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أولا -غرض ونطاق مراجعة احلساابت

 -1عمالا برسالة اإلبالغ اليت وجهناهيتا واملخرخيتة  26تشيترين الثيتاين/نوفمرب  ،2015قيتام فرييتق يتيت لف
من مخسة من املراجعني اخلارجيني للحساابت أبداء مراجعة احلساابت كلفتهم هبا احملكمة اجلنائية الدولية
يف الفيت يتيتمة املمتيت يتيتدة ميت يتيتن  11إىل  22كيت يتيتانون الثاين/ينيت يتيتاير  ,2016ومتثيت يتيتل الغيت يتيترض ميت يتيتن ه يت يت املراجعيت يتيتة يف
اسيتيتتعراض عملييتيتة امليزنيتيتة املتعلقيتيتة ابملبيتيتاين الدائميتيتة ،وانتظيتيتام وكفيتيتاءة وفعالييتيتة أداء امليزانييتيتة واألسيتيتبا الكامنيتيتة
وراء اإلنفاق الزائد يف التكاليف املسقطة أصالا.
 -2ومت يتيتم عملي يتيتة مراجع يتيتة احلس يتيتاابت وفق يتا للمع يتيتايري الدولي يتيتة للمخسس يتيتات العلي يتيتا ملراجع يتيتة احلس يتيتاابت
املتعلقيتيتة ابنتظيتيتام عملييتيتات املراجعيتيتة وأدائهيتيتا ووفقيتا ك يت لو للنظيتيتام امليتيتال والقواعيتيتد املالييتيتة للمحكميتيتة اجلنائييتيتة
الدولية ابإلضافة إىل االختصاصات اإلضافية الواردة يف املرفق.
 -3ونوقشيتم كافيتة املالحظيتات ميتيتع امليتوعفني املعنييتني ,وانعقيتدت جلسيتيتة اختتيتام مراجعيتة احلسيتيتاابت
حبض يتيتور الس يتيتيد إيف يتيتان ألي يتيتي ،والس يتيتيد غ يتيتيال إبيسيداس يتيتي ،والس يتيتيد كينييت يت جيف يتيتونس ،والس يتيتيد خ يت يتوان
أسيتيتكيوديرو ييتيتوم  22كيتيتانون الثاين/ينيتيتاير  .2016ميتيتن انحييتيتة أخيتيتر  ،كيتيتان عليتيتى الفرييتيتق املع يت راجعيتيتة
احلساابت مواصلة مجع أدلة إضافية تتعلق ابملراجعة بعد ما انتهم املهمة ال ُكلف هبا يف املوقيتع قبيتل
أن ييتيتتمكن ميتيتن صيتيتياغة مالحظاتيتيته ,وم تقيتيتدم مشيتيتاريع املالحظيتيتات يف تقرييتيتر مخقيتيتم إىل مكت يت ميتيتدير
املشيتيتروع وإىل ائي يتيتة اإلدارييتيتة وأمانيتيتة مجعييتيتة اليتيتدول األطيترا وجلنيتيتة مراقبيتة املشيتيتروع ,وأكيت د مكتيت ميتيتدير
املشيتيتروع صيتيتحة احلقيتيتائق املبينيتيتة ,ويضيتيتع هيت ا التقرييتيتر يف ا العتبيتيتار الكاميتيتل التعليقيتيتات اليت أدابهيتيتا مكتيت
املدير وجلنة املراقبة فضالا عن ردودمها,

اثنيا -خلفية

 -4أعربم مجعية الدول األطرا التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية ،يف دورهتا الثالثة عشرة املست نفة
املعقيتيتودة يف الهيتيتاي ييتيتومي  24و 25حزيران/يونييتيته  ،2015وبنيتيتاء عليتيتى طليت قدميتيته ميتيتدير املشيتيتروع ،عيتيتن
موافقتهيتيتا عليتيتى زايدة قيتيتدار سيتيتتة مالييتيتني ييتيتورو يف إطيتيتار ميزانييتيتة مشيتيتروع املبيتيتاين الدائميتيتة( )1عليتيتى أن مجعييتيتة
الدول األطرا قيتررت أن هيت اليتزايدة ليتن تيتوفر ال ميتن خيتالل اايتماكات اليتدول األطيترا وال ميتن خيتالل
احتياطي الصندوق االحتياطي ولكن عن طريق ختفيض املستو امل ذون به لصيتندوق االلتزاميتات املتصيتلة
ابستحقاقات املوعفني وصندوق رأس املال املتداول (القرار .)ICC/ASP/13/Rws.6
 -5وطلبم مجعية الدول األطرا  ،يف ذلو القرار ،إىل مراجع احلساابت اخلارجي التيتابع للمحكميتة
اجلنائية الدولية أن يوافيها بتقريرين اثنني ،يتعلق أحدمها "ابملستو املالئم لالحتييتاطي النقيتدي للمحكميتة
مث أي خماطر ميكن أن تُعز إىل ختفيضه" ويتناول التقرير الثاين "استعراضا مفصالا حلساابت املشروع مع
التشديد على النفقات الزائدة يف التكلفة".
 -6ووالييتيتة مراجعيتيتة حسيتيتاابت احملكميتيتة اجلنائييتيتة الدولييتيتة اليت أسيتيتندهتا إىل دييتوان احملاسيتيتبة مجعييتيتة اليتيتدول
األط يترا يف عيتيتام  2102تتمثيتيتل يف تيتيتوفري مراجعيتيتة اسيتيتبية مليتيتد دقيتيتة البييتيتاانت املالييتيتة لكيتيتل ميتيتن احملكميتيتة
اجلنائييتيتة الدولييتيتة والصيتيتندوق االسيتيتت ماين للضيتيتحااي وإدارة مشيتيتروع املبيتيتاين الدائميتيتة ,وعليتيتى ه يت ا النحيتيتو ف يت ن
عملييتات مراجعيتة احلسيتاابت اإلضيتافية اليت طلبتهيتا اجلمعييتة يف القيترار  ICC-ASP/13/Res.6تعتيترب خارجيتة
ع يتيتن نط يتيتاق الوالي يتيتة املمنوح يتيتة للمراج يتيتع اخل يتيتارجي للحس يتيتاابت ,وطبق يت ا لرس يتيتالة االلت يتزام املخرخ يتيتة  17ك يتيتانون
الثاين/ينيتيتاير  2013ف يت ن أييتيتة مراجعيتيتة إضيتيتافية للحسيتيتاابت ميتيتن ا يت لا أن تكبيتيتد تكيتيتاليف إضيتيتافية يت أن
"تقررها مجعية الدول األطيترا يف أعقيتا االتفيتاق السيتابق املتعليتق ابألحكيتام والشيترو يتا يف ذليتو مبليت
الرسوم اإلضافية املقتضاة".
 -7وطبق ا للمعايري الدولية ملراجعة احلساابت ،ومنها ابخلصوص املعياران  200و 210ف ن أية والية
جدييتدة متيتنمل ملراجيتع خيتيتارجي للحسيتاابت تشيتم عليتيتى الطيتر صيتاح الطليت وعليتى مراجيتع احلسيتيتاابت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1جزء من ه ا املبل قد ال يتم إنفاقه ابلنظر إىل تطبيق آلية التقاسم الوارد عرضها يف الفصل  4-1من ه ا التقرير.
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االتفاق حول أحكام االلتزام .عليتى هيت ا النحيتو كيتان ال بيتد لطلبيتات مجعييتة اليتدول األطيترا ميتن أن ُ يتدد
يف رسالة التزام جديدة توضمل توقعات الدول األطرا ومتكن من تقييم جدو مهام مراجعيتة احلسيتاابت
اإلضافية ه .
 -8ويف رسيت يتيتالة الت يت يتزام مخرخيت يتيتة  16تش يت يترين األول/أكتيت يتيتوبر  ،2015اتفقيت يتيتم مجعييت يتيتة اليت يتيتدول األط يت يترا
واملراجع اخلارجي للحساابت عليتى أن مراجعيتة حسيتاابت املشيتروع سيتتالري خيتالل املراجعيتة املخقتيتة العادييتة
يف الفمة من  11إىل  22كيتانون الثاين/ينيتاير  ،2016بعيتد إجنيتاز أعميتال البنيتاء وبعيتد أن يكيتون املوعفيتون
قيتيتد انتقل يتوا إىل أم يتيتاكن عمله يتيتم اجلدي يتيتدة ابإلضيتيتافة إىل ذل يتيتو ،ويف  13تش يترين الث يتيتاين/نوفمرب  2015ق يتيتام
املراجع اخلارجي للحساابت ،على سبيل االستعالال بعرض تقرير مفصل عن املستو املالئم لالحتياطي
النقدي للمحكمة وعن أية خماطر قد تنالم عن التخفيض فيه.
 -9وتنص رسالة االلتزام دييتدا عليتى أن تتنيتاول مراجعيتة حسيتاابت مشيتروع املبيتاين الدائميتة عليتى وجيته
التح ديد الطريقة ال أعدت هبا امليزانية وعلى انتظام أداء امليزانية ابلتشديد على أوجه اإلنفاق الزائد عن
امليزانييتيتة ,والغيتيترض ميتيتن مراجعيتيتة احلسيتيتاابت ه يت يتمثيتيتل يف الت كيتيتد ميتيتن حسيتيتاابت املشيتيتروع وليتيتيس التكلفيتيتة
املوحدة للعملية ,وعلى ذلو هناك عدد من أوجه اإلنفاق ،ال تظهر يف حدود امليزانية أقرهتا مجعية الدول
األطرا  ،مثل النفقات ال وضعتها يف االعتبار اإلعاانت املقدمة من اليتدول املضيتيفة أو التكيتاليف اليت
ملتها بصورة مباارة احملكمة يف إطار ميزانيتها العادية مل ختضع للمراجعة,
 -10وميتيتا ييتيترد يف هيت ا التقرييتيتر ميتيتن اسيتيتتنتاجات و ليتيتيالت ال يقيتيتوم فقيتيتى عليتيتى أسيتيتاس ايتيتل اجللسيتيتات ال يت
ُعقدت مع املوعفني العاملني يف احملكمة اجلنائية الدولية والتعليقات ال أبداها أصيتحا املصيتلحة ردا عليتى
مشروع التقرييتر ،ولكنهيتا تقيتوم أيضيتا عليتى أسيتاس الواثئيتق اليت أعيتدها مكتيت ميتدير املشيتروع ومنهيتا عليتى وجيته
اخلصوص التقرير املال ال ي يغطي الفمة حل  31كانون األول/ديسمرب ( 2015انظر املرفق األول).

اثلثا -مالحظات

ألف -التغيريات الطارئة على امليزانية وأداء امليزانية

-1

التغيريات الطارئة على امليزانية

 -11إن امليزانية اخلاصة شروع املباين الدائمة ال اعتميتدهتا اليتدول األطيترا تغيتريت ميتن  190ملييتون
ييتورو عيتام  2007إىل مبليت أقصيتا  206مالييتني ييتورو عيتام  2015مميتا ميثيتل تغييتريا قيتدرة  16ملييتون ييتورو
على مد تلو الفمة.
 -12يلخص اجلدول الوارد أدان التغيري يف امليزانية:
اجلدول  -1التغيري يف امليزانية (مباليني اليورو)

الف ة

تكاليف البناء
احتياطي الطوارئ
الرخص واملستحقات
رسوم
تكاليف أخر
التضخم التقديري
االحتياطي اإلضايف

جمموع مشروع البناء (أوالا)
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الدورة الرابعة
الدورة الثالثة
الدورة الثانية
الدورة احلادية
عشرة
عشرة
عشرة
عشرة
الدورة التاسعة الدورة العاارة
2015/6/25 2014/12/17 2013/11/27 2012/11/21 2011/12/21 2010/12/12

114,9
17,2
3,5
23,9
1,1
29,4

136,1
32,9
2,6
16,9
1,5

190

190

147
12,7
2,6
19,9
1,5

147,7
12,7
2,6
19,9
1,5

147,7
12,7
2,6
19,9
1,5

147,7
12,7
2,6
19,9
1,5

190,0

184,4

184,4

184,4

6,3
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تكاليف البناء
رسوم
املعدات

جمموع تكاليف االنتقال (اثنياا)

الزايدة يف امليزانية املعتمدة
جمموع املشروع املوحد
املصدر :قرارات مجعية الدول األطرا والتقارير املرحلية ملكت مدير املشروع.

1
3,5
6,8

11,3
195,7

1
3,5
6,8

11,3
4,3

200,0

1
3,5
6,8

11,3
10,3

206,0

 -13إن القيتيترار املتعليتيتق ابملبيتيتاين الدائميتيتة ،ال يت ي اعتمدتيتيته مجعييتيتة اليتيتدول األط يترا يف جلسيتيتتها العاميتيتة
الس يت يتيتابعة املعق يت يتيتودة يف  14ك يت يتيتانون األول/ديس يت يتيتمرب  (ICC-ASP/6/Res.1) 2007ق يت يتيتدر أبن املش يت يتيتروع
يستلزم ميزانية مقدارها  190مليون يورو أبسعار عام  , 2014وقيتد ارى املشيتروع األصيتلي 1 200
طيتيتة عميتيتل وثيتيتالث قاعيتيتات للمحاكميتيتة ،يتيتا مسيتيتاحته األرضيتيتية اجلملييتيتة  45 552م يتما مربع يتا ,واملبل يت
املتمثيتيتل يف  190ملييتيتون ييتيتورو كيتيتان مبلغيتا تقيتيتديرايا لتكيتيتاليف بنيتيتاء املشيتيتروع يتضيتيتمن تكيتيتاليف امليتواد والييتيتد
العامل ة والتالهييتزات الثابتيتة وهتي يتة املنيتاعر الطبيعييتة وموقيتف العيترابت وخليتق احتييتاطي للطيتوارئ( ,)2وقيتد
اعتمدت مجعية الدول األطرا ه امليزانية يف  12كانون األول/ديسمرب  2010أثناء دورهتا التاسعة
) ,(ICC-ASP/9/20واخت ت اجلمعية قرارا مفاد أن ه ا املبل سيمول من قبل الدول األطرا .
 -14ويف  1آذار/مارس  ،2011قدرت احملكمة أن هناك تكيتاليف أخيتر تتصيتل ابملشيتروع ولكنهيتا ال
تتصل مباارة ابلبناء من ا لا أن تبل مقدار  42,2مليون يورو وتنطوي هيت التكيتاليف عليتى عنصيترين
اثنني مها:
(أ) ما يسيتمى "بعناصيتر اجملموعيتة  "3البيتال قيتدرها  22,1ملييتون ييتورو واليت تغطيتي التصيتاميم
الداخلية وغريها من العناصر الثابتة املدجمة يف التصميم()3؛
( ) وما يسمى "بعناصر اجملموعة  "2والتكاليف األخر ذات الصلة ال قدرت أصالا بل
 20,1ملييت يتيتون ييت يتيتورو وخفضيت يتيتم بعيت يتيتد ذليت يتيتو إىل  19,8ملييت يتيتون ييت يتيتورو مث إىل  11,3ملييت يتيتون ييت يتيتورو وتتعليت يتيتق
ابلتالهي يتزات غيتيتري املدجميتيتة وغريهيتيتا ميتيتن التكيتيتاليف مثيتيتل النقيتيتل وامليتيتوعفني اإلضيتيتافيني واألاثث ورسيتيتوم اخل يترباء
االستشاريني .وتدعى ه العناصر أيض ا بتكاليف االنتقال.
 -15ويف  21كانون األول/ديسمرب  ،2011قررت مجعية الدول األطرا ادماج التشطيبات الداخلية
للمباين الدائمة وغريها من العناصر املدجمة "عناصيتر اجملموعيتة  "3يف تكيتاليف البنيتاء .وليت لو ستسيتتوعبها
امليزانية املتمثلة يف  190مليون يورو (القرار .)ICC-ASP/10/Res.6
 -16و وجيت نفيتيتس القيترار ،أقيتيترت مجعييتيتة اليتيتدول األطيترا مبيتيتدأ ادميتيتاج تكيتيتاليف "عناصيتيتر اجملموعيتيتة "2
وابل يت ات ال تالهي يتزات غيتيتري املدجميتيتة والتكيتيتاليف ذات الصيتيتلة ميتيتن قبييتيتل االنتقيتيتال يف امليزانييتيتة السيتيتنوية العادييتيتة
للمحكمة ووافقم على أال تتالاوز هيت التكيتاليف  19,8ملييتون ييتورو ,عليتى أن هيت ا اليتنه م يف وقيتم
الحيتيتق التخليتيتي عنيتيته قبيتيتل أن ينف يت  ,واسيتيتتنادا إىل التقيتيتارير ال يت عرضيتيتم يف اليتيتدورة العش يترين للالنيتيتة امليزانييتيتة
واملالييتيتة يف نيسيتيتان/أبريل  2013أفييتيتد أن امليزانييتيتة السيتيتنوية العادييتيتة للمحكميتيتة ستشيتيتهد زايدة قيتيتدار 3,3
ملييت يتيتون ييت يتيتورو يف عيت يتيتام  2104و قيت يتيتدار  13,5ملييت يتيتون ييت يتيتورو يف عيت يتيتام  2015إذا ليت يتيتزم أن متيت يتيتول تكيت يتيتاليف
االنتقال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )2احتي يتيتاطي الطيت يتوارئ ُح يتيتي "احتي يتيتاطي املخ يتيتاطر" وح يتيتي م يتيتن بعيت يتد ذل يتيتو بيت يت "احت يتيتاطي املش يتيتروع" .واملراج يتيتع اخل يتيتارجي للحس يتيتاابت
يستخدم مصطلمل احتياطي الطوارئ يف اجلزء املتبقي من ه ا التقرير.
( )3مجييتيتع مشيتيتاريع البنيتيتاء ال يت تيتيتتم يف هولنيتيتدا تشيتيتتمل عليتيتى عناصيتيتر ثالثيتيتة هيتيتي( :أ) املبيتيتاين وائياكيتيتل؛ ( ) التالهي يتزات غيتيتري املدجميتيتة
(عناصر اجملموعة )2؛ و(ج) التالهيزات املدجمة (عناصر اجملموعة .)3
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 -17وسيتيتعي ا وراء تيتيتاليف عواق يت اسيتيتتخدام امليزانييتيتة العادييتيتة للمحكميتيتة لتموييتيتل التالهي يتزات غيتيتري املدجميتيتة
(تكيتيتاليف "جمموعيتيتة العناصيتيتر  )"2وتكيتيتاليف االنتقيتيتال (اليت أُعييتيتد تسيتيتمية مجيعهيتيتا ب يت "مشيتيتروع االنتقيتيتال")،
ق يتيتررت اجلمعي يتيتة ،يف  27تش يت يترين الث يتيتاين/نوفمرب  2013جتمي يتيتع ميزاني يتيتة البن يتيتاء ومش يتيتاريع االنتق يتيتال ((CC-
 ,ASP/12/Res.2وبليت جمميتوع املشيتيتروع ميتا مقيتدار  195,7ملييتيتون ييتورو وهيت ا ميثيتيتل ميزانييتة بليت 184,4
ملييتيتون ييتيتورو للبنيتيتاء و 11,3ملييتيتون ييتيتورو لالنتقيتيتال ,كميتيتا قيتيتررت اجلمعييتيتة ،يف أعقيتيتا مقيتيتمه قدمتيتيته جلنيتيتة
املراقب يتيتة( )4أن مي يتيتول ج يتيتزء م يتيتن تك يتيتاليف االنتق يتيتال ،اليت يت خفض يتيتها م يتيتدير املش يتيتروع إىل ح يتيتد  11,3ملي يتيتون
يورو()5جان منها مقيتدار  5,6ملييتون ييتورو سيتيمول عيتن طرييتق الوفيتورات اليت تتحقيتق يف ميزانييتة مشيتروع
البناء ،ونقحم يف وقم الحق ابلتخفيض منها يف أعقا عملية مناقصة كشفم أليتا تقيتل عيتن التقيتدير
السيتيتعري األول ,أميتيتا بقييتيتة متوييتيتل تكيتيتاليف االنتقيتيتال ف يتاملفروض أن ييتيتتم احلصيتيتول علييتيته عيتيتن طرييتيتق الف يتوائض
املقبلة يف امليزانيات العادية للسنوات  2012و 2013و 5,7( 2014مليون يورو).
 -18وعلى حني أن ه ا الوضع أراه امليزانية العادية للمحكمة اجلنائية الدولية ،ارى مدير املشيتروع،
يف أيلول/سيت يت يت يتيتبتمرب  2014نفقيت يت يت يتيتات زائيت يت يت يتيتدة يف امليزانييت يت يت يتيتة يف إطيت يت يت يتيتار امليزانييت يت يت يتيتة املوحيت يت يت يتيتدة .ويف  17كيت يت يت يتيتانون
األول/ديسيتيتمرب  ، 2014عميتيتدت مجعييتيتة اليتيتدول األط يترا إىل ال يتزايدة يف امليزانييتيتة امل يت ذون هبيتيتا ميتيتن 195,7
مليون يورو إىل ما أقصا  200مليون يورو ).(ICC-ASP/13/Res.2
 -19لكن ه الزايدة مل تكن كافية لتمويل املشروع .ويف قرار جديد مخرخ  25حزيران/يونييته 2015
) (ICC-ASP/13/Res.6أقرت مجعية الدول األطرا زايدة جديدة يف امليزانية اإلمجالية لتصل إىل حد
أقصا  206مليون يورو(.)6
مث إن ميزانييتيتة مشيتيتروع املبيتيتاين الدائميتيتة ،ال يت قيتيتدرت يف البداييتيتة يتيتا مقيتيتدار  190ملييتيتون ييتيتورو مل ىخ يت بعيتيتني
االعتبار سو تكاليف البناء .وم التوسع النافيت مفعوليته يف عيتام  2013عليتى ويتو يشيتمل تكيتاليف بيترانم
االنتقيتيتال .ويعكيتيتس التغييتيتري الشيتيتامل يف امليزانييتيتة اإلمجالييتيتة تغييتريا يف طبيعيتيتة العملييتيتة ابلتحيتيتول ميتيتن مشيتيتروع أول
يغطي ال بناء إىل مشروع آخر يغطي البناء واالنتقال.

-2

متويل املشروع
 -20اعتميتدت مجعييتة اليتدول األطيترا عيتددا ميتن القيترارات املتعلقيتة بتموييتل تغيتريات امليزانييتة عليتى النحيتيتو
التال:
(أ)  190مليون يورو يف اكل مسامهات الدول األطرا وفق ا لطريقتني خمتلفتني :التسديد
دفعة واحدة ،مع تكملته بقرض وإعانة من الدولة املضيفة ائولندية .ولغاية اتريخ إعداد ه ا التقرير( )7م
تلقي دفعات واحدة مقدارها  93مليون يورو ومتثلم اإلعانة املقدمة من الدول املضيفة يف  21,7مليون
يورو ومبل القرض قدر  75,3مليون يورو؛
( ) وهنيتاك ميتا مقيتدار  5,7ملييتيتون ييتورو سيتيمول بواسيتطة الفيتوائض النقدييتة للمحكميتة خيتيتالل
السيتيتنوات املالييتيتة  2012إىل  ,2014وحيتيتل  31كيتيتانون األول/ديسيتيتمرب  2015مل تتيتيتوفر للمشيتيتروع سيتيتو
الفوائض النقدية عن عام  2012ا مقدار  4,47ملييتون ييتورو .ومل تسيتفر السيتنة املالييتة  2013عيتن أي
فيتيتائض نقيتيتدي و يتيتري يف الظيتيتر اليتراهن تقييتيتيم الفيتيتائض النقيتيتدي للسيتيتنة املالييتيتة  ,2014ولغاييتيتة إعيتيتداد هيت ا
التقرير يقدر مدير قسم املالية التابع للمحكمة الفائض النقدي ابلنسبة لعام  2014ا مقدار  2مليون
يورو على وجه التقري ؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(.ICC-ASP/12/43 )4
( )5يف متوز/يولييتيته  ،2013قيتيترر املسيتيتالل نقيتيتل إدارة مشيتيتروع االنتقيتيتال إىل ميتيتدير املشيتيتروع .وكانيتيتم إدارة االنتقيتيتال فيميتيتا مضيتيتى تيتيتتم ميتيتن
قبل مكت مشروع املباين الدائمة.
( )6متثلم التكاليف النهائية حل  31كانون األول/ديسمرب  2015يف  205مليون يورو وفق سيناريو أسوأ احلاالت.
( 15 )7ابا /فرباير .2016
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(ج)
الالحقة؛

وهناك مبل  4,3مليون يورو سيمول من الفوائض النقدية لعام  2014والسنوات املالية

(د) وهناك مبليت سيتتة مالييتني ييتورو( )8مييتول عيتن طرييتق ختفيتيض املسيتتو امليت ذون بيته لصيتندوق
االلتزامات املتصلة ابستحقاقات املوعفني واحتياطي صندوق رأس املال املتداول.
 -21سيت لف مشروع اخلطة التمويلية يف النهاية مما يلي:
الرسم البياين  :1اخلطة التمويلية ملشروع املباين الدائمة

التمويل
امليزانية السنوية للمحكمة اجلنائية
الدولية

الدول األطرا

اجملموع  206مليون يورو

امليزانية
االنتقال
مبل إلضايف م ذون
به

البناء

 206مليون يورو اجملموع

املصدر :رسم بياين وضعه املراجع اخلارجي للحساابت ابالستناد إىل بياانت قدمها قسم املالية التابع للمحكمة اجلنائية الدولية.

وبقي التمويل اخلارجي املت يت من مسامهات الدول األطرا على مستو امليزانية اإلمجالية األصلية وقدرها
 190ملييتيتون ييتيتورو يتيتا يف ذليتيتو ميتيتا سيتيتدد دفعيتيتة واحيتيتدة وقيتيتدر  93ملييتيتون ييتيتورو وإعانيتيتة مقدميتيتة ميتيتن الدوليتيتة
املضيفة ائولندية بل  21,7مليون يورو وقرض من الدولة املضيفة مقدار  75,3مليون يورو.
وقررت مجعية الدول األطرا أن متول الفارق البيتال  16ملييتون ييتورو بيتني مبليت ميزانييتة البنيتاء املعتميتد أصيتالا
وقدر  190مليون يورو ومشروع امليزانييتة املوحيتد املعتميتد قيتدار  206ملييتون ييتورو (املبليت األقصيتى امليت ذون
به( ))9متويالا كلي ا ابال عتماد على االحتياطي الفعليتي أو احملتميتل للمحكميتة إميتا ابسيتتخدام الفيتوائض النقدييتة
أو االحتياطي ل صندوق االلتزامات املتصلة ابستحقاقات املوعفني وصندوق رأس املال املتداول.

-3

التكاليف املالية التقديرية
 -22تظل التكلفة النهائية للمشروع تقديرا مخقت ا .وسيعتمد مقدارها النهائي عليتى آلييتة التقاسيتم وعليتى
األرصدة املستحقة الدفع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )8أربعة ماليني يورو صافية يف حالة أية وفورات مت تية من تطبيق آلية التقاسم.
( )9بقي هناك يف اتريخ مراجعة احلساابت مبل قدر  9,6مليون يورو خارجا عن ميزانية مستهدفة مقدارها  204مليون يورو.
6
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 -23ولغاييتة  31كيتيتانون األول/ديسيتيتمرب  ،2015كانيتيتم املبيتيتال األخيترية الزائيتيتدة عيتيتن امليزانييتيتة( )10ال تيتزال
يتيتل تفيتيتاوض بيتيتني احملكميتيتة وايتيتركة البنيتيتاء كيتيتورتيس .وقيتيتد قيتيتدرت التكيتيتاليف النهائييتيتة للمشيتيتروع ابالسيتيتتناد إىل
سيناريو أفضل احلاالت( )11بل  204,5مليون يورو ابملقابل ملقدار  205مليون يورو قائم على أساس
سيناريو أسوأ احلاالت(.)12
اجلدول  -2تفصيل التكاليف عند إجناز البناء (مباليني اليورو)
مشروع البناء
مشروع االنتقال
جمموع املشروع املوحد
املصدر :مكت مدير املشروع/برينو.

أفضل احلاالت

193,7
10,8
204,5

أسوأ احلاالت

194,2
10,8
205

 -24هناك تقار نسي بني سيناريو أفضل احلاالت وسيناريو أسوأ احلاالت ميتع وايتو املشيتروع عليتى
االنتهيتاء ,فق يتد اكتميتيتل بيترانم االنتقيتيتال وسيتيتتبل تكلفتيتيته  10,8ملييتيتون ييتيتورو وه يت ا املبل يت يق يتيتل يت يتيتا مقيتيتدار
 500 000يورو عن امليزانية املتمثلة يف  11,3مليون يورو ,وقدرت تكاليف بناء املشروع ا يماوه بني
 193,7مليون يورو و 194,2مليون يورو وهيت ا ميثيتل جتيتاوزا لتكيتاليف امليزانييتة القصيتو يبليت  9,8ملييتون
يورو استنادا إىل امليزانية املعتمدة يف عام  2013وقدرها  184,4مليون ييتورو أو جتيتاوزا لتكيتاليف امليزانييتة
القصيتو قيتدر  4,2ملييتيتون ييتيتورو إذا ميتيتا قورنيتيتم ابمليزانييتيتة األصيتيتلية البالغيتيتة  190ملييتيتون ييتيتورو اليت اعتميتيتدهتا
مجعية الدول األطرا يف عام ,2010
 -25ابإلضافة إىل ذلو ال بد من أن يراعي تقدير التكاليف النهائية للمشروع مستو تنفي امليزانية.
وقد سعم مجعية الدول األطرا وجلنة املراقبة إىل البقاء يف حدود ميزانية بل  204مليون يورو .ويبني
اجلدول التال ما نف من امليزانية حل أواخر كانون األول/ديسمرب .2015
اجلدول  -3تنفيذ امليزانية حىت اتريخ  31كانون األول/ديسمرب ( 2015مباليني اليورو)
امليزانية
(ألف)
()2015/6
194,7
البناء
11,3
االنتقال
امليزانية املوحدة 206
املصدر :مكت مدير املشروع/برينو.

تنفيذ امليزانية
(ابء)

196,8
10,6
207,4

التزام مرتقب
(جيم)

سيناريو
أفضل
احلالت

3,10,2
2,9-

سيناريو
أسوأ
احلالت

2,60,2
2,4-

التكاليف التقديرية
(دال) = (ب) ( +جيم)
سيناريو
أفضل
احلالت

193,7
10,8
204,5

سيناريو
أسوأ
احلالت

194,2
10,8
205

الختالفات على صعيد امليزانية
(هاء) = (ألف) – (دال)
سيناريو
أفضل
احلالت

1
0,50,5

سيناريو
أسوأ
احلالت

1,5
0,51

 -26امليزانية املنف ة قوامها مبال مسددة وأرصدة مستحقة اليتدفع بشيت ن طلبييتات  ،ويصيتل مبلغهيتا إىل
 207,4مليون يورو مشتملة على  193مليون يورو ختص الدفعات ال سددت ابلفعل و 14,3ملييتون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )10ترد يف الفرع  5-2اروه تتعلق بطبيعة االنفاق الزائد على امليزانية.
( )11يعكس سيناريو أفضل احلاالت تقديرات مكت مدير املشيتروع/مدير املشيتروع ،بينميتا سيتيناريو أسيتوأ احليتاالت هيتو تقيتدير وضيتعته
أورتيز.
( )12يشيتيتري التقرييتيتر املالييتيتة عيتيتن الفيتيتمة املنتهييتيتة يف 31كيتيتانون األول/ديسيتيتمرب  2015إىل مبل يت ليتيتائي مقيتيتدر ب يت  205,5ملييتيتون ييتيتورو،
ويشيتيتمل هيت ا املبليت "احتياطييتا" قيتيتدار  524,8كيليتيتو ييتيتورو فيميتيتا ويتيتص مشيتيتروع االنتقيتيتال .ويف تقيتيتدير املراجيتيتع اخليتيتارجي للحسيتيتاابت أن مميتيتا
ال عالق يتة ليتيته ابملوضيتيتوع أن يوضيتيتع يف االعتبيتيتار ه يت ا "االحتييتيتاطي" ابعتبيتيتار مصيتيتروفا متكبيتيتدا ،يف تقيتيتدير قيميتيتة املبل يت النهيتيتائي .والواقيتيتع أن
مشروع االنتقال اجلاري وضعه يف صيغته النهائية يبل جمموع تكلفتيته النهائييتة مقيتدار  10,81ملييتون ييتورو وليتيس هنيتاك ميتن خطيتر إضيتايف
يرى ابلنسبة ئ ا اجلان من املشروع.
4-A-030516

7

ICC-ASP/15/4

ييتيتورو كرصيتيتيد .عليتيتى ه يت ا النحيتيتو متثيتيتل مسيتيتتو االلتيتزام املنف يت يف  1,4ملييتيتون ييتيتورو( )13كمقيتيتدار زائيتيتد عليتيتى
امليزانية األصلية ،وبعبارة أخر فاقم التكاليف حل اتروه مشروع امليزانية املعتمدة.
 -27واملبل ال ي تبقى االلتيتزام بيته سيتلي وينطيتوي أساسيت ا عليتى وفيتورات مسيتقطة يف إطيتار آلييتة التقاسيتم
(انظيتيتر أدان ) .ويصيتيتل ه يت ا املبل يت إىل  2,9ملييتيتون ييتيتورو (سيتيتيناريو أفضيتيتل احليتيتاالت) و 2,4-ملييتيتون ييتيتورو
(سيناريو أسوأ احلاالت) .وعليه ف ن استدامة امليزانية تعتمد على احتمال قيق وفورات متوقعة يف جميتال
تطبيق آلية التقاسم.
إن التكاليف النهائييتة التقديرييتة ملشيتروع املبيتاين الدائميتة تراوحيتم ميتا بيتني  204,5ملييتون ييتورو و 205ملييتون
يورو يف  31كانون األول/ديسمرب  . 2015ووصيتلم التكيتاليف الفعلييتة إىل  207,4ملييتون ييتورو حيتل 31
كيتيتانون األول/ديسيتيتمرب  . 2015ولكيتيتن كيتيتان يتوقيتيتع قييتيتق وفيتيتورات ميتيتن خيتيتالل آلييتيتة التقاسيتيتم بغييتيتة ختفيتيتيض
التكاليف النهائية إىل املستو املتوقع .على هيت ا النحيتو سيتتتوقف اسيتتدامة التكيتاليف التقديرييتة عليتى قييتق
الوفورات املتوقعة يف إطار آلية التقاسم (أنظر أدان ).

-4

آلية التقاسم
 -28ييتيتنص عقيتيتد ائندسيتيتة والبنيتيتاء امليتيتربم بيتيتني احملكميتيتة وبيتيتني كونسيتيتريتيوم كيتيتورتيس للبنيتيتاء عليتيتى قييتيتام آلييتيتة
للتقاسيتيتم .فعنيتيتد إجنيتيتاز املشيتيتروع يتيتري تقاسيتيتم الفيتيتارق بيتيتني التكيتيتاليف املسيتيتتهدفة (السيتيتعر األقصيتيتى املضيتيتمون)
والتكيتيتاليف الفعلييتيتة ،إن كانيتيتم أقيتيتل ،بيتيتني كيتيتال الط يترفني وفيتيتق جيتيتدول لتوزييتيتع املصيتيتاريف منصيتيتوص علييتيته يف
العقد .وتتم تسوية قسى الربمل على النحو الوارد أدان .
 -29فه يتيتو عسيت يت عل يتيتى أس يتيتاس الف يتيتارق ب يتيتني التك يتيتاليف املس يتيتتهدفة املتمثل يتيتة يف  170,9ملي يتيتون ي يتيتورو
(س يتيناريو أس يتوأ احليتيتاالت) ( )14ايتيتامالا السيتيتعر التعاقيتيتدي عليتيتى ويتيتو ميتيتا هيتيتو يتيتدد يف العقيتيتد امليتيتربم يف عيتيتام
 147( 2012مليون يورو) زائدا حاالت تعويض معتمدة ( 23,1مليون يورو) وهناك حاالت تعيتويض
قيد التفاوض ( 0,8مليون يورو) مث تكاليف فعلية حسيتبتها كيتورتيز قيتدرها  164,8ملييتون ييتورو يف اترييتخ
مراجعة احلساابت
 -30وحاالت التعويض هي حاالت ترت تكاليف إضافية ال تعز خلط يرتكبه املقاول و وز ئ ا األخيتري
أن يطل تعويض ا عنها .ف ن أقرت احملكمة الطل ف ن التكاليف ال تتكبدها تزيد ب لو القدر املطال به.
اجلدول  -4حساابت آلية التقاسم (مباليني اليورو)

حساابت آلية التقاسم

أفضل السيناريو

أسوأ السيناريو

170,7

170,9

حاالت التعويض ال ووفق عليها
حاالت التعويض قيد التفاوض
تكاليف بناء منصوص عليها يف العقد

23,1
0,6
147,0

التكاليف الفعلية اليت قيمتها كورتيز

164,1

164,8

 قسى احملكمة قسى كورتيزاملصدر :مكت مدير املشروع/برينو.

2,4
4,2

2,2
3,9

جمموع التكاليف املستهدفة

تقاسم أرابه بني احملكمة وبني كورتيز

6,6

23,1
0,8
147,0

6,1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 3,4 )13مليون يورو ابإلاارة إىل ائد ال ي قوامه  204مليون يورو.
( )14يتيتا أن مبيتيتال سيتيتيناريو أفضيتيتل احليتيتاالت وسيتيتيناريو أسيتوئها املسيتيتتخدمة يف حسيتيتاابت آلييتيتة التقاسيتيتم هيتيتي مبيتيتال متشيتيتاهبة نسيتيتبيا ف يت ن
الفيتيتارق بينهم يتيتا س يتيتيخثر ىث يتريا طفيف يتا عل يتيتى حس يتيتاابت تقاس يتيتم األرابه .وتوخي يتا للوض يتيتوه س يتيتيقوم ه يت ا التقري يتيتر عل يتيتى أس يتيتاس س يتيتيناريو أس يتوأ
احلاالت يف حساابته.
8

4-A-030516

ICC-ASP/15/4

 -31والربمل قوامه الفرق بني التكلفة املستهدفة والتكلفة الفعلية (حاملا يتم تسديد مجيع ما للمتعاقدين
معهيتم ميتيتن البيتيتاطن ومجييتيتع تكيتاليف كيتيتورتيز األخيتيتر اليت سيتددت) ،مث اصصيتيتة األرابه بيتيتني احملكميتيتة وبيتيتني
الشيتيتركة القائميتيتة ابلبنيتيتاء وهيتيتي اصصيتيتة تقيتيتوم عليتيتى أسيتيتاس سيتيتلم متقليت ُعيتيتدد يف العقيتيتد بغييتيتة إعطيتيتاء ايتيتركة
البناء حافزا على ختفيض التكاليف املستهدفة.
 -32ويف  22كيتيتانون الثاين/ينيتيتاير  ،2016قيتيتدرت حصيتيتة احملكميتيتة م يتن ال يتربمل يتيتا بيتيتني  2,2ملييتيتون ييتيتورو
و 2,4مليون يورو وحصة كورتيز ا بني  3,9مليون يورو و 4,2مليون يورو.
 -33وم التدقيق يف حسا الربمل من قبل مراجع احلساابت اخلارجي وفقا لصيغة منصوص عليها يف
العقيتيتد .والفيتيتارق بيتيتني التكيتيتاليف املسيتيتتهدفة ( 170,9ملييتيتون ييتيتورو) والتكيتيتاليف الفعلييتيتة اليت تكبيتيتدهتا ايتيتركة
البنيتيتاء ( 164,8ملييتيتون ييتيتورو) يتمثيتيتل يف  6,1ملييتيتون ييتيتورو .بييتيتد أنيتيته يتعيت ر عليتيتى مراجيتيتع احلسيتيتاابت إعطيتيتاء
ىكيد معقول وص األرقام النهائية حلصة كل طر وذلو ألن احلساابت مل تكن قد أغلقم حبلول 31
كانون األول/ديسمرب .2015
 -34وعدم الت كد ه ا يُعز ابألساس للعوامل التال ذكرها:
(أ) أن التكاليف الفعلييتة اليت قاميتم كيتورتيز بتحدييتدها (وهيتي  164,8ملييتون ييتورو) ليسيتم
لائية .فلغاية  31كانون األول/ديسمرب  2015كانم املفاوضات بني كورتيز واملتعاقد معهم من الباطن
بش ن أاغال إضافية مل تُسدد أجورها ما زالم جارية؛
( ) كم يتيتا أن التك يتيتاليف الفعلي يتيتة اليت يت ح يتيتددهتا ك يتيتورتيز مل ختض يتيتع للت يتيتدقيق م يتيتن قب يتيتل مراج يتيتع
وحسيتيتبم ميتيتن قبيتيتل ايتيتركة البنيتيتاء ابالسيتيتتناد إىل ميتيتا يف حوزهتيتيتا ميتيتن واثئيتيتق
احلسيتيتاابت اخليتيتارجي :فقيتيتد قيتيتدرت ُ
وفواتري املتعاقد معهم من الباطن؛
(ج) يب يتيتدو أن بع يتيتض األا يتيتغال ق يتيتد أجن يتيتزت أو مت يتيتم املوافق يتيتة عليه يتيتا لكنه يتيتا مل تف يتيتوتر حبك يتيتم أن
املفاوضات مع جهات التعاقد من الباطن مل تزل جارية.
 -35وهناك أيضا عدم تيقن فيميتا يتعليتق حبسيتا التكيتاليف املسيتتهدفة ( 170,9ملييتون ييتورو) ،حييت
إن القائمة الكاملة حباالت التعويض مل تكن جاهزة يف اتريخ إعداد ه ا التقرير.
وعقيتد البنيتاء امليتربم ميتيتا بيتني احملكميت ة ومخسسيتيتة كيتورتيز القائميتة ابلبنيتيتاء ييتنص عليتى آلييتيتة تقاسيتم ييتتم قتضيتيتاها يف
لاية املشروع اصصة الفرق بيتني التكيتاليف املسيتتهدفة وبيتني التكيتاليف الفعلييتة لفائيتدة الطيترفني .وهيت ا ييتوفر
حافزا ابلنسبة لكورتيز من أجل اإلبقاء على التكلفة اجلملية للمشروع عند مستو أدىن

ويف  22كانون الثاين/يناير  )15( 2016قدرت حصيتة احملكميتة يف إطيتار هيت ا لييتة يتا بيتني  2,2ملييتون ييتورو
و 2,4مليون يورو وحصة كورتيز ا بني  3,9مليون يورو و 4,2مليون يورو.

وألى املراجع اخلارجي للحساابت التيتدقيق يف صيتحة هيت املبيتال ابالسيتتناد إىل صيتيغة حسيتابية مسيتتقاة ميتن
العقد وب ياانت ئا صلة بتكاليف واردة يف سيتيناريو أفضيتل احليتاالت وسيتيناريو أسيتوأ احليتاالت ومل يكيتن بوسيتع
املراجيتيتع اخليتيتارجي للحسيتيتاابت ،دون أي تشيتيتكيو يف دقيتيتة التقيتيتديرات ،أن يقيتيتدم وقيتيتم تولييتيته عملييتيتة املراجعيتيتة
ىكيد ا فيما وص املبل النهائي لية التقاسم احملتمل أن تسمد احملكمة .بل إن املبيتال املسيتتخدمة أساسيت ا
للحسا مل تكن قد وضعم بعد يف صيغتها النهائية يف اتريخ إعداد ه ا التقرير.

-5

إجناز املشروع
 -36إن غلق احلساابت والتكاليف املتصلة ا يتم ديد من عيو وميتا يتري ميتن صيتيانة قيتد تمتيت
عليهما تغيريات هامشية يف التكاليف اإلمجالية للمشروع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )15اتريخ انتهاء التزام املراجع اخلارجي للحساابت يف الهاي.
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 -37وق يتيتد وض يتيتع احلال يتيتر األس يتيتاس يف  16نيس يتيتان/أبريل  2013وانته يتيتى تش يتيتييد املبيت يت يف  30تشيت يترين
األول/أكتيتيتوبر  2015بينميتيتا احليتيتد اليتيتزم إلليتيتاء األايتيتغال املنصيتيتوص علييتيته أص يتالا يف العقيتيتد هيتيتو  17متيتيتوز/
يولي يت يتيته  .2015وم ىخ يت يتيتري األج يت يتيتل احمل يت يتيتدد للبي يت يتيتان املتعل يت يتيتق بعق يت يتيتوابت التيت يت يت خر يف التس يت يتيتليم إىل ي يت يتيتومي 1
أيلول/سيتيتبتمرب  2015وج يت تعيتيتديل أدخيتيتل عليتيتى العقيتيتد .والت يت م حفيتيتل تسيتيتليم املفيتيتاتيمل ييتيتوم  12تش يترين
الثيتيتاين/نوفمرب  .2015وحيتيتدث انتقيتيتال احملكميتيتة يف الفيتيتمة ميتيتا بيتيتني  30تش يترين الثيتيتاين/نوفمرب و 11كيتيتانون
األول/ديسيتيتمرب  .2015والت يت خري (املمتيتيتد ميتيتن  1أيلول/سيتيتبتمرب إىل  30تش يترين األول/أكتيتيتوبر )2015
أسفر عن غرامة قدرها  10 000يورو عن اليوم الواحد فوصل اجملموع إىل  600 000يورو.
 -38وليتن تعيتيتر التكيتاليف النهائييتيتة املضيتبوطة لألايتيتغال إال بعيتيتد غليتق احلسيتيتاابت وهيت ا الغليتيتق سيتيتيتوقف
على ما يلي ‘1‘:القيمة املضبوطة حلاالت التعويض ‘2‘ ،أية تكاليف إضافية انا ة حل الغليتق النهيتائي
للمشروع ،و‘ ‘3نتائ املفاوضات الرامية إىل ديد التكيتاليف النهائييتة اليت تتقاحهيتا كيتورتيز ميتع اجلهيتات
املتعاقيتيتدة معهيتيتا ميتيتن البيتيتاطن .والتيتيتاريخ اليت ي يرت ييتيته مكتيت ميتيتدير املشيتيتروع لغليتيتق احلسيتيتاابت هيتيتو لاييتيتة ايتيتهر
آذار/مارس .2016
 -39ومتتد فمة املسخولية عن العيو إلصالحها مدة  52أسبوع ا ميتن اترييتخ إجنيتاز األايتغال وهيتو 30
تشيت يترين األول/أكت يتيتوبر  2015مم يتيتا يع يت يت أن ه يت يت الف يتيتمة تنته يتيتي أبواخ يتيتر تش يت يترين األول/أكت يتيتوبر .2016
وسيحتالز ما مبلغه  800 000يورو من الرصيد املستحق لشركة البناء بوصفه ضماان لألاغال الالزميتة
ألي إصاله .وه ا املبل احملتالز أو أي رصيد منه يف حاليتة عيتدم إصيتاله العييتو يت تسيتديد خيتالل
اهر تشرين األول/أكتوبر  2016ابنقضاء فمة املسخولية عن العيو .
 -40وم التعاقيتيتد ميتيتع ايتيتركة البنيتيتاء ميتيتن أجيتيتل أن تتيتيتوىل صيتيتيانة التالهييتزات احمليتيتددة قائمتهيتيتا يف مواصيتيتفات
األايتيتغال املرفقيتيتة ابلعقيتيتد وذليتيتو مليتيتدة سيتيتنة واحيتيتدة بعيتيتد إجنيتاز املشيتيتروع أي لغاييتيتة لاييتيتة تشيترين األول/أكتيتيتوبر
 2016علم ا أبنه سيتم سداد  265 000يورو .واخت ت مجعية الدول األطرا قرارا ابلتمدييتد يف عقيتد
الصيانة مع اركة كورتيز لفمة إضافية متتد حل  31كانون األول/ديسمرب  .2017ومل عدد القرار ال ي
اخت المتيبات املالية ذات الصلة ولكنه ينص على دفع أجور العمل وفقا لألسعار السائدة يف األسيتواق.
وحل اتريخ إعداد ه ا التقرير ف ن المتيبات املالية ما زالم قيد التفاوض.
-6

مقارانت دولية
 -41ير املراجع اخلارجي أن من املفيد ،سعي ا وراء اإلحاطة أبداء امليزانية من مجيع جوانبيته ،أن ينهيتي
تعليقاته قارنة مع مشروع مماثل.
 -42يف عيتيتام  ،2006صيتيتدقم اجلمعييتيتة العاميتيتة لألميتيتم املتحيتيتدة عليتيتى ميزانييتيتة جمموعهيتيتا  1 877ملييتيتون
دوالر( )16لتالدييتيتد مقرهيتيتا يف نيوييتيتورك .والتكلفيتيتة اجلملييتيتة للتالدييتيتد ،ال يت ي انطيتيتو عليتيتى نقيتيتل 10 000
موعيتف ميتن ميتيتوعفي األميتم املتحيتيتدة إىل مبيتان مخقتيتيتة مسيتت جرة ومخثثيتيتة أعييتد تقييمهيتا بليت  2 374ملييتيتون
دوالر يف آذار/مارس  2014مما ميثل زايدة يف اإلنفاق ا نسبته  26,5يف املائة (انظر املرفق الثاين).
 -43والزايدة يف التكلفة ابلنسبة للميزانية ال ايتهدها عنصيتر بنيتاء املشيتروع وحيتد متثليتم يف  31,1يف
املائيتيتة مقارنيتيتة ابمليزانييتيتة األصيتيتلية لعيتيتام  2006البالغيتيتة  935ملييتيتون دوالر والتكلفيتيتة يف كيتيتانون الثاين/ينيتيتاير
 2014البالغة  1 226مليون دوالر .وال تعر حل ا ن التكلفة النهائية لعملييتة التالدييتد اليت انتهيتم
يف حزيران/يونيه .2015
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )16دوالرات الوالايت املتحدة األمريكية.
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 -44وعلى صعيد القطيتاع اخليتاص ،فيت ن اليتزايدة بنسيتبة  10يف املائيتة يف التكلفيتة املقيتررة يف ميزانييتة البنيتاء
تعترب زايدة عادية من وجهة نظر مهنيي الصيتناعة وال ميكيتن ليت لو اعتبارهيتا راجعيتة إىل عييت ميتن العييتو
يف إدارة املشيتيتروع .وعليتيتى سيتيتبيل املثيتيتال ،ويف بلاليكيتيتا ،فيت ن زايدة يف التكلفيتيتة نسيتيتبتها  10يف املائيتيتة أو حيتيتى
 15يف املائة مقارنة ابمليزانية األصلية ال ميكن وصفها أبلا زايدة غري طبيعية(.)17
 -45وعليتيتى ضيتيتوء هيت األمثليتيتة ،فيت ن ميتيتا زاد ميتيتن إنفيتيتاق عليتيتى ميزانييتيتة مشيتيتروع املبيتيتاين الدائميتيتة للمحكميتيتة
اجلنائييتة الدولييتة ،زايدة مقيتيتدرة بنسيتبة  5,3يف املائيتيتة وفقيتا لسيتيتيناريو أسيتوأ احليتيتاالت ،ال تعتيترب غيتيتري عادييتة بيتيتل
هي تتناس بشكل معقول مع غريها من املشاريع املماثلة ومع املمارسة السائدة يف الصناعة(.)18

ابء -العوامل الكامنة وراء جتاوز سقف امليزانية

 -46إن التغيري احلاصل يف نطاق مشروع املباين الدائمة حني م توحيد مشروع البناء ومشروع االنتقال
يف عام  2013ال يتيمل إجراء مقارنة يف لها بني امليزانية األصلية ( 190مليون يورو) ال مل تشمل إال
تكاليف البناء وامليزانية املوحدة النهائية (ميزانية البناء وميزانية االنتقال).
 -47واالنفيتاق الزائيتد يف التكلفيتة يت ليليته عليتى ضيتوء اجليتزء املتعليتق شيتروع البنيتاء ومشيتروع االنتقيتال
ضمن امليزانية املوحدة ( 195,7مليون يورو) املعتمدة يف عام  .2013والتكلفة النهائية للمشروع قدرت
يتيتا بيتيتني  204,5ملييتيتون ييتيتورو (سيتيتيناريو أفضيتيتل احليتيتاالت) و 205ملييتيتون ييتيتورو (سيتيتيناريو أس يتوأ احليتيتاالت)
وبعبيتيتارة أخيتيتر زايدة ت يتماوه ميتيتا بيتيتني  4,5و 4,75يف املائيتيتة .وأخ يت ا يف االعتبيتيتار بتكيتيتاليف البنيتيتاء وحيتيتدها
( 184,4ملي يتيتون ي يتيتورو) يتمث يتيتل االنف يتاق الزائ يتيتد فيم يتيتا ب يتيتني  9,3ملي يتيتون ي يتيتورو (س يتيتيناريو التقاس يتيتم يف أفض يتيتل
احلاالت) و 9,8مليون يورو (سيناريو التقاسم يف أسوأ احلاالت) وبعبارة أخر زايدة قصو قدرها 5,3
يف املائة .ابملقابل وفيما وص مشروع االنتقال وحد مل يكن هناك إنفاق زائد ابعتبيتار أن املشيتروع حقيتق
وفورات قدار  0,5مليون يورو .ول لو ف ن االنفاق الزايد يف التكلفة يمكز على تنفي مشروع البناء.
اجلدول  -5التفاوت ما بني امليزانية والتكلفة التقديرية يف  31كانون األول/ديسمرب ( 2015مباليني اليورو)

تكاليف البناء

اكل االتفاق مستبعدا العنصر السمعي البصري
العنصر السمعي البصري
تكاليف بناء أخر
املخاطر (حاالت التعويض)
الرخص واملستحقات
ذات صلة ابلتصميم
إدارة املشروع
خرباء استشاريون آخرون
رسوم التشغيل
تكاليف أخر
حصة احملكمة (ترتيبات اسناد الربمل واخلسارة)

اجملموع الفرعي للبناء

امليزانية ال اعتمدهتا
الدورة الثالثة عشرة
تنفي امليزانية
والثالثة عشرة
أفضل احلاالت
املست نفة

141,0
6,0
0,7
12,0
2,5
10,3
7,5
2,7
0,03
1,5

184,3

140,8
9,4
1,4
20,5
2,6
10,4
7,5
2,1
0,04
1,5
2,4-

193,7

تنفي امليزانية
أسوأ احلاالت

140,8
9,4
14,4
20,7
2,6
10,4
7,5
2,1
0,04
1,5
2,2-

194,2

التفاوت يف
امليزانية
أفضل احلاالت

0,23,4
0,7
8,4
0,0
0,1
0,0
0,50,0
0,02,4-

9,3

التفاوت يف
امليزانية
أسوأ احلاالت

0,23,4
0,7
8,7
0,0
0,4
0,0
0,50,0
0,02,2-

9,8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )17انظر
( )18الفيتيتارق بيتيتني التكلفيتيتة النهائييتيتة ملشيتيتروع البنيتيتاء (سيتيتيناريو أس يتوأ احليتيتاالت قيتيتدار  194,2ملييتيتون ييتيتورو) وميزانييتيتة البنيتيتاء األصيتيتلية ال يت
اعتميتيتدت يف عيتيتام  184,4( 2013ملييتيتون ييتيتورو) يصيتيتل إىل  9,8ملييتيتون ييتيتورو أي بيتزايدة قيتيتدرها  5,3يف املائيتيتة .واسيتيتتنادا إىل ميزانييتيتة البنيتيتاء
املعتمدة يف عام  2010يتمثل ه ا الفارق يف  2,2يف املائة (من  190مليون يورو إىل  194,2مليون يورو).
.Protect, E-Bulletin of 4 February 2013.
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تكاليف البناء

االنتقال
تكاليف االنتقال املرتبطة ابلبناء
إدارة املشروع
خرباء استشاريون آخرون
جتهيزات

اجملموع الفرعي لالنتقال

امليزانية ال اعتمدهتا
الدورة الثالثة عشرة
تنفي امليزانية
والثالثة عشرة
أفضل احلاالت
املست نفة
1,1
1,5
2,0
6,8

11,4

3,2
1,4
1,4
4,8

10,8

8,3
ابقي امليزانية اإلضافية
204,5
204,0
اجملموع
املصدر :مكت مدير املشروع/برينو (أوجه التفاوت قام حبساهبا املراجع اخلارجي للحساابت).

تنفي امليزانية
أسوأ احلاالت

3,2
1,4
1,4
4,8

10,8

205,0

التفاوت يف
امليزانية
أفضل احلاالت

2,1
0,10,52,0-

0,5-

8,30,5

التفاوت يف
امليزانية
أسوأ احلاالت

2,1
0,10,52,0-

0,5-

8,31,0

 -48إن األسيتيتبا الرئيسيتيتية لليتزايدة يف االنفيتيتاق عليتيتى مشيتيتروع البنيتيتاء تكميتيتن يف البنيتيتدين ميتيتن امليزانييتيتة ومهيتيتا
"املخاطر (حاالت التعويض)" ( 8,4+مليون يورو) وما يتعلق "ابلسمعي البصري" ( 3,4+مليون يورو)
وستبح يف ه ا الفرع إدارة العوامل التقنية يف االنفاق الزائد .وهناك عيتامالن هيكلييتان لظيتاهرة االنفيتاق
الزائد أثرا على جتاوز سقف التكاليف ومها :التصميم األصلي للميزانية ونظام حوكمة املشروع.
-1

تصميم امليزانية
 -49قيتيتدر الق يترار املتعليتيتق ابملبيتيتاين الدائميتيتة ال يت ي اعتمدتيتيته مجعييتيتة اليتيتدول األط يترا يف جلسيتيتتها اخلتامييتيتة
السابعة املعقودة يف  14كانون األول/ديسمرب  (ICC-ASP/6/Res.1) 2007امليزانييتة الالزميتة فقيتى لبنيتاء
املباين الدائمة قدار  190مليون يورو أبسعار عام .2014
 -50ويف  1آذار/ميتيتارس  ،2011قيتيتدرت احملكميتيتة التكيتيتاليف األخيتيتر ذات الصيتيتلة ملشيتيتروع امللكييتيتة وإن
كانم تكاليف ال صلة ئا ابلبناء ا مقدار  42,2مليون يورو.
 -51وق يتيتدرت التش يتيتطيبات الداخلي يتيتة للمب يتيتاين الدائم يتيتة وغريه يتيتا م يتيتن التالهي يت يتزات والمكيب يتيتات املدجم يتيتة يف
التصميم ا قدر  22,1مليون يورو أثناء اجللسة العامة التاسعة جلمعية الدول األطيترا املعقيتودة يف 21
كيتيتانون األول/ديسيتيتمرب  2011وقيتيتد م ادماجهيتيتا يف تكيتيتاليف البنيتيتاء ول يت لو هيتيتي داخليتيتة يف امليزانييتيتة ال يت
قيتيتدرها  190ملييتيتون ييتيتورو .وأثنيتيتاء اجللسيتيتة نفسيتيتها ،قيتيتررت مجعييتيتة اليتيتدول األط يترا أن متيتيتول البنيتيتود املنقوليتيتة
والنفقات األخر ذات الصلة من امليزانية السنوية العادية للمحكمة.
وختمم مرحلة طل تقدم العطاءات ذات الصلة شروع البناء يف اهر آ /أغسطس 2012
ُ -52
ابنتقيتيتاء كونسيتيتريتيوم فيسيتيتر وحي /بوييتيتل فيتيتان إسيتيتمين (كيتيتورتيز) عليتيتى أسيتيتاس سيتيتعر أقصيتيتى مضيتيتمون قيتيتدر
 147ملييتيتون ييتيتورو يتيتا يف ذليتيتو عليتيتى وجيتيته اخلصيتيتوص تكيتيتاليف التالهي يتزات املدجميتيتة املعيتيتدة للمسيتيتتخدمني
وتكاليف املعدات السيتمعية البصيترية .وهيت ا السيتعر يقيتل بليت  6,3ملييتون ييتورو عيتن املبليت اإلمجيتال وقيتدر
 153,3مليون يورو املقرر أصالا يف مشروع امليزانية البالغة  190مليون يورو.
 -53وه ا التخفيض يف سعر عقد البناء مقروانا ابخلو من ميل امليزانية العادييتة للمحكميتة اجلنائييتة
الدولييتيتة أي ع يت ء حيتيتدا جبمعييتيتة اليتيتدول األط يترا عليتيتى تنقيتيتيمل املقيتيتمه ال يت ي تقيتيتدمم بيتيته لتموييتيتل ميزانييتيتة
االنتقال.
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 -54أميتيتا البنيتيتود املنقوليتيتة وغريهيتيتا ميتيتن تكيتيتاليف االنتقيتيتال ال يت خفضيتيتها ميتيتدير املشيتيتروع يتيتا مقيتيتدار 11,3
مليون يورو فقد ادجمم يف النهائية يف عام  2013يف امليزانية املوحدة ملشروع املباين الدائمة ذات النطاق
املوسيتيتع ابل يتزايدة فيهيتيتا إىل  195,7ملييتيتون ييتيتورو .والفيتيتارق البيتيتال  6,3ملييتيتون ييتيتورو بيتيتني املبل يت املقيتيترر أص يتالا
وقيتيتدر  153,3ملييتيتون ييتيتورو يف امليزانييتيتة اخلاصيتيتة بعقيتيتد البنيتيتاء والسيتيتعر املضيتيتمون األقصيتيتى املتمثيتيتل يف 147
ملييتيتون ييتيتورو ال يتوارد يف العقيتيتد امليتيتربم فع يتالا أعيتيتادت ختصيصيتيته مجعييتيتة اليتيتدول األط يترا بنيتيتاء عليتيتى اق يتماه جلنيتيتة
املراقبيتيتة يتيتا قيتيتدر  0,7ملييتيتون ييتيتورو ليسيتيتتغل يف ترفييتيتع الطاقيتيتة االسيتيتتيعابية لقاعيتيتة جلسيتيتات االسيتيتتماع القابليتيتة
لل يتيتتحكم يف س يتيتعتها وعل يتيتى هيت يت ا النح يتيتو يت يتيتوفر رص يتيتيد مق يتيتدار  5,6ملي يتيتون ي يتيتورو يس يتيتخر لتموي يتيتل بيت يترانم
االنتقال .واجلزء املتبقي من ميزانييتة االنتقيتال يفيتمض متويليته قيتدار  5,7ملييتون ييتورو ميتن الفيتوائض النقدييتة
املت تية من السنوات  2012و 2013و.2014
 -55بناء على ه ا م خفض اجملموع اخلاص هبيت امليزانييتة املدجميتة املكرسيتة ملشيتروع البنيتاء ( يتا يف ذليتو
االحتييتيتاطي والرسيتيتوم) ميتيتن  190ملييتيتون ييتيتورو إىل  184,4ملييتيتون ييتيتورو يف أعقيتيتا طليت تقيتيتدم عطيتيتاءات
اسيتيتتفاد منيتيته صيتيتاح املشيتيتروع .ميتيتن انحييتيتة أخيتيتر نيتيتت ه يت ا التخفيتيتيض عيتيتن تقييتيتيم ال وليتيتو ميتيتن املخيتيتاطر
ابلنسبة إىل مشروع بدأ لتو  .وكان عليتى ميتدير املشيتروع ،توخييتا للحيطيتة ،أن ينصيتمل ابإلبقيتاء عليتى الفيتارق
بني السعر التقديري والسعر التعاقدي ال ي م احلصول عليه يف أعقا الدعوة إىل تقدم عروض وذلو
من أجل تغطية الزايدات املمكنة يف السعر اجلملي أثناء أداء العقد.
 -56وابملثيتيتل ،كيتيتان ينبغيتيتي أن يُسيتيتتبقى املبليت االحتييتيتاطي ال يت ي أنشيت ميتيتدير املشيتيتروع ضيتيتمن امليزانييتيتة يف
مستو  17,9مليون يورو عليتى حيتني أنيته حينميتا عميتدت مجعييتة اليتدول األطيترا إىل ختفيضيته إىل 12,7
ملي يتيتون ي يتيتورو أي بنس يتيتبة  6,9يف املائ يتيتة م يتيتن ميزاني يتيتة البن يتيتاء ( )19وأض يتيتحم النس يتيتبة تق يتيتل كث يتريا عم يتيتا تع يتيتودت
الصيتيتناعة العميتيتل بيتيته .وللمبليت االحتييتيتاطي أمهييتيتة أكيتيترب يف انطيتيتالق املشيتيتروع حينميتيتا تكيتيتون أوجيتيته عيتيتدم التيتيتيقن
متعددة وتتناقص ه األوجه مع اقما املشروع من االنتهاء ابلنظر إىل أن عدد البنود غري املتيقن منهيتا
يزداد تناقص ا .وقدر املبل االحتياطي ،وفق ا للممارسة املهنية املعتادة يف الصناعة ،يف عيتام  2010ب يت 15
يف املائيتيتة ميتيتن تكلفيتيتة البنيتيتاء التقديرييتيتة النهائييتيتة؛ أي  17,2ملييتيتون ييتيتورو ميتيتن أصيتيتل تكلفيتيتة تقديرييتيتة جمموعهيتيتا
 114,9ملييتون ييتيتورو أبسيتعار عيتيتام  .2007وعميتد ميتيتدير املشيتروع يف عيتيتام  ،2011إىل إعيتادة تقيتيتدير هيت ا
االحتياطي اخلاص حباالت الطوارئ ليبل  17,9مليون يورو.
 -57ولو أن ه ا االحتياطي استبقي عند ذلو املستو  ،لكان متويل حيتاالت التعيتويض غيتري احليتاالت
النامجيتيتة عيتيتن التعيتيتديالت املدخليتيتة عليتيتى اليتيتربانم كانيتيتم سيتيتيغطيه احتييتيتاطي الطيتوارئ ولكيتيتن بيترانم االنتقيتيتال
كان سيتعني عندئ أن ميول استنادا إىل أساس آخر.
مث إن امليزانية اخلاصة شيتروع املبيتاين الدائميتة ،اليت قيتدرت يف البداييتة بليت  190ملييتون ييتورو كانيتم تقتصيتر
على تكاليف البناء .مث م المفيع فيها إىل  195,7مليون يورو يف عام  2013فاتسع ب لو نطاق امليزانية
ليشيتيتمل التكيتيتاليف املتصيتيتلة شيتيتروع االنتقيتيتال .واجلميتيتع بيتيتني هيتيتاتني املي يتزانيتني قيتيتام عليتيتى أسيتيتاس الوفيتيتورات ال يت
ققم على صعيد برانم البناء يف أعقا الدعوة إىل تقدم عطاءات .وقد كشف التصميم وك لو إدارة
امليزانية عن بعض نقا ضعف منها:

نقطة ضعف يف التصميم األصيتلي ملشيتروع املبيتاين األصيتلية سيتواء ميتن حييت التيت خر يف
(أ)
اخت يتيتاذ ق يترار تدراج تك يتيتاليف مش يتيتروع االنتق يتيتال يف امليزاني يتيتة املخصص يتيتة ملش يتيتروع املب يتيتاين الدائم يتيتة أو م يتيتن حييت يت
اسيتيتتيعا جان يت ميتيتن ه يت التكيتيتاليف يف املبل يت امليتيتال القيتيتائم عيتيتن طرييتيتق احليتيتد ميتيتن ميزانييتيتة البنيتيتاء يف أعقيتيتا
الدعوة إىل تقدم عطاءات؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 12,7 )19مليون يورو 184,4/مليون يورو يساوي  6,9يف املائة.
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التقصيتيتري يف احليطيتيتة عليتيتى صيتيتعيد امليزانييتيتة ،ميتيتن خيتيتالل ختفيتيتيض احتييتيتاطي الط يتوارئ إىل
( )
()20
مستو جد منخفض من التحو  ،يبل  12,7ملييتون ييتورو مميتا ميثيتل  6,9يف املائيتة ميتن تكيتاليف البنيتاء
يف وقيتم كانيتم فييته أايتغال البنيتاء املتعلقيتة شيتروع املبيتاين الدائ ميتة قيتد بيتدأت لتوهيتا وميتن خيتالل اعتيتزام إعيتيتادة
استخدام الوفورات ال تت تى من مشروع طل تقدم عطاءات البناء ألجل االنفاق غري امليتدرج يف بيترانم
البناء .ويف النهاية ،وعندما تبد هناك اجتيتا متزاييتد عليتى صيتعيد مشيتروع البنيتاء ويتو ختطيتي سيتقف النفقيتات
ميتيتع وايتيتو انتهيتيتاء أايتيتغال البنيتيتاء – وكميتيتا هيتيتو معهيتيتود يف مشيتيتاريع هبيت ا احلاليتيتم – تبيتيتني أن احتييتيتاطي الطيتوارئ
املس يتيتتخدم جزئييت يت ا يف متوي يتيتل مش يتيتروع االنتق يتيتال ال يكف يتيتي الس يتيتتيعا خم يتيتاطر املش يتيتروع حينم يتيتا تول يتيتدت هيت يت
املخاطر.

-2

نظام احلوكمة
 -58أنش يت يت يت يت يت ت مجعي يت يت يت يتيتة ال يت يت يت يتيتدول األط يت يت يت يت يترا  ،بقراره يت يت يت يتيتا امل يت يت يت يتيتخرخ  14ك يت يت يت يتيتانون األول/ديس يت يت يت يتيتمرب 2007
) ،(ICC-ASP/6/Res.1هي يت يت يتيتات ثيت يت يتيتالث لتقيت يت يتيتوم تدارة مشيت يت يتيتروع بنيت يت يتيتاء املبيت يت يتيتاين الدائميت يت يتيتة واإلا يت يت يترا علييت يت يتيته
وهيت يت يت ائي يت يتيتات ه يت يتيتي جلن يت يتيتة املراقب يت يتيتة اليت يت يت أن يت يتيتيى هب يت يتيتا دور املراقب يت يتيتة االسيت يت يتماتيالية ،وجمل يت يتيتس املش يت يتيتروع وأري يت يتيتد
ب يت يتيته أن يك يت يتيتون ه يت يتيتيكالا استش يت يتيتارايا وتعاوني يت يتا ومكت يت يت م يت يتيتدير املش يت يتيتروع ال يت يت ي اض يت يتيتطلع ابل يت يتيتدور املتمث يت يتيتل يف
كفال يت يتيتة بن يت يتيتاء املب يت يتيتاين املخقت يت يتيتة للمحكم يت يتيتة ض يت يتيتمن احل يت يتيتدود الزمني يت يتيتة املفروض يت يتيتة وض يت يتيتمن امليزاني يت يتيتة املق يت يتيتررة و يت يتيتا
يتف يت يتيتق م يت يتيتع املواص يت يتيتفات ومع يت يتيتايري اجل يت يتيتودة .وأا يت يتيتر عل يت يتيتى مكتيت يت يت م يت يتيتدير املش يت يتيتروع إداري مس يت يتيتخول ع يت يتيتن
ت يت يتيتدبري ا يت يتيتخون مش يت يتيتروع البن يت يتيتاء برمت يت يتيته .أم يت يتيتا جمل يت يتيتس املش يت يتيتروع اليت يت يت ي كرس يت يتيتم أول جلس يت يتيتة م يت يتيتن جلس يت يتيتاته
أساس ا لقضااي تفصيلية فقد م االستغناء عنه.
 -59و ا أن مكت مدير املشروع مل يكن ميلو ما يكفيتي ميتن امليتوارد البشيترية لرصيتد مثيتل هيت العملييتة
الواسيتيتعة النطيتيتاق واملتشيتيتعبة عليتيتى أسيتيتاس ييتيتومي فقيتيتد اسيتيتتعان املكت يت كبيتيتري استشيتيتاري وهيتيتي ايتيتركة جمموعيتيتة
برينو ،ملساعدته على إدارة مشروع البناء.
 -60وتولم جمموعة برينو إدارة األاغال على أساس ييتومي وقاميتم حبلحليتة املشيتاكل ميتل ميتا عهيترت
وكيتيتان ميتيتدير املشيتيتروع اليت ي عينتيتيته جمموعيتيتة برينيتيتو هيتيتو الشيتيتخص الوحييتيتد املخيتيتول بيتيتنص وارد يف العقيتيتد امليتيتربم
مل النفقات ال عملها إاي املتعاقد املكلف ابلبناء وذلو نيابة عن احملكمة اجلنائية الدولية.
 -61وقيت يت يتيتد نصيت يت يتيتم مجعييت يت يتيتة اليت يت يتيتدول األط يت يت يترا  ،يف قرارهيت يت يتيتا امليت يت يتيتخرخ  21تش يت يت يترين الثيت يت يتيتاين/نوفمرب 2008
) ،ICC-ASP/7/Res.1املرف يت يت يت يت يتيتق اخل يت يت يت يت يتيتامس) عل يت يت يت يت يتيتى "أن العق يت يت يت يت يتيتود أو جمموع يت يت يت يت يتيتة العق يت يت يت يت يتيتود ال يت يت يت يت يت تتال يت يت يت يت يتيتاوز
قيمته يت يت يت يتيتا اإلمجالييت يت يت يت يتة  500 000ي يت يت يت يتيتورو أو اليت يت يت يت يت تتطليت يت يت يت يت نق يت يت يت يتيتل مبليت يت يت يت يت يس يت يت يت يتيتاوي  15يف املائ يت يت يت يتيتة م يت يت يت يتيتن
احتي يت يتيتاطي الطيت يت يتوارئ املنص يت يتيتوص علي يت يتيته يف املرف يت يتيتق الراب يت يتيتع يت يت يت أن ختض يت يتيتع ملوافق يت يتيتة جلن يت يتيتة املراقب يت يتيتة" .وبع يت يتيتد
أن م التوقيع على ه ا العقد ف ن ه ا احلكم مل يطبق يف مجيع األحوال.
 -62و يتيتا أليتيتا مل تتيتيتدخل يف املراحيتيتل األوىل ميتيتن اختيتيتاذ القيترارات ،وهيتيتو تيتيتدخل ميتيتن ايت نه أن يتعيتيتارض ميتيتع
إجناز املشروع يف الوقم املناس  ،كيتان عليتى جلنيتة املراقبيتة أن متيتارس الرقابيتة عليتى تنفييت املشيتروع ابالسيتتناد
إىل معلومات واضحة وجلية العبارة .مث إن مكت مدير املشروع وجمموعة برينو عقدا جلسات اسبوعية
اخت ت أثناءها قرارات تتصل ابإلدارة العملياتية ملشروع البناء .ومل رر أية وقائع للاللسات كما مل تتيتوفر
ا لتفاصيتيل املتعلقيتة ابملناقشيتات وأبسيتبا اختيتاذ القيترارات .وقيتد الحيت املراجيتع اخليتارجي للحسيتاابت سيتابق ا
أن قاعيتيتدة بييتيتاانت "املشيتيتاريع  "4مل تُطعيتيتم عليتيتى النحيتيتو املالئيتيتم بوقيتيتائع اجللسيتيتات .ومل توضيتيتع رحي يت ا عملييتيتة
مفصلة للتشارك يف املعلومات املرجتعة بني كل من اركة برينو ومكت مدير املشروع وجلنة املراقبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 12,7 )20مليون يورو 184,4/مليون يورو يساوي  6,9يف املائة.
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 -63وك يتيتان مكتيت يت م يتيتدير املش يتيتروع ييت يتوايف جلن يتيتة املراقب يتيتة ا يتيتهرايا بتق يتيتارير مرحلي يتيتة وحييت يت مل تك يتيتن هن يتيتاك
مواصفات تقنية يتدد بدقيتة أي املعلوميتات األساسيتية ينبغيتي للالنيتة املراقبيتة أن ترجتعهيتا ويف أي ايتكل فيت ن
مدير املشروع كان يقوم بعرض تقارير يعدها القائم بتدبري اخون املشروع.
 -64وتغريت أثناء فيتمة تنفييت املشيتروع العملييتات املتعلقيتة تعيتادة املعلوميتات دون أن يكيتون هنيتاك تربييتر
أو توثييتيتق مالئيتيتم ل يت لو .وعلييتيته ف يت ن تعرييتيتف املصيتيتطلحات ال يتواردة يف التقرييتيتر تغيتيتريت يف مناسيتيتبات عدييتيتدة
موليتدة االضيتيتطرا يف تفسيتيتري املعلوميتات املالييتيتة وصيتيتعوابت عليتى صيتيتعيد املراقبيتيتة .واملراقبيتة املالييتيتة للمشيتيتروع مل
يتيتدد يف البداييتيتة التغيتريات الشيتيتهرية اليت يتيتدث يف بنيتيتود اإلنفيتيتاق الرئيسيتيتية غيتيتري امليزانييتيتة األصيتيتلية واسيتيتتهالك
امليزانييتيتة .عيتيتالوة عليتيتى ذليتيتو ،ف يت ن التكيتيتاليف النهائييتيتة حيتيتل إجنيتيتاز املشيتيتروع ،وخاصيتيتة املعلوميتيتات احلساسيتيتة
الالزميتيتة لرصيتيتد مشيتيتروع ميتيتن هيت ا القبييتيتل ،مل تعيتيترض عليتيتى جلنيتيتة املراقبيتيتة قبيتيتل متوز/يولييتيته  ،2014وهيتيتو التيتيتاريخ
اليت ي قيتيتام فييتيته رئيتيتيس اللالنيتيتة امليت كورة بتنبيههيتيتا بضيتيترورة إ يتيتاد أدوات تسيتيتممل بتوقيتيتع التغييتريات يف التكيتيتاليف
األمر ال ي مل توفر التقارير املقدمة إىل اللالنة.
 -65ويف ربيع عام  .2014نش نزاع حول تعديل دقييتق عليتى اليتربانم ( )21قيتدم يف وقيتم الحيتق إىل
جلنة املراقبة ،زاد من ريبة ه اللالنة جتا مكت مدير املشروع .مث أوصى املراجع اخلارجي للحسيتاابت،
دون اخليتيتوض يف املسيتيتخولية املنوطيتيتة يتيتدير ايتيتخون املشيتيتروع عيتيتن ختصيتيتيص األميتوال ،أبن ييتيتتم تعزييتيتز املعلوميتيتات
ال تقدم الحقا إىل جلنة املراقبة بش ن التفاصيل املتعلقة ابستخدام غطاء امليزانية ،للحد بصورة فعلية من
اللالوء إىل احتياطي الطوارئ لتمويل التغريات التقنية الطفيفة ال يتم إدخائا .كما أنه أوصى ابلتخطيى
عند الضرورة إلنشاء احتياطي إضايف دد ستو مالئم بغية متويل أية تعديالت جوهرية على الربانم
الوعيفي  ،ال ينبغي عرضها بصورة رحييتة للموافقيتة املسيتبقة عليهيتا ميتن جلنيتة املراقبيتة ألجيتل املصيتادقة عليهيتا
ومتويلها.
 -66واتفقم جلنة املراقبة مع مدير املشروع على إجراء جديد يتعلق تدارة احتياطي الطوارئ يف ايتهر
حزيران/يونيه  .2014وتطبيقا ل لو اإلجراء ،قام مدير املشروع ببييتان كافيتة النفقيتات اليت اقيتمه ميلهيتا
عليتيتى االحتييتيتاطي امليزانيتيتوي وأذنيتيتم جلنيتيتة املراقبيتيتة ابملصيتيتاريف ذات الصيتيتلة ابلتشيتيتاليع عليتيتى الظهيتيتور الواضيتيتمل
ل ليتيتدول األط يترا (السيتيتمات التمثيلييتيتة) واملصيتيتاريف االسيتيتتثمارية ال يت يتيتد ميتيتن تكيتيتاليف الصيتيتيانة (جمميتيتوع
تكاليف ملكية االستثمار) واملصاريف ال تزيد على  150 000يورو .وتمكان جلنة املراقبة أن تيترفض
اإلنفاق ابلنظر إىل اعتبارات اسماتيالية وسياسية .ومل يخذن أبية تعديالت جوهرية على برانم البناء؛ ومل
يخذن سو بتعديالت اعتربت عادية يف مشروع كه ا.
ونظ يتيتام حوكم يتيتة املش يتيتاريع اليت يت ي أرس يتيتي يف هيت يت ا املض يتيتم ار ك يتيتان يش يتيتكو م يتيتن غي يتيتا ا لي يتيتة الالزم يتيتة الرجت يتيتاع
املعلوميتات اليت تتلقاهيتيتا ايتركة برينيتيتو ومكتيت ميتيتدير املشيتروع وجلنيتيتة املراقبيتيتة .وعليتيتى اليترغم ميتيتن أن نييتيتة مكتيت
ميتيتدير املشيتيتروع ،يف رأي املراجيتيتع اخليتيتارجي ،مل تكيتيتن ب يت الفوضيتيتى إال أن ه يت ا السيتيتياق غ يت الريبيتيتة املتنامييتيتة
لد جلنة املراقبة جتا مدير املشروع.
ولغاية حزيران/يونيه  ، 2014مل تتمل استقاللية القرار ال يتمتع هبا مكتيت ميتدير املشيتروع إىل جانيت ميتدير
ايتيتخون املشيتيتروع ،اجمليتيتال ملشيتيتاركة جلنيتيتة املراقبيتيتة يف املشيتيتروع وهيت ا األميتيتر حيتيتد ميتيتن إمكانييتيتات التنبييتيته عليتيتى وجيتيتو
اخ يتيتتالالت .فيت يت داة الرص يتيتد والتبلييت يت مل تك يتيتن مالئم يتيتة لتم ك يتيتني أعض يتيتاء جلن يتيتة املراقب يتيتة م يتيتن االض يتيتطالع ابلرقاب يتيتة
الفعلية.
وتنفي يت اإلج يتراء املتعليتيتق ابإلق يترار املسيتيتبق ،يف حزيران/يونييتيته  ، 2014كيتيتي ييتيتتم احليتيتد ميتيتن اسيتيتتخدام احتييتيتاطي
الطيتوارئ كيتان ممارسيتة يف لهيتا .ويقيتدر املراجيتع اخليتيتارجي للحسيتاابت أن ميتن اب تيتوخي املزييتد ميتن الكفيتيتاءة
إرسيتيتاء إجيتراء للم وافقيتيتة املسيتيتبقة عليتيتى املصيتيتاريف ابالسيتيتتناد ليتيتيس فقيتيتى عليتيتى عتبيتيتة مالييتيتة بعينهيتيتا بيتيتل ابالسيتيتتناد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ك يت لو عليتيتى طبيعتهيتيتا – أي مصيتيتاريف القصيتيتد منهيتيتا معاجليتيتة حيتيتاالت معينيتيتة مل يكيتيتن يتوقيتيتع حيتيتدوثها كيتيتان
املفروض أن يقررهيتا ميتدير املشيتروع دون قيتق مسيتبق ضيتمن احليتد امليزانيتوي الحتييتاطي الطيتوارئ .واملصيتاريف
اليت يُيتراد ميتن ورائهيتيتا معاجليتة حيتدث مل يكيتيتن يتدد ا ميتن قبييتل تعيتيتديل بيترانم ميتا ينبغيتيتي أن تقررهيتا جلنيتة املراقبيتيتة
بتكليف من مجعية الدول األطرا وال متول ابللالوء إىل احتياطي الطوارئ.
ويف النهاية اا احلوكمة تعقيد يعز إىل االفتقار للوضوه فيما وص البنيتود اليت تتطليت  ،حبكيتم طابعهيتا،
قرارا ددا تتخ جلنة املراقبة.

-3

مفهوم الحتياطي
 -67حني صيغم امليزانية ،أرسى مدير املشروع احتياطي ا للطيتوارئ بغييتة ياييتة احملكميتة اجلنائييتة الدولييتة
من وقائع يتع ر التكهن هبا وال من ا لا أن تعرض للخطر التقيد حبدود تكاليف مشروع هب ا احلالم.
وك يتيتان املقص يتيتود أن يُيتيتدار احتي يتيتاطي الطيت يتوارئ ابالس يتيتتناد إىل خطي يتيتة مكرس يتيتة للمش يتيتروع عنوال يتيتا "احتي يتيتاطي
املخ يتيتاطر" مث "احتي يتيتاطي املش يتيتروع" ( 12,7ملي يتيتون ي يتيتورو) ( )22ختص يتيتص ل يتيته كاف يتيتة املص يتيتاريف ال يت يت مل ي يتيتتم
التخطيى ئا يف العقد بني احملكمة وبني املقاول التابع ئا.
 -68وه ا االحتياطي يعتور عيبان تصميميان اثنان مها – من انحية هو يدرج مصاريف ال ميكن أن
توصف أبلا خماطر ،ومن انحية اثنية فهو سيستخدم لتغطية خماطر من غري النيتوع اليت ي عيتادة ميتا يغطييته
احتياطي الطوارئ.
 -69واحتييتيتاطي الطيتوارئ األصيتيتلي ( 12,7ملييتيتون ييتيتورو) اايتيتتمل عليتيتى ميزانييتيتات خمصصيتيتة ( 5,5ملييتيتون
يورو) لبنود من قبيل التكاليف األركيولوجييتة والتكيتاليف املتصيتلة بشيتبكة الغيتاز وميتا إىل ذليتو و يتا أن هيت
العناصر معلومة من انطالقة املشيتروع فيتال ميكيتن أن تُعتيترب ميتن قبييتل ميتا يتعيت ر التنبيتخ بيته .وكيتون ذليتو كيتان
مشيتيتموالا ببنيتيتد "احتييتيتاطي الطيتوارئ" يعكيتيتس الرغبيتيتة يف إدارة هيت العناصيتيتر داخلييت ا بيتيتدالا ميتيتن تكلييتيتف ايتيتركة
كورتيز تدارهتا .وحينما تطره ه امليزانيات املخصصيتة فيت ن اجملميتوع احلقيقيتي الحتييتاطي الطيتوارئ يتمثيتل
يف  7,2مليون يورو ( 3,9يف املائة من ميزانية البناء).
 -70ابإلضافة إىل ذلو ،تبني أن تصميم االحتياطي يتسم بطابع تقييدي .فمشروع البناء ،من حي
املبدأ ،ينطوي على احتييتاطي للمخيتاطر يشيتتمل عليتى عنصيترين متميتايزين اثنيتني مهيتا احتييتاطي الطيتوارئ ميتن
انحية واحتياطي اإلدارة من انحية أخر .
 -71واحتييتيتاطي الط يتوارئ هيتيتو االحتييتيتاطي امليزانيتيتوي ال يت ي يسيتيتتخدم إلدارة املخيتيتاطر ال يت ييتيتتم تعيينهيتيتا ولكيتيتن
يتع يت ر دييتيتدها كمي يتا (يشيتيتار إليهيتيتا أبل يتا "معرفيتيتة ميتيتا ال يعيتيتر ") .واملفيتيتروض أن وضيتيتع احتييتيتاطي الط يتوارئ ه يت ا
لرقابة مدير املشروع ال ي يفمض امتالكه السلطة الكاملة الستخدامه يف أي وقم مل ما نش خطر دد.
 -72وجم يتيتاالت الت يتيتدخل اليت يت ميك يتيتن فيه يتيتا أن يس يتيتتخدم احتي يتيتاطي الطيت يتوارئ هيت يت ا ميث يتيتل عنصيت يترا أساس يتيتيا
للتحكم يف املخاطر املعينة لكن غري احملددة ابلنظر إىل أن املفمض أن تُعيتا هيت املخيتاطر عنيتد حيتدوثها
حل ال تتسب يف اإلضرار ابستمرارية املشيتروع .والواقيتع أن هيت املخيتاطر املعينيتة ولكيتن غيتري احمليتددة كمييت ا
إن مل ييتيتتم التصيتيتدي ئيتيتا بسيتيترعة بعيتيتد حيتيتدوثها فقيتيتد تكيتيتون سيتيتببا ميتيتن أسيتيتبا جتيتيتاوز سيتيتقف التكيتيتاليف (أو
حاالت ىخري إضافية) بشكل عل مبالغها أعلى مما ميكن أن يتكبد احتياطي الطوارئ.
 -73واحتياطي اإلدارة هو احتياطي التكلفة ال تستخدم يف إدارة املخاطر ال يتع ر تعيينهيتا ويشيتار
إليها ( ا ال يُعر مما هو غري معرو ) .واحتياطي اإلدارة ال يشكل احتياطيا تقديرايا ،فهو مبليت جيتزايف
ديد بصورة متسقة ابالستناد إىل خربة املنظمة يف إدارة مشاريع مماثلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )22متثل احتياطي املخاطر يف  12,7مليون يورو يف عام  2012وهو الوقم ال ي بدأت فيه األاغال.
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 -74والتعيتيتديالت اليت تطيترأ عليتيتى اليتيتربانم أثنيتيتاء قييتيتام املشيتيتروع هيتيتي ،حبكيتيتم التعرييتيتف ،خميتيتاطر غيتيتري يتيتددة
غيتيتري معروفيتيتة .وليتيتو ُحيتيتددت هيت املخيتيتاطر ألدجميتيتم عناصيتيتر اليتيتربانم املعيت يف اليتيتربانم األصيتيتلي وألُدرجيتيتم
التكاليف املقابلة ل لو يف امليزانية األصلية ملشروع البناء.
 -75وقد اخت مدير املشروع قرارا ضمني ا بعدم ختصيص احتياطي لإلدارة مع أن احملكمة مل تكن متلو
أي خيتيتربة يف جميتيتال إدارة مشيتيتاريع البنيتيتاء .و يتيتا أن املبل يت األقصيتيتى املقيتيتدم ميتيتن الدوليتيتة املضيتيتيفة متثيتيتل يف 200
ملييتيتون ييتيتورو وامليزانييتيتة امل يت ذون هبيتيتا ليتيتربانم البنيتيتاء قيتيتدرها  190ملييتيتون ييتيتورو كيتيتان يف اإلمكيتيتان تصيتيتور قييتيتام
احتياطي نظري لإلدارة مقدار  10ماليني يورو .وميكن البم يف خمصصات ميزانوية إضافية بل أقصا
 10ماليني يورو يف حاليتة نشيتوء خميتاطر غيتري يتددة .ومل تتاليته النييتة قيتى السيتتخدام هيت ا القيترض يف سيتبيل
متويل تعديل على الربانم .
 -76وجلنة املراقبة ال تدعى للبم يف تعديل للربانم ال ميكن أن ىذن به إال بعد العثور على مصدر
مالئم للتمويل – دون زايدة يف امليزانية أو البح عن سبيل للتوفري يعوض عن ذلو وهو أمر صع يف
لاي ة املشروع ،أو استخدام احتياطي الطوارئ ولو أن ه ا ليس من مقاصد .
 -77وهناك قضااي تعويض متعددة نتالم عن تعديالت كبرية مل تكن سمت زايدة يف امليزانية عنيتدما
وقع البم فيها .ويصيتدق الشيتيء نفسيته بوجيته خيتاص عليتى تنقيتيمل خطيتة ايتغل املبيتاين بغييتة مواجهيتة اليتزايدة
املقررة يف عدد العاملني كت املدعي العام ،أو فيما ويتص األجهيتزة السيتمعية البصيترية واملعيتدات احلديثيتة
واملتطورة ال تتوفر فيها املواصفات التقنية املطلوبة األكثر صرامة مما جر تصميمه أصالا(.)23
 -78وه التعديالت الربانجمية كان ينبغي إما أن تُيترفض ،ألسيتبا تتعليتق ابمليزانييتة بيترغم ميتا تيتوفر ميتن
فرص ،وإما أن تُقبل مشفوعة بقرارات تتعلق بتعديل امليزانية قبل أن يتم تنفي ها حي مل يكن هناك أي
احتييتاطي ليتإلدارة .ويف هيت احلاليتة ،م قبوئيتيتا دون أن يكيتون ئيتا خمصيتيتص يف امليزانييتة نظيترا لكيتون احتييتيتاطي
الطوارئ مل يكن مزمعا أن ميوئا.
وهنيتيتاك سيتيتوء تصيتيتور فيميتيتا يتعليتيتق ابلصيتيتندوق االحتييتيتاطي نظيترا لكيتيتون املبليت الفعليت ي املتيتيتاه للتصيتيتدي للمخيتيتاطر
وحلاالت الطوارئ ال يتعيت ر التنبيتخ هبيتا ( 7,2ملييتون ييتورو) ال يُقابيتل املبليت املبيتني يف امليزانييتة ( 12,7ملييتون
ي ورو) .عالوة عليتى ذليتو فقيتد اسيتتخدم للتصيتدي ملخيتاطر غيتري يتددة انجتيتة عيتن تعيتديالت ايتهدها اليتربانم
على الرغم من وجه استعماله األصلي املقصود.

-4

اإلدارة املالية لألحداث املوجبة للتعويض
 -79يف كيتيتل ميتيترة يتيتدث فيهيتيتا مشيتيتكلة ئيتيتا صيتيتلة أبايتيتغال البنيتيتاء ،يقيتيتوم ميتيتدير ايتيتخون املشيتيتروع واملقيتيتاول
بتحديد تكاليف احلالة اإلضافية .وه ا النه منصوص عليه يف عقد ائندسة والبناء .ومجيع نواحي عدم
التيتيتيقن املالزميتيتة ملشيتيتروع البنيتيتاء أُدرجيتيتم يف خيتيتى احتييتيتاطي الط يتوارئ وتُيتيتدار وفق يت ا لربوتوكيتيتول خيتيتاص تدارة
حاالت التعويض املنصوص عليها يف عقد ائندسة والبناء.

(أ)

عقد ائندسة والبناء

 -80يف أعقيت يتيتا اليت يتيتدعوة إىل تقيت يتيتدم عطيت يتيتاءات الصيت يتيتادرة يف أواخيت يتيتر عيت يتيتام  ،2011فيت يتيتاز الكونسيت يتيتريتيوم
ائولنيتيتدي كيتيتورتيز بعقيتيتد بنيتيتاء املبيتيتاين الدائميتيتة للمحكميتيتة .وقاميتيتم الشيتيتركة بنيتيتاء عليتيتى اق يتماه ميتيتدير املشيتيتروع
ابلتوقيع على عقد من نوع عقد ائندسة والبناء مع احملكمة يف  1تشرين األول/أكتوبر .2012

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )23انظر أدان الفصل  5-2املتعلق بطبيعة حاالت التعويض.
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 -81إن عقود البناء التقليدية تثري مشاكل قانونية تساعد على تالفيها العقود ال هي من قبيل (عقد
ائندس يتيتة اجلدي يتيتد  .) NC3وم يتيتن الس يتيتمات الرئيس يتيتية ئيت يت ا الن يتيتوع م يتيتن العق يتيتود مقارن يتيتة ل يتيته ابلعق يتيتود التقليدي يتيتة
اإلجراءات اخلاصة تدارة األحداث املوجبة للتعويض.
 -82واألحيتيتداث املوجبيتيتة للتعيتيتويض هيتيتي أحيتيتداث ُعتميتيتل أن تنيتيتت عنهيتيتا تكيتيتاليف إضيتيتافية أو حيتيتاال ت
ىخيتيتري (تعيتيتديل أو إغفيتيتال أو اخيتيتتال مييتيتس ب يترانم البنيتيتاء) ال يعيتيتا عليهيتيتا املقيتيتاول .والتعري يتف التعاقيتيتدي
للحيتيتدث املوجيت للتعيتيتويض ييتيترد بيانيتيته يف األحكيتيتام ميتيتن  61إىل  65ميتيتن العقيتيتود النموذجييتيتة القائميتيتة عليتيتى
أساس عقد ائندسة اجلديد  NEC 3 2005ال ي يشري إليه العقد املربم بني احملكمة اجلنائية الدولييتة وايتركة
كورتيز .واألحداث املوجبة للتعويض أحداث سلبية ال يُعيتا عليهيتا املقيتاول .وهيتي متيتنمل املقيتاول احليتق يف
أن يع يتيتوض ل يتيته ع يتيتن أي أث يتيتر ي يتيتنالم ع يتيتن احل يتيتدث مي يتيتس األس يتيتعار واتري يتيتخ إجن يتيتاز املش يتيتروع .وغالب يتا م يتيتا يتخ يت
التعويض اكل مبل إضايف يدفع وك لو التمديد يف اجلدول الزم اخلاص تلاء األاغال.
( )

ف ات األحداث املوجبة للتعويض

 -83تقتضيتيتي األحيتيتداث املوجبيتيتة للتعيتيتويض ميتيتن مكت يت ميتيتدير املشروع/صيتيتاح املشيتيتروع وميتيتن املقيتيتاول
(كورتيز) االحتكام بصدد أي غرض ينطوي عليه مشروع البناء أثناء كامل مرحلة االجناز من أجل البم
فيما إذا كانم احملكمة مطالبة بتقدم تعويض للمقاول .وه ا اإلجراء يهد إىل تفادي أي نزاع عيتدث
بني الطرفني يف لاية العقد.
 -84وخالل اجتماع جلنة املراقبة املعقود يف  18حزيران/يونيه  2014قام مكت مدير املشروع ،بنيتاء
عليتيتى طل يت ال لالنيتيتة ،بعيتيترض مسيتيتودة مشيتيتروع إلدارة احتييتيتاطي املشيتيتروع لغيتيترض مناقشيتيتتها واملوافقيتيتة عليهيتيتا
توي على تصنيف لألحداث املوجبة للتعيتويض ميتن أجيتل تيسيتري متابعيتة اللالنيتة ئيتا تنطيتوي عليتى الف يتات
التال ذكرها:
(أ) جمموع تكاليف األصول اململوكة :تنطوي ه الف ة على مصاريف إضافية مل وطى ئيتا
يف العقيتيتد األصيتيتلي ييتيتربر اسيتيتتثمارها فائيتيتدة صيتيتل يف املسيتيتتقبل ابلنسيتيتبة للمحكميتيتة اجلنائييتيتة الدولييتيتة (مثيتيتل
االستثمار يف نظم تضوئة  LEDتكلف  1,2مليون ييتورو ميتن ايت لا أن تتوليتد عنهيتا وفيتورات يف اسيتتخدام
الطاقة ويقع استهالكها على مد سبع سنوات)؛
( ) تغيريات ريها املستعمل :وه تغيريات تدخل على الربانم لتلبية طلبات املستعمل؛
(ج) أوجيتيته عيتيتدم اتسيتيتاق يف املعلوميتيتات املتعلقيتيتة ابألايتيتغال :وينطيتيتوي ه يت ا البنيتيتد عليتيتى تصيتيتوي
أوجه عدم االتساق ال تعمي تصميم البناء األصلي .فالنسخ املختلفة لرسوم مشيتروع البنيتاء قيتد تتضيتمن
معلوميتيتات خمتلفيتيتة ختيتيتص نفيتيتس النقطيتيتة (مثيتيتل اب خشيتيتي وارد يف رسيتيتم وآخيتيتر ميتيتن األملنييتيتوم وارد يف رسيتيتم
آخيتر) فتقيتيتوم كيتيتورتيز ابختييتيتار احليتل اليت ي تيترا أقيتيتل غيتالءا؛ فيت ذا ميتيتا قيتيترر مكتيت ميتيتدير املشيتيتروع/مدير ايتيتخون
املشروع أن وتار حالا خمتلف ا ف ن عليه أن يتحمل التكاليف اإلضافية ال ينطوي عليها احلدث املوجيت
للتعويض؛
(د) إغفال يف املعلومات املتعلقة ابألاغال :ينطوي ه ا البند على تصويبات حلاالت إغفال
ينطيتيتوي عليهيتيتا تصيتيتميم البنيتيتاء األصيتيتلي (مثيتيتل األبيتوا يف الرسيتيتوم املوضيتيتوعة .وتصيتيتوي هيت ا اإلغفيتيتال تتوليتيتد
عنه تكلفة إضافية مل على ميزانية املشروع ويقتضيها حدث موج للتعويض)؛
(ه) التغييتريات اليت متليهيتيتا التشيتريعات :يتعليتيتق هيت ا اجلانيت عيتيتايري األميتيتان اجلدييتيتدة والتزاميتيتات
أخر فرضتها السلطات احلكومية وبدأ نفاذها أثنيتاء مرحليتة البنيتاء (مثيتل امليتدخل الثيتاين اليت ي طلبتيته وزارة
العدل).
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(ج)

إجراء التعامل مع احلدث املوج للتعويض

 -85عندما عدث ايء مل يكيتن منتظيترا ويتطليت أايتغاالا مل تكيتن متوقعيتة وميتن مث تتوليتد عنهيتا تكيتاليف
إضافية ف ن اإلجراء املتعلق ابلتعامل مع حدث موج للتعويض يشمل املراحل التال ذكرها لتحديد ميتا
إذا كيتيتان ذليتيتو احليتيتدث سيتيتيمثل يف النهاييتيتة حيتيتداثا موجب يت ا للتعيتيتويض وينطيتيتوي عليتيتى مييتيتل ميزانييتيتة املشيتيتروع
تكلفته.
(أ) إذا كان ال ي أبل ابحلدث املوج للتعويض هو مدير اخون املشروع (جمموعة برينو)
بوسيتيتع املقيتيتاول (كيتيتورتيز) أن يسيتيتالل مباايتيترة حيتيتداثا موجبيت ا للتعيتيتويض أو مميتيتر بتحيتيتدي املعلوميتيتات املتعلقيتيتة
ابملشروع .واملفروض يف املقاول أن عد ث املعلوميتات املتعلقيتة ابملشيتروع وأن يتقيتدم بتقيتدير جدييتد للتكلفيتة
يف غضون األسابيع الثالثة التالية .واملفروض يف مدير اخون املشروع أن يرد عليتى ذليتو يف غضيتون أجيتل
يتيتدد أقصيتيتا أسيتيتبوعان اثنيتيتان .واملفيتيتروض يف املقيتيتاول أن يقيتيتوم بعيتيتد ذليتيتو وافيتيتاة ميتيتدير املشيتيتروع ابلتقيتيتدير
النهائي للتكاليف من أجل املوافقة عليه؛
( ) فيت ن قيتيتام املقيتيتاول ابإلبيتيتالغ ابحليتيتدث املوجيت للتعيتيتويض فيتيتاملفروض يف حقيتيته أن يبليت ميتيتدير
اخون املشروع يف غضون أسبوعني اثنني .ويفمض يف ه ا األخري أن يتثبم من صحة ما يقدم إليه وأن
يبل يت املقيتيتاول يتيتا يتخ يت ميتيتن ق يترارات لييتيتتمكن ميتيتن وضيتيتع تقيتيتدير ابلتكلفيتيتة .ويف احلاليتيتة ال يت يتبيتيتني فيهيتيتا أن
احل يتيتدث املوج يت للتع يتيتويض ع يتيتدم الص يتيتحة تمك يتيتان م يتيتدير ا يتيتخون املش يتيتروع أن ي يتيترفض الطل يت املق يتيتدم م يتيتن
املقاول.
 -86ويف إطار عقد ائندسة والبنيتاء اجلدييتد ُعيتدد بوضيتوه منشيت احليتدث املوجيت للتعيتويض املمكيتن أن
يسفر عن مطالبة ابلتعويض :فالميع األحداث احملتمل أن تفضي إىل تغيري يف احلالة يف سياق العقد ،إن
مل تشكل تقصريا من جان املقاول ،أمكن اعتبارها أحيتدااثا موجبيتة للتعيتويض .وهيت ا يسيتممل بقييتام عالقيتة
تعاون بني من يعنيهم أمر مشروع البناء.
 -87مث إن مجيع التغيريات اخلارجة عن اإلطار التعاقدي األصلي خيتالل مرحليتة البنيتاء تيتتم إدارهتيتا عليتى
النحو التال:
(أ)

تقوم كورتيز/مدير اخون املشروع بتعيني حدث ما موج للتعويض؛

( ) يقوم مدير اخون املشروع ابلنظر يف املوافقة عليه أو يف رفضه؛
(ج) إذا متم املوافقة على احلدث املوج للتعويض ف ن مدير املشيتروع يتفيتاوض عليتى تكلفيتة
تندرج يف إطار الغطاء املال املخصص.
 -88وحل اتريخ  29تشرين األول/أكتوبر  ،2015ومن أصل ما جمموعه  348طلبا للتعويض هناك
ورفيتيتض  54طلب يت ا وميتيتا زال هنيتيتاك  33طلب يت ا
 261منهيتيتا وافيتيتق عليهيتيتا ميتيتدير ايتيتخون املشيتيتروع وايتيتركة املقاوليتيتة ُ
ينتظر التسوية.

(د)

 -89لقيتيتد م مييتيتل بنيتيتد امليزانييتيتة "احتييتيتاطي املشيتيتروع" مجييتيتع جوانيت الغيترر يف مشيتيتروع البنيتيتاء وتيتيتتم إدارتيتيته
وفق يت ا للربوتوكيتيتول القيتيتائم املتعليتيتق ابألحيتيتداث املوجبيتيتة للتعيتيتويض واملنصيتيتوص عليهيتيتا يف عقيتيتد ائندسيتيتة والبنيتيتاء
اجلديد .والتغيريات املاسة ابحتياطي الطوارئ ترتبى ضمنيا ابملوافقة على األحداث املوجبة للتعويض.
تطورات استخدام احتياطي الطوارئ
 -90يبني الرسم أدان التطورات الطارئة على األحداث املوجبة للتعويض (سيناريو أسيتوأ احليتاالت) إىل
جان ما خصص ئا يف ميزانية احتياطي الطوارئ.
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الرسم البياين  -2تطورات األحداث املوجبة للتعويض (مباليني اليورو)

اجتاه األحداث املوجبة للتعويض

استخدام خمصصات املخاطر
خمصصات للمخاطر امل كورة يف امليزانية بل  12,7مليون يورو

املصدر :ه ا الرسم وضعه املراجع اخلارجي ابالستناد إىل تقارير الرصد طيلة الفمة أاير/مايو  2014إىل كانون األول/ديسمرب .2015

 -91إن االخنفاض ال ي اهد اهر حزيران/يونيه  2015راجع ابألساس إىل سح ميزانية العنصر
السمعي البصري من عقد البناء املربم مع كورتيز والبال ستة ماليني يورو.
 -92ويف حزيران/يونييتيته  ،2014أبيتيترز لييتيتل للتكيتيتاليف أحيتيتدااثا موجبيتيتة للتعيتيتويض قيتيتدار  14,1ملييتيتون
ييتيتورو (سيتيتيناريو أسيتوأ احليتيتاالت) يتيتا يف ذليتيتو مصيتيتاريف تتعليتيتق ابملخيتيتاطر جمموعهيتيتا  8,6ملييتيتون ييتيتورو و5,5
مليون يورو من املصاريف اعتمادا على امليزانية املخصصة .ومل يعد احتياطي الطوارئ البال  12,7مليون
يورو يكفي لتوفري املوارد ملا زاد على امليزانية املتوقعة.
 -93وبني التقرير املرحلي الصادر يف متوز/يوليه  2014ألول مرة أن تكاليف امتام األاغال قدرت ا
بني  182مليون يورو (سيناريو أفضل احلاالت) و 187مليون يورو (سيناريو أسوأ احلاالت) .ومبليت ميتا
تتطلبه األحداث املوجبيتة للتغييتري يف سيتيناريو أسيتوأ احليتاالت وصيتل إىل  17ملييتون ييتورو (أي بيتزايدة قيتدرها
 2,9ملييتيتون ييتيتورو عليتيتى ميتيتد ايتيتهر واحيتيتد) .ومشيتيتروع البنيتيتاء سيشيتيتهد يف النهاييتيتة زايدة عليتيتى القيتيتدر احمليتيتدد
مبلغها  2,66مليون يورو .وجلنة املراقبة قلقة من جراء ه ا السيناريو وقد طلبم ،أثناء اجتماعها الثيتامن
املعقيتيتود يف  21آ /أغسيتيتطس  2014ميتيتن ميتيتدير ايتيتخون املشيتيتروع أن يعيتيتد خطيتيتة عميتيتل تُع يت هب يت احلاليتيتة
احملتملة .واملدير امل كور مل يشكو ،يف ذلو الوقم ،وأمام جلنة املراقبة ،يف إمكانية التقيد ابمليزانية البالغة
 195,7ملييتيتون ييتيتورو .وأنيتيته سيتيتيكون يف اإلمكيتيتان البقيتيتاء يف مسيتيتتو سيتيتيناريو أفضيتيتل احليتيتاالت اليت ي يرت يتيتي
تكلفة تقل عن السيتقف احمليتدد يتا يقيتدر لييتوين ييتورو .وأوصيتى خبيتري بلالنيتة املراقبيتة اسيتتنادا إىل ميتا ليته ميتن
خربة بزايدة يف امليزانية قدرها مخسة ماليني يورو بغية الوفاء ابلتكاليف اإلضافية ال يتع ر التكهن هبا.
 -94وأثناء االجتماع التاسع ال ي عقدتيته جلنيتة املراقبيتة ،يف أيلول/سيتبتمرب  ،2014اقيتمه ميتدير ايتخون
املشروع زايدة يف امليزانية قدرها  4,3ملييتون ييتورو حبييت تصيتل إىل  200ملييتون ييتورو .وقيتد وافقيتم مجعييتة
اليتيتدول األط يترا عل يتيتى ه يت ا الق يترار يف دورهت يتيتا ي يتيتوم  17ك يتيتانون األول/ديس يتيتمرب (ASP/13/Res.2) 2014
ول لو منحم اجلمعية سلطات للالنة املراقبة للبم يف أية زايدة يف امليزانية ختصص للمشروع حبد أقصا
 4,3مليون يورو.
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 -95بيد أن سيناريو أسوأ احلاالت أخ يف التطور املتواصيتل .ومبليت األحيتداث املوجبيتة للتعيتويض ازدادت
م يتيتن  17ملي يتيتون ي يتيتورو يف متوز/يولي يتيته  2014إىل  19ملي يتيتون ي يتيتورو يف تشيت يترين الث يتيتاين/نوفمرب  .2014وك يتيتان
املفروض أن تخخ ه اليتزايدة يف احلسيتبان لتحيتدي حسيتا املتطلبيتات اإلضيتافية املقيتدرة بليت  4,3ملييتون
يورو .وسرعان ما تبني أن امليزانية اجلديدة امل ذون هبا وقدرها  200مليون يورو هي ميزانية غري كافية.
 -96وعليتيتى اليتيترغم ميتيتن ال يتزايدة يف امليزانييتيتة قيتيتدار  4,3ملييتيتون ييتيتورو ال يت متيتيتم املوافقيتيتة عليهيتيتا يف كيتيتانون
األول/ديس يتمرب  ،2014اس يتيتتنف احتي يتيتاطي الطيت يتوارئ كلييت يتا اعتب يتيتارا م يتيتن ا يتيتبا /فرباير  .2015واملتغيت يتريات
الرئيسية عهرت خالل اهر آذار/مارس  2015فيما يتصل بربوز عدة قضااي (العنصر السمعي البصري
بل  1,7مليون يورو وتصميم الطوابق بل  1,8مليون يورو واملداخل بل  2مليون يورو) .لكن ه
الزايدة عليتى امليزانييتة املقيتررة كيتان ميكيتن توقعهيتا وعرضيتها ميتن طيتر ميتدير ايتخون املشيتروع عليتى جلنيتة املراقبيتة
أبث يتيتر يس يتيتري يف ص يتيتيف ع يتيتام  2014أخ يت ا بع يتيتني االعتب يتيتار التال يتيتاوزات التدر ي يتيتة يف التكلف يتيتة فيم يتيتا يتص يتيتل
ابألحداث املوجبة للتعويض ال تضمنتها التقارير املرحلية.
ويف حزيران/يونيه  2014أبرز سيناريو أسوأ احليتاالت زايدة عليتى احليتد يف إنفيتاق امليزانييتة ابلنسيتبة الحتييتاطي
الطيتوارئ .وم التعاميتيتل ميتيتع هيت اإلايتيتارة التح يرييتيتة بيتزايدة يف امليزانييتيتة قيتيتدرت يف أيلول/سيتيتبتمرب  2014بليت
 4,3مليون يورو وأُذن هبا أثناء دورة مجعية الدول األطرا املعقودة يف كانون األول/ديسمرب .2014
ويف الفيتيتمة نفسيتيتها ،أعهيتيترت التقيتيتارير املرحليتيتة جتيتيتاوزا تيتيتدر يا للسيتيتقف احمليتيتدد لألحيتيتداث املوجبيتيتة للتعيتيتويض ميتيتن
متوز/يولي يت يتيته إىل تشيت يت يترين الث يت يتيتاين/نوفمرب  2014عل يت يتيتى و يت يتيتو ب يت يتيتني أن امليزاني يت يتيتة اإلض يت يتيتافية املعتم يت يتيتدة يف ك يت يتيتانون
األول/ديس يتيتمرب  2014س يتيتتكون غ يتيتري كافي يتيتة اعتب يتيتارا م يتيتن آذار/م يتيتارس  . 2015واالختالف يتيتات يف األح يتيتداث
املوجبيتيتة للتعيتيتويض كانيتيتم ذات منحيتيتى تصيتيتاعدي حيتيتاد .وأخ يت ها بعيتيتني االعتبيتيتار كيتيتان سيسيتيتممل بتوقيتيتع جتيتيتاوز
للحد يف إنفاق امليزانية ولكن االفتقار إىل الوضوه يف التقارير مل ييسر للالنة املراقبة قراءة ذلو.
وبرهن مدير مكت املشروع على تفا ؤل مفر يف التشغيل جعليته يخكيتد للالنيتة املراقبيتة يف لاييتة عيتام 2014
كفاييتيتة امليزانييتيتة املعتميتيتدة حيتيتديثا ومقيتيتدارها  200ملييتيتون ييتيتورو ،دون أن تخخ يت بعيتيتني االعتبيتيتار التغي يتريات ال يت
ينطوي عليها سيناريو أسوأ احلاالت ومثلم إرهاصا على إنفاق زائد جديد يف عام .2015

-5

طبيعة األحداث املوجبة للتعويض
 -97ويف ك يت يت يت يتيتانون األول/ديس يت يت يت يتيتمرب  ،2015متث يت يت يت يتيتل مبليت يت يت يت يت األح يت يت يت يتيتداث املوجب يت يت يت يتيتة للتع يت يت يت يتيتويض يف 23.1
ملييت يت يتيتون ييت يت يتيتورو ابلقيميت يت يتيتة اإلمجالي يت يت يتيتة ( 2.8ملييت يت يتيتون ييت يت يتيتورو سيت يت يتيتددهتا الدول يت يت يتيتة املضيت يت يتيتيفة ،و 0.6ملييت يت يتيتون ي يت يت يتيتورو
ه يت يتيتي غرام يت يتيتة املق يت يتيتاول و 0.7ملي يت يتيتون ي يت يتيتورو دفع يت يتيتم م يت يتيتن امليزاني يت يتيتة العادي يت يتيتة للمحكم يت يتيتة ،ه يت يتيتي عب يت يتيتارة ع يت يتيتن
مبال ختصم من امليزانية) وه ا املبل مقسم على النحو التال:
اجلدول  -6تقسيم لألحداث املوجبة للتعويض (مباليني اليورو)
توصيل وتشغيل قاعة املعدات الرئيسية وقاعة املعدات املوردة
صيوان املدخل
تصميم الطوابق
الرخصة
التحول إىل صمام ثنائي ابع للضوء
أوجه عدم االتساق
التلوث
اغل هندسي أكثر تعقيدا
اختالفات يف التصميم والتشغيل
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اجملموع

2,5
2,2
1,4
1,3
1,2
1,1
1
1
0,7
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اجملموع

عدم اتساق األبوا الداخلية
غرامات من اخلرباء االستشاريني
طلبات تعق فريق إطفاء احلرائق
فناء املب
توسيع قاعة الرايضة
مستلزمات أخر

0,7
0,6
0,6
0,5
0,2
0,2

غري ذلو
اجملموع

7,9
23,1

اجملموع الفرعي

املصدر :مكت مدير املشروع وجمموعة برينو.

15,2

 -98واألحيتيتداث املوجبيتيتة للتعيتيتويض تشيتيتمل التكيتيتاليف اليت هيتيتي خمتلفيتيتة حيتيتدا حبكيتيتم طبيعتهيتيتا واملمكيتيتن أن
تقسم إىل جمموعتني اثنتني تغطي الف ات اخلمس ال وضعها مدير املشروع وجلنة املراقبة يف حزيران/يونيه
:)24(2014
(أ) التعديالت اإللزامية ،وبعبارة أخيتر التغييتريات اليت ال منيتاص منهيتا نتياليتة لعييتو اعيتمت
التصميم األصلي للمشروع (من قبيل حاالت اإلغفال وعدم االتساق ال تنطيتوي عليهيتا الرسيتوم املتعلقيتة
ابملبيتاين (واألحيتداث اخلارجييتيتة ا ليت يفرضيتيتها مشيتروع احملكميتيتة (ميتن قبييتل التيتيتدابري األمنييتة اليت طلبتهيتا الدوليتيتة
املضيفة)؛
( ) التعيتيتديالت يف اليتيتربانم الناجتيتيتة عيتيتن ق يترار اخت يت ناسيتيتبة بعينهيتيتا (ميتيتن قبييتيتل التغي يتريات ال يت
طلبهيتيتا املسيتيتتعملون واالسيتيتتثمارات اإلضيتيتافية ال يت تربرهيتيتا منفعيتيتة مسيتيتتقبلية) وذليتيتو نتياليتيتة لق يترارات داخلييتيتة
يتخ ها مكت مدير املشروع أو جلنة املراقبة أو احملكمة.
 -99والتصنيف املستخدم يف واثئق عمل مدير املشروع من أجل رصد احلوادث املوجبة للتعويض يبني
وجود ف ات إضافية ابلرجوع إىل التصنيف ال ي استخدم أصيتالا أثنيتاء العيتروض اليت قيتدمها مكتيت ميتدير
املش يتيتروع إىل جلن يتيتة املراقب يتيتة .فه يتيتو يتض يتيتمن ف يتيتات أخ يتيتر م يتيتن قبي يتيتل "غ يتيتري ذل يتيتو" "أو مبليت يت احتي يتيتاطي" أو
تكنولوجيا املعلومات" .واألعمال ال قمنا هبا مكنتنا من مالحظة أن بعض التصنيفات ال تعكس عليتى
الدوام طبيعة األحداث املوجبة للتعويض مما صع ليل ما م ميله على احتياطي الطوارئ.
 -100ورصد مجيع األحداث املوجبيتة للتعيتويض ييتتم بصيتورة مركزييتة ميتن قبيتل ميتدير املشيتروع (برينيتو) وفقيتا
ألحكام العقد املربم دون أخ يف االعتبار ملصادر التمويل.
 -101ابإلضيتيتافة إىل ذليتيتو ،تنبغيتيتي اإلايتيتارة إىل أن ملخيتيتص "تكيتيتاليف امليزانييتيتة" اليتوارد يف التقرييتيتر املرحليتيتي
املخرخ  31كانون األول/ديسمرب  2015ينطيتوي عليتى بعيتض نيتواحي الشيت وذ يف العيترض اليت أفضيتم إىل
قراءة غري صحيحة للميزانية:
(أ) يشمل بند امليزانية املتعلق بيت"املخاطر" إعانة مقدمة من الدولة ائولندية بل  2.8مليون
يورو هدفها متويل نظام إزالة التلوث بوجه خاص ورخص البناء .وتساليل ه اإلعانة يف امليزانية ابلنسبة
لالحتييتيتاطي يفضيتيتي إىل تعيتيتويض جزئيتيتي للنفقيتيتات ال يت ال تخخ يت بعيتيتني االعتبيتيتار يف امليزانييتيتة ميتيتن قبيتيتل الدوليتيتة
ائولندي يتيتة بليت يت  1.5ملي يتيتون ي يتيتورو .واملف يتيتروض يف هيت يت اإلعان يتيتة أن ي يتيتد ،بل يت ق يتيتدر  1.5ملي يتيتون ي يتيتورو،
"الرخصة والرسوم" فيما يتصل صاريف رخصة البناء ال تتحملها الدولة ائولندية؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )24انظر أعال  ،الفقرة .85
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( ) ويتضيتيتمن بن يتيتد امليزانييتيتة "املخ يتيتاطر" مصيتيتاريف تكنولوجي يتيتا املعلوميتيتات ال يت يُفيتيتمض متويله يتيتا
ابالعتماد على ميزانية االنتقيتال بليت  2.8ملييتون ييتورو .وليت لو فيت ن ميتن املفيتروض أن يسيتتبعد هيت ا املبليت
من ميزانية البناء وأن يعاد تصنيفه يف بنود امليزانية املتعلقة ابالنتقال بل قدر  2.8مليون يورو.
 -102وتشمل التعديالت اإللزامية العناصر التال ذكرها:
(أ) التعزييت يتزات األمني يتيتة اإلض يتيتافية اليت يت اا يتيتمطتها احلكوم يتيتة ائولندي يتيتة واليت يت تس يتيتببم يف تكب يتيتد
مصاريف إضافية قدرها  2.4مليون يورو لت مني اجلنيتاه اليت ي يصيتلمل كميتدخل والسيتتخدام امليتواد املقاوميتة
للعص يتيتف التفال يتيتريي هيت يت ا إىل جانيت يت  0.7ملي يتيتون ي يتيتورو تيت يترتبى تنش يتيتاء مس يتيتلو آم يتيتن إض يتيتايف للمتهم يتيتني
وللمحتالزين وحلماية الشهود؛
( ) اكتشا تلوث زي يف امليا اجلوفية راجع إىل خزاانت نفى مهالورة يف املوقيتع .وافقيتم
احلكومة ائولندية على الوفاء بكافة التكاليف املتكبدة نتيالة لتنظيف التلوث
(ج) مبل قدر مليون يورو فضالا عن التكاليف النامجة عن هتدم اجلدار احمليى .ول لو ف ن
املفروض أن تُعامل ه التكلفة معاملة اإلعانة املقدمة من وزارة الشخون اخلارجية ائولندية؛
(د)  0.7مليون يورو من أصل  1.3مليون يورو( )25هي تكاليف رخصيتة بنيتاء تتصيتل بطليت
احلصيتيتول عليتيتى تيتيترخيص لعملييتيتة التوسيتيتيع تستصيتيتدر ميتيتن البلدييتيتة و 0.5ملييتيتون ييتيتورو تكبيتيتدت جلعيتيتل موقيتيتف
السيارات مقاوم ا لنفاذ امليا ؛
(هيت) وتكاليف إضافية لتوفري اخلربة االستشارية قدرها  0.6مليون يورو تتعلق برسوم املهنيتدس
املعماري ال قدرت خط ا يف بداية العقد؛
(و) تكيتيتاليف ذات صيتيتلة "بنظيتيتام التعقيت  "PZIختيتيتص التزاميتا قانونييتا يفيتيتي بكيتيتون البنيتيتاء تتيتيتوفر
فيها معايري احلماية من احلرائق.
 -103وقرارات الفرصة ال أثرت على ميزانية البناء تشمل البنود التال ذكرها:
(أ) رغبيتة احملكميتة يف أن تنفيتتمل عليتى اليتزوار اخليتارجيني أفضيتم إىل فيتتمل مقهيتى لليتزوار وكيت لو
ل لبيع التحف ومكتبة ومعرض يوضمل اتريخ احملكمة وأنشيتطتها مميتا أد إىل تكلفيتة إضيتافية يتا يقيتار
 0.7ماليني يورو .وه األحيتداث املوجبيتة للتعيتويض اختيت القيترار املتعليتق هبيتا ميتدير املشيتروع وميتدبر ايتخون
املشروع؛
( ) ويف عام  ،2014قدم مكت املدعي العام بياانا يرت ي فيه زايدة يف حالم موعفيه لغاييتة
عام  ،2016كصوص  200طة عمل إضافية ابلرجوع إىل اخلطى األصلية ومقدار الزايدة  1.1مليون
يورو .وأعطي اإلذن بتكلفة إضيتافية قيتدرها  0.2ملييتون ييتورو ألجيتل تزوييتق املكاتيت  .وكيتان ميتدير املشيتروع
هو من اخت قرار التعديل بغية الوفاء ابالحتياجات ال عرب عنها مكتيت النائيت العيتام ،بعيتد إبيتالغ جلنيتة
املراقبة ب لو؛
(ج) ويف كانون األول/ديسمرب  ،2013حبيت فرييتق املشيتروع مسيت لة ميتا إذا كيتان ميتن املناسيت
استخدام نظم التضوئة ال قق الكفاءة يف الطاقة وانتهى إىل أن ه ا النوع من التضوئة يتيمل االحتفاظ
األفضيتيتل اب لطاقيتيتة يف األجيتيتل الطوييتيتل (مميتيتا يسيتيتفر عيتيتن وفيتيتورات عليتيتى صيتيتعيدي الطاقيتيتة والصيتيتيانة يف األجيتيتل
الطوييتيتل ميتيتع اسيتيتتعادة ذليتيتو االسيتيتتثمار بعيتيتد سيتيتبع سيتيتنوات) .واسيتيتتخدام نُظيتيتم التيتيتوفري يف الطاقيتيتة ميتيتن قبييتيتل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )25مبل م تدوبر زايدة أو نقصاانا.
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استخدام التضوئة اخلاصة يقدر بيت 1.2مليون يورو .وتقرر ه ا التغيري من قبل مدير املشروع بعد التشيتاور
مع جلنة املراقبة؛
(د) ويف عام  ،2014قرر مدير املشيتروع املضيتي يف توسيتيع قاعيتة الرايضيتة اخلاصيتة ابمليتوعفني.
وه ا القرار أفضى إىل تكلفة إضافية مقدارها  0.2مليون يورو ووضع جلنة املراقبة أمام األمر املقضي؛
(هيت) واألحيتيتداث املوجبيتيتة للتعيتيتويض املتصيتيتلة بغرفيتيتة املعيتيتدات الرئيسيتيتية و(غرفيتيتة معيتيتدات التورييتيتد)
انطوت على مصيتاريف تكبيتدت يف سيتبيل تركييت موزعيتات جدييتدة يف املبيتاين الدائميتة اجلدييتدة ،فيميتا كيتان
املنتيتيتو يف البداي يتيتة إعيتيتادة اس يتيتتخدام املوزعيتيتات القدمي يتيتة .وانطيتيتوت التكلف يتيتة البالغيتيتة  1.8ملي يتيتون ييتيتورو عل يتيتى
معيتيتدات سيتيتدد نهيتيتا ابالعتميتيتاد عليتيتى ميزانييتيتة االنتقيتيتال ،علميتا أبن هنيتيتاك مصيتيتاريف قيتيتدرها  0.4ملييتيتون ييتيتورو
كرسيتيتم ملعيتيتدات التربييتيتد و 0.3ملييتيتون ييتيتورو لتغييتيتري موقيتيتع املوزعيتيتات ال يت كيتيتان مقيتيتررا يف البداييتيتة وضيتيتعها يف
الطيت يتيتابق السيت يتيتفلي ولكيت يتيتن تقيت يتيترر نقلهيت يتيتا إىل الطيت يتيتابق الثيت يتيتامن ليت يتيتربج احملكميت يتيتة وذليت يتيتو ألسيت يتيتبا أمنييت يتيتة (خطيت يتيتر
الفيضاانت) .وقام مدير مكت املشروع يف وقم الحق تبالغ جلنة املراقبة ب لو بعد أن طلبم اللالنة
توضيحات فيما يتعلق ابلزايدة املهمة يف النفقات يف الفمة من آذار/مارس إىل نيسان/أبريل  .2014وم
استيعا ه التغيريات ضمن مشروع االنتقال؛
(و) تكاليف تتعلق بتهي ة املناعر الطبيعييتة للحديقيتة مبلغهيتا  0.5ملييتون ييتورو( )26يف أعقيتا
قرار اخت ته جلنة املراقبة حبي ميثل كل ركن من أركان احلديقيتة جمموعيتة إقليمييتة بعينهيتا .وهيت ا القيترار اليت ي
اخت تيته جلنيتيتة املراقبيتة م مييتيتل تكاليفيته عليتيتى املصيتاريف المو ييتيتة إلبيتراز صيتيتورة احملكميتة (حيتيتات متثيلييتة) وقيتيتد
اكلم موارد رصدت يف امليزانية االحتياطية ألغراض البنود غري املتوقعة؛
(ز) وأضفي على اجلدار احمليى طابع تكلفته  0.17مليون ييتورو اختيت القيترار املتعليتق بيته ميتدير
املشروع جلعل ه ا اجلدار يبدو أقل عدوانية؛
(ه) واخت يت الق يترار املتعليتيتق بمصيتيتد احلركيتيتة يف أورقيتيتة املب يت وتكلفتيتيته  0.21ملييتيتون ييتيتورو ميتيتن قبيتيتل
ميتيتدير املشيت روع للتقلييتيتل ميتيتن عيتيتدد حيتراس األميتيتن الالزميتيتني للمبيتيتاين أثنيتيتاء العطيتيتل األسيتيتبوعية والنيتيتوابت الليلييتيتة
األمر ال ي نت عنه وفر يف التكاليف املرتبطة ابملوعفني يف امليزانية السنوية؛
( )
الدول األطرا

وهناك تغيريات الزمة للمباين الدائمة لتمكينها من استضافة االجتماعات ال تعقدها مجعييتة
بل قدر  0.25مليون يورو اخت القرار ذا الصلة هبا مدير املشروع وافقة جلنة املراقبة.

 -104وأثنيتاء االجتميتيتاع اليت ي عقدتيتيته جلنيتيتة املراقبيتيتة يف  15أاير/ميتيتايو  ،2014الحيت اخلبيتيتري اليت ي عينتيتيته
اللالنيتيتة أبن معظيتيتم األخطيتيتار املنصيتيتوص عليهيتيتا يف سيتيتالل األخطيتيتار ليسيتيتم أخطيتيتارا يف حيتيتد ذاهتيتيتا بيتيتل هيتيتي
تغيريات أدخلم على املشروع ألسبا متنوعة أبداها كل من مدير املشروع واحملكمة.
وميتيتن بيتيتني املبيتيتال املخصصيتيتة لألحيتيتداث املوجبيتيتة للتعيتيتويض ،هنيتيتاك مبليت  8.34ملييتيتون ييتيتورو توليتيتد عيتيتن قيترارات
الفرصيتيتة اختيت معظمهيتيتا ميتيتدير املشيتيتروع ،وافقيتيتة أو ب غيتيتري موافقيتيتة ميتيتن جلنيتيتة املراقبيتيتة يف بعيتيتض األحيتيتان بنيتيتاء عليتيتى
طل احملكمة .وه النفقات مل تكن انجتة عن أحداث غري مرآتة ميكن وصفها حقيقة ابألحداث.
وبقيتيتدر ميتيتا كيتيتان ميتيتن أثيتيتر ئيت القيترارات يف تعيتيتديل املشيتيتروع فهيتيتي مل تكيتيتن حقيت ا أحيتيتدااثا طارئيتيتة انايت ة يف إطيتيتار
تنفي املشروع احلال ،وعلى ه ا األساس كان من املفروض أن تتخ تدابري عليتى صيتعيد امليزانييتة لتغطيتهيتا.
وكانم امليزانية اإلضافية املقدرة بيت  8.3مليون يورو (تقررت يف كانون األول/ديسمرب  2014وحزيران/يونيه
 ) 2015هتد ابألساس لتمويل ه القرارات.
واملبل الراجع إىل تعديالت واجبة انجتة عن أوجيته قصيتور يف التصيتور اليت ي وضيتع يف البداييتة للمشيتروع وعيتن
أحداث إكراهية خارجية كان يساوي  14.76مليون يورو .والصندوق االحتييتاطي األصيتلي ( 12.7ملييتون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )26وفقا للالدول املتعلق ابألحداث املوجبة للتعويض يف  31كانون األول/ديسمرب  2015ال ي قدمته اركة برينو.
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يورو) واإلعانة ال منحتها الدولة املضيفة ( 2.8مليون يورو) كاان سيكفيان الستيعا جانيت ال يُسيتتهان
به من املخاطر اخلارجية لتصيتميم املشيتروع ليتو أن التكيت اليف اإلضيتافية ،املعيتزوة ليتبعض اخلييتارات املسيتتنرية ،مل
تكن سبب ا يف استنفاد الصندوق.

 -105وقد توىل املراجع اخلارجي التدقيق يف تفاصيل عينة من األحيتداث املوجبيتة للتعيتويض كشيتف عنهيتا
مكت يت ميتيتدير املشيتيتروع ميتيتن خيتيتالل فحيتيتص األحيتيتداث ال يت جتيتيتاوز مبلغهيتيتا  200 000ييتيتورو .وه يت العينيتيتة
املختربة متثل أكثر من  60يف املائة من قيمة األحداث املوجبة للتعويض أو  41ملفا .وكان املفروض أن
ميكنه ه ا العمل من فهم طبيعة النفقات اليت أفضيتم إىل جتيتاوزات يف سيتقف امليزانييتة والتثبيتم ميتن ميتد
عالقيتيتة األحيتيتداث املوجبيتيتة للتعيتيتويض ابملوضيتيتوع فضيتالا عيتيتن التقييتيتد بيتيتدائرة اختيتيتاذ القيترارات وفقيتا للشيتيترو اليت
ينص عليها العقد.
- 106وتيتيتنص امليتيتاداتن  60و 61ميتيتن العقيتيتد عليتيتى أن التبلييت حبيتيتدث موجيت للتعيتيتويض يصيتيتدر إميتيتا عيتيتن
املقيتيتاول (كيتيتورتيز) أو ميتيتدير املشيتيتروع (جمموعيتيتة برينيتيتو) .وطبق يت ا للميتيتادة  ،62يقيتيتوم املقيتيتاول بتيتيتوفري كشيتيتف
ابلتقديرات بناء على طل مدير املشروع ،وئ ا األخري خيار الطل من املتعاقد كشفا تقديرايا بديالا أو
أن يضع التقدير ال ي يرا  .وتنص املاداتن  50و 51من العقد على أن يقوم مدير املشروع ابلتثبم من
األاغال املنالزة مرة كل أربعيتة أسيتابيع ،ويقيتوم يف أعقيتا ذليتو بتوجييته فيتاتورة .ويصيتدر ميتدير املشيتروع يف
وقم الحق اهادة ابلدفع متكن مكت مدير املشروع من املوافقة على تسديد الفاتورة.
 -107وعمليا تبني أنه رهنا بطبيعة األحداث املوجبة للتعويض ميكن أن يقوم بعملية التدقيق إما مكت
مدير املشروع وإما جلنة املراقبة.
 -108ويلخيتيتص املراجيتيتع اخليتيتارجي للحسيتيتاابت أدان خمتليتيتف مراحيتيتل املوافقيتيتة عليتى تكيتيتاليف البنيتيتاء .وهبنيتيتاء
على ذلو ف ن ه ا اجلدول يسري ك لو على األحداث املوجبة للتعويض.
اجلدول  -7مراحل املوافقة على األحداث املوجبة للتعويض
وضع قائمة
املصاريف
×
جلنة املراقبة
×
مدير مكت املشروع
×
برينو
×
كورتيز
املصدر :املراجع اخلارجي للحساابت.

القائمة
×
×

املوافقة على
املصاريف إجناز اخلدمة
×
×
×
×

مراقبة اخلدمة
املنجزة

متابعة
التكاليف

طلب
الدفع

×

×

×

الدفع
×

 -109إن دييتيتد املسيتيتخولية عيتيتن الق يترارات املتعلقيتيتة ابألحيتيتداث املوجبيتيتة للتعيتيتويض مل يتيسيتيتر تبياليتيتا بصيتيتورة
منهالية من خيتالل العينيتة املختيتارة لالختبيتار حييت إن املناقشيتات اليتدائرة يف االجتماعيتات األسيتبوعية بيتني
مكت يت م يتيتدير املش يتيتروع وم يتيتدير املش يتيتروع مل تك يتيتن موض يتيتوعا لوق يتيتائع أي جلس يتيتة تس يتيتممل ابلتثب يتيتم م يتيتن دائ يتيترة
املوافقة.
 -110كميتيتا أن البنيتيتود ال يت م توفريهيتيتا (الكشيتيتف ابلتقيتيتديرات ،الواثئيتيتق التقنييتيتة املتعلقيتيتة ابملبيتيتاين ،واجليتيتدول
ا لزم للاللسات ووقائع جلسات جلنة املراقبة) ححم للمراجع اخلارجي أبن يسالل أن التثبم من دقيتة
املص يتيتروفات املتكب يتيتدة ق يتيتد تعيت يت ر نظيت يترا لالفتق يتيتار إىل فيت يتواتري مفص يتيتلة .والواق يتيتع أن رص يتيتد امليزاني يتيتة املخصص يتيتة
للمشيتروع بيتُ يف ايتيتكل فيتيتاتورة مفيتيتردة غيتيتري مفصيتيتلة كانيتم ترسيتيتلها كيتيتورتيز كيتيتل ايتيتهر ،وهيت الفيتواتري تسيتيتتند
4-A-030516
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هيتيتي األخيتيتر إىل ف يتواتري ملخصيتيتة ميتيتن املتعاقيتيتدين ميتيتن البيتيتاطن التيتيتابعني لكيتيتورتيز .ومل يكيتيتن رصيتيتد األحيتيتداث
املوجبة للتغيري موضوع ا لفوترة منفصلة متكن من التعر على كل فاتورة فردها.
 -111وقد االعم هيت املالحظيتة املراجيتع اخليتارجي عليتى تقيتدم توصيتية أبن يكيتون ميتدير املشيتروع أكثيتر
صرامة يف املستقبل عنيتد التثبيتم ميتن املصيتاريف .ووفقيتا للميتادتني  2-52و 3-52ميتن العقيتد يتعيتني عليتى
مدير املشروع االضطالع بتدقيق للفواتري ال توجهها كورتيز على مد فيتمة املشيتروع بكامليته ميتن خيتالل
فحيتص لعينيتيتات ايتاملة ومتنوعيتيتة .وهيت ا العميتل منصيتيتوص علييتيته صيتراحة يف هيتيتاتني امليتيتادتني ميتن العقيتيتد اللتيتيتني
تنصان ( ) 52-2على وجو احتفاظ املقاول القيتائم بعملييتة البنيتاء جبمييتع الواثئيتق اليت تسيتند امليتدفوعات
اجلارية و( ) 52-3أبنه وز ملدير املشروع أن يقوم يف أي وقم من األوقات بتفتيش احلساابت والواثئق
ال ميلكها ه ا املقاول .ويخمن املراجع اخلارجي للحساابت ليل مراجعة احلساابت ال تتوالها برينيتو
أثناء املرحلة األخرية من مهمتها املتمثلة يف املراجعة السنوية إلدارة املشروع.
 -112وا لية املكرسة ( 4مشاريع) لرصد ائندسة وتكاليف املشروع املشمكة بني كورتيز ومدير املشروع
وبرين يتيتو مل تك يتيتن ج يتيتاهزة إال بص يتيتورة جزئي يتيتة وق يتيتم ت يتيتدخل املراج يتيتع اخل يتيتارجي للحس يتيتاابت .واجل يتيتزء املك يتيترس
لألحيتيتداث املوجبيتيتة للتعيتيتويض ينطيتيتوي عليتيتى  497إايتيتعارا هب يت األحيتيتداث وقيتيتد افتيتيتتمل بداييتيتة ميتيتن  6كيتيتانون
األول/ديسمرب  2016مث  510إاعارات يف  19كانون الثاين/يناير  .2016من بني هيت اإلايتعارات،
هنيتيتاك فقيتيتى  454حاليتيتة كانيتيتم موضيتيتوع ا لتقيتيتدير أُليتيتي يف نطيتيتاق " 4مشيتيتاريع" وفقيتيتى  208إايتيتعارا بينيتيتم
على أساس ألا قيد التنفي مع أن املشروع قد أُم ،ووقيتع االنتقيتال إىل املبيتاين اجلدييتدة بصيتورة رحييتة يف 1
كانون األول/ديسمرب  .2015ور ا يعكس ه ا الوضع عدم كفاية الوقم املكرس لتوثييتق ورصيتد ميزانييتة
املشيتيتروع .واملسيتيتاعد عليتيتى إدارة املشيتيتروع (ميتيتدير املشيتيتروع) كيتيتان يفضيتيتل فيميتيتا يبيتيتدو إحيتراز تقيتيتدم عليتيتى صيتيتعيد
املشروع على حسا واثئق اإلسناد املتعلقة ابألحداث املوجبة للتعويض.
 -113وأخريا لوح أن هناك اختالفات يف التكلفة يف  15من امللفات اليت فحصيتم ( 36.5يف املائيتة
من العينة) بني التقديرات األصيتلية( )27ملقيتدار اإلايتعارات املتعلقيتة يتدخالت األحيتداث املوجبيتة للتعيتويض
ال وفرها مدير مكت املشروع ،أو برينو أو كورتيز رهن ا ابحلاالت ،والتقديرات ال وضعم يف النهاية.
وهيت ا االخيتيتتال السيتيتلي بصيتيتورة منتظميتيتة يسيتيتت ثر بليت إضيتيتايف قيتيتدر  6.2ملييتيتون ابلرجيتيتوع إىل اإلا يتعارات
األولي يتيتة .وتعك يتيتس هيت يت احلال يتيتة االفتق يتيتار امللح يتيتوظ للصيت يترامة يف وض يتيتع تق يتيتديرات التك يتيتاليف األص يتيتلية اليت يت
تضمنتها اإلاعارات.
وتبني الفحوص ال أجراها املراجع اخليتارجي للحسيتاابت وجيتود ضيتعف يف التصيتميم وتوثييتق الرصيتد احملاسيتي
للميتيتدفوعات املتعلقيتيتة ابألحيتيتداث املوجبيتيتة للتعيتيتويض ال يت يف يت مض أن يكيتيتون الغيتيترض منهيتيتا استكشيتيتا وتوقيتيتع
حاالت االنفاق الزائد على امليزانية .وسو يقوم املراجيتع اخليتارجي للحسيتاابت بفحيتص نتيتائ التحقيتق ميتن
الفواتري ال قدمتها كورتيز أثناء املراجعيتة السيتنوية النهائييتة اليت ريهيتا ميتدير املشيتروع .وينبغيتي مليتدير املشيتروع
أن يطل يت ه يت ا التيتيتدقيق الواج يت أن رييتيته القيتيتائم بتيتيتدبري ايتيتخون املشيتيتروع (برينيتيتو) وفق يتا ألحكيتيتام العقيتيتد مث
يضمن يف التقرير.

-6

املعدات السمعية البصرية
 -114أعيتيتدت احملكميتيتة ،يف عيتيتام  ،2009تقرييترا بشيت ن العنصيتيتر السيتيتمعي البصيتيتري .ويف مرحليتيتة التصيتيتميم،
ركزت دراسة أولية تتعلق ابملعدات السمعية البصرية على ما يلي:
(أ)

قاعات احملكمة الثالث ا يف ذلو المتيبات الالزمة لإلذاعة والتخزين؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )27أكثر من  ،10 000أقل من  ... 10 000أكثر من  100 000يورو ،أقل من  100 000يورو.
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( ) قاعة اإلحاطة ابملعلومات الصحفية والمتيبات اخلاصة ركز وسائى اإلعالم ذي الصلة؛
(ج)

جمموعة الندوات الرئيسية؛

(د)

قاعات االجتماعات؛

(هيت)

والكابالت املكرسة للنظم السمعية البصرية املنفصلة عن كابالت تكنولوجيا املعلومات.

 -115إن معظم التالهيزات السمعية البصيترية املسيتتخدمة يف املبيتاين القدمييتة كانيتم ابلييتة وال ميكيتن إعيتادة
استخدامها يف املباين اجلديدة.
 -116وعلى سبيل املثال ،يبل حالم قاعات احملاكمة اجلديدة مرات ثالث حالم قاعات احملاكميتة اليت
كانم موجودة ووعيفة الت وم يف الكيتامريات احلالييتة أصيتبحم عدمييتة الكفاييتة يف ضيتوء هيت ا التغييتري .وقيتد
أُعييتيتد اسيتيتتخدام املعيتيتدات القدمييتيتة حيثميتيتا أمكيتيتن ذليتيتو .ولكيتيتن يتيتا أن قاعيتيتات احملاكميتيتة أصيتيتبحم أكيتيترب فيت ن
معظم املعدات القدمية مل يعد مالئما.
 -117وكان الغرض هيتو جتهييتز املبيتاين الدائميتة أبحيتدث التكنولوجييتات بغييتة بقائهيتا صيتاحلة للخدميتة عليتى
مد فمة أطول.
 -118وحييت كيتيتان يفيتيتمض أن تكيتيتون املبيتيتاين الدائميتيتة جيتيتاهزة حبليتيتول عيتيتام  2015اختيت القيترار بعيتيتدم ايتراء
املعيتيتدات يف عيتيتام  2012وإرجيتيتاء ه يت ا الش يتراء ألطيتيتول ميتيتدة ممكنيتيتة بغييتيتة اقتنيتيتاء أجهيتيتزة تتيتيتوفر فيهيتيتا أحيتيتدث
التكنولوجييتات .ويف ذليتيتو الوقيتيتم قيتيتدرت تكيتيتاليف ايتراء املعيتيتدات والليتوازم ذات الصيتيتلة ابملبيت قيتيتدار سيتيتتة
ماليني يورو (للتصميم ولألنشطة املتكاملة).
 -119ول يت لو أُضيتيتيف حكيتيتم هب يت ا املبل يت إىل العقيتيتد امليتيتربم ميتيتع كيتيتورتيز لكفاليتيتة ميتيتل كيتيتورتيز تكلفيتيتة إدارة
وتنسيق وتركي املعدات يف املباين .ومن مث فيت ن املقيتاول مسيتخول عيتن اجلانيت ائندسيتي السيتمعي البصيتري
وتنفي األحكام يف املواعيد احملددة ئا.
 -120وحامليتيتا انطليتيتق املش يتيتروع ،أضيتيتحى فرييتيتق املش يتيتروع ميتيتدرك ا حلقيقيتيتة أن ك يتيتورتيز واملستشيتيتار األص يتيتلي ال
ميتلك يتيتان اخل يتيتربة ائندس يتيتية الالزم يتيتة لتنفييت يت املش يتيتروع دون اليت يتزايدة الكب يتيترية يف التك يتيتاليف أو ت يتيتدخل م يتيتوعفي
احملكميتيتة املنوطيتيتة هبيتيتم املسيتيتخولية املباايتيترة يف ه يت ا الصيتيتدد .وقيتيترر فرييتيتق املشيتيتروع أن يعهيتيتد إىل موعيتيتف اتبيتيتع
للمحكمة ،وهو خبري يف امليدان ،ابجلان املتعلق ابئندسة .وقام ه ا األخري بصياغة املواصفات الالزمة
للمعدات السمعية البصيترية .وتيتوىل قسيتم الشيتراء التيتابع للمحكميتة عملييتة الشيتراء .واجلانيت الوحييتد املنوطيتة
املسخولية عنه إىل كورتيز يتمثل يف تركي الكابالت السمعية البصرية.
 -121أميتيتا نتيتيتائ اإلج يتراء املتعليتيتق بتقيتيتدم العطيتيتاءات (م تلقيهيتيتا يف ايتيتبا /فرباير  )2015ف ليتيتا مل تكيتيتن
تنافسيتية ابلقيتدر اليت ي كيتيتان متوقعيتا .ويبيتدو أن عيتيتددا قليتيالا جيتدا ميتن العطيتيتاءات املمكيتن أن تفيتي ابلشيتيترو
وابلسيتيتمات احمليتيتددة ال يت تاجهيتيتا احملكميتيتة وخاصيتيتة املقوميتيتات املتعلقيتيتة حبماييتيتة الشيتيتهود .ول يت لو مل تتحقيتيتق
الوفورات املتوخاة.
 -122كميتيتا كانيتيتم تكيتيتاليف وضيتيتع الكيتيتابالت وميتيتا يتصيتيتل ابملبيت أعليتيتى بكثيتيتري مميتيتا كيتيتان خمططيتا ليتيته وذليتيتو
بسب املواصفات التقنية.
 -123ومتثلم احلصيلة املختلفيتة يف تكلفيتة إمجالييتة قيتدرها  9.4ملييتون ييتورو يف  31كيتانون األول/ديسيتمرب
 2015مقارنة ابملخصص املخطى له وهو ستة ماليني يورو أي أن هناك جتاوزا لسقف التكلفيتة مقيتدار
 3.4مليون يورو.

4-A-030516

27

ICC-ASP/15/4

اجلدول  -8تقسيم للمعدات السمعية البصرية (مباليني اليورو)
جمموع سيناريو أسوأ احلاالت
Brahler ICS Konferenztechnik

1

Furniture Meeting rooms

0.1

Courtys v.o.f.

2.5

DB Broadcast Limited

4.1

EVS Broadcast Equipment s.a.

0.3

FX losses

0

Globecomm Systems Inc USA

0.8

NFGD

0.5

Parking list

0

Stafrosta

0

()28
Total Budget implementation

9.4

املصدر :مكت مدير املشروع.

ا أن النظام السمعي البصري للمحكمة أصبمل ابليا أاته مشروع املبيتاين الدائميتة للمحكميتة فرصيتة يتدي
معداهتا السمعية البصرية.
واعتبيتارا لكيتيتون احملكميتة ومكتيت ميتيتدير املشيتروع قيتيتررا ،رغبيتيتة يف احلصيتول عليتيتى معيتيتدات ميتن أحيتيتدث طيتراز ،أن
يمك ه ا األمر إىل آخر مرحليتة ممكنيتة لطليت ايتراء امليتواد السيتمعية البصيترية فيت ن هيت ا العنصيتر قيتد أسيتفر عيتن
تكلفة أعلى من املبل ال ي كان مقدرا بداية يف امليزانية األصيتلية .وتنبغيتي ،ميتن انحييتة أخيتر  ،مالحظيتة أن
ه ا القرار سيساعد على توفري معدات حياهتا يف اخل دمة أطول من حي املبدأ.
ابإلضيتيتافة إىل ذليتيتو تيتيتربر الشيتيترو والقييتيتود ذات الصيتيتلة بعملييتيتة احملاكميتيتة ،خاصيتيتة ميتيتا يتعليتيتق حبماييتيتة الشيتيتهود،
اقتناء معدات من أحدث طراز تتوفر فيها أعلى السمات التقنية احملددة.
ويف عل ه الظرو  ،ومقارنة ابمليزانية األصلية املكرسة للميتواد السيتمعية ا لبصيترية (سيتتة مالييتني ييتورو) بليت
جمميتيتوع تكيتيتاليف ه يت امل يتواد يف اترييتيتخ إعيتيتداد ه يت ا التقرييتيتر  9.4ملييتيتون ييتيتورو وه يت ا مبل يت ينطيتيتوي عليتيتى جتيتيتاوز
للسقف احملدد قدر  3.4مليون يورو.

جيم -اخلامتة
 -124قدرت التكاليف النهائية ملشيتروع املبيتاين الدائميتة وقيتم مراجعيتة احلسيتاابت يتا ييتماوه بيتني 204.5
مليون يورو و 205مليون يورو أي بزايدة تماوه نسبتها ما بني  4.5و 4.7يف املائيتة ابلرجيتوع إىل امليزانييتة
املوحدة املخقتة البالغة  195.7مليون يورو املعتمدة يف عام  .2013وأخيت ا بعيتني االعتبيتار فقيتى تكيتاليف
البنيتيتاء ،يفيتيتمض أن يكيتيتون جتيتيتاوز سيتيتقف امليزانييتيتة احمليتيتدد يتيتا ي يتماوه بيتيتني  9.3و 9.8ملييتيتون ييتيتورو أي زايدة
قصو قدرها  5.3يف املائيتة ابلرجيتوع إىل امليزانييتة املعتميتدة وقيتدرها  184.4ملييتون ييتورو .ومقارنيتة ابمليزانييتة
البالغيتيتة  190ملييتيتون ييتيتورو واملعتميتيتدة أص يتالا لعملييتيتة التشيتيتييد ال غيتيتري تكيتيتون نسيتيتبة التاليتيتاوز املقيتيتدر للسيتيتقف
احملدد ،على اعتبار تكلفة لائية للبناء قدرها  194.2مليون يورو  2.2يف املائة.
 -125وبغض الطيتر عيتن وجهيتة النظيتر املتبنيتاة ،يبقيتى هيت ا املسيتتو ضيت يل األمهييتة ابلرجيتوع إىل حيتاالت
اإلنفاق الزائد عن القدر احملدد املالح عموم ا يف مشاريع البناء هب ا احلالم .وأغلبية حاالت التالاوز يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )28م تدويرها ابلزايدة أو النقصان.
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سقف التكاليف تقابيتل مصيتروفات الزميتة ،وليتو أن تعيتديالت اليتربانم كيتان ينبغيتي متويلهيتا ابالعتميتاد عليتى
زايدات يف امليزانية م ذون هبا قبل تنفي ها.
 -126وقيتيتد سيتيتلمم املبيتيتاين الدائميتيتة يف املوعيتيتد احمليتيتدد ئيتيتا يتيتا يسيتيتممل بنقيتيتل املكات يت يف غضيتيتون ا جيتيتال
احمليتيتددة يف عيتيتام  2011خيتيتالل ايتيتهر كيتيتانون األول/ديسيتيتمرب  )29(2015وهيتيتي مبيتيتان تسيتيتتويف املواصيتيتفات
التقنية املفصلة وليس هناك من عي كبري األثيتر يف التصيتميم أو يف اإلجنيتاز حيتل اترويته .واتضيتمل أن عقيتد
البنيتيتاء النميتيتوذجي املتيتيتوخى ،عليتيتى اليتيترغم ميتيتن املصيتيتاع ال يت أوجيتيتدها اليتيتتحكم يف طلبيتيتات التعيتيتويض ،كيتيتان
مفيدا جدا يف كفالة التقيد اب جال الضيقة احملددة.
 -127من انحية أخر  ،وقف مراجع احلساابت على أنواع ثالثة من الضعف يف إدارة العملية وهي:

(أ) وجيت يتيته الضيت يتيتعف األول يكميت يتيتن يف الت يت يت خر يف اختيت يتيتاذ الق يت يترارات ،يف عيت يتيتام  ،2013تدميت يتيتاج
تكيتيتاليف ب يترانم االنتقيتيتال يف ميزانييتيتة مشيتيتروع املبيتيتاين الدائميتيتة ويف اوليتيتة االسيتيتتيعا اجلزئيتيتي ئ يت التكيتيتاليف
ضمن مشروع امليزانية ،القصد منه االستفادة من الوفورات ال تتحقق على صعيد تكاليف البناء يف أعقا
طل يت تقيتيتدم العطيتيتاءات .وه يت ا السيتيتعي إىل إعيتيتادة ختصيتيتيص الوفيتيتورات امليزانوييتيتة ابلرجيتيتوع إىل تكيتيتاليف البنيتيتاء
املقيتيتدرة أص يتالا يكشيتيتف عيتيتن تقصيتيتري يف ليتيتزوم جان يت احل يت ر وقيتيتم انطيتيتالق أايتيتغال املشيتيتروع .وابملثيتيتل ،جيتيتر
التخفيتيتيض يف احتييتيتاطي الطيتوارئ ميتيتن  17.2ملييتيتون ييتيتورو إىل  12.7ملييتيتون ييتيتورو ،وبعبيتيتارة أخيتيتر إىل مسيتيتتو
هو أدىن بكثري من املستوايت االحتياطية السارية .ويف النهاييتة احتييتاطي الطيتوارئ اليت ي يُسيتتخدم يف جانيت
منيتيته لتموييتيتل مشيتيتروع االنتقيتيتال تبيتيتني أنيتيته مل ييتيتوفر امليتوارد الكافييتيتة ابلنسيتيتبة ملخيتيتاطر املشيتيتروع عنيتيتدما ووجهيتيتم هيت
املخاطر؛
( ) ونظام حوكمة املشروع يشكو ميتن غييتا التعرييتف املسيتبق لييتات ارجتيتاع املعلوميتات ،وهيت ا
الغييتيتا جعيتيتل جلنيتيتة املراقبيتيتة تسيتيتمي ميتيتن مكت يت ميتيتدير املشيتيتروع ،وتسيتيتب يف تعقييتيتد املعلوميتيتات ال يت تيتيتزود هبيتيتا
الدول األطرا مما أفضيتى إىل نشيتوء ايتكوك مفرطيتة .وإن اسيتتقاللية مكتيت إدارة املشيتروع يف اختيتاذ القيترارات
وك لو مدير اخون املشروع مل يسمحا للالنة املراقبة أبن تكون جيتزءا ميتن إدارة املشيتروع مميتا حيتد ميتن إمكانييتة
اإلنيت ار املسيتبق .وأدوات الرصيتد واإلبيتيتالغ اتسيتمم يف البداييتة بعيتدم كفايتهيتيتا فالعليتم اإلدارة الفعاليتة عصيتيتية.
وكان يتعني على املعنيني ابألمر فيما وص حوكمة املشروع أن يتفقوا يف وقيتم مسيتبق بكثيتري وعليتى ويتو أكثيتر
وضيتيتوحا عليتيتى املواصيتيتفات التقنييتيتة ذات الصيتيتلة ابملسيتيتخوليات ميتيتن حي يت اإلبيتيتالغ وطبيعيتيتة النفقيتيتات احملتميتيتل أن
تتطل من جلنة املراقبة اختاذ قرار سابق لتكبد هيت النفقيتات .وعيتالوة عليتى ذليتو فيت ن رصيتد امليتدفوعات اليت
تُسيتيتدد للمقيتيتاول وال يت يوافيتيتق عليهيتيتا ميتيتدير املشيتيتروع أصيتيتبحم عدمييتيتة الشيتيتفافية حبكيتيتم طريقيتيتة الفيتيتوترة امللخصيتيتة
تلخيصا مبالغا فيه .وه الفوترة تستدعي تثبم مدبر اخون املشروع م إارا مدير املشروع؛
(ج) والتصميم وك لو استخدام احتييتاطي الطيتوارئ لعبيتا دورا مركيتزايا يف حيتاالت اإلنفيتاق الزائيتد.
وه ا االحتياطي ،ال ي أُدم يف امليزانية بغييتة تفيتادي جتيتاوز سيتقف امليزانييتة املت صيتل يف مشيتروع هبيت ا احلاليتم،
واليت ي يسيتيتالل عليتيتى اليتيتدوام تكبيتيتد نفقيتيتات غيتيتري ميتيترآتة ،يعيتيتد أفضيتيتل ممارسيتيتة يف هيت ا النيتيتوع ميتيتن العملييتيتات ،وقيتيتد
عهيتيتر هيت ا االحتييتيتاطي بصيتيتورة رحييتيتة يف امليزانييتيتة قيتيتدار  12.7ملييتيتون ييتيتورو واحليتيتال أن املبليت الفعليتيتي املتيتيتاه هيتيتو
 7.2مليون يورو أما ما تبقى فهو خمصص ملعامالت ال ينطبق عليها القول بعدم قابليتها للتنبخ هبا .وعهرت
على االحتياطي عالمات النفاد اعتبارا من حزيران/يونيه  .2014ومن بني األحداث املوجبة للتعيتويض اليت
زادت يف السعر النهائي املقدار البال  8.34مليون ييتورو اليت ي هيتو انتيت عيتن قيترارات الفرصيتة وليسيتم نتياليتة
أحيتيتداث يتع يت ر التنبيتيتخ هبيتيتا املالزميتيتة للمشيتيتاكل احلقيقييتيتة املقصيتيتود أن يغطيهيتيتا احتييتيتاطي الط يتوارئ .وعليتيتى قيتيتدر
مساس هيت القيترارات ابملشيتروع فهيتي ال تقابيتل األحيتداث اليت يتعيت ر التنبيتخ هبيتا يف إجنيتاز املشيتروع القيتائم وكيتان
املفيتيتروض أن تغطيتيتى بتيتيتدابري ميزانوييتيتة هتيتيتد إىل متويلهيتيتا .ومبليت التعيتيتديالت اإللزامييتيتة النامجيتيتة عيتيتن العييتيتو اليت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )29القرار  ،ICC-ASP/10/Res.6الفقرة .10
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تعتور التصيتميم األصيتلي واألحيتداث اإلكراهييتة اخلارجييتة مبلغهيتا  14.7ملييتون ييتورو .وكيتان احتييتاطي الطيتوارئ
األصلي ( 12.7مليون ييتورو) واإلعانيتة املقدميتة ميتن الدوليتة املضيتيفة ( 2.8ملييتون ييتورو) سيتيكفيان السيتتيعا
معظيتم املصيتاريف اليت ال مهيتر منهيتيتا واليت يتسيتب فيهيتا تنفييت مشيتيتروع البنيتاء ،ليتو مل تيتخد املصيتاريف اإلضيتيتافية
الناجتة عن قرارات الفرصة إىل أعباء إضافية ملها االحتياطي.

رابعا -عرفان وامتنان

 -128ي يتيتود فري يتيتق املراج يتيتع اخل يتيتارجي للحس يتيتاابت تق يتيتدم آايت الش يتيتكر للس يتيتيد إيف يتيتان آلي يتيتي ،امل يتيتدير ،ا يتيتعبة
اخليتدمات اإلدارييتيتة وكيت لو السيتيتيد كينييت جيفيتيتونز ،ميتيتدير مكتيت ميتيتدير املشيتيتروع والسيتيتيد خيتوان إسيتيتيكوديرو،
كبيتيتري املستشيتيتارين يف الشيتيتخون القانونييتيتة والسياسيتيتات العاميتيتة عليتيتى ميتيتا أبيتيتدو ميتيتن ترحيتيتا وميتيتا ب يت لو ميتيتن وقيتيتم
ودعم فعال يف سبيل إجناز ه املهمة بنالاه.

لاية مالحظات املراجعة
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املرفق األول

البياانت املالية لغاية  31كانون األول/ديسمرب 2015
امليزانية

سيناريو أفضل احلالت

سيناريو أسوأ احلالت

141 040 700
6 000 000
719 000
12 046 231
2 549 526
20 492 188
1 500 000
8 300 000
192 647 645

140 792 613
9 354 855
1 417 699
20 485 472
2 556 926
20 090 077
1 488 500
صفر
196 186 141
2 445 703193 740 438

140 792 613
9 356 855
1 417 699
20 699 270
2 556 926
20 090 077
4881 500
صفر
196 401 940
2 238 024194 163 916

ميزانية مشروع البناء
الرصيد (ميزانية مشروع البناء )2 -/-

192 647 645
1 092 793

192 647 645
1 516 271

النتقال
تكاليف االنتقال املرتبطة ابلبناء
رسوم االنتقال
معدات االنتقال
االحتياطي
اجملموع الفرعي لالنتقال

3 207 364
2 784 264
4 818 791
صفر
10 810 419

3 207 364
2 784 264
4 818 791
524 800
11 335 219

11 352 355
541 936

11 352 355
17 136

تكاليف البناء
اكل االتفاق (ابستبعاد العنصر السمعي البصري)
العنصر السمعي ابصري
تكاليف بناء أخر
األحداث املوجبة للتعويض
الرخص واملستحقات
الرسوم
تكاليف أخر
امليزانية اإلضافية ( ا يف ذلو النصي املتوقع)
( )1اجملموع الفرعي للبناء
اجلزء السهمي للمحكمة من عقد ائندسة والبناء
( )2اجملموع الفرعي للسهم الشامل يف البناء

1 067 355
3 450 820
6 834 180
صفر
11 352 355

ميزانية مشروع النتقال
الرصيد (امليزانية  -/-اجملموع الفرعي)
البياانت املوحدة
مشروع البناء
مشروع النتقال
جمموع مشروع البناء  +مشروع النتقال
امليزانية
الرصيد (امليزانية  -/-البياانت املوحدة)
املصدر :مكت مدير املشروع/جمموعة برينو.

4-A-030516

امليزانية
192 647 645
11 352 355
204 000 000

تكاليف أفضل احلالت
193 740 438
10 810 419
204 550 857

تكاليف أسوأ احلالت
194 163 916
11 335 219
205 499 135

204 000 000
550 857

204 000 000
1 499 135
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املرفق الثاين

مقتطف من تقرير جملس مراجعي احلساابت التابع لألمم املتحدة ( ،A/69/5اجمللد اخلامس)

اجلدول  :1التك اااليف املس ااقطة ،امليزاني ااة والنف اااق الزائ ااد يف التك اااليف يف آ ار/م ااار (2014أ) (مبالي ااني
دولرات الولايت املتحدة(ب)

مركز البياانت
تكاليف (بناء)
الثانوية
التكاليف املرتبطة
املشروع

1 877
14
100

امليزانية املعتمدة
ائبات
تعزيز العنصر األم
4
مسامهة يف مركز البياانت الثانوية
4
صفر
1 991
جمموع امليزانية املوحدة
2 115
تكاليف لائية مرتقبة
100
تعزيز العنصر األم
(ج)
140
التكاليف املرتبطة
(ج)
19
مركز البياانت الثانوية
19
140
2 215
جمموع التكاليف النهائية املتوقعة
الخ ااتالف ب ااني امليزاني ااة والتك اااليف النهائي ااة
()15
()140
()224
املتوقعة
املصدر :ليل اجمللس للبياانت الصادرة عن اإلدارة وقرارات اجلمعية العامة.
(أ) يوفر املرفق الرابع تقسيم ا أكثر تفصيالا للميزانية وللتكاليف.
( ) القيم مدورة إىل أقر رقم ابملاليني.
(ج) مل تيتيتدرج ه يت التكيتيتاليف يف اخلطيتيتة الرئيسيتيتية للميزانييتيتة املعتميتيتدة وقيتيتد طلبيتيتم اجلمعييتيتة العاميتيتة اسيتيتتيعا
ابالعتماد على امليزانية.

اجملموع

1 995

2 374
()379

ه يت التكيتيتاليف

 -8إن اإلنفاق الزائد البالغ  379مليون دولر يرتبط ابلقضااي اليت نشأت عان األحاداث الايت
جدت يف باداايت املشاروع وماا مان رااطر جديادة أو زايدات مهماة يف التكلفاة لاهد ا الفا ة قياد
السااتعراض والتكيتيتاليف املرتبطيتيتة ابل يتزايدات يف اإلنفيتيتاق معهيتيتودة يف مشيتيتاريع البنيتيتاء الكيتيترب  ،وخاصيتيتة يف
مش يتيتروع حبال يتيتم وتعقي يتيتد اخلط يتيتة الرئيس يتيتية لألص يتيتول الرأحالي يتيتة .وفيم يتيتا ع يتيتدا التك يتيتاليف املرتبط يتيتة غ يتيتري املميزن يتة
وتكيتيتاليف مركيتيتز البييتيتاانت الثانوي يتيتة ف يت ن اإلدارة قاميتيتم عل يتيتى ميتيتر اليتيتزمن بتق يتيتدم تقيتيتارير بش يت ن ال يتزايدات يف
تك يتيتاليف البن يتيتاء وخم يتيتاطر اليت يت اس يتيتتالدت وق يتيتد زادت رس يتيتوم اخل يتيتدمات املهني يتيتة حبك يتيتم األحيت يتوال املتغ يتيترية يف
السوق .ابإلضافة إىل ذلو ف ن القرار املتعلق ابلتعاليل يف التسليم يف عام  2007أفضى إىل إبرام عقود
سيتيتابقة إلجنيتيتاز التصيتيتاميم ميتيتع ميتيتا اقيتيتمن بيتيته ذليتيتو ميتيتن تغي يتريات أفضيتيتم إىل أايتيتغال إضيتيتافية وأواميتيتر ابلتغييتيتري
ول يت لو ازدادت التكلفيتيتة .وهنيتيتاك ا ن بعيتيتض األايتيتغال ال يت سيتيتيتم إرجاؤهيتيتا إىل ميتيتا بعيتيتد غليتيتق املشيتيتروع يف
حزيران/يونيه  2015وميكن أن يسفر ذلو عن مصاريف إضافية ابلنسبة لألمم املتحدة.
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