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  ∗ تقرير عن أنشطة جلنة الرقابة

 

       مقدمة  -   ً أوالً

        كـانون   /       نـوفمرب  /                                       السادسة، املعقودة يف تشرين الثـاين                                           أنشأت مجعية الدول األطراف، يف دورا       - ١
                                                                                              ، جلنة رقابة تابعة للدول األطراف باعتبارها هيئة فرعية تابعة للجمعية لتوفري الرقابـة                  ٢٠٠٧       ديسمرب   /    األول

ICC-ASP/6/Res.1                                              ً                      االستراتيجية ذات الصلة مبشروع املباين الدائمة وفقاً للمرفق الثاين بالقرار 
) ١( .   

       ً       ً                       تقريراً مرحلياً إىل جلنة امليزانية             الرقابة               أن تقدم جلنة     "                                     من املرفق الثاين بالقرار تنص على           ١٤         والفقرة    - ٢
                       ً                  الطلبات اليت ترتب أثاراً مالية على              الرقابة                                                                  واملالية قبل كل اجتماع من اجتماعات هذه اللجنة، وتعرض جلنة           

    ".                                      جلنة امليزانية واملالية الستطالع رأيها فيها

                                                                                   ذ الدورة السابعة للجمعية، أربعة اجتماعات ملواصلة نظرها يف القضايا الراهنة،                             وعقدت اللجنة، من    - ٣
                                                                                                            مثل املنافسة املتعلقة بوضع تصميم معماري واختيار املهندس املعماري واالنتفاع بالقرض املقدم من الدولـة               

   .    موال                                                                   واعترب هذا القرض مسألة بالغة اإلحلاح وذلك لتزويد املشروع مبا حيتاجه من األ  .       املضيفة

                                                                 ، انتخبت اللجنة السفري لني باركر، اململكة املتحدة لربيطانيـا              ٢٠٠٨       ديسمرب   /               ويف كانون األول    - ٤
   .              يف منصب الرئاسة  )       املكسيك (                            خلالفة السفري خورخي لوموناكو  ،                        العظمى وآيرلندا الشمالية

 

 

                                                      
  .ICC-ASP/8/CBF.1/9         ً               صدر سابقا  بوصفه الوثيقة   ∗
                                                                             الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة         الوثائق    ) ١ (

                 منـشور احملكمـة       (    ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤  -       نوفمرب   /         ين الثاين       تشر   ٣٠                    السادسة، نيويورك،   
   ٥             ، الفقـرة    ICC-ASP/6/Res.1                                         ، الد األول، اجلزء الثالث، القـرار         )ICC-ASP/6/20                   اجلنائية الدولية،   
   .            واملرفق الثاين
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                   التصاميم املعمارية  -     ً ثانياً

                                                  اري واإلعالن عن الفـائزين الثالثـة يف تـشرين                                                           مع اختتام املنافسة املتعلقة باختيار تصميم معم        - ٥
       ، طلب   )٢ ( ١           ، الفقرة   ICC-ASP/7/Res.1     ً          وطبقاً للقرار     .                               ، دخل املشروع مرحلة التصميم        ٢٠٠٨       نوفمرب   /     الثاين

                                                                                                     جملس املشروع من املهندسني املعماريني إدخال تعديالت على تصميمام على النحو الذي يأخذ يف االعتبار               
                                                                          املكلف بالنظر يف املنافسة املتعلقة بوضع تصميم معماري واحملكمة ولتقـدمي                      الفريق                          التوصيات اليت تقدم ا   

   .                       تقديرات منقحة بالتكاليف

                       ً                                   ً                                         وجملس املشروع يتصدى حالياً لتقييم التصاميم املعدلة الثالثة وفقاً لالشتراطات الواردة يف املرفـق                - ٦
                                            ري استشاري يف جمال التكاليف مبهمة تقيـيم                        ُ ّ        باإلضافة إىل ذلك كُلّف خب      . ICC-ASP/7/Res.1               األول بالقرار   

    .                          التكاليف التقديرية املنقحة

                                                                                                    ومن خالل التقارير املنتظمة املتعلقة بآخر التطورات، أبلغ جملس املشروع اللجنة بالتقدم احملـرز يف                - ٧
           األتعاب اليت                                                                                 وعلمت اللجنة أن القضايا الرئيسية اليت هي قيد النظر تتمثل يف العروض اخلاصة ب          .               عملية التقييم 

                                                                                                        قدمها املهندسون املعماريون والتكاليف التقديرية وحجم التصاميم وأمن املباين وقضايا االستدامة ودرجات            
    ١٢               ُ                                                     ويف هذا الصدد، أُبلغت اللجنة يف اجتماعها الثالـث املعقـود يف               .               ُ                    التعديل الذي أُدخل على التصاميم    

  .                                                        يرية للبناء مل توضع يف صيغتها النهائيـة حـىت اآلن                                                   بأن التقييم املتعلق بالتكاليف التقد         ٢٠٠٩      مارس   /    آذار
                   وال يتوفر حىت اآلن      .                                                                              ً             واالنطباع األويل هو أن تكاليف البناء ذات الصلة بالتصميم الفائز بقيت مرتفعة نسبياً            

                                                                                والعروض املتعلقة باألتعاب للفائزين باجلائزتني األوىل والثانية ما زالت تتطلـب            .                            أي تقدير بتكاليف الصيانة   
   .          فاوض بشأا   الت

                                                                                                   وركزت اللجنة تعليقاا على القضايا ذات الصلة باإلدارة الرشيدة واإلجراءات حيث إن التقيـيم                - ٨
                                           من املرفق األول، سوف حييل جملس املشروع         ٥     ً          وطبقاً للفقرة     .                                           التقين للتصاميم قد أسند إىل جملس املشروع      

         وقد قدم    .          ً      ً                               أنه قراراً ائياً حاملا تنتهي عملية التقييم                                                                   استنتاجاته وتوصياته إىل جلنة املراقبة من أجل أن تتخذ بش         
                               ولن تكون اللجنـة يف موضـع         .     ٢٠٠٩       أبريل   /        نيسان  ٢                                                    التقرير املؤقت إىل اللجنة يف اجتماعها املعقود يف         

                                                                                                   يسمح هلا باالستعراض الكامل للتوصيات اليت قدمت وذات الصلة بانتقاء مهندس معماري إال بعد مناقـشة          
                                    وأشارت اللجنة إىل أا ستكتفي، يف        .     ٢٠٠٩       أبريل   /        نيسان   ٢٣               ً                ماع املقرر مؤقتاً انعقاده يف                      التقرير يف االجت  

              واسـتنادا إىل    .                                                                                          املرحلة الراهنة، بالبت يف شأن املهندس املعماري الواجب أن جتري معه مفاوضات إضـافية             
   .     عماري                                                                        النتائج اليت تسفر عنها هذه املفاوضات سيتخذ قرار ائي خبصوص انتقاء املهندس امل

      األرض                                        االتفاقات ذات الصلة بالقرض والرهن وإجيار  -     ً ثالثاً

                        ذات العالقـة بتنفيـذ                                   ، استعرضت اللجنة االتفاقات     ICC-ASP/7/Res.1               من القرار     ٥    ً          طبقاً للفقرة     - ٩
                                                                                                           القرض املقدم من الدولة املضيفة اليت أعدا احملكمة والدولة املضيفة، بالتعاون مع مكتب عدل من عـدول                 

                                                      مارس، نظرت اللجنة يف القرض والرهن واتفاقات إجيار         /       آذار   ١٢                                 ويف اجتماعها الثالث املعقود يف        .       اإلشهاد
   :                                       األرض واقترحت إدخال التعديالت التايل ذكرها

                                                      
          ة، الدورة                                                                    الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولي        الوثائق    ) ٢ (

-ICC                                         منـشور احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة،            (    ٢٠٠٨       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٢-  ١٤                 السابعة، الهاي،   

ASP/7/20(  لد األول، اجلزء الثالث، القرارا ،                                 ICC-ASP/7/Res.1.   
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                                                                                          فيما يتعلق باتفاق القرض، اقترحت اللجنة أن يطبق على احملكمة وعلى الدولة املـضيفة                 ) أ (
                                              باإلضافة إىل ذلك وعند اإلشارة إىل اسـتخدام          .                                         سعر الفائدة القانوين السائد يف هولندا     

                 من الديباجة،     ١٠           ، الفقرة   ICC-ASP/6/Res.1                                             القرض، أوصت اللجنة بأن يشار إىل القرار        
   .                                                                 وذلك للسماح بأن يستخدم القرض لغرض تسديد أتعاب املستشارين واملتعهدين

           شرط انتهاء  /        دد تاريخ                                                                    وفيما يتعلق باتفاق الرهن، الحظت اللجنة إىل أن هذا االتفاق ال حي             ) ب (
   .     الرهن

                                                                                          وفيما يتعلق باتفاق إجيار األرض، أوصت احملكمة بزيادة توضيح احلكم املتعلق بإاء إجيار               ) ج (
  ،     ٢٠٠٩     مارس  /       آذار   ١٢                               ويف أعقاب االجتماع املعقود يف        .                               املوقع واحلقوق املتعلقة باملباين   

                            دولة املضيفة بشأن املبـاين                                                                  اقترحت اللجنة إدراج إشارة إىل العرض اإلضايف املقدم من ال         
   . )٣ (                               الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية

  ُ                                                                                                وأُتيحت ألعضاء اللجنة الصيغ املنقحة لالتفاقات وذلك لكي تعيد النظر فيها مما أفضى إىل إدراج                 -  ١٠
  ل                                                                                   ومتت املوافقة على االتفاقات من قبل اللجنة من خالل إجراء املوافقة الـصامتة                .                       بعض التعديالت اإلضافية  

   .    ٢٠٠٩     مارس  /      آذار  ٢٣                                                       ساعة، مع توقيع احملكمة والدولة املضيفة أمام عدل إشهاد يف   ٤٨

                             اإلحاطة مبعلومات تقنية وأمنية  -     ً رابعاً

                                                                                                   كان أمام اللجنة، يف اجتماعها الثالث، نسخ من اإلحاطة باملعلومات التقنية واملعلومـات األمنيـة               -  ١١
                             تشكل برنـامج متطلبـات          ٢٠٠٨       أبريل   /              أعدت يف نيسان                                                  وهي مقرونة باإلحاطة باملعلومات الوظيفية اليت       

   .          مباين احملكمة

  .                                                                                                    وشددت اللجنة، يف تقييمها، على املسائل االستراتيجية وعلقت يف هذا الصدد على مسألة االسـتدامة                -  ١٢
        وع وأن                                                                                                              وقام جملس املشروع بإبالغ اللجنة أن ال قرار اختذ، يف هذه املرحلة، بشأن املعيار البيئي املطبق على املشر                 

    صح  يف    أن        شأنه                                                 والحظت اللجنة أن مثل هذا القرار الذي من           .                                                اخلربة اليت يسديها املستشار ستؤمن قبل كل شيء       
                                    وطلبت اللجنـة إبالغهـا بنتـائج         .                                                                            عن مستوى االستدامة الواجب حتقيقها، ستترتب عليه آثار مهمة يف امليزانية          

   .                        املشاورات اليت جتري مع اخلبري

                                                                            اإلحاطة باملعلومات األمنية فقد مت التعرض ألمهية التحديـد الواضـح لنطـاق األمـن                        أما فيما يتعلق ب     -  ١٣
                  ومتت اإلشـارة، يف      .                                                                                           اخلارجي الالزم أن توفره الدولة املضيفة واألمن الداخلي الذي هو مسؤولية منوطة باحملكمة            

                              طلبت اللجنة من احملكمـة أن          و  . )٤ ( ٧                                                                             هذا الصدد، إىل األحكام ذات الصلة الواردة يف اتفاق املقر، وخباصة املادة             
   .                           تزودها بتوضيحات يف هذا الشأن

                                                      
                                                                             الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة         الوثائق    ) ٣ (
                        منشور احملكمة اجلنائيـة       (    ٢٠٠٥       ديسمرب   /              كانون األول   ٣  -       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٨             بعة، الهاي،       الرا

   .                       ، املرفق الرابع والتذييل )ICC-ASP/4/37        الدولية،
                                                                             الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة         الوثائق    ) ٤ (

                        منشور احملكمة اجلنائيـة       (    ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   ١  -       نوفمرب   /  اين             تشرين الث    ٢٣               اخلامسة، الهاي   
   .          املرفق األول  ، ICC-ASP/5/Res.1                      ، اجلزء الثالث، القرار  )ICC-ASP/5/32        الدولية،
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    ً                                                    ً                                      رهناً باملالحظات والتوضيحات امللتمسة أعاله، أحاطت اللجنة علماً بالوثائق ووافقت على أـا               -  ١٤
   .          ً                                  ً تشكل أساساً سليما لس املشروع من أجل املضي قدماً

                          عمليات التسديد مرة واحدة -     ً خامساً

          ، تقـوم   ICC-ASP/7/Res.1               من القرار     ٧                          ً              تماعها الثالث، إىل أنه وفقاً للفقرة                            أشارت اللجنة، يف اج     -  ١٥
                              ً                                                                                  الدول األطراف بإعالم املسجل، وفقاً ملا ورد يف املرفق الثالث، مبا إذا كانت تعتزم اتباع خيار دفع أنصبتها                  

              نهائي باتباع                                  ، وأن تعلم املسجل بقرارها ال         ٢٠٠٩       يونيه   /         حزيران   ٣٠                                       املقررة دفعة واحدة، وذلك حىت تاريخ       
     ً               وتبعاً لذلك طلبـت      .     ٢٠٠٩        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٥                                                    خيار دفع أنصبتها املقررة دفعة واحدة حىت تاريخ         

   .    ٢٠٠٩      أبريل  /                                                                    اللجنة من احملكمة توجيه رسالة ذا املعىن إىل كافة الدول األطراف حبلول نيسان

                               تصلها من احملكمـة إفـادة                                                                         ووافقت اللجنة كذلك على أن تواصل نظرها يف خمطط التمويل حاملا            -  ١٦
   .                                                 حول عدد الدول األطراف اليت يهمها التسديد دفعة واحدة
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