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  ∗استبدال التجهيزاتنفقات تقرير أعدته احملكمة بشأن 
  

  مقدمة  - ألف

 ا      شفوي ا                           ، يف دورا الثانية عشرة، عرض ")اللجنة "بيشار إليها فيما بعد (مليزانية واملالية جلنة اتلقت     - ١

 وأثناء العرض املذكور، الحظت احملكمة اجلنائية .١ وما بعدها٢٠١٠يتعلق باالفتراضات اخلاصة بامليزانية لعام 

استبدال ، من قبيل نفقات سيلزم أن ينظر فيه عددا ال بأس به من النأ")  احملكمةبيشار إليها فيما بعد (الدولية 

والتكاليف اليت يقترن ا االنتقال إىل أماكن عمل ا عن استهالكها معلومات توفر بشأتالتجهيزات اليت مل 

 .)٢( ٢٠١٢دائمة جديدة ودفع إجيار أماكن العمل املؤقتة بداية من أواسط عام 

كاليف احملتمل أن تكون عالية حباجة إىل أن ينظر فيها يف ويف هذا السياق، سلمت اللجنة بأن هذه الت   - ٢

وأوصت "). اجلمعية "بيشار إليها فيما بعد ( وأوصت بأن تعرض املسألة على مجعية الدول األطراف مرحلة مبكرة

ودعت . يكون شفافاعلى حنو الناتج عن استهالك املعدات التأثري احملتمل امليزانيات املقبلة تعكس  أناللجنة ب

  .٣اللجنة احملكمة إىل أن حتلل التأثري املترتب يف امليزانية وأن تقدم تقريرا إىل اللجنة يف دورا الثالثة عشرة

االستبدال املمكن نفقات وتصدت احملكمة للتوصية املقدمة من اللجنة فأجرت دراسة لتعيني     - ٣

تناول بالدرس يف هذه الدراسة سوى البنود تال و. ٢٠١٥إىل ٢٠١١للتجهيزات أثناء السنوات املقبلة املمتدة من 

 يورو ٥٠ ٠٠٠ يورو أو تزيد أو البنود األصغر اليت تصل قيمتها جمتمعة إىل ٥٠ ٠٠٠تساوي اليت ذات القيمة 

  .أو أكثر

                                        
  .ICC-ASP/8/CBF.2/2                      سابقا بوصفه الوثيقة    صدر   )∗ (
   .  ٣١     إىل   ٢٤          ، الفقرات  )ICC-ASP/8/5 (                                                         تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا الثانية عشرة  ) ١ (
  .  ٢٨                     املرجع نفسه، الفقرة  ) ٢ (

  .  ٣٠            فسه، الفقرة          املرجع ن ) ٣ (
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ا خالل في والغرض من هذا التقرير هو حتديد النفقات الزائدة املهمة اليت سيتعني على احملكمة أن ت    - ٤

 يستخدم هذا التقرير ،باإلضافة إىل ذلك.  وحتلل تأثريها يف امليزانية٢٠١٥ إىل ٢٠١١تدة من السنوات املم

  .أساسا لوضع التنبؤات باالحتياجات املالية املقبلة احملتملة اليت تتطلب ختصيص إعتمادات مالية كبرية احلجم

  االستبدال   -باء

  املركبات واملعدات : مهاميكن جتميع عمليات استبدال التجهيزات يف فئتني اثنتني  -٥

وهناك عالقة مباشرة بني التقصري يف استبادال املركبات واملعدات يف الوقت املناسب والزيادات الكبرية   -٦

والعمليات القضائية اليت تتوالها احملكمة تعتمد اعتمادا شديدا على . وقيةثاليت تشهدها تكاليف الصيانة وتناقص املو

 .الة عالية اجلودةدتشغيلية اليت تسهم يف حتقيق هدفها املتمثل يف توفري عاحللول التنقية واملرافق ال

  املركبات

 نساحلواالستبدال . فئة املركبات تشتمل على املركبات الالزمة للمكاتب امليدانية واملقر على حد سواء  -٧

باالحتياجات التشغيلية لى مستويات األمن واألمان املمكنة بالنسبة للموظفني كما يكفل الوفاء عالتوقيت يضمن أ

وعدم القيام باستبدال املركبات يف الوقت املناسب ميكن أن يسفر عن . يف املكاتب امليدانية وباملقر على حد سواء

  .وقية ويزيد يف تكاليف الصيانةثتناقص كبري يف مستوى األمان واملو

 :عايري التايل ذكرها أساساوضعت التقديرات املتعلقة بعمليات االستبدال احملتملة باستخدام املقد و -٨

نسبة للمركبات الوب.  سنوات٥تستبدل األصول بناء على تعرضها للتآكل يف غضون دورات قوامها   ) أ(

اليت تقطعها ال يرقى إىل العدد القياسي ميكن ألميال اليت تستخدم يف كثري من األحيان ولكن عدد ا

  .تشغيلهايف أمونة واقتصادية جتاوز معايري االستبدال املعتمدة شريطة بقاء املركبات م

  . يف املائة٣,٥ومؤشر أسعار االستهالك املستخدم هو   ) ب(

-٢٠١١( املتطلبات الشرائية احملتملة بالنسبة للمركبات خالل السنوات اخلمس املقبلة ١ويبني اجلدول  -٩

٢٠١٥.( 
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   املركبات– تاستبدال التجهيزا: ١اجلدول 

تاريخ   الكمية  البند  ال املتوقعةسنة االستبد

  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  الشراء

  املكاتب امليدانية

          ٥٠ ٢٨٥  ٢٠٠٥  ٠١  ينادجام ان-تويوتا ،مركبة

    ٢٥ ٠٠٠        ٢٠٠٩  ٠١  جاميناد ان-تويوتا ،مركبة

          ٢٨٦ ٠٧١  ٢٠٠٥  ٠٥   أبيشي–تويوتا ،مركبة

          ٢١٦ ٠٨٩  ٢٠٠٦  ٠٢   بونيا-تويوتا الند كروزر ،مركبة

          ٦٨ ٣٦٤  ٢٠٠٥  ٠٢   بونيا-سان ني –،مركبة

          ٢٠٠ ٠٠٠  ٢٠٠٥  ٠٤   كامباال-،نيسان مركبة

          ٢١٦ ٠٨٩  ٢٠٠٦  ٠٢   كامباال- ند كروزر تويوتا ال،مركبة

        ٧٣ ١٥٩    ٢٠٠٧  ٠٢   كامباال-نيسان مركبة،

      ٢٥٠ ٢١١      ٢٠٠٨  ٠٥  بانغي–  الند كروزرمركبة،تويوتا

    ٥٠ ٠٠٠        ٢٠٠٩  ٠٢   بانغي-مركبة،تويوتا 

          ١٥٠ ٠٠٠  ٢٠٠٥  ٠٣   كنشاسا-نيسان مركبة،

    ٣٥ ٠٠٠        ٢٠٠٩  ٠١   كنشاسا-مركبة،تويوتا 

          ٢١٦ ٠٨٩  ٢٠٠٦  ٠٢  كنشاسا –  الند كروزمركبة،تويوتا

    ١٢١ ٢٤٩        ٢٠٠٩  ٠٢   كنشاسا- نيسان مركبة،

  املقر

  ٤٠ ٠٠٠          ٢٠١٠  ٠١  )للركاب( BMW 530iمركبة، 

    ٤٠ ٠٠٠        ٢٠٠٩  ٠١  )للركاب (برتمرسيدس مركبة، 

  ٤٠ ٠٠٠          ٢٠١٠  ٠١  )للركاب (BMW 530iمركبة، 

          ٩٠ ٠٠٠  ٢٠٠٤  ٠٣  )للركاب( رينو ،شاحنة صغرية

      ٣٠ ٠٠٠      ٢٠٠٨  ٠١  )للركاب(سلر يكرا ،شاحنة صغرية

          ٢٠ ٠٠٠  ٢٠٠٥  ٠١  )للركاب( رينو شاحنة صغرية،

        ٢٥ ٠٠٠    ٢٠٠٤  ٠١  )للركاب(رينو  شاحنة صغرية،

        ٣٠ ٠٠٠    ٢٠٠٤  ٠١  )للركاب (رينوشاحنة صغرية،

          ٣٠ ٠٠٠  ٢٠٠٤  ٠١  )للسلع(  رينوشاحنة صغرية،

          ٢٠ ٠٠٠  ٢٠٠٤  ٠١  )للركاب(رينو شاحنة صغرية،
نظم االستجابة األولية، (مركبات 

  )وحدة الضحايا والشهود
٢٠٠٩  )٤(٣,٥-

٢٠١٠  
        ٨٧ ٥٠٠  

  ١٦٧ ٥٠٠  ٢٧١ ٢٤٩  ٢٨٠ ٢١١  ١٢٨ ١٥٩  ١ ٥٦٢ ٩٨٧       باليورواموع

  

  

                                        
  .                                                                                                                  عدد السيارات يتوقف على متطلبات نظم االستجابة األولية احمللية، وقدرة الشركاء يف نظام االستجابة األولية احمللية، وما إىل ذلك ) ٤ (
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  املعدات

أجهزة تشتمل هذه الفئة باألساس على معدات املعلومات واالتصال واملعدات السمعية والبصرية و  -١٠

  .شعة السينية واملنظومات األمنيةاألتصوير ب

وأجهزة . نوات تقريبا س١٠سينية هي العة األشأجهزة تصوير بويقدر أن الفترة اليت ميكن فيها تشغيل   -١١

على أن التقدم . لها قسم األمن والسالمة التابع للمحكمة وهي ختضع لالستعمال اليومي الكثيف   يشغ التصوير هذه 

التكنولوجي على صعيد تكنولوجيا الفحص وأجهزة كشف األخطار قد تفترض متطلبات استبدال إضافية بالنسبة 

  .هلذه اآلالت

قامت به احملكمة من استبدال للتجهيزات ومتطلباا من من العمدات بالنسبة ويبني اجلدول أدناه ما   -١٢

  .٢٠١٥-٢٠١١لفترة السنوات 

   املعدات–استبدال التجهيزات نفقات : ٢ اجلدول

تاريخ   الكمية  البند  ةالحتياز املتوقعا /سنة االستبدال

  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  الشراء

  املكاتب امليدانية

          ١٢٢ ٦٠٣  ٢٠٠٦  ٠١   أبيشي-  ٣,٩ة، حممولة على مقطورة حمطة طرفي

        ١١٩ ٨٠٩    ٢٠٠٧  ٠١   بانغي-  ٣,٩حمطة طرفية، حممولة على مقطورة 

        ١١٩ ٨٠٩    ٢٠٠٧  ٠١   يونيا-  ٣,٩حمطة طرفية، حممولة على مقطورة 

نظام ثابت لعقد املؤمترات عرب الفيديو جبيمع 

  املكاتب امليدانية

  ٢٥٠ ٠٠٠        ٢٥٠ ٠٠٠  جديد  ٠٥

  املقر

  جهاز تصوير باألشعة السينية

–٥ (٥٠٣٠(  

١٢٠ ٠٠٠      ٢٠٠٣  ٠٢      

  جهاز تصوير باألشعة السينية

- ٦٠٤٠  

٦٠ ٠٠٠    ٢١٦ ٠٨٩  ٢٠٠٣  ٠١      

  جهاز تصوير باألشعة السينية

- ١٠٠/١٠٠  

١٠٠ ٠٠٠      ٢٠٠٣  ٠١      

  جهاز تصوير باألشعة السينية

- ٦٠٤٠  

١٢٠ ٠٠٠        ٢٠٠٤  ٠٢    

   تصوير باألشعة السينيةجهاز

- ٦(٥٠٣٠(  

١٢٠ ٠٠٠        ٢٠٠٤  ٠٢    

  جهاز تصوير باألشعة السينية

- ٦٠٤٠  

٦٠ ٠٠٠        ٢٠٠٤  ٠١    

رفع مستوى وجودة (نظام مراقبة الدخول 

  )بطاقات الدخول وأجهزة قراءة هذه البطاقات

٢٠٠٣  ٠١-  

٢٠٠٤  

٧٥ ٠٠٠          

                                        
  .              أو ما يعادهلا ٦     ٠٤٠         بأجهزة  ٥     ٠٣٠                                          سيستعاض عن أجهزة التصوير باألشعة السينية  ) ٥ (
  .            املرجع نفسه ) ٦ (
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          ٥٠ ٠٠٠  ٢٠٠٤  ٠٢  نظام التربيد لغرف الشبكة احمللية

نظام تربيد قاعات احملاكمة اهزة بالوسائل 

  السمعية والبصرية وقاعة الشبكة احمللية

          ٧٧ ٠٠٠  جديد  ٠٣

للبيانات من أجل الربط /أعمدة للكهرباء

   الكهربائي واملعلومايت

    ١٠٠ ٠٠٠          

 ٠٠٠  استبدال كافة الفوانيس الضوئية املشعة

١٠  

  ٦٥ ٠٠٠          

ق الدائرة وشاشات احلواسيب يف التلفزيون املغل

  نظم املراقبة

  ٥٥ ٧٥٠  ٢٠٠٤          

واخلوادم املسخرة إلدارة MM800 حواسيب 

  النظام األمين

  ٥٠ ٠٠٠  ٢٠٠٤          

لتخزين واستعادة كافة الوثائق (شبكة التخزين 

  )والبيانات املتعلقة باملعامالت

٢٠٠٥  ٠١ -

٢٠٠٦  

٢ ٠٢٠ ٠٠٠          

دات قاعة احملاكمة ملع) على مراحل(االستبدال 

  ولشبكة الوسائل السمعية والبصرية

٢٠٠٣  ٠١-  

٢٠٠٤  

  ٦٧٥ ٠٠٠  ٦٧٥ ٠٠٠  ٦٧٥ ٠٠٠  ٦٧٥ ٠٠٠  

طريقة للتشفري (مرافق ذات مفاتيح للعموم 

  )املأمون خاصة بإرسال الوثائق السرية

٢٠٠ ٠٠٠        ٢٠٠٦  ٠١    

        ٤٠٠ ٠٠٠    جديد  ٠١  )٧(مصفوفة فيديووية جبميع نقاط الدخول

          ٥٠٠ ٠٠٠  جديد  ٠١   لألرشفة الطويلة األجل نظام

    ٢٥٠ ٠٠٠      ٢٥٠ ٠٠٠  جديد  ٠١  )٨(نظام الفيديو حبسب الطلب

        ٢٧٠ ٠٠٠    جديد  ٠١  منصة األجهزة السرية اإللكترونية

  ٨٧ ٥٠٠        ٢٠٠ ٠٠٠  جديد  ٠١  )٩(منصة أجهزة التحليل املتكامل

  ٩٢٥ ٠٠٠  ١ ٤٢٥ ٠٠٠  ٩٥٥ ٠٠٠  ١ ٥٨٤ ٦١٨  ٣ ٨١٥ ٣٥٣      اموع باليورو

  معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام  -جيم

بالسعي احملكمة لزم تقدمت اللجنة، يف دورا احلادية عشرة، بتوصية إىل اجلمعية مفادها أن تتخذ قرارا ب -١٣

ورا الثامنة، وأوصت كذلك بأن تقدم احملكمة تقريرا إىل اجلمعية يف د. لتنفيذ معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام

مبا ، بتنفيذ معايري احملاسبة الدولية للقطاع العامذات الصلة الالحقة لتدابري طة وااخلعن طريق اللجنة، بشأن مشروع 

  .)١٠(ثار املالية املترتبة والتعديالت الضرورية الواجب إدخاهلا على النظام املايل والقواعد املاليةاآليف ذلك 

                                        
                           ومن شأنه أن ميكن كافـة        .                                                                                    النظام ستوفر للمحكمة القدرة على أداء خدمة فيديوية كاملة من مجيع املواقع                             إن متانة هذا    ) ٧ (

  .                                                                      املراكز اليت توفر اخلدمات اإلعالمية من احلصول على نفس اخلدمات السمعية البصرية
  . ت                                                                        سوف ميكن هذا النظام احملكمة من توفري نقال مسعيا بصريا للجلسات عن طريف االنترن ) ٨ (
                                                                                                                   ستسمح هذه املنصة بتخزين ومراقبة وحتليل الوقائع واألحداث اليت جتري يف مواقع ختضع الختصاص احملكمة وذلك بغية                   ) ٩ (

  .                                        توحيد وحتسني طرق مجع البيانات وحتليل املخرجات
                     الـسابعة، الهـاي،                                                                                       الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة    )  ١٠ (

            ، الفقـرة    ٢-     بـاء –   ثاين  ال      الد     ، )ICC-ASP/7/20                   اجلنائية الدولية،                 منشور احملكمة    (      ٢٠٠٨       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٢-  ١٤

١٨  .  
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. معايري احملاسبة الدولية للقطاع العامطبيق املطلوبة لدعم تات االستثمارية لنفق أدناه ا٣ويبني اجلدول  -١٤

وتشمل املوارد املطلوبة االستثمار يف جمال تدريب املوظفني، والدعم الذي يقدمه اخلرباء االستشاريون لتسوية 

 والدعم املقدم لرائد املشروع املسائل احملاسبية وإدخال تغيريات على ممارسات احملاسبة والتكاليف املتعلقة باملوظفني

وإعداد مجلة من األدلة احملاسبية املفصلة وحتليل وتنقيح النظام املايل والقواعد املالية والتكاليف ذات الصلة 

معايري تطبيق وسيتم إعداد تقرير كامل يتناول . بتكنولوجيا املعلومات من أجل حتديث الربامج والرخص والتدريب

 .قطاع العام يعرض بوصفه تقريرا مفصال مقدما إىل اللجنة يف دورا الثالثة عشرةاحملاسبة الدولية لل

   معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام–رى األخنفقات االستثمارية ال: ٣اجلدول 

  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  

تطبيق معايري احملاسبة الدولية 

  للقطاع العام

  صفر  ٥٣ ٨٣٥  ١٧٤ ٤٦٧  ٦٧٧ ٨٠٠  ٦٥٢ ٨٠٠  ٤٠٩ ٤٠٠

  صفر  ٥٣ ٨٣٥  ١٧٤ ٤٦٧  ٦٧٧ ٨٠٠  ٦٥٢ ٨٠٠  ٤٠٩ ٤٠٠  اموع باليورو

  املباين املؤقتة -دال

ه عندما ينقضي أجل االتفاق املربم بني الدولة املضيفة نجرى تذكري اللجنة يف دورا الثانية عشرة بأ  -١٥

، ستتكبد احملكمة تكاليف إجيارية ملدة سنة ٢٠١٢ عام واحملكمة ذي الصلة باملباين املؤقتة املؤجرة جمانا حبلول أواسط

وبينت الدولة املضيفة أن التكاليف اإلجيارية . ٢٠١٤ونصف السنة إىل أن تصبح املباين الدائمة جاهزة يف عام 

     ستصل إىل ما جمموعه) the Arc and Haagse Veste( بالنسبة ملبنيي املقر احلاليني ٢٠١١التقديرية لعام 

اسيب اآليل تن انقضاء فترة اإلجيار ااين سيكون النصيب الحني و٢٠١٢ويف عام .  يورو٦ ٣٢ ١٨٤ ٠٣٢

 يورو يف عام ٦ ٣٦٢ ٥١٦ يورو مث يرتفع إىل حنو ٣ ١٨١ ٢٥٨للمحكمة يف استئجار املباين املؤقتة ما مقداره 

١١( ٢٠١٣.( 

يد إجيار املباين املؤقتة بداية من أواسط عام  أدناه األثر يف امليزانية الناجم عن تسد٤ن اجلدول     ويبي    -١٦

٢٠١٢.  

   املباين املؤقتة–اإلجيار : ٤اجلدول 

  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

  صفر  صفر  ٦ ٣٦٢ ٥١٦  ٣ ١٨١ ٢٥٨  صفر   املباين املؤقتة-اإلجيار

  صفر  صفر  ٦ ٣٦٢ ٥١٦  ٣ ١٨١ ٢٥٨  صفر  اموع باليورو

  

  

                                        
  .   ١٠٥         ، الفقرة  )ICC-ASP/8/5 (                                    واملالية عن أعمال دورا الثانية عشرة          امليزانية             تقرير جلنة  )  ١١ (
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   االستنتاجات -هاء

 ٢٠١٥-٢٠١١اه موجرا عاما ذه النفقات الزائدة الكبرية احملتملة خالل األعوام  أدن٥يرد اجلدول  -١٧

 .وأثر هذه النفقات يف امليزانية

  ستبدال التجهيزات وللمتطلباتلنفقات اموجز عام : ٥اجلدول 

  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  استبدال التجهيزاتنفقات 

  ١٦٧ ٥٠٠  ٢٧١ ٢٤٩  ٢٨٠ ٢١١  ١٢٨ ١٥٩  ١ ٥٦٢ ٩٨٧  املراكب

  ٩٢٥ ٠٠٠  ١ ٤٢٥ ٠٠٠  ٩٥٥ ٠٠٠  ١ ٥٨٤ ٦١٨  ٣ ٨١٥ ٣٥٣  التجهيزات 

  صفر  ٥٣ ٨٣٥  ١٧٤ ٤٦٧  ٦٧٧ ٨٠٠  ٦٥٢ ٨٠٠   )١٢(معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام

  صفر  فرص  ٦ ٣٦٢ ٥١٦  ٣ ١٨١ ٢٥٨  صفر  املباين املؤقتة

  ١ ٠٩٢ ٥٠٠  ١ ٧٥٠ ٠٨٤  ٧ ٧٧٢ ١٩٤  ٥ ٥٧١ ٨٣٥  ٦ ٠٣١ ١٤٠  اموع باليورو

واحملكمة حباجة إىل ايراد املتطلبات الالزمة الستبدال املعدات احملددة يف هذا التقرير فضال عن املدفوعات  -١٨

 ويلزم .إىل اللجنةليت تقدم ا) ٢٠١٥-٢٠١١( املقبلة ةاإلجيارية ذات الصلة باملباين املؤقتة يف امليزانيات املقترح

  .ةؤاملتطلبات املقبلة ومعاجلة االحتياجات املالية معاجلة كفاستبدال التجهيزات بغية الوفاء بالتخطيط لنفقات 

- - - 0 - - -  

                                        
            يتمثل يف       ٢٠١٠                      املبلغ القديري لعام      .     ٢٠١٤       إىل       ٢٠١٠                         دى السنوات املمتدة من                                              يتوقع أن تتكبد هذه النفقات على م        )  ١٢ (

  .      يورو   ٤٠٩     ٤٠٠


