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  قـرار

  ٢٠٠٣عام عن المقرَّرة  االشتراآات من نصيب األرجنتينتعديل 

  ،طراف الدول األإن مؤتمر

 من النظام ١-٥والبند ") االتفاقية("اتفاقية األسلحة الكيميائية  من المادة الثامنة من ٧ بأن الفقرة ذ يذآـِّرإ

يقضيان بأن تدفع الدول األطراف اشتراآاتها ") المنظمة("المالي لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية 

شتراآات المقرَّرة المعمول به في األمم المتحدة السنوية لسدِّ تكاليف أنشطة المنظمة وفَق جدول أنصبة اال

  في العضوية بين األمم المتحدة والمنظمة؛االختالفات بعد تعديله بغية مراعاة 

 من النظام المالي ٦-٣من المادة الثامنة من االتفاقية والبند ) ب(٢١ بأن الفقرة الفرعية أيضًا وإذ يذآـِّر

أنصبة االشتراآات  في شأن جدول ")المؤتمر("ول األطراف مؤتمر الديبت نصان على أن للمنظمة ي

  التي تدفعها الدول األطراف؛رة المقرَّ

أغسطس / آب٨المؤرخة بـ ،المذآرة الشفوية التي قدمتها األرجنتين إلى المنظمة هاعتبار في يضعوإذ 

لجمعية العامة ل محيلة بها توصية لجنة األمم المتحدة المعنية باالشتراآات ،)١أنظر الملحق ( ٢٠٠٢

بدًال  ( في المئة٠٫٩٦٩بنسبة مقدارها  ٢٠٠٣عن عام ر على األرجنتين ل االشتراك المقرَّتحديد معدَّب

  ؛) في المئة١٫١٤٩ ة نسبته البالغ،٢٠٠٣  عامق على المطب٢٠٠١َّعام الخاص بل السابق من المعدَّ

رة للمنظمة عن عام  االشتراآات المقرَّجدول أنصبةفي دورته السابعة ه اعتمد  أنأخذ في اعتبارهوإذ ي

٢٠٠٣) C-7/DEC.18 ر الذي ُاقر في إطاره االشتراك المقرَّ) ٢٠٠٢أآتوبر / تشرين األول١١ بتاريخ

ة ل األمم المتحدة الساري سابقًا البالغالمحسوب على أساس معدَّ(أوروًا  ٧٣٥ ٢٤٣على األرجنتين البالغ 

  ؛) في المئة١٫١٤٩ نسبته

ر عن عام المدير العام أعلم األرجنتين رسميًا بمقدار اشتراآها المقرَّ أن أيضًا اعتباره ضع فيوإذ ي

  ؛ من النظام المالي للمنظمة٣-٥ محسوبًا على أساس قرار المؤتمر اآلنف الذآر وفقًا للبند ٢٠٠٣
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يناير /الثاني آانون ٢٩ المؤرخ بـ،A/RES/57/4 Bقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  بأخذ علمًاوإذ ي

 وذلك  في المئة٠٫٩٦٩ بما نسبته ٢٠٠٣ل اشتراك األجنتين عن عام  الذي ُيحدَّد بمقتضاه معدَّ،٢٠٠٣

  ؛)٢نظر الملحق أ (بمثابة تعديل يخص حالة بعينها

ال ينبغي أن "أنه إلى وِّه في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة اآلنف الذآر ـُه نأنيأخذ في الحسبان وإذ 

لوآالة الدولية للطاقة أو ا آثار بالنسبة لقسمة نفقات الوآاالت المتخصصة  أي]تلقائيًا[تترتب عليه 

  ؛"الذرية

  

رة للمنظمة عن عام رجعي المفعول لنصيب األرجنتين من االشتراآات المقرَّالتعديل ال على يوافق

د بمقتضاه بصورة دِّ الذي ُحA/RES/57/4 Bلمتحدة ، باالستناد إلى قرار الجمعية العامة لألمم ا٢٠٠٣

 ،) في المئة١٫١٤٩ال  ( في المئة٠٫٩٦٩ بما نسبته ٢٠٠٣ اشتراك األرجنتين عن عام ُل معدَّمخصوصٍة

  ؛ةوالمنظممراعاة االختالفات في العضوية بين األمم المتحدة بغية  تضبيطهبعد 

 في اشتراك األرجنتين للمنظمة عن ،أوروًا ١١٣ ٧٤٨غ  البال،د التخفيض الناتج عن ذلكُيقيَّأن  ريقّرو

 من ٦-٥دة وذلك وفقًا للبند  المستحقة غير المسدَّمساهماتهام من َسْح لحسابها بمثابة مبلغ ُي٢٠٠٣عام 

  ؛النظام المالي

عن عام   المقرَّرةاتشتراآاالمن  األرجنتين نصيب لالمفعولال يكون للتعديل الرجعي ن أ ر آذلكيقّرو

رتها المنظمة عن عام الت أنصبة االشتراآات التي أصد سائر معدَّ أي من أثر رجعي علىأيُّ ٢٠٠٣

٢٠٠٣.  

 

  :)باإلنكليزية فقط(الملحقان 

  :١الملحق 

Note verbale from Argentina (dated 8 August 2002)  

  ))٢٠٠٢أغسطس / آب٨مؤرخة بـ(مذآرة شفوية من األرجنتين (

  :٢الملحق 

UN General Assembly Resolution A/RES/57/4 B (dated 29 January 2003)  

  ))٢٠٠٣يناير / آانون الثاني٢٩المؤرخ بـ (A/RES/57/4 Bقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة (
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