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 السابع الجتماعا
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢-١٨جنيف، 

  من جدول األعمال املؤقت٦البند 
 اعتماد امليزانية

 يف اتفاقية حظـرالتكاليف املقـدرة لعقد االجتماع السابع للدول األطراف 
 املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغاماسـتعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام 

 مذكرة من األمانة

، إىل األمني العام    ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٦٠/٨٠ من قرارها    ٨طلبت اجلمعية، العامة يف الفقرة       -١
اسـتعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد        قية حظـر اتفامن  ) ٢(١١لألمم املتحدة أن يقوم، وفقاً للمادة       

لعقد اجتماع الدول األطراف املقبل، ريثما يتخذ قرار يف ، جبملة أمور منها األعمال التحضريية الالزمة وتدمري تلك األلغام 
ملعقود يف زغرب يف الفترة من      وقرر االجتماع السادس للدول األطراف ا     . االجـتماع السادس للدول األطراف يف االتفاقية      

 من التقرير النهائي لالجتماع     ٢٨، كما تنص على ذلك الفقرة       ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٨
)APLC/MSP.6/2005/5(  ،      إىل ١٨الفترة من    يف   مرافق األمم املتحدة يف جنيف     يف   السابععقـد اجتماع الدول األطراف  

 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢

 دوالر من   ٤٢٦ ٥٠٠وُتقـّدم هـذه الوثيقة عمالً بالطلب املذكور أعاله، وهي تعرض التكاليف املقدرة مببلغ                -٢
وترد تفاصيل هذه   . دوالرات الواليـات املـتحدة خبصوص ما يتطلبه االجتماع من خدمات مؤمترات وخدمات أخرى             

. يف مقّدرة باالستناد إىل جتربة املاضي وعبء العمل املتوقع        وجتدر اإلشارة إىل أن التكال    . التكالـيف يف اجلـدول املرفق     
وسُتدخل عندئذ، تبعاً لذلك، أية . وسُتحدد التكاليف الفعلية بعد اختتام االجتماع عند معرفة عبء العمل على وجه الدقة  

 .تعديالت يف مسامهات املشاركني الذين يتقامسون التكاليف

تتحّمل تكاليف اجتماعاِت الدول    : "من االتفاقية ) ١(١٤ ُيذكر أنه وفقاً للمادة      وفـيما يتعلق بالترتيبات املالية،     -٣
الدول األطراف والدول غري األطراف يف هذه االتفاقية، املشاركة فيها، وفقاً جلدول األنصبة املقررة لألمم       ... األطـراف   

 ".املتحدة معّدالً على النحو املالئم

ية لالجتماع السابع ستنطوي على تكاليف سيلزم دفعها مقدماً، وأن عقد           وبالـنظر إىل أن األعمـال التحضري       -٤
االجتماع لن تترتب عليه أية آثار مالية يف امليزانية العادية لألمم املتحدة، فإن األمانة ستعد وتصدر إشعارات باألنصبة حاملا 

 .تقبل الدول األطراف التكاليف املقدرة املرفقة، وفقاً للممارسة املعتادة

 .وينبغي للدول األطراف أن تبادر بدفع أنصبتها املقررة من التكاليف املقدرة حاملا تتلقى إشعارات األنصبة -٥
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 املرفق

 االجتماع السابع للدول األطراف يف اتفاقية حظر استعمال األلغام: عنوان الدورة

 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢-١٨جنيف، 

 اجملموع
 )بالدوالر(

متطلبات 
 أخـرى

 )ربالدوال(

املتطلبات من 
 خدمات الدعم

 )بالدوالر(

وثائق ما بعد 
 الــدورة

 )بالدوالر(

احملاضر 
 املوجزة

 )بالدوالر(

الوثـائق الصادرة 
 أثنـاء الدورة

 )بالدوالر(

وثائق ما قبل 
 الــدورة

 )بالدوالر(

خدمـة 
 االجتماعات

 بنود خدمة املؤمترات )بالدوالر(
ية وخدمةالترمجة الشفو ٨٥ ٠٠٠       ٨٥ ٠٠٠

 )أ(   االجتماعات
 الترمجة واالستنساخ  ١٥١ ٣٠٠ ٣٧ ١٠٠  ١٤٠ ٠٠٠   ٣٢٨ ٤٠٠

 )ب(   والتوزيع
 املتطلبات من خدمات      ٥ ١٠٠  ٥ ١٠٠

 )ج(   الدعم

 )د(متطلبات أخرى       ٨ ٠٠٠ ٨ ٠٠٠

 اجملموع  ٨٥ ٠٠٠ ١٥١ ٣٠٠ ٣٧ ١٠٠  ١٤٠ ٠٠٠ ٥ ١٠٠ ٨ ٠٠٠ ٤٢٦ ٥٠٠

 فرنك سويسري مقابل دوالر الواليات املتحدة ١,٢٧بواقع  *

 ) يف املائة من تكاليف دعم الربامج١٣يشمل ( املؤمترات اتخدماملتطلبات من  جمموع -ألف  ٤٢٦ ٥٠٠

 :تكاليف أخرى -باء   -

 "باء+ ألف ) "تقرييب(الكلي اجملموع  ٤٢٦ ٥٠٠

 

 :احلواشي

 .ت املؤمترات وثالثة مساعدين يف قاعة االجتماع مترمجا شفوياً وموظف واحد من موظفي خدما٢٠ )أ( 
 ).ما بعد الدورة( صفحات ١١٠؛ و)يف أثناء الدورة( صفحة ٢٢؛ و)ما قبل الدورة( صفحات ١١٠وثائق رمسية بتقدير  )ب( 
 .تقنيان للصوت، وساع واحد )ج( 
 .ت السلكية والالسلكيةلوازم االتصاال/موظف مراقبة وثائق، وموظف توزيع وثائق، وسكرتريان، ومعدات )د( 

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


