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 مجعية الدول األطراف
 

 عشرةالتاسعة الدورة  
 2020كانون األول/ديسمرب   17-7نيويورك، 

محكمة لل 2021لعام  مليزانية الربانجمية املقرتحةابملعين ل اتقرير الفريق العام 
 اجلنائية الدولية

 ،2021لعةةةةةام املقرتحةةةةةة امليزانيةةةةةة الربانجميةةةةة ، و للحسةةةةااب  املراجعةةةةة ايارجيةةةةةة
 ا  الصلةذ والواثئق

 مقدمة -ألف
نيرة الربجمييرة اس ة رة لميزاالنسرةة اسسرة ة لكان معروضاً على مجعية الدول األطررا  "ااممعيرةا   -1

 ، 1"2020متوز/يوليررررر   30 يف نائيرررررة الدوليرررررة "االمرررررة مسررررركم االمرررررة امالررررره  ررررردم ا  2021لعرررررا  
، للكنررة اسيزانيررة واساليررة "اللكنررة   3"والثي ررن اخلامسررةو   2"الرابعررة والثي ررن الرردور ن ن عررأ معمررالت ريررراالو 
 الةيرراجم  اساليررة، و  4"مراجعررة احلسررا  للكنررة احلاديررة عةرررل والثانيررة عةرررل ن عررأ معمررال الرردور ن ت ريررراالو 

والةيراجم  اساليرة ،  5"9201كرانون األول/ديسرمرب   31كرانون الثا//ينراير      1مأ عأ الفةل للمحلمة 
كرررررانون األول/ديسرررررمرب   31كرررررانون الثا//ينررررراير      1 مرررررأ للصرررررندوت ااينرررررتايما/ للفرررررحا  عرررررأ الفرررررةل

معمررال دور ررا واساليررة عررأ اسيزانيررة ت ريررر منررة ثالررل ل. كمررا كرران معروضرراً علررى اممعيررة اسر رر  ال 6"9201
الرربام    يمرا يتعلر  زيزانيرا نت  ي  االمة اآلاثر اسة ةة على  وصيا  اللكنة والثي ن الذي بي  اخلامسة 
 الرئيسية.

ورئيسرة اللكنرة، السريد بيرة لروي ،  ،مسكم االمرةكم مأ   مل اها    بياجم  اينتمعت اممعيةو  -2
دو، ورئيسة منة مراجعة احلسا  ، السيدل مارغاريت وامةوي نغوغي شا ا، السيدل مونيلا ينانةيز  يزكيي 

                                                      
 اجمللد الثا/، امزء ملف. ،)ASP/-ICC/2019( 2020عةرل ...  التاينعةالواثئ  الرمسية ... الدورل     1"
 .1-رجع نفس ، امزء  ءاس    2"
 .2-اسرجع نفس ، امزء  ء    3"
 .cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee-http://asp.icc/ متاح على مو ع اممعية    4"
 .1-اسرجع نفس ، امزء جيم    5"
 .2-اسرجع نفس ، امزء جيم    6"

http://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee/
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جمئررر رئرري   ينررر درمررم، السرريد  ميفرراً   ررد و  .فرنسررا ديرروان اااينررةة بوممثررم اسراجررع اخلررارجي للحسررا   "
 .لكمعيةل لساعد، اسسيزانية واساليةا منة
نظر يف و . 2020كانون األول/ديسمرب   15يو  يف ية اجتمع الفري  العامم اسعين  سيزانية الربجميو  -3
 مةروع ال رار ووضع  يف صيغت  الن ائية.يف ا ااجتماع هذ
، مل يررتم مرا يلفرري مررأ 19ومشرار الفريرر  العامرم    منرر  نتيكرة لل يررود الرره  رضرت ا جائحررة كو يرد  -4

لفريررر  العامرررم أن  ةررردم . و لتررراو موصرررى منسررر  ا2020الو رررت اجرررراء مةررراورا  غررري رمسيرررة طررروال عرررا  
، للرري يتنسررى  ررل 2021خبصرروا اسيزانيررة يف موائررم عررا  التسررييية اسةرراورا  يف  ريرر  اهرراي العامررم 
 مجيع اسسائم ذا  الصلة  للامم.

 للحسااب  املراجعة ايارجية -ابء
 اً كمررررا م اطررررت علمرررراسراجررررع اخلررررارجي للحسررررا     يم اطررررت اممعيررررة علمرررراً مررررع الت رررردير بت ريررررر  -5

اخلامسررررة دور ررررا اللكنررررة يف معمررررال عررررأ ت ريررررر الذا  الصررررلة، الررررواردل يف اسيزانيررررة واساليررررة بتعلي ررررا  منررررة 
 والثي ن.

 رر  اممعية  عين يل  مراجعة احلسا   والتفتيش يف مج ورية كور  مراجعاً خارجياً حلسا    -6
 .2021 ةدم  لسنة اسالية االمة والصندوت ااينتايما/ للفحا  سدل مربع يننوا  

 مبلغ االعتمادا  -جيم
زا  ،يورو ملف 148 502.3ا يموع  م 2021لعا  للمحلمة بلغت اسيزانية الربجميية اس ة ة  -7

 . "ال رض مأ الدولة اسفيفة  2-ربجمم  الرئيسي السابعلليورو ملف  3 585.1يف ذلك 
اخلامسة يف دور ا  2021يف اسيزانية الربجميية اس ة ة للمحلمة لعا  اسيزانية واسالية نظر  منة و  -8

علرررى ذلرررك،  بنررراءو والثي ررن وخلصرررت    من هنررراك عرررددا مرررأ اجملررراا  الررره .لررأ   يررر  و رررورا   ي رررا. 
 3 585.1 من را، ملرف يرورو 148 259.0 موصت اللكنة بتةفيض خمصصا  اسيزانية    مرا يموعر 

 . الدولة اسفيفة  مأ  رضال" 2-م  الرئيسي السابع يورو للربجمملف 
و لتاو م ر  اعتماداً سيزانية ، اسيزانية واسالية   رير منة واردل يفال ا التوصيعلى اممعية وا  ت و  -9

 ملف يورو.  148 259.0ب دار  2021
اسسرتو  ينريةل  ، يفة الدولة اسفر مأ  رضال" 2-7ا ظت اممعية من  بدون الربجمم  الرئيسي و  -10

 ملف يورو. 144 673.9ما يموع   2021سيزانية الربجميية لعا  يف اليشةاكا  اس ررل اامجاو 

 ارئو الطصندوق  -دال
 على اسستو  احللمي لصندوت الطوارئ عند ينةعة ميين يورو.ااب اء رر  اممعية   -11
يف هنايرة السرنة  ذا  عرذر اينرتيعا  الرربام  الرئيسرية  برن األمروالبة يم مذنت اممعية للمحلمة و -12

بينمررا يوجررد  ررائض يف برررام  رئيسررية مخررر ، لفررمان مررا  لرراليف األنةررطة غرري استو عررة يف برررجمم  رئيسرري 
 .صندوت الطوارئ   لكوء  ةم ال 2020اينتنفاد مجيع ااعتمادا  لعا  
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 عاملصندوق رأس املال ال -هاء
صررندوت رما اسررال العامررم  بتوصرريا  منررة اسيزانيررة واساليررة و رررر  من ينةرر  م اطررت اممعيررة علمرراً  -13
  األمروال دسرتة منر  ا وروز للمحلمرة من  ميفراً  ررر  اممعيرة و مليون يورو.  11.6زةل   2021لعا  

لصرررندوت رما اسررررال اارررردد لةلرررروس اسسرررتو   ا اسسرررددل  الفائفرررة واألمررروال استل ررررال مرررأ ااشررررةاكا  غررري
 لعامم.ا

م اطت اممعيرة علمراً أن  منرة اسيزانيرة واساليرة كانرت  رد موصرت يف دور را اخلامسرة والرثييأ، يف  -14
ضوء خطر السيولة الذي  واج   االمة، أن يُة ي كم مأ اسلتر واممعية علرى مسرتو  صرندوت رما 

ينتواصررم النظررر يف هررذل اسسرر لة  اسررال  يررد ااينررتعراض. كمررا م اطررت اممعيررة علمرراً أن  الرردول األطرررا 
 اهلامة واسلح ة يف مةاورا   ري  اهاي العامم التسييية خبصوا اسيزانية.

 2021متويل االعتمادا  لعام  -واو
مرا  2021سيزانيرة الربجمييرة لعرا  يف اليشرةاكا  اس رررل اسسرتو  اامجراو ةلر   رر  اممعيرة من ي -15

 .ملف يورو 144 673.9يموع  
______________ 


