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ICC-ASP/11/Res.3

المباني الدائمة

،مجعية الدول األطرافإن 
ICC-ASP/6/Res.1القرارات

1

ICC-ASP/7/Res.1والقرار 
ICC-ASP/8/Res.5، والقرار 2

ICC-ASP/8/Res.8، والقرار 3
، والقرار 4

ICC-ASP/9/Res.1
ICC-ASP/10/Res.6، والقرار 5

، وإذ تعيد التأكيد على أمهية املباين الدائمة ملستقبل احملكمة،6

،7تقرير جلنة املراقبة بشأن املباين الدائمةتالحظوإذ 

كذلك تقارير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورتيها الثامنة عشرة ، و 8توصيات املراجع اخلارجيتالحظذ وإ
، 9الواردة فيهوالتاسعة عشرة والتوصيات الواردة 

(يف مليون يورو 190دود ميزانية حبوإذ تكرر اإلعراب عن عزمها الراسخ بضرورة تسليم املباين الدائمة 
أمهية الدور الذي تقوم به جلنة املراقبة يف تنفيذ وإذ تؤكد، ICC-ASP/6/Res.1قرارل) وفقا ل2014مستويات أسعار 

أي إجراءات تتم مبوجب السلطة املخولة هلا وتكون الزمة لضمان سري العمل يف املشروع بسالمة ويف حدود امليزانية 
فضال عن ختفيض تكاليف ملكية املباين إىل أدين حد ممكن،

العناصر تاليف يف حني ائمة بنوعية جيدة ويف حدود امليزانية املعتمدة، على ضرورة تسليم املباين الدوإذ تشدد 
على التكلفة اً يسلبيكون هلا تأثرياً ذلك اليت خبالفاليت قد ال تكون ضرورية حلسن أداء املهام األساسية للمحكمة أو 

اإلمجالية للملكية،

مرحلة بناء املشروع من أجل التغريات خاللمتطلباتو نطاق الالتصميم و بالصارم التحكمعلى أمهية تؤكد وإذ 
ويف الوقت احملدد،واجلودةالتكلفةحبدود أن يتم تسليم املشروع التيقن من

تالحظ مع التقديرإذ و اإلجراءاتأمهية دور احملكمة والدولة املضيفة يف مجيع مراحل وإذ تؤكد من جديد
،ا الكامل مع املشروعم
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تحقيق لإىل مسؤوليته وإذ تشريتوفري القيادة واإلدارة الشاملة للمشروع، لدور مدير املشروع جديد وإذ تؤكد من 
والتكاليف، ومتطلبات اجلودة، على النحو املنصوص عليه يف واجلدول الزمين،أهداف املشروع

لعاشرة،البنية اإلداريةوترتيبات ICC-ASP/6/Res.1القرار

من سنويا اعتباراً مليون يورو14,8إىل 13,3مللكية اإلمجالية، اليت تقدر حاليا مبا بني اكلفةأن  إذ تذكر
واحدة، والتكاليف التشغيلية خترت التسديد دفعة: التكاليف املالية لتلك الدول اليت مل اليت تشمل، 2016عام 

،للمباين، وتكاليف التمويل الستبدال رأس املال

جلنة املراقبة بالتعاون مع مدير املشروع،بأن تقوموإذ تالحظ
لتكاليف فيما يتعلق باوالبياناالفرتاضات النوعية والكمية واخليارات والسيناريوهات، مبا يف ذلك تقييم املخاطر بتطوير 

، 10ملراجعة جيب أن تشمل كافة أنواع املناهج املمكنة، وأن هذه الملكيةلاإلمجالية 

واحدة التسديد دفعةقرارهم النهائي لتحديد خيار باملسجل إبالغطلب من الدول األطراف الأنه مت إذ تذكرو 
15إىل قد مت متديدهاملوعد النهائيوأن هذا ، 2009أكتوبر تشرين األول/15حبلولاملقررة يف املشروع مصتهحل

،ICC-ASP/8/Res.8القرار مبوجب2012أكتوبر ين األول/تشر 
تشرين 1حىتواحدة قد تعهدت بعمل التسديد دفعةاألطراف من الدولدولة 33أن بالواقع ترحبوإذ 
مليون يورو منها 49047034واليت مت استالم منها مبلغ ، يورومليون811370، مببلغ 2012الثاين/نوفمرب

بالفعل، 

صتها حلواحدةالتسديد دفعةاختيار يف األطراف قد أعربت عن رغبتها إضافية من الدول أن دول تالحظوإذ 
املقررة،

واحدة واملشاركة التسديد دفعةأن بعض الدول األطراف قد أعربت عن رغبتها يف اختيار مزيج من وإذ تالحظ
،يف قرض الدولة املضيفة

واحدة نظرا التسديد دفعةمتديد املوعد النهائي الختيار النامجة عنطراف جلميع الدول األالفوائدوتشري إىل
اليت اختارت التسديد دفعةاخلصم الفوري لتلك الدول و سحب أموال من قرض الدولة املضيفة، أقل لحاجة إىل 

واحدة،اليت ختتار التسديد دفعةالدول أقل يرتتب دفعها من قبل هذه وفوائدرأس مال و واحدة، 

واحدة من حصة املدفوعات التسديد دفعةقرض الدولة املضيفة، ومبادئ يةعلى اتفاقاملنطبقةاملعايري تذكرذ وإ
،ICC-ASP/7/Res.1على التوايل للقرار رقم املقررة، الواردة يف املرفقني الثاين والثالث 

استخدام اعتبارا من وقتيبدأ سدفع الفوائد تنص على أنإىل أن شروط قرض الدولة املضيفة وإذ تشري
أواملباين املؤقتة القائمة إجيارمدة عقود بدأ بعد انتهاء يسوالفوائد، وأن سداد رأس املال 11للمرة األوىلالقرض
، 12املقبلة

. 1-نفسه، اجلزء باءالسابق املرجع 10
.، املرفق الثاين، (هـ)ICC-ASP/7/Res.1لثالث، القرارICC-ASP/7/20(2008الوثائق الرمسية ... الدورة السابعة ... 11
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قد مت إنشائه املخصص لتشييد املباين الدائمة للمسامهات الطوعيةالستئمايناإنشاء الصندوق أن رذكوإذ ت
أموال خمصصة ألغراض معينة، أو مسامهات عينية، بعد التشاور مع من خاللمسامهات طوعية ةيتقدمي أوأنه ميكن

؛املراقبةجلنة 

والجودة والجداول الزمنيةالمشروع: الميزانية إدارة -ألف

لتقدم احملرز لواحملكمة والدولة املضيفة املشروع وملديراملراقبةلجنة لوتعرب عن تقديرهااملراقبةبتقرير جلنة ترحب-1
للجمعية؛العاشرةيف مشروع املباين الدائمة منذ الدورة 

الوارد يف املرفق األول؛املنقحعلى خمطط التدفق النقديوافقت-2

؛2012/أكتوبرتشرين األول1بناء يف الوبداية مرحلة مرحلة منح املشروعانتهاء بترحب-3

مبستوى أسعار و مليون يورو 190ود امليزانية املعتمدة البالغ قدرها وترحب أيضاً باستمرار بقاء املشروع يف حد-4
امليزانية )""3"(املدجمةعناصرأن البارتياحتالحظ إذ يف هذا الصدد، ، و 2014

مليون يورو حتت 6,3، أي ومليون يور 183,7بقيمةالعامة، وأنه يف املرحلة احلالية، تقدر تكاليف البناء املتوقعة
.حلد األقصى املخصص للمشروعمبلغ ا

لمخاطر واملوارد، وتنص على متعقلة ومتواصلة لأن االسرتاتيجية املالية املنقحة للجنة املراقبة تشمل إدارةتوافق -5
ظروفلاطي إضايف لاحتيبشكل يف أي مرحلة من مراحل املشروع يتم حتقيقها إجيابية ماليةأي نتائجإبقاءأنه جيب 

املشروع؛توقعة حىت املغري وللقرارات السياسة

يستمر بتوفري من أن املشروع للتيقناملراقبةجلنة على اسرتاتيجية مراجعة التكلفة اليت توافق كذلكو -6
اليت أو ظائف األساسية للمحكمة مع الو وافقاملعايري الالزمة للتتليبالعناصر اليت قد ال تاليفنوعية جيدة مع مباين ب

التكلفة اإلمجالية للملكية؛علىأن تؤثر سلباخبالف ذلك

أي تغيريات خالل مرحلة البناء وحىت االنتهاء من املشروع عدم املوافقة علىالتأكد منمن جلنة املراقبة وتطلب-7
أن أي تغيري جديد يف من حيثملشروع بذل كل جهد مدير امنتطلب، ، متعادلةعلى أساس تكلفة إال 

أخذاً ممكنا، أينما كانوميكن تنفيذها، أو رأس مالية وأنهتشغيليةه وفورات يقابلقد يكون الزماً، أن املشروع الذي
التأخري وغريها من العوامل؛املتعلقة بضافية اإلتكاليف الالزم لتخفيض الاالعتبار بعني

استشاري خارجي وممثلنيخبريتشملقدبرئاسة مدير املشروع، واليت فريق عاملنشاء إلاملراقبة قرار جلنةتؤيد-8
لمباين الدائمةلمللكية اإلمجالية اتكلفة القيام بفحص كيفية القيام بتلبية مواصلةاحملكمة من أجلعن جلنة املراقبة و عن

ت للدول األطراف امللتحقة يف املستقبل للمسامهة يف وذلك باستعراض كافة املناهج املمكنة فضًال عن أي خيارا
عن ذلك يف الدورة الثانية عشرة للجمعية؛اتقرير تقدماللجنة أن منوتطلبتكاليف املشروع، 

أن يتقيد على احلاجة إىل وتشدد، 2015سبتمرب يف أيلول/زال يبأن موعد إجناز املباين الدائمة ال ترحب-9
إىل املبىن حبدود  تدرجييا بأن تنتقلللمحكمة واإلتاحةجتاوز التكاليف يف املستقبل لتاليفلنهائي ذا املوعد ااملشروع 

؛2015يسمربكانون األول/د

امجيع التدابري التحضريية الالزمة لضمان استعدادهالختاذمع مدير املشروع، سويةاحملكمة، العمل منتطلب -10
أي نفقات إضافية للدول لتاليفوذلك 2015ديسمرب كانون األول/يتجاوز  املباين الدائمة يف موعد الإلشغال

دورة العشرين للجنة امليزانية واملالية؛إىل الديوان وللذلك مفصل عن األطراف، وتقدمي تقرير 
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ضللتخفيوضع خيارات جديدة بقوم، بالتشاور مع مدير املشروع وجلنة املراقبة، تأن بمن احملكمة أيضًا تطلب و-11
وكذلك خيار الشراء املشرتك ها استخداماملعدات احلالية ومتديد مدةمبا يف ذلك مدى مالءمة ، 3عناصر من 

ذلك يف الدورة الثانية عشرة جلمعية الدول األطراف عن طريق جلنة عنًا مفصالً مع مؤسسات أخرى، وتقدمي تقرير 
قبة؛ار امل

األموال ملشروع املباين استخدامبشأنمدير املشروع إىل رئيس قلم احملكمةاليت أعطاهاتفويض السلطة بترحب-12
واملهام إىل مدير املشروع، عند االقتضاء وعلى مستوى اتل على مواصلة تفويض السلطاملسجّ وتشجعالدائمة، 

اريع الفرعية ذات الصلة؛حتسني إدارة وكفاءة املشروع واملشمواصلة، من أجل ةملاليإىل القواعد واألنظمة امناسب، وفقا 

مع احملكمة، مواصلة العمل على التوصيات، وفقا للقرار سويةمدير املشروع، منتطلب-13
ICC-ASP/7/Res.1 إسراع لعقود والنفقات لغرض لاحلالية التوجيهات، بشأن سبل حتسني 5، املرفق اخلامس، الفقرة

افقة عليها؛تنفيذ للمشروع، وتقدميها إىل جلنة املراقبة للمو 

التسديد دفعة واحدة-باء

قرارهم لتحديد خيار بل ومكتب مدير املشروع املسجّ لتقوم بإبالغمتديد املوعد النهائي للدول األطراف تقرر-14
؛201413ديسمربكانون األول/31حىت واحدةالتسديد دفعة

كانون 31ضمام إىل نظام روما األساسي قبل التصديق أو االنأداةإيداع تقوم بتقرر كذلك أن الدول اليت و -15
بشأن ذلك هاقرار بل شريطة أن ختطر املسجّ واحدةالتسديد دفعةحتديد خيار ، سيحق هلا 2014/ديسمرب األول

حيز النفاذ بالنسبة لتلك األساسيروما نظام دخول ، على الرغم من تاريخ2014ديسمرب كانون األول/31لول حب
؛الدول

جزئية واحدة بدمج دفعة واحدة أو عمل دفعة كاملة ختتار إما بنيأنلدول األطراف ه جيوز لأنذلكتقرر كو -16
مع املشاركة يف القرض؛

ل املسجّ الستشارةواحدةالتسديد دفعةخليار املوعد النهائي متديدمن الدول األطراف االستفادة منتطلبو -17
يف املرفق الثاين هلذا 14املذكرة التفسرييةعلى النحو املوضح باالعتبار، هلا، مع األخذ يف جدول زمين حتديد من أجل 

: واحدةالتسديد دفعةاليت تنص أن القرار، 

جيوز دفعه بقسط واحد أو بأقساط سنوية؛(أ)

؛2015حزيران/يونيو 15جيب استالمها بكاملها مبوعد أقصاه (ب)

النهائية للمشروع وكامل مبلغ اإلعانة املقدم من الدولة التكلفةعندما تصبح تسوية إىل ضع ختب أن جي(ج)
. معاملة عادلة ومتساويةتتلقى مجيع الدول األطراف أنلتأكد من معروفاً وذلك لاملضيفة 

ICC-ASP/7/20(2008الوثائق الرمسية ... الدورة السابعة ... الواردة يف املقررة، املدفوعاتمن حصةواحدةالتسديد دفعةمبادئ13

اليت اختارت طريقة الدفع الدولهذهتنطبق على ، إجراء التبديالت الالزمة فيها، بعد ستظلملرفق الثالث، ، اICC-ASP/7/Res.1اجلزء الثالث، القرار 
.2012تشرين األول/أكتوبر 15بدفعة واحدة بعد 

يتعلق بالدول األطراف اليت قد امالقرض، مبا يف ذلك بشأنتفاقاالعلى باملعايري الساريةواحدة املتعلقة التسديد دفعةتوضح املذكرة التفسريية مبادئ 14
. ذات الصلةدفع الفوائدوبدءقرض الدولة املضيفة استخدامتقوم بواحدة ، أو التسديد دفعةيار خبتأخذ
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على إىل جلنة املراقبة، معلومات حمدثةمع مكتب مدير املشروع، أن يواصل تقدميسويةل، املسجّ منتطلب-18
؛واحدةالتسديد دفعةلدفعات اجلداول الزمنية املتفق عليهانبشأطلوب، النحو امل

قرض الدولة املضيفة، وأي املتعلقة بلدول األطراف جتاه دفع الفوائد ورأس املال من ااملقررة املشاركاتأن تقرر-19
قرض ية يف اتفاقااللتزامات املنصوص عليهاوأن تستخدم فقط لتلبية حساب خاص سيتم إيداعها يفمنه، عائدةفوائد 

الدولة املضيفة؛

التقارير المالية- جيم

تقريراً ، تقدمي ICC-ASP/6/Res.1بالتشاور مع جلنة املراقبة، أن يواصل، وفقا للقرار ،مدير املشروعمنتطلب -20
واردة من موال الملشروع باالستناد إىل آخر املعلومات، مبا يف ذلك اجلدول املتعلق باستخدام األالتكلفة سنويًا مفصًال 
؛ واحدةالتسديد دفعة

، عما حتقق املراقبةمدير املشروع أن يواصل تقدمي تقارير سنوية إىل اجلمعية، عن طريق جلنة منأيضاً تطلب -21
من تقديرات السنة املاضية ومستوى اإلنفاق؛

ستراتيجية مراجعة الحساباتا-دال

قسم التدقيق الداخلي من وتطلبللمشروع، احلساباتجية مراجعةسرتاتيالباعتماد جلنة املراقبة ترحب-22
االعتبار توصية جلنة امليزانية واملالية بشأن خربة التدقيق عنيلمحكمة إدارة تنفيذها نيابة عن جلنة املراقبة، مع األخذ يفل

؛15الداخلي للمشروع

المساهمات الطوعية-هاء

أعضاء االدول األطراف و دعوةتكرر -23
املباين الدائمة؛

التقارير المقبلة للجنة المراقبة- واو

، وأن تقدم تقريراً بذلك إىل اجلمعية الديوانجلنة املراقبة أن تواصل تقدمي التقارير املرحلية املنتظمة إىل منتطلب-24
ادمة.

.82الفقرة ،ICC-ASP/11/20 -2(2012الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة ... 15
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األولقرفالم

مخطط التدفق النقدي

(مباليني اليورو)للمحكمة الجنائية الدوليةميزانية مشروع المباني الدائمة

البنود
جمموع

اإلمجايلالتكاليف

المجموع20092010201120122013201420152016

مرحلة 
التصميم 

األويل

مرحلة 
التصميم 
النهائي

+ مرحلة التصميم النهائي
االنتقالالبناءاستدراج العروض

147.042.846.585.312.20.10.1147.1تكاليف البناء.1

140.641.643.384.111.40.10.1140.7تكاليف البناء-(ا)1

أتعاب فريق التصميم-(ب)1
6.4--6.401.23.21.20.8د المناقصة)(بع

1.710.70.80.50.812.9-12.891.5المخاطر.2

مخاطر المشروع (جميع -(أ)2
المسائل بما في ذلك التصميم أو 

أطراف ثالثة)
3.790.00.41.40.70.50.83.8

مخاطر العميل (خارج -(ب)2
9.1--1.39.20.1-9.101.5البلدية)-المشروع، مثال

2.602.50.12.6تراخيص ومستحقات.3

----2.60تراخيص ومستحقات

19.601.33.66.92.80.91.61.60.80.10.119.6رسوم.4

يممتعلق بالتصم-(ا)4
10.552.75.12.00.50.2----10.5

7.400.90.71.30.50.31.31.30.70.00.17.4إدارة المشروع–(ب) 4

1.6--1.620.40.20.40.20.10.10.20.1استشاريين آخرين-(ج)4

رسوم عمليات (مثال، -(د)4
0.0-0.0-0.0-0.030.00.00.00.00.00.00.0رسوم مصرفية)

1.501.501.51.5تكاليف أخرى.5

6.
المتبقي (المتوقع من االحتياطي اإلضافي/ لم 

6.4-6.376.375.60.7ينفق) 

190.0190.01.35.16.92.84.849.9103.114.50.61.0190.0المجموع

--1.35.16.97.549.9103.115.141.0190.0

1.286.4113.2920.7970.71173.85188.99190.0المتراكم
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الثانيقرفالم
1واحدةالتسديد دفعةبشأن مذكرة تفسيرية

مقدمة-ألف

واحدةالتسديد دفعةمبادئ حولالتوضيحالدول األطراف املزيد من إىل ذكرة التفسريية تقدم هذه امل-1
ختيار لتقوم باالقرض يف ضوء التمديد املقرتح للدول األطراف ية على اتفاقاليت تنطبقاملعايري وفيما يتعلق ب
التسديد مبقارنةأشريية، تضمن بعض األرقام التت. و 2014ديسمرب كانون األول/31حىت واحدةالتسديد دفعة

يف املائة، من خالل 2,5مقدارها فائدة بنسبةةسن30ملشاركة يف سداد القرض على مدى فرتة مع اواحدةدفعة
.2لكل دولة طرف على حدة يف اجلدول املدرج كمرفق يف تقرير جلنة املراقبةإن هذا مبيناً دفعات سنوية. 

: الطرقواحدةالتسديد دفعة-باء

مبادئ و القرض يةعلى اتفاقينص على املعايري املنطبقةICC-ASP/7/Res.1رفق الثالث للقرار رقمامل-2
إىل.(مقتطف مدرج يف امللحق األول هلذه املذكرة)حصة املقررةللواحدة التسديد دفعة

تفعيل هذه األحكام:

لدولة الطرف "ألواحدة(أ) إن مبلغ التسديد دفعة

(حصة من املسامهات املقررة لدولة الطرف "ألف") × 3"ألف" = (تكاليف البناء)واحدةالتسديد دفعة
) 2(ختفيض –) 1(ختفيض –

حيث أن: 

(تكاليف املباين)% × 17,5× = (حصة من املسامهات املقررة لدولة الطرف "ألف") 4)1(ختفيض 

ة بقيمةالدولة املضيفإعانة× = (حصة من املسامهات املقررة لدولة الطرف "ألف") 5)2فيض (خت
مليون يورو) وتكاليف البناء. 200(احلد األقصىبعلى الفرق بني مبلغ القرض 17.5%

9، املرفق الثاين، اليت يشار فيها إىل رسالة احملكمة األصلية املؤرخة بـICC-ASP/8/34هذا حتديث للمذكرة التفسريية الواردة يف الوثيقة1

عة التسديد دفما إذا كان يهمها األخذ خبيار 2009حزيران/يونيو 30حبلول2009نيسان/أبريل 
. واحدة

2ICC-ASP/11/35 ،األول، امللحق الثامنرفقامل .
على مجيع احلساباتإجراء نهائية، البالتسوية ، رهناً سيستمرفمليون يورو183.7تبلغاملبىن إلنشاءالتكاليف املقدرة حاليًا على الرغم من أن 3

التسديد دفعة واحدة اليت اختارت ل احلفاظ على االتساق مع الدول األطراف أقصى من أجكحد مليون يورو190البالغةاملعتمدة يزانيةاملأساس 
سابقة.يف مرحلة 

. اليت اختارت التسديد دفعة واحدةدول األطرافالعلى إال 1ينطبق التخفيض ال 4
فرق الوحيد هو أن الدول اليت تسدِّدأم مل تأخذ به. الالتسديد دفعة واحدة أأخذت خبيارسواء،دول األطرافالمجيععلى2ينطبق التخفيض 5

ر مليون يورو 190الـمبلغ حتصل على التخفيض مسبقاً على أساسدفعة واحدة حصل يف حني أن الدول األخرى ست)، ةالنهائيبالتسوية(رهنا املقدَّ
شروع.املإجنازوقت التسوية النهائية عند رةاملقرَّ حلصتها من االشرتاكاتعلى ختفيض يف القرض وفقاً 
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مشروعللاإلمجاليةكاليف البناء، جيب أن ال تزيد تICC-ASP/6/Res.1التفسري: كما هو مبني يف القرار رقم 
يف 17,5مقدارهاإعانة بشكل خصم على األصلي عرضهاوافقت الدولة املضيفة يف مليون يورو. لقد 190عن

) من املبلغ يورومليون 200لقرض (لتسهيالت احتت سقف احلد األقصىالذي لن ُيستخدم املائة من املبلغ 
ومبا أن التسديد دفعة لقرض. ملسحوب من اامليون واملبلغ النهائي 200اإلمجايل املقرتض. أي الفرق ما بني 

إىل االستفادة من قرض الدولة املضيفة، فمن املعقول أن تقتطع هذه ختفيض احلاجة إىل مباشرةواحدة سيؤدي
إجناز عندالتسويةيف وقت هذاالف ذلك، جيب أن يتموخباملسامهة. األطرافالدولمما يفيدالنسبة من البداية 

.6املشروع

7التكلفة النهائية للمشروععندما تصبح ةإىل تسويةواحدة التسديد بدفعة أن خيضعبجي(ب) 

.إجناز املشروعالدولة املضيفة معروفان عندإعانة من واملبلغ املسحوب

:إجناز املشروععند2و 1للتخفيضني التسوية النهائية

والتخفيض 1يتم ختفيض كال التخفيض س8مليون يورو،200يف حال استخدام القرض بكامله البالغ 
ر؛ صفإىل مستوى ال2

سينطبق عند ذلك ، 9يورومليون 200البالغاحلد األقصى للقرضجتاوزتبناءالتكاليف يف حال أن
إىل مستوى حتتالقرض بتخفيض فعال الذي يقومواحدة ةدفعالتسديد فقط على جزء "1خلصم "ا

ر؛ صفمستوى الإىل"2اخلصم "خفض ن. وسييورومليون 200

اخلصم داد "ز فسي، مليون يورو190البالغتقديرالإىل مستوى حتتاحلالية بناءالتكاليف يف حال وصول
كمية على اجلزء الالدولة املضيفة نتيجة لزيادة يف إعانةزيادة العكس يبالنسبة جلميع الدول األطراف ل" 2

تغيري من أجل عدم تطبيق اخلصم نفسه مرتني إىل دون"1اخلصمسيبقى "غري املستخدم من القرض. و 
.واحدةالتسديد دفعةاختارت اليتالدول األطراف 

اليتالدول األطرافو دفع املبلغ الصحيح. تمن أن مجيع الدول األطراف سللتيقنةعمل تسويةيلزمالتفسري: 
عند انتهاء املشروع، هأنحتذيرها ينبغي ، احدةو اليت تعترب التسديد دفعةواحدة أو التسديد دفعةاختارت بالفعل 

يف الوقت احملدد ويف املبىنكمال إل كل اجلهود أنه يتم بذلاجة إىل أموال إضافية، على الرغم منتدعو احلقد 
التسويةلغرض مليون يورو. و 183,7هو املشروع احلايل لتكاليف حدود امليزانية، ويف هذا الصدد، فإن التقدير

كانون (إجناز املشروععندأي، النهائيةاإلمجالية ديد التكلفة فإن جدول األنصبة يف وقت حت،ةالنهائي
سوف خيتلف جدول األنصبة عن حساب جدول األنصبة . التسويةإلجراء سُيستخدم )، 2015ديسمرب األول/

غريات يف عدد من نتيجة للت. على سبيل املثال، 10املستخدم لدفعات التسديد دفعة واحدة2009األصلي لعام 
تنطبق التغيريات يف لن. و ةالنهائيالتسويةووقت 2009أو اليت حتدث بني عام حدثتالدول األطراف اليت 

). ب(البندأنظر 6
.2015التكاليفيتوفر بيانمن املتوقع أن7
. يف الوقت احلاضراملشروع حالهذا مستبعد جداً نظراً إىل 8
مليون يورو. 183.7تكاليف املشروع تقدَّر حالياً بـ ن ألال يرجَّح ذلك9

) وما زال ُيستخدم لدفعات التسديد دفعة ICC-ASP/8/Res.8(يف بادئ األمر دفعات التسديد دفعة واحدة خدم كأساس حلساب تُ الذي اس10
. ةالنهائيبالتسويةمن أجل احلفاظ على االتساق، رهناً وذلك واحدة اجلديدة، 
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) على حساب مسامهات الدول األطراف 2015ديسمرب كانون األول/بعد انتهاء املشروع (جدول األنصبة 
.املقررة للمشروع

وز للدول األطراف اختيار خيار التسديد دفعة بالتمديد اجلديد للموعد النهائي، جي(ج) 
كما 2014ديسمرب كانون األول/31حىت 2012ديسمرب كانون األول/1واحدة اعتباراً من 

ديسمربميكن عمل دفعات التسديد دفعة واحدة بقسط واحد سنوي أو أكثر بني كانون األول/
. 2015حزيران/يونيو 15و 2012

وقواعد يةاملالالقواعد التنظيميةمن 5.6للتنظيموفقا عة واحدة جيب عمل دفعات التسديد دف
ينبغي فأكثر، دفعات التسديد دفعة واحدة بشكل قسطني سنويني أويف حال وجود و حملكمة. ا

. مجيع األقساط وفقا لذلكدفع

. 11وفقًا لشروط قرض الدولة املضيفة، يستحق دفع الفوائد بداية من االستخدام األول للقرض
أواملباين املؤقتة القائمة إجيارحني أن سداد رأس املال والفوائد سيبدأ بعد انتهاء مدة عقود يف

.12املقبلة

من دولة طرف بعد التسديد دفعة واحدة أي من أقساط يف حال استالم احملكمة وفقا لذلك، 
عاممناألموالسحبببدء ال

عن حصتها املقررة من الفائدة على قرض الدولة ةمسؤولالطرفكن الدولة فلن ت، 2013
به استالم التسديد دفعة واحدة (القسط). والذي ينطبقاملضيفة، 

الثاين هلذه املذكرة، واليت توضح السيناريوهات املرفقلية احلساب يف آلترد تفاصيل إضافية 
واحدة أو سداد القرض، وفقا لتوصية جلنة التسديد دفعةختتاراليتاملختلفة للدول األطراف 

.13و امليزانية 

)2015إىل عام 2013الفائدة املقدرة الواجب دفعها خالل مرحلة البناء (من عام 

من قرض الدولة بسحب األموالالسنوية املتعلقةاإلمجاليةتكاليف الفائدة حالياً تقدر
.14ملشروع على النحو التايلبناء ااملضيفة خالل مرحلة 

يورو568204: 2013
يورو7066591: 2014
يورو5256273: 2015

، املرفق الثاين، ICC-ASP/7/Res.1القرارICC-ASP/7/20(2008الوثائق الرمسية ... الدورة السابعة ... 11
.(هـ)

نفسه، (و). السابق املرجع 12
. 167، الفقرة ICC-ASP/11/20 -2(2012الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة ... 13
.ن أي تغيريات يف التدفقات النقدية للمشروعفضال عدفعة واحدة استالم املزيد من املسدَّداتحبسبقد ختتلف هذه املبالغ 14
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ولكنهم مل يقومون بدفع مجيع األقساط قبل البدء بسحب اختاروا التسديد دفعة واحدة 
.)2013عاماألموال 

نفس ، سيتم تقييمها بسؤولة عن دفع الفوائد خالل مرحلة البناءاملالدول األطراف 
التسويةوقت التقييم، مع ميزانية احملكمة العادية يفجدول األنصبة الذي ينطبق على 

التسديد دفعةكامل دفعات اليت سددتالدول األطراف من أجل استثناءالالزمة
.القرضاألموال منسحب البدء بواحدة قبل

األولالملحق

)، مقتطفالمعايير الواجب تطبيقها على اتفاقية القرض، والمبادئ للتسديد دفعة واحدة للحصة المقررة (
ICC-ASP/7/Res.1وارد في القرار رقمعلى النحو ال

مجعية الدول األطراف،
[....]

المرفق الثاني

املعايري الواجبة التطبيق على اتفاق القرض 

:الدائمة على ما يليينينص االتفاق املربم مع الدولة املضيفة فيما يتعلق بعرضها منح قرض ملشروع املبا

٣٠على فترة سدد ، يُ مليون يورو٢٠٠دره تقدم الدولة املضيفة إىل احملكمة قرضا ال يتجاوز ق(أ)

؛يف املائة2,5عاما بسعر فائدة مقداره 

مليون يورو) من الدولة ٢٠٠احملكمة قانونا باقتراض املبلغ كله (أي يُلزم ال بند يف االتفاق (ب)

؛وال بند يقيد بأي حال من األحوال سلطة احملكمة يف حتديد املبلغ الذي ترغب اقتراضه، املضيفة

حال من األحوال سلطة احملكمة يف البحث عن أموال لُتستخدمي تفاق يقيد بأال بند يف اال(ج)

؛من أي مصادر أخرى إن اختارت هي ذلك، لنفس األغراض

مليون يورو بكامله عند انتهاء املشروع، ستقوم الدولة املضيفة خبفض 200يف حال عدم استخدام مبلغ )د(
يف املائة من اجلزء الذي مل ُيستخدم؛17,5مبلغ القرض الواجب تسديده مبقدار يتوافق مع 

؛املضيفةالدولةلقرضاستخدامأولمنبدايةسنوياالفائدةُتدفع)هـ(

أواملباين املؤقتة القائمة إجيارعقود انتهاءبعد،منتظمةسنويةأقساطدفعطريقعن،القرضسداديبدأ(و)
املقبلة.
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املرفق الثالث 
لتسديد دفعة واحدةة لاملقررالحصةاملبادئ لتسديد 

[....]

يسددوماسنوياً الدفع الواجبةالفائدةسيتم تقييمواحدةدفعةالتسديدختتارالاليتاألطرافالدول-3
املنطبق وقت القيام بعمل التقييم. للمحكمةالعاديةللميزانيةاملقرراألنصبةجلدولوفقااملضيفةالدولةقرضمن

ةاملقررحبصتها،ممكنوقتأقربيف،واحدةدفعةالتسديديفالراغبةاألطرافالدولاملسّجلسيبلغ-4
القرار.ذلكمن١٣الفقرةيفإليهااملشارالنهائيةللتكلفةالتقديراتأحدثإىلاستنادا

اإلعانةومبلغللمشروعالنهائيةالتكلفةُتعرفحاملاتسويةلعمليةواحدةدفعةاملسدداملقدارخيضع-5
.ضيفةاملالدولةمناملقدمة

 [....]

نيالثالحقالم

أمثال: التسديد دفعة واحدة للدول األطراف / سيناريوهات حساب تمويل المشروع

افتراضات

2013التاريخ املتوقع للبدء بسحب األموال من القرض هو حزيران/يونيو 

يف مجيع احلاالت على الكلفة النهائية للمشروع، وعلى 2015يستند التعديل النهائي يف كانون األول/ديسمرب 
دفعات املرة الواحدة املستلمة، وعلى حجم التقييم عند إجناز املشروع.

إىل كانون األول/ديسمرب 2016سداد رأس املال والفائدة على قرض الدولة املضيفة من كانون الثاين/يناير 
2045.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013
(أشهر)

يبدأ السحب من قرض الدولة 
املضيفة

2013(
)

الدولة ألف
دفعة ملرة واحدة  
كاملة

الدولة باء
دفعة ملرة واحدة  

كاملة

11 12 11 1210 10
2014
(أشهر)

2015
(أشهر)

الدولة دال
دفعة ملرة 

واحدة كاملة
1القسط 

الدولة دال
دفعة ملرة واحدة  
كاملة القسط 

2

الدولة دال
دفعة ملرة واحدة  
كاملة القسط 

3

فةقرض الدولة املضي
)2015(متوقع يف كانون األول/ديسمرب 

الدولة هـ
قرض كامل

دفعة الدولة جيم
ملرة واحدة جزئية 
/ قرض جزئي

الدولة جيم
دفعة ملرة واحدة 

قرضجزئية /
جزئي
اخنفاض يف حصة 
القرض

التاريخ النهائي الستالم 
الدفعات ملرة واحدة

)2015حزيران/يونيو 15(
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أمثلة
بل البدء بالسحب من قرض الدولة املضيفةدفعة واحدة كاملة ق–الدولة ألف 

2013دفعة واحدة يتم دفعها يف شباط/فرباير تسديد 

2015إىل عام 2012ال تستحق أي فوائد للفرتة من عام (أ)

2045إىل عام 2016ال تستحق أي فوائد على سداد رأس املال للفرتة من عام و (ب)

بدء بالسحب من قرض الدولة املضيفة دفعة كاملة ملرة واحدة بعد ال–الدولة باء 
.2013دفعة ملرة واحدة يتم دفعها يف كانون األول/ديسمرب 

أ)(
أشهر).6(أي 2013فقط يف عام 12إىل 7أي األشهر 

.2045إىل عام 2016من عام ال تستحق أي فوائد للفرتة (ب)
دفعة جزئية ملرة واحدة / قرض جزئي –الدولة جيم 

. 2014دفعة جزئية ملرة واحدة يتم دفعها يف تشرين الثاين/نوفمرب 
(أ)

(من 2013سحب األول من القرض اليت تتناسب مع الفائدة لعام يستحق دفع الفائدة إال حىت ال
) مع األخذ بعني االعتبار الدفعة ملرة 11حىت 1(من الشهر 2014)، ويف عام 12حىت 7الشهر 

مة واملمولة عن طريق خيار القرض، أي؛ تسديد رأس املال الرصيد املستحق للمسامهات املقيّ (ب)
فصاعدا. 2016سنة بداية من كانون الثاين/يناير 30والفائدة ملدة 

دفعة ملرة واحدة كاملة بثالثة أقساط؛ القسط األول قبل البدء بالسحب من قرض الدولة املضيقة، –الدولة دال 
وقسطني بعد بالسحب من القرض 

: ال يستحق دفع أي فائدة على هذا املبلغ.2013ول يستحق دفعه يف أيار/مايو القسط األ(أ)
: نسبة من الفائدة على قرض الدولة املضيفة 2013القسط الثاين يستحق دفعه يف كانون األول (ب)

(من الشهر 2013
).12حىت7

: نسبة من الفائدة على قرض الدولة 2014القسط الثالث يستحق دفعه يف كانون األول (ج)
(من 2013

). 12حىت 1(من الشهر 2014) وعام 12حىت 7الشهر 
.2045حىت 2016أو رأس مال للفرتة من ال يستحق سداد أي فائدة (د)
قرض الدولة املضيفة الكامل–الدولة هاء 
على 2015إىل كانون األول/ديسمرب 2013تنطبق نسبة من الفائدة من متوز/يوليو أ)(

املسامهات املقّيمة.
اية من سنة بد30املسامهات املقيمة عن طريق خيار القرض، أي؛ سداد رأس املال والفائدة ملدة (ب)

فصاعداً.2016كانون الثاين/يناير 
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الثالثقرفالم

أعضاء لجنة المراقبة

الدول األفريقية

كينيا-1

المحيط الهادئدول الدول اآلسيوية و 

اليابان-2

مجهورية كوريا -3

دول أوروبا الشرقية

رومانيا-4

مجموعة دول أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

األرجنتني-5

البوليفارية) -هورية فنزويال (مج-6

دول أوروبا الغربية وغيرها 

أملانيا-7

رلندا آي-8

إيطاليا -9

اململكة املتحدة-10


