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االجتماع السادس للدول األطراف

جنيف 7-5 ،أيلول/سبتمرب 2016
البند (9ب) من جدول األعمال املؤقت
التحضيرات الجتماع السابع للدول األطراف
موعد تنظيم االجتماع السابع للدول األطراف ومدته ومكانه وتكاليفه المقدرة

التكاليف المقدرة لالجتماع السابع للدول األطراف في اتفاقية الذخاارر
العنقودية
مخكرة من األمانة
 -1قرر االجتماع السادس للدول األطراف يف اتفاقية الذخائر العنقودية ،املعقوود يف جنيوف
بسويسرا يف الفرتة من  5إىل  7أيلول/سبتمرب  ،2016أن يعقد اجتماعا سابعا للدول األطوراف
[مدته ثالثة أيام  -يؤكد ذلك الحقا] يف عام  ،2017يف [جنيف  -يؤكد ذلك الحقا].
 -2وهووذا الوثيقووة مقدمووة عمووال بووالقرار املووذكور أعووالا املتالووذ يف االجتموواع السووادس للوودول
األطو وراف ،وتب و يول التت وواليف التقديري ووة لعق وود ذل ووك االجتم وواع ،وق وودرها  189 900دوالر م وون
دوالرات الواليات املتحدة .ويتضمن اجلدول الوارد يف هناية الوثيقة تفاصيل هذا التتاليف.
 -3واجل وودير بال ووذكر أن تق وودير ه ووذا التت وواليف يس ووتند إىل التةرب ووة الس ووابقة وحة و العم وول
املتوقو  .وسووتح يدد التتوواليف الفعليووة بعوود اختتووام االجتموواع وإصوواب األعمووال املت وولة بووه ،علو أن
تسووةل ي و التت وواليف ذات ال وولة يف ائس ووابات .وعندئووذ ،سووتح يدد عل و هووذا األس وواس أ
تعديالت يف مسامهات املشاركل الذين يتقامسون التتاليف.
 -4أمووا بالنسووبة إىل الرتتيبووات املالييووة ،هيووذكر ألووه وهقووا للممارسووة املتبعووة يف املووؤ رات املتعووددة
األط و وراف املتعلق ووة بن ووجع الس ووال واالجتماع ووات ذات ال وولة ،ومل ووا ت وون علي ووه امل ووادة  14م وون
االتفاقي ووة ،تقتسو و التت وواليف ب وول ال وودول األطو وراف وال وودول الو و ووا مرك ووج املراقو و املش وواركة يف
االجتماعووات ،اسووتنادا إىل جوودول األمو املتحوودة لرل ووبة املقووررة مو تعديلووه تناسووبيا ملراعوواة عوودد
الدول املشاركة يف االجتماعات.
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 -5ورهنووا مبواهقووة الوودول األطوراف علو التتوواليف املقوودرة وصوويلة تقاسو التتوواليف ،سوتوعد
إشووعارات باألل ووبة اسووتنادا إىل التتوواليف املقوودرة اإل اليووة وال وويلة امل بقووة لتقاس و التتوواليف.
ومبووا أن األلشو ة السووالف ذكرهووا ال ترتتو عليمووا ثووار ماليووة يف امليجاليووة العاديووة للمن مووة ،ينبلو
لرطو وراف املتعاق وودة الس ووامية أن تعم وود إىل دهو و ح ووتما م وون التت وواليف املق وودرة ه ووور اس ووتالمما
إشعارات األل بة املقررة.
عنوان الدورة :االجتماع السابع للدول األطراف في اتفاقية الخاارر العنقودية
موعد االجتماع :المكان جنيف (يؤَّكد الحقاً) 3( ،2017 ،أيام دون المحاضذر المذوج)ة)
(يؤكد الحقاً)
بدوالرات الواليات املتحدة
بنود خدمات املؤ رات

خ و و و و وودمات وث ووائ م ووا قب وول الوثو ووائ ال و ووادرة احملاضو و وور وثووائ مووا بعوود االحتياجو و ووات مو و وون االحتياج و و ووات
خدمات الدع * األخرى*
املوججة* الدورة*
أثناء الدورة*
اجللسات* الدورة*

57 100

الرت و و و و ووة الشو و و و ووفوية وخدمو و و و ووة 57 100
اجللسات
تر ة الوثائ

66 400

16 800

المجموع

() 2

66 400 57 100
*

16 800

104 300

21 100

االحتياج و ووات م و وون خو وودمات
() 1
الدع
االحتياجات األخرى

المجموع*

-

21 100

2 400

2 400

23 800

23 800

26 200

187 600

سعر صرف الدوالر الواحد من دوالرات الواليات املتحدة =  0.967هرلك سويسر .
ألف -جمموع االحتياجات من خدمات املؤ رات (مبا يف ذلك تتاليف الدع الربلاجم بنسبة 187 600
 13يف املائة)
باء -االحتياجات من غري خدمات املؤ رات:
2 000
 -1املعدات واللوابم
2 000
المجموع الفرعي

تتاليف الدع الربلاجم بنسبة  13يف املائة من باء
مجموع باء
(المقرب) ألف  +باء
المجموع الكلي
ّ

300

2 300

189 900

( )1هين صوت/تسةيل ( 3 × 2أيام)  2 400دوالر
( )2موظف توبي وثائ ( 3 × 1أيام)  1 200دوالر؛ تأجري حاسوب ،طابعة وذاكرة حممولة ملدة  3أيام 100
دوالر؛ موظووف موون همووة ااوودمات العامووة (الرت و األخوورى) مسوواعدة مؤقتووة عامووة ملوودة  30يومووا 12 400
دوالرا؛ ومساعدة خم ة لدع اادمات احملاسبية وإدارة املوارد املالية  10 100دوالر.
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