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[مشروع] تقرير عن أنشطة لجنة الرقابة
إضافة
المرفق األول
مشروع قرار بشأن المباني الدائمة
إن مجعية الدول األطراف،
إذ تشري إىل قراراهتا املعتمدة بشأن املباين الدائمة ،مبا يف ذلك القرار
 ،(1(ICC-ASP/6/Res.1والقرار  ،)2(ICC-ASP/7/Res.1والقرار  ،)3(ICC-ASP/8/Res.5والقرار
()6
()5
()4
 ، ICC-ASP/8/Res.8والقرار  ، ICC ASP/9/Res.1والقرار  ، ICC-ASP/10/Res.6والقرار ICC-
( )9
واICC-ICC-
 ،)7(ASP/11/Res.3والقرار  ،)8(ICC-ASP/12/Res.3والقرار ،ICC-ASP/13/RES.2

_________________________

( )1الوثائق الرمسية  ...الدورة السادسة  ،)ICC-ASP/6/20( 0227 ...اجمللد األول ،اجلزء الثالث.
( )2الوثائق الرمسية  ...الدورة السابعة  ،)ICC-ASP/7/20( 0222 ...اجمللد األول ،اجلزء الثالث.
( )3الوثائق الرمسية  ...الدورة الثامنة  ،)ICC-ASP/8/20( 0222 ...اجمللد األول ،اجلزء الثاين.
( )4الوثائق الرمسية  ...الدورة الثامنة (املستأنفة)  ،)ICC-ASP/8/20/Add.1( 0202 ...اجلزء الثاين.
( )5الوثائق الرمسية  ...الدورة التاسعة  ،)ICC-ASP/9/20( 0202 ...اجمللد األول ،اجلزء الثاين.
( )6الوثائق الرمسية  ...الدورة العاشرة  ،)ICC-ASP/10/20( 0200 ...اجمللد األول ،اجلزء الثاين.
( )7الوثائق الرمسية  ...الدورة احلادية عشرة  ،)ICC-ASP/11/20( 0200 ...اجمللد األول ،اجلزء الثاين.
( )8الوثائق الرمسية  ...الدورة الثانية عشرة  ،)ICC-ASP/12/20( 0203 ...اجمللد األول ،اجلزء الثاين.
( )9الوثائق الرمسية  ...الدورة الثالثة عشرة  ،)ICC-ASP/13/20( 0204 ...اجمللد األول ،اجلزء الثاين.
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 )10(،ASP/13/RES.6وإذ تؤكد من جديد على أمهية املباين الدائمة بالنسبة ملستقبل احملكمة،
وإذ حتيط علما بتقرير جلنة املراقبة املعنية باملباين الدائمة،
وإذ تشري إىل توصيات مراجع احلسابات اخلارجي ،فضال عن تقريري جلنة امليزانية واملالية عن
أعمال دورتيها الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والتوصيات الواردة فيهما،
وإذ تؤكد على عزمها الراسخ يف إجناز املشروع املوحد لتشييد املباين الدائمة واالنتقال إليها
بامليزانية احملددة البالغ قدرها  602مليون يورو اليت ال جيوز صرف  8.999.565يورو منها إذا ما
كانت آلية تبادل العقد مع املقاول الرئيسي تنتج مثل هذه النتائج املتوقعة ،كما ورد القرار ICC-
،ASP/13/RES.6
وإذ تؤكد أيضا على دور جلنة الرقابة يف تنفيذ ،يف إطار السلطة املفوضة هلا ،أي إجراءات قد
تكون هناك حاجة إليها لضمان مضي املشروع بسالم ضمن حدود امليزانية ومستوى اإلنفاق ،فضال عن
أن تكون تكاليف ملكية املباين الدائمة منخفضة إىل أدىن حد ممكن،
وإذ تشري إىل الضغوط الواقعة على االحتياطي اإلسرتاتيجي للمشروع ،نتيجة لتخفيضات
أجريت على احتياطيات أخرى قبل عام ،2172
وإذ تشري أيضا إىل أن األمن املايل ينبغي أن يكون جزءا ال يتجزأ من الغالف املعتمد يف امليزانية
ملنع أي جتاوز حمتمل ملستوى النفقات ،وهو ما قد يؤثر سلبا على األهداف املالية للجمعية،
وإذ تذكر بأن جلنة الرقابة واملسجل قررا أن يعمال معا بروح من الثقة املتبادلة والتعاون على كفالة
حتقيق هدف املشروع املوحد،
وإذ تشري إىل أن مشروع املباين الدائمة قد اكتمل يف  6تشرين الثاين/نوفمرب عام ،6085
وتذكر بأن هدفها هو أن تكون احملكمة قادرة على االنتقال تدرجييا إىل املباين اجلديدة وأن تشغلها بصورة
كاملة حبلول كانون األول/ديسمرب ،6085
وإذ تذكرﱢ أيضا بأنه يتعني تسليم املباين الدائمة بنوعية جيدة ويف حدود امليزانية املعتمدة مع
جتن العناصر اليت قد ال تكون ضرورية حلسن أداء املهام األساسية للمككمة أو اليت خبالف ذلك يكون
هلا تأثري سليب على التكلفة اإلمجالية للملكية،
وإذ تشري إىل رغبة الدول األطراف يف أن تعكس املباين الدائمة على حنو كاف دور اجلمعية يف
إدارة نظام روما األساسي ،وبالتايل ،يف أن تؤخذ مصاحل الدول األطراف يف االعتبار الكامل يف إدارة
املباين مستقبال،

_________________________

()10
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33A2-A-131115

2

ICC-ASP/14/33/Add.1

أوال -حوكمة المشروع وإدارته
 -8.ترح بتقرير جلنة الرقابة وتعرب عن تقديرها هلا ،وملدير املشروع وللمككمة وللدولة املضيفة
على التقدم احملرز بشأن مشروع املباين الدائمة املوحد منذ الدورة الثالثة عشرة للجمعية؛ وتشجع األعضاء
واملراقبني على مواصلة العمل معا بكفاءة يف اللجنة بأقصى قدر من الشفافية املتبادلة ،يف اجتماعات
مفتوحة إىل أقصى حد ممكن ،لتكقيق النجاح يف االنتهاء من املشروع املوحد،
ألف -مشروع البناء
-6
-6

توافق على خمطط التدفق النقدي املنقح الوارد يف املرفق األول؛

ترح مبا

يلي:

االنتهاء من املشروع ،وبأن احملكمة شغلت املباين اعتبارا من  6تشرين الثاين/نوفمرب ،6085
(أ)
بتكاليف تدخل يف الوقت الراهن يف حدود الغالف املايل اإلمجايل األقصى وهو  602مليون يورو ،مبا
يف ذلك ميزانية البناء من  89591مليون يورو وميزانية االنتقال مبقدار  8899مليون يورو؛
(ب) أن الفرتة ما بني شهري تشرين الثاين/نوفمرب وكانون األول/ديسمرب  6085ستبقى متاحة
بشكل كامل للمككمة الستكمال انتقاهلا من املباين املؤقتة إىل الدائمة ،وأن االنتقال الفعلي للمككمة
سيتم يف كانون األول/ديسمرب 6085؛
(ج) أن التنفيذ املستمر السرتاتيجية مراجعة التكلفة اليت وضعتها جلنة املراقبة ،مبا يف ذلك يف أعقاب
التكليف من اجلمعية يف دورهتا الثالثة عشرة املستأنفة ،وذلك حىت يستمر املشروع قي توفري مبان ذات
نوعية جيدة مع تفادي العناصر اليت قد ال تفي باملعايري الالزمة لالتساق مع املهام األساسية للمككمة،
أو اليت من شأهنا أن تؤثر بطريقة أو أخرى سلبا يف التكلفة اإلمجالية للملكية؛
 -5حتيط علما بالوضع املايل احلايل للمشروع ،مبا أنه ال يتوقع أن تعرف تكاليفه النهائية إال بنهاية
شهر آذار/مارس  ،6082مبا أنه تتوقف على اآلليات التعاقدية مع املقاول الرئيسي؛
 -5تشدد على أمهية الرقابة الصارمة على التغيريات اليت تطرأ على االحتياجات إىل غاية اكتمال
االنتقال ،واستخدام احتياطي املشروع كوسيلة مالذ أخري فقط ،من أجل ضمان تسليم املشروع وفق
التكلفة ،واجلودة ويف الوقت املناس ؛
باء -مشروع االنتقال
تطل من جلنة املراقبة واحملكمة أن تتأكدا ،من خالل مدير املشروع ،من اختاذ مجيع التدابري
-2
لشغل املباين الدائمة يف موعد ال يتجاوز كانون
التكضريية الالزمة لتمكني احملكمة من االستعداد َ
األول/ديسمرب  2172من أجل جتن أي نفقات إضافية للدول األطراف ،وأن تقدﱢما تقريرا مفصال
لذلك إىل املكت وإىل جلنة امليزانية واملالية
2
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 -1تطل أيضا من جلنة الرقابة واحملكمة أن تتأكدا ،من خالل مدير املشروع ،من أن تكون هناك
عملية استعراض جادة ومستمرة على ىنكو فعال لعناصر االنتقال على وتنفيذها مع مراعاة أي خيارات
جديدة لتكقيق وفورات ،مبا يف ذلك ،على سبيل املثال ال احلصر ،استعراض متطلبات املستخدمني،
والنظر يف أصول احملكمة ،وإجراء عمليات الشراء.
 -1تذكرﱢ هبدفها يف أن تظل التكاليف املتصلة مبشروع االنتقال منخفضة قدر اإلمكان من أجل
البقاء يف حدود امليزانية املعتمدة البالغ قدرها  77.2مليون يورو وإن أمكن دون هذه احلدود؛
 -9تذكرﱢ كذلك بالقرار الذي اختذته بتمويل تكاليف االنتقال مببلغ يصل إىل  2.1ماليني يورو
من الفائض املتعلق بالسنوات املالية من  2172إىل  ،2174على أن يتم احتساهبا كعمليات تسديد مرة
واحدة ، ،وأن مبلغ  595مليون يورو مت متويله يف عام  6085بالفائض الذي يعود إىل عام ،6086
وهو ما جيعل املبلغ املستكق احلايل الذي سيتم متويله يف حدود  899يورو ،ومن املتوقع أن يكون ذلك
()11
بفائض عام .6085
جيم -المشروع الموحد
 -80تذكر بأن إمجايل التكاليف املقدرة (مستوى النفقات املتوقعة) تبلغ  605مليون يورو للمشروع
املوحد ،و 192819200مليون يورو من امليزانيات السنوية العادية للمككمة إلدارة املشروع؛
 -88تشري أيضا إىل أن ميزانية املشروع املوحد هي نتيجة للقرارات اليت اختذت الحقا يف عام
( 6089توحيد امليزانية ،عند  89591مليون يورو) ،ويف عام ( 6085السلطة املفوضة للجنة لزيادة
امليزانية إىل غاية  600مليون يورو) ،ويف عام ( 6085زيادة إىل غاية  602مليون يورو)؛
. -86وإذ تشري إىل أنه يف حني أن التكاليف ال تزال حىت اآلن ضمن ميزانية املشروع املوحد اليت
وضعتها اجلمعية عند  602مليون يورو ومستوى اإلنفاق املتوقع عند  605مليون يورو ،فإن هناك حاليا
ضغوطا على تقديرات التكلفة النهائية ،وإىل أن هناك حاجة إىل اختاذ تدابري لتوفري األمن املايل للمشروع
يف حالة جتاوز التكاليف؛
 -89تطل من جلنة الرقابة ومدير املشروع التأكد من أن يتم بذل قصارى اجلهد للكد من املخاطر،
والبكث عن فرص لتكقيق وفورات إضافية ،وتسليم املشروع يف مستوى اإلنفاق املتوقع الذي يبلغ 605
مليون يورو ،وغالف ميزانيته احلايل؛
 -85وإذ ترح مبا قامت به جلنة الرقابة من فكص دقيق جلميع العقود العالقة ،واعتماد سياسة
حكيمة للكفاظ على الوفورات املوجودة يف مشروع االنتقال كاحتياطي ليستخدم كمالذ األخري ،هو ما
من شأنه أن يسهم يف التخفيف من خماطر جتاوز التكاليف يف املشروع املوحد ،وترح أيضا بعمل مدير
املشروع واحملكمة لتكقيق أفضل النتائج والفعالية من حيث التكلفة يف عملية إبرام العقود؛

_________________________

()11

املرجع نفسه ،الفقرة .00
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 -85تؤيد قرار جلنة الرقابة( )12بشأن ما يلي:
إبرام مجيع العقود اليت متت املوافقة عليها ،وااللتزام هبا وتنفيذها وذلك لتكقيق ختفيض التكاليف
(أ)
على قيمة العقد إىل االمسية احلد األقصى؛
(ب)

تقيد أي الوفورات حتققت يف العقود املرخصة يف احتياطي مشروع االنتقال؛

(ج) يبقى احتياطي مشروع االنتقال حتت السلطة احلصرية للجنة ،وال جيوز صرفه يف أي وجه من
أوجه اإلنفاق دون إذن من اللجنة؛
 -82تكرر طلبها بأن تواصل جلنة الرقابة تنفيذ رقابة صارمة على النفقات عن طريق اإلجراءات
املناسبة إلدارة ميزانية املشروع ومراقبتها ،مبا يف ذلك من خالل اإلذن مسبقا بأية التزامات سيدخل فيها
املشروع ،ويف هذا الصدد؛
 -81تطل أيضا من جلنة الرقابة التأكد من االحتفاظ بأي وفورات حتققت يف هذه املرحلة
كاحتياطي من أجل التخفيف من أن تتجاوز خماطر أسوأ حالة حمتملة مستوى اإلنفاق مستوى اإلنفاق
املتوقع وهو  605مليوم يورو؛
 -81تطل أيضا من مكت مدير املشروع مواصلة استعراض متطلبات املشروع املوحد املتعلقة
بواجبات مل يتم بعد االلتزام هبا ،ال سيما عن طريق تنقيح املواد وذلك لتجن أن تتضمن أي مفهوم
حديث للجودة ،وذلك هبدف حتقيق خفض التكاليف يف جماالت املشروع اليت ال تؤثر على شغل احملكمة
للمباين يف كان األول/ديسمرب 6085؛

ثانيا -سعة المباني
 -89وإذ تقر بأن سعة املباين املوجودة يف مرحلة اإلنشاء النهائية تستوع  89916حمطة عمل،
بقدرة نظرية تصل إىل  89589حمطة عمل ،إذا ما مت حتويل مجيع املكات الفردية إىل مكات مشرتكة،
وتقليص مساحة قاعة االجتماعات بشكل كبري لتوفري مساحات إضافية للمكات ،
 -60وإذ تضع يف اعتبارها أنه سيكون على املباين الدائمة استيعاب احملكمة على املدى الطويل ،وأن
التوسع يف املباين الدائمة ليس متوقعا إىل حد معقول يف املستقبل القادم القري ،
 -68تطل من احملكمة أن تعترب املباين الدائمة كعامل ثابت يف اسرتاتيجية منوها ،وعليها يف هذا
الصدد أن تتأكد من أن أي طل لقبول زيادات مستقبلية يف مستوى موظفيها يتم تسبيبه يف ضوء سعة
املباين واحللول اخلاصة اليت يتم التوصل إليها الستيعاب املوارد البشرية،
 -66تطل أيضا من احملكمة تقدمي سيناريوهات حمددة عن اآلثار اليت ميكن أن تكون السرتاتيجيات
منوها على سعة املباين الدائمة ،يف املدى القصري والطويل.
_________________________

()12
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ثالثا  -تمويل المشروع
ألف -احتياجات التمويل
 -69إذ تشري إىل أن جمموع احتياجات التمويل للمشروع املوحد تبلغ حاليا  992مليون يورو ،نتيجة
القرارات اليت اختذهتا اجلمعية يف عام  899( 6089مليون يورو) ،ويف عام  599( 6085مليون يورو)،
ويف  5( 6085ماليني يورو)؛
 -65وإذ تضع يف اعتبارها أن زيادة النفقات اليت متت املوفقة عليها يف عام  6085سيتم متويلها
باللجوء إىل االحتياطيات يف صندوق االلتزامات املتصلة باستكقاقات املوظفني وصندوق رأس املال
()13
العامل.
باء  -التكلفة النهائية ومراجعة الحسابات واآلجال
 -65إذ تشري إىل أنه يف الوقت الذي مت فيه االنتهاء من املشروع يف  6تشرين األول/نوفمرب ،6085
ال يتوقع معرفة التكلفة النهائية إال عند غلق احلسابات اخلتامية مع املقاول الرئيسي ،وهو األمر الذي
يتوقف على )’8’( :التكلفة الدقيقة لألحداث املوجبة للتعويض (التغيريات) ،و(’ )‘6التكاليف األخرى
املتكبدة حىت االنتهاء ،و(’ )‘9نتائج املفاوضات بني شركة "كورتيس ( )Courtysومقاوليها من الباطن؛
 -62وإذ تشري أيضا إىل أن مجيع هذه العناصر سوف تؤثر على آلية التبادل ،وبالتايل على النتائج
املالية للمشروع؛
 -61وإذ تقر بأنه ال ميكن بالتايل اعتبار أنه مت بلوغ التكلفة النهائية إال يف املرحلة اليت ال ميكن فيها
حدوث مزيد من التغيريات يف احلسابات ،وهو ما يتوقع أن يتكقق قبل هناية مارس 6082؛
 -61وإذ تدرك بأن تسديد قرض الدولة املضيفة يرتبط بإعادة حساب ستتم مع االنتهاء من املشروع
وانتهاء إجيار املباين املؤقتة يف  90حزيران/يونيه .6082؛
 -69وإذ تدرك أيضا أنه نتيجة لذلك ،إعادة حساب اشرتاكات الدول األطراف ال ميكن أن يتكقق
إال بعد توافر حسابات املشروع اليت خضعت للمراجعة؛
 -90وإذ تضع يف اعتبارها أن الدول األطراف اليت اختارت التسديد دفعة واحدة ينبغي أن تتاح هلا
الفرصة لتكييف مدفوعاهتا مع تكاليف املراجعة النهائية ،من أجل جتن االستفادة غري املقصودة من
قرض الدولة املضيفة؛

_________________________

()13

على النكو الذي قضت به الفقر  3من القرار .ICC-ASP/13/Res. 6
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جيم -المدفوعات المسدَّدة دفعة واحدة
 -98إذ تشري إىل أنه كان قد طل من الدول األطراف أن تبلﱢغ املسجل بقرارها النهائي لتكديد خيار
تسديد نصيبها املقرر يف املشروع دفعة واحدة حبلول  85تشرين األو/كتوبر  ،6009وأنه مت متديد هذه
()14
املهلة أول األمر إىل  85تشرين األول/أكتوبر  6086مث إىل  98كانون األول/ديسمرب ،6085
()15
ومددت مرة أخرى إىل غاية إىل  98كانون األول/ديسمرب .6085
 -96وإذ ترح بأنه منذ الدورة الثالثة عشرة للجمعية ،التزمت  2دول أطراف إضافية بسداد املبلغ
دفعة واحدة ،ليصبح اجملموع اإلضايف  65مليون يورو ،ليصل بذلك إمجايل عدد الدول األطراف اليت
التزمت بذلك إىل  25دولة ،إىل غاية  98كانون األول/ديسمرب  ،6085مببلغ إمجايل مقداره
 95.129.559مليون يورو ،مت تلقي  95801801مليون يورو منه فعال حبلول املوعد النهائي للدفع
وهو  85حزيران/يونيه ،6085
 -99وإذ تشري إىل اتفاق قرض الدولة املضيفة ("االتفاق") ،وإذ تقر بأن الدولة املضيفة تعرتف هبذه
األداة باعتبارها األفضل يف حساب اإلعانة املطبقة على القرض،
 -95وإذ يشري أيضا إىل املعايري املطبقة على االتفاق ،ومبادئ التسديد دفعة واحدة من النصي
املقرر الواردة يف املرفقني الثاين والثالث من القرار  ، ICC-ASP/7/RES.1على التوايل ،وعلى النكو املبني
أكثر يف القرار  ICC-ASP/11/RES.3واملرفق الثاين والتذييلني األول والثاين،
()16

 -95وإذ ترى أنه مت تفعيل االتفاق باملقررات اليت اختذهتا اجلمعية بتوافق اآلراء منذ عام ،6009
ومت تأكيدها يف عام  )17(،6086بصيغة تفيد بأن االشرتاكات اليت دفعتها تلك الدول األطراف اليت
قررت السداد دفعة واحدة مت سدادها مقدما بطرح اخلصومات املطبقة،
 -92وإذ ترى أيضا أنه يف الفرتة املمتدة حىت عام  6085تعد قرارات اجلمعية( )18وأعماهلا
التكضريية الالحقة ،كما هو مبني يف تقارير اللجنة إىل مجعية الدول األطراف( )19وغريها من األعمال
_________________________

( )14القرار .ICC-ASP/18/Res.8
( )15الفقرة  04من القرار .ICC-ASP/11/Res.3
( )16الفقرة  04من القرار  ،ICC-ASP/11/Res.3يشري القرار صراحة إىل القرار  ،ICC-ASP/8/34تقرير عن أنشطة جلنة
الرقابة ،املرفق الثاين (املذكرة التفسريية بشأن املدفوعات اليت تسدد مرة واحدة)
( )17املرفق الثاين من القرار ( .ICC-ASP/11/Res.3املذكرة التفسريية بشأن املدفوعات اليت تسدد مرة واحدة ،الفقرة .0
( )18القرار  ICC-ASP/18/Res.8الدفوعات اليت تسدد مرة احدة للمباين الدائمة ،يف  05آذار/مارس 0202؛ القرار
 ICC-ASP/11/Res.3املؤرخ يف  00تشرين الثاين /نوفمرب  ،0200املرفق الثاين (املذكرة التفسريية بشأن املدفوعات اليت
تسدد مرة واحدة ،التذييل األول -املعايري املطبقة على اتفاق القرض ،ومبادئ سداد املدفوعات مرة واحدة من األنصبة
املقررة (مقتطف) على النكو الوارد يف القرار  ICC-ASP/7/Res.1والتذييل الثاين – أمثلة :السداد مرة واحدة من قبل

الدول/سيناريوهات حساب متويل املشروع.

( )19القرار  ICC-ASP/8/34تقرير عن أنشطة جلنة الرقابة ،يف  4تشرين الثاين/نوفمرب  ،0222املرفق الثاين ( -املذكرة
التفسريية بشأن املدفوعات اليت تسدد مرة واحدة ،يف  4تشرين الثاين/نوفمرب .0222
1
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التكضريية املتعلقة هبا )20(،كلها تشكل جزءا ال يتجزأ من نظام توافق اآلراء الذي وضعته الدول األطراف
فيما يتعلق بالقرض املربم مع الدولة املضيفة ،واإلعانة الواردة فيه وسداده،
 -91وإذ تؤكد أن الدول األطراف ال ميكن أن يطل منها تسديد القرض إال مبا يتوافق واالتفاق،
كما مت تفسريه يف سياق القرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية ،اليت مت تنفيذها حبسن نية ،ومن خالل املمارسة
املستمرة للدول األطراف،
 -91وإذ تؤكد أيضا أنه ،يف توافق مع اإلطار القانوين املذكور ،يعترب أي فرق بني اإلعانة وبني
يعرب عن استعداد مجيع الدول األطراف ومتخذ بتوافق
اخلصومات املطبقة يف تنفيذ االتفاق هو نتيجة لقرار ﱢ
األاراء،
()21

 -99توافق على االستنتاجات اليت توصلت إليها جلنة الرقابة يف هذا الصدد،

 -50وإذ تشري إىل أن شروط قرض الدولة املضيفة تنص على أن دفع الفوائد يبدأ اعتبارا من وقت
االستخدام األول للقرض )22(،وسوف يكون سداد رأس املال والفائدة تبدأ بعد انتهاء عقود اإلجيار
()23
احلالية أو املستقبلية للمباين املؤقتة،
 -58وإذ تشري أيضا إىل أنه ال بد من ضمان السيولة الالزمة لسداد الفوائد ورأس املال لكامل فرتة
السداد ،وأن الدول األطراف اليت ال تدفع اشرتاكاهتا يف الوقت املناس سوف تكون مسؤولة عن أي
تكاليف متكبدة للوفاء بواج سداد القرض ،وأنه ال بد من إجياد حل مايل مناس للتصدي هلذه
املخاطر،
دال -المقررات
 -1التمويل
 -56إذ تؤكد من جديد أن مبلغ  899مليون يورو املستكق برسم العام  6089سيتم متويله من
()24
بتخصيص الفائض من عام 6085؛
 -59تقرر أن املبلغ  599مليون يورو املستكق برسم العام  6085سيتم متويله من خالل ختصيص
الفائض من عام  6085والفرتات املالية الالحقة؛
 -55تؤكد من جديد أن الزيادة يف النفقات اليت متت املوافقة عليها يف عام  6085ستمول باللجوء
()25
إىل احتياطات صندوق االلتزامات املتصلة باستكقاقات املوظفني وصندوق رأس املال العامل؛
_________________________

()20
()21
()22
()23
()24

جلنة الرقابة ،الفريق الفرعي املعين بتمويل املشروع ،يف  02أيار/مايو .0222
القرار  .ICC-ASP/14/33تقرير عن أنشطة جلنة الرقابة ،يف  02تشرين الثاين/نوفمرب  ،0205الفقرات .70-52
املرفق الثاين (هـ) من القرار .ICC-ASP/7/Res1
املرفق نفسه (و).
على النكو الذي قضت به الفقر  02من القرار ICC-ASP/12/Res.2
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 -55توافق على أن السلف النقدية إىل غاية  592مليون يورو لعامي  6089و 6085فوق املبالغ
املستكقة ميكن دفعها مليزانية املشروع من احتياطات احملكمة لتلبية أية احتياجات إىل مبالغ نقدية قبل
توافر الفوائض املتعلق بعام  6085والفرتات املالية الالحقة بغرض متويل مقررات  6089و6085
()26
املشار إليها أعاله ،كإجراء مؤقت وحذر من إجراءات املالذ األخري ،وجبدول زمين متفق عليه للسداد.
 -2مراجعة الحسابات
 -52تقرر أنه جي إجراء مراجعة حسابات املشروع لعام  6085حبيث تشمل يف نطاقها حسابات
املشروع إىل الوقت الذي تصبح فيه التكاليف هنائية ،وهو ما يتوقع أن يكون بنهاية آذار/مارس 6082؛
 -3االشتراكات
-51

تقرر أن؛

جترى عملية إعادة حساب اشرتاكات الدول األطراف يف ضوء التكاليف اليت متت مراجعتها
(أ)
وكامل مبلغ اإلعانة املقدم من الدولة املضيفة بعد وقت قصري من  90حزيران/يونيه  ،6082هبدف
التسوية النهائية للمدفوعات الين تسدد مرة واحدة وحىت حتظى مجيع الدول األطراف مبعاملة عادلة
ونصفة،
(ب) يكون التقييم النهائي لالشرتاكات على األسس اليت قامت عليها الصيغة املطبقة منذ عام
 ،6009بغض النظر عما إذا كانت الدول األطراف اختارت التسديد مرة واحدة أم ال،
(ج) جيري حساب كامل مبلغ اإلعانة ،بغرض تسديد القرض ،مبا يف ذلك اخلصومات املطبقة على
الدول األطراف اليت قامت بعمليات تسديد مرة واحدة ،وفقا للصيغة املطبقة منذ عام ،6009
(د)
احلساب؛

جي على احملكمة إرسال خطابات اشرتاكات الدول األطراف مبجرد االنتهاء من عمليات إعادة

ميدد آخر موعد للدول األطراف اليت اختارت حبلول  98كانون األول/ديسمرب  6085تسديد
(ه)
كل نصيبها املقرر أو جزءا منه يف املشروع دفعة واحدة ،إىل غاية  8أيلول/سبتمرب  6082ألداء
املدفوعات اليت مت التعهد هبا،
ينبغي للدول األطراف اليت اختارت حبلول  98كانون األول/ديسمرب  6085سداد كل نصيبها
(و)
املقرر أو جزءا منه يف املشروع دفعة واحدة التشاور مع مدير املشروع وذلك لتكديد مواعيد هلا ،مع األخذ

()25
()26

على النكو الذي قضت به الفقر  3من القرار .ICC-ASP/13/Res.6
املرجع نفسه  ،الفقرة .07
9
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()27

بعني االعتبار أن عمليات السداد مرة واحدة
أيلول/سبتمرب  6085أو يف أي تاريخ سابق،

جي

أن تَ ِرد بالكامل يف موعد ال يتجاوز 8

الدول األطراف اليت اختارت الدفع مرة واحدة ومل تف هبذا اخليار ،كليا أو جزئيا ،وذلك يف
(ز)
املوعد النهائي احملدد يف  8أيلول/سبتمرب  6082ستفقد تلقائيا الفرصة للدفع مرة واحدة ألي مبلغ غري
مسدد؛
(ح) االشرتاكات غري املسددة بالنسبة إىل الدول األطراف اليت اختارت سداد القرض أو حصلت
على القرض نتيجة عدم مطابقة املوعد النهائي للسداد مرة واحدة يف  8أيلول/سبتمرب  ،6082جي أن
تعامل على أهنا متأخرات؛

رابعا -جدول األنصبة المقررة
 -51إذ تشري إىل أن اجلمعية أحاطت علما يف دورهتا الثالثة عشرة( )28بتوصيات املراجع اخلارجي
وجلنة امليزانية واملالية اليت تنص على أن دفع اشرتاكات الدول األطراف ملشروع املباين الدائمة يكون على
()29
أساس جدول األنصبة املقررة اليت تسري على الفرتة 6085-6089
 -59وإذ ترى أنه بناء على اتفاقية القرض املربمة مع الدولة املضيفة ،وافقت اجلمعية منذ بداية
املشروع( )30على أن حتدد االشرتاكات استنادا إىل اجلدول املطبق مبجرد أن تعرف التكلفة النهائية
للمشروع ومبلغ اإلعانة اليت تقدمها الدولة املضيفة (يف عام  )31( ،)6082بطرح اإلعانة من رأس املال؛
 -50وإذ ترى أيضا ،مع ذلك ،أن املذكرة التفسريية للقرار  ICC-ASP/11/RES.3الصادر عام
 6086أشارت إىل أن جدول األنصبة املقررة سيكون اجلدول املطبق عند االنتهاء من املشروع (كانون
()32
األول/ديسمرب  ،)6085دون تغيريات أخرى؛
_________________________

( )27انظر أيضا القرار  ، ICC-ASP/13/Res.3املرفق الثاين ،املذكرة التفسريية اليت توضح مبادئ السداد مرة واحدة فيما
يتعلق باملعايري املطبقة على اتفاق القرض مبا يف ذلك ما جيص الدول األطراف اليت قد ختتار خيار الدفع مرة واحدة ،أو
سداد مدفوعاهتا بعد ان يكون تقييم قرض الدولة املضيفة قد مت وبدأ دفع الفوائدة.
( )28الفقرة  02من القرار .ICC-ASP/13/Res.2
( )29الفقرة  24من القرار . ICC-ASP/12/Res.15
()30القرار  . ICC-ASP/7/Res.1املرفق الثالث ،مبادئ سداد املدفوعات مرة واحدة من األنصبة املقررة ،الفقرة  :5حاملا
حتدد التكلفة النهائية للمشروع ومقدار الدعم الذي ستمنح الولة املضيفة ،فإن قيمة األنصبة اليت دفعت دفعة واحدة
ستعدل" ،والفقرة " : 7سيأخذ التعديل [ ]...الذي ستكدد قيمته معع هناية املشروع [ ]...بعني سلم احلصص اليت تدفع
للميزاينة العادية للمككمة املنطبق زمن حتديد التكلفة النهائيبة للمشروع".
(( ICC-ASP/8/Res.8 )31الفقرة )3؛ ( ICC-ASP/12/Res.3الفقرة )07؛ ( ICC-ASP/12/Res.2الفقرة )05؛
( ICC-ASP/13/Res.2الفقرة  ،)00كل هذه القرارات تنص على أن
( )32القرار  ، ICC-ASP/11/Res.3املرفق الثاين ،املذكرة التفسريية بشأن الدفع مرة واحدة ،الفقرة (0ب) نصت على ان
التغيريات يف جدول االنصبة املقررة بعد االنتهاء من املشروع (كانون األول/ديسمرب  )0205لن تطبق على حساب
االشرتاكات املقررة للدول يف املشروع.
33A2-A-131115
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 -58تقرر أن سداد اشرتاكات الدول األطراف للمباين الدائمة جي أن جيري على أساس جدول
األنصبة املقررة املنطبق على الفرتات [.]6081-6082[ ]6085-6089

خامسا -إعداد التقارير المالية
 -56تكرر طلبها ملدير املشروع أن يقدم ،من خالل جلنة الرقابة ،ولنظر اجلمعية يف دورهتا اخلامسة
عشرة ،تقريرا مفصال ومنفصال عن نفقات أنشطة البناء واالنتقال )33(،إىل جان البيانات املالية
للمشروع؛

سادسا -استراتيجية مراجعة الحسابات
 -59ترح بالنهج الشامل والدقيق الذي اتبعه املراجع اخلارجي للكسابات (ديوان احملاسبة) يف
مراجعة حسابات وأداء احملكمة ،الذي يتضمن النطاق الكامل ملشروع املباين الدائمة )34(،وحتيط علما
بالتوصيات الواردة يف البيانات املالية عن الفرتة من  8كانون الثاين/يناير إىل  98طانون األول/ديسمرب
()35
.6085

سابعا -ملكية المباني الدائمة
ألف -فوائد الملكية
 -55إذ تشري إىل طلبها بأن تتأكد جلنة الرقابة واحملكمة من تناول فوائد الدول األطراف فيما يتعلق
باملسائل املتصلة بالوصول إىل املباين ،وأن تقدم اللجنة يف الدورة الرابعة عشرة للجمعية اقرتاحا للدول
األطراف عمت متثله ملكية املباين الدائمة من فوائد للجمعية؛
 -55وترح باقرتاح جلنة املراقبة بأن املسائل املتعلقة بتعزيز وصول الدول األطراف إىل املباين (مثل
طرق الوصول ومواقف السيارات والفكص األمين ،والشارات) واستعماهلا (مثل ،غرف االجتماعات أو
لدعم الوفود ،وقاعة حمكمة قابلة للتكويل) يف املرحلة الراهنة من خالل املشاورات بني األجهزة املختصة
التابعة للجمعية واحملكمة؛
 -52وإذ حتيط علما بأن النقطة األكثر مالءمة مستقبال لتناول هذه املسائل أو غريها ذات الصلة
بالدول ميكن أن حتددها اجلمعية ،مع األخذ يف االعتبار أيضا والية اهليكل اإلداري اجلديد.

_________________________

( )33الفقرة  042من القرار .ICC-ASP/12/15
( )34الوثائق الرمسية  ...الدورة احلادية عشرة  ،)ICC-ASP/11/20( 0200 ...اجمللد الثاين ،اجلزء باء ،0-الفقرة .20
(.ICC-ASP/13/12 )35
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باء -اشتراكات الدول األطراف الجديدة
 -51إذ تضع يف اعتبارها أنه وفرت للمككمة املباين الدائمة اليت سامهت يف تكاليفها كل الدول
األطراف بالتساوي ،وأن مبدأ املساواة يف السيادة للدول يتطل أال يتغري هذا الوضع يف املستقبل ،وذلك
لتجن أن تستفيد مستقبال دول أطراف من أصول ميكن أال تكون قد سامهت فيها،
 -51وإذ تقر بأن قرار االنضمام إىل نظام روما األساسي لن ييستند إىل التكاليف اليت ميكن أن
تشارك هبا الدول األطراف املستقبلية مع األطراف احلالية لتكمل مسؤوليات عضويتها،
 -59تقرر أن اشرتاكات الدول األطراف اجلديدة ،يف وقت انضمامها إىل نظام روما األساسي،
حتس يف ضوء التكلفة اإلمجالية للمباين الدائمة املقررة على النكو املفصل يف املرفق الرابع.
جيم -الهيكل اإلداري
 -20إذ ترى أن هناك حاجة إىل قرار من اجلمعية يف هذه املرحلة حىت ميكن البدء يف استخدام تلك
املباين يف ظل توجيه السياسة العامة الواضح والقاطع الضروري لوضع إطار اإلدارة الصكيح والعالقة بني
الدول األطراف واحملكمة ،وكذلك ملواصلة االستعدادات حىت تعتمد قيمة األصول على توقعات معقولة
للتمويل،
 -28تقرر إنشاء هيكل إداري جديد للمباين الدائمة ،يشمل جلنة املباين من الدول األطراف كهيئة
فرعية تابعة للجمعية لتوفري الرقابة االسرتاتيجية على املباين الدائمة ،وفقا للمرفقني اخلامس والسادس من
هذا القرار.

ثامنا -التكلفة اإلجمالية للملكية
 -26إذ تؤكد أن مسؤولية امللكية للدول األطراف على املباين الدائمة تشمل احلفاظ على قيمة
األصول على مستوى وظيفي مناس طوال حياهتا ،وأن إجراءات استبدال األموال الثابتة حباجة إىل
التخطيط هلا ومتويلها يف إطار منظم ،ويف سياق سياسي ومايل مستدام؛
 -29وإذ ترى أن جلنة الرقابة استعرضت نتائج فريقها العامل املعين بالتكلفة اإلمجالية للملكية ،برئاسة
مدير املشروع ،الذي أوصى بنهج متعدد السنوات ،وهو ما يبدو األكثر فائدة من الناحية التقنية ،حيث
يتم تنظيم الصيانة واستبدال األموال الثابتة على املدى الطويل من خالل مقاول رئيسي ،سيتم تقدمي موارد
تبلغ حوايل  900مليون يورو يف مخسني عاما من خالل االشرتاكات السنوية املس ّقفة يف صندوق،
واحلوكمة تكفلها اآلليات القائمة (اجلمعية ،جلنة امليزانية واملالية ،املراجع اخلارجي)؛
 -25وإذ تشري إىل أن جلنة الرقابة انتهت من أعماهلا على التكلفة اإلمجالية للملكية ،وبناء على رأي
جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا اخلامسة والعشرين ،رفعت تقريرا مفصال إىل اجلمعية،
 -25وإذ تنظر يف توصيات جلنة الرقابة على اإلدارة ،والتنظيم ،والتكاليف ،ومتويل استبدال األموال
الثابتة للمباين الدائمة؛
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ينبغي ضمان حوكمة املباين الدائمة من خالل هيكل يسمح للدول األطراف باإلبقاء على
(أ)
سيطرهتا على القرارات االسرتاتيجية اليت من شأهنا أن تؤثر على تكلفة املبان ،وسري علمها ،وقيمتها؛
(ب) يتطل تنظيم الصيانة واستبدال األموال الثابتة يف املباين اجلديدة مبرحلةَ انطالق تتسم باملهنية.
وبينما يتطل هذا األمر االستعانة مبصادر خارجية ،سيكون على احملكمة مع مرور الزمن االضطالع
مبسؤوليات اسرتاتيجية ،وأن تكون قادرة على القيام جبزء من األنشطة املطلوبة يف داخلها ،وذلك ملواصلة
تقليص مواردها وحتقيق زيادة الكفاءة ووفورات موضوعية من خالل االستفادة الكاملة من مواردها.
(ج) حتتاج التكاليف الكبرية اليت قدرها الفريق العامل على املدى الطويل إىل مراجعة يف ضوء
املمارسة املقبولة يف القطاع العام الدويل ،فقط؛
لن يكون متويل تكاليف املباين على املدى الطويل عن طريق صندوق بالنطاق والغرض املقرتحني
(د)
من الفريق العامل خيارا قابال للتطبيق من الناحية السياسية،
تقرتح اختاذ قرار بشأن املوارد من خارج امليزانية (الفائض السنوي ،واشرتاكات الدول األطراف
(ه)
اجلديدة) من املتوقع أن يغطي على املدى املتوسط على األقل املعدالت الدنيا إىل املتوسطة من طفرات
التكلفة .ومع ذلك ،فإن األمن املايل الكامل يتطل معاجلة متويل األحداث األربعة الرئيسية املتوقعة على
املدى الطويل املتوقعة على مدى السنوات اخلمسني املقبلة استبدال األموال الثابتة يف الوقت املناس  .ويف
هذا الصدد ،مبا أن القضية ليست ذات طبيعة استعجالية وال تزل هناك حاجة إىل مزيد من العمل لوضع
آلية متويل مستدامة بطريقة مأمونة ،فإن اللجنة توصي بأن يتم حتليل االستخدام املستدام للموارد املدرجة
يف امليزانية (االشرتاكات املقررة) جن إىل جن مع مراجعة التكاليف يف الفرتة .6089-6082
 -22وإذ تذكر بتفويضها للمككمة متديد عقود الصيانة اليت يقدمها املقاول الرئيسي خالل السنة
األوىل بعد تسليم املباين الدائمة ،لفرتة تنتهي يف  98كانون األول/ديسمرب  ،6081وذلك إلتاحة الوقت
الكايف للمككمة لتكضري اسرتاتيجياهتا للصيانة والعقود مستقبال على املدى الطويل؛
-21

وإذ تقر بأن التكاليف التالية ستد ِرج يف امليزانيات السنوية للمككمة:

(أ)

التكاليف التشغيلية ،مبا يف ذلك املرافق والتنظيف وتكاليف املوظفني،

(ب) اخلدمات الالزمة لتشغيل املباين (مثال التكويل املؤقت لقاعة احملكمة األوىل الستخدامها
ألغراض تتعلق جبمعية الدول األطراف)،
(ج)

تكاليف إدارة املرافق األخرى.

 -21ترح بالنهج املتبع يف التكلفة اإلمجالية للملكية الوارد يف تقرير جلنة الرقابة ،وتوافق على القرار
الوارد يف املرفق الثاين من هذا القرار؛
-29

وتقرر ما

يلي:
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اإلدارة .ينبغي ضمان إدارة املباين الدائمة من خالل جلنة املباين ،هبدف اإلبقاء على الرقابة على
(أ)
القرارات االسرتاتيجية اليت من شأهنا أن تؤثر على تكلفة املباين ،وسري علمها ،وقيمتها؛
(ب) التنظيم .جيري تنظيم الصيانة وعمليات استبدال األموال الثابتة يف مرحلة االنطالق ولفرتة 80
سنوات أوىل ،تبدأ يف  ،6081على أسس منوذج املقاول الرئيسي .وسيكون على احملكمة مع مرور الزمن
االضطالع مبسؤوليات اسرتاتيجية ،وأن تكون قادرة على القيام جبزء من األنشطة املطلوبة يف داخلها ،مبا
يف ذلك إدارة الصيانة واالسرتاتيجية ،وذلك حتقيق زيادة الكفاءة ووفورات موضوعية؛
(ج) تقديرات التكاليف ،يتم تنقيكها من خالل استعراض جدي للتكلفة جتريه جلنة املباين يف الفرتة
 6089-6081على النكو التايل:
(’)‘8
احلسبان،

تطبيق ممارسات القطاع العام الدويل .ولن تؤخذ املمارسة يف القطاع اخلاص يف

(’ )‘6جي أن يستند هذا االستعراض إىل اخلربة اليت جيري تطويرها يف مقر املنظمة الدولية
الرئيسية ،ال سيما يف جنيف وفيينا،
(’ )‘9جي أن تتبع حياة األصول ومستوى الصيانة (درجات احلالة) جتربة القطاع العام الدويل
بدقة.
(’ )‘5ال تدرج أي تكاليف الستبدال األموال الثابتة يف السنوات العشر األوىل ،حىت عام
،6062
(’ )‘5ينبغي إدراج التكاليف املنقكة يف اخلطط املتوسطة األجل؛
التمويل .ينبغي أن تستخدم املوارد من خارج امليزانية ،مبا يف ذلك الفائض السنوي واشرتاكات
(د)
الدول األطراف اجلديدة ،لتمويل تكاليف استبدال األموال الثابتة .وينبغي أن يعوض الفائض الناجم عن
الزيادة املفرطة يف سداد االشرتاكات يف املباين الدائمة االشرتاكات املستقبلية املستكقة على الدول
األطراف نفسها على املدى الطويل مقابل تكاليف استبدال األموال الثابتة على املدى الطويل .وهناك
حاجة إىل إجراء حتليل لالستخدام املستدام للموارد املدرجة يف امليزانية (االشرتاكات املقررة) أو األدوات
املالية األخرى (مبا يف ذلك القروض) لتوفري األمن املايل الكايف الحتياجات استبدال األموال الثابتة ،إىل
جان استعراض التكلفة ،يف الفرتة  .6089-6081وال يعد إنشاء صندوق بنطاق وغرض اقرتحهما
الفريق العامل خيارا قابال للتطبيق من الناحية السياسية.
عمليات التصليح العاجلة .بناء على طل جلنة املباين ،ميكن تقدمي سلف نقدية من احتياطات
(ه)
احملكمة لغرض التدابري االستبدال العاجل لألموال الثابتة وبغية تلبية أي احتياجات نقدية قبل توافر املوارد
غري املدرجة يف امليزانية (الفائض واشرتاكات الدول األطراف اجلديدة) ،كإجراء مؤقت وحذر من إجراءات
املالذ األخري ،لفرتة حمدودة ،وجبدول زمين متفق عليه للسداد.
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 -10تطل من جلنة الرقابة ،استنادا إىل تقريرها الذي رفعته إىل الدورة الرابعة عشرة للجمعية ،مواصلة
إعداد سيناريوهات مالية مستدامة ،مبا يف ذلك استخدام موارد امليزانية واملوارد غري املدرجة يف امليزانية
وكذلك أي قروض ،ليتم صقلها أكثر يف الفرتة  6089-6081يف ضوء عملية استعراض التكلفة اليت
ستقوم هبا جلنة املباين.
 -18تطل أيضا من جلنة الرقابة تفعيل مجيع جوان
الواردة يف تقريرها؛
-16
الدائمة.

تاسعا-

ترح

االسرتاتيجية بشأن التكلفة اإلمجالية للملكية

مع التقدير مبا قدمته العديد من الدول األطراف من تربعات بأعمال فنية إىل املباين

مسؤوليات اإلدارة

 -19تطل من جلنة الرقابة االستمرار يف تقدمي تقارير مرحلية منتظمة إىل املكت
اجلمعية العامة يف دورهتا املقبلة.
-15

تعتمد القرار احلايل

وتقدمي تقرير إىل

ومرفقاته.
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المرفق األول
توقعات التدفقات النقدية لفترة 5102 -5102
كانون
كانون
تشرين
تشرين
األول/أكتوبر الثاين/نوفمرب األول/ديسمرب الثاين/يناير
0202
0205
0205
القروض والودائع 0205
الرصيد النقدي االفتتاحي

570 522

املبالغ النقدية املسكوبة

0 425 022

مشروع البناء+االنتقال

477 220 0 500 504

554 200

تشرين
شباط/فرباير آذار/مارس حزيران/يونيو األول/أكتوبر
0202
0202 0202
0202
02 025

73 272 5 332 402 0 200 452 2 572 355 0 774 700 025 003 220

322 052 343 002 343 002

-

الفوائد على املبالغ املس ّددة
تاريخ السك = تاريخ
وصول القرض إىل حساب
احملكمة املصريف
احتياجات التمويل األخرى
الرصيد النقدي

-

222 222

543 222
5 420 220 5 022 222 022 222
25

*512 111 111
543 222
**92 295 295

422 222 4 222 222 0 022 222 0 252 222
477 220 0 500 504

المجموع

554 200

02 025

343 002

-

272 252 502 222

***9 239 221

- 2 322 052 343 002

*حس التكاليف النهائية التقديرية البالغة  024مليون يورو.
** احل ّد األقصى التقديري الستخدام القرض حس جدول األنصبة و الصيغة اجلاري العمل هبا.
***حس التكاليف النهائية التقديرية البالغة  024مليون يورو.
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المرفق الثاني
مقرر بشأن التكاليف اإلجمالية للملكية
أوال -مقدمة
تشمل التكاليف اإلمجالية للملكية اليت تقع على الدول األطراف للوفاء مبسؤولياهتا فيما يتعلق
-7
باملباين الدائمة للمككمة اجلنائية الدولية التكاليف التالية:
(أ)

التكاليف املالية (متويل أنشطة البناء واالنتقال) .وجي أن تتكمل الدول األطراف هذه
التكاليف كل على حدة ،بسداد احلصة اليت تقع عليها من القرض مع مراعاة جدول األنصبة
املقررة ،إن مل تكن قد س ّددت حصتها يف املشروع مقدما (املبالغ املس ّددة دفعة واحدة)،

(ب)

تكاليف التشغيل (التكاليف املرتبطة بتشغيل املباين يف األعمال اليومية ،مبا يف ذلك اخلدمات
املتعلقة بالطاقة ،مثل الغاز والكهرباء وإمدادات املياه) .وهذه التكاليف (ستظل) تدرج يف
امليزانيات املقرتحة السنوية،

(ج)

الصيانة على املدى الطويل (الوقائية والتصكيكية) واستبدال األصول الثابتة (االستثمارات
الستبدال أجزاء من املبىن اليت تؤثّر تأثريا كبريا على التكاليف).

 -2واملباين الدائمة هي أهم أصول احملكمة ،وينبغي احلفاظ على قيمتها على مستوى مناس
لتؤدي وظيفتها طوال العمر االفرتاضي املتعلق هبا .ونظرا الخنفاض قيمة األصول من اللكظة اليت سينتهي
فيها مشروع البناء ،ينبغي اعتماد حل مناس إلدارة ومتويل عمليات الصيانة واستبدال األصول الثابتة
الطويلة األجل مبجرد اتاحتها للمككمة .ونظرا لتأثري تكاليف استبدال األصول الثابتة على عمر املباين
احلل هلذه املسألة على ما يبدو سيكون يف غاية األمهية االسرتاتيجية
وحجم املصاحل املالية املعنية ،فإن ّ
بالنسبة للدول األطراف عندما ستقوم بتقييم ملكيتها للمباين الدائمة اليت قدمتها كمقر للمككمة .ومن
شأن أمهية هذا البند يف حد ذاته أن يتطلّ من الدول األطراف النظر يف أثر هذه املسألة طوال العمر
االفرتاضي للمباين.
 -2ورغم توافر االستنتاجات النهائية "التقنية" هلذه املسألة) ،(1مل تبد اللجنة موقفها حىت اآلن)،(2
نظرا لآلثار السياسية احلساسة املرتتبة على املقرتحات الواردة .وبناء على املشورة اليت تلقتها اللجنة من

_________________________

) ،CBF/24/20 )0التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة ،املؤرخ  05نيسان/أبريل  ،0205املرفق السادس "الفريق العامل
املعين بالتكاليف الكاملة للملكية  -مشورة شاملة  :كيفية تنظيم ومتويل استبدال األصول الثابتة".
( ،CBF/24/20 )0التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة ،املؤرخ  05نيسان/أبريل  ،0205الفقرة " :52كما ذكر يف
بداية هذه العملية ،رأت اللجنة مبدئيا أن املسألة ستتقرر يف النهاية على أساس اجلدوى السياسية لكل من اخليارات التقنية
املقدمة .ويف هذا الصدد ،على اللجنة أن تواصل النظر يف اخليارات اليت وضعها الفريق العامل املعين بالتكاليف الكاملة
للملكية يف ضوء العوامل املعنية للكفاظ على قيمة املباين ،ووظائفها ،فضال عن اخلطط اليت تكون الدول األطراف مستعدة
لقبوهلا إلدارة ومتويل استبدال األصول الثابتة وعمليات الصيانة الطويلة األجل".
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جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا اخلامسة والعشرين ،تقدم اللجنة اآلن توصيتها النهائية إىل اجلمعية الختاذ قرار
بشأن هذه املسألة يف دورهتا الرابعة عشرة(.)3

ثانيا -التقييم "التقني"
 -4يف عام  ،)4(2172أنشأت اللجنة( )5الفريق العامل املعين بالتكاليف اإلمجالية للملكية ("الفريق
العامل") ،وأوكلت إليه التقييم التقين للخيارات املمكنة لتمويل تكاليف تشغيل وصيانة املبىن ،مبا يف ذلك
أية خيارات ملسامهة الدول األطراف يف املستقبل يف تكاليف املشروع .واختتم الفريق العامل ،برئاسة مدير
املشروع( ،)6االعتبارات التقنية بتقرير هنائي(.)7
وأسدى الفريق العامل للجنة مشورة ترّكز على ضمان وظائف املبىن ،واحلفاظ على قيمة
-2
االستثمار .وحتقيقا هلذه الغاية ،مت النظر يف خيارات تتعلق بالنموذج التنظيمي ،واسرتاتيجية التمويل
واإلدارة ،واشرتاكات الدول األطراف اجلديدة يف مشروع البناء .وباختصار ،تصور الفريق العامل جدوال
زمنيا لتكاليف استبدال األصول الثابتة على مدى  21عاما ،واقرتح احللول التالية:
(أ)

االستعانة مبصادر خارجية ،بالتعاقد مع مقاول عام للصيانة يف املستقبل ،ابتداء من  7كانون
الثاين/يناير ،2171

(ب)

متويل التكاليف املقدرة الستبدال األصول الثابتة على املدى الطويل بإنشاء صندوق إلدارة
حوايل  211مليون يورو املكلوبة على مدى  21سنة ،مع اشرتاكات سنوية مسقفة عند 4.2
مليون يورو ،حبيث يتم جتن عمليات التسديد دفعة واحدة من الدول األطراف يف النفقات
ذات الصلة بالسنوات املالية،

(ج)

تنظيم العملية يف نطاق اهلياكل العادية لإلدارة واإلشراف (احملكمة ،وجلنة امليزانية واملالية،
ومجعية الدول األطراف) ،دون إنشاء هيئة إدارية دائمة مبمثلني من الدول األطراف.

_________________________

( )3املرجع نفسه ،الفقرة ": 50تعتزم جلنة الرقابة إجناز عملها على التكاليف الكاملة للملكية يف عام  ،0205عندما ستتل ّقى
املشورة من جلنة امليزانية واملالية .وستقدم اللجنة بعد ذلك مشروع توصية إىل الدورة اخلامسة والعشرين للجنة امليزانية واملالية للكصول
على مشورهتا النهائية ،ليتسىن هلا تقدمي توصيتها النهائية إىل الدورة الرابعة عشرة للجمعية لكي تتّخذ قرارا بشأن هذه املسألة".
( )4مبوج الفقرة  2من القرار .ICC-ASP/11/Res.3
( )5جلنة الرقابة ،اختصاصات الفريق العامل املعين بالتكاليف الكاملة للملكية 02 ،آذار/مارس .0203
( )2وقد شارك يف أعمال الفريق العامل أيضا املدير إلداري للمشروع (اخلبري االستشاري ملكت مدير املشروع) ،واحملكمة،
وخبري عيّنته اللجنة ،وأعضاء اللجنة.
( )7تقرير الفريق العامل املعين بالتكاليف الكاملة للملكية  -مشورة شاملة :كيفية تنظيم ومتويل استبدال األصول الثابتة،
املؤرخ  0نيسان/أبريل .0205
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ثالثا -التحليل والحلول المقترحة من اللجنة
ألف-

مستوي السياسات

-1

العوامل العامة
 -6حللت اللجنة ،اليت شاركت يف مجيع مراحل األنشطة اليت قام هبا الفريق العامل ،احللول اليت
اقرتحها الفريق العامل بعناية ،والحظت ما يلي:
(أ)

أعربت اللجنة عن قلقها إزاء اجلدوى السياساتية من إنشاء صندوق على نطاق واسع ،أساسا
بتويل احملكمة اجلنائية الدولية تشغيل هذا الصندوق،
بسب املخاطر التنظيمية واملالية املرتبطة ّ
والتكاليف املتعلقة بإدارته()8؛

(ب)

يف حني يعكس متويل التكاليف املستقبلية على املدى الطويل مقدما بعض املمارسات يف القطاع
اخلاص ،ال توجد مؤشرات واضكة لتطبيق مثل هذه املعايري العالية يف القطاع العام الدويل؛

(ج)

أعربت الدول األطراف عن عزمها القيام بدور أساسي يف إدارة املباين الدائمة يف املستقبل ،مبا يف
ذلك مبمارسة وظيفة الرقابة املوضوعية يف مجيع القضايا املتصلة بامللكية ،مثل الصيانة على املدى
الطويل وتكاليف استبدال األصول الثابتة يف املبىن؛

(د)

تشارك مجيع الدول األطراف على حد سواء يف تكاليف ملكية املباين ،ومن اإلنصاف واملساواة
يف املعاملة أن تشارك الدول األطراف اجلديدة يف نظام روما األساسي أيضا يف التكاليف اليت
تتكبدها الدول األطراف لالستفادة من املباين بصورة دائمة؛

(ه)

تشري جتارب املنظمات الدولية األخرى إىل أنه ميكن عدم املطالبة بتكاليف الستبدال األصول
()9
يف السنوات العشر األوىل؛

(و)

أن تؤخذ جتربة اللجنة يف التكاليف اإلمجالية للمباين الدائمة يف احلسبان ،فيما يتعلق مبتطلبات
املستخدمني وتأثريها على التصميم وعلى تطور التكاليف يف االعتبار ،فضال عن دور الدول
األطراف يف هذا الصدد؛

(ز)

ما دامت التكاليف الطويلة األجل اليت يتوقعها الفريق العامل املعين بالتكاليف اإلمجالية
للملكية جمرد تقديرات  -تتطل رصدا منتظما وتدقيقا يف الوقت املناس  ،وكذلك تقييما
أفضل من خالل هيكل إداري دائم -ينبغي أن تظل احلدود القصوى للتكاليف املتوقعة منوذجا
للعمل فقط.

_________________________

( ،CBF/24/20 )2التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة ،املؤرخ  05نيسان/أبريل  ،0205الفقرة  ،52أعاله ،احلاشية
.0
( )2الفريق العامل املعين بالتكاليف اإلمجالية للملكية ،الزيارة إىل جنيف يف  05أيلول/سبتمرب  0203والزيارة إىل فيينا
(املركز الدويل) يف نسان/أبريل .0204
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الدروس المستفادة
 -1حددت اللجنة الدروس املستفادة التالية اليت ينبغي أن يعتمد عليها قرار اجلمعية بشأن إدارة
املباين الدائمة يف املستقبل واحلفاظ عليها على املدى الطويل:
(أ)

(ب)

(ج)

احلفاظ على الدور املتعلق بامللكية والشعور به يف مجيع املراحل:
’‘7

ملا كان الوفاء بوالية احملكمة يعتمد على الدعم املقدم من الدول األطراف ،ينبغي أن
تظل هذه الدول مقتنعة بأن املباين اليت تقدمها للمككمة تتفق أيضا مع توقعاهتا.
فهم بشكل موضوعي أهنا ضرورية للمككمة من أجل حتقيق
واملتطلبات اليت ال ي َ
رسالتها قد تؤثر على الدعم املقدم من الدول األطراف ،وتساهم يف خلق بيئة سلبية
سياسيا بشأن احملكمة؛

’‘2

التواصل املناس أمر ضروري ،ولكن ينبغي أن يؤدي إىل حمتويات معقولة وقابلة
للقياس ،مبا يتماشى مع كل من البيئة الدولية اليت متثل احملكمة جزءا منه ،واملعايري
املقبولة يف املنظمات الدولية األخرى؛

’‘2

قيام الدول األطراف بدور فعال لضمان االتساق بني املباين ومهمة احملكمة جزء أساسي
من املسؤوليات واحلقوق املتصلة بامللكية .ويلزم بالتايل أن تنشئ اجلمعية هيئة رقابة
فعالة.

املتطلبات هي اليت حتدد التكاليف النهائية:
’‘7

ما دامت التغيريات يف املتطلبات على املدى املتوسط واملدى الطويل حتمية -وال ميكن
التنبؤ بالتطورات يف تكلفتها – ستميل التكلفة النهائية إىل جتاوز التوقعات ،وقد ال
تتناس أيضا مع قيود امليزانية وموقف الدول األطراف؛

’‘2

عندما وضع مشروع البناء ،وافقت الدول األطراف على مراعاة متطلبات احملكمة يف
مالمح التصميم دون تدخل للسياسات ،وعلى أن تكون اإلدارة مسؤولة عن مراقبة
اآلثار املرتتبة على هذه املتطلبات .وطوال املشروع ،أدت املتطلبات املعتمدة إىل زيادة
الضغوط على موارد امليزانية .وال ميكن تقييم التكلفة الفعلية للتغيريات يف املتطلبات -
رغم كوهنا حمايدة من حيث التكلفة يف املرحلة ذات الصلة لتعويضها بوفورات أو
ختفيضات أخرى -إال يف هناية املشروع .ويف املراحل األخرية من املشروع ،أصبكت
الزيادات يف امليزانية حتمية ومل ترح هبا الدول األطراف؛

’‘2

مبجرد املوافقة على مجيع املتطلبات يف املراحل األوىل ،ستظل املوارد املالية الالزمة
للتكيف مع التعديالت اليت قد تكون ضرورية أو اليت ال ميكن جتنبها يف مراحل الحقة
(بسب تعديل اللوائح احمللية) حمدودة ،وعندئذ قد يؤدي موقف أكثر صرامة يف امليزانية
إىل فرض قيود على وظائف املباين.

ال بد من املراجعة لتكقيق رقابة الفعالة:
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’‘7

لضمان حتقيق أهداف اجلمعية املتعلقة بامللكية ،ينبغي أن متارس الدول األطراف على
الدوام رقابة فعالة على العمليات الالزمة لضمان قيمة األصول وقابلتها للعمل؛

’‘2

إذا اقتصرت وظائف الرقابة على املراقبة واإلبالغ  -عن طريق التكقق من التطورات
اليت تطرأ على أي إطار قائم للتوجيه من أجل إخطار اجلمعية بأي احنراف يف هذا
اإلطار و/أو الغرض من طل موارد إضافية -لن تتكقق توقعات الدول األطراف
املتعلقة بامللكية؛

’‘2

ويف هذا الصدد ،ينبغي حتديد دور الدول األطراف بشكل واضح باعتباره مشاركة
فعالة يف العملية ،والسيما يف املوافقة أو عدم املوافقة على األطر والشروط واخلطط،
وكذلك على اإلجراءات والنفقات األخرى املقرتحة ،فضال عن مراجعة الطلبات
املقدمة وتنفيذها .فأي هيئة من هيئات الرقابة اليت ال تتمتع بصالحيات كافية للسيطرة
على مضمون عملها ستكون عاجزة أيضا عن ضمان األهداف اليت قد يطلَ منها
حتقيقها؛

’‘4

وينبغي أن تطل هيئة الرقابة إىل الدول األطراف القيام بدور أكثر نشاطا لتمكينها
من متابعة عملية حتديد االحتياجات وتقدير تكلفتها.

االتساق اإلداري
 -8بناء على ما سبق ،تقر اللجنة بأن اهليكل اإلداري املقبل للمباين الدائمة ينبغي أن يعتمد على
املفاهيم واملميزات الرئيسية التالية(:)10
(أ)

هيئة متثيلية للدول األطراف على النكو التايل:
’‘7

التشكيل :ممثلون للدول األطراف ،على مستوى السفراء ،ومن األفضل أن يكونوا
متمتعني باخلربات الالزمة؛ وستعقد االجتماعات على أساس فصلي ،أو حس
االقتضاء؛

’‘2

املراقبون :ممثلو الدول غري األطراف ،واحملكمة ،وآليات الضمان التابعة للجمعية (املراجع
اخلارجي للكسابات ،واملراجع الداخلي للكسابات ،وجلنة امليزانية واملالية ،وآلية الرقابة
املستقلة)؛

’‘2

اخلرباء :توافر خرباء تقنيني مؤهلني مستقلني وخرباء قد ترغ
إسهامهم ،من األفضل على أساس طوعي؛

الدول األطراف يف

’‘4

الوالية :باسم اجلمعية ،املراقبة واإلشراف على العمليات املتعلقة مبمارسة حقوق
ومسؤوليات امللكية ،مبا يف ذلك
-

التكلفة على املدى الطويل ،وظائف وقيمة املباين (التكلفة الكاملة للملكية) ،وعلى
وجه اخلصوص

_________________________
( )02املرفق اخلامس.
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 oالتدقيق والتكقق من االفرتاضات والتقديرات املتعلقة باملتطلبات والتكاليف
املقبلة،
 oإعداد خطط الصيانة واستبدال األصول الثابتة على املدى املتوسط ،وكذلك
أي اقرتاح إضايف بشأن وسائل التمويل ،مبا يف ذلك القروض ،اليت ستقدم
إىل اجلمعية من أجل اعتمادها،

(ب)

-

حتديد املسائل املتعلقة مبلكية الدول األطراف ،واعتماد احللول االسرتاتيجية،

-

تقدمي مقرتحات إىل اجلمعية إلجياد حلول هلذه املسائل اليت قد يكون هلا آثار مالية أو
سياسية تتجاوز واليتها،

-

إعداد املزيد من القرارات الصادرة عن اجلمعية لتدقيق اإلطار اإلداري وتكييفه وتنفيذه؛

-

السلطة :السيطرة الفعالة على العمليات ،أي اختاذ القرارات االسرتاتيجية بشأن إنشاء
وتنفيذ وأداء الربنامج وامليزانية الربناجمية ،مبا يف ذلك عن متطلبات املستخدمني ،مع
الوصول يف الوقت املناس إىل معلومات كافية ومفصلة،

-

دور الضمانات األخرى :كل من جلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي للكسابات،
يف إطار واليتهما ،لتقدمي املشورة والتوصيات إىل هيكل اإلدارة؛

’‘2

املمارسة العملية :االعتماد على ممارسة جلنة الرقابة والدروس املستفادة منها اليت أقر
هبا املراجع اخلارجي للكسابات وجلنة امليزانية واملالية كعامل إجيايب يف إجنازات
مشروع املباين الدائمة()11؛

املقاول الرئيسي:
يتم التعاقد معه حتت سلطة جملس اإلدارة ،بالتشاور مع احملكمة .وينبغي أن يتكيف
نطاق العقد ،يف فرتة السنوات العشر القادمة ،مع التطورات يف املوارد الداخلية ،بناء
على إمكانيات وحدة إدارة املرافق ،واإلدارة االسرتاتيجية ملدير مكت املشروع ،عند
تعيينه.

(ج)

مدير مكت املشروع:
’‘7

يتم تعيينه عن طريق جملس اإلدارة ،ويبقى حتت سلطته الكاملة ،يف املناسبات الكربى
الستبدال األصول الرأمسالية .وبناء على جدول استبدال األصول الثابتة( )12ورهنا
باستعراضه على مدى السنوات العشر األوىل ،إنشاء مكت مدير املشروع الذي
سيكون إجراء مطلوبا وفعاال من حيث التكلفة للدول األطراف للسيطرة على التكاليف
الكربى الستبدال األصول الثابتة يف أربع أو مخس مناسبات فقط على مدى مخسني

_________________________

( ،ICC-ASP/14/12 )00تقرير مراجعة احلسابات عن اإلبالغ املايل وإدارة مشروع املباين الدائمة ،السنة املالية ،0204
املؤرخ يف  4آب/اغسطس  ،0205الفقرة 007؛  ،ICC-ASP/14/15تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا
اخلامسة والعشرين ،املؤرخ يف  00تشرين األول/أكتوبر  ،0205الفقرة .073
( ،CBF/24/20 )00التقرير املؤقت بشأن أنشطة جلنة الرقابة املؤرخ  05نيسان/أبريل  ،0205التذييل األول.
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عاما ( ،2126و ،2147و 2127و .)2126وهلذا الغرض ،ميكن تعيني مدير
مكت املشروع ("املدير") قبل مشاريع االستبدال املتوقعة بوقت كاف لالستفادة من
االستعدادات اليت يقوم هبا املقاول الرئيسي وبالتعاون مع احملكمة ،حتت إشراف هيئة
متثل الدول األطراف ،وبدعم من خربائها .واستنادا إىل اخلربة يف مشروع البناء ،وبالنظر
أيضا إىل النطاق الضيق ملشروع استبدال األصول الثابتة(على الرغم من طبيعته
الرئيسية) ،من املفرتض أن يتم تعيني مدير ومكتبه قبل سنتني من القيام بكل مشروع
من مشاريع االستبدال الكربى األربعة املتوقعة .وسيمول املكت بعد ذلك ،بالكامل
ملدة أقصاها مخس سنوات ،حبد أقصى يبلغ يف املتوسط  221 111يورو يف السنة،
مع مراعاة أوجه التآزر مع املقاول الرئيسي واحملكمة،
’‘2
(د)

وظائف اإلدارة الداخلة يف نطاق النشاط املشار إليه يف الوالية مع توفري معلومات كاملة
يف وقت مبكر إىل جملس اإلدارة ،من أجل اختاذ القرارات املناسبة واإلذن بالنفقات.

العالقة مع احملكمة:
تندرج إدارة املرافق خارج نطاق الصيانة واستبدال األصول الثابتة على املدى الطويل،
أي املسائل املتعلقة بالصيانة القصرية األجل والتكاليف التشغيلية ،ضمن والية
احملكمة ،مبا يف ذلك تنفيذ العقد مع أي مقاول رئيسي .وميكن أيضا معاجلة اجلوان
األخرى الهتمامات الدول األطراف املتعلقة بامللكية من خالل اهليكل اإلداري حس
االقتضاء.

باء-

التمويل
 -9ينبغي اعتماد توصية املراجع اخلارجي للكسابات بشأن "إنشاء احتياطيات مالية لتجديد رأس
املال يف السنة املالية التالية لتسليم املباين الدائمة"( )13وتنفيذها مع مراعاة أيضا عدد من العوامل املخ ّففة،
مبا يف ذلك:
(أ)

التأثري الطويل األجل الخنفاض قيمة األصول؛

(ب)

استدامة التمويل يف وقت مبكر يف الوقت الذي كانت فيه املنظمة وعمليات احملكمة ،فضال عن
ارتفاع تكاليف التشغيل الناجتة عن حجم املبىن( ،)14تقرتح زيادة كبرية يف موارد امليزانية ،يف حني
أن أغلبية الدول األطراف ستضطر إىل البدء يف دفع تكاليف االستثمار والفوائد على القرض؛

(ج)

أي حل ممكن ،سواء كان ماليا (طبيعة ونطاق املبالغ االحتياطية ،مبا يف ذلك الفائض) ،أو كان
يتعلق مبصادر التمويل (مبا يف ذلك املصادر املشار إليها يف البند ’ ‘2أعاله)؛

_________________________

( ،ICC-ASP/14/12 )03تقرير املراجعة اخلارجية للكسابات عن التقارير املالية واإلدارية ملشروع املباين الدائمة ،السنة املالية
 ،0204املؤرخ  4آب/أغسطس  ،0205الفقرات  ،47-32وخباصة الفقرة  47والتوصية .3
( ،ICC-ASP/14/10 )04امليزانية الربناجمية املقرتحة للمككمة اجلنائية الدولية لعام  ،0202الفقرة .322
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 -71توصية جلنة امليزانية واملالية هي أيضا "قياس لالحتياطات اليت تبىن يف الوقت املناس مع اقرتاب
الطفرات الكربى" ،وبينما تقر بأن "هذه ليست مسألة فورية ،]...[ ،إال أنه ال بد من التصدي هلا يف
()15
املستقبل القري "
 -77أهداف التمويل .ميكن وضعها يف املرحلة احلالية ،وفقا ملشورة جلنة امليزانية واملالية )16(،ولكن
نظرا لضرورة إجراء املزيد من االستعراض للتكاليف ،سيلزم إعادة النظر فيها يف الفرتة .2178-2171
 -72ويف هذه املرحلة ولغرض بناء أهداف التمويل ،ميكن للجنة أن تنظر فقط يف تأثري تكلفة
استبدال رأس املال على األسس املؤقتة اليت أشار إليها الفريق العامل .ومن هذا املنظور ،وضعت أهداف
التمويل مؤقتا بطريقة متكفظة إىل حد كبري ،مبا أهنا ستكون هناك حاجة يف املستقبل إىل مراجعة يف ضوء
استعراض جدي للتكاليف [انظر أدناه" ،التكاليف"].
 -72وتشمل هذه األهداف البدائل التالية لتناول فرتة  21سنة:
تمويل كامل بحوالي  333مليون يورو للتكاليف اليت قدرها الفريق العامل ،من خالل تقييم
(أ)
االشرتاكات املسقفة بيملغ  4.2مليون يورو سنويا ،ابتداء من عام  ،2171وتديرها احملكمة من خالل
لصندوق.
هذا هو السيناريو الذي اقرتحه الفريق العامل ،وهو يتميز بأنه يوفر اليقني الكامل لتمويل االحتياجات
املستقبلية .ومع ذلك ،فإن احملافظة على قيمة األصول عند مستوى قياسي وبآلية متويل مل يسبق هلا مثيل
يف املنظمات الدولية األخرى ،فإنه من غري املرجح أن تدعم الدول األطراف هذا السيناريو؛
(ب) التمويل الجزئي للتكلفة على المدى الطويل ،الذي يقتصر على احلاالت الطارئة (يف أسوأ
احلاالت ،بنكو  2.1مليون يورو على مدى السنوات العشر األوىل) وتكاليف استبدال رأس املال
ثانوية/متوسطة ( 41مليون يورو على مدى  21عاما) ،من خالل مزيج من الموارد المدرجة في
الميزانية والموارد من خارج الميزانية (الفوائض واشرتاكات الدول األطراف اجلديدة) اليت من شأهنا أن
تبقى حتت سيطرة اهليكل اإلداري للجمعية.
وابتداء من عام  ،2171سيطل من الدول األطراف املسامهة فقط يف صندوق متجدد ،حلاالت
الطوارئ ،مببلغ  1.2مليون يورو ،الذي سيتم ختفيضه إىل  1.4مليون يورو بعد  71سنوات .ويف هذه
النقطة ( )2176ستكون هناك حاجة إىل مسامهة إضافية مببلغ  7مليون يورو لتغطية تكاليف االستثمار
الصغري قليل احلجم واملتوسط على املدى الطويل .ويتميز هذا السيناريو باإلبقاء على تكاليف ملكية
املباين منخفضة على األقل على مدى السنوات العشرين األوىل ،واحملافظة على سيطرة اجلمعية على إدارهتا
سيطرة كاملة .ومع ذلك ،ستظل الشكوك حتوم بشأن أكرب قدر من املوارد اليت ستكون مطلوبة مبناسبة
الطفرات األربع الكربى الرئيسية يف التكلفة ،يف حني تتطل أيضا مناقشة إضافية بشأن االستثمار طويل
األجل لالشرتاكات املقررة.
_________________________

( ،ICC-ASP/14/15 )05تقرير جلنة امليزانية واملالية عن اعمال دورهتا اخلامسة والعشرين ،املؤرخ  00تشرين األول/أكتوبر

 ،0205الفقرة .070
( )02املرجع نفسه.
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(ج) التمويل الجزئي للتكلفة على المدى الطويل ،الذي يقتصر على استخدام الفوائض
واشتراكات الدول األطراف الجديدة ،فقط ،مع سلف نقدية من احتياطيات المحكمة لسد ثغرات
التمويل
سيكون هلذا اخليار تأثري أقل على الدول األطراف (مبا أنه لن يتم فرض أي اشرتاكات مقررة ،والفوائض
هي الوحيدة اليت ستخصص) ،ومع ذلك ،فإن الفوائض املرتاكمة ال تزال حباجة إىل إدارهتا ،وقد تتعارض
احلاجة إىل زيادة مستوى الفائض مع مصلكة اجلمعية يف تلقي مقرتحات أكثر دقة عن امليزانية السنوية.
 -74أهداف التمويل الثالثة املشار إليها أو البدائل تفرتض على التوايل أن يتم متويل تكاليف
استبدال األموال الثابتة من االشرتاكات املقررة فقط (" -7التمويل الكامل" ،وغريه) ،مع مزيج من
االشرتاكات املقررة واملوارد غري املدرجة يف امليزانية (" -2التمويل اجلزئي" ،وغريه) ،أو باملوارد غري املدرجة
يف امليزانية فقط على الرغم من أهنا تقتصر على طفرات التكلفة الطفيفة/املتوسطة (" -2التمويل اجلزئي
 ...مبزيج .)" ....
 -72الموارد غير المدرجة في الميزانية (أي بدون فرض اشرتاكات إضافية على الدول األطراف)
ستصبح متوفرة على النكو التايل:
(أ)

الفوائض
أي فوائض من عامي  2174و 2172قد يتطل األمر استخدامها لتوفري التمويل الالزم ملشروع املباين
ّ
الدائمة بناء على القرارات اليت اختذهتا اجلمعية يف عامي  2172و . .2174وعوضا عن ذلك ،ميكن
إتاحة الفوائض من السنة املالية  2176فصاعدا لتمويل تكاليف استبدال رأس املال (يف الصندوق
املتجدد إىل حني تغطيته بالكامل ،وبعد ذلك لتمويل صندوق رأس املال نفسه ،يف ظل السيناريو ()2
أعاله) .ورغم عدم القدرة على التنبؤ بصورة قاطعة بالفوائض املتاحة مسبقا (العتماده على أداء امليزانية،
وااللتزامات غري املصفاة ،ومستوى املتأخرات) ،كان املتوسط السنوي للفوائض يف الفرتة -2119
 2172حنو  7.1مليون يورو (مبا يف ذلك النتيجة السلبية لعام  .)2172وبناء على هذه النتائج ،ميكن
القول حبذر كامل أنه سيتاح فوائض يبلغ قدره مليون يورو يف املتوسط لتمويل تكاليف استبدال رأس املال؛

(ب) الفوائض من املبالغ املسددة دفعة واحدة
دفعت  77دولة طرفا اشرتاكات زائدة ملشروع املباين الدائمة يبلغ جمموعها  7.84مليون يورو .وعند
القيام باحلسابات النهائية ،يف  21حزيران/يونيه  ،2176سيصبح هذا املبلغ املؤقت هنائيا ،وسيكق
للدول اليت دفعت زيادات أن تسرتد حصتها فائض املشروع .وتقرتح اللجنة عوضا عن ذلك االحتفاظ
بالفائض (يف صندوق رأس املال إذا ما أنشئ) وجيس الستقطاعه من االشرتاكات املستكقة على الدول
األطراف نفسها يف املستقبل لتغطية تكاليف استبدال األصول الثابتة يف األجل الطويل ،وال خيتلف ذلك
عما يتم عادة السرتداد أي فوائض يف الدورات السنوية للميزانية.
(ج)

اشرتاكات الدول األطراف اجلديدة
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بينما ال ميكن التنبؤ بصورة آمنة بالتمويل الذي سيكون متاحا نتيجة النضمام دول جديدة إىل نظام روما
األساسي يف املستقبل ،من املأمول فيه أن يصبح ذلك حقيقة واقعة ،األمر الذي سيسمح أيضا باشرتاك
مجيع الدول األطراف على قدم املساواة يف املدى الطويل يف ملكية املباين.
 -76الموارد المدرجة في الميزانية تفرتض يف إطار السيناريوهني/اهلدفني ( )7و( )2على افرتاض
أن مصادر التمويل األخرى غري املدرجة يف امليزانية (أي الفوائض واشرتاكات الدول األطراف اجلديدة) لن
توفر درجة كافية من اليقني .وتتناول السيناريوهات الثالثة استخدام املوارد املدرجة يف امليزانية على النكو
املبني أدناه.
 -71السيناريو  : )7كما هو مفصل يف استنتاجات الفريق العامل ،فإنه يهدف إىل توفري التمويل
الكامل واليقني املايل على مدى  21سنة ،وهلذا السب  ،فإنه يتطل اشرتاكات مقررة مسقفة تبلغ 4.2
مليون يورو سنويا.
 -78السيناريو  :)2يهدف فقط إىل معاجلة طفرات التكلفة املنخفضة إىل املتوسطة خالل الفرتة ،يف
حني أنه حييل آلية التمويل الكامل إىل مزيد من النظر ،رهنا باستعراض شامل للتكلفة .وإذا مت اختيار هذا
()17
السيناريو ،ستكون هناك حاجة إىل االشرتاكات املقررة التالية:
-1

االشتراكات السنوية الثابتة 033 :ألف يورو.
 -79ستجمع اشرتاكات يبلغ قدرها  211ألف يورو على سبيل األولوية للصندوق املتجدد ،ابتداء
من عام  ،2171وذلك لضمان الوصول إىل املستوى األقصى للصندوق البالغ قدره  2ماليني يورو يف
السنوات العشر األوىل ،بصرف النظر عن توافر مصادر أخرى للتمويل ،أي توافر فوائض من السنتني
املاليتني  2176و( 2171بافرتاض استيعاب الفوائض من عامي  2174و 2172يف متويل احتياجات
مشروع املباين الدائمة) .وبناء على االفرتاضات املتكفظة جدا اليت لن يزيد مبقتضاها الفوائض املتاحة يف
السنتني املاليتني  2176و 2171على  7.1مليون يورو لكل سنة ،وأنه سيستخدم  2مليون يورو
لإلصالحات العاجلة يف السنوات العشر األوىل ،سيظل الصندوق متوازنا بعد عشر سنوات ،أي يف عام
.2126
 -21وبالعكس ،إذا حتقق احلد األقصى للصندوق املتجدد يف وقت سابق (توافر أكثر من 7.1
مليون يورو املفرتضة من الفوائض سنويا) ،ستستخدم االشرتاكات السنوية البالغ قدرها  211 111يورو
يف متويل صندوق رأس املال .ويف مجيع األحوال ،سيقل احتمال اللجوء إىل الصندوق املتجدد بعد عام
 2126إذ ستسمح خطط استبدال األصول الثابتة املتوسطة األجل ( 2-2سنوات) بتدقيق التكاليف
_________________________

( )07يف ظل هذا السيناريو ،ستكون خطة اشرتاك الدول األطراف على النكو التايل( :أ) من  522 :0207ألف يورو
سنويا ،لتمويل الصندوق املتجدد ،وعندما تتجاوز احلد األقصى املبلغ هبذا الشأن ( 5ماليني يورو) وصندوق رأس املال؛
و(ب) من  0 :0200مليون يورو إضايف سنويا لتمويل صندوق رأس املال ،و(ج) من [ 02]xxستكون هناك حاجة إىل
[ ]XXXمليون يورو إضايف لتمويل أربع طفرات كبرية يف عام  ،0250 ،0240 ،0232و  ،0252عق استعراض
التكلفة .وستكون من الضروري إنشاء آلية متويل تأخذ بعني االعتبار خيارات مثل السداد دفعة واحدة ،والقروض ،و /أو
االشرتاكات السنوية املسقفة.
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اليت سيلزم متويلها من صندوق رأس املال .وسيسمح هذا باالعتماد بأمان أكرب على االشرتاكات السنوية
الثابتة لتجديد صندوق رأس املال.
-2

االشتراكات مقابل الخطط المتوسطة األجل للطفرات المنخفضة إلى المتوسطة 1.3 :مليون يورو
 -27بالنظر إىل دعوة اجلمعية إىل اعتماد خطط متوسطة األجل ( 2-2سنوات) لتغطية تكاليف
استبدال األصول الثابتة املتوقعة وأن هذه اخلطط ستكون نافذة اعتبارا من عام ( 2126السنة احلادية
عشرة) ،سيلزم أن يشمل االستعداد هلذه اخلطط اشرتاكات متعددة السنوات لضمان متويلها .وسيمكن
متويل اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  2126إىل  ،2164باستثناء الطفرات األربع الكربى اليت حددها
الفريق العامل املعين بالتكاليف ،بأمان عن طريق اشرتاكات مقطوعة يبلغ قدرها  7.1مليون يورو.
وسيكون هذا املبلغ باإلضافة إىل مبلغ  211 111يورو متاحا عند جتاوز احلد األقصى احملدد للصندوق
املتجدد ،بعد خصم  21يف املائة منه حس التقديرات لتجديد موارد الصندوق ،حس استخدامه
الفعلي (أي يف  71سنوات 2.1 ،ماليني يورو مطروحا منها  7.1مليون يورو ،أو  411 111يورو
سنويا) .وسيتم بذلك تراكم ما جمموعه  7.4مليون يورو يف صندوق رأس املال كل عام ، ،ابتداء من عام
 ،2127لتغطية الطفرات من املنخفضة إىل املتوسطة ( 72-7مليون يورو) يف الفرتة ،2164-2126
مع االحتفاظ بفائض اعتبارا من عام  2126يبلغ قدره  2ماليني يورو (االشرتاكات من عام  2172إىل
عام  .)2126ونتيجة لذلك ،ستكون املبالغ التالية متاحة لتغطية التكاليف اليت سيتم تكبدها يف الفرتات
املبينة أدناه (حس تقديرات الفريق العامل املعين بالتكاليف اإلمجالية للملكية):
=

 2ماليني يورو

احتياطي يف صندوق رأس املال

 2( 2122-2127سنوات)

 71( 2122-2126سنوات) =

 74مليون يورو

مقابل طفرات تبلغ  8ماليني يورو تقريبا

=

 1ماليني يورو

مقابل طفرات تبلغ  6.2ماليني يورو تقريبا

 71( 2121-2147سنوات) =

 74مليون يورو

مقابل طفرات تبلغ  71ماليني يورو تقريبا

 2( 2141-2126سنوات)
74( 2164-2127سنة)

=

 72.4مليون يورو مقابل طفرات تبلغ  76مليون يورو تقريبا

 -22ونتيجة لذلك ،مع االشرتاكات املقررة املقطوعة البالغ قدرها  7.1مليون يورو اليت سيتم
حتصيلها يف الفرتة  ،2164-2127ستتم تغطية الطفرات من املنخفضة إىل املتوسطة ،وسيظل ما
جمموعه  76مليون يورو تقريبا متاحا لتمويل الطفرات الكربى جزئيا.
-3

االشتراكات في ضوء الطفرات األربع الكبرى
 -22ستقع الطفرات الكربى حس تقديرات الفريق العامل املعين بالتكاليف اإلمجالية للملكية يف
األعوام  21.7( 2126مليون يورو) ،و 12( 2147مليون يورو) ،و 47.8( 2127مليون يورو)،
و 92.4( 2126مليون يورو) .وستبلغ بالتايل التكلفة اإلمجالية للطفرات األربع حس تقديرات الفريق
العامل املعين بالتكاليف اإلمجالية للملكية ،فقط ،أكثر من  248مليون يورو .ونتيجة هلذا املبلغ الكبري،
سيكون التعامل مع هذه الطفرات من خالل هنج "السيناريوهات" هبدف توفري األمان املايل قبل استعراض
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التكاليف املطلوبة الذي سيتم خالل الفرتة  2178-2171ضربا من اخليال .ومن املقرتح عوضا عن
ذلك تناول هذه املسألة عند توافر التقديرات املعدلة للتكلفة اليت ستسمح بالتخطيط مسبقا بوقت كاف
للطفرة األوىل ،ويف مجيع األحوال قبل ما ال يقل عن عشر سنوات من تاريخ وقوعها ،أي يف عام
 .2126ويف الوقت نفسه ،سيوفر سيناريو متويل الطفرات من املنخفضة إىل املتوسطة قدرا من اليقني
( 76مليون يورو) بشأن املوارد الالزمة؛
(ج)

السناريو  )2عدم استخدام املوارد غري املدرجة يف امليزانية:
 -24يفرتض أن الدول األطراف لن توافق ال على إقامة الصندوق كامل األركان وفق السيناريو (’)‘7
الذي اقرتحه الفريق العامل ،وال على الصناديق احملدودة أكثر وفق السناريو (’( )‘2الصندوق املتجدد
وصندوق رأس املال) .ويف هذه املرحلة ،لن يتم تناول تكاليف االستبدال املستقبلية إال يف املوارد غري
املدرجة يف امليزانية ،أي الفوائض واشرتاكات الدول األطراف اجلديدة.
 -22إدارة الموارد .تدرك اللجنة أنه يف إطار أي موارد أهداف السيناريوهات/التمويل هذه ،سواء
االشرتاكات املقررة و/أو املوارد من خارج امليزانية ،سيكتاج أي منها إىل أن تدار داخل يف إطار
احتياطات احملكمة ،بوصفها صناديق متعددة السنوات .ومع ذلك ،فإن السيناريوهات تتناول هذه املسألة
من منظور خمتلف .بينما من شأن السيناريو ( )7أن يرتك إدارة الصندوق لسلطة احملكمة ،من دون دور
هليئة خمصصة تابعة للجمعية ،أما السيناريوهان ( )2و( )2فسيكونان على أية حال حمل قرار مينح سلطة
الرقابة للجنة املباين التابعة للدول األطراف.
 -26آلية التمويل .توصي اللجنة بأن تقرر اجلمعية يف دورهتا الرابعة عشرة إنشاء إطار إداري قوي
للتكلفة اإلمجالية للملكية ،وهو مطلوب حىت تتم مراجعة التكاليف طويلة األجل بشكل كاف ،وأن تبقى
االستعدادات لتنظيم ومتويل هذه التكاليف حتت سيطرة الدول األطراف.
 -21ويف الوقت نفسه ،وافقت اللجنة على توصية من جلنة امليزانية واملالية مقادها أن "إجراء
()18
االحتياطيات [ ]...ليس قضية فورية [بينما] ال بد من التصدي هلا يف املستقبل القري ".
 -28ومن هذا املنظور ،توصي اللجنة باختاذ قرار إجيايب بشأن استخدام املوارد من خارج امليزانية
(الفوائض واشرتاكات الدول األطراف اجلديدة يف املستقبل) ،يف حني مت تأجيل اختاذ قرار بشأن استخدام
املوارد يف امليزانية (االشرتاكات املقررة) ،يف سياق االستدامة للدول األطراف ويف ضوء اإلجنازات عملية
الستعراض التكلفة ،ملزيد من الدراسة لدى اللجنة يف عام  ،2176ولدى جلنة املباين يف -2171
.2178

جيم-

التكاليف
 -29كما أكدت جلنة امليزانية واملالية ،سيلزم إجراء املزيد من االستعراض للتكاليف املتوقعة يف
املستقبل( ،)19ال سيما يف ضوء املعايري واملمارسات يف املنظمات الدولية األخرى .ومع ذلك ،بالنظر إىل
_________________________

( ،ICC-ASP/14/15 )02تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا اخلامسة والعشرين املؤرخ  00تشرين األول/أكتوبر
 ،0205الفقرة .070
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عدم تكبد تكاليف الستبدال األصول الثابتة يف السنوات العشر األوىل ،تعتقد اللجنة أنه ميكن استعراض
التكلفة بأمان يف الفرتة ما بني عام  2171وعام  ،2122استعدادا العتماد أول خطة متوسطة األجل
الستبدال األصول الثابتة .ومع ذلك ،تقرتح اللجنة مراجعة التكلفة يف الوقت املناس  ،خالل الفرتة
.2179-2171
 -21وفيما يتعلق باقرتاح جلنة امليزانية واملالية بشأن إعداد السيناريوهات اليت توضح ما تستهلكه هذه
التكاليف من مبالغ ووقت )20(،فإن اللجنة تضع يف اعتبارها عملية تقدير التكاليف اليت أجراها الفريق
العامل يف  ،2174-2172استنادا إىل االفرتاضات اليت مشلت احملافظة الكاملة على قيمة األصول حىت
هناية حياهتا ،ومستويات اجلودة القياسية يف السوق اهلولندي ("درجات احلالة").
 -27وبينما تشري اللجنة إىل أن التكديد الدقيق لتكاليف استبدال رأس املال من حيث املبلغ والوقت
الذي سيتم تكبده يف السنوات اخلمسني املقبلة يتطل مراجعة شاملة الحتياجات مجيع عناصر املباىن،
على أساس العمر املتوقع وشروط صيانتها ،ويف هذه املرحلة ميكن للجنة أن حتدد املعايري اليت ينبغي
اتباعها يف فرتة  2179-2171احملددة لتكقيق مثل هذه السيناريوهات بطريقة موثوقة ومتسقة مع
جدواها السياسية.
 -22وترى اللجنة أنه يلزم ،لتكقيق مراجعة جمدية للتكاليف ،أن تتم هذه العملية على النكو التايل:
(أ)

تطبيق ممارسات القطاع العام الدويل .وعلى وجه اخلصوص ،عدم أخذ ممارسات القطاع اخلاص
يف االعتبار،

(ب)

النظر يف التجارب السابقة ملقار املنظمات الدولية الرئيسية ،وعلى وجه اخلصوص املقار الواقعة
يف جنيف وفيينا اليت ميكن أن تقدم بسهولة مسامهات كبرية نظرا لقرهبا من الهاي والتوسعات
اجلارية فيها،

(ج)

االلتزام ،فيما يتعلق بعمر األصول ومستوى الصيانة (درجة اجلودة) بتجارب القطاع العام الدويل
املذكور أعاله.

دال -خطة العمل
 -22ينبغي أن تتضمن خطة العمل إلجراء االستعراض الالزم للتكاليف وحتليل آلية التمويل اخلطوات
األساسية التالية:

( ،ICC-ASP/14/15 )02تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا اخلامسة والعشرين املؤرخ  00تشرين األول/أكتوبر
 ،0205الفقرة .070
( )02املرجع نفسه.
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2171
إجراء دراسة استقصائية ملبلغ وتوقيت تكاليف استبدال األصول الثابتة على املدى
الطويل وتكلفته ،إىل جان مناذج التمويل .وينبغي أن تغطي هذه الدراسة
االستقصائية املنظمات الدولية الرئيسية ،مبا يف ذلك مقر األمم املتكدة يف كل من
جنيف وفيينا ،والدول املضيفة هلذه املنظمات الدولية .وميكن إجرا مزيد من املناقشة
للدروس املستفادة من فيينا وجنيف املذيلة هبذا التقرير من املسؤولني .وميكن عقد
اجتماعات خمصصة أو حلقات دراسية.

-

2178
-

مراجعة التكاليف التقديرية يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة االستقصائية،
وذلك لضمان اتساق احلياة املتوقعة للعناصر املختلفة للبناية ومستويات الصيانة مع
املمارسة الدولية،

-

وضع منوذج للتمويل ،من أجل ضمان توافر التمويل الالزم للطفرات األربع الكربى
يف األعوام  ،2126و ،2147و ،2127و .2126وينبغي هلذا النموذج
 oأن يأخذ يف االعتبار املبالغ املسددة دفعة واحدة ،والقروض ،و/أو مبلغ مقطوع
لالشرتاكات السنوية،
 oأن يؤكد حساب االشرتاكات وتقديرها قبل أحداث استبدال األموال الثابتة بفرتة
كافية ،مع أخذ أية شكوك بشأن املوارد غري املدرجة يف امليزانية يف احلسبان (الفوائض
واشرتاكات الدول األطراف اجلديدة) ،مع احلفاظ على عدالة النظام ،من أجل معاملة
مجيع الدول األطراف معاملة متساوية؛
 oوعموما التأكد من االستدامة للدول االطراف على املدى الطويل.

2179
-

قرارات من اجلمعية لتفعيل آلية التمويل (اجلدول الزمين لتكصيل االشرتاكات املقررة
وفقا للتكاليف املعدلة ،و/أو املوافقة على القروض).

 -24وترد رفق هذا التقرير خارطة طريق أكثر تفصيال ،وختضع هذه اخلارطة ملراجعة سنوية بناء على
مبادرة من جملس اإلدارة.

هاء-

اإلدارة
 -22يتطل دور امللكية الذي يقع على عاتق الدول األطراف ،والدروس املستفادة ،والنطاق الكبري
بشكل واضح لالقتصادات التنظيمية والوظيفية على املدى الطويل من اجلمعية أن تعتمد ،يف هذه املرحلة،
قرارات سياساتية لضمان اإلدارة اآلمنة واملستدامة ،وتوفري سياق مايل يضمن الكفاءة من حيث التكلفة
للمباين على املدى الطويل ،واحلفاظ بشكل مناس على قيمة االستثمار ،وجيتذب ،يف نفس الوقت،
الدعم املستمر من مجيع أصكاب املصلكة.
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 -26وقد أوصى املراجع اخلارجي للكسابات بتكويل جلنة الرقابة إىل هيئة متثّل الدول األطراف يف
املستقبل ،يف إطار واضح يهدف إىل تفادي الغموض بني احلوكمة واإلدارة يف احملكمة اجلنائية الدولية(.)21
الدروس املستفادة واملؤشرات اليت تلقتها (كما ورد
ويراعي اهليكل اإلداري اجلديد الذي أوصت به اللجنة
َ
مبهمة اختاذ القرارات
يف هذه الفقرة ،يف البندين ’ ‘2و’ ‘6أعاله) ،فضال عن ضرورة قيام الدول األطراف ّ
السياساتية ،على املستويات املناسبة ،ويف نفس الوقت االستفادة من اخلربات الفنية واملشورة الالزمة من
آليات الرقابة القائمة .واعرتفت جلنة امليزانية واملالية أيضا بأن جتربة جلنة الرقابة تشهد بالفوائد اليت ميكن
حتقيقها من التوجيه االسرتاتيجي للجمعية وباحلاجة إىل الوصول يف الوقت املناس إىل املعلومات
املطلوبة(.)22

واو -الضمانات
 -26تضع التكلفة اإلمجالية للملكية آثارا مالية كبرية على عاتق الدول األاطراف ،وستبقى مسألة
راهنة طيلة حياة املبا ين .والنتيجة أن اللجنة مقتنعة بأن تنفيذ أي قرار تتخذه اجلمعية يف دورهتا الرابعة
عشرة ينبغي أن يبقى يف النطاق االستشاري لكل من جلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي للكسايات.
ويف إطار رقابة جلنة املباين وبتوصيات من آلييت الضمانات كالمها ،ستكون اجلمعية قادرة يف املستقبل ،إذا
ما اقتضى األمر ،على تكييف عملية التنفيذ وفق ما هو مطلوب .وستدرج اللجنة يف تقاريرها املستقبلية
إىل جلنة امليزانية واملالية أي حتديثات هامة.

_________________________

( ،ICC-ASP/14/12 )00تقرير املراجعة اخلارجية للكسابات عن التقارير املالية واإلدارية ملشروع املباين الدائمة ،السنة املالية
 ،0204املؤرخ  4آب/أغسطس  ،0205الفقرات  ،000-007التوصية  .5ويشار إىل احللول البديلة ،إما بإعطاء

املسؤولية إىل جلنة امليزانية واملالية (كما هو احلال بالنسبة للجنة املراجعة اليت أعيد جتديدها) ،أو بإنشاء جلنة مستقلة.
( ،ICC-ASP/14/15 )02تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا اخلامسة والعشرين املؤرخ  00تشرين األول/أكتوبر
 ،0205الفقرة .073
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المرفق الثالث
خارطة الطريق
2312
التقارير املالية
 -7عند مراجعة حسابات املشروع وإعادة حساب االشرتاكات (حزيران/يونيه -متوز/يوليه) ،تقدم
جلنة الرقابة تقريرها املايل النهائي إىل جلنة امليزانية واملالية إلبداء الرأي (أيلول/سبتمرب) وأخريا إىل الدورة
اخلامسة عشرة جلمعية الدول األطراف.

اإلدارة
-2

تنتهي جلنة الرقابة يف الدورة اخلامسة عشرة للجمعية وتقوم اللجنة املعنية باملباين جبميع أعماهلا.

2312
التكلفة والتمويل
 -2إجراء دراسة استقصائية لنموذج استبدال األصول الثابتة على املدى الطويل وتكلفته .وينبغي أن
تغطي هذه الدراسة على نطاق االستقصائية املنظمات الدولية الرئيسية ،مبا يف ذلك مقر األمم املتكدة يف
كل من جنيف وفيينا ،والدول املضيفة هلذه املنظمات الدولية.

االشرتاكات
 -4يبدأ تقدير االشرتاكات املقررة للدول األطراف البالغ قدرها  211 111يورو سنوبا لتمويل
الصندوق املتجدد ،وعندما تتجاوز احلد األقصى هلذا الصندوق ( 2ماليني يورو) ،لتمويل صندوق رأس
املال.

2312
التكلفة
 -2مراجعة التكاليف التقديرية يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة االستقصائية ،وذلك
لضمان اتساق مستوى الصيانة مع املمارسة الدولية.
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التمويل
 -6وضع منوذج للتمويل ،من أجل ضمان توافر التمويل الالزم للطفرات األربع الكربى يف األعوام
 ،2126و ،2147و ،2127و .2126وينبغي هلذا النموذج
-1
السنوية.

أن يأخذ يف االعتبار املبالغ املسددة دفعة واحدة ،والقروض ،و/أو مبلغ مقطوع لالشرتاكات

 -8أن يؤكد إمكانية ختفيض االشرتاكات احملسوبة مسبقا يف السنوات القادمة ،وفقا لتوافر املوارد غري
املدرجة يف امليزانية (الفوائض واشرتاكات الدول األطراف اجلديدة) ،مع احلفاظ على عدالة النظام ،من
أجل معاملة مجيع الدول األطراف معاملة متساوية.

2310
التمويل
 -9قرارات من اجلمعية لتفعيل آلية التمويل (اجلدول الزمين لتكصيل االشرتاكات املقررة وفقا
للتكاليف املعدلة ،و/أو املوافقة على القروض).

2321
االشرتاكات
 -71بداية زيادة االشرتاكات املقررة للدول األطراف مبقدار  7مليون يورو سنويا لتمويل صندوق رأس
املال .إضافة االشرتاكات السنوية يف الصندوق املتجدد ،وبلوغ االشرتاكات املقررة يف هذا الصندوق
حس التقديرات  7.4مليون يورو سنويا.

2323
 -77إعداد اخلطة املتوسطة األجل األوىل للفرتة .2121-2126

2322
 -72وصول الصندوق املتجدد إىل الرقم املستهدف البالغ قدره  2ماليني يورو.
 -72بداية اخلطة املتوسطة األجل األوىل.
 -74إعداد اخلطة املتوسطة األجل الثانية ،للفرتة .2122-2127
 -72إعداد اخلطة متوسطة األجل الثالثة ،للفرتة .2141-2126
 -76اخنفاض قيمة األصول إىل  91يف املائة ،ألغراض االشرتاكات املقررة للدول األطراف اجلديدة.
22
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2332
 -71تعيني مدير مشروع استعدادا لعملية االستبدال الكربى يف عام .2126

2332
 -78إعداد اخلطة متوسطة األجل الثالثة للفرتة .2142-2147

2330
 -79تعيني مدير مشروع استعدادا لعملية االستبدال الكربى يف عام .2147

2320
 -21تعيني مدير مشروع استعدادا لعملية االستبدال الكربى يف عام .2127

2302
 -27تعيني مدير مشروع استعدادا لعملية االستبدال الكربى يف عام .2126
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المرفق الرابع
اشتراكات الدول األطراف الجديدة
 -7خالفا للمنظمات الدولية األخرى ،تقام مباين احملكمة  -وسوف يتم يف املستقبل احلفاظ على
قيمتها -باالشرتاكات املقررة للدول األطراف .وعلى أساس املساواة يف السيادة ،وما دامت العضوية يف
نظام روما األساسي متنح احلق يف االستفادة من املباين ،ينبغي أن تؤدي هذه العضوية إىل املشاركة على
قدم املساواة يف االلتزامات (التكاليف) املتعلقة هبذه األصول أيضا .وإذا مل تشارك الدول األطراف
اجلديدة يف تكاليف املباين الدائمة ،ستستفيد هذه الدول بشكل غري عادل من اشرتاكات الدول اليت
انضمت يف وقت سابق إىل نظام روما األساسي.
 -2والدول األطراف احلالية إما سامهت مسبقا يف التكاليف االستثمارية (االشرتاكات املس ّددة دفعة
واحدة) وإما ستساهم على املدى الطويل ،يف فرتة تبلغ ثالثني عاما ،يف تسديد القرض من الدولة
انضمت دول أطراف جديدة خالل تلك الفرتة ،ستستفيد من األصول اليت مل تشارك يف
املضيفة .وإذا ّ
تكلفتها ،يف حني أن الدول األخرى ستواصل تسديد مثن هذه األصول.
 -2ولن حتدد األنصبة املقررة للدول األطراف اجلديدة اليت ستشارك يف تكاليف مشروع املباين
الدائمة بأثر رجعي .وملا كان العمر املتوقع لألصول اليت يقدمها املشروع طويل األجل ممتد يف املستقبل،
فإن آلية تقاسم التكاليف ستكون عادلة بالنسبة جلميع الدول اليت ستنضم اىل احملكمة طوال وجود
األصول أيضا.
 -4وال يتوقع أن يؤدي االشرتاك يف قيمة األصول إىل إحجام الدول عن االنضمام إىل نظام روما
األساسي بسب تفاقم التزاماهتا املالية .ويف املرحلة الراهنة من عاملية احملكمة ،يبدو أن اختيار املشاركة يف
نظام روما األساسي ال يستند بتاتا إىل اعتبارات مالية .فاملزايا اليت توفرها العضوية للدول األطراف ينبغي
باألحرى تقديرها حس النقاش السياسي واإلمجاع الذي قد جتتذبه احملكمة إلجناز مهمتها.
 -2وعليه ،تنشأ آلية عادلة ومستدامة وبسيطة وعملية وشفافة لتقاسم تكاليف مشروع املباين
الدائمة بني الدول األطراف احلالية واملقبلة ،تقوم على ما يلي:
تقدر االشرتاكات املقررة للدول األطراف اجلديدة يف التكلفة اإلمجالية ملشروع املباين الدائمة
(أ)
على النكو التايل:
’‘7

اجملموع الكلي لتكاليف املشروع(( )1مبا يف ذلك إمجايل تكاليف البناء واالنتقال،
والتكاليف التنظيمية)( ،)2طوال فرتة املشروع،2176-2118 ،

’‘2

العمر الكامل لألصول =  711سنة(،)3

_________________________

( )0يقدر حاليا مببلغ [ 003 207 222يورو] ،منه  022مليون يورو مليزانية املشروع املوحد ،و[ 7 207 222يورو]
للتكاليف التنظيمية .أنظر  ،CBF/24/20التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة ،املرفق الثالث.
( )0نفقات مكت مدير املشروع (الربنامج الرئيسي السابع )0-ومكت مشروع املباين الدائمة طوال فرتة املشروع،
.0202-0222
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’‘2
(ب)

قيمة األصول =  ٪ 711على مدى السنوات العشر األوىل (،)4()2122-2176
و 91يف املائة بعد ذلك(،)5

تعاجل مدفوعات اشرتاكات الدول األطراف اجلديدة على النكو التايل:
’‘7

بناء على جدول األنصبة املقررة الواج التطبيق عند انضمام أي دولة طرف جديدة،

’‘2

أن ال تؤدي إىل إعادة حساب االشرتاكات املقررة للدول األطراف األخرى،

’‘2

أن تودع يف صندوق رأس املال لتغطية تكاليف املباين الدائمة على املدى الطويل،

’‘4

أن تدفع على أقساط من قسط واحد إىل عشرة أقساط سنويا ،ابتداء من نفاذ نظام
روما األساسي بالنسبة لتلك الدول(.)6

( )3تستند هذه الفرتة إىل جتربة مؤسسة بنايات املنظمات الدولية السويسرية اليت تدير أصوال تبلغ قيمتها عدة مليارات من
الفرنكات السويسرية الستضافة املنظمات الدولية.
( )4بافرتاض أنه لن توجد صيانة أو استبدال طويل األجل لألصول الثابتة خالل هذه الفرتة.
( )5هذه النسبة تعسفية ،إذا أخذ يف االعتبار أنه ال ميكن يف هذه املرحلة استباق اخليارات اليت ستتم يف األجل الطويل.
( )2الفقرة  0من املادة  002من نظام روما األساسي.
36
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المرفق الخامس
اللجنة المعنية بالمباني
إنشاء اللجنة
 -8تنشأ مبوج هذا جلنة الدول األطراف املعنية باملباين بوصفها هيئة فرعية تابعة جلمعية الدول
األطراف عمال بالفقرة  5من املادة  886من نظام روما األساسي.
الوالية
 -6تتمثل والية اللجنة املعنية باملباين يف توفري هيئة دائمة للعمل نيابة عن اجلمعية على حتقيق مصاحل
امللكية املتعلقة باملباين الدائمة للمككمة اجلنائية الدولية .وتقوم اللجنة املعنية باملباين بدور االشراف
والرقابة االسرتاتيجيني بينما تظل اإلدارة الروتينية للمباين من اختصاص احملكمة.
-9

وبوجه خاص ،تقوم اللجنة املعنية باملباين مبا يلي:

(أ)

الرصد والرقابة الشاملني للمباين الدائمة لضمان االحتفاظ بقيمتها وقابليتها ألداء وظائفها طوال
عمرها بشكل مناس  ،وحتديد املخاطر واملشاكل ذات الصلة وإدارهتا بأسلوب مناس  ،وتناول
فوائد امللكية للدول األطراف تناوال مالئما؛

(ب)

إعداد املعلومات والتوصيات وصياغة مشاريع القرارات اليت ينبغي أن تتخذ اجلمعية قرارات
بشأهنا ،مبا يف ذلك
مدير املشروع عندما يتطل

’‘8

املسائل املتعلقة بتفعيل اهليكل اإلداري وإنشاء مكت
حجم املشاريع الرئيسية وتعقيدها وتكلفتها ذلك؛

’‘6

اخلطط املتوسطة األجل للصيانة واستبدال األصول الثابتة على املدى الطويل ،فضال
عن اخلطط األخرى للصيانة؛

’‘9

متطلبات املباين املتصلة مبصاحل اجلمعية يف امللكية ،مبا يف ذلك عقد اللقاءات املناسبة
أو االستخدامات األخرى للمباين؛

(ج)

يف حدود السلطة املخولة هلا من اجلمعية ،اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية الرئيسية مبا يف ذلك اإلذن
بتعديل تصميم الطابق العلوي وغري ذلك من مالمح القابلية للتوسع اليت تقع خارج نطاق
اخلطط املتوسطة األجل وتكون عاجلة يف طبيعتها؛

(د)

مراجعة خطط الصيانة السنوية اليت تعدها احملكمة لضمان توافقها مع السياسات اليت تعتمدها
اجلمعية واالستثمارات والصيانة على املدى الطويل ،وتقدمي التوصيات ذات الصلة إىل اجلمعية
بناء على مشورة جلنة امليزانية واملالية؛

(ه)

حل أي قضية حتال إليها من مدير مكت املشروع أو احملكمة أو الدولة املضيفة؛

(و)

حل أي مسائل أخرى متعلقة مبصاحل اجلمعية يف امللكية.
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العضوية
-5
إقليمية.

تتألف اللجنة املعنية باملباين من  71دول أطراف ،وعضو واحد على األقل من كل جمموعة

االختيار
 -5تنتخ اجلمعية أعضاء اللجنة املعنية باملباين بناء على توصية من املكت  .ومدة الوالية سنتان
وهي قابلة للتجديد .وإذا انسكبت دولة طرف من اللجنة املعنية باملباين ،جيوز للمكت أن يعني مكاهنا
دولة طرف أخرى إىل حني انعقاد الدورة املقبلة جلمعية الدول األطراف.
التمثيل
 -2يكون متثيل الدول األطراف يف اللجنة املعنية باملباين على مستوى السفراء .وينبغي أن يتمتع
املمثلون باخلربة املناسبة ،وجيوز أن يساعدهم ممثلون مناوبون ،عند االقتضاء.
االتساق
 -1ينبغي أن تسعى الدول األطراف األعضاء يف اللجنة إىل ضمان االتساق فيما يتعلق بتمثيلها
وحضور االجتماعات .وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة املعنية باملباين يف اجتماعني متتاليني ،يقوم رئيس
اللجنة بالتشاور مع هذا العضو لتكديد ما إذا كان قادرا على مواصلة مشاركته يف اللجنة.
التصويت
 -1ينبغي أن تسعي اللجنة املعنية باملباين إىل توافق اآلراء .ويف حالة عدم التوصل إىل توافق اآلراء،
املصوتني .ويف حالة التعادل يكون صوت
تتخذ القرارات على أساس األغلبية العادية لألعضاء احلاضرين و ّ
الرئيس هو احلاسم .وتعين عبارة "األعضاء احلاضرين واملصوتني" األعضاء احلاضرين والذين يدلون
بأصواهتم إجيابا أو سلبا .أما األعضاء الذين ميتنعون فيعتربون غري مصوتني.
النصاب القانوني
-9

يتكقق النصاب القانوين حبضور ستة أعضاء على األقل.

الرئيس ونائب الرئيس
 -80تنتخ اللجنة املعنية باملباين رئيسا ونائبا للرئيس ملدة سنتني .وهذه املدة قابلة للتجديد .ولكل
من الرئيس ونائ الرئيس صوت واحد .وجيوز للرئيس تفويض نائ الرئيس يف جماالت معينة من والية
اللجنة استنادا إىل خربته السابقة.

38

33A2-A-131115

ICC-ASP/14/33/Add,2

وتيرة االجتماعات
 -88جتتمع اللجنة املعنية باملباين أربع مرات سنويا أو حسبما يراه رئيس اللجنة ضروريا .وجيوز لكل
من املسجل أو الدولة املضيفة أو مدير مكت املشروع أن يطل اجتماع اللجنة ملعاجلة أمر طارئ.
تنظيم العمل
 -86تعتمد اللجنة املعنية باملباين نظامها الداخلي واملبادئ التوجيهية ذات الصلة هبدف حتقيق واليتها
بصورة فعالة ،آخذة يف االعتبار أيضا خربات أعضائها .وحتقيقا هلذه الغاية ،جيوز للجنة املعنية باملباين أن
تنشئ أفرقة عاملة من أجل تسهيل النظر يف مسائل معينة أو جماالت حمددة يف إطار واليتها ،دون املساس
حبق اللجنة يف اختاذ قرارات هنائية.
 -89جيوز لرئيس اللجنة أيضا تعيني أعضاء ملتابعة مسائل حمددة ،ومتثيل اللجنة املعنية باملباين،
وموافاهتا بالتقارير ذات الصلة.
المداوالت السرية
 -85تتلقى اللجنة املعنية باملباين معلومات من مدير مكت املشروع واحملكمة والدولة املضيفة ،وجيوز
هلا أن تدعو خرباء ومشاركني آخرين إىل تقدمي معلومات أو مدخالت يف اجللسات العلنية .وجترى
مداوالت اللجنة املعنية باملباين يف جلسات سرية ،ما مل يقرر رئيس اللجنة خالف ذلك.
إشتراك غير األعضاء في أعمال اللجنة
 -85جيوز للمككمة والدولة املضيفة وغريها من الدول األطراف حضور اجللسات العلنية للجنة املعنية
باملباين.
الخبراء
 -82تساعد اللجنة املعنية باملباين يف عملها جلنة خمصصة من اخلرباء التابعني للدول األطراف و/أو
خرباء ختتارهم اللجنة املعنية باملباين .وتسعى الدول األطراف إىل تقدمي اخلربة املناسبة على أساس طوعي.
دور لجنة الميزانية والمالية
 -81تقدم اللجنة املعنية باملباين تقارير مرحلية إىل جلنة امليزانية واملالية قبل اجتماعات هذه اللجنة.
وتعرض اللجنة املعنية باملباين الطلبات اليت ترت آثارا مالية للجمعية على جلنة امليزانية واملالية الستطالع
رأيها فيها.
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دور المكتب
 -81تقدم اللجنة املعنية باملباين تقارير منتظمة عن احلالة إىل املكت وتقدم أي مشاريع قرارات أو
معلومات إىل اجلمعية عن طريق املكت .
تفويض السلطات
 -89ختتص اللجنة املعنية باملباين ،بناء على تفويض السلطات الصادر من اجلمعية ،مبا يلي:
(أ)

اختاذ اإلجراءات الالزمة لتعيني مدير مكت املشروع الذي سيقوم ،عند االقتضاء ،بإدارة
مشاريع الصيانة واستبدال األصول الثابتة الطويلة األجل ؛

(ب)

تعيني مدير مكت املشروع ،وجتديد واليته ،وعدم جتديدها ،وتعليقها ،وإهنائها (جيوز للمسجل
وملمثل الدولة املضيفة املشاركة يف عملية صنع القرار هذه والتصويت فيها)؛

(ج)

عندما تدعو الضرورة إىل اختاذ قرار يف إطار زمين ال يسمح بانتظار قرار من اجلمعية ،اإلذن بأي
تعديالت يف نطاق أو أهداف أو تصميمات أو نفقات اخلطط املتوسطة األجل يف حدود
الصندوق املتجدد ،مع ضمان أن يكون الدافع إىل التوسع يف املباين ومرونتها هو الضرورة
واالمتثال لسياسات اجلمعية؛

(د)

النظر يف أي نزاع جسيم بني احملكمة والدولة املضيفة و/أو مدير مكت املشروع ،بغية التوصل
إىل حلول منتجة وفعالة؛

(ه)

اإلذن بالتوقيع على العقود الرئيسية بناء على توصية من مدير مكت املشروع.

 -60يقدم رئيس اللجنة املعنية باملباين تقريرا إىل اجلمعية يف دورهتا التالية عن أي ممارسة لتفوض
السلطات املذكورة.
الوصول إلى المعلومات
 -68للجنة املعنية باملباين احلق يف الوصول بدون قيود إىل أي معلومات تكون يف حاجة إليها ألداء
عملها .وينبغي للمككمة أن تستجي لطلبات املعلومات املقدمة من اللجنة املعنية باملباين بالكامل ويف
الوقت املناس .
الدعم
 -66تقدم أمانة مجعية الدول األطراف املساعدة للجنة املعنية باملباين ،ويقدم مكت
عند إنشائه املساعدة للجنة.
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المرفق السادس
مكتب المشروع
ألف-

اإلنشاء
 -8بناء على موافقة مجعية الدول األطراف ،يقوم مسجل احملكمة اجلنائية الدولية بإنشاء مكت
للمشروع .ويتوىل مدير مكت املشروع ("املدير") رئاسة هذا املكت .

باء-

االستقاللية
 -6يعمل مكت املشروع حتت السلطة الكاملة جلمعية الدول األطراف ،ويقدم تقاريره مباشرة إىل
اجلمعية ويكون مسؤوال أمامها عن طريق اللجنة املعنية باملباين.
-9

جيم-

يتوىل رئيس اللجنة املعنية باملباين اإلشراف على مدير مكت املشروع.

العالقة مع المحكمة الجنائية الدولية
 -5دون اإلخالل بالفقرة  6أعاله ،يكون مكت املشروع جزءا ال يتجزأ من احملكمة اجلنائية
الدولية؛ ولألغراض اإلدارية وشؤون املوظفني فقط ،يلكق مكت املشروع وموظفو املكت بقلم احملكمة،
دون اإلخالل بالسلطة املباشرة للجنة املعنية باملباين.

دال-

االمتيازات والحصانات
 -5يتمتع موظفو مكت املشروع باعتبارهم جزءا من موظفي قلم احملكمة ،وبالتايل من موظفي
احملكمة ،بنفس احلقوق والواجبات واالمتيازات واحلصانات واملزايا اليت يتمتع هبا موظفو احملكمة.

هاء-

الوالية
 -2تتمثل والية مكت املشروع يف ضمان تنفيذ مشاريع استبدال األصول الثابتة الرئيسية ،وعند
االقتضاء مشاريع الصيانة الطويلة األجل للمباين الدائمة للمككمة يف الوقت احملدد ،يف حدود امليزانية
وحس املواصفات ومعايري اجلودة املطلوبة .واملدير هو املسؤول يف هناية األمر عن اإلدارة الكاملة
للمشاريع وهو املسؤول عن حتقيق أهدافها يف الوقت احملدد ،يف حدود امليزانية وحس معايري اجلودة
املطلوبة.

واو-

المهام
-1

تتمثل مهام مكت املشروع يف إدارة املشروع بأكمله ،ويشمل هذا ،يف مجلة أمور ،ما يلي:

(أ)

توفري املراقبة اليومية لألعمال التكضريية ملشروع املباين الدائمة وتنفيذها؛
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زاي-

(ب)

حتديد االجتاه اإلسرتاتيجي لألفرقة املعنية بادارة وبناء وتصميم املشروع؛

(ج)

وضع خطة إلدارة املخاطر املتصلة باملشروع وتنفيذها؛

(د)

تقدير وتقييم التصميمات ،وطلبات التعديل ،واآلثار املالية ،واملشاكل الناشئة ،واحللول
املخففة أو أي قضايا أخرى قد تؤثر على تكاليف وجودة و/أو توقيت املشروع؛

(ه)

تقدمي تقارير شهرية (أو حس االقتضاء) عن احلالة إىل اللجنة املعنية باملباين ،اليت ستتبادهلا
مع احملكمة وتتيكها للمكت ؛

(و)

إدارة املفاوضات املتعلقة بشروط وأوضاع اإلبقاء على املهندس املعماري وفريق التصميم؛

(ز)

إدارة العطاءات وعمليات االختيار اليت يقوم هبا فريق التصميم؛

(ح)

اختاذ قرارات يف حدود السلطة املخولة من اجلمعية؛

(ط)

التقييم وإسداء املشورة للجنة املعنية باملباين بشأن القضايا اليت تتطل قرارات يف حدود السلطة
املخولة للجنة؛

(ى)

التقييم وإسداء املشورة للجنة املعنية باملباين بشأن القضايا اليت تتطل قرارات من اجلمعية.

تشكيل المكتب وموارده
 -8يتكون مكت املشروع من مدير مكت املشروع وموظفي الدعم .وبناء على اقرتاح من املدير،
تقدم اللجنة املعنية باملباين بيانا للموارد من املوظفني وغري املوظفني الالزمة ملكت املشروع لكي توافق عليه
اجلمعية.
 -9وتظل أي موارد توافق عليها اجلمعية خاضعة للسلطة الكاملة للجنة املعنية باملباين اليت جيوز هلا،
عند االقتضاء ،تفويض املسؤولية املالية للمدير.
___________________
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