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واستبدال  صيانةال متضي يف إدراجاليت من شأهنا أن البديلة  للرتتيباتتقييمها تقرير احملكمة عن 
 األصول الثابتة

 موجز تنفيذي

 متضي يف إدراج من شأهنا أن أبن تستكشف احملكمة ترتيبات واملالية امليزانية جلنة لطلباستجابة  التقرير هذا أُعد
 .مبوجب عقد واحد كبديل للرتتيبات التعاقدية احلالية الثابتةاستبدال األصول الصيانة و 

مبوجب عقد واحد  استبدال األصول الثابتةخدمات الصيانة و  ميضي يف إدراجمنوذج األعمال الذي  وقد يكون
، وذلك بفضل النطاق والقيمة املالية انجعايغطي مراحل متعددة من دورة حياة مكوانت املبىن، حالً حبيث 
 .للعقد

 مواصلةالكفاءة مع ضمان  من حيثمقاول جديد أن يولد مكاسب إىل خماطر التشغيل األولية  إسناد ومن شأن
ميكن حتقيق مكاسب الكفاءة هذه إذا كانت مدة العقد ستغطي جزءًا كبريًا و . ألدائه وقابلية تشغيله احملكمة مبىن

استبدال األصول لصيانة و دمات االعقد أسعارًا اثبتة خل وسيتيحعاًما.  30إىل  20من دورة حياة املبىن، أي من 
 .الثابتة

ذات  تخربته ومكانته يف السوق إلثبات اخلدمات والتمويال استغاللملقاول على إىل ااملخاطر  إسناد وسيحث
 .إبدارة الطلب ورصد املخاطر املدججة جبميع الوسائلالصلة يف املستقبل. وستقوم وحدة إدارة املرافق 

وموثوقاً به، مما يعين التزاماً مالياً طويل األجل من جانب الدول  اثبتاهذا النموذج متويالً  سيتطلبولذلك، 
 .األطراف

 على أن يتوفر اتإدارة العقود والطلب يشرف على ىل جهازإلتتحول وحدة إدارة املرافق  والبد من إعادة هيكلة
 .من املستوى العايل مؤهالت مهنية نو ملوظفا

                                                           
   صدرت سابقا تحت الرمزCBF/36/9. 
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  مقدمة أوال.

 الدولية اجلنائية احملكمةأبن تستكشف  والثالثني اخلامسة دورهتا يف"( اللجنة)" واملالية امليزانية جلنة أوصت .1
ترتيبات من شأهنا أن متضي يف إدراج الصيانة واستبدال األصول الثابتة مبوجب عقد واحد كبديل للرتتيبات "( احملكمة)"

 1.، وأن تقدم نتائج تقييمها لتنظر فيها اللجنة يف دورهتا السادسة والثالثنيالتعاقدية احلالية

إلجناح يف هذا التقرير الشروط املسبقة  وتوضحوقد أحاطت احملكمة علما على النحو الواجب بطلب اللجنة  .2
 هذا اعتمادىل إالدعوة هذه الشروط املسبقة هي: )أ( و . استبدال األصول الثابتةلصيانة و اب ها اخلاصةبراجم عملية دمج
هيكل  وتكييفإدارة العقود ومتويلها؛ )د( و )ج(  ؛املقاول الرئيسيحتويل املخاطر إىل و ب( د يف السوق؛ )و العقالنوع من 

 بنحو مناسب. وحدة إدارة املرافق

الشروط املسبقة املذكورة أعاله، جيدر مراجعة الرتتيبات التعاقدية احلالية للمحكمة وملف  اخلوض يفقبل و  .3
 املخاطر.

 الرتتيبات التعاقدية احلالية اثنيا.

يف سوق إدارة املرافق  صيت اتوهي شركة ذ،  Heijmansة شركةالصيان مقاولاحملكمة حالًيا عقد مع  لدى .4
التزامات احملكمة  احلايل يغطي العقدو . جملموعة متنوعة من القطاعاتوخدمات البناء  التقينقدم الدعم حيث تاهلولندي 

( ومجيع أعمال الصيانة إىل حد كبري بصفتها مالك املبىن من حيث مجيع أعمال الصيانة الوقائية )اليت يقتضيها القانون
 .من أجل ضمان استمرارية العملوذلك تنشأ عن أعطال يف مكوانت املبىن، أي مشاكل إصالح و  حللالتصحيحية 

ري املتخذة على أساس منتظم لضمان استمرار تشغيل مكوانت املبىن، حبيث تشري الصيانة الوقائية إىل التدابو  .5
مدة صالحية تساعد الصيانة الوقائية أيًضا يف زايدة و و/أو يظل يف حالة تشغيلية.  التقنيةيستمر املبىن يف أداء وظائفه 

خدمات الصيانة الوقائية على أساس خطة متفق عليها تعاقداًي تغطي مجيع اإلجراءات الوقائية.  وتُقدم. مكوانت املبىن
العديد من هذه اإلجراءات، مثل فحص املصاعد واعتماد نظام إنذار البد من توفر مبوجب لوائح الصحة والسالمة و 

 .احلريق للمبىن

أو  اضطرابظيمها وإجرائها بعد ظهور عيب أو تشري الصيانة التصحيحية إىل خدمات اإلصالح اليت يتم تنو  .6
املطلوبة أو توفري مستوى اخلدمة املطلوب من منظور تقين أو وظيفي.  الوفاء بوظائفهأحد املكوانت من  مما مينعخطأ 

بعض اجملاالت ذات األولوية خبصوص جيب أن متتثل اإلجراءات التصحيحية ألوقات االستجابة املتفق عليها تعاقداًي و 
خطأ يف قاعة احملكمة  للتعامل معوقت االستجابة يُعد على سبيل املثال، ف. العمل ليص حدوث اضطراابت يف سريلتق

 .خطأ يف مساحة مكتب عادية للتعامل معأقصر من وقت االستجابة 

                                                           
 .15/19ASP/-ICC من الوثيقة 106الفقرة   1
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استبدال  فيما خيص وطويلة األجل حمّدثة متعددة السنوات طخط أيًضا عن تقدمي املسؤوليةاملقاول ويتحمل  .7
املختلفة والتكاليف املقدرة مدة الصالحية املتوقعة ملكوانت املبىن ، واليت تشري إىل إىل احملكمةكل عام األصول الثابتة  

 مدة صالحيتهاابستخدام هذه اخلطط، تقرر احملكمة مكوانت املبىن اليت سيتم استبداهلا عندما تصل إىل هناية و الستبداهلا. 
 ة.و/أو الوظيفي التقنية

جمموعة العقد عن طريق جمموعة من مؤشرات األداء الرئيسية اليت تقيس كفاءة املقاول وفعاليته مقابل  ويتم رصد .8
 ات.التعاون والشراكإرساء عالقات و  ،واالمتثال القانوين والتنظيمي ،وأوقات اإلصالح ،عايري مثل أوقات االستجابةمن امل

تشغيلية، مثل خماطر الخاطر امل جزءا كبريا من بعض املخاطر إىل املقاول، ال تزال احملكمة تتحمل وإن ُحولت .9
مهال أو بسبب اإلفقط يف ظل ظروف معينة، على سبيل املثال  املسؤوليةاملقاول  يتحملاألعمال، حيث  اضطراب سري

 .صائبغري  القيام إبجراءأو  عدم إيالء االهتمام الواجب

 الرتتيبات التعاقدية البديلة اليت من شأهنا أن متضي يف إدراج الصيانة واستبدال األصول الثابتة اثلثا.

لجنة أبن تستكشف احملكمة ترتيبات من شأهنا أن متضي يف إدراج الصيانة واستبدال األصول الاستجابة لطلب  .10
، بدءًا حلدوث هذا الدمج، حيدد هذا التقرير الشروط املسبقة الثابتة مبوجب عقد واحد كبديل للرتتيبات التعاقدية احلالية

 .من الشروط املسبقة املتعلقة حبالة السوق

 انجعالقدرة واخلربة وحجم األعمال كمؤشرات حلل  -حالة السوق 

ما إذا كانت و ( 2يف السوق؛ ) متاحة( ما إذا كانت القدرة التقنية واالقتصادية املطلوبة 1نظرت احملكمة يف ) .11
ما إذا كان حجم األعمال املتوقع مبوجب هذا العقد و ( 3يف السوق؛ ) متاحةواملالية واإلدارية املطلوبة  التقنيةاخلربة 

مبوجب العقد  إجنازه ما إذا كان حجم األعمال املتوقعهو  والعنصر البالغ األمهيةسيكون كافياً جلذب اهتمام البائعني. 
، وعلى وجه اليت سيجنوهنا من وراء إجناز تلك األعمالاإليرادات  بشأناحملتملني اولني املق سيتماشى مع توقعات

هيكل  من أجل وضع والنفقات اليت سيدفعوهنا اجلهد الذي سيبذلونهاخلصوص، ما إذا كان حجم األعمال يستحق 
 .مدتهرسوم إدارية عامة عليه طوال  سُتفرض مبوجبهالعقد الذي  يف إطار ةاملاليو  ةالتنظيمي إداري إلزامي يرتب األمور

. الواسعةيف هولندا واألسواق اإلقليمية  متاحةهذا العقد  إلبرامواالقتصادية واخلربة الالزمة  التقنيةيبدو أن القدرة و  .12
ق دارة مرافإلُتظهر أحباث السوق اخلاصة ابحملكمة وردود الفعل الواردة من املنظمات الدولية األخرى اليت لديها عقود و 

 .متاحةخارجية أن هذه القدرة التقنية واالقتصادية 

على وجه و . الطلبهبذا  االهتمام الكايف جذبالسوق وأنه سيتم  ن تكون هناك استجابة منأيتوقع لذلك و  .13
يف سياق مشاريع االستثمار احمللية ومناذج التشغيل، و اخلصوص، من املرجح أن جيذب نطاق وحجم الطلب البائعني. 
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 املقاول قيام يستحق حبيث يكفي مبا كبري  األعمال حجمويتوقع أن يكون . احلجمأبنه متوسط  الطلبميكن وصف 
 .هيكل إداري إلزامي يرتب األمور التنظيمية واملاليةبوضع 

 .واإلقليم ككلاحملكمة أن الطلب يقع يف نطاق قدرة قطاع إدارة املرافق يف هولندا  ترىلذلك و  .14

 2دورة احلياة تمحور حولاملمنوذج األعمال  إطار املخاطر يف إسناد

املخاطر بطريقة تتيح للمقاول احلرية يف  إسناد مدى إمكانية النجاح يف يهأخرى تلوح يف األفق و  هناك مسألة .15
 .تقدمي اخلدمات عندمكاسب الكفاءة  دراجإ

يتوقع عموًما أن يكون  املخاطرحتمل أن الطرف الذي يقبل  األعمالعلم إدارة عالقات  ومن األمور اليت يلقنها .16
 .هلا لديه بعض االستقاللية يف تقرير كيفية إدارته لتلك املخاطر، وأن يتم تعويضه عن قبوله

املخاطر التشغيلية  عن سؤوليةامل إسناد، جيب استبدال األصول الثابتةخدمات الصيانة و  املضي يف دمجيف حالة و  .17
هلا  خماطر تعرضه ألية من يقلصملقاول كحافز لضمان احلفاظ على حالة املبىن وقابلية تشغيله عند مستوى إىل ا الرئيسية

 .عمل احملكمةسري عمليات يف  متوقعةغري  عالقة حبدوث اضطراابت

عمل احملكمة )مثل جلسات  عمليات سريتحمل املسؤولية عن عدم تعطيل ي أنلمقاول ل البدبعبارة أخرى، و  .18
 قاباليصبح فيها حالة  جلعله يف، وصيانة املبىن يف أداء مهامها مكوانت املبىنواستمرار والعمليات اإلدارية(،  االستماع

ذات خماطر أي تحمل ي والبد أنللتشغيل ابلكامل، وااللتزام أبوقات االستجابة املناسبة، واالمتثال القانوين والتنظيمي، 
، وخماطر األداء الفرعياألعمال، وخماطر األعمال املرتبطة ابلتعاقد  تعطيل، مبا يف ذلك خماطر اخلسائر النامجة عن صلة

 .ذات الصلة

خربته ومعرفته ومكانته يف السوق لتقدمي حلول مناسبة  استغاللملقاول من إىل اهذه املخاطر  إسناد وسيمكن .19
سيتطلب ذلك فرتة و . واحلصول على أعلى جودة أبفضل سعر ،كفاءةمن حيث المكاسب حتقيق و مثبتة، ومستقبلية 

دورة  النموذج املتمحور حوليتوافق و عاًما.  30إىل  20تعاقدية طويلة تغطي جزًءا كبريًا من دورة حياة املبىن، أي من 
يتمكن من التخطيط حىت وذلك ملقاول إىل ا عمليات سري األعمال الرئيسية عناملخاطر التشغيلية  إسناداحلياة مع 

 .استمرارية األعمالاملتمثل يف اهلدف النهائي  يف االعتباره الفعال للصيانة واالستبدال مع وضع

يكون منوذج األعمال الذي ميضي يف إدراج خدمات الصيانة واستبدال األصول الثابتة سوبناًء على ذلك،  .20
مكوانت املبىن، حالً انجعا، وذلك بفضل النطاق والقيمة مبوجب عقد واحد حبيث يغطي مراحل متعددة من دورة حياة 

 .املالية للعقد

                                                           
 .منه التخلص/وهدمه واستبداله وصيانته وتشغيله إخراجه إلى الوجودأو  وبناءه تصميمهتتضمن دورة حياة مكون المبنى مراحل مثل  2
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 إدارة العقد ومتويله

ألداء املقاول واستجابته  ادقيق رصدا األصول الثابتةخدمات الصيانة واستبدال الذي يسم إدماج  تعقيدالسيتطلب  .21
استناًدا إىل مؤشرات األداء الرئيسية املنقحة واملنشأة حديثًا  ادقيق امالي رصداللطلب ومتطلبات احملكمة. وسيتطلب أيًضا 

 واليت تعكس املسؤولية اإلمجالية للمقاول عن التشغيل الكامل للمبىن.

 احلوافز املالية مثل املكافآت التعاقدية والغرامات ابألداء.وسيتم ربط  .22

 املدفوعات الدورية

على املدى املتوسط إىل  هاوحيسن تقدير لتكاليف ابومن شأن هذا النموذج التعاقدي أن يعزز إمكانية التنبؤ  .23
املدفوعات  إطار ، يفاألصول الثابتةلصيانة واستبدال على االطويل، كما سيسهل إعداد امليزانية من خالل النفقات الثابتة 

 بًتا وموثوقًا من خالل امليزانية السنوية.الدورية للمقاول. وهذا بدوره سيتطلب متوياًل اث

 يف هيكل وحدة إدارة املرافق ابحملكمة الطارئة تغيرياتال رابعا.

 املتناميةكان من املتوقع على الدوام أن يستمر تغيري هيكل وحدة إدارة املرافق ابحملكمة مبا يتماشى مع املتطلبات  .24
عقود واسعة تسري عملي بشكل رئيسي إىل إدارة  جهازمن  مما يعين انتقاهلاملباين الدائمة، تفرضها ا اليتواملتزايدة التعقيد 

 .ذلك املرافق ومجيع خدمات دعم املباين األخرىكبل  فحسب  األصول الثابتةالنطاق ال تغطي الصيانة واستبدال 

دامت عدة سنوات كانت  األولية اليتفبعد الفرتة أعلى.  درجةإىل وحدة إدارة املرافق  متت ترقية منصب رئيسو  .25
، جهاززيد من العمل البدين إلدارة بدء تشغيل عمليات املبىن، حان الوقت إلكمال االنتقال إىل مب القيام هناك حاجة إىل

 .واإلدارية املناسبة التقنيةاخلربة  متتلكعاملة حمرتفة  ىقو  ولكن تقدميموظفي اإلصالح واخلدمة،  تعيني ليست مهمته فقط

وهو ما التعقيد املذكور أعاله.  تعمقإىل  ُتدمج فيه الصيانة واستبدال األصول الثابتةسيؤدي االنتقال إىل عقد و  .26
 .لتمكينها من تنفيذ منوذج اإلدارة التعاقدية املزمع على نطاق واسع إعادة هيكلة وحدة إدارة املرافق ابحملكمة يعين ضرورة

____________ 


