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 مجعية الدول األطراف
 

 لدورة التاسعةا
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ – ٦ ،نيويورك

  احملكمة عن تعيني مراجع احلسابات اخلارجيتقرير 

  : والقواعد املالية على ما يلي من النظام املايل١-١٢ينص البند  -١

تعني مجعية الدول األطراف مراجع للحسابات قد يكون شركة ملراجعي احلسابات "
. معترفا ا دوليا أو مراجعا عاما للحسابات أو أحد مسؤويل دولة طرف حيمل لقبا مماثال

  ".ويعني مراجع احلسابات لفترة أربع سنوات وجيوز جتديد تعيينه

 بأن ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٨مة جلنة مراجعة احلسابات يف اجتماعها املعقود يف أبلغت احملك  -٢
تعيني املراجع اخلارجي احلايل للحسابات سينقضي أجله مع مراجعة حسابات الفترة املالية املنتهية يف 

حبلول أواسط عام واملتوقع أن تنتهي هذه املراجعة للحسابات . ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١
أن تتخذ إجراء يقضي إما بإعادة تعيني ") اجلمعية("سيتعني على مجعية الدول األطراف و. ٢٠١١

املراجع اخلارجي احلايل للحسابات أي مكتب مراجعة احلسابات الوطين التابع للمملكة املتحدة أو 
 أثناء الدورة التاسعة ٢٠١٠ديسمرب /اختيار مراجع خارجي جديد للحسابات يف كانون األول

  .للجمعية

، جلنة ٢٠١٠أغسطس / آب٢٤وقد أوصت جلنة مراجعة احلسابات، يف تقريرها املؤرخ   -٣
  .)١(بأن تعيد اجلمعية تعيني املراجع اخلارجي احلايل للحسابات") اللجنة("امليزانية واملالية 

وناقشت اللجنة، يف دورا اخلامسة عشرة، هذه املسألة وأوصت احملكمة بأن تطلب تقدمي   -٤
دمات مراجع خارجي للحسابات من بني الدول األطراف وأن تقدم النتائج إىل اجلمعية بغية عروض خب

  .)٢(اختاذ اجلمعية لقرار يف دورا التاسعة

ق املطلوبة املتعلقة بتقدمي عروض خدمات مراجع خارجي ائ احملكمة الوثموتبعا لذلك، أعد قل  -٥
وقبل أن ترسل . )٣(٢٠١٠أكتوبر /شرين األولللحسابات ستوجه إىل كافة الدول األطراف يف شهر ت

_________________________ 
 .١٥، الفقرة )CBF/15/14(  تقرير جلنة مراجعة احلسابات )١(
 .٢١، الفقرة )ICC-ASP/9/15( تقرير عن أعمال جلنة امليزانية واملالية يف دورا اخلامسة عشرة )٢(
 على أمور منها مذكرة ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٠دمات، املوقعة يف مل الوثائق املتعلقة بتقدمي عروض اخلتتش ) ٣(

شفوية إىل مجيع الدول األطراف، وطلب عرض خدمات مراجعة خارجية للحسابات مشفوعا بنطاق العمل، والشروط 
 .العامة املتصلة بعقود شراء اخلدمات
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ق إىل مجعية الدول األطراف ناقشت احملكمة املسألة جمددا مع جلنة مراجعة احلسابات أثناء ائهذه الوث
  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢١ و٢٠االجتماع املعقود يومي 

 الدورة التاسعة والحظت جلنة مراجعة احلسابات أنه بالنظر إىل قصر املهلة السابقة على  -٦
 ينبغي للمحكمة أن تشرع يف املمارسة املتمثلة يف شراء ال، ٢٠١٠ديسمرب /للجمعية يف كانون األول

  .تقرر اجلمعية إجراءات االنتقاء الواجبة التطبيقاخلدمات إالّ حني 

 جلنة مراجعة احلسابات بأن تقترح احملكمة على اجلمعية إجراءات لالنتقاء من شأا صتوأو  -٧
  :أن تشمل ما يلي

قرار تتخذه اجلمعية بشأن إجراءات االنتقاء يف دورا التاسعة اليت ستعقد يف كانون   )أ(
  ؛٢٠١٠ديسمرب /األول

  :٢٠١١فرباير /استعراض جلنة مراجعة احلسابات للمواصفات يف شهر شباط  )ب(
  ا؛ عروضه مراجعة احلسابات املعنية إعدادؤسساتفترة زمنية مالئمة تتيح مل  )ج(
التدابري الكفيلة بتأمني نشر العطاء على نطاق واسع مبا يف ذلك نشره على كافة   )د(

  الدول األطراف؛
  تعيني فريق تقين للتقييم متثل فيه احملكمة وجلنة مراجعة احلسابات واللجنة؛  )ه(
  القيام مبا يلزم إلجراء مقابالت مع املنظمات اليت تدرج يف القائمة املختصرة؛  )و(
أغسطس / واللجنة يف آب٢٠١١يونيه /استعراض جلنة مراجعة احلسابات يف حزيران  )ز(
  ؛٢٠١١

تعرض التوصيات النهائية املقدمة من الفريق على الدورة العاشرة للجمعية يف عام   )ح(
٢٠١١.  

عالوة على ذلك، أوصت جلنة مراجعة احلسابات بأن تتقدم احملكمة باقتراح إىل اجلمعية تعيد   -٨
احة الوقت الكايف لتحديد إلت وذلك ٢٠١١ املراجع احلايل اخلارجي للحسابات لعام  تعينيبهمبوج

  .عملية االنتقاء املالئمة

املمارسة املتمثلة يف طلب دت احملكمة إىل تعليق وأخذا بعني االعتبار هذه التوصيات، عم  -٩
جعة احلسابات لتقوم اة مرتقدمي العروض ووجهت الوثائق املتعلقة بتقدمي العروض إىل أعضاء جلن

  .باستعراضها

على هذه ) أستراليا(كما أطلعت احملكمة امليسرة املعنية بامليزانية، السفرية ليديا مورتون   -١٠
وقامت امليسرة يف وقت الحق بإطالع الفريق العامل يف الهاي على هذه املسألة أثناء . التطورات

  . ٢٠١٠أكتوبر /رين األول تش٢٩املشاورات غري الرمسية اليت أجرا يف 

  .نة مراجعة احلساباتجلوتوصي احملكمة اجلمعية باعتماد اإلجراءات اليت تقترحها   -١١

 تعيني مراجع خارجي  أمر، بتفويض٢٠٠٢ يف عام ،وتذكر احملكمة أن اجلمعية قامت  -١٢
 املستأنفة املعقودة يف ملكتب وطلبت إليه أن يقدم تقريرا إىل اجلمعية أثناء الدورة األوىل إىل اللحسابات

  .)٤(٢٠٠٣فرباير /شباط
______________  

_________________________ 
ي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساس ) ٤(
 .٢٩، اجلزء األول، الفقرة )Corr.1و ICC-ASP/1/3(، ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠-٣


