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االجتماع التاسع عشر

الهاي 19-15 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2021
البند  16من جدول األعمال المؤقت

المدة التي سيستغرقها االجتماع العشرين للدول األطراف والمسائل المتعلقة
بالتحضيرات لالجتماعين العشرين والحادي والعشرين للدول األطراف

التكاليف المقدرة لالجتماع الحادي والعشرين للــدول األطراف في اتفاقيـة حظـر
استعمـال وتخزين وإنتـاج ونقــل األلغــام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام*
مذكرة من األمين العام
األل اغ
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قرر االجتماع التاسع ع ع ععد ع ع ع ع ععر لتدول األح ار ست ااماوتخ ينر اسع ع ع ععتاداغ واا ن و تا و
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واُ عدمغ ،ع ا ال قت عخ عمبا قعال رار المع ك ر وعبا و،ت اتضع ع ع ع ع ع ععمن ا عالتف ا عد رعخ قمبت 591 400

المضععا ل لرس ار وادمهر،اا المو ست المترل من  15إلى  19ا ععرن النا تو سمبر2021ا ع د االجتماع الو ععرن
لتدول األح ار ست االاماوتخ ست جنتفا س سراا ست ا رن النا تو سمبر  -كا ن األولو يسمبر .2023
دوالر من دوالرات الواليـات المتحـدة لاعدمعاا المؤامر ورهر،عا من الاعدمعاا .و ر ست الاعدول المرس

تعان

امصع ععهتت لا ا الت التف .واادر اة ع ععارل إلى و ن الت التف م درل عتى وسع ععات التارلخ السع ععاق خ ويا الوم
المت قد .ومعا الت عالتف الموتتعخا سسع ع ع ع ع ع ععتُاع مد قوعد امتتعاغ المؤامر عنعد مورسعخ عع .الومع عتى وجع العدقعخ.
وعندئ ٍ ا اُاد وس ا ل لك وي اود با ست مسا،ماا الم اركهن ال ن ت اسم ن الت التف.
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ووما فتما توت قالتراهباا المالتخا فتادر الت كهر قأن الم رل  1من الما ل  14من االاماوتخ انص
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ولما ون األعمال التاضع ع ععهر خ لبجتماع الاا ي والو ع ع ععر ن سع ع ععتني ي عتى ا التف سع ع ععهت غ سواا

عدول األح ار والعدول رهر األح ار ست ،ع ا االامعاوتعخا الم ع ع ع ع ع ع ععاركعخ سهاعاا وس ع ا
عتى ون "اتامع الت عالتف ال ُ
لادول األ صبخ الم ررل لرم المتادل مودالا عتى النا المبئ ".

م عدمع اا وون ع عد االجتمعاع نب ت وال اتراع .عتتع ويعخ رقعار معالتعخ ست المه ا تعخ الوعا يعخ لتمننمعخا سع ن األمعا خ
سعتود واصعدر إ عواراا قاأل صعبخ س ر م اس خ االجتماع التاسعد ع عر لتدول األح ار

المرس خا وس ا لتممارسخ الموا ل.
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و نب ت لتدول األح ار

اة واراا المتوت خ قاأل صبخ.

*

اأمر ا دي  ،ا ال قت خ لنرو
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عتى الت التف الم درل

ون ا ع ع ع ع ععرع ست سد و صع ع ع ع ععبتاا الم ررل من الت التف الم درل س ر اسع ع ع ع ععتبغ

مارجخ عن إ ار ل الااخ الم ِّدمخ لاا.

(يحدد التاريخ الحق ًا) ( 5أيام دون محاضر موجزة)
موعد عقد االجتماع :المكان جنيف ،تشرين الثاني/نوفمبر  -كانون األول/ديسمبر ُ 2023
مدماا االجتماعاا*
ن مدمخ المؤامر

والر

مدماا الترجمخ ال م خ والاتساا

92 800

والر

317 800

االيتتاجاا من مدماا الدع

والر

5 800

4 000

317 800

92 800
ولف-

قا -

5 800

-

11 300

4 000

مام ع ايتتاجاا مدمخ المؤامر ( امبا ا التف الدع البر امات نسبخ  13ست المائخ)
ايتتاجاا رهر متصتخ قادمخ المؤامر

الموداا والت ازغ وصتا خ قاعدل البتا اا الااصخ ت دي الت ار ر ال حنتخ وااد ناا رقمت ا
المجموع الفرعي:

جت -

الي ارئ  15ست المائخ

4 000
65 600

65 600

65 600

497 300

497 300
15 000
15 000

ا التف ع البرامج نسبخ  13ست المائخ من قا
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والر

334 900

()2

دوالراا ال الياا المتادل

والر

11 300

( )1

المجموع
*

والر

والر

والر

ايتتاجاا ومرى* المام ع*

92 800

ارجمخ ال قائ

ايتتاجاا ومرى

وقائ ما قب الدورل*

االيتتاجاا من
ال قائ الصا رل
المااضر الم ج ل* وقائ ما قود الدورل* مدماا الدع *
وقنا الدورل*

المجموع (قا ):

2 000
17 000
77 100

المجموع الكلي ألف  +باء  +جيم (مقرباً)

591 400

()1

سنت ص اواساه ( 5 × 2وياغ)  4 000والر

()2

م ظف ة ارل ال قائ ( 5 × 1وياغ)  1 300والر؛ اس ععتراار ياس ع ع وحاقوخ لمدل ممس ععخ وياغ  100والر؛ س ععيراهر ( 90 × 1م ا)  36 900والر؛ مس ععاعدل ميرس ععخ لتادماا المااس ععبتخ و ارل
الم ار المالتخ  27 300والر.
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عنوان الدورة:
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االجتماع الحادي والعشرون للدول األطراف في اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد ،وتدمير تلك األلغام

