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  ة اجلنائية الدوليةمشروع قرار بشأن املباين الدائمة للمحكم

  إن مجعية الدول األطراف،

احملكمة مؤسسة قضائية دائمة "الذي شددت فيه على أن  ICC-ASP/4/Res.2إىل القرار تشري إذ   

                                                            اين دائمة عملية متكنها من أداء واجباا بصورة فع الة وتعكس أمهية بوبأا تتطلب بصفتها هذه م

 أمهية املباين الدائمة بالنسبة ملستقبل وإذ تؤكد من جديد" كمة يف مكافحة اإلفالت من العقاباحمل

  احملكمة،

 يف اجللسة العامة ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤الذي اعتمد يف ، ICC-ASP/6/Res.1 إىل القرار وإذ تشري

مرب نوف/ تشرين الثاين٢١، الذي اعتمد يف ICC-ASP/7/Res.1السابعة من الدورة السادسة للجمعية، وإىل القرار 

   يف اجللسة العامة السابعة املعقودة يف الدورة السابعة للجمعية،٢٠٠٨

 بتقرير جلنة املراقبة بشأن املباين الدائمة مبا يف ذلك املذكرة التفسريية املرفقة بالتقرير وإذ تأخذ علما  

  ،واملتعلقة بطرائق الدفع مرة واحدة

  ية عن أعمال دورتيها الثانية عشرة والثالثة عشرة، تقارير جلنة امليزانية واملالوإذ تضع يف اعتبارها  

   أمهية دور احملكمة يف العملية بأسرها،وإذ تكرر  

لزمت نفسها بالتسديد مرة واحدة وفقا للمبادئ اليت يتضمنها ادول أطراف ] سبع[ حبقيقة أن وإذ ترحب  

  املرفق الثالث، ICC-ASP/7/Res.1القرار 

ر مدير املشروع التابع للجمعية يف توفري الريادة واإلدارة الشاملة للمشروع،  على أمهية دووإذ تعيد التأكيد  

وإذ تذكر باملسؤوليات امللقاة على عاتقه واملتمثلة يف حتقيق أهداف املشروع والتقيد باآلجال احملددة والتكاليف 

  ،ICC-ASP/6/Res.1الشروط املتعلقة باجلودة كما هو منصوص عليها يف القرار و

 أن النظام املايل والقواعد املالية وتالحظ إىل األحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي شريوإذ ت  

  وترتيبات احملكمة املتعلقة باملراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية للحسابات تنطبق على املشروع؛

-ICCصوف يف  على النحو املودالعقو بقرار جلنة املراقبة أن متنح، وفقا إلجراءات منح ترحب  -١

ASP/7/Res.1، جلنة ا ستبديهيت الةالنهائيملوافقة ، رهنا با]يسمى املهندس املعماري[ل  العقد املتعلق باملباين الدائمة 

 مدير املشروع إىل االنتهاء من املفاوضات مع وتدعولتصميم ا املراقبة قبل التوقيع على العقد بني احملكمة وبني فريق

  املفاوضات املتعلقة بأحكام وشروط العقد؛ا فيها مب ،فريق التصميم املختار

الفائزين اآلخرين يف املنافسة املتعلقة ]  املهندسني املعماريني اآلخرينمسايدرج ا[ل  عن تقديرها تعرب  -٢

 وذلك ملا بذاله من العمل الشاق والتعاون أثناء عملية ، العقداواللذين مل مينح ،معماريبوضع تصميم هندسي 

  االختيار؛
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أو التعاقدية قد أبرمت بني احملكمة وبني الدولة املضيفة بشأن اتفاق / حبقيقة أن االتفاقات القانونية و    ترح ب -٣

القرض، والرهن وتأجري األرض، مبا يف ذلك فصل ملكية األرض عن املبىن، مبا يسمح على هذا النحو بانطالق عملية 

  املضيفة ملا أبدته من تعاون متواصل؛ عن تقديرها للدولةوتعرب باإلضافة إىل ذلك.التشييد،

 عن تقديرها ملدير املشروع وللجنة املراقبة للتقدم احملرز بصدد مشروع املباين الدائمة منذ الدورة تعرب  -٤

  السابعة للجمعية؛

 جبهود مدير املشروع وجلنة املراقبة    نو ه وت٢٠١٥ أن موعد إجناز املباين الدائمة قد تأخر لغاية تالحظ  -٥

 مدير املشروع على أن يواصل، بالتعاون وتشجعامية إىل التخفيف من تأثري هذا التأخري وما يقترن به من نتائج الر

  مع جلنة املراقبة، حتديد السبل الرامية إىل التخفيف من آثار التأخري ونتائجه؛

باستخدام األموال  مبخطط التدفقات النقدية املنقح الوارد يف املرفق األول، واملتضمن جلدول حتيط علما -٦

-ICC إىل مدير املشروع أن يواصل، بالتشاور مع جلنة املراقبة وفقا للقرار باملتأتية من املدفوعات مرة واحدة وتطل

ASP/6/Res.1 تعلق بالتكلفة التقديرية النهائية للمشروع باالستناد إىل آخر ت، تقدمي أرقام مفصلة كل سنة

تعلق باستخدام األموال املتأتية من املدفوعات مرة واحدة وذلك لكي تنظر املعلومات املتاحة وتضمني اجلدول امل

 اجلمعية يف دورا العادية يف هذا اجلدول؛

 يواصل تقدمي تقارير سنوية إىل اجلمعية من خالل جلنة املراقبة حول ما يتحقق ن إىل مدير املشروع أتطلب  -٧

  نفاق؛إلمن تقديرات السنة املاضية ومستوى ا

 حتدد وتقدر كميا، بالتشاور مع مدير املشروع، التكاليف األخرى ذات الصلة ن إىل احملكمة أطلبت  -٨

باملشروع ولكن غري ذات الصلة املباشرة بالتشييد، كتكاليف نقل احملكمة من املباين املؤقتة إىل املباين الدائمة 

 وكلما هو مستخدم للزخرف والتكاليف واملنقوالت من قبيل األثاث ومعدات تكنولوجيات املعلومات واالتصال

ذات الصلة باالتصال والعالقات العامة اخلاصة باملشروع والتكاليف ذات الصلة باملباين املؤقتة وتقدمي تقرير عن هذه 

  األمور سنويا إىل اجلمعية من خالل جلنة املراقبة؛

الثاين، بأن تكون عضوية جلنة املراقبة ، املرفق ICC-ASP/6/Res.1 توصية املكتب املقدمة وفقا للقرار تؤيد  -٩

  ؛ ذا القراراعتبارا من الدورة الثامنة إىل العاشرة للجمعية، متألفة من الدول املشار إليها يف املرفق الثاين

ام القرار ك يضع الصيغة النهائية لدليل املشروع، اليت تأخذ بعني االعتبار أحن إىل مدير املشروع أتطلب  -١٠

ICC-ASP/6/Res.1 ،جلنة عرضه على املرفقات الثاين والثالث والرابع، على ضوء التصميم املعماري املختار وأن ت

  املراقبة لتبدئ موافقتها عليه وإبالغ جلنة املراقبة بأي تطورات الحقة تكون هلا عالقة ذا الشأن؛

 أعضاء اتمع املدين وتدعونشئ شييد املباين الدائمة قد أتيا للتربعات مكرسا لنامستئا اأن صندوقتالحظ   -١١

  من ذوي االلتزام الثابت سابقا بوالية احملكمة إىل مجع األموال لفائدة مشروع املباين الدائمة؛ 

 إىل جلنة املراقبة أن تبقي هذه املسألة قيد نظرها وأن تواصل توفري التقارير املرحلية املنتظمة إىل تطلب -١٢

 . دورا املقبلةاملكتب وتقدم إىل اجلمعية تقريرا يف



 

 

  املرفق األول
  خمطط بالتدفقات النقدية

مباليني (اموع  
)اليورو  

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

 الصيانة التنفيذ التصميم والعطاءات املسابقة  
  السنة  السنة  السنة  السنة  السنة  السنة  السنة  السنة  

 ١٠٠٪ ٪صفر  ٪صفر   ٪صفر   ٪صفر     ١٨٪   ٣٤٪   ٣٤٪   ١٤٪   
 ١٦,١  ٣٩,١  ٣٩,١  ٢٠,٧  ٢٣,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠   يورو١١٤,٩  ؛ تكاليف البناء١اإلطار

يورو ٧٥,١  ؛ تكاليف البناء األخرى٣اإلطار   ٨,٤  ١٨,١  ١٧,٨  ١١,٥  ١٣,٠  ٥,١  ١,١  ٠,٠ 

                  مقسومة على:

٪صفر    ٪صفر   ٪صفر    ٪صفر     ١٨٪   ٣٤٪   ٣٤٪   ١٤٪   
 ٢,٤  ٥,٨  ٥,٨  ٣,١  ٠,٠  ٢,٦ ٠,٠ ٠,٠  ٠,٠   يورو١٧,٢     احتياطي الطوارئ٪١٥

٪صفر    ٪صفر    ٪صفر    ٪صفر      ١٠٪   ٢٠٪   ٥٠٪   ٢٠٪   
السمات املظهرية املتكاملة    ٪١

  واملتخصصة
��رو ١,١   ٠,١  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠٪   ٠,٢  ٠,٨ ٠,٦ ٠,٢ 

                  
التكاليف املتعلقة بإدارة   ٪٤

  املشروع
٪صفر  ��رو٥,٣   ١٠٪   ٢٥ ٪   ١٧٪   ١٥٪   ١٤٪   ١٣٪   ٦٪   

   ٠,٣  ٠,٧  ٠,٧  ٠,٨  ٠,٩  ١,٣  ٠,٥  ٠,٠ 
  التكاليف املتعلقة باملصممني ٪١٤

  واملهندسني   واملستشارين إخل
٪صفر  يورو١٨,٥   

٠,٠ 
 

٣٪   
٠,٦ 

١٨٪   
٣,٣ 

٥٠٪   
٩,٣ 

١٣٪   
٢,٤ 

٩٪   
١,٧ 

٤٪   
٠,٧ 

٣٪   
٠,٦ 

٪صفر   ٪صفر   ٪صفر     ٤٣٪   ٢٩٪   ١٩٪   ٧٪   ٣٪   
 ٠,١  ٠,٢  ٠,٧  ١,٠  ١,٥  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠   يورو٣,٥     التصريح واملستحقات٪٤

٪صفر   ٪صفر   ٪صفر    ٪صفر   ٪صفر   ٪صفر     ٩٠٪   ١٠٪   
مجلة   التصاريح املتعلقة مبستخدم 
 االستشارات

يورو ٠,١   ٠,٠  ٠,١  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠ 

 ٠,٢ ٣,٦  ٨,٢  ٩,١  ٧,٤  ١١,٧ ٤,٧  ١,١  ٠,٠   يورو٤٥,٧        اموع
  ٢,٨٪   ٥,٦٪   ٨,٦٪   ١١,٦٪   ١٤,٧٪   ١٧,٩٪   ٢١,١٪   ٢٤,٥٪   

 ٤,٨  ١٠,٠  ٨,٦  ٤,١  ١,٤  ٠,٤  ٠,١  ٠,٠   يورو٢٩      الزيادة املقدرة١,٠٣

 ٢٥  ٥٧  ٥٧  ٣٢  ١٣  ٥  ١  صفر   يورو١٩٠ اموع
 ١٩٠  ١٦٥  ١٠٨  ٥١  ١٩  ٦  ١  صفر   

  

*جدولة املدفوعات دفعة واحدة  **١٣�٥                                 

*استغالل قرض الدولة املضيفة                                    
  .ثامنة للجمعيةيتم ملء هذا الفراغ باالستناد إىل األرقام اليت تتاح أثناء انعقاد الدورة ال*
  .                                             قرارها النهائي اختيار نظام التسديد د فعة واحدة بمن الدول األطراف) ٧(، أبلغت سبع ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٥ لغاية **
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  املرفق الثاين

  أعضاء جلنة املراقبة

  ]تدرج أمساء األعضاء[
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