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 الدورة العشرون 

  2021كانون األول/ديسمبر  11إلى  6الهاي، 

 

 األصول الثابتةاستبدال  حاالت بشأنتقرير المحكمة عن تقييمها للترتيبات المتوسطة والطويلة األجل 

 2021في ضوء اعتمادات الميزانية لعام 

 موجز تنفيذي

في  األصول الثابتةموافقة التي منحتها الجمعية لبدء برنامج استبدال الرحبت المحكمة ب

بسبب قيود الميزانية، تحولت المنهجية التي اعتمدتها المحكمة في األصل و. 2020عام 

 مناألصول الثابتة استبدال حاالت المتوسطة والطويلة األجل بشأن  خطةالتقدير بشأن 
 تنهار حينمامعايير الصناعة وتعليمات الشركات المصنعة إلى استبدال المكونات  اتباع

 .االنهيارأو تظهر عليها عالمات 
 

 األصول الثابتةاتها لنفقات استبدال رتقديمن كبير إلى حد كان على المحكمة أن تخفض و
زادت فقد ، 2021و  2020تخفيضات مماثلة في عامي  عقب إجراءو. 2022في عام 

يزيد مقداره عجز محتمل مقابل النفقات الموصى بها مستوى قائمة البدائل المعلقة إلى 

. 2023العجز إلى عام هذا نقل . وسي2022ام يورو في نهاية ع 1,800,000عن 

، تواصل المحكمة األصول الثاتبةاستبدال لحاالت وبسبب انخفاض األموال المخصصة 
لتعطل أو المعرضة لتعطلت االلتزام فقط باستبدال أو إصالح البنود األساسية التي 

انة التصحيحية تتمثل مخاطر هذه االستراتيجية في احتمال ارتفاع تكاليف الصيوالوشيك. 
 أعطال إمكانية حدوثكذلك على المدى الطويل، و األصول الثابتةاستبدال  حاالتو

 .من األوقات خطيرة في أي وقت

 

 مقدمة  -والأ

خطة الأوصت لجنة الميزانية والمالية )"اللجنة"(، في دورتها الخامسة والثالثين، بإعادة تقييم   -1

في ضوء اعتمادات الميزانية لعام  األصول الثابتة استبدالبشأن  المتوسطة والطويلة األجل

المخاطر التشغيلية للمحكمة  إلى أدنى حد من تقليلالالحاجة إلى األخذ في الحسبان ، مع 2021

االستبدال متى كان ذلك عملية الجنائية الدولية )"المحكمة"( وإعطاء األولوية للصيانة على 

اللجنة إلى تلقي  تاشى مع مبدأ االستدامة. وتطلعمعقوالً من الناحية االقتصادية، بما يتم
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عالوة على ذلك، كررت جمعية الدول و 1معلومات محدثة في دورتها السابعة والثالثين.

مبرًرا بالكامل وأن يقتصر فقط  األصول الثابتةاألطراف التأكيد على ضرورة أن يكون استبدال 

المحكمة أن تواصل ضمان اتخاذ جميع  منضرورية للغاية، وطلبت التي هي  على العناصر

األصول استبدال  في عمليةكفاءة، بما في ذلك استخدام بدائل أوجه التدابير لتحقيق وفورات و

بديلة متوسطة  متواصلةكلما أمكن ذلك، ودعت المحكمة إلى تقديم خطط وتقديرات  الثابتة

 2شى مع هذه المبادئ.بما يتما األصول الثابتةستبدال احاالت ومحدثة طويلة األجل ل

 

المتوسطة والطويلة خطة الفي هذا التقرير، توضح المحكمة المنهجية المستخدمة حاليا لتقييم و -2

إعادة تقييمها في عملية نطوي عليها تالصعوبات التي و ستبدال األصول الثابتةبشأن ا جلاأل

 . 2021 عام حدود اعتمادات

 

  نهج اإلصالحاتباع منهجية معايير الصناعة مقابل اتباع : األصول الثابتةاستبدال  حاالت -ثانيا

طبقت المحكمة، بالتعاون مع مقاول الصيانة التابع لها، معايير الصناعة وتعليمات الشركات  -3

استبدال األصول بشأن  ط المتوسطة والطويلة األجلخطاللتقديرات التي تشكل بشأن االمصنعة 

استبدال بشأن لتوقعات لتوفر هذه المنهجية معايير معترف بها على نطاق واسع و. الثابتة

ضمانات للتشغيل الموثوق به على المدى الطويل،  هاوفيرإلى جانب ت المستقباألصول الثابتة 

المتمثلة في  الموجودات الثابتةواستمرارية األعمال، واحتواء تكاليف الصيانة، والحفاظ على 

 المحكمة. مباني

 

في عام  األصول الثابتةورحبت المحكمة بالموافقة التي منحتها الجمعية لبدء برنامج استبدال  -4

بالمستوى  نتائجتحقيق من أجل و، وإن كان ذلك بحافظة ميزانية أقل من المطلوب. 2020

منذ  المزمعة األصول الثابتةبنود استبدال المتصلة بولويات األأعادت المحكمة ترتيب األمثل، 

أكبر، وابتعدت  قدرالميزانية المتاحة بحافظة تخفيض  . ومع ذلك، وبما أنه جرى2020عام 

 سوى  استبدالأي عدم )تفاعلي آني نهج صوب اتباع المحكمة عن المنهجية المذكورة أعاله 

بالفعل أو تظهر عليها عالمات انهيار وشيك(، لم يعد بإمكان المحكمة تعطلت العناصر التي 

إعادة  بصدد تعليمات المصنّعينكذلك التي توفرها معايير الصناعة و ذاتها لمعاييرااالعتماد على 

 من شأن حافظةف. األصول الثابتةاستبدال بشأن تقييم خطتها األصلية المتوسطة والطويلة األجل 

أال تتيح سوى  –تخفيًضا نتيجة للتضخم  حقيقة األمرشكل في تقد التي  –الميزانية الثابتة 

من خالل مراقبة أداء وذلك صير األجل لهذا العام والعام المقبل )على أقصى تقدير( التخطيط ق

نى المختلفة، مع األخذ في االعتبار معايير أخرى، مثل قابلية التأثر والحرجية امكونات المب

 استمرارية األعمال.ضمان لعمليات المحكمة، والرغبة في المخاطرة لبالنسبة 
 

عمرها بكثير المختلفة التي تجاوزت المباني لعديد من مكونات اتشغيل سالسة في الواقع، فإن و -5

إلى تعطيل األعمال.  األعطالفي بعض الحاالت، قد تؤدي ففي خطر متزايد.  تقد باتاإلنتاجي 

التمويل السنوية والتراكمية في عمليات فجوة ال تبيان المخاطر من خاللهذه  الداللة علىيمكن و

                                                           
 .CBF/37/12*صدرت سابقا بالوثيقة 

 
  2020 ديسمبر/كانون األول 16-14، ، الهايالدورة التاسعة عشرةالوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  1

 . 105، الفقرة 2-(، المجلد الثاني، الجزء باء ICC-ASP/19/20ة لوثيقا)
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في الملحق  ةمعروض يكما ه األصول الثابتةاستبدال بشأن لية والفعلية األص ستثماراتالبين ا

الخطر على استمرارية أعمال فكلما اتسعت هذه الفجوة في كل عام ازداد األول بهذا التقرير. 

لعام ابأسعار  ذات الصلة يعرض الملحق األول المبالغوقيمة مبانيها.  انخفضتالمحكمة و

الخطط المحدثة والمفصلة وآلية  عنتقرير المحكمة "ما هو معروض في على نحو  ،2020

 3."األصول الثابتةاستبدال الخاصة بمتعددة السنوات الالتمويل 
 

 2021اإلنفاق في عام عمليات مراقبة    -ثالثا

فيما  2021في عام  األصول الثابتةاستبدال بشأن ولويات األ تتمثلإعادة ترتيب األولويات، عقب  -6

الكهربائية واألمنية )البنية التحتية الكهربائية، ومنشآت األمن والسالمة، يلي: المنشآت 

العناصر الميكانيكية ويورو؛  275,000والمصاعد، ونظام إدارة المباني(، المقدرة بمبلغ 

ب باألبواالمتصلة ؛ والعناصر ويور 54,000مبلغ والسباكة )التبريد وإمدادات المياه( المقدرة ب

لتي تقدر االخارجي المادي، واستبدال كابالت الواجهة،  يمحيط األمنالوالنوافذ الخارجية، و

   بشأنحتياجات غير المتوقعة الباإلضافة إلى ذلك، نشأ عدد من اويورو.  50,000بمبلغ 

بعض األموال لولويات األترتيب  أعيدقد فمنشآت السالمة من الحرائق.  فياالستبدال 

 هذه العناصر المعيبة.استبدال  بهدفالمخصصة 

 

 2022اإلنفاق المتوقع في عام  -رابعا

األصول الترتيبات البديلة لمواصلة دمج الصيانة واستبدال عملية دراسة اعتبرت اللجنة أن " -7

أن تكون الدول أعربت عن أملها من المشورة الخارجية" و"إلى حد كبير ستفيد تس الثابتة

يمكن أن تكون مشورة الخبراء واألطراف في وضع يمكنها من ترشيح خبراء لهذا الغرض. 

 4".الخارجيين هذه مفيدة أيًضا خالل دورة الحياة الكاملة للمباني

 

تواصل فإنها سفي غضون ذلك، من هذا القبيل، وتتطلع المحكمة إلى إمكانية التعامل مع خبير و -8

 .األصول الثابتةاستبدال حاالت حيال  آنيتفاعلي اتباع نهج 
 

، مع 2022في عام  األصول الثابتةاستبدال حاالت بشأن المتوقع  األصلي اإلجمالي التراكمي أما -9

 1,800,000 تجاوزفقد في العامين الماضيين، الذي حدث انخفاض التمويل لحسبان ااألخذ في 

تم تخفيض هذا المبلغ إلى مبلغ مقترح فقد (. وبسبب قيود الميزانية، 2020 عام أسعاروفق يورو )

بعناية جميع النظم ومكونات المباني تراقب يورو. لذلك، يتعين على المحكمة أن  331,000مقداره 

مالءمة الميزانية. ب رهنا، في غير هذه الحالة أو جزئيًابشكل كامل  التي كان من الممكن استبدالها

 لما يلي: 2022المحكمة اهتماًما خاًصا في عام ستولي و

 

 مضخات المياه؛ ال سيماتوزيع التدفئة والتبريد و -

 

 البنية التحتية الكهربائية/البنية التحتية للطاقة في حاالت الطوارئ؛و -

                                                           
 . CBF/34/10الوثيقة  3
 . 99، الفقرة ASP/20/5/AV-ICCالوثيقة  4
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الوصول  حركة تتولى إدارةم التي ونشآت األمن والسالمة، وال سيما البنية التحتية للخادوم -

وإمكانية تشغيل غرفة التحكم األمني، وإصدار شارات المرور والهويات،  ،إلى المباني

 والكاميرات/أجهزة قراءة الكف البيومترية، وكاميرات األمن؛

 

 نى؛ ااألكثر استخداًما عند المداخل الرئيسية للمبال سيما تلك األبواب الخارجية، وو -

 

المتوسط إلى الطويل، بما  نى المعرضة للمخاطر على المدىاالمساحات األخرى بالمبو -

 في ذلك سالمة الواجهات واألسقف وحوامل الصيانة للواجهات.
 

أو  ،خطط إلجراء أي عمليات استبدال ذات طبيعة جمالية مثل األرضيات البالية ال توجدو -10

 أو أغطية الجدران.  ،األسقفعناصر
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 المرفق األول 

 

 ةلغ المخصصاالمببما في ذلك ) 2026-2022فترة للاألصول الثابتة استبدال بشأن الخمسية خطة ال

 (2021والقيم الفعلية لعام 

 
نى المزمع االمبمكونات 
   استبدالها

 
2019 

 
2020 
 

 
2021 
 
 

 
2022* 

 
 األصولاستبدال حاالت 

 زمعة الثابتة الم

 
 

 صفر يورو 

 
 

 يورو 975,000

 
 

1,475,854 

 يورو 

 
 

 يورو  605,034

 يورو  331,600 يورو  378,900 يورو  425,000 صفر يورو    لمبالغ المخصصةا

بالمبالغ  التباين مقارنة
  المقترحة 

 

 
 صفر يورو 

 
 يورو  550,000

 
1,096,954 

 يورو 

 
 يورو  273,434

 التباين التراكمي 
 

 1,646,954 يورو  550,000 صفر يورو 

 يورو

1,920,388 

 يورو
 

 بهدف تيسير ، خفضت المحكمة المبلغ األصلي المقترح على اللجنة في ميزانيتها المقترحة 2022في عام  *

 سمي الصفري للبرنامج الرئيسي الخامس: المباني.الالنمو ا

 .2020لخطة الخمسية المقدمة في عام ا منالناشئ ذلك التباين  2022يعكس التباين التراكمي في عام و

 

_______________________ 


