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  قـرار

  مقترحان بشأن خطتين للدفع بالتقسيط على عدة سنوات
  اهمات السنويةمن المسالمستحقات لتسوية دفع 

  

  ،مؤتمر الدول األطرافإن 

 األخذ بخطط الدفع بالتقسيط على عدة سنوات باعتبارها آلية أقـّربأنه في دورته الحادية عشرة إذ يذآـِّر 

لتشجيع الدول األطراف التي عليها متأخرات من الُسلف المستحقة لصندوق رأس المال العامل أو من 

رصها على الوفاء بالتزاماتها ةً  بذلك حيِّنة، مبد آافة المتأخرات المعنيشتراآات السنوية على أن تسدِّالا

ديسمبر / آانون األول٧ بتاريخ C-11/DEC.5(المالية بموجب المادة الثامنة من اتفاقية األسلحة الكيميائية 

  ؛)٢٠٠٦

أن ") المجلس ("المجلس التنفيذيمن  من منطوق قراره المعني، ٥في الفقرة  ، بطلبهأيضًا يذآـِّروإذ 

   التوصيات المناسبة في شأن هذه الخطط للدفع بالتقسيط على عدة سنوات؛يهع إليرف

   األحكام المبيَّنة في ذلك القرار فيما يتعلق بآلية تنفيذ هذه الخطط؛وإذ يضع باعتباره

 ٢٧ريخ  بتاEC-49/DEC.5(المجلس في دورته التاسعة واألربعين الصادر عن قرار البوإذ يأخذ علمًا 

في دورته الثانية  ")المؤتمر("مؤتمر الدول األطراف  ّرأن يقفيه بالذي يوصى ) ٢٠٠٧ يونيه/حزيران

") األمانة("خطة الدفع بالتقسيط على عدة سنوات التي قدمتها جمهورية ملدوفا إلى األمانة الفنية عشرة 

إذ نظر ومن اشتراآاتها السنوية،  المستحقات عليها من ُسلفها لصندوق رأس المال العامل ووية دفعلتس
الطلب المتعلق بهذه  فيو بيَّنته هذه الدولة الطرف من أسباب لتأخرها في تسديد المتأخرات المعنية ما في

  ؛)EC-49/DEC.5 قرارالملحق بال(أحكام هذه الخطة  فيوالخطة 
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 ٢٦تاريخ  بEC-50/DEC.2(ين خمسبالقرار الصادر عن المجلس في دورته الوإذ يأخذ علمًا 

المؤتمر في دورته الثانية عشرة خطة الدفع بالتقسيط  الذي يوصى فيه بأن يقّر) ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول

قدمتها جمهورية غواتيماال إلى األمانة لتسوية دفع المستحقات عليها من ُسلفها  على عدة سنوات التي

يَّنته هذه الدولة الطرف من أسباب  بما إذ نظر فيولصندوق رأس المال العامل ومن اشتراآاتها السنوية، 

حق المل( أحكام هذه الخطة وفي الطلب المتعلق بهذه الخطة وفيلتأخرها في تسديد المتأخرات المعنية 

 ؛)EC-50/DEC.2بالقرار 

 ؛ الحاليبالقرارالملحقتين  الدفع بالتقسيط على عدة سنوات ـَيت خطّرـِقـُي -١

في تسديد ما عليها من الُسلف المستحقة لصندوق رأس  آًال من الدول األطراف المتأخرة عيشجِّ -٢

 خطة وضعالمال العامل أو من االشتراآات السنوية على أن تقدِّم إلى األمانة مقترحًا من أجل 

للدفع بالتقسيط على عدة سنوات يتسنى بها للدولة الطرف المعنية تسوية دفع المساهمات 

 المستحقة عليها بتسديد المتأخرات منها؛

آل ما قد تقدمه الدول إقرار بدراسة وفي دورته الحادية والخمسين بأن يقوم  للمجلس نيأذ -٣

تشمل مبالغ يقع تاريخ لدفع بالتقسيط على عدة سنوات ل األطراف من مقترحات بشأن خطط

 ؛٢٠٠٨عام وجوب تسديدها في 

 ةالدولخطط الدفع بالتقسيط على عدة سنوات مع آًال من  بأن يبرم  العامللمدير آذلك يأذن -٤

 ؛ المؤتمر والمجلس بشأنهاهما يقرر وفقًا ل، التي تقدمهاالطرف

 األمانة أن تقدِّم إليه آل سنة، عن طريق المجلس، في نهاية ربع السنة الذي يسبق منيطلب  -٥

عن حال تنفيذ الدول بصورة مباشرة دورة المجلس التي تـُعقد قبل انعقاد دورة المؤتمر، تقريرًا 

 .لدفع بالتقسيط على عدة سنواتالمتـّفق عليها لخطط لاألطراف المعنية ل

  

 :الملحقان

  خطة الدفع بالتقسيط على عدة سنوات التي اقترحتها جمهورية ُملدوفا: ١ الملحق

  خطة الدفع بالتقسيط على عدة سنوات التي اقترحتها جمهورية غواتيماال: ٢الملحق 
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  ١الملحق 

  طة الدفع بالتقسيط على عدة سنوات التي اقترحتها جمهورية ُملدوفاخ

  

  المبلغ الواجب دفعه  تاريخ وجوب التسديد
  )القسط المسدَّد من المتأخرات+ االشتراك السنوي (

 يومًا ٩٠في غضون : ٢٠٠٧فيما يخص عام 

  اعتبارًا من تاريخ إقرار المؤتمر للخطة

 ٣٣ ٨٤٥) +  أوروًا٦٨٦الغ الب (٢٠٠٧االشتراك السنوي عن عام 

   دوالرًا من دوالرات الواليات المتحدة األمريكية ١١ ٦١٥+ أوروًا 

   أوروًا٣٣ ٨٤٥ + *االشتراك السنوي  ٢٠٠٨ يناير/آانون الثانياألول من 

   أوروًا٣٣ ٨٤٥ + *االشتراك السنوي  ٢٠٠٩ يناير/آانون الثانياألول من 

   أوروًا٣٣ ٨٤٥ + *االشتراك السنوي  ٢٠١٠ يناير/آانون الثانياألول من 

   أوروًا٣٣ ٨٤٦ + *االشتراك السنوي  ٢٠١١ يناير/آانون الثانياألول من 

االشتراآات السنوية (المبالغ المسدَّدة مجموع 
  )زائدًا المتأخرات

 دوالرًا من ١١ ٦١٥+  أوروًا ١٦٩ ٢٢٦ +االشتراآات السنوية 
  دوالرات الواليات المتحدة األمريكية

  

                                                           

 يحدِّد المؤتمر مقدار مبلغ االشتراك السنوي  *



C-12/DEC.7 
Annex 2 

page 4 
 

  ٢الملحق 

  غواتيماالخطة الدفع بالتقسيط على عدة سنوات التي اقترحتها جمهورية 
  المبلغ الواجب دفعه  تاريخ وجوب التسديد

 )القسط المسدَّد من المتأخرات+ االشتراك السنوي (
 يومًا اعتبارًا من تاريخ ٩٠في غضون : ٢٠٠٨فيما يخص عام 

  إقرار المؤتمر للخطة
   أورو ٩ ٥٨٢٫٨١ + *االشتراك السنوي

   أورو٩ ٥٨٢٫٨١ + *االشتراك السنوي  ٢٠٠٩ يناير/آانون الثانياألول من 
   أورو٩ ٥٨٢٫٨١ + *االشتراك السنوي  ٢٠١٠ يناير/آانون الثانياألول من 
   أورو٩ ٥٨٢٫٨١ + *االشتراك السنوي  ٢٠١١ يناير/آانون الثانياألول من 
   أورو٩ ٥٨٢٫٨٠ + *ك السنوياالشترا  ٢٠١٢ يناير/آانون الثانياألول من 

   أورو ٤٧ ٩١٤٫٠٤+ االشتراآات السنوية  )االشتراآات السنوية زائدًا المتأخرات(مجموع المبالغ المسدَّدة 
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 يحدِّد المؤتمر مقدار مبلغ االشتراك السنوي   *


