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 ICC-ASP/8/Res.8 القرار

  بتوافق اآلراء٢٠١٠مارس / آذار٢٥ املعقودة يف العاشرةأعتمد يف اجللسة العامة 

ICC-ASP/8/Res.8  

  التسديد دفعة واحدة للحصص املقررة املتعلقة باملباين الدائمة

  إن مجعية الدول األطراف،

، اليت اعتمدت يف    ICC-ASP/8/Res.5، و ICC-ASP/7/Res.1و،  ICC-ASP/6/Res.1 إىل القرارات    إذ تشري   
اجللسة العامة السابعة للدورة السادسة واجللسة العامة السابعة للدورة السابعة واجللسة العامة الثامنة للدورة الثامنة للجمعية، على                 

  التوايل،

فقة بالتقرير واملتعلقة بطرائق الدفع      إىل تقرير جلنة املراقبة بشأن املباين الدائمة مبا يف ذلك املذكرة التفسريية املر             وإذ تشري   
  ،)١(مرة واحدة

، املرفـق الثالـث،     ICC-ASP/7/Res.1 إىل أن الدول األطراف طُلب منها أن تبلغ املسجل، وفقاً للقرار             وإذ تشري   
لنهائي حبلول   وبقرارها ا  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠بإمكان اعتزامها اللجوء إىل خيار التسديد دفعة واحدة حلصصها املقررة حبلول            

  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٥

، رغبتها يف اللجوء إىل خيـار       ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٥ أن دوالً أطرافاً إضافية أبدت، بعد تاريخ         وإذ تالحظ   
  التسديد دفعة واحدة ألنصبتها املقررة،

١-  ل بقرارها اللجوء إىل خيار التسديد دفعـة        لذلك التمديد يف التاريخ الذي تقوم فيه الدول األطراف بإبالغ املسج           قررت
  ؛٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٥واحدة حلصتها املقررة لغاية 

 تـشرين   ١٥ أن الدول اليت تودع صك تصديقها على نظام روما األساسي أو انـضمامها إليـه قبيـل                   تقرر كذلك   -٢
 ما قامت بإبالغ املسجل بقرارها هذا حبلـول ذلـك           ، سيحق هلا أن تلجأ إىل خيار التسديد دفعة واحدة         ٢٠١٢أكتوبر  /األول

  النظر عن التاريخ الذي يبدأ فيه سريان النظام األساسي بالنسبة لتلك الدول؛ بقطعالتاريخ 

 إىل املسجل أن يتشاور مع كل دولة طرف قررت اللجوء إىل خيار التسديد دفعة واحدة من أجل وضع اجلدول                    تطلب  -٣
  :يتمشى مع ما ورد يف املذكرة التفسريية املتعلقة بالتسديد دفعة واحدة ورهناً بالشروط التايل ذكرهاالزمين لذلك التسديد مبا 

  ؛ أقساط ثالثةمن قسط واحد إىلدفعات التسديد دفعة واحدة ميكن أن يتم على   ) أ (
  ؛)٢(٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١جيب أن تتلقى بالكامل املبالغ املسددة حبلول تاريخ   )ب(
التسديد دفعة واحدة سيكون حمل تسوية حاملا تعرف التكلفة النهائية للمشروع وملبلغ اإلعانة اليت تقـدمها                  )ج(

  الدول الطرف؛

                                                      
)١(  ICC-ASP/8/34 ،املرفق الثاين.  
إذا ما سحبت أموال من القرض الذي تتيحه الدولة املضيفة من أجل الوفاء مبتطلبات نقدية للمشروع سيتعني أن يطبق سعر   )٢(

  .٢٠١٠ديسمرب /ألول كانون ا٣١ يف املائة يف السنة على األقساط اليت ترد بعد تاريخ ٢،٥فائدة مقداره 
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 بشأن اجلداول الزمنية املتفـق  ٢٠١١ إىل املقرر أن يقدم إىل جلنة املراقبة تقريراً كل ثالثة أشهر لغاية عام طلب كذلك ت  -٤
  .فعة واحدةعليها املتعلقة بالسداد د

____________________  


