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 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ – ٦ ،نيويورك

 

  التقرير عن أنشطة جلنة املراقبة

  

  ملخص

شروع مب ومجيع التطورات ذات الصلة ٢٠١٠ة أثناء عام يقدم هذا التقرير ملخصا ألنشطة جلنة املراقب
  .الدائمة أثناء هذه السنةاملباين 

وقد متت . ويف اية مرحلة التصميم األويل يظل املشروع يف حدود امليزانية واجلدول الزمين احملددين
وتقوم اللجنة . جملس املشروعاملوافقة على التصميم األويل وعلى نظام إجناز البناء من قبل اللجنة املعنية بتوصية 

باستعراض هيكل احلوكمة ذي الصلة باملشروع، وذلك يف أعقاب استعراض النظراء الذي أجراه اخلرباء التابعون 
 نوستقوم اللجنة، إ. للجنة ويف أعقاب تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات واملراجع اخلارجي للحسابات

 بإدخال أي تغيريات تراها مناسبة على هيكل حوكمة املشروع رهنا ،اسعةأذنت بذلك اجلمعية يف دورا الت
  .باملوافقة الالحقة اليت تبديها اجلمعية
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  مقدمة  -والأ

، ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول–نوفمرب /أنشأت مجعية الدول األطراف، يف دورا السادسة املعقودة يف تشرين الثاين  -١
باعتبارها هيئة فرعية تابعة للجمعية لتوفري الرقابة اإلستراتيجية ") اللجنة"ب يشار إليها فيما بعد  (جلنة رقابة تابعة للدول األطراف

  .)١(ICC-ASP/6/Res.1بشأن مشروع املباين الدائمة وفقا للمرفق الثاين بالقرار 

على أن تقدم جلنة املراقبة ، اليت تنص ١٥، املرفق الثاين، الفقرة ICC-ASP/6/Res.1ويقدم هذا التقرير وفقا للقرار   -٢
ويرد يف ملحق . تقارير منتظمة عن احلالة إىل املكتب وأن حتيل مشاريع القرارات أو املعلومات إىل اجلمعية عن طريق املكتب

  .ذا التقرير مشروع قرار لتنظر فيه اجلمعية

، اجتماعني برئاسة صاحب ٢٠٠٩رب نوفم/وعقدت اللجنة منذ الدورة الثامنة للجمعية، امللتئمة يف تشرين الثاين  -٣
 ١٤ مت عقد ٢٠١٠يناير /وحىت كانون الثاين). اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(السعادة السيد لني باركر 

 .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤، الذي انتخبته اللجنة ليكون رئيسا يف )سويسرا(جلسة إضافية برئاسة السيد مارتن ستراب 

  املشروع  -ثانيا

  اختيار املهندس املعماري  -ألف

، ICC-ASP/7/Res.1، وأثناء الدورة الثامنة للجمعية، توصلت اللجنة وفقا للقرار ٢٠٠٩نوفمرب /يف تشرين الثاين -٤
املرفق األول، إىل قرارها النهائي بشأن اختيار مهندس معماري بإسناد العقد إىل مؤسسة مشيدت هامر السن للمهندسني 

  .ملعماريني، جائزة الفائز الثاين يف املنافسة الختيار تصميم هندسي معماريا

وأحاطت اجلمعية علما يف دورا الثامنة، بقرار اللجنة املتعلق بالطلب إىل جملس املشروع أن خيتتم املفاوضات مبا يف   -٥
  .لمهندسني املعمارينيذلك ما يتعلق بأحكام وشروط العقد الواجب إبرامه مع مؤسسة مشيدت هامر السن ل

وأفضى هذا القرار الذي اختذته اللجنة إىل تقدمي شكاوى رمسية من مؤسسة انغاوفن للمهندسني ومؤسسة فييل   -٦
 قامت مؤسسة انغاوفن للمهندسني املعماريني برفع دعوى ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٧ويف . أريتس للمهندسني املعماريني

ومل ترفع . ولة املضيفة ومؤسسة مشيدت هامر السن للمهندسني املعماريني أمام احملكمة احمللية يف الهايقانونية ضد احملكمة والد
  .مؤسسة فييل أريتس أي دعوى جديدة ضد احملكمة

_________________________ 
 –نوفمرب / تشرين الثاين٣٠اسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األس )١(

 . واملرفق الثاين٥، الفقرة ICC-ASP/6Res.1، الد األول، اجلزء الثالث، القرار )ICC-ASP/6/20 (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤
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-ICC، والقرار ٦، املرفق األول، الفقرة ICC-ASP/7/Res.1وأعطت اللجنة موافقتها الالزمة، طبقا للقرار   -٧

ASP/8/Res.5التوقيع على العقد املربم بني احملكمة وبني مؤسسة مشيدت هامر السن للمهندسني املعماريني على ، ١ة ، الفقر
 أثناء مؤمتر صحفي ٢٠١٠مارس / آذار٨ العقد يف لىومت اإلعالن عن التوقيع ع. خبصوص التصميم املعماري للمباين الدائمة

  .عقد يف الهاي

  فقة عليهاالنتهاء من التصميم األويل واملوا  -باء

 عرض التصميم األويل -١

السيد بيارن هامر املعماري  قدم املهندس ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٦يف اجللسة الثالثة عشرة للجنة، املعقودة يف   -٨
 وكانت نقطة البداية فيه ٢٠١٠أكتوبر /مارس وانتهى يف تشرين األول/يف آذارأعداده عرضا يتعلق بالتصميم األويل الذي بدأ 

وأوضح أن .  سبعة أشهر من العمل املكثف مع مجاعات املستخدمني وبلدية الهايبعدووظيفية  إحاطة إعالمية  يفثلتتم
البحر، (ة يف حد ذاا وتزاوج بني البيئة احمللية يقونيوسوف يكون للمبىن قيمة أ. املشروع سعى إلبراز القيم اليت تتبناها احملكمة

). يخارجمنظر كون هلا نافذة تطل تمجيع املكاتب س(لعمل بالنسبة للموظفني يال لمج اومكان) والكثبان ومدينة الهاي
 الشفافية وانعدام خاللالذي حتقق من ( جتسد الكرامة البشرية واالنفتاح يقونةفهي أ: وسيعكس املبىن القيم اليت تتبناها احملكمة

 األمن غري اتيتمتع بأعلى درج(واألمن ) يعين التنوع(ز للعاملية ، واملبىن رم) الطبيعيةإلضاءةاحلواجز وما يتوفر يف املبىن من ا
  .وثوقيةوامل) ي من مسافة معينة مع دمج خمتلف العناصر احمليطة باملبىنئاملر

٩-  ما يتمثل يف تغيري، مقارنة بالتصميم األصلي،يلومن بني التغيريات الرئيسية اليت أدخلت أثناء مرحلة التصميم األو  
ن سيقعان اآلن يف اجلزء الشرقي من قطعة األرض إىل جانب املكان اخلاص مبوقف يواملخزن اللذ يارات املوظفني موقف سموقع

ومن شأن هذا التغيري، يف نظر املهندس املعماري، أن يوفر . وعربات السواتلواحلافالت  وموقف سيارات الزائرين ،الدراجات
وسيبقى املدخل املؤمن . ئف لتشكل منظرا طبيعيا متكامال وغري مكشوفوسيتم دمج كافة الوظا. املزيد من األمن اليومي

 املتوخى منه أن حتت األرضي قوهناك تعديل رئيسي يتمثل يف العمود الفقري للطاب. كما خطط له يف األصلإلنزال القادمني 
  .يشكل جزءا مشتركا يربط املبىن كله لوجستيا وباملخزن

وستتوفر ) ويكون مفتوحا وشفافا(مدخل الرئيسي للمبىن وللمكتبة واملطعم أما الطابق األرضي فسيخصص لل  -١٠
والطابق األرضي هو اجلزء الرئيسي املمكن أن يستخدم للوصول إىل مبىن . الفضاءات املفتوحة بني املباين حتيط ا اجلنان

ت املشتركة مثل املصاعد واملراحيض أساسية من اخلدما نواةوالطوابق املخصصة للمكاتب يف كل مبىن ستتوفر هلا . املكاتب
وتتميز الطوابق مبرونتها وتسمح بفتح مكاتب خمتلفة األحجام فضال عن قاعات لالجتماعات . واملطابخ الصغرية وما إىل ذلك

  .كبرية أو صغرية
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 تعلوا وبرج قاعة احملكمة سيتألف من قاعة حمكمة كبرية يف الطابق األرضي باإلضافة إىل قاعتني أصغر إحدامه  -١١
األخرى يف الطابقني الثاين والثالث فضال عن مركز لإلعالم قابل لتحويله إىل قاعة حمكمة رابعة إضافية إذا دعت الضرورة إىل 

  .ذلك

 أما املنظر الطبيعي فسيكون من وجهة نظر ما منظرا اصطناعيا حياكي ما أمكن املنظر الطبيعي األصلي الذي يتألف  -١٢
وأخريا أوضح املهندس . وهناك مسالك تعرب الكثبان وهناك أيضا برك مائية.  وعشبآجامة، وأشجار و قطعية مكافئمن كثبان

املعماري أن الساحة الواقعة أمام املبىن سيشقها طريق لغاية مدخل املبىن الذي يستعمله املوظفون والزائرون فضال عن السيارات 
. ونية للمبىنقلساحة هي السمة األوىل اليت تعكس القيمة األيوستكون هذه ا. اليت تنقل كبار الشخصيات وما إىل ذلك

  . للمباين الدائمة املقبلة باملوقعا عاماويتضمن املرفق األول ذه الوثيقة منظر

  املساحة اليت يغطيها التصميم األويل  -٢

 ٠٠٠ حنو تبلغلية للمشروع خالل اجللسة احلادية عشرة اليت عقدا اللجنة، أوضح مدير املشروع أن املساحة اإلمجا  -١٣
يرى مدير املشروع أن هذه و. ICC-ASP/6/Res.1 متر مربع كما هو مبين يف القرار ٤٦ ٠٠٠ متر مربع بعد أن كانت ٥٠

 آثار يف جمموع التكلفة ألن التصميم متيز بدرجة عالية من الكفاءة يف الواجهة قياسا االزيادة يف األمتار املربعة لن تترتب عليه
.  احملكمة واللوجستيات تطلبت مساحة أوسع تسمح باحلركةقاعاتراجع إىل حقيقة أن وتزايد األمتار املربعة . ساحة املبنيةبامل

وبين مدير املشروع من ناحية أخرى، أن هذه الزيادة هلا ما يربرها وال ميكن تفاديها القضاء على مسة أو أكثر من السمات 
  .الوظيفية الضرورية للمشروع

  يلالتصميم األولتقييد مبواعيد ا  -٣

ب االفتقار إىل ب من التصميم األويل بسليةمت تأخري عملية حتليل وتغيري وحتديد الشروط اجلديدة خالل املراحل األو  -١٤
 ٧وعلى اثر تلقي الشروط اجلديدة املتعلقة بربج قاعة احملكمة ومبىن املكاتب، يف . املوارد يف التنظيم الذي وضعته احملكمة

، قامت مؤسسة مشيدت هامر السن للمهندسني املعماريني بتحليل النتائج املترتبة بالنسبة ملخطط التصميم ٢٠١٠يوليه /متوز
، بين املهندس املعماري أن التغيريات ستتسبب يف تأخري يتراوح ما بني ٢٠١٠يوليه / متوز١٦ويف رسالة مؤرخة . األويل

وبفضل اجلهود املتضافرة اليت بذلتها مجيع األطراف أمكن للمهندس املعماري أن . ماخلمسة والستة أسابيع بالنسبة للتصمي
 أي أن تاريخ االنتهاء سبق بشهر واحد األجل احملدد ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٧ينتهي من وضع التصميم األويل يوم 

 .األصلي
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٤-  يلتكاليف التصميم األو  

يناير / كانون الثاين١ يف املائة من تكاليف البناء اإلمجالية، بأسعار ٩٠حنو (ورو  مليون ي٩٢باإلضافة إىل ما مقداره   -١٥
 ١٠،٧صص مبلغ إضايف قدره  خ،قامت عليه منافسة وضع تصميم معماري، وهو املقدار الذي شكّل األساس الذي )٢٠٠٩

ذلك لتغطية املتطلبات اإلضافية و"  احتياطيكمبلغ"يف امليزانية )  يف املائة من تكاليف البناء اإلمجالية١٠حنو (مليون يورو 
  )انظر املرفق الثاين. ( يف شىت مراحل املشروعهماستخدال

وأثناء املناقشات اليت استمرت حىت موعد االنتهاء من وضع التصميم األويل واليت دارت بني احملكمة باعتبارها   -١٦
وتبعا .  تغيريات على الشروط احملددة وقدمت متطلبات جديدة للمباين والفرقة القائمة بالتصميم، طرأتالقبستاملستخدمة م

 مليون ٩٥،٣٩لذلك، قرر مدير املشروع أن يرفع يف امليزانية املخصصة للبناء، أثناء مرحلة التصميم األويل، فأصبح املقدر 
 ٣،٣٩( يف املائة ٣٣ه تطي مبا نسب مليون يورو وذلك باستخدام املوارد املتاحة واملتمثلة يف املبلغ االحتيا٩٢يورو بعد أن كان 

  ).مليون يورو

وذلك يشمل املواصفات التقنية . وتقرر كذلك أن يوضع املبلغ االحتياطي املتبقي جانبا لفائدة التصميم النهائي  -١٧
كرسة ومراحل التنفيذ لتغطية خمتلف البنود اليت هي حباجة إىل زيادة تطويرها مثل جانب األمن وداخل املبىن واخلطة امل

  .اخلطة السمعية البصرية، والتصميم املتعلق باملواصالت واملناظر الطبيعية وما إىل ذلك/لتكنولوجيا املعلومات واالتصال

وقدر مدير املشروع .  قدم الفريق القائم بالتصميم، التصميم األويل النهائي٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٢٧ويف   -١٨
 مليون يورو مقارنة بامليثالية املتاحة املقدرة مببلغ ٣،٣١يورو أي مبا يشكل زيادة قدرها  مليون ٩٨،٧تكاليف التصميم مببلغ 

  . مليون يورو٩٥،٣٩

واستنادا إىل هذه . ونوقشت التخفيضات يف التكاليف يف اجتماعات متعددة عقدا األفرقة العاملة وفريق املشروع  -١٩
وعرضت نتيجة التقييم خالل اجتماع جملس . لتصميم للظفر حبلول مالئمةاملناقشات، عقد مدير املشروع اجتماعات مع فريق ا

عن طريق التكاليف يف  مشروعا بقائمة باخليارات من أجل التخفيض ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٨املشروع املعقود يف 
  . مليون يورو٣،٣١غ إجراء تسويات على التصميم وبتغيري بعض الشروط مما يفضي إىل رزمة من الوفورات املمكنة مببل

٥-  يلاملوافقة على التصميم األو  

. ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٤نظرت اللجنة يف املوافقة على التصميم األويل يف جلستها الرابعة عشرة املعقودة يف   -٢٠
مقدمة إىل  توصيات  تتضمن ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٣وكان معروضا على اللجنة رسالة من مدير املشروع، مؤرخة 

نوفمرب / تشرين الثاين٢٣اللجنة بشأن املوافقة على التصميم األويل وملخصا لتقرير مرحلي أعده مدير املشروع مؤرخ يف 
٢٠١٠.  
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وفيما يتعلق بالتصميم وبتقييم اجلودة، بين مدير املشروع أن التصميم يتيح حال جيدا جدا يفي باملتطلبات اليت حددا   -٢١
وأوصى مدير املشروع باملوافقة على التصميم الذي يتيح .  بإقرار توازن جيد بني التكلفة واجلودةسمحلوال تاحملكمة، ويوفر ح

وأشار كذلك إىل أن بعض البنود التفصيلية املعلقة ذات الصلة بالطابع . سمح بإدخال تسويات عند االقتضاءمبا ياملرونة الكافية 
  .أو االنتهاء منها قُبيل بدء مرحلة التصميم النهائيالوظيفي واألمن واالستدامة سيتم تسويتها 

بغية من إدارة املشروع خمتلفة  للمخاطر على مستويات  بسجلّامرفوقكان وأوضح مدير املشروع أن التصميم األويل   -٢٢
  .التصميم النهائييتم حتديثها قبيل مرحلة نظرة ثاقبة على املخاطر احملددة سإتاحة 

 مليون يورو بينه مدير املشروع ٣،٣١م التكاليف، أشار مدير املشروع إىل جتاوز التكاليف مببلغ وفيما يتعلق بتقيي  -٢٣
وعرض قائمة تتضمن .  مليون يورو بالنسبة ملرحلة التصميم األويل٩٥،٤وهو التجاوز الذي يتخطى امليزانية املعتمدة البالغة 

  .بنودا مثانية ميكن فيها حتقيق وفورات

 كافة البنود املدرجة يف القائمة ويف االتفاق املربم مع احملكمة أقرت اللجنة التصميم األويل مقرونا وبعد النظر يف  -٢٤
  :بالشروط والتحفظات التايل ذكرها

شروع على النحو مدير املمتت املصادقة على التخفيضات يف التكاليف املدرجة يف القائمة اليت عرضها   )أ(
  :التايل

  )وباليور(الوفورات     البند
   يورو١ ٥٠٠ ٠٠٠  موقف السيارات واملخزن غري مغطاة بالرمال  -١

   يورو٣٠٠ ٠٠٠   إطفاء يف القاعة اليت تؤوي جتهيزات السواتل واملعداتنظمعدم وجود   -٣

   يورو١٠٠ ٠٠٠  انعدام احلماية من السرقات يف الطابق األول  -٤

   يورو٢٥٠ ٠٠٠  رج قاعة احملكمةسقف الطوابق الثالثة العليا من ب أأدىن يفإجراء خفض   -٥

   يورو٣٢٠ ٠٠٠  ٢ إىل ٤التقليل يف املصاعد من   -٦

   يورو٢٠١ ٠٠٠   والردهة ذات الصلةال ختصص أموال ملدخل ثان خاص باملوظفني  -٧

   يورو٣٠٠ ٠٠٠  الدائمةباين ال توفر عناية لألطفال يف امل  -٨

   يورو٢ ٩٧١ ٠٠٠  لوفوراتاجمموع   

ضيحات اليت تقدم ا مدير املشروع، قرر هذا األخري هو واحملكمة واللجنة خفض عدد املصاعد يف وبالنظر إىل التو
 ٠٠٠وفر إضايف مببلغ (ذلك أصال مدير املشروع ن مصعد واحد كما اقترح عبرج قاعة احملكمة مبصعدين عضوا 

  ). من اجلدول الوارد أعاله٦ يورو أدرج سابقا يف البند ١٦٠

 ميكن التخفيض اإلضايف من املصاعد بربج قاعة احملكمة مع احترام املتطلبات اخلاصة بفصل األطراف وترى اللجنة أنه
وتبعا لذلك طلبت اللجنة إىل احملكمة أن تعيد حبث هذه املسألة مع جمموعات املستخدمني . أثناء انعقاد اجللسات

  .جنة يف أقرب وقت ممكنخالل مرحلة التصميم النهائي للمشروع وتقدمي تقرير عن ذلك إىل الل
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 يفهم من ذلك أن احملكمة إذا ما  أنوقررت اللجنة إلغاء املدخل الثاين اخلاص باملوظفني من التصميم األويل على
من حيث البناء واملعدات  ( عليها بالتكاليف اليت ينطوي مشفوعكانت تصر على إبقائه فعليها أن تتقدم بشرط جديد

الشرط الراهن املتعلق ذا البند يقضي بأن يسع ومتت اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن ). وتكاليف التشغيل املقبلة
  . أن يكون املدخل الثاين جزءا من املشروع يف هذه اللحظةالالتصميم إلحداث مدخل ثان يف املستقبل 

ة مبصادر خارجية نوبالنظر إىل تباين اآلراء اليت عبر عنها مدير املشروع واحملكمة بشأن استنساب االستعا  )ب(
. فيما يتعلق بغرفة املعدات الرئيسية الثانية ومولد طاقة املوارد ذي الصلة وفقا لقائمة الوفورات اليت اقترحها مدير املشروع

وطلبت اللجنة إىل احملكمة وإىل مدير املشروع استعراض هذه املسألة بصورة مشتركة علما بأنه إذا ما مل يتجه التفكري إىل 
ة مبصادر خارجية فيما يتعلق بغرفة املعدات الثانية سيتعني التفكري يف وفورات إضافية متكن من الرتول بالتصميم األويل االستعان

  . مليون يورو٩٥،٤إىل ما يقل عن املبلغ املدرج يف امليزانية أال وهو 

  )باليورو(التكاليف     البند
لرئيسية الثانية وما يقابلها االستعانة مبصدر خارجي فيما يتعلق بغرفة املعدات ا  -٢

  من طاقة تستخدم يف خاالت الطوارئ
   يورو٥٠٠ ٠٠٠

وسيعرض مدير . وستقوم احملكمة، بالتعاون الوثيق مع مدير املشروع، بتقدمي قائمة بالبنود املمكن فيها حتقيق وفورات إضافية
 من مليون يورو ٣،٣١بالوصول إىل مبلغ ال يقل عن  اخليارات املتعلقة ،جتماع التايلال يف ا،املشروع واحملكمة على اللجنة
  .ت بتحقيقه اللجنةأمرالتخفيضات على النحو الذي 

إىل مدير املشروع وإىل احملكمة إعادة النظر يف خمطط قاعات احملكمة وحتديدا املوضع الذي وطلبت اللجنة   )ج(
باإلضافة إىل ذلك . ج عن املعايري املألوفة يف حماكم القانونسيحتله اجلمهور وعدد املقاعد يف شرفة اجلمهور اليت يبدو وأا ختر

  . احملكمة ستحقق املزيد من الوفوراتاتإحاطتها علما مبا إذا كانت خمططات أخرى لقاعطلبت اللجنة 

وطلبت اللجنة إىل مدير املشروع وإىل احملكمة تأكيد هذا الشرط يف املوجز املتعلق مبركز املؤمترات وقد عبر   )د(
 كبريا جدا ا شخصا وهو جمال ضيق بالنسبة لعقد دورات اجلمعية وإن بد٣٥٠ل نه التصميم األويل بفضاء للمؤمترات يسع ع

  .دية اليت تضطلع ا احملكمة مبا يف ذلك اجتماعات الفريق العامل يف الهايابالنسبة لألعمال الع

  القرار املتعلق بنظام إجناز البناء  -جيم

، إىل عرض يتعلق بنظام إجناز ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٦ يف جلستها الثالثة عشرة املعقودة يف استمعت اللجنة،  -٢٥
البناء ذي الصلة باملشروع قدمه مدير املشروع الذي أوضح أن نظام إجناز البناء يشري إىل اللحظة اليت يتم فيها إسناد العطاء إىل 

بني العميل واملتعهد على حني حتدد إستراتيجية العطاء الكيفية اليت يتم ا متعهد فيتحدد على هذا النحو توزيع املسؤوليات 
  .التعامل مع السوق وإعداد الوثائق املتعلقة بالعطاء وما إىل ذلك
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وفيما يتعلق مبشروع املباين الدائمة مت فحص مناذج ثالثة خالل سلسلة من حلقات العمل اليت نظّمت باشتراك مجيع   -٢٦
إدارة املشروع، والفريق املعين بالتصميم اهلندسي، والدولة املضيفة، ومدير مكتب املشروع، ومكتب (شروع األطراف يف امل

، )البناء فقط(النظام التقليدي ) أ: (وهذه النماذج هي) مشروع املباين الدائمة، وقسم املشتريات واخلرباء القانونيون واملستقلون
  .سة والبناءاهلند) ج(التصميم املعماري والبناء ) ب(

وقد أوصى مدير املشروع بنموذج اهلندسة والبناء بعد النظر يف اجلوانب الرئيسية ملختلف النماذج اليت ينطوي عليها   -٢٧
ومنوذج اهلندسة والبناء يضمن قابلية التصميم املعماري للبناء وتأثري . نظام إجناز البناء، وحالة املشروع وسجل خماطر املشروع

ويف إطار هذا النموذج يصبح الفريق املعين بالتصميم بعد وضع تصميمه جزءا من . حتديد املواصفات التقنيةاحملكمة لغاية 
ومن ناحية أخرى بات من املتأخر عن أوانه انتقاء منوذج التصميم والبناء يف املرحلة الراهنة من . التنظيم التابع للمتعهد

  .ء االجتماع هذه التوصيةوقد أيد اخلبري املستقل احلاضر أثنا. املشروع

. ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٤نظرت اللجنة يف املوافقة على نظام إجناز البناء يف جلستها الرابعة عشرة املعقودة يف   -٢٨
 تتضمن توصية باعتماد ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٣وكان معروضا على اللجنة رسالة موجهة من مدير املشروع مؤرخة 

  .نوفمرب/ تشرين الثاين١٨ والبناء الذي أقره جملس املشروع يف جلسته املعقودة يف منوذج اهلندسة

من ناحية . وأوضح مدير املشروع أن السند الرئيسي للتوصية ذا النموذج يكمن يف تفادي املخاطر أثناء مرحلة البناء  -٢٩
  .دة اليت ميكن أن يظفر ا املتعهأخرى يوفر هذا النظام فرصة أفضل لتقصري مدة البناء بفضل احللول التقني

  .وأيدت اللجنة منوذج اهلندسة والبناء كما أوصى به مدير املشروع وأقره جملس املشروع  -٣٠

  بيان بتحديد التكاليف  دال

 ١٦قدم مدير املشروع عرضا ينطوي على بيان بتحديد التكاليف يف اجللسة الثالثة عشرة اليت عقدا اللجنة يوم   -٣١
ومعدات املستخدم واألثاث، إىل جانب . ، وهلا صلة باستثمار املستخدم للمعدات ولألثاث٢٠١٠نوفمرب /لثاينتشرين ا

، غري مدرجة يف مبلغ "٤اإلطار  " بوصفهاتتكون من النفقات اليت يشار إليها عادة) أي تكاليف النقل(التكاليف التشغيلية 
 ال ميكن تغطيتها إال عن طريق ٤اليف االستثمارية الواردة يف اإلطار أما التك. )٢( مليون يورو١٩٠امليزانية الذي قدره 

  .امليزانيات السنوية للمحكمة أو من خالل ميزانية تتمثل يف االستثمار دفعة واحدة

_________________________ 
 من ١٢ الفقرة ICC-ASP/6/Res.1، الد األول، اجلزء الثالث، القرار )ICC/ASP/6/20 (٢٠٠٧... الدورة السادسة ...  الوثائق الرمسية )٢(

 من ٤، الفقرة ICC-ASP/7/Res.1، الد األول، اجلزء الثالث، القرار )ICC-ASP/7/20 (٢٠٠٨... الدورة السابعة ... الديباجة، الوثائق الرمسية 
 من ١٠، الفقرة ICC-ASP/8/Res.5، الد األول، اجلزء الثاين القرار )ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩... الدورة الثامنة ... الديباجة؛ الوثائق الرمسية 

 .املنطوق
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وشدد مدير املشروع على أن معدات املستخدم واألثاث ينبغي أن حيددا من قبل احملكمة يف أقرب وقت ممكن بالنظر   -٣٢
ويتعني على احملكمة أن تقرر أي البنود . هلا أثرها يف مشروع البناء) مثل تلك املستخدمة يف األمن الداخلي(بعض البنود إىل أن 

  .املوجودة راهنا يف مبانيها ميكن إعادة استخدامها يف املباين اجلدية وأي البنود يلزم أن تشترى من جديد

  اخلطة املناطقية  -هاء

 أن مدير املشروع تقدم بشكوى رمسية ٢٠١٠يونيه / حزيران٧تها السابعة، املعقودة يف الحظت اللجنة، يف جلس  -٣٣
وبين مدير املشروع أن بلدية الهاي وضعت اخلطة املناطقية احلالية على أساس . لدى بلدية الهاي تتعلق باخلطة املناطقية

وأبلغت . ت املكعبة لربج قاعة احملاكمة وملقصورة األمنالتصميم الفائز يف املنافسة وقد أسفر ذلك عن إتاحة عدد أقل من املترا
ا قريبا اللجنة بأن املناقشات جارية مع البلدية وأن مدير املشروع يرى أن املسألة ستحل عم.  

ركازيرن ومن شأن ذلك أن تترتب عليه سندوالحظت اللجنة بقلق أن التدفئة ال تتوفر يف املناطق املتامخة ملوقع ألك  -٣٤
  عنوبني مدير املشروع أن البلدية قد أكدت، وقت اإلعالن. لية كبرية املقدار فضال عن تأثريها يف استدامة املشروعآثار ما

واملناقشات جارية بني البلدية وبني الدولة حول . املنافسة الختيار تصميم معماري، بأن التدفئة اخلاصة باملنطقة ستكون متوفرة
  .هذه املسألة

  اليةاملسائل امل  -ثالثا

  التقارير املالية اليت يقدمها مدير املشروع  -ألف

، يف التقارير ٢٠١٠أبريل / نيسان١٣مارس و/ آذار٥نظرت اللجنة يف جلستيها اخلامسة والسادسة املعقودتني يومي   -٣٥
 عن األموال ووفّرت التقارير معلومات.  اليت قدمها مكتب مدير املشروع٢٠١٠ والربع األول من عام ٢٠٠٩املالية عن سنة 

املسحوبة من القرض الذي خصصته الدولة املضيفة والفوائد املتراكمة والنفقات اليت تكبدت يف سبيل املشروع واحلالة فيما 
 ICC-ASP/9/CBF.1/5. يتعلق بالتسديد دفعة واحدة

ورة جول مستوى التفصيل املطلوب وطلبت جلنة املراقبة إىل جلنة امليزانية واملالية، يف دورا الرابعة عشرة، إسداء املش  -٣٦
  .)٣(أن يتوفر يف التقارير املالية واملساعدة على حتديد العناصر الناقصة اليت تستحق إدراجها يف التقارير املقبلة

وقد أوصت .  بالنظر لطبيعة املعلومات اليت تتضمنهايصعب فهمهاوالحظت جلنة امليزانية واملالية أن التقارير املالية   -٣٧
معلومات أساسية تتطلع إىل املستقبل وتؤشر إىل خماطر "امليزانية واملالية، بصفتها االستشارية، بأن تتضمن التقارير املالية جلنة 

_________________________ 
)٣( ICC-ASP/9/CBF.1/5 ٢٤، الفقرة. 
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وأوصت جلنة امليزانية واملالية باإلضافة إىل ذلك بأن ".  مت اختاذها للتغلب على تلك املخاطر اليتاملشروع فضال عن اإلجراءات
   )٤(ات املالية الناجتة على سبيل املثال عن اخنفاض معدل التضخم الذي كان متوقعا أصالتتضمن التقارير الوفور

 يف التقرير الثالث ملكتب مدير ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٢ونظرت جلنة املراقبة، يف جلستها السابعة املعقودة يف   -٣٨
 من األنشطة ذات الصلة مبشروع املباين الدائمة ر التقرير معلومات عما استجدووفّ. ٢٠١٠املشروع، عن الربع الثاين من عام 

 امليزانية ةومتشيا مع توصيات جلن. ٢٠١٠مع التركيز على اجلوانب املالية للمشروع وذلك حىت اية الربع الثاين من عام 
 للتخفيف من جهت يف إطار املشروع واقترح التدابريوواملالية، تضمن التقرير استعراضا للتحديات الراهنة الرئيسية اليت و

وأخريا تضمن التقرير ميزانية منفصلة بزيادة يف املاضي مع تقدير بالزيادة لغاية اللحظة . برز األنشطة املقبلة للمشروعوأاملخاطر 
  .املبىن للمحكمةاليت يسلم فيها 

التقرير الرابع ملدير  يف ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ونظرت جلنة املراقبة يف جلستها الرابعة عشرة املعقودة يف   -٣٩
صا ألنشطة مكتب مدير املشروع أثناء ملخ والذي يوفر حتديثا للمشروع و٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٣املشروع، املؤرخ 

اليت وتضمن التقرير أيضا نظرة عامة عن التحديات الرئيسية . ٢٠١٠ ومعلومات مالية تتعلق بالربع الثالث من عام ٢٠١٠عام 
  .ى صعيد املشروع والتوصيات املتعلقة بالتخفيف من أثر تلك التحدياتتواجه حاليا عل

٤٠-  دم من قد مدير املشروع على أن املشروع يبقى يف حدود امليزانية وأنه ال داعي هناك ألن يستخدم القرض املوشد
  .من األقساط اليت تلقتها احملكمة دفعة واحدة هديسدمت ت بالنظر إىل املستوى الراهن ملا ٢٠١٢الدولة املضيفة لغاية حلول عام 

  التسديد دفعة واحدة والقرض املقدم من الدولة املضيفة  -باء

-ICC، دعت مجعية الدول األطراف، يف القرار ٢٠٠٨نوفمرب /يف دورا السابعة املعقودة يف تشرين الثاين  -٤١

ASP/7/Res.1، يف التكاليف اإلمجالية املقدرة للبناء دفعة بهاي الدول األطراف إىل النظر يف إمكانية دفع نص٧ و٦ الفقرتان 
 وبناء على توصية جلنة املراقبة .األرصدة عند حتديد تكاليف املشروع النهائية رهنا بالتعديالت اليت قد تدخل على قيمة ،واحدة

ديد يف األجل احملدد للدول قررت مبوجبه التمالذي ، ICC-ASP-8-Res.8اعتمدت اجلمعية، يف دورا االستثنائية الثانية، القرار 
  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٥األطراف خليار التسديد دفعة واحدة لغاية 

ويف أعقاب استفسار وجهته جلنة املراقبة يف جلستها السادسة أبلغ مدير املشروع اللجنة يف جلستها السابعة املعقودة   -٤٢
يف ضوء عمليات التسديد مرة واحدة عاد إليها، ، أن الدولة املضيفة قد قبلت املقترح الداعي ألن ي٢٠١٠يونيه / حزيران٢٢يف 

  .٢٠١١ و٢٠١٠ السنتني  وذلك لتفادي الفوائد املتراكمة عنهاحبت من القرض املقدم مناملقبلة املبالغ املالية اليت س

_________________________ 
)٤( ICC-ASP/9/5،  ٨٦الفقرة. 
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 خيار التسديد دفعة واحدة ملا عليها من أقساط ومتثل ا دولة طرف٢٥، انتقت ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩وحىت   -٤٣
 ١٧وعات جزئية أو كاملة مقدمة من وحىت هذا التاريخ نفسه، مت تلقي مدف.  يورو٣٢ ٣٩٥ ٦٤٧هذه األقساط ما قيمته 

وترد يف املرفق الثالث تفاصيل إضافية عن اخليارات واألموال املسددة دفعة .  يورو١٧ ٦٣٩ ٩٠٦دولة طرف مبلغها اإلمجايل 
  .واحدة

بالنظر و .رد يف املرفق الرابعياملسددة دفعة واحدة والقرض أتية من املبالغ تألموال املام استخدعلق باوأحدث جدول يت  -٤٤
وما مت تلقيه فعال من األموال يبين أن يف اإلمكان دفعة واحدة ألقساط لد يسدمن تإىل ما جرى االلتزام به يف الظرف الراهن 

  .٢٠١١ و٢٠١٠دون االضطرار إىل السحب من القرض املقدم من الدولة املضيفة يف عامي متويل املشروع 

  األول ملشروع القراررفقن باعتباره املول التدفقات النقدية، الذي ضم التقديرات، فإن جدتحقيقوفيما يتعلق ب  -٤٥
 فما ٢٠١١واعتبارا من عام .  حبسب التقديرات السابقة٢٠١٠ وعام ٢٠٠٩ يبني ما مت إنفاقه يف عام )٥( باملباين الدائمةاملتعلق

  .اد إىل نظام إجناز البناء واجلدول الزمين املعتمدينبعد، يعكس جدول التدفقات النقدية التنبؤات املتعلقة بالنفقات معدلة باالستن

  "التكلفة باملقابل للتأخري"منوذج   -جيم

يتعلق عرضا  مدير املشروع مدق، ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٦يف اجللسة الثالثة عشرة للجنة، املعقودة يف   -٤٦
 أمثلة على أورد خمتلف مراحله ون يشهده املشروع يفبالنموذج الذي أعد حلساب  التكلفة املترتبة على أي تأخري من شأنه أ

وقد أعد النموذج من أجل حساب تكاليف التأخري والوفورات اليت ميكن أن تتحقق من وراء . شىت سيناريوهات التأخري
عني كسب الوقت ومل يكن القصد منه التخفيف من آثار أي تأخري ولكن القصد منه هو تأثري أداة الختاذ القرارات حني يت

  .االختيار بني التكلفة وبني التأخري

ال تدخل ( ماليني يورو ٦،٧وبني مدير املشروع أن التكاليف الثانوية للمباين املؤقتة اليت تتكبدها احملكمة تتمثل يف   -٤٧
سنة وهي  مليون يورو كل ١٦،٨بينما املباين اجلديدة ستكلف احملكمة ) فيها تكاليف الصيانة اليت تدفعها الدولة املضيفة

وتدخل يف تكاليف املباين الفوائد اليت تسدد على قرض الدولة املضيفة وتكاليف الترميم . التكاليف املترتبة على ملكية املباين
م مدير املشروع يف مرحلة الحقة تقسيما دوسوف يق. واية دورة احلياة واالستهالك باإلضافة إىل التكاليف التشغيلية

النفقات ي مقارنة بني التكاليف اليت تتكبدها لقاء املباين املؤقتة ورملكية املباين لكي يسمح للجنة بأن جتللتكاليف املترتبة على 
وعلى أية حال يرى مدير املشروع والقيم عن . ستتكبدها بالنسبة للمباين الدائمة وأن تتخذ التدابري املناسبة الالزمةاليت املقبلة 

  .ندس املعماري يتسم ببالغ اجلدوى والفعالية بالقياس إىل التكلفةاملشروع أن التصميم الذي قدمه امله

 على شهر واحد من التأخري ما بني ةوبالرغم من تغري األرقام من مرحلة إىل أخرى، عموما ما تتراوح التكاليف املترتب  -٤٨
تكاليف بالرسوم وبالعمل وتتصل هذه ال)  يف املائة من الزيادة السنوية٣أو ما يعادل ( يورو ٥٠٠ ٠٠٠ و ١ ٠٠٠ ٠٠٠

_________________________ 
)٥  ( ICC-ASP/9/28/Add.1. 
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 يورو يف الشهر إذا ٥٠٠ ٠٠٠اإلضايف وما إىل ذلك وما يتبقى فيمثل تكاليف تسديد إجيار املباين املؤقتة أي مبلغ إضايف قدرة 
  .ما تقرر التمديد يف فترة اإلجيار ااين

 ١٩٠ك إجنازه ممكنا يف حدود  بالرغم من التأخري سنة واحدة يف املشروع يظل مع ذل،وأوضح مدير املشروع أنه  -٤٩
 التضخم أساسا يف السنة األخرية وإىل حقيقة أن غيابوهذا راجع باألساس إىل شبه . مليون يورو وهو املبلغ املعتمد يف امليزانية

  .الرسوم اإلضافية النامجة ميكن استيعاا يف حدود امليزانية

  تفعيل هيكل احلوكمة  -رابعا

  مقدمة  -ألف

-ICCوالقرار  ICC-ASP/7/Res.1، نظرت اللجنة وفقا للقرار ٢٠١٠مارس / آذار٥خلامسة املعقودة يف يف جلستها ا  -٥٠

ASP/8/Res.5  وقد أبلغ مدير .  الذي يلخص يف مجلة أمور، هيكل احلوكمة)٦(مشروع الدليل الذي أعده جملس املشروعيف
اف متت زيادة بلورته حبيث يعكس االحتياجات الفعلية املشروع احملكمة بأن هيكل احلوكمة الذي أقرته مجعية الدول األطر

وعلى ضوء هذا، اتفقت .  وتفعيل اهليكلفيذوالحظت اجلمعية عددا من التحديات الواجب التغلب عليها يف تن. للمشروع
  . شهرأ هيكل احلوكمة يف غضون ثالثة اجلمعية على إعادة النظر يف

، على التوايل، كان معروضا ٢٠١٠يوليه / متوز٥يونيه و/ حزيران٢٢ني يف بعة والثامنة املعقودتاويف جلستيها الس  -٥١
سائل متعددة واردة من مدير املشروع ومن املسجلة ومن مدير احملكمة اقترحوا فيها عددا من على جلنة املراقبة مذكرات ور

  .القضايا ذات الصلة يكل احلوكمة

 الحظت اللجنة بقلق استمرار تقدمي شكاوى هلا صلة بتفعيل ٢٠١٠يه يول/ متوز٥ويف جلستها الثامنة املعقودة يف   -٥٢
األطراف املعنية اعتماد و. هيكل احلوكمة التابع للجنة املراقبة واردة من احملكمة ومن األجهزة التابعة هلا ومن مدير املشروع

، كمجلس املشروع أنسبدي هلا يف حمافل باملشروع على جلنة املراقبة فيما يبدو لتسوية هذه القضايا املطروحة عوضا عن التص
 . الداخلية للمحكمةأو عن طريق اآلليات

 

 

 

  

_________________________ 
 .٢٠١٠/ آذار٣ مؤرخ يف )٦(
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 املراجعة اخلارجية للحسابات  -باء

 ٣١يناير إىل / كانون الثاين١ الوارد يف البيانات املالية للفترة من ٢٠٠٩نشر تقرير املراجع اخلارجي للحسابات لعام   -٥٣
 من هذا التقرير على ما ٢٦ الوارد يف الفقرة ١وتنص التوصية . ٢٠١٠يوليه /متوز ٢٨ يف )٧(٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

يوصي بأن تستعرض جلنة املراقبة، بعد الفترة األولية من العمليات، الترتيبات اإلدارية املتعلقة باملشروع، للتأكد من أا "يلي
  ".ر القدرة على املساءلة بصورة واضحة وكاملةالغرض، وتوفّتفي ب

  :)٨(وصدرت عن املراجع اخلارجي للحسابات توصيات أخرى واردة يف التقرير هي اآليت ذكرها  -٥٤

نوصي بتفويض االختصاصات وحتديد السلطات على املستوى املناسب وبتوفري املعلومات والسلطات   -٢"
  ي اجلهة املسؤولة عن املشروع؛وينبغي أن يكون الترخيص يف اية األمر يف أيد. والرقابة الكافية هلم ألداء مسؤوليام

نوصي بإقامة قنوات اتصال فعالة بني جملس إدارة املشروع وجلنة املراقبة وجملس التنسيق باحملكمة من أجل  -٣
 ؛ضمان وصول مجيع املعلومات حبرية وصراحة إىل مجيع األجهزة داخل احملكمة

ع واملستخدمني لضمان تلبية املشروع نوصي بأن تعمل احملكمة على تعزيز االتصاالت بني فريق املشرو  -٤
وقد يرغب جملس اإلدارة يف استطالع رأي املستخدمني . الحتياجام، واستجابته لتطلعام، واإلبالغ عن التقدم

  الرئيسيني يف مدى شعورهم بفعالية هذه االتصاالت؛

روع من أجل معرفة األهداف نوصي بأن يضع فريق املشروع خطة لتحقيق الفوائد املشار إليها يف دليل املش  -٥
  والفوائد املتفق عليها اليت حتققت وإمكان تقييم القيمة مقابل التكلفة؛

نوصي بأن يقوم جملس اإلدارة، بعد تعيني املهندس املعماري باستعراض العمليات الستخالص الدروس   -٦
  ".املستفادة اليت ميكن االستفادة منها يف عمليات الشراء املقبلة

  ات اللجنة امليزانية واملالية يف دورا اخلامسة عشرةتوصي  -جيم

 ٢٠١٠ أغسطس/ آب٣٠ إىل ٢٣الحظت جلنة امليزانية واملالية، يف دورا اخلامسة عشرة، املعقودة يف الفترة من  -٥٥
 حتديد  للحسابات وحثت مكتب مدير املشروع علىأمهية املتابعة املناسبة التوقيت للتوصيات املقدمة من املراجع اخلارجي

 .)٩( املقابلة الواجبةالتكاليف غري املتوقعة نتيجة للتأخريات اليت حدثت وعلى املساعدة يف حتديد الوفورات

_________________________ 
)٧( ICC-ASP/9/13.  
  .٣٤ و٢٦املرجع نفسه، الفقرتان  )٨(
)٩(.  ICC-ASP/9/15، ١٣٧ الفقرة.  
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  استعراض النظراء الذي يقوم به اخلرباء املستقلون  -دال

 إىل التصدي ملسألة  اليت قدمها املراجع اخلارجي للحسابات وأخذا بعني االعتبار احلاجة الداعية١استنادا إىل التوصية   -٥٦
، إجراء استعراض للنظراء يتناول ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٤حوكمة املشروع، قررت اللجنة يف جلستها التاسعة املعقودة يف 

  .هيكل احلوكمة ملشروع املباين الدائمة ويتوىل هذا االستعراض خرباء مستقلون

 بشأن ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٠للجنة املعقودة يف  عرضا قصريا يف اجللسة الثانية عشرة )١٠(وقد قدم اخلرباء  -٥٧
. ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٤االستنتاجات والتوصيات الرئيسية اليت أفرزها استعراض النظراء والواردة يف تقريرهم املؤرخ 

  .وحضرت اجللسة الدول املضيفة واحملكمة ومدير املشروع

 هلذا املشروع ضمن سياق زمين حمدود قوامه مخس سنوات إضافية من واقترح اخلرباء وضع هيكل عملي للحوكمة  -٥٨
ومتثلت . للمشروع ومشاركة فيه من قبل كافة األطراف للمشروعيسر حتقيق اهلدف املتمثل يف خلق ملكية مشتركة يشأنه أن 

  :التوصيات الرئيسية فيما يلي

  للمحكمة والدولة املضيفة أعضاء فيها؛تعديل جلنة املراقبة حبيث تشمل إدارة للموظفني التابعني   )أ(

مشروع املستخدم، (تعيني مدير واحد للمشروع تناط به املسؤولية والسلطة املتعلقة جبميع املشاريع الفرعية   )ب(
  ؛)مشروع التكاليف واجلودة، مشروع املوقع، ومشروع التصميم والبناء

ة يف مكتب واحد يشرف عليه فريق إلدارة إدماج مكتب مدير املشروع ومكتب مشروع املباين الدائم  )ج(
  املشروع يتوىل تنسيق كافة املشاريع الفرعية؛

إلغاء جملس املشروع الذي مل يعمل بطرية جيدة حىت هذا التاريخ وكان يف بعض األحيان مهتما بالقضايا   )د(
  التشغيلية املفروض أن يتم االهتمام ا على مستوى أدىن من ذلك؛

ستخدم لتأمني مدخالت أكثر إجيابية وأفضل تنسيقا تتعلق مبتطلبات املإلداري ملشروع توفري الدعم ا  )ه(
  املعارف املتوفرة لدى املختلف التابعة للمحكمة؛املستخدم باالرتكاز على 

فحص وتوضيح اإلطار املايل للمشروع مبا يف ذلك حبث الترتيبات الالزمة للتعامل مع الضغوط املقبلة يف   )و(
  . الفواتري وذات الصلة مبشروع البناءجمال إعداد

  

  

_________________________ 
 .مانويل ميغو-السيد كني جيفونز والسيد بيار جيليوت، يساعدمها السيد جان )١٠(
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  تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات  -هاء

 قدم املراجع الداخلي للحسابات عرضا يتناول ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٤أثناء اجللسة التاسعة للجنة املعقودة يف   -٥٩
سابات اليت أجريت على ملية مراجعة احلالنتائج األولية والتوصيات ذات الصلة جبوانب احلوكمة اليت شكلت جزءا من ع

وأوضح املراجع الداخلي للحسابات أن املراجعة ركزت يف األصل على مشروع اإلدارة وأن هيكل . مشروع املباين الدائمة
وأصبحت جوانب احلوكمة يف املشروع أكثر أمهية . احلوكمة مل ينظر فيه إال من حيث أنه الزم  لتحقيق الغرض اآلنف الذكر

وقت الحق من عملية مراجعة احلسابات حني مت التفنت أن بعض نواحي االختالل اليت تشكوها احلوكمة حباجة إىل أن يف 
  .تعاجل

 ٢٩ ألعضاء اللجنة يف ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٣وأتيح التقرير املتعلق باملراجعة الداخلية للحسابات املؤرخ   -٦٠
  .وعرحوكمة املشم باعتباره مدخال إضافيا يف سياق مناقشام املتعلقة يكل  بناء على طلبه٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

  استعراض هيكل حوكمة املشروع  -واو

 ةقدمت الدولة املضيفة واحلكومة تعليقات شفوية على استعراض النظراء الذي أجراه فريق من اخلرباء يف اجللسة الثاني  -٦١
 تشرين ٢٣وقدم مدير املشروع يف وقت الحق تعليقاته خطيا يف . ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٠عشرة للجلسة املعقودة يف 

  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٤وقدمت احملكمة تعليقاا خطيا يف . ٢٠١نوفمرب /الثاين

كافة عناصر حوكمة املشروع يف وقت سابق على ل ةشاملدراسة وبالنظر إىل أن اللجنة استحال عليها أن جتري   -٦٢
 وطلب بأن تأذن هلا اجلمعية بتنفيذ أي تغيريات يف ٢٠١١ التاسعة، قررت احملكمة إبقاء هذه املسألة قيد النظر أثناء عام الدورة

  . رهنا مبوافقة اجلمعية يف وقت الحقةاملشروع تراها ضروري

  مسائل أخرى  -خامسا

  دليل املشروع  -ألف

 رالقراو ICC-ASP/7/Res.1 وفقا للقرار ،نظرت اللجنة ٢٠١٠مارس / آذار٥ويف جلستها اخلامسة املعقودة يف   -٦٣
ICC-ASP/8/Res.5ويتضمن مشروع الدليل يف مجلة أمور سجال باملخاطر. )١١( يف مشروع الدليل الذي أعده جملس املشروع.  

 املخاطر والحظت اللجنة بقلق جمال. واتفقت اللجنة على النظر يف سجل املخاطر نظرا مفصال يف اجتماعاا املقبلة  -٦٤
ويف هذا السياق قدم اقتراح مقتضاه أن . ي به تأخري إضايفبالنظر خاصة ألنه ينطوي على احتمال التصد. يف تنظيم املشروع

_________________________ 
 .٢٠١٠مارس / آذار٣ مؤرخ يف )١١(
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يدرج يف مشروع الدليل، يتعلق بالتخفيف من املخاطر واإلستراتيجيات املمكنة للتعجيل باملشروع وملنع حدوث تأخريات 
  .إضافية

مشروع خطة ) أ: (ملراجع الداخلي للحسابات بتقسيم دليل املشروع احلايل إىل وثيقتني خمتلفتنيوقد أوصى تقرير ا  -٦٥
مشروع الدليل باملعىن الدقيق هلذه الكلمة املنطوي على التوجيهات التفصيلية ) ب(يصف األهداف العامة وج املشروع و

ومبا أن التقرير . لي للحسابات بوضع وثائق وتقارير أخرىوباإلضافة إىل أوصى املراجع الداخ. واإلجراءات اخلاصة باملشروع
بات متاحا يف اآلونة األخرية جتري دراسة التوصيات من قبل مدير املشروع الذي سيتقدم مبقترحاته إىل جلنة املراقبة يف مرحلة 

  .الحقة

  سجل املخاطر  -باء

املخاطر التقنية (على مستوى فريق التصميم ف: هناك سجالت باملخاطر على مستويات خمتلفة قائمة يف املشروع  -٦٦
اجلمع بني املخاطر على (وعلى مستوى جملس املشروع ) املخاطر والتقنية واإلجرائية(وعلى مستوى فريق املشروع ) أساسا

خطر ومت تعيني مدير للمخاطر بالنسبة لكل ). املستوى اإلستراتيجي وأهم املخاطر على مستويي فريق التصميم وفريق املشروع
  .ويتم رصد املخاطر يف اجللسات الالحقة اليت تعقد. حدد

  بالغاال  -جيم

وتلك .  جيب أن يتحسن بشكل جذريبالغأن اال وهمن بني الدروس اليت استخلصت أثناء مرحلة التصميم املرحلي   -٦٧
مبكتب مدير املشروع بنشر  بالغويف هذا الصدد، قام املسؤول عن اال. كانت توصية تقدم ا املراجع الداخلي للحسابات

وبطلب . ٢٠١٠أكتوبر / ومركز للمعلومات خاص باملشروع اعتبارا من تشرين األول٢٠١٠سبتمرب /رسالة إخبارية يف أيلول
من املسجلة جيري استحداث موقع على االنترنت إلبالغ الدول األطراف وكافة األطراف األخرى املهتمة بالتطورات املتعلقة 

 إطالق هذا املوقع عما قريب، كذلك وإلبقاء موظفي احملكمة على علم جيري استحداث شبكة داخلية وسيتم. باملشروع
  .٢٠١١يناير /وستكون هذه الشبكة جاهزة حبلول كانون الثاين

  اختيار مدير جديد للمشروع  دال

مسجلة احملكمة ورئيس ، قدم مدير املشروع استقالته مبقتضى رسالة وجهها إىل ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٤يف   -٦٨
٢٠١١مارس / آذار١ أن هذه االستقالة يبدأ نفاذها يف اناللجنة مبي.  

 توصيات روح أنه سيتعني، متشيا مع ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٠وقررت اللجنة، يف جلستها املعقودة يف   -٦٩
ذا الفريق من ممثل واحد لكل من اللجنة استعراض النظراء، فريق للمقابالت يتوىل عملية اختيار مدير املشروع ويتألف ه

ومتت اإلشارة . متثيل اللجنة يف الفريق املذكور ورئاسته) املكسيك (وقبل السفري غورغي لوموناكو. واحملكمة والدولة املضيفة



ICC-ASP/9/28 

17   28-A-031210 

ظيفة اليت  هي املخصصة للو١- بالنظر إىل أن رتبة مد١-إىل أنه ينبغي للمحكمة أن متثل يف الفريق مبوظف رتبته أعلى من مد
باإلضافة إىل ذلك سيحظى الفريق مبساعدة خري مستقل واحد ال حيق له التصويت وممثل واحد لقسم املوارد . يراد شغلها

وسيسمح لباقي أعضاء اللجنة باحلضور أثناء عملية االختيار . اإلداري/البشرية من أجل تقدمي املساعدة فيما يتعلق بالعمل التقين
  .مث يتقدم فريق االختيار بتوصياته إىل اللجنة اليت تتخذ القرار النهائي يف هذا الشأن. ء يف الفريقولكن ليس بوصفهم أعضا

٧٠-  رت اللجنة كذلك أنه يف حالة التأخر يف عملية توظيف مدير املشروع ميكن تعيني خبري استشاري كحل مؤقتوقر.  

  العمل املقبل للجنة  -سادسا

، إن أذنت هلا اجلمعية يف  وتنفّذوسوف تعتمد. ، حبث هيكل حوكمة املشروع٢٠١١، خالل عام ستواصل اللجنة  -٧١
  .تاليةدورا التاسعة، مجيع التعديالت الالزم إدخاهلا على أساس مؤقت لغاية التصديق عليها من اجلمعية يف دورا امل

لدولة املضيفة بغية اختيار مرشح وسوف تنهي اللجنة أيضا إجراءات تعيني مدير جديد للمشروع مبشاركة احملكمة وا  -٧٢
  .مالئم تتوفر له حظوظ النجاح يف تنفيذ املشروع ومتثل كافة األطراف فيه

تقدمي العروض ذات الصلة باملرحلة وأخريا، ستصادق اللجنة على التصميم النهائي واإلستراتيجية املتعلقة بإعالن   -٧٣
  .٢٠١٢املقبلة من عمليات البناء اليت ستبدأ يف أوائل عام 
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  املرفق الثاين 

  رسم بياين يتعلق بالتكاليف   
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 املرفق الثالث
  التسديد دفعة واحدة–استخدام القرض 

        ٢٠١٠الث من  لغاية الربع الث٢٠٠٩ الفعلي للفترة – واستخدام صيغة التسديد دفعة واحدة –القرض املقدم من الدولة املضيفة  

              ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٩: التاريخ

املسحوب من قرض الدولة  باليورو
 املضيفة

مبلغ القرض املتبقي عند تاريخ  ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ مبلغ القرض املعتمد

 االنقضاء

التخفيض يف القرض الواجب 

)٪١٧،٥(السداد   

 املبلغ النهائي

للقرض   

 املبلغ اإلمجايل للفوائد

     ٢ ٩٧٥ ٠٠٠  ٤ ٦٠٠ ٠٠٠  ٤ ٥٧٥ ٠٠٠  صفر  صفر  صفر    يناير/كانون الثاين

     ٢ ٩٧٥ ٠٠٠  ٤ ٦٠٠ ٠٠٠  ٤ ٥٧٥ ٠٠٠   صفر  صفر  صفر   فرباير/شباط

     ٢ ٩٧٥ ٠٠٠  ٤ ٦٠٠ ٠٠٠  ٤ ٥٧٥ ٠٠٠   صفر  صفر  صفر   مارس/آذار

     ٢ ٩٧٥ ٠٠٠  ٤ ٦٠٠ ٠٠٠  ٤ ٥٧٥ ٠٠٠  صفر  صفر  ٢٠٠ ٠٠٠   أبريل/نيسان

     ٢ ٩٧٥ ٠٠٠  ٤ ٦٠٠ ٠٠٠  ٤ ٥٧٥ ٠٠٠   صفر  صفر  صفر   مايو/أيار

     ٢ ٩٧٥ ٠٠٠  ٤ ٦٠٠ ٠٠٠  ٤ ٥٧٥ ٠٠٠   صفر  صفر  صفر   يونيه/حزيران

     ٢ ٩٧٥ ٠٠٠  ٤ ٦٠٠ ٠٠٠  ٤ ٥٧٥ ٠٠٠  صفر  صفر  ١٠٠ ٠٠٠   يوليه/متوز

     ٢ ٩٧٥ ٠٠٠  ٤ ٦٠٠ ٠٠٠  ٤ ٥٧٥ ٠٠٠   صفر  صفر ١٥٠ ٠٠٠   أغسطس/أب

     ٢ ٩٧٥ ٠٠٠  ٤ ٦٠٠ ٠٠٠  ٤ ٥٧٥ ٠٠٠   صفر  صفر ١٠٠ ٠٠٠   سبتمرب/أيلول

     ٢ ٩٧٥ ٠٠٠  ٤ ٦٠٠ ٠٠٠  ٤ ٥٧٥ ٠٠٠ ١ ٤٠٠ ٠٠٠ صفر  صفر  ٢٧٥ ٠٠٠   أكتوبر/تشرين األول

     ٢ ٩٧٥ ٠٠٠  ٤ ٦٠٠ ٠٠٠  ٤ ٥٧٥ ٠٠٠ ١ ٤٠٠ ٠٠٠  صفر  صفر ٢٠٠ ٠٠٠   نوفمرب/تشرين الثاين

     ٢ ٩٧٥ ٠٠٠  ٤ ٦٠٠ ٠٠٠  ٤ ٥٧٥ ٠٠٠ ١ ٤٨٣ ٨٢٤  صفر  صفر ٤٠٠ ٠٠٠   ديسمرب/كانون األول

جمموع املسحوب يف السنة من قرض الدولة 

 املضيفة

 ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠       ٣٥ ٧٠٠ ٠٠٠   ٥٥ ٢٠٠ ٠٠٠  ٥٤ ٩٠٠ ٠٠٠   ٤ ٢٨٣ ٨٢٤   صفر  صفر  ١ ٤٢٥ ٠٠٠ 

جمموع االحتياجات من التدفقات النقدية يف 

 السنة

  ٣٥ ٧٠٠ ٠٠٠  ٥٥ ٢٠٠ ٠٠٠   ٥٤ ٩٠٠ ٠٠٠   ١٧ ١٠٠ ٠٠٠   ١٢ ٩٠٠ ٠٠٠  ٥ ٤٠٠ ٠٠٠  ١ ٢٧٩ ٤٧١     

٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ من قرض الدولة املضيفة خط األساس= ١السيناريو   ١٧ ٥٢٠ ٥٢٩ ٣٥ ٧٠٠ ٠٠٠  ٥٥ ٢٠٠ ٠٠٠  ٥٤ ٩٠٠ ٠٠٠   ١٧ ١٠٠ ٠٠٠  ١٢ ٩٠٠ ٠٠٠  ٥ ٢٥٤ ٤٧١  ١ ٤٢٥ ٠٠٠  ٣ ٠٦٦ ٠٩٣  ١٧ ٤١٣ ٣٧٨   

 مجيع األموال –املسدد دفعة واحدة يعادل الصفر 
 مسحوبة من قرض الدولة املضيفة

           ١٤٥ ٥٢٩(*)  صفر إيراد  السداد دفعة واحدة

٨ ٠١٤ ٣٠٩            ١سيناريو الفوائد    

٤٨ ٤٩١ ١٧٦   ٣٥ ٧٠٠ ٠٠٠  ٥٥ ٢٠٠ ٠٠٠  ٥٤ ٩٠٠ ٠٠٠  ٤ ٢٨٣ ٨٢٤  صفر  صفر ١ ٤٢٥ ٠٠٠ ض الدولة املضيفةمن قر ٢السيناريو   ٣ ٠٦٦ ٠٩٣   ١٧٩ ٤١٣ ٣٧٨   

 االلتزام بالتسديد يف -التسديد دفعة واحدة  
 ٢٠١٢ و٢٠١١، ٢٠١٠

٣٢ ٣٩٥ ٦٤٧ إيراد  السداد دفعة واحدة  ٨ ٣١٤ ٤٦٦ ٦ ٢٢٦ ١٩١ ١٥ ٧٦٢ ٩٠٠ ٢ ٠٩٢ ٠٩٠        

١٧ ٦٣٩ ٩٠٦  الذي مت تلقيه بالفعل–املسدد دفعة واحدة    ١٥ ٥٤٧ ٨١٦ ٢ ٠٩٢ ٠٩٠           

        ٤ ٢٨٣ ٨٢٤-  ٤ ٥٠١ ٧١٠  ١١ ١٧٥ ٥١٩    الذي سيتم تلقيه يف السنة س لتوازن االحتياجات من التدفقات النقدية–املسدد دفعة واحدة 

٥ ١٠٦ ٢٨٧         (**)   ٢سيناريو الفوائد    

              

              املفتاح

              الفعلي

              املسقط

 يورو من قرض الدولة املضيفة ١ ٤٢٥ ٠٠٠(**) 
 ٢٠١٠سدد يف عام 
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 املرفق الرابع
ات النقديةاملبالغ املسددة دفعة واحدة والتدفق  

 الواردة         املبالغ املسددة دفعة واحدة والتدفقات النقدية 

          نوفمرب/ تشرين الثاين٢٩ 

 توقيت األقساط عدد األقساط الدول  

 تشرين ١٦

أكتوبر/األول  

 تشرين ١٦

نوفمرب/الثاين  اموع ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ الحقا 

١٨ ٣٠٥     x غري حمدد غري حمدد ندوراأ ١      ١٨ ٣٠٥  

٢ ٧٢٥ ٩٢١     x ٢٠١٢قبيل اية  عدد األقساط أستراليا ٢ ١ ٣٦٢ ٩٦٠  صفر   ٤ ٠٨٨ ٨٨١  

٤ ٥٧٦   x   غري حمدد غري حمدد بوركينا فاسو ٣      ٤ ٥٧٦  

٢ ٢٨٨     x غري حمدد غري حمدد كمبوديا ٤      ٢ ٢٨٨   

٦ ٨١١ ٧٥١     x غري حمدد ٣ كندا ٥      ٦ ٨١١ ٧٥١  

٢٣ ٦٤٤   x   ٢٠١٢ و٢٠١١يف  أقساط دورية ليتوانيا ٦  ٢٣ ٦٤٤  ٢٣ ٦٤٤  ٧٠ ٩٣٢  

١ ٧٢١ ٤٣٣    x  ٢٠١٢ و٢٠١٠ما بني  ٣ املكسيك ٧  ١ ٧٢١ ٤٣٣  ١ ٧٢١ ٤٣٣  ٥ ١٦٤ ٣٠٠  

٢ ٢٦٨     x غري حمدد غري حمدد اجلبل األسود ٨  ٢ ٢٨٨    ٢٠  

٤٠١ ٩٤٧     x ٢٠١٢و ٢٠١١، ٢٠١٠  يورو٤٩٤ ٠٠٠ أقساط قدرها ٣ الربتغال ٩  ٤٠١ ٩٤٧  ٤٠١ ٩٤٧  ١ ٢٠٥ ٨٤٢  

٦٦٣ ٥٥٧     x غري حمدد غري حمدد جنوب أفريقيا ١٠      ٦٦٣ ٥٥٧  

٩ ١٥٣   x   ٢٠١٢ و٢٠١٠ما بني  ٣ األردن ١١  ٩ ١٥٣  ٩ ١٥٣  ٢٧ ٤٥٨  

٢ ٠٩٢ ٠٩٠ x ٢٠١٢ و٢٠١١، ٢٠١٠أقساط سنوية  ٣ ايطاليا ١٢  ١ ٧٨١ ٧٠٧   ٣ ٨٧٣ ٩٧٧  ٣ ٨٧٣ ٩٧٧  ١١ ٦٢١ ٧٥١  

٢٥ ١٦٩   x   غري حمدد ٣ موريشيوس ١٣ ٢٥ ١٦٩  صفر  صفر   

١٨٦ ١٠١   x   غري حمدد ٣ ار ١٤  ١٨٦ ١٠١  ١٨٦ ١٠١  ٥٥٨ ٣٠٣  

٤٨ ٠٥١   x   ٢٠١٠بدأت يف   يورو٥ ٠٠٠أقساط شهرية مقدارها  صربيا ١٥ ٤٨ ٠٥١ صفر  صفر   

١٣ ٧٢٩   x   غري حمدد غري حمدد بوليفيا ١٦ ١٣ ٧٢٩ صفر صفر   

١ ٢٩٠ ٥٠٣   x   ٢٠١٠قبيل اية  ١ فنلندا ١٧ ١ ٢٩٠ ٥٠٣  صفر صفر   

٢ ٢٨٨   x   غري حمدد ١ ساموا ١٨ ٢ ٢٨٨  صفر صفر    

٢٢ ٨٨١   x   غري حمدد ١ ليختنشتاين ١٩ ٢٢ ٨٨١ صفر صفر   

٢ ٢٨٨ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٣   x   غري حمدد ٣ جيبويت ٢٠  

٦ ٨٦٥  صفر   x   ٢٠١٢ و٢٠١١ ٢ ألبانيا ٢١  ٦ ٨٦٤  ١٣ ٧٢٩  

٨٤ ٦٦١  صفر صفر   x   ٢٠١٢ ١ أيسلندا ٢٢  ٨٤ ٦٦١  

٢ ٢٨٨  صفر   x   غري حمدد غري حمدد بنن ٢٣ ٢ ٢٨٨  صفر   

٦٤٢ ٩٦٣ صفر  صفر   x   ٢٠١٢ ٢ اجلمهورية التشيكية ٢٤  ٦٤٢ ٩٦٣  

٦ ٨٦٤   x   غري حمدد ١ سان مارينو ٢٥ ٦ ٨٦٤  صفر  صفر   

        ١٢ ٧٩٢ ٩١٢   ١ ٧٢١ ٤٣٣  ١٢ ٣٥٦ ٢٤٠  ٢ ٠٩٢ ٠٩٠  ١٥ ٧٦٢ ٩٠٠  ٦ ٢٢٦ ١٩١  ٨ ٣١٤ ٤٦٦  ٣٢ ٣٩٥ ٦٤٧  

١٧ ٦٣٩ ٩٠٦ ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩جمموع ما مت تلقيه لغاية           
            

٢٠١٠فعلي       ٢٠١٠متوقع    تقدير  

بع الثالثالر الربع الثاين الربع األول نظرة عامة عن التدفقات النقدية     ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠  الربع الرابع 

                    

                :النقد الداخل   

٢ ٢٣٧ ٦١٩ الرصيد من السنوات السابقة     ٣ ٣٢٠ ١٣٩  ١٢ ٤١٧ ٨٦٢  ١٣ ٠٤٠ ٢٨٩   ٢ ٢٣٧ ٦١٩  ١١ ٤٥١ ٧٥٣  ٥ ٤٧٧ ٩٤٤  

٢ ٨٤٧ ٢١٢ مبالغ داخلة مسددة دفعة واحدة     ١١ ٣٣٦ ٨٨٢  ١ ٣٦٣ ٧٢٢  ٢١٥ ٠٨٤   ١٥ ٧٦٢ ٩٠٠   ٦ ٢٢٦ ١٩١  ٨ ٣١٤ ٤٦٦  

٥ ٠٨٤ ٨٣١ :اموع     ١٤ ٦٥٧ ٠٢١  ١٣ ٧٨١ ٥٨٤  ١٣ ٢٥٥ ٣٧٣   ١٨ ٠٠٠ ٥١٩  ١٧ ٦٧٧ ٩٤٤  ١٣ ٧٩٢ ٤١٠  

                :النقد اخلارج   

١ ٧٦٤ ٦٩٢ تكاليف تتحملها املباين الدائمة     ٨١٤ ١٥٩  ٧٤١ ٢٩٥  ١ ٨٠٣ ٦٢٠   ٥ ١٢٣ ٧٦٦  ١٢ ٢٠٠ ٠٠٠  ١٥ ٧٠٠ ٠٠٠  

١ ٤٢٥ ٠٠٠   قرض مسدد، وزارة اخلارجية هولندا          ١ ٤٢٥ ٠٠٠      

٣ ٣٢٠ ١٣٩ رصيد يرحل     ١٢ ٤١٧ ٨٦٢  ١٣ ٠٤٠ ٢٨٩  ١١ ٤٥١ ٧٥٣   ١١ ٤٥١ ٧٥٣  ٥ ٤٧٧ ٩٤٤  -١ ٩٠٧ ٥٩٠  
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