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  الدورة الرابعة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨-٢٤مراكش، املغرب، 

  ** من جدول األعمال املؤقت٢البند 
  : استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

      التجرمي وإنفاذ القانون والتعاون الدويل  
  االحتياجات من املوارد الالزمة لتشغيل آلية استعراض تنفيذ     

      ***ملكافحة الفساد  األمم املتحدةاتفاقية
      مذكرة من األمانة    

    مقدمة  -أوالً  
 ٣/١ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، يف قـراره                 َدشدَّ  -١

آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد        أنَّ   ، على "آلية االستعراض "املعنون  
شـياً  اومت. زاهةـ ميزانية تكفل هلا العمـل علـى حنـو يتـسم بالكفـاءة واالسـتمرار والنـ       ستحتاج إىل 

، إىل األمـني العـام أن يكفـل تـوفري         ٦٤/٢٣٧مع هذا القرار طلبت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا            
  .التمويل الكايف آللية االستعراض

ومـات ماليـة عـن املـوارد         يف هذه الوثيقة إىل مـؤمتر الـدول األطـراف معل           م األمانةُ قدِّوُت  -٢
 ســواء مــن امليزانيــة العاديــة أو مــن املــسامهات  ٢٠١١-٢٠١٠الــيت وردت عــن فتــرة الــسنتني  
ــة؛ واملــصروفات املتكبَّــ  ــالطوعي ــدة واملتوقَّ ــسنة   ع تكبُّ ــسبة خــالل ال دها اســتناداً إىل اخلــربة املكت

  .٢٠١٣-٢٠١٢األوىل من تشغيل اآللية؛ واالحتياجات من املوارد خالل فترة السنتني 



 

2 V.11-85259 
 

CAC/COSP/2011/4

االحتياجات من موارد امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية   -ثانياً  
      ، استناداً إىل تقديرات أولية٢٠١١-٢٠١٠خالل فترة السنتني 

    االحتياجات من موارد امليزانية العادية اليت أقرهتا اجلمعية العامة  - ألف  
ــةُ   -٣ ــت اجلمعي ــرة  طلب ــة، يف الفق ــا  ١٧ العام ــن قراره ــام أن  ٦٤/٢٣٧ م ، إىل األمــني الع

يواصل تزويد مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة بـاملوارد الالزمـة لتمكينـه مـن                      
الترويج، بـصورة فعالـة، لتنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد ولتأديـة مهامـه بوصـفه                       

لبت اجلمعية العامة إىل األمـني العـام أن يكفـل           كما ط . أمانة مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية     
  . ٣/١شياً مع قرار املؤمتر االتمويل الكايف لآللية اجلديدة الستعراض تنفيذ االتفاقية، مت

ــها مــن     االحتياجــاُتوقــد ُحــدِّدت   -٤ ــة االســتعراض، املطلــوب متويل ــة وآلي ــة لألمان  املالي
منـع ومكافحـة ممارسـات الفـساد         لجنة الثانيـة عـن    امليزانية العادية، على النحو التايل يف تقرير ال       

تلـك األمـوال إىل بلـداهنا األصـلية علـى       وحتويل األموال املتأتية من مصدر غري مشروع وإعـادة 
) A/64/422/Add.2الوثيقـة   (ملكافحـة الفـساد    مع اتفاقيـة األمـم املتحـدة   شياًاوجه اخلصوص، مت

 ):A/64/599الوثيقة (ويف تقرير اللجنة اخلامسة ذي الصلة 

 ووظيفـة واحـدة مـن    ٢- ف٣ و٣- ف١ و٤- ف٢ و٥- ف١ و ١-مد ١  )أ(  
فئة اخلدمات العامة؛ االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني ونفقـات التـشغيل العامـة ذات               

  ؛)تكاليف صيانة احلواسيب واالتصاالت(الصلة 
 مـن أجـل     توفري خدمات الترمجة الشفوية إىل ست لغات وخدمات املـؤمترات           )ب(  

 أيـام سـنوياً، والترمجـة التحريريـة ملائـة           ١٠اجتماع واحـد يعقـده فريـق اسـتعراض التنفيـذ ملـدة              
 . صفحة من الوثائق إىل ست لغات سنوياً

 وأدرجتـها يف امليزانيـة   ٦٤/٢٣٧ت اجلمعيـة العامـة هـذه االحتياجـات يف قرارهـا          وأقرَّ  -٥
  .٢٠١١-٢٠١٠الربناجمية لفترة السنتني 

، املراقبـة الدوليـة للمخـدرات،    ١٦ يف إطار الباب  إضافية  موارد ت أتيح اصوبوجه خ   -٦
ــع ــة   ومن ــة اجلنائي ــة واإلرهــاب، والعدال ــاب ؛اجلرمي ــا)و (٢٨ والب ــاب ؛، اإلدارة، فيين  ،٣٦ والب

، اإليــرادات ١ بــنفس املبــالغ يف إطــار بــاب اإليــرادات   البــاب األخــريالتقيــيم الــذايت، وُعــّوض 
لفتـرة   ت اإللزاميـة مـن مرتبـات املـوظفني، مـن امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة        مـن االقتطاعـا   املتأتيـة 

 .٢٠١١-٢٠١٠السنتني 
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ــسنتني        -٧ ــرة ال ــشئت لفت ــيت أن ــذه الوظــائف اإلضــافية ال ــي ه ــام ٢٠١١-٢٠١٠وتف  مبه
األمانة األساسية املتمثلة يف تقدمي خدمات جوهريـة وتقنيـة إىل فريـق اسـتعراض التنفيـذ؛ وهـي                   

يبلـغ عـدد الـدول األطـراف     ( خاص عن تنظيم االستعراضـات القطريـة ودعمهـا     مسؤولة بوجه 
ــسنة األوىل    ــستعَرضة خــالل ال ــة٢٦امل ــستعَرض     ) دول ــيت سُت ــدان ال ــار البل ــدءاً باختي ــك ب ؛ وذل

والنظــراء املــستعرِضني، ومــروراً بتحليــل تقــارير التقيــيم الــذايت واملعلومــات التكميليــة الــواردة،  
ل فيما بني البلدان، وانتهاًء بإعداد خالصات وافيـة وتقـارير مواضـيعية             وتيسري إجراء حوار فعا   

 .وإقليمية بشأن استعراض التنفيذ

 اجتماعـاً، أي بواقـع   ٤٠ مـوارد لعقـد   ، ُخصِّصتوفيما يتعلق بفريق استعراض التنفيذ      -٨
 للفريـق كـل سـنة، وملعاجلـة مـا يتـصل هبـا مـن تقـارير ووثـائق معلومـات خلفيـة؛             اجتماعـاً  ٢٠

ــاب   ــصادي واالجتمــاعي وإدارة    ٢وذلــك يف إطــار الب ــة واجمللــس االقت ــة العام ، شــؤون اجلمعي
 .٢٠١١-٢٠١٠املؤمترات، من امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

    
  ١اجلدول 

  ، ٢٠١١-٢٠١٠االحتياجات من موارد امليزانية العادية خالل فترة السنتني 
  هتا اجلمعية العامةاليت أقرَّ

  

 

  املبلغ
بدوالرات الواليات (

باب امليزانية )املتحدة
   الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا

   ٣-  ف١ و٤-  ف٢ و٥-  ف١ و١- مد ١ ()أ(الوظائف
  )مستوى آخر( خ ع - ١ و٢-  ف٣و

١٦ ٦٠٠ ٤٠٩ ١ 

 ١٦ ٣٠٠ ٢٢٩ االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني

 ١٦ ٤٠٠ ٢٣ )والر لكل موظف سنوياً د١ ٣٠٠(صيانة احلواسيب 

 واو ٢٨ ٠٠٠ ٢٧ ) دوالر لكل موظف سنويا١ً ٥٠٠(تكاليف االتصاالت 
  ٣٠٠ ٦٨٩ ١اجملموع الفرعي

   فريق استعراض التنفيذ
  أيام من االجتماعات سنوياً، ١٠( خدمات الترمجة الشفوية

 وخدمات املؤمترات)  لغات٦
٢ ٦٠٠ ٣٩٣ 

 ٢ ٤٠٠ ٣٩٥  لغات٦ صفحة سنوياً، ١٠٠: قوثائالترمجة التحريرية لل

  ٠٠٠ ٧٨٩اجملموع الفرعي
٣٠٠-  ٢٢٩اإليرادات املتأتية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني   
  ٠٠٠ ٢٤٩ ٢ اجملموع

، وذلك جديدةالوظائف اليت تظهر يف هذا اجلدول تعرض تكاليفها باعتبارها وظائف   )أ(  
  .تأخر األويل يف تعيني شاغليهايف ظل مراعاة ال



 

4 V.11-85259 
 

CAC/COSP/2011/4

  االحتياجات من املوارد اخلارجة عن امليزانية خالل فترة السنتني   - باء  
    ، استناداً إىل تقديرات أولية٢٠١١- ٢٠١٠

 االحتياجات اإلضافية الالزم متويلها من املوارد اخلارجة عن امليزانية مـن أجـل آليـة                إنَّ  -٩
ن تكـــاليف االتـــصاالت والترمجـــة  تتـــضّم٢٠١١-٢٠١٠االســـتعراض خـــالل فتـــرة الـــسنتني 

التحريريــة مــن لغــات عمــل اآلليــة وإليهــا أو مــن لغــات اآلليــة احملــددة لفــرادى االستعراضــات    
وإليها، وتكاليف السفر وبدالت اإلعاشة اليوميـة اخلاصـة بـتمكني ممثلـي أقـل البلـدان منـواً مـن                

مصروفات التدريب ونفقات التـشغيل     حضور االجتماعات السنوية لفريق استعراض التنفيذ، و      
ــا،          ــد يف فيين ــيت تعق ــشتركة ال ــات امل ــة واالجتماع ــارات القطري ــاليف الزي ــة؛ وكــذلك تك العام
والترمجــة التحريريــة والــشفوية إىل لغــات أخــرى خــالف لغــات عمــل اآلليــة الــست إذا طلبــت 

  .ذلك الدولة الطرف املستعَرضة
 العام، بناء على طلـب املـؤمتر، علـى فريـق             هذه االحتياجات عرض األمني    وفيما خيصُّ   -١٠

املعقـود يف فيينـا     (استعراض التنفيذ اقتراحاً، التماساً لنظر الفريق وبته فيـه أثنـاء اجتماعـه األول               
، يطرح وسـائل أخـرى لتمويـل آليـة     )٢٠١٠يوليه / متوز٢يونيه إىل /حزيران ٢٨يف الفترة من    

تعلقــة باالحتياجــات مــن املــوارد الالزمــة   االســتعراض؛ وذلــك ضــمن مــذكرة األمــني العــام امل  
ــسنتني     ــريت الــ ــتعراض لفتــ ــة االســ ــشغيل آليــ ــة  (٢٠١٣-٢٠١٢ و٢٠١١-٢٠١٠لتــ الوثيقــ

CAC/COSP/IRG/2010/5.( 

وبناء عليه أُجري تقـدير أويل لالحتياجـات املاليـة اإلضـافية الـالزم متويلـها مـن مـوارد                      -١١
، أهنـا تبلـغ   ٢جد، كما يظهر يف اجلدول       فو ٢٠١١-٢٠١٠خارجة عن امليزانية لفترة السنتني      

 .دوالر سنوياً ١ ٦٣٠ ٠٠٠دوالر أي  ٣ ٢٦٠ ٠٠٠
    

  ٢اجلدول 
، ٢٠١١-٢٠١٠االحتياجات من املوارد اخلارجة عن امليزانية خالل فترة السنتني 

   استناداً إىل تقديرات أولية
  
 سنويا٢٠١١ً‐٢٠١٠املبلغ  
 )بدوالرات الواليات املتحدة(  

٦٧٨ ٠٠٠ اركني يف زيارات قطرية واجتماعات مشتركةسفر املش  ٣٣٩ ٠٠٠  
١ ٧٨٧ ٤٠٠  ترمجة قائمة التقييم الذايت املرجعية واملواد الداعمة ذات الصلة  ٨٩٣ ٧٠٠  

٤٥٩ ٠٠٠  مشاركة أقل البلدان منواً يف دورات فريق استعراض التنفيذ  ٢٢٩ ٥٠٠  

٢٦٧ ٨٠٠  تدريب اخلرباء احلكوميني  ١٣٣ ٩٠٠  

٦٧ ٨٠٠ات التشغيل العامة املتعلقة باتصاالت املؤمتر وعقد اللقاءات بالفيديونفق  ٣٣ ٩٠٠  

٣ ٢٦٠ ٠٠٠ )الربنامج ختص تكاليف دعم يف املائة ١٣شامالً نسبة (اجملموع   ١ ٦٣٠ ٠٠٠  
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 دوالراً علــى هيئــة مــسامهات طوعيــة ٣ ٩٨٨ ٠٤٦ وقــد ورد حــىت تارخيــه مــا جمموعــه  -١٢
من كل من أستراليا وأملانيا والربازيل والـسويد وسويـسرا وفرنـسا وقطـر               ٢٠١١-٢٠١٠للفترة  

ــا العظمــى و     ــدا واملكــسيك واململكــة املتحــدة لربيطاني ــدا   إوكن ــرويج وهولن ــشمالية والن ــدا ال يرلن
كما قدم كـل مـن االحتـاد الروسـي          . والواليات املتحدة األمريكية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي      

واملسامهات الطوعيـة الـيت وردت حـىت اآلن تغطـي كـل االحتياجـات               . عينيةوالربتغال مسامهات   
  .، استناداً إىل التقديرات األولية٢٠١١-٢٠١٠اإلضافية لآللية خالل فترة السنتني 

ــة اســتناداً إىل       إالَّ  -١٣ ــسنوات الالحق ــديرات ال ــيح تق ــضح أعــاله، تنق ــا يت ــتعني، كم ــه ي  أن
 .ةمصروفات السنة األوىل من تشغيل اآللي

    
    املصروفات الفعلية خالل السنة األوىل من تشغيل اآللية  -ثالثاً  

ــة اخلاصــة بالــسنة األوىل قــد وضــعت يف صــيغتها      -١٤ مل تكــن كــل االستعراضــات القطري
النهائيـة حـىت وقــت كتابـة هـذا الــنص؛ ومـن مث تــستند شـىت البنـود املاليــة إىل تقـديرات تراعــي         

  . ومت تقريب التقديرات إىل أقرب ألف دوالر. لةمتوسط تكاليف االستعراضات املستكَم
    

    )موارد امليزانية العادية(ترمجة وثائق دورات فريق استعراض التنفيذ     
 صـفحة وثـائق رمسيـة    ٢٤٨ حـىت اآلن  ُترمجـت  ٢٠١١-٢٠١٠يف فترة الـسنتني احلاليـة       -١٥

) ٢٠١٠يوليــه /ز متــو٢ - يونيــه/ حزيــران٢٨(خاصــة بالــدورة األوىل لفريــق اســتعراض التنفيــذ  
ودورتـه  ) ٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول ١ - نوفمرب/ تشرين الثاين٢٩(ودورته األوىل املستأنفة   

ــة  ــار٣٠(الثاني ــران٣ - مــايو/ أي ــه / حزي ــه ) ٢٠١١يوني ــة  ودورت ــة املــستأنفة املقبل  ٩ إىل ٧(الثاني
متر الـدول   تتعلـق بآليـة االسـتعراض علـى مـؤ      إضـافية  كما ستعرض وثائق.)٢٠١١سبتمرب  /أيلول

جممـوع عـدد     أنَّ   وهذا يعين . ٢٠١١أكتوبر  /األطراف الذي سيعقد يف مراكش يف تشرين األول       
.  صـفحة ٢٠٠صفحات الوثائق الرمسية املترمجة سيتجاوز اجملموع التقديري لفتـرة الـسنتني وهـو            
  .دةوهذه الزيادة يف عدد الصفحات َعوَّضها جزئياً ختفيض يف تكاليف الترمجة املوّح

الدورتني األوليني للفريـق العامـل املعـين مبنـع الفـساد، الـذي               أنَّ   أضف إىل ذلك أنه مبا      -١٦
 قـد ركزتـا علـى البـتِّ       ) ٢٠١١أغـسطس   / وآب ٢٠١٠ديـسمرب   /كانون األول (أنشئ حديثاً،   

يف أولوياته ووضع برنامج عمله فقد اخنفضت احتياجات الفريـق مـن الوثـائق يف فتـرة الـسنتني                   
جل اسـتخدام امليزانيـة املعتمـدة اسـتخداماً كـامالً وفعـاالً أعيـد توزيـع                 ومن أ . ٢٠١١-٢٠١٠

إعـادة التوزيـع هـذه لـن تكـون           أنَّ   إالَّ. املوارد لتغطية تزايد احتياجات فريـق اسـتعراض التنفيـذ         
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ممكنة خالل فترة السنتني القادمة اليت سيبدأ أثناءها الفريق العامـل املعـين مبنـع الفـساد يف تنفيـذ                    
  .مله تنفيذاً تاماًبرنامج ع

ــأخُّمث إنَّ  -١٧ ــارير       الت ــة للتق ــصيغة النهائي ــَع ال ــةَ وَوْض ــذي شــاب االستعراضــات القطري ر ال
ــائق رمسيــة علــى فريــق       ــة أدى إىل عــرض عــدة وث القطريــة ومــا يتعلــق هبــا مــن خالصــات وافي

لـدروس   اسـتناداً إىل ا ،لكـن . استعراض التنفيـذ باعتبارهـا ورقـات غرفـة مـؤمترات ال ترمجـة هلـا          
املــستفادة مــن أوىل ســنوات تــشغيل اآلليــة ســتتبع االستعراضــات القطريــة جــدوالً زمنيــاً أكثــر   

بلغــات األمــم إحكامــاً يف الــسنة الثانيــة؛ ومــن مث ســُتعرض كــل الوثــائق الرمسيــة علــى الفريــق     
 .املتحدة الرمسية الست

يق استعراض التنفيذ مشاركة أقل البلدان منواً، األطراف يف االتفاقية، يف اجتماعات فر    
    )موارد خارجة عن امليزانية(

غُطيت تكاليف السفر وبدالت اإلعاشة اليومية ملمثلي أقل البلـدان منـواً، األطـراف يف                 -١٨
 مــن أجــل متكينــهم مــن املــشاركة يف الــدورة األوىل لفريــق اســتعراض التنفيــذ الــيت )١(،االتفاقيــة

ويف )  منـدوباً  ٢٤ (٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٢ه إىل   يونيـ / حزيـران  ٢٨عقدت يف فيينا يف الفترة مـن        
 ١نـوفمرب إىل  / تـشرين الثـاين  ٢٩دورته األوىل املستأنفة اليت عقدت يف فيينا أيضاً يف الفترة من           

.  دوالر تقريبـاً ١٩٣ ٠٠٠، وتبلغ تلك التكـاليف     ) مندوباً ٢٦ (٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 
  .ذا البندوال يتوقع أن تكون هناك مصروفات أخرى يف إطار ه

    
   ٣اجلدول 

  تكاليف مشاركة أقل البلدان منواً يف فريق استعراض التنفيذ
  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  

 )السنة األوىل (٢٠١١يوليه /املصروفات الفعلية حىت متوز ٢٠١١‐٢٠١٠التكاليف السنوية املتوقعة للفترة 

١٩٣ ٠٠٠ ٢٢٩ ٥٠٠ 
    

───────────────── 
، مجهورية تنـزانيا املتحدة، إثيوبيا، أنغوال، أوغندا، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، توغو، مجهورية أفريقيا الوسطى )1(  

ي،  مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، جيبويت، رواندا، زامبيا، سان تومي وبرينسيب
 مل تعد مصنفة ضمن أقل ٢٠١١اعتباراً من عام (بيساو، ليسوتو، مايل، مدغشقر، مالوي، ملديف - السنغال، غينيا
  .انيا، موزامبيق، النيجر، هاييت، اليمن، موريت)البلدان منواً
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    )خارجة عن امليزانيةموارد (تدريب اخلرباء احلكوميني     
 املتعلقـة بـاخلرباء احلكـوميني        واملبادئ التوجيهية   آللية االستعراض  وفقاً لإلطار املرجعي    -١٩

 حلقــات عمــل تدريبيــة لتعريــف جهــات اتــصال الــدول األطــراف        املكتــب، نظــم واألمانــة
 لالتفاقيـة   املستعَرضة واخلرباء احلكوميني من الدول األطـراف املـستعرِضة باألحكـام املوضـوعية            

ــة االســتعراض   ــة يف عملي ــة املتبع ــد ُعقــدت ســبع  .واملنهجي ــة  فق ــات تدريبي اســتندت إىل ،  حلق
، يف كـــل مـــن داكـــار وبنمـــا والربـــاط وموســـكو وفيينـــا  اللغـــوي للـــدولو  اإلقليمـــيالتـــوّزع

 حلقــة عمــل أخــرية خمصــصة الغــرض، خــالل األســبوع الــذي  قــدتوُع. وجاكارتــا وبريتوريــا
ستأنفة لفريق استعراض التنفيذ، من أجل الدول األطراف الـيت مل تـستطع             عقدت فيه الدورة امل   

 مــن حلقــات العمــل األخــرى؛ وذلــك ضــماناً حلــصول كــل الــدول األطــراف          حــضور أيٍّ
وعلــى الــرغم مــن عقــد تلــك  . املــستعَرضة والــدول األطــراف املــستعرِضة علــى فــرص تدريبيــة 

قد لزمـت تغطيـة تكـاليف الترمجـة الـشفوية يف             اإلقليمي واللغوي ف   التوّزعاحللقات استناداً إىل    
  . أربع حلقات منها

 خــبرياً مــن ٣٠ندت التكــاليف التقديريــة األوليــة لتــدريب اخلــرباء إىل مــشاركة   واســَت  -٢٠
 أنـه متـت، بنـاء علـى طلـب الـدول األطـراف، تغطيـة تكـاليف خـبري                     إالَّ. البلدان الناميـة سـنوياً    

كل بلد مستعرِض من خالل مسامهات طوعية؛ ممـا         واحد من كل بلد مستعَرض وخبريين من        
 خـبرياً، وبـذلك ارتفعـت التكـاليف الفعليـة إىل مـا يقـرب               ٢٢٧وصل بإمجايل عدد اخلـرباء إىل       

  .وال يتوقع أن تكون هناك مصروفات أخرى يف إطار هذا البند.  دوالر٢٧٨ ٠٠٠من 
 ت عـدة ر املرجعـي، طلبـ  ظّمـت مبوجـب اإلطـا    حللقـات العمـل التدريبيـة الـيت نُ        ومتابعةً  -٢١

طراف مستعَرضة من األمانة احلصول على مزيد من املساعدة الستكمال التقييم الـذايت،             أدول  
، يف إطـار واليتـه    التنفيـذ وقـد ينظـر فريـق اسـتعراض       .  من املبـادئ التوجيهيـة     ١٥عمالً بالفقرة   

ريب وطــين علــى قائمــة  تــدإمكانيــة تــوفرياملتعلقــة باملــساعدة التقنيــة لتنفيــذ االتفاقيــة، يف مــدى 
 . فيما خيّص الدول األطراف املستعَرضة املرجعيةالتقييم الذايت

    
  ٤اجلدول 

  تكاليف تدريب اخلرباء احلكوميني
  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  

 )السنة األوىل (٢٠١١يوليه /املصروفات الفعلية حىت متوز٢٠١١‐ ٢٠١٠التكاليف السنوية املتوقعة للفترة 

٢٧٨ ٠٠٠ ١٣٣ ٩٠٠ 
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    )موارد خارجة عن امليزانية(تكاليف املؤمترات اليت تعقد عرب الفيديو واهلاتف     
د عـرب الفيـديو واهلـاتف ُخفـضت التكـاليف الفعليـة مـن           عقَـ  املـؤمترات الـيت تُ     فيما خيصُّ   -٢٢

خالل تفضيل عقـد املـؤمترات عـرب اهلـاتف علـى عقـدها عـرب الفيـديو وأيـضاً مـن خـالل تنظـيم               
ــوازي مــع حلقــات العمــل       لقــاءات  ــة واجتماعــات مــشتركة تعقــد وجهــاً لوجــه علــى الت أولي

التدريبية والدورة املستأنفة لفريق استعراض التنفيذ واجتماعات الفريق العامـل املعـين باسـترداد              
املوجودات والفريق العامل املعـين مبنـع الفـساد كلمـا كـان مـسؤولو جهـات االتـصال واخلـرباء             

تكـاليف االتـصاالت أدرجـت     أنَّ أضـف إىل ذلـك  . ثناء تلـك األحـداث  احلكوميون حاضرين أ  
 فيما خيص كـل وظيفـة مـن الوظـائف املمولـة       ٢٠١١-٢٠١٠يف امليزانية العادية لفترة السنتني      

دة يف   تكـاليف حمـدَّ    د أيُّ كبَّـ لذا مل ُتتَ  ).  واو من امليزانية الربناجمية    ٢٨الباب  (من امليزانية العادية    
  .إطار هذا البند

    
  ٥اجلدول 

  تكاليف املؤمترات اليت تعقد عرب الفيديو واهلاتف
  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  

 )السنة األوىل (٢٠١١يوليه /املصروفات الفعلية حىت متوز٢٠١١‐ ٢٠١٠التكاليف السنوية املتوقعة للفترة 

 صفر ٣٣ ٩٠٠
    

    )موارد خارجة عن امليزانية(ترمجة الوثائق     
 جيـوز إجـراء عمليـة االسـتعراض القُطـري بـأيِّ      " من اإلطار املرجعـي،    ٥١قرة  وفقاً للف   -٢٣

وتتوىل األمانة مـسؤولية تـوفري مـا يلـزم مـن ترمجـة حتريريـة وشـفوية                  . لغة من لغات عمل اآللية    
ع أن ومـن املتوقَّـ   ."إىل أيٍّ من لغات عمل اآللية حـسبما يكـون ضـرورياً ألداء مهامهـا بكفـاءة         

مبــا يــشمل الــردود علــى قائمــة  (اضــات القطريــة إىل ترمجــة بعــض الوثــائق  حتتــاج شــىت االستعر
وقــد ذهبــت . مــن لغــة رمسيــة إىل أخــرى) التقيــيم الــذايت املرجعيــة واملــواد الداعمــة ذات الــصلة

صــفحة خــالل كــل فتــرة ثنائيــة  ٤ ٠٠٠التقــديرات األوليــة إىل أنــه ســيلزم يف املتوســط ترمجــة 
  .لغة إىل أخرىمن )  صفحة سنويا٢ً ٠٠٠(السنوات 

 الـــيت أجريـــت يف الـــسنة األوىل مـــن دورة ٢٦ومـــن بـــني االستعراضـــات القُطريـــة الــــ  -٢٤
 استعراضــاً بلغــتني، واستعراضــان  ١٤ استعراضــات بلغــة واحــدة، و ١٠االســتعراض، أجريــت 

وبعـد ضـمان ترمجـة كامـل الـرد علـى قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة، طلـب إىل                   . بثالث لغات 
  . ف املستعَرضة اختيار أكثر الوثائق الداعمة أمهية متهيدا لترمجتها هي األخرىالدول األطرا
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 خـدمات    يف الـسنة األوىل     من اإلطار املرجعي، وفَّرت األمانـة أيـضاً        ٥٢وفقاً للفقرة   و  -٢٥
   .ترمجة من لغتني ليستا من لغات عمل اآللية وإليهما

كاملــة علــى قائمــة التقيــيم الــذايت  بــد مــن ترمجــة الــردود ال  ة حــاالت كــان الويف عــدَّ  -٢٦
املرجعية وكذلك العديد من الوثائق الداعمة من لغة عمل إىل لغيت عمل أخـريني؛ ممـا أدى إىل                  

يوليــه / صــفحة خــالل الــسنة األوىل حــىت متــوز٥ ٢٠٠مــا جمموعــه (جتــاوز التقــديرات األوليــة 
  ). صفحة سنويا٢ً ٠٠٠ بدالً من عدد الصفحات الذي كان مقدراً يف البداية وقدره ٢٠١١

وعـالوة علـى    . وكان لزاماً اسـتيعاب احتياجـات الترمجـة علـى امتـداد عمليـة االسـتعراض                 -٢٧
ترمجة الردود على قائمة التقييم الذايت املرجعيـة والوثـائق الداعمـة هلـا وتقريـر االسـتعراض القطـري                    

املكــتيب للتعليقــات الــيت النــهائي مت تــوفري خــدمات الترمجــة التحريريــة والــشفوية أثنــاء االســتعراض   
أبــدهتا الــدول األطــراف املــستعرِضة وخــالل احلــوار الــذي دار بعــد ذلــك مــع الدولــة الطــرف            

كما ُترجم أيضاً، عند الطلب، إىل لغات عمل االستعراض القطري كـلٌ مـن مـشروع                . املستعَرضة
  . النهائيةتقرير االستعراض القطري واخلالصة الوافية قبل اعتمادمها ووضعهما يف صيغتهما

 ع التوليفات اللغوية إىل اختناقـات ختـصُّ        عدد صفحات الترمجة وتنوُّ     ارتفاعُ وقد أّدى   -٢٨
فلــم يكــن مــن املمكــن لقــدرة دائــرة إدارة املــؤمترات .  مــن املــوارد البــشرية واملــوارد املاليــةكــالًّ

واحـد مــن  مبكتـب األمـم املتحـدة يف فيينـا أن تـضمن تـسليم الوثـائق املترمجـة يف غـضون شـهر           
 املسامهات الطوعية مل تكن كافية لتغطية االحتياجـات اإلضـافية           مث إنَّ . استالم القائمة املرجعية  

  . من الترمجة التحريرية بأسعار الترمجة الرمسية املوحدة املعمول هبا يف األمم املتحدة
ذن ومــن أجــل اإلســراع بعمليــة الترمجــة التحريريــة وتقلــيص التكــاليف الكليــة تقــرر إ     -٢٩

إسناد ترمجـة الـردود علـى قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة والوثـائق الداعمـة ذات الـصلة هبـا إىل             
ــين           ــم املتحــدة املع ــب األم ــة ملكت ــة التابع ــب امليداني ــبكة املكات ــن خــالل ش ــة م ــات خارجي جه

  .باملخدرات واجلرمية
دوالر  ٢٤٢ ٠٠٠ الترمجة التحريرية، وقـت حتريـر هـذه املـذكرة،          وقد بلغت تكاليفُ    -٣٠
واستناداً إىل االستعراضات القطريـة الـيت تكـاد تكـون مـستكملة ذهبـت التقـديرات إىل             . تقريباً
صــفحة حتتــاج إىل ترمجــة، فيمــا يتعلــق علــى وجــه اخلــصوص    ١ ٠٠٠ زال هنــاك حنــو أنــه مــا

بالوثــائق اإلضــافية املتبادلــة أثنــاء الزيــارات القطريــة وكــذلك احلــوار الــذي يــدور بــني البلــدان    
  .ملستعَرضة والبلدان املستعرِضة أثناء وضع الصيغة النهائية للتقرير القطري واخلالصة الوافيةا
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  ٦اجلدول 
  تكاليف ترمجة الوثائق

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
التكاليف السنوية املتوقعة للفترة 

٢٠١١‐ ٢٠١٠ 
يوليه /املصروفات الفعلية حىت متوز

 ) السنة األوىل (٢٠١١
صروفات املتوقعة خالل إمجايل امل

 السنة األوىل

 ٣٠٢ ٠٠ ٢٤٢ ٠٠ )أ(٨٩٣ ٧٠٠
  .الترمجة املعمول هبا رمسياً يف األمم املتحدة تقديرات أولية تستند إىل أسعار  )أ(  

    )موارد خارجة عن امليزانية(الزيارات القطرية وغريها من وسائل احلوار الفعال     
ــا خيــصُّ   -٣١ ــة واالج فيم ــارات القطري ــتندت      الزي ــا اس ــد يف فيين ــيت تعق ــشتركة ال ــات امل تماع

طلـب القيـام بزيـارات     أنَّ التقديرات األولية املقدمة إىل فريق استعراض التنفيذ إىل افتـراض مفـاده    
ومـن مث اسـتندت     . قطرية أو عقد اجتماعات مشتركة سيقتصر على نصف االستعراضات تقريبـاً          

  ). زيارة سنويا٢٠ً(رة ثنائية السنوات  زيارة قطرية لكل فت٤٠التقديرات األولية إىل 
 أنَّ هذا االفتراض مل يكـن دقيقـاً يف الـسنة األوىل مـن الـدورة األوىل إذ      أنَّ  أنه ثبت  إالَّ  -٣٢

فوقـت كتابـة    . معظم البلدان طلبت إما القيام بزيـارة قطريـة أو عقـد اجتمـاع مـشترك يف فيينـا                  
بــت إيفــاد زيــارة قطريــة وكانــت دولــة   دولــة طرفــاً مــستعَرضة قــد طل٢٠هــذا التقريــر كانــت 

طرف واحدة قد طلبت عقد اجتماع مشترك مبقر مكتب األمم املتحدة يف فيينـا؛ وذلـك وفقـاً          
ويف مخــس حــاالت مل .  مــن املبــادئ التوجيهيــة٢٤ مــن اإلطــار املرجعــي والفقــرة  ٢٩للفقــرة 

 .ء مزيد من احلوارتتخذ الدولة الطرف املستعَرضة قراراً بشأن الوسيلة املستخدمة يف إجرا

مـدة كـل زيـارة قطريـة أو اجتمـاع مـشترك              أنَّ    األولية أيـضاً إىل    واستندت التقديراتُ   -٣٣
 متوسط مدة الزيارات القطريـة تـراوح بـني ثالثـة أيـام              لكن الواقع يقول إنَّ   . ستكون ثالثة أيام  

 جهـات االتـصال      اإلحاطة مع اخلرباء املستعرِضني واألمانـة، ومـع        لقاءاتوكانت  . وأربعة أيام 
  يف أعقـاب االجتماعـات  عند االقتضاء، مفيدة جداً يف التحضري لالجتماعات ومجـع معلومـات    

 ويف عـدة حـاالت كانـت        .استكماله مشروع تقرير االستعراض القُطري و      أجزاء بغرض جتميع 
هناك تكـاليف إضـافية متكبـدة نظـري عقـد هـذه اللقـاءات قبـل االجتماعـات وبعـدها وكـذلك                       

 . السفرنظري أيام

مبـن فـيهم خـرباء    (ع أن يـسافر مخـسة مـشتركني       ففي التقديرات األولية كان من املتوقَّـ        -٣٤
وفيمـا خيـص الزيـارات القطريـة مت، عنـد           ). حكوميون مـن بلـدان ناميـة وموظفـون مـن األمانـة            

االقتضاء ويف حدود املوارد املتاحة، متويل مشاركة عدد يصل إىل خبريين حكـوميني عـن كـل                 



 

V.11-85259 11 
 

CAC/COSP/2011/4 

زالـت تغطـى، تكـاليُف خـرباء البلـدان الناميـة وأقـل         وقد غُطيـت، ومـا    . ف مستعرِضة دولة طر 
البلــدان منــواً عــالوة علــى تكــاليف بعــض املــشاركني مــن بلــدان جمموعــة أوروبــا الــشرقية علــى 

الدول األطـراف املـستعرِضة كانـت بوجـه عـام ممثلـة              أنَّ   ويف حني . أساس كل حالة على حدة    
ريين حكـوميني أثنـاء كـل زيـارة مـن الزيـارات القطريـة فـإن بعـض            خببري حكومي واحد أو خبـب     

 .البلدان موَّلت من خالل مواردها الذاتية مشاركةَ خرباء إضافيني

وباإلضافة إىل ذلك َتقَرَّر، بسبب ضخامة الفصول املستعَرضة وإجراء حتاليـل تفـصيلية               -٣٥
، إيفـاد مـوظفَني مـن األمانـة         على حنو سـرعان مـا أصـبح هـو القاعـدة املتبعـة يف االستعراضـات                

أثنــاء كــل زيــارة قطريــة مــن أجــل تــوفري مــا يلــزم مــن دعــم جــوهري إىل الــدول األطــراف يف   
وهكـذا وصـل عـدد      . التوقيت املالئم وأيضاً مـن أجـل العنايـة بالترتيبـات اإلداريـة واللوجـستية              

مـن كـل دولـة      مبن فيهم خبريان حكوميـان      (املشاركني يف كل زيارة قطرية إىل ستة مشاركني         
 ).طرف مستعرِضة وموظفان من األمانة

وبلغت املصروفات املتكبدة نظري الزيارات القطرية، حـىت وقـت كتابـة هـذه املـذكرة،                  -٣٦
ــة الــيت متــت فعــالً واجتماعــاً      ٤٢١ ٠٠٠ ــارات القطري ــاً فيمــا خيــص الزي دوالر أمريكــي تقريب

 . يلزم القيام هبازال هناك سبع زيارات قطرية  وما. مشتركاً عقد يف فيينا
    

  ٧اجلدول 
  تكاليف الزيارات القطرية وغريها من وسائل احلوار الفعال

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  

التكاليف السنوية املتوقعة للفترة 
٢٠١١‐ ٢٠١٠ 

يوليه /املصروفات الفعلية حىت متوز
 )السنة األوىل (٢٠١١

إمجايل املصروفات املتوقعة 
 خالل السنة األوىل

٥٣٥ ٠٠٠ ٤٢١ ٠٠٠ ٣٣٩ ٠٠٠ 
    

    )موارد خارجة عن امليزانية(تكاليف املوظفني اإلضافية     
 أنَّ  عملية التعيني يف الوظائف املمولة من امليزانيـة العاديـة قـد أُجنـزت أو               أنَّ   على الرغم من    -٣٧

مليـة  تلك الوظائف قد شغلها موظفون مؤقتون يف احلاالت اليت طالت فيها املـدة الـيت اسـتغرقتها ع                 
  .التعيني كانت هناك حاجة إىل خبريين استشاريني يسديان املساعدة يف أنشطة آلية االستعراض

 استشاري علـى ختطـيط أنـشطة اآلليـة ووضـع جـدول زمـين لتنفيـذها         وقد ساعد خبريٌ    -٣٨
ــق           ــددة تتعل ــاً حم ــع نظم ــا َوَض ــوميني؛ كم ــة خلــرباء حك ــة إقليمي ــيم أحــداث تدريبي ــى تنظ وعل
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يــذ والرصــد مــن أجــل حتــسني تــشغيل اآلليــة اســتناداً إىل الــدروس املستخلــصة بــالتخطيط والتنف
وُعيِّن خبري استشاري ثان من أجل تقدمي إرشـادات فنيـة بـشأن تكنولوجيـا               . أثناء السنة األوىل  

املعلومات بغرض االرتقاء بقائمة التقييم الذايت املرجعية وتشذيبها واستيفائها؛ ومن أجـل تلبيـة              
مها مــستخدمو القائمــة املرجعيــة بــشأن أمــور تتعلــق بتكنولوجيــا املعلومــات  طلبــات حمــددة قــد

واملساعدة على الدمج بني صيغيت القائمة القدمية واجلديـدة؛ واملـشاركة يف الـدورات التدريبيـة                 
يم الـذايت املرجعيـة؛ وحتليـل الـردود علـى           املتعلقة باآللية، ووضع منائط تدريبية بشأن قائمة التقي       
باســتخدام ) رســوم بيانيــة ومســات أخــرى (القائمــة واحتياجــات املــساعدة التقنيــة النابعــة منــها  

 .اخلصائص الوظيفية اجلديدة اليت تتسم هبا القائمة املرجعية
    

  ٨اجلدول 
    ٢٠١١- ٢٠١٠إمجايل احتياجات السنة األوىل من آلية االستعراض يف فترة السنتني     

  التقديرات األصلية 
  للسنة األوىل 

  فترة السنتني (
٢٠١١‐٢٠١٠( 

التقديرات املنقحة 
  للسنة األوىل 

فترة السنتني (
٢٠١١‐٢٠١٠( 

  )بدوالرات الواليات املتحدة( بند امليزانية

   )أ(الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا

، ٣-  ف١، ٤-  ف٢، ٥-  ف١، ١-  مد١(الوظائف 
   )مستوى آخر( خ ع ١، ٢-  ف٣

٢٠٠ ٧١٢ ٨٠٠ ٧٠٤ 

 ١٠٠ ١٢٠ ٦٥٠ ١١٤ االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني

 ٧٠٠ ١١ ٧٠٠ ١١  ) دوالر لكل موظف سنويا١ً ٣٠٠(صيانة احلواسيب 

 ٥٠٠ ١٣ ٥٠٠ ١٣) دوالر لكل موظف سنويا١ً ٥٠٠(تكاليف االتصاالت 

 ٥٠٠ ٨٥٧ ٦٥٠ ٨٤٤اجملموع الفرعي

    ريق استعراض التنفيذف
 أيام من االجتماعات ١٠( خدمات الترمجة الشفوية

 وخدمات املؤمترات)  لغات٦سنوياً، 
٨٠٠ ٢٣٢ ٨٠٠ ١٩٦ 

   لغات٦ صفحة سنوياً، ١٠٠: ترمجة الوثائق
 ٢٠١١ و٢٠١٠ صفحة يف ٢٤٨

٩٠٠ ٤٧٢ ٧٠٠ ١٩٧ 

 ٧٠٠ ٧٠٥ ٥٠٠ ٣٩٤اجملموع الفرعي
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  التقديرات األصلية 
  للسنة األوىل 

  فترة السنتني (
٢٠١١‐٢٠١٠( 

التقديرات املنقحة 
  للسنة األوىل 

فترة السنتني (
٢٠١١‐٢٠١٠( 

  )بدوالرات الواليات املتحدة( بند امليزانية

طاعات اإللزامية من مرتبات اإليرادات املتأتية من االقت
 املوظفني

٦٥٠-  ١١٤  ١٠٠-  ١٢٠  

 ١٠٠ ٤٤٣ ١ ٥٠٠ ١٢٤ ١ اجملموع، امليزانية العادية

 ٠٠٠ ٥٣٥ ٠٠٠ ٣٣٩  سفر املشاركني يف زيارات قطرية واجتماعات مشتركة

 ٠٠٠ ٣٠٢ ٧٠٠ ٨٩٣ ترمجة الوثائق

 ٠٠٠ ١٩٣ ٥٠٠ ٢٢٩مشاركة أقل البلدان منواً يف دورات فريق استعراض التنفيذ 

 ٠٠٠ ٢٧٨ ٩٠٠ ١٣٣ تدريب اخلرباء احلكوميني

نفقات التشغيل العامة املتعلقة باتصاالت املؤمترات وعقد 
 اللقاءات بالفيديو

٩٠٠ ٣٣ – 

 ٦٠٠ ٩٠ – اخلبريان االستشاريان

 ٦٠٠ ٣٩٨ ١ ٠٠٠ ٦٣٠ ١ اجملموع، املوارد اخلارجة عن امليزانية

 ٧٠٠ ٨٤١ ٢ ٥٠٠ ٧٥٤ ٢ جمموع االحتياجات
  

 علـى  ٢٠١١-٢٠١٠ألغراض هذا التحليـل قُـسمت متطلبـات الوظـائف لفتـرة الـسنتني            )أ(  
 ســنة الحقــة بــسبب حــاالت التــأخر الــيت تكــاليف الــسنة األوىل جــاءت أقــل مــن تكــاليف أيِّ أنَّ الــرغم مــن

      .شابت عملية التعيني
فترة السنتني (احتياجات السنتني الثانية والثالثة آللية االستعراض   -رابعاً  

      استناداً إىل اخلربة املكتسبة يف السنة األوىل) ٢٠١٣-٢٠١٢
    ٢٠١٣- ٢٠١٢امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني : امليزانية العادية  - ألف  

ــرة     ٩عــرض اجلــدول  َي  -٣٩ ــة املقترحــة لفت ــة الربناجمي ــيت أدرجــت يف امليزاني  االحتياجــات ال
ن املبالغ املبينـة التـأثري املتـأخر النـاجم عـن الوظـائف املعتمـدة                وتتضم. ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  

؛ وهي تستند إىل التكاليف املوحدة املعتمدة مـن أجـل إعـداد            ٢٠٠٩ديسمرب  /يف كانون األول  
  .٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية املقترحة لفترة السنتني 
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ي  سيظل املوظفون ييـسرون تـدريب اخلـرباء ذو      ٢٠١٣-٢٠١٢وخالل فترة السنتني      -٤٠
 استعراضـاً  ٨٠الصلة املنتمني للبلـدان املـستعَرضة والبلـدان املـستعرِضة؛ ويـدعمون مـا جمموعـه                 

حتليــل ردود التقيــيم الــذايت واملعلومــات التكميليــة، واملــشاركة يف الزيــارات القطريــة،    (قطريــاً 
ــة    ــة للتقــارير القطري ــردود القطريــة، وإعــداد اخلالصــات الوافي اً  تقريــر١٢؛ وإعــداد )وحتليــل ال

مواضــيعياً وإضــافات قطريــة؛ وإجــراء حتــديث ســنوي لقائمــة اخلــرباء املــشاركني يف عمليــة          
ــذين يــصل عــددهم إىل  (االســتعراض  ــالغ    ١٥ال  خــبرياً بالنــسبة لكــل طــرف مــن األطــراف الب

؛ وحتـديث قاعـدة بيانـات الـسلطات املختـصة وجهـات االتـصال         ) طرفـاً  ١٥٤جمموعها احلـايل    
 .ات والسلطات املركزيةاملعنية باسترداد املوجود

أدرج مبلـغ  )  أيـام سـنوياً   ١٠اجتماع واحد مدته    ( استعراض التنفيذ     فريقَ وفيما خيصُّ   -٤١
 دوالر، وهــو املبلــغ املطلــوب لكــي يــتمكن الفريــق مــن عقــد دورة واحــدة   ٤٦٥ ٦٠٠قــدره 

ب  دوالر، وهـو املبلـغ املطلـو       ٣٩٥ ١٠٠سنوياً خالل فترة الـسنتني؛ عـالوة علـى مبلـغ قـدره              
 صفحة مـن الوثـائق الـيت تعـرض علـى الـدورة سـنوياً                ١٠٠خالل فترة السنتني من أجل ترمجة       

 .إىل كل اللغات الرمسية الست
    

  ٩اجلدول 
  ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

  

 

  املبالغ التقديرية، 
٢٠١٣‐٢٠١٢   

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
باب امليزانية 
 العادية

  الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا
  ، ٤-  ف٢، ٥-  ف١، ١-  مد١(الوظائف 

) مستوى آخر( خ ع ١، ٢-  ف٣، ٣-  ف١
    )وظائف مستمرة(

١٦ ٠٠٠ ٥٣٦ ٢ 

 ١٦ ٦٠٠ ٤٢٤ االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني

 ١٦ ٣٠٠ ٢٦ صيانة احلواسيب

  واو٢٩ ٠٠٠ ٣٠ تكاليف االتصاالت

  ٩٠٠ ٠١٦ ٣موع الفرعياجمل
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  املبالغ التقديرية، 
٢٠١٣‐٢٠١٢   

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
باب امليزانية 
 العادية

   فريق استعراض التنفيذ

من االجتماعات  أيام ١٠( خدمات الترمجة الشفوية
 وخدمات املؤمترات)  لغات٦سنوياً، 

٢ ٦٠٠ ٤٦٥ 

 ٢ ١٠٠ ٣٩٥  لغات٦ صفحة سنوياً، ١٠٠: ترمجة الوثائق

  ٧٠٠ ٨٦٠اجملموع الفرعي

  اإليرادات املتأتية من االقتطاعات اإللزامية 
  من مرتبات املوظفني

٦٠٠-  ٤٢٤   

  ٠٠٠ ٤٥٣ ٣ جمموع امليزانية الربناجمية املقترحة
    

االحتياجات اإلضافية غري املدرجة يف امليزانية الربناجمية : امليزانية العادية  - باء  
    ٢٠١٣- ٢٠١٢املقترحة لفترة السنتني 

ــسن      -٤٢ ــالل الـ ــصة خـ ــدروس املستخلـ ــسبة والـ ــربة املكتـ ــتناداً إىل اخلـ ــة  اسـ ــن آليـ ة األوىل مـ
االســتعراض ســتظل املهــام الــيت يــضطلع هبـــا اخلــبريان االستــشاريان مطلوبــة يف فتــرة الـــسنتني          

ــر مــن   ٢٠١٣-٢٠١٢ ــاك أكث ــدما تكــون هن ــذي   ٨٠ عن ــة عــضواً مــستعَرضة يف الوقــت ال  دول
  .سيلزم فيه االضطالع بأنشطة متابعة تتعلق بتحليل االحتياجات احملددة من خالل اآللية

ى بإنشاء وظيفتني جديدتني إضافيتني مـن أجـل إضـفاء الطـابع النظـامي علـى                 وَصا يُ لذ  -٤٣
ــرة        ــا يف الفت ــذان ُعين ــشاريان الل ــا اخلــبريان االست ــيت يؤديه ــية ال ــام األساس  ٢٠١١-٢٠١٠امله

 .بسبب االفتقار إىل خرباء استشاريني داخليني

التنفيـذ حبلـول منتـصف    مبا أنه كان يلـزم اسـتكمال الـسنة األوىل مـن دورة اسـتعراض                  -٤٤
 سـيتعني علـى     ٢٠١٢الـسنة الثانيـة منـها ستـستكمل حبلـول منتـصف عـام                أنَّ    ومبا ٢٠١١عام  

األمانــة أن حتلــل احتياجــات املــساعدة التقنيــة احملــددة مــن خــالل آليــة االســتعراض وأن تــضع،  
بالتعـــاون مـــع الـــشركاء واملـــاحنني ذوي الـــصلة، اســـتراتيجيات تكفـــل تنـــسيق تنفيـــذ أنـــشطة  

، ٣/٤ومــشاريع وبــرامج املــساعدة التقنيــة علــى النحــو الــذي كَلَّفهــا بــه بوجــه خــاص القــراُر    
 .املتعلُق باملساعدة التقنية، الصادُر عن مؤمتر الدول األطراف

ومــن شــأن إنــشاء وظيفــة إضــافية ملوظــف مــسؤول عــن منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة    -٤٥
ذي أسنده إليها مؤمتر الدول األطراف، خاصـة يف         متكني األمانة من تنفيذ التكليف ال     ) ٣-ف(
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؛ وحتليل احتياجات املساعدة التقنية احملددة من خـالل آليـة االسـتعراض؛ واملـسامهة               ٣/٤قراره  
تكفــل ) بالتعــاون مــع الــشركاء واملــاحنني ذوي الــصلة  (يف وضــع ورصــد تنفيــذ اســتراتيجيات  

؛ واملـــشاركة يف أنـــشطة برناجميـــة تنـــسيق تنفيـــذ أنـــشطة ومـــشاريع وبـــرامج املـــساعدة التقنيـــة
مــشتركة؛ وإرســاء شــراكات مــع مقــدمي املــساعدات وكــذلك مــع القطــاعني العــام واخلــاص؛ 
واملضي يف تطوير قاعدة بياناهتا املتعلقة باخلرباء املتخصصني يف مكافحة الفـساد املكلفـني بـأداء          

 .املساعدات التقنية

أن يــدعم ) مــستوى آخــر(ت العامــة ومــن شــأن إنــشاء وظيفــة جديــدة مــن فئــة اخلــدما    -٤٦
املوظفني املشاركني يف حتليل احتياجات املساعدة التقنية وأنـشطة املتابعـة عـرب طائفـة واسـعة مـن                   
ــائق           ــن اســتالم الوث ــق م ــى التحق ــة عل ــثالً املعاون ــها م ــة؛ من ــام اإلداري ــدعم املكــتيب وامله ــام ال مه

نوعـة مـن التقـارير اإلحـصائية واملاليـة          خل ومـن دقتـها، وإعـداد طائفـة مت         إواملوافقات والتوقيعـات    
خل، وحتديث واستيفاء قوائم التوزيع الـضخمة، ورصـد شـىت املـواد والتقـارير وجتهيزهـا                 إاملوحدة  

وتوزيعها، واختـاذ ترتيبـات طباعـة الوثـائق وترمجتـها حـسب االقتـضاء، والبحـث عـن معلومـات                     
طـط العمـل والدراسـات واللقـاءات        ومواد مرجعية مستقاة من مصادر متنوعة إلثراء التقارير وخ        

 .خل وجتميع تلك املعلومات واملواد املرجعية وتنظيمهاإاإلعالمية واالجتماعات واملؤمترات 

 صفحة سنوياً مـن الوثـائق الـيت تعـرض علـى             ١٠٠املبلغ املطلوب لترمجة     أنَّ   ويف حني   -٤٧
دوالر،  ٣٩٥ ١٠٠ دورات فريق اسـتعراض التنفيـذ إىل مجيـع اللغـات الرمسيـة الـست، وقـدره                

 ســيلزم ٢٠١٣-٢٠١٢قــد أُدرج يف امليزانيــة املقترحــة الــيت قُــدمت فيمــا خيــص فتــرة الــسنتني   
ــدره     ــايل قــ ــغٌ إمجــ ــا مبلــ ــسنتني ذاهتــ ــرة الــ ــدار ( دوالر ٢ ٢١٢ ٥٠٠لفتــ ــد مبقــ ــا يزيــ    أي مبــ

 صــفحة ســنوياً مــن ٥٦٠مــن أجــل ترمجــة ) دوالر عــن املبلــغ املــدرج املــذكور ١ ٨١٧ ٤٠٠
تـشمل اخلالصـات    ( تعـرض علـى دورات الفريـق إىل مجيـع اللغـات الرمسيـة الـست                  الوثائق اليت 

 ١٦×٢( نين املواضــيعيي والتقريــر،) صــفحات١٠×٤٠(الوافيــة لتقــارير االســتعراض القطريــة  
 ١٦×٣(ى  ووثــائق املعلومــات اخللفيــة األخــر،) صــفحة١٦×٥( والتقــارير القطريــة ،)صــفحة
الــصفحات املطلــوب ترمجتــها، اســتناداً إىل اخلــربة   وهــذا يعــرب عــن زيــادة يف عــدد   )). صــفحة

ومـن شـأن ذلـك أن       . املكتسبة والدروس املستخلصة خالل السنة األوىل مـن آليـة االسـتعراض           
ميثــل زيــادة يف االحتياجــات مــن املــوارد اخلاصــة بــدائرة إدارة املــؤمترات التابعــة ملكتــب األمــم    

 .املتحدة يف فيينا
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  ١٠اجلدول 
  االحتياجات اإلضافية غري املدرجة يف امليزانية الربناجمية املقترحة : ةامليزانية العادي
  ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني 

 

  املبالغ التقديرية، 
بدوالرات  (٢٠١٣‐٢٠١٢

 )الواليات املتحدة
باب امليزانية 
 العادية

   الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا
 ١٦ ٩٠٠ ٢٦٥  )أ(مستوى آخر( خ ع ١، ٣-  ف١(الوظائف 

 ١٦ ٧٠٠ ٥١ االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني

 ١٦ ٨٠٠ ٧ صيانة احلواسيب

  واو٢٩ ٠٠٠ ٩ تكاليف االتصاالت

  ٤٠٠ ٣٣٤اجملموع الفرعي

   فريق استعراض التنفيذ

باإلضافة إىل  ( لغات٦ صفحة سنوياً، ٤٦٠: لوثائقترمجة ا
يف امليزانية الربناجمية املقترحة ترمجة املائة صفحة املدرجة فعالً 

 )٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني 

٢ ٤٠٠ ٨١٧ ١  

  ٤٠٠ ٨١٧ ١اجملموع الفرعي

٧٠٠-  ٥١اإليرادات املتأتية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني   

  ١٠٠ ١٠٠ ٢ جمموع امليزانية العادية، املطلوبة حديثاً

وبنسبة يف املائة فيما خيص الوظائف الفنية  ٥٠بنسبة تكاليف الوظائف اجلديدة تقدر   )أ(  
  . يف املائة فيما خيص وظائف فئة اخلدمات العامة٦٥
    

  ١١اجلدول 
موجز احتياجات امليزانية العادية الالزمة لتشغيل آلية استعراض التنفيذ خالل فترة 

  )خالل السنتني الثانية والثالثة (٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 
  ) املتحدةبدوالرات الواليات(

٣ ٤٥٣ ٠٠٠ امليزانية العادية، املعتمدة فعالً  

٢ ١٠٠ ١٠٠  امليزانية العادية، املطلوبة حديثاً   

٥ ٥٥٣ ١٠٠  جمموع امليزانية العادية املطلوبة   
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  االحتياجات اإلضافية للسنتني الثانية والثالثة : املوارد اخلارجة عن امليزانية  - جيم  

    )٢٠١٣- ٢٠١٢السنتني فترة (من آلية االستعراض 
    مشاركة أقل البلدان منواً، األطراف يف االتفاقية، يف اجتماعات فريق استعراض التنفيذ    

يونيـه  / حزيـران  ٣ -مـايو   /أيـار  ٣٠( الدورة الثانية لفريق استعراض التنفيـذ        فيما خيصُّ   -٤٨
وبـدالت   )٢(،اقيـة  ممثالً ألقل البلدان منـواً، األطـراف يف االتف  ٣١غُطيت تكاليف سفر    ) ٢٠١١

ويف . دوالر ١٤٨ ٠٠٠إعاشة هؤالء املمثلني اليومية، مما وصل بتكاليف الـدورة الواحـدة إىل             
دولـتني  ) بوتـسوانا وفـانواتو  (لدان جديدان من أقـل البلـدان منـواً         الشهور القليلة املاضية أصبح بَ    
ام القادمـة؛ ممـا سـيزيد       ق على االتفاقية بلدان أخرى خالل األعو      طرفني يف االتفاقية؛ وقد تصدِّ    

  .من التكاليف عندئذ
 التقديرية للسنة الواحدة من آلية االستعراض على أساس عقـد دورتـني             ب املبالغُ وحتَس  -٤٩

متوسـط عـدد املـشاركني يف كـل دورة      أنَّ وعلـى أسـاس   ) دورة عادية ودورة مـستأنفة    (سنوياً  
 . مشتركاً حسبما جرى عليه العرف حىت اآلن٣٥يبلغ 

    
  ١٢ول اجلد

  تكاليف مشاركة أقل البلدان منواً يف فريق استعراض التنفيذ
  )بدوالرات الواليات املتحدة(

التكاليف السنوية 
املتوقعة للفترة 

٢٠١١‐٢٠١٠ 

  املصروفات الفعلية 
 ٢٠١١يوليه /حىت متوز

)السنة األوىل، دورتان(

 املصروفات الفعلية 
 ٢٠١١يوليه /حىت متوز

السنة الثانية، دورة (
 )احدة حىت اآلنو

االحتياجات السنوية 
للسنتني الثانية والثالثة 

)٢٠١٣‐٢٠١٢( 

احتياجات السنتني 
الثانية والثالثة  معاً 

)٢٠١٣‐٢٠١٢(

٧٠٠ ٠٠٠ ٣٥٠ ٠٠٠ ١٤٨ ٠٠٠ ١٩٣ ٠٠٠ ٢٢٩ ٥٠٠ 
    

    تدريب اخلرباء احلكوميني    
ضافية الـواردة مـن الـدول       يف هذه املرحلة ستلزم موارد إضافية من أجل تغطية الطلبات اإل            -٥٠

األطراف بشأن تدريب اخلرباء احلكوميني إذا تقرر أن تغطَى أيـضاً تكـاليُف خـبري واحـد لكـل بلـد           
───────────────── 

ليشيت، -إثيوبيا، أفغانستان، أنغوال، أوغندا، بنغالديش، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، توغو، تيمور )2(  
مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية تنـزانيا املتحدة، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية 

بيساو، كمبوديا، -رواندا، زامبيا، سان تومي وبرينسييب، السنغال، سرياليون، غينياالشعبية، جيبويت، 
  .ليسوتو، مايل، مدغشقر، مالوي، موريتانيا، موزامبيق، النيجر، هاييت، اليمن
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 ذلـك يتجـاوز التقـديرات األوليـة الـيت اقتـصرت علـى           مستعَرض وخبريين لكل بلد مستعرِض؛ ألنَّ     
  ). أعاله٢١ىل  إ١٩انظر الفقرات من ( خبرياً حكومياً فقط لكل حلقة عمل ٣٠تغطية 
وستلزم أيضاً موارد إضافية من أجـل تقـدمي مزيـد مـن املـساعدة علـى الـصعيد الـوطين                       -٥١

للدول األطراف املـستعَرضة الـيت تلـتمس تلـك املـساعدة بغيـة اسـتكمال تقييمهـا الـذايت، علـى                      
 . من املبادئ التوجيهية١٥النحو املتوخى يف الفقرة 

 ٤٠ الواحدة مـن آليـة االسـتعراض علـى أسـاس إجـراء               وحتسب املبالغ التقديرية للسنة     -٥٢
 عـن عـدد االستعراضـات الـيت أجريـت يف            يف املائـة   ٥٣استعراضاً قطرياً، وهـو مـا يزيـد بنـسبة           

 . استعراضا٢٦ًالسنة األوىل وهو 
    

  ١٣اجلدول 
  تكاليف تدريب اخلرباء احلكوميني

    )بدوالرات الواليات املتحدة(

التكاليف السنوية املتوقعة 
 ٢٠١١‐٢٠١٠للفترة 

املصروفات الفعلية حىت 
   ٢٠١١يوليه /متوز
 )السنة األوىل(

االحتياجات السنوية للسنتني 
‐٢٠١٢(الثانية والثالثة 
٢٠١٣( 

  احتياجات السنتني 
  الثانية والثالثة معاً 

)٢٠١٣‐٢٠١٢( 

٨٥٠ ٠٠٠  ٤٢٥ ٠٠٠  ٢٧٨ ٠٠٠  ١٣٣ ٩٠٠      
     واهلاتفتكاليف املؤمترات اليت تعقد عرب الفيديو    

      . تكاليف يف إطار هذا البندد أيِّع تكبُّتوقَّال ُي  -٥٣
    ترمجة الوثائق    

ــالغُحتــَس  -٥٤ ــى أســاس إجــراء       ب املب ــة االســتعراض عل ــن آلي ــسنة الواحــدة م ــة لل    التقديري
 عـن عـدد االستعراضـات الـيت أجريـت           يف املائـة   ٥٣ استعراضاً قطرياً، وهو ما يزيد بنـسبة         ٤٠

ــسنة األوىل ــو يف ال ــاع املمارســة      ٢٦ وه ــراض االســتمرار يف اتب ــى أســاس افت  استعراضــاً، وعل
القائمة على تكليف جهات خارجيـة مبهمـة ترمجـة الـردود علـى قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة             

تحـدة  والوثائق الداعمة املتعلقة هبا من خالل شـبكة املكاتـب امليدانيـة اخلاصـة مبكتـب األمـم امل                  
      .رميةاملعين باملخدرات واجل
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  ١٤اجلدول 
  تكاليف ترمجة الوثائق

  )بدوالرات الواليات املتحدة(

التكاليف السنوية املتوقعة 
 ٢٠١١‐٢٠١٠للفترة 

جمموع املصروفات املتوقعة 
 للسنة األوىل

االحتياجات السنوية للسنتني 
‐٢٠١٢(الثانية والثالثة 
٢٠١٣( 

  احتياجات السنتني 
  الثانية والثالثة معاً 

)٢٠١٣‐٢٠١٢( 

٩٣٠ ٠٠٠ ٤٦٥ ٠٠٠ ٣٠٢ ٠٠٠ ٨٩٣ ٧٠٠     
    الزيارات القطرية وغريها من وسائل احلوار الفعال    

 أعـاله سـتكون هنـاك حاجـة أيـضاً إىل مـوارد       ٣٦ إىل ٣١كما جـاء يف الفقـرات مـن        -٥٥
إضافية إذا طلب معظم البلـدان املـستعَرضة يف الـسنتني الثانيـة والثالثـة مـن الـدورة األوىل إيفـاد             

  .ة قطرية أو عقد اجتماع مشترك يف فيينازيار
 ٤٠ التقديرية للسنة الواحدة من آلية االسـتعراض علـى أسـاس إجـراء               وُتحَسب املبالغُ   -٥٦

 عـن عـدد االستعراضـات الـيت أجريـت يف          يف املائـة     ٥٣استعراضاً قطرياً، وهـو مـا يزيـد بنـسبة           
 كــل زيــارة َى، فيمــا خيــصُّ؛ وعلــى أســاس افتــراض أن ُتغطــ  استعراضــا٢٦ًالــسنة األوىل وهــو 

قطرية، تكاليف موظفْين من األمانة وخـبريين مـن كـل دولـة طـرف مـستعرِضة تنتمـي إىل فئـة                      
أما تكـاليف املـشاركني مـن بلـدان جمموعـة أوروبـا الـشرقية               . البلدان النامية أو أقل البلدان منواً     

  . فستغطى على أساس كل حالة على حدة
    

  ١٥اجلدول     
  الوثائقتكاليف ترمجة     

  )بدوالرات الواليات املتحدة(

التكاليف السنوية املتوقعة 
 ٢٠١١‐٢٠١٠للفترة 

إمجايل املصروفات املتوقعة 
 خالل السنة األوىل

االحتياجات السنوية للسنتني 
  الثانية والثالثة 

)٢٠١٣‐٢٠١٢( 

  احتياجات السنتني 
  الثانية والثالثة معاً 

)٢٠١٣‐٢٠١٢( 

١ ٦٤٠ ٠٠٠ ٨٢٠ ٠٠٠ ٥٣٥ ٠٠٠  ٣٣٩ ٠٠٠ 
    

دوالراً علـى هيئـة مـسامهات طوعيـة قدمتـها       ٤ ٩١٦ ٨٤٦ورد حىت تارخيه ما جمموعه    -٥٧
أستراليا وأملانيا والربازيل والسويد وفرنـسا وقطـر وكنـدا واملكـسيك واململكـة املتحـدة والنـرويج                  

ــسنوات       ــائي للـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــدة وبرنـ ــات املتحـ ــدا والواليـ  ٢٠١١ و٢٠١٠وهولنـ
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واملـسامهات الطوعيـة    . كما قدم كـل مـن االحتـاد الروسـي والربتغـال مـسامهات عينيـة               . ٢٠١٢و
اليت وردت حىت اآلن تغطي تكاليف السنة األوىل، وكذلك معظـم االحتياجـات اإلضـافية لآلليـة       
يف ســنتيها الثانيــة والثالثــة، اســتناداً إىل التقــديرات املنقحــة؛ مــع وجــود عجــز خيــص الــسنة الثالثــة  

  . دوالر ٦٠٠ ٠٠٠ره قد
 التكاليف املتوقعـة الـالزم تغطيتـها مـن مـوارد خارجـة عـن امليزانيـة                  ١٦ويبني اجلدول     -٥٨

والــسنة الثالثــة ) ٢٠١٢-٢٠١١(والــسنة الثانيــة ) ٢٠١١-٢٠١٠(فيمــا خيــص الــسنة األوىل  
 . لآللية) ٢٠١٣-٢٠١٢(
    

  ١٦اجلدول 
انية من أجل تشغيل آلية االستعراض موجز االحتياجات املمولة من موارد خارجة عن امليز

  ٢٠١١يوليه /يف متوز) السنتني الثانية والثالثة (٢٠١٣-٢٠١٢خالل فترة السنتني 
  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  

 السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل 

 ٤٤٦ ٥٢٩ ٠٤٦ ٦٠١ - الرصيد املايل يف بداية السنة

 ٨٠٠ ٩٢٨ ٤٠٠ ٩٨٨ ١ ٦٤٦ ٩٩٩ ١ امليزانيةاملسامهات الواردة اخلارجة عن 

 ٠٠٠ ٠٦٠ ٢ ٠٠٠ ٠٦٠ ٢ ٦٠٠ ٣٩٨ ١ املصروفات املتوقعة

٧٥٤-  ٦٠١ ٤٤٦ ٥٢٩ ٠٤٦ ٦٠١ الرصيد املايل يف هناية السنة  
    

إذا حصل مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة علـى موافقـة شـىت املـاحنني            -٥٩
 التعهـدات لعـام آخـر أو ألعـوام أخـرى فـإن العجـز يف هنايـة                   على إمكانية متديد فتـرة صـالحية      

وسُتلتمس موافقـة املـاحنني كـل علـى حـدة يف غـضون              . دوالراً ٦٠١ ٧٥٤السنة الثالثة سيبلغ    
أما إذا تعـذر تـأمني تلـك املوافقـة لـزم تـدبري أمـوال إضـافية لتغطيـة                    . ٢٠١٢ وعام   ٢٠١١عام  

  .التكاليف التقديرية
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  ١٧اجلدول 
  ات اإلمجالية الالزمة لتشغيل آلية االستعراض خالل فترة السنتني االحتياج
  ، ومصدر التمويل املقترح)السنتني الثانية والثالثة (٢٠١٣-٢٠١٢

  

 بند امليزانية 

املبالغ التقديرية للسنتني الثانية 
  فترة السنتني (والثالثة 
٢٠١٣‐٢٠١٢ (  

 مصدر التمويل)بدوالرات الواليات املتحدة(

  ف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هباالوظائ

  ، ٤- ف٢، ٥- ف١، ١- مد١(الوظائف 
، ))مستوى آخر( خ ع ١، ٢- ف٣، ٣- ف١

مبا يف ذلك االقتطاعات اإللزامية من مرتبات 
 املوظفني وصيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

 ٢٩ و١٦بابا امليزانية العادية  ٩٠٠ ٠١٦ ٣
واو؛ أدرجت املخصصات 

 يف امليزانية الربناجمية فعالً
-٢٠١٢املقترحة للفترة 

٢٠١٣ 

مستوى ( خ ع ١ و٣- ف١(وظيفتان جديدتان 
، مبا يف ذلك االقتطاعات اإللزامية من ))آخر

مرتبات املوظفني وصيانة احلواسيب وتكاليف 
  )أ(االتصاالت

 ٢٩ و١٦ امليزانية العادية بابا ٤٠٠ ٣٣٤
 واو

   فريق استعراض التنفيذ

 أيام  من ١٠(  الترمجة الشفويةخدمات
وخدمات )  لغات٦االجتماعات سنوياً، 

صفحة  ١٠٠: املؤمترات؛ وكذلك ترمجة وثائق
  لغات٦سنوياً، 

؛ أدرجت ٢باب امليزانية  ١٠٠ ٨٠١
املخصصات فعالً يف امليزانية 

الربناجمية املقترحة للفترة 
٢٠١٣-٢٠١٢ 

  ٢باب امليزانية  ٤٠٠ ٨١٧ ١ ات لغ٦،  سنوياً صفحة٤٦٠: ترمجة وثائق إضافية

اإليرادات املتأتية من االقتطاعات اإللزامية من 
 )الوظائف الراهنة(مرتبات املوظفني 

٦٠٠- ٤٢٤ أدرجت املخصصات فعالً  
يف امليزانية الربناجمية املقترحة 

 ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة 

اإليرادات املتأتية من االقتطاعات اإللزامية من 
 )لوظيفتان اجلديدتانا(مرتبات املوظفني 

٧٠٠- ٥١   

  ١٠٠ ٥٥٣ ٥ جمموع امليزانية العادية

سفر املشاركني يف زيارات قطرية واجتماعات 
 مشتركة

 املوارد اخلارجة عن امليزانية ٠٠٠ ٦٤٠ ١
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 بند امليزانية 

املبالغ التقديرية للسنتني الثانية 
  فترة السنتني (والثالثة 
٢٠١٣‐٢٠١٢ (  

 مصدر التمويل)بدوالرات الواليات املتحدة(

 املوارد اخلارجة عن امليزانية ٠٠٠ ٩٣٠ ترمجة الوثائق

  مشاركة أقل البلدان منواً يف دورات فريق 
 نفيذاستعراض الت

 املوارد اخلارجة عن امليزانية ٠٠٠ ٧٠٠

 املوارد اخلارجة عن امليزانية ٠٠٠ ٨٥٠ تدريب اخلرباء احلكوميني

  ٠٠٠ ١٢٠ ٤ جمموع املوارد اخلارجة عن امليزانية

  ١٠٠ ٦٧٣ ٩ اجملموع
وبنسبة الفنية فيما خيص الوظائف يف املائة  ٥٠تكاليف الوظائف اجلديدة تقدر بنسبة   )أ(  

  .فيما خيص وظائف فئة اخلدمات العامة يف املائة ٦٥
  توصيات بشأن متويل االحتياجات اإلمجالية خالل فترة السنتني   - دال  

٢٠١٣- ٢٠١٢    
ــة          -٦٠ ــشغيل آلي ــة لت ــوارد اإلضــافية الالزم ــدبري امل ــد ت ــيت صــودفت عن ــصعوبات ال نظــراً لل

 ١/١تنفيــذ يف قــراره  اســتعراض ال أوصــى فريــُق٢٠١١-٢٠١٠االســتعراض يف فتــرة الــسنتني 
بأن متـول احتياجـات ميزانيـة اآلليـة وأمانتـها مـن امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة؛ وذلـك وفقـاً                         

  .٢٠١٣-٢٠١٢ لفترة السنتني ٣/١لإلطار املرجعي املرفق بقرار مؤمتر الدول األطراف 
يــة الربناجميــة  مــن األمــني العــام أن يــدرج يف اقتراحــه املتعلــق بامليزان الفريــُقطلــبكمــا   -٦١

 االحتياجـات املاليـة الـضرورية لتـشغيل اآلليـة تـشغيالً تامـاً، مبـا              ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة الـسنتني    
يشمل الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا، وتكاليف االتصاالت وترمجة الوثـائق مـن              

، وكــذلك لغــة أو لغــات عمــل اآلليــة احملــددة لــشىت االستعراضــات وإىل تلــك اللغــة أو اللغــات 
ــق؛       ــدان منــواً يف اجتماعــات الفري ــشغيل الفريــق وملــشاركة أقــل البل االحتياجــات الــضرورية لت

، لكــن باســتثناء البنــود CAC/COSP/IRG/2010/5وذلــك وفقــاً للتقــديرات املدرجــة يف الوثيقــة 
املالية املقترحة بشأن الزيارات القطرية والتدريب والـيت ُعرضـت علـى فريـق اسـتعراض التنفيـذ                  

 .ثناء دورته األوىلأ

 بــسبب ٢٠١٣-٢٠١٢ع أن تنــشأ خــالل الفتــرة  املــوارد املتوقَّــ مــنحتياجــاُتاال أمَّــا  -٦٢
ــصيل يف القــسم جــيم    ــذكورة بالتف ــ ، أعــالهالتطــورات امل ــدول   ف ــؤمتُر ال ــرَّ م ــا أن ُيق سُتعرض م

د يف تـشرين  عقَاألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد أثنـاء دورتـه الرابعـة الـيت سـتُ              
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ــإذا أوصــى مــؤمتر الــدول األطــراف   .  توصــيةَ فريــق اســتعراض التنفيــذ ٢٠١١أكتــوبر /األول ف
بتمويــل احتياجــات التــشغيل التــام لآلليــة وأمانتــها مــن امليزانيــة العاديــة لألمــم املتحــدة ُعــرض    

ة مشروع قرار هبذا الشأن على اجلمعية العامة يف دورهتـا الـسادسة والـستني لكـي تبـت اجلمعيـ                   
 . يف مدى مالءمة اللجوء إىل امليزانية العادية من أجل هذا الغرض

ــ  -٦٣ ــل االحتياجــات        أمَّ ــرَّر متوي ــة وَتق ــة العادي ــن امليزاني ــة م ــري كافي ــوارد غ ا إذا أتيحــت م
 مــن املــسامهات الطوعيــة  ٢٠١٣-٢٠١٢اإلضــافية آلليــة االســتعراض وأمانتــها خــالل الفتــرة   

حلصول على قدر كـاف مـن املـسامهات الطوعيـة يكفـل تلبيـة             ضمانات بشأن ا   َتعذَّر تقدمي أيِّ  
فقد أثبتت اخلربة املكتسبة حىت اآلن فيما خيص تدبري األموال الالزمـة لآلليـة         . احتياجات اآللية 

ر ضـمان جنـاح االستعراضـات إذا مل يتـوافر     أنه يتعذر التنبؤ باملسامهات الطوعيـة وأنـه قـد يتعـذَّ        
ع الـدول األطـراف علـى اختـاذ          فريق استعراض التنفيـذ أن يـشجِّ       لذا يودُّ . قدر أدىن من التمويل   

 . إجراءات عاجلة يف هذا الصدد

د، أثناء اجتماعه األول، علـى احلاجـة املاسـة           فريق استعراض التنفيذ كان قد شدّ      مث إنَّ   -٦٤
إىل اختــاذ إجــراءات ســريعة بــشأن الــدعوة إىل التمــاس مــوارد إضــافية مــن أجــل فتــرة الــسنتني    

كما اقترح الفريق إجراء عدد من املشاورات غري الرمسية من أجـل النظـر يف               . ٢٠١٣-٢٠١٢
 ووضــع خطــة ٢٠١٣-٢٠١٢املــوارد الالزمــة لتــشغيل آليــة االســتعراض خــالل فتــرة الــسنتني 

  .عمل يف هذا الشأن
 


