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ICC-ASP/14/Res.5القرار

٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمري ٢٦عشرة املعقودة يف الثانيةيف اجللسة العامةمد بتوافق اآلراءعتُ ا
ICC-ASP/14/Res.5

قرار بشأن المباني الدائمة

إن مجعية الدول األطراف،

ا املعتمدة بشأن املباين الدائمة، مبا يف ذلك الإذ تشري  رارقإىل قرارا
ICC-ASP/6/Res.1)١(،والقرارICC-ASP/7/Res.1)٢(،والقرارICC-ASP/8/Res.5)والقرار،)٣
ICC-ASP/8/Res.8)٤(،والقرارICC-ASP/9/Res.1)٥(،والقرارICC-ASP/10/Res.6)والقرار،)٦
ICC-ASP/11/Res.3)٧(،والقرارICC-ASP/12/Res.2)٨(،والقرارICC-ASP/13/Res.2)قرار الو ،)٩
ICC-ASP/13/Res.6)ملستقبل احملكمة،بالنسبة على أمهية املباين الدائمة تؤكد من جديدإذ و ،)١٠

،)١١(املباين الدائمةاملعنية بالرقابةقرير جلنة تبيط علما حتوإذ 
جلنة امليزانية واملالية عن ري فضال عن تقري،لحسابات لراجع اخلارجياملإىل توصيات وإذ تشري 

، )١٢(والعشرين والتوصيات الواردة فيهماامسةالعشرين واخلو رابعةالأعمال دورتيها 
بامليزانية املشروع املوحد لتشييد املباين الدائمة واالنتقال إليها راسخ يف إجناز لاعزمها علىوإذ تؤكد

آلية تبادل حققت يورو منها إذا٥٢٤٩٩٣١مليون يورو اليت ال جيوز صرف٢٠٦لبالغ قدرهااحملددة ا
،ICC-ASP/13/Res.6القراريف ، كما ورد حاليالنتائج املتوقعةعام االالعقد مع املقاول 

أيضا على دور جلنة الرقابة يف تنفيذ، يف إطار السلطة املفوضة هلا، أي إجراءات قد وإذ تؤكد
تكون هناك حاجة إليها لضمان مضي املشروع بسالم ضمن حدود امليزانية ومستوى اإلنفاق، فضال عن 

أن تكون تكاليف ملكية املباين الدائمة منخفضة إىل أدىن حد ممكن،
على االحتياطي اإلسرتاتيجي للمشروع، نتيجة لتخفيضات الضغوط الواقعةإىلوإذ تشري 

، ٢٠١٣أجريت على احتياطيات أخرى قبل عام 
كون جزءا ال يتجزأ من الغالف املعتمد يف امليزانية أن يينبغي أن األمن املايل إىلأيضا وإذ تشري 

املالية للجمعية،ستوى النفقات، وهو ما قد يؤثر سلبا على األهداف ملجتاوز حمتمل أي ملنع 
قررا أن يعمال معا بروح من الثقة املتبادلة والتعاون على كفالة جلنة الرقابة واملسجل وإذ تذكر بأن 

حتقيق هدف املشروع املوحد،

لد األول، اجلزء الثالث.)، ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧... الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة)١( ا
لد األول، اجلزء الثالث.ICC-ASP/7/20(٢٠٠٨... الوثائق الرمسية ... الدورة السابعة)  ٢( )، 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... )ملستأنفةالوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة (ا)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... الرمسية ... الدورة احلادية عشرةالوثائق )٧( )، ا
لد األول، اجلزء الثاينICC-ASP/12/20(٢٠١٣... عشرةالثانية الوثائق الرمسية ... الدورة ) ٨( .)، ا
لد األول، اجلزء الثاينICC-ASP/13/20(٢٠١٤... عشرةالثالثة الوثائق الرمسية ... الدورة ) ٩( .)، ا
لد األول، اجلزء الثاينICC-ASP/13/20/Add.1(٢٠١٥... املستأنفةعشرةة لثالثاالوثائق الرمسية ... الدورة ) ١٠( .)، ا
)١١(

ICC-ASP/14/33/Rev.1وAdd.1 وAdd.2.
لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/13/20)٢٠١٤الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة عشرة ... )١٢( .٢-ا



ICC-ASP/14/20

63 20-A-120116

وتذكر، ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب عام ٢أن مشروع املباين الدائمة قد اكتمل يف وإذ تشري إىل 
ادرة على االنتقال تدرجييا إىل املباين اجلديدة وأن تشغلها بصورة كاملة بأن هدفها هو أن تكون احملكمة ق

،٢٠١٥حبلول كانون األول/ديسمرب 
مع يف حدود امليزانية املعتمدةبنوعية جيدة و املباين الدائمة بأنه يتعني تسليم أيضاِّ وإذ  تذكر

خبالف ذلك يكون أو اليت للمحكمةنب العناصر اليت قد ال تكون ضرورية حلسن أداء املهام األساسية جت
على التكلفة اإلمجالية للملكية،سليبهلا تأثري 

رغبة الدول األطراف يف أن تعكس املباين الدائمة على حنو كاف دور اجلمعية يف وإذ تشري إىل 
إدارة نظام روما األساسي، وبالتايل، يف أن تؤخذ مصاحل الدول األطراف يف االعتبار الكامل يف إدارة

املباين مستقبال،

حوكمة المشروع وإدارته-أوال
عن تقديرها هلا، وملدير املشروع وللمحكمة وللدولة املضيفة على تعرببتقرير جلنة الرقابة وترحب-١

األعضاء تشجعالتقدم احملرز بشأن مشروع املباين الدائمة املوحد منذ الدورة الثالثة عشرة للجمعية؛ و
ة العمل معا بكفاءة يف اللجنة بأقصى قدر من الشفافية املتبادلة، يف اجتماعات واملراقبني على مواصل

ح يف االنتهاء من املشروع املوحد؛مفتوحة إىل أقصى حد ممكن، لتحقيق النجا 

بناءمشروع ال-ألف

الوارد يف املرفق األول؛على خمطط التدفق النقدي املعدل توافق-٢
:وترحب مبا يلي-٣

٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢من املشروع، وبأن احملكمة شغلت املباين اعتبارا من االنتهاء(أ)
مليون ٢٠٦صى وهو ألقبتكاليف تدخل يف الوقت الراهن يف حدود الغالف املايل اإلمجايل ا

البالغ قدرهامليون يورو وميزانية االنتقال ١٩٤,٧البالغ قدرها يورو، مبا يف ذلك ميزانية البناء 
مليون يورو؛١١,٣

ستبقى متاحة ٢٠١٥أن الفرتة ما بني شهري تشرين الثاين/نوفمرب وكانون األول/ديسمرب (ب)
الدائمة، وأن االنتقال املباين بشكل كامل للمحكمة الستكمال انتقاهلا من املباين املؤقتة إىل 

؛ ٢٠١٥الفعلي للمحكمة سيتم يف كانون األول/ديسمرب 
الوالية الصادرة ، مبا يف ذلك الرقابةيجية مراجعة التكلفة اليت وضعتها جلنة سرتاتاتنفيذ مواصلة (ج)

ا الثالثة عشرة املستأنفة، عن  مبان ذات نوعية جيدة مع تفادي توفري ملواصلة اجلمعية يف دور
العناصر اليت قد ال تفي باملعايري الالزمة لالتساق مع املهام األساسية للمحكمة، أو اليت من 

ا  ؛أن تؤثر بطريقة أو أخرى سلبا يف التكلفة اإلمجالية للملكيةشأ
اية ال يتوقع أن تعرف تكاليفه النهائيالذيبالوضع املايل احلايل للمشروع، حتيط علما-٤ ة قبل 

على اآلليات التعاقدية مع املقاول الرئيسي؛هاتوقفل٢٠١٦آذار/مارس 
التي تطرأ على االحتیاجات إلى غایة تغییراتالصارمة على الرقابة الأھمیة تشدد على-٦

اكتمال االنتقال، واستخدام احتیاطي المشروع كمالذ أخیر فقط، من أجل ضمان تسلیم 
المناسب؛التوقیت و،والجودة،المشروع وفق التكلفة
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مشروع االنتقال-باء

مجيع التدابري ختاذامن ،من خالل مدير املشروعتأكدا، واحملكمة أن تالرقابةجلنة تطلب إىل -٦
لَشغل املباين الدائمة يف موعد ال يتجاوز كانون االستعداد لتمكني احملكمة من الالزمةالتحضريية

ما تقريرا مفصال نب من أجل جت٢٠١٥األول/ديسمرب  أي نفقات إضافية للدول األطراف، وأن تقدِّ
؛ذلك إىل املكتب وإىل جلنة امليزانية واملاليةل

عملية وجود ، من من خالل مدير املشروعتتأكدا، أن جلنة الرقابة واحملكمة إىليضاتطلب أ-٧
مع مراعاة أي خيارات جديدة لتحقيق حنو فعال على تنفيذها و لعناصر االنتقال ومستمرة دية استعراض ج

ل وفورات، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، استعراض متطلبات املستخدمني، والنظر يف أصو 
احملكمة، وإجراء عمليات الشراء؛

منخفضة قدر اإلمكان من أجل االنتقال شروع مبأن تظل التكاليف املتصلة يف دفها ِّ تذكر-٨
مليون يورو  وإن أمكن دون هذه احلدود؛١١,٣البالغ قدرها امليزانية املعتمدةيف حدود البقاء 

ماليني يورو من ٥,٧مببلغ يصل إىل نتقالبالقرار الذي اختذته بتمويل تكاليف االكذلكِّ تذكر-٩
ا كعمليات تسديد على ، ٢٠١٤إىل ٢٠١٢من الفائض املتعلق بالسنوات املالية  مرة أن يتم احتسا

، وهو٢٠١٢بالفائض الذي يعود إىل عام ٢٠١٤مليون يورو مت متويله يف عام ٤,٤، وأن مبلغ واحدة، 
يورو، ومن املتوقع أن يكون ذلك مليون١,٣ما جيعل املبلغ املستحق احلايل الذي سيتم متويله يف حدود 

؛٢٠١٤عام من فائض الب

المشروع الموحد- جيم

مليون يورو للمشروع ٢٠٤بلغ يإمجايل التكاليف املقدرة (مستوى النفقات املتوقعة) بأنتذكر-١٠
؛)١٣(امليزانيات السنوية العادية للمحكمة إلدارة املشروعيورو من ٦٠٠٦١٧٧املوحد، و

٢٠١٣ذت الحقا يف عام ختبأن ميزانية املشروع املوحد هي نتيجة للقرارات اليت اأيضاتذكر-١١
(السلطة املفوضة للجنة لزيادة امليزانية إىل ٢٠١٤مليون يورو)، ويف عام ١٩٥,٧(توحيد امليزانية، عند 

مليون يورو)؛٢٠٦زيادة إىل ال(٢٠١٥ويف عام مليون يورو)،٢٠٠
يف حني أن التكاليف ال تزال حىت اآلن ضمن ميزانية املشروع املوحد اليت وإذ تشري إىل أنه -١٢

مليون يورو، فإن هناك حاليا ٢٠٤مليون يورو ومستوى اإلنفاق املتوقع عند ٢٠٦وضعتها اجلمعية عند 
ئية، وإىل أن هناك حاجة إىل اختاذ تدابري لتوفري األمن املايل للمشروع ضغوطا على تقديرات التكلفة النها

يف حالة جتاوز التكاليف؛
جلنة الرقابة ومدير املشروع التأكد من أن يتم بذل ُقصارى اجلهد للحد من املخاطر، تطلب إىل -١٣

٢٠٤توقع الذي يبلغ والبحث عن فرص لتحقيق وفورات إضافية، وتسليم املشروع يف مستوى اإلنفاق امل
مليون يورو، وغالف ميزانيته احلايل؛

مبا قامت به جلنة الرقابة من فحص دقيق جلميع العقود العالقة، واعتماد سياسة وإذ ترحب-١٤
هو ما و حكيمة للحفاظ على الوفورات املوجودة يف مشروع االنتقال كاحتياطي ليستخدم كمالذ أخري، 

بعمل مدير ترحب أيضا التخفيف من خماطر جتاوز التكاليف يف املشروع املوحد، ومن شأنه أن ُيسهم يف 
املشروع واحملكمة لتحقيق أفضل النتائج والفعالية من حيث التكلفة يف عملية إبرام العقود؛

بشأن ما يلي:)١٤(قرار جلنة الرقابةتؤيد-١٥

)١٣  (
ICC-ASP/14/33/Rev.1رفق الرابع، امل.

.٢٠١٥أغسطس /آب٢٦جلنة الرقابة، املقررات املتعلقة بالعقود العالقة، ) ١٤(
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أقصي قدر ممكن ا وتنفيذها وذلك لتحقيقإبرام مجيع العقود اليت متت املوافقة عليها وااللتزام (أ)
؛للعقودقيمة االمسية يف الخفيضمن الت

تُقيَّد أي وفورات حتققت يف العقود املرخصة يف احتياطي مشروع االنتقال؛(ب)
يبقى احتياطي مشروع االنتقال حتت السلطة احلصرية للجنة، وال جيوز صرفه يف أي وجه من (ج)

ن اللجنة؛أوجه اإلنفاق دون إذن م
طلبها بأن تواصل جلنة الرقابة تنفيذ رقابة صارمة على النفقات عن طريق اإلجراءات املناسبة تكرر -١٦

إلدارة ميزانية املشروع ومراقبتها، مبا يف ذلك من خالل اإلذن مسبقا بأية التزامات سيدخل فيها املشروع، 
ويف هذا الصدد؛

من االحتفاظ بأي وفورات حتققت يف هذه املرحلة كاحتياطي جلنة الرقابة التأكدإىلتطلب أيضا-١٧
نمليو ٢٠٤من أجل التخفيف من أن تتجاوز خماطر أسوأ حالة حمتملة مستوى اإلنفاق املتوقع وهو 

يورو؛
مكتب مدير املشروع مواصلة استعراض متطلبات املشروع املوحد املتعلقة إىل كذلكوتطلب  -١٨

ا بعدبااللتزامات اليت مل يتم  وذلك لتجنب أن تتضمن أي البنود ، ال سيما عن طريق تنقيح االرتباط 
دف حتقيق خفض التكاليف يف جماالت املشروع اليت ال تؤثر على شغل  مفهوم حديث للجودة، وذلك 

؛٢٠١٥األول/ديسمرب وناحملكمة للمباين يف كان

سعة المباني-ثانيا
ا ميكنها نظريا أنحمطة عمل٣٨٢١تستوعب ة حاليا نتهيبأن املباين املحتيط علما إذ -١٩ تصل وبأ
مساحة قاعة قليص تومتملكاتب الفردية إىل مكاتب مشرتكةحمطة عمل إذا مت حتويل مجيع ا٥١٩١إىل 

؛إضافية للمكاتبة لتوفري مساحاالجتماعات جذريا
ه ليس وأنمدة طويلة احملكمة احتياجاتاملباين الدائمةليبأنه ينبغي أن توإذ تضع يف اعتبارها-٢٠

؛املستقبل القريبيف التوسع يف املباين الدائمة بشكل معقول من املتوقع
ا اإلمنائية وأن تتأكد، اعنصرا ثابتا يف احملكمة أن تعترب املباين الدائمة تطلب إىل-٢١ يف هذا سرتاتيجيا

عة شكل معقول مع سيف املستقبل بدد املوظفني ة عزيادللموافقة على قدم ياتفاق أي طلب ، من الصدد
؛املوارد البشريةليت يتم التوصل إليها الستيعاباحملددة اواحللول ،املباين
ة األجل الطويلة األجل و القصري آلثارلتقدم سيناريوهات حمددة أن احملكمة إىلأيضا تطلب-٢٢

؛الدائمةعلى سعة املباين ا االمنائية السرتاتيجياتوقعة امل

تمويل المشروع-ثالثا 
احتياجات التمويل-ألف

يورو، نتيجة الينيم٩,٦بلغ حاليا حتياجات التمويل للمشروع املوحد يإىل أن جمموع اإذ تشري -٢٣
ا اجلمعية يف عام ل وعام مليون يورو)،٤,٣(٢٠١٤مليون يورو)، وعام ١,٣(٢٠١٣لقرارات اليت اختذ

يورو)؛ماليني ٤(٢٠١٥
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سيتم متويلها ٢٠١٥فقة عليها يف عام اأن زيادة النفقات اليت متت املو وإذ تضع يف اعتبارها-٢٤
باللجوء إىل االحتياطيات يف صندوق االلتزامات املتصلة باستحقاقات املوظفني وصندوق رأس املال 

؛)١٥(العامل

ية ومراجعة الحسابات والحدود الزمنيةالتكلفة النهائ- باء 

، ال يتوقع ٢٠١٥تشرين األول/نوفمرب ٢االنتهاء من املشروع يف على الرغم من إىل أنه إذ تشري-٢٥
احلسابات اخلتامية مع املقاول الرئيسي، وهو األمر الذي يتوقف إقفال إال عند التكلفة النهائيةمعرفة 
التكاليف األخرى املتكبدة حىت ‘ ٢’التكلفة الدقيقة لألحداث املوجبة للتعويض (التغيريات)، و’ ١’على: 

ومقاوليها من الباطن؛) Courtysشركة "كورتيس (نتائج املفاوضات بني‘ ٣’االنتهاء، و
إىل أن مجيع هذه العناصر سوف تؤثر على آلية التبادل، وبالتايل على النتائج وإذ تشري أيضا-٢٦

املالية للمشروع؛
بأنه ال ميكن بالتايل اعتبار أنه مت بلوغ التكلفة النهائية إال يف املرحلة اليت ال ميكن فيها وإذ تقر-٢٧

؛٢٠١٦مارس آذار/اية يفحدوث مزيد من التغيريات يف احلسابات، وهو ما يتوقع أن يتحقق
شروع ستتم مع االنتهاء من املعادة حساببإبأن تسديد قرض الدولة املضيفة يرتبط وإذ تدرك -٢٨

؛٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠وانتهاء إجيار املباين املؤقتة يف 
إال بعد إعادة حساب اشرتاكات الدول األطراف أنه نتيجة لذلك، ال ميكن وإذ تدرك أيضا-٢٩

؛حسابات املشروع اليت خضعت للمراجعةتوافر 
أن الدول األطراف اليت اختارت التسديد دفعة واحدة ينبغي أن تتاح هلا وإذ تضع يف اعتبارها-٣٠

ا مع تكاليف املراجعة النهائيةالفرصة  ، من أجل جتنب االستفادة غري املقصودة من لتكييف مدفوعا
قرض الدولة املضيفة؛

المدفوعات المسدَّدة دفعة واحدة- جيم

تسديد الخيار لتحديد بقرارها النهائي األطراف إبالغ املسجل إىل الدول ب بأنه طُلذّكر إذ ت-٣١
وأن هذا املوعد النهائي ، ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر ١٥حبلول حلصتها املقررة يف املشروع دفعة واحدة 

كانون ٣١إىلومت متديده مرة أخرى ،)١٦(٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر١٥قد مت متديده إىل 
؛)١٧(٢٠١٤األول/ديسمرب 

تسديد دول أطراف إضافية ب٦تعهدت بأنه منذ الدورة الثالثة عشرة للجمعية، رحبتوإذ -٣٢
ا لدول ، ليصل بذلك جمموع عدد امليون يورو٢٥املدفوعات جمموع هذه وبلغ دفعة واحدة،مدفوعا
وجمموع ،٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١حىت دولة٦٥التسديد دفعة واحدةباليت تعهدت األطراف 

منها يورو١٠٨١٠٧٩٤مت بالفعل تسديد قد و . يورو٤٥٣٧٦٩٩٤املبالغ اليت تعهدت بتسديدها 
؛٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥حبلول املوعد النهائي للدفع وهو 

ا مجعية الدولة املضيفة ("االتفاق")، منقرضالإىل اتفاق وإذ تشري-٣٣ وإىل القرارات اليت اعتمد
؛يف هذا الشأنالدول األطراف

.٣ةالفقر ، ICC-ASP/13/Res.6القرار دد يفعلى النحو احمل) ١٥(
.١، الفقرة ICC-ASP/8/Res.8القرار ) ١٦(
.١٤الفقرة ، ICC-ASP/11/Res.3القرار ) ١٧(



ICC-ASP/14/20

67 20-A-120116

الذي واخلصم القرض اتفاق مبوجب القرض تيجة الخنفاض متويلية نبوجود فجوة سلموإذ ت-٣٤
ا الدول األطراف اليت تتستفيد منه  سلم تو قرارات مجعية الدول األطراف، وفقا لدفعة واحدة سدد مدفوعا

يورو؛الينيم٣,٥نحو بتقدر حاليا التمويلية أن هذه الفجوة بأيضا 
حبد أقصى يبلغ تمويلية الدولة املضيفة لسد الفجوة القدم من املعرض البمع التقديرترحبوإذ -٣٥

؛إضايفبإسهام كحل سياسي، يورو،  الينيم٣,٥
الدولة املضيفة تنص على أن دفع الفوائد يبدأ اعتبارا من من قرض الإىل أن شروط وإذ تشري-٣٦

وأن تسديد رأس املال والفوائد سيبدآن بعد انتهاء العقود احلالية أو ،)١٨(وقت االستخدام األول للقرض
؛)١٩(املقبلة إلجيار املباين املؤقتة

إىل ضرورة وجود السيولة الالزمة لدفع الفوائد ورأس املال طيلة فرتة السداد، وأن وإذ تشري أيضا-٣٧
ا املتعلقة بذلك يف الوقت املناسب ستكون مسؤولة عن أي تكاليف  الدول األطراف اليت ال تدفع اشرتاكا

هذا ويلزم وجود حل مايل مناسب ملواجهةتتكبدها موارد احملكمة للوفاء بالتزامات سداد القرض،
االحتمال؛

المقررات- دال

التمويل- ١

الفائض منمليون يورو١,٣حبدود مبلغ ٢٠١٣املتبقية من عام متويل التكاليفمن جديد تؤكد-٣٨
؛)٢٠(٢٠١٤املتعلق بالفرتة املالية 

الفائض املتعلق يورو منماليني٤,٣البالغ قدرها ٢٠١٤عام علقة بمتويل التكاليف املتتقرر -٣٩
؛تاليةوالفرتات املالية ال٢٠١٤بالفرتة املالية 

باللجوء إىل ٢٠١٥الزيادة يف التكاليف اليت متت املوافقة عليها يف عام متويل من جديدتؤكد-٤٠
؛)٢١(احتياطات صندوق االلتزامات املتصلة باستحقاقات املوظفني وصندوق رأس املال العامل

٢٠١٣لعامي اليني يوروم٥,٦مليزانية املشروع حبد أقصي يبلغ سلف نقدية تقدمي على توافق-٤١
٢٠١٤أي احتياجات نقدية قبل توافر الفائض املتعلق بعام من احتياطات احملكمة لتلبية ٢٠١٤و

املشار إليها أعاله، ٢٠١٤و٢٠١٣الصادرة يف عامي قرراتاملمتويل والفرتات املالية الالحقة، من أجل 
؛)٢٢(لالسرتدادجدول زمين متفق عليه مع من إجراءات املالذ األخري، صيف كإجراء مؤقت وح

مراجعة الحسابات- ٢

نطاقها حسابات يفتشملحبيث٢٠١٥لعاماملشروع حساباتمراجعةإجراء جيبأنهتقرر-٤٢
ائية، وهو ما يتوقع أن يكون  ؛٢٠١٦بنهاية آذار/مارس املشروع إىل الوقت الذي تصبح فيه التكاليف 

املرفق الثاين (هـ).،ICC-ASP/7/Res1القرار ) ١٨(
.نفسه (و)املرجع) ١٩(
.١٦ةالفقر ،ICC-ASP/12/Res.2القرار دد يفعلى النحو احمل) ٢٠(
.٣ةالفقر ، ICC-ASP/13/Res.6القرار احملدد يف على النحو ) ٢١(
)٢٢ (

ICC-ASP/12/Res.2 ١٧، الفقرة.



ICC-ASP/14/20

6820-A-120116

االشتراكات- ٣

:ما يليتقرر-٤٣
اشرتاكات الدول األطراف يف ضوء التكاليف اليت متت مراجعتها إعادة حسابجترى عملية أن (أ) 

لتغطية الفجوة واسهام الدولة املضيفة اإلضايفوكامل مبلغ اإلعانة املقدم من الدولة املضيفة 
، بوقت كاف٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠قبلأعاله٣٥و٢٤التمويلية املشار إليها يف الفقرتني 

تسدد مرة واحدة وحىت حتظى مجيع الدول األطراف يتدف التسوية النهائية للمدفوعات ال
؛نصفةممبعاملة عادلة و 

بوقت كاف؛٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠قبل التقييم النهائي لالشرتاكاتتم يأن (ب)
نصوص وفقا لبغرض تسديد القرض مقدار التخفيض من القرض كامل جيري حساب  أن (ج)

؛االتفاق
لدول األطراف مبجرد االنتهاء من عمليات إعادة إىل اشرتاكاتالخطابات ااحملكمة أن ترسل (د)

احلساب؛
يف املشروع دفعة حصتهااحملدد للدول األطراف اليت اختارت تسديد املوعد النهائيمتديد (ه)

كانون األول/ديسمرب ٣١واحدة بالكامل أو جزئيا واليت تعهدت بالقيام بذلك يف موعد غايته 
؛٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٩إىل ٢٠١٤

يف املشروع دفعة واحدة بالكامل أو حصتهالدول األطراف اليت اختارت تسديد أن جتري ا(و)
مع مدير املشروع لتحديد مشاورات ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١جزئيا يف موعد غايته 

مراعاة أنه ينبغي استالم املدفوعات اليت سيتم تسديدها دفعة واحدة ، مع الدفعمواعيد 
؛أو أي تاريخ سابق٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٩بالكامل يف موعد ال يتجاوز )٢٣(

يف املشروع دفعة واحدة بالكامل أو حصتهاتسديد الدول األطراف اليت اختارت أن تفقد(ز)
ذا اخليار يف املوعد النهائي احملدد يف جزئيا  فرصة تلقائيا٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٩ومل تف 

ألي مبلغ غري مسدد؛واحدة تسديد دفعة ال
د القرض أو تسدياملسددة بالنسبة إىل الدول األطراف اليت اختارتاالشرتاكات غري أن تعامل (ح) 

٢٩واحدة يف دفعة د يسدتاملوعد النهائي للااللتزام بحصلت على قرض نتيجة عدم اليت 
ا متأخرات٢٠١٦حزيران/يونيه  ؛على أ

؛تبقى أي مسألة تتعلق بتنفيذ مقررات الدفع مرة واحدة قيد نظر املكتبأن (ط)

جدول األنصبة المقررة-رابعا
ا الثالثة عشرةعلماأحاطت جلمعية اأن إىل إذ تشري -٤٤ املراجع اخلارجيةبتوصي)٢٤(يف دور

دول وفقا جلمشروع املباين الدائمة يف الدول األطراف تسب أنصبة أن حتبوجلنة امليزانية واملالية للحسابات
؛)٢٥(٢٠١٥-٢٠١٣الفرتة واجب التطبيق يف األنصبة املقررة ال

على ، املرفق الثاين، املذكرة التفسريية اليت توضح مبادئ السداد مرة واحدة فيما يتعلق باملعايري املطبقة ICC-ASP/13/Res.3انظر أيضا القرار ) ٢٣(
ا بعد ان يكون تقييم قرض اتفاق القرض مبا يف ذلك ما خي الدولة ص الدول األطراف اليت قد ختتار خيار الدفع مرة واحدة، أو سداد مدفوعا
املضيفة قد مت وبدأ دفع الفوائد.

)٢٤(
ICC-ASP/13/Res.2٢٠، الفقرة.

)٢٥(
ICC-ASP/13/15 ١٦٤، الفقرة.
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أنه بناء على اتفاقية القرض املربمة مع الدولة املضيفة، وافقت اجلمعية منذ بدايةتدركإذ -٤٥
للمشروع ومبلغ اإلعانة مبجرد أن تُعرف التكلفة النهائيةالدول األطراف أنصبة على أن حتدَّد )٢٦(املشروع

اإلعانة من رأس املال؛بطرح ،)٢٧()٢٠١٦اليت تقدمها الدولة املضيفة (يف عام 
أشارت٢٠١٢عام يف الصادر ICC-ASP/11/Res.3املذكرة التفسريية للقرارأن تدرك أيضاإذ -٤٦

اجلدول الذي سوف ينطبق عند االنتهاء من املشروع (كانون هو إىل أن جدول األنصبة املقررة مع ذلك
؛)٢٨()، دون مزيد من التغيريات٢٠١٥األول/ديسمرب 

واجب دول األنصبة املقررة الوفقا جلملباين الدائمة يف االدول األطراف أنصبة احتساب تقرر-٤٧
؛٢٠١٥- ٢٠١٣الفرتة التطبيق يف 

إعداد التقارير المالية-خامسا
تقريرا مفصال ومنفصال عن ، أن يقدم، من خالل جلنة الرقابةبمدير املشروع إىل طلبها تكرر-٤٨

فيه اجلمعية نظر لكي ت،إىل جانب البيانات املالية للمشروع،)٢٩(البناء واالنتقالأنشطة املتعلقة بنفقات ال
ا اخلامسة عشرة ؛يف دور

استراتيجية مراجعة الحسابات- سادسا
يف مراجعة (ديوان احملاسبة) للحسابات املراجع اخلارجي بالنهج الشامل والدقيق الذي اتبعه رحبت-٤٩

بالتوصيات حتيط علماو) ٣٠(،يتضمن النطاق الكامل ملشروع املباين الدائمةحملكمة، الذي أداء احسابات و 
؛)٣١(٢٠١٤نون األول/ديسمرب كا٣١كانون الثاين/يناير إىل ١الواردة يف البيانات املالية عن الفرتة من 

ملكية المباني الدائمة-سابعا
الملكيةمزايا-ألف

الدول بوصول علقة املسائل املتمعاجلة إىل طلبها بأن تتأكد جلنة الرقابة واحملكمة من إذ تشري-٥٠
بشأن كيفية متثيل لدورة الرابعة عشرة للجمعيةاإىل أن تقدم اللجنة اقرتاحابو الدائمة إىل املباين األطراف
ملكية املباين الدائمة؛يف لدول األطراف مصاحل ا

حاملا حتدد التكلفة النهائية ": ٥الفقرة مبادئ سداد املدفوعات مرة واحدة من األنصبة املقررة، املرفق الثالث، .ICC-ASP/7/Res.1القرار )٢٦(
لتعديل [...] : "سيأخذ ا٧ولة املضيفة، فإن قيمة األنصبة اليت دفعت دفعة واحدة ستعدل"، والفقرة دالهالدعم الذي ستمنحللمشروع ومقدار 

اية املشروع [...] بالذي ستحدد قيمته م .حتديد التكلفة النهائية للمشروع"عندمليزاينة العادية للمحكمة املنطبق نفس جدول األنصبة يف اع 
)؛ ٢٥(الفقرة ICC-ASP/12/Res.2والقرار )؛ ١٧(الفقرة ICC-ASP/12/Res.3والقرار )؛ ٣(الفقرة ICC-ASP/8/Res.8القراربنص )٢٧(

املبالغ املسّددة دفعة واحدة للتعديل مبجرد معرفة التكلفة النهائية للمشروع وكامل مبلغ "ختضع على أن ) ٢١(الفقرة ICC-ASP/13/Res.2والقرار 
اتفاقية القرض املربم بني دولة هولندا (وزارة لدولة املضيفة من أجل معاملة مجيع الدول األطراف معاملة عادلة ومتساوية". ويستند هذا القرار إىل إعانة ا

املسّددة دفعة واحدة " ختضع املبالغ على أن (ج)٣املادة الذي ينص يف ، ٢٠٠٩آذار/مارس ٢٣، املؤرخ الشؤون اخلارجية) واحملكمة اجلنائية الدولية
مبلغ القرض الذي جيب تسديده عند فقا التفاقية القرض، حيّددو للتعديل مبجرد معرفة التكلفة النهائية للمشروع وكامل مبلغ إعانة الدولة املضيفة". و 

على اتفاق القرضمن ١-١املادةوتنص ) خبصم اإلعانة من رأس املال. ٢٠١٦حزيران/ يونيه -انتهاء اتفاقات استئجار املرافق املؤقتة (آذار/مارس
يف ٩ات رت تورنوساسو/أو١٧٤مانويغيفاملباين املؤقتة احلالية أو املستقبلة للمحكمة د إجيار و "تاريخ انتهاء الصالحية [هو] تاريخ انتهاء عقأن

معا بتحديد املبلغ اإلمجايل للقرض حىت تاريخ انتهاء "يف تاريخ انتهاء الصالحية تقوم الدولة واحملكمةعلى أنه(أ) ٣-٥املاّدة وتنصالهاي".
"إذا كان مبلغ القرض ال يساوي رأس املال بكامله، ُخيفض القرض مببلغ الدعم الذي يساوي: (رأس على أنه(ب)٣-٥املادة وتنص الصالحية". 

٪".١٧,٥× القرض) ل /املا
(ب) نصت على ان التغيريات يف جدول ٢املذكرة التفسريية بشأن الدفع مرة واحدة، الفقرة ، املرفق الثاين، ICC-ASP/11/Res.3لقرارا) ٢٨(

يف املشروع.األطراف ) لن تطبق على حساب االشرتاكات املقررة للدول ٢٠١٥االنصبة املقررة بعد االنتهاء من املشروع (كانون األول/ديسمرب 
)٢٩ (

ICC-ASP/12/15، ١٤٨الفقرة.
لد اICC-ASP/11/20(٢٠١٢... عشرةاديةالرمسية ... الدورة احلالوثائق )٣٠( . ٨٢، الفقرة ٢- باء، اجلزء لثاين)، ا
)٣١ (

ICC-ASP/13/12.
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املسائل املتعلقة بتعزيز وصول الدول األطراف إىل املباين (مثل تعاجل بة بأن قاباقرتاح جلنة الر ترحب-٥١
االجتماعات أو قاعات مين، والشارات) واستعماهلا (مثلوالفحص األ،ومواقف السيارات،طرق الوصول

ة املختصة بني األجهز بالتشاور يف املرحلة الراهنة قابلة للتحويل)الاحملاكماتلوفود، وقاعةقاعات الدعم ل
التابعة للجمعية واحملكمة؛

خرى أي مسائل أاألكثر مالءمة لتناول هذه املسائل أو اجلمعية قد حتدد اجلهة بأنحتيط علما-٥٢
؛يف االعتبار أيضااهليكل اإلداري اجلديدأخذ ، مع يف املستقبلذات صلة 

اشتراكات الدول األطراف الجديدة -باء

ملباين الدائمة مجيع الدول األطراف سامهت على قدم املساواة يف تكلفة اأنإذ تضع يف اعتبارها-٥٣
طراف األدول ادة الستفاهذا الوضع يف املستقبل لتجنب ريتغيعدم وأن مبدأ املساواة يف السيادة يتطلب 

؛مل تشارك يف تكلفتهامن أصول اجلديدة 
اجلديدة األطراف الدول باشرتاك تأثر يلن نضمام إىل نظام روما األساسي االرارن قبأسلمتوإذ -٥٤

؛عضويتهاة الناجتة عن سؤولياملحتمل يف يف تكلفة املباين الدائمة و األطراف احلالية مع الدول 
انضمامها إىل نظام روما األساسي عند األطراف اجلديدةأن حتتسب األنصبة املقررة للدولتقرر-٥٥

؛يف املرفق الرابعبني التكلفة اإلمجالية للمباين الدائمة على النحو املعلى أساس 

الهيكل اإلداري- جيم

على املباين األطراف على أن هناك حاجة إىل ضمان رقابة كافية ومستمرة من الدول إذ تشدد -٥٦
تثمرت فيها موارد مالية كبرية؛سالدائمة اليت ا

من اجلمعية يف هذه املرحلة حىت ميكن البدء يف استخدام تلك أن هناك حاجة إىل قرار وإذ ترى -٥٧
املباين يف ظل توجيه السياسة العامة الواضح والقاطع الضروري لوضع إطار اإلدارة الصحيح والعالقة بني 
الدول األطراف واحملكمة، وكذلك ملواصلة االستعدادات حىت تعتمد قيمة األصول على توقعات معقولة 

؛للتمويل
مواصلة املناقشات بشأن إنشاء هيكل إداري جديد للمباين الدائمة، وتقدمي إىل كتب املدعوت-٥٨

؛تقرير بشأنه إىل الدورة اخلامسة عشرة للجمعية
اية الدورة يتم، يف حالة عدم على أنافقتو -٥٩ اختاذ قرار بشأن إنشاء هيكل إداري جديد حبلول 

؛هذا القرارالرقابة إىل أن يُتخذ نة متديد والية جل، اخلامسة عشرة للجمعية

التكلفة اإلجمالية للملكية-ثامنا
املباين الدائمة تشمل احلفاظ على فيما يتعلق مبلكية لدول األطراف اأن مسؤولية علىإذ تؤكد-٦٠

ا، وأن إجراءات  حباجة إىل استبدال األصول الثابتة قيمة األصول على مستوى وظيفي مناسب طوال حيا
التخطيط هلا ومتويلها يف إطار منظم، ويف سياق سياسي ومايل مستدام؛

عين استعرضت نتائج فريقها العامل املمدير املشروع، ، اليت يرأسها جلنة الرقابةبأنحتيط علماوإذ-٦١
ة، بنهج متعدد السنوات، وهو ما يبدو األكثر فائدة من الناحية التقنيتأوصبالتكلفة اإلمجالية للملكية و 

تبلغ مبوارد على املدى الطويل من خالل مقاول رئيسي، استبدال األصول الثابتة تنظيم الصيانة و فيه يتم 
تديره صندوق، اليف جزافيةسنوية من خالل اشرتاكات مخسني عاما على مدى مليون يورو ٣٠٠حوايل 

)؛للحساباتاآلليات القائمة (اجلمعية، جلنة امليزانية واملالية، املراجع اخلارجي
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، بناء وقدمتالتكلفة اإلمجالية للملكيةاملتعلقة بأن جلنة الرقابة انتهت من أعماهلا وإذ تشري إىل -٦٢
ا اخلامسة والعشرين، تقريرا مفصال إىل اجلمعية ؛على رأي جلنة امليزانية واملالية يف دور

ا، ومتويل توصيات جلنة الرقابة بشأن التنظيم اإلإذ تضع يف اعتبارهاو-٦٣ داري للمباين الدائمة، ونفقا
استبدال أصوهلا الثابتة:

على ة الكاملة سيطر باالحتفاظ باللدول األطراف ينبغي أن تتم جبهاز يسمح لاملباين الدائمةإدارة(أ)
؛على املدى الطويلووظائفها وقيمتهاىناتكلفة املبعلى القرارات االسرتاتيجية اليت تؤثر 

ويف . األولية خربة فنيةرحلةّ      يتطل ب يف املاملباين اجلديدة استبدال األصول الثابتة يف صيانة و التنظيم(ب)
فإنه سيلزم على احملكمة مع مرور الزمن أن تضطلع االستعانة مبصادر خارجية، حني يربر ذلك 

ا زء إدارة اجلتكون قادرة على أن سؤوليات اسرتاتيجية، و مب بطريقة من األنشطة املطلوبةاخلاص 
تؤدي إىل تقليل مواردها بالتدريج وحتقيق املزيد من الكفاءات والوفورات املادية باالستفادة من 

مواردها استفادة كاملة؛
الكبرية للفريق العامل على املدى الطويل يف ضوء املمارسة املقبولة التكاليف املقدرةيلزم مراجعة (ج) 

يف القطاع العام الدويل، فقط؛
التكاليف الطويلة األجل للمباين بواسطة صندوق يتم انشاؤه باحلجم والغرض املقرتحني من لمتوي(د)

الفريق العامل ليس خيارا قابال للبقاء من الناحية السياسية؛
القرار املقرتح للموارد من خارج امليزانية (الفوائض السنوية واشرتاكات الدول األطراف اجلديدة) (ه)

الطفرات من املنخفضة إىل املتوسطة األجل بأقل تكلفة ممكنة. غري أن الذي يتوقع أن يغطي 
األمان املايل الكامل يتطلب معاجلة الطفرات األربع الكربى الستبدال األصول الثابتة املتوقعة على 
مدى السنوات اخلمسني القادمة يف الوقت املناسب. ويف هذا الصدد، ما دامت املسألة ليست 

نه يلزم املزيد من العمل للتوصل إىل آلية متويل مستدامة بأمان، توصي اللجنة عاجلة بطبيعتها وأ
بأن يقرتن حتليل االستخدام املستدام للموارد املدرجة يف امليزانية (االشرتاكات املقررة) باستعراض 

؛٢٠١٩-٢٠١٦للتكاليف يف الفرتة 
ا تشري وإذ-٦٤ ا املقاول العام خالل السنة األوىل للمحكمة بتمديد عقود الصيانة اليت إىل إذ يقوم 

، إلتاحة الوقت الكايف ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١التالية الستالم املباين الدائمة، لفرتة تنتهي يف 
؛)٣٢(للمحكمة إلعداد اسرتاتيجيتها وعقودها الطويلة األجل للصيانة يف املستقبل

بأن التكاليف التالية سُتدرِج يف امليزانيات السنوية للمحكمة:سلموإذ ت-٦٥
؛املرافق والتنظيف وتكاليف املوظفنيتكاليف التكاليف التشغيلية، مبا يف ذلك (أ)

مثل حتويل قاعة احملاكمات الرئيسية مؤقتا ألغراض مجعية اخلدمات الالزمة لتشغيل املباين ((ب)
؛)الدول األطراف

؛ارة املرافق األخرىتكاليف إد(ج)
قررعلى املتوافقبالنهج املتبع يف التكلفة اإلمجالية للملكية الوارد يف تقرير جلنة الرقابة، وترحب-٦٦

الوارد يف املرفق الثاين من هذا القرار؛
:ما يليوتقرر-٦٧

)٣٠(
ICC-ASP/13/Res.2 ١٤، الفقرة.
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دف اإلبقاء على الرقابة على . اإلدارة(أ) ينبغي ضمان إدارة املباين الدائمة من خالل جلنة املباين، 
ا أن تؤثر على  ا يف املدى ها، وقيمتهل، وسري عمتكلفة املباينالقرارات االسرتاتيجية اليت من شأ

الطويل؛
سنوات الولفرتة البدايةيف استبدال األصول الثابتة وعمليات )٣٣(. جيري تنظيم الصيانةالتنظيم(ب)

س منوذج املقاول الرئيسي. وسيكون على ا، على أس٢٠١٨ابتداء من عاموىل، العشر األ
احملكمة مع مرور الزمن االضطالع مبسؤوليات اسرتاتيجية، وأن تكون قادرة على القيام جبزء من 

زيادة الكفاءة لك الصيانة، وذلواسرتاتيجية األنشطة املطلوبة يف داخلها، مبا يف ذلك إدارة
وفورات موضوعية؛حتقيق و 

جتريه جلنة املباين يف الفرتة استعراض جدي للتكلفة، يتم تنقيحها من خالل التقديريةالتكاليف(ج)
على النحو التايل:٢٠١٩- ٢٠١٧

تطبيق ممارسات القطاع العام الدويل. ولن تؤخذ املمارسة يف القطاع اخلاص يف ‘١’
؛احلسبان

ا جيب أن يستند هذا االستعراض إىل اخلربة اليت ‘٢’ الدولية اتيف املنظمجرى اكتسا
؛الرئيسية، ال سيما يف جنيف وفيينا

جيب أن تتبع حياُة األصول ومستوى الصيانة (درجات احلالة) جتربة القطاع العام ‘٣’
؛الدويل بدقة

وات العشر األوىل، حىت عام يف السنستبدال األصول الثابتة ال ُتدرج أي تكاليف ال‘٤’
؛٢٠٢٦

ينبغي إدراج التكاليف املنقحة يف اخلطط املتوسطة األجل؛‘٥’
ينبغي أن ُتستخدم املوارد من خارج امليزانية، مبا يف ذلك الفائض السنوي واشرتاكات التمويل.(د)

الثابتة. وينبغي أن يعوض الفائض األصولالدول األطراف اجلديدة، لتمويل تكاليف استبدال 
الناجم عن الزيادة املفرطة يف سداد االشرتاكات يف املباين الدائمة االشرتاكات املستقبلية 

استبدال األصول املستحقة على الدول األطراف نفسها على املدى الطويل مقابل تكاليف 
ام املستدام للموارد املدرجة يف على املدى الطويل. وهناك حاجة إىل إجراء حتليل لالستخدالثابتة 

امليزانية (االشرتاكات املقررة) أو األدوات املالية األخرى (مبا يف ذلك القروض) لتوفري األمن املايل 
-٢٠١٧الثابتة، إىل جانب استعراض التكلفة، يف الفرتة األصولالكايف الحتياجات استبدال 

اقرتحهما الفريق العامل خيارا قابال ن اللذيغرض النطاق و ال. وال يعد إنشاء صندوق ب٢٠١٩
؛للتطبيق من الناحية السياسية

من احتياطات سلف نقديةالعاجلة. بناًء على طلب جلنة املباين، ميكن تقدمي االصالحات (ه)
الثابتة وبغية تلبية أي احتياجات نقدية قبل توافر املوارد غري لألصولاحملكمة لالستبدال العاجل 

من صيفاملدرجة يف امليزانية (الفائض واشرتاكات الدول األطراف اجلديدة)، كإجراء مؤقت وح
؛)٣٤(إجراءات املالذ األخري، لفرتة حمدودة، وجبدول زمين متفق عليه للسداد

لدورة الرابعة عشرة للجمعية، مواصلة قدمته لتقرير الذي لاجلنة الرقابة، استنادا إىل تطلب إىل-٦٨
إعداد سيناريوهات مالية مستدامة، مبا يف ذلك استخدام موارد امليزانية واملوارد غري املدرجة يف امليزانية 

الفقرة –مليون يورو ١,١(ممولة عند حدود ٢٠١٦املقاول العام للمشروع، شركة كورتيس، بتوفري الصيانة الوقائية والتصحيحية يف عام سيقوم)٣٣(
من امليزانية السنوية املقرتحة)، وذلك بواسطة متديد الفرتة املضمونة اليت متت املوافقة عليها.٣٩٠

.ICC-ASP/12/Res.2من القرار١٧تطاِبق الفقرة )٣٤(
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يف ضوء عملية استعراض التكلفة اليت ،٢٠١٩-٢٠١٧يف الفرتة وكذلك أي قروض، لزيادة تدقيقها 
ا جلنة ا ؛ملباينستقوم 

جلنة الرقابة تفعيل مجيع جوانب االسرتاتيجية بشأن التكلفة اإلمجالية للملكية إىل أيضاتطلب-٦٩
الواردة يف تقريرها؛

؛لمباين الدائمةلمن أعمال فنية طوعيا مبا قدمته العديد من الدول األطراف مع التقديرترحب-٧٠

ةيمسؤوليات اإلدار ال-تاسعا
جلنة الرقابة االستمرار يف تقدمي تقارير مرحلية منتظمة إىل املكتب وتقدمي تقرير إىل إىلتطلب -٧١

ا املقبلة ؛اجلمعية يف دور
؛القرار احلايل ومرفقاتهتعتمد-٧٢
.)٣٥(املكتب ملء الشواغر املتبقية يف جلنة الرقابةإىلتطلب -٧٣

المرفق األول
٢٠١٦-٢٠١٥لفترة توقعات التدفقات النقدية 

القروض والودائع

تشرين 
األول/أكتوبر 

٢٠١٥

تشرين 
الثاين/نوفمرب 

٢٠١٥

كانون 
األول/ديسم

٢٠١٥بر 

كانون 
الثاين/يناير 

٢٠١٦
شباط/فرباير 

٢٠١٦
آذار/مارس 

٢٠١٦
حزيران/يوني

٢٠١٦و 

تشرين 
األول/أكتوبر 

المجموع٢٠١٦
٥٠٦٥٧٢٥٢٤٥١٢١٠٦١٤٧٧٦١١٥٥٤١٩٥١٦١١٩٣٤٣١١٩٣٤٣١٥٠٣٠٩الرصيد النقدي االفتتاحي 

٢٦٠٤٨٥١املبالغ النقدية املسحوبة 

*٠٠٠٩٨٩٠٠٠٠٠٠٢٠٤--٩٨١٢٢٣١٨٥٧٢٢٧٧٤٢٣٥٥٥٧٨٨٤٥٠٠٢٢١٤١٦٣٣٨٥٠٧٦٧٣روع البناء+االنتقالشم

٩٦٩٥٤٣٩٦٩٥٤٣الفوائد على املبالغ املسّددة

تاريخ السحب=تاريخ
وصول القرض إىل حساب 

احملكمة املصريف 

٠٠٠٢٠٠٨٥٠٠٠٢٠٠٥٨٩٢٤٩٢٥٨٩٢٨٩٢٩٥**

***٠٠٠٥١٠٨٥٠٦٧٩٨٥٠٥٣٩٩-٠٠٠٠٥٠٢٠٠٠١٠٠١٠٠٠٨٠٠٤٠٠٠٤٠٠احتياجات التمويل األخرى

-٥٢٤٥١٢١٠٦١٤٧٧٦١١٥٥٤١٩٥١٦١١٩٣٤٣١١٩٣٤٣١٥٠٣٠٩٠الرصيد النقدي

مليون يورو.٢٠٤قديرية البالغة التحسب التكاليف النهائية*
ا. و الصيغة اجلاري العملجدول األنصبة احلّد األقصى التقديري الستخدام القرض حسب **

مليون يورو.٢٠٤قديرية البالغة التحسب التكاليف النهائية***

: أعضاء جلنة الرقابة.اخلامسانظر املرفق)٣٥(
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المرفق الثاني
اإلجمالية للملكيةةبشأن التكلفمقرر

مقدمة-أوال
فيما يتعلق ا سؤولياللوفاء مباألطراف لدولاليت تقع على ااإلمجالية للملكيةةتشمل التكلف-١
املباين الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية التكاليف التالية:ب

أن تتحمل الدول األطراف هذه التكاليف املالية (متويل أنشطة البناء واالنتقال). وجيب(أ) 
مع مراعاة جدول األنصبة لقرضاليت تقع عليها من االتكاليف كل على حدة، بسداد احلصة 

)،املبالغ املسّددة دفعة واحدةيف املشروع مقدما (سّددت حصتها، إن مل تكن قد املقررة
اخلدمات ، مبا يف ذلك يوميةاملباين يف األعمال التكاليف التشغيل (التكاليف املرتبطة بتشغيل (ب) 

يف درج) تستظل، مثل الغاز والكهرباء وإمدادات املياه). وهذه التكاليف (املتعلقة بالطاقة
السنوية،ات املقرتحةامليزاني

(االستثمارات األصول الثابتةالصيانة على املدى الطويل (الوقائية والتصحيحية) واستبدال (ج) 
التكاليف).اً علىكبري اً  تأثري اليت تؤثّرجزاء من املبىن أالستبدال 

تؤدي لعلى مستوى مناسباقيمتهعلى حملكمة، وينبغي احلفاظ اباين الدائمة هي أهم أصول وامل-٢
اوظيفتها طوال العمر االفرتاضي  اليت سينتهي فيها لحظة الخنفاض قيمة األصول من ونظرا ال. املتعلق 

طويلة الواستبدال األصول الثابتةالصيانة عمليات ومتويل إلدارة مشروع البناء، ينبغي اعتماد حل مناسب 
وحجم املباين مر على عاستبدال األصول الثابتةتكاليف نظرا لتأثري مبجرد اتاحتها للمحكمة. و األجل

بالنسبة يف غاية األمهية االسرتاتيجيةسيكون ذه املسألة على ما يبدو هلاحللّ فإن املصاحل املالية املعنية، 
ومن شأن ها كمقر للمحكمة. تلمباين الدائمة اليت قدململكيتها ما ستقوم بتقييم للدول األطراف عند

طوال العمر هذه املسألة يف أثر النظرالدول األطراف تطلب إىل أن يأمهية هذا البند يف حد ذاته 
االفرتاضي للمباين.

نظراً ،)٢(حىت اآلنموقفها اللجنة مل تُبد ،)١(ذه املسألةهل" التقنيةنهائية "الستنتاجات ورغم توافر اال-٣
من جلنة اليت تلقتها اللجنة املشورة وبناء على ملقرتحات الواردة. ااحلساسة املرتتبة علىيةآلثار السياسل

ا اخلامسة والعشرين نهائية إىل اجلمعية الختاذ قرار تها التوصيتقدم اللجنة اآلن ،امليزانية واملالية يف دور
.)٣(الرابعة عشرةايف دوربشأن هذه املسألة 

)١(
CBF/24/20 ،املرفق السادس "الفريق العامل املعين بالتكاليف الكاملة ،٢٠١٥نيسان/أبريل ١٥، املؤرخ التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة

مشورة شاملة : كيفية تنظيم ومتويل استبدال األصول الثابتة".- للملكية 
)٢(

CBF/24/20 ،يف بداية هذه العملية، رأت ذكر : "كما ٥٠الفقرة ،٢٠١٥نيسان/أبريل ١٥، املؤرخ التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة
لكل من اخليارات التقنية املقدمة. ويف هذا الصدد، على اللجنة أن تواصل اللجنة مبدئيا أن املسألة ستتقرر يف النهاية على أساس اجلدوى السياسية 

وظائفها، فضال النظر يف اخليارات اليت وضعها الفريق العامل املعين بالتكاليف الكاملة للملكية يف ضوء العوامل املعنية للحفاظ على قيمة املباين، و 
دارة ومتويل استبدال األصول الثابتة وعمليات الصيانة الطويلة األجل".عن اخلطط اليت تكون الدول األطراف مستعدة لقبوهلا إل

، عندما ستتلّقى املشورة من جلنة امليزانية واملالية. ٢٠١٥تعتزم جلنة الرقابة إجناز عملها على التكاليف الكاملة للملكية يف عام :"٥١املرجع نفسه، الفقرة )٣(
ا النهائية، ليتسىن هلا تقدمي توصيتها النهائية وستقدم اللجنة بعد ذلك مشروع توصية إىل الدورة اخلامسة والعشرين للجنة امليزانية واملالية للحصول على مشور

بشأن هذه املسألة".إىل الدورة الرابعة عشرة للجمعية لكي تّتخذ قراراً 
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التقييم "التقني"- ثانيا
التكاليف اإلمجالية للملكية ("الفريق بالفريق العامل املعين )٥(، أنشأت اللجنة)٤(٢٠١٣يف عام-٤

، مبا يف ذلك املبىنلتمويل تكاليف تشغيل وصيانةلخيارات املمكنة تقين لالعامل")، وأوكلت إليه التقييم ال
اختتم الفريق العامل، برئاسة مدير و يف تكاليف املشروع. ملستقبليف االدول األطراف أية خيارات ملسامهة

ائيالتقنية باالعتبارات ،)٦(املشروع .)٧(تقرير 
ف املبىن، واحلفاظ على قيمة ائز على ضمان وظتركّ مشورًة الفريق العامل للجنة وأسدى -٥

النموذج التنظيمي، واسرتاتيجية التمويل بنظر يف خيارات تتعلق مت الحتقيقا هلذه الغاية، و االستثمار. 
الفريق العامل جدوالتصور باختصار، و مشروع البناء.يف واشرتاكات الدول األطراف اجلديدة ،واإلدارة

احللول التالية:حعاما، واقرت ٥٠لتكاليف استبدال األصول الثابتة على مدى ازمني
كانون ١ابتداء من، يف املستقبللصيانة ، بالتعاقد مع مقاول عام لاالستعانة مبصادر خارجية(أ)

؛٢٠١٧يناير الثاين/
إلدارة صندوق ء بإنشاطويل على املدى الستبدال األصول الثابتة املقدرة التكاليف المتويل (ب)

٤,٣مسقَّفة عند سنوية سنة، مع اشرتاكات٥٠لوبة على مدى طمليون يورو امل٣٠٠حوايل 
عمليات التسديد دفعة واحدة من الدول األطراف يف النفقات جتنب مليون يورو، حبيث يتم 

؛السنوات املاليةذات الصلة ب
ومجعية ،جلنة امليزانية واملاليةو دارة واإلشراف (احملكمة، لإلاهلياكل العادية يف نطاق تنظيم العملية (ج)

وجود الدول األطراف.معةة دائميالدول األطراف)، دون إنشاء هيئة إدار 

التحليل والحلول المقترحة من اللجنة- ثالثا
مستوي السياسات-ألف

العوامل العامة- ١

ا الفريق العامل، احللول اليت -٦ حللت اللجنة، اليت شاركت يف مجيع مراحل األنشطة اليت قام 
اقرتحها الفريق العامل بعناية، والحظت ما يلي: 

إنشاء صندوق على نطاق واسع، أساسا من ية اتعن قلقها إزاء اجلدوى السياساللجنة أعربت (أ)
احملكمة اجلنائية الدولية تشغيل هذا الصندوق، بتوّيل ة املخاطر التنظيمية واملالية املرتبطبسبب

؛)٨(إدارتهبةتعلقاملتكاليف الو 
ل التكاليف املستقبلية على املدى الطويل مقدما بعض املمارسات يف القطاع يعكس متو ييف حني (ب)

لقطاع العام الدويل؛ يف اعالية العايري مثل هذه املتطبيق لمؤشرات واضحة ال توجد اخلاص، 

.ICC-ASP/11/Res.3من القرار ٨مبوجب الفقرة )٤(
.٢٠١٣آذار/مارس ١٩، الكاملة للملكيةبالتكاليفاختصاصات الفريق العامل املعين جلنة الرقابة، )٥(
اللجنة، عّينته خبري و كتب مدير املشروع)، واحملكمة، اخلبري االستشاري مللمشروع (إلداري لااملدير أيضا يف أعمال الفريق العامل وقد شارك )٦(

اللجنة.وأعضاء 
نيسان/أبريل ٢املؤرخ ،مشورة شاملة: كيفية تنظيم ومتويل استبدال األصول الثابتة-الكاملة للملكية بالتكاليفلفريق العامل املعين اتقرير )٧(

٢٠١٥.
)٨(

CBF/24/20 ،٢، أعاله، احلاشية ٥٠، الفقرة ٢٠١٥نيسان/أبريل ١٥، املؤرخ التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة.
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، مبا يف يف املستقبلاملباين الدائمةإدارة يف دور أساسيالقيام بعزمها أعربت الدول األطراف عن ) ج(
على املدى صيانة ال، مثل بامللكيةمارسة وظيفة الرقابة املوضوعية يف مجيع القضايا املتصلة مبذلك 

؛يف املبىناستبدال األصول الثابتةتكاليفالطويل و 
املساواةو اإلنصافمن ، و املباينتكاليف ملكيةعلى حد سواء يف الدول األطراف تشارك مجيع ) د(

نظام روما األساسي أيضا يف التكاليف اليت يف أن تشارك الدول األطراف اجلديدة يف املعاملة 
الدول األطراف لالستفادة من املباين بصورة دائمة؛تكبدها ت

الستبدال األصول كاليفأنه ميكن عدم املطالبة بتإىلاملنظمات الدولية األخرىجتارب تشري (ه)
؛)٩(األوىلعشر السنوات اليف

تطلبات التكاليف اإلمجالية للمباين الدائمة يف احلسبان، فيما يتعلق مبيفأن تؤخذ جتربة اللجنة (و)
فضال عن دور الدول يف االعتبار، تأثريها على التصميم وعلى تطور التكاليف و املستخدمني 

األطراف يف هذا الصدد؛
الطويلة األجل اليت يتوقعها الفريق العامل املعين بالتكلفة اإلمجالية للملكية  تكاليفالما دامت (ز)

أفضل من ًا تقييموكذلك املناسب، يف الوقتوتدقيقًا اً منتظماً تتطلب رصدو - ات جمرد تقدير 
ينبغي أن تظل احلدود القصوى للتكاليف املتوقعة منوذجا للعمل -خالل هيكل إداري دائم

فقط.

الدروس المستفادة- ٢

اليت ينبغي أن يعتمد عليها قرار اجلمعية بشأن إدارة املباين التالية املستفادةالدروس حددت اللجنة -٧
:الدائمة يف املستقبل واحلفاظ عليها على املدى الطويل

راحلامليف مجيع الشعور به امللكية و املتعلق بدور احلفاظ على ال(أ)
أن الوفاء بوالية احملكمة يعتمد على الدعم املقدم من الدول األطراف، ينبغي ملا كان ‘١’

. اأيضا مع توقعاتتفق للمحكمة اليت تقدمها بايناملأن بةمقتنعتظل هذه الدول 
ا بشكل موضوعي اليت ال يُفَهم تطلباتوامل حتقيق من أجل للمحكمة ةضروريأ

يف خلق بيئة سلبية تساهم لدول األطراف، و املقدم من ادعم قد تؤثر على الرسالتها 
احملكمة؛بشأنسياسيا 

وقابلة معقولة حمتوياتينبغي أن يؤدي إىل لكن و املناسب أمر ضروري،تواصلال‘٢’
ملعايري او ه،مناً جزءاحملكمةاليت متثل مع كل من البيئة الدولية مبا يتماشى ، للقياس
املنظمات الدولية األخرى؛يفاملقبولة 

احملكمة جزء أساسي ومهمة املباين بني تساق الضمان ابدور فعال للدول األطراف قيام ا‘٣’
رقابة لزم بالتايل أن تنشئ اجلمعية هيئة ياملتصلة بامللكية. و احلقوقو سؤولياتاملمن 

فعالة.
النهائيةاليفالتكهي اليت حتدد تطلباتامل(ب)

١(املركز الدويل) يف الزيارة إىل فييناو ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ٢٥يف اإلمجالية للملكية، الزيارة إىل جنيفالفريق العامل املعين بالتكاليف)٩(
.٢٠١٤نسان/أبريل 
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وال ميكن -واملدى الطويل حتميةتطلبات على املدى املتوسط املالتغيريات يف ما دامت ‘١’
ستميل التكلفة النهائية إىل جتاوز التوقعات، وقد ال –التنبؤ بالتطورات يف تكلفتها 

دول األطراف؛تتناسب أيضا مع قيود امليزانية وموقف ال
يفاحملكمة على مراعاة متطلبات الدول األطراف وافقت مشروع البناء، وضع عندما‘٢’

مسؤولة عن مراقبة دارة وعلى أن تكون اإل، دون تدخل للسياساتمالمح التصميم
زيادة إىل أدت املتطلبات املعتمدة ،طوال املشروعو . املرتتبة على هذه املتطلباتثار اآل

- تطلباتامللتغيريات يف لةالفعليلتكلفة اكن تقييمال ميو ط على موارد امليزانية. و الضغ
ا حمايدة  وفورات أويف املرحلة ذات الصلة لتعويضها بمن حيث التكلفةرغم كو

من املشروع، أصبحت األخرية راحل امليف و اية املشروع. إال يف-ىختفيضات أخر 
ا الزيادات يف امليزانية  الدول األطراف؛ حتمية ومل ترحب 

الالزمة املوارد املاليةظل تس، األوىلراحل املمجيع املتطلبات يف مبجرد املوافقة على ‘٣’
للتكيف مع التعديالت اليت قد تكون ضرورية أو اليت ال ميكن جتنبها يف مراحل الحقة 

قد يؤدي موقف أكثر صرامة يف امليزانية ئذ حمدودة، وعند(بسبب تعديل اللوائح احمللية) 
املباين.وظائف على دقيو فرض إىل 

رقابة الفعالةال بد من املراجعة لتحقيق (ج) 
على الدول األطرافارس ينبغي أن متاملتعلقة بامللكية، جلمعية اضمان حتقيق أهداف ل‘١’

تها للعمل؛يوقابلعلى العمليات الالزمة لضمان قيمة األصول الدوام رقابة فعالة 
عن طريق التحقق من التطورات -اإلبالغاملراقبة و على وظائف الرقابة إذا اقتصرت ‘٢’

احنراف يف هذا أي اليت تطرأ على أي إطار قائم للتوجيه من أجل إخطار اجلمعية ب
الدول األطراف تحقق توقعات لن ت-ضافيةإموارد طلبمن لغرض او/أو اإلطار 

لكية؛ املتعلقة بامل
اف بشكل واضح باعتباره مشاركة دور الدول األطر ينبغي حتديدويف هذا الصدد، ‘٣’

طط، اخلاألطر والشروط و على عدم املوافقةيف املوافقة أوفعالة يف العملية، والسيما
، فضال عن مراجعة الطلبات اإلجراءات والنفقات األخرى املقرتحةوكذلك على 

رة الرقابة اليت ال تتمتع بصالحيات كافية للسيطمن هيئات أي هيئة ف. املقدمة وتنفيذها
اليت قد يُطَلب منها ضمان األهداف نأيضا عستكون عاجزةعملهاضمونعلى م
ا؛حتقيقه

دور أكثر نشاطاالقيام بالدول األطراف إىل ة يالرقاباتيئاهلوينبغي أن تطلب ‘٤’
.تهاحتياجات وتقدير تكلفالمن متابعة عملية حتديد اامكينهلت

االتساق اإلداري- ٣
على ينبغي أن يعتمد هليكل اإلداري املقبل للمباين الدائمة بأن االلجنة تقر بناء على ما سبق،-٨

يزات الرئيسية التالية:ماملفاهيم وامل
:لدول األطراف على النحو التايللهيئة متثيلية (أ) 

ومن األفضل أن يكونوا لدول األطراف، على مستوى السفراء،لن: ممثلو شكيلالت‘١’
متمتعني باخلربات الالزمة؛ وستعقد االجتماعات على أساس فصلي، أو حسب 

االقتضاء؛



ICC-ASP/14/20

20-A-120116 78

راجع امللجمعية (التابعة لضمان الحملكمة، وآليات واراقبون: ممثلو الدول غري األطراف، امل‘٢’
آلية الرقابة و جلنة امليزانية واملالية، واملراجع الداخلي للحسابات، و لحسابات، اخلارجي ل
؛املستقلة)

يف : توافر خرباء تقنيني مؤهلني مستقلني وخرباء قد ترغب الدول األطراف اءاخلرب ‘٣’
إسهامهم، من األفضل على أساس طوعي؛ 

مارسة حقوق املتعلقة مبراقبة واإلشراف على العمليات املالوالية: باسم اجلمعية، ‘٤’
مللكية، مبا يف ذلكومسؤوليات ا

للملكية)، وعلى كاملة التكلفة على املدى الطويل، وظائف وقيمة املباين (التكلفة ال-
وجه اخلصوص
o املتطلبات والتكاليف املتعلقة بالتحقق من االفرتاضات والتقديرات التدقيق و

قبلة،امل
o إعداد خطط الصيانة واستبدال األصول الثابتة على املدى املتوسط، وكذلك

قدم تسيتتمويل، مبا يف ذلك القروض، البشأن وسائل الأي اقرتاح إضايف 
،اعتمادهمن أجل اإىل اجلمعية 

املتعلقة مبلكية الدول األطراف، واعتماد احللول االسرتاتيجية،سائل حتديد امل-
تقدمي مقرتحات إىل اجلمعية إلجياد حلول هلذه املسائل اليت قد يكون هلا آثار مالية -

،اأو سياسية تتجاوز واليته
هوتكييفاإلطار اإلداري لتدقيقزيد من القرارات الصادرة عن اجلمعية املإعداد -

ه؛وتنفيذ
إنشاء ة بشأنسرتاتيجياختاذ القرارات االالسلطة: السيطرة الفعالة على العمليات، أي -

متطلبات املستخدمني، مع ن، مبا يف ذلك عالربناجميةيزانيةاملوتنفيذ وأداء الربنامج و 
الوصول يف الوقت املناسب إىل معلومات كافية ومفصلة،

، للحساباتخرى: كل من جلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجياألضمانات الدور -
تقدمي املشورة والتوصيات إىل هيكل اإلدارة؛ا، لميف إطار واليته

ا دروس املستفادة منوالممارسة جلنة الرقابةاملمارسة العملية: االعتماد على ‘٥’ ها اليت أقر 
وجلنة امليزانية واملالية كعامل إجيايب يف إجنازات مشروع املباين للحساباتاملراجع اخلارجي

؛)١٠(الدائمة
املقاول الرئيسي(ب) 

. وينبغي أن يتكيف ، بالتشاور مع احملكمةجملس اإلدارةحتت سلطة معه يتم التعاقد 
نطاق العقد، يف فرتة السنوات العشر القادمة، مع التطورات يف املوارد الداخلية، بناء 
على إمكانيات وحدة إدارة املرافق، واإلدارة االسرتاتيجية ملدير مكتب املشروع، عند 

؛تعيينه
املشروعتب مكمدير (ج)

)١٠(
ICC-ASP/14/12، آب/اغسطس ٤، املؤرخ يف ٢٠١٤تقرير مراجعة احلسابات عن اإلبالغ املايل وإدارة مشروع املباين الدائمة، السنة املالية

ا اخلامسة والعشرين، ICC-ASP/14/15؛ ١١٧، الفقرة ٢٠١٥ تشرين األول/أكتوبر ٢٢، املؤرخ يف تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
. ١٧٣، الفقرة ٢٠١٥
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يف املناسبات الكربى الكاملة، تهحتت سلطيبقى ، و عن طريق جملس اإلدارةيتم تعيينه‘١’
ورهنا )١١(جدول استبدال األصول الثابتةوبناء على الستبدال األصول الرأمسالية.

الذي السنوات العشر األوىل، إنشاء مكتب مدير املشروع باستعراضه على مدى 
تكاليف اللسيطرة على لتكلفة للدول األطراف فعاال من حيث الو بامطلو إجراء سيكون 
الستبدال األصول الثابتة يف أربع أو مخس مناسبات فقط على مدى مخسني الكربى 

ميكن تعيني مدير مكتب هلذا الغرض، و ). ٢٠٥٦و٢٠٥١و، ٢٠٤١و، ٢٠٣٦(عاما 
الستفادة من لمشاريع االستبدال املتوقعة بوقت كاف("املدير") قبل شروع امل

ا املقاول الرئيسي وبالتعاون مع احملكمة، حتت إشراف هيئة  االستعدادات اليت يقوم 
بالنظر بناء، و ال. واستنادا إىل اخلربة يف مشروع ئهابدعم من خرباو لدول األطراف، ل امتث

طبيعته شروع استبدال األصول الثابتة(على الرغم من الضيق ملنطاق أيضا إىل ال
ومكتبه قبل سنتني من القيام بكل مشروع مدير يتم تعيني من املفرتض أن ،الرئيسية)

بالكامل بعد ذلك، سيمول املكتب . و ةاملتوقعاألربعة ستبدال الكربى من مشاريع اال
يورو يف السنة، مع ٠٠٠٢٥٠حبد أقصى يبلغ يف املتوسط ملدة أقصاها مخس سنوات، 

احملكمة،مراعاة أوجه التآزر مع املقاول الرئيسي و 
معلومات كاملة النشاط املشار إليه يف الوالية مع توفري نطاق يف ةداخلالوظائف اإلدارة ‘٢’

؛اختاذ القرارات املناسبة واإلذن بالنفقات، من أجل جملس اإلدارةيف وقت مبكر إىل 
العالقة مع احملكمة(د)

طويل، الثابتة على املدى الالصيانة واستبدال األصول إدارة املرافق خارج نطاق تندرج 
ضمن والية ،والتكاليف التشغيليةاألجل ةقصري الصيانة أي املسائل املتعلقة بال

وميكن أيضا معاجلة اجلوانب احملكمة، مبا يف ذلك تنفيذ العقد مع أي مقاول رئيسي.
األخرى الهتمامات الدول األطراف املتعلقة بامللكية من خالل اهليكل اإلداري حسب 

قتضاء. اال
التمويل-باء

رأس لتجديد إنشاء احتياطيات مالية "بشأن للحساباتاخلارجيتوصية املراجعينبغي اعتماد -٩
فةأيضا عدد من العوامل املخفّ مراعاةوتنفيذها مع )١٢(تسليم املباين الدائمة"ليف السنة املالية التالية املال

:منها، لذلك
طويل األجل الخنفاض قيمة األصول؛ الالتأثري (أ)

ا، فالتمويل يف وقت مبكر مرار است(ب) ضال عن ارتفاع عندما بتطلب تنظيم احملكمة وعمليا
زيادة كبرية يف موارد امليزانية، يف حني أن أغلبية ،)١٣(تكاليف التشغيل الناجتة عن حجم املبىن

؛ائد على القرضو االستثمار والففع تكاليف يف دالدول األطراف ستضطر إىل البدء 
، أو كان ، مبا يف ذلك الفائض)ةاالحتياطياملبالغ (طبيعة ونطاق اماليكان ، سواء  ممكنأي حل (ج)

؛تمويلالصادريتعلق مب

)١١(
CBF/24/20 ،ييل األولذ، الت٢٠١٥نيسان/أبريل ١٥رخاملؤ التقرير املؤقت بشأن أنشطة جلنة الرقابة.

)١٢(
ICC-ASP/14/12 ، ٤املؤرخ ،٢٠١٤تقرير املراجعة اخلارجية للحسابات عن التقارير املالية واإلدارية ملشروع املباين الدائمة، السنة املالية

.٣التوصية و١١١، وخباصة الفقرة ١١١-١٠٢، الفقرات ٢٠١٥آب/أغسطس 
)١٣(

ICC-ASP/14/10، ٣٩٠، الفقرة ٢٠١٦امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام.



ICC-ASP/14/20

20-A-120116 80

الوقت املناسب مع اقرتاب اليت تُبىن يف حتياطات قياس لالهي أيضا "توصية جلنة امليزانية واملالية-١٠
ال بد من التصدي هلا يف إال أنه "هذه ليست مسألة فورية، [...]، بينما تقر  بأنو ،"ربىكالطفرات ال

.)١٤(املستقبل القريب"
ولكن )١٥(،يف املرحلة احلالية، وفقا ملشورة جلنة امليزانية واملاليةحتديدهاميكن .أهداف التمويل-١١

.٢٠١٨-٢٠١٧النظر فيها يف الفرتة نظرا لضرورة إجراء املزيد من االستعراض للتكاليف، سيلزم إعادة
استبدال تأثري تكلفة يف يف هذه املرحلة ولغرض بناء أهداف التمويل، ميكن للجنة أن تنظر فقط و -١٢

من هذا املنظور، وضعت أهداف التمويل و إليها الفريق العامل. اليت أشار املؤقتة األسس رأس املال على 
ا ستكون هناك حاجة مبمؤقتا بطريقة متحفظة إىل حد كبري،  يف املستقبل إىل مراجعة يف ضوء ا أ

تكاليف"].اللتكاليف [انظر أدناه، "جدي لاستعراض 
سنة:٥٠فرتة لتناول التالية البدائلهذه األهداف وتشمل -١٣
مل، من خالل تقييم افريق العاليت قدرها اللتكاليفيورو لمليون ٣٠٠حوالي بتمويل كامل (أ) 

احملكمة من يرها، وتد٢٠١٧سنويا، ابتداء من عام يورو مليون ٤,٣لغ مباملسقفةاالشرتاكات 
لصندوق.اخالل 

اليقني الكامل لتمويل هو يتميز بأنه يوفر مل، و افريق العالهذا هو السيناريو الذي اقرتحه 
ة آليبمستوى قياسي و عند قيمة األصول فإن احملافظة على االحتياجات املستقبلية. ومع ذلك، 

الدول تدعم من غري املرجح أن فإنه يف املنظمات الدولية األخرى، مل يسبق هلا مثيل متويل 
هذا السيناريو؛األطراف

قتصر على احلاالت الطارئة (يف أسوأ الذي ي، لتكلفة على المدى الطويللالتمويل الجزئي (ب)
استبدال وتكاليف األوىل)عشرعلى مدى السنوات اليورو مليون ٥,٠احلاالت، بنحو 
من خالل مزيج من عاما)، ٥٠يورو على مدى مليون ٤٠(توسطةاملثانوية/األصوال الثابتة ال

الدول اشرتاكات ائض و و (الفالميزانية والموارد من خارج الميزانيةالموارد المدرجة في 
ا أن تبقى حتت سيطرة اهليكل اإلداري للجمعية. األطراف اجلديدة) اليت من شأ

يف صندوق متجدد، فقط ملسامهة اطلب من الدول األطراف ، سيُ ٢٠١٧بتداء من عام او 
١٠بعد يورو مليون ٠,٤إىل سيتم ختفيضهالذي ، يورومليون ٠,٥حلاالت الطوارئ، مببلغ 

مليون ١مببلغ ) ستكون هناك حاجة إىل مسامهة إضافية ٢٠١٦هذه النقطة (ويف . سنوات
ويتميز هذا املدى الطويل. يورو لتغطية تكاليف االستثمار الصغري قليل احلجم واملتوسط على 

عشرين األقل على مدى السنوات الباإلبقاء على تكاليف ملكية املباين منخفضة على السيناريو 
ومع ذلك، ستظل الشكوك سيطرة كاملة. اعلى إدار اجلمعية سيطرة افظة على األوىل، واحمل

الطفرات األربع الكربى الرئيسية يف مبناسبة كون مطلوبة ملوارد اليت ستبشأن أكرب قدر من احتوم
الشرتاكات لالستثمار طويل األجل بشأن اتكلفة، يف حني تتطلب أيضا مناقشة إضافية ال

؛املقررة
الفوائض استخدام الذي يقتصر على لتكلفة على المدى الطويل، لالتمويل الجزئي (ج)

الدول األطراف الجديدة، فقط، مع سلف نقدية من احتياطيات المحكمة ات واشتراك
.سد ثغرات التمويلل

)١٤(
ICC-ASP/14/15 ، ا اخلامسة والعشرين، تقرير .١٧٢ة ، الفقر ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر٢٢املؤرخ جلنة امليزانية واملالية عن اعمال دور

املرجع نفسه.)١٥(
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مقررة، مبا أنه لن يتم فرض أي اشرتاكات (تأثري أقل على الدول األطرافذا اخليار سيكون هل
ال تزال حباجة إىل ةائض املرتاكمو )، ومع ذلك، فإن الفالفوائض هي الوحيدة اليت ستخصصو 

ا تلقي مقرتحات يف جلمعية ااحلاجة إىل زيادة مستوى الفائض مع مصلحة قد تتعارض ، و إدار
امليزانية السنوية.أكثر دقة عن 

استبدال تكاليف يتم متويل فرتض على التوايل أن تبدائل الأهداف التمويل الثالثة املشار إليها أو -١٤
)، مع مزيج من االشرتاكات وغريه"التمويل الكامل"، -١(فقط من االشرتاكات املقررة األصول الثابتة 

املوارد غري املدرجة يف امليزانية ب"، وغريه)، أو اجلزئي"التمويل -٢املقررة واملوارد غري املدرجة يف امليزانية (
زيج مبزئي ... اجلتمويل ال"-٣املتوسطة (الطفيفة/التكلفة طفراتتقتصر على اعلى الرغم من أفقط 
 .....("
الدول األطراف) على إضافية اشرتاكات (أي بدون فرض الموارد غير المدرجة في الميزانية-١٥

ستصبح متوفرة على النحو التايل:
ائضو الف(أ) 

الالزم التمويل توفري ليتطلب األمر استخدامها قد ٢٠١٥و٢٠١٤عامي ائض من و فأيّ 
ا اجلمعية يف عامبناء على القرارات اليت ملشروع املباين الدائمة  . . ٢٠١٤و٢٠١٣ياختذ

تكاليف فصاعدا لتمويل٢٠١٦السنة املالية ائض من و الفعوضا عن ذلك، ميكن إتاحة و 
لتمويل ، وبعد ذلك تجدد إىل حني تغطيته بالكامل(يف الصندوق املاألصول الثابتة استبدال 

القدرة على التنبؤ بصورة ورغم عدم ) أعاله). ٢صندوق رأس املال نفسه، يف ظل السيناريو (
ومستوى غري املصفاة، لتزامات العلى أداء امليزانية، واادهعتمقاطعة بالفوائض املتاحة مسبقا (ال

مليون يورو ١,٧حنو ٢٠١٣-٢٠٠٩، كان املتوسط السنوي للفوائض يف الفرتة املتأخرات)
ميكن القول حبذر كامل أنه . وبناء على هذه النتائج،)٢٠١٣(مبا يف ذلك النتيجة السلبية لعام 

؛األصول الثابتةتكاليف استبدال سيتاح فوائض يبلغ قدره مليون يورو يف املتوسط لتمويل 

املبالغ املسددة دفعة واحدةائض من و فال(ب)

. يورومليون١,٨٤يبلغ جمموعهازائدة ملشروع املباين الدائمة اشرتاكات اطرفةدول١١فعت د
ائيا، سيصبح ، ٢٠١٦هيونيحزيران/٣٠يف احلسابات النهائية، وعند القيام ب هذا املبلغ املؤقت 

عوضا تقرتح اللجنة و . فائض املشروعمن دفعت زيادات أن تسرتد حصتها للدول اليت سيحق و 
سب الستقطاعه من إذا ما أنشئ) وحييف صندوق رأس املال (فائض بالاالحتفاظ عن ذلك 

استبدال األصول تكاليف نفسها يف املستقبل لتغطية الدول األطراف االشرتاكات املستحقة على 
الدورات ائض يفو أي فالثابتة يف األجل الطويل، وال خيتلف ذلك عما يتم عادة السرتداد 

؛لميزانيةالسنوية ل

ةديداشرتاكات الدول األطراف اجل(ج)

جديدة إىل النضمام دول يجة نتامتاحة بالتمويل الذي سيكون آمنميكن التنبؤ بصورة ينما ال ب
األمر الذي حقيقة واقعة، ذلك يصبح من املأمول فيه أن ، يف املستقبلنظام روما األساسي

املدى الطويل يف ملكية يفعلى قدم املساواة سيسمح أيضا باشرتاك مجيع الدول األطراف 
.ملباينا

) على افرتاض أن ٢) و(١(فني /اهلدنيسيناريوهاليف إطار تُفرتض الموارد المدرجة في الميزانية-١٦
الدول األطراف اجلديدة) لن اشرتاكات ائض و و فالامليزانية (أي املدرجة يف غري األخرى مصادر التمويل 
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يف امليزانية على النحو املدرجة وفر درجة كافية من اليقني. وتتناول السيناريوهات الثالثة استخدام املوارد ت
املبني أدناه.

: كما هو مفصل يف استنتاجات الفريق العامل، فإنه يهدف إىل توفري التمويل )١(يو السينار -١٧
٤,٣تبلغ مقررة مسقفة اشرتاكات سنة، وهلذا السبب، فإنه يتطلب ٥٠على مدى الكامل واليقني املايل 

سنويا.يورو الينيم
املتوسطة خالل الفرتة، يف املنخفضة إىل التكلفة طفرات هدف فقط إىل معاجلة ي: )٢(السيناريو -١٨

إذا مت اختيار هذا و لتكلفة. لاستعراض شامل رهنا ب، إىل مزيد من النظرآلية التمويل الكامليل حني أنه حي
:)١٦(السيناريو، ستكون هناك حاجة إىل االشرتاكات املقررة التالية

يوروألف ٥٠٠االشتراكات السنوية الثابتة: - ١

األولوية للصندوق املتجدد، ابتداء من ألف يورو على سبيل ٥٠٠ستجمع اشرتاكات يبلغ قدرها -١٩
يف ماليني يورو ٥للصندوق البالغ قدره قصى الوصول إىل املستوى األ، وذلك لضمان ٢٠١٧عام 

تني السنمن ائض و فتوافر أي ، لتمويلمصادر أخرى لالنظر عن توافر صرف السنوات العشر األوىل، ب
احتياجات يف متويل ٢٠١٥و٢٠١٤استيعاب الفوائض من عامي افرتاض ب(٢٠١٧و٢٠١٦تني املالي

اليت لن يزيد مبقتضاها الفوائض املتاحة يف تحفظة جدا املفرتاضات وبناء على االمشروع املباين الدائمة). 
يورو مليون ٢مليون يورو لكل سنة، وأنه سيستخدم ١,٠على ٢٠١٧و٢٠١٦السنتني املاليتني

عامعشر سنوات، أي يفمتوازنا بعد الصندوقسيظل السنوات العشر األوىل، العاجلة يف صالحات لإل
٢٠٢٦.

مليون ١,٠توافر أكثر من لصندوق املتجدد يف وقت سابق (لاحلد األقصى حتقق إذا وبالعكس، -٢٠
يف يورو ٠٠٠٥٠٠بالغ قدرها يورو املفرتضة من الفوائض سنويا)، ستستخدم االشرتاكات السنوية ال

عام الصندوق املتجدد بعدسيقل احتمال اللجوء إىل، ويف مجيع األحوالمتويل صندوق رأس املال. 
سنوات) بتدقيق التكاليف ٥-٣(خطط استبدال األصول الثابتة املتوسطة األجلإذ ستسمح ٢٠٢٦

عتماد بأمان أكرب على االشرتاكات السنوية اليت سيلزم متويلها من صندوق رأس املال. وسيسمح هذا باال
.لتجديد صندوق رأس املالالثابتة 

مليون يورو   ١,٠االشتراكات مقابل الخطط المتوسطة األجل للطفرات المنخفضة إلى المتوسطة: - ٢

تكاليف لتغطية )سنوات٥-٣متوسطة األجل (طخطبالنظر إىل دعوة اجلمعية إىل اعتماد -٢١
السنة احلادية (٢٠٢٦عام اعتبارا من وأن هذه اخلطط ستكون نافذة املتوقعةاألصول الثابتة استبدال 

متويلها. وسيمكن متعددة السنوات لضمان اشرتاكات ذه اخلطط سيلزم أن يشمل االستعداد هل، عشرة)
حددهاالطفرات األربع الكربى اليت، باستثناء ٢٠٦٤إىل ٢٠٢٦متويل اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

يورو. مليون١,٠عن طريق اشرتاكات مقطوعة يبلغ قدرها بأمان الفريق العامل املعين بالتكاليف، 
لصندوق جتاوز احلد األقصى احملدد لمتاحا عنديورو ٠٠٠٥٠٠باإلضافة إىل مبلغ هذا املبلغ وسيكون 

هاستخدامق، حسب الصندو لتجديد موارد يف املائة منه حسب التقديرات ٢٠بعد خصم تجدد، امل
يورو ٠٠٠٤٠٠أو ، مليون يورو١,٠ماليني يورو مطروحا منها ٥,٠سنوات، ١٠الفعلي (أي يف 

سنويا، لتمويل الصندوق ألف يورو ٥٠٠: ٢٠١٧لدول األطراف على النحو التايل: (أ) من اشرتاك اخطة ستكون يف ظل هذا السيناريو، )١٦(
سنويا مليون يورو إضايف١: ٢٠٢١(ب) من ووصندوق رأس املال؛ ماليني يورو)٥(ذا الشأن ملبلغااملتجدد، وعندما تتجاوز احلد األقصى 

، ٢٠٤١، ٢٠٣٦تمويل أربع طفرات كبرية يف عام يورو إضايف لمليون ٢٥٩,٣ن هناك حاجة إىل ستكو لتمويل صندوق رأس املال، و(ج) 
واحدة، السداد دفعة أخذ بعني االعتبار خيارات مثل تآلية متويل كون من الضروري إنشاء يس، عقب استعراض التكلفة. و ٢٠٥٦، و٢٠٥١

االشرتاكات السنوية املسقفة.والقروض، و/ أو 
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، ابتداء من عام كل عام، صندوق رأس املالمليون يورو يف ١,٤ما جمموعه وسيتم بذلك تراكم سنويا).
، ٢٠٦٤- ٢٠٢٦يف الفرتة مليون يورو)١٢-١الطفرات من املنخفضة إىل املتوسطة (، لتغطية ٢٠٢١

إىل ٢٠١٢ماليني يورو (االشرتاكات من عام ٥يبلغ قدره ٢٠٢٦مع االحتفاظ بفائض اعتبارا من عام 
فرتات اليتم تكبدها يف اليت سلتغطية التكاليفةمتاحستكون املبالغ التالية ونتيجة لذلك، ). ٢٠٢٦عام 

):بالتكاليف اإلمجالية للملكيةالفريق العامل املعين املبينة أدناه (حسب تقديرات 

)احتياطي يف صندوق رأس املال(ماليني يورو٥=سنوات)٥(٢٠٢٥- ٢٠٢١
)ماليني يورو تقريبا٨مقابل طفرات تبلغ (مليون يورو١٤=سنوات)١٠(٢٠٣٥- ٢٠٢٦
)ماليني يورو تقريبا٦,٥مقابل طفرات تبلغ (ماليني يورو٧=سنوات)٥(٢٠٤٠- ٢٠٣٦
)ماليني يورو تقريبا١٠مقابل طفرات تبلغ (مليون يورو١٤=سنوات)١٠(٢٠٥٠- ٢٠٤١
)مليون يورو تقريبا١٦مقابل طفرات تبلغ (مليون يورو١٥,٤=سنة)١٤(٢٠٦٤- ٢٠٥١

مليون يورو اليت سيتم حتصيلها ١,٠االشرتاكات املقررة املقطوعة البالغ قدرها ونتيجة لذلك، مع -٢٢
١٦ستتم تغطية الطفرات من املنخفضة إىل املتوسطة، وسيظل ما جمموعه ، ٢٠٦٤-٢٠٢١يف الفرتة 

مليون يورو تقريبا متاحا لتمويل الطفرات الكربى جزئيا.

االشتراكات في ضوء الطفرات األربع الكبرى- ٣

يف ية للملكية ستقع الطفرات الكربى حسب تقديرات الفريق العامل املعين بالتكاليف اإلمجال-٢٣
مليون يورو)،٤١,٨(٢٠٥١، و)يورومليون٧٢(٢٠٤١مليون يورو)، و٥٠,١(٢٠٣٦األعوام

مليون يورو). وستبلغ بالتايل التكلفة اإلمجالية للطفرات األربع حسب تقديرات الفريق ٩٥,٤(٢٠٥٦و
كبري، الملبلغ ونتيجة هلذا ا. يورومليون٢٤٨، فقط، أكثر من العامل املعين بالتكاليف اإلمجالية للملكية

دف توفري األمهاتج "السيناريو سيكون التعامل مع هذه الطفرات من خالل  ن املايل قبل استعراض ا" 
عوضا عن ن املقرتح ضربا من اخليال. وم٢٠١٨-٢٠١٧خالل الفرتة ذي سيتم التكاليف املطلوبة ال

اليت ستسمح بالتخطيط مسبقا بوقت كاف لتكلفة ة لعدلالتقديرات املعند توافر تناول هذه املسألة ذلك 
مجيع األحوال قبل ما ال يقل عن عشر سنوات من تاريخ وقوعها، أي يف عام يف و ، للطفرة األوىل

من اليقنيقدرامتويل الطفرات من املنخفضة إىل املتوسطة سيناريو سيوفر . ويف الوقت نفسه، ٢٠٢٦
؛مةاملوارد الالز بشأن ) يورومليون١٦(

يفرتض أن الدول األطراف لن توافق ال . عدم استخدام املوارد املدرجة يف امليزانية:)٣السناريو (-٢٤
الذي اقرتحه الفريق العامل، وال على الصناديق ‘) ١(’على إقامة الصندوق كامل األركان وفق السيناريو 

(الصندوق املتجدد وصندوق رأس املال). ويف هذه املرحلة، لن يتم ‘) ٢(’احملدودة أكثر وفق السناريو 
إال يف املوارد غري املدرجة يف امليزانية، أي الفوائض واشرتاكات الدول تناول تكاليف االستبدال املستقبلية

األطراف اجلديدة. 
سواء ، هذهتمويلالالسيناريوهات/موارد أهداف أي يف إطار هاللجنة أنتدرك . إدارة الموارد-٢٥

ات ياحتياطإطار خلإىل أن تدار داأي منها حتاج يمن خارج امليزانية، ساملوارد االشرتاكات املقررة و/أو 
هذه املسألة من منظور تتناول سيناريوهات الصناديق متعددة السنوات. ومع ذلك، فإن بوصفها حملكمة، ا

لسلطة احملكمة، من دون دور هليئة خمصصة لصندوقاة ر ) أن يرتك إدا١السيناريو (من شأن خمتلف. بينما 
للجنة سلطة الرقابة مينح قرار فسيكونان على أية حال حمل ) ٣) و(٢(نالسيناريوها، أما للجمعيةتابعة 

لدول األطراف.املباين التابعة ل
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ا الرابعة عشرة إنشاء إطار إداري قوي آلية التمويل-٢٦ . توصي اللجنة بأن تقرر اجلمعية يف دور
أن تبقى اف، و التكاليف طويلة األجل بشكل كحىت تتم مراجعة لتكلفة اإلمجالية للملكية، وهو مطلوب ل

االستعدادات لتنظيم ومتويل هذه التكاليف حتت سيطرة الدول األطراف.
أن "إجراء ادها فمويف الوقت نفسه، وافقت اللجنة على توصية من جلنة امليزانية واملالية-٢٧
.)١٧(ال بد من التصدي هلا يف املستقبل القريب"بينما] [...] ليس قضية فورية [اتحتياطياال

استخدام املوارد من خارج امليزانية بشأن من هذا املنظور، توصي اللجنة باختاذ قرار إجيايب و -٢٨
اختاذ قرار بشأن استخدام مت تأجيل يف املستقبل)، يف حني اجلديدة الدول األطراف اشرتاكات ائض و و فال(

عملية الجنازات اإلف ويف ضوء املوارد يف امليزانية (االشرتاكات املقررة)، يف سياق االستدامة للدول األطرا
- ٢٠١٧جلنة املباين يف لدى ، و ٢٠١٦لجنة يف عام لدى الزيد من الدراسة ملالستعراض التكلفة، 

٢٠١٨.

التكاليف-جيم
يف ةاملتوقعسيلزم إجراء املزيد من االستعراض للتكاليف جلنة امليزانية واملالية، كما أكدت -٢٩

. (القطاع العام الدويل)ال سيما يف ضوء املعايري واملمارسات يف املنظمات الدولية األخرى،)١٨(املستقبل
تعتقد يف السنوات العشر األوىل، الستبدال األصول الثابتة كاليف عدم تكبد تومع ذلك، بالنظر إىل 

عتماد دادا ال، استع٢٠٢٣عام و ٢٠١٧بني عام ماميكن استعراض التكلفة بأمان يف الفرتةه أناللجنة
. ومع ذلك، تقرتح اللجنة مراجعة التكلفة يف الوقت الستبدال األصول الثابتةمتوسطة األجلخطة أول 

.٢٠١٩-٢٠١٧املناسب، خالل الفرتة 
هذه ما تستهلكه السيناريوهات اليت توضح بشأن إعداد وفيما يتعلق باقرتاح جلنة امليزانية واملالية -٣٠

عملية تقدير التكاليف اليت أجراها الفريق تضع يف اعتبارها اللجنة فإن )١٩(،من مبالغ ووقتالتكاليف
قيمة األصول حىت على ةالكاملاحملافظة ، استنادا إىل االفرتاضات اليت مشلت ٢٠١٤-٢٠١٣العامل يف 

ااية  ").درجات احلالة، ومستويات اجلودة القياسية يف السوق اهلولندي ("حيا
من حيث املبلغ األصول الثابتة استبدال لتكاليف الدقيق حديد أن التإىل اللجنة تشري وبينما -٣١

املقبلة يتطلب مراجعة شاملة الحتياجات مجيع عناصر مسني يف السنوات اخلوالوقت الذي سيتم تكبده 
يف هذه املرحلة ميكن للجنة أن حتدد املعايري اليت ينبغي و ىن، على أساس العمر املتوقع وشروط صيانتها، ااملب

تحقيق مثل هذه السيناريوهات بطريقة موثوقة ومتسقة مع احملددة ل٢٠١٩-٢٠١٧اتباعها يف فرتة 
جدواها السياسية.

تتم هذه العملية على النحو التايل:، أنلتكاليفلجمديةمراجعةأنه يلزم، لتحقيق وترى اللجنة-٣٢
القطاع اخلاصاتممارسعدم أخذ على وجه اخلصوص، و بيق ممارسات القطاع العام الدويل. تط(أ)

،يف االعتبار
على وجه اخلصوص املقار الواقعة الدولية الرئيسية، و اتر املنظماقارب السابقة ملتجالالنظر يف (ب)

ا من بسهولة مسامهات كبريةأن تقدم ميكن اليت جنيف وفيينا يف  نظرا هاي و النظرا لقر
لتوسعات اجلارية فيها،ل

)١٧(
ICC-ASP/14/15 ،ا اخلامسة والعشرين .١٧٢، الفقرة ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٢٢املؤرخ تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور

)١٨(
ICC-ASP/14/15 ،ا اخلامسة والعشرين .١٧٢، الفقرة ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٢٢املؤرخ تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور

املرجع نفسه.)١٩(
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القطاع العام اربتجب) اجلودةألصول ومستوى الصيانة (درجة االلتزام، فيما يتعلق بعمر ا(ج)
.الدويل

خطة العمل-دال
اخلطوات آلية التمويل كاليف وحتليل لتإلجراء االستعراض الالزم لعملالخطة أن تتضمن ينبغي -٣٣

األساسية التالية:
٢٠١٧

إجراء دراسة استقصائية ملبلغ وتوقيت تكاليف استبدال األصول الثابتة على املدى -
الطويل وتكلفته، إىل جانب مناذج التمويل. وينبغي أن تغطي هذه الدراسة 

كل من املنظمات الدولية الرئيسية، مبا يف ذلك مقر األمم املتحدة يف  االستقصائية 
. وميكن إجرا مزيد من املناقشة ملنظمات الدوليةينا، والدول املضيفة هلذه افيجنيف و 

ذا التقرير من املسؤولني. وميكن عقد  للدروس املستفادة من فيينا وجنيف املذيلة 
اجتماعات خمصصة أو حلقات دراسية.

٢٠١٨
، االستقصائيةيف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسةية التقدير اليفمراجعة التك-

الصيانة مع ياتمستو احلياة املتوقعة للعناصر املختلفة للبناية و اتساقوذلك لضمان 
،الدوليةةاملمارس

الالزم للطفرات األربع الكربى تمويل ، من أجل ضمان توافر اللتمويلوضع منوذج ل- 
. وينبغي هلذا النموذج٢٠٥٦، و٢٠٥١، و٢٠٤١، و٢٠٣٦يف األعوام 

مبلغ مقطوع أو /والقروض، واملبالغ املسددة دفعة واحدة، أن يأخذ يف االعتبار •
،الشرتاكات السنويةل
بفرتة  استبدال األصول الثابتة أن يؤكد حساب االشرتاكات وتقديرها قبل أحداث •

ائض و (الفيف احلسبان املوارد غري املدرجة يف امليزانية مع أخذ أية شكوك بشأن ، كافية
من أجل ديدة)، مع احلفاظ على عدالة النظام، الدول األطراف اجلاشرتاكات و 

،متساويةمعاملةاألطراف الدول معاملة مجيع 
ا التأكد من االستدامة للدول االطراف على املدى الطويل.موموع•

٢٠١٩
تفعيل آلية التمويل (اجلدول الزمين لتحصيل االشرتاكات املقررة لاجلمعية من رارات ق-

و/أو املوافقة على القروض).، عدلةتكاليف املوفقا لل
بناء على ملراجعة سنوية هذه اخلارطة ختضع و أكثر تفصيال، خارطة طريقوترد رفق هذا التقرير -٣٤

جملس اإلدارة.مبادرة من 

اإلدارة-هاء
كبري النطاق الو ، والدروس املستفادة، الدول األطرافدور امللكية الذي يقع على عاتق يتطلب -٣٥

،يف هذه املرحلةأن تعتمد،اجلمعيةمنعلى املدى الطويليفية لالقتصادات التنظيمية والوظبشكل واضح 
وتوفري سياق مايل يضمن الكفاءة من حيث التكلفة ،إلدارة اآلمنة واملستدامةلضمان اسياساتيةقرارات
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،نفس الوقتيف ، وجيتذب،قيمة االستثمار، واحلفاظ بشكل مناسب على املدى الطويلللمباين على
.مجيع أصحاب املصلحةالدعم املستمر من 

يف لدول األطرافهيئة متّثل اإىل رقابة جلنة الللحسابات بتحويل أوصى املراجع اخلارجي وقد-٣٦
. )٢٠(واإلدارة يف احملكمة اجلنائية الدوليةاحلوكمة الغموض بني تفادي يف إطار واضح يهدف إىل املستقبل،
، فضال عن هاتاملستفادة واملؤشرات اليت تلقاجلديد الذي أوصت به اللجنة الدروسَ ي إلدار يكل اويراعي اهل

ويف نفس الوقت ، يات املناسبةستو امل، على ةياتسياسالاتقرار مبهّمة اختاذ الضرورة قيام الدول األطراف 
واعرتفت جلنة امليزانية واملالية أيضا ن اخلربات الفنية واملشورة الالزمة من آليات الرقابة القائمة.االستفادة م

بأن جتربة جلنة الرقابة تشهد بالفوائد اليت ميكن حتقيقها من التوجيه االسرتاتيجي للجمعية وباحلاجة إىل 
. )٢١(الوصول يف الوقت املناسب إىل املعلومات املطلوبة

الضمانات-واو
طراف، وستبقى مسألة راهنة لى عاتق الدول األمالية كبرية عتضع التكلفة اإلمجالية للملكية آثارا-٣٧

ا الرابعة عشرة  طيلة حياة املباين. والنتيجة أن اللجنة مقتنعة بأن تنفيذ أي قرار تتخذه اجلمعية يف دور
ينبغي أن يبقى يف النطاق االستشاري لكل من جلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي للحسايات. ويف 

باين وبتوصيات من آلييت الضمانات كالمها، ستكون اجلمعية قادرة يف املستقبل، إذا ما إطار رقابة جلنة امل
اقتضى األمر، على تكييف عملية التنفيذ وفق ما هو مطلوب. وسُتدرج  اللجنة يف تقاريرها املستقبلية إىل 

جلنة امليزانية واملالية أي حتديثات هامة. 

)٢٠(
ICC-ASP/14/12 ، ٤، املؤرخ ٢٠١٤تقرير املراجعة اخلارجية للحسابات عن التقارير املالية واإلدارية ملشروع املباين الدائمة، السنة املالية

ويشار إىل احللول البديلة، إما بإعطاء املسؤولية إىل جلنة امليزانية واملالية (كما هو احلال . ٥التوصية ، ١٢١- ١١٧، الفقرات ٢٠١٥آب/أغسطس 
)، أو بإنشاء جلنة مستقلة.اليت أعيد جتديدهابالنسبة للجنة املراجعة 

)٢١(
ICC-ASP/14/15 ، ا اخلامسة والعشريندتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال .١٧٣، الفقرة ٢٠١٥توبر كتشرين األول/أ٢٢املؤرخ ور
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المرفق الثالث
خارطة الطريق

٢٠١٦
التقارير املالية
الرقابة )، تقدم جلنةهيوليمتوز/-هيونياالشرتاكات (حزيران/املشروع وإعادة حساب حساباتعند مراجعة

سبتمرب) وأخريا إىل الدورة اخلامسة عشرة أيلول/(إلبداء الرأي جلنة امليزانية واملالية إىل املايل النهائي هاتقرير 
جلمعية الدول األطراف.

اإلدارة
جبميع أعماهلا.املبايناملعنية بجنة وتقوم اللجلنة الرقابة يف الدورة اخلامسة عشرة للجمعيةتنتهي 

٢٠١٧
التكلفة والتمويل

إجراء دراسة استقصائية لنموذج استبدال األصول الثابتة على املدى الطويل وتكلفته. وينبغي أن تغطي 
كل املنظمات الدولية الرئيسية، مبا يف ذلك مقر األمم املتحدة يف  على نطاقهذه الدراسة االستقصائية

ينا، والدول املضيفة هلذه املنظمات الدولية.فيجنيف و من 
الشرتاكاتا

الصندوق ا لتمويل يورو سنوي٠٠٠٥٠٠البالغ قدرها لدول األطراف يبدأ تقدير االشرتاكات املقررة ل
صندوق رأس املال.ماليني يورو)، لتمويل ٥ذا الصندوق (هلاملتجدد، وعندما تتجاوز احلد األقصى 

٢٠١٨
التكلفة

اتساق ، وذلك لضمان االستقصائيةيف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسةية التقدير اليفمراجعة التك
الدولية.ةاملمارسالصيانة مع مستوى 
التمويل

، ٢٠٣٦الالزم للطفرات األربع الكربى يف األعوام تمويل ، من أجل ضمان توافر اللتمويلوضع منوذج ل
:. وينبغي هلذا النموذج٢٠٥٦، و٢٠٥١، و٢٠٤١و

،الشرتاكات السنويةمبلغ مقطوع لأو /والقروض، واملبالغ املسددة دفعة واحدة، أن يأخذ يف االعتبار 
املوارد غري املدرجة وفقا لتوافر ، قادمةالسنوات السبقا يفسوبة ماالشرتاكات احملض يفأن يؤكد إمكانية خت

من أجل الدول األطراف اجلديدة)، مع احلفاظ على عدالة النظام، اشرتاكات ائض و و يف امليزانية (الف
.متساويةمعاملةاألطراف الدول معاملة مجيع 

٢٠١٩
التمويل
تكاليف وفقا للتفعيل آلية التمويل (اجلدول الزمين لتحصيل االشرتاكات املقررة لاجلمعية من قرارات 

، و/أو املوافقة على القروض).عدلةامل
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٢٠٢١
الشرتاكاتا

مليون يورو سنويا لتمويل صندوق رأس املال. ١بداية زيادة االشرتاكات املقررة للدول األطراف مبقدار 
إضافة االشرتاكات السنوية يف الصندوق املتجدد، وبلوغ االشرتاكات املقررة يف هذا الصندوق حسب 

مليون يورو سنويا. ١,٤التقديرات 

٢٠٢٣
.٢٠٣٠-٢٠٢٦للفرتة األوىل إعداد اخلطة املتوسطة األجل 

٢٠٢٦
ماليني يورو.٥إىل الرقم املستهدف البالغ قدره صندوق املتجدد وصول ال

.األوىلاخلطة املتوسطة األجلبداية 
.٢٠٣٥-٢٠٣١للفرتة الثانية، توسطة األجل املإعداد اخلطة 

.٢٠٤٠-٢٠٣٦، للفرتة ةثالثالإعداد اخلطة متوسطة األجل 
.يف املائة، ألغراض االشرتاكات املقررة للدول األطراف اجلديدة٩٠إىل صول ض قيمة األااخنف

٢٠٣٤
. ٢٠٣٦تعيني مدير مشروع استعدادا لعملية االستبدال الكربى يف عام 

٢٠٣٧
.٢٠٤٥-٢٠٤١للفرتة رابعةالإعداد اخلطة متوسطة األجل 

٢٠٣٩
. ٢٠٤١تعيني مدير مشروع استعدادا لعملية االستبدال الكربى يف عام 

٢٠٤٩
. ٢٠٥١تعيني مدير مشروع استعدادا لعملية االستبدال الكربى يف عام 

٢٠٥٤
. ٢٠٥٦تعيني مدير مشروع استعدادا لعملية االستبدال الكربى يف عام 
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المرفق الرابع 
جديدةالالدول األطرافاشتراكات 

وسوف يتم يف املستقبل احلفاظ على -خالفا للمنظمات الدولية األخرى، تقام مباين احملكمة -١
العضوية يف وما دامت ، وعلى أساس املساواة يف السيادةباالشرتاكات املقررة للدول األطراف. -قيمتها

املشاركة على إىلية هذه العضو أن تؤدي احلق يف االستفادة من املباين، ينبغي متنح نظام روما األساسي 
ذه األصول أيضا. وإذا مل تشارك الدول األطراف االلتزاماتقدم املساواة يف  (التكاليف) املتعلقة 

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

سّددة دفعة االشرتاكات املطراف احلالية إما سامهت مسبقًا يف التكاليف االستثمارية (والدول األ-٢
ثالثني عاما، يف تسديد القرض من الدولة يف فرتة تبلغ واحدة) وإما ستساهم على املدى الطويل، 

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

تكاليف مشروع املباين الدائمة اليت ستشارك يفلدول األطراف اجلديدة ولن حتدد األنصبة املقررة ل-٣
، فإن آليةممتد يف املستقبللألصول اليت يقدمها املشروع طويل األجل ملتوقع ملا كان العمر ا. و بأثر رجعي

.أيضاً األصولطوال وجودتقاسم التكاليف ستكون عادلة بالنسبة جلميع الدول اليت ستنضم اىل احملكمة 
النضمام إىل نظام روما إىل إحجام الدول عن اقيمة األصول ال يتوقع أن يؤدي االشرتاك يف و -٤

االتزامبسبب تفاقم األساسي ملشاركة يف ااختيار يبدو أن مة، عاملية احملكمن املرحلة الراهنة ويف. ةاملاليا
لدول األطراف ينبغي لعضوية توفرها الاملزايا اليت فاعتبارات مالية. ال يستند بتاتًا إىلنظام روما األساسي 

. إلجناز مهمتهااحملكمة جتتذبه قد الذي النقاش السياسي واإلمجاع تقديرها حسب باألحرى 
تقاسم تكاليف مشروع املباين لبسيطة وعملية وشفافة و آلية عادلة ومستدامةوعليه، تُنشأ -٥

، تقوم على ما يلي:احلالية واملقبلةطرافاألالدولالدائمة بني
التكلفة اإلمجالية ملشروع املباين الدائمة يفلدول األطراف اجلديدة تقدر االشرتاكات املقررة ل(أ)

على النحو التايل:
موع الكلي‘١’ واالنتقال، إمجايل تكاليف البناء(مبا يف ذلك )٢٢(تكاليف املشروعلا

،٢٠١٦-٢٠٠٨،فرتة املشروعطوال،)٢٣(والتكاليف التنظيمية)
،)٢٤(سنة١٠٠ألصول = العمر الكامل ل‘٢’
، )٢٥()٢٠٢٥-٢٠١٦(األوىلعشرعلى مدى السنوات ال٪١٠٠قيمة األصول = ‘٣’

،)٢٦(بعد ذلكيف املائة٩٠و
اشرتاكات الدول األطراف اجلديدة على النحو التايل:تعاجل مدفوعات (ب) 

،ةانضمام أي دولة طرف جديدعند لتطبيق الواجب ابناء على جدول األنصبة املقررة ‘١’

يورو للتكاليف التنظيمية. أُنظر ٦٠٠٦١٧٧مليون يورو مليزانية املشروع املوحد، و٢٠٦منه يورو، ٦٠٠٦١٧٢١٣يقدر حاليا مببلغ )١(
ICC-ASP/14/33/Rev.1،لرابعاملرفق ا.

.٢٠١٦- ٢٠٠٨) ومكتب مشروع املباين الدائمة طوال فرتة املشروع، ١- السابعنفقات مكتب مدير املشروع (الربنامج الرئيسي )٢(
سرية تستند هذه الفرتة إىل جتربة مؤسسة بنايات املنظمات الدولية السويسرية اليت تدير أصوًال تبلغ قيمتها عدة مليارات من الفرنكات السوي)٣(

افة املنظمات الدولية.ضالست
انة أو استبدال طويل األجل لألصول الثابتة خالل هذه الفرتة.بافرتاض أنه لن توجد صي)٤(
هذه النسبة تعسفية، إذا أخذ يف االعتبار أنه ال ميكن يف هذه املرحلة استباق اخليارات اليت ستتم  يف األجل الطويل.)٥(
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ؤدي إىل إعادة حساب االشرتاكات املقررة للدول األطراف األخرى،تال أن ‘٢’
ائمة على املدى الطويل،املباين الدلتغطية تكاليفاملاليف صندوق رأسأن تودع‘٣’
ظام نفاذ ن، ابتداء من اأقساط سنويأن تدفع على أقساط من قسط واحد إىل عشرة ‘٤’

.)٢٧(بالنسبة لتلك الدولروما األساسي

من نظام روما األساسي.١٢٦من املادة ٢الفقرة )٦(
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المرفق الخامس
)١(الرقابةلجنة أعضاء

الدول األفريقية
[احلد األدىن املطلوب]-١

آسيا واحمليط اهلادئدول 
اليابان-٢
كوريامجهورية  -٣

دول أوروبا الشرقية
[احلد األدىن املطلوب]-٤

مجوعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
شيلي-٥
]قيد التعيني[-٦
ىول أوروبا الغربية ودول أخر د
فرنسا-٧
أملانيا-٨
]قيد التعيني[-٩

]قيد التعيني[-١٠

.٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤اعتبارا من )١(


