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لمرفق السابعا

)1(من فيينا وجنيفالدروس المستفادة 

2013أيلول/سبتمبر 25في الزيارة إلى جنيف-أوال
2013أيلول/سبتمرب25يف نيفإىل جزيارة ال-1
لزيارة منظمة الصحة العاملية أيضا كمة (ماريا) يف اليوم السابقاحملو صل مكتب مدير املشروع و (أ)

بيرت السيد مع اخلبري، السيد فرانك، و طوال اليوم سافرتُ و . العاملية لألرصاد اجلويةنظمةاملو 
تيمرمانز.

موعة جتو و (ب) يف جنيفالسالمبيتومؤسسة التجارة العالميةمنظمةإىل بأكملها هت ا
ؤسسة متّوهلا احلكومة السويسرية).وهي م(

أكثر على مدى املنظمات الدوليةيات مؤسسة بناتجربةبيانا لجيليو بيريلنا السيد وأخريا، قدم)ج(
افة رئيسية باإلضمباينمخسة(قيمتها مليار يورو تبلغ ةعقارياتستثمار يف إدارة اعاما 25من 

).قل حجماأة مباين أخرى إىل عدّ 
ما باألن اكان املشروعو -2 وّمت إجناز مس من حجم وتعقيد املباين الدائمة. اللذان ّمتت زيار

منظمة التجارة بينما كانت عملية ولكنوات. ات دامت ما بني مخس إىل ست سنبعد عملياملشروعني 
السالم تتعلق بيت مؤسسة كانت عملية بقا،  اوجودة ساملبايناملع يف سُّ ي وتوَ لّ تجديد كُ تتعلق بالعاملية 

ت. جديدةنايةبب .ةربعاألمتار امل/ ائرينز ال/نياملوظفمن حيث األرقام أيضاً وتشا
زائر (معظمهم دبلوماسيني ينتمون 1000موظفاً، وما يناهز 850= منظمة التجارة العاملية 

مليون فرنك 200ومرت مربّع، 00037و)، دولة159إىل الدول األعضاء البالغ عددها 
سويسري
زائر (معظمهم طلبة 1000و400بني وما موظف، 400= السالمبيت مؤسسة 

سويسريمليون فرنك 183جامعيني)، 
يلي:االستنتاجات فيما وتتلخص -3
اليت فق، تيجية، مبوارد داخلية، بواسطة وحدة إدارة املراااإلدارة واالسرت تتم الصيانة، من حيث (أ)

بيت السالم ملؤسسة بالنسبة موظفا 20ونظمة التجارة العامليةموظفني بالنسبة مل9يعمل فيها 
(ويف هذه احلالة تتّم أيضا أعمال الصيانة الصغرية والعاجلة مبوارد داخلية)،

ة للنظافمع شركات خارجية منفصلة (بالتعاقد ، أي الداخلية مبصادر خارجيةملوارد تستعني ا(ب)
)،، مثالواألمن

_________________________
CBF/25/9صدر سابقا بوصفه الوثيقة )1(
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ا ستالسالم تغيري مؤسسة بيت ال تتوقع (ج) استبدال عمليات أيضا عاجل هذه السياسة، أي أ
،الداخليةاملوارد بواسطة األصول الثابتة

داخل وحدة ما يكفي من اخلربة اكتساب بذلك، تلتزم منظمة التجارة العاملية خالفعلى و (د)
سنوات بعد انتهاء 10تصل إىل اليت يف الفرتة األوىل ، وذلك موظفني9اليت تضم صيانة املرافق 

ميع أعمال الصيانة. وسوف جبللقيامعاماختيار مقاول وعندئذ، تعتزم املنظمة البناء. عمليات 
موظفني 5أو 4وظفني إىل م9املكّونة مناحلالية الداخلية تقليص مواردها من ذلك ّكنها مي

م خربة  يف املستقبل، بعدبدوام كامل  من العمل مدة تزيد على عشر سنوات مع كافيةاكتسا
ا حاليا واإلشراف ،عليهاالشركات اخلارجية اجلاري االستعانة 

:ما يلياملنظمات الدوليةيات مؤسسة بناجتربةوتبني من (ه) 
ريا يعترب استبدال األصول الثابتة ضرو ال تسليم املشروع، مناألوىل السنوات العشر يف‘1’

تكاليف اليت تبدأ فيها وردت من شركة برينكسليت فق ذلك مع املعلومات اال يت[
سنوات]،7و5بعد فعال استبدال األصول الثابتة

مراعاة االختالف املوجود بني الفرتة النظرية مع ، سنة100هو لمبىن التقديري لعمر ال‘2’
ضرورةإخالء املباين دون وجود وهو عدم ) وما حيدث يف الواقعسنة50(فيدامللعمر ل

،لذلك
الدورة العمرية ات شركة برينكس اليت تفيد بأن مع افرتاضستنتاجات هذه االفق[ال تت‘3’

عاما]40تبلغ لمبىن ل
2من تكاليف البناء، أي يف املائة1هو ستبدال األصول الثابتةالاملعيار املعتمد ‘4’

مليون،200ع قيمة املشرو عندما تبلغ سنويا، مليون
يف املائة]1.5هو و ، معيار شركة برينكسهذا املعيار مع فقتي[ال ‘5’
يف املائة 1نسبة ستند ت، يف املائة1.4و 1بنييرتاوح املرجعي عيارحني أن امليف‘6’

يف 0.8أن ال يتعدى املعيار يف الواقع ينبغي . و قديرا احرتازيا للغايةتومتثل ،تجربةالإىل 
فائض،ؤدي عادة إىلي، وبالتايل ةاملائ

أساس كل مشروع على حدة وليس مبوازنة احلافظة على األرقاميتم احتساب هذه ‘7’
ملباين ايف اإلضافية تكاليف الأحد املباين بأكملها، (حبيث تغطي الوفورات يف

نطاق مشروع  قابلة للتطبيق أيضا على هذه األرقام ). ونتيجة لذلك، تكوناألخرى
عنية مللوكالة اعن طريق ا(أوسع نطاق على إلدارة إضافة إىل مزايا ا، الدائمةباين امل
)،المثولنديةهلالعامة التابعة للحكومة اينباملبا

عمر فعلي يبلغ (املنظمات الدوليةيات مؤسسة بناالنموذج املعتمد من قبل يؤدي‘8’
ترتاوح بني التكاليف إىل ختفيضات يف) يف املائة1سنة ومعيار مرجعي يبلغ 100
، قاول عامأسندت هذه العملية مللو كان سيحدث ا  مب، مقارنة يف املائة40و30

.وليس على التجربةحيث ستعتمد األرقام احلالية على منوذج نظري 
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إذ إن خدمات إدارة ، الهتمامايف منظمة التجارة العامليةما جيري ستحق يلتمويل، ومن حيث ا-4
ميزانية فرتة السنتني القادمة يف االحتفاظاملقرتح منلكن و ، سياسة النمو االمسي الصفرياملباين تتبع 

يف املستقبل:استبدال األصول الثابتةلتلبية احتياجات املوارد التاليةب
)،فرنك سويسريليونم15مشروع البناء (من وفورات ال)أ(
الفائض من فرتة السنتني السابقة.)ب(
مليون فرنك 1البالغ قدره سنويا هلذا الغرضبه سويسرا تساهم املبلغ الذي إىلإضافةاهذو -5

.املقرّ نتيجة إلعادة التفاوض على اتفاق،سويسري

2014آذار/مارس 28الزيارة إلى فيينا في - ثانيا

الزيارة-ألف

يف مقرهاقع ينظمة هي م، و )ليونيدوامنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (قام الفريق بزيارة -6
األمم املتحدة يف كتبوم،الدولية للطاقة الذريةالوكالةحيث يقع أيضا مقّر كّل من مركز فيينا الدويل

.للتجارب النووية، ومنظمة معاهدة احلظر الشاملفيينا
جمموعة برينسك)، –بيرت تيمرمانز السيد (املدير اإلداري للمشروع من الفريق الزائر وتألف -7
ةرئيسهروبرتو بيليلي)، وكان يف استقبالالسيد (جلنة الرقابة وممثل ، شون والش)السيد (حملكمة وا

جيل كويار) واملوظفني التابعني هلا.-ارسياغرييزا السيدة ت(يدارة المبانة المعنية بإالمتجدد

مركز فيينا الدولي -باء

أكرب جمّمع يف جمال املنظمات ، وهو يلمركز فيينا الدو الذي يشكل بايناملجممَّع وقد أقيم -8
السبعينات، ويتمّيز باملواصفات التالية:يفالدولية، 

امللكية ..........................وزارة املالية النمساوية،
مرت مربع،ألف 380.........الكاملةاملساحة األرضية 

،مرت مربعألف 180.........منطقة املكاتب واملؤمترات
)أمريكيدوالر مليون 450يف األصل (مليار يورو) ..................احلاليةيمة (قال

(املندوبني)زائر2500+ موظف4500العمل ....................أماكن 

نموذج إدارة المرافق والموارد-جيم

للمجمع بأكملهلية الصيانة بواسطة املوارد الداخدارة املباين خدماتة املعنية بإاملتجددتوفّر -9
تتم االستعانة الداخلية، بواسطة املوارداالضطالع مبعظم األعماليف حني يتّم و (املنظمات األربع). 

والنظافة،والسالمل املتحركة، صيانة املصاعدمنها، من اخلدماتجمموعةللحصول على نيخارجيمبقاولني 
من العرض).16و15تنييف الصفح، وإدارة النفايات (انظر القائمةأجهزة كشف احلرائقو 
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والباقي من الفئة الفنية،موظفني ة، وثالث(مديرموظّفًا 80مناملبايناملعنية بة وتتكون املتجدد-10
105وومخس وظائف من الفئة الفنية،،(مديروظيفة معتمدة 111)، مقابل من فئة اخلدمات العاّمة

).ن فئة اخلدمات العاّمةوظيفة م
ة مثل منظملشراء املشرتك مع املنظمات األخرى اليت يوجد مقرها يف فيينا (اعملية حققتتمل و -11

خدمة بسبب التحديات الكبرية اليت تثريها أصال روبا)و منظمة األمن والتعاون يف أو البلدان املصّدرة للنفط 
ات.السياسمن حيثاملنظمات يف مركز فيينا الدويل 

ال األصول الثابتةاستبدصيانة و الميزانية-دال

ساحةاملتراعي ، استنادا إىل صيغة األربعتقاسم التكاليف بني املنظمات يتّم -12
التوسيع املنتظم للمنظمات التغيريات يف هذين العنصرين (وتؤّدي وعدد املوظفني: ة/املستخدمةاملخصص

تكاليف كل منظمة.يف ) إىل تغريات سنوية أو تقليصها
آليت:اعلى النحو ة موزعتقريبامليون يورو 30ة السنوية امليزانيتبلغ و -13
ماليني 7.5وافق، للمر ماليني يورو 7إىل 6(منها مليون يورو20.5: العامة للمبايندارة اإل(أ)

خلدمات ماليني يورو 6إىل 5من و على املدى الطويل، استبدال األصول الثابتةو لصيانة ليورو 
وفورات أي تُرد ال و تكاليف املوظفني). ذلك ف التشغيلية، مبا يف التكاليمن وغريها افة النظ
ا إمنا لدول األعضاء و إىل اهذه امليزانية (الفائض) منةسنوي تبلغ ، و صندوقيفيتم االحتفاظ 

ليونيدو؛التابعة لاملاليةالشؤون وحدة تديره ، و ليون يوروم13و12هذه الوفورات حاليا ما بني 
دمات املؤمترات)؛خل(يورومليون 1:ين املشرتكةإدارة املبا(ب)
لهمتو صندوقمن ماليني يورو3.5:استبدال األصول الثابتةعمليات و الكربى اتصالحاإل(ج)

وسبق حتديد . )يون يورومل1.75(منهمالكلائةامليف 50ة بنسبة املضيفالدولة املنظمات و 
إىل ةاستنادا إىل التجربهلكن مت متديدو ، سنوات5نظريا ملّدةماليني يورو)3.5هذا املبلغ (

تشمل اإلصالحات الكربى النظام املركزي لتكييف اهلواء ولكن ال تشمل سنة. فمثًال، 15
ديدةت اجلتكنولوجياالنظام اإلضاءة بسبب املستقلة، وينبغي استبدال واءأجهزة تكييف اهل

.حالة القيام بذلك، إال مصابيح قليلة فقط أو تستبدل، يف مصابيح اإلضاءةتستبدل ال لكن و 
تخذت، يف حني كل عامالدولة املضيفة، توصياتتشارك فيه ، فريق عامل تقين دائمويقدم 

؛قراراتيةصالحات الرئيساملعنية باإلاللجنة املشرتكة
الدولة و (بتمويل من املنظمات،يني يورومال5: بالكامل كيانات فرديةاليت متوهلا املشاريع(د) 

ا).غريمهو املضيفة، 

ةخارجيإلى مصادربهادهو عية المخدمات التعاقدال-هاء

يلزم أن تؤخذ يف ه أنوأُشري إىل من العرض. 16و15تني الصفحالواردة يف انظر القائمة -14
أجل املنظمة، منعلى امللكية يف احلاجة إىل احلفاظالتعاقدية مع مصادر خارجيةدمات اخليفاالعتبار 

ضمان صيانة وقائية ودقيقة.
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المفيدهاوعمر ألصولافترات صيانة-واو

على أساس متعدد يف حني يتم التمويل و صيانة و/أو استبدال األصول: لليس هناك مدة حمددة ل-15
الصيانة وعمليات إدارةتبقى عاما)، 15على مدى صندوق الورصيد سنوات (ميزانية فرتة السنتني ال

على أساس سنوي.صول الثابتةاستبدال األ
الفرتات فرتات النظرية و البني مقبول مع فارق، ةشائعمسألة ألصول لفيد املعمر المتديد و -16

تم يلكن و عاما 25بعد اهلواء تكييف أجهزة استبدال مبوجب القانون النمساويجيب ، فمثالً الفعلية: 
املوارد.يف نقص البسبب املدة متديد هذه 
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الثامنمرفقال

، للملكيةالتكلفة اإلجماليةالمتعلق بقرار المشروع آراء المحكمة بشأن 
2015سبتمبر أيلول/15المؤرخ

جلنةرئيس اليت أعّدهاللملكيةالتكلفة اإلمجاليةبشأن شاملة" التوصية ال"عنايةاحملكمة بدرست -1
ا. وترىاللجنةالرقابة لكي تنظر فيها هذه  الفريق اليت قّدمها شاملةالتوصية الاحملكمة أن وتتخذ قراراً بشأ

التابع للجنة اخلبري اليت يشارك فيها ، و 2015/أبريلنيسان2يف للملكيةالتكلفة اإلمجاليةبالعامل املعين 
استبدال األصول و صيانة الاسرتاتيجيةفيما خيّص لمباين الدائمة للمحكمة، لثل أفضل حلّ متالرقابة،
باين على املدى الطويل.املاحلفاظ على وظائف وقيمة من أجل الثابتة

جلنة الرقابة، مبا يف ممثلني عن احملكمة و ومشاركة برئاسة مدير املشروعالعاملفريق الاجتمعو -2
،2015مارس آذار/إىل 2013أبريل يف الفرتة ما بني نيسان/، عدة مرات ذلك خبري من جلنة الرقابة

مناقشة هذه املسألة ّمتت فيها. و مراجعو احلسابات اخلارجيوندوري بشكلالجتماعاتاذه هوحضر
ما يلي:ررّ قُـ و باستفاضة

استبدال األصول الثابتةو صيانة يُستعان مبقاولة رئيسية خارجية يف جمال ال: نموذج التنظيميال(أ)
لم احملكمة؛التابعة لقفق ار املوحدة إدارة حتت إشراف )، وال ُتستخدم املوارد الداخلية لذلك(

متويل برنامج الصيانة من امليزانية العادية للمحكمة ومتويل برنامج من شأن اسرتاتيجية التمويل:(ب)
كفل يأن الثابتة االشرتاكات السنوية من إنشاء صندوق يتم متويله باستبدال األصول الثابتة

قدرا أقل ميول باشرتاكات الذي ختلط املصندوق البديلة، مثل اللول احلتعترب و تنفيذ. سالسة ال
ية؛حلوال جمدوتسهيالت ائتمانية

يقوم مراجعو احلسابات اخلارجيون مبراجعة ومجعية الدول األطراف؛جلنة امليزانية واملالية :مةكو احل(ج)
؛تنفيذال

جًا تطّلعي: يف تكاليف مشروع تشييد املباين الدائمةمسامهة الدول اجلديدة(د) اً يُعّد هذا النهج 
. للدول املوجودةللملكيةالتكلفة اإلمجاليةلتخفيض صندوق ألنه يراعي املبالغ املدفوعة يف ال

تنفيذ برنامج مناسب للصيانة بيتطلب احلفاظ على قيمة املبىن على نفس املستوى ذلكلكن 
خطة انتهاج وفقا ملشورة الفريق العامل. ومع ذلك، تعتقد احملكمة أن استبدال األصول الثابتةو 

تكاليف مشروع تشييد املباين مع تناسب يبشكل تساهمملستقبليف االدول األطرافجتعل 
ويؤثر االنضمام إىل احملكمة اجلنائية الدولية يف املستقبل،منلدول غري األطراف مينع اقدالدائمة 
طابعها العاملي.علىبالتايل 

ن االقرتاح الذي تقدم به ألاحملكمة القلق يساور، تهوبناء على استنتاجات الفريق العامل ومشور -3
لصيانة املستدامة بالنسبة لربنامج اعلى املدى الطويل حقيقية نطوي على خماطر يقد جلنة الرقابة رئيس

. ما ورد أعالهتسجيلاحملكمةوتوّد مقر احملكمة. يف استبدال األصول الثابتةو 
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مرفق التاسعال

ل ااستبدشاملة: كيفية تنظيم مشورة –اإلجمالية للملكية التكلفة بالفريق العامل المعني 
)1(األموال الثابتة

مقدمة-أوال

، ستصبح احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") مالكة املباين الدائمة وستضطر 2015يف عام -1
إىل التعامل مع التكاليف املرتبطة باملالك، واملعروفة باسم التكلفة اإلمجالية للملكية:

التكاليف املالية: التكاليف القائمة على أساس وجود قرض (الفوائد واالستهالك))أ(

استبدال األموال الثابتة؛و يحية حالوقائئية والتصتكاليف الصيانة: تكاليف أعمال الصيانة )ب(

نظمة) مثل تكاليف امل: التكاليف اليت تتعلق مباشرة بإدارة املبىن (وليس املبىنتكاليف تشغيل)ج(
.والطاقةالتأمني

)2(2013مارسآذار/جلنة املراقبة يف أنشأت ، ICC-ASP/11/RES.3من القرار8وفقا للفقرة -2

التقييم الفين مهمة أوكلت إليه الذي الفريق العامل") ("التكلفة اإلمجالية للملكيةبامعنيفريق عامال
لدول األطراف لأية خيارات ، مبا يف ذلكتهوصياناملبىن لخيارات املمكنة لتمويل تكاليف تشغيل ل

.للمسامهة يف تكاليف املشروعاملستقبلية 

مدير املشروع هم التصويت ؤه الذين حيق هلم ، وأعضارئاسة الفريق العاملمدير املشروعويتوىل -3
صاحب و حيق هلم التصويت نائب مدير املشروع، الذين ال عضاء األشمل . وياحملكمة واللجنةووممثل

جنة الرقابة. وميكن أيضا للدول األطرف األخرى  اخلبري املستقل لل)  و Brink Greopغروب برنكاملشروع (
.جلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي حضور اجتماعات الفريق العاملياملهتمة، وممثل

3و، متوز/يوليه5ومايو، أيار/24وبريل، نيسان/أ17يف وقد عقد الفريق العامل اجتماعات -4
9ومارس، آذار/11ويناير، كانون الثاين/5، ويف 2015أكتوبرتشرين األول/15سبتمرب ويلول/أ

24و9يف ، و 2014أكتوبر تشرين األول/22و، سبتمربأيلول/24ومايو، أيار/14وبريل، نيسان/أ
.2015مارس آذار/

_________________________
.CBF/24/20صدر سايقا بوصفه الوثيقة)1(
.2013آدار/مارس 19اختصاصات الفرق العامل املعين بتكلفة امللكية املؤرخة يف )2(

8
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الُمنطلق-ثانيا

مامه على كيفية تنظيم الصيانة وكيفية متويل ، ركز اهت2013يف عام الفريق العامل منذ بداية عمل-5
.مناقشة العديد من اخلياراتتد متوق. يف املباين اجلديدةاألموال الثابتة استبدال 

ه اليت وتوصياتوموجزه الرئيسية هاستنتاجات2014آذار/مارس 27يف العامل عرض الفريق -6
مسقفةمسامهات قائما على األنسب، وصندوقنموذج التنظيمي ابوصفه الالرئيسي املقاول تضمنت خيار 

ا تقوم على جتنب املخاطر، ، سياسة مالية فعالةدوجو الدول األطراف مع تقدمها  لتغطية مجيع رغم أ
احملدد بسنة، الذي صيانة العقد بتمديد وأوصى الفريق العامل أيضا . ةاألموال الثابتاستبدال طفرات 

باالستقرار لمحكمةتمكني وحدة إدارة املرافق التابعة لنتهاء لاالد بعبسنة إضافية Courtysتضطلع به 
)3(اجلديد.نموذجعداد للاحملكمة ما يكفي من الوقت لإلمنح املباين اجلديدة و يف

إىل أن تلفريق العامل وأشار امشورة يف جلنة الرقابة ، نظرت2014أبريل نيسان/3ويف-7
طلب من الدول منذ السنة نظرا لكمية املوارد اليت ستُ ال، مشكوك فيه، ال سيما فيما يتعلق بالتموياجدواه

الفريق العامل أن يقدم ت من، وطلبطفرات استبدال األموال الثابتةقيفعمل من أجل تسالاألوىل من 
)4(.خيارات إضافية

:الفريق العاملطلبت اللجو بوجه خاص من -8

حتليل مجيع للمباين وإدراج للعمر املفيد ملتوقعة االيف متعددة السنوات تكآثار الالتفصيل يف )أ(
خدمات املرافق، واستبدال و التكاليف ذات الصلة (على سبيل املثال، الصيانة على مجيع املستويات، 

صيانة الواضح بني فئات التكاليف (على سبيل املثال، التمييز الاملوظفني)، مع على ، واآلثار األموال الثابتة
الفرتة؛هذه كل سنة من سنوات عن  أرقام مفصلة تقدمي ) و الثابتةاستبدال األموال و 

بديلة، مبا يف ذلك فرتات انتقالية إدارة صيانة و يف مناذج النظر يف آلية متويل خمتلطة، وكذلك )ب(
ا إىل ت األمناسبة إذا كان .مصادر خارجيةنشطة سيعد 

فيما يتعلق مبدة البقاء ، مبا يف ذلك النظر يف تعزيز ممارسة املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة)ج(
.، واملقاييس، ومستوى الصيانةاملطبقة

األموال تبدال اسخيارات التمويل واإلدارة لتنظيم عن بعد العرض الذي قدمه الفريق العامل و -9
ا الثانية والعشرين تزويدها2014مارس آذار/30يف ، الثابتة ا يلي:مب، طلبت جلنة امليزانية واملالية يف دور

)5(

_________________________
.68إىل -57، الفقرات الرقابة، التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة )3(
.71إىل 69، الفقرات التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة، )4(
..CBF/24/22تقرير جلنة امليزانية واملالية )5(
.2014تشرين األول/أكتوبر 29للفريق العامب املعين بتكلفة امللكية املؤرخ يف التقرير املرحلي)6(
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أعمال من أجل املسبقةلالشرتاكات منح األولوية "، وهذا يعين ختلط"املالصيانة خيارات متويل )أ(
، بطبيعتهامؤكدةمل تكن يةاحملكمة املستقبلمنشأة أن احتياجات ومبا الصيانة الرئيسية يف وقت الحق، 

خفض مع مرور الوقت؛نيتلف، وميكن أن خيأن ي من شأنهذ، الااعتمادا على مستوى نشاطه

إجراء من أجل د فجوة التمويل على املدى القصري امليّسر لسقرض الالتحقيق يف مزايا وعيوب )ب(
التكلفة؛ختفيض طفرات صيانة غري متوقعة أو أعمال 

؛ توقيتهو الصندوق مزيد من التفاصيل عن الصندوق املقرتح لتكاليف الصيانة؛ حجم )ج(
يف املائة؛ 4.50و2.29ألدوات االستثمارية لتوليد العوائد املتوقعة من االفرتاضات بشأن أنواع وخماطر او 
؛ اخلارجيةباالستعانة اخلربة أو داخل احملكمة تكلفة االستثمار املهين وإدارة املخاطر، سواء كان ذلك و 
من املستويات املتوقعة؛أقل عوائد االستثمار إذا ما ما كانت سّقفةاملالسنوية شرتاكات حجم االو 

.لفريق العاملامشورة سنة اليت تستند إليها 30مدة ملا بعد قدير تكاليف الصيانة ت)د(

،والرقابة املالية،سرتاتيجيةاال(وضع اهليكل اإلداري توضيح دور اجلمعية وجلنة املراقبة يف )ه(
ي).والتسلسل اإلدار 

جلنة طلبات ل يتناول تناو امرحليا، قدم الفريق العامل تقرير 2014أكتوبر تشرين األول/2ويف -10
وأخذ خربات املنظمات إىل ما بعد فرتة الثالثني سنة، ، املختلطةيارات التمويل خبتزويدها امليزانية واملالية 

يف االعتبار.احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية األخرى

. أما ظيم الصيانةلتنفّضلأن منوذج املقاول الرئيسي سيكون النهج املبالفريق العامل رأيه وأكد -11
إىل استنتاج مفاده أن هيكل الصندوق سيكون أفضل خيار ممكن فقد خُلص فيما يتعلق بالتمويل، 

، مبا يف ذلك جديد"سيناريو أساسي"لعلى مر السنني، وقدم أربعة أنواع خمتلفة الطفرات قيفلتس
)6(.يف احلسبانيزانية وجلنة املاليةأخذ املالحظات السابقة للجنة الرقابة وجلنة امل، من أجل خمتلطصندوق 

شرين ت13يوم الذي عقد ، 2014يف عام الثالث عشر ااجتماعهورأت جلنة الرقابة يف -12
ج متعدد السنوات إلدارة التكلفة اإلمجالية للملكية 2014نوفمرب الثاين/ ، أن اخليارات التقنية تستند إىل 

يف أنه من املناسب أن ينظر الفريق العامل أيضا تقد اللجنة تعولذلك، . سياسيةحتديات طرحتومتويلها 
.حتسني اخليارات التقنيةبينما يزيد يف لتحديات السياسية، اأفضل يعاجل بصورة سنويج 

طالع استب، 2015يف وقت مبكر من عام عملهزإجنالفريق العامل رت اللجنة أنه ينبغي لر وق-13
ج متعدد السنوات من شأنهني بديلني مع األخذ بعني االعحلّ  وجهة النظر تعزيز تبار، على التوايل، 

ج سنوي ميكن أن  .السيناريو األولاليت حيتمل بروزها يف إطار عاجل التحديات السياسية يالفنية، و

_________________________
)، للفريق الغامل املعين بتكلفة 7.0ات استبدال األموال الثابتة ومتويلها (النسخة املشورة الشاملة: كيفية تنظيم عملي)7(

. 2015آذار/مارس 25املكلية، 
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ىل األعمال السابقة للفريق العامل والعرض الذي قدمه مدير املشروع يف إهذا التقرير ويستند -14
جلنة ا عاجلة القضايا اليت أثار مل2015مارس آذار/24و9الفريق العامل اليت عقدت يومي اجتماعات 

)7(.2015مارس آذار/27جلنة الرقابة يف إىلوهو التقرير الذي ُقدم أيضا، امليزانية واملالية وجلنة الرقابة

:خيارينيف ، مت النظر جلة الرقابةوبناء على طلب -15

خمتلط؛مع صندوق توليفة الرئيسي يف : املقاول تقينحل)أ(

تشرين 5يف ، التكلفة اإلمجالية للملكيةبشأن اقرتاح على أساس مشروع ورقة مناقشة)ب(
.متويل سنويتوليفة مع املقاول الرئيسي يف و حل أيداخلحل : 2014نوفمرب الثاين/

نطاق المشورة: استراتيجية الصيانة-ثالثا

التكلفة اإلمجالية للملكية ("الفريق العامل") أن مجيع العناصر يفبوجد الفريق العامل املعين-16
السنوات (مع األخذ بعني االعتبار املقايسة عرب مسّقفة تكلفة منطالتكلفة اإلمجالية للملكية ُتظهر 

).األولتذييل(انظر الموال الثابتة األ)، باستثناء استبدال ةالعادي

:هوولذلك، فإن نطاق هذه املسألة-17

يحية (مبا يف : كيفية تنظيم صيانة املباين الدائمة، أي الصيانة الوقائية والتصحتنظيميالموذج الن)أ(
: اختيار مقاول رئيسي أو ان مهالبديالموال الثابتة. واأل) واستبدال التصديقو ذلك عمليات التفتيش 

يا.تنظيم الصيانة داخل

ميكن القيام . األموال الثابتةمتويل استبدال : كيف ميكن للدول األطراف اسرتاتيجية التمويل)ب(
ج متعدد السنوات )، أو خمتلط، أو وفقا لنموذج مسّقفةباشرتاكات باستخدام صندوق (بذلك باتباع 

.سنويعلى أساس 

ني:خمتلفينعنصر استنادا إىل وقد مت تقييم هذه اخليارات 

اجلدوى التقنية؛ )أ(

.اجلدوى املالية)ب(

يف ، نظر الفريق العامل جلنة الرقبة وجلنة امليزانية واملاليةك، ومتاشيا مع طلباتباإلضافة إىل ذلو -18
.األموال الثابتةترتيبات اإلدارة الالزمة للتعامل مع استبدال 

_________________________
يعزى هذا إىل أن احلل الداخلي يعين التعاقد مع شركات صيانة عديدة (أي نقل املخاطر من خالل تعدد األطرف) )8(

ملسلمة. وعلى هذا النحو فإن احلل الداخلي يتسم بتكلفة مرتفعة من بدال من مقاول رئيسي يتوىل إدارة ومراقبة األشغال ا
منظور إدارة العقد املتعلق مبخاطر الصيانة.
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الشتراكات الدول األطراف ممكن حل تقين احملكمة تقدمي ت جلنة الرقابة من وأخريا، طلب-19
.لدائمةالمباني امشروع الجديدة في تكلفة 

االفتراضات- رابعا

) درجة حالة بو Courtysكورتيسمعصيانة المبا يلي: أ) متديد عقد ن بشأن راراقبالفعل ختذ أُ -20
ج دورة احلياة، و  حساب لغرض غري ذلك. و إىل، ؤئراتاالستهالك، واملزمن الصيانة، مبا يف ذلك 

) جالنقطة يفأدناهموضحهوكماصيانة منفصلة، المت أيضا اإلبقاء على تكلفةاألموال الثابتةاستبدال 
ستبدال األموال الثابتة.او ) والوقائيةالتصحيحية(الصيانة

Courtysكورتيسمعصيانةالتمديد عقد -ألف

تمديد عقد الصيانة ب، أذنت اجلمعية جلنة الرقابةو جلنة امليزانية واملالة بعد النظر اإلجيايب من قبل -21
ديسمرب كانون األول/31إىل غاية )اعتبارا من تاريخ االنتهاء(Courtysمعملدة عامالسوق بأسعار 
يف وقت حرج يف مدير مكتب املشروع. والغرض من هذا التمديد هو جتنب إرهاق احملكمة و 2017

عتمادهالواجب اللنموذج تسوية أكثر حذرا لسماج بإجياد إكمال االنتقال إىل املباين اجلديدة وأيضا ل
ة.لتكلفة اإلمجالية للملكيل

الحالة ةدرج-باء

لصيانة الصحيح ستوى املالفريق العامل إىل استنتاج مفاده أن توصل وبعد مناقشة مستفيضة، -22
برج غرفة احملكمة وبعض املناطق بالنسبة إىل احلالة (الدرجة الثانية من من توليفة كون يملباين الدائمة سا

احلالة لبقية املباين (أجنحة الدرجة الثالثة من اجلديدة) و املباين األكثر متثيال يف املساحات رها املشرتكة باعتبا
اسرتاتيجية صيانة مباين احلكومية اهلولندية اليت خالل من بالدعم احلل وحيظى هذا ).املكاتب واملخازن

29ير الفريق العامل بتاريخ يف تقر ويرد تفصيل أكثر لدرجات احلاالت درجة احلالة الثانية.وضعت يف 
.2014أكتوبر تشرين الثاين/

بني الدرجة الثانية كمة احملعلى جلنة الرقابة اليت تقضي باحملافظة يوافق الفريق العامل على توصيةو -23
قيد االستعراض من أجل حتقيق توازن أكثر مالءمة، إذا كان ابقائهإبأقل تكلفة ممكنة و و الة والثالثة من احل

.ممكناذلك 

يف هذه الوثيقة استبدال األموال الثابتة تكاليف الصيانة و املتعلقة بتستند مجيع العمليات احلسابية و -24
بني التوليفة املذكورة بني الدرجتني الثانية والثالثة.ىل اجلمع إ

موال الثابتةاستبدال األالصيانة (التصحيحية والوقائية) و - جيم

الصيانة الوقائية والتصحيحية، ببشكل صارم مرتبط ةاألموال الثابتل استبداأن الرغم من على -25
ا ميكن أن تبقى منفصلةفإن ا .مليزانيات اخلاصة 

اجلدول الزمين ، وفقا للتقديرات احلالية،األموال الثابتةاستبدال بع يف تَّ قت الذي سيُ و يف الو -26
1.5تساوي حية والوقائية يف املباين اجلديدة تكاليف الصيانة التصحيفإنالتذييل األول،املوضوف يف 
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ديدة اجل. ويعترب هذا املبلغ كافيا لضمان الصيانة السليمة للمباين 2018سنويا اعتبارا من عام مليون يورو
لظروف ةيتضمن طوارئ صغري هو مبلغ ، و األموال الثابتةشريطة أن يتم تنفيذ برنامج مناسب الستبدال 

ات.التشريعات اليت تطرأ على التغيري غري متوقعة مثل 

كل من تكاليف  املالك واملستخدم للمبىن، مع ، باعتبارها حملكمةستتعامل ااملباين الدائمة ويف -27
ميع باملالك جبتعلق الصيانة ذات الصلة . وتاملستخدمبوتكاليف الصيانة املتعلقة املتعلقة باملالك الصيانة 

تتعلق خدم فاملستذات الصلة بيانة ). أما الصالواجهة، واملنشآت، اخلإلجيار (دفع لاألصول اليت عادة ما تُ 
نفسها وتكون قابلة للنقل من املبىن (منشآت غرفة احملكمة، واألثاث، باحملكمة هاميع األصول اليت تشرتيجب

إىل غري ذلك).

ر هو الذي ينظم ولكن املؤجِّ احملكمة أيضا لكال النوعني من الصيانة تدفع فاملباين املؤقتة يفو -28
فتنظمها م املستخدِ باخلامس) أما الصيانة ذات الصلة (الربنامج الرئيسيذات الصلة باملالك صيانة ال

بني املباين متشابه طاق الصيانة ون). وحدة إدارة املرافق، الربنامج الرئيسي الثالثميزانية احملكمة نفسها (
إال أن ، اتمصيالحميط و أكثر طوابق باين الدائمة مساحة لملعلى الرغم من أن . و املؤقتة واملباين الدائمة

مقارنة بني التكاليف يف رد ت. و إىل تصميم املبىنأقل، ويعزى ذلك أساسا تكاليف الصيانة السنوية املتوقعة 
.التذييل الثاين

النموذج التنظيمي-خامسا
مارس آذار/27ته بتاريخ يف مشور بشدة التكلفة اإلمجالية للملكيةاملعين بالفريق العاملأوصى -29

يف التقارير السابقة اليت أعدها ةوموثقةواسعوردت مربرات وقد . اختيار منوذج املقاول الرئيسيب2014
.الفريق العامل

من ، 2014نوفمرب تشرين الثاين/5، بتاريخ وطلبت ورقة املناقشة بشأن إمجايل تكلفة املمكية-30
دراسة أثناء الداخلية املوارد بواإلدارة Courtysفرتة انتقالية بني"إجيادانية الفريق العامل النظر يف إمك

."سنوات] 10[مقاول عام خارجي بعد فرتة اعتماد إمكانية 

إىل حد كبري احملكمة ظلت تعمل فإن أنه نظرا حلالة إجيار املباين املؤقتة، إىل الفريق العامل ويشري-31
التنظيم اهذ. و خربة معينة على صيانة املبىنإجراء دون احلاجة إىل / RVBاملؤجِّر مطالِبا إزاء امدير بوصفها 

.مناسب لنموذج املقاول الرئيسي مع بعض التعديالت

اية عام Courtysمع صيانةالأن متديد عقد إىل الفريق العامل كذلك .ويشري-32 2017حىت 
مع أيضا يتماشى لعقد الرئيسي، اناقصة لإلعداد ملدرة الوقت الكايف لتكون قانح وحدة إدارة املرافق مل

ومنوذج املقاول الرئيسي.، رة املرافقاالتنظيم احلايل لوحدة إد

تنطلق من العمل ألن كمة حثري للمكلن يعين الشيء التنظيمية واقتصادية، وجهة نظر من و -33
اية عام Courtysكورتيس ، ومعRVBاحلايل، املالك إزاء باعتبارها منظمة طالبة  ، ومن مث 2017حىت 

اية املطاف العودة إىل منوذج املقاول فقط لخالل الفرتة االنتقالية، دارة داخلي إإىل هيكل تغيري ال تقرر يف 
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وحدة متنظيسيحتاج حمدود من السنوات، وإن كان ذلك لعدد ، داخليأجل تنفيذ حل . ومنالرئيسي
مكلف.يمي ووظيفيخلضوع لتغيري تنظإىل اإدارة املرافق 

غيري النموذج لترى الفريق العامل أنه لن يكون هناك حل فعال من حيث التكلفة يولذلك -34
.دراسة إمكانية املقاول العام اخلارجيدومنا داع لالتنظيمي أو لتوسيع الفرتة االنتقالية 

استنتاجاته مبوضوعيةتوصل إىل و دراسة دقيقة أعاد الفريق العامل دراسة حل املقاول الرئيسي -35
القطاعني العام واخلاص باستخدام املعلمات النوعية والكمية.بني املقارنة بطريقة 

من وجهة نظر نوعية يتم تقدير احلل الداخلي باعتباره أقل إجيابية من منوذج املقاول الرئيسي. ف-36
ل املخاطر وإمكانية توسيع جوانب نقيف سيما كثر، ال حللول الداخلية تنطوي على مرونة أورغم أن ا

ل مبا أن احملكمة ميكنها إدارة خماطر الصيانفة بنفسها يفضال حيظى بالتن احلل الداخلي فإ)8(،نطاق املقاول
.يف الوقت الراهنبه على استعداد للقيام وهو ما ليست 

أقل فعالية خلي أيضا يعترب احلل الدااملعايري النوعية اليت تؤثر على تكاليف الصيانة، بوفيما يتعلق -37
ع ا نو . ومن شأن التنظيم الداخلي للمحكمة أن حيتاج إىل النمو للتعامل مع كافة أمن حيث التكلفة

.املقاول الرئيسي يف السوقأبدا من وضع ستفيد قد ال ياألنشطة التكتيكية، و 

ا قاعدة عامة أن حتتاج منظمة ما أكثر من وعالوة على ذلك، -38 )9(بعألف مرت مر 100إ

استبدال اجلوانب التشغيلية للصيانة و مع للتعامل جدا ة وحديثة مة ذات خرب ظرة على بناء مندلتكون قا
يف هذا االجتاه لتتطور الالزم جم احلاحملكمة اجلنائية الدولية األموال الثابتة ذات الصلة باملالك. وال متلك 

.فاءةبك

أقل كفاءة من حيث التكلفة مبقدار كون لي سيالداخوعموما، تشري التقديرات إىل أن احلل -39
تقديربسنويا يورو مليون 0.5عاما حيث التكلفة، أي ما معدله 30على مدى يورو مليون 15

). الثالثمتحفظ (انظر التذييل 

لجنة الرقابة ومجعية الدول األطراف رى الفريق العامل أن مجيع املعلومات الضرورية متاحة ليو -40
القرار.هذا اختاذ بشأن النموذج التنظيمي املطلوب، وأنه لن يكون يف مصلحة املنظمة تأجيل الختاذ قرار

المشورة-ألف

تنفيذ حل املقاول ية بأن تقوم احملكمة بكامللاإلمجالية تكلفة الباملعين يوصي الفريق العامل(أ)
متعدد على أساس برامج صيانة ثابتة استبدال األموال الالرئيسي كاسرتاتيجية رئيسية للتعامل مع الصيانة و 

:سنوات10ملدة السنوات 

مليون يورو على األقل من الحل 0.5حل المقاول الرئيسي أقل تكلفة سنويا بمقدار ‘)1(’
الداخلي؛

_________________________
.األستاذ إر هـ دي جونغ، جامعية ديلفت التقنية، هولندا)9(
.2014آذار/مارس 27انظر االستنتاجات الرئيسية للفريق العامل، موجز التوصيات، املؤرخة يف )10(
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استبدال األموال الصيانة و بما أن لمحكمة إلى اأكثر فعالية كفاءة وأقل مخاطرة بالنسبة ‘)2(’
.المحكمةيخضعان لرقابة و عن طريق المقاول الرئيسي ويداران معا ، مترابطان جداالثابتة

ديسمرب إىل غاية كانون األول/حاليا، قررتنفيذ مرحلة انتقالية، كما هو مبينصح الفريق العامل (ب)
:وفقا للخطوات التالية2017

جيري وفقا خلطة العمل اليت2017و2016يف عام وحدة إدارة املرافق طوير وتدريب ت‘)1(’
؛تصميمها

ملقاول الرئيسي اكون ، حىت ي2017العقد الرئيسي يف منتصف عام إبرام تصميم وتنفيذ ‘)2(’
؛2018يناير كانون األول/1لبدء أنشطته يف مستعدا 

عقد مفتوح مع املقاول الرئيسي ألعمال الصيانة الوقائية والتصحيحية، إبرام من املستحسن )(ج
)10(.تحقيق أقصى قدر من الفعالية من حيث التكلفة وحتفيز التعاونلاألموال الثابتة فضال عن استبدال 

استراتيجية التمويل- سادسا

أوصى الفريق العامل، يف مشورته، بتاريخ . مسّقفةاشتراكات سنوية بخيار (أ) صندوق كامل ال-41
الدول األطراف تقدمها فةمسقّ اشرتاكات سنوية باحملكمة صندوقا بأن تنشئ ، 2014مارس آذار/27

عمليات استبدال األموال لتمويل مجيع ة ئيف امل2.29على األقلتفق عليه يبلغ معائد استثمار دفاعي ب
.عاما30خالل الثابتة 

املرحلي ه، قدم الفريق العامل تقرير جلنة امليزانية واملاليةو جلنة الرقابة وبعد التعليقات اليت وردت من-42
، مبا يف ذلك على مدى مخسني سنةتفاصيل عدة خيارات، أورد فيه 2014أكتوبر األول/تشرين 29يف 

الدول األطراف خالل السنوات اخلمس األوىل من بدون اشرتاكات من ، خمتلطصندوق باملتغريات 
مبعدل صفر يف املئة.يتفادي املخاطرة عائد ديدة، مع املباين اجلاالنتقال إىل 

ة فضل عدم االلتزام يف صناديق واسعتاأت جلنة الرقابة ملتغريات، أشار هذه ااستعراض عند و -43
دارة واألسواق املالية يف اإللمخاطر النامجة عن لتعرض تاليت هي خارج سيطرة الدول األطراف و النطاق
من جلنة الرقابة . وطلبت2015نوفمرب تشرين الثاين/5يف التكلفة اإلمجالية للملكيةبشأن ناقشةاملورقة 

ج متعدد السنوات من شأنه الفريق العامل است طالع حلني بديلني مع األخذ بعني االعتبار، على التوايل، 
ج سنوي ميكن أن يعاجل التحديات السياسية اليت حيتمل بروزها يف إطار تقنيةتعزيز وجهة النظر ال ، و

السيناريو األول.

:2015مارس آذار/24و9يومي عاته، يف اجتماينخر آالفريق العامل خيارين درسو -44

: الصندوق املختلط؛اتقنيحال)أ(

_________________________
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تشرين 5يف التكلفة اإلمجالية للملكيةعلى أساس مشروع ورقة املناقشة بشأن ااقرتاح)ب(
مالايني 10: التمويل السنوي بتمويل سنوي مع احتياطي كمالذ اخري أو بدونه [2014الثاين/نوفمرب 

يورو].

عن استبدال األموال تكاليف الصيانة التصحيحية والوقائية تصلاله، فقد مت فُ وكما هو مبني أع-45
هذا . و يف السنة سيتم متويلها من خالل امليزانية السنوية للمحكمةيورو مليون 1.5، وتقدر مببلغ الثابتة

ملؤقتة، ويدل تتحملها الدول األطراف يف املباين االيت الك الصيانة املتصلة باملستخدم وامليعادل تكاليف 
.من املباين احلاليةآالف مرت مربع أكثر 10شغللمباين اجلديدة اليت تلالكبرية كفاءة العلى 

سلم األاحلل ، أن2014مارس آذار/27يف السابقة ته، وفقا ملشور يرىالفريق العاملال يزال و -46
وينعكس هذا يف . صندوق كامليف املقر اجلديد للمحكمة من خالل األموال الثابتة متويل استبدال هو 
). 22، 21، 20(الشرائح 2015مارس آذار/26املؤرخ يف باسم "الصندوق" يف العرض الوارد يار اخل

إن مل يكن أعلى، ميكن احلصول عليه، يف املئة1مبقدار أدىن من العائد االفريق العامل أن حدويرى 
.لغذه املدة واملبصندوق بشأن املخاطر تجنب تسياسة ب

، بدال الفريق العامليقرتحكامل، إذا تعذر إنشاء صندوق  المختلط.صندوق الالخيار (ب) -47
يف املئة 2بنسبة وضع مؤشر هلا (يورو مليون 2.5مببلغ أن تساهم الدول األطراف كل عام من ذلك،

يف الوقت هدفعتالذي نفسه املبلغ بيف امليزانية قرُّ ميزة للدول األطراف اليت ستينطوي هذا على و ). سنويا
الوارد يار اخلوينعكس هذا يف ). الدولة املضيفةتطبيق إعانة جيار يف ميزانية احملكمة العادية (بعد الراهن لإل

).25، 24، 23(الشرائح 2015مارس آذار/26" يف العرض بتاريخ املختلطصندوق ال"باسم 

يف طفرات ، باستثناء ثالثاألموال الثابتةعمليات استبدالمجيع املختلط هذا الصندوق يغطي -48
ا أن تؤثر بشكل كبري أو حواليها، 2056، 2051، 2041أعوام  إعداد عملية يف واليت من شأ

صيانة المجيع السنوات األخرى، فإن ت. أما بالنسبة إىل لمحكمة يف تلك السنوالالسنوية امليزانية 
ميزانية احملكمة، وبالتايل لن تؤثر على عملية ث تقلبات يف يف إحداتسبب تال واستبدال األموال الثابتة 

.حملكمةإعداد ميزانية ا

، مت احتساب األرقام كما لو أنه سيكون هناك حد تبعا لطلب جلنة الرقابةيف هذه اللحظة، و و -49
الصندوقمن ومع ذلك، فإن أي عائد يف املئة. 1بنسبة أدىن من العائد على االستثمار يف الصندوق 

. لدول األطرافعن ااألموال الثابتة تكلفة استبدال تقليص بيكون له على الفور تأثري سهذا الرقم يزيد عن 
ووافقت عليها مجعية الدول األجل ومتوسطة ةسياسة استثمار طويلفلو أوصت جلنة امليزانية واملالية ب

ة.األموال الثابتعلى صندوق استبدال تطبيقها فإنه ميكن أيضا األطراف، 

أن عملية قبول سنوية، وفقا لإلجراءات العادية، للربامج السنوية املستمدة قبل م وضع توسي-50
.نشأصيانة واستخدام موارد الصندوق املُ التنفيذ من لرئيسي ااملقاول يتمكن 

خطط صيانة لصيانة السنوية، على أساس طط ااستخدام موارد الصندوق وفقا خلوسيكون -51
لمقاول لاملوارد يف الصندوق تتيح أن . ومن شأن احملكمة متفق عليها مع املقاول الرئيسيالسنوات ةمتعدد

مجعية الدول االطراف.الرئيسي وفقا للعقد والقواعد اليت وضعتها



ICC-ASP/14/33/Add.2

17
33A2-A-161115

ونتيجة . عائدوالخمتلط لن يكون هناك صندوق الخيار (ج) الميزانية السنويةومبوجب-52
املقبلة، وفقا للتقديرات طفرة يف السنوات اخلمسني 14بتة ستؤدي إىل استبدال األموال الثالذلك، فإن 

14امليزانية العادية للمحكمة ضطرب يورو. وستمليون95احلالية، وبعضها كبرية جدا، أي ما يصل إىل 
ستكون هناك حاجة الختاذ قرار . و يجعل عملية وضع امليزانية أكثر تعقيدا من ذلك بكثريسما ، وهو مرة

وتنفيذه يف الوقت املناسب. نوعية برنامج الصيانةيهدد بشأن أموال صيانة، وهو ما من شأنه أن ة مر 14
صيانة أو ختصيص يف الأي وفورات وأخريا، فإن الدخلي.هذا اخلطر أعلى بكثري يف ظل احلل وسيكون 

"امليزانية وارد بعنوان امليار وينعكس هذا يف اخل. لتاليةالسنة اميزانية يتم ترحيلها إىل ملوارد غري مستخدمة لن 
).19، 18حيتان(الشر 2015مارس آذار/26السنوية" يف العرض بتاريخ 

درة على االقغري الدول األطراف ديد مضاعفة على حل امليزانية السنويةسينطوي ويف اخلتام، -53
ا املقررة الستبدال  فيها تكون اليت يف السنوات يف الوقت احملدد، وخاصة موال الثابتة األدفع اشرتاكا

ون يورو يف ملي72، و2036مليون يورو يف 50(أي يف التوقعات احلالية، إىل مدفوعات كبريةحاجة 
.مليون يورو)95، و2041

المالذ األخيراحتياطي -ألف

طي احتيالنظر يف "إنشاء االتكلفة اإلمجالية للملكيةطلبت جلنة الرقابة من فريق العمل املعين ب-54
) ملدة تصل يف املئة1مر بعائد األالفريق العامل ملخاطر (وقد حسبيتجنب انموذج استثمار مالذ أخري ب

رهنا مبوافقة هيئة هااستخدامويكون جتنبها، وال ميكن صيانة غري متوقعة عمال يورو ألاليني ] م10إىل [
صندوق ال"بعنوان ذي ورد الار وهذا ينعكس يف اخلي". ] سنوات10اإلدارة، على أن يكون جاهزا بعد [

).27، 26، 25(الشرائح2015مارس آذار/26يف العرض بتاريخ "سقَّفامل–املختلط 

كون هناك، من حيث املبدأ، "أحداث صيانة غري متوقعة ال ال تويف رأي الفريق العامل ينبغي أ-55
ذا مت إجراء الصيانة الوقائية والتصحيحية اليت حتدث إاألموال الثابتة استبدال تتعلق بعمليات ميكن جتنبها" 

، ميكن جلنة الرقابةاحتياطي املالذ األخري، على النحو الذي اقرتحه أعضاءوجود ومع ذلك، فإن . املناسبة
املتوخى يف املختلط صندوق المن مليون يورو)1سقف يف حدود مُ كون مبثابة نسخة أكثر تواضعا (يأن 

).إطار اخليار 

الميّسرةالقروض -باء

متويلها من الدول األطراف جدا إىل طفرات كبرية ستحتاج ب) و ج)، ينومبوجب كل من اخليار -56
دد بأال كثري وب)هي أكثر عددا وأمهية يف اخليار جاألموال الثابتة. وهذه الطفرات وفقا لربنامج استبدال 

.االستثمارات الالزمة عند احلاجةتتم 

اإلمجالية للملكية تكلفة بالاملعين لفريق العاملمن اجلنة امليزانية واملاليةتويف هذا الصدد، طلب-57
فجوة التمويل على املدى القصري إلجراء صيانة غري متوقعة سد لتحقيق يف مزايا وعيوب القرض امليّسر لا"

أو لتخفيض طفرات التكلفة"؛
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كبريا استثمارا  تتطلب غري متوقعة صيانة أي احتياجات من املفروض أال حتدث أعاله، ورد كما و -58
تنفيذ التخطيط قامت احملكمة بما إذا ،األموال الثابتةاستبدال عمليات اللحظة األخرية و/أو صيانة يف 

نامج الصيانة الوقائية والتصحيحية.السليم وبر 

كون ين أن ميكامليّسر أن القرض جلنة امليزانية واملالية على ومع ذلك، يتفق الفريق العامل مع -59
، وبالتايل ج)، ال سيما يف إطار اخليار عمليات استبدال األموال الثابتةيف قليص الطفرات من أجل تامفيد

ا يف عمليات استبدال األموال الثابتة من دفع اعدم متكنهبالدول الذي يتهدد طر اخلالقضاء على  اشرتاكا
.يف الوقت احملدد

الدول األطراف ميكنها أن تقرتض منه وسيتم تقييم فإن احملكمة ،ما مت إنشاء القرض امليسرإذا -60
دول جديدة للمحكمة، . فلو انضمت املعمول بهاألنصبة املقررة يف امليزانية السنوية للمحكمة وفقا جلدول 

. ا ستشارك يف سداد القرض اعتبارا من تاريخ انضمامهافإ

الدول األطراف أن تدفع فائدة وأن سيتعني على هو أنهعلى هذا القرض إن العيوب اليت تؤخذ -61
.القرض يتطلب بعض الرتتيبات اإلدارية الداخلية من جانب احملكمة

المشورة- جيم

قامت به الستثمار الذي الكاملتين لقيمة الوظيفة و الفظ على احأن تعلى أساس أن المحكمة يجب 
استبدال األموال برنامج الصيانة و لناسب خالل التنفيذ في الوقت المالخاصة من الدول في مبانيها 

الثابتة:

عمليات استبدال األموال الثابتة يوصي الفريق العامل أن يتم إنشاء صندوق لتمويل جميع (أ)
في رأي الفريق العامل ينبغي و )11(تقنية.مثل من وجهة النظر الالحل األبوصفه في المباني الجديدة 

50على مدى مسّقفة اشتراكات سنوية دال األموال الثابتة بعمليات استبجميع أن يغطي للصندوق 
تفادى األكثر فعالية من حيث التكلفة و الحل و . 2014مارس آذار/27عاما، وفقا لمشورته بتاريخ 

جب تعيين عائد (أ). ويالخيارسيكون عاما 50على مدى وبأقل تكلفة للدول األطراف المخاطر 
.التضخم، إن لم يكن أفضلبما يتواءم مع حد أدنى عند هذا الصندوق مثل االستثمار ل

طفرات  لتغطية ميّسرة ض و قر وضع الفريق العامل أن يرى (ب) و(ج)، يناخليار أي من ويف (ب)
الالزمة بدال تيات االسلبعمعدم القيامقلل جزئيا من خطر يأن األموال القابتة من شأنهكبرية يف استبدال 
املختلط صندوق . وحىت يغطي الأنشطة احملكمةعلى تأثري سليب ن مع ما لذلك ميف الوقت احملدد 

يف 2رة عند مؤشَّ (يورو مليون 2.5مبقدار سنوية إىل اشرتاكات ، ستكون هناك حاجة طفيفةالالطفرات 
نيوذجالنمفإن على هذا النحو، . و تتطلب متويال إضافيا كبرياتبقى كرب الطفرات األ)، يف حني أن املئة

الدول األطراف يف املباين املؤقتة، اليت تقدمها احلالية باالشرتاكات ماليا انتعلقيج) )) و ب(نياخلليط
.متويل إضايفه ستكون هناك حاجة إىل على الرغم من أن

_________________________
يف 1مليون يورو (بافرتاض عائد 279سنة تبلغ 50من شأنه أن يؤدي إىل تكلفة كلية على مدى اخليار (أ) )11(

.ماليني يورو للخيار الثاين)304املئة)، مقابل 
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اإلدارة-سابعا

ا الثانية والعشرين طلبت -62 دور اجلمعية وجلنة عن توضيح ب"تزويدها جلنة امليزانية واملالية يف دور
الصيانة ما يتعلق بفي)" والتسلسل اإلداري،والرقابة املالية،سرتاتيجيةاال(وضع اهليل اإلداري ة يف باالرق
.املباين الدائمةاستبدال األموال الثابتة يف و 

ا متكني مجعية دراسة اخليارات املتاحة آللية اإلدارة لفريق العامل من جلنة الرقابةطلبت -63 اليت من شأ
يف صيانة املباين الدائمة واستخدام احتياطي الطوارئ، املشاركة و فعال دور من االضطالع بالدول األطراف

.دارة واالستشارات املستقلة، والسلطة النهائية يف عملية صنع القراراإلناسب يف هيئة املتمثيل بسُبل منها ال

عاما50الستبدال االموال الثابتة على مدى البرنامج العام -ألف

طط متعددة السنوات، (اخلساب اليت تستند إليها مجيع الرتتيبات األخرىي نقطة انطالق احله ههذ-64
.التذييل األول)، وما إىل ذلك) (انظر طفراتصندوق أو االحتياطي، والقروض، والالالدول، و رتاكات شاو 
)12(

عام الذي أعدته إدارة التابع للجنة الرقابة الربنامج الالتكلفة اإلمجالية للملكيةوقد أكد خبري -65
.ستبدال والقيمبشأن عدد مرات االبناء على املعلومات احلالية املشروع أعده

أن احملكمة اجلنائية وهي فرتاضات الوحيدة املمكنة يف الوقت الراهن: االويستند هذا على -66
ه يُتوخى اإلبقاء أنو لفرتة طويلة من الزمن، توخى منها أن تبقى يُ الدولية مؤسسة هي، من حيث املبدأ، 

محايةبواليتها و ضمان قدرة احملكمة على االضطالع طلوب لاملستوى عليه عند املظافَ يعمل وحياملبىن على 
.ناسباملشكل الاملوجودات ب

من امخسني عامعلى مدى عام الربنامج الب"اإلحاطة علما" جلمعية الدول األطراف ميكن و -67
اية الدورة اخلامسة عشرة للجمعية (يف يفأن يكون ذلك ويفضل ،ةعمليات استبدال األموال الثابت

جلنة امليزانية واملالية. )، بناء على مشورة من 2017اية عام الدور السادسة عشرة (يف ) أو2016
باين واحلفاظ على املإىل الدول األطراف رسالة مفادها أن امتالك حىت تُنقل مفيدا للغاية هذا سيكون و 

دفع عوض يوهو ما حملكمة، بالنسبة إىل اتكلفة مت قيمة االستثمار الذي أن لو ها بصورة تامة سري عمل
.اإلجيار

يف وقت إعداد كل خطة متعددة وذلك سنوات، 10الربنامج العام تقريبا كل يفسيعاد النظر و -68
ب قضايا مثل بسبالسنوات ةكل مراجعة متعددبتأثر الربنامج يف ذلك الوقت يميكن أن . و السنوات

اليت تغريات الد العمر االفرتاضي أو ختفيض قيمة استبدال األصول، و يمتداليت تؤدي إىل االبتكارات التقنية 
كون تس. والعوامل الرئيسية األخرى اليت تغري قواعد اللعبة طريقة العمل يف احملكمة، وما إىل ذلكتطرأ على 
.أنشطتهاعن احملكمة ف توقّ ع اإلجيار، أوبيع املبىن ودفمجعية الدول األطراف بقرارا من 

_________________________
.البد من أن نضع نصب أعيننا أن عمليات استبدال األموال الثابتة والصيانة )12(
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)سنوات تقريبا10(كل سنوات الالخطط متعددة -باء

سلسلة من ويله إىل وحتتقسيمهموال الثابتة الستبدال األألغراض إدارية، حيتاج الربنامج العام -69
املتعدد الصيانة نامج "بر ا،، سواء يطلق عليهتقريباسنوات 10كل املتعددة السنواتالتنفيذية ططاخل

(ج).يف اخليار ، أو "خطة مشرتيات منتصف املدة"(ب)السنوات" يف اخليار 

ةتوقعات ميزانية متعددوضع كمة يف املاضي من احملبالفعل جلنة امليزانية واملاليةوقد طلبت -70
.الدائمةلمباينرأس املال لالسنوات، على سبيل املثال، على وجه التحديد يف جمال استثمارات 

الختيار املقاول الرئيسياأساسالسنواتةمتعددعشرية املوافقة على كل خطة صيانة وتتيح -71
مبا أن يف املباين الدائمة استبدال األموال الثابتة ، هو اخلطوة األكثر أمهية يف تنظيم الصيانة و والتعاقد معه

التزامات متعددة السنوات سيؤدي إىل ة السنوات، تعدداملطة اخلالعقد مع املقاول الرئيسي، استنادا إىل 
.للمحكمة

ا تعددة السنوات املطط ميكن استيعاب اخل، والصياغة، اإلدارةمن وجهة نظر -72 يف إطار وإدار
احلايل اإلدارة للمحكمة:

ط طاخلإعداد ب، قسم امليزامية واملالية، اخل)قسم الدعم العام(حملكمة املختصة تقوم أجهزة ا(أ) 
.متعددة السنوات

]يقوم فريق من خلرباء بتنقيحها[(ب) 

تقوم جلنة امليوزانية واملالية باستعراضها وتقييمها(ج)

توافق عليها مجعية الدول األطراف(د) 

يقوم مراجع خارجي بتدقيق التنفيذ.(ه)

/ التكاليف السنويةالسنويةخططال- جيم

. وسيكون طط متعددة السنوات إىل خطط سنويةاخلم مبوجب أي من اخليارات، سيتم تقسي-79
من امليزانية ، 2018بأسعار عام سنويايورو مليون 1.5اليت تبلغ لتصحيحية والوقائية، االصيانة متويل 

احتمال أو أكثر من عن طريق األموال الثابتة ، يف حني سيتم متويل استبدال دائماالسنوية للمحكمة
.قرضحتياطي، وامليزانية السنوية للمحكمة، و/أو/اقاالحتماالت التالية: صندو 

ة لتلك اليت اإلدارة ترتيبات -74 :مت تناوهلا يف السابقتكون مشا

قسم ، قسم الدعم العاماملقاول الرئيسي، رهنا باملراجعة من قبل أجهزة احملكمة املختصة (سيقوم (أ)
صيانة متعدد اللسنوية، استنادا إىل التحديث السنوي لربنامج رنامج الصيانة اب، اخل) باقرتاح امليزامية واملالية

السنوات؛
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إعداد امليزانية كل سنة على أساس خطة باحملكمة تقوم يف حالة عدم وجود مقاول رئيسي، و (ب)
؛واتالسنةاملشرتيات متعدد

تقوم مجعية الدول األطراف بتقييمها؛(ج)

تقوم جلنة امليزانية واملالية؛(د) 

األموال على تكاليف الصيانة السنوية (مبا يف ذلك استبدال طراف باملوافقة قوم جلنة الدول األ(ه) ت
.لصيانة املعتمدةالعشر سنوات لضد خطة يف ضوء الثابتة)

، املعتمدالصيانة متعددة السنواتبرنامج طط السنوية تتّبع اخلاملقاول الرئيسي، يف إطار حل و -75
.املنصوص عليها يف العقد اهلدف مع املقاول الرئيسيالعامة روط وااللتزامات فقا للشو مع بعض املرونة 

(أي التزام منتصف املدة مع مقاول رئيسي وليس الداخلي من ناحية أخرى، فإن احلل و -76
ةصيانة، وعملية صنع قرار منفصلة لكل واحدبشأن اللميزانية اجلديدة ل) يؤدي إىل مناقشة سنوية اصندوق

أن جيعل وهذا من شأنه مليون يورو). 95.4ة هي (أقصى واحداألموال الثابتة استبدال طفرات من 
. وسيتمعمليات احملكمةيهدد القرارات الالزمة ألسباب سياسية و يؤدي إىل تأجيل و خاطر عالية للغاية امل

نة صيااللمناقشات بشأن طراف لمجعية الدول األكبريا جد من نشاط احملكمة و جزءتكريس أيضا، 
استبدال األموال الثابتة.

دور جمعية الدول األطراف- دال

على مجيع النفقات املتعلقة اليت توافق دائما السلطة النهائية ستكون مجعية الدول األطراف-77
جلنة امليزانية واملالية.والصيانة، وبناء على مشورة باستبدال األموال الثابتة 

، العام ذي اخلمسني سنة الستبدال األموال الثابتةربنامج الة على إىل املوافقاجلمعية حتتاج نلو -78
.قيد االستعراض املستمرسيبقى وهو ما 

وهذا من شأنه . سنوات تقريبا10على خطط متعددة السنوات كل اجلمعية وينبغي أن توافق -79
عقد برام فر األساس إلو تطط متعددة السنوات أن أنه من شأن اخلا مب،أمهية خاصةذات أن يكون ممارسة 

وينبغي اختاذ مجيع التدابري .التزامات على احملكمة خالل مدة عقد الصيانةإنشاء مع املقاول الرئيسي، و 
ا ُوضعت طط متعددة السنوات معقولة، تقنيا واقتصاديا، و اخلبأن االقتناع حىت يتسىن للدول األطراف  أ

.احتياجات احملكمةلتالئم 

يقرتحها ريات يأي تغعلى املوافقة، من خالل مناقشة امليزانية العادية، بكل عامتقوم اجلمعية  و -80
طة متعددة استبدال األموال الثابتة يف ضوء اخلصيانة و اللى النفقات السنوية يف عاملقاول أو احملكمة 

.السنوات املعتمدة

الدورة هذه املسألة يفبشأن رار قاختاذ التكلفة اإلمجالية للملكيةما يتعلق بفياجلمعية دوريتطلب و -81
بفعالية وكفاءةالصفقةسماح بإبرام لل. وسيكون ذلك ضروريا 2015/نوفمربيف تشرين الثاينالرابعة عشرة 

.مع  مقاول الصيانة العام
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، وهي ذات عل أساس يوميلن تكون هناك حاجة إىل إنشاء هيئة دائمة إلدارة أعمال الصيانة-82
هيئة . ومن شأن ديدة وفقا للخطط متعددة السنواتوحدة إدارة املرافق اجلهار يطابع تقين، وسوف تد

ا يفرتض أن وجود الدول األطراف أيضا مع ةإدارة دائم الاملندوبني ال خربة جمة مبا أن لقليتضيف قيمة أ
.إدارة املمتلكاتعالقة هلا عادة ب

. بطريقة سليمةُتستخدم أكد من أن مواردها لتاأن الدول األطراف تريد سلم به وباختصار، من امل-83
سنوات (تقريبا) يف وقت املوافقة على كل خطة متعددة 10رقابة صارمة كل بوميكن حتقيق ذلك 

.لكل ميزانية سنوية للمحكمةالعادية نب إجراءات امليزانية االسنوات، إىل ج

بدال، استبدال األموال الثابتة قشة ضيع الوقت يف مناتالمن ناحية أخرى، ينبغي للدول األطراف أو -84
الدول و قلم احملكمة، يقضي فيه وينبغي جتنب الوضع الذي . التعاون والتكاملمن على سبيل املثال، 

بأي و يف أي عام، و جماري اهلواء، ينبغي استبدال تمعظم وقتهم يف مناقشة ما إذا كاناجلمعية و ،األطراف
.إخل،الصيانةيف الباطن قاولني من ملامثن، أو ما هو معدل أداء كل واحد من 

ينبغي أن يقوم مراجع خارجي متخصص، مثل املراجع املوجود ملشروع املباين الدائمة، بإجراء تقييم و -85
.تنفيذ اخلطط السنوية ومدى مطابقتها خلطط منتصف العام املعتمدةلسنوي

المشورة- هاء

ة التكلفة اإلجمالية للملكية مع عدد قليل جدا إلدار الهيكل اإلداري الحالي للمحكمة مناسب(أ)
.انظر التذييل الرابع؛ من التعديالت الطفيفة

الدورة الرابعة عشرة في تشرين الثاني/نوفمبر فيمطلوب اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة ال(ب) 
.مقاول الصيانة العاممع إبرام الصفقة بفعالية وكفاءةسماح بلل. وسيكون ذلك ضروريا 2015

ال حاجة إلى إنشاء هيئة إدارة دائمة مع وجود الدول األطراف وليس هناك سعي إلى ذلك. (ج) 
.على أساس يوميدارة المرافق الجدية إلوحدة الإدارة استبدال رأس المال والصيانة من ويمكن 

حكمهيأو احتياطي المالذ األخير، سوف الستبدال األموال الثابتة صندوق نشاء في حالة إ(د) 
رفع بشأنها تُ الصناديق األخرى و كضع لنفس الضوابط  يبوالقواعد المالية للمحكمة، و النظام المالي 

.كل سنةلجنة الميزانية والمالية وجمعية الدول األطراف  عن طريق ريراتق

مشروع البناءفي الدول األطراف جديدة اشتراكات -ثامنا

املشورة إىل جلنة الرقابة عن بتقدمي الفريق العامل وم سيق، ASP/11/RES.3القرار من8وفقا للفقرة -86
الصيانة، مبا يف ذلك بالنسبة تنكاليف تمويل و بشأن تيسري اللخيارات املمكنة لالتقييم الفين بطريق القيام 

.مسامهة يف تكاليف املشروعاملستقبلية لللدول األطراف ل

ا ، ورقة 2015مارس آذار/9وم وبعد هذا الطلب، تلقى الفريق العامل يف اجتماعه ي-87 أعد
االعتبار خذ بعني تأو ةاحلاليةاملالياخليارات التقنية املتاحة يف إطار النظام املايل والقواعد تتضمن احملكمة 

عددفإن لألسف، األخرة، وقام بدراسة هذه الورقة.و الدولية املنظمات يف موجودة ممارسات مماثلة 
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ويف الوقت نفسه، فإن أيا من املنظمات اليت . حمدودبىن مل يتم التربع بهماليت متلك املنظمات الدولية 
.دفعة واحدة وقرض لتمويل املشروعسداد التوليفة من اختارت شيدت مبانيها 

الدولة تقييم مأن يتللمحكمة تشرتط املاليةبد من اإلشارة إىل أن النظام املايل والقواعدوال-88
، وهو ما يتسق التابع للمحكمةصندوق رأس املال العاملفقط من حصة للحصول علىاجلديدة الطرف 

بإعادة يتم تطبيق هذا . و نظومة األمم املتحدة األخرىالتابعة ملنظمات امليف املاليةالنظام املايل والقواعدمع
.األخرى دون زيادة مستوى صندوق رأس املال العاملالدول األطراف األموال إىل 

يف اخليار األبسط من وجهة ، 2015آذار/مارس 24يف جلسته املعقودة يف ق العامل نظر الفريو -89
ونظرا لتعقد إدارة اخليارات التقنية املتاحة يف وجود نظام التمويل املختلط، الذي يتطلب تقنية. النظر ال

القروض الدول يف املاضي وكذلك حسابات سداد قامت به واحدة الذي سداد املبالغ دفعة إعادة تقييم 
دفع اشرتاكات مل إىل أن أفضل حل هو أن تُ افريق العص الخلُ ، ةجديددولة طرف نضم تيف كل مرة 

االستشرايف وهذا النهج . التكلفة اإلمجالية للملكيةلتمويلالذي أنشئ للصندوق ةاجلديدالدول األطراف 
ال يزال الذي إلمجالية للملكية من املبلغ املتبقي من التكلفة اصوسيقلاستشرافيا و ابسيطكونه ميز بسيت

.يتعني دفعه

التكلفة النهائية للمباين اجلديدة بتقييم االشرتاك الذي ستدفعه الدول األطراف اجلديدة حسب يُ سو -90
يف املنطق وراء هذا النهج يكمنو لألنصبة املقررة بعد انضمام الدولة الطرف. ديدة اجلداول اجلباستخدام 

التكلفة من خالل تنفيذ برنامجتشييدمستوى تكاليف الند بناء عالقيمة لى احملافطة عتم تلي: ما ي
دفع حصتها من ستيةاملبىن اجلديد، ولذلك فإن الدول األطراف املستقبلحياة طوال اإلمجالية للملكية

.إىل احملكمة اجلنائية الدولية يف املستقبلبانضمامها بناء قيمة الأصل 

تكلفة يف للمسامهة بشكل متناسب للدول األطراف املستقبلية ل آلية عتقد احملكمة أن إدخاوت-91
لفة اليت ه التكرى أن هذتاومع ذلك، فإ. للدول األطرافيعود هو قرار ةمشروع تشييد املباين الدائم

كون حافزا سلبيا للدول غري األطراف على االنضمام إىل احملكمة اجلنائية تميكن أن ُتدفع مرة واحدة 
.العامليهاطابععلى ؤثر يأن وهو ما ميكن ة يف املستقبل، الدولي
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التذييل األول
الجدول الزمني الستبدال األموال الثابتة

استبدال األموال الثابتةالسنة
20150
201610
201720
201830
201940
202050
202169540251
202270
202380
202492412174
2025100
2026111411721
2027120
2028130
2029140
2030150
2031161593391
2032170562195
2033180
2034190
2035200
20362121519150
2037220
2038230
2039240
2040258554586
20412664903772
2042270
2043280
2044290
2045300
2046310499971
2047320
2048331719937
2049340
2050350
20513640980141
2052370
2053380
2054390
2055400
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20564184040595
2057420
2058430
2059440
2060450
2061461429782
2062470
2063480
20644982624112
2065500

التذييل الثاني

الصيانة التصحيحية والوقائية في المباني المؤقتة والدائمة

ذات ليست. فهي دورة امليزانيةيف الدائمةاملبايناحملكمة يفعملياتبذات الصلةاألخرىالتكاليفتناول سيتم ظة: مالح
وعدد فورات احلجميكمن يف و املباين الدائمةو املباين املؤقتةو الفرق بني و . التنظيميالنموذجرار بشأنقاختاذبصلة

البنايات.

املباين الدائمةؤقتةاملباين امل
2م22018540000م440000

يف املئة 2مؤشر2014
سنويا

داخليمقاول رئيسي

1.476.7211.476.721يورو900.000الصيانة ذات الصلة باملالك
ةدرجمُ ةدرجمُ يورو697.236الصيانة ذات الصلة باملستخدم

موع 1.597.2361.728.9001.476.7211.476.721ا
يورو252.179-يورو252.179-دلتا
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التذييل الثالث

الجدوى المالية: نموذجا المقاول الرئيسي والداخلي

اإلضافيةاملزاياهذهوتقدر. األرقامهذهليست متوقعة يف ) الداخليمقابلالرئيسياملقاول(التنظيميالنموذجمزايا:مالحظة
خبمسة ماليني يورو سنويا.

املباين املؤقتة
:الدائمةاملباين

املقاول الرئيسي
املباين الدائمة:

الداخلي
يورو1.791.598يورو1.514.698يورو20181.340.158تكاليف الداخلية للمنظمة) التكاليف املوظفني (

وظيفة مكافئة للعمل 15
بدوام كامل

وظيفة مكافئة للعمل 15
بدوام كامل

وظيفة مكافئة للعمل 15
بدوام كامل

يورو197.580-لألشغال الرئيسيةملقاول الرئيسيا
يف املئة5يورو73.836-حتسني العمل

يف املئة8يورو118.138وفورات احلجم
يف املئة2يورو29.534-ج دورة احلياة

يف املئة10يورو24.000النفقات غري املباشرة
يورو1.316.8901.791.59يورو1.340.158
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التذييل الرابع

مجعية الدول األطراف

جلنة امليزانية واملالية

ء)(عند االقتضااستشاريونخرباء

-مدير المشروع
استشاري في التكلفة اإلجمالية للملكية خبير 

بة الجنة الرقلدى 

المحكمة

المقاول الرئيسي

2016حتيط علما بالربنامج العام يف 

سنوات10خطط منتصف السنة: املوافقة كل 

املخططات السنوية: تصادق وتوافق على أية تغيريات تطرأ 
على خطط السنوات العشر

ة بشأن الربنامج العام طويل املدىر املشو 

املشورة بشأن اخلطط متعدد السنوات

املشورة بشأن اخلطط السنوية

اخلطط متعددة السنوات:
ت2027-2018يعد املشاريع األوىل 

اخلطط السنوية: اسرتعارض االمقرتح من املقاول 
الرئيسي
)2018(أول واحد يف 

لسنواتاستعراض املخططات متعددة ا

يعد الربنامج العام

)2018اخلطط السنوية: قرتح (أول خطة يف 

2015الموافقة على االستراتيجية العامة لعام –جمعية الدول الطراف 

سنوات10كل 

توصية مرة واحدة في 
2015

الوحدة الجديدة إلدارة 
)2016المرافق (ابتداء من 

المراجع الخارجي
ددة السنوات واخلطط السنويةيستعرض تنفيذ اخلطط متع

لملكيةاإلجمالية للفة كتالإدارة 
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: المرفق العاشر
اني المؤقتة والدائمةبمقارنة بين تكاليف الم

_________________________
بسبب انتظار االنتقال اإىل املباين الدائمة.2010منذ ألف يورو 800تقلصت التكاليف يف املباين الدائمة مبقدار )1(
ستدفعها الدولة املضيفة.800.0، منها 2016إلجيار  املباين املؤقتة يف 1979.0ال تشمل )2(
على أساس توصية الفريق العامل املعين بالتكلفة اإلمجالية للملكية. وسيكون املبلغ املطلوب موضوع قرار تتخذه الدورة الرابعة )3(

ة للجمعية. عشر 
2017يف 19و2016موظفا يف وحدة إدرة املرافق يف 18بتخاذ أوصى الفريق العامل املعين بالتكلفة اإلمجالية للملكية)4(

ابتداء من 15و2017و2016يف 17فصاعدا. وقد اختارت احملكمة اجلنائية الدولية 2017ابتداء من 17و
فصاعدا.2018

 ** *

المباني الدائمةالمباني المؤقتة

201420152016201720182019
قلم احملكمة–3الربنامج الرئيسي 

)1(العامالدعمقسم 
قلم احملكم–3الربنامج الرئيسي 

العامالدعمقسم 
زيادة يف تكاليف موظفي 

2014وحدة إدارة املرافق من 
305.2342.1287.9324.8

36.137.0املؤقتة العامةاملساعدة
55.056.457.859.2اإلضايفملالع18.319.0اإلضايفلعملا

311.9321.3330.9340.8اخلدمات التعاقدية0.00.0اخلدمات التعاقدية
2.998.03.087.93.180.63.276.0نفقات التشغيلية العامةال2.035.91.394.4)2(نفقات التشغيلية العامةال

63.365.267.269.2التجهيزات واللوازم7.321.8التجهيزات واللوازم
52.153.753.756.9األثاث واملعدات28.80.0األثاث واملعدات

2.090.31.435.23.821.63.963.53.979.64.126.9جمموع 

981.21.005.71.0301.056.6موظفو األمن
130.0133.3136.6140.0وظفو االستقبالم

نظام المعلومات اإلدارية 
(تكنولوجيا المتكامل

مكتب المعلومات) 
المساعدة 

72.374.176.077.9

مجموع تكاليف قلم المحكمة 
في المباني المؤقتة

مجموع تكاليف قلم 2.090.31.435.2
المحكمة في المباني الدائمة

5.005.15.176.65.223.05.401.4

MPVمباني MPVمباني 
1.071.01.454.91.476.71.498.8)3(الصيانة يف املباين الدائمة6.120.06.000.0اإلجيار والصيانة يف املباين املؤقتة

كية لالتكلفة اإلمجالية للم
)4((استبدال األموال الثابتة)

4.300.04.300.04.300.0

مجموع التكاليف المرتبطة 
بالمباني المؤقتة

مجموع التكاليف المرتبطة 8.210.37.435.2
بالمباني الدائمة

6.076.110.931.510.999.711.200.2

طرح مسامهة الدولة بدون 
املضيفة 

3.000.03.000.0

.6.076.110.931.510.999.7110.200تكاليف احملكمة اجلنائية الدوليةتكاليف احملكمة اجلنائية الدولية
3


