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 اتفاقية الذخائر العنقودية

  ألول للدول األطرافاالجتماع ا
  ان، مجهورية الو الدميقراطية الشعبيةيتيفين
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-٩

   من جدول األعمال املؤقت٨البند 
  اعتماد ترتيبات لتغطية تكاليف عقد االجتماع

كاليف املقدرة لالجتمـاع األول للـدول األطـراف يف اتفاقيـة            الت    
  العنقودية الذخائر

  األمانة من مذكرة    
 من اتفاقية الذخائر العنقودية، وبالقرارات ذات الصلة        ١١ من املادة    ١عمالً بالفقرة     -١

ل ، سُيعقد االجتماع األول للدو    ٦٤/٣٦للدول األطراف يف االتفاقية، وقرار اجلمعية العامة        
 يف فينتيـان    ٢٠١٠نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٢ إىل   ٩األطراف يف االتفاقية يف الفترة من       
  .جبمهورية الو الدميقراطية الشعبية

التكاليف املقدرة  باألحكام املذكورة أعاله، وهي تتضمن      وُتقّدم هذه الوثيقة عمالً       -٢
ـ        ٣٣٦ ٠٠٠مببلـغ    األول للـدول    اع دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لعقد االجتم
  .هذه التكاليفتفصيل ويرد يف اجلدول املرفق . األطراف

وسـُتحّدد  . واجلدير بالذكر أن تقدير التكاليف قد استند إىل حجم العمل املتوقـع             -٣
التكاليف الفعلية بعد اختتام االجتماع وإجناز األعمال املتصلة به، على أن تـسجل مجيـع               

وعندئذ، سُتحّدد على هذا األسـاس أي تعـديالت يف        . التكاليف ذات الصلة يف احلسابات    
  .مسامهات املشاركني الذين يتقامسون التكاليف

أما بالنسبة إىل الترتيبات املالّية، فيذكر أنه وفقاً للممارسة املتبعة يف املؤمترات السابقة               -٤
كس املتعددة األطراف بشأن نزع السالح واالجتماعات ذات الصلة، وعلى النحو الذي ينع           

 من االتفاقية، جيري تقاسم التكاليف بني الدول األطراف يف هـذه االتفاقيـة              ١٤يف املادة   
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املشاركة يف االجتماعات استناداً إىل جدول األمم املتحدة لألنصبة املقـررة بعـد توزيـع               
أما الدول غري األطراف اليت     . احلصص ملراعاة عدد الدول األطراف املشاركة يف االجتماعات       

دعوة للمشاركة يف االجتماعات فتساهم يف التكاليف مبقدار نسب األنصبة املقـررة            قبلت ال 
  .املقررة لكل منها مبوجب جدول األمم املتحدة لألنصبة

ورهناً مبوافقة الدول األطراف على التكاليف املقدرة وصيغة تقاسـم التكـاليف،              -٥
سيجري إعداد إشعارات بأنصبة االشتراكات املقررة استناداً إىل إمجايل التكـاليف املقـدرة             

ومبا أن األنشطة آنفة الذكر ال يترتب عليها أي أثر مـايل            . وصيغة تقاسم التكاليف املطبقة   
يزانية العادية للمنظمة، ينبغي أن تبادر الدول األطراف إىل تسديد حصتها مـن             بالنسبة إىل امل  

  .التكاليف املقدرة حال استالمها إشعارات األنصبة املقررة
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   األول للدول األطراف يف اتفاقية الذخائر العنقودية٢٠١٠اجتماع عام : عنوان الدورة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-٩، فيينتيان: موعد ومكان االنعقاد

 )*بدوالرات الواليات املتحدة(

  املؤمتراتاتبنود خدم
خدمات 
 اجللسات

 قبل وثائق ما
  الدورة

 الوثائق الصادرة
 أثناء الدورة

احملاضــر 
 املوجزة

بعد وثائق ما 
 الدورة

االحتياجات من 
 خدمات الدعم

االحتياجات 
 اجملموع األخرى

 ٢٣٠ ٣٠٠       ٢٣٠ ٣٠٠ الترمجة الشفوية وخدمة اجللسات
 ٥٤ ٣٠٠   ١٩ ٤٠٠  ١٢ ٥٠٠ ٢٢ ٤٠٠  ترمجة الوثائق

 ٢ ٨٠٠  ٢ ٨٠٠      االحتياجات من خدمات الدعم

 ١ ٠٠٠ ١ ٠٠٠       االحتياجات األخرى
                 

 ٢٨٨ ٤٠٠ ١ ٠٠٠ ٢ ٨٠٠ ١٩ ٤٠٠ صفر ١٢ ٥٠٠ ٢٢ ٤٠٠ ٢٣٠ ٣٠٠ اجملموع   

 . فرنك سويسري١.٤١= الدوالر الواحد   *

 ٢٨٨ ٤٠٠ ) يف املائة١٣مبا يف ذلك تكاليف الدعم الربناجمي بنسبة (جمموع االحتياجات من خدمات املؤمترات   -ف أل
   االحتياجات من غري خدمات املؤمترات  - باء 

 ١١ ٢٠٠  ) أيام٥موظفان ملدة (تكاليف السفر يف بعثة للتخطيط   -١  
  ٣٠ ٩٠٠  ) أيام١٠ موظفني ملدة ٥ ( االجتماع األول للدول األطراف- تكاليف السفر  -٢  

  ٤٢ ١٠٠  الفرعي اجملموع      
  ٥ ٥٠٠   يف املائة من باء١٣تكاليف الدعم الربناجمي بنسبة       
  ٤٧ ٦٠٠   باءجمموع        
 ٣٣٦ ٠٠٠  باء+ ألف ) املقرب(اجملموع الكلي         

        


