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املؤمتر االستعراضي للدو ا را
ا ا ية الذخائر العنقودية
املؤمتر االستعراضي الثاين

28 September 2020
Arabic
Original: English

لوزان 27-23 ،تشرين الثاين/نوفمرب
البند  11من جدول األعمال املؤقت
مواعيد عقد االجتماعات املستقبلية ومدهتا وأعماهلا التحضريية
2020

التك ا اااليق التقديري ا ااة لاجتم ا اااا العا ا اار لل ا اادو ا ا ا ارا
الذخائر العنقودية

ا ا ي ا ااة

مذكرة من ا مانة
قرر املؤمتر االستعراضي الثاين التفاقية الذخائر العنقودية ،املعقود يف لوزان ،سويسرا ،يف الفرتة
-1
من  23إىل  27تشرين الثاين/نوفمرب  ،2020أن يعقد االجتماع العاشر للدول األطراف يف جنيف ،ملد
ثالثة أايم ،ما مل يقرر رئيسه يف مرحلة الحقة استضافته يف مكان آخرتر ،وفقرتا للفقرتر (30د) مرتن التقريرتر
اخلتامي للمؤمتر االستعراضي األول التفاقية الذخائر العنقودية (.)CCM/CONF/2015/7
وتقرتدم ذرترتذل الوثيقرتة عمرترتال لقرترار املرتذاور أعرترتالل المترتادر عرترتن املرتؤمتر االستعراضرتي الثرترتاين ،وذرترتي
-2
تتضرترتمن تك رترتاليف تقديريرترتة بل رت  298 200دوالر أمريك رترتي لعقرترتد االجتم رترتاع يف جني رترتف .امرترتا يت رترتا خي رترتار
استخدام منمتة افةاضية متعدد اللغرتا ،،مرتت تعرتديق تقرتدير التكرتاليف وفقرتا لرتذل إىل  315 700دوالر
أمريكي .وتتضمن اجلداول الوارد يف هناية الوثيقة تفاصيق ذذل التكاليف.
وينبغرترتي ااشرترتار إىل أن التكرترتاليف مقرترتدر علرترتج أسرترتاس الت رحرترتة السرترتاحقة وح رت العمرترتق املتوقرترتت.
-3
وسرترتتّدد التكرترتاليف الفعليرترتة حعرترتد اختترترتام االجتمرترتاع وإملرترتاز األعمرترتال املتمترترتلة حرترته ،علرترتج أن تس رت ق يرترتت
التكاليف ذا ،المتلة يف احلسا  .،وعندئرتذ ،درتدد وفقرتا لرتذل أد تعرتديال ،يف مسرتاشا ،املشرتارا
الذين يتقامسون التكاليف.
أمرت رترتا لنسرت رترتبة إىل الةتيبرت رترتا ،املاليرت رتة ،فيرت رترتذار أنرت رترته وفقرت رترتا للممارسرت رترتة املتبعرت رترتة يف املرت رتؤمترا ،املتعرت رترتدد
-4
األطراف املتعلقة حنزع السال واالجتماعا ،ذا ،المتلة ،وملا تنص عليه املاد  14من اتفاقية الذخائر
العنقودية ،تقتس التكاليف ح الدول األطراف والدول اليت هلا مراز مراقب املشاراة يف االجتماعرتا،،
اسرت رترتتنادا إىل جرت رترتدول األمرت رت املتّرت رترتد ل نمترت رترتبة املقرت رترترر مرت رترتت تعديلرت رترته تناسرت رترتبيا ملراعرت رترتا عرت رترتدد الرت رترتدول املشرت رترتاراة
يف االجتماعا.،
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ورذنا وافقة الدول األطراف علج التكاليف املقدر وصيغة تقاس التكاليف ،ستعد إشعارا،
-5
األنمتبة املقرر علرتج أسرتاس التكرتاليف التقديريرتة اا اليرتة وصرتيغة تقاسرت التكرتاليف املعمرتول .رتا .و رتا أن
األنش رترتاة الس رترتالفة ال رترتذار ليس رترتت هل رترتا آير مالي رترتة عل رترتج امليزاني رترتة العادي رترتة للمن م رترتة ،فس رترتيتع عل رترتج ال رترتدول
األطراف أن تدفت نمتيبها من التكاليف املقدر فور تلقي إشعار .ا.
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موعد االجتماا :املكان جنيق ،أيلو /سبتمرب أو شرين ا و /أكتوبر أو شرين الثاين/نوفمرب ( 2021يقرر ذلك الحقا) ( 3أايم من دون حماضر موجزة)
حنود خدما ،املؤمترا،

الة ة الشفوية وخدمة
اجللسا،
تر ة الويئق
االحتياجا ،من
خدما ،الدع ()1
االحتياجا،
اجملموا

خدمة اجللسا*،

( لدوالر)

ويئق ما قبق الرتدور *

( لدوالر)

الويئق المتادر أثناء الدور *

( لدوالر)

احملاضر املوجز *

( لدوالر)

ويئق ما حعد الرتدور *

( لدوالر)

االحتياجا ،من خدما ،الدع *

( لدوالر)

االحتياجا ،األخرى*

( لدوالر)

55 700

55 700
154 500

6 400

183 500

22 600
2 400

األخرى()2

55 700

اجملموا*
(ابلدوالر)

154 500

6 400

-

22 600

2 400

2 400
54 300

55 300

54 300

295 900

* حدوالرا ،الوالاي ،املتّد
ألف -جمموع االحتياجا ،من خدما ،املؤمترا ( ،ا يف ذل تكاليف الدع الربانجمي حنسبة  13يف املائة)
ء -االحتياجا ،من غري خدما ،املؤمترا:،

-1

املعدا ،واللوازم

2 000

اجملموا ال رعي
تكاليف الدع الربانجمي حنسبة  13يف املائة من ء
جمموا ابء

2 000

اجملموا الكلي (املقرب) ألق  +ابء

()1
()2

295 900

300
2 300
298 200

فين صو/،تس يق ( 3×2أايم)  2 400دوالر.

موظف توزيت ويئق ( 3×1أايم)  800دوالر؛ موظف إدار الويئق ( 3×1أايم)  800دوالر؛ أتجري حاسوب وطاحعة ملد  3أايم  40دوالر؛ موظف من فئة اخلدما ،العامة (الرتب األخرى) مساعد مؤقترترتة عامرترتة
( 90×1يوما)  36 900دوالر؛ ومساعد خممتمتة لدع اخلدما ،احملاسبية وإدار املوارد املالية  15 800دوالر.
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عنوان الدورة :االجتماا العا ر للدو ا را

ا ا ية الذخائر العنقودية لعام

2021

عنوان الدورة :االجتماا العا ر للدو ا را

موعد االجتماا :املكان جنيق أيلو /سبتمرب أو شرين ا و /أكتوبر أو شرين الثاين/نوفمرب ( 2021يقرر ذلك الحقا) ( 3أايم من دون حماضر موجزة ،مبا يشمل
كاليق استخدام منصة افرتاضية متعددة اللغات)
حنود خدما ،املؤمترا،

الة ة الشفوية وخدمة
اجللسا،
تر ة الويئق
االحتياجا ،من
خدما ،الدع ()1
خدما ،اجللسا،
االفةاضية/املختلاة()2
االحتياجا ،األخرى()3
اجملموا
* حدوالرا ،الوالاي،
املتّد

خدمة اجللسا*،

( لدوالر)
55 700

ويئق ما قبق الرتدور *

( لدوالر)

الويئق المتادر أثناء الدور *

( لدوالر)

154 500

6 400

154 500

6 400

احملاضر املوجز *

( لدوالر)

ويئق ما حعد الرتدور *

( لدوالر)

االحتياجا ،من خدما ،الدع * االحتياجا ،األخرى*

( لدوالر)

22 600

-

22 600

2 400

ألف -جمموع االحتياجا ،من خدما ،املؤمترا ( ،ا يف ذل تكاليف الدع الربانجمي حنسبة  13يف املائة)
ء -االحتياجا ،من غري خدما ،املؤمترا:،

-1

املعدا ،واللوازم

اجملموا ال رعي
تكاليف الدع الربانجمي حنسبة  13يف املائة من ء
جمموا ابء
اجملموا الكلي (املقرب) ألق  +ابء
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()3

اجملموا*

(ابلدوالر)
55 700

183 500
2 400
16 600

16 600

55 200

55 200

71 800

313 400

313 400
2 000
2 000
300
2 300
315 700

فين صو/،تس يق ( 3×2أايم)  2 400دوالر.
األسعار املوضّة تتعلق نمتة الة ة الشفوية عن حعد ( )Interpefyوذي مقدمة للعل فقط .ميكن احلمترترتول علرترتج خرترتدما ،أد واحرترتد مرترتن املنمترترتا ،العديرترتد الرترتيت ترترتوفر ذرترتذل اخلدمرترتة وتسرترتتخدم طريقرترتة خمتلفرترتة
لتّديد األسعار .وختتلف التكاليف املقدر والفعلية ختالف اجلهة اخلارجية املقدمة للخدمة.
موظف توزيت ويئق ( 3×1أايم)  800دوالر؛ موظف إدار ويئق ( 3×1أايم)  800دوالر؛ أتجري حاسوب وطاحعة ملد  3أايم  40دوالر؛ موظف من فئرترتة اخلرترتدما ،العامرترتة (الرترترتب األخرترترى) مسرترتاعد مؤقترترتة
عامة (( 90×1يوما)  36 900دوالر؛ ومساعد خممتمتة لدع اخلدما ،احملاسبية وإدار املوارد املالية .16 700
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( )1
()2

( لدوالر)

2 400

55 700
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ا ا ية الذخائر العنقودية لعام

2021

