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جمعية الدول األطراف

الثالثة عشرةالدورة 
٢٠١٧كانون األول/ديسمرب١٤–٤،نيويورك

استبدال األصول الثابتة 
)*(في المباني الدائمة للمحكمة الجنائية الدولية 

معلومات أساسية-أوال
:)١(تشمل التكلفة اإلمجالية مللكية املباين الدائمة للمحكمة التكاليف التالية-١

(أ) التكــاليف املاليــة ألنشــطة التشــييد واالنتقــال الــيت تتحملهــا الــدول األطــراف كــل علــى حــدة، 
عــن طريــق تســديد أنصــبتها يف املشــروع مقــدما (الــدفع ملــرة واحــدة) أو عــن طريــق تســديد القــرض وذلــك 

حسب احلصص؛
ادات الكهربـاء ، مبـا يف ذلـك اخلـدمات مـن قبيـل إمـدينااملب(ب) تكاليف التشغيل املرتبطة بإدارة 

واملياه. وتدرج هذه التكاليف يف مقرتحات امليزانية السنوية للمحكمة؛ و
(ج) الصـيانة الطويلـة األجـل (الوقائيـة والتصــحيحية) واسـتبدال األصـول الثابتـة (االســتثمارات يف 

ت امليزانيــة الــيت هلــا تــأثري كبــري علــى التكلفــة). وتــدرج تكــاليف الصــيانة يف مقرتحــاينااملبــاســتبدال أجــزاء 
السنوية للمحكمة. وتستبعد تكاليف االستثمار الرأمسايل.

وبنـــاء علـــى طلـــب املنســـق املعـــين مبوضـــوع املبـــاين التـــابع للفريـــق العامـــل يف الهـــاي، حـــددت احملكمـــة -٢
Oude Waalsdorperwegعناصــــر مبانيهــــا الدائمــــة الواقعــــة يف  يف الهــــاي الــــيت ستخضــــع الســــتبدال 10

األصول الثابتة.

استبدال األصول الثابتة في األجل الطويل-ثانيا
أثناء تنفيذ مشروع البنـاء، قامـت شـركة إدارة املشـروع بوضـع منـوذج طويـل األجـل لتكـاليف اسـتبدال -٣

املبـــاين الدائمــــة، ومشــــل ذلـــك خمتلــــف ســــيناريوهات -األصـــول الثابتــــة نيابـــة عــــن مكتــــب مـــدير املشــــروع 
لفريق العامل املعين بالتكلفة اإلمجالية للملكية.رض ذلك النموذج على االتمويل. وعُ 

ــا إىل مجعيــة الــدول -٤ واستعرضــت جلنــة الرقابــة علــى املبــاين الدائمــة تلــك االســتنتاجات وقــدمت قرارا
ـــا الرابعـــة عشـــرة. ووافقـــت اجلمعيـــة علـــى قـــرار جلنـــة الرقابـــة الـــذي تضـــمن توضـــيحا ،)٢(األطـــراف يف دور

.CBF/29/2صدر سابقا بوصفه الوثيقة )*(
، املرفق الثاين، مقرر بشأن التكلفة اإلمجالية للملكية.ICC-ASP/14/Res.5القرار )١(
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"مــا دامــت التكــاليف الطويلــة األجــل الــيت يتوقعهــا باعتبــار أنبشــأن توقعــات التكلفــة يف األجــل الطويــل
وتتطلـــب رصـــدا منتظمـــا وتـــدقيقاً يف -الفريـــق العامـــل املعـــين بالتكلفـــة اإلمجاليـــة للملكيـــة جمـــرد تقـــديرات 
ينبغـي أن تظـل احلـدود القصـوى -دائـمالوقت املناسـب، وكـذلك تقييمـاً أفضـل مـن خـالل هيكـل إداري

)٣(للتكاليف املتوقعة منوذجا للعمل فقط."

، تــذكر جلنــة )٤(ويف مقرتحهــا املقــدم إىل املكتــب بشــأن التكلفــة اإلمجاليــة للملكيــة وهيكــل احلوكمــة -٥
ا مخسون سنة خطة غـري واقعيـة مـن وجهـة نظـر إمكانيـات التالرقابة أيضا أن  نبـؤ "خطة الصيانة اليت مد

ـا مبسـامهات ماليـة ألمـد  وكذلك ال ميكـن أن يتوقـع مـن الـدول األطـراف أن تتخـذ قـراراً رمبـا يُلـزم حكوما
ــا اخلامســة عشـــرة يف .)٥(مســتقبلي بعيــد جــدا" ٢٤وقـــد رحبــت اجلمعيــة مبقرتحــات جلنـــة الرقابــة يف دور
.  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب 

ا احملكمــة-٦ يف احلســبان صــحة هــذا االفــرتاض. ويف هــذا الصــدد، وقــد أكــدت اعتبــارات أخــرى أخــذ
ـج يبـدو ذا تطوير خطة متوسطة األجل "متعددة السـنوات" السـتبدال األصـول الثابتـة، سيستمر "وهـو 

فيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ عقـــد الصـــيانة املقبـــل اعتبـــارا مـــن بدايـــة عـــام )٦(ميـــزات ال حتصـــى مـــن املنظـــور التقـــين"
واخلطـــــة املتعـــــددة .)٧("اترابطـــــا وثيقـــــألن "الصـــــيانة واســـــتبدال األصـــــول الثابتـــــة أمـــــران مرتابطـــــان ،٢٠١٨

"ميكـــن تنقيحهـــا كـــل مخـــس و "غالبـــا مـــا يكـــون هلـــا أفـــق يـــرتاوح مـــا بـــني ســـبع وعشـــر ســـنوات"الســـنوات 
)٨("سنوات.

خطة الخمس سنوات-ثالثا
ا مخــس ســنوات -٧ تبــني التكــاليف املتوقعــة الســتبدال األصــول تقــدم احملكمــة يف هــذه الورقــة خطــة مــد

الثابتـــة يف املبـــاين اســـتنادا إىل جتربـــة احملكمـــة منـــذ تشـــييدها. وتســـتخدم اخلطـــة مـــدخالت اخلـــربات التقنيـــة 
. يناالداخلية وأحدث املعلومات عن األداء الفعلي للمواد اليت تشكل خمتلف عناصر املب

"تكبــد تكــاليف الســتبدال األصــول الثابتــة يف أنــه لــن يــتم وجتــدر اإلشــارة إىل أن جلنــة الرقابــة ذكــرت-٨
. بيــد أنـــه اســـتنادا إىل جتربـــة احملكمـــة، هنـــاك ٢٠٢٦مـــن التشـــغيل إال يف عـــام )٩("الســنوات العشـــر األوىل

بالفعل خالل هذه الفرتة.املباينحاجة واضحة إىل استبدال بعض عناصر 
اوتشـــغيلهاملبـــاينول الثابتـــة للحفـــاظ علـــى قيمـــة ويوضـــح اجلـــدول أدنـــاه مـــا يلـــزم مـــن اســـتبدال األصـــ-٩

. وبــالنظر إىل أن االنتقــال إىل املبــاين الدائمــة مت ٢٠٢٢إىل ٢٠١٨خــالل الســنوات مــن ةبصــورة موثوقــ
.  املباينمن تشغيل ٧إىل ٣، فإن هذه الفرتة تشري إىل السنوات من ٢٠١٥يف كانون األول/ديسمرب 

.ICC-ASP/14/Res.5القرار )٢(
، املرفق الثاين، مقرر بشأن التكلفة اإلمجالية للملكية.ICC-ASP/14/Res.5القرار )٣(
، املرفــــق الثــــاين، مقرتحــــات مقدمــــة إىل املكتــــب بشــــأن التكلفــــة اإلمجاليــــة ICC-ASP/15/Res.2القــــرار )٤(

.للملكية واهليكل املقبل للحوكمة
املرجع نفسه.)٥(
.ICC-ASP/15/Res.2القرار )٦(
مكتــب مــدير املشــروع: مقــرتح مقــدم إىل جلنــة الرقابــة بشــأن كيفيــة تنظــيم الصــيانة واســتبدال األصــول )٧(

.٢٠١٦األول/أكتوبر تشرين ١٣الثابتة، 
املرجع نفسه.)٨(
، املرفق الثاين.ICC-ASP/14/Res.5القرار )٩(
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ويســــتند احلســــاب إىل افــــرتاض القيــــام بأعمــــال الصــــيانة الوقائيــــة املناســــبة بانتظــــام وتنفيــــذ الصــــيانة -١٠
.  ٢٠١٦التصحيحية عند الضرورة. وتقوم احلسابات على أساس أسعار عام 

:٢٠٢٢-٢٠١٨التالية خالل فرتة خطة اخلمس سنوات املباينومن املتوقع استبدال عناصر -١١
تــــدفق -) ٢٠٢٢-٢٠١٨خطــــة الخمــــس ســــنوات (-األصــــول الثابتــــة : اســــتبدال١الجــــدول 

)باليورو٢٠١٦النقدية (أسعار عام 
موع٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢ ا

١١٥نظام إدارة املباين ٠٠٠٥٠ ٠٠٠١٦٥ ٠٠٠
٧٩٥نظام إدارة األمن ٠٠٠٧٥ ٠٠٠٨٧٠ ٠٠٠

٧٠نظم األمن (الرتكيب الداخلي) ٠٠٠٧٠ ٠٠٠
٦٠)اخلارجينظم األمن (الرتكيب ٠٠٠٦٠ ٠٠٠

٦٤٠تغطية األرضيات ٠٠٠٦٤٠ ٠٠٠
١٢٥يكانيكيةبائية املالكهر املعدات  ٠٠٠١٢٥ ٠٠٠

يف التدفئة املركزية والتهوية وتكييف اهلواءتكنولوجيات
٣٠املباين ٠٠٠١٢٠ ٠٠٠١٥٠ ٠٠٠

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا السمعية 
١٥٠وجممع املؤمتراتةالبصرية يف قاعات احملكم ٠٠٠١٥٠ ٠٠٠

٩٤٠صفرصفرالمجموع ٠٠٠٤٠٠ ٠٠٠٨٩٠ ٠٠٠٢ ٢٣٠ ٠٠٠

وترد فيما يلي العناصر املبينة يف اجلدول:-١٢
ميويتألف من خـادوم رئيسـي وعـدة خـواد،لمباينلاآليل التشغيل: هو نظام نظام إدارة املباين(أ) 

فرعية ملراقبة ورصد املعدات امليكانيكية والكهربائية مثل نظـام التدفئـة والتهويـة ونظـام اإلضـاءة واملصـاعد. 
. ووفقـا ملعـايري القطـاع واملشـورة الـيت أسـداها مـورد النظـام، املبـاينوهو نظام ضروري لتشغيل تكنولوجيات 

ســـنوات مــن التشـــغيل املســـتمر. مخــسفــإن نظـــام إدارة املبــاين يتطلـــب اســتبدال هيكلـــه مـــن اخلــوادمي بعـــد 
وينطبق الشيء نفسه على شاشات غرفة املراقبة التقنية اليت تعمل على مدار الساعة طيلة أيـام األسـبوع، 

ـــا ســـتتجاوز جم مـــوع عـــدد ســـاعات التشـــغيل احملـــدد هلـــا يف مواصـــفات املنـــتج. وهـــذا االســـتبدال، إىل أل
جانــب الرتقيــات الشــاملة لرباجميــات النظــام، يشــكل شــرطا مســبقا ملواصــلة التشــغيل بصــورة موثوقــة. ومــن 
شـــأن عـــدم االســـتبدال أن يـــؤدي إىل زيـــادة كبـــرية يف خمـــاطر التعطـــل وإىل ارتفـــاع تكـــاليف اإلصـــالحات 

ة. ومن شأن تعطل نظام إدارة املباين أن يؤثر على التشغيل العام ملباين احملكمة؛املخصص
: حيقـــق نظـــام إدارة األمـــن التكامـــل بـــني مجيـــع التكنولوجيـــات األمنيـــة يف نظـــام إدارة األمـــن(ب) 

وإدارة الــدخول، ونظــم املراقبــة والكشــف. ويتطلــب هــذا النظــام اســتبدال العديــد ضــبطاملبــاين، مثــل نظــم 
ســـنوات مـــن مخـــسر الســـاعة طيلـــة أيـــام األســـبوع بعـــد امكونـــات األجهـــزة الـــيت تســـتخدم علـــى مـــدمـــن 

التشــغيل املســتمر. وميتثــل هــذا االســتبدال ملعــايري القطــاع ويوصــي بــه بشــدة مــورد النظــام بــالنظر إىل املــدة 
يتــألف مــن عــدد  د مــن خــوادمي النظــام، الــذي. ويتعلــق األمــر باســتبدال اهليكــل املعّقــالنــافعاملتوقعــة لعمــره 

كبــري مــن اخلــوادمي واخلــوادمي الفرعيــة، ويشــمل الشاشــات وجــدار الفيــديو يف كــل غرفــة مــن غــرفيت املراقبــة 
؛احلنياألمنية، وهي مكونات ستتجاوز جمموع عدد ساعات التشغيل احملدد هلا حبلول ذلك 
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يف املبـاين متاشـيا : توجـد عـدة آليـات داخليـة ملراقبـة الـدخولنظم األمن (الرتكيب الداخلي)(ج) 
موعـــة معينــة مــن اجلهــات الفاعلـــة.  مــع متطلبــات األمــن الــداخلي وحقـــوق الــدخول احملــدودة املمنوحــة 
وجيــب اســتبدال األقفــال األكثــر اســتخداما واملاســحات الضــوئية اليدويــة البيومرتيــة املوجــودة يف األبـــواب 

تعطلهـــا وات مـــن االســـتخدام ألن خمـــاطر ســـنســـبعاخلارجيـــة والداخليـــة الـــيت ختضـــع ملراقبـــة الـــدخول بعـــد 
ســتزداد بقــدر كبــري بعــد ذلــك احلــني. ومــن شــأن تعطــل هــذا النظــام أن يــؤثر علــى عمليــات احملكمــة علــى 
الفور، وأن يتسبب يف تكـاليف إضـافية إلصـالحه ويف ارتفـاع التكـاليف التشـغيلية. وتسـتند عمليـة حتديـد 

ــا مــع مثــل هــذه الــنظم. ويعــد الــنهج املتمثــل يف الرتكيــز احلاجــة إىل هــذا االســتبدال إىل جتربــة احملكمــة  ذا
على املكونات األكثر استخداما منوذجا من مناذج أفضل املمارسات؛

: نظــرا لتعرضــها املســتمر لتقلبــات الطقــس (الريــاح واألمطــار نظــم األمــن (الرتكيــب اخلــارجي)(د) 
سـنوات مـن سـبعاملراقبـة اخلارجيـة بعـد واألمالح والرمال، وما إىل ذلك)، سيتم اسـتبدال بعـض كـامريات

ل هــذه الـنظم لفـرتة طويلــة بالفعـل، ويســتند هـذا االعتمــاد إىل احملكمــة تشـغّ ظلـتالتشـغيل املسـتمر. وقــد 
تلك التجربة؛ وقد حظي بتأييد قوي من جانب موردي النظم؛

طوابـق خدمت قطع من بالط السجاد يف تغطيـة األرضـيات يف مجيـع: استُ تغطية األرضيات(هـ) 
، مثـــل رةز علـــى املنـــاطق الـــيت تســـتخدم بكثـــصـــد اعتمـــاد الســـتبدال جـــزء منهـــا مـــع الرتكيـــاملكاتـــب. وقـــد رُ 

سنوات من االستخدام. ويتماشى هذا النهج مع معايري القطاع؛سبعاملمرات، بعد 
بالعديــــد مــــن نظــــم اإلمــــداد بالطاقــــة دون : مت جتهيــــز املبــــاينيكانيكيــــةبائيــــة املالكهر املعــــدات (و) 

. ومـــن الضـــروري اســـتبدال بطاريـــات هـــذه الـــنظم يف غرفـــة املعـــدات ئهـــاتوجـــد يف مجيـــع أحناالـــيتانقطـــاع 
ســنوات مــن االســتخدام املســتمر للحفــاظ علــى ســتالرئيســية ويف غــرف معــدات األقمــار الصــناعية بعــد 
ا، وفقا ملواصفات املنتج، ستتجاوز دو  رة أدائهـا حبلـول ذلـك احلـني. وبـدون هـذا االسـتبدال، وظائفها أل

احملكمـة، مثـل غـرف ملباينال ميكن ضمان اإلمداد املأمون بالطاقة دون انقطاع للمعدات التقنية الرئيسية 
املراقبــة األمنيــة والكــامريات ونظــم مراقبــة الــدخول، وال ســيما املعــدات التقنيــة جلميــع قاعــات احملكمــة، ممــا 

فوري على عمليات احملكمة؛سيكون له أثر 
: تشـغل املضـخات علـى مـدار يف املبـاينالتدفئة املركزية والتهوية وتكييـف اهلـواءتكنولوجيات(ز) 

ايــة عمرهـــا ســبعالســاعة طيلــة أيـــام األســبوع وجيــب اســـتبداهلا بعــد  ـــا تبلــغ  ســـنوات مــن االســتخدام أل
ي اسـتبدال املصـايف الرمليـة يف بركـة املـرآة بعـد وفقا لساعات تشغيلها. وباملثل، سيكون من الضـرور النافع
النظام؛ وذلك يف تشغيل سنوات من االستخدام من أجل االستمرارمخس

أجهـــــزة تكنولوجيـــــا املعلومـــــات واالتصـــــاالت والتكنولوجيـــــا الســـــمعية البصـــــرية يف قاعـــــات (ح)
: ســـيلزم اســـتبدال بعـــض مكونـــات أجهـــزة تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت وجممـــع املـــؤمتراتةاحملكمـــ

والــــنظم الســــمعية البصــــرية يف قاعــــات احملكمــــة خــــالل فــــرتة خطــــة اخلمــــس ســــنوات. ويتعــــني علــــى وجــــه 
اخلصــوص اســتبدال الكــامريات وامليكروفونــات وغريهــا مــن املعــدات الســمعية البصــرية يف قاعــات احملكمــة 

يف ذلك مقصورات خمرجي املواد السمعية البصرية ومقصورات الرتمجة.وجممع املؤمترات، مبا
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