
اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية حظر
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام

  املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام
 

(A)     GE.08-63222    290908    290908 

  التاسع الجتماعا
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨- ٢٤جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٦البند 
  اعتماد امليزانية

ـ         دول األطـراف يف اتفاقيـة      التكاليف املقدرة لعقد االجتمـاع التاسـع لل
  حظراستعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

  مذكرة مقدمة من األمانة    

، إىل األمني العام    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٥ املؤرخ   ٦٢/٤١ من قرارها    ٩ يف الفقرة    ،طلبت اجلمعية العامة    -١
اسـتعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة       اتفاقية حظـر  من   ١١ملادة   من ا  ٢قرة  للفلألمم املتحدة أن يقوم، وفقاً      

وقـرر  . لعقد اجتماع الدول األطراف املقبـل     ، جبملة أمور منها األعمال التحضريية الالزمة        لألفراد وتدمري تلك األلغام   
، ٢٠٠٧نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٢ إىل   ١٨ترة من   االجتماع الثامن للدول األطراف املعقود يف البحر امليت، األردن، يف الف          

عقد اجتماع الـدول األطـراف   ، )APLC/MSP.8/2007/6( من التقرير النهائي لالجتماع    ٣١كما تنص على ذلك الفقرة      
  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ إىل ٢٤جنيف، سويسرا، يف الفترة من  يف التاسع

 دوالر مـن    ٥٥٢ ٣٠٠كور أعاله، وهي تعرض التكاليف املقدرة مببلـغ         وُتقّدم هذه الوثيقة عمالً بالطلب املذ       -٢
وترد تفاصـيل هـذه     . دوالرات الواليات املتحدة خبصوص ما يتطلبه االجتماع من خدمات مؤمترات وخدمات أخرى           

. مـل املتوقـع   وينبغي اإلشارة إىل أن التكاليف مقّدرة باالستناد إىل جتربة املاضي وعبء الع           . التكاليف يف اجلدول املرفق   
وعندئذ سُتدخل أية تعديالت مترتبة     . وسُتحدد التكاليف الفعلية بعد اختتام املؤمتر عند معرفة عبء العمل على وجه الدقة            

  .على ذلك يف مسامهات املشاركني الذين يتقامسون التكاليف

تتحّمل تكاليف اجتماعاِت   : "تفاقية من اال  ١٤ من املادة    ١للفقرة  وفيما يتعلق بالترتيبات املالية، ُيذكر أنه وفقاً          -٣
الدول األطراف والدول غري األطراف يف هذه االتفاقية، املشاركة فيها، وفقاً جلدول األنصبة املقررة              ... الدول األطراف   

  ".لألمم املتحدة معّدالً على النحو املالئم

 ستنطوي على تكاليف سيلزم دفعها مقـدماً، وأن         وبالنظر إىل أن األعمال التحضريية الجتماع الدول األطراف         -٤
عقد 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

  .طراف أن تبادر بدفع أنصبتها املقررة من التكاليف املقدرة حاملا تتلقى إشعارات األنصبةوينبغي للدول األ  -٥
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  االجتماع التاسع للدول األطراف يف اتفاقية حظر استعمال األلغام  :عنوان الدورة
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ -  ٢٤جنيف، 

 بنود خدمة املؤمترات

خدمـة 
  االجتماعات

 )بالدوالر(

 قبل وثائق ما
  الــدورة

 )بالدوالر(

الوثـائق 
الصادرة أثنـاء 

  الدورة
 )بالدوالر(

احملاضر 
  املوجزة

 )بالدوالر(

وثائق ما بعد 
  الــدورة

 )بالدوالر(

املتطلبات من 
  خدمات الدعم

 )بالدوالر(
  متطلبات أخـرى

 )بالدوالر(
  اجملموع

 )بالدوالر(
          

 ١٠٤ ٠٠٠       ١٠٤ ٠٠٠ )أ(االجتماعات الترمجة الشفوية وخدمة
          

 ٣٧٦ ٩٠٠   ٨٠ ١٠٠  ٤٠ ٥٠٠ ٢٥٦ ٣٠٠   )ب(والتوزيع الترمجة واالستنساخ
              

  ٦ ٢٠٠  ٦ ٢٠٠          )ج(   الدعم املتطلبات من خدمات
              

  ٦٥ ٢٠٠ ٦٥ ٢٠٠            )د(متطلبات أخرى
               

  ٥٥٢ ٣٠٠ ٦٥ ٢٠٠ ٦ ٢٠٠ ٨٠ ١٠٠  ٤٠ ٥٠٠ ٢٥٦ ٣٠٠ ١٠٤ ٠٠٠   اجملموع
   فرنك سويسري مقابل دوالر الواليات املتحدة١,٠٣٨بواقع   *

  ٥٥٢ ٣٠٠ الكلي اجملموع 
  :احلواشي

  . وموظف خلدمات املؤمترات وثالثة موظفني خلدمة قاعات االجتماعاتفورياً  مترمجا٢٠ً  )أ(  
  ).ما بعد الدورة( صفحة ٥٠؛ و)يف أثناء الدورة( صفحة ٢٠؛ و)الدورةما قبل (وثائق رمسية يقدَّر عدد صفحاهتا مبائة وثالثني صفحة   )ب(  
  .خصائيان تقنيان لضبط الصوت وساع واحدأ  )ج(  
  .سكرترية لفترة ستة أشهر، وموظف مراقبة وثائق، وموظف توزيع وثائق، وسكرترية مؤمترات، أجر العمل اإلضايف  )د(  

 -  -  -  -  -  


