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املؤمتر االستعراضي الثاين

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

التكاليف التقديرية لالجتماع العاشررر للدوا ارارايف ا اتقاةية الائا ر
العنقودية
ماكرة من ارمانة
قرر املؤمتر االستترارا تتث الالاف اليةاقلذ الر الر الانة ،اذع املاة ،ز ل ،اوع ستت،ا تراع ز الة
-1
من  23إىل  27يش تران الالافوف،ربم 2020ع أو ااةد االجرماع الااشتتر لودول األارايف ز جنل ع ملد
أرباذ أايمع ما مل اةرر رلل ت تتر ز مرحوذ الحةذ اس ت تترا ت تتاربرر ز م او رع وربةا لوةةر  ) (30من الرةرار
اخلرامث لومؤمتر االسرارا ث األول اليةاقلذ الر الر الانة ،اذ (.)CCM/CONF/2015/7
ويةدم هره ال،ثلةذ عمال ابلةرار املرك،ر أعاله الصت ت تتا ر عن املؤمتر االست ت تترارا ت ت تتث الالافع وهث
-2
يرات ت ت ت ت ت تتمن ي تالل يةتداراتذ بو  318 100والر أمرا ث لاةتد االجرمتاع ز جنل  .كمتا ارتاخ لتار
اس ت ت ت تتر دام منص ت ت ت تتذ ارب ا ت ت ت تتلذ مراد الو افع وعدلت الر وةذ املةدر وربةا لرل إىل  341 100والر
أمرا ث .ويرامن اجلداول ال،ار ز هنااذ ال،ثلةذ يةاصلل هره الر الل .
وانب ث اإلش ت ت تتار إىل أو الر الل مةدر عوا أس ت ت تتاب الرحربذ ال ت ت تتابةذ وحح الامل املر،قع.
-3
وس ت ت ت تتراد الر الل الةاولذ باد ا ررام االجرماع وإلا األعمال املرص ت ت ت تتوذ برع عوا أو ي ت ت ت تتحل لع
الر الل ذاف الص تتوذ ز ااب تتاابف .وعندلرع قد وربةا لرل أال ياداالف ز م تتاكاف املش تتارك
الران ارةامس،و الر الل .
أما ابلن بذ إىل ال يلباف املاللذع ربلركر أفر وربةا لوممارسذ املرباذ ز املؤمتراف املراد األارايف
-4
املراوةذ بنزع ال الخ واالجرماعاف ذاف الصوذع وملا ينص عولر املا  14من ايةاقلذ الر الر الانة ،اذع
يةر ت الر الل ب الدول األارايف والدول ال اا مركز مراق املشتاركذ ز االجرماعافع استرنا ا إىل
جدول األم املراد لألفصبذ املةرر مع ياداور يناسبلا ملراعا عد الدول املشاركذ ز االجرماعاف.
ورهنا ،اربةذ الدول األارايف عوا الر الل املةدر وصل ذ يةاس الر الل ع سرتاد إشااراف
-5
ابألفص ت تتبذ اس ت تترنا ا إىل الر الل املةدر اإل اللذ والص ت تتل ذ املطبةذ لرةاس ت ت الر الل  .و ا أو األفش ت تتطذ
ال تالةذ الركر أفشتطذ لل تت اا مر ماللذ عوا امللزافلذ الاا اذ لومن،مذع رب تلرا عوا الدول األارايف
أو يدربع فصلبها من الر الل املةدر رب،ر يوةث إشاار هبا.
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دمذ اجلو اف* وملق ما قبل التدور *

ال تتذ الشت ت ت ت ت ت تتة،اتتذ و تتدمتتذ
اجلو اف

74 200

ير ذ ال،ملق

(ابلدوالر)

(ابلدوالر)

(ابلدوالر)

74 200
154 500

22 600

6 400

االحرلتاجتاف من تدمتاف
الدع ()1
االحرلاجاف األ

(ابلدوالر)

183 500
3 200

رى()2

اجملموع
* بدوالراف ال،الايف املراد .

74 200

154 500

-

6 400

22 600

3 200

أل  -جمم،ع االحرلاجاف من دماف املؤمتراف ( ا ز ذل ي الل الدع ال انجمث بن بذ  13ز املالذ)
ابء-
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54 900

54 900

54 900

315 800

315 800

 -1املاداف والو،ا م

2 000

اجملموع الكلي (املقرب) ألف  +ابء

()2

3 200

االحرلاجاف من غري دماف املؤمتراف:

اجملموع القرعي
ي الل الدع ال انجمث بن بذ  13ز املالذ من ابء
جمموع ابء

()1

(ابلدوالر)

ربين ص،فوي حلل ( 4 × 2أايم)  3 200والر.

م،ظ إ ار ال،ملق ( 4 × 1أايم)  1 100والر؛ أتجري حاس ت ت ت ت ت تت ،وااباذ ملد  4أايم
وم اعد خمصصذ لدع اخلدماف احملاسبلذ وإ ار امل،ار املاللذ  16 900والر.

50

2 000
300
2 300
318 100

والر؛ م،ظ من ربئذ اخلدماف الاامذ (الري األ رى) م ت ت ت ت ت تتاعد مؤقرذ عامذ (( 90 × 1ا،ما)

36 900

والر؛

2

بن ،دماف املؤمتراف

(ابلدوالر)

(ابلدوالر)

ال،ملق الصا ر أثناء الدور *

احملا ر امل،جز *

وملق ما باد التدور *

االحرلاجاف من دماف الدع *

االحرلاجاف األ رى*

اجملموع*
(ابلدوالر)

بن ،دماف املؤمتراف

ال ذ الشة،اذ و دمذ اجلو اف
ير ذ ال،ملق
االحرل ت تتاج ت تتاف من ت تتدم ت تتاف
الدع ()1
دماف اجلو تتاف االرب ا تتلذو
امل روطذ()2
االحرلاجاف األ رى()3
اجملموع

*

دمذ اجلو اف*

(ابلدوالر)

وملق ما قبل التدور *

(ابلدوالر)

ال،ملق الصا ر أثناء الدور *

(ابلدوالر)

احملا ر امل،جز *

(ابلدوالر)

وملق ما باد التدور *

(ابلدوالر)

االحرلاجاف من دماف الدع * االحرلاجاف األ رى* اجملموع*
(ابلدوالر)
(ابلدوالر)
(ابلدوالر)
74 200

74 200
154 500

6 400

154 500

6 400

183 500

22 600
3 200

74 200

بدوالراف ال،الايف املراد .

-

22 600

3 200

أل  -جمم،ع االحرلاجاف من دماف املؤمتراف ( ا ز ذل ي الل الدع ال انجمث بن بذ  13ز املالذ)
ابء-

56 100

56 100

77 900

338 800

338 800

 -1املاداف والو،ا م

2 000

اجملموع الكلي (املقرب) ألف  +ابء

()3

21 800

21 800

االحرلاجاف من غري دماف املؤمتراف:

اجملموع القرعي
ي الل الدع ال انجمث بن بذ  13ز املالذ من ابء
جمموع ابء
()1
()2

3 200

2 000
300
2 300
341 100

ربين ص،فوي حلل ( 4 × 2أايم)  3 200والر.
الر وةذ املرك،ر يراوق ابملنصت ت ت تتذ  Interprefyوه ،مةدم لواو ربةط .ربلم ن اابصت ت ت تت،ل عوا هره اخلدمذ من أال واحد من عد منصت ت ت تتاف أ رى لداها ارك خمروةذ لراداد ي وةذ اخلدمذ .و رو الر الل املةدر والةاولذ اب راليف
اجلهذ اخلارجلذ املةدمذ لو دمذ.

م،ظ إ ار ال،ملق ( 4 × 1أايم)  1 100والر؛ أتجري حاس ت ت ت ت ت تت ،وااباذ ملد  4أايم
وم اعد خمصصذ لدع اخلدماف احملاسبلذ وإ ار امل،ار املاللذ  18 100والر.

50

والر؛ م،ظ من ربئذ اخلدماف الاامذ (الري األ رى) م ت ت ت ت ت تتاعد مؤقرذ عامذ (( 90 × 1ا،ما)

36 900

والر؛
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