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الدورة الثامنة عشرة
الهاي 7-2 ،كانون األول/ديسمرب 2029

تقرير المكتب بشأن الموضوعات الفرعية المتعلقة
بالرقابة على إدارة الميزانية والمباني
امليسر املعين بامليزانية ،السفرية مارلني بونيسي (مالطة) ،هذا التقرير عمالً بالوالية اليت أناطها املكتب
يقدِّم ِّ
جبهيت التنسيق بشأن املوضوعني الفرعيني املتعلقني بالرقابة على إدارة امليزانية واملباين (السفرية أنيكا
ماركوفيك (السويد) والسيدة ماريا ستايتش  -راديفوسيا (صربيا) على التوايل) يف إطار فريق الهاي العامل
لتيسري موضوعات امليزانية.
وأعدت جهتا التنسيق تقريرين عن أنشطتهما خالل عام  .2029ويرد هذان التقريران يف املرفق األول
واملرفق الثاين هلذا التقرير.
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المرفق األول
تقرير جهة التنسيق المعنية بموضوع الرقابة على إدارة الميزانية
ألف  -مقدمة
 -2تُستمد والية الرقابة على إدارة امليزانية يف عام  2029من قرار امليزانية املعتمد يف الدورة السابعة
عشرة جلمعية الدول األطراف( .)1ففي  22كانون األول/ديسمرب  2022وافق املكتب على ختصيص
اإلشراف على إدارة امليزانية لفريق الهاي العامل كموضوع فرعي من تسهيل موضوعات امليزانية .ويف 22
عني املكتب السفرية أنيكا ماركوفيك (السويد) ،لتكون جهة التنسيق املعنية بالرقابة
شباط/فرباير  ،2029ن
على إدارة امليزانية.

باء -

االجتماعات والمناقشات
ُ -2عقدت أربعة اجتماعات بشأن موضوع الرقابة على إدارة امليزانية يف عام  :2029يف 27
حزيران/يونيه و 2أيلول/سبتمرب و 4تشرين األول/أكتوبر و 22تشرين األول/أكتوبر.
 -3وأتاحت هذه االجتماعات فرصة للدول األطراف ملواصلة نظرها يف هيكل الرقابة يف احملكمة ،مبا
يف ذلك األعمال واألولويات اجلارية ملختلف هيئات الرقابة وطرق التفاعل بني والياهتا .ويف هذا الصدد،
استمع الفريق العامل يف االجتماع يوم  27حزيران/يونيه إىل عروض من رئيس جلنة مراجعة احلسابات
واألمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية ،ورئيس آلية الرقابة املستقلة ومدير مكتب املراجعة الداخلية .ويف
االجتماع املعقود يوم  2أيلول/سبتمرب شارك رئيس جلنة امليزانية واملالية ونائب رئيسها وأعضاؤها يف تبادل
لآلراء مع الدول األطراف بشأن دور اللجنة وهيكل الرقابة يف احملكمة .ويف االجتماع املعقود يوم 4
تشرين األول/أكتوبر ،حتاور ممثل املراجع اخلارجي ،ديوان احملاسبة الفرنسي ( ،)Cour des comptesمع
الدول األطراف بشأن دور املراجع اخلارجي وموضوعات الرقابة عموماً.
 -4وأثناء هذه االجتماعات عرض ممثلو خمتلف هيئات الرقابة جهودهم املبذولة ،متشياً مع طلب
اجلمعية ،للتنسيق ”بغية حتسني التبادل احلسن التوقيت للمعلومات واإلبالغ مبا لديها من التقارير بالنتائج
فيما بينها ،وإبالغ أجهزة احملكمة واملكتب واجلمعية وذلك من أجل االستفادة القصوى من قدراهتا
الرقابية مع جتنب االزدواجية يف االختصاصات والعمل“(.)2
 -2وأعربت الدول األطراف عن تقديرها للعروض املق ندمة وللفرصة املتاحة ملواصلة النظر يف هذه
املوضوعات اهلامة .وأثريت نقطة مفادها أن هناك على ما يبدو جهوداً إجيابية كثرية للتنسيق ،مع التشجيع
()1
()2
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السبل
على اختاذ مبادرات أخرى يف هذا الصدد .وأُبديت وجهة نظر تقول بأنه قد تكون هناك بعض ُ
األكثر كفاءة وفعالية هليكلة ترتيبات الرقابة اليت تقوم هبا اجلمعية ،مبا يف ذلك من منظور املوارد املالية،
والحظت جهة التنسيق أنه يف حني أن اهليكل العام هليئات الرقابة يف احملكمة وعددها خيرجان عن املعتاد،
فقد يكون هناك جمال ملواصلة حبث القضايا املتصلة مبسارات تقدمي التقارير واحتماالت التداخل .وأُشري
بأنه ميكن االضطالع بعملية مسح لتحديد املهام اليت قد تتداخل فيما بينها وما ميكن تبسيطه .وميكن أن
يساعد ذلك أيضاً على كفالة املعاجلة الكافية والقضايا اليت تسبب أكثر االنشغال للدول األطراف.
 -2وأثريت نقطة مفادها أن اجلمعية ينبغي أن تنظر بدقة يف تكاليف خمتلف هيئات الرقابة ،وما إن
كان اهليكل يوفِّر مردود القيمة مقابل املال املنفق .ويف هذا الصدد ،لوحظ أنه استناداً إىل امليزانية املعتمدة
لعام  2029واملعلومات املقدنمة من األمانة ،بلغت تكاليف خمتلف اهليئات يف عام  2029قرابة 2.2
مليون يورو (أو  2.4يف املائة من جمموع ميزانية احملكمة).
 - 1المراجعة الخارجية
 -7يف االجتماع املعقود يوم  4تشرين األول/أكتوبر ،قدنم ممثل املراجع اخلارجي إحاطات إىل الدول
األعضاء بشأن أنشطة املراجعة اليت جرت يف عام  .2029ولوحظ أنه باإلضافة إىل الوفاء بدور املراجعة
التقليدي يف تقدمي رأي مستقل بشأن البيانات املالية ،كانت اجلمعية قد كلفت املراجع اخلارجي أيضاً
توسع مجعية
بوالية مراجعة األداء السنوي .ويف صدد أداء هذه املراجعات طلب ممثل املراجع اخلارجي أن ِّ
الدول األعضاء مشاركتها يف هذه العملية ،وخاصة لدى حتديد االختصاصات والنطاق واألهداف.
 -2وأعربت الدول األطراف عن تقديرها للعمل الذي قام به املراجع اخلارجي .وفيما يتعلق مبضمون
تقارير املراجع اخلارجي ،لوحظ أن مراجعة البيانات املالية لعام  2022للمحكمة( )3والصندوق االستئماين
للضحايا( )4قد متخضت عن رأي بدون حتفظ ،متشياً مع املعايري الدولية املنطبقة للقطاع العام .وأيّدت
الدول توصيات جلنة امليزانية واملالية بأن توافق اجلمعية على البيانات املالية للمحكمة والصندوق
االستئماين للضحايا عن عام .2022
 -9وفيما يتعلق مبراجعة األداء بشأن عملية امليزانية( ،)5أثريت نقطة تقول بأنه قد يكون من الضروري
التحلي بدرجة من احلذر ،وخاصة يف صدد التوصية  9املتعلقة بتفويض السلطة إىل املكتب يف بعض
موضوعات السيولة .والحظ املراجع اخلارجي أن هذه التوصية ذات طابع تقين حبت ولكن كان من
املفهوم أهنا تنطوي على عواقب سياسية.
 -20وأثريت نقطة لإلعراب عن القلق إزاء التوصية  ،2املتعلقة باملادة  ،)2( 42نظراً لعواقبها احملتملة
على االستقالل الكامل للمدعي العام يف تنظيم وإدارة مكتبه ،مبا يف ذلك العواقب املتولِّدة على مسائل
()3
()4
()5
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محاية الشهود ،والتساؤل عما إن كان ذلك خيرج عن نطاق والية املراجع اخلارجي .ورد املراجع اخلارجي
على ذلك ،فالحظ أنه من منظور املراجعة اخلارجية ،أي حتقيق االستخدام األمثل والكفاءة يف املنظمة
واملساءلة عن املهام اإلدارية املشرتكة ،فإن املراجع اخلارجي سعى فقط إىل أن يوضح إىل أي مدى مينع
هذا النص املدعي العام من نقل األموال إىل قلم احملكمة باعتباره جهة توفِّر خدمات مشرتكة .وأشار
املراجع اخلارجي إىل أن هذه القضية ميكن يف رأيه أن تثار مع املدعي العام القادم من أجل توضيح موقفه
بشأن املوضوع .ويف الرد على هذه النقطة األخرية لوحظ أن هذا االقرتاح يتجاوز نطاق والية املراجع
اخلارجي.
 -22وفيما يتعلق بعمل املراجع اخلارجي يف عام  ،2020مت تقدمي اقرتاح بأن تركز مراجعة األداء على
استعراض آليات الرقابة وعلى والية كل منها وعلى مسارات اإلبالغ اخلاصة هبا .ومت أيضاً تقدمي اقرتاح
بأن املراجع اخلارجي ميكن أن يركز على موضوع أهداف حتقيق الكفاءة .والحظ ممثل املراجع اخلارجي أن
استعراض آليات الرقابة قد يكون أكثر مالءمة ألغراض التقييم بدالً من مراجعة األداء .ومت التأكيد على
أن هذا التقييم ينبغي أن جيري مع توفر االحرتام الكامل الستقالل احملكمة برمتها.
 - 2لجنة المراجعة
 -22أيّد الفريق العامل التوصية الصادرة من جلنة امليزانية واملالية بأن تعيد اجلمعية تعيني السيدة إلينا
سوبكوفا لتمثل تلك اللجنة يف جلنة املراجعة لوالية أخرى تبدأ يوم  2كانون الثاين/يناير  .)6(2020وفيما
يتعلق بالوظيفتني الشاغرتني يف جلنة املراجعة ،أيّد الفريق العامل التوصية الصادرة عن فريق االنتقاء
املخصص بأن تعيد اجلمعية تعيني السيد مسري أبو لغد (األردن) ،وتعيني السيدة كالريسا فان هريدن
(جنوب أفريقيا) أعضاءً يف جلنة املراجعة ملدة ثالث سنوات تبدأ يوم  2كانون الثاين/يناير .2020
 -23وفيما يتعلق بالتعديالت املقرتحة يف ميثاق جلنة املراجعة الوارد يف املرفق الثالث للتقرير عن أعمال
الدورة العاشرة ،أُثريت نقطة مفادها أن األمر يتطلب مزيداً من الوقت للنظر يف هذه التوصيات بالكامل.
وأثريت أيضاً نقطة تقول بأنه من املفيد أيضاً احلصول على مزيد من املعلومات األساسية من جلنة
املراجعة .ولوحظ أن نتائج التقييم الذي يُقرتح أن يقوم به املراجع اخلارجي واالستعراض الذي يقرتح أن
يقوم به اخلبري املستقل للمحكمة قد تكون هامة أيضاً يف هذا الصدد.

جيم  -التوصيات
 -24تُقدِّم جهة التنسيق ،من خالل املكتب ،الصيغة املقرتحة الواردة يف مرفق هذا التقرير لتنظر فيها
اجلمعية.

()6
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التذييل
صيغة مقترحة لقرار لعام 2019
إلدراجها في قرار الميزانية
مراجعة الحسابات

إن مجعية الدول األطراف،
املعدلة،

إذ تضع يف احلسبان ميثاق جلنة مراقبة احلسابات الذي اعتمدته يف دورهتا الرابعة عشرة( ،)1بصيغته
وإذ حتيط علماً بتقريري جلنة مراقبة احلسابات عن دورتيها التاسعة والعاشرة(،)2
وإذ حتيط علماًكذلك بتوصيات جلنة امليزانية واملالية املتعلقة مبسائل املراجعة(،)3

رحب بالتقريرين السنويني للجنة مراجعة احلسابات عن أعمال دورتيها التاسعة والعاشرة؛
 - 2تُ ِّ
قرر متديد والية املراجع اخلارجي ،ديوان احملاسبة الفرنسي ( )Cour des comptesلسنة أخرى،
 - 2تُ ِّ
حبيث تشمل البيانات املالية للمحكمة والصندوق االستئماين للضحايا عن عام 2020؛
 - 3تالحظ أن إجراء االنتقاء التفصيلي لتعيني مراجع خارجي سوف يُستكمل يف وقت يتيح عرضه
على الدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول األطراف؛
قرر إعادة تعيني السيدة إلينا سوبكوفا عضواً يف جلنة املراجعة ملدة ثالث سنوات تبدأ يف  2كانون
 - 4تُ ِّ
الثاين/يناير  2020مع خدمتها كعضو عامل يف جلنة امليزانية واملالية؛
قرر إعادة تعيني السيد مسري أبو لغد
 - 2حتيط علماً بالتوصيات اليت قدمها فريق االنتقاء املخصص وتُ ِّ
(األردن) وتعيني السيدة كالريسا فان هريدن (جنوب أفريقيا) أعضاءً يف جلنة املراجعة ملدة ثالث سنوات
تبدأ يف  2كانون الثاين/يناير 2020؛
 - 2تطلب إىل املراجع اخلارجي إجراء تقييم هليئات الرقابة يف احملكمة يف إطار عمله يف عام ،2020
ليكون ذلك بديالً عن مراجعة األداء ،وأن يوصي باإلجراءات احملتملة بشأن والية كل منها ومسارات
اإلبالغ اخلاصة هبا ،مع مراعاة االحرتام الكامل الستقالل احملكمة برمتها؛

()1

الرابع.

()2

الوثائق الرمسية  ...الدورة الرابعة عشرة  )ICC-ASP/14/20( 2022 ...اجمللد الثاين اجلزء باء ،3-املرفق

 AC/9/5و ،AC/10/5وميكن االطالع عليهما يف املوقع الشبكي للجنة املراجعة يف املوقع:
.cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee
( ،ICC-ASP/18/15 )3الفقرات  232إىل .227
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 - 7تأخذ علماً بالتعديالت املقرتحة مليثاق جلنة املراجعة الواردة يف املرفق الثالث لتقرير جلنة املراجعة
عن دورهتا العاشرة ،وتطلب إىل جلنة املراجعة أن تقدِّم مزيداً من املعلومات األساسية التفصيلية عن
قرر النظر يف هذه التعديالت ،مبا يف ذلك أي معلومات إضافية مقدمة من اللجنة،
التعديالت املقرتحة ،وتُ ِّ
آخذة يف االعتبار نتائج التقييم الذي سيقوم به املراجع اخلارجي ،من أجل اختاذ قرار حسب االقتضاء.
الرقابة على إدارة الميزانية

إن مجعية الدول األطراف
 - 2تُالحظ أن اخلطط االسرتاتيجية للمحكمة ومكتب املدعي العام تتسم بالدينامية وجيري حتديثها
على أساس منتظم؛
 - 2تالحظ اخلطط االسرتاتيجية للمحكمة ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة للفرتة 2022-2029
وتالحظ أيضاً أن اخلطط االسرتاتيجية تستفيد من اآلراء والتعليقات اليت تُبديها الدول األطراف يف احلوار
مع احملكمة ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة؛

رحب بتقرير مكتب املدعي العام بشأن تنفيذ خطته االسرتاتيجية للفرتة  2022-2022وتطلب
 - 3تُ ِّ
إىل احملكمة أن تواصل تقييم الدروس املستفادة الواردة يف هذا التقرير وتطويرها وتطبيقها؛
 - 4تؤكد من جديد أمهية تعزيز العالقة واالتساق بني التخطيط االسرتاتيجي وعملية امليزنة ،وهو أمر
حاسم يف مصداقية النهج االسرتاتيجي األطول أجالً واستدامته؛
 - 2تُشري إىل دعوهتا إىل احملكمة بعقد مشاورات سنوية مع املكتب يف الثلث األول من السنة بشأن
تنفيذ خططها االسرتاتيجية أثناء السنة التقوميية السابقة ،مبا يف ذلك استخدام مؤشرات األداء وحتسينها؛
 - 2تدعو احملكمة ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة إىل تقدمي تقارير سنوية إىل اجلمعية عن تنفيذ
اخلطط االسرتاتيجية؛
 - 7تُالحظ األدوار الرقابية للجنة املراجعة وجلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي للحسابات وآلية
الرقابة املستقلة ومكتب املراجعة الداخلية ،وتوصي بأن تواصل هذه اهليئات التوسع يف التنسيق من أجل
حتسني تبادل املعلومات وإبالغ النتائج يف الوقت املناسب فيما بينها ،ومع أجهزة احملكمة واملكتب
واجلمعية ،من أجل حتسني قدراهتا الرقابية إىل احلد األمثل وجتنب ازدواج االختصاص والعمل.
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المرفق الثاني
تقرير جهة التنسيق المعنية بموضوع المباني
ألف  -مقدمة
 - 2تُستمد والية موضوع امليزانية الفرعي املتعلق باملباين يف عام  2029من القرار
 ،ASP/17/Res.4الذي اعتمدته مجعية الدول األطراف يف دورهتا السابعة عشرة .ويف الفقرة  2من الفرع
زاي من ذلك القرار أكدت اجلمعية من جديد أن ”املكتب هو املسؤول عن الوالية املتعلقة باهليكل
اإلداري والتكلفة اإلمجالية للملكية [ملباين احملكمة] ،من خالل فريقه العامل يف الهاي الذي لديه آلية
تيسري معنية بامليزانية ،أو عند االقتضاء ،من خالل جلنة فرعية تابعة للفريق العامل“.
ICC-

وعني املكتب يوم  27متوز/يوليه  2029السيدة ماريا ستاييتش  -راديفويسا (صربيا) لتكون
-2
ن
جهة التيسري املعنية مبوضوع املباين.

باء -

االجتماعات والمناقشات
 - 3يف عام  ،2029عقد فريق الهاي العامل (”الفريق العامل“)أربع مشاورات بشأن موضوع املباين:
يف  23متوز/يوليه ويف  3تشرين األول/أكتوبر ويف  24تشرين األول/أكتوبر ويف  22تشرين الثاين/نوفمرب.
وشاركت احملكمة يف هذه االجتماعات.
 - 4وأثناء هذه االجتماعات ،أتيحت الفرصة للدول األطراف لدراسة ومناقشة آخر املعلومات الواردة
من احملكمة( )1بشأن مسائل املباين ،وخاصة موضوع استبدال األصول الثابتة .وباإلضافة إىل ذلك،
استفادت الدول األعضاء عن توصيات جلنة امليزانية واملالية (”اللجنة“) املعروضة يف تقارير دورتيها الثانية
والثالثني والثالثة والثالثني(.)2
 - 2وسلطت الدول األعضاء الضوء على الزيادة اهلامة يف امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي اخلامس:
املباين لعام  .)3(2020وأوضحت احملكمة أن ذلك يتصل جزئياً بزيادة مؤشر األسعار يف عقد الصيانة
الوقائية والتصحيحية ،ولكنه يرجع أساساً إىل إدراج تكاليف استبدال األصول الثابتة للمرة األوىل.

 - 1الصيانة

()1
()2
()3
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 - 2أُبلغت الدول األطراف أن متعهد الصيانة اجلديد للمحكمة منذ كانون الثاين/يناير  2029كان
شركة هاميانز إن يف ( .)Heijmans NVومت التعاقد مع الشركة على توفري حلول صيانة كاملة للمباين ،مبا
يف ذلك الصيانة الوقائية والصيانة التصحيحية واستبدال األصول الثابتة .ويشمل العقد أحكاماً بشأن
تقدمي تقارير منتظمة وكذلك بشأن مؤشرات األداء احملددة واحلوافز(.)4
 - 7ويف الرد على سؤال يتعلق باإلجراء املتبع للشراء أفاد قلم احملكمة بأن املتعهد مت اختياره بعد عملية
شراء دولية يف عامي  2027و ،2022ومت إبالغ نتائج هذه العملية إىل اللجنة .وكان اختيار املتعهد
على أساس أنه أرخص وأفضل املرشحني بعد تقييم تقين وجتاري منفصل قام به استشاريون خارجيون.
 - 2وأعربت بعض الدول األطراف عن قلقها من زيادة مؤشر األسعار يف عام  ،2020والحظت أن
العقد مل يتم إبرامه إالّ منذ فرتة قصرية جداً .والحظت دولة طرف أن هولندا ينبغي أن تتحمل ،باعتبارها
البلد املضيف ،مسؤولية حمددة فيما يتعلق بتكاليف صيانة املباين واستبدال األصول الثابتة .وأثريت أيضاً
أسئلة بشأن األساس املنطقي لفصل الصيانة عن استبدال األصول الثابتة .ويف الرد على املالحظة املتعلقة
مبسؤولية الدولة املضيفة أكدت هولندا أهنا باعتبارها الدول املضيفة قد سامهت كثرياً بالفعل يف احملكمة.
فقد قدمت قرضاً لبناء املباين اجلديدة مببلغ  93.2مليون يورو ليتم تسديده على أقساط سنوية ملدة 30
سنة بفائدة قدرها  2.2يف املائة .ومع ذلك ،كان مبلغ  22.2مليون يورو من هذا القرض مقدماً على
سبيل اهلدية من هولندا ،وبذلك يبقى مبلغ  72مليون يورو لتسدده احملكمة .وأكدت هولندا أهنا
ال تتح نمل مسؤولية إضافية يف تكاليف استبدال املباين.
-2

استبدال األصول الثابتة
 - 9قدنم متعهد الصيانة إىل احملكمة ”خطة مخسية“ حمدنثة الستبدال األصول الثابتة ،وترد تفاصيلها
يف تقرير احملكمة إىل جلنة امليزانية واملالية( .)5وتشمل امليزانية املقرتحة للمحكمة الربنامج الرئيسي اخلامس
لعام  2020القسط األول من التكاليف املوضحة يف اخلطة اخلمسية املذكورة.
()6

 - 20والحظت الدول األطراف أن جلنة امليزانية واملالية ذكرت يف تقريرها عن أعمال دورهتا الثالثة والثالثني
أهنا ترى بقوة ”أن استبدال األصول الثابتة ينبغي أن يبدأ اعتباراً من عام  ،“2020وشدندت على أن التأخري
لن يؤدي إىل زيادة تكاليف الصيانة واالستبدال الشاملة على املدى الطويل ويقلل من قيمة املباين فحسب،
ولكن سيؤدي أيضاً إىل زيادة املخاطر األمنية والتشغيلية للمحكمة“( .)7ويف الوقت نفسه ،سلطت اللجنة
الضوء على أمهية تأمني متويل مستقر الستبدال األصول الثابتة يف األجل الطويل بطريقة ميكن التنبؤ هبا بدون
حدوث تذبذبات ال لزوم هلا يف امليزانيات السنوية(.)8
()4
()5
()6
()7
()8
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 - 22ولوحظ أن اللجنة قد طلبت من احملكمة أن تقدِّم تقريراً شامالً خالل دورهتا القادمة يف أيار/مايو
 2020يتضمن(:)9
(أ)

خططاً وتقديرات حمدنثة وتفصيلية لألجل املتوسط واألجل الطويل؛

(ب) اقرتاحاً إلنشاء آلية متويل متعددة السنوات تشمل احتياطياً مالياً ملواجهة االحتياجات غري
املتوقعة والناشئة؛
(ج) آلية ميكنها أن توفِّر حوافز للمتعهد خلفض التكاليف من خالل حتديد املشرتيات األكثر اقتصاداً،
مع االستفادة من التقدم التكنولوجي وظروف السوق ،ضمن أمور أخرى.
 - 22وباإلضافة إىل ذلك ،أوصت اللجنة أن توافق اجلمعية على مبلغ خمفنض يبلغ  972 000يورو
الستبدال األصول الثابتة يف عام  ،2020وطلبت من احملكمة أن تعمل ضمن هذا اإلطار( .)10والحظت
اللجنة أيضاً أهنا ستنظر يف التوصية بنفس املبلغ لعام  ،2022بعد استعراض خطط وتقديرات تكاليف األجل
املتوسط واألجل الطويل(.)11
 - 23وباإلضافة إىل ذلك ،أوصت اللجنة بإنشاء آلية يقوم هبا خبري خارجي أو أكثر من الدول
األطراف بإسداء املشورة على أساس طوعي يف ختطيط وتنفيذ خطط استبدال األصول الثابتة ،وتقدمي
تقارير دورية إىل الفريق العامل يف الهاي بشأن املباين ،وكذلك تبادل املعلومات مع اللجنة(.)12
 - 24وأعربت بعض الدول األعضاء عن دعمها لتوصيات اللجنة باعتبارها آلية هامة للحفاظ على
قيمة املبىن .وأيّدت بعض الدول األطراف أيضاً إمكانية احلصول على مشورة خرباء بدون مقابل .ويف
الوقت نفسه ،أكدت بعض الدول األعضاء أهنا ترغب يف جتنب إنشاء هيئة أو جلنة أخرى من اخلرباء،
داع .ومت التأكيد أيضاً على أن خمتلف
ميكن أن تؤدي إىل مناقشات طويلة وتكاليف إضافية بدون ٍ
األطراف الفاعلة يقدمون بالفعل مشورة بشأن املباين ،مبا يف ذلك اللجنة واحملكمة واملتعاقد.
 - 22ومت لفت االنتباه إىل الفقرة  22من تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الثانية والثالثني ،والتوصية بأنه
ينبغي أن تناقش التوقعات احملدثة حتديد األولويات والوفورات وأوجه الكفاءة .وأكدت بعض الدول
األطراف على أن التقديرات ينبغي حتديثها بصورة منتظمة .والحظت بعض الدول األطراف أيضاً أن
ِّ
املتعهد الرئيسي ليس طرفاً مستقالً بالكامل ،لذلك ينبغي النظر إىل تقديراته بدرجة من احلذر .ومت أيضاً
إبداء نقطة مفادها أن دورات احلياة املعيارية املقدمة من جهات التصنيع ينبغي أن تعامل حبذر نظراً ألن
هذه اجلهات هلا مصلحة خاصة يف االستبدال املبكر .والحظ قلم احملكمة أن فرتة العمر املقرتحة جلميع
العناصر املنتظر استبداهلا قد خضعت أيضاً للتحليل يف إطار وحدة إدارة املرافق يف احملكمة ومن جانب
املتعهد الرئيسي.
()9
()10
()11
()12
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 - 22ويف الرد على استفسار بشان الدروس اليت سيتم استخالصها من املنظمات األخرى ،مبا يف ذلك
ما يتعلق بالنسب املئوية املالئمة لالستثمار يف الصيانة ،أكد ممثل قلم احملكمة أن احملكمة شاركت يف
شبكة مشرتكة بني الوكاالت تضم خرباء إدارة املرافق وجتتمع بصورة منتظمة ملناقشة القضايا وتبادل اآلراء.
ولوحظ أيضاً وجود بعض العناصر الفريدة يف مباين احملكمة اليت ال ميكن يف صددها إجراء مقارنة مباشرة
وال توجد هلا سوابق.
 - 27وأشار قلم احملكمة إىل أن موضوع استبدال األصول الثابتة وملكية األماكن قد نوقش بدرجة من
اإلسهاب مع جلنة الرقابة على املباين الدائمة( .)13وأشار قلم احملكمة إىل أنه يف حالة عدم تنفيذ
استبداالت األصول الثابتة املخططة فإن ذلك ميكن أن يسبب اضطراباً يف العمليات اليومية ويؤدي إىل
ارتفاع تكاليف الصيانة .وباإلضافة إىل ذلك ،لوحظ أنه ملا كان املتعهد الرئيسي هو نفسه املتعهد لكثري
من املباين األخرى ،مبا يف ذلك املنظمات الدولية األخرى يف الهاي ،فإنه يشرتي كميات كبرية من السلع
اليت ميكن عندئذ استخدامها ليس فقط يف مباين احملكمة وحدها ولكن أيضاً يف املباين األخرى ،مما يؤدي
إىل وفورات يف التكاليف.
 - 22والحظت بعض الدول األطراف أن املبىن هو بناء جديد نسبياً ولذلك يصعب تربير أي عمليات
الستبدال األصول الثابتة يف هذه املرحلة املبكرة .ويف صدد نُظم األمن ،أكد قلم احملكمة أهنا ظلت تعمل
بالفعل طوال مخس سنوات ومت اختبارها باستمرار للتأكد من عملها قُبيِل االنتقال إىل املباين اجلديدة.
 - 29وأثناء االجتماع املعقود يوم  3تشرين األول/أكتوبر ،استطاعت احملكمة بعد جولة يف املبىن أن
تُربز العناصر التقنية اليت ينتظر استبداهلا ،مبا يف ذلك عناصر من نظام إدارة املباين ونظام إدارة األمن
وكذلك غرقة املراقبة املركزية وغرفة التدفئة  -التهوية املركزية وتكييف اهلواء.
 - 20وأثري استفسار بشأن العناصر اليت لن يتم متويلها بسبب التخفيضات اليت أوصت هبا اللجنة .ويف
االجتماع املعقود يوم  24تشرين األول/أكتوبر ،قدنم قلم احملكمة بيان يوضح كيفية استخدام مبلغ
 972 000يورو ،وفقاً لتوصية اللجنة ،يف عامي  2020و .2022وتشمل بعض بنود استبدال األصول
الثابتة اليت سيتم تأجيلها الشاشات املوجودة يف غرفة املراقبة التقنية وحمطات العمل ملستخدمي نظام األمن
وأجهزة االستشعار يف مراكز الدعم ،واملرشحات الرملية يف بركة املرآة .وكان قلم احملكمة قد أوىل األولوية
لنظام إدارة املباين ألن هذا النظام هو املسؤول عن النُظم الفرعية ،مثل التحكم يف التدفئة والتربيد ،وأمن
احلرائق ،واإلضاءة ،إخل ،ونظراً ألن فشل النظام الفرعي ميكن أن يساهم يف فشل نظام اخلادوم بأكمله
وكذلك استبدال البنية التحتية خلادوم نظام إدارة األمن.
 - 22والحظت بعض الدول األطراف أن تكاليف تغطية األرضيات متثل أعلى العناصر تكلفة يف
استبدال األصول الثابتة حيث تبلغ  2.2مليون يورو يف مخس سنوات ،وأثري استفسار عما إن كان من
املمكن عملياً حتقيق أي وفورات .وأشار قلم احملكمة إىل أن تغطية األرضيات حبد ذاته ليس مكلفاً (32
()13
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يتعني تغطية مساحة كبرية ( 40 000مرت مربع) .وأبلغ قلم احملكمة أيضاً أن
يورو لكل مرت مربع) ولكن ن
الرقم املقرتح الستبدال األصول الثابتة ،وكذلك حالة السجاجيد ،سيخضع إلعادة تقييم قرب عام
 ،2022وهو املوعد املتوخى هلذا االستبدال.
 - 22ويف الرد على استفسار يتصل بإمكانية وجود آلية متويل متعددة السنوات( ،)14رد قلم احملكمة
السبل للتحرك قدماً هو إنشاء صندوق الستبدال األصول الثابتة ،ويتم متويله مببلغ
قائالً إنه يرى أن أفضل ُ
حمدند يرتاوح بني  3إىل  4مليون يورو سنوياً يف الثالثني سنة القادمة .وسوف يتم تقدمي اقرتاح هبذا املعىن
إىل جلنة امليزانية واملالية مقرتناً خبطة متجددة طويلة األجل من أجل جتنب االرتفاعات املسقطة.
-3

تبرعات التحف الفنية
 - 23رحب الفريق العامل مع التقدير بتربعات بتحف فنية ملبىن احملكمة يف عام  :2029تربع من
املكسيك بتحفه عنواهنا ” “Wings of Mexicoللفنان خورخي مارن ،ومت إزاحة الستار عنها يف حفل
يوم  22أيلول/سبتمرب وتربع من قربص لثالث لوحات فنية من جمموعة ” “Violated Beautyللفنان
ليفترييس أوليمبوس ،وأزيح عنها الستار يوم  22تشرين األول/أكتوبر.

جيم  -التوصيات
 - 24تُقدِّم جهة التنسيق من خالل املكتب الصياغة املقرتحة الواردة يف مرفق هذا التقرير لتنظر فيها
اجلمعية.

()14
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التذييل
صيغة مقترحة لقرار لعام 2019
إلدراجها في الميزانية
مباني المحكمة

إن مجعية الدول األطراف،
إذ تالحظ توصيات جلنة امليزانية واملالية بشأن الصيانة واستبدال األصول الثابتة ملباين احملكمة(،)1
 - 2توافق على أن يبدأ استبدال األصول الثابتة ملباين احملكمة مبستوى [ ...ألف يورو] يف ،2020
مع التأكيد على ضرورة النظر إىل الصيانة واستبدال األصول الثابتة مقرتنني؛
 - 2تؤكد على ضرورة وجود مربر كامل الستبدال األصول الثابتة وأن يكون ذلك حمدوداً فقط بتلك
العناصر الالزمة بصورة مطلقة ،وتطلب إىل احملكمة أن تكفل اختاذ مجيع التدابري لتحقيق الوفورات
والكفاءة ،مبا يف ذلك استخدام البدائل عن استبدال األصول الثابتة كلما أمكن ،وتدعو احملكمة إىل
تقدمي خطة وتقديرات طويلة األجل بشأن استبدال األصول الثابتة متشياً مع هذه املبادئ؛
 - 3تالحظ أنه ينبغي متويل أي احتياجات الستبدال األصول الثابتة يف املستقبل املنظور يف إطار
عملية امليزانية العادية؛
رحب باعتزام اللجنة القيام ،يف دورهتا الرابعة والثالثني( ،)2باستعراض اخلطط والتقديرات املتوسطة
 - 4تُ ِّ
األجل والطويلة األجل الستبدال األصول الثابتة ،وكذلك اآلليات املالية واإلدارية ،وتدعو اللجنة إىل
االضطالع بتحليل تفصيلي وتقييم للميزانية املقرتحة آخذة يف االعتبار ضرورة حتديد األولويات؛
 - 2تأخذ علماً بتوصية اللجنة( )3يف صدد آلية احلصول على مشورة خرباء على أساس طوعي من
الدول األطراف يف سياق ختطيط استبدال األصول الثابتة وتنفيذه ،وتدعو الدول األطراف إىل مواصلة
استكشاف هذه اإلمكانية وتقدمي مقرتحات يف هذا الصدد؛
 - 2تؤكد من جديد أن املكتب هو املسؤول عن الوالية املتصلة هبيكل احلوكمة والتكلفة اإلمجالية
للملكية ،من خالل فريقه العامل يف الهاي الذي يقوم بالتسهيل يف صدد امليزانية ،وتطلب تقدمي تقرير
بشأن املوضوع لتنظر فيه اجلمعية يف دورهتا التاسعة عشرة؛
رحب مع التقدير بالتربعات باألعمال الفنية املقدمة إىل أماكن احملكمة من عدة دول أطراف يف عام
 - 7تُ ِّ
.2029
____________
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()2
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