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 مجعية الدول األطراف
 

 الدورة التاسعة
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ – ٦ ،نيويورك

 

  ∗استبدال التجهيزاتنفقات بشأن  دثاحمل احملكمة تقرير
  مقدمة  - والأ

") اللجنة"فيما يلي (جلنة امليزانية واملالية ") احملكمة"فيما يلي (كمة اجلنائية الدولية أبلغت احمل   - ١
 بعدد من النفقات اإلضافية الكبرية اليت سيلزم الوفاء ا مثل استبدال يف دورا الثانية عشرة

. )١(ات املباين املؤقتةوالنفقات املتصلة باالنتقال إىل املباين الدائمة اجلديدة، وتسديد إجيارالتجهيزات، 
هذه التكاليف ت اللجنة بأنه يلزم النظر يف التكاليف الكبرية احملتملة ودعت احملكمة إىل حتليل تأثري وأقر

  .)٢(على امليزانية وتقدمي تقرير إىل اللجنة يف دورا الثالثة عشرة

ن نفقات استبدال مة بشأاحملكأعدته  الذيتقرير البت اللجنة برحويف دورا الثالثة عشرة،    -٢
 ،لتجديد أسطول املركبات احملتملة نفقات العنقدم معلومات ي أن التقرير الحظتوت التجهيزا

 وتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع ، تكنولوجيا املعلومات واالتصالواملعدات اإللكترونية ومعدات
يف هذا السياق، و. )٣(٢٠١٥ إىل عام ٢٠١١ة من عام  يف الفتراملؤقتةاإلجيارات املتصلة باملباين  و،العام

 املسببات فيهن بيأن تبواملتعلق باستبدال التجهيزات تقرير بأن تواصل احملكمة استيفاء الأوصت اللجنة 
ناصبهم، يف ممدة خدمتهم  القضاة املنتهية بقاءوحملاكمات املتزامنة، ثل إلتكاليف ماحملتملة األخرى ل
 وأوصت اللجنة كذلك بأن تستخدم .)٤( واملباين الدائمةةاملؤقتملباين ا ات بإجياروالتكاليف املتصلة

  .)٥(احملكمة هذه التنبؤات إلعداد اخلطط اإلدارية واملالية للمشتريات واالستهالك والنقد

ق باستبدال  احملكمة التقرير املتعلتستويفبأن ويف دورا الرابعة عشرة، أوصت اللجنة    -٣
   خططها املتعلقة بالشراء واالستهالكعند وضع  يف احلسباناملشتريات احلالية  ؤخذكي تالتجهيزات ل

 .)٦(تقدمي تقرير إىل اللجنة يف دورا القادمةوعند 

                                        
 .CBF/15/4قة  سابقا بوصفه الوثيصدر ∗
لثامنة، الهاي، الدورة ا الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ) ١(

 .٢٨، الفقرة ١-الد الثاين، القسم باء، (ICC-ASP/8/20) ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٢٦- ١٨

 .٣٠املرجع نفسه، الفقرة ) ٢(
 .٤٩، الفقرة ٢-، القسم باءاملرجع نفسه) ٣(
 .٥٢ املرجع نفسه، الفقرة )٤ (
  .٥٣املرجع نفسه، الفقرة ) ٥(
)٦( ICC-ASP/9/5 ٢٣، الفقرة.  



ICC-ASP/9/19 

2 19-A-041110 

احملتملة نفقات ال عن دثةحممعلومات احملكمة يف هذا التقرير  تقدم ،طلبات اللجنةتلبية لو   - ٤
، مبا يف ذلك معلومات عن النفقات ٢٠١٥ إىل عام ٢٠١١ستبدال التجهيزات يف الفترة من عام ال

وعلى . وغريها من مسببات النفقات احملتملة ناصبهميف ممدة خدمتهم  القضاة املنتهية املتعلقة ببقاء
يمتها قالبنود اليت تبلغ ، يقتصر هذا التقرير على )٧(النحو املتبع يف التقرير السابق املقدم من احملكمة

 . يورو أو أكثر٥٠ ٠٠٠ أو البنود األصغر اليت تصل قيمتها جمتمعة إىل ثر يورو أو أك٥٠ ٠٠٠
ومل تدرج التكاليف املتعلقة . ٢٠١١يف عام وازية  ست حماكمات متعقد ستاكمة أحملوتفترض ا

  .٢٠١١ذه احملاكمات يف هذا التقرير حيث أدرجت يف امليزانية الربناجمية املقترحة للمحكمة لعام 

  لاالستبداات عملي  -ثانيا

  واملقرامليدانيف  اثنتني مها املركبات واملعدات، فئتنيالتجهيزات يف ميكن جتميع عمليات استبدال  -٥
  .على حد سواء

  املركبات  -ألف

تسعى احملكمة إىل خفض التكاليف عن طريق توسيع نطاق الدورات احملددة الستبدال املركبات  -٦
وبينما يعترب استبدال املوجودات يف دورات تبلغ . أخرىمن أجل حتويل التدفقات النقدية إىل نفقات 

راعاة التحسينات ركبات عن طريق م عمر املمن إطالةمتكنت احملكمة مدا مخس سنوات مثالياً، فقد 
، دون اإلخالل مبقتضيات األمن، والتأثري بأقل قدر ممكن على النفقات التقنية يف النماذج اجلديدة

 .لصيانةالواجبة ل

بأن ، )٨(املتعلق باستبدال التجهيزاتيف تقريرها السابق اللجنة احملكمة أبلغت يل املثال، وعلى سب -٧
تؤدي وس.  يورو١ ٥٦٢ ٩٨٧تبلغ س ٢٠١١لتقديرية الستبدال املركبات يف عام التكاليف ا

إىل بلوغ ورقم بشكل كبري اخنفاض هذا الإىل باخلدمة بقاء املركبات مدة إلطالة ستراتيجية احملكمة إ
 .٢٠١١عام فقط يف   يورو١٣٤ ١٨٢ تكاليف االستبدال

وعلى الرغم . الق مكتبها يف أبيشيغإتعتزم تشاد، ويف تقليص وجودها وتتوخى احملكمة أيضاً  -٨
اآلخر سيعاد توزيعه بعض  ال، فإنخصصةالبعثات امللتلبية احتياجات  املركبات باملوقع بعضبقاء من 

 .االقتضاءيات، حسب لعملمن ارى أخمناطق على األرجح إىل 

 -٢٠١١ معلومات حمدثة عن املركبات اليت قد يلزم شراؤها يف الفترة ١اجلدول قدم وي -٩
٢٠١٥. 

                                        
)٧( ICC-ASP/8/27. 
 .املرجع نفسه )٨(
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   املركبات– تاستبدال التجهيزا: ١اجلدول 

الشراء/السنة املتوقعة لالستبدال  

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

املعدلةاخلطة   
/للشراء  

ستبدالاال  

اخلطة 
 األصلية

/للشراء  
 االستبدال

املعدلةاخلطة   
/للشراء  

 االستبدال

 اخلطة األصلية
/للشراء  

 االستبدال

املعدلةاخلطة   
/للشراء  

 االستبدال

 اخلطة األصلية
/للشراء  

 االستبدال

املعدلةاخلطة   
/للشراء  

 االستبدال

 اخلطة األصلية
/للشراء  

 االستبدال

املعدلةاخلطة   
/للشراء  

ستبدالاال  

 اخلطة األصلية
/للشراء  

 االستبدال

 سنة
 الشراء

 البند  الكمية

ةاملكاتب امليداني  
      ٥٠ ٢٨٥ ٥٠ ٢٨٥ صفر    -مركبة، تويوتا الند كروزر ٠١  ٢٠٠٥ 

 اندجامينا
  ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠   اندجامينا- تويوتا كوروال،مركبة ٠١ ٢٠٠٩       
      ٢٨٦ ٠٧١ ٢٨٦ ٠٧١ صفر صفر    -زر تويوتا الند كرو،مركبة ٠٥ ٢٠٠٥ 

 أبيشي
      ٢١٦ ٠٨٩ ٢١٦ ٠٨٩ صفر صفر    بونيا–مركبة تويوتا الند كروزر  ٠٢ ٢٠٠٦ 
      ٣٤ ١٨٢ ٣٤ ١٨٢ صفر   ٦٨ ٣٦٤   بونيا- نيسان باترول،مركبة ٠٢ ٢٠٠٥ 
      ١٥٠ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ صفر   ٢٠٠ ٠٠٠  ٣(نيسان ،مركبة ٠٤ ٢٠٠٥ 

مباالك)باترول١تريانو،  
      ٢١٦ ٠٨٩ ٢١٦ ٠٨٩ صفر صفر   – تويوتا الند كروزر ،مركبة ٠٢ ٢٠٠٦ 

 كمباال
      ٧٣ ١٥٩  ٧٣ ١٥٩   كمباال-نيسان باترول، مركبة ٠٢ ٢٠٠٧   
    ٢٥٠ ٢١١  ٢٥٠ ٢١١   بانغي- تويوتا الند كروزر ،مركبة ٠٥ ٢٠٠٨     
  ٥٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠ باص   ميين١( تويوتا ،مركبة ٠٢ ٢٠٠٩       

  بانغي-) أفانسا١هياسي، 
      ١٠٠ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ صفر   ١٥٠ ٠٠٠ ) اترولب٢  تريانو،١(مركبة، نيسان  ٠٣ ٢٠٠٥ 

كنشاسا –  
  ٣٥ ٠٠٠  ٣٥ ٠٠٠  -ياسيهمركبة، تويوتا ميين باص  ٠١ ٢٠٠٩       

 كنشاسا
      ٢١٦ ٠٨٩ ٢١٦ ٠٨٩ صفر صفر   -مركبة، تويوتا الند كروزر ٠٢ ٢٠٠٦ 

 كنشاسا
  ١٢١ ٢٤٩  ١٢١ ٢٤٩   كنشاسا-بة، نيسان باترولمرك ٠٢ ٢٠٠٩       

 املقر
٤٠ ٠٠٠ صفر      ٤٥ ٠٠٠ *٢٠١٠ صفر صفر صفر   BMW 530iمركبة،  ٠١ 

  )للركاب(
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الشراء/السنة املتوقعة لالستبدال  

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

املعدلةاخلطة   
/للشراء  

ستبدالاال  

اخلطة 
 األصلية
/للشراء  

 االستبدال

املعدلةاخلطة   
/للشراء  

 االستبدال

 اخلطة األصلية
/للشراء  

 االستبدال

املعدلةاخلطة   
/للشراء  

 االستبدال

 اخلطة األصلية
/للشراء  

 االستبدال

املعدلةاخلطة   
/للشراء  

 االستبدال

 اخلطة األصلية
/للشراء  

 االستبدال

املعدلةاخلطة   
/للشراء  

ستبدالاال  

 اخلطة األصلية
/للشراء  

 االستبدال

 سنة
 الشراء

 البند  الكمية

  ٣٧ ٠٠٠  ٤٠ ٠٠٠ )للركاب( مركبة، مرسيدس برت ٠١ ٢٠٠٩         
٤٠ ٠٠٠ صفر      ٤٥ ٠٠٠ *٢٠١٠   صفر   BMW 530i ،مركبة ٠١ 

 )للركاب(
٣٠ ٠٠٠ صفر         )للركاب( ة، رينو إسباسشاحن ٠١   
٣٠ ٠٠٠ صفر          

٢٠١٠** 
)للركاب( شاحنة، رينو إسباس ٠١  

  ٣٧ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ صفر     صفر    BMW 520Dمركبة، ٠١ ٢٠٠٩ 
  )للركاب(

    ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠ )للركاب(شاحنة صغرية، كرايزلر  ٠١ ٢٠٠٨       
  ١٩ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ صفر     صفر   ، رينوموديس صغريةشاحنة ٠١ ٢٠٠٥ 

)ركابلل(  
      ٣٩ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠ ،  صغريةشاحنة ٠١ ٢٠٠٤   

)للركاب(٨رينوترافيك  
  ٣١ ٥٠٠ ٣٠ ٠٠٠ صفر   صفر  ،  صغريةشاحنة ٠١ ٢٠٠٤   

)للركاب(٩وترافيكرين  
      ٢٤ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ صفر صفر  )للبضائع(شاحنة صغرية، رينو  ٠١ ٢٠٠٤   
    ١٩ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ صفر   صفر  غرية، رينو كانغو شاحنة ص ٠١ ٢٠٠٤ 

)للركاب(  
٨٧ ٥٠٠ صفر          ٢٠٠٩-  

٢٠١٠ 
٩(٣,٥(  

 

، باشرةملانظم االستجابة ( مركبات
)دحدة الضحايا والشهوو  

١٦٧ ٥٠٠ صفر  ٣٥٥ ٧٤٩  ٢٧١ ٢٤٩  ٣٠٥ ٢١١  ٢٨٠ ٢١١  ١ ٤٩٤ ٩٦٤  ١٢٨ ١٥٩  ١٣٤ ١٨٢  ١ ٥٦٢ ٩٨٧   باليورواموع   
  . األصل حسب اجلدول أعالهيف ٢٠١١ للقيام ا قبل عام طط أعيدت مع ذلك جدولة املشتريات املخ  *
  .٢٠١٠ الشراء إىل عام  قّدم موعد**

  

                                        
 .م، إخل تتوقف كمية املركبات على احتياجات نظم االستجابة املباشرة احمللية وقدرة الشركاء احملليني على توفري هذه النظ) ٩(
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  املعدات  -باء

أجهزة  و،السمعية والبصريةاألجهزة  و،املعلومات واالتصالأجهزة  اًتشمل هذه الفئة أساس  -١٠
  .األمنأجهزة  و،شعة السينيةاألتصوير بال

 سنواتشراؤها يف ال عن املعدات اليت يلزم استبداهلا أوحمدثة لومات مع أدناه ٢م اجلدول ويقد  -١١
 ٢٠١١حلصول عليها يف عام كان من املقرر اعدات اليت ومت احلصول على بعض امل. ٢٠١٥ - ٢٠١١

لغرف الشبكة احمللية تربيد الوعلى سبيل املثال، مت تركيب نظام . مشاريع أخرىبسيطة يف بوفورات 
ت قلّو. ٢٠١٠عيد الفصح لعام عطلة السمعية البصرية يف اهزة بالوسائل احملكمة قاعات ونظام تربيد 

ومت . العمل ذا تنفيذنتيجة للكفاءة يف )  يورو٧٥ ٦٢٠(التكاليف اإلمجالية عن التكاليف املقدرة 
دال ومت باملثل استب. قسم اخلدمات العامةيف ميزانية  إمجاال متويل املشروع بالوفورات اليت حتققت

قفال االلكترونة األأيضاً  ٢٠١٠يف عام واستبدلت احملكمة  .٢٠١٠يف عام لوازمها صابيح الفلورية وامل
ومل يكن هذا املشروع يف خطة االستبدال األصلية للتجهيزات ولكن كان من الواضح . الدخولقاط لن

 يورو ومت ٦٤ ٣٣٥دال وبلغت تكاليف االستب. لزم استبدال هذه األقفالي أنه لتلفنتيجة لألعطال وا
  .متويلها بالكامل من ميزانية قسم اخلدمات العامة

تقتصر س ،تكنولوجيا املعلومات واالتصالاملتعلقة بجهزة األوشراء باستبدال  وفيما يتعلق   -١٢
بيد أن هذا .  اإلمجالية خلفض النفقاتتداولةملعلى األجهزة اتقوم ا احملكمة سعمليات االستبدال اليت 

 االفتراضي يبلغ العمرعلى سبيل املثال و. يف األجلني الطويل واملتوسطال ميكن أن يستمر  الوضع
وزاد حجم . النموذجي لشبكة ختزين واستعادة كافة الوثائق والبيانات املتعلقة باملعامالت مخس سنوات

لربجميات اا وااستبدال مكونعد ي ومل متقادمةلشبكة  كثرياً يف السنوات الست املاضية وأصبحت االعمل
ولذلك يلزم استبدال الشبكة بأكملها لتقليل األعطال واستمرار الوصول إىل . اخلاصة ا ممكنا جتاريا

وتشمل نظم  .مرتفع جداً الشبكة استبدال يف حالة عدمانقطاع اخلدمة حتمال وا. بيانات املنظمة
اإلدارة اإللكترونية للمحكمة، مثل مة اخلاصة باحملكاملعلومات املتصلة بالشبكة مجيع امللفات والنظم 

  .الربيد االلكتروينو ،نظام سابو

. شبكة جديدة للتخزينوجود األجل على حفظ البيانات الطويل توقف وعالوة على ذلك، ي  -١٣
 ومجيع املعلومات متوافرة. قدراً كبرياً من البيانات خالل السنوات الثماين املاضيةاآلن احملكمة مجعت و

.  االحتياطيةالنسخالسترجاع وا على عمليات كبريا ضغطا ذلكائل االلكترونية ويفرض  بالوساآلن
 بعض رجاعاستبيانات احملكمة ويف بعض احلاالت ال ميكن  رجاعالست ساعة ١٤ويلزم اآلن أكثر من 

البيانات نظام حلفظ ويلزم وجود . طلوبةبيانات امل الرجاعالستلبيانات لصغر حجم النافذة املخصصة ا
دارة البيانات إلمكان إيف أقراص أو شرائط رخيصة رجوع إليها كثريا تم الالراكدة اليت ال يوالقدمية 

وهذه املمارسة هي أفضل املمارسات املتبعة يف هذا اال وستؤدي . الفعاليةاألخرى للمنظمة مبزيد من 
دي عدم وجود نظام وسيؤ.  االحتياطيةالنسخالسترجاع وااالعتماد بوجه أفضل على عمليات إىل 

شبكة التخزين وسيكون ذلك أكثر تكلفة يف األجل توسيع يف ستمرار الطويل األجل للحفظ إىل ا
  .الطويل
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   املعدات–نفقات استبدال التجهيزات : ٢اجلدول 
الشراء/السنة املتوقعة لالستبدال  

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ 
املعدلةاخلطة   
/للشراء  

 االستبدال

 اخلطة األصلية
/للشراء  

 االستبدال

املعدلةاخلطة   
/للشراء  

 االستبدال

 اخلطة األصلية
/للشراء  

 االستبدال

املعدلةاخلطة   
/للشراء  

 االستبدال

 اخلطة األصلية
/للشراء  

 االستبدال

 املعدلةاخلطة 
/للشراء  

 االستبدال

 اخلطة األصلية
/للشراء  

 االستبدال

املعدلةاخلطة   
/للشراء  

 االستبدال

 اخلطة األصلية
/للشراء  

 االستبدال

 سنة
 البند الكمية  الشراء

 املكاتب امليدانية
 ٣,٩حمطة طرفية، حممولة على مقطورة  ٠١ ٢٠٠٦ ١٢٢ ٦٠٣ صفر صفر ١٢٢ ٦٠٣      

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

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

  ونياب -
نظام ثابت لعقد املؤمترات عرب الفيديو  ٠٥ جديد  ٢٥٠٠٠٠ صفر صفر ٢٥٠٠٠٠      ٢٥٠٠٠٠  صفر

   املكاتب امليدانيةميعجب
 املقر

 ٥٠٣٠–جهاز تصوير باألشعة السينية ٠٢  ٢٠٠٣      ١٢٠ ٠٠٠ ١٢٠ ٠٠٠    

 ما   أو٦٠٤٠ زاسيستعاض عنه جبه(
  )يعادله

  ٦٠٤٠-جهاز تصوير باألشعة السينية ٠١ ٢٠٠٣     ٦٠ ٠٠٠ ٦٠ ٠٠٠    
  جهاز تصوير باألشعة السينية ٠١ ٢٠٠٣     ١٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠    

- ١٠٠/١٠٠  
  ٦٠٤٠ -جهاز تصوير باألشعة السينية ٠٢ ٢٠٠٤       ١٢٠ ٠٠٠ ١٢٠ ٠٠٠  
 ٥٠٣٠–األشعة السينيةجهاز تصوير ب ٠٢ ٢٠٠٤       ١٢٠ ٠٠٠ ١٢٠ ٠٠٠  

  أو ما ٦٠٤٠سيستعاض عنه جبهاز (
  )يعادله

  ٦٠٤٠ -جهاز تصوير باألشعة السينية ٠١ ٢٠٠٤       ٦٠ ٠٠٠ ٦٠ ٠٠٠  
-٢٠٠٣ ٧٥ ٠٠٠ صفر صفر ٧٥ ٠٠٠      

٢٠٠٤ 
رفع مستوى (نظام مراقبة الدخول  ٠١

وجودة بطاقات الدخول وأجهزة قراءة 
  )هذه البطاقات

  نظام التربيد لغرف الشبكة احمللية ٠٢ ٢٠٠٤ ٥٠ ٠٠٠ صفر        
نظام تربيد قاعات احملاكمة اهزة  ٠٣ جديد ٧٧ ٠٠٠ صفر        

بالوسائل السمعية والبصرية وقاعة 
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الشراء/السنة املتوقعة لالستبدال  
٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

املعدلةاخلطة   
/للشراء  

 االستبدال

 اخلطة األصلية
/للشراء  

 االستبدال

املعدلةاخلطة   
/للشراء  

 االستبدال

 اخلطة األصلية
/للشراء  

 االستبدال

املعدلةاخلطة   
/للشراء  

 االستبدال

 اخلطة األصلية
/للشراء  

 االستبدال

 املعدلةاخلطة 
/للشراء  

 االستبدال

 اخلطة األصلية
/للشراء  

 االستبدال

املعدلةاخلطة   
/للشراء  

 االستبدال

 اخلطة األصلية
/للشراء  

 االستبدال

 سنة
 البند الكمية  الشراء

  الشبكة احمللية
ربط لللبيانات ا/هرباءالكأعمدة    ١٠٠ ٠٠٠ صفر صفر  ١٠٠ ٠٠٠      

  الكهربائي واملعلومايت 
  املصابيح الفلورية ولوازمهااستبدال كافة   آالف١٠ ٦٥ ٠٠٠  رصف          
 الدائرة ةغلقات املتلفزيونالشاشات   ٢٠٠٤ ٥٥ ٧٥٠ صفر صفر ٥٥ ٧٥٠      

  واحلواسيب يف نظم املراقبة
 ٥٠ ٠٠٠ صفر صفر       

٢٠٠٤  
واخلوادم MM800 حواسيب  

  املسخرة إلدارة النظام األمين
-٢٠٠٥  ٢ ٠٢٠ ٠٠٠ صفر صفر ٢ ٠٢٠ ٠٠٠      

٢٠٠٦ 
لتخزين واستعادة ( التخزين اتشبك ٠١

كافة الوثائق والبيانات املتعلقة 
  )باملعامالت

٢٠٠٣   ٦٧٥ ٠٠٠ ٤٢٥ ٠٠٠ ٦٧٥ ٠٠٠ ٦٧٥ ٠٠٠ ٦٧٥ ٠٠٠ ٦٧٥ ٠٠٠ ٦٧٥ ٠٠٠ ٦٧٥ ٠٠٠-  
٢٠٠٤  

ملعدات قاعة ) على مراحل(االستبدال  ٠١
احملاكمة ولشبكة الوسائل السمعية 

  والبصرية
طريقة للتشفري املأمون (مفاتيح للعموم  ٠١ ٢٠٠٦       ٢٠٠ ٠٠٠ ٢٠٠ ٠٠٠  

  )خاصة بإرسال الوثائق السرية
  مصفوفة فيديوية جبميع نقاط الدخول ٠١ جديدة   ٤٠٠ ٠٠٠ صفر صفر ٤٠٠ ٠٠٠    
  نظام لألرشفة الطويلة األجل  ٠١ جديد ٥٠٠ ٠٠٠ صفر صفر ٥٠٠ ٠٠٠      
  نظام الفيديو حبسب الطلب ٠١ جديد ٢٥٠ ٠٠٠ صفر رصف ٢٥٠ ٠٠٠      
للكشف عن املعلومات   الكترونيةمنصة ٠١ جديدة   ٢٧٠ ٠٠٠ صفر صفر ٢٧٠ ٠٠٠    

  السرية 
  لاممنصة أجهزة التحليل املتك ٠١ جديدة ٢٠٠ ٠٠٠ صفر صفر ٢٠٠ ٠٠٠      
  اموع باليورو    ٣ ٨١٥ ٣٥٣  صفر  ١ ٥٨٤ ٦١٨  ٤ ٢٨٧ ٩٧١  ٩٥٥ ٠٠٠  ١ ٦٢٥ ٠٠٠  ١ ٤٢٥ ٠٠٠  ١ ١٧٥ ٠٠٠  ٩٢٥ ٠٠٠  ٦٧٥ ٠٠٠
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  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام   -ثالثا

بناء على طلب اللجنة يف دورا الرابعة عشرة، أعادت احملكمة النظر يف التكاليف التقديرية لتنفيذ   -١٤
ونتيجة . )١٠(رت ا منظمات أخرىرب اليت مااملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف ضوء التج

 ٣لذلك، متكنت احملكمة من ختفيض ميزانيتها لدعم اعتماد تلك املعايري على النحو املوضح يف اجلدول 
  .أدناه

املعايري احملاسبية وستقدم احملكمة إىل الدورة اخلامسة عشرة للجنة تقريرا منفصال عن اعتماد   -١٥
  .الدولية للقطاع العام

  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام: تجهيزات األخرىال  -٣دول اجل
  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  
اخلطة   

 األصلية
اخلطة 
 املعدلة

  اخلطة 
  األصلية

اخلطة 
 املعدلة

  اخلطة 
 األصلية

  اخلطة 
 املعدلة

  اخلطة 
 األصلية

  اخلطة 
 املعدلة

  اخلطة 
 األصلية

  اخلطة 
 املعدلة

  اخلطة 
 األصلية 

  ة اخلط
 املعدلة

عايري اعتماد امل
اسية الدولية احمل
  طاع العامقلل

  ٦٤ ٣٥٠  صفر  ٢٨٥ ٢٠٠  ٥٣ ٨٣٥  ٦٠٠ ٢٠٠  ١٧٤ ٤٦٧  ٦٣٥ ٢٠٠  ٦٧٧ ٨٠٠  ٣٣٢ ٦٠٠  ٦٥٢ ٨٠٠  صفر  ٤٠٩ ٤٠٠

  املباين   -رابعا

أُبلغت اللجنة يف دورا الثالثة عشرة بأن احملكمة ستتحمل التكاليف اإلجيارية إىل حني استكمال   -١٦
 وسيكون نصيب احملكمة التناسيب يف إجيار املباين املؤقتة بعد انتهاء الفترة. ٢٠١٤املباين الدائمة يف عام 

 يورو، وسيزيد هذا املبلغ حسب ٣ ١٨١ ٢٥٨ حنو ٢٠١٢يف عام  اخلاصة بأماكن العمل اانية
 .)١١( ٢٠١٣ يورو يف عام ٦ ٣٦٢ ٥١٦التقديرات إىل 

لذي وضعه مكتب مدير املشروع، لن يتم االنتقال إىل املباين الدائمة قبل ووفقاً للجدول الزمين ا -١٧
  . أيضا٢٠١٤ًوستتحمل احملكمة بالتايل تكاليف إجيارية يف عام . ٢٠١٤اية عام 

ا يف مساعدوشرعت احملكمة يف التفاوض مع الدولة املضيفة لتخفيض اإلجيار وطلبت إىل الدول   -١٨
  . وقد تنظر اجلمعية أيضاً يف هذه املسألة. ا الثنائية مع الدولة املضيفةالمن خالل اتصاهذا اال 

 بعد انتهاء يوميةوعالوة على ذلك، من املتوقع أن تتحمل احملكمة تكاليف الصيانة الوقائية وال  -١٩
راً من منتصف عام  اآلثار الناجتة عن دفع اإلجيار وصيانة املباين املؤقتة اعتبا٤ويبين اجلدول . الفترة اانية

٢٠١٢.  

  

  

                                        
)١٠(

 ICC-ASP/9/5 ٤٢، الفقرة.  
 .١٠٥، الفقرة ١-، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩... الدورة الثامنة ... الوثائق الرمسية (  )١١(
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   املباين املؤقتة -اإلجيار: ٤اجلدول 
  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

  صفر  ٦ ٣٦٢ ٥١٦  ٦ ٣٦٢ ٥١٦  ٣ ١٨١ ٢٥٨  صفر   املباين املؤقتة- اإلجيار
  صفر  ٥٧٥ ٥٢٠  ٥٧٥ ٥٢٠  ٢٨٧ ٧٦٠  صفر   املباين املؤقتة-الصيانة

  صفر  ٦ ٩٣٨ ٠٣٦  ٦ ٩٣٨ ٠٣٦  ٣ ٤٦٩ ٠١٨  صفر  اموع باليورو

ن أقسام تكنولوجيا املعلومات واالتصال، واألمن مأنشئ فريق عامل يتضمن ممثلني قد و  -٢٠
، واإلعالم والوثائق، ومكتب )مبا يف ذلك وحدة إدارة املرافق واملشتريات(والسالمة، واخلدمات العامة 

وخيتص الفريق العامل بوضع وتنسيق . فعالهذا الفريق عمله مشروع املباين الدائمة بقلم احملكمة، وبدأ 
تيجية األمن، راستإستراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وإ(ستراتيجيات املتعلقة باملباين الدائمة إلا
 ).خلإستراتيجية االنتقال، إ، وواد الغذائيةاملاملقاصف وستراتيجية إو

مع املتطلبات واملواصفات التقنية للمباين ولضمان اتفاق أي جتهيزات جديدة يتم شراؤها متاما   -٢١
اجلديدة، ستعمل وحدة إدارة املرافق واملشتريات وقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال على االتساق 

 يورو أو ٥٠ ٠٠٠ واملشتريات اليت تبلغ قيمتها ٢٠١٥بني العمر املتوقع للمشتريات اجلديدة بعد عام 
تب مدير املشروع ومكتب مشروع املباين الدائمة التابع أكثر من خالل الفريق العامل، مع مك

  .للمحكمة

واالتصال على قسم تكنولوجيا املعلومات التابع ل جملس التوجيه عملوعالوة على ذلك، سي  -٢٢
ومتلك هذه اهليئة اخلربة التقنية الالزمة للنظر يف مدى االتساق . االتساق بني التجهيزات املشتراة اجلديدة

  .ل وستدرج نتائج املناقشات اليت سيجريها الس يف التوصية املقدمة من احملكمة إىل املسج.يف املسقبل

لالنتقال إىل من حيث التكلفة مالءمة أكثر السيناريوهات نظر يف وسيواصل الفريق العامل ال  -٢٣
الذي  الرئيسية للقرار ومن البارامترات. املباينتلك املباين الدائمة وحساب التكاليف املتصلة باالنتقال إىل 

،  املعنية الدوائراملطروحة فعليا على لقضايا اعدد إىل املباين الدائمة ستراتيجية االنتقال إبشأن سيتخذ 
  .القضايا أثناء فترة االنتقالموقف تلك و

  يف مناصبهمخدمتهم مدة نتهية بقاء القضاة امل  -خامسا

ساسي، يستمر القاضي يف منصبه إلمتام أية  من نظام روما األ٣٦ من املادة ١٠عمال بالفقرة  -٢٤
وتشمل التكاليف . بالفعل النظر فيهما أمام الدائرة اليت عني ا القاضيأ حماكمة أو استئناف يكون قد بد

 املدرجة يف ميزانية اهليئة القضائية مرتبات هؤالء ناصبهميف ممدة خدمتهم  القضاة املنتهية املتصلة ببقاء
وميكن حتليل . ملتعلقة مبعاشام التقاعدية، وأي دعم قانوين إضايف يكون الزماً هلمالقضاة، واألقساط ا

 :هذه التكاليف كما يلي

  . يورو١٨٠ ٠٠٠يبلغ اعتيادياً يتلقى القاضي مرتباً  سنوياً : املرتب   ) أ(
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نظام لشخصية وعلى يتوقف املعاش التقاعدي للقاضي على ظروفه ا: املعاش التقاعدي  )ب(
وقد تتراوح هذه التكاليف طبقاً للتقديرات املقدمة من شركة أليانز . ذي يشارك فيهالاملعاشات 

 .٢٠١٠يف عام   يورو٢٣٢ ٠٠٠ يورو و٤٦ ٠٠٠لمعاشات التقاعدية للقضاة بني ل

 طبقا جلدول املرتبات ٣-تبلغ تكاليف الدعم القانوين للموظف برتبة ف: الدعم القانوين  )ج(
  .ورو سنوياً ي١٠٧ ٥٠٠املعمول به حاليا 

وبناء على ذلك، تتراوح تكاليف السيناريوهات اليت تقدم فيها احملكمة الدعم لبقاء القاضي يف   -٢٥
أقل نظم املعاشات التقاعدية تكلفة ودون حاجة إىل ( يورو ٢٢٦ ٠٠٠منصبه سنة إضافية واحدة بني 

ة مع احلاجة إىل دعم قانوين أكثر نظم املعاشات التقاعدية تكلف( يورو ٥١٩ ٥٠٠و) دعم قانوين إضايف
  .شهرياً  يورو٤٣ ٣٠٠ يورو و ١٨ ٨٠٠وميثل هذا معدال يتراوح بني ). إضايف

 ولكن ال ميكنها حتديد التكاليف ٢٠١١ عام يفوتتوقع احملكمة بقاء قاض واحد يف منصبه   -٢٦
ت احملتملة يف قضية الالزمة لذلك لصعوبة التنبؤ بالوقت الذي ستستغرقه اإلجراءات املتعلقة بالتعويضا

 وستحاول اختاذ اإلجراءات الالزمة لزيادة ٢٠١١ولن تطلب احملكمة متويال إضافيا يف عام . لوبنغا
ونظرا لتعقيد . الكفاءة من أجل تعويض أي تكاليف سيتم تكبدها نتيجة لبقاء القاضي يف منصبه

مناصبهم يف السنوات ين سيبقون يف بعدد القضاة الذاإلجراءات واحملاكمات، ال ميكن للمحكمة أن تتنبأ 
 . يف الوقت احلايل٢٠١٥ -٢٠١٢

  الشراء واالستهالك وإدارة النقدية واخلطط املالية   -سادسا

 تكون الفترة املالية بصورة مبدئية من سنة )١٢( من النظام املايل والقواعد املالية١-٢ مبقتضى البند -٢٧
وتعتمد خطة "). اجلمعية"فيما بعد (طراف خالف ذلك تقوميية واحدة إال إذا قررت مجعية الدول األ

 املشتريات من السلع واألعمال واخلدمات يف احملكمة على االحتياجات السنوية الواردة يف ميزانيتها
. املعنينيالربناجمية املعتمدة لكل سنة مالية ويتم حتديها كل ثالثة أشهر بالتشاور مع املوظفني املعتمدين 

تقدمي العطاءات الالزمة اذ اإلجراءات الالزمة لاعات املنتظمة الوقت الكايف الخت هذه االجتمكفلوت
املعنيني بانتظام ملوظفني املعتمدين احملدثة املقدمة من اتقارير على ال هذه االجتماعات وتعتمد. للشراء
  . الواجبة التجديدالعقود وااللتزاماتبشأن 

 يف خطة مشترياا املقبلة املركبات واملعدات الواجبة ويف ضوء التقرير احلايل، ستدرج احملكمة  -٢٨
وستدرج أيضاً النفقات الالزمة لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام بعد موافقة  .االستبدال

  . لتنفيذهانياجلمعية على امليزانية واجلدول الزمين املقترح

                                        
 .، اجلزء الثاين دال)ICC-ASP/1/3 (٢٠٠٢... الدورة األوىل ... الوثائق الرمسية  )١٢(
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لية أخرى لالستفادة من الفرص املتاحة وستواصل احملكمة الشراء باالشتراك مع منظمات دو  -٢٩
  .خلفض التكاليف

 وفيما يتعلق باالستهالك وإدارة النقدية واخلطط املالية، استعرضت احملكمة اخلطط السابقة  -٣٠
وتبني االسقاطات . ستهالك وإدارة النقدية املتعلقة باملركبات واملعداتاال طخطعلي وأدخلت تعديالت 

وسيعاد النظر يف االسقاطات . ية االحتياجات النقدية لتمويل االستثمارات املقررةالواردة يف اجلداول التال
  .وسيتم رصدها بانتظام لتعديل اجلداول الزمنية لالستهالك وتأثريها على االحتياجات النقدية للمحكمة

ملتعلقة اخطة املشتريات واالستبدال احملكمة وضعت وبالنظر إىل انتقال احملكمة إىل مبان جديدة،   -٣١
  .  مكنامل دينعلى أساس احلد األ ٢٠١٥ و٢٠١٤يف عامي باملعدات 

باحملكمة إىل بعض التعديالت األساسية يف العام عايري احملاسبية الدولية للقطاع وسيؤدي اعتماد امل  -٣٢
ارات يف االستثم تنفيذ املعايري هذه ولن تدرج احملكمة عند. السياسات املتعلقة بإدارة املوجودات وتقييمها

موجودات على لل املختلفة لدرجاتوسيكون االخنفاض يف ا. النفقات ولكن ستدرجها يف املوجودات
وستقدم البيانات املالية للمحكمة ).  املمتلكات واآلالت واملعدات-١٧املعيار (حساب العمر املتبقي هلا 

اس قيمتها عند احلصول عليهالة فعلياً وليس على أسبالتايل قيمة املوجودات على أساس قيمتها املسج .  

ويقدم أيضاً قيمة كل بند . الك املعدلة الستبدال املركبات واملعداته خطة االست٥ويبني اجلدول   -٣٣
  .من بنود االستثمار

   الستهالك املركبات واملعداتعدلةاخلطة امل  -٥اجلدول 
  الكمية  *البند  خطة االستهالك

  ةالقيم  السنة املعدلة  السنة األصلية

  املركبات
  ٥٠ ٢٨٥  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٠١    اندجامينا- مركبة، تويوتا الند كروزر

  ٢٥ ٠٠٠  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٠١  اندجامينا-مركبة، تويوتا كوروال
  ٢٨٦ ٠٧١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٠٥   أبيشي- مركبة، تويوتا الند كروزر
  ٢١٦ ٠٨٩  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٠٢  بونيا–مركبة تويوتا الند كروزر 

  ٣٤ ١٨٢  ٢٠١١  ٢٠١١  ٠١ نيا بو- مركبة، نيسان باترول
  ٣٤ ١٨٢  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٠١  بونيا- مركبة، نيسان باترول

  ٥٠ ٠٠٠  ٢٠١١  ٢٠١١  ٠١ مباالك)باترول١، تريانو٣(مركبة،نيسان 
  ١٥٠ ٠٠٠  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٠٣ مباالك)باترول١، تريانو٣(مركبة،نيسان 

  ٢١٦ ٠٨٩  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٠٢  كمباال–مركبة، تويوتا الند كروزر 
  ٧٣ ١٥٩  ٢٠١٢  ٢٠١٢  ٠٢  كمباال- ان باترولمركبة، نيس

  ٢٥٠ ٢١١  ٢٠١٣  ٢٠١٣  ٠٥  بانغي-مركبة، تويوتا الند كروزر 
  ٥٠ ٠٠٠  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٠٢   بانغي-) أفانسا١ ميين باص هياسي، ١(مركبة، تويوتا 
  ١٠٠ ٠٠٠  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٠٢  كنشاسا– مركبة، نيسان
  ٥٠ ٠٠٠  ٢٠١١  ٢٠١١  ٠١  كنشاسا– مركبة، نيسان

  ٣٥ ٠٠٠  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٠١  كنشاسا- ياسيهة، تويوتا ميين باص مركب
  ٢١٦ ٠٨٩  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٠٢  كنشاسا- مركبة، تويوتا الند كروزر

  ١٢١ ٢٤٩  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٠٢  كنشاسا- مركبة، نيسان باترول
  ٣٧ ٠٠٠  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٠١ )للركاب( مركبة، مرسيدس برت

  ٣٧ ٠٠٠  ٢٠١٤  ٢٠١١  ٠١  )للركاب ( BMW 520Dمركبة،
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  الكمية  *البند  خطة االستهالك
  ةالقيم  السنة املعدلة  السنة األصلية

  ٣٦ ٠٠٠  ٢٠١٣  ٢٠١٣  ٠١ )للركاب(نة صغرية، كرايزلر شاح
  ١٩ ٠٠٠  ٢٠١٤  ٢٠١١  ٠١ )ركابلل(شاحنة صغرية، رينو موديس 
  ٣٩ ٠٠٠  ٢٠١٢  ٢٠١٢  ٠١ )للركاب (٨ شاحنة صغرية، رينو ترافيك
  ٣١ ٥٠٠  ٢٠١٤  ٢٠١٢  ٠١ )للركاب (٩ شاحنة صغرية، رينو ترافيك

  ٢٤ ٠٠٠  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٠١ )للبضائع(شاحنة صغرية، رينو 
  ١٩ ٠٠٠  ٢٠١٣  ٢٠١١  ٠١ )للركاب(شاحنة صغرية، رينو كانغو 

  صفر  غري وارد  ٢٠١٠-٢٠٠٩  ٣,٥ )حدة الضحايا والشهودو، باشرةملانظم االستجابة (مركبات 
  ٢ ٢٠٠ ١٠٦  جمموع املركبات باليورو

  املعدات
  ١٢٢ ٦٠٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٠١   أبيشي-  ٣,٩حمطة طرفية، حممولة على مقطورة 

  ١١٩ ٨٠٩  ٢٠١٢  ٢٠١٢  ٠١   بانغي-  ٣,٩ طرفية، حممولة على مقطورة حمطة
  ١١٩ ٨٠٩  ٢٠١٢  ٢٠١٢  ٠١  ونياب -  ٣,٩حمطة طرفية، حممولة على مقطورة 

سيستعاض عنه بأجهزة ( ٥٠٣٠–جهاز تصوير باألشعة السينية
  ) أو ما يعادهلا٦ ٠٤٠

١٢٠ ٠٠٠  ٢٠١٣  ٢٠١٣  ٠٢  

  ٦٠ ٠٠٠  ٢٠١٣  ٢٠١٣  ٠١  ٦٠٤٠ -جهاز تصوير باألشعة السينية
  ١٠٠ ٠٠٠  ٢٠١٣  ٢٠١٣  ٠١  ١٠٠/١٠٠ – جهاز تصوير باألشعة السينية
  ١٢٠ ٠٠٠  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٠٢  ٦٠٤٠ -جهاز تصوير باألشعة السينية
سيستعاض عنه بأجهزة ( ٥٠٣٠–جهاز تصوير باألشعة السينية

  ) أو ما يعادهلا٦ ٠٤٠
١٢٠ ٠٠٠  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٠٢  

  ٦٠ ٠٠٠  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٠١  ٦٠٤٠ -جهاز تصوير باألشعة السينية
رفع مستوى وجودة بطاقات الدخول (نظام مراقبة الدخول 

  )وأجهزة قراءة هذه البطاقات
٧٥ ٠٠٠  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٠١  

  ١٠٠ ٠٠٠  ٢٠١٢  ٢٠١١    ربط الكهربائي واملعلومايت لللبيانات ا/هرباءالكأعمدة 
  ٥٥ ٧٥٠  ٢٠١٢  ٢٠١١     الدائرة واحلواسيب يف نظم املراقبةةغلقات املتلفزيونشاشات ال
  ٥٠ ٠٠٠  ٢٠١٢  ٢٠١١    واخلوادم املسخرة إلدارة النظام األمينMM800 حواسيب 

لتخزين واستعادة كافة الوثائق والبيانات املتعلقة ( التخزين اتشبك
  )باملعامالت

٢ ٠٢٠ ٠٠٠  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٠١  

ملعدات قاعة احملاكمة وشبكة الوسائل ) على مراحل(االستبدال 
  صريةالسمعية والب

٢٠١٣،٢٠١٢  ٠١،  
٢٠١٥،٢٠١٤  

٢٠١٣-٢٠١٢  
٢٠١٥-٢٠١٤  

٢ ٤٥٠ ٠٠٠  

طريقة للتشفري املأمون خاصة بإرسال الوثائق (مفاتيح للعموم 
  )السرية

٢٠٠ ٠٠٠  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٠١  

  ٥ ٨٩٢ ٩٧١  جمموع املعدات باليورو
  ٨ ٠٩٣ ٠٧٧  اموع الكلي للمركبات واملعدات

  .٢٠١٠ إىل عام ٢٠١١يف عام دد أصالً  احملاملصابيح الفلورية ولوازمها ولتربيد لغرف الشبكة احملليةنظام اقدم أيضاً موعد استبدال *  

ومن حيث املبدأ، . املركبات واملعداتاجلدول الزمين املعدل لشراء  أدناه ٦ويبني اجلدول   -٣٤
عمليات الشراء  سنة واحدة، وينطبق الشئ نفسه على ٢٠١١اآلن عمليات الشراء املقررة لعام  تأجلت

  .٢٠١٢املقررة لعام 

  *طة املتعلقة بشراء املركبات واملعداتاخل: ٦اجلدول 
  القيمة  السنة املعدلة  السنة األصلية  الكمية  البند

  ٩٠ ٠٠٠  ٢٠١٢  ٢٠١٠  ٠٢  )للركاب( BMW 530iمركبة 

 املكاتب ميعنظام ثابت لعقد املؤمترات عرب الفيديو جب
  امليدانية

٢٥٠ ٠٠٠  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٠٥  

  ٤٠٠ ٠٠٠  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٠١  مصفوفة فيديووية جبميع نقاط الدخول
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  القيمة  السنة املعدلة  السنة األصلية  الكمية  البند

  ٥٠٠ ٠٠٠  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٠١  نظام لألرشفة الطويلة األجل 

  ٢٥٠ ٠٠٠  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٠١  نظام الفيديو حبسب الطلب

  ٢٧٠ ٠٠٠  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٠١  منصة الكترونية للكشف عن املعلومات السرية 

  ٢٠٠ ٠٠٠  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٠١  منصة أجهزة التحليل املتكامل

  ١ ٩٦٠ ٠٠٠        اموع باليورو

 نظام ونظام التربيد لغرف وقدم أيضا موعد شراء , ٢٠١٠ إىل عام ٢٠١١ قدم موعد شراء مركبتني رينو إسباس للركاب املقرر أصال يف عام *
  .٢٠١٠ إىل عام ليةتربيد قاعات احملاكمة اهزة بالوسائل السمعية والبصرية وقاعة الشبكة احمللية الشبكة احمل

 ةاملتوقعالنفقات  للمركبات واملعدات ولةعد أدناه االحتياجات النقدية امل٧اجلدول ن بييو  -٣٥
 مرتفعة بشكل ٢٠١٢من اجلدير بالذكر أن االحتياجات النقدية لعام و. ٢٠١٥-٢٠١١للسنوات 
  .٢٠١٢حدة إىل عام  بأكملها سنة وا٢٠١١نتيجة لتأجيل اخلطة املقررة للمشتريات لعام ملحوظ 

  طة املقررة لشراء املركبات واملعداتاخل: ٧اجلدول 
  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

  ٦٧٥ ٠٠٠  ١ ٤٤٣ ٢٤٩  ١ ٢٤١ ٢١١  ٧٧٦ ٧٧٧  ٤ ٣٥٠ ٣٤٠  *خطة االستبدال األصلية
          )٤ ٢١٦ ١٥٨(  خطة االستبدال املعدلة

عمليات االستبدال املعدلة من 
   السنوات السابقة

  ٨٧ ٥٠٠  ١٩ ٠٠٠  ٣ ٧١٦ ١٥٨    

        ٦٧٠ ٠٠٠  ١ ٠٨٧ ٠٠٠  خطة املشتريات األصلية
البنود اليت مت احلصول عليها يف عام 

٢٠١٠  
)١٣٧ ٠٠٠(          

      ٦٧٠ ٠٠٠  )٥٨٠ ٠٠٠(  )٩٥٠ ٠٠٠(  اجلدول الزمين املعدل للشراء
املشتريات املعدلة من السنوات 

  السابقة
  ١ ٢٠٠ ٠٠٠        

اً التدفقات النقدية الصافية وفق
  خلطة االستثمار املعدلة باليورو

٦٧٥ ٠٠٠  ١ ٥٣٠ ٧٤٩  ١ ٩٣٠ ٢١١  ٥ ٧٨٢ ٩٣٥  ١٣٤ ١٨٢  

  .عدلت األسعار حسب االقتضاء*

  االستنتاجات    -سابعا

ال استبدال التجهيزات وحددت أولويات هلا ووضعت استعرضت احملكمة احتياجاا يف جم   -٣٦
بانتظام بناء على االحتياجات التشغيلية خطة شاملة لالستبدال مدا مخس سنوات سيتم حتديثها 

 النفقات احملتملة الستبدال التجهيزات يف عام )١٣(وقدرت احملكمة يف تقريرها السابق. وأنشطة احملكمة
لالستفادة بأقصى قدر اليت تبذهلا  نتيجة للجهود  احملكمةومتكنت.  يورو٦ ٠٣١ ١٤٠ مببلغ ٢٠١١

 إىل ٢٠١١ر بقدر اإلمكان من ختفيض احتياجاا يف عام ممكن من املوارد وإطالة دورات االستثما
 . يورو٤٦٦ ٧٨٢

                                        
)١٣( ICC-ASP/8/27.  
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يف ضوء  إىل أدىن حد ممكن ٢٠١١ت احملكمة التجهيزات الواجبة االستبدال يف عام وخفض  -٣٧
أساسية تعترب وقد حدثت هذه الزيادة يف جماالت . للمحكمة يف ذلك العامالزيادة يف امليزانية املقترحة 

  .احلالة اجلديدةملتطلبات االستجابة توازية واملاكمات مواصلة احملواليتها مثل ب حملكمةلوفاء ا

حمدث  موجز  أدناه٨اجلدول رد يف وي. املتوسطوستواجه احملكمة نفقات إضافية كبرية يف األجل   -٣٨
  .نيةواآلثار املترتبة عليها يف امليزا ٢٠١٥-٢٠١١سنوات الستبدال التجهيزات يف الحملتملة للنفقات ا

  موجز عام للنفقات احملتملة الستبدال التجهيزات وغريها من النفقات: ٨اجلدول 
  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  نفقات استبدال التجهيزات

  صفر  ٣٥٥ ٧٤٩  ٣٠٥ ٢١١  ١ ٤٩٤ ٩٦٤  ١٣٤ ١٨٢  املركبات
  ٦٧٥ ٠٠٠  ١ ١٧٥ ٠٠٠  ١ ٦٢٥ ٠٠٠  ٤ ٢٨٧ ٩٧١  صفر  املعدات 

  ٦٤ ٣٥٠  ٢٨٥ ٢٠٠  ٦٠٠ ٢٠٠  ٦٣٥ ٢٠٠  ٣٣٢ ٦٠٠   *لقطاع العاماملعايري احملاسبية الدولية ل
  صفر  ٦ ٩٣٨ ٠٣٦  ٦ ٩٣٨ ٠٣٦  ٣ ٤٦٩ ٠١٨  صفر  املباين 

 ااملنتهية مدة خدمتهم يف ةبقاء القضا
  مناصبهم

  م/غ  م/غ  م/غ  م/غ  صفر

  ٧٣٩ ٣٥٠  ٨ ٧٥٣ ٩٨٥  ٩ ٤٦٨ ٤٤٧  ٩ ٨٨٧ ١٥٣  ٤٦٦ ٧٨٢  اموع باليورو
  .٢٠١١ة بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف امليزانية الربناجمية املقترحة للمحكمة لعام مل تدرج التكاليف املتعلق* 

٣٩-  ا املقبلة وترحب احملكمة بأية توجيهات إضافية تقدمها اللجنة بشأن السبل املمكنة لتمويل نفقا
  .الستبدال التجهيزات

________________  


