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ICC-ASP/12/Res.2القرار

٢٠١٢نوفمرب/تشرين الثاين٢١بتاريخاليت ُعقدتالثامنةالعامةيف اجللسة بتوافق اآلراءمدعتُ ا

ICC-ASP/12/Res.2

مشروع قرار بشأن المباني الدائمة
إن مجعية الدول األطراف

ا املعـــتمــــدة بشـــأن اإذ تشـــري  )١(،ICC-ASP/6/Res.1ملبـــاين الـــدائمــــة، مبــــــــا يف ذلك الــقرار إىل قـــرارا

والــــــقـــرار)٤(،ICC-ASP/8/Res.8والــــــقـــرار)٣(،ICC-ASP/8/Res.5والــقرار)٢(،ICC-ASP/7/Res.1والــقرار
ICC ASP/9/Res.1،)٥(والـــــــقـــرارICC-ASP/10/Res.6،)٦(ـراروالـــقــICC-ASP/11/Res.3،)وإذ تكرر)٧

املباين الدائمة بالنسبة ملستقبل احملكمة،
)٨(بتقرير جلنة الرقابة عن املباين الدائمة،وإذ حتيط علما

فضال عن تقريَرْي جلنة امليزانية واملالية عن )٩(إىل توصيات مراجع احلسابات اخلارجي،وإذ تشري 
)١٠(حلادية والعشرين والتوصيات الواردة فيهما،أعمال دورتيها العشرين وا

مليون ١٩٠إىل عزمها الراسخ على أن يتم تشييد املباين الدائمة يف حدود امليزانية البالغة وإذ تشري 
، وإىل دور جلنة الرقابة، مبوجب السلطة ASP/6/Res.1) وفقا للقرار ٢٠١٤يورو (مبستويات أسعار عام 

جراءات الالزمة لضمان سري املشروع بسالم ضمن حدود امليزانية، وبقاء تكاليف املخولة هلا، يف تنفيذ اإل
ملكية املباين الدائمة يف أدىن مستوى ممكن، 

على أن املباين الدائمة يتعني أن تسلم وفق معيار نوعية جيدة يف حدود امليزانية املعتمدة، وإذ تشدد
داء املهام األساسية للمحكمة، أو اليت قد تؤثر سلبا على مع جتنب العناصر اليت قد ال تكون ضرورية حلسن أ

التكلفة اإلمجالية للملكية، 
وإذ تالحظ مع من جديد أمهية دور احملكمة والدولة املضيفة يف مجيع مراحل العملية، وإذ تؤكد

ما الكامل مع املشروع، التقدير تعاو

لد. األول، اجلزء الثالث.)، ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧... الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة)١( ا
لد األول)، ICC-ASP/7/20(٢٠٠٨... الوثائق الرمسية ... الدورة السابعة)٢( ، اجلزء الثالث.ا
لد. األول، اجلزء الثاين.)، ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩... الوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة)٣( ا
اجلزء الثاين.)، ICC-ASP/8/20/Add.1(٢٠١٠... املستأنفةالوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة)٤(
لد. األول، اجلزء الثاين.)، ICC-ASP/9/20(٢٠١٠... الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة)٥( ا
لد. األول، اجلزء الثاين.)، ICC-ASP/10/20(٢٠١١... الوثائق الرمسية ... الدورة العاشرة)٦( ا
لد األول، اجلزء الثاين.)، ICC-ASP/11/20(٢٠١٢... الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة)٧( ا
.ICC-ASP/12/43القرار)٨(
لد. الثاين، اجلزء جيم ()، ICC-ASP/12/20(٢٠١٢الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة ...)٩( .)١ا
).٢) و باء (١املرجع نفسه، اجلزآن باء ()١٠(
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إىل وإذ تشريادة واإلدارة العامة للمشروع، كذلك أمهية دور مدير املشروع يف توفري القيوإذ تؤكد
-ICCمسؤوليته عن حتقيق أهداف املشروع وحسن توقيته وتكاليفه، ومتطلبات جودته طبقا لنص القرار 

ASP/6/Res.1،ا العاشرة والرتتيبات اإلدارية املنقحة اليت وافقت عليها اجلمعية العامة يف دور
نطاق المشروع
، ٢٠١٥تمثل يف االنتهاء من مشروع املباين الدائمة حبلول أيلول/سبتمرب أن هدفها املوإذ ترى

اية عام  ، هدف ٢٠١٥ومتّكن احملكمة من االنتقال تدرجييا إىل املباين اجلديدة وَشغلها بكاملها حبلول 
كاليف يتطلب التنسيق والقيادة القويني لكل من أنشطة التشييد وأنشطة االنتقال من أجل تفادي جتاوزات الت

يف املستقبل،
، يتوليان حوكمة وإدارة ICC-ASP/6/Res.1أن جلنة الرقابة ومدير املشروع، عمال بالقرار وإذ ترى

)١١(املشروع، املموَّل من موارد خارج امليزانية ويف ميزانية املتعددة السنوات خمصصة له،

لمحكمة، يف حني كانت تكاليفه أن مشروع االنتقال أنشئ حتت املسؤولية التشغيلية لوإذ ترى أيضا
التقديرية رهنا باملوافقة كل عام من أعوام املشروع حتت مسؤولية مدير املشروع وإشراف جلنة الرقابة، 

ج شامل بشأن مباين الدائمة سوف ميّكن من اختاذ اسرتاتيجيات منسقة وإذ تشدد على أن اتباع 
كمة يف املباين اجلديدة بشكل دائم، ويُتوقع أن يؤدي إىل الكفاءة لتنفيذ سياسة اجلمعية الرامية إىل استضافة احمل

وخيفض التكاليف، حبيث ُحيتفظ بتكلفة التشييد واالنتقال يف أدىن مستوى ممكن،
إىل أن توحيد مشروعي التشييد واالنتقال ميّكن من تقييم املوارد الالزمة هلذا األخري على وإذ تشري

الني لتحقيق أساس متعدد السنوات، وأن إدا رة ميزانية املشروع املوحدة تسمح باستخدام الوفورات يف أحد ا
توازن التكاليف يف اآلخر، مع احلفاظ على واجبات اإلبالغ بشكل منفصل عن نفقات أنشطة التشييد 

)١٢(ونفقات أنشطة االنتقال،

لك التكاليف يف امليزانية أن هذه امليزانية املوحدة ستمّكن كذلك من تفادي بقاء توإذ تالحظ أيضا
العادية، وبالتايل ستسمح بتحديد أولويات املوارد السنوية املخصصة يف امليزانية للمهام األساسية 

)١٣(للمحكمة،

أن جلنة الرقابة وقلم احملكمة قررا أن يعمال معا بروح من الثقة املتبادلة والتعاون على كفالة وإذ ترى
حتقيق هدف املشروع املوحد،

أن اهليكل اإلداري املنقح املعتمد هلذه الغاية ال ميس باإلطار القانوين القائم مبوجب إذ ترى أيضاو 
والقرارات ICC-ASP/6/Res. 1نظام روما األساسي والواليات اليت منحتها مجعية الدول األطراف يف القرار 

اليت تلته،
باالتفاق مع )١٤(نة للسلطة املخولة هلا،بتقرير رئيس جلنة الرقابة عن استخدام اللجوإذ حتيط علما

احملكمة، يف اختاذ قرار توسيع نطاق املشروع، حبيث ميكنه اآلن أن يشمل مشروعي التشييد واالنتقال معا، وأن 
يُعترب مشروعا موحدا جامعا، 

.ICC-ASP/6/Res.1)، المجلد. األول الجزء الثالث، ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧الوثائق الرسمیة ... الدورة السادسة ... )١١(
ا احلادية والعشرين)١٢( .١٤٨الفقرة ، ICC-ASP/12/15، تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
، فإن امليزانية السنوية للمحكمة قد تزيد ٢٠١٣استنادا إىل تقديرات ما قبل انعقاد الدورة العشرين للجنة امليزانية واملالية يف نيسان/أبريل )١٣(

، إذا مل يتم توحيد املشروعني.٢٠١٥مليون يورو يف عام ١٣,٥، ومببلغ ٢٠١٤ورو يف عام مليون ي٣,٣مببلغ 
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أن هذا القرار، بغية ضمان التنسيق، خيول ملدير املشروع سلطة املدير الوحيد وإذ حتيط علما
روَعْي التشييد واالنتقال معا، حتت إشراف مزدوج من اللجنة ومن قلم احملكمة، ويف إطار االسرتاتيجية املالية ملش

اليت وضعتها اللجنة، يف حني حيتفظ مدير املشروع باستقالله عن قلم احملكمة ويظل خاضعا لسلطة اجلمعية، 
)١٥(دون املساس بدوره اإلداري،

على خط فاصل واضح بني كل من الدور الرقايب للجمعية من خالل على ضرورة احلفاظ وإذ تشدد
اللجنة والدور اإلداري للمحكمة، على أن يكون مدير املشروع مبثابة مسريِّ مشرتك بني اجلمعية العامة 

واحملكمة،
٢٠١٦-٢٠١٤األهداف المالية للفترة 

مليون يورو) واالنتقال ١٨٤,٤بأن إمجايل التقديرات احلالية لتكاليف التشييد (وإذ حتيط علما
مليون يورو، وبأن هناك حاجة إىل تزويد مدير املشروع ١٩٥,٧مليون يورو)، أي ما يبلغ جمموعه ١١,٣(

بغالف مايل موحد شامل إلدارة هذه التكاليف طيلة مدة املشروع، فضال عن برنامج التمويل الذي اقرتحته 
)١٦(امليزانية واملالية،جلنة الرقابة وعلى النحو الذي أقرته جلنة 

موع خيضع للمراجعة طوال مدة املشروع، ورهنا باالستعراض اجلاري وإذ ترى كذلك أن هذا ا
دف حتقيق مستوى من اخنفاض التكلفة حبلول حزيران/يونيه  للتكاليف، والسيما العناصر املتعلقة باالنتقال، و

مليون يورو، ١٩٣,٧إىل ما ال يزيد عن ٢٠١٤
ا النهائية املتوقعة، رىوإذ ت أن الدول األطراف ستستفيد من احلصول على معلومات عن مسامها

اية املشروع، وأن يف هذا الصدد، من شأن التحديثات املنتظمة على أساس  ا يف  اليت ستتم إعادة حسا
ا العضوية احلالية وأحدث جدول لألنصبة املقررة أن تعزز الشفافية عن أي نقٍص أو اسرتدا د يف مسامها

املطلوبة،
التكلفة اإلجمالية للملكية

، ٢٠١٥ماليني يورو يف عام ٩,٠إىل أن التكلفة اإلمجالية للملكية، املقدر حاليا أن تبلغ وإذ تشري
، تشمل ما يلي: التكاليف ٢٠١٧مليون يورو اعتبارا من عام ١٢,٩، و ٢٠١٦مليون يورو يف عام ١٢,١و 

الدول اليت اختارت األداء دفعة واحدة، وتكاليف تشغيل وصيانة املباين، وتكاليف متويل املالية املستحقة من 
استبدال التجهيزات الرأمسالية،

ا الثامنة عشرة بأن تتعاون جلنة الرقابة مع مدير وإذ حتيط علما بتوصية جلنة امليزانية واملالية يف دور
اخليارات والسيناريوهات، مبا يف ذلك تقييم وإيضاح خماطر املشروع على وضع االفرتاضات الكمية والنوعية، و 

وبأن هذا االستعراض ينبغي أن يشمل سائر النهج املمكنة، )١٧(التكلفة اإلمجالية للملكية،
النشاط املستمر الذي يضطلع به الفريق العامل املعين بالتكلفة اإلمجالية للملكية الذي وإذ تالحظ

مدير املشروع، أنشأته جلنة الرقابة ويرأسه

)١٤(
٣، المرفق الثالث، الفقرات. ICC-ASP/6/Res.1)، المجلد. األول الجزء الثالث، ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧الوثائق الرسمیة ... الدورة السادسة ... 

(ج).١٦(ج) و 
)١٥(

.٢، المرفق الرابع، الفقرة. ICC-ASP/6/Res.1)، المجلد. األول، الجزء الثالث، ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧دورة السادسة ... الوثائق الرسمیة ... ال
)١٦(

.١٤٧-١٤٥، الفقرات. B.2)، المجلد. الثاني، الجزء ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الوثائق الرسمیة ... الدورة الثانیة عشرة ... 
لد. األول، اجلزء ICC-ASP/10/20(٢٠١١العاشرة ... الوثائق الرمسية ... الدورة )١٧( .B.1)، ا
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بأن التكاليف املتصلة باملباين الدائمة ميكن أيضا أن متول باستخدام أي فائض متاح، وإذ حتيط علما
ا احلادية والعشرين مقرتحا  وبأن جلنة املراقبة، بالتشاور مع احملكمة، قدمت إىل جلنة امليزانية واملالية يف دور

بتعديل النظام املايل والقواعد املالية،
المبالغ المسددة دفعة واحدة

ا النهائية بشأن انتقاء خيار وإذ تشري إىل أنه طُلب إىل الدول األطراف أن تبلغ قلم احملكمة بقرارا
، وأن هذا املوعد ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر ١٥تسديد حصصها املقررة يف املشروع دفعة واحدة حبلول 

)١٩(،٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١وثانية إىل)١٨(،٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر١٥النهائي ُأجل مرة إىل 

دولة أخرى من الدول األطراف التزمت منذ التأجيل األخري بالتسديد دفعة ١٣بأن وإذ ترحب
موع اإلضايف  ٤٦مليون يورو، وليصبح العدد اإلمجايل للدول األطراف امللتزمة بذلك ١٠,٤واحدة، ليبلغ ا

مليون ٣٩,٩مليون يورو، وردت منها اآلن ٤٦,٨، مببلغ جمموعه ٢٠١٣/أكتوبر تشرين األول٣١دولة يف 
يورو،

إىل مزايا السماح بأقصى قدر من مرونة نظام التسديد دفعة واحدة بالنسبة جلميع الدول وإذ تشري
احدة األطراف، مبا يف ذلك عن طريق تأجيل املوعد النهائي الختيار تسديد املبالغ كلها أو بعضها دفعة و 

بسبب نقص احلاجة إىل سحب األموال من قرض الدولة املضيفة، والتخفيض الذي تستفيد منه الدول اليت 
ختتار التسدسد دفعة واحدة، واخنفاض رأس املال والفائدة اليت يتعني سدادها على الدول الدول اليت ال 

ختتارالتسديد دفعة واحدة،
تنفيذ هذه املرونة طيلة املشروع حبيث يتحقق اهلدف أنه سيبقى على جلنة الرقابة ضمان وإذ ترى

د دفعة واحدة بالنسبة جلميع يالنهائي املتمثل يف استفادة مجيع الدول األطراف بأقصى قدر من نظام التسد
الدول األطراف، مع كفالة حتقيق هدف احلفاظ على عدل النظام، 

تعلق بقرض الدولة املضيفة، ومبادئ تسديد إىل املعايري الواجبة التطبيق على االتفاق املوإذ تشري
، على ICC-ASP/7/Res.1احلصص املقررة دفعة واحدة، املنصوص عليها يف املرفقني الثاين والثالث للقرار 

يف مرفقه الثاين وملحقيه األول والثاين،ICC-ASP/7/Res.3التوايل، وعلى حنو ما أوضحه القرار 
ملضيفة تنص على أن دفع الفوائد يبدأ اعتبارا من وقت إىل أن شروط قرض الدولة اوإذ تشري

وأن تسديد رأس املال والفوائد سيبدآن بعد انتهاء العقود احلالية أو املستقبلية )٢٠(االستخدام األول للقرض،
)٢١(إلجيار املباين املؤقتة،

لة فرتة السداد، إىل ضرورة ضمان وجود السيولة الالزمة لدفع الفوائد ورأس املال طيوإذ تشري أيضا
ا املتعلقة بذلك يف الوقت املناسب ستكون مسؤولة عن أي تكاليف  وأن الدول األطراف اليت ال تدفع اشرتاكا

تتكبدها موارد احملكمة للوفاء بالتزامات سداد القرض،
مي بإنشاء الصندوق االستئماين للتربعات املكرسة لتشييد املباين الدائمة، وبإمكانية تقدوإذ تذّكر

التربعات أيضا من خالل األموال املخصصة مليزات خاصة، أو التربعات العينية، بعد التشاور مع جلنة الرقابة،

ICC-ASP/8/Res.8)، المجلد. األول، الجزء الثالث، ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩الوثائق الرسمیة ... الدورة الثامنة ... )١٨(
.١٤. الفقرة. ICC-ASP/11/Res.3الجزء الثالث، )، المجلد. األول،ICC-ASP/11/20(٢٠١٢الوثائق الرسمیة ... الدورة الحادیة عشرة ...، )١٩(
، المرفق الثاني، (ه).ICC-ASP/7/Res.1)، المجلد. األول، الجزء الثالث، ICC-ASP/7/20(٢٠٠٨الوثائق الرسمیة ... الدورة السابعة ... )٢٠(
املرجع نفسه، (و).)٢١(
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حوكمة المشروع وإدارته-أوال
مشروع التشييد-ألف

بتقرير جلنة الرقابة وتعرب عن تقديرها للجنة الرقابة، ومدير املشروع، واحملكمة، والدولة املضيفة ترحب-١
قدم احملرز يف مشروع املباين الدائمة منذ الدورة احلادية عشرة للجمعية؛ للت
خطة التدفق النقدي املنقحة الواردة يف امللحق األول؛ توافق على-٢
، وإقامة حفل وضع حجر ٢٠١٣بالشروع يف التشييد الفعلي للمشروع يف آذار/مارس ترحب-٣

؛ ٢٠١٣أبريل /نيسان١٦األساس الذي استضافته جلنة الرقابة يف 
ا مبوجب عقد إجيار األرض، ويف هذا ترحب أيضا-٤ باستمرار تعهد الدولة املضيفة بالوفاء بالتزاما

بأن املشروع اسرتد التكلفة الكاملة لتنظيف تلوث الرتبة، وتكلفة اإلسراع يف األشغال لتدارك تقرالصدد، 
التأخري الناجم عن ذلك؛

مليون يورو بأسعار ١٩٠روع التشييد يف حدود امليزانية املعتمدة أصال، البالغة ببقاء مشترحب كذلك-٥
مليون يورو يف تكاليف ٦,٣، ويف هذا الصدد، تالحظ مع االرتياح حتقيق وفورات قدرها ٢٠١٤عام 

التشييد؛
ري يف التصميم مليون يورو من هذه الوفورات باملوافقة على تغي٠,٧بقرار جلنة الرقابة باستثمار ترحب-٦

من أجل زيادة مرونة استخدام املباين الدائمة أيضا كمرافق لعقد املؤمترات، مبا يف ذلك ألغراض عقد أي من 
فصاعدا، وإذا قررت اجلمعية ذلك؛ ٢٠١٦اجتماعات مجعية الدول األطراف يف مقر احملكمة اعتبارا من عام 

١٨٤,٤رحلة احلالية، ونتيجة لذلك، تقدر مببلغ بكون تكاليف التشييد املتوقعة يف املترحب أيضا-٧
ا تقل عن امليزانية املعتمدة أصال مبا قدره  مليون يورو؛٥,٦مليون يورو، أي أ

بالتنفيذ املستمر السرتاتيجية مراجعة التكلفة اليت وضعتها جلنة الرقابة للتأكد من أن ترحب كذلك-٨
ات نوعية جيدة مع تفادي العناصر اليت قد ال تفي باملعايري الالزمة املشروع ميّكن باستمرار من إجناز مباين ذ

ا أن تؤثر بطريقة أو أخرى سلبا يف التكلفة اإلمجالية  لالتساق مع املهام األساسية للمحكمة، أو اليت من شأ
للملكية؛ 

حلة تشييده من أمهية رقابة صارمة على تغيريات تصميم ونطاق ومتطلبات املشروع أثناء مر تشدد على-٩
بأن حترص وتكرر طلبهاأجل ضمان أن يتم تسليم املشروع وفق التكلفة، واجلودة واجلدول الزمين املناسب، 

جلنة الرقابة على عدم املوافقة على أي تغيريات خالل مرحلة التشييد، وإىل حني إجناز املشروع بكامله، إال 
من مدير املشروع بذل كل جهد ممكن لكي تطلبغاية، على أساس حمايد من حيث التكلفة، وحتقيقا هلذه ال

يقابل أيَّ تغيٍري جديٍد قد يلزم للمشروع وفوراٌت ماليٌة أو تشغيليٌة مطابقٌة، ولكي يتم إجراؤه، حيثما كان ذلك 
ممكنا، مع إيالء االعتبار الواجب خلفض التكاليف اإلضافية املتصلة بالتأخريات وغريها من العوامل؛ 

بتقرير جلنة الرقابة عن حالة النظر يف النهج املمكنة لتناول إدارة ومتويل تكاليف استبدال بترح-١٠
إىل اللجنة وتطلبالتجهيزات الرأمسالية على املدى الطويل، الذي يقوم به الفريق العامل برئاسة مدير املشروع، 

أن تقدم تقريرا عن ذلك يف الدورة الثالثة عشرة للجمعية؛
ع االنتقالمشرو -باء
إىل جلنة الرقابة واحملكمة أن تكفال من خالل مدير املشروع أن يتم اعتماد مجيع التدابري تطلب-١١

التحضريية لتمكني احملكمة من أن تكون على استعداد لَشغل املباين الدائمة يف موعد ال يتجاوز كانون 
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ما تقريرا مفصال عن ذلك من أجل تفادي أي نفقات إضافية للدول األط٢٠١٥األول/ديسمرب  راف، وأن تقدِّ
إىل املكتب وإىل جلنة امليزانية واملالية؛

قرار جلنة الرقابة بأن تشرتط املوافقة على تكاليف االنتقال طيلة مدة املشروع وضمن ميزانية تؤيد-١٢
ا متعددة السنوات إجراء استعراض مسبق هلذه التكاليف مقابل احتياجات احملكمة من األصول  وسياسا

وأن يرمي هذا االستعراض إىل حتقيق وفورات يف مجيع مراحل حياة املشروع، وذلك )٢٢(املتعلقة باملشرتيات،
إىل مدير املشروع أن يقدم تقريرا وتطلب، ٢٠١٤بغية ختفيض الغاية املالية للمشروع ككل حبلول حزيران/يونيه 

دول األطراف من خالل جلنة الرقابة؛عن ذلك بالتفصيل يف الدورة الثالثة عشرة جلمعية ال
إىل جلنة الرقابة واحملكمة أن تكفال، من خالل مدير املشروع، أن يتم إجراء عملية تطلب أيضا-١٣

استعراض ذات مغزى عناصر االنتقال مع مراعاة أي خيارات جديدة لتحقيق وفورات، مبا يف ذلك، على سبيل 
ستخدمني ومدى مالءمة املعدات املوجودة ومتديد فرتة استخدامها املثال ال احلصر، مراجعة احتياجات امل

خطط املشرتيات يف األجل ‘ ٢’قوائم جرد كاملة ألصول احملكمة، مبا يف ذلك قيمتها وحالتها، ‘ ١’مقابل: 
متديد العمر اإلنتاجي لألصول؛ ‘ ٣’القصري واملتوسط، مبا يف ذلك فرص االشرتاك يف املشرتيات، و 

د المشروعتوحي-جيم
إىل اللجنة، بالتشاور مع احملكمة، كفالة أن وتطلبج التوحيد بشأن املباين الدائمة، بإتباعترحب-١٤

، وبأن ICC-ASP/6/Res. 1يظل منسجما مع نظام روما األساسي ومع القرار )٢٣(تنفيذ اهليكل اإلداري
ذلك اهليكل يظل قيد املراجعة؛ 

مليون ١٩٥,٧لفة ميثل الغاية املالية املوحدة للمشروع ككل، مبا قدره على ختصيص غالف تكتوافق-١٥
مليون يورو لتكاليف االنتقال، رهنا مبراجعة هذه الغاية كل ستة أشهر طيلة فرتة حياة ١١,٣يورو، مبا يف ذلك 

دف ختفيض الغاية عل ى األقل إىل املشروع، ورهنا أيضا مبراجعة تكلفة عناصر املشروع املتعلقة باالنتقال، 
؛٢٠١٤مليون يورو حبلول حزيران/يونيو ١٩٣,٧مستوى 

١١,٣، متويل تكاليف االنتقال مببلغ يصل إىل ٢٠١٦- ٢٠١٤على أن يتم، يف الفرتة توافق أيضا -١٦
مليون يورو حتققت يف ميزانية التشييد، ٥,٦مليون يورو ختضع لالستعراض اجلاري، من خالل وفورات قدرها 

مليون يورو، مع اعتماد الفائض املتعلق بالسنوات املالية من ٥,٧جزء املتبقي، مببلغ يصل اىل وبالنسبة لل
ا كعمليات تسديد دفعة واحدة؛٢٠١٤إىل ٢٠١٢ ، يتم احتسا

على أنه جيوز تقدمي سلف نقدية مليزانية املشروع من االحتياطي النقدي للمحكمة يف توافق كذلك-١٧
لتلبية أي احتياجات نقدية قبل توافر الفائض املتعلق بالسنوات املالية من ، وذلك٢٠١٦-٢٠١٤الفرتة 
، بصفة ذلك إجراءاً مؤقتاً وحصيفاً من إجراءات املالذ األخري، يف حدود مبلغ معني، ومع ٢٠١٤إىل ٢٠١٢

جدول زمين متفق عليه لالسرتداد؛
أنشطة التشييد وأنشطة االنتقال بشكل إىل مدير املشروع أن يعد التقارير املتعلقة بنفقات تطلب-١٨

اية املشروع؛ )٢٤(منفصل يف 

. انظر الوثائق الرسمیة ... الدورة ١٤٩، الفقرة. B.2)، المجلد. الثاني، الجزء ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الوثائق الرسمیة ... الدورة الثانیة عشرة ... )٢٢(

.٨، الفقرة. ICC-ASP/12/Res.2)، المجلد. األول، الجزء الثالث، ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الثانیة عشرة ... عام 
.ICC ASP/12/43ر جلنة الرقابة عن أنشطتها،انظر مراجعة اهليكل اإلداري، على النحو املبني يف املرفق األول لتقري)٢٣(
.١٤٨، الفقرة. B.2)، المجلد. الثاني، الجزء ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الوثائق الرسمیة ... الدورة الثانیة عشرة ... )٢٤(
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التعديل الذي أجري على النظام املايل والقواعد املالية على النحو املنصوص عليه يف امللحق تعتمد-١٩
الثاين؛

انية مليون يورو، لتمويل ميز ٢,٥، املقدر حاليا بـ ٢٠١٢على اعتماد مبلغ يساوي فائض عام توافق-٢٠
املشروع ككل؛

من قرض الدولة املضيفة، ٢٠١٣للمحكمة بالتأكد من توفر السيولة الالزمة لسداد فوائد عام تأذن-٢١
، يف حال تأخر أي من الدول األطراف يف دفع حصتها ٢٠١٤شباط/فرباير ١املستحقة الدفع اعتبارا من 

املقررة من االشرتاكات؛ 
، تقييما للفوائد املقدرة لقرض ٢٠١٤، ضمن رسالة اشرتاكات عام للمحكمة بأن تقدمتأذن كذلك-٢٢

)، وبأن ٢٠١٥شباط/فرباير ١(واليت يتعني أن تدفعها يف ٢٠١٤الدولة املضيفة اليت تتكبدها احملكمة يف عام 
كانون ٢٥تطلب إىل الدول األطراف املعنية تسديد املبالغ املستحقة عليها بالكامل يف موعد ال يتجاوز 

؛٢٠١٥ثاين/يناير ال
إىل احملكمة وجلنة الرقابة، بالتعاون مع مدير املشروع وعن طريق جلنة امليزانية واملالية، أن تنظرا تطلب-٢٣

بالتفصيل يف اآللية الطويلة األجل للتسديد السنوي لقرض الدولة املضيفة بغية تقدير اشرتاكات الدول 
يف استالم تلك االشرتاكات، وأن تقدما تقريرا عن ذلك إىل الدورة األطراف املعنية والتقليل من خماطر التأخري

الثالثة عشرة للجمعية قصد اعتماد هذه اآللية. 
باالحتفاظ باشرتاكات الدول األطراف يف تكاليف املشروع يتم حتديثها بانتظام من ِقبل مدير ترحب-٢٤

حد وأحدث جدول لألنصبة املقررة،املشروع على أساس التكلفة النهائية املتوقعة للمشروع املو 
المبالغ المسددة دفعة واحدة-ثانياً 
، خيار السداد الكامل ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١إىل الدول األطراف اليت تنتقي، حبلول تطلب-٢٥

لك، أو اجلزئي دفعة واحدة حلصتها املقررة يف املشروع، أن تتشاور مع مدير املشروع لتحديد اجلدول الزمين لذ
)٢٥(مع مراعاة أن تلك املبالغ املسددة دفعة واحدة:

أ) جيوز أداؤها يف قسط واحد أو عدة أقساط سنوية؛(
أو يف أي تاريخ سابق رهنا ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥يتعني استالمها كاملة يف موعد ال يتجاوز ب)(

بالتدفق النقدي املتوقع، و
لتكلفة النهائية للمشروع وكامل مبلغ إعانة الدولة املضيفة من جيب أن ختضع للتعديل مبجرد معرفة اج)(

أجل ضمان معاملة مجيع الدول األطراف معاملة عادلة ومتساوية؛
ذا اخليار، كّليا أو جزئيا، ضمن تقرر-٢٦ أن الدول األطراف اليت ختتار التسديد دفعة واحدة وال تلتزم 

فرصة تسديد أي مبالغ مستحقة دفعة واحدة،اجلدول الزمين املتفق عليه، ستفقد تلقائيا
إىل قلم احملكمة أن يواصل، بالتنسيق مع مكتب مدير املشروع، تزويد جلنة الرقابة، على النحو تطلب-٢٧

املطلوب، مبعلومات مستكملة عن اجلداول الزمنية املتفق عليها للتسديد دفعة واحدة؛

لد. األول، اجلزء الثالICC-ASP/11/20(٢٠١٢الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة ...، انظر)٢٥( -ICCث، )، ا
ASP/11/Res.3املذكرة التفسريية بشأن املدفوعات ملرة واحدة، اليت توضح مبادئ الدفع ملرة واحدة ارتباطا باملعايري . ، املرفق الثاين

الواجبة التطبيق على االتفاق املتعلق بالقرض، مبا يف ذلك ما يتعلق بالدول األطراف اليت ستنتقي خيار التسديد دفعة واحدة، أو تسديد
أقساطها بعد أن يتم استخدام قرض الدولة املضيفة ويبدأ دفع الفوائد.
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إعداد التقارير المالية-ثالثا
، أن يقدم كل سنة ICC-ASP/6/Res.1ىل مدير املشروع، بالتشاور مع جلنة الرقابة، ووفقا للقرار إتطلب-٢٨

وباستمرار تقديرا مفصال لتكلفة املشروع املوحد يستند إىل أحدث املعلومات، وأن يضّمنه جدوال زمنيا الستخدام 
ا العادية؛األموال املتأتية من عمليات التسديد دفعة واحدة، لتنظر فيه اجلمعية  العامة يف دور

كذلك إىل مدير املشروع أن يواصل تقدمي تقارير سنوية إىل اجلمعية العامة، عن طريق جلنة املراقبة، بشأن تطلب-٢٩
حتقُّق تقديرات السنوات السابقة ومستويات اإلنفاق؛

استراتيجية مراجعة الحسابات-رابعا
جا شامال ملراجعة بكون املراجع اخلارجي حلسابات اترحب-٣٠ حملكمة (ديوان احملاسبة الفرنسي) قد اعتمد 

٢٦حسابات احملكمة وأدائها، وهو ما يشمل النطاق الكامل ملشروع املباين الدائمة؛

التبرعات-خامسا
بكون ثالث دول أطراف بدأت مناقشات مع مدير املشروع وجلنة الرقابة بشأن مقرتحات ترحب مع التقدير-٣١

ة بأموال لتحسني نوعية مناطق حمددة داخل املباين اجلديدة و/أو التربع بأعمال فنية لدجمها يف املباين الدائمة ، املسامه
الدول األطراف إىل االتصال بلجنة الرقابة يف أقرب فرصة إذا كانت ترغب يف املسامهة يف هذا الصدد لضمان وتدعو

؛الدمج يف املبىن اجلديد عند االنتهاء من تشييده
إىل جلنة الرقابة وضع الصيغة النهائية، مبساعدة من مدير املشروع وبالتشاور مع احملكمة، السرتاتيجية تطلب-٣٢

مجع التربعات وتقدمي تقرير بشأن ذلك إىل الدورة الثانية والعشرين للجنة امليزانية واملالية، وإىل الدورة الثالثة عشرة جلمعية 
الدول األطراف؛

تمع املدين ممن له سجل حافل يف جمال تعهد والية احملكمة جلمع وةجتدد الدع-٣٣ إىل الدول األطراف وأعضاء ا
أموال ملشروع املباين الدائمة؛

تجديد عضوية لجنة الرقابة- سادسا
، بأن تتألف عضوية جلنة املراقبة، للفرتةICC-ASP/6/Res.1توصية املكتب، وفقا للمرفق الثاين للقرار تؤيد-٣٤

، من الدول املشار إليها يف امللحق الثالث هلذا القرار؛٢٠١٥-٢٠١٤املقبلة 
قارير لجنة الرقابة في المستقبلتإعداد -سابعا

إىل جلنة الرقابة مواصلة تقدمي تقارير مرحلية منتظمة إىل املكتب، وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية تطلب-٣٥
ا القادمة. العامة يف دور

لد الثاين، اجلزء باء)، ICC-ASP/11/20(٢٠١٢الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة ...)٢٦( .٨٢، الفقرة ٢-ا
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ألولالمرفق ا
مخطط التدفق النقدي 

البنود

جمموع 
التكاليف

موع  ا
الكلي

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦

موع ا

مرحلة 
التصميم 

(*)األولي

مرحلة 
التصميم 

(**)النهائي

التصميم 
النهائي

 +
التشييد واالنتقالالمناقصات

١٥٦,٨-١٥٦,٨٢,٩٤٠,٥٩٥,٠١٨,٤تكاليف البناء.١
١٥٠,٤١,٩٣٧,٦٩٣,٠١٧,٩١٥٠,٤تكاليف البناء-أ-١
أتعاب فريق الصميم (بعد -ب-١

المناقصات)
٦,٤١,٠٢,٩٢,٠٠,٥٦,٤

٧,٥٣,٠٢,٥١,٥٠,٥٧,٥المخاطر.٢
مخاطر المشروع (بما في ذلك -أ-٢

التصميم واألطراف الثالثة)
٢,١١,٠٠,٥٠,٥٠,١٢,١

مخاطر العمالء (خارج -ب-٢
المشروع، كالبلدية مثال)

٥,٤٢,٠٢,٠١,٠٠,٤٥,٤
٢,٧-٠,٢--٢,٧٢,٥رخصة البناء ورسومها.٣

٢,٧٢,٥٠,٢٢,٧التراخيص والرسوم-أ-٣
٢٣,٩١,٣٣,٦٦,٨٣,٢٢,٦٢,٤٣,٧٠,٤٢٣,٩األتعاب. ٤

١٠,٦٢,٧٥,١٢,٤٠,١٠,٣١٠,٦األتعاب المتعلقة بالتصميم-أ-٤
٨,٩٠,٩٠,٧١,٣٠,٤١,٩١,٥١,٩٠,٣٨,٩إدارة المشروع-ب-٤
٤,٣٠,٤٠,٢٠,٤٠,٣٠,٥٠,٦١,٨٠,١٤,٣استشاريون آخرون-ج-٤
الرسوم التشغيلية(كالرسوم -د-٤

المصرفية مثال)
٠,١٠,١٠,١٠,١

١,٥١,٥١,٥تكاليف أخرى. ٥
١,٥١,٥١,٥تكاليف أخرى-أ-٥

٣,٣٣,٢٠,١٣,٣المعدات.٦
٣,٣٣,٢٠,١٣,٣المعدات-أ-٦

المدخرات (تقديرات المبالغ غير 
ضافي)المنفقة/االحتياطي اإل

موع ١٩٥,٧١٩٥,٧١,٣٥,١٦,٨٨,٦٤٦,١٩٩,٩٢٧,٠١,٠١٩٥,٧ا

١,٣٦,٤١٣,٢٢١,٨٦٧,٨١٦٧,٧١٩٤,٧١٩٥,٧المجموع التراكمي

ألرقام املذكورة أعاله هي جمرد تقديرات قد ختضع للتغيري. مالحظة: ا
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المرفق الثاني
تعديل النظام المالي والقواعد المالية

استخدام الفائض-أوال
على حق الدول األطراف يف اسرتداد الفائض بنسبة حصتها من متويل نفقات احملكمة ٧-٤ينص البند 

مكانية متويل صندوق الطوارئ من الفائض، عمال بالبندوقت دفع اشرتاكها. ويقتصر االستثناء على إ
. واألساس املنطقي هلذا االستثناء هو نفسه الذي ينطبق على تقييد حق الدول األطراف يف اسرتداد ٦-٦

حصصها من الفائض، وهو واجب متويل امليزانية العادية للمحكمة وصندوق الطوارئ التابع هلا. ويستند 
نفس األساس املنطقي. ودفع نفقات املباين الدائمة ليس موضع السلطة التقديرية التعديل املقرتح إىل 

للدول األطراف، سواء بالنسبة للمشروع (تكاليف التشييد واالنتقال) أو بالنسبة ملا عليها من التكلفة 
النتقال، أن تقوم اجلمعية بتخصيص الفائض لتمويل كل من تكاليف ايُقرتح باإلمجالية للملكية. وبالتايل، 

ا  وتكاليف استبدال التجهيزات الرأمسالية والصيانة يف املستقبل (تكاليف البناء ال حتتاج إىل أي متويل، أل
تظل أقل من امليزانية املعتمدة).

): باخلط املائلعلى النحو التايل (التغيريات ٧- ٤ويُقرتح تعديل البند 
أو بقرار من مجعية الدول األطراف لتمويل ،٦-٦ة "رهنا بأحكام الفقرة األخرية من القاعدة املالي

يقسم أي فائض نقدي يف امليزانية يف ختام أي فرتة مالية ، التكاليف املتصلة باملباين الدائمة للمحكمة
فيما بني الدول األطراف مبا يتناسب و جدول األنصبة املقررة الساري على الفرتة املالية املتصل ذلك 

الفائض".
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ثالثالمرفق ال
)١(أعضاء لجنة الرقابة

الدول األفريقية

كينيا-١

دول آسيا والمحيط الهادئ

اليابان-٢
مجهورية كوريا-٣

دول أوروبا الشرقية

رومانيا-٤

مجموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبي

األرجنتني-٥
البوليفارية)–فنزويال (مجهورية -٦

دول أوروبا الغربية ودول أخرى

أملانيا-٧
أيرلندا-٨
إيطاليا-٩

ململكة املتحدةا-١٠

______________

٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٢١اعتبارا من )١(


