ICC-ASP/19/8

المحكمة الجنائية الدولية

جمعية الدول األطراف

Distr.: General
9 November 2020
ARABIC
Original: English
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تقرير المحكمة عن الخطط المحدّثة والمفصلة وآلية التمويل المتعددة السنوات
الخاصة باستبدال األصول الثابتة
موجز تنفيذي
أُعد هذا التقرير استجابة لطلبات لجنة الميزانية والمالية فيما يخص تقديم خطط وتقديرات
محدثة ومفصلة متوسطة وطويلة األجل بشأن استبدال األصول الثابتة واقتراح آلية تمويل
متعددة السنوات بما في ذلك احتياطي مالي لمواجهة االحتياجات غير المتوقعة والطارئة.
وتم بالتعاون مع المقاول الرئيسي  Heijmansتحديث التوقعات المتجددة لمدة خمس سنوات
فيما يتعلق ببناء المكونات التي انتهت مدة صالحيتها .وترد تلك التوقعات في المرفق .1
وترد الخطة الطويلة األجل بشأن استبدال األصول الثابتة التي تغطي فترة  20سنة في
المرفق .2
ضا نظرة عامة على آليات التمويل المحتملة .ويقدم المرفق  3عدة
ويقدم هذا التقرير أي ً
سيناريوهات لحساب مساهمات الدول األطراف لتوفير تمويل كاف وفي الوقت المناسب
وفقا ً لالحتياجات المبينة في الخطة الطويلة األجل .وترى المحكمة أن الصندوق الخاص
واستقرارا لعمليات استبدال األصول الثابتة.
يوفر آلية التمويل األكثر مالءمة
ً
ويتضمن العقد الحالي مع  Heijmansبالفعل العديد من الحوافز .ويلتزم المقاول باستخدام
وفورات الحجم كلما استخدمت مكونات مماثلة في المباني األخرى التي يتولى المقاول
المسؤولية عنها.

أوال.

مقدمة
 .1أوصت لجنة الميزانية والمالية ("اللجنة") في دورتها الثالثة والثالثين بضرورة بدء
استبدال األصول الثابتة في عام  ،2020بنا ًء على التحليل التقني المقدم من المحكمة الجنائية
الدولية ("المحكمة") والمقاول ،وفي ضوء الخبرات التي تقاسمتها المنظمات الدولية األخرى.
وشددت اللجنة على أن التأخير في الشروع في استبدال األصول الثابتة لن يؤدي فحسب إلى
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زيادة تكاليف الصيانة واالستبدال اإلجمالية على المدى الطويل ويقلص من قيمة أصول المباني،
1
بل سيزيد من المخاطر األمنية والتشغيلية التي ستواجهها المحكمة.
 .2وطلبت اللجنة من المحكمة تقديم تقرير شامل يحتوي على خطط وتقديرات محدثة
ومفصلة على المدى المتوسط والطويل بشأن استبدال األصول الثابتة ،واقتراح آلية تمويل
متعددة السنوات بما في ذلك احتياطي مالي لمواجهة االحتياجات غير المتوقعة والطارئة ،وآلية
من شأنها أن توفر حوافز للمقاول لخفض التكاليف من خالل اللجوء إلى مشتريات أكثر اقتصادا
2
مع االستفادة من التقدم التكنولوجي وظروف السوق الستعراضها في دورتها الرابعة والثالثين.
 .3وأوصت اللجنة جمعية الدول األطراف ("الجمعية") بالموافقة على مبلغ إجمالي قدره
 975ألف يورو لعام  ،2020وطلبت من المحكمة العمل ضمن هذا الغالف المالي وقررت كذلك
أنها ستنظر في تخصيص نفس المبلغ لعام  ،2021بعد استعراض الخطط المتوسطة والطويلة
3
األجل وتقديرات التكاليف.
 .4وأحاطت الجمعية في دورتها الثامنة عشرة علما بتوصيات اللجنة بشأن الصيانة واستبدال
األصول الثابتة لمباني المحكمة ،ووافقت على البدء في استبدال األصول الثابتة بغالف مالي
قدره  425ألف يورو في عام  ،2020مع التأكيد على الحاجة إلى التعامل مع الصيانة واستبدال
4
األصول الثابتة في نفس الوقت.
مبررا
 .5وعالوة على ذلك ،شددت الجمعية على ضرورة أن يكون استبدال األصول الثابتة
ً
بالكامل وأن يقتصر فقط على العناصر الضرورية للغاية؛ وطلبت من المحكمة ضمان اتخاذ
جميع التدابير لتحقيق الوفورات ومكاسب في الكفاءة ،بما في ذلك استخدام بدائل الستبدال
األصول الثابتة كلما أمكن ذلك ،ودعت المحكمة إلى تقديم خطة طويلة األجل وتقديرات الستبدال
األصول الثابتة بما يتماشى مع هذه المبادئ .وأشارت الجمعية كذلك أن أي احتياجات الستبدال
األصول الثابتة التي قد تظهر في المستقبل المنظور ينبغي تمويلها في نطاق عملية الميزانية
5
العادية.
 .6وينبغي اعتبار هذا التقرير على أنه تتمة للتقارير  CBF/32/10و CBF/31/2و،CBF/30/3
المتعلقة بتمويل ووضع التوقعات المتوسطة والطويلة األجل بشأن تكاليف استبدال األصول
الثابتة.

ثانيا.

التوقعات المتوسطة والطويلة األجل بشأن تكاليف استبدال األصول الثابتة وخطط
تمويلها
الخطة المتوسطة األجل
 .7كجزء من التقارير المذكورة أعاله المرفوعة إلى اللجنة ،قدمت المحكمة عدة خطط
تمويل متوسطة األجل تضم توقعات بشأن تكاليف استبدال األصول الثابتة في المقر الرئيسي
على مدى السنوات الخمس المقبلة على أساس التوقعات المتجددة.

* صدرت سابقا باعتبارها الوثيقة .CBF/34/10
 1تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دورتها الثالثة والثالثين ،الفقرة  111من الوثيقة .ICC-ASP/18/15
 2الفقرة  114من نفس المرجع
 3الفقرة  115من نفس المرجع.
 4الفقرة  1من الجزء "جيم" من الوثيقة .ICC-ASP/18/Res.1
 5الفرتان  2و 3من الجزء "جيم" من الوثيقة .ICC-ASP/18/Res.1
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 .8وفي تقريرها إلى اللجنة المعنون "تقرير المحكمة عن وضع توقعات للتكاليف متوسطة
األجل وطويلة األجل الستبدال األصول الثابتة وإدراج مؤشرات األداء في عقد الصيانة
الجديد" 6،قدمت المحكمة قائمة محدثة وتقديرات حول تكاليف مكونات المبنى التي قد تتطلب
االستبدال بين أعوام  2020و .2024وتضمنت تقاريرها السابقة توقعات للفترتين 2022-2018
و 2023-2019على التوالي ،وعلى أساس اقتراح من المحكمة أيدته اللجنة ،ستقدم المحكمة
بشكل دوري تقديرات حول اإلنفاق لمدة خمس سنوات مع عرض نظرة مستقبلية حول لخطط
طويلة األجل.7
 .9و أعد المقاول الرئيسي الجديد ،شركة  ،Heijmansفي إطار دوره كشريك طويل األجل
للمحكمة تحت اإلشراف الدقيق لوحدة إدارة المرافق بالمحكمة بصفتها مسؤولة عن إدارة العقود،
تقديراته الخاصة وقام بتحديث التوقعات المتجددة واستبدال األصول الثابتة وفقا لتلك الخطة.
وتغطي التوقعات استبدال األصول الثابتة لمكونات المبنى التي ستكون قد انتهت مدة صالحيتها
والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على قيمة المبنى وقابلية التشغيل الموثوقة .كما تضمنت تلك
التكاليف بعض التكنولوجيات السمعية والبصرية في قاعات المحاكم ومجموعة المؤتمرات.
وكما ورد سابقًا ،ال عالقة ال من بعيد وال من قريب لتكاليف استبدال األصول الثابتة فيما يخص
األجهزة ذات الصلة بالمباني والتكنولوجيا السمعية والبصرية في قاعات المحكمة ومجموعة
المؤتمرات بالتكاليف المتعلقة باستراتيجية تكنولوجيا المعلومات /إدارة المعلومات الممتدة لخمس
سنوات.
 .10وبالتعاون مع شركة  ،Heijmansوضعت المحكمة خطتها الخمسية المتجددة الجديدة التي
تغطي مكونات المبنى التي تتطلب االستبدال بين أعوام  2021و ،2025مع مراعاة الحاجة إلى
إبقاء التكاليف منخفضة قدر اإلمكان ومستوى الموارد المعتمدة للسنة األولى من خطة استبدال
األصول الثابتة.
 .11ومن أجل وضع الخطة الخمسية الجديدة ،قامت وحدة إدارة المباني والمقاول الرئيسي
بإجراء استعراض كامل لعناصر المبنى وتقسيمها إلى مختلف العناصر الفرعية والمكونات.
لذلك تمت إعادة هيكلة النظرة المستقبلية للخطة الخمسية الجديدة وفقًا للمعيار الهولندي المطبق
على نطاق واسع في الوقت الحالي لتصنيف عناصر المبنى ( .)Code NL/SfBويغطي الهيكل
الجديد جميع عناصر المبنى بينما ركزت المساهمات السابقة فقط على المناطق التي تم فيها
اقتراح استبدال األصول الثابتة في السنوات المعنية .ولذلك تتبع كل من الخطة الخمسية والخطة
طويلة األجل نفس الهيكل.
 .12وعالوة على ذلك ،استخدمت المعلومات المحدثة واألخيرة المستمدة من التقييم الذي
أجرته شركة Heijmansعلى عناصر المبنى المختلفة في الخطة الخمسية الجديدة .وكما هو
موضح في اختصاصات عقد الصيانة ،الذي تم تقاسمه مع اللجنة 8،يُلزم المقاول الرئيسي تعاقديًا
بإجراء استقصاء سنوي للتغييرات الطارئة في حالة مكونات المبنى .وتشرف وحدة إدارة
المرافق على تنسيق العملية بصفتها الكيان المسؤول عن إدارة العقود في المحكمة.

 6الوثيقة .ICC-CBF/32/10
 7تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دورتها الثانية والثالثين ،الفقرة  77من الوثيقة .ICC-ASP/18/5
 8الوثيقة .ICC-CBF/32/10
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 .13وتشمل التوقعات المتجددة الجديدة لمدة خمس سنوات استبدال مكونات المبنى التي كان
من المقرر استبدالها في عام  2020ولكن لم يشملها الغالف المالي المحدد في  425ألف يورو
كما وافقت عليه الجمعية.
 .14ونص المبدأ التوجيهي إلعادة ترتيب األولويات على ضرورة تفادي تعطيل العمل في
المحكمة .لذلك ،نُظر في المخاطر المرتبطة بتأخير عمليات االستبدال .و ُحددت خوادم
 Flexposureفي نظام إدارة األمن المسؤول عن بنية نظام الدخول ،والمكونات الرئيسية للبوابات
الخارجية ،ومكونات اإلمداد المتواصل بالكهرباء التي تدخل ضمن التركيبة الكهربائية في
حاالت الطوارئ كأولويات لالستبدال خالل عام  .2020وتوصي المحكمة وشركة Heijmans
بشدة باالستمرار في استبدال خوادم نظام األمان كل ست سنوات.
الخطة الطويلة األجل
 .15قدمت شركة
واقعي.9

Heijmans

خطة طويلة األجل بأفق  20عا ًما والتي نُظر إليها كجدول زمني

 .16وحدد المقاول األولويات بالتعاون مع وحدة إدارة المرافق وتحت فحصها ،بنا ًء على
المعايير الصناعية ،ومعلومات عن مدة الصالحية المتوقعة لمكونات المبنى ،والحالة الفعلية
للمكونات والتوصيات المقدمة من الشركات المصنعة للمنشآت الحيوية.
 .17وأشار المقاول إلى أن أي خطة الستبدال األصول الثابتة هي وثيقة ديناميكية تتطلب
تحديثات دائمة ومتسقة.
 .18ومن المالحظ أساسا أن هناك توقعات تشير إلى ارتفاع تكاليف االستبدال ("طفرات") كل
خمس سنوات .ففي عام  ،2025البد من استبدال أجزاء كبيرة من تركيبات اإلضاءة .وعالوة
على ذلك ،في عام  ،2025البد من استبدال أجزاء من تجهيزات السالمة ،مثل نظام الكشف عن
الدخان وأجزاء من نظام إدارة المبنى .وفي عام  ،2030البد من استبدال :وحدات معالجة الهواء
التي هي جزء من نظام تكييف الهواء والتهوية؛ ومضخات الدوران في نظام التبريد؛ وأجهزة
إعادة التسخين في دورة التدفئة؛ وأجزاء كبيرة من لوحات توزيع البنية التحتية الكهربائية؛
ووحدة نظام اإلنذار بالحريق ضمن تجهيزات األمن والسالمة؛ وصمامات الهواء الكهربائية
التي تشكل جز ًءا من مرافق إدارة المبنى .ومن المتوقع حدوث طفرة في عام  ،2035عندما
ستكون مدة صالحية األسقف الخضراء بما في ذلك بنيتها الفرعية؛ وجزء من البنية التحتية
للتركيبة الكهربائية في حاالت الطوارئ داخل المحكمة؛ واألجزاء ذات الصلة من البنية التحتية
لإلضاءة؛ ونظام الرشاشات إلخماد الحريق قد انتهت بعد  20عام من استخدامها .وبحلول ذلك
الوقت ،ستحتاج البنية التحتية للخادم في نظام إدارة المبنى إلى االستبدال مرة أخرى .وفي هذه
المرحلة ،من المتوقع أن تتهالك أجزاء كبيرة من أثاث المحكمة الداخلي وبالتالي ال بد من
استبدالها .ومن المتوقع حدوث طفرة أخرى في عامي  2040/2039عندما يتطلب األمر
استبدال بالط األرضيات والجدران من داخل (الطابق األرضي المراحيض) وخارج (الممشى
بجوار البركة العاكسة) المبنى.

ثالثا.

آلية التمويل المتعددة السنوات
 .19تبعا للترتيبات التعاقدية بين المحكمة والمقاول الرئيسي ،تُتاح آليات تمويل مختلفة.

 9نفس المرجع السابق.
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الترتيبات التعاقدية الحالية
 .20يغطي العقد الحالي بين المحكمة وشركة  Heijmansالصيانة الوقائية 10وفقًا لجدول زمني
محدد ومتفق عليه تعاقديًا يتضمن األنشطة الوقائية (خطة الصيانة السنوية) مقابل تقديم رسوم
دورية ثابتة ،ويغطي الصيانة التصحيحية 11في أوقات محددة لحل وإصالح المشكل حسب مدى
أهمية العنصر المعني داخل عمليات المحكمة .وتدير وحدة إدارة المرافق بالمحكمة وتشرف
على العقد الحالي مع شركة  Heijmansوتراقب أدائها.
 .21ويتولى المقاول أيضا المسؤولية عن وضع خطط متعددة السنوات الستبدال األصول
الثابتة وتحديثها سنويا مع اإلشارة إلى مدة الصالحية المتوقعة لمختلف مكونات المبنى
والتكاليف المقدرة الستبدالها .وتأخذ هذه الخطط نتائج التقييم السنوي للحالة في االعتبار ويتم
تجميع مقترحات المقاول في خطط متوسطة وطويلة األجل تُقدم إلى المحكمة .وتتولى المحكمة
تحديد طريقة تنفيذ االقتراح.
 .22وبموجب الترتيبات التعاقدية الحالية ،تم تحليل العديد من نماذج التمويل لتمويل استبدال
األصول الثابتة على المدى الطويل .وللحصول على تمويل موثوق ،البد من وجود احتياطي
مالي لمواجهة المتطلبات غير المتوقعة والطارئة .ويجب أن يتوفر الصندوق دائ ًما على رصيد
إيجابي.
 .23وكمعايير رئيسية أخرى ،جرى تحديد مدى توافر األموال في الوقت المناسب ،وما إذا
كان التمويل كافيا ً لتغطية احتياجات استبدال األصول الثابتة لتجنب حدوث اضطرابات في العمل
وتجنب األضرار الالحقة بسبب االنقطاعات غير المتوقعة في وظائف المبنى.
 .24ويخضع المؤشر القياسي وأسعار الفائدة المستخدمة في هذه التوقعات حتما ً للتقلبات،
وبالتالي ينبغي النظر إليها كمعايير إرشادية في هذا التقرير ليس إال.
 .25وتم فحص نماذج التمويل التالية:
 .26السيناريو  :1تمويل عمليات استبدال األصول الثابتة كجزء من الميزانية البرنامجية
العادية:
 .27وقد ُحسب المؤشر القياسي بنسبة  2.6في المائة ،وهو ثابت خالل العشرين سنة من مدة
الخطة طويلة األجل ،في إطار افتراضات نموذج الحساب .واستخدم متوسط الزيادة 12في تكلفة
تشييد المباني السكنية الجديدة في هولندا منذ عام  2016لحساب المؤشر القياسي .كما أُشير إلى
التغييرات في مؤشر قاعدة بيانات المشغل ( )BDBلصيانة التجهيزات التقنية للمكاتب في
المباني ،والذي أظهر زيادة في المتوسط السنوي بنسبة  2.7في المائة .وتبلغ التكلفة اإلجمالية
الستبدال األصول الثابتة المطلوب تمويلها  83.3مليون يورو على مدى  20عا ًما .وستتقلب
المساهمات إلى حد كبير بين  86ألف يورو و 27.5مليون يورو .لذلك يبدو أن هناك مخاطرة
كبيرة في عدم إتاحة المبالغ المطلوبة.
 10خدمات الصيانة الوقائية هي جميع الخدمات والتدابير التي تهدف إلى ضمان استمرار عمل عناصر المبنى بشكل جيد ،بحيث يستمر المبنى في
أداء وظيفته التقنية و/أو حالته التشغيلية .وتشمل هذه الخدمات جميع أعمال الصيانة والتفتيش واالختبارات المطلوبة بموجب القانون أو اللوائح
المعمول بها أو المطلوبة من هيئات التصديق.
 11خدمات الصيانة التصحيحية هي جميع خدمات الصيانة واإلصالح التي يتم تنظيمها وإجرائها بعد ظهور عيب أو اضطراب أو خطأ ،مما ينجم
عنه عدم وفاء العنصر بوظائفه أو الجودة المتفق عليها .ويمكن أن يتعلق ذلك بمسائل تقنية أو وظيفية أو جمالية.
 12يوروستات.2020.04.23 ،
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 .28السيناريو  :2المساهمة السنوية المنتظمة (األقساط السنوية)
 .29افترض هذا السيناريو إنشاء صندوق تساهم فيه الدول بقسط سنوي ثابت لتغطية تكاليف
استبدال األصول الثابتة ،على أن تكون األقساط موحدة قدر اإلمكان طوال فترة التمويل بأكملها.
 .30استُخدم سعر فائدة بنسبة  0.4في المائة لحساب العائد على االستثمار من ودائع
شهرا
الصندوق .ويعتمد السعر المحدد على متوسط  10سنوات حسب سعر اليوريبور لمدة 12
ً
(سعر اليورو بين المصارف) .وافترض السيناريو أن يظل المعدل ثابتًا طوال فترة  20عا ًما.
 .31وبافتراض سعر فائدة بنسبة  0.4في المائة على ودائع الصندوق والمؤشر القياسي
لتكاليف استبدال األصول الثابتة بنسبة  2.6في المائة كما في السيناريو  ،1يمكن تمويل تكلفة
استبدال األصول الثابتة بالكامل بمساهمات ثابتة قدرها  4.2مليون يورو في السنة .وفي ظل هذا
الوضع ،سيتوفر الصندوق دائ ًما على رصيد إيجابي.
 .32السيناريو  :3المساهمة السنوية المنتظمة (األقساط السنوية ،انظر أعاله) باإلضافة إلى
مساهمات إضافية لمرة واحدة كل خمس سنوات.
 .33افترض هذا السيناريو إنشاء صندوق بنفس الطريقة المتبعة في السيناريو  2ولكن ستقدم
الدول كل خمس سنوات مساهمة إضافية لخفض األقساط السنوية خالل السنوات العادية.
 .34وبافتراض نفس معدل الفائدة على الودائع المالية كما في السيناريو  2والمؤشر القياسي
لتكاليف استبدال األصول الثابتة كما في السيناريوهات المذكورة أعاله ،يمكن تمويل تكلفة
استبدال األصول الثابتة بالكامل بمساهمات ثابتة قدرها  3ماليين يورو في السنة ومساهمات
إضافية كل  5سنوات بقيمة  6ماليين يورو .وفي ظل هذا الوضع ،سيتوفر الصندوق دائ ًما على
رصيد إيجابي.
 .35السيناريو  :4المساهمات السنوية المرحلية (ثبات األقساط السنوية لمدة  5سنوات)
ضا إنشاء صندوق بنفس الطريقة كما في السيناريو  ،2ولكن
 .36افترض هذا السيناريو أي ً
ستُحدد األقساط السنوية لمدة خمس سنوات فقط لتغطية تكاليف استبدال األصول الثابتة حتى
حدوث الطفرة التالية في األسعار .وسترفع أو تُخفض تلك األقساط وفقًا الحتياجات التمويل
لتغطية تكاليف استبدال األصول الثابتة.
 .37وبافتراض نفس سعر الفائدة على الودائع المالية والمؤشر القياسي لتكاليف استبدال
األصول الثابتة كما في السيناريوهات المذكورة أعاله ،يجب تحديد األقساط السنوية المنتظمة
بمبلغ  2.3مليون يورو للسنوات  ،2025-2021و 3.35مليون يورو للسنوات ،2030-2026
و 7ماليين يورو للسنوات  2035-2031و 3.95مليون يورو للسنوات  2040-2036لضمان
احتفاظ الصندوق برصيد إيجابي.
 .38ووفقا ً الستقصاء على المنظمات األعضاء في الشبكة المشتركة بين الوكاالت لمديري
المرافق أ ُجري قبل المؤتمر السنوي األخير لتلك الشبكة في بروكسل لتحديد أفضل الممارسات
فيما يتعلق بتمويل استبدال األصول الثابتة ،تمول  80في المائة من المنظمات المشاركة فيه
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استبدال األصول الثابتة بشكل منفصل من ميزانياتها العادية .وقد أنشأت ثلث تلك المنظمات
صا الستبدال األصول الثابتة.13
صندوقًا خا ً
 .39واستنادا إلى ممارسات السوق الحالية وتوجهات الحلول التي اعتمدتها منظمات القطاع
العام الدولية ،تواصل المحكمة الدعوة إلى إنشاء صندوق الستبدال األصول الثابتة كآلية للتعامل
مع متطلبات التمويل الستبدال مكونات المبنى القديمة .ويمثل هذا الحل النهج األكثر فعالية من
ضا على درجة من التعقيد ،مثل إنشاء إطار عمل جديد لضمان
حيث التكلفة ولكنه ينطوي أي ً
إدارة األموال بشكل فعال وقبول بعض مخاطر االستثمار.
نماذج العقد والتعاون البديلة
 .40يمكن للمحكمة أن تستكشف ترتيبات تعاقدية بديلة لمواصلة دمج برامج الصيانة واستبدال
األصول الثابتة في عقد واحد .وقد يحمل هذا النهج بعض المنافع مقارنة بنموذج األعمال
الحالي( :أ) زيادة القدرة على التنبؤ بالتكاليف السنوية (التكاليف الثابتة مع التعديالت التي تعكس
مؤشر األسعار أو ،بدالً من ذلك ،التكلفة المتقلبة بنا ًء على جدول زمني متفق عليه تعاقديًا)؛ (ب)
وتجنب أي مسائل ومخاطر تتعلق بإدارة األموال بالنسبة للمحكمة من خالل دمج عناصر
التمويل؛ (ج) وتوزيع المخاطر التشغيلية ومخاطر األداء بين المحكمة والمقاول الرئيسي كجزء
من هيكل عقد قائم على األداء ينص على زيادة نقل المخاطر من المحكمة إلى مقدم الخدمة .وفي
المقابل ،من المتوقع أن تمنح المحكمة تعويضا بتقديم عالوة عن نقل المخاطر المالية والتشغيلية
المحددة لكال البرنامجين إلى المقاول الرئيسي .وكما هو الحال دائ ًما ،ستكفل المحكمة تحقيق
أفضل قيمة مقابل المال من خالل عملية تنافسية.
 .41وإذا كانت اللجنة مهتمة بهذا النهج ،فستسعى المحكمة إلى زيادة تطوير هذا الحل البديل.

رابعا .تقديم حوافز للمقاول للسعي وراء المشتريات األكثر اقتصادا
 .42ويتضمن عقد الصيانة المبرم مع شركة
لقياس أدائها وتحفيز جهودها.

Heijmans

العديد من مؤشرات األداء الرئيسية

 .43وتم تقاسم مؤشرات األداء الرئيسية واالختصاصات مع اللجنة كمرفق للتقرير .CBF/32/10
 .44وال يشمل العقد المكافآت ولكنه يشمل العقوبات التي ستُطبق في حالة عدم تحقيق أهداف
األداء .ويوجه نموذج العقد المقاول إلى التصرف على وجه السرعة وبُعد النظر .وتُطبق
العقوبات إذا لم يقم المقاول بإصالح بعض المنشآت الحيوية في الوقت المناسب أو إذا كانت
أجزاء أو المرافق بأكملها متوقفة عن العمل .وتقدم عناصر المراقبة تلك للمقاول الحافز إلنشاء
نظام للتدخل واالستجابة وفقًا لمتطلبات العقد ،وفي النهاية تضمن أن تعكس األهداف األساسية
للمؤسسة في نفس الوقت األهداف األساسية للمقاول.
 .45ويقوم المقاول بشراء الخدمات بنا ًء على نهج الدفتر المفتوح حيث تتاح جميع العروض
المقدمة من المقاولين الفرعيين والمواد لتدقق فيها المحكمة بالكامل .ومع ذلك ،بالنسبة لبعض
الخدمات ،يجب استخدام مقاولين فرعيين ذوي المصدر الواحد بسبب عدم توفر البدائل.
 .46ويلتزم المقاول باستخدام وفورات الحجم في الحاالت التي تُستخدم فيها مكونات مماثلة في
المباني األخرى التي يتولى المسؤولية عنها.
 13الوثيقة .ICC-CBF/33/8

7

8-A-121220

ICC-ASP/19/8

المرفق 1
الخطة الخمسية ()2025-2021
توضح هذه الخطة الخمسية التكاليف المتوقعة الستبدال األصول الثابتة في المقر الرئيسي
بنا ًء على تقديرات المقاول الرئيسي الجديد .وهو مقاول مدعوم بالخبرة التقنية والمعلومات المحدثة
حول األداء الفعلي للمواد التي تشكل مكونات المبنى المختلفة.
أ) أُجري استعراض كامل لعناصر المبنى وعناصره الفرعية ومكوناته المختلفة قبل وضع
الخطة الخمسية الجديدة .ويتبع هيكل تلك الخطة ،إلى حد كبير ،المعايير الهولندية المطبقة
على تصنيف عناصر المبنى (.)Code NL/SfB
وينحرف الهيكل الجديد للخطة الخمسية عن المساهمات السابقة التي ركزت
ب)
بشكل أساسي على المجاالت التي تم فيها اقتراح استبدال األصول الثابتة في السنوات
المعنية .ويتمتع هذا الهيكل الجديد بميزة التوفيق بين الخطط الخمسية والطويلة األجل ،مما
يضمن عرضها على نحو متسق.
ج) وتتضمن الخطة الخمسية الجديدة المزيد من التغييرات التي كانت ضرورية بنا ًء على
نتيجة االستقصاء السنوي للحالة الذي أجرته شركة .Heijmans
د) وعالوة على ذلك ،أُدرجت فيها التعليقات والمعلومات الحديثة من المقاولين الفرعيين
المسؤولين عن صيانة مجموعات المنشآت الحيوية ومن الشركات المصنعة للعديد من
مكونات المبنى.
ه) ونتيجة لقيام الجمعية بتخفيض الميزانية المقترحة الستبدال األصول الثابتة في عام 2020
إلى  425ألف يورو ،أُجريت عملية ترتيب األولويات لتحديد العناصر األساسية التي سيتم
استبدالها في عام  2020في نطاق التخصيص المحدود .وستُدرج جميع المخاطر المحددة
الناجمة عن عدم قدرة المحكمة على استكمال عمليات استبدال األصول الثابتة لعام  2020في
سجل مخاطر المحكمة.
و) وأدى االستعراض الحالي لمكونات المبنى إلى التوصيات التالية التي أعيد ترتيب
أولوياتها فيما يخص استبدال األصول الثابتة بين عامي  2020و.2025
ز) وكشرط مسبق لترتيب األولويات ،كان من الضروري إعادة استعراض استبدال األصول
الثابتة المقترحة لعام  .2020ولذلك ،خالفًا للمساهمات السابقة ،ال يزال الجدول التالي
يتضمن عام  2020ولكنه يعتمد على الهيكل الجديد ويحتوي على معلومات محدثة .لذلك فهو
يمثل من حيث المبدأ خطة سداسية.
ح) وبعد إعادة ترتيب أولويات استبدال األصول الثابتة لعام  2020بما يتماشى مع تخصيص
 425ألف يورو لهذا العام ،وبهدف الحد من المخاطر التشغيلية للمحكمة إلى أقصى حد
ممكن ،يُقترح استبدال المكونات التالية خالل السنوات من  2021إلى .2025
ط) ونُظر في المخاطر المرتبطة بتأخير عمليات االستبدال ،و ُحددت خوادم  Flexposureفي
نظام إدارة األمن المسؤول عن بنية نظام الدخول كأولوية قصوى في عملية لالستبدال خالل
عام  ،2020إلى جانب مكونات اإلمداد المتواصل بالكهرباء التي تدخل ضمن التركيبة
الكهربائية في حاالت الطوارئ .وأوضح المقاول أن المصنعين يوصون بشدة باالستمرار في
استبدال خوادم نظام األمان كل ست سنوات على األقل.
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الجدول  :1الخطة الخمسية المحدثة بشأن استبدال األصول الثابتة للفترة ( 2025-2021بما في ذلك المبلغ
المخصص لعام )2020
أسعار التدفق النقدي لعام 2020

الخطة الخمسية المحدثة بشأن استبدال
األصول الثابتة للفترة ( 2025-2021بما في
ذلك المبلغ المخصص لعام )2020

2025

المجموع

مكونات المبنى المزمع استبدالها

€27,000

€191,364

€-

€87,360

€38,280

€97,020

€441,024

هيكل المبنى

€-

€19,536

€-

€-

€3,276

€2,400

€25,212

التشطيبات واألسطح

€-

€102,932

€68,886

€75,654

€68,886

€245,586

€561,943

الميكانيك والسباكة

€-

€129,720

€8,400

€156,000

€-

€240,000

€534,120

€398,000

€1,088,136 €522,708 €688,002

€1,416

€5,737,176

€8,435,438

التركيبات والتجهيزات

€-

€87,120

€5,040

€2,520

€12,600

€105,960

€213,240

محيط المبنى

€-

€103,380

€-

€-

€38,400

€320,640

€462,420

أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتكنولوجيا
الصوت والصورة

€-

€153,800

€-

€-

€-

€-

€153,800

€162,858 €1,409,670 €605,034 €1,475,854

€6,748,782

€10,827,19
7

2020

أجزاء المبنى الخارجية

تجهيزات الكهرباء واألمن

الجموع

2021

€425,000

2022

2024

2023

ألف .أجزاء المبنى الخارجية
الواجهة والجدران الخارجية
رغم أن مدة صالحية الواجهة بأكملها سيتجاوز بكثير الخطة الخمسية الحالية ،فإن المقاول
يوصي بشدة بالحفاظ على حالة الواجهة عن طريق استبدال الحواشي (الجوانات) التالفة على الفور
بالتزامن مع عملية تنظيف خاص يتم خالله إزالة جميع األوساخ بين تلك الحواشي والهيكل .ويشير
االقتراح إلى طلب الجمعية 14استخدام بدائل عن استبدال األصول الثابتة كلما أمكن ذلك .ومن خالل
االستثمار في جهود االستبدال المحدودة تلك ،يمكن تمديد مدة صالحية للواجهة والحفاظ على
سالمتها الهيكلية ووظيفتها.
األبواب والنوافذ الخارجية
يتضمن هذا القسم استبدال مكونات البوابات السريعة التي تدخل منها المركبات إلى المباني،
والبوابات الخارجية التي يدخل منها الراجلين إلى المناطق اآلمنة في مباني المحكمة .والبد من
استبدال المستشعرات والمكابح والمحركات في الوقت المناسب.
األسطح
البد من استبدال فتحات السطح المصنعة من المعدن المطلي في الوقت المناسب للحفاظ على
سالمة المنشأة.
باء .هيكل المبنى
الجدران الداخلية والساللم والدرابزينات والحواجز واألبواب الداخلية

 14الفقرة  2من القسم جيم من الوثيقة .ICC-ASP/18/ Res.1
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لوحظ أنه البد من استبدال العديد من قواعد الجدران الداخلية للحفاظ على وظيفة الجدران
ضا من استبدال الوصالت التي تربط الساللم الجاهزة الصنع
المعنية وسالمتها الهيكلية .والبد أي ً
وركبت أبواب منزلقة وألواح قابلة للطي في عدة مواقع في المبنى ،مثل
بهيكل المبنى الرئيسيُ .
مجموعة المؤتمرات .وهي محمولة ومدعومة بواسطة نظام حديدي .والبد من استبدال األجزاء
الحديدة التي تحمل تلك األبواب المنزلقة واأللواح القابلة للطي في الوقت المناسب.
جيم .التشطيبات واألسطح
األسقف
البد من استبدال أجزاء من األسقف الصفائحية المستخدمة على نطاق واسع في جميع أنحاء
المبنى في عام .2025
و ُجهزت الممرات الداخلية الرئيسية للمحكمة بستائر من الدخان إلنشاء مقصورات الحماية
من الدخان في حالة نشوب حريق .والبد من استبدال البطاريات المستخدمة لتشغيل محركات تلك
الستائر.
األرضيات
يُستخدم بالط السجاد في تشطيب األرضيات في جميع أرضيات المكاتب .وخصص مبلغ
الستبدال  10في المائة من بالط السجاد كل عام بد ًءا من عام  ،2022مع التركيز أوالً على المناطق
ذات االزدحام الشديد ،مثل الممرات وقاعات االجتماعات والمؤتمرات والمكاتب المستخدمة بكثرة.
وعالوة على ذلك ،البد من استبدال وصالت بالط األرضيات في عدة مواقع بالطابق
األرضي وفي الطابق السفلي في عام  2021لمنع تلف السطح وارتفاع التكاليف التبعية.
تشطيبات الجدران الداخلية
األمر نفسه ينطبق على بالط الجدران في عدة مواقع ،وال سيما في المراحيض.
دال .الميكانيك والسباكة
التكييف والتهوية
البد من استبدال محامل مراوح وحدة مناولة الهواء المثبتة في عدة طوابق من المبنى بعد 10
سنوات من االستخدام.
توزيع التبريد
تعمل العديد من مضخات الدوران على مدار الساعة طوال أيام األسبوع والبد من استبدالها
ألن مدة صالحيتها ستنتهي بانتهاء ساعات تشغيلها.
ضا من استبدال المستشعرات والمشغالت والصمامات في نظام تبريد مركز البيانات
والبد أي ً
المثبت في غرف المراقبة التقنية فيما يخص تكنولوجيا الصوت والصورة وفي غرف المعدات
الرئيسية بغرض الحفاظ على قابلية التشغيل الكاملة.
مراقبة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
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البد من استبدال مستشعرات درجة حرارة الغرفة المثبتة في جميع غرف المبنى بعد 10
سنوات من االستخدام .وينطبق األمر نفسه على جهاز إرسال ( Dwyer CO2مستشعرات تنتج
إرساالت كهربائية لإلشارة إلى الفرق بين ضغطين) في نظام التدفئة والتهوية.
إمدادات المياه
البد من استبدال المكونات الرئيسية لتجهيزات المياه (مكيفات الهواء للغرف التكنولوجية)
بشكل دوري.
هـاء .تجهيزات الكهرباء واألمن
نظم االتصاالت
تتطلب أجهزة االتصال الداخلي للمحكمة المثبتة في جميع أبواب الدخول تحديثًا منتظ ًما
للبرامج للحفاظ على الموثوقية التشغيلية للنظام.
البنية التحتية الكهربائية
البد من استبدال العناصر األساسية لمولد الكهرباء بعد  10سنوات من االستخدام ليتمكن ذلك
المولد من استكمال صالحيته التي تقارب  40عا ًما.
ُجهز المقر الرئيسي بالعديد من أنظمة اإلمداد المتواصل بالكهرباء الموجودة في جميع أنحاء
المبنى .والبد من استبدال بطاريات تلك األنظمة في غرفة المعدات الرئيسية وغرف معدات األقمار
الصناعية بعد ست سنوات من االستخدام المتواصل بغرض الحفاظ على وظائفها ،وفقًا لمواصفات
المنتج الخاصة بها ،ستكون قد تجاوزت دورة أدائها بحلول ذلك الوقت .وإذا لم تستبدل تلك
البطاريات ،ال يمكن ضمان اإلمداد المتواصل بالكهرباء على نحو آمن لتشغيل المعدات التقنية
الرئيسية لمبنى المحكمة ،مثل معدات غرفة المراقبة األمنية والكاميرات ومراقبة الدخول ،وعلى
وجه الخصوص ،المعدات التقنية في جميع قاعات المحكمة .وسيكون لهذا تأثير فوري على عمليات
المحكمة.
ويحتوي جهاز اإلمداد المتواصل بالكهرباء على عدة مراوح لتبريده .ويجب استبدال تلك
المراوح كل ست سنوات لتفادي تعطل الجهاز .ويوصى مقدم خدمة اإلمداد المتواصل بالكهرباء
بشدة بهذا االستبدال.
اإلضاءة
البد من استبدال تجهيزات اإلضاءة وأعمدة اإلنارة بعد عشر سنوات من االستخدام.
تجهيزات األمن والسالمة
ُزود المقر الرئيسي بالعديد من آليات مراقبة الدخول إليه ،بما يتماشى مع متطلبات األمن
الداخلي وحقوق محدودية الدخول التي تتمتع بها مجموعات معينة من المستخدمين .والبد من
استبدال األقفال األكثر استخدا ًما والماسحات الضوئية اليدوية البيومترية في أبواب مراقبة الدخول
الخارجية والداخلية بعد سبع سنوات من االستخدام ،على اعتبار أن خطر تعطلها سيزداد بشكل
كبير بعد ذلك الوقت .وسيؤثر عطلها على الفور على عمليات المحكمة ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف
التشغيل باإلضافة إلى تكلفة اإلصالح اإلضافية .وتُحدد الحاجة إلى ذلك االستبدال على أساس خبرة
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المحكمة حول تلك األنظمة .ويُعد التركيز على المكونات األكثر استخدا ًما نموذ ًجا ألفضل
الممارسات.
ويشكل نظام الشفط للكشف عن الدخان مجموعة من التجهيزات المهمة في مبنى المحكمة
وجزء مهم من تجهيزات الوقاية من الحرائق .ولذلك البد استبدال ذلك النظام كما توصي بذلك
الشركة المصنعة بعد مرور عشر سنوات من التشغيل.
ويعد نظام البث واإلخالء الكهروصوتي جز ًءا من تجهيزات الوقاية من الحرائق والطوارئ
في مقر المحكمة .وللحفاظ على سالمة المبنى وفقًا للوائح الدولة المضيفة ،البد من استبدال النظام
بعد ثماني سنوات من االستخدام.
والبد من استبدال نظام التصدي للسطو الذي يعد جز ًءا مه ًما من التجهيزات األمنية بعد عشر
سنوات من االستخدام.
والبد من استبدال بطاريات معزز نظام إدارة األمن.
والبد من استبدال طفايات الحريق وبكرات خراطيم الحريق ومخمدات الحريق في الوقت
المناسب خالل فترة الخمس سنوات.
ويدمج نظام إدارة األمن جميع تكنولوجيات األمن في المقر الرئيسي ،مثل أنظمة مراقبة
الدخول واإلدارة والمراقبة والكشف .والبد من استبدال العديد من مكونات أجهزة نظام إدارة األمن
بعد خمس سنوت ،ست سنوات كحد أقصى ،من االستخدام المتواصل على مدار الساعة طوال أيام
األسبوع .ويتوافق ذلك االستبدال مع المعايير الصناعية ويوصي به بشدة مقدم النظام في ضوء مدة
صالحية النظام .و ُحددت خوادم  Flexposureكأهم األجزاء التي ستُستبدل خالل عام  2020ألنها
تدير نظام الدخول .وسيُؤجل استبدال خوادم الفيديو غلى عام .2021
وتُستبدل الشاشات وجدار الفيديو في غرفة مراقبة األمن على مراحل على مدى عدة سنوات.
وعالوة على ذلك ،تشمل تكلفة االستبدال مفاتيح الشبكة األساسية في التجهيزات األمنية في
غرفة المعدات الرئيسية والتي ستكون قد وصلت إلى الحد األقصى من ساعات تشغيلها ،مع األخذ
في االعتبار أنها كانت مشغلة على نحو دائم جون انقطاع.
البد من استبدال صمامات نظام الرشاشات بحلول نهاية مدة الخطة الخمسية.
البد من استبدال كاميرات التحريك واإلمالة والتكبير /التصغير ( )Pan-Tilt-Zoomفي عام
.2025
المصاعد
البد من استبدال بطاريات إنارة الطوارئ في جميع المصاعد كل خمس سنوات .ويُعد ذلك
االستبدال مهم لتصل إلى نهاية مدة صالحيتها ولضمان استقاللية الجهاز .ويمكن أن تقلص
البطاريات المعيبة من مدة صالحية الجهاز .ويتماشى ذلك االستبدال مع المعايير الصناعية.
نظام إدارة المبنى
يتكون نظام إدارة المبنى من خادم رئيسي والعديد من الخوادم الفرعية .ويُستخدم لمراقبة
المعدات الميكانيكية والكهربائية ومراقبتها ،مثل نظام التدفئة والتهوية ونظام اإلضاءة والمصاعد.
وهو ضروري لعمل المعدات التكنولوجية في المبنى .ووفقًا للمعايير الصناعية ونصائح مقدم
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النظام ،البد من استبدال البنية التحتية للخادم في نظام إدارة المباني بعد خمس سنوات ،ست سنوات
كحد أقصى ،من التشغيل المستمر .وعند استبدال الخادم ،سيُجرى تحديث شامل لبرمجية النظام.
وينطبق الشيء نفسه على الشاشات الموجودة في غرفة المراقبة التقنية والتي تعمل على مدار
الساعة طوال أيام األسبوع ،حيث ستكون قد تجاوزت ساعات تشغيلها وفقًا لمواصفات المنتج
الخاصة بها .ويُعد ذلك االستبدال ،إلى جانب ترقية برمجيات النظام الشاملة ،شرطا مسبقا لموثوقية
التشغيل المستمرة .وسيؤدي عدم إجراء ذلك االستبدال إلى زيادة كبيرة في مخاطر التعطيل وارتفاع
تكاليف اإلصالحات المخصصة .وسيؤثر تعطل نظام إدارة المبنى على قابلية التشغيل العامة لمباني
المحكمة.
ومن األشياء التي ستُستبدل في عام  2025خزانات نظام إدارة المبنى في الطوابق التي
تحتوي على المكونات النشطة ذات الصلة بالنظام واألجهزة الميدانية الخاصة به ،مثل
المستشعرات.
واو .التركيبات والتجهيزات
تجهيزات صيانة الواجهة
تتعرض كابالت تجهيزات صيانة الواجهة لتأثيرات ظروف الطقس وبالتالي البد من
استبدالها كل ست إلى تسع سنوات .ويشمل ذلك استبدال جهاز االلتقاط ،ووحدة الكهرباء ،ووحدة
المراقبة ،وبكرات الواجهة ،وكابل الكهرباء ،والمرحالت الكهربائية ،والكابالت الفوالذية،
والمفتاح ،وصحون العجالت ومراجعة عروات دخول الكابالت ،ومحركات القيادة ،ومحرك الرفع،
ودعامات العوائق.
خدمات الصرف الصحي
تبلغ مدة الصالحية المعتادة لمغسالت الحمام والمراحيض والمباول عشر سنوات .ويوصي
المورد بشدة باستبدال العناصر وفقًا لذلك.
زاي .محيط المبنى
أنظمة األمن (الخارجية)
بسبب التعرض المستمر للعوامل البيئية مثل الرياح واألمطار والملح والرمل ،ستُستبدل
بعض كاميرات المراقبة الخارجية بعد عشر سنوات من االستخدام المتواصل .وقد شغلت المحكمة
بالفعل تلك األنظمة لفترة طويلة .ويستند هذا الحكم إلى تلك التجربة ويدعمه موردو النظام بشدة.
سور األمان المادي (الخارجي)
ينصح المورد بمراجعة المكونات الهيدروليكية ووحدة توليد الطاقة لحواجز المرور
الميكانيكية التي تمنع الدخول غير المصرح به للمركبات .وتكتسي تلك األجزاء أهمية قصوى في
نظام أمن المبنى.
التجهيزات التقنية (الخارجية)
البد من استبدال المرشحات الرملية ومرشحات اإللكتروليت في البركة العاكسة بشكل منتظم
من أجل الحفاظ على اشتغال النظام.
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حاء .أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتكنولوجيا الصوت والصورة في قاعات المحكمة
ومجموعة المؤتمرات
البد من استبدال بعض مكونات أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتعلقة بأنظمة
الصوت والصورة في قاعات المحكمة خالل مدة الخطة الخمسية .وعلى وجه الخصوص ،البد من
استبدال الكاميرات والميكروفونات وغيرها من معدات الصوت والصورة في قاعات المحكمة
ومجموعة المؤتمرات ،بما في ذلك المتحكم في الصوت والصورة وأكشاك الترجمة الفورية.

8-A-121220

14

ICC-ASP/19/8

المرفق 2
الخطة الطويلة األجل ()2040-2021
تكشف الخطة الطويلة األجل عن التكاليف المتوقعة الستبدال األصول الثابتة في المقر
الرئيسي ،بنا ًء على تقديرات المقاول الرئيسي ،شركة  ،Heijmansعلى مدى  20عا ًما انطالقا ً من
 2021حتى .2040
أ) تغطي الخطة الطويلة األجل المقدمة أفقًا مدته  20عا ًما حيث يوفر هذا الجدول الزمني
صورة واقعية عن التغييرات المحتملة في حالة مكونات المبنى ،وبالتالي مدة صالحيتها
المتوقعة.
ب) ينطوي أي جدول زمني أطول من المقترح هنا على خطر أن يصبح مجرد تمرين
أكاديمي فقط ،حيث ال يمكن أخذ الميزات المحددة للمبنى وأداء مكوناته األساسية في أي وقت
معين بعد ذلك في االعتبار.
ج) استفاد المقاول من خبرته في المباني المماثلة في هولندا ،بما في ذلك المباني التي
تستخدمها المنظمات الدولية األخرى .ويعتمد بشكل خاص على خبرته في تحديد صالحية
المكونات التقنية للمباني ومعايير الصناعة ذات الصلة .وأُدرجت مالحظات وتوصيات
الشركات المصنعة لمكونات المبنى بعناية ،عند االقتضاء.
د) تُعد الخطة الطويلة األجل وثيقة حية تتطلب تحديثات على أساس منتظم .ووفقًا للعقد
الساري ،يلتزم المقاول بتحديث الخطة الطويلة األجل مرة واحدة سنويًا.
هـ) يتبع هيكل الخطة الطويلة األجل ،مثل الخطة الخمسية ،المعايير الهولندية لتصنيف
عناصر المبنى (.)Code NL/SfB
و) من المتوقع حدوث "طفرات" كبيرة في تكلفة استبدال األصول الثابتة كل خمس سنوات.
فإذا كانت التكاليف ستتراوح خالل السنوات األربع األولى بين  160ألف يورو و 1.5مليون
يورو ،فتسبلغ "الطفرة" األولى ما يقارب  6.75مليون يورو في العام الخامس (.)2025
وسيستمر هذا االتجاه في السنوات الخمس المقبلة .وعلى الرغم من أن التكاليف ستتأرجح
بين  70ألف يورو و 4.6مليون يورو بين  2026و ،2029فإنها ستصل إلى مستوى جديد
في عام  2030يبلغ  7.3مليون يورو .وستبلغ التكاليف قمتها على اإلطالق في هذا الجدول
الزمني للخطة الطويلة األجل بعد  20عا ًما من التشغيل أي بحلول عام  ،2035حيث ستبلغ
التكلفة المتوقعة الستبدال األصول الثابتة  18.7مليون يورو .وستبلغ التكاليف قمتها في المرة
التالية في عامي  ،2040/2039حيث ستبلغ  6مليون يورو و 4.7مليون يورو على التوالي
في هذين العامين.
ز) يوضح الجدولين أدناه التدفق النقدي على مدى السنوات من  2021إلى  2040وفقا ً
ألسعار  ،2020مما يعني عدم تضمين المؤشر القياسي أو تعويض التضخم في األرقام.
ح) سيبلغ إجمالي االستثمار المتوقع في استبدال األصول الثابتة من  2021إلى  2040ما
مجموعه  60.2مليون يورو (وفقا ً ألسعار .)2020
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الجدول  :2الخطة الطويلة األجل بشأن استبدال األصول الثابتة للفترة ( 2030-2021التدفق النقدي وفقا ً
ألسعار )2020

الجدول  :3الخطة الطويلة األجل بشأن استبدال األصول الثابتة للفترة ( 2040-2031التدفق النقدي وفقا ً
ألسعار )2020

الرسم البياني  :1الخطة الطويلة األجل بشأن استبدال األصول الثابتة للفترة ( 2040-2021التدفق النقدي وفقا ً
ألسعار )2020
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وفيما يلي شرح المكونات الواردة في الجدولين أعاله:
ألف .أجزاء المبنى الخارجية
تتكون مجموعة تكاليف أجزاء المبنى الخارجية من جميع العناصر التي تحمي المبنى من
تأثيرات الطقس .وتتمثل في الواجهة والجدران الخارجية واألبواب والنوافذ الخارجية
والسقف.
وتقدر مدة صالحية الواجهة في مقر المحكمة بما يتراوح بين  35و 40سنة .ومع ذلك ،من
أجل التخفيف من مخاطر إكمال الواجهة لجزء فقط من المدة الكاملة لصالحيتها ،ومن أجل إطالة
مدة تلك الصالحية ،يوصى بشدة بتطبيق مبدأ الرعاية واالستبدال الفوري لألجزاء البالية على
أساس دائم .ولذلك اُستخلص بعد العملية الحسابية أنه البد من استبدال الحواشي (الجوانات) خالل
مدة صالحية الواجهة بالموازاة مع القيام بعملية تنظيف دقيقة .وبالتالي أُدرجت تكاليف االستبدال
تلك على مدار فترة العشرين عا ًما بأكملها قيد االستعراض.
وتم اتباع نهج مماثل فيما يتعلق باألبواب والنوافذ الخارجية .فمقر المحكمة مجهز بمجموعة
من البوابات واألبواب الدوارة كمنافذ للدخول إلى المبنى .ومن حيث المبدأ ،تدوم تلك المعدات لمدة
طويلة ،ولكن لكي تكمل عناصرها مدة صالحيتها الكامل ،البد من استبدال المكونات التقنية
ضا التكاليف ذات
(المستشعرات والمكابح والمحركات) في الوقت المناسب .وبالتالي ،فقد أُدرجت أي ً
الصلة على مدار فترة العشرين عا ًما بأكملها.
ومن المتوقع أن تُستبدل جميع الستائر المثبتة على الواجهة الداخلية للمحكمة بحلول عام
 2033ألنها بحلول ذلك الوقت ،ستكون قد تجاوزت بالفعل مدة صالحيتها البالغة  15عا ًما بمقدار
ثالث سنوات .وتُعد تلك الستائر ضرورية للتحكم في ضوء الشمس المتسلل إلى المبنى ،ال سيما في
الواجهة الكبيرة المقابلة للناحية الجنوبية.
والبد من استبدال األسقف الخضراء بعد  20سنة .ويشمل ذلك استبدال البنية التحتية لألسقف
وموانع التسرب.
باء .هيكل المبنى
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تتكون مجموعة تكاليف هيكل المبنى من جميع عناصر المباني المدنية الداخلية مثل الجدران
الداخلية ،وما يسمى بالهيكل الرئيسي ،في إشارة إلى المكونات الهيكلية مثل األعمدة الخرسانية
والفوالذية والساللم والدرابزينات والحواجز واألبواب الداخلية.
وباإلضافة إلى استبدال قواعد الجدران الداخلية كما هو موضح أعاله ،والفحص المنتظم
واستبدال الحواشي (الجوانات) في البناء الخرساني الرئيسي بأكمله للحفاظ على القدرة على التمدد،
ضا المراجعة المنتظمة وإعادة تطبيق طالءات الحماية من الحرائق في
تشمل مجموعة التكاليف أي ً
الهيكل الفوالذي بالكامل ،وهي الطريقة المتبعة لتجنب االضطرار إلى استبدال المكون بأكمله.
جيم .التشطيبات واألسطح
تغطي مجموعة تكاليف التشطيبات واألسطح األسقف واألرضيات وتشطيبات الجدران
الداخلية.
وتشير األطر الزمنية المذكورة إلى االستبدال الذي يوصى به بشأن األسقف الصفائحية،
وجميع مكونات األرضيات ،وال سيما حواشي األرضيات والجدران المبلطة ،وذلك لتمديد صالحية
اعتبارا من عام .2022
المبنى بأكمله .وأُدرج استبدال  10في المائة من بالط السجاد سنويًا
ً
وسيُستبدل في المقام األول البالط في المناطق األكثر استخدا ًما في المبنى ،مثل الممرات وغرف
االجتماعات والمؤتمرات.
دال .الميكانيك والسباكة
تغطي مجموعة التكاليف هذه المجموعات الفرعية التي تضم التكييف والتهوية ،وتوزيع
التبريد ،ومراقبة التدفئة والتهوية ،وتكييف الهواء وإمدادات المياه ،وهي األنظمة األكثر صلة
بظروف العمل في مقر المحكمة .ومن أجل الحفاظ على ظروف عمل مناسبة ومستقرة في المبنى،
يلزم استبدال مكونات مراقبة التدفئة والتهوية مثل وحدات مناولة الهواء والمحامل والصمامات
والمضخات.
هـاء .تجهيزات الكهرباء واألمن
تشير مجموعة التكاليف هذه إلى المجموعات الفرعية التي تضم أنظمة االتصاالت ،والبنية
التحتية الكهربائية ،واإلضاءة ،واألمن والسالمة ،والمصاعد ونظام إدارة المباني.
وعلى مدى  20عا ًما ،كانت مجموعة التكاليف هذه من بين أكثر التكاليف ارتفاعا .فمن
الضروري استبدال أجزاء من تجهيزات اإلضاءة ،وكذلك أجزاء من تجهيزات السالمة ،مثل نظام
الشفط ،والبنية التحتية للطاقة الكهربائية في حاالت الطوارئ.
ضا استبدال البنية التحتية للخادم الخاص بكل من إدارة
وتغطي مجموعة التكاليف هذه أي ً
المبنى ونظام إدارة األمن.
واو .التركيبات والتجهيزات
تُعد تجهيزات صيانة الواجهة وخدمات الصرف الصحي والخدمات الموجهة للمستخدمين أهم
المجموعات الفرعية في مجموعة تكاليف التركيبات والتجهيزات.
بينما تشير تجهيزات صيانة الواجهات إلى تجهيزات وسقاالت تنظيف الواجهات الخارجية
التي يلزم استبدال آالت قيادتها وكابالت دعمها بنحو منتظم ،فإن خدمات الصرف الصحي تشير
8-A-121220
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إلى المغسالت والمراحيض ذات مدة الصالحية المحدودة .وتمثل الخدمات الموجهة للمستخدمين
أثاث المحكمة المدمج الذي سيتعرض للتلف والالزم استبداله في عام .2035
زاي .محيط المبنى
تغطي مجموعة تكاليف محيط المبنى تكاليف المجموعات الفرعية التي تضم أنظمة األمان
(الخارجية) ،وسور األمان المادي (الخارجي) ،والتجهيزات التقنية (الخارجية) ،واألسطح المعبدة
(الخارجية).
وتتكون أنظمة األمان الخارجية على وجه الخصوص من الكاميرات ،بينما يتكون سور
ضا الحواجز واألعمدة الهيدروليكية التي تمنع
األمان المادي على جميع تدابير الحماية ويتضمن أي ً
الدخول غير المصرح به للمركبات .وتتمثل أهم التجهيزات التقنية في مضخات ومرشحات
تجهيزات البركة العاكسة ،بينما تتشكل األسطح المعبدة من جميع أسطح الممرات الداخلية ومنطقة
وقوف السيارات بالكامل.
حاء .أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتكنولوجيا الصوت والصورة في قاعات المحكمة
ومجموعة المؤتمرات
تغطي مجموعة التكاليف هذه استبدال الكاميرات والميكروفونات وغيرها من معدات الصوت
والصورة المتنوعة في قاعات المحكمة ومجموعة المؤتمرات على نحو منتظم.
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المرفق 3
آلية التمويل المتعددة السنوات ()2040-2021
يقدم هذا المرفق أربعة نماذج مالية لتمويل تكاليف استبدال األصول الثابتة المحددة في الخطة
طويلة األجل على نحو مستدام.
أ) ُحددت المعايير الرئيسية التالية من أجل يكون تمويل استبدال األصول الثابتة موثوقا:





توافر األموال في الوقت المناسب؛
أن يكون التمويل كافيا ً لتغطية احتياجات استبدال األصول الثابتة لتجنب
اضطرابات األعمال وتجنب األضرار الالحقة بسبب االنقطاعات غير المتوقعة في
وظائف المبنى؛
توفر آلية التمويل على االحتياطي المالي لمواجهة االحتياجات الطارئة وغير
المتوقعة.

كما أوضح المقاول ،تُعد آلية التمويل الموثوقة شرطا مسبقا لتخطيط عمليات
ب)
15
استبدال األصول الثابتة وفقًا لذلك .
ج) بمبادرة من ممثل المحكمة في الشبكة المشتركة بين الوكاالت لمديري المرافق ،أُجري
استقصاء للمنظمات األعضاء قبل المؤتمر السنوي األخير لتلك الشبكة في بروكسل لتحديد أفضل
الممارسات فيما يتعلق بتمويل استبدال األصول الثابتة .وأفادت ثمانون في المائة من المنظمات التي
شاركت في االستقصاء أن استبدال األصول الثابتة يمول بشكل منفصل عن ميزانياتها العادية .وقد
صا الستبدال األصول الثابتة.16
أنشأ ثلث تلك المنظمات صندوقًا خا ً
د) وستدرس السيناريوهات التالية مختلف نماذج التمويل األساسية المتاحة في السوق
كخيارات تمويل محتملة لالستثمار في المباني والبنية التحتية.
هـ) تنطبق االفتراضات والمتطلبات األساسية التالية على جميع النماذج والسيناريوهات:











تتبع متطلبات التمويل الخطة الطويلة األجل (انظر المرفق )2؛
تهدف النماذج الحسابية إلى تحديد المبلغ الضروري للمساهمات في الصندوق وفقًا
لالحتياجات الموضحة في الخطة الطويلة األجل؛
يجب أن يتوفر الصندوق على رصيد إيجابي دائ ًما؛
بالنسبة للتدفق النقدي للنموذج الحسابي ،من المفترض أن يتم استالم جميع
المساهمات في دفعة واحدة بحلول منتصف العام؛
سيكون األفق الزمني متماشيا مع الخطة الطويلة األجل ،أي  20سنة؛
لن يتقلب سعر الفائدة المستخدم لحساب العائد على االستثمار من ودائع الصندوق
خالل فترة المراقبة؛
من أجل تحديد سعر فائدة يعكس قدر اإلمكان تغيرات أسعار الفائدة في أسواق
شهرا (سعر اليورو بين
األصول الثابتة ،يُستخدم سعر اليوريبور لمدة 12
ً

 15الوثيقة .ICC-CBF/32/10
 16الوثيقة .ICC-CBF/33/8
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المصارف) كمرجع .واليوريبور هو متوسط سعر الفائدة الذي تتعامل به العديد من
المصارف األوروبية فيما يخص السندات باليورو .وهو أساس تقوم عليه العديد من
منتجات الفائدة المشتقة وغالبًا ما يستخدم كقيمة مرجعية للرهون العقارية وحسابات
نظرا ألن مقر المحكمة يقع في منطقة اليورو ،فقد
التوفير في منطقة اليورو .و ً
استخدم اليوريبور لغرض هذه السيناريوهات .ومع ذلك ،هناك معايير مماثلة
لمنطقة الدوالر أو العمالت األخرى .ويعتمد السعر المختار على متوسط 10
شهرا كمعدل مرجعي لتطور األسواق المالية.
سنوات من سعر اليوريبور لمدة 12
ً
وافترض السيناريو أن يظل السعر ثابتًا طوال فترة  20عا ًما .وسيُحدد سعر الفائدة
عند  0.4في المائة.
سيُنظر فقط في التدفق النقدي االسمي؛
من أجل تحديد سعر مناسب للرقم القياسي كجزء من النماذج المالية ،تم استعراض
الزيادة في تكاليف تشييد المباني السكنية الجديدة في هولندا منذ عام  .2016و ُحدد
متوسط زيادة األسعار بنسبة  2.6في المائة في السنة .ولتأكيد دقة هذا الرقم ،تمت
ضا إلى التغييرات في مؤشر قاعدة بيانات المشغل ( )BDBلصيانة
اإلشارة أي ً
التجهيزات التقنية للمكاتب في المباني ،والتي أظهرت متوسط زيادة سنوية بنسبة
 2.7في المائة .ولذلك ،يُفترض الحصول على مؤشر قياسي بنسبة  2.6في المائة
سنويا ً كجزء من السيناريوهات المالية ويُطبق على تكلفة استبدال األصول الثابتة
لتعويض التضخم؛
تُستخدم االفتراضات المذكورة أعاله إلجراء النموذج الحسابي .ويجب تكييف هذه
االفتراضات بما يتماشى مع تقلبات السوق والتفاصيل األخرى كجزء من
االعتبارات المستقبلية .ويخضع المؤشر القياسي وأسعار الفائدة للتقلبات ويجب أن
تؤخذ كمعايير إرشادية فقط.
تم فحص السيناريوهات التالية:

ألف  -السيناريو  :1تمويل عمليات استبدال األصول الثابتة كجزء من الميزانية البرنامجية العادية

تبلغ التكلفة اإلجمالية الستبدال األصول الثابتة التي ستُمول كجزء من الميزانية البرنامجية
العادية  60.2مليون يورو .وإذا ظلت نسبة المؤشر القياسي البالغة  2.6في المائة ثابتة على مدى
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 20عا ًما في إطار الخطة الطويلة األجل ،فستبلغ تكلفة المؤشر القياسي التي ستُمول كجزء من
الميزانية العادية  83.3مليون يورو.
باء  -السيناريو  :2المساهمة السنوية المنتظمة (األقساط السنوية)
 قسط سنوي ثابت لتغطية تكاليف استبدال األصول الثابتة (على أن تكون األقساط
موحدة قدر اإلمكان على مدار فترة التمويل بأكملها)؛
 سعر فائدة على مبالغ االئتمان في الصندوق بنسبة  0.4في المائة؛
 نسبة المؤشر القياسي لتكاليف استبدال األصول الثابتة محددة في  2.6في المائة؛
 يمثل المجموع التراكمي المبلغ اإلجمالي للمساهمات المستلمة بما في ذلك الفوائد
على األموال غير المستخدمة بنهاية كل سنة معينة؛
 يعني المجموع الجاري المبلغ التراكمي مطرو ًحا منه إجمالي تكاليف المؤشر
القياسي الستبدال األصول الثابتة الممولة بنهاية كل سنة معينة.
ويجب أن تُحدد األقساط السنوية بمبلغ  4.2مليون يورو لضمان احتفاظ الصندوق برصيد
إيجابي.

جيم .السيناريو  :3المساهمة السنوية المنتظمة (األقساط السنوية ،انظر أعاله) باإلضافة إلى مساهمات
إضافية لمرة واحدة كل خمس سنوات
 قسط سنوي ثابت لتغطية تكاليف استبدال األصول الثابتة (على أن يوحد القسط قدر
اإلمكان على مدار فترة التمويل بأكملها)؛
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على رأس كل خمس سنوات ،زيادة المساهمات اإلضافية من أجل تقليل األقساط
السنوية في السنوات العادية؛
سعر فائدة على مبالغ االئتمان في الصندوق بنسبة  0.4في المائة؛
نسبة المؤشر القياسي لتكاليف استبدال األصول الثابتة محددة في  2.6في المائة.

ويجب أن تُحدد األقساط السنوية العادية بمبلغ  3ماليين يورو والمساهمة اإلضافية على
رأس كل خمس سنوات بمبلغ  6ماليين يورو لضمان احتفاظ الصندوق برصيد إيجابي.

دال .السيناريو  :4المساهمات السنوية المرحلية (ثبات األقساط السنوية لمدة  5سنوات)
 أقساط سنوية ثابتة لمدة خمس سنوات لتغطية تكاليف استبدال األصول الثابتة حتى
حدوث الطفرة التالية في األسعار .وسترفع أو تُخفض تلك األقساط وفقًا الحتياجات
التمويل لتغطية تكاليف استبدال األصول الثابتة؛
 سعر فائدة على مبالغ االئتمان في الصندوق بنسبة  0.4في المائة؛
 نسبة المؤشر القياسي لتكاليف استبدال األصول الثابتة محددة في  2.6في المائة.
ويجب أن تُحدد األقساط السنوية العادية بمبلغ  2.3مليون يورو لألعوام من  2021إلى
 ،2025و 3.35مليون يورو لألعوام من  2026إلى  ،2030و 7ماليين يورو لألعوام من 2031
إلى  ،2035و 3.95مليون يورو لألعوام من  2036إلى  2040لضمان احتفاظ الصندوق برصيد
إيجابي.
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