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 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣ �نوفمرب / تشرين الثاين٢٩نريويب، 
  من جدول األعمال املؤقت املنقح٥البند 

 التكاليف املقدرة املنقحة لعقد املؤمتر االستعراضي األول للدول
 األطراف يف اتفاقية حظـر اسـتعمال وتكديس وإنتاج ونقل

 األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

 كرة من األمانةمذ

          ، إىل األمني     ٢٠٠٣      ديسمرب  /            كانون األول ٨        املؤرخ   ٥٣ /  ٥٨            من قرارها  ٨                            طلبت اجلمعية العامة يف الفقرة  - ١
                                                  من االتفاقية، باألعمال التحضريية الالزمة لعقد املؤمتر   ١٢           من املادة  ١                                ً         العام لألمم املتحدة أن يضطلع، وفقاً للفقرة 

  .    ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول ٣         نوفمرب إىل  /             تشرين الثاين  ٢٩               ويب يف الفترة من                             االستعراضي األول لالتفاقية يف نري

 ُ                    ً                          ً                                                          وُتقدم هذه الوثيقة عمالً بالطلب املذكور أعاله، ووفقاً للمناقشات اليت جرت يف أثناء االجتماع التحضريي                - ٢
              ر من دوالرات         دوال    ٤٣٥     ١٠٠                                   وهي تعرض التكاليف املقدرة مببلغ        .     ٢٠٠٤       فرباير   /       شباط   ١٣                      األول الـذي عقد يف      

                               وترد تفاصيل هذه التكاليف يف       .                                                                            الواليـات املتحدة خبصوص ما يتطلبه املؤمتر من خدمات مؤمترات وخدمات أخرى           
ّ                                                        واجلدير باإلشارة أن التكاليف مقّدرة باالستناد إىل جتربة املاضي وعبء العمل املتوقع             .             اجلدول املرفق    ُ      وسُتحدد   .                              

  ُ               ً               وسُتجرى عندئذ تبعاً لذلك أية       .                                       ند معرفة عبء العمل على وجه الدقة                                                  التكالـيف الفعلـية بعد اختتام املؤمتر ع       
  .                                              تعديالت يف مسامهات املشاركني الذين يتقامسون التكاليف

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

ّ  ً                  املقررة لألمم املتحدة معّدالً على النحو املالئم                      ."   

                                                                        ً                               وبالنظر إىل أن األعمال التحضريية للمؤمتر ستنطوي على تكاليف سيلزم دفعها مقدماً، وأن عقد املؤمتر                - ٤
                                                                     عليه أية آثار مالية يف امليزانية العادية للمنظمة، فإن األمانة ستعد                                                   االستعراضـي األول للدول األطراف لن تترتب        

  .                                                                                      ً                 وتصدر إشعارات باألنصبة سرعان ما يقبل االجتماع التحضريي الثاين التكاليف املقدرة املرفقة، وفقاً للممارسة املعتادة

  .                          ان ما تتلقى إشعارات األنصبة                                                                      وينبغي للدول األطراف أن تباشر دفع أنصبتها املقررة من التكاليف املقدرة سرع - ٥
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 املؤمتر االستعراضي األول للدول األطراف يف: عنوان الدورة
 اتفاقية حظر استعمال األلغام

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٩نريويب، 

 اجملموع
 )بالدوالر(

متطلبات 
 أخرى

 )بالدوالر(

املتطلبات من 
 خدمات الدعم

 )بالدوالر(

ق ما بعد وثائ
 الدورة

 )بالدوالر(

احملاضر 
 املوجزة

 )بالدوالر(

الوثـائق 
الصادرة أثناء 

 الدورة
 )بالدوالر(

وثائق ما قبل 
 الدورة

 )بالدوالر(

خدمة 
 االجتماعات

 بنود خدمة املؤمترات )بالدوالر(
 الترمجة الفورية    ١٢٣     ٧٤٠          ١٢٣     ٧٤٠

    وخدمة االجتماعات
 الترمجة واالستنساخ    ٢٤     ١٨٤   ٣٧     ٦٢٩ ٧٩ ١١٠     ١٤٠     ٩٢٢

    والتوزيع
 املتطلبات من خدمات        ٤٩     ٤٨٧    ٤٩     ٤٨٧

    الدعم

 متطلبات أخرى         ٦٧     ٣٦٤   ٦٧     ٣٦٤

 اجملموع    ١٢٣     ٧٤٠   ٢٤     ١٨٤   ٣٧     ٦٢٩    صفر   ٧٩     ١١٠   ٤٩     ٤٨٧   ٦٧     ٣٦٤   ٣٨١     ٥١٣

                                        فرنك سويسري مقابل دوالر الواليات املتحدة    ١,٢٥        بواقع -  * 

  )                              يف املائة من تكاليف دعم الربامج  ١٣     يشمل  (          املؤمترات   ات   خدم            املتطلبات من       جمموع -    ألف     ٣٨١     ٥١٣

  :           تكاليف أخرى -     باء   

     ٢٠٠٣      ديسمرب  /            كانون األول  ١٧-  ١٣                   بعثة ختطيط إىل نريويب،  - ١   ٨     ٠٠٠

                                         إيفاد موظف خلدمات املؤمترات من جنيف إىل نريويب - ٢   ٧     ٧٢٠

                                     إدارة شؤون نزع السالح من جنيف إىل نريويب                     إيفاد أربعة من موظفي  - ٣    ٣١     ٦٨٠
       الفرعي   وع ـ    اجملم        ٤٧     ٤٠٠

  "   باء "                    يف املائة زيادة على   ١٣                        تكاليف دعم الربامج بنسبة     ٦     ١٦٢
  "   باء "             اجملموع الفرعي         ٥٣     ٥٦٢
 "باء+ ألف ) "تقرييب(الكلي اجملموع     ٤٣٥     ١٠٠

- - - - - 

 


