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 ICC-ASP/8/Res.5 القرار

   بتوافق اآلراء٢٠٠٩نوفمرب /  تشرين الثاين ٢٦ملعقودة يف  اثامنة الأعتمد يف اجللسة العامة

ICC-ASP/8/Res.5 

   املباين الدائمة

  إن مجعية الدول األطراف،

ا تتطلب احملكمة مؤسسة قضائية دائمة وبأ" الذي شددت فيه على أن ICC-ASP/4/Res.2إىل القرار إذ تشري   
" بصفتها هذه مباين دائمة عملية متكنها من أداء واجباا بصورة فعالة وتعكس أمهية احملكمة يف مكافحة اإلفالت من العقاب

   أمهية املباين الدائمة بالنسبة ملستقبل احملكمة،وإذ تؤكد من جديد

 يف اجللسة العامة ٢٠٠٧يسمرب د/ كانون األول١٤، الذي اعتمد يف ICC-ASP/6/Res.1 إىل القرار وإذ تشري
 يف ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١، الذي اعتمد يف ICC-ASP/7/Res.1السابعة من الدورة السادسة للجمعية، وإىل القرار 

  اجللسة العامة السابعة املعقودة يف الدورة السابعة للجمعية،

يف ذلك املذكرة التفسريية املرفقة بالتقرير واملتعلقة  بتقرير جلنة املراقبة بشأن املباين الدائمة مبا وإذ تأخذ علما  
  بطرائق الدفع مرة واحدة،

) ٢٠١٤مبستوى أسعار ( مليون يورو ١٩٠وإذ تعرب عن عزمها األكيد يف إجناز املباين بامليزانية احملددة والبالغة   
والدقة يف واضحة للسلطة، الطوط اخل، و، وتسلم بأمهية الفعالية والكفاءة يف صنع القرارICC-ASP/6/Res.1طبقاً للقرار 

  ،التكلفةواملشروع التناسب بني تغيريات يف التصميم لضمان الحتديد املخاطر وإدارا، وفرض رقابة صارمة على 

  ،)١( تقارير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورتيها الثانية عشرة والثالثة عشرةوإذ تضع يف اعتبارها  

وحتيط علماً برغبة احملكمة يف إقامة مبىن ذي نوعية عالية يستويف  ر احملكمة يف العملية بأسرها أمهية دووإذ تكرر  
   املتطلبات األمنية بامليزانية احملددة،

 حبقيقة أن عشر دول أطراف ألزمت نفسها بالتسديد مرة واحدة وفقا للمبادئ اليت يتضمنها القرار وإذ ترحب  
ICC-ASP/7/Res.1 املرفق الثالث،  

 على أمهية دور مدير املشروع التابع للجمعية يف توفري الريادة واإلدارة الشاملة للمشروع، وإذ وإذ تعيد التأكيد  
تذكر باملسؤوليات امللقاة على عاتقه واملتمثلة يف حتقيق أهداف املشروع والتقيد باآلجال احملددة والتكاليف والشروط 

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

                                                      
 ٢٦-١٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، الهاي،   )١(

  .٢ وباء ١، الد الثاين، اجلزآن باء )ICC-ASP/8/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية ( ٢٠٠٩وفمرب ن/تشرين الثاين
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 أن النظام املايل والقواعد املالية وترتيبات وتالحظ إىل األحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي وإذ تشري  
  احملكمة املتعلقة باملراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية للحسابات تنطبق على املشروع؛

ليه يف التقرير الشفوي لرئيس اللجنة، بأن تطلب إىل جملس بقرار جلنة املراقبة، املشار إيط علماً حت  -١  
مبا فيها املفاوضات املتعلقة بأحكام  ،Schmidt Hammer Lassen Architecsاملشروع االنتهاء من املفاوضات مع شركة 

ملوافقة النهائية ا ICC-ASP/7/Res.1القرار ملوصوفة يف اوفقاً إلجراءات منح العقود وشروط العقد، وحتيط علما بأنه يلزم 
  للجنة املراقبة قبل التوقيع على العقد بني احملكمة وفريق التصميم؛

الفائزتني األخريني يف املنافسة  Wiel Arets Architectsو  Ingehoven Architects عن تقديرها لشركيتتعرب  -٢
  اون أثناء عملية االختيار؛املتعلقة بوضع تصميم هندسي معماري،  وذلك ملا بذلتاه من عمل شاق وأبدته من تع

   على أمهية التنسيق الفعال بني أعضاء جملس اإلدارة أثناء املرحلة املقبلة للمشروع؛تشدد  -٣

أو التعاقدية قد أبرمت بني احملكمة وبني الدولة املضيفة بشأن اتفاق / حبقيقة أن االتفاقات القانونية وترحب  -٤
ك فصل ملكية األرض عن املبىن، مبا يسمح على هذا النحو بانطالق عملية القرض، والرهن وتأجري األرض، مبا يف ذل

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

بعة  عن تقديرها ملدير املشروع وللجنة املراقبة للتقدم احملرز بصدد مشروع املباين الدائمة منذ الدورة الساتعرب  -٥
  للجمعية؛

 وتنوه جبهود مدير املشروع وجلنة املراقبة الرامية إىل ٢٠١٥ أن موعد إجناز املباين الدائمة قد تأخر لغاية تالحظ  -٦
 مدير املشروع على أن يواصل، بالتعاون مع جلنة املراقبة، وتشجعالتخفيف من تأثري هذا التأخري وما يقترن به من نتائج 

  ىل التخفيف من آثار التأخري ونتائجه؛حتديد السبل الرامية إ

 مبخطط التدفقات النقدية املنقح الوارد يف املرفق األول، وتطلب إىل مدير املشروع أن يواصل، حتيط علما  -٧
، تقدمي أرقام مفصلة كل سنة تتعلق بالتكلفة التقديرية النهائية ICC-ASP/6/Res.1بالتشاور مع جلنة املراقبة وفقا للقرار 

ع باالستناد إىل آخر املعلومات املتاحة وتضمني اجلدول املتعلق باستخدام األموال املتأتية من املدفوعات مرة واحدة للمشرو
 وذلك لكي تنظر اجلمعية يف دورا العادية يف هذا اجلدول؛

 الزمين ، بالتشاور مع الدول اليت تعهدت بتسديد مدفوعاا مرة واحدة، اجلدول إىل احملكمة أن حتددتطلب  -٨
 وأن تقدم هذا اجلدول إىل اللجنة لكي تنظر فيه على سبيل األولوية؛ات املدفوعهذه ستالم ال

 إىل مدير املشروع أن يواصل تقدمي تقارير سنوية إىل اجلمعية من خالل جلنة املراقبة حول ما يتحقق من تطلب  -٩
  تقديرات السنة املاضية ومستوى اإلنفاق؛

 إىل احملكمة أن حتدد وتقدر كميا، بالتشاور مع مدير املشروع، التكاليف األخرى ذات الصلة باملشروع تطلب  -١٠
ولكن غري ذات الصلة املباشرة بالتشييد، كتكاليف نقل احملكمة من املباين املؤقتة إىل املباين الدائمة واملنقوالت من قبيل 

لما هو مستخدم للزخرف والتكاليف ذات الصلة باالتصال األثاث ومعدات تكنولوجيات املعلومات واالتصال وك



3 

والعالقات العامة اخلاصة باملشروع والتكاليف ذات الصلة باملباين املؤقتة وتقدمي تقرير عن هذه األمور سنويا إىل اجلمعية من 
  خالل جلنة املراقبة؛

ثاين، بأن تكون عضوية جلنة املراقبة اعتبارا ، املرفق الICC-ASP/6/Res.1 توصية املكتب املقدمة وفقا للقرار تؤيد  -١١
  من الدورة القادمة من الدول املشار إليها يف املرفق الثاين ذا القرار؛

-ICC إىل جملس املشروع أن يعد دليل املشروع، على أن تؤخذ يف االعتبار األحكام الواردة يف القرار تطلب  -١٢

ASP/6/Res.1بع، مبا يف ذلك إدارة املخاطر والترتيبات اإلدارية للمشروع، على ضوء ، املرفقات الثاين والثالث والرا
التصميم املعماري املختار وأن تعرضه على جلنة املراقبة لتبدي موافقتها عليه وإبالغ جلنة املراقبة بأي تطورات الحقة تكون 

  هلا عالقة ذا الشأن؛

 أعضاء اتمع املدين من وتدعويد املباين الدائمة قد أنشئ أن صندوقاً استئمانياً للتربعات مكرساً لتشيتالحظ   -١٣
  ذوي االلتزام الثابت سابقا بوالية احملكمة إىل مجع األموال لفائدة مشروع املباين الدائمة؛ 

 إىل جلنة املراقبة أن تبقي هذه املسألة قيد نظرها وأن تواصل توفري التقارير املرحلية املنتظمة إىل املكتب تطلب  -١٤
 .وتقدم إىل اجلمعية تقريرا يف دورا املقبلة
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  املرفق األول

  خمطط بالتدفقات النقدية

مباليني (اموع   
  )اليورو

٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  

  الصيانة  التنفيذ  التصميم والعطاءات  املسابقة    
    السنة    السنة    السنة    السنة    السنة    السنة    السنة    السنة    
    ٪١٤    ٪٣٤    ٪٣٤    ٪١٨    ٪صفر    صفر٪    صفر٪    صفر٪  ٪١٠٠  

  ١٦,١    ٣٩,١    ٣٩,١    ٢٠,٧    ٢٣,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠     يورو١١٤,٩  ؛ تكاليف البناء١اإلطار
  ٨,٤    ١٨,١    ١٧,٨    ١١,٥    ١٣,٠    ٥,١    ١,١    ٠,٠     يورو٧٥,١  ؛ تكاليف البناء األخرى٣اإلطار

                                    :مقسومة على

    ٪١٤    ٪٣٤    ٪٣٤    ٪١٨    ٪صفر    ٪صفر     ٪صفر    ٪صفر     
  ٢,٤    ٥,٨    ٥,٨    ٣,١    ٠,٠    ٢,٦  ٠,٠  ٠,٠    ٠,٠     يورو١٧,٢     احتياطي الطوارئ٪١٥
    ٪٢٠    ٪٥٠    ٪٢٠    ٪١٠    ٪صفر     ٪صفر     ٪صفر     ٪صفر     
السمات املظهرية املتكاملة    ٪١

  واملتخصصة
  ٠,٢    ٠,٨  ٠,٦  ٠,٢    ٪٠,١    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠     يورو١,١

                                    
  التكاليف املتعلقة بإدارة ٪٤

  املشروع
    ٪٦    ٪١٣    ٪١٤    ٪١٥    ٪١٧    ٪ ٢٥    ٪١٠    ٪صفر   يورو٥,٣

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

باملصممني واملهندسني   
  واملستشارين إخل

    ٪صفر   يورو١٨,٥
٠,٠  
  

٣٪    
٠,٦  

١٨٪    
٣,٣  

٥٠٪    
٩,٣  

١٣٪    
٢,٤  

٩٪    
١,٧  

٤٪    
٠,٧  

٣٪    
٠,٦  

    ٪٣    ٪٧    ٪١٩    ٪٢٩    ٪٤٣    ٪صفر    ٪صفر    ٪صفر    
  ٠,١    ٠,٢    ٠,٧    ١,٠    ١,٥    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠     يورو٣,٥     التصريح واملستحقات٪٤
    ٪١٠    ٪٩٠    ٪صفر    ٪صفر    ٪صفر    ٪صفر     ٪صفر    ٪صفر    

 التصاريح املتعلقة مبستخدم 
  االستشارات

  ٠,٠    ٠,١    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠     يورو٠,١

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

  ٤,٨    ١٠,٠    ٨,٦    ٤,١    ١,٤    ٠,٤    ٠,١    ٠,٠     يورو٢٩      الزيادة املقدرة١,٠٣
  ٢٥    ٥٧    ٥٧    ٣٢    ١٣    ٥    ١    صفر     يورو١٩٠  اموع

  ١٩٠    ١٦٥    ١٠٨    ٥١    ١٩    ٦    ١    صفر      
  

    



 
 
 

5 

  املرفق الثاين

 ∗أعضاء جلنة املراقبة

  الدول األفريقية

  كينيا   -١

  الدول اآلسيوية

  اليابان   -٢

  مجهورية كوريا   -٣
  دول أوروبا الشرقية

  رومانيا   -٤

  جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

  األرجنتني    -٥
  املكسيك    -٦

  دول أوروبا الغربية ودول أخرى

  أملانيا -٧
 إيطاليا -٨

 سويسرا -٩

 اململكة املتحدة  -١٠

________________________  

                                                      
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٤يف   ∗


