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تقرير عن أنشطة لجنة الرقابة

إضافة
تقرير رئيس لجنة الرقابة عن ممارسة السلطة المفوضة

) من ٤(١١٢أنشأت مجعية الدول األطراف جلنة املراقبة ("اللجنة") كهيئة فرعية وفقا للمادة -١
يف اإلشراف االسرتاتيجي على تشييد املباين نظام روما األساسي، يُعهد هلا بالتصرف نيابة عن اجلمعية 

)٢(بينما يتوىل مدير املشروع اإلدارة االعتيادية للمشروع.)١(الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")،

مبا يف ذلك اإلذن ،وُخوِّلت للجنة أيضا سلطة مفوضة "[الختاذ] القرارات االسرتاتيجية الرئيسية-٢
صدور قرار من [...] عندما يتطلب األمر قرارا يف إطار زمين ال يسمح بانتظار)٣(بتعديل نطاق املشروع

)٥(ويف ظل هذه الظروف، يتعني على رئيس اللجنة أن يقدم تقريرا إىل اجلمعية.)٤(اجلمعية".

إىل املباين الدائمة ينطوي على مسائل تشغيلية من ةومبا أن انتقال احملكمة من املباين املؤقت-٣
يدير ميزانيَيتْ كان مدير املشروع  لكن 

، وذلك حتت إشراف اللجنة. وقد جنمت عن هذا االنقسام بني ِكلتيهمامشروع التشييد ومشروع االنتقال
ال املايل قضايا تتعلق بالتنسيق، مما تطلب مواءمة عاجلة للمشروعني.

، حيث ٢٠١٣واستخدمت اللجنة السلطة املفوضة املخولة هلا للمرة األوىل خالل عام -٤
باعتمدت قرارا يقضي بتغيري نطاق املشروع عن طريق توحيد مشروَعْي التشييد واالنتقال، و 

ذ هذا القرارللحسابات املراجع اخلارجي أيضا بتأييدشامل حظيَ  )٦(وجلنة امليزانية واملالية. وقد اختُّ

. ٢٠١٢باالتفاق التام مع احملكمة وبناء على مراجعة معمقة لرتتيبات إدارة املشروع بدأت يف 

.٢و ١واملرفق الثاين، الفقرتان ، ٥، الفقرة ICC-ASP/6/Res.1القرار )١(
.٢املرجع نفسه، املرفق الثاين، الفقرة )٢(
(ج).٣املرجع نفسه، الفقرة )٣(
(ج).١٦املرجع نفسه، الفقرة )٤(
١٧املرجع نفسه، الفقرة )٥(

تفويض السلطات."بناء على 
، جدول األعمال والقرارات، املرفقان األول والثاين، ومها متاحان ٢٠١٣يوليو ٥اجللسة السابعة للجنة الرقابة، )٦(

: تقرير عن أنشطة جلنة الرقابة.ICC-ASP/12/43بصفتهما املرفقان األول والثاين بالوثيقة 
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ومل تسمح املواعيد النهائية الواجب احرتامها يف مشروعي التشييد واالنتقال، وضرورة وضع الصيغة النهائية 
للهيكل املايل املنقح قبل عرض امليزانية السنوية للمحكمة بتأجيل هذا القرار إىل حني انعقاد دورة اجلمعية. 

للمباين الدائمة، له غالف مايل واحد موحد. شاملٍ واحدٍ وتتمثل اآلن نتيجة التغيري يف مشروعٍ -٥
وحتقيق وفورات فعلية وأوجه كفاءة حمتملة للدول احلوكمةتعزيزيتيح ،املشروعيف نطاقكبريٌ تغيريٌ هذاو 

وفيما يلي )٧(يف تقرير جلنة الرقابة عن أنشطتها،بذلك األطراف. وقد وردت العناصر ذات الصلة 
موجزها: 

إدارة املشروع ‘ ١’
ادة احلصرية ملدير املشروع، الذي يقدم تقاريره اآلن إىل كل من جلنة يإدارة املشروع املوحد حتت القجتري

الرقابة وقلم احملكمة، وهو ما من شأنه التوفيق بني الواليات املختلفة للجمعية واحملكمة. وبالتشاور مع 
اإلداري قيد االستعراض؛ احملكمة، ستحتفظ اللجنة بتنفيذ هذا اهليكل

’٢ ‘2gv(سابقا "
اليت  ،١٦,٨البالغة ،أزيلت من امليزانية العادية التكلفة التقديرية املتبقية

ملوارد اليت وافقت اجلمعية وبالتايل مت ختفيف الضغط على ا.كانت تتعني املوافقة عليها على أساس سنوي
احملكمةعلى ختصيصها لعمليات

مليون يورو وأُدرج يف الغالف املايل املوحد؛١١,٣جمموعه 

متويل تكاليف االنتقال‘ ٣’
لدولة املضيفة واملبالغ املسددة دفعة واحدة من بينما يستمر تأمني متويل تكاليف التشييد من خالل قرض ا

اللجوء إىل مسامهات إضافية من عدمالدول األطراف، تتم تغطية تكاليف االنتقال بواسطة آلية تتوخى
مليون يورو اليت حتققت ٥,٧الدول األطراف. ويتحقق ذلك من خالل االستفادة من الوفورات البالغة 

، أي ما يصل إىل حد ٢٠١٤إىل ٢٠١٢يف مشروع التشييد، ومن الفائض املتعلق بالسنوات املالية من 
من النظام املايل والقواعد املالية هلذا ٧- ٤لبند مليون يورو. وقد مت اقرتاح تعديل ل٥,٦أقصى قدره 

الغرض؛

الغالف املايل اإلمجايل‘ ٤’
مليون يورو، مع هدف ختفيضه إىل ما ١٩٥,٧ضع غالف مايل موحد ألنشطة التشييد واالنتقال قدره وُ 

جعة ، عقب قيام مدير املشروع بإجراء مرا٢٠١٤مليون يورو حبلول حزيران/يونيه ١٩٣,٧ال يزيد عن 
تفصيلية أخرى لتكاليف االنتقال.

_______________

.٨٥-٣٨الفقرات ، تقرير عن أنشطة جلنة الرقابة، ICC-ASP/12/43الوثيقة )٧(


