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 مجعية الدول األطراف  

  سابعة ال الدورة

  الهاي
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١٤

  التقرير الصادر عن جلنة املراقبة بشأن املباين الدائمة

  إضافة

   الدول األطراف، إن مجعية

  
 الذي اعتمدته خالل اجللسة العامة السابعة من الدورة السادسة للجمعية ICC-ASP/6/Res.1 بقرارها إذ تذكر

  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤املعقودة يوم 
  

تكاليف البناء اإلمجالية اليت تشمل مبلغاً احتياطياً  حدد ICC-ASP/6/Res.1 جمددا بأن القرار وإذ تذكر
رسوماً متعلقة باستخدام خرباء استشاريني ومقاولني والتضخم الناشئ قبل طرح العطاء وبعد طرحه وأية رسوم تتعلق و

تقدر يف الظرف الراهن مببلغ ال يتجاوز  بتصاريح ومكوس وصندوق خاص بالسمات املظهرية املتكاملة واملتخصصة،
  ، ٢٠١٤ مبستويات أسعار عام ا مليون يورو١٩٠

  
كل دقيق تطورات السوق عكس بش لكي ت،تعديالخالل املشروع ه التقديرات قد تقتضي أن هذ وإذ تشري

   مواد البناء،وارتفاع أسعار
  

 بشكل مباشر،  عملية البناءرا تكاليف املشروع وال ختص أن هذه التقديرات ختص حصإىل جمددا وإذ تشري
املنقوالت من قبيل األثاث معدات تكنولوجيا  الدائمة، و نقل احملكمة من املباين املؤقتة إىل املباين تكاليفمن قبيل

 باالتصاالت والعالقات العامة بالنسبة  اخلاصة، والتكاليفاملعلومات واالتصال ويئة املساحات اخلضراء تزويق املبىن
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 جلنة املراقبة للمشروع والتكاليف ذات الصلة باملباين املؤقتة، وتشدد على ضرورة أن تسعى اجلمعية، وعند االقتضاء،
  .شامالن التخطيط املايل ختطيطا شفافا ومعاجلة هذه املسائل، حىت يكواملعنية باملباين الدائمة كذلك، إىل 

  
  نتائج مسابقة التصميم املعماري وتقر بأن املشروع سيدخل يف مرحلة التصميم، إىل وإذ تشري

 
   دورتيها العاشرة واحلادية عشرة، أعمالجلنة امليزانية واملالية بشأن تقارير وإذ تضع يف اعتبارها

  

  بأمهية الدور الذي تؤديه احملكمة خالل العملية بأسرها، وإذ تسلم 

  
   إىل تقرير جلنة املراقبة بشأن املباين الدائمة،وإذ تشري

  
 مبسؤوليته عن إدارة املشروع بأكمله ومسؤوليته عن حتقيق أهداف روتذكّ ، بتعيني مدير املشروعوإذ ترحب

  .ICC-ASP/6/Res.1 نص عليه القرار ة بالتوقيت والتكلفة واجلودة، وفقا ملاملشروع واملتطلبات املتعلقا
  

 إىل أن النظام املايل والقواعد املالية وترتيبات املراجعة تشري باألحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي ووإذ تذكر
  لى املشروع،الداخلية واخلارجية للحسابات للمحكمة كذلك، تنطبق ع

  
مسابقة التصميم املعماري، باإلجراء املنصوص عليه  مع الفائزين يف  أن يلتزم، يف مداوالته إىل مكتب املشروع تطلب -١

قرارها قبل أن  جلنة املراقبة لتنظر فيها وإذي حيدد شروط منح العقد، وأن يعرض توصياته علىيف املرفق األول ذا القرار وال
 يوقع املسجل العقد؛

  
 واملوجهة ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٥ بالعناصر الواردة يف عرض الدولة املضيفة املتضمن يف الرسالة املؤرخة تقبل -٢

 مليون ٢٠٠من وزير خارجية الدولة املضيفة إىل رئيس مجعية الدول األطراف فيما يتصل بتوفري قرض ال يتجاوز مقداره 
١، وفقا ملا ورد يف املرفق الثاين من هذا القرار؛ يف املائة٢,٥ قدره ل فائدة عاما مبعد٣٠د على مدى يوروا، يسد   

  
روا بأكمله مع اية  مليون يو٢٠٠ستخدم مبلغ أنه إذا مل ي بعرض الدولة املضيفة الذي أشارت فيه  ترحب -٣

ري املستخدم، بوصفها  اجلزء غ يف املائة على١٧،٥ بنسبة قدرها تخفض من قيمة القرض الذي يتعني سدادهس املشروع، فإا
  دعما مثلما ورد يف املرفق الثاين؛

  
   متويل بديلة؛عن موارد من جلنة املراقبة االستمرار يف البحث تلتمس  -٤
  

                                                           
  .العتبارات أخرى املتعلقة مبسألة التمويلوالفقرات الواردة يف املنطوق  ختضع )١( 1
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املشار إليها يف الفقرة الثانية، والتفاقات ذات الصلة لتنفيذ القرض، ناقش مع الدولة املضيفة ا من احملكمة، أن ت تلتمس -٥
   جلنة املراقبة إلقرارها؛املرفق الثاين ذا القرار، وأن تعرضها على يف ليها للمعايري املنصوص عوفقا

  
، رهنا  دفعة واحدة التكاليف اإلمجالية املقدرة للبناءدفع نصيبها يف الدول األطراف إىل أن تنظر يف إمكانية تدعو -٦
 استبعاد هذه الدول من حساب  علىتوافقو، يد تكاليف املشروع النهائية حتد األنصبة عند قيمةالتعديالت قد تدخل علىب

   يف املشروع دفعة واحدة؛الفائدة املتراكمة ومن عملية سداد قرض الدولة املضيفة، إن دفعت نصيبها
  
دفع  اتباع خيار ا إذا كانت تعتزممب، ق الثالث يف املرفأن تعلم املسجل، وفقا ملا ورد من الدول األطراف تلتمس -٧

  ؛٢٠٠٩يونيو / حزيران٣٠ حدة، وذلك حىت تاريخ دفعة واأنصبتها املقررة
  
سداد قرض  فسيتعني عليها دفع مسامهاا ل دفعة واحدة، األطراف اليت مل تتبع خيار دفع مسامهاا أن الدولتقرر -٨

 خالل فترة  املنطبقالعادية للمحكمةلميزانية ل اليت تدفع  األنصبةالدولة املضيفة سنويا والفائدة املتراكمة كذلك، وفقا جلدول
  .التقييم

  
، وال سيما فيما ICC-ASP/6/Res.1لقرار  إىل جلنة املراقبة أن تستمر يف أداء مهامها املوكلة إليها مبقتضى اطلبت -٩

  :يتعلق مبا يلي
  
شار إليه يف امل ستخدام القرض على النحو بني ا جتمعمكتب املشروع،، بالتشاور مع لةإعداد آلية متويل مفص  )أ (

 التمويل مصادر الدول األطراف مسامهتها دفعة واحدة، وغريها من ا القرار، وإمكانية دفع من هذ٢الفقرة 
  ؛ األخرىاملمكنة

  
 مسامهتها دفعة واحدة، مع األخذ بعني االعتبار املبادئ املنصوص نظم عملية دفع الدول األطرافت آلية إعداد )ب (

  ثالث؛عليها يف املرفق ال
  
هذه املسامهات خالل   املسامهات اليت ستدفع مرة واحدة، حىت يتسىن تلقيربجمةتقدمي اقتراحات فيما يتصل ب )ج (

  ؛٢٠١٢ عام  حىت أجل أقصاه٢٠١٠عام 
  

 جلمع والقواعد املالية، حسابا خاصا ال لشيء إال  املايلوفقا للنظامىل املسجل، يف هذا الصدد، أن يفتح  إتطلب -١٠
  واحدة يف مشروع املباين الدائمة؛ت دفع مسامهاا دفعة  خريمسامهات الدول األطراف اليت

  
  :، يف إطار امليزانية الربناجمية السنوية املقترحة، لغرض٢ميزانية خاصة باملباين الدائمة  إنشاءتقرر -١١

                                                           
  .ICC-ASP/7/CBF.2/7, par 17انظر الوثيقة  )٢( 2
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تدمج يف ستحدد سنويا واليت و، فيما يتعلق بأول استخدام لقرض الدولة املضيفة، الفائدة املتراكمة  قيمةسداد  )أ (

  ترحة للعام التايل؛ناجمية املقامليزانية الرب
  
  ؛٣إجيار املباين املؤقتة، يبدأ بعد انتهاء عقد بانتظام سنويا  أقساط تدفع سداد قرض الدولة املضيفة عن طريق )ب (
  

يف امليزانية الربناجمية املقترحة للمحكمة، بإنشاء مكتب مدير املشروع لتكاليف املتعلقة بالتوظيف و ا إدماج جمملتقرر -١٢
  السابع؛ضمن الربنامج الرئيسي 

  
التشاور مع جلنة عد ، ب أن يقدم إىل مدير املشروعوتطلب يف املرفق الرابع ة املتضمنالنقدية التدفقات طةخب يط علماحت -١٣

تقديرات أكثر تفصيال للتكلفة اإلمجالية للمشروع  للجمعية  كل سنة،ICC-ASP/6/Res.1املراقبة وفقا ملا نص عليه القرار 
لتنظر تكاليف املتعلقة باملشروع وليس تلك اليت تتعلق بشكل مباشر بعملية البناء، ال، مبا يف ذلك استنادا إىل أحدث املعلومات

  ا خالل دورا العادية؛فيه
  

ة لتغطية التكاليف  قرض الدولة املضيفعد التشاور مع مكتب املشروع، ما يلزمها من، ب بأن تسحبلمحكمة لتأذن -١٤
  :أساس ما يليعلى  املباين الدائمة، املتعلقة بتشييد

  
  ضوءيف تقديرات التكاليف اليت قد تطرأ علىخطة التدفقات النقدية املتضمنة يف املرفق الرابع، رهنا بأية تغريات   )أ (

   أعاله؛١٣ الفقرة ما نصت عليه
  
  س؛ املرفق اخلامة للتعاقد ولإلنفاق يف ظل ما ورد يفاملبادئ التوجيهي )ب (
  
  قبة؛ جلنة املراأي مبادئ توجيهية أخرى حتددها )ج (
  

ما حتقق من ن طريق جلنة املراقبة، تقارير ع إىل مجعية الدول األطراف، ع إىل مدير املشروع أن يقدم سنوياتطلب -١٥
 بعملية  عن تلك املتصلة بشكل مباشرالشروع، اإلنفاق، وعن التكاليف املتعلقة بامل مستوىعن تقديرات السنة الفارطة و

  البناء؛
  

بني احملكمة القائمة القانونية ذات الصلة، أو /وا االتفاقات التعاقدية عداملضيفة أن ي وإىل الدولة  إىل احملكمةتطلب -١٦
  ها إىل جلنة املراقبة إلقرارها؛اودعاين، وبإجيار األرض والرهن، وأن تفصل ملكية األرض واملبالدولة املضيفة فيما يتعلق بو
  

                                                           
  . حبساب قيمة الدعم حسابا مؤقتاسداد، ستقوم الدولة املضيفةحني تبدأ عملية ال )٣( 3
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يأخذ بعني االعتبار األحكام الواردة يف والذي املشروع ب  أحرزته احملكمة يف إعداد دليل خاص التقدم الذي إىلتشري -١٧
ما يف إعداد هذا الدليل  إىل مكتب املشروع املضي قدوتطلباملرفقات الثاين والثالث والرابع، يف ، وICC-ASP/6/Res.1القرار 

   جلنة املراقبة إلقراره؛مث عرضه على
  

-ICC من القرار شار إليه يف املرفق السادساين امل الصندوق االستئمحىت يصبح املسجل إىل السعي تدعو -١٨

ASP/6/Res.1ا  املسامهات الطوعية، ويف هذا الصدد،  جاهزا وحىت يتسىن البدء يف جتميعتمع املدين الذين تدعوفإأعضاء ا 
  موال ملشروع املباين الدائمة؛األ  جتميعلتزاماهم بوالية احملكمة الشروع يف اواثبتأ

  
  . إىل اجلمعية خالل دورا املقبلةذه املسألة وأن يودع تقاريره بشأايستمر يف النظر يف ه إىل املكتب أن تطلب -١٩
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  املرفق األول

  

   منح العقد إىل فريق تصميمإجراء
  
١- صنالتحكيم فريق وفر هلم وسياألول يف املقام األول مث الثاين مث الثالث ، يف املسابقةاألوائل الفائزونلثالثة ف اسي 

  .أو ستحدد هلم احملكمة متطلبات إضافية/ وتوصيات
  
. روع مكتب املش واستبيانا يعدمهاعقدا منوذجيا،  األوائل الفائزون، مبا يكفي من الوقت سلفاًوسيتلقى الثالثة -٢

  : ما يلي تقييم أمور من مجلتهاوسيكون الغرض من االستبيان
  
  كيم أو احملكمة؛التح التعديالت اليت يطلبها فريق آثار  )أ (
  
  ؛)مبا يف ذلك جودة فريق التصميم، والتخطيط والتنفيذ( املشروع يف هولندا استراتيجية إقامة )ب (
  
 التكاليف؛ )ج (

 
  ؛ الرسوم  )د (
  

  اجلوانب التعاقدية) هـ(
  

شاركة يف دعون إىل املوسي ، أو تصميما رمساًأو، الستبيان كتابةًعلى ائزين يف املسابقة الرد ويتعني على الثالثة الفا -٣
شرف عليها مكتب املشروع وحيضرها ممثل من قسم املشتريات التابع للمحكمةمقابالت ي.  

  
٤- تائج مسابقة التصميم املعماري م مكتب املشروع الردود اليت قدمها الفائزون الثالثة، مع األخذ بعني االعتبار نوسيقي

  : ما يليتشمل من مجلة ما تشمل،وعلى ضوء متطلبات دنيا قد 
  

-ICC يف القرار  املنصوص عليهاة املقدرة مع امليزاني يتناسب املقترح التصميمحتديد ما إذا كان: لتكاليفا  )أ (

ASP/6/Res.1 .شامال والتحقق منها ممكنموثوقا به وويتعني أن يكون تقدير التكاليف شفافا و.  
  

ومن ناحية الناحية العملية بات من  حتديد ما إذا كان التصميم يفي باملتطل:لمتطلبات العمليةاالمتثال ل )ب (
  . واالستدامة، اخلاملخطط
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 التحكيم  التوصيات الصادرة عن فريقحتديد ما إذا متت املوافقة على:  التحكيم أو العميلتوصيات فريق )ج (
  .ة وما إذا تأكدت قابليتها للتنفيذ يف حدود امليزانية احملكمو على املتطلبات اإلضافية اليت حدداأ/و

  
التوقيت ماشى مع خمطط املشروع من ناحية  الصيغة النهائية للتصميم تتد ما إذا كانتحتدي: التخطيط  )د (

  .والتسليم
  

 وما إذا  الرسوم املقدرة تتناسب مع املشروع وما إذا كانت معقولة وواضحةحتديد ما إذا كانت: الرسوم) هـ(
  .كانت مقدرة تقديرا جيدا يعكس التكلفة احلقيقية للمشروع

  
 مشروع العقد والشروط املنصوص عليها فيه بشكل معقول قبلحتديد ما إذا أن املهندس : قدمشروع الع )و(

  .كأساس للمناقشة
  

لة خذ يف املسأتقييم، سيحيل مكتب املشروع النتائج اليت خلص إليها وتوصياته إىل جلنة املراقبة لتتوملا تنتهي عملية ال -٥
  .قرارا ائيا

  
. ختارمع فريق التصميم املُوشروطه ح العقد، يناقش مكتب املشروع أحكام العقد تخذ قرار ائي بشأن منيوعندما  -٦

  .وافقة جلنة املراقبة التصميم يتعني أن خيضع األمر ملوقبل توقيع العقد بني احملكمة وفريق
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  املرفق الثاين

  

  املعايري الواجبة التطبيق على اتفاق القرض
  

  :ملباين الدائمة على ما يليشروع اعرضها منح القرض ملب فيما يتعلق ينص اتفاق الدولة املضيفة
  

 عاما مبعدل ٣٠لى فترة سدد ع مليون يوروا، ي٢٠٠ احملكمة قرضا ال يتجاوز قدرهتقدم الدولة املضيفة إىل   )أ (
  . يف املائة٢,٥فائدة مقدارها 

  
 وال ،من الدولة املضيفة)  مليون يوروا٢٠٠أي ( املبلغ كله  يلزم احملكمة قانونا باقتراضال بند يف االتفاق )ب (

  . حتديد املبلغ الذي ترغب اقتراضهيقيد بأي حال من األحوال سلطة احملكمة يفبند 
  

تخدم لنفس لتسبأي حال من األحوال سلطة احملكمة يف البحث عن أموال  يقيد ال بند يف االتفاق )ج (
 . ذلكأخرى إن اختارت هياألغراض، من أي مصادر 

  
 املشروع، وافقت الدولة املضيفة  مليون يوروا كامال عند اية٢٠٠ يستخدم مبلغ  ملإذا ما ويف صورة  )د (

 .  يف املائة من اجلزء الذي مل يستخدم١٧,٥افق  مبقدار يولى خفض مبلغ القرض الواجب تسديدهع

  
 .دفع الفائدة سنويا، بداية من أول استخدام لقرض الدولة املضيفةت) هـ(

  
 أو ةود إجيار املباين املؤقتة القائم، بعد انتهاء عق أقساط سنوية منتظمة دفعريقد القرض، عن طيبدأ سدا) و(

 .ةاملستقبل
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  املرفق الثالث

   دفعة واحدة للدفع احلصص املقررةمبادئ سداد
  

علم تعليها أن  ف أو على دفعتني أو ثالث، نصيبها املقرر دفعة واحدة،إذا قررت الدول األطراف سداديف حال ما  -١
 .٢٠٠٠٩يونيو / حزيران٣٠  يومأجل أقصاه  يف حدوداملسجل بذلك

  
 أن ،٢٠٠٩يونيو / حزيران٣٠  تاريخ قبل أو تنظم إليه على نظام روما األساسيلدول اليت تودع صك تصديقهال -٢

 من هذا القرار ٧ الفقرة يف كما ورد  يف ذلك يف ذلك التاريخ نصيبها دفعة واحدة، حاملا تعلم املسجل برغبتها سدادتطلب
  . التاريخ الذي دخل فيه النظام األساسي حيز النفاذ على تلك الدولةبغض النظر عناملرفق، يف هذا و
  
األطراف اليت مل تتبع خيار دفع مسامهاا دفعة واحدة، فسيتعني عليها دفع أقساطها لسداد قرض الدولة  الدولأما  -٣

  .محكمة املنطبق خالل فترة التقييمالعادية لل ةللميزانياليت تدفع  كذلك، وفقا جلدول األنصبة املضيفة سنويا والفائدة املتراكمة
  
بها دفعة واحدة، يف أقرب اآلجال، حبصتها املقررة، استنادا الدول األطراف اليت ترغب يف سداد نصي املسجل يعلم -٤

  . من القرار١٣ الفقرة إىل أحدث التقديرات للتكاليف النهائية على النحو املشار إليه يف
  
دفعت دفعة ليت  ا الدولة املضيفة، فإن قيمة األنصبةللمشروع ومقدار الدعم الذي ستمنحهحاملا حتدد التكلفة النهائية  -٥

  .واحدة ستعدل
  
حفظ األنصبة اليت تدفع دفعة واحدة يف حساب خاص وأن تستخدم للوفاء بالتزامات الدفع املتعلقة ببناء يتعني أن تو -٦
  .باين الدائمةامل
  
 قيمة القسط ضد، بنيللصاحل أو ل الفارق، لهذا القرار ويف هذا املرفق من ٦التعديل املشار إليه يف الفقرة يشكل  -٧

 بصفة ائية مع  قيمته ستحدد والذيالذي تدفعه دولة طرف دفعة واحدة خالل املشروع وقيمة القسط الذي سيدفع دفعة
  :دفعة واحدة يتعني الذي يدفع قسطلالقيمة النهائية ل  حسابوهلذا فإن. اية املشروع

  
 زمن حتديد التكلفة  املنطبقخذ بعني االعتبار سلم احلصص اليت تدفع للميزانية العادية للمحكمةأأن ي  )أ (

  النهائية للمشروع؛

 ٣رة ، كما هو مبني يف الفق الذي منحته الدولة املضيفة على قيمة القرض التخفيض أن يأخذ بعني االعتبار )ب (
  هذا القرار؛ين من ويف املرفق الثا

  . من هذا القرار١٨، كما نصت عليه الفقرة  مسامهات طوعية تقدمأيأن يأخذ بعني االعتبار  )ج (
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  خطة التدفقات النقدية

  
مباليني  (اموع  

  )اليورو
٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  

                                    
  الصيانة  التنفيذ  عطاءاتالتصميم وال  املسابقة    

    السنة    السنة    السنة    السنة    السنة    السنة    السنة    السنة    

                                    
    % ٥    %١٥    %٣٥    %٢٥    %٢٠    %صفر    %صفر    %صفر  %١٠٠  

  ٥,٧    ١٧,٢    ٤٠,٢    ٢٨,٧    ٢٣,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    € ١١٤,٩  ؛ تكاليف البناء١اإلطار

                                    
                                    
                                    

  ١,٩    ٧,٩    ١٦,٦    ١٣,٨    ١٢,٤    ١٦,١    ٦,٣    ٠,٠    € ٧٥,١  ؛ تكاليف البناء األخرى٣اإلطار

                                    
                                    مقسومة على

    %صفر     %٥    %٢٥    %٢٥    %٢٠    %١٥    %١٠    %صفر     
  ٠,٠    ٠,٩    ٤,٣    ٤,٣    ٣,٤    ٢,٦    ١,٧    ٠,٠    € ١٧,٢  احتياطي الطوارئ  % ١٥
                                    

                                    
السمات املظهرية املتكاملة    %١

  واملتخصصة
٠,٠    ٠,٨    ٠,٢    ٠,١    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    € ١,١  

                                    
                                    
  ٠,٢    ٠,٨    ٠,٨    ٠,٨    ٠,٩    ١,٣    ٠,٥    ٠,٠    €٥,٣  التكاليف املتعلقة بإدارة املشروع  % ٤

                                    
    %صفر    %٩    %٩    %١١    %٢٩    %٤٣    %٠,٠    %٠,٠    

  ٠,٠    ٠,٠    ٠,٩    ١,٩    ٢,٨    ٩,٣    ٣,٧    ٠,٠    €١٨,٥ التكاليف املتعلقة باملصممني   %١٤
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  واملهندسني واملستشارين إخل
                                    
    %صفر    %٩    %٩    %١١    %٢٩    %٤٣    %صفر    %صفر    
  ٠,٠    ٠,٣    ٠,٣    ٠,٤    ١,٠    ١,٥    ٠,٠    ٠,٠    €٣,٥   واملستحقاتح التصري  %٤

                                    
    %صفر    %١٠٠    %صفر    %صفر    %صفر    %صفر    %صفر    %صفر    

 املتعلقة مبستخدم  التصاريح مجلة 
  االستشارات

٠,٠    ٠,١    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    €٠,١  

                                    
  ٠,٢    ٢,٨    ٦,٥    ٧,٥    ٨,١    ١٤,٧    ٦,٠    ٠,٠    €٤٥,٧  اموع       

    ٢٩,٥    %٢٥,٤    %٢١,٤    %١٧,٦    %١٣,٨    %١٠,٢    %٦,٧    %٣,٣%    
  ١,٧    ٥,١    ١٠,٠    ٦,٤    ٤,٣    ١,٥    ٠,٤    ٠,٠    €٢٩   الزيادة املقدرة١,٠٣

  ٨    ٢٥    ٥٧    ٤٣    ٣٥    ١٦    ٦    صفر    €١٩٠  اموع

  ١٩٠    ١٨٢    ١٥٧    ١٠٠    ٥٨    ٢٢    ٦    صفر      
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  املبادئ التوجيهية اخلاصة بالعقود وبالنفقات
  

  ) الشراءطلبات(العقود 

  

ويتعني على .  ومناقشتهاالعقود املتصلة باملشروعتعلقة باملشروع وإعداد عمليات الشراء امليتوىل مدير املشروع  -١
خطر املسجل بأي عقود يوقعهامكتب املشروع أن ي.  

  
 يف ١٥ اليت تفوق قيمتها  ألف يوروا أو٥٠٠  قيمتها اإلمجالية اليت تتجاوز العقودموعةأو جم لعقودايتعني أن ختضع  -٢

املائة من احتياطي الطوارئ املنصوص عليه يف املرفق الرابع ملوافقة جلنة املراقبة، بناء على توصية مكتب املشروع، قبل أن يقرها 
  .املسجل إقرارا ائيا

  
 املقدرة للمشروع،  اإلمجالية التكلفة تزيد يفليت من شأا أنة هلا وا املخصص املبالغتقتضي العقود اليت تتجاوز قيمتها -٣

  .موافقة مجعية الدول األطراف
  

  النفقات

  
  .طر املسجل بأي نفقات يقرها ويصرفهاأن خي، و املشروععني على مكتب املشروع أن يراقب كل ما ينفق علىيت -٤
  

  املراجعة

  
على  املنطبقةالتوجيهية  هذه املبادئ يتعني إعادة النظر يفر له يف تنفيذ املشروع،  ال مربمن أجل تفادي أي تأخر -٥
  .بعد مضي عامقود وعلى النفقات الع

  
  

- - - 0 - - - 

  
  
  

 


