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 العاشرةاالدورة  
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ – ١٢ ،نيويورك

*تقرير احملكمة احملدث بشأن نفقات استبدال التجهيزات
  

   مقدمة-أوال

بأنه يلزم النظر يف التكاليف ") اللجنة"فيما يلي (ثانية عشرة، أقرت جلنة امليزانية واملالية  يف دورا ال-١
فيما (الكبرية احملتملة املتعلقة باملباين الدائمة وبالتجهيزات، ووفقا لذلك، دعت احملكمةَ اجلنائية الدولية 

 تقرير إىل اللجنة يف دورا الثالثة إىل حتليل تأثري هذه التكاليف على امليزانية وتقدمي") احملكمة"يلي 
 .١عشرة

 ٢٠١٥-٢٠١١ استجابت احملكمة لتوصية اللجنة وحددت التجهيزات احملتمل استبداهلا لألعوام -٢
 ويف دورا الثالثة عشرة، رحبت اللجنة بالدراسة اليت .٢جممعة يف فئتني اثنتني مها املركبات واملعدات

 وأوصت بأن تواصل احملكمة ٣يد ضغوط التكاليف املعروفة واحملتملةقامت ا احملكمة متهيدا لتحد
استيفاء التقرير املتعلق باستبدال التجهيزات وبأن تبين فيه املسببات احملتملة األخرى للتكاليف مثل 
 احملاكمات املتزامنة، وبقاء القضاة املنتهية مدة خدمتهم يف مناصبهم، والتكاليف املتصلة بإجيارات املباين

 وأوصت اللجنة كذلك بأن تستخدم احملكمة هذه التنبؤات إلعداد اخلطط .٤املؤقتة واملباين الدائمة
 .٥اإلدارية واملالية للمشتريات واالستهالك والنقد

 يف دورا اخلامسة عشرة، نظرت اللجنة يف تقرير احملكمة احملدث بشأن استبدال التجهيزات -٣
 موصية بأالّ تشمل امليزانية املقترحة لربنامج استبدال التجهيزات ورحبت بتحديد مسببات التكاليف،

مبالغ ختص املباين الدائمة وتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ومتديد مدة خدمة القضاة 
 وبغية احتواء التكاليف، أوصت اللجنة أيضا بأن تستكشف احملكمة طرائق .٦وإجيارات املباين املؤقتة

وكانت احملكمة ملزمة .  لتمويل تكاليف استبدال جتهيزاا، مثل خدمات التأجري مع شرط البيعبديلة

                                                 
    .CBF/16/5صدر سابقا بوصفه الوثيقة   *
لية، الدورة الثانية، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدو  ١

  .٣٠، الفقرة ١.الد الثاين، اجلزء باء) ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ١٨
٢ ICC-ASP/8/27.  
  .٤٩، الفقرة ٢.املرجع نفسه، الد الثاين، اجلزء باء  ٣
  .٥٢املرجع نفسه، الفقرة   ٤
  .٥٣املرجع نفسه، الفقرة   ٥
  .٦٢، الفقرة ٢. الد الثاين، اجلزء باء،) ICC-ASP/9/20 (٢٠١٠...الدورة التاسعة... الوثائق الرمسية  ٦
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بتمديد استراتيجيتها يف االستبدال على فترة زمنية أطول و طلبت اللجنة من احملكمة أن تقدم تقريرا 
 .٧حمدثا يف دورا املقبلة

رائق بديلة لتمويل تكاليف استبدال جتهيزاا  يقيم التقرير احلايل تقدم احملكمة يف استكشاف ط-٤
  .وتقدم خطة مراجعة لالستبدال واملشتريات

   تقييم الطرائق البديلة للتمويل-ثانيا

 يستكشف هذا اجلزء من التقرير إمكانية ختفيض النفقات عن طريق استبدال تكاليف شراء -٥
  . أو خدمات التأجري مع شرط البيعاملركبات سابقا وتكاليف الصيانة الدائمة بتكاليف االستئجار

  )املكاتب امليدانية( استئجار املركبات بدل شرائها -ألف

 أجرت احملكمة عملية للمقارنة بني تكاليف شراء واستئجار مركبة جبمهورية الكونغو الدميوقراطية -٦
ر سيستوجب  وتتطلب احلاجيات للمركبات ذه املواقع استخداما يوميا، مبعىن أن االستئجا.٨وتشاد

  . يوما يف السنة٣٦٥أساسا تغطية 

، ٢٠١٠ خلدمات استئجار املركبات للمكتب امليداين بكينشاسا للعام ٩ بناء على الفواتري الشكلية-٧
  :يبني اجلدول التايل أسعار االستئجار التقديرية للعمليات جبمهورية الكونغو الدميوقراطية

  تئجار املركبات يف مجهورية الكونغو الدميوقراطيةاألسعار اليومية و الشهرية الس: ١اجلدول 

  السعر اليومي  السعر الشهري

   دوالرا أمريكيا يف اليوم للمركبة العادية٨٥,٠٠   دوالرا أمريكيا يف الشهر للمركبة العادية١.٩٥٠,٠٠

  يوم للمركبة ذات الدفع الرباعي دوالرا أمريكيا يف ال١٤٥,٠٠   دوالرا أمريكيا يف الشهر للمركبة ذات الدفع الرباعي٣.٥٢٠,٠٠

 مبا أن فرص ختفيض احلاجيات يف استخدام املركبات قليلة أو منعدمة، فإن السعر الشهري املبني -٨
 ٢٣.٤٠٠,٠٠وهكذا تكون التكلفة السنوية . أعاله يشكل اخليار األكثر فعالية من حيث الكلفة

  .مريكيا للمركبة ذات الدفع الرباعي دوالرا أ٤٢.٢٤٠,٠٠دوالرا أمريكيا للمركبة العادية و 

 والبديل عن االستئجار املستمر للمركبات يف مجهورية الكونغو الدميوقراطية و تشاد هو شراء -٩
وال تشمل التكاليف املرتبطة ذا النوع من املشتريات كلفة الشراء األولية . مركبة لالستخدام الدائم

 .١٠فحسب، بل تكاليف مستمرة للصيانة والتأمني

                                                 
  .٦٣املرجع نفسه، الفقرة   ٧
 غري ذات صلة باملقارنة اجلارية،إذ أا ال تتغري سواء كانت املركبة الوقود ألامل تشمل هذه الدراسة مصاريف   ٨

  .مستأجرة أو مشتراة
  .األمريكيعطيت يف األصل بالدوالر الحظ أن مجيع التقديرات أُ  ٩

 . أعاله٨ احلاشيةانظر   ١٠
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وتشمل .  دوالر أمريكي٣٠.٠٠٠ تقارب كلفة شراء مركبة منوذجية ذات الدفع الرباعي -١٠
التكاليف املستمرة األخرى تكاليف اخلدمة وتكاليف الصيانة و قطع الغيار، اليت مت تقديرها على أساس 

  : كلم من استخدام املركبة كما يلي٥.٠٠٠اخلدمة كل 

  لواحدة والتكاليف املستمرة  املرتبطة بشراء املركباتتكاليف املرة ا: ١ الرسم البياين

 قُدرت تكاليف االستئجار املقدمة يف هذا التقرير على أساس سنوي بينما قُدرت التكاليف -١١
، ٢٠٠٩وبناء على أرقام استخدام املركبات لعام . املرتبطة بشراء مركبة جديدة باعتبار فترات اخلدمة

وعليه، وألغراض .  كيلومتر١٢.٢٠٠مجايل الستخدام كل مركبة يقارب فإن املعدل السنوي اإل
املقارنة، فإن النفقات السنوية املتعلقة مبركبة مت شراؤها ستوضع على أساس التكاليف املرتبطة بفترات 

عالوة على هذا، وضعت تقديرات شراء املركبات على أساس شاحنة من .  كلم١٠.٠٠٠خدمة من 
س ذات الدفع الرباعي، وبذلك فإن تقديرات االستئجار املماثلة تتعلق باستئجار طراز تويوتا هايلك

يف هذا احلال، تبني الفاتورة الشكلية تكاليف استئجار مركبة من طراز . مركبة ذات الدفع الرباعي
. جيب سوزوكي غران فيتارا، وهي مركبة مماثلة هلا نفس تكاليف شراء  شاحنة تويوتا هايلكس

هنا تقديرات االستئجار السنوية على أساس األسعار الشهرية، إذ أا متثل خيار االستئجار وستستخدم 
  .األكثر فعالية من حيث الكلفة، ما دامت هناك حاجة الستخدام املركبات بانتظام كل شهر
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 ابتداء بالتكاليف املفردة لكل سنة من استخدام املركبات، يبدو أن شراء املركبات خيار أكثر -١٢
  .١١عالية من حيث الكلفةف

  :تكاليف مركبة واحدة كل سنة: ٢الرسم البياين 

 

                                                 
مع هنا تكاليف االستئجار كل سنة بغض النظر عن تكاليف السنة السابقة مقارنة " التكاليف املفردة"تعين عبارة   ١١

 السنوية اليفهلا بالتك صيانة، حيث أن التكاليف األولية للشراء نفقة وحيدة ال صلة يتلوه من الشراء وما تكاليف
  .التالية
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 عند النظر إىل التكاليف التراكمية على مدى سنتني، يتضح جليا أن شراء مركبة ذات الدفع -١٣
  .٣الرباعي أكثر اقتصادا من استئجار مركبة مماثلة، كما يالحظ يف الرسم البياين 

  :التراكمية ملركبة واحدة على مدى سنتنيالتكاليف :٣الرسم البياين 

  )املقر( استئجار املركبات مع شرط البيع بدل شرائها -باء

 أخذت احملكمة أمثلة من عقود استئجار املركبات مع شرط البيع املقدمة خالل عمليات -١٤
لبيع ملركبة املشتريات السابقة واستخرجت منها املبالغ لتبني التكاليف السنوية لالستئجار مع شرط ا

وهذه عقود تأجري متويلية تكون مبوجبها احملكمة هي املالك املسجل . واحدة على مدى مثان سنوات
  .للمركبات، اليت تكون وفقا لذلك معفاة من الرسوم

 ترتفع تكاليف االستئجار مع شرط البيع من الشركات اليت ستحتفظ مبلكية املركبات ألن هذه -١٥
 باملائة من السعر املعلن ٤٠ اليت تقارب ،١٢ة من الرسوم عن السلع الكماليةالشركات لن تكون معفا

ويلزم أن تحتسب هذه التكلفة على الزبون، وهو احملكمة يف . بقائمة األسعار لكل مركبة على حدة
  .هذه احلالة

 هناك عامل سليب آخر جيب وضعه يف احلسبان خبصوص املركبات املؤجرة واملستأجرة مع شرط -١٦
البيع على حد سواء، وهو أا لن حتمل ألواح السلك الدبلوماسي وبذلك لن تتمتع بأي شكل من 

  .احلصانة أو احلماية
                                                 

تطبق احلكومة اهلولندية نوعني من الرسوم على املركبات، أوالها الرسوم العدية على املبيعات وثانيتها رسوم على   ١٢
". الضريبة على املركبات اخلاصة للركاب والدراجات النارية“التقريبية   وترمجتهاBMPالبضائع الكمالية تسمى 

قد يكون إجيابيا (ت حتسب على أساس القيمة الصافية للمركبة، مث  يطبق  تعويض مايل وهذه الضريبة على الكماليا
      .على أساس  كمية ثاين أكسيد الكربون املنبعث من املركبة) أو سلبيا
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 يف املقر، تعتزم احملكمة أن تشتري ما بني مركبة واحدة وثالث مركبات يف السنة على مدى فترة -١٧
ا ستتمكن خالهلا من االحتفاظ من مثان سنوات، وهو معدل املدة الزمنية اليت تتوقع احملكمة أ

  .باملركبات بطريقة اقتصادية يف ظروف املقر

، فإن تكاليف ٢ يعود االستئجار مع شرط الشراء مبنافع قصرية األمد، فكما يالحظ يف اجلدول -١٨
 حيث شهدت ،١٣استئجار املركبات األوىل أقل بكثري من التكاليف الفورية لشراء املركبات اجلديدة

 يورو على ١٣.٠٠٠ يورو و٥٤.٠٠٠ يورو و ٧٢.٠٠٠لثالث األوىل توفريات تقارب السنوات ا
وهذا راجع إىل أن احملكمة كانت متلك مركبات ما زالت قابلة للصيانة يف تلك السنوات، غري . التوايل

أنه عند الوصول إىل السنة اخلامسة، يسبب االستئجار تكاليف إضافية ويتواصل هذا إىل اية دورتنا 
ويبلغ جمموع التكاليف املقدرة للشراء واالستئجار على مدى جمموع الفترة . ملمتدة على مثان سنواتا

 ١٠.٠٠٠ يورو أو ٨٠.٠٠٠ يورو على التوايل، وهو فرق يقارب ٥٠٩.٠٠٠ يورو و ٤٢٩.٠٠٠
  .يورو يف السنة الستئجار املركبات

 يورو، أي ١٨٩.٠٠٠ سنة ترتفع إىل ١٦ غري أن التكاليف اإلضافية لالستئجار على مدى فترة -١٩
  . يورو للسنة١٢.٠٠٠مبعدل 

  التكاليف املقارنة الستئجار وشراء املركبات على امتداد فترة من ستة عشرة سنة: ٢اجلدول 

  اموع ٢٠٢٦ ٢٠٢٥ ٢٠٢٤ ٢٠٢٣ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١  السنة

   ٠ ٠ ٠ ٢٢.٢٠٠ ٩.٩٩٢ ٩.٩٩٢ ٩.٩٩٢ ٩.٩٩٢       ٢٢.٢٠٠ ٩.٩٩٢ ٩.٩٩٢ ٩.٩٩٢ ٩.٩٩٢ ١االستئجار 

   ٠ ٠ ٠ ١٧.٧٦٠ ٧.٩٩٤ ٧.٩٩٤ ٧.٩٩٤ ٧.٩٩٤       ١٧.٧٦٠ ٧.٩٩٤ ٧.٩٩٤ ٧.٩٩٤ ٧.٩٩٤     ٢االستئجار

   ٠ ٠ ٢٠.٤٢٤ ٩.١٩٣ ٩.١٩٣ ٩.١٩٣ ٩.١٩٣       ٢٠.٤٢٤ ٩.١٩٣ ٩.١٩٣ ٩.١٩٣ ٩.١٩٣   ٣االستئجار 

   ٠ ٠ ١٩.٥٣٦ ٨.٧٩٣ ٨.٧٩٣ ٨.٧٩٣ ٨.٧٩٣       ١٩.٥٣٦ ٨.٧٩٣ ٨.٧٩٣ ٨.٧٩٣ ٨.٧٩٣   ٤االستئجار 

   ٠ ١٨.٦٤٨ ٨.٣٩٣ ٨.٣٩٣ ٨.٣٩٣ ٨.٣٩٣ ٠     ١٨.٦٤٨ ٨.٣٩٣ ٨.٣٩٣ ٨.٣٩٣ ٨.٣٩٣     ٥االستئجار 

   ٠ ١٨.٢٠٤ ٨.١٩٤ ٨.١٩٤ ٨.١٩٤ ٨.١٩٤ ٠     ١٨.٢٠٤ ٨.١٩٤ ٨.١٩٤ ٨.١٩٤ ٨.١٩٤     ٦االستئجار 

   ١٦.٤٢٩ ٧.٣٩٤ ٧.٣٩٤ ٧.٣٩٤ ٧.٣٩٤ ٠ ٠   ١٦.٤٢٩ ٧.٣٩٤ ٧.٣٩٤ ٧.٣٩٤ ٧.٣٩٤       ٧االستئجار 

   ١٠.٦٥٦ ٤.٧٩٦ ٤.٧٩٦ ٤.٧٩٦ ٤.٧٩٦ ٠ ٠   ١٠.٦٥٦ ٤.٧٩٦ ٤.٧٩٦ ٤.٧٩٦ ٤.٧٩٦       ٨االستئجار 

   ٨.٤٣٦ ٣.٧٩٧ ٣.٧٩٧ ٣.٧٩٧ ٣.٧٩٧ ٠ ٠   ٨.٤٣٦ ٣.٧٩٧ ٣.٧٩٧ ٣.٧٩٧ ٣.٧٩٧       ٩االستئجار 

   ٩.٣٩٤ ٩.٣٩٤ ٩.٣٩٤ ٩.٣٩٤ ٠ ٠ ٠ ١٨.٤٢٨ ٩.٣٩٤ ٩.٣٩٤ ٩.٣٩٤ ٩.٣٩٤         ١٠االستئجار 

   ٣.٧٩٧ ٣.٧٩٧ ٣.٧٩٧ ٣.٧٩٧ ٠ ٠ ٠ ٨.٤٣٦ ٣.٧٩٧ ٣.٧٩٧ ٣.٧٩٧ ٣.٧٩٧         ١١االستئجار 

   ٥.٩٩٥ ٥.٩٩٥ ٥.٩٩٥ ٥.٩٩٥ ٠ ٠ ٠ ١٣.٢٣٠ ٥.٩٩٥ ٥.٩٩٥ ٥.٩٩٥ ٥.٩٩٥         ١٢االستئجار 

 ١.٠٤٦.٥٥٤ ٥٤.٧٠٨ ٧٢.٠٢٧ ٩١.٧٢٢ ١٠٩.٧٠٨ ٦٨.٥٤٧ ٥٢.٥٥٩ ٣٥.٩٧٢ ٥٨.٠٨١ ٥٤.٧٠٨ ٧٢.٠٢٧ ٩١.٧٢٢ ١٠٩.٧٠٨ ٦٨.٥٤٧ ٥٢.٥٥٩ ٣٥.٩٧٢ ١٧.٩٨٦  االستئجار

 ٨٥٨.٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٨٦.٠٠٠ ٨٠.٠٠٠ ٨٣.٠٠٠ ٩٠.٠٠٠ ٩٠.٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٨٦.٠٠٠ ٨٠.٠٠٠ ٨٣.٠٠٠ ٩٠.٠٠٠ ٩٠.٠٠٠  الشراء

                 ٥٠.٠٠٠               ٥٠.٠٠٠ ١الشراء 

                 ٤٠.٠٠٠               ٤٠.٠٠٠ ٢الشراء 

               ٤٦.٠٠٠               ٤٦.٠٠٠   ٣الشراء 

               ٤٤.٠٠               ٤٤.٠٠٠   ٤الشراء 

             ٤٢.٠٠٠               ٤٢.٠٠٠     ٥الشراء 

             ٤١.٠٠٠               ٤١.٠٠٠     ٦الشراء 

           ٣٧.٠٠٠               ٣٧.٠٠٠       ٧الشراء 

           ٢٤.٠٠٠               ٢٤.٠٠٠       ٨الشراء 

           ١٩.٠٠٠               ١٩.٠٠٠       ٩الشراء 

         ٣٧.٠٠٠               ٣٧.٠٠٠         ١٠الشراء 

         ١٩.٠٠٠               ١٩.٠٠٠         ١١الشراء 

         ٣٠.٠٠٠               ٣٠.٠٠٠         ١٢الشراء 

                                                 
  .استثنت العملية اليت أجرا احملكمة احتساب الصيانة بغية مقارنة املتشاات  ١٣
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 إضافة إىل ذلك، إذا اقتضى احلال االستغناء عن إحدى املركبات املستأجرة، فقد يؤدي ذلك إىل -٢٠
  .غرامات مالية

  ستئجار وشراء اآلالت ا-جيم

شراء معدات جديدة تشمل :  خبصوص آالت الفحص باألشعة، قارنت احملكمة بني إمكانيتني-٢١
ومبا أن العمر االفتراضي املتوقع ملثل هذه املعدات هو عشر . الصيانة السنوية واستئجار نفس املعدات

، فإن شراء ٢٠١٤ و ٢٠١٣سنوات، وهو ما يربر ضرورة استبدال املوجودات منها يف العامني 
  .وحتدث نقطة االنكسار يف السنة اخلامسة. معدات جديدة وصيانتها أكثر جدوى من استئجارها

   االستبداالت واملشتريات-ثالثا

املركبات و املعدات، وتشمل كال الفئتني :  جمعت استبداالت ومشتريات التجهيزات يف فئتني-٢٢
  .انيةأصوال متواجدة باملقر واملكاتب امليد

   املركبات-ألف

 مبا أن القرارات املتعلقة بالتجهيزات ختضع يف أغلب األحيان لتوفُّر التمويل، فقد دأبت احملكمة -٢٣
على ختفيض النفقات بتمديد فترات استبدال املركبات، رغم أن األصول تستبدل مثالياً على فترات من 

وكاالت النظام املوحد لألمم املتحدة، بالنظر وهذا هو املعيار اجلاري به العمل لدى . مخس سنوات
على وجه اخلصوص إىل وعورة التضاريس وقسوة الظروف يف امليدان الذي تستخدم فيه األصول 

  .املذكورة

 نظرا للبيئة التشغيلية املتغرية باستمرار اليت تعمل فيها احملكمة، أُخذت سلسلة من العوامل يف -٢٤
وتشمل هذه العوامل اإلغالق املربمج للمكتب امليداين يف . ت االستبدالاالعتبار من أجل متديد فترا

أبيشي واخنفاض االستخدام التشغيلي واالنتقاالت احملتملة الذَين سيتلُوانه، إضافة إىل االخنفاض احملتمل 
بعض وقد سبق أن جرت . يف العمليات املستقرة بكامباال مع االنتقاالت اإلضافية احملتملة إىل كينيا

  .االنتقاالت وأعيد نشر مركبتني من كينشاسا إىل بونيا

 أُجريت مراجعة دقيقة خلطة استبدال املركبات يف املقر وامليدان أسفرت عن متديد عمرها -٢٥
 يورو إىل ١.٤٩٤.٩٦٤ من ٢٠١٢االفتراضي  وبالتايل عن اخنفاض هام يف حاجيات التجهيزات لعام 

  .٢٠١٣ يورو لعام ٢٠٨.٦٢٩ إىل  يورو٣٠٥.٢١١ يورو، ومن ٤٨٠.٨٥٢

 خطةً معدلةً الستبدال وشراء املركبات للمكاتب امليدانية و املقر لسنوات ٣ يبني اجلدول -٢٦
٢٠١٥-٢٠١١.  
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   املركبات–استبدال التجهيزات : ٣اجلدول 

  السنة املتوقعة لالستبدال أو الشراء

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ 

  الكمية  البند
سنة 
  الشراء

اخلطة 
املعدلة 

للشراء أو 
االستبدال 

كما قُدمت 
إىل اللجنة 
يف الدورة 

اخلامسة 
  عشرة

اخلطة 
املعدلة 
  اجلديدة

اخلطة املعدلة 
للشراء أو 

االستبدال 
كما قُدمت 
إىل اللجنة يف 

الدورة 
  اخلامسة عشرة

اخلطة املعدلة 
  اجلديدة

اخلطة 
املعدلة 

للشراء أو 
االستبدال 

كما قُدمت 
ة إىل اللجن

يف الدورة 
اخلامسة 
  عشرة

اخلطة 
املعدلة 
  اجلديدة

اخلطة املعدلة 
للشراء أو 

االستبدال 
كما قُدمت 
إىل اللجنة يف 

الدورة 
اخلامسة 
  عشرة

اخلطة املعدلة 
  اجلديدة

اخلطة 
املعدلة 

للشراء أو 
االستبدال 

كما 
قُدمت إىل 
اللجنة يف 

الدورة 
اخلامسة 
  عشرة

اخلطة املعدلة 
  اجلديدة

  امليدانيةاملكاتب 

مركبة، تويوتا لندكروزر 
   اندجامينا–

١٨٢.٦٢١ ٠     ٠ ٥٠.٢٨٥     ٢٠٠٥ ٣     

 –مركبة، تويوتا كوروال 
  جامينادان

٢٣.٨٢٤ ٠ ٠ ٢٥.٠٠٠             ٢٠٠٩ ١ 

مركبة، تويوتا لندكروزر 
   أبيشي–

١٩٠.٣٠٣ ٠     ٠ ٢٨٦.٠٧١     ٢٠٠٥ ٣     

مركبة، تويوتا لندكروزر 
   بونيا–

٢٣٨.٥٨٢ ٠     ٢١٦.٠٨٩     ٢٠٠٤ ٢       

 –مركبة، نيسان باترول 
  بونيا

٧٥.٧٩٧ ٠     ٠ ٣٤.١٨٢ ٠ ٣٤.١٨٢ ٢٠٠٤ ٢     

 –مركبة، نيسان باترول 
نقلت من (بونيا 
  )كينشاسا

١٢٨.٠٥٤ ٠ ٠ ١٢١.٢٤٩     ٠ ٢١٦.٠٨٩     ٢٠٠٨ ٢ 

 ١تريانو، ٣(مركبة نيسان 
         ٤٩.٩٠٩ ٠ ٩٦.٤٤٣ ١٥٠.٠٠٠ ٤٦.٥٩١ ٥٠.٠٠٠ ٢٠٠٤ ٤ ١٤ كمباال–) باترول

مركبة، تويوتا لندكروزر 
             ٢٢٣.٦٥٢ ٢١٦.٠٨٩     ٢٠٠٤ ٢ ١٥ كمباال–

 –مركبة، نيسان باترول 
         ٧٥.٧٢٠ ٠ ٠ ٧٣.١٥٩     ٢٠٠٦ ٢ ١٦كمباال

مركبة، تويوتا لندكروزر 
   بانغي–

٢٦٣.٥٩١ ٠     ٠ ٢٥.٢١١         ٢٠٠٧ ٥ 

ميين ١(مركبة، تويوتا 
)  أفانزا١باص هاي أيس، 

  غي بان–
٤٩.٤٩٢ ٠ ٠ ٥٠.٠٠٠             ٢٠٠٩ ٢ 

 تريانو، ١(مركبة، نيسان 
   كينشاسا–)  باترول٢

٧٠.٧٥٧ ١٠٠.٠٠٠ ٤٦.٥٩١ ٥٠.٠٠٠ ٢٠٠٤ ٣             

مركبة، تويوتا ميين باص 
   كينشاسا–هاي أيس 

٢٨.٦٦٣ ٠ ٠ ٣٥.٠٠٠             ٢٠٠٩ ١ 

 –مركبة، نيسان باترول 
  كينشاسا

٠ ١٢١.٢٤٩             ٢٠١٠ ٢     

  املقر

 BMWمركبة، 
٠ ٤٥.٠٠٠ ٥٠.٠٠٠ ٠ ٢٠٠٣ ١             

                                                 
١  فما بعد، قد تنقل بعض ٢٠١٢ أنه ابتداء من احتمال كبريتغرية باستمرار، هناك تبعا للمتطلبات التشغيلية امل ٤

  . العمليات يف كينيا ومواقع أخرى سيتم حتديدهاكامباال لدعماملركبات املوجودة يف 
١   .املرجع نفسه ٥
١   .املرجع نفسه ٦
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  السنة املتوقعة لالستبدال أو الشراء

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ 

  الكمية  البند
سنة 
  الشراء

اخلطة 
املعدلة 

للشراء أو 
االستبدال 

كما قُدمت 
إىل اللجنة 
يف الدورة 

اخلامسة 
  عشرة

اخلطة 
املعدلة 
  اجلديدة

اخلطة املعدلة 
للشراء أو 

االستبدال 
كما قُدمت 
إىل اللجنة يف 

الدورة 
  اخلامسة عشرة

اخلطة املعدلة 
  اجلديدة

اخلطة 
املعدلة 

للشراء أو 
االستبدال 

كما قُدمت 
ة إىل اللجن

يف الدورة 
اخلامسة 
  عشرة

اخلطة 
املعدلة 
  اجلديدة

اخلطة املعدلة 
للشراء أو 

االستبدال 
كما قُدمت 
إىل اللجنة يف 

الدورة 
اخلامسة 
  عشرة

اخلطة املعدلة 
  اجلديدة

اخلطة 
املعدلة 

للشراء أو 
االستبدال 

كما 
قُدمت إىل 
اللجنة يف 

الدورة 
اخلامسة 
  عشرة

اخلطة املعدلة 
  اجلديدة

٥٣٠i)للركاب(  
مركبة، مرسيدس برت فيانو 

  )للركاب(٧
٣٧.٠٠٠ ٣٧.٠٠٠             ٢٠٠٩ ١     

 ٥٣٠i BMWمركبة، 
  )للركاب(

٤٦.٠٠٠ ٤٥.٠٠٠     ٢٠٠٣ ١             

حافلة صغرية، رينو 
  )للركاب(إسباس 

٤٤.٠٠٠ ٠ ٢٠٠٤ ١                 

حافلة صغرية، رينو 
  )للركاب(اس إسب

٤٤.٠٠٠ ٠     ٢٠٠٤ ١             

 ٥٢٠D BMWمركبة، 
  )للركاب(

٣٧.٠٠٠ ٠ ٠ ٣٧.٠٠٠             ٢٠٠٩ ١ 

 ٧كرايسلر فوياجر 
  )للركاب(

٤٢.٠٠٠ ٣٦.٠٠٠         ٢٠٠٨ ١         

حافلة صغرية، رينو مودس 
  )للركاب(

١٩.٠٠٠ ٠ ٠ ١٩.٠٠٠             ٢٠٠٥ ١ 

حافلة صغرية، رينو 
  )للركاب (٨ترافيك 

٤١.٠٠٠ ٠ ٠ ٣٩.٠٠٠     ٢٠٠٤ ١         

حافلة صغرية، رونو 
  )للركاب (٩ترافيك 

٣٠.٠٠٠ ٠ ٠ ٣١.٥٠٠             ٢٠٠٤ ١ 

شاحنة صغرية، رينو 
  )للبضائع(ترافيك  

٢٤.٠٠٠ ٠     ٠ ٢٤.٠٠٠     ٢٠٠٤ ١     

حافلة صغرية، رينو كانغو 
  )للركاب(

١٩.٠٠٠ ٠ ٠ ١٩.٠٠٠         ٢٠٠٤ ١     

  اموع باليورو
    

١٣٤.١٨

٢ 

١٨٧.١٨

٢ 

١.٤٩٤.٩٦

٤٨٠.٨٥٢ ٤ 

٣٠٥.٢١

١ 

٢٠٨.٦٢

٥٧٩.٦٢٤ ٠ ٧٦٨.٣٠٣ ٣٥٥.٧٤٩ ٩ 

   املعدات-باء

 تشمل هذه الفئة أساسا معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والوسائل السمعية البصرية -٢٧
  .وآالت الفحص باألشعة وأنظمة األمن

حمطة طرفية، حممولة على (سات -ملعدات يف بعد التقييم التقين املدقق، مت متديد العمر االفتراضي -٢٨
سات املوجودة -، ومن املقرر تنقيل معدات يف٢٠١٥ إىل ٢٠١٢يف املكاتب امليدانية من ) مقطورة

  .٢٠١١يونيو / حزيران٣٠حاليا يف أبيشي عند إغالق املكتب امليداين يف أجل ال يتعدى 
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فنظرا . ٢٠١٥املتوقع إىل مباين جديدة يف /ه مت النظر يف عامل آخر و هو انتقال احملكمة املخطط ل-٢٩
خلاصيات املباين اجلديدة، من املؤكد أنه سيلزم شراء آالت جديدة للفحص باألشعة السينية لالستجابة 

  ). بأخرى أكرب منها١٠٠/١١٠مثال سيلزم استبدال اآللة من طراز (للحاجيات اجلديدة 

رح تأجيل استبدال آالت الفحص باألشعة السينية  على أساس التقييم الذي أجرته احملكمة، يقت-٣٠
ومع ذلك، فبما أن كل املعدات املذكورة سيفوق عمرها العشر . ٢٠١٥ إىل ٢٠١٤ و٢٠١٣من 

 يورو لصيانة مجيع آالت الفحص ٢٠.٠٠٠سنوات، سيلزم ختصيص اعتمادات سنوية إضافية تقارب 
  .باألشعة السينية

هيزاا يف البنية التحتية إلتاحة االنتقال إىل املباين اجلديدة يف  تعمل احملكمة أيضا على عقلنة جت-٣١
٢٠١٥ حيث يتم فقط استبدال املعدات الضرورية اليت يستحيل إصالحها أو اليت تفرض تكاليف ،

  .اإلصالح استبداهلا، ويحتفَظ بالتغيريات يف املباين يف أدىن مستوى هلا

األقمار الصناعية، مت توزيع التكاليف على مدى أربع  خبصوص نظام املؤمترات بالفيديو عرب -٣٢
سنوات بشراء املعدات ملكتب ميداين واحد يف املرة لتوفري هذا احلل بشكل مرحلي يوازي توفر املوارد 

ويكمن اخلطر يف عدم توفر هذه البنية التحتية بعني املكان يف كون أنه كلما لزم  .واحلاجيات التشغيلية
فهذه املعدات . له عن بعد، وجب نقل معدات مسعية بصرية من مكان إىل آخرأن يديل شاهد بأقوا

سريعة االنكسار ويصعب نقلها على الرحالت اجلوية التجارية أو التابعة لألمم املتحدة، كما ختاطر 
احملكمة بأالّ تتمكن من الوفاء بالتزاماا خبصوص تكنولوجيا االتصال السمعي و البصري يف مجيع 

  .ليااأماكن عم

 توصي احملكمة بإتاحة خيار االستئجار مع شرط البيع على مدى فترة من مخس سنوات لشبكة -٣٣
وسيسبب هذا التزام احملكمة على املدى الطويل ألن . ٤منطقة التخزين كما هو مبني يف اجلدول 

  .صف العقدةاستئجار املعدات الطويل األجل سيكون مقيدا وال ميكن وقف هذه االعتمادات يف منت

 هناك أيضا حاجة إىل االستباقية يف أرشفة البيانات وبنية املفاتيح للعموم، فجميع بيانات احملكمة -٣٤
ختزن حاليا بالوسائل اإللكترونية، وإذا مل تشرع احملكمة يف أرشفة البيانات، فإن حجم شبكة التخزين 

الوسائل اإللكترونية أمر غري مجد من ناحية كما أن حفظ مجيع البيانات التارخيية ب. سيتزايد تصاعديا
التكاليف، وهذا يتماشى مع املعايري املعتمدة يف هذا امليدان وسيخفف خطر ضياع البيانات يف 

  .املستقبل

 تراجع احملكمة باستمرار مدى ،١٧ وفقا ملا أحيطت اللجنة به علما يف دورا اخلامسة عشرة-٣٥
ونتيجة لذلك، تتنبأ احملكمة بأن األنظمة السمعية والبصرية . ة اجلديدةمطابقة املعدات للمباين الدائم

 ستكون رقمية بكاملها، على العكس من مزيج ٢٠١٦-٢٠١٥للتسجيل والتوزيع املتواجدة يف 
وستكون املعدات الرقمية والبيانات املرقمة . املعدات السمعية والبصرية التماثلية والرقمية املتواجد حاليا

  . يف األمد الطويل وستنخفض تكاليف استبداهلاأرخص مثنا

                                                 
١٧   ICC-ASP/9/19 ٢١، الفقرة.         
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 فيما خيص نظام الفيديو حبسب الطلب، فإن احملكمة تستخدم خيارا جتاريا وجتري دراسة لتحديد -٣٦
  .ما إذا كان توفري هذه اخلدمة داخليا أمرا أكثر فعالية من ناحية التكاليف

لمكاتب امليدانية واملقر للسنوات  خطة مراجعة الستبدال وشراء املعدات ل٤ يبني اجلدول -٣٧
ونتيجة الستراتيجية احملكمة بتمديد العمر االفتراضي للمعدات مىت أمكن . ٢٠١٥-٢٠١١

 ٢٠١٢ يورو لعام ٢.٦٩٧.٩٧١واستكشاف طرائق متويل بديلة، مت ختفيض احلاجيات املالية مبا قدره 
  .٢٠١٣ لعام ٥٩٥.٠٠٠و

   املعدات–استبدال التجهيزات : ٤اجلدول 

  السنة املتوقعة لالستبدال أو الشراء

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ 

  الكمية  البند
سنة 
  الشراء

اخلطة 
املعدلة 

للشراء أو 
االستبدال 

كما 
قُدمت إىل 
اللجنة يف 

الدورة 
اخلامسة 
  عشرة

اخلطة 
املعدلة 
  اجلديدة

اخلطة املعدلة 
للشراء أو 

االستبدال 
كما قُدمت 
إىل اللجنة يف 

 الدورة
اخلامسة 
  عشرة

اخلطة املعدلة 
  اجلديدة

اخلطة املعدلة 
للشراء أو 

االستبدال 
كما قُدمت 
إىل اللجنة 
يف الدورة 

اخلامسة 
  عشرة

اخلطة املعدلة 
  اجلديدة

اخلطة املعدلة 
للشراء أو 

االستبدال 
كما قُدمت 
إىل اللجنة 
يف الدورة 

اخلامسة 
  عشرة

اخلطة 
املعدلة 
  اجلديدة

اخلطة 
املعدلة 
 أو للشراء

االستبدال 
كما 

قُدمت إىل 
اللجنة يف 

الدورة 
اخلامسة 
  عشرة

اخلطة املعدلة 
  اجلديدة

  املكاتب امليدانية

حمطة طرفية، حممولة 
 -  ٣.٩على مقطورة 

 ١٤٠.٦٨٩ ٠         ٠ ١٢٢.٦٠٣     ٢٠٠٦ ١  أبيشي

حمطة طرفية، حممولة 
 – ٣.٩على مقطورة 

 ١٣٢.٨٣٥ ٠         ٠ ١١٩.٨٠٩     ٢٠٠٧ ١  بانغي

 طرفية، حممولة حمطة
 – ٣.٩على مقطورة 

 ١٣٢.٨٣٥ ٠         ٠ ١١٩.٨٠٩     ٢٠٠٧ ١  بونيا

نظام عقد املؤمترات 
بالفيديو جبميع املكاتب 

 ٥٠.٠٠٠ ٠ ٥٠.٠٠٠ ٠ ٥٠.٠٠٠ ٠ ٥٠.٠٠٠ ٢٥٠.٠٠٠      جديد ٥  امليدانية

  املقر

جهاز تصوير باألشعة 
 ٥٠٣٠–السينية

سيستعاض عنه (
 أو ما ٦ ٠٤٠بأجهزة 
 ١٢٠.٠٠٠ ٠     ٠ ١٢٠.٠٠٠         ٢٠٠٣ ٢  )يعادهلا

جهاز تصوير باألشعة 
 ٦٠.٠٠٠ ٠     ٠ ٦٠.٠٠٠         ٢٠٠٣ ١ ٦٠٤٠ -السينية

جهاز تصوير باألشعة 
 ١٠٠.٠٠٠ ٠     ٠ ١٠٠.٠٠٠         ٢٠٠٣ ١ ١٠٠/١٠٠ –السينية 

جهاز تصوير باألشعة 
 ١٢٠.٠٠٠ ٠ ٠ ١٢٠.٠٠٠             ٢٠٠٤ ٢ ٦٠٤٠ -السينية

جهاز تصوير باألشعة 
 ١٢٠.٠٠٠ ٠ ٠ ١٢٠.٠٠٠             ٢٠٠٤ ٢ ٥٠٣٠–السينية



ICC-ASP/10/6 

6-A-220811 12 

  السنة املتوقعة لالستبدال أو الشراء

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ 

  الكمية  البند
سنة 
  الشراء

اخلطة 
املعدلة 

للشراء أو 
االستبدال 

كما 
قُدمت إىل 
اللجنة يف 

الدورة 
اخلامسة 
  عشرة

اخلطة 
املعدلة 
  اجلديدة

اخلطة املعدلة 
للشراء أو 

االستبدال 
كما قُدمت 
إىل اللجنة يف 

 الدورة
اخلامسة 
  عشرة

اخلطة املعدلة 
  اجلديدة

اخلطة املعدلة 
للشراء أو 

االستبدال 
كما قُدمت 
إىل اللجنة 
يف الدورة 

اخلامسة 
  عشرة

اخلطة املعدلة 
  اجلديدة

اخلطة املعدلة 
للشراء أو 

االستبدال 
كما قُدمت 
إىل اللجنة 
يف الدورة 

اخلامسة 
  عشرة

اخلطة 
املعدلة 
  اجلديدة

اخلطة 
املعدلة 
 أو للشراء

االستبدال 
كما 

قُدمت إىل 
اللجنة يف 

الدورة 
اخلامسة 
  عشرة

اخلطة املعدلة 
  اجلديدة

سيستعاض عنه (
 أو ما ٦ ٠٤٠بأجهزة 
  )يعادهلا

جهاز تصوير باألشعة 
 ٦٠.٠٠٠ ٠ ٠ ٦٠.٠٠٠             ٢٠٠٤ ١ ٦٠٤٠ -السينية

نظام مراقبة الدخول 
رفع مستوى وجودة (

بطاقات الدخول 
وأجهزة قراءة هذه 

 ١  )البطاقات
٢٠٠٣-
٧٥.٠٠٠ ٧٥.٠٠٠     ٢٠٠٤             

أعمدة 
البيانات /الكهرباء

للربط الكهربائي 
             ٠ ١٠٠.٠٠٠          واملعلومايت

وحدات التربيد بغرفة 
             ١٥.٠٠٠ ٠         Arc –مراقبة األمن 

ذاكرة التسجيل للتلفزة 
             ٢٥.٠٠٠ ٥٥.٧٥٠     ٢٠٠٤    املغلقة الدائرة

نظام  (Trakaجتديد 
         ٥٠.٠٠٠ ٠              )املفاتيح اآلمنة

تكييف التزويد 
بالكهرباء ملصاعد مبىن 

                 ٣٣.٠٠٠ ٠      هاكس آرك

معدات وية وحدة 
إدارة املرافق، وحدة 
األمن و السالمة، 
وحدة الدعم 
اللوجيسيت  ومتعاقد 
التنظيف ملناطق الطابق 
حتت األرضي مببىن 

             ٥٠.٠٠٠ ٠          آرك

إصالح أنظمة /أستبدال
عدات التربيد بغرفة امل

                 ٥٠.٠٠٠ ٠     ١الرئيسية 

حواسيب معدات 
         ٦٠.٠٠٠ ٠ ٠ ٥٠.٠٠٠     ٢٠٠٤    أنظمة املراقبة

تدفئة مقصورة الدخول 
             ٢٥.٠٠ ٠           مبىن آرك–

لتخزين (شبكات التخزين 
واستعادة كافة الوثائق 
والبيانات املتعلقة 

  )باملعامالت
١ 

٢٠٠٥-
٤٠٠.٠٠٠ ٠ ٤٠٠.٠٠٠ ٠ ٤٠٠.٠٠٠ ٠ ٤٠٠.٠٠٠ ٢.٠٢٠.٠٠٠ ٢٠٠.٠٠٠ ٠ ٢٠٠٦ 
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  السنة املتوقعة لالستبدال أو الشراء

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ 

  الكمية  البند
سنة 
  الشراء

اخلطة 
املعدلة 

للشراء أو 
االستبدال 

كما 
قُدمت إىل 
اللجنة يف 

الدورة 
اخلامسة 
  عشرة

اخلطة 
املعدلة 
  اجلديدة

اخلطة املعدلة 
للشراء أو 

االستبدال 
كما قُدمت 
إىل اللجنة يف 

 الدورة
اخلامسة 
  عشرة

اخلطة املعدلة 
  اجلديدة

اخلطة املعدلة 
للشراء أو 

االستبدال 
كما قُدمت 
إىل اللجنة 
يف الدورة 

اخلامسة 
  عشرة

اخلطة املعدلة 
  اجلديدة

اخلطة املعدلة 
للشراء أو 

االستبدال 
كما قُدمت 
إىل اللجنة 
يف الدورة 

اخلامسة 
  عشرة

اخلطة 
املعدلة 
  اجلديدة

اخلطة 
املعدلة 
 أو للشراء

االستبدال 
كما 

قُدمت إىل 
اللجنة يف 

الدورة 
اخلامسة 
  عشرة

اخلطة املعدلة 
  اجلديدة

) على مراحل(االستبدال 
ملعدات قاعة احملاكمة 
ولشبكة الوسائل السمعية 

  والبصرية
١ 

٢٠٠٣-
٠ ٦٧٥.٠٠٠ ١٠٠.٠٠ ٦٧٥.٠٠٠ ٢٠٠.٠٠٠ ٦٧٥.٠٠٠ ٢٥٠.٠٠٠ ٤٢٥.٠٠٠     ٢٠٠٤ 

طريقة (مفاتيح للعموم 
للتشفري املأمون خاصة 

  )بإرسال الوثائق السرية
٢٠٠.٠٠٠ ٢٠٠.٠٠٠             ٢٠٠٦ ١     

مصفوفة فيديوية جبميع 
  نقاط الدخول

         ٠ ٤٠٠.٠٠٠          جديد ١

نظام لألرشفة الطويلة 
  األجل

             ٥٠٠.٠٠٠ ٥٠٠.٠٠٠      جديد ١

نظام الفيديو حبسب 
  الطلب

             ٠ ٢٥٠.٠٠٠      جديد ١

منصة الكترونية للكشف 
  عن املعلومات السرية

         ٢٧٠.٠٠٠ ٢٧٠.٠٠٠          جديد ١

منصة أجهزة التحليل 
  املتكامل

             ٢٠٠.٠٠٠ ٢٠٠.٠٠٠      جديد ١

    ا�����ع

�	�رو�    

    ١.٤٣٦.٣٥٩ ٦٧٥.٠٠٠ ٧٥٠.٠٠٠ ١.١٧٥.٠٠٠ ١.٠٣٠.٠٠٠ ١.٦٢٥.٠٠٠ ١.٥٩٠.٠٠٠ ٤.٢٨٧.٩٧١ ٢٨٣.٠٠٠ ٠ 

   خامتة-رابعا

 من التجهيزات،  أجرت احملكمة عملية واسعة النطاق لتحديد طرائق بديلة لتمويل حاجياا-٣٨
ولو أن استئجار املركبات أو استئجارها مع شرط البيع أقلُّ تكلفة يف . خاصة من املركبات واملعدات

  .األجل القصري، يبدو أن اخليار األكثر اقتصادا على فترة مطولة هو شراء املركبات

 متديد خطتها الستبدال  أسفر املزج بني الطرائق البديلة لتمويل املعدات واستراتيجية احملكمة يف-٣٩
وشراء املركبات واملعدات على فترة زمنية أطول عن اخنفاض هام يف احلاجيات احملتملة من التجهيزات 

 يورو إىل ١.٩٣٠.٢١١؛ ومن ٢٠١٢ لعام ٢.٠٧٠.٨٥٢ يورو إىل ٥.٧٨٢.٩٣٥من 
. ٢٠١٤ يورو لعام ١.٥١٨.٣٠٣ يورو إىل ١.٥٣٠.٧٤٩؛ ومن ٢٠١٣ يورو لعام ١.٢٣٨.٦٢٩

ري أن تأجيل استبدال بعض األصول نظرا لالنتقال املرتقب إىل املباين الدائمة اجلديدة أدى إىل زيادة يف غ
  . يورو٢.٠١٥.٩٨٣ يورو إىل ٦٧٥.٠٠٠ من ٢٠١٥احلاجيات لعام 

 ستواصل احملكمة استكشاف طرائق متويل بديلة و رصد مواردها من أجل االستفادة بأقصى قدر -٤٠
  .يد دورات االستبدال قدر اإلمكانمن االستخدام ومتد
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-٢٠١٢ ملخصا حمدثا لالستبداالت احملتملة للمركبات واملعدات لألعوام ٥ يقدم اجلدول -٤١
.٢٠١٥ 

  موجز عام لالستبداالت احملتملة للمركبات واملعدات:  ٥اجلدول 

 ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢  حاجيات استبدال التجهيزات

 ٥٧٩.٦٢٤ ٧٦٨.٣٠٣ ٢٠٨.٦٢٩ ٤٨٠.٨٥٢  املركبات

 ١.٤٣٦.٣٥٩ ٧٥٠.٠٠٠ ١.٠٣٠.٠٠٠ ١.٥٩٠.٠٠٠  املعدات

 ٢.٠١٥.٩٨٣ ١.٥١٨.٣٠٣ ١.٢٣٨.٦٢٩ ٢.٠٧٠.٨٥٢  اموع باليورو

___________________ 


