29(.عايري الدولية دون أن تكون مفرطةعلى مستوى احلد األدىن من املوضعت املتطلبات اخلرباء أن 

خطط لتعديل اطلب2015سبتمرب أيلول/18شروع االنتقال، تلقت اللجنة يف فيما يتعلق مبو -45
واملناطق املعنية كانت الرئاسة (حتوي  بعد انتهاء مشروع البناء. مناطق، ليتم تنفيذها يف ثالثالطوابق 

يورو)، ووحدة 11.000لذي يوجد فيه أعضاء الرئاسة مبلبغ كتب أحد نواب الرئيس إىل الطابق نفسه ا
مفتوح، والعزل عن فضاء ب مغلقة إىل تاملعلومات واألدلة التابعة ملكتب املدعية العامة (التحويل من مكا

املفتوح إىل مكتب مغلق، فضاء الدفاع (التحويل من الحمامي يورو)، و 99.000بقية مكتب، بتكلفة 
بعدم السابع]، [املرفق امسببااللجنة قرار ختذت سبتمرب اأيلول/28و). ويفيور 130.000لفة كبت

يورو، دون اإلخالل حبق احملكمة يف 240.000مبقدار املوافقة على التعديالت املقرتحة خلطط الطوابق، 
ار اللجنة قر وأخذ "يف حدود الغالف املايل للميزانية السنوية.إجناز املشروع بعد ولويات الناشئة األديد حت

عديالت قد تؤدي إىل التاملوافقة على مزيد من أن حقيقة االعتبار، يف مجلة أمور، تفاصيل املتطلبات، و يف 
مليون يورو)، وأن 204اجناز املشروع املوحد بتكلفة أعلى من التكلفة اليت وافقت عليها اجلمعية (

االنتقال قدرة احملكمة علىولكن لن تؤثر على املتطلبات املشار إليها تتصل وفقا للتقارير بوظائف املباين 
من املباين املؤقتة.إليها 

)27(
CBF/24/20 ، 34إىل 31الفقرات.

"خماطر (احتياطي املشروع واستخدام االحتياطي اإلضايف)2-القسم الثاين باء)28(
الدولية جيبلوك من احملكمة اجلنائية االسيد فضل الرمحن والسيدة فولتون، وكالمها من احملكمة اخلاصة للبنان، والسيد ه) 29(

.ةسابقالليوغوسالفيا 
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إىلهيوليمتوز/الفرتة من مشروع االنتقال يف يف عقدا15تتضمن قائمة اللجنة وعموما، تلقت -46
بالتفصيل تطلبات امل. وبعد استعراض اليني يوروم5.3، بلغ جمموعها 2015أكتوبر تشرين األول/
340.000بلغت ققت وفورات ا، وحُ قدع12على املعلومات املطلوبة، وافقت اللجنة واحلصول على

يورو، 100.000ملنشآت، مببلغ النظر يف املوافقة على عقدين (يف إدارة مواصلة اومت تأجيل يورو. 
واختذت اللجنة قرارات مسببة بشأن يورو) رهنا مبزيد من التوضيحات. 242.750وأثاث إضايف مبلبغ 

23(املرفق الثامني عشر)، و2015أيلول/سبتمرب 28و،[املرفق احلادي عشر]أغسطسآب/26يف 
الثالث عشر].رفق. [امل2015/أكتوبر ولألتشرين ا

تزال املوافقة عليهما معلقة أن أحد العقدين اللذين الاللجنةَ بلغ تشرين األول/أكتوبر ، 21يف -47
ردود على األسئلة املثارة بشأن كانت اللجنة قد تلقت العديد من الدون إذن من اللجنة. وبينماأُبرم قد 

أيلول/سبتمرب تزويدها بنسخة 15منذ تيورو)، طلب100.000نطاق هذا العقد وشروطه وتكلفته (
من العقد، لتمكينها من اختاذ قرار بشأن القضية.

عداد وتنفيذ نظام إلدارة الزوار")، عنوان العقد ("إبة يف البداية سوى نبينما مل يتم تزويد اللجو -48
طية عدد من جماالت إدارة غتكان الواقع على طلب شروحا مفادها أن اهلدف من هذا العقد  تقلت بناءً 

:املنشآت، منها
)30(إدارة العقود؛(أ)

)31(إدارة وثائق إدارة املنشآت؛(ب)

)32(نظام كراء قاعة االجتماعات؛(ج)

)33(السيارات؛موقف ار إىل مراقبة دخول الزو (د) 

أن ما مت تغيري وكانت احملكمة قد أكدت أن السنوات الثالث األوىل تشكل أولوية، ولكنها شددت على
دارة املنشآت" هو يف الواقع حزمة للشراء دون إمكانية شراء أجزاء منها فقط.عنوانه إىل "أدوات إ

ا صولَ طلبها احلوأشارت اللجنة إىل أنه، بينما مل يكن -49 على مشروع العقد يف شكل مكتوب، فإ
أيلول/سبتمرب. 14يف اجتماعها بتاريخ جرت مناقشات فعلت ذلك بطريقة ال غبار عليها وصرحية خالل

السياسة الواضحة املعتمدة بعدم الدخول يف أي التزامات أخرى يف أي من جماالت بوذّكرت اللجنة 
ا املسبق، وأع بت عن عدم رضاها بالتعارض مع توجيهات اجلمعية يف جمال ر املشروع املوحد دون إذ

السياسات.

واصل مع املوردين؛ توقعات التكاليف من أجل الصيانة مبا يف ذلك: نطاق أشغال العقد (جديد): الت)30(
الوقائية/التصحيحية، إعادة االستثمار (جديد)؛ اآلجال واجلداول والزمنية (جديد)؛ الدروس املستفادة (جديد).

رخص املستخدمني من الدولة املضيفة (جديد)؛ رخص (سالمة) املصاعد واملعدات األخرى (جديد)؛ ك: مبا يف ذل)31(
نات املعدات وتركيبها (جديد)؛ أدلة االستخدام والصيانة لكل املعدات واملنشآت (جديد).ضما

(أ) تنفيذ مراقبة قاعات االجتماعات ومركز املؤمترات، و(ب) إدارة خدمات املؤمترات (اإلطعام، التنظيف، مبا يف ذلك: )32(
التصميم ...)

.ناء، األماكن العامة واملشرتكةمبا يف ذلك: تصاميم املكاتب القابلة لالنث)33(
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إىل تصل التزامات عقد تشرين األول/أكتوبر تلقت اللجنة أيضا طلبا من مدير املشروع ل21يف و -50
23وبعد تلقي املزيد من التفسريات قررت اللجنة يف ".ثاث اإلضايف"األميزانيةبند يف يورو 89.559

وعدم املوافقة على )34(يورو)،40.559(مبجموع إمجايل بندين /أكتوبر املوافقة على شراء تشرين األول
لبات بواسطة طهذه املتبتمويل احملكمة بقيام دون اإلخالل ) 35(يورو)،49.000وع م(مبجة بنودست

ا [املرفق الثالث]. امليزانية العادية، وفقا أل ولويا

التمويل

ائض و استخدام الف-1
قررت اجلمعية متويل تكاليف االنتقال يد ميزانييت البناء واالنتقال، ح، ومبناسبة تو 2013يف عام -51

إىل 2012من السنوات املالية املتعلق بفائض المن بتخصيص مبالغ وماليني يور 5.7حبد أقصى يبلغ 
ا للمدفوعات امل2014 ماليني يورو 4.4مبلغ نظرا للحصول على و .)36(دفعة واحدةةسّددواحتسا

من الفائض املتوقع يله متو ينبغيمليون يورو1.3مبلغفقد بقي، 2012بالسنة املاليةفائض املتعلقالنم
.2014و2013السنتني املاليتني من 

)ماليين يورو4.3الميزانية (زيادة التفويض ب) و يورومليون 1.3(االنتقال تمويل تكاليف -2

بوجود عجز يف االحتياطي النقدي لعام 2015آذار/مارس 10أبلغت احملكمة اللجنة يف-52
.)37(يورو نتيجة لعدم تسديد بعض االشرتاكات املستحقة عن سنوات سابقة5.4يبلغ قدره 2013

مليون يورو. 1.3لتمويل املبلغ املتبقي ملشروع االنتقال البالغ قدره نقدي ونتيجة لذلك مل يوجد فائض 
للمشروع ةالنقدياتالتدفقتطلبت إذا للمحكمةةالنقديحتياطاتالاللجوء إىل اهاوتدرك اللجنة أنه ميكن

.)38(الصلةيوفقا لقرار اجلمعية ذذلك، 

يورو، 12.451عوض شراء أخرى جديدة"، بقيمة 1506"تعديل الطاولة الكبرية يف قاعة االجتماعات رقم )34(
يورو.28.108و"أثاث األنظمة" (كراسي، مكاتب، طاوالت القهوة، مشاعات) بقيمة 

يورو)، 18.000ووسائد املقاعد يف الزنزانات (يورو)،10.000(اعات احملكمة منصات إللقاء اخلطب يف ق)35(
يورو)، صفائح 18.000(يورو)، وقاعات انتظار الشهود (مطابخ صغرية)1.000خزانات مبثبتات يف قاعات احملاكم (

يورو).2.000يورو)، مكان للتخزين بني املكاتب يف قاعة املراقبة األمنية (500يف قاعة املراقبة األمنية، (
)36(

ICC-ASP/12/Res. 2، ماليني يورو من الوفورات املتوقعة من البناء 5.6وافقت اجلمعية على استخدام . 16الفقرة
ماليني يورو من فوائض امليزانية العادية للسنوات من 5.7لتمويل جزء من ميزانية االنتقال؛ وسيمول باقي املبلغ وقدره 

. 2014إىل 2012
لنظام املايل والفواعد املالية.من ا7-4و6-4القاعدتان ) 37(
)38(

ICC-ASP/12/Res. 2، توافق كذلك على أنه جيوز تقدمي ُسُلف نقدية مليزانية املشروع من االحتياطي ،17الفقرة"
، وذلك لتلبية أي احتياجات نقدية قبل توافر الفائض املتعلق بالسنوات املالية 2016-2014النقدي للمحكمة يف الفرتة 

مبلغ معّني ومع جدول ، بصفة ذلك إجراء مؤقتًا وحصيفًا من إجراءات املالذ األخري، يف حدود2014إىل 2012من 
زمين مّتفق عليه لالسرتداد".
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للحّل حلل مماثلاعن تفضيلهتأعربااللجنة أذّكرتيورو،مليون 4.3وفيما يتعلق بتمويل -53
النظام املايل من 7-4املعدلة القاعدة ض استنادا إىل فائاللتمويل تكاليف االنتقال، أي اللجوء إىل املُّتَبع 

.)39(القواعد املاليةو 
ا يفو -54 2014تعلق بالفرتة املالية املالفائض ختصيص اجلمعية كررت ،  املستأنفةةعشر ةالثالثدور

ا كدفعة ملرة واح، يورومليون 1.3مبلغ يف حدودلتمويل تكاليف االنتقال املتبقية  ، دةليتم احتسا
لتعويض الزيادات يف الالحقة الية املفرتات الو 2014تعلق بعام مضايف افائض صيص أي وقررت خت

.)40(ماليني يورو4.3حدود مبلغ يف مبوجب السلطة املخولة هلا جلنة الرقابة امليزانية اليت وافقت عليها
مليون يويو 1.8ني ب2014الفائض التقديري لعام ، بلغ2015تشرين األول/أكتوبر 23وحىت -55

املبلغ املطلوب لتغطية تكاليف االنتقال يكون تتوقع احملكمة أن ،يف هذه املرحلةو . يوروليون م20.1و
اية ،2014للسنة املاليةمن األموال الفائضةاً متاحمليون يورو1.3ةاملتبقي فرباير شباط/[حىت 

.2016منتصف عام يف اسيتم االنتهاء منهللمراجعة الذي خاضعاً و ]2015

)يورواليينم6التي أقرتها الجمعية (2015تمويل الزيادة في ميزانية -3

اقررت اجلمعية -56 ماليني يورو6قدرهاامليزانية البالغالزيادة يف متويلاملستأنفةةعشر ةالثالثيف دور
وصندوق رأس املال ملوظفنيااللتزامات املتصلة باستحقاقات اصندوق بتخفيض املستوى املأذون به يف 

عامل فقط.ال
االلتزامات املتصلة باستحقاقات وأشارت اللجنة إىل أن املكتب سيتخذ قرارا بشأن مستوى ختفيض-57

للحسابات، حسب االقتضاء، بناء على مراجعة املراجع اخلارجيعاملوصندوق رأس املال الاملوظفني
بأنه جاري إعداد 2015تشرين األول/أكتوبر 20بلغت اللجنة يف وأُ .)41(وتوصيات جلنة امليزانية واملالية

.  2015تشرين الثاين/نوفمرب 13عرض على املكتب يف تقرير املراجع اخلارجي للحسابات وبأنه سيُ 

المسّددة دفعة واحدةالمبالغ-4

اتسديد ت بتعهديت دولة من الدول األطراف ال17أن اللجنةالحظت-58 مل أو بالكامدفوعا
ا سدد مل تدفعة واحدة ئياجز  لقيام لةاحملدددة املعند انقضاء يف املشروعكاملبالعلى ما يبدو اشرتاكا

حنو 2015يونيهحزيران/16يف بالغ غري املسددة جمموع املبلغ و . 2015يونيهحزيران/15يف بذلك 
اآلثار وء هذه املسألة يف ضر يفه سيلزم النظأنإىل اللجنة أشارت و ). ثاينيورو (املرفق ال075719

يونيهحزيران/15(التعهداتانقضاء املدة احملددة للوفاء بمن اجلمعية تتوقعها كانت اليت  احملتملة 
، إلىب جانب التعدذيالت النهائية على االشرتاكات، وهو ما لن يُعرف إال بعد االنتهاء من )2015

)42(املشروع. 

اللجنة بتفسري جديد للصيغة املالية املستخدمة مدير املشروع قدم غ أبل،2015يوليهمتوز/2يف و -59
اليت ستحتاج على أساسها الدول األطراف اليت اختارت النظام أن تزود دة دفعة واحدةاملسديف املبالغ 

)39(
CBF/24/20 ،27و26ان الفقرت.

)40(
ICC-ASP/13/Res.6 ، من املنطوق14الفقرة.

من املنطوق.6و5املرجع نفسه، الفقرتان )41(
)42 (

ICC-ASP/12/Res.2 26ة، الفقر.
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ا مببلغ إمجايل قدره  الصيغة يف عرضه مدير املشروع يف املئة. وقال 3مليوم يورو، أو 3.5اشرتاكا
من الدولة املضيفة من الدول األطراف اليت اختارت املقدم القرض من كيفية تطبيق اخلصم يف  دمة املستخ

ا دفعة واحدة تسببت  ونشأ النقص .ةا املقرر اشرتاكاتقريبا يفيف املائة3يبلغ نقص يفتسديد اشرتاكا
ة واحدة وفقا ألسلوب دفعاملسددة دفوعات ما بتعلق بامليفسلفاعلى ما يبدو ألن اخلصم الذي منح 

ر ارتفاعا من اخلصم الذي سيتم احلصول عليه عند تطبيق الصيغة الواردة يف اتفاق القرض ثكاحلساب أ
ام القائم يطبق اخلصم على االشرتاكات املقررة ظأن النذلك هو يفالسبب . و )43(املضيفةمن الدولة 

رض. وأدى هذا االختالف يفقن المالذي مل يستخدم من تطبيقه على اجلزء الللدول األطراف بد
يف املائة.3حنوتفاوت يبلغ إىل على ما يبدو التفسري 

مشلت الصيغة املطبقة على الدول األطراف يف وقت إرسال حصتها يف ميزانية املشروع، إذا ما  و -60
ا مسبقا، خصما بنسبة  تكون عتمة اليت يف املئة، على أساس اإل17.5كانت قد اختارت دفع اشرتاكا

. وبينما تعهدت الدول اليت اختارت ذلك 2009الدولة املضيفة مبوجب اتفاق القرض لعام اقد قدمته
ا حسبت على هذا األساس، فإن من شأن الصيغة اجلديدة املقرتحة أن تطبِّ  ق عليها ودفعت اشرتاكا

يف املئة. 3ق اليت تبلغ يف املئة تقريبا، وهو ما يقتضي منها دفع نسبة الفار 14.5خصما خمتلفا، بنسبة 
خطأ ضا أن هناك مفرت -الذي يوصيصدد ع اخلارجي للحسابات يف هذا الرأي املراجإىل اللجنة شارت أو 

ااشرتاكاتسديد دعوة الدول األطراف اليت اختارت احلسابات دون تأخري، مع بتسوية-)44(يف التقدير
ا يف غضون إىل تعديل ادفعة واحدة  جلنة توصية إىل أيضااللجنة شارت وأ)45(.ية معينةفرتة زمنشرتاكا

جتنب إصدار حتديثات متكررة للدول األطراف بشأن املدفوعات املسددة اليت تدعو إىل امليزانية واملالية 
قرب انتهاء ا لجلنة امليزانية واملالية نظر توصأويف هذا الصدد، لالضطراب واإلزعاج. دفعة واحدة منعا 

.)46(بني احملكمة والدولة املضيفة قبل إصدار التسوية النهائية"حمتمل عدم وضوح أي ناقشة مباملشروع "
2009عام لالقرضااللتزامات القائمة مبوجب اتفاقاملسألة يف ضوءهذه اللجنة واستعرضت -61
.)47(تفعيلهو هذا االتفاقعلىاملوافقة ارسة الدول األطراف يفومم

رفقتان املتانالتفسرييتان ذكر امل(دفعة واحدةتسديداألسلوب الذي مت به تفعيل نظام الكتب مدير املشروع،وفقا مل)43(
صيغة مالية ختتلف عن الصيغة الواردة ) يطبقالثاين، املرفق ICC-ASP/11/Res.3قرار الو ICC-ASP/8/34جلنة الرقابة تقريرب

. (انظر املرفق ICC-ASP/7/Res.1املرفق الثاين للقرار منجزءاضمنيا تفاق القرض مع الدولة املضيفة الذي يعترب يف ا
األول).

)44(
ICC-ASP/14/12 ، كانون األول/ديسمرب 31البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للسنة املالية املنتهية يف

.39-38، الفقرتان 2014
.2ة والتوصي، 101-94جع نفسه، الفقرات املر )45(

)46(
ICC-ASP/14/15/Add.1، ا الرالعة والعشرين املستأنفة،  32الفقرة 18، تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور

.2015آب/أغسطس 
)على اتفاق القرضواجبة التطبيقالاملعايري ، واملرفقان الثاين (ICC-ASP/7/Res.1القرار مبا يف ذلك، على سبيل املثال: ) 47(

؛ والقرار ICC-ASP/8/Res.8القرار و )؛للتسديد دفعة واحدةملقررةسداد احلصص امبادئ والثالث (
ICC-ASP/11/Res.3) الواجبة التطبيقاملعايري األول () ، والتذييل تسديد دفعة واحدةمذكرة تفسريية بشأن ال، املرفق الثاين

-ICCعلى النحو الوارد يف القرار ف)، طاحلصة املقررة دفعة واحدة (مقتدتعلقة بتسديبادئ اململاعلى اتفاق القرض، و 

ASP/7/Res.1الثاين (أمثلة). انظر أيضا التقارير ذات الصلة للجنة الرقابة ومجعية الدول األطراف وجلنة تذييل )، وكذلك ا
.امليزانية واملالية
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قدم اخلبري االستشاري للمشروع، ، 2015يلول/سبتمرب 15يف بناء على طلب قدمته اللجنةو -62
بري االستشاري إىل عدم وخلص اخل)48(.رأيا قانونيا يف هذا الشأناهلولندية Houthoff Burumaشركة 

بني فجوة مع االلتزامات املنصوص عليها يف اتفاق القرض وتؤدي إىل اتساق الصيغة اليت مت تطبيقها 
ويف رأي .الدولة املضيفةواجبة على انة الإلععة واحدة وافاالشرتاكات دمسددي على الذي ينطبق اخلصم 

ألطراف اليت اختارت التسديد دفعة احتصيل مبالغ إضافية من الدول ينبغي اخلبري االستشاري، 
)50(.سد هذه الفجوةل)49(،واحدة

وأثناء املشاروات غري الرمسية ةمن خالل ممثلها يف اللجنة املضيفةاملسألة مع الدولهذه ونوقشت -63
اية تشرين األول/أكتوبر. اليت جرت يف 

)51(،2009ماد الصيغة احلالية منذ تاعواعتربت اللجنة أنه مت تفعيل اتفاق القرض من خالل-64

وع بالتشاور ر وقد وضع الصيغَة احلالية مديُر املش)52(.2012مرة أخرى يف عام مت التأكيد عليهاوهو م
ا اجلمعية وبُـ ، ونوقشت يف اللجنة ومع جلنة امليدولة املضيفة واحملكمةمع ال ىل إغت لّ زانية واملالية، واعتمد

ا اجلمعية. وشددت اللجنة على أن كل تاليت اعالدول على أساس املقررات قررات اجلمعية الالحقة، ممد

)48(
Memo, dated 15 October 2015Houthoff Buruma,.

.7-5املرجع نفسه، )49(
: وجد اخلبري االستشاري أن النص املتعلق باإلعانة يف عقد القرض بدا واضحا، ومن مث فإنه 3-3الفقرة املرجع نفسه، )50(

اللجنة ال ميكن تفسريه بطريقة تَعترب أنه جيب زيادة اإلعانة لسد الفجوة النامجة عن اخلصوم املطبقة. وعوض ذلك اقرتحت 
). وبينما 4-5"تقاوضا سياسيا" مع الدولة املضيفة إلعادة التفاوض على اتفاق القرض من أجل زيادة اإلعانة" (الفقرة 

م  يشري اخلبري االستشاري إىل أنه، استنادا إىل اتفاق القرض ينبغي ملن يسددون املدفوعات دفعة واحدة دفع اشرتاكا
القرارات ذات الصلة "ال تشري صراحة إىل تعديل هلذا الغرض حكام والتفسريات يفبواسطة تعديل أخري، فقد أقر بأن األ

دف أساسا إىل التعديل املتعلق مباشرة بتكلفة املبىن والقرض مبوجب اتفاق القرض باستخدام الصيغة  ا  ولكن يبدو أ
ات السداد دفعة واحدة لسد الفجوة. غري احلالية حلساب" اخلصوم [...]. ومن مث فإن التفسري احلريف للقرارات مينع عملي

أن اخلبري االستشاري وجد أيضا أن هناك تفسريا قد يسود وهو الذي يقوم على الغرض من عمليات السداد دفعة واحدة، 
). ومبشورة إضافية، أوضح 8-5(أي نقل احلصة املعنية من اإلعانة إىل الدول الطرف اليت تسدد دفعة واحدة" (الفقرة 

الستشاري أيضا أن االستنتاج الذي "اختارت فيه الدول األطراف السداد دفعة واحدة ملزمة بدفع التمويل اإلضايف اخلبري ا
لتصحيح عدم االتساق بني الصيغة املطبقة وبني الواجبات اليت أدرجت يف اتفاق القرض" يأخذ يف احلسبان القرارات 

وف بوروما، مذكرة، يفواملمارسة املستمرة، يف ضوء قواعد القانون الدويل ( ، الفقرتان 2015تشرين األول/أكتوبر 23هو
، ICC-ASP/7/Res.1(2008). وبوجه خاص، استنادا إىل اخلبري االستشاري، فإن الدول األطراف، بقرار 1-4و3-3

املعايري ) الذي يرخص بإبرام اتفاق القرض، "وافقت على5و3، الفقرتان 2008تشرين الثاين/نوفمرب 21املؤرخ يف 
يف املئة من احلصة غري املستخدمة من القرض. 17.5املطبقة على اتفاق القرض و، كجزء من ذلك، على اإلعانة بنسبة 

وهذا، مع إمكانية "التعديل عند حتديد التكلفة النهائية للمشروع، [...] والغرض من اخلصوم [...] من شأنه أن يدعم 
خمولة لتطالب" بأن تقدم الدول اليت تسدد دفعة واحدة أمواال إضافية. وبدال من ذلك احلجة بأن احملكمة اجلنائية الدولية

أعار اخلبري االستشاري "أمهية قليلة" للقرارات الالحقة للجمعية اليت مت مبوجبها تنفيذ اتفاق القرض يف اخلصم األول والثاين، 
ع لسد الفجوة بني اإلعانة واخلصوم (املرجع نفسه، الفقرة وأن الك يعين أنه ال ميكن استخدام التعديل عند انتهاء املشرو 

3-2 .(
-ICCمن القرار 3فقرة ال)51( ASP/8/Res. 8, القرار يشري صراحة إىل القرار .ICC-ASP/8/34 عن املباين الدائمة، تقرير ،

) مذكرة تفسريية بشأن التسديد دفعة واحدةعن أنشطة جلنة الرقابة، املرفق الثاين (
)52(

ICC-ASP/11/Res.3 ، 2، الفقرة مذكرة تفسريية بشأن التسديد دفعة واحدةفق الثاين، املر.
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يت رفعتها اللجنة البني يف التقارير النحو املىوأعماهلا التحضريية عل)53(،2014إىل 2009يف الفرتة من 
تعد جزءا ال يتجزأ من )55(ريية األخرى يف هذا الشأن،ضواألعمال التح)54(إىل مجعية الدول األطراف

ي أُبرم مع الدولة املضيفة، ذطراف فيما يتعلق باتفاق القرض الي وضعته الدول األذنظام توافق اآلراء ال
وسدادها.فيه، ةالواردإلعانة وا

2015إىل 2009بقت يف الفرتة من ويف هذا الصدد، رأت اللجنة أنه مبا أن الصيغة طُ -65
كان نتيجة خطأ يف نفيذ اتفاق القرض  تأن ال ميكن اعتبار هفإنا اجلمعية، دقررات اليت اعتمباستمرار بامل

احلساب، أو، بعبارة أخرى، أنه كان ال بد من تطبيق ضيغة أخرى بدال منها. 
ارت اللجنة إىل أن اإلطار القانوين املالئم وضعته قواعد القانون الدويل الواجبة التطبيق فيما وأش-66

ا اجلمعية بتوافق اآلراء، إىل جانب املمارسة الثابتة لكل الدول قرارات القيمة القانونية للبيتعلق  اليت اعتمد
بوجه خاص، مت أيضا التوصل إىل األطراف اليت نفذت مقررات اجلمعية باستمرار بالصيغة احلالية. و 

ا اجلمعية قبل ( بعد وأ) 2008استنتاجات اخلبري االستشاري مبنح قيمة خمتلفة للقرارات اليت اعتمد
من أجل األول ) حبيث، بينما مت النظر يف القرار 2009) اعتماد اتفاق القرض (2012و2010(

ري الغرض نفسه يف ضوء نية األطراف، مثلما لتفسيف األخري ، فلم ينظر التأكيد على الغرض من القرض
ورد بوضوح ورمسيا يف املمارسة املستمرة لكافة الدول. 

ستشاري االعدم اتساق يف نتيجة اخلبري أنه ويف هذا الصدد أبرزت اللجنة أيضا على ما يبدو -67
تلقي مع )56(،ن الدول اليت تسدد املبلغ دفعة واحدة ينبغي هلا تقدمي متويل إضايفأهي -املكررة 

انونية.الستشارة القل)57("املالحظات اإلضافية"
وخلصت اللجنة إىل أن الرأي االستشاري الذي قدمه اخلبري االستشاري بأن الدول اليت تسدد -68

ا نتيجة املوافقة على اتفاق القرض لعام  الوارد يف 2009املبالغ دفعة واحدة ملزمٌة بتزويد رصيد اشرتاكا
خر الذي يقضي بأن كل تشاري اآلتعارض مع الرأي االسي،)ICC-ASP/7/Res.1(2008قرار عام 

) ICC-ASP/11/Res.3وICC-ASP/8/Res.8(2012و2010الدول االطراف أيضا ملزمة بقرارات 
السابقني.ذلك الواجب بتنفيذ القرار واالتفاقاليت بدال من ذلك تستبعد 

وأشارت اللجنة أيضا إىل ما يلي:-69
)53(

ICC- ASP/8/Res. 8, ،؛ 2010آذار/مارس 25للمباين الدائمة، يف التسديد دفعة واحدةICC-ASP/11/Res.3 ، يف
املعايري األول () ، والتذييل سديد دفعة واحدةتمذكرة تفسريية بشأن ال(، املرفق الثاين2012تشرين الثاين/نوفمرب 22

على النحو الوارد يف ف)، طاحلصة املقررة دفعة واحدة (مقتدتعلقة بتسديبادئ املاملعلى اتفاق القرض، و الواجبة التطبيق
ت حساب : الدول األطرا ف اليت تسدد دفعة واحدة/سيناريوهاأمثلة–الثاين لتذييل )، وكذلك اICC-ASP/7/Res.1القرار 

متويل املشروع.
)54(

ICC-ASP/8/34 ،مذكرة تفسريية بشأن - ، املرفق الثاين 2009تشرين األول/أكتوبر 4تقرير عن انشطة جلنة الرقابة
.2009تشرين األول/أكتوبر 4يفتسديد دفعة واحدة، ال
.2009أيار/كايو 26، يف الفريق الفرعي املعين بتمويل املشروعجلنة اإلشراف، )55(
وف بوروما، )56( .3-93، الفقرة 2015تشرين األول/أكتوبر 23، مذكرةهو
: خلص اخلبري االستشاري إىل أن قرارات اجلمعية، يف ضوء القواعد العامة للقانون الدويل، 1-5الفقرة املرجع نفسه، )57(

غري أن، يقال أيضا إن .عة أخرىليست ملزمة للدول االطراف إال إذا نص على ذلك نظام روما األساسي أو صكوك شار 
ا أن تكون ملزمة ومن مث فإن "القرارات املتعلقة  القرارات "يف الشؤون الداخلية (أي النزر يف امليزانية و/أو املقررات)" من شأ

ا ملزمة قا نونا."بعمليات السداد مرة واحدة ميكن اعتبارها تنتمي إىل الشؤون الداحلية" [...] وبالتايل ميكن القول إ
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بع املعايري العادية يف التفسري، مبا يف ذلك النية احلسنة، والسياق نبغي أن يتّ يتنفيذ اتفاق القرض (أ)
وممارسة الدول؛

ا اجلمعية أو على تنفيذها بالصيغة ةمل تثر أي دول(ب) طرف أبدا أي حتفظ على القرارات اليت اعتمد
احلالية؛

يف 17.5يف املئة بدال من 14.05م تطبيق خصم بنسبة إذا ما مت تطبيق الصيغة احلالية، سيت(ج)
مع كل الوثائق، مبا يف ذلك اتفاق القرض؛ما يتعارضواملئة، وه

يكون هناك تعارض مع يف املئة وفق الصيغة اجلديدة، فس14.5لو مت تطبيق خصم أدىن بنسبة (د)
الت ذات مزايا مالية للدول ، أي إنشاء حاقرضاتفاق الاينص عليهعانة اليت ن اإلمالغرض نفسه 

جل تيسري التمويل الذاين للمشروع. أطراف من األ
راجع اخلارجي املواستنادا إىل املنطق السابق، خلصت اللجنة إىل أن االفرتاض الوارد يف توصيات -70

لدول لا مسبقا شرتاكات اليت مت حسااليت مفادها أن هناك خطأ يف حساب اال–وجلنة امليزانية واملالية 
ال تعكس القانون الواجب التطبيق. وخلصت –نظام تسديد املبالغ دفعة واحدة نضم إىل طراف اليت تاأل

لشك يف استعداد  لك جماال اللجنة يف هذا الشأن إىل أن اللجنة تفسر اتفاق القرض باستمرار بطريقة ال ترت 
يغة احلالية.صالكل الدول األطراف العتماد 

يف املئة 17.5اليت تبلغ اإلعانةالصيغة ونسبة بقة يفاخلصوم املطني بجوة فالوهلذا السبب، فإن-71
املشار إليها يف اتفاق القرض ينبغي أن تعترب نتيجة لقرار مشرتك ومتوافق عليه من الدول األطراف ومت 

ير أي اشرتاك تأكيده يف القرارات ذات الصلة ويف املمارسة الالحقة يف تنفيذها. والنتيجة أنه ال ميكن تقر 
إضايف يف املشروع، على أساس صيغة أخرى، يف حق الدول اليت:

اختارت نظام التسديد دفعة واحدة، أو مل خترت هذا النظام؛(أ)
حصلت على قرض الدولة املضيفة؛(ب)
ن أبقة على الدول اليت تسدد دفعة واحدة ينبغي طن أي فارق بني الدعم واخلصوم املأوالنتيجة -72

املأخوذة من القرض.بالغ جزءا من تسديد امليكون 

آلية التمويل-5

تشرين 23يف ،تبلغ احتياجات املشروع من التمويلاستنادا إىل العناصر املشار إليها أعاله، -73
ا اجلمعية:ملنتيجة ، ماليين يورو9.6، ما جمموعه 2015أكتوبر األول/ قررات التالية اليت اختذ

يورومليون1.3=2013(أ)
اليني يورو م5.6مت متويل مليون يورو، 11.3البالغ قدرها املعتمدة ملشروع االنتقالمليزانية ن ام

وبينما مل. )58(2012عام من فائض الماليني يورو من 4.4يف مشروع البناء، ومن الوفورات 
، 2014الفائض املتوقع من عامتوافر إىل أن حيني وقت و ، 2013إجيايب يف عام وجد فائضي

متويل املبلغ املتبقي من فائض ةتطلب آلية التمويل املعتمدوتنقدية. وز للمحكمة أن تقدم سلفاجي
بينما ال ميكن و . إىل أن تصبح الفوائض متاحةوء إىل السلف النقدية جميكن اللبينما 2014عام 

)58(
ASP/12/Resolution 216قرة لفا.
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، فإن 2016ل أبرينيسان/يف راجعة احلساباتقبل مفنيةالالسلف النقدية من الناحية تقدمي 
هذا املبلغ، يف ضوء انعقاد الدورة الرابعة عشرة للجمعية. و عند معروفةتكون ة ساملؤقتاقيمته

، أكدت اجلمعية من جديد أن 2014ويف عام )59(.بأماننقديةاسلفتقدم حملكمة أن تستطيع ا
فوائض بد من حتصيلها من مليون يورو ال1.3وبلغت 2013حاجات التمويل القائمة يف عام 

خرات، أكدت أن هذه الفوائض مل تكن متاحة بسبب التأثري السليب للمتأومبا )60(.2013
متويله من فوائض عام سيتم مليون يورو 1.3أن مبلغ 2015اللجنة من جديد يف عام 

2014.)61(

ماليني يورو4.3= 2014(ب)
اليني يورو ليصل إمجايل م4.3يبلغ قدرها إضافيةات مت تفويض اللجنة سلطة املوافقة على زياد

ي اجلمعية أمل تقدم ،2014يف عام . و )62(يورومليون200إىل ، عند االقتضاء،زانية املوحدةاملي
قررت اجلمعية أن أي 2015ويف حزيران/يونيه يف امليزانية.املذكورة حمددة لتمويل الزيادة قنوات 

سيتم ختصيصها لتغطية الزيادات يف والفرتات الالحقة 2014فوائض إضافية تعود إىل عام 
ا جلنة املراقبة مبوجب سلطتها املفوضة يف حدود  غري )63(يورو.مليون 4.3امليزانية اليت اعتمد

اية العام (وتتاح فورا)، فإن الفوائض ابتداء مل تسدد أنه، إذا مل يتم حتصيل أي اشرتاكات  قبل 
. ويؤدي هذا فعال إىل ن التدفق النقدييب حاجات املشروع ملفصاعدا لن ت2014من عام 

جلمعية القادمة بآلية التمويل امليون يورو. وتقرتح اللجة بأن تأذن مقررات4.3فجوة متويلية تبلغ 
4.3غ لاحملكمة من أجل التمويل املؤقت مبباحتياطاتصراحة، بواسطة السلف النقدية من 

مانات الضرورية من أجل األمن املايل مليون يورو إىل أن تصبح الفوائض متاحة، رهنا بالض
.للمحكمة، وفقا للمشورة اليت سيقدمها مراجع احلسابات اخلارجي وجلنة امليزانية واملالية

ماليني يورو4.0-6= 2015(ج) 
يزانية إىل سقف املعلى زيادة 2015هيونياملعقودة يف حزيران/املستأنفةايف دوروافقت اجلمعية 

إذا ،مليون يورو تقريبا204ستبقى يف حدود النفقات يف حني يتوقع أن ، ليون يوروم206
على أن اجلمعية أيضا . ووافقت )64(العاممع املقاول بادل العقد حتققت النتائج املتوقعة حاليا من ت
لصندوق املأذون به ختفيض املستوى من خالل مؤخرا بهأذون امليتم متويل سقف امليزانية اجلديد 

ت املتصلة باستحقاقات املوظفني وصندوق رأس املال العامل.االلتزاما
بأنه سيكون ، و يورومليون 2.1بلغ يس2014من عام أن الفائض باللجنة احملكمةُ تأبلغو -74
ا مباحملكمة أيضا أبلغت . و 2016عام ع يربيف أن تتم توقع امل، 2014مراجعة حسابات عام ا عندمتاح
يلي:

.17رجع نفسه الفقرة امل)59(
.19رجع نفسه الفقرة امل)60(
)61(

ASP/13/Resolution 6 14، الفقرة.
)62(

ASP/13/Resolution 2 ، 17الفقرة.
)63(

ICC-ASP/13/Res.6 ، 14الفقرة.
)64(

ICC- ASP/13/Resolution 2 ، 2الفقرة.
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ماليني يورو، 6.6يبلغ لصندوق االلتزامات املتصلة باستحقاقات املوظفني املستوى احلايلأن (أ)
مليون يورو للغرض الذي أنشئ من 1.1منها (ماليني يورو 4.6نظرا الستخدام ما جمموعه 

يورو؛مليون 11.2أصل ) من املراجعةملشروع ماليني يورو 3.5االحتياطي، وأجله 
ماليني يورو.7.4يبلغ املال العامل رأس صندوقاملستوى احلايل لأن (ب)
ها اجلمعية ملراجع احلسابات اخلارجي وجلنة امليزانية واملالية توالية اليت منحإىل الوأشارت اللجنة -75

سحب من الاحلفاظ عندلمحكمة، وضرورة التأكد من لحتياطاتللنظر يف مستوى مناسب من االحاليا 
.)65(ن املايل لعمليات احملكمةااألمعلىيع األحوال مجألغراض املشروع يف حتياطاتهذه اال

لتمويلحملكمة ااحتياطاتالحظت اللجنة أيضا أن استخدام وفيما يتعلق بالنقطة األخرية، -76
2015الذي اختذته اجلمعية يف عام ملباين الدائمة يقتصر على القرارشروع ااالحتياجات األساسية مل

عاميماليني يورو، بينما يتوقع متويل الزيادات يف ميزانييت4قصى يبلغ حبد أضافيةاإلنفقات التمويل ب
من عام ائض و عن طريق الفبالطرق العادية - اليني يوروم5.6جمموعها اليت يبلغ -2014و2013
واألعوام التالية.2014

احتياطاتوء إىل اللجإىل ضرورة معاجلة الضغوط احملتملة اليت قد تنشأ من اللجنة أيضا ت وأشار -77
إىل تكوين فائض، مبا يف أدت سياق تقييم األسباب اليت مناسب يف حملكمة ألغراض املشروع بشكل ا

الدول األطراف.اشرتاكاتذلك التدفقات النقدية املتوقعة و 
ا اجلمعية يف األعوام ونتيجة -78 بشأن ميزانية 2015و2014و2013للقرارات اليت اختذ

تستند إىل العناصر التالية:آلية تمويلحملكمة، تقرتح اللجنة ااحتياطاتاحلايل للفائض و املشروع، والوضع
4ماليني يورو + 4.3مليون يورو + 1.3(ماليني يورو 9.6لغ بتاحتياجات التمويل أن (أ)

)؛يني يوروالم
د بعد من عام االحتياجات اليت مل تسدل يمتو هميكن2014من عام مليون يورو2.1فائض أن (ب) 

4.3(2014عام االحتياجات اليت مل تسدد يفو متويال كامال،مليون يورو) 1.3(2013
؛ئياجز متويال ماليني يورو) 

ماليني 4.3اليت مل تسدد بعد (2014أن االحتياجات املتبقية من القرار الذي اختذ يف عام (ج)
التالية األعوام و 2015يف عام يلها ) ميكن متو يورونو ليم3.5مليون يورو= 0.8يورو ناقص 

الفائض؛من 
ماليني يورو من صندوق 4.0البالغ قدرها 2015امليزانية املعتمدة لعام يف زيادة وستمول ال(د)

ماليني يورو) 6.68ما جمموعهالذي يتاح فيه (االلتزامات املتصلة باستحقاقات املوظفني
اليني يورو)؛م7.4وصندوق رأس املال العامل (الذي يبلغ 

لمشروع والوقت لةالنقدياتلسد الفجوة التمويلية بني املواعيد النهائية للمدفوعات يف التدفقو (ه)
اللجوء إىل اإلذن بينبغي واألعوام التالية متاحا، 2014الذي سيكون فيه الفائض من عام 

.2013لعامة املوحدةلميزانيالغالف املايل لحملكمة، بنفس اآللية املعتمدة لتمويل ااحتياطات

ا اخلامسة والعشريندتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال ، ICC-ASP/14/15نظر أيضا ا)65( تشرين 22،ور
.176، الفقرة 2015توبر كاألول/أ
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ملكية المباني الدائمة- ثالثا
متثل ستكون املباين الدائمة جزءا من أصول احملكمة. ويف الوقت نفسه 2016ايتداء من عام -79

املباين اجلديدة استثمارا اقتصاديا هاما، ذا قيمة رمزية عالية لألعضاء احلاليني يف نظام روما األساسي، 
إىل مسؤوليات وفرص كبرية جلميع الدول األطراف. ونشأت مسائل إدارية ؤدي يف املستقبل توس

من اجلمعيةال بد من التصدي هلا الىن حىت تتمكن واسرتاتيجية ذات صلة أثناء وجود املشروع املوحد، و 
. 2016ت قبل عام اختاذ مقرر ا

ملكيةفوائد ال-ألف

يف هاائفوظو املباين قيمة بمللكية املتعلقة مسؤوليات ايف اللجنة على وجه اخلصوص نظرتبينما -80
املسائل التالية املتعلقة أيضاً حددت ،اإلمجالية للملكية) بالتشاور مع الدول األطرافاليف(التكاملستقبل

تشغيل املباين:ب
الرئيسي) ومواقف السيارات الباب ، مبا يف ذلك الطرق (مدخل املوظفني/املباينالوصول إىل (أ) 

هاشارات (إصدار ال)، و نيندوبامل/راءيف نقاط الدخول (السفاألمينموظفني)، الفحص للزوار/لل(
ا واستخدام ؛)هاومد

ظائف، مبا و الجتماعات (على سبيل املثال، األسبقية يف احلجز و االاستخدام املرافق، مثل قاعات (ب) 
اجلمعيةجتماعاتاقاعة و لوفود)، ل(قاعات الدعمو )، واألجهزة السمعية البصريةاملقاعديف ذلك 

للتحويل).القابلة (قاعة احملكمة الرئيسية
ميكن فإنه ،املباينوصول الدول األطراف إىل تعلق ببيد أنه بالنظر إىل أن معظم هذه املسائل ي-81

. للجمعية واحملكمةاهليئات األخرى التابعة من خالل املشاورات املناسبة بني يف املرحلة احلاليةتهامعاجل
نطاق والية مع أخذواملسائل ذات الصلة، ، مةءاألكثر مالاملدخل للجمعية حتديد ميكن يف املستقبل، و 

.يف االعتبار أيضااهليكل اإلداري اجلديد

اإلجمالية للملكيةةلفالتك-باء

على املدىاستبدال األصول الثابتة و التكاليف املقبلة ألعمال الصيانة النظر يف اللجنة استبقت -82
ةاملعين بالتكلفالفريق العامل الذي أعّدهالتقرير النهائي وُعرض . 2015- 2013الفرتة يفالطويل 

دموقُّ ، 2015أبريل نيسان/2يفلجنةعلى المدير املشروع بإشراف اإلمجالية للملكية ("الفريق العامل") 
.)66(الرابعة والعشرينادور يف جلنة امليزانية واملاليةإىل 
جا متعدد السنواتوفض-83 للتمويل، خالفا لتكاليف ل االقرتاح التقين الذي تقدم به الفريق العامل 

سنة، على 50ملدة يورو مليون 300وايل حبالتمويل يف امليزانيات السنوية ذات الصلة، مع تقدير التكلفة 
مجع صندوق حيث سيتم اقرتح الفريق العامل إنشاءو أساس ظروف الصيانة املطبقة يف السوق اهلولندية. 

)66(
CBF/24/20 ، ،51- 42، الفقرات نيسان/أبريل15التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة.
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دون بإدارته احملكمة تقوم ، 2017بدءا من عام يورو مليون 4.3مقدارها االشرتاكات مقررة سنويا 
إنشاء هيكل إداري متخصص من اجلمعية.

وكانت اللجنة قد حتفظت بشأن التقنية املقرتحة الواردة، وبعد مزيد من البحث، عرضت اللجنة -84
اليت خذت املشورة وأُ )67(لجنة امليزانية واملالية إلبداء الرأي.لة اخلامسة والعشرينالدور مشروع قرارها على 

يف االعتبار لتدقيق عناصر التقرير احلايل وإعداد القرارات اليت ستعرض على اجلمعية )68(اللجنةتلقتها 
العتمادها.  

طويلة األجل للدول األطراف مجيع اخليارات املختلفة فيما يتعلق باملسؤولية يف اللجنة ونظرت -85
، والتنظيم، والتكلفة، والتمويل.دارة، مبا يف ذلك اآلثار املرتتبة من حيث اإلاملباينملكية بشأن 

جلمعية اينبغي االستفادة من اخلربة الطويلة اليت اكتسبتها أجهزة ه اللجنة أنترى ، عامومن منظور -86
من خالل اسؤوليامبالدول األطراف وفاء أكد من تللاملشروعمن العمل يف شر سنوات ععلى مدى
اية املطافالتوصل و عليهامن اإلبقاء على امللكية والسيطرةامتكنهعمليات  واضحةتدابري إىل يف 

ة والتمويل. ويف الوقت نفسه، تشدد اللجنة على ينالميز لوممارسات مستدامة ،لدعم احملكمةمتفق عليهاو 
ذه األعمال القيام وأنه ينبغي كبرية، العقدة و املصول مثل هذه األدارة إلمة احملكوالية عدم مالءمة 

.لمدخالت من الداخللة اسرتاتيجية مناسبمع يف السوق، وافرةاملتالستعانة باخلربات املناسبة اب
بعض ه جيب مراعاة اللجنة أنرأت ونتيجة لذلك، عند مواصلة النظر يف اقرتاح الفريق العامل،-87
استبدال األصول الثابتة يف و لى املدى الطويل علصيانة تنظيم ايكون لضمان أن هذا االقرتاحصر عنا

للجنة انظرتمن ناحية أخرى، و من حيث التكلفة.فعاالأيضا أن يكون و رتايفحاعلى مستوى املستقبل 
السيطرة الكافية، مع من وجهة نظر اجلدوى السياسية و -إلدارةالتمويل وا-للمسألةاآلخرينانبنياجليف 

الثاين من التذييل أعربت احملكمة عن آرائها الواردة يف و . ائفهاظو ضرورة ضمان قيمة األصول و مراعاة
هلذا التقرير.منملرفق الثاا

:التوصيات التاليةتقدمياللجنة قررت و -88
على القرارات كاملة الة سيطر الإلبقاء على بالدول األطراف لهيكل يسمح ينبغي إنشاءاإلدارة. (أ)

ا أن تؤثر  ووظائفها وقيمتها؛على املدى الطويلىناتكلفة املبعلى االسرتاتيجية اليت من شأ
. أولية حرفيةرحلةماملباين اجلديدة يف استبدال األصول الثابتة صيانة و التنظيم يتطّلب التنظيم.(ب)

أن تضطلع مع مرور الوقت احملكمة لى فإنه يتعني عاالستعانة مبصادر خارجية، وبينما يربر هذا 
ا اخلزء إدارة اجلتكون قادرة على أن املسؤوليات االسرتاتيجية، و ب من األنشطة املطلوبة؛اص 

التكاليف الكبرية اليت قدرها الفريق العامل على املدى البعيد، يف هناك حاجة إىل مراجعةالتكاليف. (ج) 
م الدويل.ضوء املمارسة املقبولة يف القطاع العا

ق والغرض نطابالعن طريق صندوق ة األجل للمباينلطويلاتكاليف المتويل اقرتاح إن التمويل. )د(
قابل للتطبيق من الناحية السياسية.خيار غري اللذين اقرتحهما الفريق العامل 

)67(
CBF/14/28 ،واملرفق 57-46، الفقرات 2015أيلول/سبتمرب 24أنشطة جلنة الرقابة، التقرير املرحلي الثاين عن ،

الثاين.
)68(

CBF/14/15 ، ،ا اخلامسة والعشرين ، 2015تشرين األول/أكتوبر 22تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
.174- 170الفقرات 
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دول األطراف الاشرتاكات موارد من خارج امليزانية (الفائض السنوي، و مت اقرتاح . التمويل املستدام(ه)
ا تخذ قرار يُ اجلديدة) ل الدنيا التكلفة اتمن املتوقع أن تغطي على املدى املتوسط على األقل ارتفاعبشأ

املتوسطة. ومع ذلك، يتطلب الضمان املايل الكامل أن متويل أحداث إحالل رأس املال أربعة رئيسية إىل 
مبا ة وتعاجل يف الوقت املناسب. يف هذا الصدد، املقبلمسني طويلة األجل املتوقعة على مدى السنوات اخل

آلية بأمان وضع لتما زالت هناك حاجة إىل مزيد من العمل أنه و ،القضية ليست ذات طبيعة فوريةأن 
متويل مستدامة، فإن اللجنة توصي بأن حتليل االستخدام املستدام للموارد يف امليزانية (االشرتاكات املقررة) 

.2019-2016مراجعة التكاليف يف الفرتة تتم جنبا إىل جنب مع
واضح الكبري النطاق اللكية الدول األطراف، والدروس املستفادة، و ملتعلق مبادور الويتطلب -89

قرارات ،يف هذه املرحلة،تعتمدمن اجلمعية أن على املدى الطويل للوفورات املتعلقة بالتنظيم وسري العمل 
قيمة بشكل مناسب على فاظ احلو ملبايناة وسياقا ماليا يضمن أداء مستداية لإلدارة اآلمنة واملسياس

جتتذب الدعم املستمر من مجيع أصحاب املصلحة.الوقت يف نفس و ، يف األمد الطويلاالستثمار
من قبل جلنة الرقابة كان عامال أساسيا يف بناء املراجع اخلارجي أن "اإلدارة االسرتاتيجية للاعترب و -90

لجوانب التشغيلية واملالية وامليزانية للعمل لرصد دقيق بالشهرية مسحت اع"، وأن "اجتماعاجناح املشرو 
)69(".الذي ينبغي القيام به

احلالية بة قار جلنة الللحسابات بتحويل ، أوصى املراجع اخلارجي هذه التجربة اإلجيابيةوعلى أساس -91
يكل واهلمنع الغموض بني اإلدارة من أجلواضح ، يف إطارمتثل الدول األطراف يف وقت الحقإىل هيئة 

. )70(حملكمةيف اداري إلا
أن جتربة جلنة الرقابة تشهد على فوائد التوجيه االسرتاتيجي من بجلنة امليزانية واملالية أيضا واعرتفت -92

)71(.املعلومات الالزمةإىليف الوقت املناسب الوصول اجلمعية، واحلاجة إىل 

ا لجلنة امليزانية واملالية أيضا أعربت نفسه، ويف الوقت -93 ه أنمن تحذير املراجع اخلارجيعن مشاطر
.دارة العملية للمبايناإلخطر التدخل يف ينبغي جتنب 

ويراعي اهليكل اإلداري اجلديد الذي أوصت به اللجنة الدروس املستفادة واملؤشرات الناجتة عنها، -94
األطراف كصانعة للقرارات السياسية والسياسات، على املستوى فضال عن ضرورة أن تعمل الدول 

املناسب، مع االستفادة من اخلربات واملشورة التقنية الالزمة من آليات الرقابة القائمة.

)69(
ICC-ASP/14/12 ، شروع، السنة املالية املدارةإو املتعلقة مبشروع املباين الدائمةاملاليةتقرير املراجعة بشأن إعداد التقارير

.121- 117، الفقرات 2015س طآب/أغس4، 2014
)70 (

ICC-ASP/14/12 ،شروع، السنة املالية املدارةإو املتعلقة مبشروع املباين الدائمةتقرير املراجعة بشأن إعداد التقارير املالية
إىل ملسؤوليةإسناد امثلإىل حلول بديلة يشار و . 5التوصية . 121-117، الفقرات 2015س طآب/أغس4، 2014

ددة)، أو امليزانيةجلنة  مستقلة.نةإنشاء جلبواملالية (كما يف حالة جلنة املراجعة ا
)71(

ICC-ASP/14/15 ،ا اخلامسة والعشرين ، 2015ول/أكتوبر تشرين األ22، تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
.173الفقرة 
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)72(جديدةالالدول األطرافاشتراكات -جيم

ل احلفاظ على وسوف يتم يف املستقب-خالفا للمنظمات الدولية األخرى، تقام مباين احملكمة -96
العضوية يف ما دامت و ، السيادةعلى أساس املساواة يف و باالشرتاكات املقررة للدول األطراف. -قيمتها

املشاركة على إىلهذه العضوية أن تؤدي احلق يف االستفادة من املباين، ينبغي متنح نظام روما األساسي 
ذه اااللتزاماتقدم املساواة يف  . وإذا مل تشارك الدول األطراف أيضاألصول(التكاليف) املتعلقة 

بشكل غري عادل من اشرتاكات الدول اليت هذه الدولاجلديدة يف تكاليف املباين الدائمة، ستستفيد
انضمت يف وقت سابق إىل نظام روما األساسي.

دة دفعة سدّ املاالشرتاكاتوالدول األطراف احلالية إما سامهت مسبقًا يف التكاليف االستثمارية (-97
الدولة الذي قدمته ثالثني عاما، يف تسديد القرض يف فرتة تبلغ واحدة) وإما ستساهم على املدى الطويل، 

شارك يف تستفيد من األصول اليت مل تس، تلك الفرتةاملضيفة. وإذا انضّمت دول أطراف جديدة خالل 
.هذه األصولمثنستواصل تسديد الدول األخرى يف حني أن ،تكلفتها

تكاليف مشروع املباين يف الدول األطراف اجلديدة ه ينبغي تقدير أنصبةأنبيأخذ الرأي القائل وال -98
لألصول اليت يقدمها ملتوقع . وملا كان العمر ايف االعتبارقيد البحثالتكاليففئةَ بأثر رجعي الدائمة 
لة بالنسبة جلميع الدول اليت التكاليف ستكون عاداالشرتاك يف ، فإن آلية ممتد يف املستقبلاملشروع 

.أيضاً األصولوجودطوالستنضم اىل احملكمة 
النضمام إىل عن الدول إحجام اسيؤدي إىلقيمة األصول االشرتاك يف إذا كانالنظر فيما وميكن -99

االتزامألن نظام روما األساسي لة الراهنة يف املرحاملشاركة يف نظام روما األساسيغري أن .ستتزايدةاملاليا
ال يستند بتاتًا إىل اعتبارات مالية. فاملزايا اليت توفرها العضوية للدول األطراف ينبغي من عاملية احملكمة
أن بيد. مهمتهاإلجناز احملكمة تذبه جتالذي قد اإلمجاع النقاش السياسي و على أساسباألحرى تقديرها 

ذه االشرتاكات سيخل بطاأنترى احملكمة  عاملي.بعها الاملطالبة 
طرافاألالدولاحلالية و طرافاألالدولتقاسم تكاليف مشروع املباين الدائمة بنيالءمةنظرا ملو - 100

قوم على ما يلي:يأن كنمي،بسيطة وعملية وشفافةو جنة أن وجود آلية عادلة ومستدامة، ترى اللقبلةامل
التكلفة اإلمجالية ملشروع املباين الدائمة على ر االشرتاكات املقررة للدول األطراف اجلديدة يفيتقد(أ)

النحو التايل:
موع الكلي لتكاليف املشروع‘1’ (مبا يف ذلك إمجايل تكاليف البناء واالنتقال، )73(ا

،من املشروع2016-2008فرتة اليف ،)74(والتكاليف التنظيمية)
،)75(سنة100العمر الكامل لألصول = ‘2’

)72(
CBF/24/20 ،56، الفقرة 2015نيسان/أبريل 15،التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة.

يورو 6002378مليون يورو مليزانية املشروع املوحد، و206منه يورو، 600252214يقدر حاليا مببلغ )73(
، املرفق الثالث.قرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابةالت، CBF/24/20للتكاليف التنظيمية. أُنظر 

) ومكتب مشروع املباين الدائمة طوال فرتة املشروع، 1- نفقات مكتب مدير املشروع (الربنامج الرئيسي السابع)74(
2008-2016.
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، )76()2025-2016على مدى السنوات العشر األوىل (٪100قيمة األصول = ‘3’
،)77(بعد ذلك٪90و

:تعاجل مدفوعات اشرتاكات الدول األطراف اجلديدة على النحو التايل(ب) 
بناء على جدول األنصبة املقررة الواجب التطبيق عند انضمام أي دولة طرف جديدة،‘ 1’
املقررة للدول األطراف األخرى،االشرتاكات تقديرال تؤدي إىل إعادة أن ‘2’
تودع يف صندوق رأس املال لتغطية تكاليف املباين الدائمة على املدى الطويل،أن ‘3’
نفاذ تاريخ ، من يف السنةقسط واحد إىل عشرة أقساط أقساط، من تدفع على أن ‘4’

)78(.نظام روما األساسي

ض احلايل للدولة املضيفة ال يبدو خيارا قابال وإمكانية استفادة الدول األطراف اجلديدة من القر - 101
، وألن تاريخ سداد ة الدولة املضيفةات ستقع خارج نطاق القرض وإعانللتطبيق ألن هذه االشرتاك

).استئجار املباين املؤقتة" انتهاء، يقرتب اآلن ("تاريخ 2016القرض، يف عام 

الهيكل اإلداري-دال

أهم بالدور املستقبلي جلمعية الدول األطراف فيما يتعلق ياغة ينبغي ص،)79(ما ذكر أعالهك- 102
حني يفو . ذات الصلةحملكمة بناء على الدروس املستفادة والتوقعاتاسري العمل يفلضماناألصول
، سياسيةألة بارامرتات مسهذه الديدحتإن فألصول، احياةظائفها طوالو قيمة املباين و ىاحلفاظ علينبغي 
ا  اآلثار املالية للتكاليف على تأثر تسيف هذا الصدد، و لدول األطراف. اات التزاممضمون ؤثر على تأل

ا للمباين اجلديدة، وما هي قيمة اليتعلق ببأي قرار ثريا كالدول األطرافالتزامات  اليت يراد االحتفاظ 
.اتحقيق أهدافهصالحية  املباين لحملكمة لضمانمتطلبات ا

بشأن اإلدارة املقبلة تتخذ اجلمعية قرارا ميع هذه النواحي، بأنفيما يتعلق جب، نةاللجتوصي و - 103
املستفادة. الدروس أساس على ى قيمتها يف األجل الطويل للمباين الدائمة واحلفاظ عل

بدء استخدام لتحديدفي هذه المرحلة بالقرارا اجلمعية ينبغي أن تتخذهأيضا أنوتؤكد اللجنة - 104
واالعتماد على لوضع إطار إداري سليم الالزمِ فيه بسال لالذي واضح السياسي التوجيه البالمباني

اخلامس املرفق [يف إىل اجلمعية من اللجنة القرتاح املقدم ة لفصلاملربرات املرد ت. و للتمويلتوقعات معقولة
ذا التقرير) ].بالقرار (انظر املرفق األول 

تبلغ قيمتها عدة مليارات اليت تدير أصوًال مؤسسة بنايات املنظمات الدولية السويسريةتستند هذه الفرتة إىل جتربة )75(
افة املنظمات الدولية.ضالست

انظر املرفق الثاين الذي حيتوي بافرتاض أنه لن توجد صيانة أو استبدال طويل األجل لألصول الثابتة خالل هذه الفرتة.)76(
(د).  6على مشروع قرار بشأن التكلفة اإلمجالية للملكية، الفقرة 

أخذ يف االعتبار أنه ال ميكن يف هذه املرحلة استباق اخليارات اليت ستتم يف األجل الطويل.، إذاتقديريةهذه النسبة )77(
من نظام روما األساسي.126من املادة 2الفقرة )78(
.79ة أنظر الفقر )79(
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)80(ألنصبة المقررةاجدول -هاء

احملدد التاريخ أن يكون على _)81(نذ بداية املشروعم-وافقت اجلمعية،اتفاقية القرضبناء على - 105
هو تاريخ استالم احملكمة للمباين عند معرفة التكلفة النهائية مشروع املباين الدائمة حديد األنصبة يف لت

بيد . رأس املالعانة من خبصم اإلو ،)82()2016(أي يف عام الدولة املضيفةإعانةكامل مبلغ للمشروع و 
ذي الدول هو اجلأن جدول األنصبة املقررة تشري إىل 2012اليت وضعت يف عام تفسريية الذكرة املأن 

.)83()، دون مزيد من التغيريات2015ديسمرب كانون األول/عند االنتهاء من املشروع (ينطبق سوف 
الدول اشرتاكاتلتحديد جدول األنصبة املقررة كون يبأن للحسابات املراجع اخلارجيأوصىو - 106

اية املشروع احملكمةتشغلاملتوقع أن عندما يكون من 2015لعامسليمالتهو جدول األطراف يف 
1قابال للتطبيق اعتبارا من سيكون وليس اجلدول الذي ، احلايل2015-2013جدول، أي باينامل

.)84(2016يناير كانون الثاين/
احملدد التاريخ أوصت بأن يكونو االستنتاجات، وهذهالنهج هذا جلنة امليزانية واملالية وأيدت - 107

يف هذا و .)85(كمةتسليم املباين للمحهو تاريخ مشروع املباين الدائمة يف املقررة حديد األنصبة لت
نصبة املقررة األجدول تنفيذاليت مت اإلعراب عنها بشأن جلنة امليزانية واملالية املخاوف رددتالصدد، 

)80(
CBF/24/20 ،55، الفقرة 2015نيسان/أبريل 15،التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة.

)81(
ICC-ASP/7/Res.1، ،حاملا حتدد 5الفقرة مبادئ سداد املدفوعات مرة واحدة من األنصبة املقررة، املرفق الثالث :

التكلفة النهائية للمشروع ومقدار الدعم الذي ستمنح الولة املضيفة، فإن قيمة األنصبة اليت دفعت دفعة واحدة ستعدل"، 
اية املشروع [...] بعني سلم احلصص اليت تدفع للميزاينة : "سيأخذ التعديل [...] الذي ستحدد قيمته7والفقرة  مع 

العادية للمحكمة املنطبق زمن حتديد التكلفة النهائبة للمشروع."
من 25، والفقرة ICC-ASP/11/Res.3من القرار 17، والفقرة ICC-ASP/8/Res.8من القرار 3الفقرة تنص ) 82(

املبالغ املسّددة دفعة واحدة "ختضع على أن مجيعها ICC-ASP/13/Res.2من القرار 21، والفقرة ICC-ASP/12/Res.2القرار
للتعديل مبجرد معرفة التكلفة النهائية للمشروع وكامل مبلغ إعانة الدولة املضيفة من أجل معاملة مجيع الدول األطراف معاملة 

دولة هولندا (وزارة الشؤون اخلارجية) واحملكمة اجلنائية اتفاقية القرض املربم بنيعادلة ومتساوية". ويستند هذا القرار إىل 
" ختضع املبالغ املسّددة دفعة واحدة للتعديل على أن (ج)3املادة الذي ينص يف ، 2009آذار/مارس 23، املؤرخ الدولية

مبلغ القرض الذي حيّددفقا التفاقية القرض،و مبجرد معرفة التكلفة النهائية للمشروع وكامل مبلغ إعانة الدولة املضيفة". و 
) خبصم اإلعانة من رأس املال. 2016حزيران/ يونيه -جيب تسديده عند انتهاء اتفاقات استئجار املرافق املؤقتة (آذار/مارس

املباين املؤقتة احلالية أو املستقبلة د إجيار و نتهاء [هو] تاريخ انتهاء عقاال"تاريخ على أناتفاق القرضمن 1-1املادةوتنص 
"يف تاريخ انتهاء الصالحية على أنه(أ) 3-5املاّدة وتنصيف الهاي".9ات رت تورنوساسو/أو174مانويغيفللمحكمة 

"إذا  على أنه(ب)3-5املادة وتنص تقوم الدولة واحملكمة معا بتحديد املبلغ اإلمجايل للقرض حىت تاريخ انتهاء الصالحية". 
× القرض) ل /ل بكامله، ُخيفض القرض مببلغ الدعم الذي يساوي: (رأس املاكان مبلغ القرض ال يساوي رأس املا

17.6."٪
)83(

ICC-ASP/11/Res.3 ،ه لنعلى أنتنص اليت(ب)2، الفقرة مذكرة تفسريية بشأن التسديد دفعة واحدة، املرفق الثاين
) على حساب مسامهات الدول 2015طبق التغيريات يف جدول األنصبة بعد انتهاء املشروع (كانون األول/ديسمربنت

األطراف املقررة للمشروع.
)84(

ICC-ASP/13/12 ،15، 2013كانون األول/ديسمرب 31إىل كانون الثاين/يناير1منليةاالبيانات املالية للفرتة امل
.27-20والفقرات 1. التوصية 2014آب/أغسطس 

لد الثاين، باء)ICC-ASP/13/20( 2014...الدورة الثالثة عشرة...، الوثائق الرمسية )85( تقرير جلنة امليزانية ، 2-، ا
ا الثالثة والعشرين .164-162ت ا، الفقر واملالية عن أعمال دور
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من املناقشات اليت بني تحيث ،)86()2015-2013الفرتة إىل 2009-2007من الفرتة (املعّدل 
ع املزيد من سوء الفهم وسيلة ملنكان ملعيار اجلديد املقرتح  اأن أفضت إىل التوصية ذات الصلة

.)87(واخلالفات
وجلنة للحساباتملراجع اخلارجيااتتوصيه ينبغي اتباععن رأي مفاده أنت احملكمةأعربو - 108

املكتب القانوين لقلم غري أن . 2015-2013للفرتةاألنصبة املقررةجدول استخدام بامليزانية واملالية 
هي لدول األطراف األنإزاء هذه املسألة، اً قانونياً موقفأن تتخذ إىل أنه ليس للمحكمة وَخُلصاحملكمة
احدداليت ست اية املطاف.يفاملالية اشرتاكا املباين الدائمة يف 
توصيات من شأن أنه قد أوضحت جلنة الرقابة تلدورة الثالثة عشرة للجمعية، كاناإلعداد ليف و - 109

تلف عن تلك خي) 2015تقييم املسامهات يف تاريخ (يرتتب عنها املراجع اخلارجي وجلنة امليزانية واملالية أن 
هو )، على النحو املتوخى يف اتفاقية القرض، و 2016ر املباين املؤقتة (هاء استئجاتنعند ااملطبق التاريخ 

لكن اللجنة مل )2014يف تلك املرحلة (ومع ذلك، .)88(النظامهذا خماوف بشأن نزاهة يكون قد أثار 
ائيا، مراجعي احلسابات اتتوصييفواصل النظرتسا أإىلأشارت ، بل لقد قد اختذت بعد موقفا 

أن اجلمعية نتيجة، ال. و )89(2015-2013للفرتةجدول األنصبة املقررة باستخدام انية واملاليةوجلنة امليز 
مبا أن و . )90(ليةافقط بتوصيات املراجع اخلارجي للحسابات وجلنة امليزانية واملقررت فقط أن حتيط علما 

جلمعية ن تتخذ اأفإنه البد من ، 2015ديسمرب كانون األول/31بعد األنصبة املقررة سيتغري جدول 
الرابعة عشرة.ابشأن هذه املسألة يف دور اً ائياً قرار 

بعض رأي من توافق يف اآلراء بشأن هذه املسألة. وكان ومل تتمكن اللجنة من التوصل إىل - 110
رأت بينما )91(.2018-1016جدول األنصبة املقررة للفرتة بتطبيق النهائي تم التقدير ين أاألطراف 

- 2013نطبق على الفرتة الذي يوفقا للجدول احلايل تقدير األنصبة ال بد من أنه رى أطراف أخ
2015.)92.(

لد الثاين، باء)ICC-ASP/13/20(2014...الدورة الثالثة عشرة...، الوثائق الرمسية)86( تقرير جلنة امليزانية ، 2-، ا
ا الثانية والعشرينواملالية عن أ : "أعربت اللجنة عن قلقها إزاء تنفيذ القرارات املتعلقة بإعادة حساب 88، الفقرة عمال دور

اشرتاكات الدول األطراف وسعر الفائدة املفروضة على مشروع املباين الدائمة، وطلب كل من جلنة الرقابة ومكتب مدير 
جهما إلعادة حساب االش رتاكات وسعر الفائدة املقبوضة واملدفوعة، وتقدمي تقرير عن هذه املسائل املشروع مواصلة تربير 

ا الثالثة والعشرين للجنة". يف دور
)87(

ICC-ASP/13/15 ،ا الثالثة والعشرين :"وأوضح مدير املشروع 161، الفقرة تقرير جلنة املالية وامليزانية عن أعمال دور
راض الشفافية ولتمكني الدول األطراف من أن تعرف مسبقا تأثري تغيري جدول ن إعادة احلساب متت ألغوجلنة الرقابة أ

.وفقا لقرارات اجلمعية ذات الصلة"األنصبة املقررة، فضال عن ضمان معاملة عادلة جلميع الدول األطراف،
)88(

CBF/23/10 ،98الفقرة عن أنشطة جلنة الرقابةالثاينالتقرير املرحلي :
)89  (

CBF/24/20 ،55، الفقرة 2015نيسان/أبريل 15،التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة.

بتوصية املراجع اخلارجي للحسابات وجلنة امليزانية واملالية اليت حتيط علما: "20الفقرة ، ICC-ASP/13/Res.2لقرار ا)90(
ا جلدول األنصبة املقررة الواجب التطبيق يف ينبغي مبوجبها احتساب أنصبة الدول األطراف يف مشروع املباين الدائمة وفق

]".164، الفقرة ICC-ASP/12/15[2015-2013الفرتة 
.] أعاله 66و65مت دعم هذه اآلراء بالوثائق الواردة يف مراجع اهلامشني [)91(
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أن ، قررت اللجنة يف هذا الشأنالقرار الذي سيتخذعن ونتيجة لذلك، وبسبب اآلثار املرتتبة - 111
)93(.نيحاملتاين اخليار كال من عكس  ت، هداعتمتم القرار الذي سيحتيل إىل اجلمعية صيغة بديلة ل

مسائل أخرى-رابعا

استئجار المباني المؤقتة-ألف
ما نينياملبالك مإىل أنه، ما دام نة اللجأشارت - 112 وامل يوافقللمحكمة قّر املؤقتاملاللذين يقع 

اء عق احملكمة يف امليزانية الربناجمية أدرجت ، 2015ديسمرب عام كانون األول/31يف اإلجياردو على إ
31حىت رك اآلمبىن إستئجار لتغطية تكاليف )94(يورو0007591ما جمموعه2016حة لعام املقرت 

فضال عن مبلغ إضايف،)95(2016يونيهحزيران/30حىت ستيهاغس فبىنم، و 2016مارس آذار/
.)96(نينيلمبلتكاليف الصيانة الوقائية لألف يورو200قدره يبلغ 

وأن الدولة ) 97(يورو0006151يبلغ لفرتة املذكورة عن ااإلجيارأن بعلى دراية واللجنة - 113
يف املائة من هذه التكاليف.50بنسبة املضيفة وافقت على متديد مسامهتها 

ه مل يتم االتفاق على اللجنة علما بنتائج املناقشات مع املالك وأنفيه حاطتأالوقت الذي يف و - 114
ا تؤكد اء املبكر لعقود اإلجيار، فإ أيضا أن تكاليف الصيانة الوقائية مسألة منفصلة، ألنه جيب أن اإل

اية عام ستخلي . ومبا أن احملكمة 2016باين يف عام ماالستخدام الفعلي للبتتصل  املباين املؤقتة يف 
اللجنة وأشارت مع احلالة الواقعية. سق بدو غري متيلمباين لصيانة الوقائية التكاليف فإن ميزنة ، 2015

خالل الدولة املضيفة من شأنه أن يؤثر ومن أن التحضري النتقال حيازة املباين املؤقتة إىل املالك ىل إأيضا 
أية مسؤولية عن الصيانة الوقائية. ويف هذا الصدد، طلبت اللجنة من احملكمة مناقشة هذه على أيضا 

.اجلهة املعنيةاملسألة مع 
او - 115 200املوافقة على مبلغ مدبعجلمعية ااخلامسة والعشرين أوصت جلنة امليزانية واملالية يف دور
)98(تكلفته".و النطاق الكامل للعمل إىل أن يُعرف "يورو املطلوب ألف 

.] أعاله 67مت دعم هذه اآلراء بالوثائق الواردة يف مراجع اهلامش [)92(
ذا التقرير (املرفق الرابع). ترد نظرة عامة عن)93( آثار تطبيق جداول االنصبة املقررة املختلفة يف مرفق 
امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام، ICC-ASP/14/10الوثيقة من 731و730الفقرتان تشري )94(

ملبىن هاغس فيست)، يورو 600945، ويورو ملبىن اآلرك400813(يورو 0007591ما جمموعه ، إىل 2016
البيانات بشأن ICC-ASP/14/12يف الوثيقة (0007561يف حني يشار إىل املبالغ املختلفة التالية يف أماكن أخرى: 

000615ومبلغ ،)3-14، الفقرة 2014كانون األول/ديسمرب 31املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للسنة املنتهية يف 
).دناهأ65(انظر الفقرة من قبل ذكر للجنة امليزانية واملالية ذي يورو ال1
)95(

ICC-ASP/14/10 ،730و727و42رات ، الفق2016امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام
يورو ملبىن هاغس فيست.600945يورو ملبىن اآلرك، و400813: 731و
.732ة املرجع نفسه، الفقر )96(
)97(

CBF/24/20 ،53و62، الفقرتان 2015نيسان/أبريل 15، التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة.
)98(

CBF/14/15 ،ا ا .81تشرين األول/أكتوبر ، الفقرة 22، والعشرينخامسة تقرير جلنة املالية وامليزانية عن أعمال دور
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عضوية لجنة الرقابة-باء

انتخاب نائب الرئيس-1
أملانيا)، نائبا للرئيس (سومرفيليب -السيد جانانتخبت اللجنةأكتوبر،تشرين األول/21يف - 116

أيضا نه سيبقىأيُفهم من ذلك و ، األطرافمعية الدول الرابعة عشرة جلاختتام الدورةاملمتدة إىل غاية فرتة ل
.2015اية عام العمل حىتاستمراريةضمانمتاحا ل

عضوية تجديد ال-2

26يفيف اللجنة ألعضاء العشرة السنتني لوالية يلزم جتديد عضوية جلنة الرقابة، نظرا النتهاء - 117
تعني ، ICC-ASP/6/Res.1رارللقايناملرفق الثمن 5و4بالفقرتني عمالو . 2015/نوفمربتشرين الثاين

ة واليمدة المع مراعاة التمثيل اإلقليمي، و من املكتب، لجنة بناء على توصية العشرة يف العضاء األمعية اجل
قابلة للتجديد.اليت تبلغ سنتني

ا 2015سبتمرب أيلول/30ويف - 118 يسرئإىل ، دعيت الدول األطراف املهتمة إىل تقدمي ترشيحا
قدم رئيس اللجنة سي. ونتيجة لعملية التشاور، 2015أكتوبر تشرين األول/30يف موعد أقصاه اللجنة 

تشرين 27من اعتبارا بة ملدة سنتني، اقأعضاء يف جلنة الر ا أمساء عشر دول أطراف النتخاإىل املكتب 
.2015رب نوفمالثاين/

إعداد التقارير المالية-خامساً 

نفقات المشاريع-ألف

واالنتقال بناءلخّصصة لالمبالغ الم-1

بأسعاريورومليون190لىيف البداية من قبل اجلمعية يف ما ال يزيد عبناء تكاليف الديد مت حت-119
يف عام يوروالينيم6.3وقد مت حتديد الوفورات املتوقعة يف تكاليف البناء مببلغ.)99(2014عام

تصميم لزيادة املرونة يف استخدام املباين الدائمة. اللتغيري يوروالينيم0.7منها خدمت، استُ 2013
.مليون يورو184.4ميزانية البناء إىل ت، وبالتايل خفضيوروالينيم5.6ونتيجة لذلك بلغت الوفورات

، مبا يف ذلك تكلفة نتقالإدارة تكاليف االني بناء واالنتقال بتحساليتوحيد مشروعومسح -120
وحتّددت هذه التكاليف يف مبلغ غري املتكاملة (باستثناء تكاليف موظفي احملكمة)، معدات املستخدم

)، وبتمويل جزئي من )100(املقدرة يف ذلك احلنيمليون يورو 18.8من (مليون يورو11.3قدره 
ماليني يورو املتبقي 5.7وسيمّول مبلغ ).يوروالينيم5.6ناء (الوفورات اليت مت حتديدها يف ميزانية الب

الديباجة.من10، الفقرة ICC-ASP/6/Res.1القرار )99(
.ICC-ASP/12/43/Add.1تقرير عن أنشطة جلنة الرقابة، إضافة، )100(
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4.47قدره مت حتويل مبلغ و .)101(2014إىل 2012يف ميزانيات األعوام من من فائض احملكمة
.2014أبريل نسيان/إىل املشروع يف ) 102(2012عام يف فائض ماليني يورو من ال

11.3االنتقال مببلغ قدره ميزانية و مليون يورو184.4مببلغ قدره بناءالميزانية وسيتّم متويل -121
يف كانون األول/ديسمرب و . مليون يورو195.7وقدها وحد العامة املإطار ميزانية املشروع مليون يورو يف

)103(مليون يورو).4.3احتياطي إضايف (على ، وافقت مجعية الدول األطراف 2014

6قدرها وحدة امليزانية يف املبالغ املعتمدة يف املزيادة بية ، أذنت اجلمع2015يونيه حزيران/ويف -122
يورو 5249931يتّم صرف مليون يورو، شرط أال 206ماليني يورو، فبلغ جمموع ميزانية املشروع 

)104(.املتوقعةأسفرت آلية التقاسم املنصوص عليها يف العقد مع املقاول العام على النتائج ن إمنها 

نمنفصل عتقريرا املشروع أن يقدم بشكل مكتب مدير من الدول األطراف طلبت مجعية و -123
)105(الدورة اخلامسة والعشرين للجنة امليزانية واملالية.نتقال قبل فرتة من نفقات مشاريع البناء واال

مليون يورو بأسعار عام 204غ إمجايل املخصصات، بل2015تشرين األول/أكتوبر 26يف و -124
وعي البناء ملشر 2015تشرين األول/أكتوبر 26حىت تمادات امليزانية والنفقات الفعلية اعوترد . 2015

ذا التقرير.اخلامس يف املرفق واالنتقال مبزيد من التفاصيل 

البناء واالنتقالتيميزانيالمبالغ المصروفة من -2

2015ألول/أكتوبر تشرين ا26روعي البناء واالنتقال حىتمشنفقاتبلغت ،2015يف عام-125
.يورومليون 921244حنو 

3255)2015تشرين األول/أكتوبر 26حىت 2008ملشروع (من اجمموع نفقات وبلغ -126
ملشروع االنتقال. يورو ماليني 40258شروع البناء، ويورو ململيون 9229178، منها يورو186
.امسصيل يف املرفق اخلامزيد من التفويرد 

الميزانية السنوية للمحكمةالغ المصروفة من المب-3

من مدير املشروع (املباين الدائمة)، للفرتة بمكت، 1-السابعاإلنفاق على الربنامج الرئيسي يبلغ -127
، موزعة على النحو التايل: يورومليون 994.64حنو 2015تشرين األول/أكتوبر 26إىل2008
يف عام ألف يورو 395.4و،2009يف عام ألف يورو 317.4و، 2008يف عام يورو ألف83.8
998.4و،2012يف عام )106(ألف يورو586.7، و2011يف عام ألف يورو 386.4و،2010

.7- 4استخدام الفائض، القاعدة –النظام املايل والقواعد املاليةتعديل ، املرفق الثاين، ICC-ASP/12/Res.2القرار )101(
، وافقت اجلمعية أيضا 4- 7لقاعدة عتمد لاملتعديل اليف إطار تنفيذ . و ICC-ASP/12/Res.2القرار من 20الفقرة )102(

واملرفق 17، الفقرة CBF/22/15لتمويل امليزانية العامة للمشروع، 2012من عامفائضالعلى ختصيص مبلغ يساوي 
الرابع.

.ICC-ASP/13/Res.2من القرار 17الفقرة )103(
.ICC-ASP/13/Res.6من القرار 2الفقرة )104(
.ICC-ASP/13/Res.6رار من الق9الفقرة )105(
مكتب مدير املشروع ومكتب املباين الدائمة التابع لقلم احملكمة.اندماجالزيادة إىل عزى تُ )106(
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عام ألف يورو يف 991.2و،2014ألف يورو يف عام1235.2و،2013يف عام ألف يورو 
.ثالثيف املرفق الملزيد من التفاصيل يرد ا. و 2015تشرين األول/أكتوبر 26حىت2015

ميزانية الربنامج ُحذفت اعتماد اهليكل اإلداري املنقح باتفاق مع املسجل، بقرار اللجنة بعد و -128
اية عام 3770الفرعي  ته حىتوأنشط3770موظفي الربنامج الفرعي ّمت دمج كل من و ، 2013يف 

إىل 2008الربنامج الفرعي من هلذا ت نفقاالجمموع . وبلغ 1- السابعاآلن بالكامل يف الربنامج الرئيسي
مليون يورو.021.22حنو 2013

المحكمة (المباني، إضافة إلى ميزانيةميزانية البناء واالنتقالإجمالي التكلفة المتوقعة للمشروع: -4
الدائمة) 

املشروع تحديد تكاليفبتوضيح تأثري التكلفة الكاملة للمشروع، إىلاإلطار املايل عديلى تأدّ -129
. وقد أدى ميزانية البناء واالنتقالاليت يتم متويلها من امليزانية السنوية للمحكمة وتلك اليت يتم متويلها من 

حبوايل 2013ُقّدرت يف نيسان/أبريل حتقيق وفورات كبرية يف تكاليف املوظفني يف احملكمة، إىلأيضا 
.2016و2015و2014السنواتعة علىموز مليون يورو 1.5ىل اخنفضت إ، مث يوروالينيم3.2
، 2016حىت عام 2008تقدير التكاليف الكاملة املتعلقة باملشروع للفرتة لرابع املرفق ارد يفيو -130

. مليون يورو221.6. ويبلغ جمموع التكاليف التقديري السابق3770مبا يف ذلك الربنامج الفرعي 
ماليني يورو  7.9االنتقال والبناء و روعي مشلتكلفة ىكحد أقصمليون يورو  204املبلغ هذا ضّمن ويت

امليزانيات السنوية العادية للمحكمة.كمبلغ تقديري من 
1- السابعالربنامج الرئيسي،يف امليزانيات السنوية للمحكمةمليون يورو، 7.9ويتضّمن مبلغ -131

.السابق3770الربنامج الفرعي و 

تدفقات الماليةوالإلى قرض الدولة المضيفة اللجوء -5

لفرتة املتبقية من املشروع يف املرفق سحبها كّل ثالثة أشهر أثناء اريقدّ اليت إمجايل القروض يرد -132
ذا التقرير)، ول للقرار األ -ICCقرارالول من لمرفق األفقا لم و الذي يقدّ (انظر املرفق األول 

ASP/6/Res.1 درها.لتدفقات النقدية مبا يف ذلك مصاتفاصيل
. يورو595.890601على قرض الدولة املضيفة2014الفوائد املستحقة يف عام بلغتو -133

، وفقا ألحكام اتفاقية القرض.2015وقد دفع هذا املبلغ إىل الدولة املضيفة يف أوائل عام 
رفق األول من هذا من القرار (انظر املوللتدفقات النقدية الوارد يف املرفق األيبّني العرض العاّم لو -134

.2015نوفمرب تشرين الثاين/متويل إضايف مليزانيات البناء واالنتقال اعتبارا من احلاجة إىل التقرير)، 

صندوق االستئمانيال-6

الصندوق االستئماين، أ املسّجل أنش،ICC-ASP/6/Res.1قرارمن الالسادسللمرفقوفقا -135
مسامهات طوعية أي مل ترد حىت اآلنو املباين الدائمة للمحكمة. ءبنااألموال املخصصة لاستقباللغرض 

كيانات األخرى.أي من الشركات أو وأأفراد أو املنظمات الدولية أو من احلكومات 
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المبالغ المسّددة دفعة واحدة-باء

تسديد اختارت قد الدول األطراف دولة من 65ت، كان2014ديسمرب كانون األول/31يف -136
ا دفعة واحدةاشرت  يونيه حزيران/15يف و . يورو45376994قدرها ، وتعهدت بدفع مبالغ اكا

. ويتكون هذا املبلغ يورو10810794فعال وردتبلغت املبالغ املسّددة دفعة واحدة اليت، 2015
من ويرد مزيدطراف. األمن الدولدولة62، جزئيا أو كليا، وردت من من مبالغ مسّددة دفعة واحدة

هلذا التقرير.الثاين التفاصيل يف املرفق 
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المرفق األول

مشروع قرار بشأن المباني الدائمة
[ICC-ASP/14/33/Add.1]
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المرفق الثاني
2015حزيران/يونيه 15حتى حالة المبالغ المسددة دفعة واحدة

الدول األطراف
رقم 
تاريخ التسجيلالتربع

بملكتالتربعات املعلنة
العامّ املدعي 

املبالغ املسّددة دفعة 
مالحظاتاملدفوعات الزائدة ملبالغ املتبّقيةاواحدة

319/5/201024ألبانيا1 64524 املبلغ اإلضايف الذي ّمت تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة645
418/2/201019أندورا2 68519 عديل جدول األنصبة املقررةاملبلغ اإلضايف الذي ّمت تسديده بعد ت685
525/7/20133أنتيغوا وبربودا3 4821 7411 املبلغ املستحق مبا يف ذلك تعديل جدول األنصبة املقررة741
61األرجنتني4 064 075743 641320 تعديل جدول األنصبة املقررةنظرا لاملبلغ املستحق 434
718/2/20105أسرتاليا5 108 9555 108 املبلغ اإلضايف الذي ّمت تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة955
929/4/201319بربادوس6 68519 بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل 685
127بنن7 4407 املبلغ املستحق مبا يف ذلك تعديل جدول األنصبة املقررة440
1322بوليفيا8 16513 7298 تعديل جدول األنصبة املقررةنظرا لاملبلغ املستحق 436
1441البوسنة واهلرسك9 بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل 850
187وفاسبوركينا 10 4404 5762 تعديل جدول األنصبة املقررةنظرا لاملبلغ املستحق 864
2018/2/20109كمبوديا11 9202 2887 تعديل جدول األنصبة املقررةنظرا لاملبلغ املستحق 632
2118/2/20107كندا12 350 4107 350 املبلغ اإلضايف الذي ّمت تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة410
1084تشاد13 9602 2812 ةتعديل جدول األنصبة املقرر نظرا لاملبلغ املستحق ب679
113822تشيلي14 740822 املبلغ اإلضايف الذي ّمت تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة740
23637كولومبيا15 980637 املبلغ اإلضايف الذي ّمت تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة980
2517/11/201293كوستا ريكا16 62093 ذي ّمت تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررةاملبلغ اإلضايف ال620
27115قربص17 785115 بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل 785
118950اجلمهورية التشيكية18 770950 املبلغ اإلضايف الذي ّمت تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة770
287قراطيةمجهورية الكونغو الدمي19 4406 تعديل جدول األنصبة املقررةنظرا لاملبلغ املستحق 864576
2917/10/20131الدمنارك20 662 6851 662 بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل 685
3019/5/20102جيبويت21 4802 ملقررةاملبلغ املستحق مبا يف ذلك تعديل جدول األنصبة ا480
32108اإلكوادور22 345108 املبلغ اإلضايف الذي ّمت تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة345
331/11/201398استونيا23 58098 بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل 580
351فنلندا24 290 5031 290 503(12 الناجتة عن تعديل جدول األنصبة املقررةاملدفوعات الزائدة (063
3749الغابون25 29018 22031 املبلغ املستحق مبا يف ذلك تعديل جدول األنصبة املقررة070
3917جورجيا26 20517 املبلغ اإلضايف الذي ّمت تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة205
4017أملانيا27 590 48517 590 بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل 485
421اليونان28 571 5451 571 بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل 545
46655هنغاريا29 185558 30396 تعديل جدول األنصبة املقررةنظرا لاملبلغ املستحق 882
4719/5/201084أيسلندا30 66184 661(18 املدفوعات الزائدة الناجتة عن تعديل جدول األنصبة املقررة(166
481آيرلندا31 029 6651 029 بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل 665
4911/2/201011إيطاليا32 621 39211 621 392(664 ل األنصبة املقررةاملدفوعات الزائدة الناجتة عن تعديل جدو (597
5054األردن33 25054 املبلغ اإلضايف الذي ّمت تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة250
51115التفيا34 78541 48374 تعديل جدول األنصبة املقررةنظرا لاملبلغ املستحق 302
5419/5/201022ليشتنشتاين35 88122 الزائدة الناجتة عن تعديل جدول األنصبة املقررةاملدفوعات (716)881
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الدول األطراف
رقم 
تاريخ التسجيلالتربع

بملكتالتربعات املعلنة
العامّ املدعي 

املبالغ املسّددة دفعة 
مالحظاتاملدفوعات الزائدة ملبالغ املتبّقيةاواحدة

55179ليتوانيا36 800179 املبلغ اإلضايف الذي ّمت تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة800
56199لكسمربغ37 485199 املبلغ اإلضايف الذي ّمت تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة485
5939ةمالط38 37039 بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل 370
6132موريشيوس39 08532 املبلغ اإلضايف الذي ّمت تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة085
10418/2/20105املكسيك40 164 3005 164 300(626 صبة املقررةاملدفوعات الزائدة الناجتة عن تعديل جدول األن(830
627منغوليا41 بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل 440
10718/2/201012اجلبل األسود42 24512 املبلغ اإلضايف الذي ّمت تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة245
6324ناميبيا43 64524 األنصبة املقررةبعد تعديل جدول التسديد بالكامل 645
658/10/20134هولندا44 272 8024 272 802(198 املدفوعات الزائدة الناجتة عن تعديل جدول األنصبة املقررة(472
7019/7/201364بنما45 01551 03812 املبلغ املستحق مبا يف ذلك تعديل جدول األنصبة املقررة977
13814/12/2012379الفلبني46 413379 املبلغ اإلضايف الذي ّمت تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة(128)413
732بولندا47 268 7352 268 بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل 735
7418/2/20101الربتغال48 205 8421 205 842(38 جدول األنصبة املقررةاملدفوعات الزائدة الناجتة عن تعديل (227
756/12/2012913مجهورية كوريا49 567913 دفعة واحدة، جزئيا أو كليا، مسّددة567
1337مولدوفامجهورية50 بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل 440
76556رومانيا51 760556 ة املقررةبعد تعديل جدول األنصبالتسديد بالكامل 760
7819/5/20102ساموا52 4802 املبلغ اإلضايف الذي ّمت تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة480
7919/5/20107سان مارينو53 4407 املبلغ اإلضايف الذي ّمت تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة440
8198صربيا54 58048 05150 تعديل جدول األنصبة املقررةنظرا لاملستحق املبلغ 529
834/10/2012421سلوفاكيا55 290421 املبلغ اإلضايف الذي ّمت تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة290
84246سلوفينيا56 295246 بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل 295
8528/1/2010916جنوب افريقيا57 360916 املبلغ اإلضايف الذي ّمت تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة360
868/11/20137إسبانيا58 323 8987 323 بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل (458)898
1129سورينام59 9202 2817 ة املقررةتعديل جدول األنصبنظرا لاملبلغ املستحق 639
877/12/20112السويد60 450 5832 450 583(85 املدفوعات الزائدة الناجتة عن تعديل جدول األنصبة املقررة(748
886/12/20122سويسرا61 774 0142 774 014(194 املدفوعات الزائدة الناجتة عن تعديل جدول األنصبة املقررة(969
914ليشيت-تيمور62 9602 2262 املبلغ املستحق مبا يف ذلك تعديل جدول األنصبة املقررة734
92108ترينيداد و توباغو63 345108 املبلغ اإلضايف الذي ّمت تسديده بعد تعديل جدول األنصبة املقررة345
201388/ 13529/4تونس64 66088 صبة املقررةاملبلغ املستحق مبا يف ذلك تعديل جدول األن660
9412اململكة املتحدة65 757 43012 757 بعد تعديل جدول األنصبة املقررةالتسديد بالكامل 430

94المجموع 769 45394 107 108719 075(1 840 374)
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لثالثالمرفق ا

مكتب (1-لبرنامج الرئيسي السابعوقعة لالمتالمقبلة لميزانيات االنفقات و
2015تشرين األول/أكتوبر 26حتى وع) مدير المشر 

- 7120و7110
مكتب مدير املشروع 
(املباين الدائمة)

النفقات 
الفعلية 
2008

النفقات 
الفعلية 
2009

النفقات 
الفعلية 
2010

النفقات 
الفعلية 
2011

النفقات 
الفعلية 
2012

النفقات 
الفعلية 
2013

النفقات 
الفعلية
2014

امليزانية 
املعتمدة
(**)
2015

النفقات 
حىت الفعلية

26/10/
2015

معدل 
التنفيذ 

٪الفعلي

النفقات 
الفعلية
2008-

26/10/
2015

اإلنفاق املتوقع
2015

موع ا
2008-

2015
(**)(*)

امليزانية املقرتحة
2016
(**)(*)

موع  ا
(التقديري)
2008-

2016

ال توجد تفاصيل املوظفون الفنيون 

فئة اخلدمات العامة وظفون من امل

موع الفرعي املتصل ا
2٪48,3266.6315.6321.5352.4599.0654.2448.0431.896.4باملوظفني 989.4448.03 005.6211.83 217.4

943.0493.21-16.826.49.737.274.7353.00.0425.2املساعدة املؤقتة العاّمة 011.0-1 011.0

---0.00.0االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي للموظفني اآلخرين  16.826.49.737.274.7353.00.0425.2943.0493.21ا 011.0-1 011.0

92.311.092.52.895.3٪0,54.414.919.36.410.225.811.010.898السفر

23.22.525.72.528.2٪5.78.62.84.21.50.42.50.00الضيافة

838.8176.1896.6232.01٪35,02.19.428.2148.1309.7187.9671.6118.318اخلدمات التعاقدية 128.6

58.1-58.14.858.1٪3.236.50.013.62.54.8192التدريب

29.92.532.42.534.9٪9.920.00.00.00.00.02.50.00.0نفقات التشغيل العامة

1.71.02.31.03.3٪1.10.00.00.21.00.440اللوازم واملواد

19.6-18.11.519.6٪11.90.50.61.83.30.01.50.00.0األثاث واملعدات

موع الفرعي غري  ا
1062.2199.41٪35,534.053.455.2197.1324.7228.0692.6134.319.4املتصل باملوظفني 127.3240.81 368.1

4٪83,8317.4395.4386.4586.7998.41235.21140.6991.387المجموع 994.61140.65 143.8452.65 596.4

.امليزانية املقرتحة واليت ميكن تعديلها(*)

.3770السابق الربنامج الفرعي 7110يتضّمن الربنامج 2014منذ (**)
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لرابعرفق االم

تشرين 26مجموع التكاليف المتوقعة لمشروع المباني الدائمة حتى 
النفقات والميزانيات المقبلة –(بآالف اليورو) 2015األول/أكتوبر 

المتوقعة لمشروع المباني الدائمة 

النفقات الفعلية 
2008

النفقات الفعلية 
2009

النفقات الفعلية 
2010

النفقات الفعلية 
2011

لنفقات الفعلية ا
2012

النفقات الفعلية 
2013

النفقات الفعلية 
2014

امليزانية املعتمدة
2015

النفقات الفعلية
حىت 

26/10/
2015

النفقات الفعلية
حىت 

26/10/
2015

اإلنفاق املتوقع 
2015يف 

امليزانية املقرتحة
2016(*)

موع  ا
)(التقديري

2008-2016

السنوات)المتعددة(الميزانيةوّحدالمالمشروعميزانية

املعّدلة، مبا يفاملوّحداملشروعميزانيةجمموع
التجهيزات املدجمة تكاليفذلك

ألف 715195والتجهيزات غري املدجمة (
4+ألف يورو3004+يورو)

ماليني يورو مبوجب 204= يورو ماليني 
279.51133.35873.46566.5837-2015قرار اجلمعية يف حزيران/يونيو  300.9888.782557.255212.944255.3186557.255400.46204 000.0

السنويةالميزانية

183.8317.4395.4386.4586.7998.41235.21140.6991.3994.54140.61452.6596.45- الربنامج الرئيسي السابع

83.8317.4395.4386.4421.8782.6695.8504.5484.4567.63504.5246.6834.33مكتب مدير املشروع-7110نامج الرب 

موارد احملكمة من -7120الربنامج 
0.00.00.00.0113.9215.8539.5636.1506.9376.11636.1206.01(**)املوظفني والّدعم اإلداري  711.3

موعة -7130ج الربنام 2عناصر ا

0.00.00.00.050.90.00.00.050.80.00.050.8(***)(التجهيزات غري املدجمة للمستخدمني  

مكتب قلم -3770الربنامج الفرعي 
268.2260.9381.4379.8407.4323.40.00.0021.220.00.02احملكمة يف املباين الدائمة 021.2

امليزانية املقرتحة واليت ميكن تعديلها(*)
3770السابقالربنامج الفرعي 7110يتضّمن الربنامج 2014منذ (**)

موعة ، الذي كان ُيسمى 7130أُدرج الربنامج 2014منذ (***) يف ميزانية البناء املتعّددة السنوات اليت ّمتت الزيادة يف مبالغها. ، 2بتكاليف ا
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امسالمرفق الخ

لجنة الرقابة: مشروع البناء ومشروع االنتقال: إلى التقرير المرحلي المقّدم 
تشرين 26حتى صافي اإلنتاج األولي للمحكمةلموجز عرض مالي عام
2015األول/أكتوبر 

التكلفة التقديرية اإلمجاليةاملواردسابتنفيذ امليزانية بنظامامليزانية

(2)(3)(5=2+3+4
)

)2+الف+باء5()1+الف+باء5()2(باء )1باء ((ألف)

عَتَمدة املامليزانية
من اجلمعية

امليزانية املعَتَمدة
لنفقات جلنة 

الرقابة
املوقف اخلتامي 

يف امليزانية
املبالغ املدفوعة 
لساب حىت اآلن

املشرتيات بنظام 
ساب حىت اآلن

جمموع التنفيذ 
بنظام ساب

املبالغ 
املخصصة 

دَررج اليت مل تُ 
يف ساب بعد

املبالغ الالزمة يف 
أحسن احلاالت

املبالغ الالزمة يف 
أسوأ احلاالت

جمموع التكاليف 
يف أحسن 
احلاالت

جمموع التكاليف 
يف أسوأ احلاالت

الرصيد يف 
أحسن احلاالت

الرصيد يف  اسوأ 
احلاالت

00تكاليف البناء

شكل االتفاق 
(خارج الصويت 

141السمعي) 040 7000141 040 700141 850 000-809 300141 040 7000-248 087-248 087140 792 613140 792 613248 087248 087

احملكمةحصة
يف العقد 
NEC30000000-2 370 398-2 100 541-2 370 398-2 100 5412 370 3982 100 541

الصوتية النظم 
6السمعية 000 00006 000 0003 696 7835 138 7838 835 5650165 000222 6569 000 5659 058 221-3 000 565-3 058 221

مسائل أخرى 
719يف البناء 0000719 0001 416 95116 2211 433 1710-150 000-150 0001 283 1711 283 171-564 171-564 171

12املخاطر 046 231012 046 2317 286 63112 195 92719 482 5580325 3291 051 54619 807 88720 534 104-7 761 656-8 487 873

2أذون ورسوم 549 52602 549 5262 553 7032 7742 556 4760002 556 4762 556 476-6 950-6 950

20أتعاب 492 188020 492 18819 925 803188 01520 113 81800020 113 81820 113 818378 370378 370

1تكاليف أخرى 500 00001 500 0001 500 000-11 5001 488 5000001 488 5001 488 50011 50011 500

8امليزانية اإلضافية 300 0008 300 000000000008 300 0008 300 000

موع الفرعي  ا
184للبناء 347 6458 300 000192 647 645178 229 87016 720 919194 950 7890-2 278 157-1 224 426192 672 632193 726 362-24 987-1 078 717

تكاليف االنتقال

تكاليف البناء 
1(االنتقال) 067 355-1 067 3553 206 203-86 9013 119 302-47 10047 3413 166 4023 166 643-2 099 047-2 099 288

3أتعاب االنتقال 450 820-3 450 8201 550 739129 7661 680 506-927 695933 3932 608 2012 613 899842 619836 921

6املعّدات 834 180-6 834 1803 268 497993 9004 262 398-796 390796 3905 058 7885 058 7881 775 3921 775 392

0513----0--الحتياطيا 0260513 0260-513 026

موع الفرعي  ا
11لالنتقال 352 355-11 352 3558 025 4391 036 7669 062 205-1 771 1852 290 15010 833 39011 352 355518 965-0

المجموع 
195الكلي 700 0008 300 000204 000 000186 255 30817 757 686204 012 9940-506 9721 065 723203 506 022205 078 717493 978-1 078 717

 - -0 - - - - - - -0 -0 -
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دسالمرفق السا

2018-2016و2015-2013جدولي الفترتينبين ةقارنم: المقررةجدول األنصبة

2018-2016قت للفرتة جدول أساسي مؤ 2015-2013اجلدول األساسي للفرتة الدول األطراف
0.00790.0100أفغانستان1
0.01590.0136ألبانيا2
0.01270.0102أندورا3
0.00320.0034انتيغوا وباربودا4
0.068651.5196األرجنتني5
3.29613.9814أسرتاليا6
1.26821.2266النسما7
0.01000.0100بنغالديش8
0.01270.0119بربادوس9
1.58601.5077بلجيكا10
0.00160.0017بليز11
1.00480.0051بنن12
0.01430.0204بوليفيا13
0.02070.0221البوسنة واهلرسك14
0.02540.0239بوتسوانا15
4.66286.5130الربازيل16
0.07470.0767بلغرايا17
0.00480.0068بوركينا فاسو18
0.00160.0017بوروندي19
0.00160.0017الرأس األخضر20
0.00640.0068منبوديا21
4.74224.9763كندا22
0.00160.0017مجهورية أفريقيا الوسطى-23

0.00320.0085تشاد24
0.53080.6797الشيلي25
0.41160.5486كولومبيا26
0.00160.0017جزر القمر27
0.00790.0102الكونغو28
0.00160.0017جزر كوك29
0.06040.0801كوستا ريكا30
0.01750.0153كوت ديفوار31
0.20020.1687كرواتيا32
0.07470.0733قربص33
0.61340.5860مجهورية التشيك34
0.00480.0100مجهورية الكونغو الدميقراطية35
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2018-2016قت للفرتة جدول أساسي مؤ 2015-2013اجلدول األساسي للفرتة الدول األطراف
1.07270.9949الدامنارك36
0.00160.0017ويتجيب37
0.00160.0017الدومينك38
0.07150.0784مجهورية الدومينيكان39
0.06990.1141إكوادور40
0.06360.0647إستونيا41
0.00480.0051فيجي42
0.82480.7769فنلندا43
8.88858.2779فرنسا44
0.03180.0290الغابون45
0.00160.0017غامبيا46
0.01110.0136جورجيا47
11.348710.8845أملانيا48
0.02220.0273غانا49
1.01390.8024البونان50
0.00160.0017غرانادا51
0.04290.0477غواتيماال52
0.00160.0034غينيا53
0.00160.0034غويانا54
0.01270.0136هندوراس55
0.42270.2743هنغاريا56
0.04290.0392يسلنداآ57
0.66430.5707يرلنداآ58
7.06896.3852إيطاليا59
17.212916.4912اليابان60
0.03500.0341األردن61
0.02070.0307كينيا62
0.07070.0852التفيا63
0.00160.0017ليسوتو64
0.00160.0017ليبرييا65
0.01430.0119ليختنشتاين66
0.11600.1227ليتوانيا67
0.12870.1090لكسمبورغ68
0.00480.0051مدغشقر69
0.00320.0034ماالوي70
0.00160.0034املالديف71
0.00640.0051مايل72
0.02540.0273امالط73
0.00160.0017جزر مارشال74
0.02070.0204موريشيوس75
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2018-2016قت للفرتة جدول أساسي مؤ 2015-2013اجلدول األساسي للفرتة الدول األطراف
2.92742.4447املكسيك76
0.00480.0085منغوليا77
0.00790.0068الدبل األسود78
0.01590.0170ناميبيا79
0.00160.0017ناورو80
2.62862.5248هولندا81
0.40210.4566نيوزيلندا82
0.00320.0034النيجر83
0.14300.3561نيجرييا84
1.35241.4464النرويج85
0.04130.0579بنما86
0.01590.0239براراغواي87
0.18590.2317بريو88
0.24470.2811الفلبني89
1.46371.4328بولندا90
0.75330.6678الربتغال91
3.16893.4737مجهورية كوريا92
0.00480.0068مجهورية مولدوفا93
0.35920.3135رومانيا94
0.00160.0017سان كيتس ونيفيس95
0.00160.0017سياتسان لو 96
0.00160.0017سان فنسن وغرينادين97
0.00160.0017ساموا98
0.00480.0051سان مارينو99
0.00950.0085السنغال100
0.06360.0545صربيا101
0.00160.0017السيشل102
0.00160.0017سرياليون103
0.27180.2726سلوفاكيا104
0.15890.1431سلوفينيا105
0.59120.6201جنوب أفريقيا106
4.72484.1620سبانياإ107
0.00640.0119دولة فلسيطن108
0.00640.0102سورينام109
1.52571.6287السويد110
1.66391.9421سويسرا111
0.00480.0068طاجيكستان112
0.01270.0119مقدونيا113
0.00320.0051ليشيت-تيمور 114
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2018-2016قت للفرتة جدول أساسي مؤ 2015-2013اجلدول األساسي للفرتة الدول األطراف
0.06990.0579ترينيدا وتوباغو115
0.05720.0477تونس116
0.00950.0100أوغندا117
8.22907.6033اململكة املتحدة118
0.01000.0100مجهورية تنزانيا املتحدة119
0.08260.1346وروغوايأ120
0.00160.0017فانواتو121
0.99640.9728فنزويال122
0.00950.0100زامبيا123

100.000099.9998
0.0002تدور الرقم

100.000099.9998
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المرفق السابع

اإلجمالية للملكيةةالتكلفبشأن الدروس المستفادة 
]ICC-ASP/14/33/Add.2[

ثامنالمرفق ال
]ICC-ASP/14/33/Add.2[

تاسعلمرفق الا

لكيةاإلجمالية للمةالتكلفالمعني باستنتاجات الفريق العامل 
]ICC-ASP/14/33/Add.2[

عاشرالمرفق ال

مقارنة بين تكاليف المباني المؤقتة والدائمة
]ICC-ASP/14/33/Add.2[
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المرفق الحادي عشر

)2015أغسطس آب/26اللجنة في اجتماعها العاشر (قرار 

، الساعة السادة مساء2015/أيلول سبتمرب أيلول1

جنة الرقابةل
االجتماع العاشر

2015أغسطس آب/26

قرار
الجاريةنتقالاالعقود 

جلنة الرقابة،إن 

هيولي/متوز10و2اليت عقدت يف ايف اجتماعااريةواالنتقال اجلالبناء عقود على بعد االطالع
،2015أغسطس آب/26و25و، 17و، 13و، 10

املعلومات املقدمة من مكتب مدير املشروع مع "قائمة العقود اليت ستربم"، إذ نظرت يفو 
ا، والتفسريات والتوضيحات اإلضافية اليت وردت يف اجتماعا

ضرورة تعزيز األمن املايل للمشروع،وإذ تضع يف اعتبارها

ما يليقرر ت

المالي واألهدافمن األ-ألف

ا اليت متت املوافقة عمجيع العقود إبرام -1 من وتنفيذها وذلك لتحقيق احلد األقصى ليها وااللتزام 
التكاليف على قيمة العقد االمسية،تقليص

احتياطي مشروع االنتقال،يف قيد أي وفورات حتققت يف العقود -2
أي نفقة دون إذن بااللتزام نتقال حتت السلطة احلصرية للجنة، وال جيوز االيظل احتياطي مشروع -3

.من اللجنة
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تعاقدالبذناإل-باء 

ألف يورو)80والشهود" (ين عليهم قسم ابيانات للتأمني الشبكة احمللية "-1
ال،بعلماحتيط ‘) 1(’ احتياجات احملكمة يف هذا ا
شروع مبتتصل بالضرورة اتطلبات املتصلة بتحسني املعايري األمنية ال يبدو أاملأن ترى‘) 2(’

السنوية،دورة امليزانية بوإمنا االنتقال 
املساس باختصاص احملكمة مع عدم العقد من ميزانية املباين الدائمة، على متويل وافقتال )‘3(’

.لتمويل االحتياجات ضمن امليزانية السنوية العادية

ألف يورو)860(احملكمة اجلنائية الدولية"، وغريها هلكمتي ال ذألثاث ال"ا-2
/أغسطس، فيما يتعلقآب13يف املوافقة عليه الذي متتالعقد يُنفذ على أن كذلكتوافق

يتم يورو،4.500إضافة مقاعد أكثر راحة، وبتكلفة إضافية إمجالية قدرها بملركز املؤمترات، مبقاعد 
عقود انتقال أخرى؛إبرام متويلها من الوفورات اليت حتققت يف عملية 

65(حات الضوئية باألشعة السينية" معدات اإلسعافات األولية، واملاسو املستودعات، إمدادات "-3
ألف يورو)
على ما يلي:وافقت

يورو)242.750(إذا لزم األمر" أثاث إضايف"-4

كامل مبلغ عن  ختلفة املتطلبات املتكاليف تقييم من املربرات و مزيدإىل حني تقدمي املوافقة يف النظرتؤجل
.قيمة العقد

يورو)353.995(مة اجلديدة" إىل املباين الدائ"عملية االنتقال -5

إىل الوفورات اليت حتققت يف مرحلة الشراء،بالنظر

ألف يورو؛300ته إىل حدود قيمتصل على عقد وافقت

يورو)196.491(تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" "نقل معدات-6
لى ما يلي؛عوافقت

ألف يورو )100" ("أسالك الربط-7

على ما يلي؛وافقت
ألف يورو)100" (ار وتنفيذهو لز ادارة إل"وضع نظام -9

.ةختلفاملتطلبات املتكاليف متقييمن املربرات و مزيدإىل حني تقدمي املوافقة يف تؤجل النظر

* * *
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المرفق الثاني عشر

)2015سبتمبر أيلول/28للجنة في اجتماعها الثالث عشر (ر ااقر 

السادة مساء، الساعة2015أيلول/أيلول سبتمرب 29

لجنة الرقابة

الثالث عشراالجتماع

2015سبتمبر أيلول/28

قرار
الطزابقمخططاتتغييرات على 

جلنة الرقابة،إن 
أن ب، 2015/سبتمرب أيلول18الثاين عشر، يف ايف اجتماعهأبلغها، أن مدير املشروع رى إذ ت

املباين اجلديدة، وأن مثل هذه ناطق من ثة ميف ثالخمططات الطوابق تغيريات على إدخال احملكمة طلبت 
أكتوبر تشرين األول/2يف قرار سيتخذبمشروع البناء من التغيريات اليت سيتم تنفيذها بعد االنتهاء 

؛2015

، 2015سبتمرب أيلول/27قبل مكتب مدير املشروع يف مها داليت قالوثائق أن أيضارى وإذ ت
ا، مبا يف ذلك التغيريات املقرتحةإىل وردت والتفسريات والتوضيحات اإلضافية اليت هي جزء ،اجتماعا

مني؛تغيريات املستخدِ تتعلق بطولأمن قائمة 

بلغ ما جمموعه املتأخرة املتعلقة بالطوابق تمثل هذه اخلطة ن أن التكاليف املرتتبة عإذ ترى كذلكو 
:مبا يف ذلكألف يورو)240

11) نتقال إىل الطابق نفسه الذي يوجد فيه أعضاء الرئاسة االألف يورو ملكتب نائب الرئيس
آلخرون)؛ا
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99 التحويل من املكاتب ةالعامةملكتب املدعيالتابع األدلة و علومات وحدة امللألف يورو)
؛)االنعزال عن سائر مكتب املدعية العامةو فتوح، املخطط املإىل املغلقة 

130 ملكاتب مغلقة)؛إىل افتوحط املاملخطل من حملامي الدفاع (التحوّ ألف يورو

:أن مجعية الدول األطرافوإذ تضع يف اعتبارها

لجنة من الراجعي احلسابات اخلارجيني وجلنة امليزانية واملالية، طلبت ملاملتسقة توصيات البناء على ‘) 1(’
على أساس يها علأن أي تغيريات خالل مرحلة البناء وحىت االنتهاء من املشروع تتم املوافقة تتأكد من "

حمايدو فقط".تكلفة

على املوازنة [...] املعتمدة، و مواصلة تنفيذ رقابة صارمة على النفقات [...] "دعت اللجنة إىل ‘) 2(’
"شروعسيدخلها املأية التزامات بمقدما بسبل منها اإلذن 

يت يتعني اختاذهاقدم تقريرا على أساس منتظم إىل املكتب عن اخلطوات التاللجنة "أن من طلبت ‘) 3(’
."التكاليف، مبا يف ذلك حتديد أولويات النفقاتتقسيم الفعاليه و بفيما يتعلق 

مجعية الدول يف قرار املنصوص عليها كتب "اختاذ اخلطوات الالزمة يف ضوء الوالية من املتطلب‘)4(’
روع مع الرتكيز حلسابات املشة"مراجعة مستقلة ومفصل، استنادا إىل"ICC-ASP/13/RES 2األطراف

."على زيادة التكاليف

:وحد، حيثاملن الوضع املايل احلايل للمشروع أىل إإذ تشريو 

تدهور، مع الفرق املتوقع بني النتائج املالية الاستمرار حنواتوقعات تكلفة مشروع البناء اجتاهربز تُ )أ(
لة)؛(أسوأ حا1.011.73(أفضل األحوال) والسلبية198.458مبقدرا اإلجيابية 

أفضل األحوال، يورو (585،526من إجيايبرقم تكلفة املشروع االنتقالية بني يف يوجد تباين )ب(
(أسوأ حالة)؛0.0مقداره حمايد ورصيدالناجتة عن االحتياطي املوجود) 

783.984+بنيترتاوح وحد ساملإلمجالية للمشروع النتيجة فإن اوبناء على ذلك، )ج(
معة املتوقعة اليورو أكثر من 1.011.730و مليون يويو؛204مببلغ نفقات ا

: إىل ما يليأيضاتشريو 

إىل أسوأتنحو حتقيق التكلفة مييل إىل جتسيد السيناريوهات اليت استنادا إىل سجالت املشروع فإن -1
ها.أفضلإىل ، وليس األحوال

حتياطي املتاح يف مشروع االفإن نتيجة سلبية، بصورة حرجة إىل حتقيق مشروع البناء بينما ينحو -2
.حمدودنتقال مبلغ اال

؛اإلمجاليةنتائج املالية نتيجة ألداء التكلفة تكون الحبيث ،واالنتقالمت توحيد مشروعي البناء -3
الذي ميثل خطرا على حتقيق هدف اجلمعية، لتحقيق -يف ظل الوضع املايل احلرج للمشروع -4
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استخدام من شأن -مليون يورو204ليت تبلغ ااملتوقعة املشروع املوحد ضمن التكاليفتسليم 
تمويل متطلبات إضافية (تغيريات) يف مشروع البناء أن يؤدي إىل لاالنتقالجمال االحتياطي املتاح يف 

؛بشكل كبريتجاوز التكاليفبتفاقم خطر حتقيق سيناريو أسوأ حالة 

ا نتهاء من مشروع البناء، حبيث ال تتعلق بعد االالطوابق خمطط على تغيريات مت اقرتاح إدخال -5
نتمي إىل عناصر البناء اليت متت املوافقة عليها يهنتقال لكنااليتزامن مع حبيث خمتلفة، ن ملرحلة األخري ولك

ا بالفعل وفقا للمشروعمت إجنازها تعليمات و وصدرت بشأ

سري مرتبطة بالطوابق طط خمغيريات على بإجراء تمني اليت تدفع متطلبات خمتلف املستخدِ أُفيَد بأن-6
النتقال إىل مقرها اجلديد على اقدرة احملكمة ال تنطوي على تأثري على حملكمة، ولكن أيضا عمل مباين ا

؛2015ديسمرب آجال كانون األول/ضمن 

مل بينما الطوابق. و طط خممع كافة املستخدمني قبل املوافقة على أفيد بأنه متت مناقشة سري العمل -7
أن بدرك تاواملستخدمني، فإمكتب مدير املشروع بني ذا الشأن سابقا يف املشاورات اللجنة شارك ت
وليس باعتبارهم مكلفني بوظيفة،تطلبات جيب أن تعكس بدقة االحتياجات املوضوعية للمستخدمني، امل

، على الطوابقطط خماق على بعد االتفناورياحملتغريينبغي أال يؤثر هذا الصدد، ويف. بصفتهم الشخصية
.القرارات اليت اختذت يف املراحل السابقة

لتغيريات املقرتحة، فإنه يبقى لموارد املشروع بتخصيص تأذن يف أن وبغض النظر عن قدرة اللجنة -8
يف ريد تنفيذها ضمن أي مرونة تم ما إذا كانت هذه التغريات تعكس األولويات اليت تقيّ أن للمحكمة 

.لسنة املالية احلاليةبرسم اامليزانية املدرجة يف وارد امل

:ما يليقررت

حملكمة املساس باختصاص ا، دون ألف يورو240، مببلغ لطوابقااملقرتحة ملخطط تغيريات العلى وافقتال 
.ف امليزانية السنويةإجناز املشروع ضمن غالبانتهاء حتديد أولويات االحتياجات الناشئة يف 

***
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لثالث عشرالمرفق ا

)2015أكتوبر تشرين/23اللجنة في اجتماع الرابع عشر المستأنف (قرار 

لجنة الرقابة
استأنف- االجتماع الرابع عشر 

2015تشرين األول/ 23

REV.1القرار 
في انتظار عقود انتقال

ضايفاإلاألثاث

جلنة الرقابة،إن 
املشروع طلب الدخول يف التزامات تصل أكتوبر من مكتب مديرتشرين األول/21يف تلقتإذ

"أثاث إضايف" لتسع فئات من البنود،يورو مقابل 89.559إىل 

منذ يورو 242.750ما يصل إىل ، هذهالشراء املوافقة على إجراءات ه مت تأجيل أنوإذ ترى
إىل و ، بناء على طلب من مكتب مدير املشروع، 2015/أغسطس آب26الذي اختذته اللجنة يف القرار 

قيمة العقد،يف كامل املبلغ بشأن عن  التكاليف تقسيم من املربرات و مزيدغاية تلقي 

21تربير الواردة كتابة وشفويا يف االجتماعات اليت عقدت يومي الإذ تأخذ يف االعتبار أيضاو
،2015أكتوبر 23و

ين اجلديدة، ولكن البعض املباتتعلق بسري العمل يف مجيع املتطلبات ه متت اإلفادة بأنأنؤكدوإذ ت
يف تعكس زيادة اأأيضا ، ويبدو ةاجلديدمبانيها النتقال إىل يف اله أي تأثري على قدرة احملكمة منها ليس 

مستوى اجلودة،

ضرورة تعزيز األمن املايل للمشروع،وإذ تضع يف اعتبارها

:قرر ما يليت

ال،بعلمايطحت-1 احتياجات احملكمة يف هذا ا

يورو؛40.559إىل قيمة إمجالية مقدراها على شراء البنود التالية من ميزانية املباين الدائمة، افقو ت-2
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بدال من شراء واحدة جديدة" 1506رقم املؤمترات الكبرية يف قاعة طاولة تعديل ال")أ(
يورو؛12.451=

يورو28.108(كراسي، مكاتب، طاوالت صغرية، مشاعات) = "نظمةاألأثاث ")ب(

من يورو49.000بقمة إمجايل إىل مبلغ مجيع البنود األخرى املدرجة أدناه، على متويل وافقتال-3
ميزانية املباين الدائمة، دون املساس باختصاص احملكمة لتمويل االحتياجات ضمن ميزانيتها السنوية 

ا :العادية وفقا ألولويا

يوروآالف10قاعات احملاكم = إللقاء اخلطاب يف منصات أ) 
يورو8000زنزانات = العد يف اقاملوسائد ب) 
آالف يورو10يف قاعات احملاكم = نات مبثّبتات خزاج) 
ألف يورو18) = صغرية(مطابخالشهود انتظار غرف د) 
يورو500= األمين غرفة التحكمصفائح يف ه) 
وروي2000= كاتب يف غرفة التحكم األمينامللتخزين بني مكان لو) 
يورو.500يف مطعم للقضاة = القاعة م قسِّ حاجز يز) 

____________


