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ICC-ASP/15/Res.2القرار

٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمري ٢٤العاشرة  املعقودة يف يف اجللسة العامةمد بتوافق اآلراءعتُ ا
ICC-ASP/15/Res.2

قرار بشأن المباني الدائمة
إن مجعية الدول األطراف،

ا بشأن املباين الدائمةإذ تشري ا اليت اعتمد جمددًا أمهية املباين الدائمة وإذ تؤكد)١(إىل قرارا
،بالنسبة ملستقبل احملكمة
،)٢(بتقرير جلنة املراقبة عن املباين الدائمةوإذ حتيط علماً 

توصيات املراجع اخلارجي للحسابات فضًال عن تقارير جلنة امليزانية واملالية بشأن وإذ تالحظ
،)٣(أعمال دورتيها السادسة والعشرين والسابعة والعشرين والتوصيات اليت تتضمنها تلك التقارير

بة وبني املسجل بروح من الثقة املتبادلة والتعاون والرغبة يف كفالة بالتعاون بني جلنة املراقوإذ ترحب
،جناح املشروع املوحد
وأن االنتقال ،٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢أن مشروع املباين الدائمة قد أجنز يف وإذ تالحظ

أن تكون وأن اهلدف املتمثل يف ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ١١من املباين املؤقتة قد انتهى حبلول 
،قد حتقق٢٠١٦كانون الثاين/يناير ١احملكمة عاملة بشكل تام اعتباراً من 

،٢٠١٦نيسان/أبريل ١٩أن حفل االفتتاح الرمسي للمباين الدائمة نظّم يف وإذ تالحظ أيضاً 
إىل أن املباين الدائمة ُسّلمت مستوفية ملعايري اجلودة احلسنة، مستغنية عن املقومات وإذ تشري أيضاً 

ا التأثري  اليت رمبا تعترب ال ضرورة هلا بالنسبة لألداء السليم للوظائف األساسية للمحكمة واليت من شأ
احملدد قد وصفه للملكية؛ وأن أي جتاوز لسقف التكاليف االمجاليةالسليب بشكل آخر على التكاليف 

املراجع اخلارجي للحسابات بأنه جتاوز طفيف باملقارنة للتجاوزات يف التكاليف املعهودة يف مشاريع 
ذا احلجم ،)٤(التشييد 

برغبة الدول األطراف كي تعكس بشكل مالئم املباين الدائمة دور اجلمعية يف وإذ حتيط علماً 
ا نظام روما األساسي وبالتايل مراعاة مصاحل الدول األطراف مراعاة تامة يف حوكمة احلوكمة اليت يقضي 

،وإدارة املباين مستقبالً 

حوكمة وإدارة المشروع-أوالً 
، مع إدراكها بأن املشروع مل خيل من الصعوبات مبا يف ذلك وتعربّ بتقرير جلنة املراقبة ترّحب-١

يف السقف احملدد للتكاليف، عن تقديرها للجنة املراقبة وللدول األطراف اليت التجاوزات غري املتوقعة

)١(ICC-ASP/6/Res.1،ICC-ASP/7/Res1،ICC-ASP/8/Res.5،ICC-ASP/8/Res.8،ICC-ASP/9/Res.1،
ICC-ASP/10/Res.6،ICC-ASP/11/Res.3،ICC-ASP/12/Res.2،ICC-ASP/13/Res.2،ICC-ASP/13/Res.6،
ICC-ASP/14/Res.5.

)٢ (ICC/ASP//15/17.
لد الثاين، القسم باء.(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الوثائق الرمسية... الدورة اخلامسة عشرة ...)٣( ، ا
)٤(ICC-ASP/15/4 ١٢٥، الفقرة.
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وملكتب مدير املشروع ٢٠٠٧نشئت هذه اللجنة يف عام أعملت بصفتها أعضاء يف جلنة املراقبة منذ أن 
وللمحكمة وللدولة املضيفة على تتويج املشروع املوحد للمباين الدائمة بالنجاح؛

دمشروع التشيي-ألف

على املخطط املنقح للتدفقات النقدية الوارد يف املرفق األول؛توافق-٢
:ترحب-٣

تشرين الثاين/نوفمرب ٢بكون املشروع اجنز وبكون احملكمة شغلت املباين ابتداء من (أ)
مليون يورو؛٢٠٥,٧٥بتكاليف بقيت يف حدود تكلفة مالية أقصاها ٢٠١٥

؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ١١الفعلي للمحكمة يف بانتهاء عملية االنتقال (ب)
؛٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٧بأن تكون التكاليف النهائية ستعرف يف حتيط علماً -٤

مشروع االنتقال-باء

التكاليف ذات الصلة مبشروع االنتقال بقيت يف احلد الذي يقل عن امليزانية البالغة أن ترحب ب-٥
مليون يورو؛١١,٣

لمشروح الموحدا- جيم

مليون ٢٠٥,٧٥بأن التكلفة اإلمجالية التقديرية (مستوى املصاريف املتوقعة) بلغت حتيط علماً -٦
يورو من امليزانيات السنوية العادية ٦٠٠٥٤٤٧يورو بالنسبة للمشروع املوحد ومبلغ تقديري متمثل يف 

؛)٥(للمحكمة إلدارة املشروع
(توحيد امليزانية، ٢٠١٣إىل أن ميزانية املشروع املوحد كانت مثرة قرارات الحقة اختذت عام تشري-٧

٢٠٠(تفويض السلطة إىل اللجنة بالزيادة يف امليزانية إىل حد ٢٠١٤مليون يورو) وعام ١٩٥,٧مببلغ 
ماليني ٢٠٤لغ ماليني يورو مع مستوى من اإلنفاق يب٢٠٦(الزيادة إىل حّد ٢٠١٥مليون يورو) وعام 

؛)يورو
باضطالع جلنة املراقبة مبعاينة دقيقة جلميع العقود القائمة وبالسياسة احلذرة املتمثلة ترحب-٨

باستبقاء الوفورات املوجودة يف مشروع االنتقال احتياطيًا يصلح ملجأ أخرياً، من شأنه االسهام يف 
جبهد مكتب مدير وإذ ترحب كذلكحملدد التخفيف من خماطر جتاوز املشروع املوحد سقف التكاليف ا

املشروع واحملكمة يف سبيل حتقيق أفضل النتائج وفعالية التكلفة أثناء عملية الشراء وعلى صعيد معاجلة 
األحداث املوجبة للتعويض يف التعامل مع املقاول العام؛

سعة المباني-ثانياً 
حمطة عمل، جبانب سعة نظرية تقدر ٣٨٢١ـ تسمح ببأن سعة املباين مبقتضى البناء املنتهيتنوه-٩
ما حولت كافة املكاتب إىل مكاتب مشرتكة مع اخلفض بصورة جذرية يف إذا حمطة عمل ٥١٩١بـ 

قاعات االجتماعات إلجياد نظام مكتيب إضايف؛
وي املباين الدائمة احملكمة يف األجل الطويل؛أأنه سيتعني أن توإذ تضع يف اعتبارها-١٠

)٥ (ICC/ASP//15/17.املرفق الثالث ،
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ا املتعلقة تستذكر-١١ بأن احملكمة وضعت سيناريو ملموس يتناول اآلثار املرتتبة على ما السرتاتيجيا
؛)٦(بالنمو يف األجلني القصري إىل الطويل من أثر ممكن يف سعة املباين

إىل احملكمة أن تعترب املباين الدائمة عامًال ثابتًا يف اسرتاتيجيات النمو اليت تضعها وأن تطلب-١٢
تتفاعل يف هذا الصدد، مع أي طلب موافقة على الزيادة مستقبالً يف عدد املوظفني بوصفه طلباً ال تسمح 

يواء املوارد البشرية؛إلبه سعة املباين وأن يتم احلرص على إجياد حلول حمددة 

تمويل المشروع-ثالثاً 
االحتياجات من التمويل-ألف

ا من التمويل للمشروع املوحد يبلغ إذ تالحظ-١٣ مليون يورو، نتيجة ٢٠٥,٧٥أن جمموع احتياجا
ا اجلمعية عام  مليون يورو) وعام ٤,٣(٢٠١٤مليون يورو) وعام ١,٣(٢٠١٣للقرارات اليت اختذ

ماليني يورو)؛٤(٢٠١٥
كورتيس الرامي إىل تسوية مبشروع االتفاق املربم بني مدير املشروع واملقاول العام  حتيط علماً -١٤

١,٧٥القضايا املالية العالقة، وهذا من شأنه أن يتجاوز غالف امليزانية الذي أذنت به اجلمعية ومقداره 
مليون يورو مما جيعل امليزانية ١,٧٥بالزيادة يف غالف امليزانية املوحدة مببلغ قدره وتأذنمليون يورو 

ن يورو؛مليو ٢٠٥,٧٥اإلمجالية للمشروع تصل إىل 
يورو الذي ميثل جتاوز سقف التكاليف للمباين ٠٠٠٧٥٠١أن يُغطى املبلغ الذي مقداره تقرر-١٥

الدائمة باالعتماد على الفوائد املرتاكمة على مدار األعوام واملتأتية من أموال مشروع املباين الدائمة وفائض 
؛٢٠١٦يزانية العادية للمحكمة لعام املوارد اليت مل تصرف واليت تتضمنها الربامج الرئيسية للم

مراجعة الحسابات واآلجال المحددةو التكلفة النهائية-باء

فتكلفته ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢أن املشروع وإن كان قد اجنز بالكامل حبلول وإذ تالحظ-١٦
على موافقة اجلمعية لن تعرف إال عند إغالق احلسابات النهائية مع املقاول العام وهذا يتوقف النهائية

مليون يورو ليتسىن بذلك التسوية النهائية ١,٧٥على حتويل التكلفة الزائدة على السقف احملدد والبالغة 
للحسابات مع املقاول العام؛

وتقرير مراجعة احلسابات )٧(بالتقرير بشأن مراجعة احلسابات املتعلقة باحتياطي النقدحتيط علماً -١٧
؛)٨(املتعلق بأداء ميزانية مشروع املباين الدائمة

المبالغ المسددة ُدفعة واحدة- جيم

دولة طرفًا قامت بتسديد املبالغ دفعة واحدة مبا قيمته ٦٢باملسامهة ذات األمهية لـ وإذ ترحب-١٨
متويًال ذاتياً إىل حّد بعيد؛يورو وقد مسحت هذه املبالغ للمشروع بأن يكون مموالً ٣٠٣٥٦٨٩٤
موع البالغ وإذ تالحظ-١٩ أن تقرر يورو الذي ميثل جتاوزاً لسقف التكاليف احملدد، ٠١٥٨٤٩١ا

ما سددته الدول األطراف من مبالغ دفعة واحدة زائدة عن السقف احملدد لفائدة املباين الدائمة للمحكمة 

)٦ (ICC-ASP/15/33وICC-ASP/15/34.
٧)(ICC-ASP/14/44.
)٨(ICC-ASP/15/4.
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ة على هذه الدول لفائدة امليزانية العادية للمحكمة أو لفائدة سيخصم من االشرتاكات املقررة املستوجب
جتديد موارد صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ طبقاً لتوجيهات كل منهما؛

كذلك أن الفائدة املرتاكمة على مدار األعوام واملتأتية من أموال مشروع املباين الدائمة وإذ تالحظ-٢٠
يف هذا الصدد تقبل الدول األطراف اليت قامت بتسديد املبالغ دفعة واحدة، يورو. وأنه ٣٢٦٥٥٣تبلغ 

بتوصية جلنة امليزانية واملالية القائلة بأن تستخدم املبالغ املرتاكمة املتأتية مما قامت بتسديده دفعة واحدة من 
؛)٩(األموال لفائدة حساب املشروع لتمويل جانب من التكاليف الزائدة على السقف احملدد

ا وإذ تشري-٢١ إىل االتفاق املتعلق بقرض الدولة املضيفة ("اتفاق القرض") والقرارات اليت اعتمد
مجعية الدول األطراف حول هذه املسألة؛

مليون يورو كحل ٣,٥مبسامهة الدولة املضيفة يف جتسري الفجوة املالية مببلغ يصل إىل ترحب-٢٢
سياسي، جبانب مسامهة إضافية؛

أن الشروط الواردة يف قرض الدولة املضيفة تنص على أن يبدأ سداد الفائدة اعتباراً تالحظوإذ-٢٣
متوز/يوليه ١وأن سداد رأس املال والفائدة يبدأ يف )١٠(من اللحظة األوىل اليت تُنتفع فيها بالقرض

؛)١١(٢٠١٦
أن من الضرورة مبكان كفالة السيولة الالزمة لتسديد الفائدة ورأس املال عن  وإذ تالحظ كذلك-٢٤

ا يف الوقت املناسب ستكون مسؤولة عن أية تكاليف  كامل فرتة التسديد، والدول اليت ال تفي مبسامها
ذا تُتكبد يف سبيل الوفاء بالتزام سداد القرض، وأنه يتعني إجياد حل مايل مناسب للتصدي ملخاطر من ه

القبيل؛

تقديم التقارير المالية-رابعاً 
بقيام مدير املشروع، من خالل جلنة املراقبة، بتقدمي تقرير مفصل ومستقل عن النفقات ترحب -٢٥

ا اخلامسة عشرة إىل جانب نظرها )١٢(املتعلقة بأنشطة التشييد واالنتقال وذلك لتنظر فيه اجلمعية يف دور
يف البيانات املالية املتعلقة باملشروع؛

استراتيجية مراجعة الحسابات-خامساً 
ج مشويل يف (Cour des comptes)مبا توخاه املراجع اخلارجي حلسابات احملكمة ترحب-٢٦ من 

ج تناول نطاق مشروع املباين الدائمة بأكمله  وحتيط مراجعة حسابات احملكمة ونواحي أدائها، وهو 
كانون ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١بالتوصيات اليت تضمنتها البيانات املالية عن الفرتة املمتدة من علماً 

؛)١٣(٢٠١٥األول/ديسمرب

الدائمةملكية المباني - سادساً 
الفوائد المتعلقة بالملكية-ألف

لد الثاين، القسم باء(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الوثائق الرمسية... الدورة اخلامسة عشرة ...)٩( .٢٣٦،الفقرة ٢-، ا
(ه).، املرفق الثاين ICC-ASP/7/Res.1القرار )١٠(

املرجع نفسه، (و).)١١(
)١٢ (ICC/ASP//15/17.القسم اخلامس، املرفقات من األول إىل اخلامس ،

لد(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الوثائق الرمسية... الدورة اخلامسة عشرة ...)١٣( .١-جيمالثاين، القسم ، ا
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اللجنة إىل طلبها من جلنة املراقبة ومن احملكمة تأمني مصاحل الدول األطراف يف املسائل إذ تشري-٢٧
ذات الصلة بالوصول إىل املباين؛

مساهمات الدول األطراف الجديدة-باء

أن احملكمة وفرت هلا مبان دائمة حتملت كلفتها بالتساوي بني مجيع الدول إذ تضع يف اعتبارها-٢٨
األطراف، وأن مبدأ املساواة يف السيادة بني الدول يقتضي احلفاظ على هذا الوضع دون تغيري يف 

املستقبل، وذلك تفادياً لتمتع الدول األطراف بأصل من األصول رمبا مل تكن أسهمت فيه؛
لقرار املتعلق باالنضمام إىل نظام روما األساسي لن يكون حمكوماً بالتكلفة املمكن بأن اوإذ تسلم-٢٩

ا؛ أن تتحملها مستقبالً الدول األطراف ولالشرتاك مع الدول احلالية يف أداء املسؤوليات املنوطة 
ا املقررة يف التكوإذ تذكر-٣٠ لفة اإلمجالية بقرارها القائل بأن الدول األطراف اجلديدة حتسب اشرتاكا

؛)١٤(للمباين الدائمة وقت انضمامها إىل نظام روما األساسي

هيكلية الحوكمة- جيم

اإذ تالحظ-٣١ ؛)١٥(اللجنة أن جلنة املراقبة أجنزت الوالية املنوطة 
على ضرورة تأمني الرقابة الكافية واملتواصلة من قبل الدول األطراف على املباين الدائمة وإذ تشدد-٣٢

اليت استثمرت فيها موارد مالية ذات بال؛
تخذ اجلمعية قراراً يف هذه املرحلة ليتسىن استغالل املباين وفق توجيه واضح أن تإىل ضرورة وبالنظر-٣٣

من أجل إرساء اإلطار اإلداري الصحيح والعالقة السليمة بني الدول وال لبس فيه يف جمال السياسة العامة
األطراف وبني احملكمة، فضًال عن مواصلة التحضريات الالزمة لتعتمد قيمة األصل على توقعات متويلية 

؛)١٦(مبسامهة جلنة املراقبة يف النظر يف مسألة كهذهترحبمعقولة، 

للملكيةاالجماليةالتكلفة -سابعاً 
اللجنة على أن مسؤولية الدول األطراف عن ملكية املباين الدائمة تشمل احلفاظ على إذ تشدد-٣٤

قيمة األصل عند مستوى مايل مناسب طوال حياة هذا األصل، وأن التدابري املتعلقة بإحالل رأس املال 
يتطلب التخطيط ومتويله ضمن هيكلية منظمة يف سياق مايل وسياسي قابل لالستدامة؛

وبناء ) ١٧(للملكيةاالمجاليةبالعمل الذي اضطلعت به جلنة املراقبة خبصوص التكلفة إذ حتيط علماً -٣٥
ا السابعة والعشرين ا جلنة امليزانية واملالية يف دور إىل قيام جلنة املراقبة وبالنظر)١٨(على املشورة اليت أسد

ية للملكية، الذي يرأسه مدير املشروع والذي باستعراض استنتاجات فريقها العامل املعين بالتكلفة اإلمجال
ج يبدو ذا ميزات ال حتصى من املنظور التقين، ومبقتضاه يتم  ج متعدد السنوات، وهو  أوصى باتباع 

تنظيم الصيانة وإحالل رأس املال يف األجل الطويل عن طريق مقاول رئيسي؛

.الرابع، املرفق ICC-ASP/14/Res.5القرار )١٤(
.٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٥نظر قرار املكتب منذ ا)١٥( 
جلنة املراقبة إىل املكتب يف املرفق الثاين هلذا القرار.يرد االقرتاح املقدم من)١٦(
.الثاين، املرفق ICC-ASP/14/Res.5القرار )١٧(
لد الثاين، القسم باء(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الوثائق الرمسية... الدورة اخلامسة عشرة ...)١٨( .٢-، ا
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عقود الصيانة اليت يوفرها املقاول العام طيلة إىل التفويض الذي منحته احملكمة بتمديد إذ تشري -٣٦
، لتمكني احملكمة ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١السنة األوىل من تسليم املباين الدائمة، لفرتة تنتهي يف 

؛)١٩(من الوقت الكايف إلعداد اسرتاتيجيتها املقبلة املتعلقة بالصيانة الطويلة األجل والعقود الالزمة
بأن التكاليف التايل ذكرها سيتم إدراجها يف امليزانيات السنوية للمحكمة وهي:تنوه-٣٧

التكاليف التشغيلية، مبا يف ذلك املنافع العامة والتنظيف والتكاليف املتعلقة باملوظفني؛(أ)
يف بعض املناسبات ١اخلدمات الالزمة لتسيري املباين (مثل حتويل قاعة احملكمة رقم (ب)

م مجعية الدول األطراف)؛ألغراض 
؛)٢٠(غري ذلك من التكاليف املرتبطة بإدارة املرفق(ج)

بالعديد من الدول اليت تربعت بإعمال فنية لفائدة املباين الدائمة؛ترحب مع التقدير-٣٨

المسؤوليات المتعلقة بالحوكمة-ثامناً 
.يههذا القرار ومرفقتعتمد -٣٩

األولمرفق ال
٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ١٥لغاية المتوقعة التدفقات النقدية 

موعالتوقعات التوقعاتالتوقعات التوقعات املصروفات  ا
وبر تاألول/أكتشرينيف ١٥/١٠/٢٠١٦لغاية 

٢٠١٦
تشرين الثاين/نوفمرب يف 

٢٠١٦
كانون األول/ يف  

٢٠١٦ديسمرب 
يف أيلول/سبتمرب 

٢٠١٧

٠٠٠٧٥٠٢٠٥-٢٠٠١٠٧-٠٠٠٧٥٠١-٨٣٢١٨٢-٦٠٨٦١-٣٦٠٦٤٨٢٠٣-املصروفات
٥٩١١٨٠٩٦٠٨٦١٨٣٢١٨٢٠٠٠٧٥٠١٢٠٠١٠٧٢٣١٢٨٢١١تمويل المحكمة

الثانيمرفق ال
هيكلواللية للملكيةاجمإلمقترحات مقدمة إلى المكتب بشأن التكلفة ا

لحوكمةالمقبل ل
لحوكمةالمقبل لهيكلالفي ورقة غير رسمية بشأن إلدراجها عناصر 

ديباجةال-ألف

.١٤لفقرة ، اICC-ASP/13/Res.2القرار )١٩(
جلنة املراقبة إىل املكتب يف املرفق الثاين هلذا القرار.يرد االقرتاح املقدم من)٢٠( 
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يكلية حوكمةICC-ASP/14/Res.5يف القرار -١ ُدعي املكتب إىل "مواصلة املناقشات املتعلقة 
جديدة ختص املباين الدائمة وتقدمي تقرير عن ذلك إىل الدورة اخلامسة عشرة للجمعية" وعالوة على ذلك 
اية الدورة  اتفقت اجلمعية على أنه يف حال عدم اختاذ أي قرار بشأن هيكلية احلوكمة اجلديدة حبلول 

ة اختاذ مثل هذا القرار؛اخلامسة عشرة، يتم التمديد يف الوالية املنوطة بلجنة املراقبة إىل غاي
٢٠١٦وأعضاء جلنة املراقبة مل يعربوا بصورة رمسية عن الرغبة يف استمرارية اللجنة إىل ما بعد -٢

ت الوالية اليت أُنشئت من أجلها. باإلضافة إىل ذلك تدرك اللجنة أن مكتب مدير  ا تكون قد أ حيث إ
.٢٠١٦ل/ديسمرب كانون األو ١٥املشروع سينتهي وجوده اعتباراً من 

وجلنة املراقبة املعنية باملباين الدائمة، باعتبارها هيئة فرعية تابعة للجمعية ُعهد إليها منذ إنشائها -٣
تقدم بشأن ذلك إىل املكتب بعض ،توفري املراقبة املتعلقة باملسائل ذات الصلة باملباين الدائمة٢٠٠٧عام 

التوصيات لينظر فيها.
ال متلك طابع القرار الذي يصدر عن جلنة املراقبة وإمنا هي عناصر تطرح ليتأمل والتوصيات، اليت -٤

فيها أعضاء املكتب تكون مثرة املسامهات اخلطية والشفوية املقدمة من أعضاء جلنة املراقبة ومكتب مدير 
ألخرى.املشروع واملراجع اخلارجي للحسابات واملناقشات اليت دارت يف اللجنة حبضور الدول األطراف ا

مث إن فهم جلنة املراقبة يتمثل فيما يلي:-٥
للملكية مرتبطة بعضها االمجاليةاملسائل املتعلقة باحلوكمة املقبلة للمباين الدائمة والتكلفة (أ)

ببعض وعلى هذا ينبغي النظر فيها جمتمعة؛
املدير املسؤول عن املرافق ينبغي أن ُتسند املسؤولية عن الصيانة اليومية للمباين الدائمة إىل (ب)

وهو منصب يندرج يف نطاق قلم احملكمة؛
ا مخسون سنة خطة غري واقعية من وجهة نظر إمكانيات التنبؤ (ج) وخطة الصيانة اليت مد

ا مبسامهات مالية ألمد  وكذلك ال ميكن أن يتوقع من الدول األطراف أن تتخذ قرارًا رمبا يُلزم حكوما
؛مستقبلي بعيد جداً 

وترغب الدول األطراف يف تأكيد ما يلي:(د)
من نظام روما األساسي دور ١١٢دور املراقبة املنوط باجلمعية املنصوص عليه يف املادة ‘١‘

يتضمنه إنشاء هيكلية احلوكمة املقبلة وعملها بصورة عادية؛
دول األعضاء فيها.أن تؤخذ بعني االعتبار الواجب مصاحل امللكية اآليلة إىل اجلمعية وال‘٢‘

موضوعيةالعناصر ال-باء
النسق- ١

ال ينبغي أن تسفر هيكلية احلوكمة املقبلة عن قيام هيئة فرعية جديدة بل ينبغي هلا أن تعتمد على -٦
اهليئات القائمة داخل اجلمعية. وجلنة املراقبة توصي بأن ُتسند إىل املكتب والية حمددة أدناه من خالل 

الهاي ذي مرفق متعلق بامليزانية أو عند الضرورة جلنة فرعية تابعة للفريق العامل املذكور. فريقها العامل يف
وبالنظر إىل الطابع التمثيلي الذي يتميز به املكتب من شأن مصاحل الدول األطراف فيما خيص جلنة 

ة اليت متلكها جلنة امليزانية املراقبة أن تكون مكفولة وباإلضافة إىل ذلك ميكن أن يستفيد مرفق امليزانية باخلرب 
واملالية مثلما هو الشأن بالفعل من خالل ما تقوم به هذه اللجنة من استعراض للمسائل املالية أثناء 

دورتيها خالل العام.
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النطاق/الوالية- ٢

ميكن أن يشمل تركيز املكتب عن طريق الفريق العامل يف الهاي النظر فيما يلي:-٧
املتصلة باحلفاظ يف األجل الطويل على قيمة املباين باعتبارها أصًال رأمسالياً املسائل(أ)

وجتنيبها فقد القيمة من خالل ما يلي:
دم الحقًا إىل قللملكية والتوصيات اليت تالمجالية مشروع خطة لتمويل التكلفة ا‘١‘

اجلمعية يف هذا الشأن؛
ية إذا ما وافقت عليها اجلمعية؛ومشروع خطة لرصد وتنفيذ تلك امليزان‘٢‘

كيفية معاجلة القرارات االسرتاتيجية اليت تتخطى دورة امليزانية السنوية فيما يتعلق مبا يلي:(ب)
اخلطط االستثمارية املتعددة السنوات؛‘١‘
األحداث/الطوارئ غري املنتظرة املمكن أن يكون هلا أثرها السليب على أداء ‘٢‘

ائفها القضائية؛احملكمة لوظ
ميكن للمكتب أن يأخذ باملشورة التقنية اخلارجية ويتلقاها من اخلرباء بشأن املقرتحات (ج)

املوضوعية اليت تتطلب متويًال أو استثمارًا خارجًا عن امليزانية. وميكن أن متّول مثل هذه اخلربة من مصادر 
وتشغيل املباين.خارجة عن امليزانية العادية للمحكمة ذات الصلة بصيانة 


