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 للدول األطراف السادساالجتماع 
 2016أيلول/سبتمرب  7-5، جنيف
 من جدول األعمال املؤقت )ب(9البند 

 لدول األطراف السابع لجتماع التحضيرات ال
 المقدرة وتكاليفه ومكانهومدته  األطراف للدول السابع االجتماع تنظيم موعد

اتفاقية الذخاارر لالجتماع السابع للدول األطراف في التكاليف المقدرة   
 العنقودية

 مخكرة من األمانة  
جنيوف للدول األطراف يف اتفاقية الذخائر العنقودية، املعقوود يف  السادسقرر االجتماع  -1

للدول األطوراف  اجتماعا سابعا، أن يعقد 2016أيلول/سبتمرب  7إىل  5يف الفرتة من  بسويسرا
  .[الحقا  ذلك يؤكد  -]جنيف ، يف 2017عام يف  [يؤكد ذلك الحقا   - أيام ثالثةمدته ]
للوودول  السووادسبووالقرار املووذكور أعووالا املتالووذ يف االجتموواع  وهووذا الوثيقووة مقدمووة عمووال   -2

موووون  دوالر 189 900األطووووراف، وت بوووولي التتوووواليف التقديريووووة لعقوووود ذلووووك االجتموووواع، وقوووودرها 
  دوالرات الواليات املتحدة. ويتضمن اجلدول الوارد يف هناية الوثيقة تفاصيل هذا التتاليف.

ليف يسوووتند إىل التةربوووة السوووابقة وحةووو  العمووول واجلووودير بالوووذكر أن تقووودير هوووذا التتوووا -3
املتوقوو . وسووت حديد التتوواليف الفعليووة بعوود اختتووام االجتموواع وإصوواب األعمووال املت وولة بووه، علوو  أن 
تسوووةل  يووو  التتووواليف ذات ال ووولة يف ائسوووابات. وعندئوووذ، سوووت حديد علووو  هوووذا األسووواس أ  

  يف.تعديالت يف مسامهات املشاركل الذين يتقامسون التتال
أمووا بالنسووبة إىل الرتتيبووات املالييووة، هيووذكر ألووه وهقووا  للممارسووة املتبعووة يف املووؤ رات املتعووددة  -4

موووون  14األطووووراف املتعلقووووة بنووووجع السووووال  واالجتماعووووات ذات ال وووولة، وملووووا توووون  عليووووه املووووادة 
ركة يف االتفاقيووووة، تقتسوووو  التتوووواليف بوووول الوووودول األطووووراف والوووودول الوووو   ووووا مركووووج املراقوووو  املشووووا

ملراعوواة عوودد  االجتماعووات، اسووتنادا إىل جوودول األموو  املتحوودة لرل ووبة املقووررة موو  تعديلووه تناسووبيا  
  الدول املشاركة يف االجتماعات.
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مبواهقووة الوودول األطووراف علوو  التتوواليف املقوودرة وصوويلة تقاسوو  التتوواليف، سووتو ع د   ورهنووا   -5
رة اإل اليووة وال وويلة امل بقووة لتقاسوو  التتوواليف. إشووعارات باألل ووبة اسووتنادا  إىل التتوواليف املقوود

أن األلشوو ة السووالف ذكرهووا ال ترتتوو  عليمووا  ثووار ماليووة يف امليجاليووة العاديووة للمن مووة، ينبلوو   ومبووا
لرطووووراف املتعاقوووودة السووووامية أن تعموووود إىل دهوووو  ح ووووتما موووون التتوووواليف املقوووودرة هووووور اسووووتالمما 

  إشعارات األل بة املقررة.
 اتفاقية الخاارر العنقودية  االجتماع السابع للدول األطراف في :عنوان الدورة

 أيام دون المحاضذر المذوج(ة( 3)، 2017جنيف )يؤكَّد الحقاً(، مكان االجتماع: الموعد 
 ()يؤكد الحقاً 

 بدوالرات الواليات املتحدة

 بنود خدمات املؤ رات
خوووووووووووووووودمات 
 اجللسات*

وثووووائ  مووووا قبوووول 
 الدورة*

الوثوووووائ  ال وووووادرة 
 أثناء الدورة*

احملاضوووووووور 
 املوججة*

وثووائ  موووا بعووود 
 الدورة*

االحتياجووووووووات موووووووون 
 خدمات الدع *

االحتياجووووووووووات 
 المجموع* األخرى*

الرت وووووووووووة الشوووووووووووفوية وخدموووووووووووة          
 اجللسات

100 57       100 57 

 104 300   21 100  16 800 66 400  تر ة الوثائ 
االحتياجوووووات مووووون خووووودمات 

 (1)الدع 
      400 2 400 2 

 23 800 23 800       (2)االحتياجات األخرى
 187 600 26 200  21 100 - 16 800 66 400 57 100 المجموع 
  هرلك سويسر . 0.967الواحد من دوالرات الواليات املتحدة =  الدوالرسعر صرف  *  

الربلاجم  بنسبة من خدمات املؤ رات )مبا يف ذلك تتاليف الدع   االحتياجاتجمموع  -ألف   
 املائة( يف 13

600 187 

  :من غري خدمات املؤ رات االحتياجات -باء   
 2 000 املعدات واللوابم -1    
 2 000 المجموع الفرعي    
 300 يف املائة من باء 13تتاليف الدع  الربلاجم  بنسبة    
 2 300 مجموع باء     
 189 900 باءالمجموع الكلي )المقّرب( ألف +      

 دوالر   2 400( أيام 3 × 2هين صوت/تسةيل ) (1)
 100أيام  3تأجري حاسوب، طابعة وذاكرة حممولة ملدة دوالر؛  1 200أيام(  3 × 1وثائ  ) توبي موظف  (2)

 12 400 يوموووا   30موظوووف مووون هموووة ااووودمات العاموووة )الرتووو  األخووورى( مسووواعدة مؤقتوووة عاموووة ملووودة دوالر؛ 
  دوالر. 10 100؛ ومساعدة خم  ة لدع  اادمات احملاسبية وإدارة املوارد املالية ا  دوالر 

 

    


