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الثالثة عشرةالدورة 
٢٠١٧كانون األول/ديسمرب١٤–٤،نيويورك

تقرير المحكمة عن آلياتها المخصصة 
)*(لرصد ومراقبة تكاليف صيانة مبانيها

موجز تنفيذي
طلبــــت اللجنــــة إىل احملكمــــة أن تتــــوخى احلكمــــة يف مراقبــــة تكــــاليف الصــــيانة الوقائيــــة والتصــــحيحية -١

، وأن تبـــذل كـــل جهـــد ممكـــن لضـــمان أن العقـــد اجلديـــد الطويـــل األجـــل يتســـم ٢٠١٧للمبـــاين يف عـــام 
ـــا إىل اللجنـــة يف دو عـــن ذلـــك بالكفـــاءة والفعاليـــة مـــن حيـــث التكلفـــة قـــدر اإلمكـــان، وأن تقـــدم تقريـــرا  ر

.٢٠١٨التاسعة والعشرين يف سياق امليزانية املقرتحة لعام 
عــرض احملكمــة العناصــر واآلليــات الــيت أنشــئت لرصــد ومراقبــة التكــاليف وبنــاء علــى طلــب اللجنــة، تَ -٢

بلـغ احملكمـة عـن اخلطـوات املتخـذة لضـمان إبـرام عقـد جديـد احلالية لصيانة املبـاين. وعـالوة علـى ذلـك، تُ 
:٢٠١٨والفعالية من حيث التكلفة اعتبارا من عام يتسم بالكفاءة

ايـــة عـــام  ، ٢٠١٧(أ) تعاقـــدت احملكمـــة مـــع شـــركة كـــورتيس لتقـــوم بصـــيانة مبـــاين احملكمـــة حـــىت 
؛ICC-ASP/13/Res.2وفقا لقرار اجلمعية 

تـوخي احلكمـة يف وت(ب) تتوىل وحدة إدارة املرافق اإلشراف على العقد احلايل مع شركة كـورتيس 
وقـــد مت حتديـــد األعمـــال الـــيت يتعـــني إجنازهـــا بوضـــوح، وال يـــتم الـــدفع إال مقابـــل الفـــواتري الـــيت (أ) ذلـــك. 

ل ألجل األنشطة املوثقة واليت مت التحقق منها؛مَّ تطابق نطاق العمل احملدد مسبقا و (ب) حتَُ 
نيســـــان/أبريل ١دد تـــــاريخ بـــــدء عملـــــه يف (ج) جتـــــري حاليـــــا عمليـــــة اختيـــــار مقـــــاول رئيســـــي ُحـــــ

٣١كـورتيس إىل غايـة شـركة  . وإلتاحة الوقت الكايف الختيار املقاول الرئيسي، سيتم متديـد عقـد ٢٠١٨
. ومـــن املتوقـــع أن يســـتمر عقـــد الصـــيانة اجلديـــد لفـــرتة تـــرتاوح مـــا بـــني مخـــس وعشـــر ٢٠١٨آذار/مـــارس 

سنوات، وذلك بناء على جودة األداء؛
ـــا احملكمــــة يف املبـــاين اجلديـــدة حــــىت اآلن دورا كبـــريا يف إمــــالء (د) ســـتؤدي التجربـــة الــــيت مـــرت 

مستويات اخلدمة املطلوبة مبوجب العقد اجلديد؛

.CBF/29/4صدر سابقا بوصفه الوثيقة )*(



ICC-ASP/16/25

25-A-101017

٢

(هـــ) سيتضــمن نطــاق العقــد اجلديــد خــدمات الصــيانة واســتبدال األصــول الثابتــة كشــرط مســـبق 
لتحقيــق أفضــل قيمــة مقابــل املــال، ألن الصــيانة واســتبدال األصــول الثابتــة أمــران مرتابطــان ترابطــا وثيقــا. 

قـاول رئيسـي أن صـيانة مبـاين احملكمـة تـتم وفقـا للمعـايري املناسـبة، مـع تطبيـق منـاذج االسـتعانة مبكفل توس
أفضل املمارسات ومعايري القطاع حتت اإلشراف الدقيق لوحدة إدارة املرافق؛ و

(و) تقـــدم احملكمـــة مجيــــع املعلومـــات الالزمـــة عــــن تكـــاليف اســـتبدال األصــــول الثابتـــة إىل الــــدول 
ا ملساع ا يف سياق الفريق العامل يف الهاي، الذي يقوم بتيسريه سفري بنما.علىد اختاذ قرارا
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مقدمة-أوال
ـــــا الســـــابعة -١ ـــــة") املقـــــدم يف دور أعـــــد هـــــذا التقريـــــر اســـــتجابة لطلـــــب جلنـــــة امليزانيـــــة واملاليـــــة ("اللجن

ـــا التاســـعة والعشـــرين عـــن با احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة ("احملكمـــة") وافيهـــبـــأن ت)١(والعشـــرين تقريـــر يف دور
العناصر واآلليات املنشـأة لرصـد ومراقبـة التكـاليف احلاليـة لصـيانة املبـاين واخلطـوات املتخـذة لضـمان إبـرام 

.٢٠١٨عقد طويل األجل يتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة يف عام 

لفــة لصــيانة مبــاني تقــديم خــدمات تتســم بالكفــاءة والفعاليــة مــن حيــث التك-ثانيــا
المحكمة

٢٠١٧السيطرة على تكاليف الصيانة الوقائية والتصحيحية للمباني في عام -ألف
، مـددت احملكمـة عقـود الصـيانة مـع )٢(وفقا إلذن مجعيـة الـدول األطـراف ("اجلمعيـة") املتعلـق بـاألمر-٢

كــــانون األول/ديســــمرب ٣١شــــركة كــــورتيس خــــالل الســــنة األوىل الــــيت تلــــي تســــليم املبــــاين الدائمــــة حــــىت 
٢٠١٧.

وتتوىل وحـدة إدارة املرافـق التابعـة للمحكمـة اإلشـراف علـى عقـود الصـيانة احلاليـة مـع شـركة كـورتيس -٣
ومراقبتهـــا، ممـــا يتـــيح الســـيطرة علـــى تكـــاليف الصـــيانة الوقائيـــة والتصـــحيحية للمبـــاين. وقـــد أنشـــئت عـــدة 

فريق التقين التابع للوحدة مع عمـال الصـيانة اخلـارجيني أشكال للتشاور وعدة آليات للمراقبة. ويتعامل ال
علـى أســاس تشــغيلي يــومي. وتقــوم إدارة كــل مــن الطـرفني بــالتخطيط لتنفيــذ خمتلــف أنشــطة الصــيانة علــى 

اجتماعــات منتظمــة بــني الفريــق التشــغيلي التــابع للمقــاول والفريــق التقــين التــابع تُعقــدحنــو اســرتاتيجي. و 
قاول وإدارة الوحدة.للوحدة، وبني إدارة امل

وقـد مت حتديــد خــدمات الصــيانة احلاليــة بوضــوح ومت االتفـاق علــى جــدول ألنشــطة الصــيانة. ويتــألف -٤
هــــذا اجلــــدول مــــن توصــــيفات متكاملــــة لنطاقــــات خــــدمات الصــــيانة الوقائيــــة والتصــــحيحية، ومســــتويات 

الزمنيــــة لالســــتجابة ورد الفــــرتات-يف حالــــة التــــدابري التصــــحيحية -يشــــمل كمــــا اخلدمــــة ذات الصــــلة،  
الفعل.

وتقوم الوحدة مبراقبة مجيع أنشطة الصيانة عـن كثـب ويـتم اإلبـالغ عـن التقـدم احملـرز ومراحـل التنفيـذ -٥
باستخدام تطبيقات الرباجميات ذات الصلة. ومن مث ميكن ربط مجيع الفـواتري بأنشـطة الصـيانة املنفـذة وال 

يف حــاالت األنشــطة املوثقــة والــيت يــتم التحقــق منهــا مبــا يتفــق مــع يــتم اإلفــراج عــن مــدفوعات الفــواتري إال
نطاق العمل احملدد مسبقا.

الوثــائق الرمسيـــة جلمعيـــة الـــدول األطــراف يف نظـــام رومـــا األساســـي للمحكمــة اجلنائيـــة الدوليـــة، الـــدورة )١(
لـد الثـاين، اجلـزء )، ICC-ASP/15/20(٢٠١٦تشـرين الثـاين/نوفمرب ٢٤-١٦اخلامسة عشرة، الهـاي،  ا

.١٠٨، الفقرة ٢-باء
لـــد األول، اجلـــزء الثالـــث، ICC-ASP/13/20(٢٠١٤الوثـــائق الرمسيـــة... الـــدورة الثالثـــة عشـــرة... )٢( )، ا

ICC-ASP/13/Res.2 ١٤، الفقرة.
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التـدابير المتخـذة لضـمان إبـرام عقـد صـيانة يتسـم بالكفـاءة والفعاليـة مـن حيـث التكلفـة -باء
وما بعده٢٠١٨اعتبارا من عام 

. ومــن ٢٠١٨نيســان/أبريل ١ه يف دد تــاريخ بــدء عملــجتــري حاليــا عمليــة اختيــار مقــاول رئيســي ُحــ-٦
إىل غايـةكـورتيس شـركة  أجل إتاحة الوقت الكايف لعملية االختيـار، سـيتم متديـد عقـد الصـيانة احلـايل مـع 

.  ٢٠١٨آذار/مارس ٣١
ويشــكل إعــداد اختصاصــات ونطــاق العقــد اجلديــد مهمــة كثيفــة العمالــة، وقــد اســتكملت احملكمـــة -٧

ا التقنيـــــة الداخليـــــة عـــــن طر  يـــــق االســـــتعانة خبـــــربات خارجيـــــة يف جمـــــال صـــــيانة املرافـــــق بغيـــــة مراعـــــاة قـــــدرا
االجتاهـــات احلاليـــة للســـوق. وســـتكون خـــربة الفريـــق التقـــين التـــابع للمحكمـــة يف نظـــم املـــواد الـــيت تشـــكل 
خمتلـــف مكونـــات البنـــاء املســـتخدمة يف املبـــاين الدائمـــة وأداءهـــا الفعلـــي عـــامال هامـــا يف حتديـــد مســـتويات 

بة.املطلو ةاخلدم
فضـال عـن اسـتبدال ،العقـد خـدمات الصـيانة الوقائيـة والتصـحيحيةونطاق اختصاصات من ضمنو -٨

ايــــة عمرهــــا النــــافع (اســــتبدال األصــــول الثابتــــة). ومبــــا أن الصــــيانة واســــتبدال  عناصــــر البنــــاء الــــيت بلغــــت 
والفعاليــة مــن حيــث األصــول الثابتــة أمــران مرتابطــان ترابطــا وثيقــا، فــإن هــذا الــنهج الــذي يتســم بالكفــاءة

حتقيق أفضل قيمة مقابل املال.سيمّكن من على النحو املالئم و التعطلالتكلفة سيكفل إدارة خماطر 
ومـــن مث، فـــإن قيـــام مقـــاول رئيســـي وحيـــد بتقـــدمي مجيـــع خـــدمات الصـــيانة إىل جانـــب مـــا يلـــزم مــــن -٩

ب مـن شـأنه أن يكفـل صـيانة استبدال األصـول الثابتـة مـع إشـراف وحـدة إدارة املرافـق علـى ذلـك عـن كثـ
ن من حتقيق مكاسب يف الكفاءة.وفقا للمعايري املناسبة وأن ميكّ املباين
وسيستمر العقد ملدة ترتاوح ما بني مخس وعشر سنوات، رهنا باألداء الـذي سـيتم قياسـه بشـفافية -١٠

أكثـــر مـــن جبـــودةبواســـطة مؤشـــرات األداء. وســـيكون الشـــرط املســـبق لتمديـــد العقـــد هـــو تقـــدمي خـــدمات
مرضية. ويتبع هذا النهج معايري القطاع ومناذج أفضل املمارسات.

وأثنـــاء عمليـــة االختيـــار، تقـــدم احملكمـــة مجيـــع املعلومـــات الالزمـــة عـــن تكـــاليف اســـتبدال األصـــول -١١
الثابتــة إىل الــدول األطــراف عــن طريــق منســق الفريــق العامــل يف الهــاي املعــين باملبــاين، وهــو ســفري بنمــا.

يف نســخ مــن الوثــائق املتعلقــة مبســألة اســتبدال األصــول الثابتــة عليهــا رضــت عُ ،بنــاء علــى طلــب اللجنــةو 
.٣الهايدمت إىل الفريق العامل يفاملباين الدائمة اليت قُ 

____________

)٣(ICC-ASP/16/15 ٨٣، الفقرة.


