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 عشرة الثانيةالدورة 
 0223تشرين الثاين/نوفمرب  02-02، الهاي

 

 *تقرير المحكمة عن تقييم واستعراض استبدال األصول وسياسات الشطب

 مقدمة -أوال

، يف 0220نظرت مجعية الدول األطراف، يف دورهتا احلادية عشرة، املعقودة يف تشرين الثاين/نوفمرب  -2
واالستنتاجات والتوصيات ذات الصلة  ،0223امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 

 (2)مال دورتيها الثامنة عشرة والتاشعة عشرة،بتلك امليزانية، اليت تضمنها تقرير جلنة امليزانية واملالية بشأن أع
 /نوفمربتشرين الثاين 21فضال عن البيان الذي أدىل به رئيس اللجنة أثناء جلستها العامة اخلامسة يف 

، 0223. وإذ وافقت اجلمعية على االعتمادات املخصصة للمحكمة يف امليزانية الربناجمية لعام 0220
يتعلق بتحسني عملية امليزنة يف احملكمة. وعلى وجه اخلصوص، طلبت قدمت جمموعة من التوصيات فيما 

اجلمعية إىل احملكمة "أن جتري استعراضا لسياساهتا فيما خيص استبدال املمتلكات يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصال وغريها من األصول، من منظور إجياد املزيد من سبل زيادة النجاعة والفعالية، آخذة 

بار أمورا منها أزمان تقادم األصول وحاهلا وكفايتها ملستخدميها، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إىل االعتب
 (0)اللجنة يف دورهتا العشرين".

ويف هذا التقرير، تقدم احملكمة معلومات مستكملة عن األنشطة اليت مت القيام هبا منذ كانون  -0
  .يف استجابة لطلب اجلمعية 0220األول/ديسمرب 

                                           
  .CBF/20/17 صدر سابقا بوصفه الوثيقة *
، الدورة احلادية عشرة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (2)

 ثانيا.-أوال وباء-(، اجمللد الثاين، اجلزءان باءICC-ASP/11/20) 0220تشرين الثاين/نوفمرب عام  20-00
-ICC(، اجمللد األول، اجلزء الثالث، ICC-ASP/11/20) 0220، الدورة احلادية عشرة، ...ائق الرمسية ...الوث (0)

ASP/11/Res.1. 3.القسم األول ، 
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 عن األنشطة كملةمعلومات مست -اثاني

االستعراض املطلوب، وذلك إلجراء قررت احملكمة االستعانة خبدمات خرباء استشاريني خارجيني  -3
لضمان استخدام املعايري اخلارجية وأحدث معايري الصناعة داخل احملكمة، مما يكفل إدارة األصول بكفاءة 

ذ يف احملكمة ُصممت داخليا مع أخذ شروط مماثلة يف يف حني ان مجيع العمليات اليت تنفو وفعالية. 
االعتبار، كان الستخدام اخلرباء االستشاريني اخلارجيني ما يربره من أجل ضمان إجراء استعراض مستقل 

  .وشفاف متاما

يف أعقاب قرار اجلمعية، أعدت احملكمة فورا الوثائق املطلوبة للخدمات االستشارية املتوخاة، مع و  -0
ام الواجب إلجراءات الشراء املعمول هبا يف احملكمة. ويف البداية، ينبغي اإلشارة إىل أن طلب االحرت 

اجلمعية العامة بشأن استعراض سياسات استبدال أصول احملكمة جزء من فقرة من قرار رحبت فيه اجلمعية 
ن ما اتضح للمحكمة أول األمر مببادرة احملكمة إىل إجراء استعراض هليكلها التنظيمي. وبالفعل، سرعا

االرتباط بني استعراض اهليكل التنظيمي واالستعراض املطلوب لسياسة استبدال األصول، والذي ميكن 
اعتباره جزءا من استعراض تنظيمي شامل. ولوحظ أن اخلرباء االستشاريني )مؤسسة برايس ووترهاوس  

تنظيمي للمحكمة قد مجعوا بالفعل  استعراض اهليكل الاملكلفني ب( Pricewaterhouse Coopers – كوبرز
من املعلومات القيمة عن امليزات اخلاصة للمحكمة من خالل املقابالت وحتليالت البحوث املكتبية.  اكثري 

ولذلك ُوجهت أنشطة املشرتيات باحملكمة حنو إمكانية التفاوض على متديد العقد مع برايس ووترهاوس  
  .كوبرز من أجل االستفادة من خرباهتا

مت حتديد نطاق مشروع برايس ووترهاوس كوبرز يف شكل استعراض للسياسات واملمارسات التنظيمية و  -5
مع الرتكيز بوجه خاص على استبدال األصول والتخلص منها )مبا يف  ،امللموسةاألصول املتصلة بإدارة 

الذي حيدد  (3)دارة األصول،إل PAS 55 عياراملاقرتاح برايس ووترهاوس كوبرز إىل  يستندذلك شطبها(. و 
امللموسة من املهد األصول مرحلة التخلص باعتبارها واحدة من اخلطوات الرئيسية يف الدورة اليت متر هبا 

  :إىل اللحد، وهي

 ؛تنميتهاإنشاؤها، وحيازهتا، و  )أ(

 ( استخدامها؛)ب

 ج( صيانتها؛)

 .د( التخلص منها)

                                           
 مقياس اجلودة الدولية واملمارسة الرائدة يف ميدان اإلدارة الفعالة لألصول املادية. (3)
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 أن التخلص من األصول ميكن أن ينجم عن عدد من تشري برايس ووترهاوس كوبرز أيضا إىلو  -1
، والتالشي، والسرقة، والتقادم، والشروط منخفضة تكلفةبقابل لإلصالح الالظروف منها: الضرر غري 

هناية الدعم املقدم من املوردين، أو حىت القرارات االسرتاتيجية. وبعبارة أخرى، ال و القانونية أو األمنية، 
املنظمات  مجيع سة معيارية مستقلة للتخلص من األصول ميكن تطبيقها علىيبدو أن هناك أي سيا

املستقلة على اختالفها. وينبغي أن يستند كل قرار بالتخلص من األصول إىل السياق احملدد الذي جيب 
تلك األصول. ومن أجل استعراض سياسات احملكمة مزايا أن يُتخذ فيه، وذلك لالستفادة بأكرب قدر من 

إلقاء نظرة مشولية على عمل احملكمة، وأن فهم االستشاريني  يضرور أن من الالشأن، يؤكد االقرتاح يف هذا 
  .احلايل للعمليات احملددة اليت تنفذها احملكمة عامل مهم يف إجناز املشروع بنجاح يف املستقبل

  :وينقسم املشروع إىل أربع مراحل رئيسية هي -7

 ت(؛أ( حتليل الوضع كما هو )العمليا)

 فئات األصول يف الوضع كما هو وحتديد العمر اإلنتاجي؛حتديد  ))ب

 تعريف الضوابط املخفِّفة؛ معج( حتديد اجملاالت العالية املخاطر، )

 .د( صياغة السياسات املنقحة)

كة يف إدارة يتألف من اجلهات الفاعلة الرئيسية املشار   ،شكلت احملكمة فريقا داخليا معنيا باملشروعو  -2
ألصول لتنسيق املعلومات املقدمة للخرباء االستشاريني، وكذلك الستعراض أعماهلم لضمان أن مجيع ا

تتماشى مع قواعد احملكمة ولوائحها. وقد بذلت احملكمة قصارى اجلهود لضمان أن اخلرباء  ماقرتاحاهت
النظر يف جدول زمين  االستشاريني يقدمون تقريرا )أوليا( يف وقت مبكر قبل الدورة العشرين للجنة. ومت

منقح من أجل ضمان أن برايس ووترهاوس كوبرز تقدم أحدث املعلومات إىل اللجنة. وأبلغت احملكمة 
التنفيذي للجنة فطُل ب منها بالتايل أن تقدم هذا التقرير عن الوضع. وسيقدم تقرير اخلرباء  األمنين 

  .االستشاريني إىل اللجنة بشكل منفصل

_______________ 


