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 االجتماع السابع للدول األطراف
 2017أيلول/سبتمرب  6-4جنيف، 
 )ب( من جدول األعمال املؤقت10البند 

 التحضريات لالجتماع الثامن للدول األطراف
 موعد تنظيم االجتماع الثامن للدول األطراف ومكانه وتكاليفه املقدرة

التكاليف املقدرة لالجتماع الثامن للددول األطدراف ا اتفاةيدل الدر ا ر   
 العنقوديل

 مركرة من األمانل  
الرخاار  الننوويير ، املنوروي ا جنيررف ر االجتمرا  الارا ل للردول األفرر ات ا اة اقير  قر    -1

نرا  للرردول األفرر ات اثم ، أن ينوررد اجتماعررا  2017أيلول/سربتمرب  6إىل  4 اويار ا ا ال ررمن مررن 
 لك الحوا [.ذ، ا ]جنيف يُؤكَّد 2018]مدةه ثالث  أايم يُؤكَّد ذلك الحوا [ ا عام 

خ ا االجتمرررا  الارررا ل للررردول وهرررخل الوثيوررر  مودمررر  عمرررال  رلوررر ار املرررخكور أعرررالل املت ررر -2
يوالر مرن يوالرا   234 400األف ات، وةُبّي  التكاليف املودرن لنود ذلك االجتما ، وقدرها 

 لتكاليف.االوالاي  املتحدن. ويتضمن اجلدول الواري ا هناي  الوثيو  ة اصيل هخل 
وعررررلع النمررررل  وينبغررررش اة ررررارن إىل أن التكرررراليف موررررد رن رالسررررتناي إىل    رررر  املا ررررش -3

ل   رره، علرر  أن ال املتصرراملتوقررل. وسررُتحد ي التكرراليف ال نليرر   نررد ااتتررام االجتمررا  وإ ررا  األعمرر
  ا ي ةنررديالأةارر ل عيررل التكرراليف ذا  الصررل  ا اعاررار . وعندرررخ ، لرردي و وررا  لررخلك 

 ماامها  املشاركّي الخين يتوامسون التكاليف.
الي رر ،  يررخك  أفرره و وررا  للممارسرر  املتبنرر  ا املررؤ  ا  املتنرردين أمررا رلناررب  إىل المةيبررا  امل -4

مرن اة اقير   14ملراين األف ات املتنلو   نز  الارال  واالجتماعرا  ذا  الصرل ، وملرا ةرنه عليره ا
  اقررل املشررارك م كررز امل الررخاار  الننووييرر ، ةوتاررا التكرراليف  ررّي الرردول األفرر ات والرردول الرر   ررا

عردي  اسبيا  مل اعاننديله ةنستنايا  إىل جدول األما املتحدن لألفصب  املو رن مل ةا االجتماعا ، ا
 الدول املشارك  ا االجتماعا .

ورهنررا  اوا ورر  الرردول األفرر ات علرر  التكرراليف املورردرن وصرريغ  ةواسررا التكرراليف، سررتُرن د   -٥
وارا  واسا التكراليف.طبو  لتامل إ نارا  رألفصب  استنايا  إىل التكاليف املودرن اةعالي  والصيغ 

ظمرررر ، ينبغررررش ييرررر  للمنأن األفشررررط  الاررررالف ذك هررررا ال ةمةررررل عليملررررا  اثر ماليرررر  ا امليزافيرررر  النا
المملا  ررررور اسررررت لألفرررر ات املتناقرررردن الاررررامي  أن ةنمررررد إىل ي ررررل حصررررتملا مررررن التكرررراليف املورررردرن

  إ نارا  األفصب  املو رن.

  CCM/MSP/2017/11 

    الر ا ر العنقوديل اتفاةيل

6 July 2017 

Arabic 

Original: English 
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 2018لعام اتفاةيل الر ا ر العنقوديل  للدول األطراف ا الثامناالجتماع  عنوان الدورة:  
 (الحقاً ذلك  يُقرَّر) دون حماضر موجزة(من أايم  3)، 2018الحقًا(،  يُقرَّر ذلكجنيف )كان االجتماع: املموعد   

 املؤ  ا  ا  نوي ادم
 *اجللاا   ادم
 (دوالر)رل

 *دورنرالقبل  واثرق ما
 (دوالر)رل

 *أثناع الدورن الواثرق الصايرن
 (دوالر)رل

 *املوجزن احملا  
 (دوالر)رل

 *دورنرال ند  واثرق ما
 (دوالر)رل

 *االحتياجا  من ادما  الدعا
 (دوالر)رل

 *ا ىاأل االحتياجا 
 (دوالر)رل

  *اجملموع
 )ابلدوالر(

ادم  المع  الش وي  و 
 100 63 200 6      900 ٥6 (1)اجللاا 

 500 140   600 18  800 1٥ 100 106  ة ع  الواثرق
االحتياجرررررررررررررررررررا  مرررررررررررررررررررن 

 400 2  400 2      (2)ادما  الدعا

 100 26 100 26       (3)ا ىاألحتياجا  اال
 100 232 300 32 400 2 600 18  800 15 100 106 900 56 اجملموع

  دوالرا  الوالاي  املتحدن  *

 
 من ادما  املؤ  ا   االحتياجا جممو   -ألف 
 100 232 املار ( ا 13)اا ا ذلك ةكاليف الدعا الربانجمش  ناب    

  :االحتياجا  من غري ادما  املؤ  ا  -رع  
 000 2 املندا  واللوا م -1 
   

 000 2 اجملموع الفرعي     
   
 300 ا املار  من رع 13ةكاليف الدعا الربانجمش  ناب    
   
 300 2 جمموع ابء     
 400 234 اجملموع الكلي )املقرَّب( ألف + ابء     
   
 .يوالر 6200أايم(  3×  1رسوم ةنايق االجتماعا  )احتياجا  أا ى:  (1)
 .يوالر 2 400أايم(  3×  2 ين صو /ةا يل ) (2)
            30ملررردن يوالر؛ موظرررف مرررن  مررر  ااررردما  النامررر  )ال ةرررل األاررر ى( ماررراعدن مؤقتررر  عامررر   200أايم  3يوالر؛ أتجرررري حاسررروب، فا نررر  وذاكررر ن  مولررر  ملررردن  1 200أايم(  3×  1موظرررف ةو يرررل واثررررق ) (3)

 يوالر. 12 400يوالر؛ ومااعدن خمصص  لدعا اادما  احملاسبي  وإيارن املواري املالي   12 300يوما  
    


