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ARABIC 

Orginal: English 

 هالسادسة عش ادلورة 

 ٢۱۰٧اكنون الأول/ ديسمرب ٤٤-٤نيويورك، 

 

 املكتب بشأأن املواضيع الفرعية املزيانوية تقرير

دارة املزيانية واملباين  لرقابة ا 

 

ال ابلوالية اليت ملسرتوم )السويد( معابملزيانية السفري ابر هو  املعينهذا التقرير من طرف امليّسر  يقدم -1

دواردوأأانطها املكتب جبهات  دارة املزيانية واملباين )السفري ا   التنس يق بشأأن املواضيع الفرعية لرقابة ا 

 رودريغزي فلرتي )بوليفيا( والسفري ويليس دلفايل )ابمنا( عىل التوايل يف نطاق الفريق العامل يف الهاي

 )٤(لتيسري شؤون املزيانية

عداد تقارير عن أأنشطهتا خالل عام  -2 . وترد هذه التقارير بوصفها املرفق ٢0٤٧وقامت هجات التنس يق اب 

 الأول واملرفق الثاين هبذا التقرير
 

 

 

 

 
 
 

                                                           
 71١2شباط/فبراير  ١1المكتب المؤرخ  قرار ) ١(
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ل رفق امل  الأور

دارة املزيانية هجة تقرير  .التنس يق املعين مبوضوع رقابة ا 

 مقدمة وخلفية –أألف  

 
، الوالية )٤(حددت مجعية ادلول الأطراف، يف القرار اجلامع اذلي اعمتدته يف دورهتا اخلامسة عشة  -3

 املتعلقة مبوضوع التخطيط الاسرتاتيجي: ٢۱۰٧ابلنس بة لعام 

 فامي يتعلق ابلتخطيط الاسرتاتيجي ]فا ن امجلعية[  

ىل تعدد حاالت التد (أأ ) ري، بأأن يتخذ خل بني املواضيع اليت تتناولها أأفرقة التيساتويص املكتب، ابلنظر ا 

جراءات لتحسني املهام أأو استيعاهبا، وذكل بوسائل مهنا اجراء تقياميت تمكيلية تضطلع هبا هيئات  ا 

 جترهيا أ لية الرقابة املس تقةل وفقا لواليهتا؛ اليتالتدقيق القامئة، فضال عن التقياميت 

ىل  (ب) احملمكة لعقد مشاورات س نوية مع املكتب خالل الثالثية الأوىل بشأأن تس تذكر دعوهتا املوهجة ا 

 الأداء؛ ة وذكل من أأجل حتسني مؤرشاتقتنفيذ خططها الاسرتاتيجية خالل الس نة التقوميية الساب

ىل مكتب املدعية العامة ال بالغ املكتب بتنفيذ الاسرتاتيجية للفرتة  (ج) تس تذكر أأيضا دعوهتا املوهجة ا 

٢۱۰٢-٦۱۰٧. 

ىل املكتب أأن يواصل الاخنراط تطل (د)  مع احملمكة بشأأن وضع اسرتاتيجية شامةل ال دارةيف حوار ب ا 

ىل مجعية ادلول الأطراف يف دورهتا السادسة عشة.  اخملاطر، وأأن يقدم تقريرا عن ذكل ا 

 

، أأقر املكتب توزيع البنود بني الفريق العامل يف الهاي والفريق ٢0٤٦اكنون الأول/ ديسمرب ٢۱ويف  -4

ىل الفريق العامل يف الهاي  العامل يف نيويورك التابعني هل، مبا يف ذكل اس ناد التخطيط الاسرتاتيجي ا 

 ( مكقوم من مقومات تيسري املزيانية.")"الفريق العامل

 

دواردو رودري٢۱۰٧ش باط/ فرباير  ۰٦ويف   -5 ضوع زي )بوليفيا( هجة تنس يق ملو غ، عنير املكتب السفري ا 

دارة املزيا نية"، وهو عنوان املقصود منه أأن يعكس النطاق الشامل للموضوع اذلي س يكون "رقابة ا 

                                                           
)١ ( 02/51ASP/-ICC 
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، واملسائل الرئيس ية اليت ستناط بعهده هجة التنس يق ميكن أأن تس تقى من ٢۱۰٧حمل نظر يف عام 

 )٢(بشأأن معلية التخطيط الاسرتاتيجي للمحمكة اجلنائية ادلولية )"احملمكة"( ٦۱۰٢تقرير عام 

دارة املزيانيةحتقيق املس توى الأ  (أأ )  ملل لرقابة ا 

 مس تجدات معلية التخطيط الاسرتاتيجي (ب)

 وضع اسرتاتيجية شامةل ال دارة اخملاطر (ج)

 

ىل قرارات امجلعية   -6 وتقرر يف وقت الحق أأن يتضمن املوضوع أأيضا مسأأةل املساعدة القانونية، ابالستناد ا 

، املرفق Res.2/01/ICC-ASP؛٦، املرفق، الفقرة Res.8/٤٢/ICC-ASPذات الصةل ويه )

 (.8،املرفق الأول، الفقرةICC-ASP/٥/٤٥.Res؛ ٥الأول، الفقرة 

 

ول كن أأن تنظر فاها ادلميدارة املزيانية ال  يف رمس معامل رقابة  ٢۱۰٧وتمتثل أأهداف هجة التنس يق لعام  -7

الأطراف، والسعي للحصول عىل نظره مشولية فامي خيصر خمتلف الهيئات الفرعية التابعة للجمعية وغريها 

ومن شأأهنا أأن تيّسر الرقابة هذه، وتساعد عىل قيام تبادل لل راء فامي بني ادلول الأطراف بشأأن الهنج 

ن املقصود من هجة التنس يق أأ الالزم اتباعه ملعاجلة هذه القضية. أأما فامي ي  دارة اخملاطر، فا  ن توفر تعلق اب 

حمفال للنظر يف اس تحداث اسرتاتيجية شامةل ال دارة اخملاطر، أأخذا بعني اال عتبار العمل اجلاري 

 ةهجالاضطالع به من قبل الهيئات الفرعية التابعة للجمعية خبصوص هذا املوضوع. واملقصود من 

صالح املساعدة القانونية يف مرحةل سابقة ال التنس يق أأيضا أأن توفر حمفال نعقاد للمس تجدات املتعلقة اب 

 ادلورة السادسة عشة للجمعية.
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 الاجامتعات واملناقشات -ابء

ىل حضور  ٢۱۰٧شهد عام  -8 دارة املزيانية. وقد دعيت احملمكة ا  انعقاد مشاورتني حول موضوع رقابة ا 

ىل ذكل عقدت الفرعية  هجة التنس يق اجامتعات غري رمسية مع ممثيل الهيئات لكتا املشاورتني. ابال ضافة ا 

دارة املزيانية.  التابعة للجمعية املسؤوةل عن جوانب خمتلفة لرقابة ا 

 

ليه هجة التنس يق وذكل لمتكني الفريق العامل من الاس امتع  ٥والاجامتع املعقود يف  -9 أأيلول/سبمترب دعت ا 

ىل لك هيئة من الهيئات الفرعية. وتلقى  وجلنة  الفريق العامل بياانت من ممثيل جلنة مراجعة احلساابت،ا 

. لية للحساابتمكتب املراجعة ادلاخ املزيانية واملالية، ومراجع احلساابت اخلاريج وأ لية الرقابة املس تقةل و 

وقدم هؤالء املمثلون معلومات للمشاركني تتعلق ابلوالية املنوطة بلك مشارك، وطبيعة معلهم ووسائل 

  يق فامي بيهنم.التنس  
 

والحظت هجة التنس يق أأن الاجامتع اكن فرصة مكنت ادلول الأطراف من الاطالع عىل ما قامت  -11

به لك هيئة من الهيئات الفرعية وكيفية تفاعل ادلول الأطراف مع هذه الهيئات فامي يتعلق مبسائل رقابة 

دارة املزيانية. والحظت هجة  راف وأأنه د انشأأهتا مجعية ادلول الأطالتنس يق أأن مجيع الهيئات الفرعية قا 

يتوجب عىل ادلول الأطراف أأن تغطي تاكليف العمليات اليت تقوم هبا. وأأبلغت هجة التنس يق ادلول 

 .)3(وحده قاربت املليوين يورو ٧۱۰٢الأطراف أأن اللكفة املزدوجة لش ىت الهيئات يف عام 
 

ىل ممثيل خمتلف الهيئات ف وخالل هذا الاجامتع، اتيحت لدلول الأطراف فرصة لتوجيه -11 امي الأس ئةل ا 

 خيصر الوالايت املنوطة هبا والعمل اذلي تضطلع به راهنا.

 

                                                           
 ينطوي هذا الرمق عىل ما ييل:   (3)

 من الربانمج الرئييس الرابع( ٤٥۱۱ابلنس بة للجنة املزيانية وجلنة مراجعة احلساابت، الربانمج الفرعي  ٢۱۰٧يورو )املزيانية املعمتدة لعام  ٧٦٢8۱۱ 
ل / أأكتوبر  ٤٤لغاية  يورو )رسوم س نوية ملراجع احلساابت اخلاريج ٤0٧000   (٢0٤٧تشين الأور

 ل لية الرقابة املس تقةل ٢۱۰٧يورو )املزيانة املعمتدة لعام  ٥۰٤ 8۱۱
 ملكتب املراجعة ادلاخلية للحساابت( ٢۱۰٧يورو )املزيانية املعمتدة لعام  ٦٩٤ ٢۱۱

 يورو ٧8800اجملموع: 
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دارة اخملاطر  التخطيط الاسرتاتيجي وا 

ارا مع احملمكة حول معليات و حارتأأى القرار اجلامع اذلي اعمتد يف ادلورة اخلامسة عشة للجمعية  -12

لتنس يق، يف ذكل اسرتاتيجيهتا ال دارة اخملاطر. والحظت هجة ا التخطيط الاسرتاتيجي اليت تقوم لها، مبا

دارة اخملاطر اكن موضوعا نظرت فيه جلنة مراجعة احلساابت وجلنة املزيانية واملالية  يف هذا الصدد، أأن ا 

ىل ادراج الفقرتني التاليتني يف تقرير اللجنة عن ٢۱۰٧عىل حدر سواء )"اللجنة"( يف عام  ، مما افىض ا 

 .)٤(لتاسعة والعشيندورهتا ا

دارة  -۰٩٥ دارة اخملاطر، الحظت ]جلنة مراجعة احلساابت[ مع الارتياح بأأن ا  فامي يتعلق اب 

د ابعتبار  . عالوة عىل ٢۱۰٧جماال من جماالت الأولوية دلى احملمكة ابلنس بة لعام  هاخملاطر ُحدر

دارة اخملاطر  نر يف سُ ذكل، الحظت ] جلنة مراجعة احلساابت[ أأن التوجيه اال داري املتعلق اب 

دارة اخملاطر، واختصاصات هذه اللجنة يه قيد ٢۱۰٧أأذار/مارس  ۱۰ ، فأأنشئت جلنة ا 

ملدعي العام[ أأجرى ] مكتب املراجعة ادلاخلية للحساابت[ اال عداد، وبناء عىل طلب ]مكتب ا

دارة اخملاطر حرضها عدد من املوظفني التابعني ملكتب املدعي العام.  دورات تدريبية حول ا 

دارة اخملاطر.  وأأصدرت ] جلنة مراجعة احلساابت[ مخس توصيات جديدة تتعلق اب 

بت اللجنة مبا أأحرزته احملمكة من تقدم يف ا   -۰٩٦ أأن دارة اخملاطر املتعلقة هبا واوصت بورحر

توافق امجلعية عىل مجيع التوصيات الصادرة يف هذا الشأأن عن جلنة مراجعة احلساابت. وفامي 

خيصر دور منسق اخملاطر عىل صعيد احملمكة بأأرسها، الحظت اللجنة أأن هذه الوظيفة سيتوالها، 

ىليةاال دار  ملكتب مدير شعبة اخلدمات يف الوقت احلارض، موظف ينمتي ما يضطلع  ، ابال ضافة ا 

ىل هذه املسأأةل يف س يبه من املسؤوليات، وأأقرت العزم ع ياس هتا ق اس تعراضها لس  اىل العودة ا 

ىل دارة اخملاطر ينبغي، عاملتعلقة ابملوارد البشية. ورأأت احملمكة ابال ضافة ا  ضوء  ىل ذكل أأن ا 

 دارية اليت تتحملها احملمكة.ال اثر املالية املرتتبة، ادراهجا مضن املسؤوليات اال  

 ٢۱۰8والحظت هجة التنس يق أأن احملمكة تنوي توس يع نطاق اخلطة الاسرتاتيجية الراهنة ليشمل عام  -13

  )٥(۱٢۱٢-٩۱۰٢تغطي الفرتة  8۱۰٢وأأن تعد خطة اسرتاتيجية جديدة يف عام 

 

                                                           
(4)   01/02/ASP-ICC  ٩٦۰و  ٩٥۰، الفقراتن 
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 املساعدة القانونية -٢

ىل احملمكة أأن تعيد تقيمي طريقة أأداء نظام املساعدة القانونية   -14 طلب القرار اجلامع اذلي اعمتدته امجلعية ا 

ظر فاها امجلعية لتن املساعداتدفع  قرتحات الدخال تسوايت عىل س ياسةوأأن تتقدم، عند الاقتضاء، مب

 يف دورهتا السادسة عشة.

الية ملساعدة القانونية وأأسفر ذكل النظر عن ادراج الفقرة التونظرت جلنة املزيانية واملالية يف موضوع ا -15

 :)٦( يف املوجز التنفيذي من التقرير عن دورهتا التاسعة والعشين
، مل يسع اللجنة  -٤٤ يف غياب املعلومات املوضوعية عن اصالح نظام املساعدة القانونية املتوّخر

ا امجلعية. تقيدا حبدود املزيانية اليت أأقرهت سوى التوصية بأأن يكون النظام اجلديد املقرتح أأكرث

وعربت اللجنة عن تطلعها ملقرتحات حمددة خبصوص تقيمي مايل متعمق يف دورهتا املقبةل. وبدون 

احلمك مس بقا عىل نتاجئ املناقشة، أأوصت اللجنة بأأن تبذل احملمكة قصارى اجلهد لعرض اصالح 

ىل احلدر من العبء اال داري دون اخالل  ابحملاس بة وميكن الاضطالع به يف حدود املوارد هيدف ا 

 املتاحة.

 

، عقدت هجة التنس يق اجامتعا ميكن احملمكة من أأن توفر لدلول ٢۱۰٧نومفرب / تشين الثاين ٢ويف   -16

ثة فامي يتعلق ابلعمل يف هذا اجملال. وقدم قمل احملمكة يف وقت سابق عىل هذا  الأطراف معلومات حمدر

خةل عىل نظام تسديد دالتقدم احملرز يف جمال وضع املقرتحات املتصةل ابلتسوايت املالاجامتع تقريرا عن 

 )۱( ٩۱۰٢املساعدة القانونية اعتبارا من عام 

 

زيدا من دثة وعن تطلعها لتلقي ملقمل احملمكة اذلي قدم معلومات حمت ادلول الأطراف عن تقديرها وعربر  -17

وذكل ليتس ىن  ٢۱٤8التفاصيل. ولوحظ أأن جلنة املزيانية واملالية ستنظر يف املسأأةل خالل س نة 

د البعض من ادلول عىل رضورة تقدمي املقرتحات يف  للجمعية اختاذ قرار يف دورهتا السابعة عشة. وشدر

طاء ادلول الأطراف ما يكفي من الوقت لتجري وذكل ال ع ٢۱٤8وقت مبكر من الثالثية الأوىل لعام 

                                                           
ة اال سرتاتيجيرة ملكتب املدعي العامعىل هذا النحو يمت حتقيق اصطفاف التوقيت بني  (5) ة اال سرتاتيجيرة للمحمكة اجلنائيرة واخلطر  اخلطر

(٦) ICC-ASP /22/25   ٤٤الفقرة  

دخال تسوايت عىل نظام امل ٧) م احملرز يف وضع املقرتحات املتعلقة اب  م من احملمكة النائيرة ادلولية بشأأن التقدر عتبارا من عام اعدة القانونية س( التقرير احملدث املقدر ا 

٢0٤٩ (ICC-ASP/22/31) 
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حفصا دقيقا وشامال للمقرتح اذلي يقدم. وأأكد البعض من ادلول الأطراف أأيضا عىل أأمهية متيش أأي 

 )8(مقرتح يقدم مع توصيات جلنة املزيانية واملالية.

 توصيات  –جمي 

لتقرير وذكل لتنظر اتعرض هجة التنس يق، من خالل املكتب، الصيغة املقرتحة اليت ترد يف التذييل لهذا  -18

  القرارات اجلامعة.يفوهذه الصيغة تقرتح الدماهجا يف املزيانية و .فاها امجلعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 اعاله 15 الفقرة انظر  (8)
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 تذييلال 

  ٢۱٤٧صيغة قرار مقرتحة لعام 

دراهجا يف القرار املتعلق ابملزيانية – أألف  يمت ا 

دارة املزيانية  رقابة ا 

 دث ابنتظام؛عي العام تتسم ابدلينامية ويه حتأأن اخلطط الاسرتاتيجية للك من احملمكة ومكتب املد تالحظ-٤

ىل عام  حتيط -٢ ، واعداد خطة اسرتاتيجية جديدة ٤8۱٢علام بنية احملمكة المتديد يف خطهتا الاسرتاتيجية الراهنة ا 

 ؛٢۱٢۱ -٢۱٤٩تغطي الفرتة  ٢۱٤8يف عام 

كيد -۱ أأمهية تعزيز الربط والانسجام بني معلية التخطيط الاسرتاتيجي ومعلية املزينة، وهو أأمر حيوي  تعيد تأأ

 ابلنس بة ملوثوقية واس تدامة الهنج الاسرتاتيجي الأطول أأجال؛

ىل دعوهتا احملمكة ل تشري -٤ فيذ خططها تن  تتناولالل الثالثية الأوىل خمشاورات س نوية مع املكتب عقد ا 

 وراء حتسني مؤرشات الأداء؛الاسرتاتيجية خالل الس نة التقوميية السابقة، وذكل سعيا 

ته الاسرتاتيجية للفرتة  تشري أأيضا -٥ ىل دعوهتا مكتب املدعي العام أأن يبلغ املكتب بتنفيذ خطر  ٢۱٤8 -٢0٤٦ا 

كتب أأن يواصل الاخنراط يف حوار مع احملمكة حول وضع خطة شامةل ال دارة اخملاطر وأأن يقدم امل من  وترجو -٦

ىل ادلورة السابعة عشة للجمعية؛تق  ريرا يف هذا الصدد ا 

ىل ادلول الأطراف من قبل ممثيل جلنة مراجعة احلساابت، ترحب -٧ واملالية،  وجلنة املزيانية ابلعروض املقدمة ا 

واملراجع اخلاريج للحساابت، وأ لية الرقابة املس تقرةل ومكتب مراجعة احلساابت ادلاخلية مع توفري بياانت عن 

 الوالايت املنوطة بلك هجة من هذه اجلهات ووسائل التنس يق فامي بيهنا؛

لتوقيت للمعلومات وتقدم ا حتسني التبادل حسننس يق بيهنا بغية هذه الهيئات الفرعية بتوس يع نطاق الت  تويص -8

تقارير عام يتحقق من نتاجئ عىل صعيدها، وعىل صعيد أأهجزة احملمكة واملكتب وامجلعية وتفعيل قدراهتا الرقابية عىل 

 النحو الأملل؛
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 يف القرار اجلامع: اصيغة حيتفظ هب –ايء 

 املساعدة القانونية –اكف 

رصد عىل رضورة مواصةل د وتشدابجلهود اليت تبذلها احملمكة ملواصةل تنفيذ س ياسة دفع املساعدة القانونية تسمل  -٦٤

كفاءة نظام املساعدة القانونية من اجل دمع وتقوية مبادئ نظام املساعدة القانونية وابذلات احملامكة العادةل، واملوضوعية، 

 )٤(ية واملرونةوالشفافية، والاقتصاد يف اللكفة، والاس مترار 

ل والتوصيات اليت قدمهتا جلنة املزيانة واملالية حول هذه املسأأةل حتيط علام  -مكررة٦٤  )٢(ابملعلومات اليت قدهما املسجر

 

 مرفق ابلوالايت

ىل احملمكة فامي يتعلق  -8 ملساعدة القانونية وأأن ظام اضها لسري معل نااس تعر ، أأن تواصل ابملساعدة القانونيةتطلب ا 

جراء تسو، ودون استبان لنتاجئ املناقشات ، حسب الاقتضاء٢0٤8يف بداية عام  تقدم، ايت مقرتحات تتعلق اب 

واملالية يف  ،عىل س ياسة أأداء املساعدة القانونية لتنظر فاها امجلعية، من خالل جلنة املزيانيةيف حدود املوارد احلالية 

 ؛ةدورهتا السابعة عش 

 
 املرفق الثاين 

 التنس يق املعنية مبوضوع املباين تقرير هجة

 .٢0٤٧ش باط/ فرباير  ٤8عنير املكتب السفري ويليس دلفايل )بامن( هجة تنس يق معنية مبوضوع املباين يف  -٤

ين ابلقرار امن املرفق الث ٧و  ٦تقاة من الفرع ابء، الفقراتن س  م  ٢0٤٧والوالية احملددة ملوضوع املباين لعام  -٢

ICC-ASP/51/Res2  ة واللكفة ومكحلا هبيلكيرةللمكتب والية تتعلق اذلي متت التوصية فيه بأأن يُعهد

ذا لزم الأمر.  الاكمةل للملكية، من خالل الفريق العامل يف الهاي اذلي تتبعه هجة للتيسري أأو جلنة فرعية ا 

و  ٥باين )امل  عقد الفريق العامل يف الهاي )"الفريق العامل"( ما مجموعه مشاورتني بشأأن ٢0٤٧ويف عام  -3

 تشين الأول/ أأكتوبر( ودعيت احملمكة للحضور يف مجيع الاجامتعات. ٤٧

 

                                                           
)١ (  1/01ASP/-ICC01الفقرة 

 .081-071 و 00 الفقرات 01/02ASP/-ICC  من المؤقتة النسخة ) 7(
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 اجللسات واملناقشات –أألف 
 الصيانة الطويةل الأجل واستبدال املعدات -٤

ىل ادلول معلومات أأساس ية فامي يتعلق ابلصيانة الطويةل الأجل  -٤ أأثناء اجللسات اليت عقدت، قدمت ا 

ة البدائل الثالثة اليت اقرتحهتا جلنة الرقابة يف عام واستبدال املعدات  واليت تتناول أأثر  ٢0٤٥وخباصر

 (٤) يف املرتتبة عىل استبدال املعداتالتاكل 

 

ورأأت بعض ادلول أأن انشاء صندوق حمدود النطاق ميكن أأن ميثل خيارا قابال للبقاء يس توجب النظر فيه،  -٥

ىل أأن معلية وضع املزيانية  ة، ابلنظر ا  عادية تشمل لافامي رأأت وهجة نظر أأخرى عدم انشاء أأية هيالك خاصر

 .الطويةل الأجل واستبدال املعدات يف حد ذاهتا الصيانة
 

 أأمور تيسري املزيانية.يف حيامن ينظر  ٢0٤8واتفقت الوفود عىل مواصةل هذه املناقشة أأثناء عام  -٦
 

ىل انتقاء مقاول رئييس جديد س يلكف ابلصيانة الطويةل الأجل واملفروض  -٧ كام أأبلغت ادلول بأأن النية تتجه ا 

. ومت الرتحيب بقيام جلنة املزيانية واملالية ابلتدقيق يف هذه  )٢(٢0٤8نيسان أأبريل  ٤أأن يبدأأ ذكل يف 

داء.  املسأأةل فضال عن وضع مؤرشات للأ
 

8-  ، ة الزمنية املطلوبة للردر ، يف مجةل أأمور، اجلودة واملدر والحظت احملمكة أأن من شأأن مؤرشات الأداء أأن تضمر

اء عىل أأن املقاول اجلديد س يلكف بش ضامان لتحقيق أأفضل مردود للامل املبذول. وأأكدت احملمكة كذكل 

 من مثر هل درايةأأخرى و  بانكذكل مب  امعدات جديدة، جيب ان تكون لكفهتا فعراةل ابلنرظر لكون املقاول ملكف  

 حس نة بأأفضل املامرسات وميكنه اجراء معليات رشاء مشرتكة.
 

 الاحتياجات املتوسطة الأجل من استبدال املعدات -٢

 لعرض ومناقشة خطهتا امخلاس ية بشأأن استبدال املعدات ابملباين ادلامئة للمحمكةاتيحت للمحمكة فرصة  -٩

 اثناء املشاورات غري الرمسية. (3)اجلنائية ادلولية
                                                           

 )ICC-ASP/01 RES.2 (١)  
)7(   01/52ASP/-ICC  من الملخص التنفيذي ٢الفقرة 

(3) ) 22/12ASP/-ICC 
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واكدت احملمكة بوحه خاص عىل رضورة استبدال املعدات حفاظا عىل قمية وموثوقية التشغيل  -٤0

ىل ٢0٢٢-٢0٤8طوال الفرتة  يورو س تفوتر يف اخلطة امخلاس ية  ٢ ٢3 000. وبنيت احملمكة أأهنا حتتاج ا 

ىل الفرضية القائةل بأأن الصيانة الوقائية املنتظمة واملالمئة تطبق وبأأنه ستنفذ الصيانة التصحي  حية ابالستناد ا 

 لكام اقتىض الأمر.

و أأحيطت ادلول بأأن جلنة املزيانية واملالية اتيحت لها فرصة اس تعراض اخلطة وأأوصت احملمكة بأأن  -٤٤

 . ووافقت الوفود عىل تكل التوصية)٢(رأأاي اثنيا من دلن املقاول الرئييس اجلديد تلمتس

ىل أأن امجلعية قررت يف عام  -٤٢ "أأن ال تفوتر أأية تاكليف انمجة عن  ٢0٤٥أأشارت بعض الوفود ا 

ذا ما أأرادت ادلول الأطراف أأنو  )۱(٢0٢٦خالل الس نوات العش الأوىل لغاية عام  داتاستبدال املع ه ا 

ن بوضوح يف قرار يصدر.تعديل   قرار كهذا فيلزم أأن يُضمر

الية وأأكدت ادلول كذكل عىل أأمهية شفافية التاكليف وابدت اتفاقها مع توصية جلنة املزيانية وامل -٤3

ة الربانجمية، وذكل رات الرأأساملية املتضمنة يف املزيانيامثتلخيص عنارص لكفة الاستب القائةل بأأن تقوم احملمكة 

  )٤(عرايضيف شلك جدول اس ت

عندما تمت مناقشة املزيانية  ٢0٤8وشددت ادلول عىل أأن تتواصل هذه املناقشة خالل عام  -٤٤

. وأأضافت احملمكة قولها أأنه ينبغي أأن تدرج تاكليف استبدال املعدات يف ٢0٤٩الربانجمية املقرتحة لعام 

 املباين يف س ياق املزيانية الربانجمية. :الربانمج الرئييس اخلامس

 
 التوصيات –ابء 

تعلق مل اتقدم هجة التنس يق من خالل املكتب التوصيات الواردة يف التذييل املزمع ان يدرج يف قرار  -٤٥

 تقوم امجلعية ابلنظر فيه.ل ابملزيانية 
 

 

 

 

                                                           
)7(  01/02ASP/-ICCP، 021 الفقرة 
)3(  01/51ASP/-ICC، 8 الفقرة 
)4(  01/02ASP /-ICC، 015 الفقرة 
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 التذييل 

دراهجا يف القرار املتعلق ابملزيانية  توصيات  يمت ا 

طراف  نر مجعية ادلول الأ  ا 

ذ تش ىل رير ا   )٤(العمل اذلي اضطلعت به جلنة املراقبة واملتعلق ابللكفة امجللية للملكية ا 

عىل رضورة أأن كفاةل الرقابة الاكفية واملتواصةل من قبل ادلول الأطراف عىل املباين ادلامئة اليت  جمدداوا ذ تؤكد 

 .)٢(استمثرت فاها موارد مالية ذات ابل

وعن أ ليهتا املسخرة لرصد ورقابة تاكليف  )۱(ابملعلومات اليت قدمهتا احملمكة بشأأن استبدال املعدات ترحب -٤

ليف بتوصية جلنة املزيانية واملالية فامي يتعلق ابلتدابري الوقائيرة والتصحيحية لتاك ب كذكلترح ،)٤(صيانة مباناها

عداد  )٥(الصيانة فضال عن استبدال املعدات وكذكل التوصية اليت قدهما مراجع احلساابت اخلاريج بشأأن ا 

دارة مشوع املباين ادلامئة  .)٦(التقارير املالية وا 

صا بتاكليف الصيانة والتشغيل للمباين ادلامئة للمحمكة وذكل يف شلك جدول تطلب  -٢ ىل احملمكة أأن تعدر ملخر ا 

ن يف املزيانيات الربانجميرة اليت تق  رتح مس تقبال، اس تعرايض يضمر

لامتس وهجة نظر اثنية فامي يتعلق ابال ستامثرات الرأأساملية من املقاول القادم يف وقت يس بق تطلب  -3 ىل احملمكة ا  ا 

 بعني اال عتبار العوامل ال يت ذكرها : ادورهتا السابعة عشة، أأخذ

حلاح اال   (أأ ) امدى ا   خدام الفعيل، س تيف احلس بان اال   ستبدال أأخذ 

ذا اكنت هناك عالمات أأخرى بديةل للمنتج لها قمية نقدية أأفضل من حيث القمية النقدية، وما  (ب) ا 

ىل ذكل،  املوثوقيرة، وادلوام وسهوةل اال س تخدام وما ا 

                                                           
)١)2/Res.10ASP/-ICC ، 7و الثاني المرفق/Res.02ASP/-ICC   5۳والفقرة 

)7 ( 2/Res.01/ASP-ICC ٦5، الفقرة 

)3(  01/51ASP/-ICC 

)4(  01/52ASP/-ICC 

)5 )01/02ASP/-ICC  735 - 7١1، الفقرات 

 02/51ASP/-(ICC( 71١1الوثائق الرسمية،... الدورة الخامسة عشرة...  1(

، التوصية: "يوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن تعمد الجمعية، في دورتها المقبلة أو في أقرب وقت 474، الصفحة ١-المجلد الثاني، الجزء جيم 
تبدال المعدات وأن تتوخى حالّ تمويليا ال يعرض للخطر المستوى االحتياطي لصندوق رأس ، الى استعراض التكاليف التقديرية الس71١2ممكن من عام 
 المال العامل".
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 ف عهنا املسوح املتعلقة بأأحدث التوهجات يف السوق.الفرضيات التسعريية اليت تكش (ج)

 الفرص املتودلة عن معليرات الشاء املشرتك (د)

 ،اعلق ابلتأأمني من سائر املؤسسات اليت تتخذ من الهاي مركزا لهادلروس املس تخلصة فامي يت (ه)

ىل امجلعيرة، عن طريق جلنة املزيانية واملالية ويف وقت يس بق ادلورة السابعة  تطلب كذكل -٤ م ا  ىل احملمكة أأن تقدر ا 

ىل اخلربة اليت ا  عشة، تقريرا عن خمتلف اخليارات المتويلية للصيانة الطويةل الأجل واستبدال التاكليف ايال ستناد 

 اكتسبهتا املنظامت ادلولية الأخرى،

كيد  -٥ أأن املكتب ملكرف بوالية تتعلق هبيلك احلومكة وباكمل تلكفة امللكية وذكل من خالل فريقه العامل تعيد تأأ

 .ي أأو عن طريق جلنة فرعية اتبعة عند اال قتضاءايف اله

دة م مع ترحب -٦  .الفنيرة لفائدة املباين ادلامئة التحفن التقدير مبا تربعت به ادلول الأطراف املتعدر
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