
1 17-A-071116

ICC-ASP/15/17 المحكمة الجنائية الدولية
Distr.: General
7 November 2016

ARABIC
Original: English

جمعية الدول األطراف

عشرةالخامسةالدورة 
٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤–١٦،الهاي

عن أنشطة لجنة المراقبةتقرير 



ICC-ASP/15/17

17-A-071116 2

احملتويات
لصفحة

٣.......................................................................................تنفيذيموجز
٤.....................................................................................مقدمة-أوالً 
٤....................................................حملة عامة عن حالة املشروع املوحد وتكلفته-ثانياً 

٤.........................................................حالة املشروع املوحد وتكلفته-ألف
٤................................................................حالة املشروع-١

٤.......................................................اخلطوط الزمنية(أ)
٥..............................................................امليزانية)ب(

٥............................حلسابات املشروعاستعراض املراجع اخلارجي (ج)
ا مببلغ (د) ٦...........مليون يورو٢٠٤جتاوز سقف تكاليف امليزانية املأذون 
٧.........................................تسوية التكاليف املالية العالقة(ه)
٨...............................................جمموع تكاليف املشروع(و)

٨............................................................................التمويل-باء
٨.........................................متويل جتاوز سقف التكاليف اإلضافية-١
٩.........................................................قرض الدولة املضّيفة-٢

٩........................................................................الدائمةهيكلية املباين-ثالثاً 
٩...............................................................الفوائد املتعلقة بامللكية-ألف
٩.............................................................اهليكلية املتعلقة باحلوكمة-باء

١٠............................................................التكلفة اإلمجالية للملكية-جيم
١١..............................................................................مسائل أخرى-رابعاً 

١١.........................................................................تقدمي التقارير املالية-خامساً 
١١.....................................................................نفقات املشروع-ألف

١١...........................................خمصصات ميزانييت التشييد واالنتقال-١
١٢..........................................ميزانييت التشييد واالنتقالاإلنفاق من -٢
١٢.........................................النفقات من امليزانية السنوية للمحكمة-٣
التكاليف اإلمجالية املسقطة للمشروع: ميزانية التشييد واالنتقال، زائداً ميزانية احملكمة -٤

١٢.............................................................(املباين الدائمة)
١٣....................................................توقعات التدفقات النقدية-٥
١٣.........................................................الصندوق االستئماين-٦

١٣......................................................ت املسددة دفعة واحدةاملدفوعا-باء
١٤................٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ١٥ملًخص لالستعراض املايل اإلمجايل لغاية -املرفق األول
(مكتب مدير املشروع) حىت ١-النفقات وامليزانية املتوقعة مستقبًال للربنامج الرئيسي السابع-املرفق الثاين

١٥......................................(بآالف اليورو)٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ١٥
(بآالف ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ١٥جمموع التكلفة املتوقعة ملشروع املباين الدائمة حىت -املرفق الثالث

١٦.................................نفقات مشروع املباين الدائمة وتكاليفه املقبلة–اليورو) 
١٧.........................٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ١٥التدفقات النقدية املتوقعة لغاية -املرفق الرابع

١٨................(باليورو)٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٩املبالغ املسددة دفعة واحدة لغاية حالة -املرفق اخلامس
١٩........................مقرر يتعلق مبشروع اتفاق تسوية مع املقاول العام مؤسسة كورتيس-املرفق السادس
٢١............................................................قرار يتعلق باملباين الدائمة-املرفق السابع
٢٩.....................وهيكلية احلوكمةمقرتحات مقدمة إىل املكتب بشأن تكاليف امللكية -املرفق الثامن
٣١..٢٠١٦متوز/يوليه ٦مشروع اتفاق التسوية بتاريخ بشأن بيان ألقته فرنسا أمام جلنة املراقبة -املرفق التاسع



ICC-ASP/15/17

3 17-A-071116

تنفيذيموجز
مليون يورو. ورقم التكلفة ٢١٣,٣أن جمموع التكاليف التقديرية للمشروع يبلغ أحيطت اللجنة علماً ب

مليـون يـورو ٧,٥مليـون يـورو ملشـروعي التشـييد واالنتقـال ورقـم تقـديري هـو ٢٠٥,٧٥هذا قوامـه مقـدار أقصـاه 
مصدره امليزانية السنوية العادية للمحكمة.

مليــون ٣٢٠٣٥٨٦٩٤دولــة طرفــاً مقــدار ٦٢وتبلــغ املــدفوعات املســددة دفعــة واحــدة واملتأتيــة مــن 
و.يور ٠١٥٨٤٩١يورو متثل املدفوعات الزائدة فيها ما قدره 

كمـا أحاطـت اللجنـة علمـاً بـأن الفوائـد املرتاكمـة علــى مـر السـنوات املوظفـة علـى أمـوال مشـروع املبــاين 
الدائمــة، وهــي باألســاس ناجتــة عــن الفوائــد املرتاكمــة املتأتيــة مــن املــدفوعات املســددة دفعــة واحــدة، تبلــغ مقــدار

ذا اخلصوص.] ٣٢٦٥٥٣[ يورو واللجنة تقدم توصية 
املشــروع اللجنـة أن املقــاول العــام مــدير، أبلـغ ٢٠١٦نيســان/أبريل ٥اع اللجنـة املعقــود يف وأثنـاء اجتمــ

للتعـويض املرفوضـة، ورمبـا علـى التحكـيم. ويف جلسـتها املوجبـةيفكر يف العرض على القضاء مجلة مـن األحـداث 
يوفر التســـوية لكافـــة ســـكـــورتيساملشـــروع اللجنـــة بـــأن مقـــرتح  مـــدير، أبلـــغ ٢٠١٦نيســـان/أبريل ٢٦املعقـــودة يف 

مليون يـورو (العالقـة منـذ ١,٥مبا يف ذلك الدعوى املتعلقة مببلغ –األحداث السابقة املوجبة للتعويض املرفوضة 
يـــورو. كمـــا طالــــت ٠٠٠٧٠٠وهـــي أحـــداث بلغـــت قيمتهـــا –) ذات الصـــلة بالتصـــنيف األمـــين ٢٠١٤عـــام 

يتعلق مبسائل إضافية، ومل تكن مستعدة للقبول بغرامة يورو فيما ٠٠٠٣٠٠مؤسسة كورتيس مبلغا إضافياً قدره 
جتاوزت الزيادة يف الكلفة ٢٠١٦نيسان/أبريل ١١يورو. ونتيجة لذلك، فإنه حبلول ٠٠٠٦٠٠التأخري البالغة 

١,٥مليـون يـورو والـوارد يف سـيناريو أفضـل احلـاالت وسـيناريو أسـوئها. املقـدر بنحـو ٢٠٤غالف امليزانية البالغ 
مليون يورو على التوايل.١,٧يورو ومليون

، أبلغ مدير املشروع اللجنة بأنه مت التوصل إىل مشروع ٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٣ويف جلستها املعقودة 
اتفــاق لتســوية املســائل املاليــة العالقــة والــيت ختــص املقــاول العــام، ممــا جيعــل التكلفــة اإلمجاليــة للمشــروع تصــل إىل 

١,٧٥هذا النحو جتاوز املشروع غالف امليزانية الذي أذنت به اجلمعية واملتمثل يف مليون يورو. على ٢٠٥,٧٥
اية ١,٧٥مليون يورو. وأبلغ مدير املشروع اللجنة كذلك بأن مبلغاً إضافياً قدره  مليون يور سيتوجب دفعه يف 

يف أعقاب الدورة اخلامسة عشرة للجمعية.٢٠١٦عام 
ــا املقبلــة، إعــادة توزيــع املــوارد الــيت مل تُنفــق مــن ميزانيـــة وطلبــت اللجنــة إىل اجلمعيــة أن  تنظــر، يف دور

الذي أذنت به اجلمعيـة يف مليون يورو، ٢٠٤ية ما زاد من تكلفة على املبلغ طيف سبيل تغ٢٠١٦احملكمة لعام 
، وذلــــك ليتســــىن االنتهــــاء مــــن توقيــــع وتنفيــــذ مشــــروع اتفــــاق التســــوية دون اقتضــــاء ICC-ASP/14/Res.5القــــرار 

معيــة علـى التجــاوز يف امليزانيـة الراهنــة ادول األطـراف، رهنــاً مبوافقـة اجلاحلصـول علــى مسـامهات ماليــة إضـافية مــن 
مليون يورو.٢٠٤البالغة 

كيـة، تظـل لاجلمليـة املتعلقـة بامللتكلفـةواوفيما يتعلق بإنشاء هيكل حوكمة جديد خيص املباين الدائمـة 
ا إىل املكتب. املسألة مطروحة على اللجنة للنظر فيها وستقدم مقرتحا
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مقدمة-أوالً 
ـا السادسـة (-١ ) جلنـة مراقبـة (فيمـا يلـي "اللجنـة") ٢٠٠٧أنشأت مجعيـة الـدول األطـراف، يف دور

.)١(املراقبة االسرتاتيجية ملشروع املباين الدائمةبوصفها هيئة فرعية تابعة للجمعية بغرض قيامها بتوفري 
اليت تـنص علـى أن ١٥، املرفق الثاين، الفقرة ICC-ASP/6/Res.1ويقدم هذا التقرير وفقاً للقرار -٢

ا وأن تقــوم  تقــدم جلنــة املراقبــة تقــارير مرحليــة منتظمــة إىل جلنــة امليزانيــة واملاليــة يف مواعيــد ســابقة جللســا
ا.بعرض أي مذكرة تنطوي على آثار مالية على اجلمعية من أجل مشور

إحــدى عشــرة عقــدت جلنــة املراقبــة ٢٠١٥ومنـذ الــدورة الرابعــة عشــرة املعقــودة يف تشــرين الثـاين/نوفمرب - ٣
نيسـان/أبريل، ٢٦آذار/مـارس و١٧شـباط/فرباير، و٢٣كانون الثاين/يناير و٢٥يف املواعيد التالية: يف جلسة 

تشــرين األول/أكتــوبر١٤و٢٠١٦أيلول/ســبتمرب ٧متوز/يوليــه و٢١حزيران/يونيــه و٢٣ويف أيار/مــايو١٩و
. كما حضرت هذه اجللسات الدول اليت تتمتع بصفة املراقب.٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٤و
ــا الرابعــة عشــرة، بشــغل مخســة مــن أصــل عشــرة مقاعــد للجنــة املراقبــة -٤ وقامــت اجلمعيــة، يف دور

آذار/مـــارس، عـــني املكتـــب ثالثـــة مـــن ١٧يـــة اولغ.)٢(تـــب بشـــغل املقاعـــد الشـــاغرة املتبقيـــةوكلفـــت املك
عّني املكتب سلوفينيا مللء مقعد شاغر حتتله جمموعة ٢٠١٦نيسان/أبريل ١٥األعضاء اإلضافيني. ويف 

أملانيا، ، تضم اللجنة تسعة أعضاء ممثلني فيما يلي:٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٧أوروبا الشرقية. وحىت تاريخ 
موعة  إكوادور، مجهورية كوريا، شيلي، سلوفينيا، فرنسا، النرويج واليابان. وهناك مقعد واحد يعود إىل ا

األفريقية يبقى شاغراً.
، انتخبــت اللجنــة ســعادة الســيد لــوران بيــك (فرنســا) رئيســاً ٢٠١٦كــانون الثاين/ينــاير ٢٦ويف -٥

٥ت يف شباط/فرباير، عينت اللجنـة، يف جلسـتها املعقـودة يف للجنة. ومبا أن مهمة السفري بيك قد انته
صاحبة السعادة السيدة سابني فولك (كندا) رئيسة للجنة املراقبة. أما السيدة ديارا ٢٠١٦نيسان/أبريل 

٧اليب (فرنسا) اليت قامت بأعباء رئاسة اللجنة طيلـة الفـرتة الفاصـلة فقـد عينـت نائبـة للرئيسـة يف –دمي 
.٢٠١٦يل نيسان/أبر 

كـــــــانون ١٧وقـــــــد اســـــــتقال مـــــــدير املشـــــــروع، الســـــــيد كنيـــــــت جيفـــــــونز (اململكـــــــة املتحـــــــدة)، يف -٦
. وقامــــت اللجنــــة، ٢٠١٦شــــباط/فرباير ٢٩، علــــى أن يبــــدأ نفــــاذ االســـتقالة يف ٢٠١٥األول/ديســـمرب 

غ بالتشـــاور مـــع احملكمـــة ومـــع الدولـــة املضـــيفة، بتعيـــني مـــدير جديـــد للمشـــروع هـــو الســـيد فيليـــب دوبيلنـــ
.٢٠١٦أيار/مايو ٢١(هولندا) الذي توىل مهام منصبه يف 

. وأعربـــت )٣(٢٠١٦نيســـان/أبريل ١٩وقـــد جـــرى حفـــل االفتتـــاح الرمســـي للمبـــاين الدائمـــة يـــوم -٧
اللجنة عن تقديرها لبلدية الهاي ملا قدمته من مسامهة قيمة يف هذا احلدث الذي سيذكره التاريخ.

المشروع الموحد وتكلفتهلمحة عامة عن حالة -ثانياً 
حالة المشروع الموحد وتكلفته-ألف

حالة المشروع-١
اخلطوط الزمنية(أ)

يشــمل مشــروع التشــييد فــرتة الضــمان الــيت تســـتمر لســنة واحــدة تاليــة لتســليم املبــاين مــن طـــرف -٨
تشرين ١. على هذا النحو، ولغاية ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢املقاول إىل احملكمة، وهذا حدث يوم 

٣٠الوثـــائق الرمسيـــة جلمعيـــة األطـــراف يف نظـــام رومـــا األساســـي للمحكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة، الـــدورة السادســـة، نيويـــورك، )١(
لــــد األول، اجلــــزء الثالــــث، (ICC-ASP/6/20)٢٠٠٧كــــانون األول/ديســــمرب ١٤–تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ، ICC-ASP/6/Res.1، ا

واملرفق الثاين.٥الفقرة 
ــالوثــــــــــائق الرمسيـــــــــــة ... الـــــــــــدورة الرابع)٢( ل،(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥ة عشـــــــــــرة ... ــــــــــــــ ،د األول، اجلـــــــــــزء الثالـــــــــــثـــــــــــــــا

ICC-ASP/14/Res.5 ٧٣، الفقرة.
.٢٠١٦نيسان/أبريل ١٩بتاريخ ICC-CP-20160419-PR1208انظر البالغ الصحفي )٣(
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احملكمـة يـورو (يعـرف بــ "املبلـغ احملتجـز") لـن تسـدده ٥٠٠٧٣٧هناك مبلغ قـدره ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
للمقاول إىل أن يتم إصالح العيوب اليت تكتشف أو لغاية انقضاء فرتة الضمان.

امليزانية)ب(

إن ما أُِذن بتخصيصه من أموال مليزانية املشروع جاء على النحو التايل:-٩
)٤(لالنتقال١١,٣للتشييد و١٨٤,٤مليون يورو، منها ٢٠١٣١٩٥,٧

)٥(مليون يورو٤,٣السلطة إىل اللجنة بزيادة مبقدار مليون يورو (تفويض ٢٠١٤٢٠٠

ايـــة املشـــروع مبلغهـــا ٢٠١٥٢٠٦ مليـــون يـــورو ٢٠٤مليـــون يـــورو، مـــع مصـــاريف عنـــد 
(شريطة احلصول على النتـائج املتوقعـة مـن آليـات التشـارك مبوجـب عقـود األعمـال 

)٦()NEC 3اهلندسية اجلديدة 

املشروعض املراجع اخلارجي حلساباتاستعرا)ج(

، أجــرى املراجـع اخلـارجي استعراضـاً حلســابات ICC-ASP/13/Res.6مـن القـرار ١٠طبقـاً للفقـرة -١٠
املشـروع مــع تشــديده علــى حـاالت جتــاوز التكــاليف للســقف احملــدد. وقـد تلقــت الــدول األطــراف التقريــر 

٢٩كليزيــــــــة يف مث بصــــــــيغته املرتمجــــــــة إىل اإلن٢٠١٦آذار/مــــــــارس ١٨بصــــــــيغته الفرنســــــــية األصــــــــلية يف 
آذار/مارس.

، قـام املكتــب بـالنظر يف تقريـر املراجــع اخلـارجي للحسـابات بشــأن ٢٠١٦نيسـان/أبريل ١٨ويف -١١
حـاالت جتــاوز الســقف احملــدد أثنــاء اجتمـاع كــان بــاب املشــاركة فيــه مفتوحـاً أمــام مجيــع الــدول األطــراف. 

رئــيس اللجنــة عــرض آخــر مــا اســتجد مــن وعمــد املراجــع اخلــارجي للحســابات إىل تقــدمي التقريــر، وتــوىل
تطورات ومسائل هي قيد نظر اللجنة يف هذا الصدد.

وحني النظر يف التقرير، فحصت اللجنة املسائل التايل ذكرها:-١٢
ــــه مراجعــــو (أ) تبادلــــت اللجنــــة وجهــــات النظــــر بشــــأن مســــألة احتيــــاطي الطــــوارئ. وقــــد نّب

خي احلـــذر علـــى صـــعيد امليزانيـــة فيمـــا خيـــص احتيـــاطي احلســـابات يف تقريـــرهم إىل جانـــب القصـــور يف تـــو 
الطـوارئ باعتبــار هـذا القصــور نقطــة ضـعف يف املشــروع، ملمحـني بــذلك إىل أنــه لـو مل خيفــض احتيــاطي 
الطوارئ يف بداية فرتة املشروع ولو أن امليزانية زيد فيها للوفاء بتكـاليف بعـض التغيـريات، مـا كـان ليحـث 

يـك أن اللجنـة أشـارت إىل أنـه مت يف ذلـك الوقـت ختفـيض االحتيـاطي بنـاء أي جتاوز للسقف احملدد. ناه
على اقرتاح صادر عن مكتب مدير املشروع، الذي أكد للجنة أنه يف اإلمكان اجناز املش روع يف نطاق 

امليزانية املخصصة.
وأحاطـت اللجنـة علمـاً مبـا خلــص إليـه التقريـر مـن أن جتــاوز السـقف احملـدد يعتـرب طفيفــاً (ب)

ذا احلجم. بالنظر إىل حاالت التجاوز املألوفة عموماً يف مشاريع بناء 

ـــــــــــدورة ال)٤( ل،(ICC-ASP/12/20)٢٠١٣عشـــــــــــرة ... ثانيـــــــــــة الوثـــــــــــائق الرمسيـــــــــــة ... ال ــــــــــــا ـــــــــــثـــ ،د األول، اجلـــــــــــزء الثال
ICC-ASP/12/Res.2 ١٥، الفقرة.

ـــــــــــة ... الـــــــــــدورة ال)٥( ـــــــــــة الوثـــــــــــائق الرمسي ل،(ICC-ASP/13/20)٢٠١٤عشـــــــــــرة ... ثالث ــــــــــــا ـــــــــــثد األول، اجلـــــــــــزء ـــ ،الثال
ICC-ASP/13/Res.2 ١٧، الفقرة.

ـــــــــــة ... الـــــــــــدورة ال)٦( ـــــــــــة الوثـــــــــــائق الرمسي ل،(ICC-ASP/13/20)٢٠١٤عشـــــــــــرة ... ثالث ــــــــــــا ـــــــــــثـــ ،د األول، اجلـــــــــــزء الثال
ICC-ASP/13/Res.6 ٢، الفقرة.
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كمـــا أحاطـــت اللجنـــة علمـــاً بـــأن التقريـــر املتعلـــق مبراجعـــة احلســـابات فيمـــا خيـــص اإلبـــالغ املـــايل -١٣
.ICC-ASP/15/12يرد يف الوثيقة ٢١٠١٥واإلدارة املالية ملشروع املباين الدائمة عن السنة املالية 

ا مببلغ )د( مليون يورو٢٠٤جتاوز سقف تكاليف امليزانية املأذون 

أن التقريــر الشــهري ، ٢٠١٦كــانون الثاين/ينــاير ٢٥الحظــت اللجنــة، يف جلســتها املعقــودة يف -١٤
بشــأن احلالــة املاليــة ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب ٣١عــده مكتــب مــدير املشــروع لغايــة املرحلــي الــذي أ

ماليـني ٢٠٤واالنتقال مثل أول تقرير مايل يتجاوز فيه أفضل السيناريوهات سقف الـ ملشروعي التشييد 
وجود جتاوز تقديري لسقف التكاليف ٢٠١٦شباط/فرباير ١٥يورو. وقد أوضح التقرير املرحلي بتاريخ 

يــورو يف ســيناريو أســوأ احلــاالت، ١٩١٤٩٨١يــورو يف ســيناريو أفضــل احلــاالت و٢٧٩٧٨٨مقــداره 
مليون يورو مت اإلبالغ به ١,٥بعاد املطالبة اليت قدمتها مؤسسة كورتيس واملتعلقة مببلغ إضايف قدره باست

وقابلـه مكتـب مـدير املشـروع بـالرفض، وهـو مـا أدى إىل حصـول جتـاوز ٢٠١٤منذ تشرين الثاين/نوفمرب 
لسقف امليزانية املعتمدة للمشروع.

، ٢٠١٦شــباط/فرباير ٢٣لثاين/ينــاير مث اجللســة املعقــودة كــانون ا٢٥وأثنــاء اجللســة املعقــودة يف -١٥
، اللــذين حــددت فيهمــا اجلمعيــة ICC-ASP/14/Res.5وICC-ASP/13/Res.6اســتذكرت اللجنــة القــرار 

مليـــون يـــورو. ٢٠٤مليـــون يـــورو ومســـتوى االنفـــاق املتوقـــع مببلـــغ ٢٠٦ميزانيــة املشـــروع املوحـــد مبـــا قـــدره 
انية املشروع املوحد أو مستوى اإلنفاق املتوقع ال ميكن الزيادة فيهما إال واستذكرت اللجنة كذلك بأن ميز 

بكـال السـقفني الـيت عن طريق قرار صريح تتخذه مجعية الدول األطراف وأنه لذلك فإن القرارات املتعلقـة 
تبقــى ملزمــة قانونــاً. وأي قــرار إضــايف ICC-ASP/14/Res.5وICC-ASP/13/Res.6اختــذت يف القــرارين 

مل يُتخذ هو من اختصاص اجلمعية. وأوضـحت اللجنـة أن أيـة تكـاليف زائـدة عـن مسـتوى النفقـات حمت
ا ٢٠٤املتوقعة البالغ  مليون يـورو ال جيـوز متويلـه عـن طريـق ميزانيـة املشـروع املوحـد. والقـرارات الـيت اختـذ

ـا ق٢٠١٦كانون الثاين/يناير ٢٥اللجنة يف هذا الصدد أثناء جلستها املعقودة يف  د مت إبـالغ احملكمـة 
.٢٠١٦كانون الثاين/يناير ٢٧وإبالغ مكتب مدير املشروع واملكتب واألفرق العاملة التابعة له يف 

٢٠١٦آذار/مـارس ٩باإلضافة إىل ذلك، وجهت اللجنة رسـالة إىل كبـار مسـؤويل احملكمـة، يف -١٦
ال ميكن –تبعاً لذلك –صت فيها إىل أنه أشارت فيها إىل قرارات اللجنة يف جلستها األوىل والثانية خل
مليـون يـورو عـن طريـق ميزانيـة املشـروع ٢٠٤أن متول أية تكاليف متوقعة زائدة على املسـتوى املتمثـل يف 

املوحـد وأنـه لـذلك، كمـا تقـدم تسـليط الضـوء عليـه أثنـاء اجللسـة الثانيـة للجنـة، سـتكون احملكمـة مسـؤولة 
ماليـني يـورو مـن تكـاليف باالعتمـاد علـى ميزانيتهـا ٢٠٤دد مببلـغ عن استيعاب ما زاد على السقف احمل

العادية.
ا اللجنة يف - ١٧ ، أبلـغ مـدير املشـروع اللجنـة بـأن املقـاول ٢٠١٦نيسان/أبريل ٥وأثناء جلستها اليت عقد

التحكــيم. العــام يفكــر يف عــرض العديــد مــن األحــداث املتعلقــة بــالتعويض املرفوضــة علــى التقاضــي ورمبــا علــى 
ولتفــادي إجــراءات مطولــة كهــذه الــيت تكــون نتيجتهــا غــري معروفــة، طلــب إىل اللجنــة أن تفــوض إىل مكتبــه أمــر 

يــورو. وهــذا ٠٠٠٧٠٠التفــاوض مــع مؤسســة كــورتيس علــى تســوية، يتوقــع أن تــتم باالســتناد إىل مبلــغ قــدره 
يـورو يف أفضـل سـيناريو ٧٣١٧٩٩٢٠٤درة بـ املبلغ يضاف إىل تكلفة املشروع املبينة يف التقرير املرحلي واملق

٨٠٠٥٢٤يورو يف حالة السيناريو األسوأ (أخذاً بعـني االعتبـار االحتيـاطي املتمثـل يف ٤٦١٩٦٠٢٠٤وبـ 
يـورو ملشـروع االنتقـال يف حالـة السـيناريو األسـوأ والـذي لـن يصـرف). وبـّني مـدير املشـروع أن التسـوية ســتجعل 

ماليني يورو.٢٠٥,٧ية للمشروع تصل إىل ما مقداره حنو حينئذ التكاليف اإلمجال
وأشـارت اللجنــة إىل أن مكتـب مــدير املشـروع لــيس حباجــة إىل واليـة لكــي يتفـاوض مــع مؤسســة  -١٨

كورتيس حيث إن التفاوض متضمن فعًال فيها. بيد أن اللجنة شددت جمـدداً علـى أن ال واليـة لـه لكـي 
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ماليـــني يـــورو، حيـــث إن قـــراراً كهـــذا ينـــدرج يف نطـــاق ٢٠٤د بــــ يـــأذن بـــأي مبلـــغ يتجـــاوز الســـقف احملـــد
اختصاص اجلمعية.

، أبلــــغ مـــــدير املشـــــروع اللجنــــة بـــــأن اقـــــرتاح ٢٠١٦نيســـــان/أبريل ٢٦ويف جلســــتها املعقـــــودة يف -١٩
مبا يف ذلـك املطالبـة –مؤسسة كورتيس يتعلق بتسوية مجيع األحداث املوجبة للتعويض السابقة املرفوضة 

٠٠٠٧٠)، ذات الصــلة بالتصــنيف األمــين مبقــدار ٢٠١٤مليــون يــورو (العالقــة منــذ عــام ١,٥البالغــة
يـــورو ذي صـــلة مبســـائل عالقـــة ٠٠٠٠٣٠٠يـــورو. كمـــا طالبـــت مؤسســـة كـــورتيس مببلـــغ إضـــايف قـــدره 

يورو.٠٠٠٦٠٠أخرى، وهي ليست على استعداد للقبول بغرامة التأخري البالغة 
مليون يورو ، لغايـة ٢٠٤مقدار جتاوز السقف احملدد للميزانية املتمثل يف وكنتيجة ملا تقدم، فإن-٢٠
١,٧و٠,٥ها، قـــدر بنحـــو وئ، ومبقتضـــى الســـيناريوين، أفضـــل احلـــاالت وأســـ٢٠١٦نيســـان/أبريل ١١

مليــون يــورو علــى التــوايل. وأوضــح مــدير املشــروع أن مقــرتح كــورتيس الــداعي إىل تســوية كافــة األحــداث 
مليون يـورو ٠,٥التقرير املرحلي (أوردهامليون يورو مشمول باألرقام اليت ٠,٧مبقدار املوجبة للتعويض

مليــــون يــــورو يف ســــيناريو أســــوأ احلــــاالت). وبــــّني مــــدير املشــــروع أن ٠,٧يف ســــيناريو أفضــــل احلــــاالت و
٠٠٠يــورو (٠٠٠٩٠٠السـيناريوين كليهمـا ينطويــان علـى نـزاع حمتمــل إضـايف بشـأن التكــاليف مقـداره 

يورو مطالبات أخرى).٠٠٠٣٠٠يورو مبلغ غرامة التأخري زائد ٦٠٠
أيار/مــايو ١٦وبنــاء علــى طلــب اللجنــة، وقــع عــرض التقريــر املرحلــي يف هيكليــة جديــدة: لغايــة -٢١

مل يعــد التقريــر املرحلــي يشــتمل علــى ســيناريو أفضــل احلــاالت وســيناريو أســوأ احلــاالت بــل علــى ٢٠١٦
يـورو، مـع ٨٢٥٦٨٩١وأظهر السيناريو "الـواقعي" جتـاوزاً لسـقف التكـاليف مقـداره سيناريو "واقعي". 

يـورو، الـذي حـل ٠٠٠٩٠٠عدم األخذ بعني االعتبـار القضـايا املاليـة العالقـة بشـأن مبلـغ أقصـى قـدره 
.مليون يورو فيما يتعلق بالتصنيف األمين١,٥حمل املطالبة السابقة القدمية العهد لكورتيس ومقدارها 

تسوية التكاليف املالية العالقة)ه(

بــالنظر إىل أن األرقــام اجلــاري التفــاوض حوهلــا تتجــاوز غــالف امليزانيــة املــأذون بــه، طلــب مــدير -٢٢
املشــر وع مــن اللجنــة إســداءه التوجيــه بشــأن ماهيــة العــرض املــايل القــاطع املمكــن أن يقدمــه إىل املقــاول. 

أمـوال يف امليزانيـة وعلى خلفية نقاشات الرئيسة مع ممثلي احملكمة حول املواضع اليت ميكن فيهـا ختصـيص 
العادية للمحكمة خبصـوص جتـاوز سـقف التكـاليف، أكـدت الرئاسـة علـى أن بإمكـان مـدير املشـروع أن 

إىل أن يف الوسـع الظفـر ةمطمئنـيواصل التفاوض حول مبلغ مل تأذن به رمسياً اجلمعية، حيث إن اللجنـة 
لجنـة إىل أن اللجنـة سـبق وأن قـررت يف  مببالغ إضافية ضمن امليزانيـة العاديـة للمحكمـة. وأشـار أعضـاء ال

كانون األول/ديسمرب أنه يتعذر عليها أن تأذن بزيادة يف ميزانيـة املشـروع املوحـد أو يف مسـتوى النفقـات 
بوضوح ى أنه طاملا أن ليس هناك ما يبّني مليون يورو. وأكد أعضاء اللجنة أيضاً عل٢٠٤املتوقع وقدره 

اللجنة ليست يف وضع يسمح هلا بتوفري أي توجيه خبصوص التمويل.األرقام النهائية املضبوطة، فإن
بأن اللجنة، أبلغ مدير املشروع ٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٣ويف جلستها الثالثة والعشرين، املعقودة -٢٣

مشـروع اتفـاق يرمــي إىل تسـوية املســائل العالقـة مت التوصــل إليـه مــع املقـاول العــام، وهـو مــا جيعـل التكلفــة 
مليون يورو. وعلى هذا النحو، يكون املشروع قد جتاوز الغالف ٢٠٥,٧٥اإلمجالية للمشروع تصل إىل 

ن يورو. كما و ملي١,٧٥ف مبا قدره املايل املنصوص عليه يف امليزانية والذي أذنت به مجعية الدول األطرا
مليون يورو جيب تسديده يف أواخـر سـنة ١,٧٥أبلغ مدير املشروع اللجنة بأن املبلغ اإلضايف املتمثل يف 

، يف أعقاب الدورة اخلامسة عشرة للجمعية.٢٠١٦
اء واتفقت اللجنة مع مدير املشروع على أن مشروع رسالة التسوية سيوجه فـور إعـداده إىل أعضـ-٢٤

اللجنة، مقروناً بورقة مصاحبة تتضمن معلومات بشأن أطوار التكاليف يعدها مكتب مدير املشروع.
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، نظرت اللجنة يف مشروع رسالة التسوية املنطوي على فـرتة امتنـاع عـن ٢٠١٦متوز/يوليه ١ويف -٢٥
ا ثالثــة أيـام عمــل قبـل أن يوقــع مسـجل احملكمـة، ومــدير املشـروع ومــدبر  شـؤون املشــروع. االعـرتاض مـد

.)٧(وقد اعرتضت دول عديدة على إقرار مشروع رسالة التسوية
متوز/يوليــه ٢١واصــلت جلنــة املراقبــة نظرهــا يف املســألة يف جلســتها احلاديــة والعشــرين املعقــودة يف -٢٦

١٦. وعلـــــى إثــــــر مشــــــاورات غــــــري رمسيــــــة فيمـــــا بــــــني أعضــــــائها توصــــــلت اللجنــــــة إىل اتفــــــاق يف ٢٠١٦
:)٨(ومنطوق ذلك القرار نصه كاآليت.٢٠١٦آب/أغسطس 

إن اللجنة
ذا الصدد؛ حتيط علماً مبشروع اتفاق التسوية وباملشورة اليت أسداها خرباء 

إىل مــدير املشــروع أن يقــوم مبوافـاة املقــاول العــام كتابيــاً بالتفـاهم القائــل بــأن إبــرام تطلـب
وتنفيذ اتفاق التسوية يستلزم موافقة اجلمعيـة، وأنـه يف غيـاب هـذه املوافقـة ميكـن أن يطـرح اتفـاق 

التسوية جانباً؛
ا املقبلة يف إعـادة توزيـع مـوارد اجلمعيـة الـيت مل تُنفـذ تطلب  إىل اجلمعية أن تنظر يف دور

مــن أجــل تغطيــة التجــاوز احلاصــل يف الســقف املــذكور آنفــاً ومقــداره ٢٠١٦مــن ميزانيتهــا لعــام 
، وذلـك بغيـة تيسـري ICC-ASP/14/Res.5مليون يورو، الـذي أذنـت بـه اجلمعيـة يف القـرار ٢٠٤

احلصـول علـى مسـامهات ماليـة إضـافية مـن لـزوم وتنفيذ مشروع اتفـاق التسـوية دون عملية توقيع 
الدول األطراف، وذلك رهناً مبوافقة اجلمعية على مثل هذا التجاوز لسقف الغالف املـايل احلـايل 

ماليني يورو؛٢٠٤وقوامه 
ا املقبلةتوصي .بأن متنح اجلمعية األولوية الواجبة هلذه املسألة أثناء دور

عو ف املشر يلاجمموع تك)و(

إن مشروع االتفاق املتعلق بتسوية املسائل املالية العالقة مع املقاول العام مؤسسـة كـورتيس جعـل ٢٧
مليــون يــورو. وقــد ختطــى املشــروع علــى هــذا النحــو غــالف ٢٠٥,٧٥جممــوع تكلفــة املشــروع تصــل إىل 

.)٩(يورومليون ١,٧٥امليزانية الذي أذنت به اجلمعية والبالغ 

التمويل-باء
تمويل تجاوز سقف التكاليف اإلضافي-١

بأن رؤساء أجهزة احملكمة ٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٣أبلغ املسجل اللجنة يف جلستها املعقودة يف -٢٨
٤الثالثــــة قــــد اتفقــــوا علــــى اســــتيعاب التكــــاليف الزائــــدة، اســــتجابة لطلــــب اللجنــــة يف رســــالتها املؤرخــــة 

٩٨,٥يفوق مة نفسها مبعدل تنفيذ للميزانية الكاحملألزمت. وليتيسر القيام بذلك، ٢٠١٦آذار/مارس 
مـن ٢٠١٦مليـون يـورو يكـون متاحـاً يف امليزانيـة العاديـة لعـام ١,٧٥يف املائـة، بغيـة احلصـول علـى مبلـغ 

أجل تغطية التجاوز يف السقف احملدد للتكاليف. بيد أن املسجل أبرز أن النظام املايل والقواعد املالية ال 
ـا اجلمعيـة. ومثـل يسمح للمحكمة بأن تقرر استخدام امليزانية ألغـراض غـري  تلـك األغـراض الـيت أذنـت 

ــا اخلامسـة عشـرة، للمحكمــة يف إطـار القــرار  هـذه القضـية ميكــن تسـويتها إذا مـا أذنــت اجلمعيـة، يف دور

انظر البيان الذي أدلت به فرنسا الوارد يف املرفق التاسع من هذا التقرير.)٧(
القرار كامالً  يف املرفق السادس.يرد نص )٨(
مليــون يــورو ناجتــة عــن التفــاوض، زائــد مليــون واحــد يــورو مت اإلبــالغ عنهــا ســابقاً يف نطــاق ســيناريو أســوأ ٠,٧٥)٩(

نتيجة ألحداث إضافية موجبة للتعويض الزمة منذ انتهاء األعمال.٦ذ١٠احلاالت منذ كانون األول/ديسمرب 
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احلاصـل لسـقف التكـاليف احملـدد. التجاوزاملتعلق بامليزانية، أن تستخدم امليزانية الربناجمية العادية لتمويل 
يزانيــة يف إىل ذلــك مــن الــدول أن تضــع نصــب عينيهــا أن االســتعانة بفــائض املوطلــب املســجل باإلضــافة 

مــن شــأنه أن حيــد مــن قــدرة احملكمــة علــى تكــاليف املبــاين الدائمــة احملــددلتجــاوز ســقف ســبيل التصــدي 
. ٢٠٠٦استيعاب أي إمكانية للجوء إىل صندوق الطوارئ من خالل امليزانية العادية للمحكمة يف عـام 

حملكمة إىل اسـتخدام مـوارد صـندوق الطـوارئ فإنـه يتعـني عندئـذ علـى اجلمعيـة أن تنظـر يف فإن اضطرت ا
مسألة جتديد موارد صندوق الطوارئ.

ورحبت اللجنة باستعداد احملكمة الستيعاب التجاوز يف التكاليف ضمن امليزانية العادية وطلبـت -٢٩
األطــراف يف إطــار املفاوضــات ذات الصــلة إىل احملكمــة أن تقــوم بصــورة منتظمــة وشــفافة بــإبالغ الــدول 

.بامليزانية أو أية جوانب أخرى تتعلق بتنفيذ امليزانية واالنعكاسات على صندوق الطوارئ
ة المضيفةقرض الدول-٢

ا الرابعة عشرة، بفجوة مالية قـدرها يصـل إىل -٣٠ مليـون يـورو حـدثت ٣,٥نوهت اجلمعية، يف دور
اق القرض واحلسم املطبق على الدول األطراف اليت تقـوم بالتسـديد بني التخفيض يف القرض مبوجب اتف

دفعــة واحــدة، ارتكــازاً علــى قــرارات اجلمعيــة. كمــا نوهــت اجلمعيــة مــع التقــدير بــالعرض الــذي تقــدمت بــه 
مليون يورو، كحل سياسي باإلضافة ٣,٥الدولة املضيفة واملتعلق بسد الفجوة املالية مبا يصل مقداره إىل 

كـــــانون ١٨مليـــــون يـــــورو إىل احملكمـــــة يف ٣,٥. وحولـــــت الدولـــــة املضـــــيفة مبلـــــغ )١٠(ة تُقـــــدمإىل مســـــامه
.)١١(٢٠١٥األول/ديسمرب 

ملكية المباني الدائمة-اً لثثا
الفوائد المتعلقة بالملكية-ألف

ا الرابعة عشرة، رحبـت اجلمعيـة مبقـرتح اللجنـة الـداعي إىل أن تعـاجل املسـائل ذات الصـلة -٣١ يف دور
بوصـول الـدول األطـراف إىل املبـاين الدائمـة وباسـتخدام هـذه املبـاين مـن خـالل املشـاورات الـيت تـدور بــني 

تقـــوم لـــك بواقـــع أن األجهــزة املختصـــة للجمعيـــة وبـــني احملكمـــة. وأحاطـــت اجلمعيـــة علمـــاً باإلضـــافة إىل ذ
ــا، اجلمعيـة مســتقبًال بتحديـد  نقــاط الــدخول األنسـب هلــذه الــدول وغـري ذلــك مــن املسـائل ذات الصــلة 

.)١٢(أخذاً بعني االعتبار الوالية املسندة إىل اهليكلية اجلديدة املتعلقة باحلوكمة

الهيكلية المتعلقة بالحوكمة-باء
ــا الرابعــة عشــرة، وجهــت اجلمعيــة -٣٢ إىل املكتــب بــأن يواصــل املناقشــات الــدائرة حــول دعــوةيف دور

هيكليــة جديــدة ختــص املبــاين الدائمــة ويقــوم بتقـــدمي تقريــر عــن هــذا املوضــوع إىل الــدورة اخلامســة عشـــرة 
ت نظرها . ونظرت اللجنة يف هذه القضية يف جلسات متعددة، العتقادها بأن تقدمي وجها)١٣(للجمعية

إىل املكتب حول هذا املوضوع سيكون عامًال مساعداً.

ل،(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥عشـــــــــــرة ... رابعـــــــــــة الـــــــــــدورة الالوثـــــــــــائق الرمسيـــــــــــة ... )١٠( ــــــــــــا ،د األول، اجلـــــــــــزء الثالـــــــــــثـــ
ICC-ASP/14/Res.5 ٣٥و٣٤تان ، الفقر.

] من هذا التقرير.٦٢انظر الفقرة [)١١(
.٥٢-٥٠املرجع نفسه، الفقرات )١٢(
ل،(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥عشـــــــــــرة ... رابعـــــــــــة الوثـــــــــــائق الرمسيـــــــــــة ... الـــــــــــدورة ال)١٣( ــــــــــــا ،د األول، اجلـــــــــــزء الثالـــــــــــثـــ

ICC-ASP/14/Res.5 ٥٩-٥٦ات، الفقر.
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وأقـــرت اللجنـــة بـــأن إرســـاء هيكليـــة جديـــدة للحوكمـــة ينبغـــي أن يأخـــذ بعـــني االعتبـــار الـــدروس -٣٣
ديد يف نفــس هــذا الســياق علــى أنــه ينبغــي حتقيــق االســتخدام بــة اللجنــة. وجــرى التشــاملستخلصــة مــن جتر 

ا أعضاء اللجنة  األمثل للمعارف والكفاءات اليت يتمتع 
املقبلة ينبغي أن تضم دوًال أطرافـاً، ذهـب الـبعض احلوكمةوعلى حني أّصر البعض على أن هيئة -٣٤

ن قلــم احملكمــة هــو الواجــب أن اآلخــر إىل أن األمــر ال يســتدعي وجــود أي جلنــة علــى اإلطــالق، حيــث إ
اتفقوا على ضـرورة ممارسـة الـدول األطـراف الرقابـة علـى أيـة آثـار يتوىل أمر اإلدارة على أن أعضاء اللجنة 

ى النهـــوض بـــإدارة املبـــاين الدائمـــة، وعلـــى أن أفضـــل مـــن ميارســـها هـــو الفريـــق العامـــل يف ماليـــة ترتتـــب علـــ
حيث ال حاجة للجنة خاصة أو دائمة.الهاي، أو عند الضرورة جلنة فرعية تابعة له

أعضـــاء اللجنـــة علـــى أن مـــن األمهيـــة احلامســـة مبكـــان وضـــع اختصاصـــات واضـــحة بعـــض واتفـــق -٣٥
وشـــاملة، مـــع التوزيـــع الواضـــح للصـــالحيات واملســـؤوليات لتفـــادي بعضـــاً مـــن التحـــديات الـــيت واجهتهـــا 

الـــيت تســـند ألي جلنـــة تنشـــأ اللجنـــة علـــى أن صـــياغة االختصاصـــات بعـــض أعضـــاء اللجنـــة. كمـــا اتفـــق
توصـيات إىل املكتـب بشـأن عناصـر يفـرتض سـتقدممستقبًال هي عملية منوطـة باملكتـب، إال أن اللجنـة 

الـيت ســتمارس عليهـا ودور الدولــة املضـيفة. ومتــت الرقابــةأن تـدرج، مــن قبيـل طبيعــة تركيبـة اللجنــة، ونـوع 
صات.اإلشارة إىل ضرورة مشاركة احملكمة يف صياغة االختصا

ا إىل املكتب (املرفق الثامن).-٣٦ وتقدم اللجنة مقرتحا

التكلفة اإلجمالية للملكية-جيم
طلبــت اجلمعيــة إىل اللجنــة تفعيــل كافــة جوانــب االســرتاتيجية املتعلقــة بإمجــايل تكلفــة امللكيــة الــيت -٣٧

. وشــرعت اللجنـــة يف تبــادل لـــآلراء حـــول هــذه املســـألة، واضــعة يف االعتبـــار املقـــرر )١٤(يتضــمنها تقريرهـــا
.ICC-ASP/15/Res.5املتعلق بالتكلفة اإلمجالية للملكية الوارد يف املرفق الثاين من القرار 

ونظرت اللجنة يف هذه املسألة يف جلسات عديدة. ورأى أعضاء اللجنة يف املرفق الثاين ما يـوفر -٣٨
من االرشاد املهم. من ناحية أخـرى، رئـي أن جانبـاً مـن املقرتحـات يتصـف بالصـالبة يف هيكليتهـا بعضاً 

وأثــريت بعــض الشــكوك فيمــا خيــص عقالنيــة الــبعض مــن األرقــام الــيت ســيقت. وجــرى التأكيــد علــى أن 
تحتاج وســـاألرقـــام حباجـــة إىل إعـــادة تقيـــيم يســـتند إىل التشـــغيل اليـــومي مقرتنـــاً مبـــدخالت قلـــم احملكمـــة.

اية املطاف، إىل البت فيما إذا كانت ستختار منوذجاً من النماذج املقرتحة يف املرفق الثاين  اجلمعية، يف 
وإذا كــان األمـــر كـــذلك أن تنشـــئ صـــندوقاً مث حتـــدد احلجـــم املناســـب لـــه. فـــإذا مـــا قـــررت اجلمعيـــة إنشـــاء 

ط أعضــاء اللجنـة الضـوء علــى صـندوق كبـري احلجـم فــإن دور اللجنـة سيشـمل إدارة هــذا الصـندوق. وسـل
واقع أن مثل هذا االستثمار اخلـارق للعـادة سيسـتدعي مراقبـة الـدول األطـراف لـه. مـن ناحيـة أخـرى، إن 

ـذا اخلصـوص. و امتنعت اجلمعية عن إنشاء صندوق كهذا، فسيكون دور جلنة احل كمة حمدوداً يف طابعه 
م مــــازالوا مــــرتددين يف التقــــدم  بــــاقرتاح إنشــــاء صــــندوق كبــــري احلجــــم، ألن مــــن وأقــــر أعضــــاء اللجنــــة بــــأ

املشكوك فيه أن توافق الدول األطراف على اإلسـهام فيـه مببـالغ كبـرية إضـافة إىل مـا تسـهم بـه يف امليزانيـة 
العادية.

وتــرى اللجنــة أن قضــية التكلفــة اإلمجاليــة للملكيــة تــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً بقضــية هيكليــة احلوكمــة. -٣٩
ا إىل املكتب.وتبقى املسألة مط روحة على اللجنة للبحث فيها وستقدم توصيا

ا السابعة والعشرين-٤٠ ا جلنة امليزانية واملالية يف دور . ويف هذا )١٥(ونظرت اللجنة يف اآلراء اليت أبد
ا إىل املكتب (املرفق الثامن). الصدد، تقدم اللجنة مقرتحا

ل،(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥عشـــــــــــرة ... رابعـــــــــــة الوثـــــــــــائق الرمسيـــــــــــة ... الـــــــــــدورة ال)١٤( ــــــــــــا ،د األول، اجلـــــــــــزء الثالـــــــــــثـــ
ICC-ASP/14/Res.5 ٦٩ة ، الفقر.
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مسائل أخرى-اً رابع
أحاطــت اللجنــة علمـــاً بــأن الفوائـــد املرتاكمــة علـــى مــر األعــوام املتأتيـــة مــن أمـــوال مشــروع املبـــاين -٤١

]٣٢٦٥٥٣[الدائمة، وهي باألسـاس فوائـد تراكمـت نتيجـة للمـدفوعات املسـددة دفعـة واحـدة وقيمهـا 
يورو، كما يبني ذلك التدفق النقدي املتوقع الوارد يف املرفق الرابع.

ا السابعة والعشريند، قبلت ويف هذا الصد-٤٢ .)١٦(اللجنة توصيات جلنة امليزانية واملالية يف دور
غرار السنوات املاضية جيب أن ُحتسب األنصبة املقررة للدول األطراف وأوصت اللجنة بأنه على-٤٣

القلـق اجلديدة باالستناد إىل التكلفة اإلمجاليـة للمبـاين الدائمـة علـى حـني بـّني وفـد مـن الوفـود عـن بعـض
اختاذ قرار على أوصى بوجوب و من أن هذه املسامهة قد تُثقل كاهل البعض من الدول األطراف املنضمة

أساس فردي وقت االنضمام. وأعربـت وفـود أخـرى عـن القلـق مـن أن أمـراً كهـذا مـن شـأنه أن يعيـد فـتح 
نص متوازن بعناية وعّربت عن تفضيلها بشكل قوي االحتفاظ بالصيغة الراهنة.

)١٧(تقديم التقارير المالية-اً خامس

نفقات المشروع-ألف
مخصصات ميزانيتي التشييد واالنتقال-١

مليــــون يــــور بأســــعار عــــام ١٩٠حــــددت تكــــاليف التشــــييد أصــــًال مــــن قبــــل اجلمعيــــة مبــــا قــــدره -٤٤
ماليـــني يـــورو عـــام ٦,٣حتديـــد الوفـــورات املســـقطة املتأتيـــة مـــن تكـــاليف التشـــييد مبقـــدار ومت)١٨(٢٠١٤
مليون يورو لتغيري التصميم مـن أجـل الزيـادة يف مرونـة اسـتخدام املبـاين ٠,٧استخدم منها مبلغ ٢٠١٣

يـة مليـون يـورو، وعلـى هـذا النحـو اخنفضـت ميزان٥,٦الدائمة. وحتققت، نتيجة لذلك وفـورات مقـدارها 
ماليني يورو.١٨٤,٤التشييد إىل 

مث إن توحيــــد مشــــروعي التشــــييد واالنتقــــال مســــح ملكتــــب مــــدير املشــــروع بالتصــــرف األفضــــل يف -٤٥
تكـــاليف االنتقـــال، مبـــا يف ذلـــك تكـــاليف معـــدات املســـتعمل غـــري املدجمـــة (وباســـتبعاد تكـــاليف مـــوظفي 

انــب باالعتمــاد علــى الوفــورات الــيت تتيحهــا .) مــع متويــل ج)١٩(ماليــني يــورو١٩,٨احملكمــة)، احملــددة بــــ 
مليــون يــورو فهــو ســيمول مــن ٥,٧أمــا املبلــغ املتبقــي ومقــداره )٢٠(مليــون يــورو)٥,٦ميزانيــة التشــييد )

مليـون ٤,٤٧ومت نقـل مبلـغ )٢١(٢٠١٤إىل ٢٠١٢الفوائض اليت حتققها احملكمة واملتأتية من ميزانيـات 
. لكــن مل يكــن هنــاك أي ٢٠١٤إىل املشــروع يف نيســان/أبريل )٢٢(٢٠١٢يــورو يتعلــق بفــائض مــن عــام 

.٢٠١٤و٢٠١٣فائض بالنسبة للعامني 

)١٥(ICC-ASP/15/15.
.٢٣٦املرجع نفسه، الفقرة )١٦(
هذا القسم مكتب مدير املشروع.أعّد )١٧(
من الديباجة.١٠، الفقرة ICC-ASP/6/Res.1القرار )١٨(
.٥و٣، الفقرتان ICC-ASP/6/Res.6القرار )١٩(
.ICC-ASP/12/43/Add.1تقرير عن أنشطة جلنة املراقبة، امللحق )٢٠(
.٤- ٧البند –استخدام الفوائض –، املرفق الثاين، تعديل على النظام املايل والقواعد املالية ICC-ASP/12/Res.2القرار )٢١(
قـــد متـــت املوافقـــة عليـــه، وافقـــت ٤-٧. مبـــا أن أول تنفيـــذ لتعـــديل البنـــد ٢٠، الفقـــرة ICC-ASP/12/Res.2القـــرار )٢٢(

.٤واملرفق ١٧، الفقرة CBF/22/15خصص لتمويل مشروع امليزانية ٢٠١٢اجلمعية كذلك على مبلغ مساو لفائض عام 
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١١,٣مليون يورو وكذلك ميزانية االنتقال وقدرها ١٨٤,٤وسيتم متويل ميزانية التشييد وقدرها -٤٦
فقت مجعية الدول مليون يورو. وقد وا١٩٥,٧مليون يورو باالعتماد على ميزانية املشروع املوحد وقدرها 

.)٢٣(مليون يورو)٤,٣على متويل إضايف (مقداره ٢٠١٤األطراف يف كانون األول/ديسمرب 
ماليــــني يــــورو، ٦ويف حزيران/يونيــــه، أذنــــت اجلمعيــــة بزيــــادة يف غــــالف امليزانيــــة املوحــــدة مبقــــدار -٤٧

يـورو لـن تصـرف إذا ٥٢٤١٩٩٣١مليون يورو، منها ٢٠٦وبذلك بلغ مقدار ميزانية املشروع املوحد 
.)٢٤(ما أسفرت آلية التشارك للعقد املربم مع املقاول العام عن نتيجة كهذه

يـــورو ٠٠٠٧٥٠٢٠٥يتمثـــل يف ٢٠١٦تشـــرين األول/أكتـــوبر ١٥وجممـــوع املخصصـــات يف -٤٨
، رهنـــاً مبوافقـــة مجعيـــة الـــدول األطـــراف علـــى مشـــروع التســـوية الـــيت يتفـــاوض عليهـــا ٢٠١٦بأســـعار عـــام 

مدير املشروع ومؤسسة كورتيس للبناء. ويرد املزيد مـن التفصـيل املتعلـق باملخصصـات وبالنفقـات مكتب 
بالنسبة ملشروع التشييد واالنتقال يف املرفق األول من هذا ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ١٥الفعلية لغاية 

التقرير.

اإلنفاق من ميزانيتي التشييد واالنتقال-٢

ـــــاء عـــــام-٤٩ تشـــــرين ١٥املتصـــــلة مبشـــــروعي التشـــــييد واالنتقـــــال لغايـــــة ٢٠١٦بلغـــــت النفقـــــات أثن
ألف يورو.٦٦٧,٢٤ما قدره ٢٠١٦األول/أكتوبر 

)٢٠١٦تشـــــرين األول/أكتــــــوبر ١٥وحـــــىت ٢٠٠٨عــــــام نات املشـــــروع (مــــــبلـــــغ جممـــــوع نفقــــــ-٥٠
يــــــــورو انفقــــــــت علــــــــى مشــــــــروع التشــــــــييد ومقــــــــدار٨٠١٠٨٩١٩٣يــــــــورو منهــــــــا ٣٦٠٦٤٨٢٠٣
يورو على مشروع االنتقال. وترد يف املرفق األول تفاصيل إضافية.٥٥٩٥٥٨١٠

النفقات من الميزانية السنوية للمحكمة-٣

مكتـب مـدير املشـروع (املبـاين الدائمـة) عـن ١-بلغت النفقات املتصلة بالربنامج الرئيسي السابع-٥١
بــآالف اليــورو) مــا مقــداره (معــرباً عنهــا ٢٠١٦تشــرين األول/أكتــوبر ١٥إىل ٢٠٠٨الفــرتة املمتــدة مــن 

ــــايل: ٥٢٣,٤٥ ــــورو مقســــمة علــــى النحــــو الت ــــورو يف عــــام ٨٣,٨ي ــــورو يف عــــام ٣١٧,٤و٢٠٠٨ي ي
يـــورو يف عـــام )٢٥(٥٨٦,٧و٢٠١١يـــورو يف عـــام ٣٨٦,٤و٢٠١٠يــورو يف عـــام ٣٩٥,٤، و٢٠٠٩
يــورو يف عــام ٠٦٨,٤١و٢٠١٤يــورو يف عــام ٢٣٥,٢١و٢٠١٣يــورو يف عــام ٩٩٨,٤و٢٠١٦
. ويــرد يف املرفــق الثــاين ٢٠١٦تشــرين األول/أكتــوبر ١٥لغايــة ٢٠١٦يــورو يف عــام ١٨١,٧و٢٠١٥

مزيد من التفاصيل.
كمـة، مل تعـد ويف أعقاب قرار اللجنة اعتماد اهليكليـة املتعلقـة باحلوكمـة باالتفـاق مـع مسـجل احمل-٥٢

ايـــة عـــام ٣٧٧٠ميزانيـــة الربنـــامج الفرعـــي  وجـــرى االدمـــاج الكلـــي ملـــوظفي وأنشـــطة ٢٠١٣قائمـــة يف 
ـــذا الربنـــامج الفرعـــي مـــن ١-يف الربنـــامج الســـابع٣٧٧٠الربنـــامج الفرعـــي  . وبلغـــت النفقـــات املتعلقـــة 

مليون يورو.٠٢١,٢٢ما مقداره ٢٠١٣إىل ٢٠٠٨
اية عام ١-رئيسي السابعولن يكون للربنامج ال-٥٣ .٢٠١٦وجود يف 

للمشروع" ميزانية التشييد واالنتقال، زائدًا ميزانية المحكمـة التكاليف اإلجمالية المسقطة -٤
(المباني الدائمة)

.١٧الفقرة ، ICC-ASP/13/Res.2القرار )٢٣(
.٢الفقرة ، ICC-ASP/13/Res.6القرار )٢٤(
الزيادة نتيجة لدمج مكتب مدير املشروع ومكتب مشروع املباين الدائمة.)٢٥(
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أســفر تنقــيح اإلطــار املــايل عــن توضــيح أثــر تكــاليف املشــروع مــن خــالل حتديــد التكــاليف ذات -٥٤
يزانية السنوية للمحكمة وتلك املمولة عن طريق ميزانييت التشييد واالنتقال.الصلة باملشروع املمولة من امل

ويــوفر املرفــق الثالــث تقــديراً لكامــل التكــاليف ذات الصــلة باملشــروع عــن الفــرتة املمتــدة مــن عــام -٥٥
. وتبلــــغ التكــــاليف اإلمجاليــــة ٣٧٧٠، مبــــا يف ذلــــك الربنــــامج الفرعــــي الســــابق ٢٠١٦إىل عــــام ٢٠٠٨

مليــون يــورو بالنســبة ملشــروعي ٢٠٥,٧٥مليــون يــورو. وهــذا الــرقم قوامــه مبلــغ أقصــاه ٢١٣,٣التقديريــة
مليون يورو من امليزانيات السنوية العادية للمحكمة.٧,٥التشييد واالنتقال، ورقم تقديري قدره 

ــــل يف -٥٦ ــــ٧,٥واملبلــــغ املتمث ــــات الســــنوية للمحكمــــة يشــــمل الربن ــــورو الــــوارد يف امليزاني امج مليــــون ي
.٣٧٧٠والربنامج الفرعي السابق ١-الرئيسي السابع

توقعات التدفقات النقدية-٥

.لتوقعات التدفقات النقدية املتوقعةيتضمن املرفق الرابع استعراضاً -٥٧
يـورو. وقـد ٧١٧,٠٠١٨٥٢وقد بلغت الفوائد املرتاكمة املتأتية من قرض الدولة املضيفة مـا مقـداره - ٥٨

وفقاً لألحكام الواردة يف اتفاق القرض.٢٠١٦املبلغ للدولة املضيفة يف أوائل عام جرى تسديد هذا 
ويبّني جدول التدفقات النقدية الوارد يف املرفق الرابع من هذا التقرير أن هناك حاجـة للمزيـد مـن -٥٩

.٢٠١٧و٢٠١٦التمويل بالنسبة مليزانييت التشييد واالنتقال خالل العامني 

االستئمانيالصندوق -٦
، املرفق السادس، لتودع ICC-ASP/6/Res.1أنشأ مسجل احملكمة صندوقاً استئمانياً طبقاً للقرار -٦٠
األمـوال املكرسـة لتشـييد املبــاين الدائمـة للمحكمـة. ومل تـرد أيــة تربعـات مـن احلكومـات أو املنظمــات فيـه 

الدولية، أو األفراد أو الشركات أو غري ذلك من الكيانات.

المدفوعات المسددة دفعة واحدة-باء
دولة طرفاً آثرت التسديد دفعة واحدة ٦٥، هناك ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١حىت تاريخ -٦١

يورو. وبلغت املدفوعات املسددة دفعة واحدة اليت مت تلقيهـا ٤٠٥٩٨٣٩٢وتعهدت بدفع ما مقداره 
٠١٥٨٤٩١الزائــد املــدفوع منهــا مــا قــدره يــورو، ميثــل ٣٠٣٥٦٨٩٤دولــة طرفــاً مــا قــدره ٦٢مــن 

يـورو. وتــرد تفاصــيل إضــافية يف هــذا الصــدد يف املرفــق اخلـامس مــن هــذا التقريــر. وبتــت اجلمعيــة يف كيفيــة 
.)٢٦(ICC-ASP/14/Res.5(د) من منطوق القرار٦٧التصرف يف هذه املدفوعات الزائدة يف الفقرة 

، ٢٠١٥تشــــرين الثــــاين/نوفمرب ٢٦، املعتمــــد يف ٣٥الفقــــرة ، ICC-ASP/14/Res.5لقــــرار لاً تنفيــــذ- ٦٢
، خبصـــوص املســــامهة ٢٠١٥تشـــرين الثـــاين/نوفمرب ١٦أبرمـــت الدولـــة املضـــيفة واحملكمـــة مـــذكرة تفـــاهم يف 

، إىل ٢٠١٥كـانون األول/ديسـمرب ١٨املضـيفة. وعمـدت الدولـة املضـيفة، يف ةاإلضافية املقدمـة مـن الدولـ
رو إىل احملكمـــة. وتضـــمنت مـــذكرة التفـــاهم العـــرض املقـــدم مـــن الدولـــة املضـــيفة مليـــون يـــو ٣,٥حتويـــل مبلـــغ 

مليـون يـورو، فـإن مـن شـأن احملكمـة أن ٣,٥وة املاليـة تقـل بالفعـل عـن جـوالذي مفاده أنه إذا مـا كانـت الف
تســـتخدم الفـــائض يف ســـبيل ســـداد القـــرض، ممـــا يرتتـــب عليـــه التخفـــيض يف املســـامهات الـــيت تقـــدمها الـــدول 

اف املشــاركة يف القــرض اعتبــارا مــن تــاريخ انتهــاء القــرض ومــا بعــد ذلــك، وذلــك طبقــاً لالتفــاق املتعلــق األطــر 

"ينبغــــي أن يعــــرض الفــــائض النــــاجم عــــن الزيــــادة املفرطــــة يف ســــداد االشــــرتاكات يف املبــــاين الدائمــــة االشــــرتاكات )٢٦(
ــــــــى الــــــــدول األطــــــــراف نفســــــــها علــــــــى املــــــــدى الطويــــــــل"، الفقــــــــرة  لقــــــــرار(د) مــــــــن منطــــــــوق ا٦٧املســــــــتقبلية املســــــــتحقة عل

ICC-ASP/14/Res.5.
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حزيران/يونيــه ٢٨بــالقرض. والفجــوة الــيت يشــكوها الســداد دفعــة واحــدة، بعــد انقضــاء األجــل احملــدد وهــو 
وافقت الدولة يورو. و ٧٧٥٣٨١يورو. وبلغ فائض التربعات اإلضافية ٢٢٥١١٨٣، تتمثل يف ٢٠١٦

يــورو٦٨٩٥٢٥هيف املائــة علــى التربعــات، أي مــا مقــدار ١٧,٥املضــيفة كــذلك علــى مــنح خصــم مبقــدار 
.إضافية
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المرفق األول
٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ١٥ملّخص لالستعراض المالي اإلجمالي لغاية 

املخصصاتام سابنظة بتنفيذ امليزانيامليزانية

ا  ميزانية اعتمد
مجعية الدول 

األطراف

ميزانية اعتمدت 
لتنفها جلنة 

الوضع عند اإلقفالاملراقبة

املسدد بنظام ساب 
حىت تارخيه

نظام ساب جلنة 
املراقبة حىت 

تارخيه
امللتزم به تنفيذ كلي 

بنظام ساب

ما مل يدرج 
بعد بنظام 

ساب
املنتظر االلتزام 

به
جمموع التكلفة 

حبسب أسوأ سيناريو
)٢-+ألف+باء٥()٢-(باء(ألف))٣+٢=٥()٣()٢(

ليف التشييداتك
١٤٠شكل اال تفاق (باستثناء القيمة املضافة) ٣٠٧ ٢٠٠٧٣٧ ٥٠٠١٤١ ٠٤٤ ١٤١صفرصفر٧٠٠ ٠٤٤ ٧٠٠

صفرصفرصفرصفرصفرصفر٣سهم احملكمة عقد اهلندسة والبناء 
٩القيمة املضافة ٢٣٤ ٨٨١١٠٧ ٦٤٨٩ ٣٤٢ ٩صفرصفر٥٢٩ ٣٤٢ ٥٢٩

١التشييد تكاليف أخرى ٧١٠ ١صفر٢٩٤ ٧١٠ ١صفرصفر٢٩٤ ٧١٠ ٢٩٤
١٢املخاطر ٠٤٦ ١٢صفر٢٣١ ٠٤٦ ٢٣١١٧ ٧٠١ ١٠١٨٣٧ ٣٩٣١٨ ٥٣٨ ١٤صفر٤٩٣ ٥٠٠١٨ ٥٥٢ ٩٩٣

٢الرخص والرسوم ٥٤٩ ٢صفر٥٢٦ ٥٤٩ ٥٢٦٢ ٥٦٠ ٢صفر٦٩٩ ٥٦٠ ٢صفرصفر٦٩٩ ٥٦٠ ٦٩٩
٢٠الرسوم ٤٩٢ ٢٠صفر١٨٨ ٤٩٢ ١٨٨٢٠ ٠٨٧ ١٢٦٣٧ ٩٥٩٢٠ ١٢٥ ٢٠صفرصفر٠٨٥ ١٢٥ ٠٨٥

١تكاليف أخرى ٥٠٠ ١صفر٠٠٠ ٥٠٠ ٠٠٠١ ٤٨٨ ١صفر٥٠٠ ٤٨٨ ١صفرصفر٥٠٠ ٤٨٨ ٥٠٠
٨صفرامليزانية اإلضافية ٣٠٠ ٠٠٠٨ ٣٠٠ صفرصفرصفرصفرصفرصفر٠٠٠

موع الفرعي لنفقات ا
التشييد

١٨٤ ٣٤٧ ٦٤٥٨ ٣٠٠ ٠٠٠١٩٢ ٦٤٧ ٦٤٥١٩٣ ٠٨٩ ٨٠١١ ٧٢٠ ٤٩٩١٩٤ ٨١٠ ١٤صفر٣٠٠ ٥٠٠١٩٤ ٨٢٤ ٨٠٠

االنتقال
١تكاليف التشييد املتصلة باالنتقال ٠٦٧ ١صفر٣٥٥ ٠٦٧ ٣٥٥٣ ١٩٦ ٣-٤٥٠ ١٩٦ ٣صفرصفر٤٥٠ ١٩٦ ٤٥٠

٣الرسوم املتصلة باالنتقال ٤٥٠ ٣صفر٨٢٠ ٤٥٠ ٨٢٠٢ ٦١٩ ١٤٥١٤٢ ٦٣٢٢ ٧٦١ ٤٩صفر٧٧٧ ٨١٠٢ ٨١١ ٥٨٧
٦املعدات املتصلة باالنتقال ٨٣٤ ٦صفر١٨٠ ٨٣٤ ١٨٠٤ ٧٤٢ ٩٦٥٧٨ ٩٩٢٤ ٨٢١ ٩٥صفر٩٥٧ ٢٠٧٤ ٩١٧ ١٦٣

صفرصفرصفر---فرصصفرصفراالحتياطي
موع الفرعي املتعلق  ا

باالنتقال
١١ ٣٥٢ ١١صفر٣٥٥ ٣٥٢ ٣٥٥١٠ ٥٥٨ ٥٥٩٢٢١ ٦٢٤١٠ ٧٨٠ ١٤٥صفر١٨٣ ٠١٧١٠ ٩٢٥ ١٩٩

١٩٥ّ المجموع الموح د ٧٠٠ ٠٠٠٨ ٣٠٠ ٠٠٠٢٠٤ ٠٠٠ ٠٠٠٢٠٣ ٦٤٨ ٣٦٠١ ٩٤٢ ١٢٣٢٠٥ ٥٩٠ ١٥٩صفر٤٨٤ ٥١٧٢٠٥ ٧٥٠ ٠٠٠
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المرفق الثاني
(مكتــب مــدير١-النفقــات والميزانيــة المتوقعــة مســتقبًال للبرنــامج الرئيســي الســابع

(بآالف اليورو)٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ١٥المشروع) حتى 
٧١٢٠و٧١١٠

مكتب مدير المشروع 
(المباني الدائمة)

النفقات 
الفعلية 
٢٠٠٨

النفقات 
الفعلية 
٢٠٠٩

النفقات 
الفعلية 
٢٠١٠

النفقات 
الفعلية 
٢٠١١

النفقات 
الفعلية 
٢٠١٢

النفقات 
الفعلية 
٢٠١٣

النفقات 
الفعلية 
٢٠١٤

النفقات 
الفعلية 
٢٠١٥

يزانيةامل
املعتمدة 

٢٠١٦(**)

النفقات الفعلية 
لغاية 

١٥/١٠/٢٠١٦

معدل 
التنفيذ 
%الفعلي 

النفقات 
املتوقعة 
٢٠١٦

موع  ا
٢٠٠٨ -

٢٠١٦(**)(*)
املوظفون الفنيون

ال توجد تفاصيل موظفو فئة اخلدمات 
العامة

موع  الفرعيا
للموظفني

٢١٠٣٪٤٨٢٦٦٣١٥٣٢١٣٥٢٥٩٩٦٥٤٤٢٣٢١٠١٥٧٧٤ ١٩١

١٦٢٦٩٣٧٧٤٣٥٣٤٨٣٠٠٠١املساعدة املؤقتة العامة ٠٠١
-٠٠ريوناشاالستاخلرباء 

موع الفرعي ا
اآلخرينللموظفني

١٦٢٦٩٣٧٧٤٣٥٣٤٨٣٠٠٠١ ٠٠١

٢٩٥٪صفر٠٤١٤١٩٦١٠٢٥١٠٢٠السفر
٢٢٥٪صفر٥٨٢٤١٠٢٠الضيافة

٢٢٦١٪٣٥٢٩٢٨١٤٨٣٠٩١٨٧١١٩٢٣٢٢٢٩اخلدمات التعاقدية ٠٦٦
٥٦٧-٣٣٦٠١٣٨٠١التدريب

النفقات التشغيلية 
العامة

٢٣٢٪صفر٩٢٠٠٠٠٠٠٢٠

١٢٪صفر١٠٠٠٠١٠اإلمدادات واملواد
٠٤١-١١٠٠١٣٠٢٣٠٠األثاث واملعدات

موع  الفرعي لغريا
املوظفني

٢٤٠١٪٣٥٣٤٥٣٥٥١٩٧٣٢٤٢٢٨١٦٢٢٤٠٢٣٠ ٣٣٠

٨٣٣١٧٣٩٥٣٨٦٥٨٦٩٩٨١٢٣٥١٠٦٨٤٥١١٨١٤٥١٥المجموع ٥٢٣
.تقديرات فقط وقابلة للتغيرياملبالغ (*)

السابق.٣٧٧٠الربنامج الفرعي ٧١١٠، يشمل الربنامج ٢٠١٤اعتبارا من (**)
موعة الثانية"، يف ميزانية التشييد املتعددة السنوات اليت سريتفع قدرها.٧١٣٠، يدرج الربنامج ٢٠١٤اعتبارا من (***) ، املسمى سابقا "تكاليف ا
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المرفق الثالث

(بآالف ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ١٥مجموع التكلفة المتوقعة لمشروع المباني الدائمة حتى 
المقبلةتكاليفه نفقات مشروع المباني الدائمة و –اليورو) 

النفقات 
الفعلية
٢٠٠٨

النفقات 
الفعلية 
٢٠٠٩

النفقات 
الفعلية 
٢٠١٠

النفقات 
الفعلية

٢٠١١

النفقات 
الفعلية 
٢٠١٢

النفقات 
الفعلية 
٢٠١٣

النفقات 
الفعلية 
٢٠١٤

النفقات 
الفعلية 
٢٠١٥

النفقات 
املعتمدة 
٢٠١٦

النفقات الفعلية 
حىت 

٥١/١٠/٢٠١٦

النفقات 
املتوقعة 
٢٠١٦

موع  ا
التقديري 

٢٠٠٨ -
٢٠١٦

ميزانية المشروع الموحد (المتعددة السنوات)
ميزانية املشروع املوحد 

مبا يف ذلك اإلمجالية املنقحة، 
موعتنياليفتك - ٢و٣ا
ألف ٧١٥١٩٥(

٠٠٠٤+٣٠٠٤+يورو)
ألف ٠٠٠٢٠٤= 

يورو طبقا لقرار اجلمعية 
٢٠١٥يف حزيران/يونيه 

-١ ٢٧٩٥ ١٣٣٦ ٨٧٣٨ ٥٦٦٣٧
٣٠٠

٨٤
٠١٧

٥٥
٨١٠

٦
٧٦٨

٤ ٦٦٧٦ ٧٦٨٢٠٥
٧٥٠

٢٠٥إجمالي ميزانية المشروع الموحد
٧٥٠

السنويةالميزانية
١٨٣٣١٧٣٩٥٣٨٦٥٨٦٩٩٨١٢٣٥١٠٦٨٤٥١١٨١٤٥١٥- السابعالرئيسيالربنامج ٥٢٣
مكتب -٧١١٠الربنامج 

مدير املشروع
٨٣٣١٧٣٩٥٣٨٦٤٢١٧٨٢٦٩٥٤٧٧٢٤٥١٦٥٢٤٥٣ ٨٠٦

موارد-٧١٢٠الربنامج 
احملكمة من املوظفني والدعم 

(**)اإلداري 

٠٠٠٠١١٣٢١٥٥٣٩٥٩١٢٠٦١٦٢٠٦١ ٦٦٦

عناصر -٧١٣٠الربنامج 
موعة  التجهيزات الثانية (ا

غري املدرجة يف التصميم) 
(***)

٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٥٠

- ٣٧٧٠الربنامج الفرعي 
مكتب قلم احملكمة املعين 

باملباين الدائمة

٢٦٨٢٦٠٣٨١٣٧٩٤٠٧٣٢٣٠٠٠٠٢ ٠٢١

٧لميزانية السنوية اإلجماليةا ٥٤٤
٢٠١٦٢١٣-٢٠٠٨المجموع الكلي المقدر 

٢٩٤
املبالغ تقديرات فقط وقابلة للتغيري.(*)

السابق.٣٧٧٠الربنامج الفرعي ٧١١٠، يشمل الربنامج ٢٠١٤اعتبارا من (**)
موعة الثانية"، يف ميزانية التشييد املتعددة السنوات اليت سريتفع قدرها.٧١٣٠، يدرج الربنامج ٢٠١٤اعتبارا من (***) ، املسمى سابقا "تكاليف ا



ICC-ASP/15/17

17-A-071116 18

المرفق الرابع
٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ١٥لغاية التدفقات النقدية المتوقعة 

املبالغ املدفوعة لغاية 
١٥/١٠/٢٠١٦

توقعات تشرين 
٢٠١٦األول/أكتوبر 

توقعات تشرين 
٢٠١٦الثاين/نوفمرب 

توقعات كانون 
٢٠١٦األول/ديسمرب 

توقعات أيلول/سبتمرب 
موع٢٠١٧ ا

٢٠٣-املبالغ املدفوعة ٦٤٨ ٦١-٣٦٠ ١٨٢-٦٠٨ ١-٨٣٢ ٧٥٠ ١٠٧-٠٠٠ ٢٠٥-٢٠٠ ٧٥٠ ٠٠٠

٩التمويل من المحكمة ١٨٠ ٥٩١٦١ ٦٠٨١٨٢ ٨٣٢١ ٧٥٠ ٠٠٠١٠٧ ٢٠٠١١ ٢٨٢ ٢٣١
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المرفق الخامس
(باليورو)٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٠حالة المبالغ المسددة دفعة واحدة لغاية 

الدولة الطرف
ا ملكتب املبالغ امللتزم 

املدعي العام
ما تلقاه املكتب يف

األجل احملدد
ما مل يسدد للمكتب

قرض–مما هو ملتزم به 
الدولة املضيفة

املدفوعات الزائدة لفائدة
املكتب

٢٤ألبانيا١ ٦٤٥٢٤ ٦٤٥--
١٩أندورا٢ ٦٨٥١٩ ٦٨٥--
٤وبربوداأنتيغوا٣ ٩٦٠١ ٧٤١٣ ٢١٩-
١األرجنتني٤ ٠٦٤ ٠٧٥١ ٠٦٨ ٤-٨٣٥ ٧٦٠
٥أسرتاليا٥ ١٠٨ ٨٠٠٥ ١٠٨ ١٥٥-٩٥٥
١٩بربادوس٦ ٦٨٥١٩ ٦٨٥--
٧بنن٧ ٧-٤٤٠ ٤٤٠-
٢٢بوليفيا٨ ١٦٥٢٢ ١٦٥--
٤١البوسنة واهلرسك٩ ٨٤٩٤١ ١-٨٥٠

٧بوركينا فاسو١٠ ٤٤٠٤ ٥٧٦٢ ٨٦٤-
٩كمبوديا١١ ٩٢٠٢ ٢٨٨٧ ٦٣٢-
٧كندا١٢ ٣٥٠ ٤٠٩٧ ٣٥٠ ١-٤١٠
٤تشاد١٣ ٩٦٠٢ ٢٨١٢ ٦٧٩-
٨٢٢شيلي١٤ ٧٤٠٨٢٢ ٧٤٠--
٦٣٧كولومبيا١٥ ٩٨٠٦٣٧ ٩٨٠--
٩٣كوستاريكا١٦ ٦٢٠٩٣ ٦٢٠--
١١٥قربص١٧ ٧٨٥١١٥ ٧٨٥--
٩٥٠مجهورية التشيك١٨ ٧٦٩٩٥٠ ١-٧٧٠
٧مجهورية الكونغو الدميقراطية١٩ ٤٤٠٦ ٨٦٤٥٧٦-
١الدامنرك٢٠ ٦٦٢ ٦٨٥١ ٦٦٢ ٦٨٥--
٢جيبويت٢١ ٢-٤٨٠ ٤٨٠-
١٠٨إكوادور٢٢ ٣٤٥١٠٨ ٣٤٥--
٩٨إستونيا٢٣ ٥٨٠٩٨ ٥٨٠--
١فنلندا٢٤ ٢٧٨ ٤٤٠١ ٢٩٠ ١٢-٥٠٣ ٠٦٣
٤٩غابون٢٥ ٢٨٩١٨ ٢٢٠٣١ ٠٦٩-
١٧جورجيا٢٦ ٢٠٥١٧ ٢٠٥--
١٧أملانيا٢٧ ٥٩٠ ١٧٥١٧ ٥٩٠ ٣١٠-٤٨٥
١اليونان٢٨ ٥٧١ ٥٤٥١ ٥٧١ ٥٤٥--
٦٥٥هنغاريا٢٩ ١٨٥٥٥٨ ٣٠٣٩٦ ٨٨٢-
٦٦آيسلندا٣٠ ٤٩٥٨٤ ١٨-٦٦١ ١٦٦
١إيرلندا٣١ ٠٢٩ ٦٦٥١ ٠٢٩ ٦٦٥--
١٠إيطاليا٣٢ ٩٥٦ ٦٤٠١١ ٦٢١ ٦٦٤-٣٩٢ ٧٥٢
٥٤األردن٣٣ ٢٤٩٥٤ ١-٢٥٠
١١٥التفيا٣٤ ٧٨٥١١٥ ٧٨٥--
٢٢ليختنشتاين٣٥ ١٦٥٢٢ ٧١٦-٨٨١
١٧٩ليتوانيا٣٦ ٨٠٠١٧٩ ٨٠٠--
١٩٩لكسمربغ٣٧ ٤٨٥١٩٩ ٤٨٥--
٣٩مالطة٣٨ ٣٦٩٣٩ ١-٣٧٠
٣٢موريشيوس٣٩ ٠٨٥٣٢ ٠٨٥--
٤املكسيك٤٠ ٥٣٧ ٣١٥٥ ١٦٤ ٦٢٦-٣٠٠ ٩٨٥
٧منغوليا٤١ ٤٤٠٧ ٤٤٠--
١٢اجلبل األسود٤٢ ٢٤٥١٢ ٢٤٥--
٢٤ناميبيا٤٣ ٦٤٥٢٤ ٦٤٥--
٤هولندا٤٤ ٠٧٤ ١٧٥٤ ٢٧٢ ١٩٨-٨٠٢ ٦٢٧
٦٤بنما٤٥ ٠١٥٥١ ٠٣٨١٢ ٩٧٧-
٣٧٩الفلبني٤٦ ٢٨٥٣٧٩ ١٢٨-٤١٣
٢بولندا٤٧ ٢٦٨ ٧٣٥٢ ٢٦٨ ٧٣٥--
١الربتغال٤٨ ١٦٧ ٦١٥١ ٢٠٥ ٣٨-٨٤٢ ٢٢٧
٩١٣مجهوريا كوريا٤٩ ٥٦٧٩١٣ ٥٦٧--
٧مولدوفامجهورية ٥٠ ٤٤٠٧ ٤٤٠--
٥٥٦رومانيا٥١ ٧٦٠٥٥٦ ٧٦٠--
٢ساموا٥٢ ٤٨٠٢ ٤٨٠--
٧سان مارينو٥٣ ٤٤٠٧ ٤٤٠--
٩٨صربيا٥٤ ٥٨٠٩٨ ٥٨٠--
٤٢١سلوفاكيا٥٥ ٢٨٩٤٢١ ١-٢٩٠
٢٤٦سلوفينيا٥٦ ٢٩٥٢٤٦ ٢٩٥--
٩١٦جنوب أفريقيا٥٧ ٣٦٠٩١٦ ٣٦٠--
٧إسبانيا٥٨ ٣٢٣ ٢٨٥٧ ٣٢٣ ٦١٣-٨٩٨
٩سورينام٥٩ ٩٢٠٢ ٢٨١٧ ٦٣٩-
٢السويد٦٠ ٣٦٤ ٦٨٠٢ ٤٥٠ ٨٥-٥٨٣ ٩٠٣
٢سويسرا٦١ ٥٧٩ ٠٤٥٢ ٧٧٤ ١٩٤-٠١٤ ٩٦٩
٤تيمور ليشيت٦٢ ٩٦٠٤ ٩٦٠--
١٠٨ترينداد وتوباغو٦٣ ٣٤٥١٠٨ ٣٤٥--
٨٨تونس٦٤ ٨٨-٦٦٠ ٦٦٠-
١٢املتحدةاململكة ٦٥ ٧٥٤ ٧٩٥١٢ ٧٥٧ ٢-٤٣٠ ٦٣٥

٩٢المجموع ٩٨٣ ٤٠٥٩٤ ٥٦٨ ٣٠٣٢٦٤ ١١٧١ ٨٤٩ ٠١٥
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المرفق السادس
مقرر يتعلق بمشروع اتفاق تسوية مع المقاول العام مؤسسة كورتيس

إن اللجنة
يف نطــاق واليتهــا نيابــة عــن اجلمعيــة باعتبارهــا هيئتهــا الفرعيــة املنوطــة بتشــييد املبــاين إذ تتصــرف

وذلك بغيـة النظـر يف )١(ةالدائمة وتفعيًال لدورها املتمثل يف توفري املراقبة االىسرتاتيجية ملشروع املباين الدائم
؛أفضل اخليارات املتاحة جلميع الدول األطراف

اللـــذين قامـــت يف نطاقهـــا ICC-ASP/14/Res.5وICC-ASP/13/Res.6قرارهـــا وإذ تســـتذكر
اللجنة، يف أعقاب سلة من جتاوزات السـقف احملـدد التكـاليف املتعلقـة مبشـروع املبـاين الدائمـة، بوضـع حـد 

٢٠٤النفقــات املتوقعــة ومقــداره وملســتوىمليــون يــورو ٢٠٦وّحــد يتمثــل يف مبلــغ أقصـى مليزانيــة املشــروع امل
ورو؛مليون ي

مــدير املشــروع بأنــه ســتحدث جتــاوزات جديــدة يف التكــاليف احملــددة نتيجــة وقــد أحاطهــا علمــاً 
ملصــروفات مل تكــن متوقعــة يف جمــاالت هلــا أمهيتهــا املباشــرة بالنســبة الجنــاز املشــروع، فضــًال عــن مطالبــات 
مقدمــة مــن مؤسســة كــورتيس املقــاول العــام، هلــا صــلة باألحــداث املوجبــة للتعــويض قابلهــا بــالرفض مكتــب 

شروع؛مدير امل
كـــذلك بـــأن مكتـــب مـــدير املشـــروع باشـــر التفـــاوض اجلـــوهري مـــع مؤسســـة  وقـــد أحيطـــت علمـــاً 

ائية للمشـروع مبـا حيقـق املصـاحل الفضـلى للـدول األطـراف  كورتيس املقاول العام، بغية التوصل إىل تسوية 
وللمحكمة ومن أجل اجتناب حدوث أي نزاعات حمتملة يف إجراءات التسوية؛

٢٣مـــن طـــرف مـــدير املشـــروع أثنـــاء جلســـتها الثالثـــة والعشـــرين املعقـــودة يف كـــذلكوقـــد أبلغـــت  
اتفــاق علــى تســوية املســائل املاليــة العالقــة مــع املقــاول العــام، بأنــه توصــل إىل مشــروع ٢٠١٦حزيران/يونيــه 

عـــن أخـــذاً بعـــني االعتبـــار أوجـــه اإلنفـــاق اإلضـــافية الســـابقة الـــذكر واملطالبـــات والنزاعـــات العالقـــة، فضـــالً 
ضـى بنـود العقـد وتسـلط علـى املقـاول بسـبب التـأخري يف تسـليم املبـاين الدائمـة إىل العقوبات الـيت تقـّيم مبقت

مليون يورو؛٢٠٥,٧٥احملكمة مما جيعل الكلفة الكلية للمشروع تصل إىل 
د وقــد استعرضــت مشــروع االتفــاق الرامــي إىل تســوية القضــايا املاليــة العالقــة مــع املقــاول العــام وقــ

ا ستتجاوز غالف امليزانية الذي أذنت به اجلمعية مبقدار  مليون يورو، وعلى إثـر مـا تلقتـه ١,٧٥تبينت أ
، واخلبـري الـذي سـخرّته Brink Groepمن مشورة فنية من لـدن مـدير املشـروع ومـدبّر شـؤونه جمموعـة برنـك 
ميثل أفضل نتيجة حتصل عليها الـدول اللجنة إلسداء املشورة هلا حول املسائل الفنية، وأن مشروع االتفاق 

األطراف وأنه سيبدد بعض نواحي عدم التيّقن والتكاليف اإلضافية اليت ستالزم يف غري ذلك مـن احلـاالت 
املشروع، مبا يف ذلك إمكان تسوية النزاع؛

ا يف وقـــد أحيطـــت علمـــاً كـــذلك حزيران/يونيـــه ٢٣مـــن قبـــل املســـجل أثنـــاء اجللســـة الـــيت عقـــد
رؤساء أجهزة احملكمة الثالثة اتفقوا على استيعاب التكلفة الزائدة علـى السـقف احملـدد، مثلمـا بأن ٢٠١٦

، ضــمن ميزانيتهــا العاديــة باالعتمــاد علــى ٢٠١٦آذار/مــارس ١٩طلبــت ذلــك اللجنــة يف رســالتها بتــاريخ 
ملائـة مـن املبلـغ يف ا٩٨األموال اليت يفرج عنهـا معـدل التنفيـذ للميزانيـة املخصصـة، وهـو معـدل حيـوم حـول 

املخصص؛

)١(ICC-ASP/6/Res.1٢- ١، الفقرتان ، املرفق الثاين.
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ملزمــان مهــا قــراران ICC-ASP/14/Res.5وICC-ASP/13/Res.6بكــون القــرارينوإدراكــاً منهــا 
ـــا ال تســـتطيع اإلذن بـــأي زيـــادة يف ميزانيـــة املشـــروع املوحـــد أو بـــأي مصـــروفات إضـــافية أو أيـــة  للجنـــة وبأ

عن التزامات مالية؛مستلزمات مالية أخرى وأن هذا يشمل مشروع اتفاق تسوية يسفر 
بـــأن اجلمعيـــة هـــي وحـــدها صـــاحبة االمتيـــاز يف اإلذن مبصـــاريف تزيـــد علـــى غـــالف وإذ تســـتذكر

امليزانية املعتمد وحتديد متويل تلك الزيادة؛
ائياً على مشروع اتفاق وإذ تالحظ أن اإلذن الذي يصدر عن اجلمعية هو شرط سابق للتوقيع 

التسوية ولتنفيذه دون لزوم املسامهة اإلضافية املالية من الدول األطراف؛
فإن اللجنة
مبشروع اتفاق التسوية وباملشورة اليت أسداها هلا خبري يف هذا الصدد؛حتيط علماً 

ع أن يوايف خطياً املقاول العام بالفهم الذي مفاده أن إبرام وتنفيذ مشروع إىل مدير املشرو تطلب
غياب هذه املوافقة ميكن أن يطرح جانباً اتفاق التسوية؛يف التسوية يقتضي موافقة اجلمعية 

ـا املقبلـة، بــالنظر يف إعـادة ختصـيص مـا مل ينفـق مـن مــوارد تطلـب إىل اجلمعيـة أن تقـوم، يف دور
ماليـني يـورو، الـذي أذنـت بـه ٢٠٤فـاق علـى الـرقم املتمثـل يف نلتغطيـة مـا زاد مـن ا٢٠١٦ام ميزانيتها لع

وذلــك قصــد الســماح بتوقيــع وتنفيــذ مشــروع اتفــاق التســوية دون ICC-ASP/14/Res.5اجلمعيــة يف القــرار 
هـــذا لــزوم احلصــول علــى مســـامهات ماليــة إضــافية مـــن ادول األطــراف، وذلــك رهنــاً مبوافقـــة اجلمعيــة اعلــى

ماليني يورو؛٢٠٤الفائض يف غالف امليزانية الراهن وقدره 
ا املقبلة.توصي اجلمعية بإيالء األولوية هلذه املسألة يف دور
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المرفق السابع
قرار يتعلق بالمباني الدائمة

إن مجعية الدول األطراف،
ا بشــأن املبــاين الدائمــةإذ تشــري ــا الــيت اعتمــد جمــدداً أمهيــة املبــاين الدائمــة وإذ تؤكــد)١(إىل قرارا

بالنسبة ملستقبل احملكمة؛
؛)٢(بتقرير جلنة املراقبة عن املباين الدائمةحتيط علماً وإذ 

توصــيات املراجــع اخلــارجي للحســابات فضــًال عــن تقــارير جلنــة امليزانيــة واملاليــة بشــأن وإذ تالحــظ
؛)٣(أعمال دورتيها السادسة والعشرين والسابعة والعشرين والتوصيات اليت تتضمنها تلك التقارير

يف  بالتعــاون بــني جلنــة املراقبــة وبــني املســجل بــروح مــن الثقــة املتبادلــة والتعــاون والرغبــةوإذ ترحــب
كفالة جناح املشروع املوحد؛

. وأن االنتقـال ٢٠١٥تشـرين الثـاين/نوفمرب ٢يف أجنـزأن مشروع املباين الدائمة قد وإذ تالحظ
وأن اهلـــدف املتمثـــل يف أن تكـــون ٢٠١٥كـــانون األول/ديســـمرب ١١مـــن املبـــاين املؤقتـــة قـــد انتهـــى حبلـــول 
قد حتقق؛٢٠١٦كانون الثاين/يناير ١احملكمة عاملة بشكل تام اعتباراً من 

؛٢٠١٦نيسان/أبريل ١٩ائمة نّظم يف أن حفل االفتتاح الرمسي للمباين الدوإذ تالحظ أيضاً 

ية ملعـــايري اجلـــودة احلســـنة، مســـتغنية عــــن فإىل أن املبـــاين الدائمـــة ُســـّلمت مســـتو وإذ تشـــري أيضـــاً 
ا هلا املقومات اليت رمبا تعترب ال ضرورة  بالنسبة لألداء السليم للوظائف األساسية للمحكمـة والـيت مـن شـأ

يف اجلمليــة للملكيــة؛ وأن أي جتــاوز لســقف التكــاليف احملــدد قــد التــأثري الســليب بشــكل آخــر علــى التكــال
ودة يف مشاريع هوصفه املراجع اخلارجي للحسابات بأنه جتاوز طفيف باملقارنة للتجاوزات يف التكاليف املع

ذا احلجم ؛)٤(التشييد 

عيـة يف برغبة الـدول األطـراف كـي تعكـس بشـكل مالئـم املبـاين الدائمـة دور اجلموإذ حتيط علماً 
ا نظام روما األساسي وبالتايل مراعاة مصاحل الدول األطراف مراعاة تامـة يف حوكمـة  احلوكمة اليت يقضي 

وإدارة املباين مستقبًال؛

حوكمة وإدارة المشروع-أوالً 
بتقريــر جلنــة املراقبــة وتعــّرب، مــع إدراكهــا بــأن املشــروع مل خيــل مــن الصــعوبات مبــا يف ذلــك ترّحــب-١

التجــاوزات غـــري املتوقعـــة يف الســـقف احملـــدد للتكـــاليف، عــن تقـــديرها للجنـــة املراقبـــة وللـــدول األطـــراف الـــيت 
مدير املشـروع وملكتب٢٠٠٧عملت بصفتها أعضاء يف جلنة املراقبة منذ أن ا نشئت هذه اللجنة يف عام 

وللمحكمة وللدولة املضيفة على تتويج املشروع املوحد للمباين الدائمة بالنجاح؛

)١(ICC-ASP/6/Res.1, ICC-ASP/7/Res.1, ICC-ASP/8/Res.5, ICC-ASP/8/Res.8, ICC-ASP/9/Res.1,
ICC-ASP/10/Res.6, ICC-ASP/11/Res.3, ICC-ASP/12/Res.2, ICC-ASP/13/Res.2, ICC-ASP/13/Res.6., and ICC-

ASP/14/Res.5.
)٢(ICC-ASP/15/[…].
)٣(Official records … Fifteenth session … 2016 […].
)٤(ICC-ASP/15/4, para. 125.
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مشروع التشييد-ألف

على املخطط املنقح للتدفقات النقدية الوارد يف املرفق األول؛توافق-٢
:ترحب-٣

الثــاين/نوفمرب تشــرين ٢بكــون املشــروع اجنــز وبكــون احملكمــة شــغلت املبــاين ابتــداء مــن (أ)
مليون يورو؛٢٠٥,٧٥بتكاليف بقيت يف حدود تكلفة مالية أقصاها ٢٠١٥

؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ١١بانتهاء عملية االنتقال الفعلي للمحكمة يف (ب)

؛٢٠١٦] كانون األول/ديسمرب ٧بأن تكون التكاليف النهائية ستعرف يف [حتيط علماً -٤

مشروع االنتقال-باء

بالتكــاليف ذات الصــلة مبشــروع االنتقــال بقيــت يف احلــد الــذي يقــل عــن امليزانيــة البالغــة ترحــب -٥
مليون يورو؛١١,٣

المشروح الموحد-جيم

مليـون ٢٠٥,٧٥بأن التكلفة اإلمجالية التقديرية (مستوى املصاريف املتوقعة) بلغت حتيط علماً -٦
يورو مـن امليزانيـات السـنوية العاديـة ٦٠٠٥٤٤٧ل يف يورو بالنسبة للمشروع املوحد ومبلغ تقديري متمث

؛)٥(للمحكمة إلدارة املشروع
(توحيـــد ٢٠١٣إىل أن ميزانيـــة املشـــروع املوحـــد كانـــت مثـــرة قـــرارات الحقـــة اختـــذت عـــام تشـــري-٧

(تفويض السلطة إىل اللجنة بالزيـادة يف امليزانيـة إىل حـد ٢٠١٤مليون يورو) وعام ١٩٥,٧امليزانية، مببلغ 
٢٠٤لـغ ماليني يـورو مـع مسـتوى مـن اإلنفـاق يب٢٠٦الزيادة إىل حّد (٢٠١٥مليون يورو) وعام ٢٠٠

ماليني يورو؛
باضـــطالع جلنـــة املراقبـــة مبعاينـــة دقيقـــة جلميـــع العقـــود القائمـــة وبالسياســـة احلـــذرة املتمثلـــة ترحـــب-٨

باســــتبقاء الوفــــورات املوجــــودة يف مشــــروع االنتقــــال احتياطيــــاً يصــــلح ملجــــأ أخــــرياً، مــــن شــــأنه االســــهام يف 
دد وإذ ترحـب كـذلك جبهـد مكتـب مـدير التخفيف مـن خمـاطر جتـاوز املشـروع املوحـد سـقف التكـاليف احملـ

املشــروع واحملكمــة يف ســبيل حتقيــق أفضــل النتــائج وفعاليــة التكلفــة أثنــاء عمليــة الشــراء وعلــى صــعيد معاجلــة 
األحداث املوجبة للتعويض يف التعامل مع املقاول العام؛

سعة المباني-ثانياً 
حمطــة عمــل، جبانــب ســعة نظريــة ٨٣٢١بــأن ســعة املبــاين مبقتضــى البنــاء املنتهــي تســمح بـــ تنــوه-٩

حمطة عمل إذــا مـا حولـت كافـة املكاتـب إىل مكاتـب مشـرتكة مـع اخلفـض بصـورة جذريـة ٥١٩١تقدر بـ 
يف قاعات االجتماعات إلجياد نظام مكتيب إضايف؛

؛باين الدائمة احملكمة يف األجل الطويلأنه سيتعني أن تؤوي املوإذ تضع يف اعتبارها-١٠

)٥(ICC-ASP/14/33/Rev.1.املرفق الرابع ،
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ا املتعلقة تستذكر-١١ بأن احملكمة وضعت سيناريو ملموس يتناول اآلثار املرتتبة على ما السرتاتيجيا
؛)٦(بالنمو يف األجلني القصري إىل الطويل من أثر ممكن يف سعة املباين

إىل احملكمــة أن تعتــرب املبــاين الدائمــة عــامًال ثابتــاً يف اســرتاتيجيات النمــو الــيت تضــعها وأن تطلــب-١٢
تتفاعل يف هذا الصدد، مع أي طلب موافقة على الزيادة مستقبالً يف عدد املوظفني بوصفه طلباً ال تسمح 

به سعة املباين وأن يتم احلرص على إجياد حلول حمددة إيواء املوارد البشرية؛

تمويل المشروع-ثالثاً 
االحتياجات من التمويل-ألف

ـــا مـــن التمويـــل للمشـــروع املوحـــد يبلـــغ إذ تالحـــظ-١٣ مليـــون يـــورو، ٢٠٥,٧٥أن جممـــوع احتياجا
ا اجلمعيــة عــام  مليــون يــورو) ٤,٣(٢٠١٤مليــون يــورو) وعــام ١,٣(٢٠١٣نتيجــة للقــرارات الــيت اختــذ

ماليني يورو)؛٤(٢٠١٥وعام 
مبشــروع االتفــاق املــربم بــني مــدير املشــروع واملقــاول العــام كــورتيس الرامــي إىل تســوية علمــاً حتــيط-١٤

القضـايا املاليــة العالقـة، وهــذا مـن شــأنه أن يتجـاوز غــالف امليزانيـة الــذي أذنـت بــه اجلمعيـة العامــة ومقــداره 
مليون يورو مما جيعل امليزانية ١,٧٥بالزيادة يف غالف امليزانية املوحدة مببلغ قدره وتأذنمليون يورو ١,٧٥

مليون يورو؛٢٠٥,٧٥اإلمجالية للمشروع تصل إىل 
يـــورو الـــذي ميثـــل جتـــاوز ســـقف التكـــاليف ٠٠٠٧٥٠١أن يُغطـــى املبلـــغ الـــذي مقـــداره تقـــرر-١٥

الدائمة الفوائد املرتاكمة على مدار األعوام واملتأتية من أموال مشروع املباين للمباين الدائمة باالعتماد على 
؛٢٠١٦فائض املوارد اليت مل تصرف واليت تتضمنها الربامج الرئيسية للميزانية العادية للمحكمة لعام و 

التكلفة النهائية، مراجعة الحسابات واآلجال المحددة-باء

٢٠١٥تشــــرين الثــــاين/نوفمرب ٢أن املشــــروع وإن كــــان قــــد اجنــــز بالكامــــل حبلــــول وإذ تالحــــظ-١٦
لـن تعــرف إال عنــد إغـالق احلســابات النهائيـة مــع املقــاول العـام وهــذا يتوقـف علــى موافقــة فتكلفتـه النهائيــة

مليـون يـورو ليتسـىن بـذلك التسـوية ١,٧٥اجلمعية على حتويل التكلفة الزائدة على السـقف احملـدد والبالغـة 
النهائية للحسابات مع املقاول العام؛

وتقريـــــر مراجعـــــة )٧(املتعلقـــــة باحتيـــــاطي النقـــــدمراجعـــــة احلســـــاباتبشـــــأن بـــــالتقرير حتـــــيط علمـــــاً -١٧
؛)٨(احلسابات املتعلق بأداء ميزانية مشروع املباين الدائمة

المسددة ُدفعة واحدةاملبالغ-جيم

دولـة طرفـاً قامـت بتسـديد املبـالغ دفعـة واحـدة مبـا قيمتـه٦٢باملسامهة ذات األمهية لـ وإذ ترحب-١٨
املبالغ للمشروع بأن يكون مموًال متويًال ذاتياً إىل حّد بعيد؛يورو وقد مسحت هذه ٣٠٣٥٦٨٩٤
موع البالغ وإذ تالحظ-١٩ يورو الذي ميثل جتـاوزاً لسـقف التكـاليف احملـدد، تقـرر ٠١٥٨٤٩١ا
واحـــدة زائـــدة عـــن الســـقف احملـــدد لفائـــدة املبـــاين الدائمـــة مبـــالغ دفعـــة مـــا ســـددته الـــدول األطـــراف مـــن أن 

)٦(CBF/26/12 and CBF/27/10.
)٧(ICC-ASP/14/44.
)٨(ICC-ASP/15/4.
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ن االشرتاكات املقررة املستوجبة على هذه الدول لفائدة امليزانية العادية للمحكمة أو للمحكمة سيخصم م
لفائدة جتديد موارد صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ طبقاً لتوجيهات كل منهما؛

كـــذلك أن الفائـــدة املرتاكمـــة علـــى مـــدار األعـــوام واملتأتيـــة مـــن أمـــوال مشـــروع املبـــاين وإذ تالحـــظ-٢٠
الــدول األطــراف الــيت قامــت بتســديد املبــالغ وأنــه يف هــذا الصــدد تقبــل يــورو. ]٣٢٦٥٥٣[الدائمــة تبلــغ 
ممـا قامـت بتسـديده املرتاكمـة املتأتيـةاملبـالغ تسـتخدم بتوصـية جلنـة امليزانيـة واملاليـة القائلـة بـأن دفعة واحـدة، 

دفعـــة واحـــدة مـــن األمـــوال لفائـــدة حســـاب املشـــروع لتمويـــل جانـــب مـــن التكـــاليف الزائـــدة علـــى الســـقف 
؛)٩(احملدد
ا وإذ تشـري-٢١ إىل االتفــاق املتعلـق بقــرض الدولــة املضـيفة ("اتفــاق القــرض") والقـرارات الــيت اعتمــد

مجعية الدول األطراف حول هذه املسألة؛
مليــون يــورو كحــل ٣,٥وة املاليــة مببلــغ يصــل إىل مهة الدولــة املضــيفة يف جتســري الفجــامبســترحــب-٢٢

سياسي، جبانب مسامهة إضافية؛
أن الشروط الواردة يف قرض الدولة املضيفة تنص على أن يبدأ سـداد الفائـدة اعتبـاراً وإذ تالحظ-٢٣

ــــالقرض ــــيت تُنتفــــع فيهــــا ب ــــدأ )١٠(مــــن اللحظــــة األوىل ال ــــدة يب متوز/يوليــــه ١يف وأن ســــداد رأس املــــال والفائ
؛)١١(٢٠١٦

املـال عـن ورأسأن من الضرورة مبكان كفالة السيولة الالزمة لتسديد الفائـدة وإذ تالحظ كذلك-٢٤
ا يف الوقـت املناسـب سـتكون مسـؤولة عـن أيـة تكـاليف  كامل فرتة التسـديد، والـدول الـيت ال تفـي مبسـامها

الوفاء بالتزام سداد القرض، وأنه يتعني إجياد حل مـايل مناسـب للتصـدي ملخـاطر مـن هـذا تُتكبد يف سبيل
القبيل؛

تقديم التقارير المالية-رابعاً 
بقيام مدير املشروع، من خالل جلنة املراقبـة، بتقـدمي تقريـر مفصـل ومسـتقل عـن النفقـات ترحب -٢٥

ا اخلامسة عشرة إىل جانـب نظرهـا )١٢(املتعلقة بأنشطة التشييد واالنتقال وذلك لتنظر فيه اجلمعية يف دور
يانات املالية املتعلقة باملشروع؛يف الب

استراتيجية مراجعة الحسابات-خامساً 
ـج مشـويل يف (Cour des comptes)مبـا توخـاه املراجـع اخلـارجي حلسـابات احملكمـة ترحـب-٢٦ مـن 

ج  وحتـيط )١٣(تناول نطاق مشروع املباين الدائمـة بأكملـهمراجعة حسابات احملكمة ونواحي أدائها، وهو 
كـانون ٣١كـانون الثاين/ينـاير إىل ١علماً بالتوصيات اليت تضـمنتها البيانـات املاليـة عـن الفـرتة املمتـدة مـن 

؛)١٤(٢٠١٥األول/ديسمرب 

)٩(ICC-ASP/15/15 (e) ، ٢٣٦الفقرة.
)١٠(Resolution ICC-ASP/7/Res.1, annex II, (e).
)١١(Ibid., (f).
)١٢(ICC-ASP/12/15, para. 148.
)١٣(Official Records ... Eleventh session ... 2012 (ICC-ASP/11/20), vol. II, part B.2, para. 82
)١٤(ICC-ASP/15/12 and Corr.1, Official Records ... Fifteenth session ... 2016 (ICC-ASP/15/20), […].
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الدائمةملكية المباني -سادساً 
الفوائد المتعلقة بالملكية-ألف

اللجنة إىل طلبها من جلنة املراقبة ومن احملكمة تأمني مصاحل الدول األطراف يف املسائل إذ تشري-٢٧
ذات الصلة بالوصول إىل املباين؛

مساهمات الدول األطراف الجديدة-باء

مجيـع الـدول بني أن احملكمة وفرت هلا مبان دائمة حتملت كلفتها بالتساوي إذ تضع يف اعتبارها-٢٨
األطــــراف، وأن مبــــدأ املســــاواة يف الســــيادة بــــني الــــدول يقتضــــي احلفــــاظ علــــى هــــذا الوضــــع دون تغيــــري يف 

املستقبل، وذلك تفادياً لتمتع الدول األطراف بأصل من األصول رمبا مل تكن أسهمت فيه؛
لقـــرار املتعلـــق باالنضـــمام إىل نظـــام رومـــا األساســـي لـــن يكـــون حمكومـــاً بالتكلفـــة بـــأن اوإذ تســـلم-٢٩

ا؛ املمكن أن تتحملها مستقبًال الدول األطراف ولالشرتاك مع الدول احلالية يف أداء املسؤوليات املنوطة 
ا املقـــررة يف التكوإذ تـــذكر-٣٠ لفــــة بقرارهـــا القائــــل بـــأن الـــدول األطــــراف اجلديـــدة حتســـب اشــــرتاكا

؛])١٥(اإلمجالية للمباين ال=دائمة وقت انضمامها إىل نظام روما األساسي

هيكلية الحوكمة-جيم

ا؛]إذ تالحظ[-٣١ اللجنة أن جلنة املراقبة أجنزت الوالية املنوطة 
علـــى ضـــرورة تـــأمني الرقابـــة الكافيـــة واملتواصـــلة مـــن قبـــل الـــدول األطـــراف علـــى املبـــاين وإذ تشـــدد-٣٢

الدائمة اليت استثمرت فيها موارد مالية ذات بال؛
إىل ضرورة اختاذ اجلمعية قراراً يف هـذه املرحلـة ليتسـىن اسـتغالل املبـاين وفـق توجيـه واضـح وبالنظر-٣٣

وال لبس فيه يف جمال السياسة العامة من أجل إرساء اإلطار اإلداري الصحيح والعالقة السليمة بني الدول 
علـى توقعـات متويليـة األطراف وبني احملكمـة، فضـًال عـن مواصـلة التحضـريات الالزمـة لتعتمـد قيمـة األصـل 

؛)١٦(معقولة، وإذ ترحب مبسامهة جلنة املراقبة يف النظر يف مسألة كهذه

التكلفة الجملية للملكية-سابعاً 
مسؤولية الدول األطراف عن ملكية املباين الدائمة تشمل احلفاظ على أن اللجنة على إذ تشدد-٣٤

األصـل، وأن التــدابري املتعلقـة بـإحالل رأس املــال قيمـة األصـل عنـد مســتوى مـايل مناسـب طــوال حيـاة هـذا 
يتطلب التخطيط ومتويله ضمن هيكلية منظمة يف سياق مايل وسياسي قابل لالستدامة؛

ي اضـطلعت بـه جلنـة املراقبـة خبصـوص التكلفـة اجلمليـة للملكيـة وبنــاء بالعمـل الـذإذ حتـيط علمـاً -٣٥
ا جلنـــة امليزانيـــة واملال ــا الســـابعة والعشـــرين علــى املشـــورة الـــيت أســد إىل قيـــام جلنـــة املراقبـــة وبــالنظريـــة يف دور

باستعراض استنتاجات فريقها العامل املعين بالتكلفة اإلمجالية للملكيـة، الـذي يرأسـه مـدير املشـروع والـذي 
ـج يبــدو ذا ميـزات ال حتصـى مـن املنظــور التقـين، ـج متعــدد السـنوات، وهـو  ومبقتضـاه يــتم أوصـى باتبـاع 

الل رأس املال يف األجل الطويل عن طريق مقاول رئيسي؛م الصيانة وإحتنظي

)١٥(ICC-ASP/14//Res.5, annex IV.
يرد مقرتح جلنة املراقبة املقدم إىل املكتب يف املرفق الثاين من هذا التقرير.)١٦(
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إىل التفويض الذي منحته احملكمة بتمديد عقود الصيانة الـيت يوفرهـا املقـاول العـام طيلـة إذ تشري -٣٦
، لتمكني احملكمة ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١السنة األوىل من تسليم املباين الدائمة، لفرتة تنتهي يف 

؛)١٧(من الوقت الكايف إلعداد اسرتاتيجيتها املقبلة املتعلقة بالصيانة الطويلة األجل والعقود الالزمة
بأن التكاليف التايل ذكرها سيتم إدراجها يف امليزانيات السنوية للمحكمة وهي:تنوه-٣٧

ة التكــــــاليف التشــــــغيلية، مبــــــا يف ذلــــــك املنــــــافع العامــــــة والتنظيــــــف والتكــــــاليف املتعلقــــــ(أ)
باملوظفني؛

يف بعـض املناسـبات ١اخلدمات الالزمة لتسـيري املبـاين (مثـل حتويـل قاعـة احملكمـة رقـم (ب)
م مجعية الدول األطراف)؛ ألغراض 

؛)١٨(غري ذلك من التكاليف املرتبطة بإدارة املرفق(ج)
بالعديد من الدول اليت تربعت بإعمال فنية لفائدة املباين الدائمة؛ترحب مع التقدير-٣٨

المسؤوليات المتعلقة بالحوكمة-ثامناً 
هذا القرار واملرفق املذيل به؛تعتمد -٣٩

األولتذييلال
٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ١٥توقعات التدفقات النقدية لغاية 

املصروفات لغاية 
١٥/١٠/٢٠١٦

تنبؤات تشرين 
١٦األول/أكتوبر 

تنبؤات تشرين 
١٦الثاين/نوفمرب 

تنبؤات كانون األول/
١٦ديسمرب 

تنبؤات أيلول/
١٧سبتمرب 

موع ا

٠٠٠٧٥٠٢٠٥-٢٠٠١٠٧-٠٠٠٧٥٠١-٨٣٢١٨٢-٦٠٨٦١-٣٦٠٦٤٨٢٠٣-املصروفات
٥٩١١٨٠٩٦٠٨٦١٨٣٢١٨٢٠٠٠٧٥٠١٢٠٠١٠٧٢٣١٢٨٢١١تمويل المحكمة

التذييل الثاني

مقترحات مقدمة إلى المكتب بشأن التكلفة الجملية للملكية 
عناصـر متعلقـة بهيكليـة الحوكمـة تضـّمن فـي ورقـة غيـر رسـمية بشـأن هيكليـة 

الحوكمة المقبلة
ديباجة-ألف

يكليــة حوكمــة ُدعــي املكتــب إىل "مواصــلة املناقشــات املتعلقــة ICC-ASP/14/Res.5القــرار يف -١
جديــدة ختــص املبــاين الدائمــة وتقــدمي تقريــر عــن ذلــك إىل الــدورة اخلامســة عشــرة للجمعيــة" وعــالوة علــى 

)١٧(ICC-ASP/13/Res.2, para. 14.
.املكتب يف املرفق الثاين من هذا القراريرد مقرتح جلنة املراقبة املقدم إىل )١٨(
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ايــة  ذلـك اتفقـت اجلمعيـة علـى أنـه يف حـال عـدم اختـاذ أي قـرار بشـأن هيكليـة احلوكمـة اجلديـدة حبلـول 
راقبة إىل غالية اختاذ مثل هذا القرار؛الدورة اخلامسة عشرة، يتم التمديد يف الوالية املنوطة بلجنة امل

٢٠١٦وأعضــاء جلنــة املراقبــة مل يعــربوا بصــورة رمسيــة عــن الرغبــة يف اســتمرارية اللجنــة إىل مــا بعــد -٢
ـت الواليـة الـيت أُنشـئت مـن أجلهـا. باإلضـافة إىل ذلـك تـدرك اللجنـة أن مكتـب  ـا تكـون قـد أ حيث إ

.٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ١٥مدير املشروع سينتهي وجوده اعتباراً من
وجلنة املراقبة املعنية باملباين الدائمة، باعتبارها هيئة فرعيـة تابعـة للجمعيـة ُعهـد إليهـا منـذ إنشـائها -٣

تـــوفري املراقبــة املتعلقـــة باملســائل ذات الصـــلة باملبـــاين الدائمــة تقـــدم بشــأن ذلـــك إىل املكتـــب ٢٠٠٧عــام 
بعض التوصيات لينظر فيها.

توصــيات، الـــيت ال متلــك طـــابع القـــرار الــذي يصـــدر عـــن جلنــة املراقبـــة وإمنـــا هــي عناصـــر تطـــرح وال-٤
ليتأمـــل فيهـــا أعضـــاء املكتـــب تكـــون مثـــرة املســـامهات اخلطيـــة والشـــفوية املقدمـــة مـــن أعضـــاء جلنـــة املراقبـــة 

دول ومكتــب مـــدير املشــروع واملراجـــع اخلـــارجي للحســابات واملناقشـــات الـــيت دارت يف اللجنــة حبضـــور الـــ
األطراف األخرى.

مث إن فهم جلنة املراقبة يتمثل فيما يلي:-٥
املسائل املتعلقة باحلوكمة املقبلة للمباين الدائمة والتكلفة اجلملية للملكية مرتبطة بعضها (أ)

ببعض وعلى هذا ينبغي النظر فيها جمتمعة؛
ئمــة إىل املــدير املســؤول عــن ينبغــي أن ُتســند املســؤولية عــن الصــيانة اليوميــة للمبــاين الدا(ب)

املرافق وهو منصب يندرج يف نطاق قلم احملكمة؛
ا مخسون سنة خطة غري واقعية من وجهة نظر إمكانيات التنبـؤ (ج) وخطة الصيانة اليت مد

ـا مبسـامهات ماليـة يُ وكذلك ال ميكن أن يتوقـع مـن الـدول األطـراف أن تتخـذ قـراراً رمبـا  مـد أللـزم حكوما
بعيد جداً؛مستقبلي 

ما يلي:تأكيد وترغب الدول األطراف يف (د)
مـــن نظـــام رومـــا ١١٢دور املراقبـــة املنـــوط باجلمعيـــة املنصـــوص عليـــه يف املـــادة ‘١‘

وعملها بصورة عادية؛األساسي دور يتضمنه إنشاء هيكلية احلوكمة املقبلة
معيـــة والـــدول إىل اجلمصـــاحل امللكيـــة اآليلـــةأن تؤخـــذ بعـــني االعتبـــار الواجـــب ‘٢‘

.األعضاء فيها

عناصر موضوعية-باء
النسق-١

ال ينبغـي أن تســفر هيكليــة احلوكمــة املقبلــة عــن قيــام هيئــة فرعيــة جديــدة بــل ينبغــي هلــا أن تعتمــد -٦
علـى اهليئـات القائمــة داخـل اجلمعيــة. وجلنـة املراقبـة توصــي بـأن ُتســند إىل املكتـب واليـة حمــددة أدنـاه مــن 

العامل يف الهاي ذي مرفق متعلق بامليزانية أو عند الضرورة جلنة فرعية تابعة للفريق العامـل خالل فريقها 
املذكور. وبالنظر إىل الطابع التمثيلي الذي يتميز به املكتب من شأن مصاحل الدول األطراف فيما خيص 

ة باخلربة اليت متلكها جلنـة جلنة املراقبة أن تكون مكفولة وباإلضافة إىل ذلك ميكن أن يستفيد مرفق امليزاني
امليزانية واملالية مثلما هو الشأن بالفعل من خالل ما تقـوم بـه هـذه اللجنـة مـن اسـتعراض للمسـائل املاليـة 

أثناء دورتيها خالل العام.
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النطاق/الوالية-٢
ميكن أن يشمل تركيز املكتب عن طريق الفريق العامل يف الهاي النظر فيما يلي:-٧

ل املتصـــلة باحلفــاظ يف األجـــل الطويــل علـــى قيمــة املبـــاين باعتبارهــا أصـــًال رأمساليـــاً املســائ(أ)
وجتنيبها فقد القيمة من خالل ما يلي:

مشروع خطة لتمويل التكلفة اجلملية للملكية والتوصيات اليت تدم الحقاً إىل ‘١‘
اجلمعية يف هذا الشأن؛

ما وافقت عليها اجلمعية؛ومشروع خطة لرصد وتنفيذ تلك امليزانية إذا‘٢‘
كيفية معاجلة القرارات االسرتاتيجية اليت تتخطى دورة امليزانية السنوية فيما يتعلق مبا يلي:(ب)

اخلطط االستثمارية املتعددة السنوات؛‘١‘
األحــداث/الطوارئ غــري املنتظــرة املمكــن أن يكــون هلــا أثرهــا الســليب علــى أداء ‘٢‘

؛القضائيةاحملكمة لوظائفها 
مـن اخلـرباء بشـأن املقرتحـات ويتلقاهـا املشورة التقنية اخلارجيـة يأخذ بميكن للمكتب أن (ج)

ل مثل هذه اخلربة من مصادر املوضوعية اليت تتطلب متويالً أو استثماراً خارجاً عن امليزانية. وميكن أن متوّ 
املباين.خارجة عن امليزانية العادية للمحكمة ذات الصلة بصيانة وتشغيل
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المرفق الثامن
ةممقترحات مقدمة إلى المكتب بشأن تكاليف الملكية وهيكلية الحوك

الحوكمة المقبلةالمقبلةبهيكلية الحوكمة لورقة غير رسمية تتعلق عناصر 
ديباجة-ألف

يكليــة حوكمــة ICC-ASP/14/Res.5القــرار يف -١ ُدعــي املكتــب إىل "مواصــلة املناقشــات املتعلقــة 
جديــدة ختــص املبــاين الدائمــة وتقــدمي تقريــر عــن ذلــك إىل الــدورة اخلامســة عشــرة للجمعيــة" وعــالوة علــى 
ايــة  ذلـك اتفقـت اجلمعيـة علـى أنـه يف حـال عـدم اختـاذ أي قـرار بشـأن هيكليـة احلوكمـة اجلديـدة حبلـول 

رة، يتم التمديد يف الوالية املنوطة بلجنة املراقبة إىل غالية اختاذ مثل هذا القرار؛الدورة اخلامسة عش
٢٠١٦وأعضــاء جلنــة املراقبــة مل يعــربوا بصــورة رمسيــة عــن الرغبــة يف اســتمرارية اللجنــة إىل مــا بعــد -٢

ـت الواليـة الـيت أُنشـئت مـن أجلهـا. باإلضـافة إىل ذلـك تـدرك اللجنـة أ ـا تكـون قـد أ ن مكتـب حيث إ
.٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ١٥مدير املشروع سينتهي وجوده اعتباراً من 

وجلنة املراقبة املعنية باملباين الدائمة، باعتبارها هيئة فرعيـة تابعـة للجمعيـة ُعهـد إليهـا منـذ إنشـائها -٣
ك إىل املكتـــب تـــوفري املراقبــة املتعلقـــة باملســائل ذات الصـــلة باملبـــاين الدائمــة تقـــدم بشــأن ذلـــ٢٠٠٧عــام 

بعض التوصيات لينظر فيها.
والتوصــيات، الـــيت ال متلــك طـــابع القـــرار الــذي يصـــدر عـــن جلنــة املراقبـــة وإمنـــا هــي عناصـــر تطـــرح -٤

ليتأمـــل فيهـــا أعضـــاء املكتـــب تكـــون مثـــرة املســـامهات اخلطيـــة والشـــفوية املقدمـــة مـــن أعضـــاء جلنـــة املراقبـــة 
ابات واملناقشـــات الـــيت دارت يف اللجنــة حبضـــور الـــدول ومكتــب مـــدير املشــروع واملراجـــع اخلـــارجي للحســ

األطراف األخرى.
مث إن فهم جلنة املراقبة يتمثل فيما يلي:-٥

املسائل املتعلقة باحلوكمة املقبلة للمباين الدائمة والتكلفة اجلملية للملكية مرتبطة بعضها (أ)
ببعض وعلى هذا ينبغي النظر فيها جمتمعة؛

ُتســند املســؤولية عــن الصــيانة اليوميــة للمبــاين الدائمــة إىل املــدير املســؤول عــن ينبغــي أن (ب)
املرافق وهو منصب يندرج يف نطاق قلم احملكمة؛

ا مخسون سنة خطة غري واقعية من وجهة نظر إمكانيات التنبـؤ (ج) وخطة الصيانة اليت مد
ـا مبسـامهات ماليـة ألمـد وكذلك ال ميكن أن يتوقـع مـن الـدول األطـراف أن تتخـذ قـراراً رمبـ ا يُلـزم حكوما

مستقبلي بعيد جداً؛
وترغب الدول األطراف يف تأكيد ما يلي:(د)

مـــن نظـــام رومـــا ١١٢دور املراقبـــة املنـــوط باجلمعيـــة املنصـــوص عليـــه يف املـــادة ‘١‘
األساسي دور يتضمنه إنشاء هيكلية احلوكمة املقبلة وعملها بصورة عادية؛

ني االعتبـــار الواجـــب مصـــاحل امللكيـــة اآليلـــة إىل اجلمعيـــة والـــدول أن تؤخـــذ بعـــ‘٢‘
األعضاء فيها.
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عناصر موضوعية-باء
النسق-١

ال ينبغـي أن تســفر هيكليــة احلوكمــة املقبلــة عــن قيــام هيئــة فرعيــة جديــدة بــل ينبغــي هلــا أن تعتمــد -٦
إىل املكتـب واليـة حمــددة أدنـاه مــن علـى اهليئـات القائمــة داخـل اجلمعيــة. وجلنـة املراقبـة توصــي بـأن ُتســند 

خالل فريقها العامل يف الهاي ذي مرفق متعلق بامليزانية أو عند الضرورة جلنة فرعية تابعة للفريق العامـل 
املذكور. وبالنظر إىل الطابع التمثيلي الذي يتميز به املكتب من شأن مصاحل الدول األطراف فيما خيص 

اإلضافة إىل ذلك ميكن أن يستفيد مرفق امليزانية باخلربة اليت متلكها جلنـة جلنة املراقبة أن تكون مكفولة وب
امليزانية واملالية مثلما هو الشأن بالفعل من خالل ما تقـوم بـه هـذه اللجنـة مـن اسـتعراض للمسـائل املاليـة 

أثناء دورتيها خالل العام.

النطاق/الوالية-٢
العامل يف الهاي النظر فيما يلي:ميكن أن يشمل تركيز املكتب عن طريق الفريق-٧

املســائل املتصـــلة باحلفــاظ يف األجـــل الطويــل علـــى قيمــة املبـــاين باعتبارهــا أصـــًال رأمساليـــاً (أ)
وجتنيبها فقد القيمة من خالل ما يلي:

مشروع خطة لتمويل التكلفة اجلملية للملكية والتوصيات اليت تدم الحقاً إىل ‘١‘
اجلمعية يف هذا الشأن؛

ومشروع خطة لرصد وتنفيذ تلك امليزانية إذا ما وافقت عليها اجلمعية؛‘٢‘
كيفية معاجلة القرارات االسرتاتيجية اليت تتخطى دورة امليزانية السنوية فيما يتعلق مبا يلي:(ب)

اخلطط االستثمارية املتعددة السنوات؛‘١‘
أثرهــا الســليب علــى أداء األحــداث/الطوارئ غــري املنتظــرة املمكــن أن يكــون هلــا‘٢‘

احملكمة لوظائفها القضائية؛
ميكن للمكتب أن يأخذ باملشورة التقنية اخلارجيـة ويتلقاهـا مـن اخلـرباء بشـأن املقرتحـات (ج)

املوضوعية اليت تتطلب متويالً أو استثماراً خارجاً عن امليزانية. وميكن أن متّول مثل هذه اخلربة من مصادر 
العادية للمحكمة ذات الصلة بصيانة وتشغيل املباين.خارجة عن امليزانية
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المرفق التاسع
٦بيــــان ألقتــــه فرنســــا أمــــام لجنــــة المراقبــــة بشــــأن مشــــروع اتفــــاق التســــوية بتــــاريخ 

٢٠١٦تموز/يوليه 
أيها الزمالء األعزاء،

إىل احملكمـــة تـــود احلكومـــة الفرنســـية، كنقطـــة أوليـــة أن تثـــري إىل أن جلنـــة املراقبـــة، يف رســـالة حمالـــة 
خالل شهر كانون الثاين/يناير املاضي، ُحتدد فيها أنه ليس من مشموالت اللجنة أن تأذن بزيادة يف ميزانية 
املباين الدائمة مضافة إىل ما سبق أن أقرته مجعية الدول األطراف. ولذلك ترى احلكومة الفرنسية أنـه لـيس 

ين خيـص االتفـاق املـربم بـني احملكمـة واملقـاول الـذي من اختصاص جلنة املراقبة أن ختلص إىل أي حكم قـانو 
ُعرض على أنظارنا وهي تعترب أن هذه املسألة تندرج يف نطاق اختصاص مجعية الدول األطراف.

وإن احلكومة الفرنسية تفهم ما يلي:
أن غياب أية مالحظات أو أي مالحظة تُبدى فيما يتصل بالوثائق اليت قـدمها مـدير (أ)
تشــكل إذنــاً ميــس العقــد املــربم بــني احملكمــة ومؤسســة كــورتيس وال موافقــة علــى متوز/يوليــه ال ١املشــروع يف 

ذلك استناداً إىل أن الوثائق قدمت قصد االطالع عليها؛
احملكمــة وبــني املقــاول وهــو غــري ملــزم بالنســبة إىل الــدول هــذا العقــد ال يصــح إال بــني (ب)

األطراف؛
ـــة املبـــاين الدائمـــة (ج) ـــة الـــدول األطـــراف لكـــي تـــأذن بزيـــادة يف ميزاني واألمـــر مـــرتوك جلمعي

والتمويــل املقــرتح الــذي تقــوم بــه احملكمــة وذلــك علــى ضــوء اجلــزء املنطبــق يف هــذا الشــأن مــن النظــام املــايل 
لمـــاً بـــأن املفهـــوم أن أي متويـــل جتريـــه احملكمـــة ال ينبغـــي أن يكـــون لـــه أي أثـــر يف أنشـــطة والقواعـــد املاليـــة ع

احملكمة وال يف صندوق الطوارئ.
حزيران/يونيه ١وعلى أية حال يظهر من خالل املذكرة املقدمة من مكتب مدير املشروع بتاريخ 

ائيــة مت التو ٤الــيت يــنص البنــد  حزيران/يونيــه وتأكيــدها ٢صــل إليهــا يف منهــا حتديــداً علــى "تســوية تامــة و
متوز/يوليــه". وطبقــاً للقــانون اهلولنــدي، ١حزيران/يونيــه ووفــق عليهــا يف رســالة التســوية بتــاريخ ٧خطيــاً يف 

.٢٠١٦حزيران/يونيه ٢يظهر أن التسوية نافذة اعتباراً من 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


