
األصول الثابتة تقرير المحكمة عن حلول لتمويل استبدال 

*في مقرها في الهايفي األجل الطويل

موجز تنفيذي

امليزانيةجلنةطريقعنتعرض،أناحملكمةإىلُ  ط لب1األطراف،الدولجلمعيةعشرةالسادسةالدورةخالل.١
الدوليةاملنظماتخربةإىلاستناداالطويلاملدىعلىاألصولستبدالاو صيانةلتمويلخمتلفةخياراتواملالية،
استبدالاحتياجاتمتولدوليةمنظماتثالثقبلمناملستخدمةالطرقتفاصيلالتقريرهذايقدمو . األخرى
آلياتبشأنالتشاوريفلديها،املرافقمديريشبكةخاللمنستستمر،احملكمةأنحنيويف. ااخلاصةاألصول
االتمويل، امتجددةتوقعاتأساسعلىاألصولالستبدالصندوقبإنشاءتوصيفإ منفصلو سنواتمخسمد

.املقررةالربناجميةامليزانيةعن
للحصولالقادمالرئيسياملقاولمعتتشاورأناحملكمةإىلاللجنةطلبت2والعشرين،التاسعةالدورةخاللو .٢

مناالنتهاءيتمأناحملكمةوتتوقع. الهاييفاحملكمةمباينيفاألصولاستبدالتكاليفاحتواءبشأنثانرأيعلى
متديدوسيتم. ٢٠١٨عاممناألخريالربعخاللتعبئةمرحلةيوفرمما،٢٠١٨سبتمربأيلول/١حبلولالعقد

. Courtysتقدمهااليتالصيانةخدماتتنتهيعندما٢٠١٨ديسمربكانون األول/٣١إىلاحلايلالرتتيب
تنفيذيبدأأنقبل٢٠١٨عاممناألخريالربعخالل" اإلمحاء"أجلمناملباينيفً حاضرا  اجلديداملقاولسيكونو 

.الثاينالرأيسيقدمذلكوبعد،٢٠١٩ينايركانون الثاين/١يفً رمسيا  العقد
لعقدالرئيسيةاألداءومؤشراتاالختصاصاتبتزويدهاً أيضا  اللجنةطلبتوالعشرين،التاسعةالدورةويف.٣

.٢٠١٩ينايركانون الثاين/١يفاجلديدالعقدبدءبعدتوفريهاوسيتم3.اجلديدالصيانة

.CBF/31/2سبق إصدارها باعتبارها الوثيقة*
كانون األول/ديسمرب ١٤إىل ٤نيويورك، ،عشرةاألطراف يف نظـام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول 1

(ICC-ASP/16/20) ،لد األول .٤، الفقرة يزااجلزء، ICC-ASP/16/Res.1، اجلزء الثالث، ا
.٢٣٥، الفقرة ICC-ASP/16/15؛٣الفقرة املرجع نفسه،2
3
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مقدمةأوال.

ايف") اجلمعية("األطرافالدولمجعيةلطلباستجابةالتقريرهذاأعد.١ امليزانيةوجلنة4عشرة،السادسةدور
ايف") اللجنة("واملالية تستخدمهااليتاحللولعناتقرير ") احملكمة("الدوليةاجلنائيةاحملكمةتقدمأنو 5الثالثني،دور

.األجلطويلةاألصول الثابتةاستبداللتمويلاألخرىالدوليةاملنظمات

ايفاللجنة،لطلبالتقريريستجيبكما.2 األوىلالنفقاتألنً نظرا  ،ذلك أنه6والعشرين،التاسعةدور
حتسنيحملكمةاأن تزيدينبغيف،٢٠٢٠عاميفإالحتدثلناحملكمةمباينيفاألصول الثابتةاستبداللعمليات
احملكمةتطلببأناخلصوصوجهعلىاللجنةوأوصت.التكاليفالحتواءالفرصواستكشافالتكاليفتقديرات

.القادمالرئيسيقاولاملمنً ثاني اً رأي ا

الرئيسيةاألداءومؤشراتاالختصاصاتأنإىل) ١(7للجنة،الثالثنيالدورةإىلتقريرهايفاحملكمةأشارتو .٣
من املقرر أن ميددCourtysشركةمعالرتتيبأن) ٢(وً قائما  العقديكونأنمبجردستقدماجلديدالصيانةلعقد
.املؤشراتتلكبشأنعن التطوراتاللجنةإىل اطالعالتقريرهذايسعىو . ٢٠١٨أغسطس٣١إىل

المدىعلىاألصول الثابتةاستبداللتمويلاألخرىالدوليةالمنظماتتستخدمهاالتيالحلولثانيا.
الطويل

السابعةالدورةوقبلاللجنة،طريقعنتقدم،أناحملكمةمنُ  ط لبللجمعية،عشرةالسادسةالدورةخالل.١
خربةإىلاستناداالطويلاملدىعلىواالستبدالالصيانةلتمويلاملختلفةاخلياراتعنتقريراالعامة،للجمعيةعشرة

بعضو . املضيفالبلدهاوفر يماغالباواليتمبانيها،الدوليةاملنظماتمعظممتلكالو . األخرىالدوليةاملنظمات
األجلطويلةإىلمتوسطةخمصصاتتوفراستبدال األصول الثابتةمتويلعنةمسؤولأوامبانيهمتتلكاملنظمات اليت

ااملنظمات الستبدال أصوهلا الثابتةبعضختطيطكيفيةالتاليةاألمثلةتوضحو . الثابتةاألصولاستبدالألعمال وإدار
.ومتويلها

مركز فيينا الدوليألف.

منظمة األمم املتحدة من قبلممثلة،منظماتأربعقاسمتتو يستضيف مركز فيينا الدويل العديد من املنظمات. .٢
.مربعمرت٠٠٠٢٣٠علىاملبىنتدميو . املبىنبإدارةاملتعلقةالتكاليف،للتنمية الصناعية

اتاإلصالحصندوقومركز فيينا الدويل هو ملك للبلد املضيف. وميول استبدال األصول الثابتة بواسطة .٣
اليتللمنظماتالعاديةامليزانياتمنسنويااملسامهاتتأيتو اليونيدو. الذي تديره منظمة الرئيسيةاالستبدالعمليات و 

لد األول، (ICC-ASP/16/20)،٢٠١٧عشرة ...، الدورة السادسة...الوثائق الرمسية 4 .٤، الفقرة يزااجلزء، ICC-ASP/16/Res.1، اجلزء الثالث، ا
5ICC-ASP/17/5 ، ٨٤الفقرة.
لد األول، (ICC-ASP/16/20)،٢٠١٧عشرة ...، الدورة السادسة...الوثائق الرمسية 6 .٤زاي، الفقرة اجلزء، ICC-ASP/16/Res.1، اجلزء الثالث، ا
7

CBF/30/3 ، وإدراج مؤشرات األداء يف عقد الصيانة اجلديد.األصول الثابتةتقرير احملكمة عن وضع توقعات للتكاليف متوسطة األجل وطويلة األجل الستبدال
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للصندوقالسنويةاتسامهاملجمموعويبلغ). املائةيف٥٠(املضيفالبلدحكومةومن) املائةيف٥٠(فيينايف مقرها
ذلكيفمبااملتوقعة،األصول الثابتةاستبدالتبنفقاللوفاءالصندوقإنشاءباملسامهاتتسمحو . يورومليون٤,٦

املنظماتإىلسنوياوتقدممتتاليةمخاسيةخطةبإعداداليونيدووتقوم. املقبلةالسنواتيفالنفقاتيفاملتوقعاالرتفاع
.السنويةاليونيدوحساباتيفالنفقاتسجلُ ت  و . املضيفالبلدحكومةمعبالتشاوراألخرىالدولية

االقتصاديالميدانفيوالتنميةالتعاونمنظمةباء.

. للمؤمتراتزمركببناء ً مؤخر اقامتوقدباريس،يفيف امليدان االقتصاديوالتنميةالتعاونمنظمةمقريقع.٤
إىلاملبىنمكوناتباستبدال األصول الثابتةاخلاصةيف امليدان االقتصاديوالتنميةالتعاونمنظمةاسرتاتيجيةتقسمو 

:وهيفئات،ثالث

عشرمنأقلنافععمرذاتعناصرلتوسطاملو قصريعلى املدى الاألصول الثابتةاستبدال: ١الفئة (أ)
سنوات؛

مايرتاوحنافععمرذات الطويلاملدىعلىللمبىنالتحتيةللبىناألصول الثابتةاستبدال: ٢الفئة(ب)
سنة؛نيوعشر سنواتعشربني

عنيزيدنافععمرذات الطويلاملدىعلىللمبىن التحتيةللبىناألصول الثابتةاستبدال: ٣الفئة(ج)
.سنةعشرين

١البناءعناصرلفئيتاألصول الثابتةالستبدالوصندوق احتياطي رؤوس األموالاستثمارميزانيةإنشاءمتو .٥
رىذلك،ومع. الصندوقهذايف،٣الفئةمناألصول الثابتة طويلة األجلاستبدالدرج يملو . 2و تقييماتُ  جت 

.ذلكوموعدالتمويلهالصندوقتوسيعينبغيكانإذامالتحديدمنتظمة

الستبدالالالزمالرصيدويأيت. الفائضةاألموالمناحلاليةاالحتياطياترصيدحتويلمناألويلالتمويليأيتو .٦
اإليرادات) ٢(و؛)يورومليون١,٩(العاديةامليزانيةمنثابتملبلغالسنويالتحويل) ١: (مناملستقبليفاألصول 
.الصندوقعلىالفائدةدخل) ٣(وخارجية؛كياناتلاملؤمتراتمركزاستئجارمناملستمدةالسنوية

الكاملالتمويلبأناالقتصاديامليدانيفوالتنميةالتعاونمنظمةيفاألصول الثابتةاستبدالخطةوتقر.٧
منيورومليون٣,٨قدرهإضايفمبلغسيلزمو . املقررةاملواردمنحتقيقهميكنال٣الفئةمناملبىنعناصرجلميع

من خالل النهائياالستبدالتغطيةتمتماوعادة. األصولمنالفئةهذهاستبدالتكاليفلتغطيةالسنويالتمويل
.مطلوبةفيهستكونالذيعند اقرتاب املوعدحتديدهاسيتماليتالتمويلترتيبات

العالمية للملكية الفكريةالمنظمة جيم.

. هو يف حيازة اجلهة املالكةالذياملقرإىلً مؤخرا  وانتقلتجنيفيفاملنظمة العاملية للملكية الفكرية مقر قعي.٨
.واالستثماراتاألصول الثابتةاستبداللتغطيةاملقرمباينلتجديدعامططخماملنظمةوضعتو 
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اشاملةخلطةاألساساملقرمباينلتجديدالعاماملخططوفريو .٩ ملنظمةااحتياجاتتغطيسنواتستمد
التشغيلعلىاملرتتبةاآلثاروكذلكواحدةملرةاالستثمارلتكاليفاملواردوتقديراتاألولوياتحتديدمعمن االستثمار

يظلأنلضمانالضرورةحسباملقرمباينلتجديدالعاماملخططوحتديثاستعراضسيتمو . املتكررةالتكاليف/ 
.للتخطيطكأداةً ودقيق اً مناسب ا

:فئاتثالثإىلاألصول الثابتةاستبدالمشروعاتالويبوتقسمو .١٠

االفئةهذهيفاملندرجة املشاريعتتطلبساألولوية ألف: (أ) أمهيتهابسببإماً وعاجال ،ً فوري اً تنفيذ 
سالمةأو/ ووالصحةواألمنالعملياتعلىاحلفاظيفمتثلهااليتالكبريةللمخاطركنتيجةأوللمنظمةاإلسرتاتيجية

واملمتلكات؛املوظفني

اً نسبي اً مهم االفئةهذهيفاريعاملشتنفيذسيكوناألولوية باء: (ب) الكفاءةبقضاياتتعلققدأل
اتنفيذها،يتمملإذاو . التكلفةحيثمنمكاسبحتققأو/ والبيئيةوالشواغل عاليةإىلمتوسطةخماطرمتثلفإ

واألعمال؛تأجلتإذامتزايدةتكاليفتكبديتمقدو . السالمةأو/ ووالصحةاألمنعلى

والصحةاألمنعلىً منخفض اً خطر امتثلاليتتلكهيالفئةهذهيفاملشاريعستكوناألولوية جيم: (ج)
امناليتالتكنولوجياإدخالعلىتنطويقدو . تنفيذهايتمملإذاالسالمةأو/ و علىالتكلفةكفاءةزيادةشأ

.الطويلاملدى

املقرتحمنو . كبريةماليةاحتياطياتلديهاترتاكمللدخلمدرةمنظمةهينظمة العاملية للملكية الفكريةاملو .١١
على األصليةالتوقعاتوقدرت. املتاحةاالحتياطياتمناملقرمباينلتجديدالعاماملخططيفاملدرجةاملشاريعمتويل

التحتيةالبنيةيفاألصول الثابتةاستبدالتكاليف٢٠١٩عامإىل٢٠١٤عاممناملمتدة للفرتةمدى ست سنوات
مليون٥٠,١(سويسريفرنكمليون٤٣,٢مببلغاألمنوأنظمةاملباينومشاريعواالتصاالتاملعلوماتلتكنولوجيا

متويلهاوسيتم) يورومليون١٣(سويسريفرنكمليون11.2ألفاألولويةمشاريعتستهلكأناملتوقعمنو ). يورو
.احلاليةاالحتياطياتمن

التعاون المستقبلي مع منظمات دولية أخرىثالثا.

علىاملشاركوناتفقو . املرافقملديريالوكاالتبنياملشرتكةللشبكةاألخرياملؤمترخاللاملسألةهذهوقشتُ ن  .١
متويلآلياتحولاملعلوماتتبادليف عملها،برنامجمنوكجزءاملقبلةاالجتماعاتخاللستستمر،الشبكةأن

ايفعن آخر املستجداتاللجنةاطالعاحملكمةوستواصل. األصول الثابتةاستبدال أفضلبشأناملقبلةدورا
.الصددهذايفاألخرىالدوليةملنظماتاملتبعة من قبل ااملمارسات

األصول الثابتةاستبداللعملياتالمفضلالتمويلخياربشأنتوصيةرابعا.
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األجلطويلةخطةلديهاتكونأناخلاصةمبانيهامتتلكاليتالدوليةاملنظماتتتبعهااليتاملمارساتمن.١
اوخطط الصلةذاتالنفقاتمتولو . املتوسطاألجليفالثابتةاألصول استبدالتكاليفلتقديرسنواتمخسمد

ميكنهااليتالويبوحالةباستثناء(الدولةمسامهاتخاللمنبدورهامتولاليتالصناديقحساباتخاللمن
).للدخلاملدرةأنشطتهانالناجتة عاألموالاستخدام

املربجمةباملبايناملتعلقةاالستثمارنفقاتلتلبيةصندوقإنشاءيفحملكمةدى الاملفضلاخلياريتمثلو .٢
اإنفاقخطةدوريةبصورةاحملكمةوستقدم. األجلطويلةخطةيفإلدراجها رؤيةجانبإىلسنواتمخسمد
معيتماشىمباللصندوقالسنويةاملسامهاتبتعديليسمحأنشأنهمنوهذا. الطويلاملدىعلىللتوقعات
.األطرافالدولباالتفاق معو املتوقعةالتكاليف

رصد تكاليف استبدال األصول الثابتةخامسا.
اخاللاللجنة،طلبت.١ األصول الثابتةاستبداللعملياتاألوىلالنفقاته نظرا ألنأنوالعشرين،التاسعةدور
واستكشافالتكاليفتقديراتحتسنيحملكمةاتواصلأنينبغيف،٢٠٢٠عاميفستحدث فقطاحملكمةمباينيف

القادم،الرئيسياملقاولمنً ثانيا  ً رأيا  احملكمةتطلببأناخلصوصوجهعلىاللجنةوأوصت. التكاليفالحتواءالفرص
مقابلالقيمة) ٢(والفعلي؛االستخداممراعاةمع،استبدال األصولإحلاح) ١: (يف احلسبانالتاليةالعواملأخذمع

املوثوقيةحيثمناملالمقابلأفضلقيمةتقدمالبديلةللمنتجاتالتجاريةالعالماتكانتإذاماسيماوالاملال،
اجتاهاتملعظماالستقصائيةالدراساتن خاللمالتسعريافرتاضات) ٣(وذلك؛إىلومااإلصالحوسهولةاالستدامةو 

مناملثال،سبيلعلىاملستفادة،الدروس) ٥(و؛)املشرتكة(املشرتياتمناملتاحةالفرص) ٤(واألخرية؛السوق
.الهاييفمقرهاأخرىمؤسسات

اخاللاللجنةاحملكمةأبلغت.      و ٢ ومع. ٢٠١٨سبتمرب/ أيلول١يفسيبدأالرئيسياملقاولأن8الثالثنيدور
شركةمعالصيانةعقدبتمديداحملكمةقامتللسنة،امليزانيةاعتماداتضمنالصيانةتكاليفبقاءلضمانذلك،

Courtysوبذلك. ٢٠١٩يناير/الثاينكانون١إىلاجلديدالعقدبدءتاريختأجيلمت. و ٢٠١٨عامايةحىت
رأيخاللمناألصول الثابتةاستبدالتكاليفاحتواءحولاللجنةأسئلةعلى إجاباتتقدميعلىقادرةاحملكمةتكون

.اجلديدللعقدالرمسيالبدءتاريخبعدقادمالالرئيسيللمقاولٍ ثان  
ومؤشرات األداء الرئيسية لعقد الصيانة الجديداختصاصاتسادسا.
لعقدالرئيسيةاألداءومؤشراتاالختصاصاتأن) ١(للجنةالثالثنيالدورةإىلاملقدمتقريرهايفاحملكمةأوضحت.    ١

.٢٠١٨أغسطسآب/٣١إىلسيمدد Courtysمعاملربمالرتتيبأن) ٢(والعقدإبراممبجردستقدماجلديدالصيانة
االختصاصاتتقاسمسيجري،٢٠١٩ينايركانون الثاين/١هوسيكون اجلديدالعقدبدءتاريخأنإىلوبالنظر.   ٢

.التاريخذلكبعداللجنةمعالرئيسيةاألداءومؤشرات

____________
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