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 مجعية الدول األطراف  

  سابعة ال الدورة

  الهاي
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١٤

  التقرير الصادر عن جلنة املراقبة بشأن املباين الدائمة

  مذكرة األمانة

، يعرض مكتب مجعية ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤الصادر بتاريخ  ICC-ASP/6/Res.1 عمال بالقرار  
  .نظر فيهلت على اجلمعية نة املراقبة بشأن املباين الدائمة التقرير الصادر عن جلالدول األطراف
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  التقرير الصادر عن جلنة املراقبة بشأن املباين الدائمة

   مقدمة  -أوال

 كانون ١٤اريخ  الدول األطراف، يف جلستها الرابعة عشرة من دورا السادسة، املعقودة بتأنشأت مجعية  
عية كهيأة فرعية تابعة جلم") اللجنة "اسميشار إليها فيما يلي ب(طراف ، جلنة مراقبة للدول األ٢٠٠٧ديسمرب /األول

-ICC  من القرارمرفق الثاينا ورد يف  ملفقاائمة وملباين الد ملشروع اةاالستراتيجي املراقبة توفريالدول األطراف من أجل 

ASP/6/Res. 1.١ 

٢- ر منتظمة عن يأن تقدم جلنة املراقبة تقار واليت تقضي باين بالقرار من املرفق الث١٥م هذا التقرير عمال بالفقرة ويقد
 التقرير ذاهملحق ويرد يف  . أية مشاريع قرارات أو معلومات إىل اجلمعية من خالل املكتبيلاحلالة إىل املكتب وأن حت

 . مشروع قرار لتنظر فيه اجلمعية

 عينت ، التوايلعلى ٢٠٠٨فرباير /شباط ١٣يناير و/ كانون الثاين٣٠ يف املعقودتنيوأثناء اجللستني األوىل والثانية  -٣
اململكة املتحدة ري  السيد لني باركر، سف وسعادة رئيسا، اندي لومانكو، سفري املكسيك لدى هولاللجنة سعادة السيد خرخ

 .ه، نائبا لهولنداشمالية لدى يرلندا الآى ومربيطانيا العظل

تشمل، من مجلة ما ستقبل القريب و عنايتها يف املإليها حتديد القضايا اليت تستدعي أن توجه إىل اللجنة عمدتو -٤
سابع، والنظر يف اخليارات  الرئيسي ال بالنسبة للربنامج٢٠٠٩ امليزانية املقترحة لعام وإعداد، تعيني مدير للمشروع، تشمل

نافسة املتعلقة باختيار تصميم  اجتذاب مسامهات خاصة، فضال عن القضايا ذات الصلة باملإمكانية، مبا يف ذلك التمويلية
 .بتمويل املشروع اآلخر بتعيني مدير املشروع وحدمها أ عىنيت اللجنة فريقني فرعيني انشوأً. اريممع

ها مبا يف ولة بواليت شىت املواضيع املشم يف جلسة للنظر١٤، عقدت اللجنة ٢٠٠٨ أكتوبر/ول تشرين األ٢٩وحىت  -٥
 .ذلك إعداد مشروع قرار

  تعيني مدير املشروع  -ثانيا

تعيني مدير و  باختيار جلسة تناولت التحضريات املتعلقةة عشرإحدى املعين بتعيني مدير املشروع عقد الفريق الفرعي -٦
يق الفرعي بوجه خاص يف اإلعالن املتعلق بالوظيفة الشاغرة وصاغ كذلك التوصيات املتعلقة بأفضل ونظر الفر. للمشروع

 .الطرق لتعيني مدير للمشروع

/  شباط٢٧للوظيفة الواجب شغلها اتفقت جلنة املراقبة، يف جلستها الثالثة املعقودة يف  التخصصية الطبيعةوبالنظر إىل  -٧
 .م مناقصة تتقدم يف إطارها وكاالت التوظيف بعروض، على املضي يف تنظي٢٠٠٨فرباير 

                                                           
 تشرين ٣٠، يورك، نيو ةسادسالدولية، الدورة الالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية   1)١(

، الد األول، اجلزء الثالث، )  (ICC-ASP/6/20ة اجلنائية الدوليةمنشور احملكم(٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ –نوفمرب /الثاين
  .، الفقرة اخلامسة وامللحق الثاينICC-ASP/6.Res.1ألف، القرار 
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وقام فريق تقين للتقييم، يتألف من خرباء من الدولة املضيفة ومن احملكمة فضال عن رئيس اللجنة، باستعراض ستة  -٨
لعروض ابشأن عروض مت تلقيها وأوصى هذا الفريق اللجنة بدعوة وكالتني للتوظيف للتقدم بعرض ولتوفري املزيد من التفاصيل 

 .اليت قدماها

ناء فضال عن أن العرض الذي وأخذا بعني االعتبار النطاق اجلغرايف لشبكتيهما، ولتخصصهما يف ميدان العقارات والب -٩
 ١٩وافقت اجلمعية يف جلستها اخلامسة، املعقودة يف ) ا يورو٣٤ ٥٥٦أي ( يقع يف حدود امليزانية  كل منهما بهتقدمت
 .لتوظيف التباشر عملية : (Michael Page International) مايكل بايدج انترناشل كالةد مع وتعاق، على ال٢٠٠٨مارس /آذار

 انترناشل بتقدمي قائمة  بايدجمايكل  وكالة، على أن تقوم٢٠٠٨بريلأ/ نيسان٤ يف ذي وقعه الطرفانوينص العقد ال -١٠
  مايكل بايدج   وكالة، ستتوىلالتنفيذيةالتوظيف  توفري خدمات إىل وباإلضافة.  اللجنة لتنظر فيهاإىلانتقائية باملرشحني 

 عن علنأُ، ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ويف . الشبكين طريق موقع احملكمة ها عالقتطلبات اليت تالانترناشنل عملية جتهيز وتقييم 
 .  لتقدمي الطلباتأجال أقصى ٢٠٠٨مايو /أيار ١٨ وحدد تاريخ، الشبكي موقع احملكمة يفالوظيفة الشاغرة 

 و يوني/ حزيران١٧ و٥مايو و / آيار١٤ووافقت جلنة املراقبة، يف جلساا الثامنة والتاسعة والعاشرة، املعقودة أيام  -١١
 :، على التوايل، على اختيار فريق يتألف من األعضاء التالية أمساءهم٢٠٠٨

  الرئيس 

 )خبري من دولة طرف(السيد كان ايفون -١

   الدول األطرافوممثل

  )أملانيا(رايالسيدة برجييت ف -٢

 )املكسيك(السيد ايرامسو الرا -٣

 )بولندا(السيد اندري رينغ -٤

 )مجهورية كوريا(السيد دونغي يل -٥

 )جنوب افريقيا(السيدة يولندا دواريكا -٦

  اخلرباء

  )خبري باحملكمة(السيد توماس شوستار -٧

 )خبري من الدولة املضيفة(السيد رويال فان دار مارك  -٨

 كان أي إذا ذلك على أنه يف صورة ما إىل باإلضافةواتفقت اللجنة . ركز املراقب منة املراقبةبقية أعضاء جلمنح و -١٢
 على هذا الفرد االنسحاب من فإنه يتعنيعملية االنتقاء أو له صلة به، مرشح حيمل اجلنسية نفسها اليت حيملها فرد مشارك يف 

 .هوتقييم املشاركة يف مقابلة ذلك املرشح
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، على أثر ذلكو. شاركة يف املقابالت للممرشحا ١٧ منها  اختري طلبا١٧٢ناشنل  بايدج انتر مايكلوكالة وتلقت -١٣
مايكل بايدج انترناشنل على   وانتقتهم وكالةالشبكين طريق موقع احملكمة  قدموا طلبام ع٤هم ن مرشحني من بي٦مت انتقاء 

، ٢٠٠٨ ويوني/ حزيران٢٣ويف . وليةنظمات الدو البناء أويف العمل مع املاري أساس مؤهالم وخربم يف ميدان الفن املعم
 ١ و ويوني/ حزيران٣٠ املقابالت يومي إجراءوتوىل فريق االنتقاء . سحب أحد املرشحني طلب ترشحه هلذه الوظيفة

 .٢٠٠٨ ويولي/متوز

يولية / متوز٢ املعقودة يف  اجللسة احلادية عشرة للجنة املراقبة، خاللقام رئيس فريق االنتقاء، السيد كني ايفونسو -١٤
ا مل  نظرامديرا للمشروع) هولندا(   بتقدمي تقرير فريق االنتقاء ومبوجبه متت التوصية بانتقاء السيد هانس هيمرود،٢٠٠٨

 باملخاطر ومعرفته بإدارة األزمات هعرفته باملشروع والتزامه به ووعي ومهولندا يف  أُجنزتيتمتع به من خربة يف مشاريع معقدة
لتكاليف وحسن تدبريه للجداول الزمنية وقدرته على العمل يف صلب فريق إدارة للمشاريع ومهاراته املهنية فضال عن إدارة ا

 . الشاملة

 من ٥-٩ الكفاءات اليت يتمتع ا املرشح الذي وقع عليه االختيار، وافق املسجل على أن ميدد طبقا للبند إىلوبالنظر  -١٥
وأكدت احملكمة، .  سنوات٣ السيد هانس هيمرود ملدة األقصى حىت يسمح بتعينيحلد العمري ا للموظفني يف ساسيالنظام األ

 . يف هذا الشأن، أن تعيينه يف سياق التمديد يف احلد األقصى العمري لن تترتب عليه أي آثار يف امليزانية الربناجمية

ملشروع يف ا هيمرود وظيفة مدير وتوىل السيد هانس. ، توصية فريق االنتقاءاجللسةخالل نفس  ،أيدت جلنة املراقبةو -١٦
 .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١

 اخلاصة بالربامج الرئيسي السابع، على أن ٢٠٠٩واتفقت جلنة املراقبة، لدى إعداد امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  -١٧
 .  السابعتبقى مجيع التكاليف ذات الصلة بالتوظيف وتشغيل مكتب مدير املشروع يف نطاق الربنامج الرئيسي 

  متويل املشروع -ثالثا

فريق ، واصل ال٢أخذا بعني االعتبار املشورة اليت أسدا جلنة امليزانية واملالية يف التقرير املتعلق بأعمال دورا العاشرة -١٨
رض املتعلق ، مع التشديد بوجه خاص على العحة لتمويل تشييد املباين الدائمة يف اخليارات املطروالنظرالفرعي املعين بالتمويل 

 املوجهة من وزير خارجية الدولة املضيفة إىل رئيس مجعية ٢٠٠٦يناير /  كانون الثاين٢٥قرض والوارد يف الرسالة املؤرخة الب
  .٣الدول األطراف

، تتضمن مشروع ٢٠٠٨مايو /أيار ٢٠وقدم رئيس جلنة املراقبة، إىل الفريق الفرعي ورقة مفاهيمية، مؤرخة يف  -١٩
املخطط التمويلي املرن هو ضمان متويل  والغرض من  ٠) هذا التقريرانظر مرفق ( لتشييد املباين الدائمةخمطط متويلي مرن

،   تقدميه الدولة املضيفة عرضت الذي القرض، من خالل قبولا مليون يورو٢٠٠  مقدارهخط اعتمادع عن طريق تأمني شروامل
 . خاصةجهاتجتود ا   اليتسامهات املباشرة واهلباتيف الوقت الذي ال تستبعد فيه مصادر بديلة للتمويل كامل

                                                           
2 )٢( ICC-ASP/7/3  

)~ 

-٢٦، يوركتأنفة، نيوالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة املس   )٣(3
  .املرفق الرابع ،)  (ICC-ASP/4/37منشور احملكمة اجلنائية الدولية(٢٠٠٦نوفمرب / كانون الثاين٢٧
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 الدولة ستتقدم بهرض الذي ق على أن قبول ال- مضامينهااملضيفة على اليت وافقت الدولة -وتنص الورقة املفاهيمية -٢٠
بديلة  عن مصادر ث البحنعها بأي شكل من األشكال من وال ميباستخدام القرض كامال يلزم احملكمة قانوناً املضيفة ال
اية املشروع، وافقت الدولة عند  كامال  مليون يوروا٢٠٠ستخدم مبلغ  مل يإذايف صورة ما ، وفضال عن ذلك. للتمويل
 . الذي مل يستخدم يف املائة من اجلزء ١٧,٥ مبقدار يوافق سدادهلى خفض مبلغ القرض الواجب املضيفة ع

نه جيمع بني املرونة بالنسبة للدول أ باعتبار خمطط التمويلة عشرة، ، يف دورا احلادي جلنة امليزانية واملاليةوأقرت -٢١
 ٤.ملشروعفقات النقدية بشكل يتوافق واحتياجات ا ومرونة ترتيب التداألطراف

) انظر اإلضافة(وتقوم جلنة املراقبة بالنظر يف العديد من العناصر اليت تتضمنها الورقة املفاهيمية يف سياق مشروع قرار -٢٢
  .  دورا السابعة خالل لتنظر فيهاألطرافمجعية الدول سيعرض على 

  تسديد املبالغ دفعة واحدة

خطط وفقا ملأي ( دفعة واحدة األقساط املقررة هلا يف إطار مشروع املباين الدائمة سدادستتاح للدول األطراف فرصة  -٢٣
لن تحسب على و. لتكاليف النهائية للمشروع، رهنا بتسوية ممكنة حاملا تتحدد ا)  عدة أقساط علىأو قسط واحد  علىثابت

إن دفعت مسامهتها يف  قرض الدولة املضيفة سدادتستبعد من إجراء س كما أا الفوائد املتراكمة  هذا اخليارتتبعالدول اليت 
  .املشروع دفعة واحدة

بالغ  املسداد الدول األطراف بأت من األفضل لو بدافقت جلنة املراقبة، على أنهولتسهيل التخطيط املايل للمشروع، و -٢٤
حديد صت جلنة املراقبة بتأوولذلك، . قرب وقت ممكن وذلك ليتيسر رمسلة مشروع املباين الدائمةأاليت عليها دفعة واحدة يف 

وسيتعني ، ٢٠٠٩ منتصف عام  خالله ما إذا كانت ترغب يف دفع أنصبتها دفعة واحدة، أال وهولدول األطرافا تبلّغتاريخ 
  .٢٠١٠ عام أوائليف   هذه املبالغسداد

ذلك  وواحدة، وإدارة املبالغ اليت تسدد دفعة فظ إنشاء صندوق استئماين لغرض حرح باإلضافة إىل ذلكقتقد او -٢٥
 املبلغ النهائي الالزم أن خيفضتستخدم هذه األموال يف الوفاء بالتزامات الدفع اعتبارا من بداية املشروع، وهو ما من شأنه ل

  . من الدولة املضيفةاقتراضه

. ٥اصاخلساب احليف  املبالغ اليت تسدد دفعة واحدة  منىن أي فائدة جت بوجوب رمسلة واملاليةة جلنة امليزانيأوصتو -٢٦
  . من النظام املايل والقواعد املالية٥-٦، يتعني على اجلمعية أن حتدد الغرض من ذلك احلساب وفقا للبند فضال عن ذلكو

  لقرض ادسدافوائد ودفع ال

 الربناجمية ةامليزاني الفوائد املتراكمة يف لق بأول استخدام للقرض، أن يندرج سداده فيما يتعأناقترحت جلنة املراقبة  -٢٧
 يتوىل كذلك، الغرض، إنشاء صندوق رأس مال منفصل لذلك أواملقترحة للمحكمة إما من خالل إنشاء برنامج رئيسي جديد 

  ٠فور انتهاء املشروع ، تنظيم سداد القرض عن طريق أقساط سنوية ثابتة

                                                           
)٤(4  ICC-ASP/7/15 	
  .١٢٢ إ�� ١١٠، ا���ات 
  .١١٧ نفسه، الفقرة رجع امل 5)٥(
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 القرض سدادتعلقني بدفع الفائدة و املاخليارين  كالأن على واتفقت .٦ يف هذه املسألةواملالية ةامليزانيونظرت جلنة  -٢٨
 الدول األطراف اليت  منهستبعدباحلصص ت نه سيتعني تقييم احلصص املقررة وفقا جلدول معدلأ والحظت اللجنة٠صاحل

  ٠ حصصها املقررة دفعة واحدةسداداختارت 

 أا جلنة املراقبة بإبالغ، قامت الدولة املضيفة ٢٠٠٨أغسطس /  آب٢٠ اجللسة الثانية عشرة، املعقودة يف وأثناء -٢٩
سب الفوائد اعتبارا من التاريخ الذي  وحت٠ نصف سنويأو سنوي أساس من القرض للمحكمة على أقساطا تتيح أنترغب يف 

جتنيها احملكمة من قد   أي فائدةأنبنية واملالية يزا جلنة املوأوصت. ة حساب منفصل باسم احملكمإىليتم فيه نقل األموال 
احلصص املقررة  تطرح من كإيراداتحساا   رمسلتها يف صندوق املشروع أوإماينبغي   احملفوظة يف هذا احلساباألموال

   ٧٠ الفوائدسدادل

  ٢٠٠٩تكاليف املشروع بالنسبة لعام 

يني  مال٦ واملقدرة بـ ٢٠٠٩ تكاليف مشروع املباين الدائمة لعام يتعني استخدام قرض الدولة املضيفة لتغطية -٣٠
ك وذا أي زيادة يف امليزانية العادية للمحكمة،  من دون حدوث٢٠٠٩ الوحيدة لتغطية تكاليف عام فتلك هي السبيل. يوروا

  . القرضإلنفاذما يدفع الدولة املضيفة 

  اإلذن بالعقود وباملصاريف

٣١- املرفق ويتضمن . نةمعي بالعقود املترتبة عليها آثار مالية حبدود قصوى أو/ذن باملصاريف و نظام لإلوضع رحواقت
.  الدورة السابعة للجمعية قبل انعقادقتضي مزيدا من الضبطذا الشأن قد ت مبشروع القرار اقتراحات يف هاخلامس امللحق

  .٨وأوصت جلنة امليزانية واملالية بأنه يف حال ما إذا أقرت اجلمعية هذا النظام فيتعني إعادة النظر فيه بعد مضي عام

  التكاليف التقديرية

 ICC-ASP/6/Res.1 القرارواردة يف ال للمشروع، أن التقديرات جلنة املراقبة، فيما يتعلق بالتكاليف التقديريةتالحظ -٣٢
 اقترحت اللجنة السياقهذا ويف . دقأ اتتقديربعد اية مسابقة التصميم املعماري  وستتوافر ،٩تظل صاحلة يف هذه املرحلة

  :القيام سنويا، مبا يلي

 مجعية إىل معلومات حمدثة، إىل  تكون أكثر تفصيال وتستندللتكاليف النهائية املشروع تقديرات كتبيقدم م) أ(
  .فيها ظرناف لتالدول األطر

                                                           
  .١١٦ إىل ١١٤ نفسه، الفقرتان من رجع امل 6)٦(
  .١١٨ نفسه، الفقرة رجع امل 7)٧(
  .١٢١ املصدر نفسه، الفقرة  8)٨(

 تشرين ٣٠، ة ، نيويوركسادسالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال   9)٩(
لد األول، اجلزء الثالث، اICC-ASP/6/20)  ( ،منشور احملكمة اجلنائية الدولية(٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ –نوفمرب /الثاين

  . الفقرة العاشرة من الديباجة،ICC-ASP/6.Res.1ألف، القرار 
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 تقديرات السنة السابقة حتقق من مدير املشروع تقدمي تقرير، من خالل جلنة املراقبة، عماّ إىلطلب  يأن) ب(
  .نفقات للمجايلواملستوى اإل

 البناء، ال ميكنعملية والحظت اللجنة فضال عن ذلك أن التكاليف املتعلقة باملشروع واليت ليست هلا عالقة مباشرة ب  -٣٣
فقت وافقد ، ICC-ASP-Res.1من القرار ) ج(٦لفقرة  وكما ورد يف ا.تصميمال ديدها وتقييمها إال بعد أن جيهزحت

  .اللجنة على أن تنظر يف هذه املسألة بالتفصيل يف العام املقبل

  نح العقد إىل فريق تصميممل املعايري املعتمدة

فائزين يف مسابقة التصميم ، خالل مداوالته مع الروع مكتب املشبة عالوة على ذلك أن يتبعة املراقواقترحت جلن -٣٤
 فريق  العقد إىلالذي حيدد شروط منحو مبشروع القرار،امللحق  املنصوص عليه يف املرفق األول ، اإلجراءاملعماري
  .التصميم
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  املرفق

   املباين الدائمة للمحكمة لتشييدخطة متويل مرنة

ضها رئيس جلنة املراقبةعر∗∗∗∗  

  اهلدف

عادل التكلفة اإلمجالية املقدرة للمشروع، مع االستمرار يف ي خط اعتمادمني  تأمتويل املشروع عن طريق ضمان -١
 نح أوامل املباشرة أو  املسامهات أوالعاديةأي امليزانية (البحث عن خيارات، وعند االقتضاء، اللجوء إىل موارد متويلية بديلة 

  ).قروض أخرىاإلعانات أو

  الوسيلة

من احملتمل و.  إال للمحكمةقترضسياملبلغ النهائي الذي شريطة أال يعود قرار حتديد  ١لدولة املضيفةقبول عرض ا -٢
 مليون يوروا بيد أنه ال ميكن أن يتجاوزه بأي ٢٠٠ إىل  املبلغ اإلمجايل الذي ستقترضه احملكمة من الدولة املضيفةيصلأال 

  .حال من األحوال

  الشروط

  :وفقا للشروط التالية كخط اعتمادة املضيفة قد تقبل احملكمة عرض الدول -٣

  . يف املائة٢,٥ قدره فائدة سنوي مدعوممبعدل  مليون يوروا ٢٠٠  البالغ قدرهالقرضتتيح الدولة املضيفة   )أ 

 التكلفة اإلمجالية وإذا مل تتجاوز. ستستخدمه من خط االعتمادحتدد املبلغ اإلمجايل الذي احملكمة هي اليت   )ب 
أي امليزانية (عثرت احملكمة اجلنائية الدولية على موارد متويلية بديلة  يوروا أو إذا  مليون٢٠٠للمشروع 

أو / ولمشروععملية اإلعداد لخالل ) أو قروض أخرىادية أو املسامهات املباشرة أو املنح أو اإلعانات الع
 ٢٠٠أقل من  مبلغا ، فللمحكمة أن تسحب من خط االعتمادالبناء لكل أجزاءه أو بعضهاخالل عملية 

 .قرض على ذلكمليون يوروا من دون أن حياسبها املُ

                                                           
  .٢٠٠٨مايو / أيار٢٠يوم " ورقة مفاهيمية" أودع رئيس جلنة املراقبة هذه الوثيقة بوصفها  ∗
، ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٥دم العرض يف رسالة مؤرخة يف قُ.  باملائة٢,٥م سنوي قدره و سنة مبعدل فائدة مدع٣٠ مليون يوروا ملدة ٢٠٠قرض مقداره   1)١(

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية : من قبل وزير شؤون خارجية البلد املضيف إىل رئيس مجعية الدول األطراف يف
  .،املرفق الرابع)  (ICC-ASP/4/37منشور احملكمة اجلنائية الدولية( ٢٠٠٦يناير / الثاين كانون٢٧-٢٦،  ، نيويوركلرابعة املستأنفةالدولية، الدورة ا
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، بنسبة الدعم املطبقة على معدل مع اية املشروعتقوم الدولة املضيفة برمسلة احملكمة اجلنائية الدولية،   )ج 
ونعرض فيما يلي العملية اليت سيتم على . األموال اليت مل تستخدم من خط االعتمادالفائدة احملسوبة على 

  :ساسها حساب رمسلة الدعمأ

   مليون يوروا إن مل تستخدم أي أموال٣٥ )١(

  مليون يوروا٥٠  مليون يوروا إن استخدم مبلغ٢٦,٢٥٠ )٢(

  مليون يوروا١٠٠ مليون يوروا إن استخدم مبلغ ١٧,٥ )٣(

  مليون يوروا١٥٠ مليون يوروا إن استخدم مبلغ ٨,٧٥٠ )٤(

   مليون يوروا٢٠٠ال شيء إن استخدم مبلغ  )٥(

املائة من القسط الذي مل يستخدم  يف ١٧,٥ملبلغ يعادل من خالل احلساب املعروض أعاله، فإن اوكما يتجلى 
  . مليون يوروا٢٠٠ من القرض البالغ مقداره

أو القرض الذي اقترضته / االعتماد و خط، ستخصص احملكمة هذه املبالغ لسداد)٤(إىل ) ٢(ففي احلاالت من 
  .لتمويل املشروع

  . ليس إال حىت ذلك التاريخ على األموال اليت استخدمتفة الفوائد شهريا الدولة املضيحتسب  )د 

  ٢املسامهات املباشرة

ستبعد الدول وت. ائمة مسبقاً دفعة واحدةمشروع املباين الديف  ٣ مسامهااستتاح للدول األطراف إمكانية دفع -٤
  . سداد القرضإجراء  من اليت تتبع هذا اخليارافاألطر

 املباشرة، عندما يتم حتديد التكلفة اإلمجالية ملشروع املباين سامهاتامل  قيمةاملشروع، تعديلسيجري، عند اية  -٥
  . بالتساوي على الدول األطرافتقسماليت يتعني أن والدائمة 

  إضافيةتدابري 

 باملباين اص الصندوق االستئماين للمحكمة اجلنائية الدولية اخل إىل أن،ICC-ASP/6/Res.1 (para. 11) أشار القرار -٦
 بكل ألموال املخصصة للمشروع وإداراا حفظ ولن يكون هلذا الصندوق غرض غري. اجاهز  سيصبح عما قريبالدائمة

  : حىت للمحكمة اجلنائية الدوليةوقد تقتضي الضرورة تعديل القواعد املالية. استقاللية عن امليزانية العادية للمحكمة

                                                           
  ".واحدةأقساط تدفع دفعة " يشار إليها الحقا بعبارة  2)٢(
  . تحسب على أساس مسامهة كل دولة طرف يف امليزانية العادية للمحكمة اجلنائية الدولية للفترة املعنية 3)٣(
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تلف  األموال من خمدولية اخلاص باملباين الدائمة بتلقينائية التسمح للصندوق االستئماين للمحكمة اجل  )أ 
  ؛املصادر

ال لشيء إال   مباشرة وقبول املنح واإلعاناتقتراض وباالعتماد وبتلقي مسامهاتتسمح للمحكمة باال  )ب 
   مبانيها الدائمة؛ لتشييد

عادية للمحكمة إىل الصندوق نفق من امليزانية التسمح، إذا قررت مجعية الدول األطراف ذلك، بنقل ما مل ي  )ج 
  .مبانيها الدائمة الدائمة ال لشيء إال لغرض تشييد لية اخلاص باملبايناالستئماين للمحكمة اجلنائية الدو

واليت أثبتت التزامها بوالية أو الشخصيات املشهورة، /أعضاء اتمع املدين وتشجيع املنظمات غري احلكومية، و -٧
ميكن حتويل و. عة ملشروع املباين الدائمة للمحكمة فيها األموال امفظصناديق ائتمانية حت، على إنشاء احملكمة وأهدافها
، حاملا صرف على املشروعالصندوق االستئماين للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاص باملباين الدائمة وأن ي األموال امعة إىل

  .قبة طريق جلنة املرا إما بصفة مباشرة أو عن-تأذن مجعية الدول األطراف بذلك

  )السداد(اعتبارات أخرى 

ة  لتقييم اآلثار املالية املترتبة على احملكمة اجلنائي- مبا يف ذلك نصائح اخلرباء-قد يحتاج إىل اعتبارات أخرى -٨
  : وحتديدالدولية والدول األطراف

، ٤ تقرير جلنة امليزانية واملالية يف ضوء اآلراء اليت عرضت، يفيتعني على احملكمة اجلنائية الدولية ما إذا كان  )أ 
ة أي السنة التقوميي (ة املضيفة مباشرة بعد أول استخدام للقرضالبدء بسداد األموال املقترضة من الدول

  . املشروعأو عند اية) املقبلة

 التزام القرض والفوائد املتراكمة من قبل الدول األطراف، مبا يف ذلك اخليارات مثل إدماج طرائق سداد   )ب 
ملباين الدائمة، أو اجلمع بني دارة أموال ا امليزانية العادية للمحكمة، أو إنشاء نظام منفصل إليفالسداد 

  ). مسامهات امليزانية العادية ومسامهات املباين الدائمةهاحسب فيأي فاتورة سنوية واحدة ت(الطريقتني 

من احملتمل أن أنه بيد .  عاما٣٠رض خالل د الق املضيفة يف عرضها أن يسدة الدولرت قد.مدة سداد القرض -٩
 .أقصرالسداد تكون مدة 

  

- - - 0 - - - 

                                                           
  .٦٧ و٦٦، الفقرتان )ICC-ASP/7/3( امليزانية واملالية حول أعمال دورا العاشرة  تقرير جلنة 4)٤(


