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  استعراض التنفيذفريق 
  االجتماع األول

  ٢٠١٠يوليه / متوز٢ - يونيه / حزيران٢٨ ،فيينا
        * من جدول األعمال املؤقت٤البند 

اتفاقية املوارد الالزمة لتشغيل آلية استعراض تنفيذ االحتياجات من     
 ٢٠١١-٢٠١٠األمم املتحدة ملكافحة الفساد لفتريت السنتني 

      ٢٠١٣-٢٠١٢و
  من األمني العامرة كّمذ
    

    مقّدمة  -أوال  
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد   طلــب   -١ ، يف قــراره مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقي
األمــني العــام أن يقتــرح علــى فريــق اســتعراض التنفيــذ   ، إىل "آليــة االســتعراض"، املعنــون ٣/١

ة ملكافحـة الفـساد، لينظـر       وسائلَ أخرى لتمويل تنفيذ آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحد         
  .فيها الفريق ويتخذ قراراً بشأهنا يف اجتماعه األول

 فريق اسـتعراض التنفيـذ يف املـوارد الالزمـة           ينظرويف القرار نفسه، قرَّر املؤمتر أيضا أن          -٢
  .٢٠١٣-٢٠١٢لتشغيل اآللية خالل فترة السنتني 

ميزانيـة مقترحـة لآلليـة      يعـّد   أن    العـام  ني، طلـب املـؤمتر إىل األمـ       أيـضا القـرار   ذلك  ويف    -٣
  . أثناء اجتماعه األولفريق استعراض التنفيذعلى ، ُتعرض ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني 

                                                         
  * CAC/COSP/IRG/2010/1.  
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    برنامج عمل اآللية  -لفأ  
الزخم الذي تولّد عـن القـرارات الـسياسية الرئيـسية الـيت اختـذها املـؤمتر يف                  استناداً إىل     -٤

، املنعقــدة يف يف دورتــه الثالثــةاعتمــد املــؤمتر، ، )٢/١و ١/١القــراران  (دورتيــه األوىل والثانيــة
اتفاقيـة  لية كاملة ملساعدته يف استعراض تنفيـذ        آل، اإلطار املرجعي    ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 

ــساد   ــم املتحــدة ملكافحــة الف ــرار ( )١(األم ــق٣/١الق ــصَّو). ، املرف ــي  ن ــى  اإلطــار املرجع أن عل
تـضطلع أمانـة املـؤمتر مبهـام أمانـة      وأن النظـراء  ية جيريها   خالل عمل من  تنفيذ االتفاقية   ُيستعرض  

اآللية، وتؤدِّي كل املهام الالزمـة لـضمان كفـاءة أداء اآلليـة، مبـا يف ذلـك تقـدمي الـدعم الـتقين                        
همـة  مبوعـالوة علـى ذلـك، ُعهـد إىل األمانـة      .  بناء على طلبهاواملوضوعي إىل الدول األطراف 

فريقـاً  ة إىل فريـق اسـتعراض التنفيـذ، الـذي ينبغـي أن يكـون                والتقنيالتخصصية  تقدمي اخلدمات   
املــؤمتر الفريــق إىل إشــراف  ضعوخيــ. حكوميــاً دوليــاً مفتــوح العــضوية مؤلّفــا مــن دول أطــراف

 ويـضطلع  .يف فيينـا مـرةً يف الـسنة علـى األقـل     ، وينبغي أن يعقـد اجتماعـات         إليه هويرفع تقارير 
فريق العامل املعين باملساعدة التقنية والفريـق العامـل املعـين    الفريق جبملة أمور منها تولّي مهام ال    

  .ايف إطار والية أوسع نطاقا وأصعب تنفيذولكن باستعراض التنفيذ التابع للمؤمتر، 
أن تتــــألف كــــل مرحلــــة استعراضــــية مــــن دورتــــني ، ٣/١املــــؤمتر، يف قــــراره قــــّرر و  -٥

 خــاللالــدول األطــراف يــع مجاستعراضــيتني، مــدة كــل منــهما مخــس ســنوات، وأن ُيــستعرض   
 فإن مـن املتوقـع أن حتتـاج األمانـة       )٢(وبالنظر إىل املستوى احلايل للتصديق على املعاهدة،      . دورةال

على األقل سنويا على مـدى الـسنوات   للنظراء   استعراضا قطريا    ٤٠إىل تنظيم ودعم ما متوسطه      
التجـرمي  ( الفـصل الثالـث      ،األوىلسية  اخلم أثناء الدورة    ،أن يستعرض وقرَّر املؤمتر   . العشر القادمة 
، علـى أن يـستعرض أثنـاء الـدورة           مـن االتفاقيـة    )التعاون الـدويل  (والفصل الرابع   ) وإنفاذ القانون 

  .)استرداد املوجودات(والفصل اخلامس ) التدابري الوقائية(الثانية الفصل الثاين 
إعـداد  باألمانـة   لِّفـت   شروط العمـل احلقيقيـة لالستعراضـات القطريـة، كُ         بـ  وفيما يتعلق   -٦

ــزمين   ــك االســتعراض  كــل اســتعراض قطــري  لاجلــدول ال ــع    وشــروط ذل ــشاور م ــك بالت ، وذل
عاجلة مجيـع املـسائل ذات الـصلة        ومبالدولتني الطرفني املستعرِضتني والدولة الطرف املستعَرضة،       

َرضة الـدول املـستع   مجيـع     مي وتقـدم األمانـة العـون والـدعم الالزمـني لـضمان تقـد              .باالستعراض
االقتـضاء  عنـد  وسـوف تطلـب األمانـة معلومـات إضـافية       . لتقييم الـذايت  كاملة ل  مرجعية   ائَموقل

، النظـراء استعراض  بوتوزِّع الردود على القائمة املرجعية والوثائق الداعمة على البلدان القائمة           

                                                         
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد  املعاهداتجمموعة املتحدة، األمم (1) 
  . دولة١٤٤رة، بلغ عدد الدول اليت أصبحت طرفا يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، عند كتابة هذه املذكَّ (2) 



 

V.10-53117 3 
 

  CAC/COSP/IRG/2010/5

ذلــك ر الــذي ُيجــرى علــى إثــكمــا كُلِّفــت األمانــة بــدعم االســتعراض املكــتيب . طلبــا لتعليقاهتــا
، مما قـد يتـضمن      الدولتني الطرفني املستعرِضتني  وبني الدولة الطرف املستعَرضة     وتسهيل احلوار   

 أو تبـادل الرسـائل اإللكترونيـة أو عقـد اجتماعـات      الفيـديو بالتـداول  تنظيم حمادثات هاتفية أو  
 تعَرضةزيـارات قطريـة عنـدما توافـق الـدول املـس           ُتـنظّم   وسـوف   . مبكتب األمم املتحدة يف فيينا    

النظـراء  وقد كُلِّفت األمانة بإعداد قائمـة بـاخلرباء مـن كـل بلـد خيـضع السـتعراض                   . على ذلك 
تــساعد األمانــة الــدول األطــراف    وس. علــى أن ُتــصدر ســنويا وتــوزَّع قبــل ســحب القرعــة      

  . املستعرِضة يف إعداد تقرير بشأن االستعراض القطري مع خالصة وافية
 وأنـسب مـا يـرد يف        أعـمّ مجـع   األمانـة   تتـوىل   االستعراضات،  واستنادا إىل نتائج فرادى       -٧

تقـــارير االســـتعراض القُطريـــة مـــن معلومـــات عـــن التجـــارب الناجحـــة واملمارســـات اجليـــدة   
وتقـوم بإدراجهـا    املالحظـات واالحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة،           من  والتحديات املطروحة و  

ــة يف    ــصّنفة حبــسب املواضــيع احملوري ــر مواضــيعي عــ "م ــذتقري ــة  " ن التنفي ويف إضــافات تكميلي
املــساعدة وفيمــا يتعلــق مبجــال  .إقليميــة، مــن أجــل إحالتــها كلــها إىل فريــق اســتعراض التنفيــذ 

عملية متابعة آلية االستعراض، تستعرض األمانـة كـذلك مـا إذا كانـت              يف إطار    حتديدا،   التقنية
ــع      ــها وترف ــد متــت تلبيت ــة ق ــساعدة التقني ــل   االحتياجــات احملــددة مــن امل ــائج حتلي ــرا عــن نت  تقري

  .املعلومات إىل الفريق
ــق       -٨ ــذ، جيـــري فريـ ــيعي عـــن التنفيـ ــر املواضـ ــة يف التقريـ ــتنادا إىل املعلومـــات اجملمعـ واسـ

ــة االســتعراض للوقــوف علــى التحــدّيات واملمارســات    اســتعراض التنفيــذ  تقييمــا شــامال لعملي
ويقـّدم  . يذ االتفاقيـة علـى حنـو فّعـال      بغية تنف اجليدة والنظر يف االحتياجات من املساعدة التقنية        

  . إىل املؤمتره واستنتاجاتهفريق توصياتال
    

    ٢٠١١-٢٠١٠املوارد الالزمة لفترة السنتني   -ثانيا  
    ٢٠١١-٢٠١٠نواتج اآللية يف فترة السنتني   -لفأ  

  : فيما يلي٢٠١١-٢٠١٠ُيتوقع أن تتمثل نواتج اآللية لفترة السنتني   -٩
لــدول األطــراف املــستعرِضة وخمطــط  لمــن املبــادئ التوجيهيــة تقــدمي جمموعــة   )أ(  

ــذ يف       ــق اســتعراض التنفي ــضعهما فري ــى أن ي ــة، عل ــارير القطري ــة صــيغتهما منــوذجي للتق النهائي
، املرفــق، ٣/١عمــال بقــرار املــؤمتر  (٢٠١٠يونيــه /ويعتمــدمها يف دورتــه االفتتاحيــة يف حزيــران

  ؛)٢٦ و٢٢الفقرتني 
  م الذايت الواردة واملعلومات التكميلية؛حتليل ردود التقيي  )ب(  
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  ، عند الطلب؛ والقيام هباتنظيم زيارات قطرية  )ج(  
  حتليل التقارير القطرية وإعداد اخلالصات الوافية لتلك التقارير؛  )د(  
  إعداد التقارير املواضيعية واإلضافات اإلقليمية؛  )ه(  
  ؛استعراض، يتم حتديثها سنويجتميع قائمة من اخلرباء املشاركني يف عملية اال  )و(  
  إعداد مصفوفة باالحتياجات من املساعدة التقنية يتم حتديثها بانتظام؛  )ز(  
  مجع وإعداد قائمة باخلرباء يف جمال تقدمي املساعدة التقنية؛  )ح(  
لسلطات املختصة وجهات االتصال املعنيـة باسـترداد        لاستحداث قاعدة بيانات      )ط(  

  ركزية؛املوجودات والسلطات امل
  .تدريب اخلرباء املشاركني يف عمليات االستعراض  )ي(  

    
   اجلمعية العامة اليت وافقت عليها ٢٠١١-٢٠١٠احتياجات فترة السنتني   -باء  

    ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٤يف 
، أن يواصـل    ٦٤/٢٣٧ من قرارها    ١٧طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام، يف الفقرة           -١٠

مـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة بـاملوارد الالزمـة لتمكينـه مـن التـرويج،                    تزويد مكتب األ  
بصورة فعالة، لتنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد ولتأديـة مهامـه، بوصـفه أمانـة مـؤمتر              

وطلبــت اجلمعيــة العامــة أيــضا إىل األمــني العــام أن يكفــل تــوفري   . الــدول األطــراف يف االتفاقيــة 
  .٣/١ل الكايف لآللية اجلديدة الستعراض تنفيذ االتفاقية، متاشيا مع قرار املؤمتر التموي
 من حيـث املبـالغ      يف امليزانية الربناجمية   ٦٤/٢٣٧اجلمعية العامة   اآلثار املترتبة على قرار     و  -١١

وكـذلك لفريـق اسـتعراض التنفيـذ،        ،  الالزمة للوظائف ومـصروفات التـشغيل العامـة ذات الـصلة          
منع ومكافحة ممارسات الفساد وحتويل األموال املتأتية من        بشأن  يف تقرير اللجنة الثانية     معروضة  

مصدر غري مشروع وإعادة تلـك األمـوال إىل بلـداهنا األصـلية علـى وجـه اخلـصوص، متاشـيا مـع                  
ــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد    ــة األم ــسة  ) A/C.2/64/L.72 (اتفاقي ــة اخلام ــر اللجن ــصلة وتقري ذي ال

)A/64/599()   أُدرجـت   ٦٤/٢٣٧قرارهـا   لوبعـد اعتمـاد اجلمعيـة       ).  أدناه ١اجلدول  أيضا  انظر ،
  .٢٠١١-٢٠١٠يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني املالية تلك االحتياجات 

آليـة  ) أ: ( بنـاء علـى األسـس التاليـة        ٦٤/٢٣٧ومت تقدير املبـالغ الالزمـة لتنفيـذ القـرار             -١٢
 سيتم استعراض أربعني دولة طرفا كـل سـنة؛        ) ب (ربع سنوات؛ االستعراض تتبع دورة مدهتا أ    

املرجعيـة والوثـائق الداعمـة هلـا فيمـا يتعلـق            التقيـيم الـذايت     تلزم ترمجـة الـردود علـى قائمـة          ) ج(
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ُتعقـد دورة سـنوية واحـدة لفريـق اسـتعراض التنفيـذ، مـدهتا               ) د (؛٨٠ بلدا من البلـدان الــ      ١٥بـ
  .لكل فترة سنتنية قُطرية ون زيارأربعُتنظّم ) ه( أيام؛ ١٠
  

  ١اجلدول 
   ٢٠١١-٢٠١٠ املعتمدة لفترة السنتني االحتياجات من امليزانية

      )بدوالرات الواليات املتحدة(
  نفقات التشغيل العامة ما يتصل هبا من الوظائف و

 من فئة وظيفة واحدة، ٢- ف٣، ٣- ف١، ٤- ف٢، ٥- ف١، ١- مد١
  ١ ٤٠٩ ٦٠٠  )الرتب األخرى(اخلدمات العامة 

  ٢٢٩ ٣٠٠  االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني
  ٢٣ ٤٠٠  صيانة احلواسيب

  ٢٧ ٠٠٠  تكاليف االتصاالت
  ١ ٦٨٩ ٣٠٠  اجملموع الفرعي

  ) يف كل سنة أيام١٠مدته اجتماع واحد (فريق استعراض التنفيذ 
  ٣٩٣ ٦٠٠  الترمجة الشفوية باللغات الست وخدمات املؤمتراتتوفري 
  ٣٩٥ ٤٠٠   صفحة من الوثائق ترمجة حتريرية باللغات الست كل سنة١٠٠ترمجة 

  ٧٨٩ ٠٠٠  اجملموع الفرعي
  )٢٢٩ ٣٠٠(  اإليرادات املتأتية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني

      
ــة ب   -١٣ ــة لآلليـ ــرتبط األنـــشطة الداعمـ ــامج وتـ ــؤون١الربنـ ــة واجمللـــس   ، شـ ــة العامـ اجلمعيـ

ــا  ــصادي واالجتم ــؤمترات،  االقت ــامج الفرعــي  عي وخــدمات امل ــن   ١والربن ــانون، م ، ســيادة الق
والعدالــة اجلنائيــة، مــن ،  ومنــع اجلرميــة واإلرهــاب،املراقبــة الدوليــة للمخــدرات، ١٣الربنــامج 

اجلمعيـة  ، شـؤون    ٢لبـاب    وهي تندرج ضمن ا    )٣(.٢٠١١-٢٠١٠اإلطار االستراتيجي للفترة    
املراقبـــة الدوليـــة ، ١٦، والبـــاب وإدارة املـــؤمتراتالعامـــة واجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي  

 امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة     ، مـن والعدالـة اجلنائيـة  ،  للمخدرات، ومنع اجلرمية واإلرهـاب    
  ).، على التوايلA/64/6 (Sect. 16)و A/64/6 (Sect. 2) (٢٠١١-٢٠١٠السنتني 

 ومنـع   ،املراقبـة الدوليـة للمخـدرات     ،  ١٦يف إطـار البـاب      وقد أتـيح املزيـد مـن املـوارد            -١٤
، التقيــيم ٣٦، اإلدارة، فيينــا، والبــاب )و (٢٨، والبــاب  والعدالــة اجلنائيــة،اجلرميــة واإلرهــاب

                                                         
  .)A/63/6/Rev.1( ٦الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم  (3) 
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، اإليـرادات املتأتيـة مـن االقتطاعـات     ١ يف إطار بـاب اإليـرادات        ت بنفس املبالغ  ضّوُعالذايت، و 
  .٢٠١١-٢٠١٠ية املقترحة لفترة السنتني اإللزامية من مرتبات املوظفني، من امليزانية الربناجم

اجلمعيـة  ، شـؤون  ٢البـاب  خمصصات يف أُرصدت  وفيما يتعلق بفريق استعراض التنفيذ،        -١٥
امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة       ، مـن    العامة واجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي وإدارة املـؤمترات        

)  اجتماعــا كــل عــام٢٠أي (اعــا  اجتم٤٠ مبــا يــسمح للفريــق بعقــد  ،٢٠١١-٢٠١٠الــسنتني 
وهـذه املخصـصات، الـيت تـستند إىل         . التقـارير والوثـائق األساسـية ذات العالقـة        إلعداد  وكذلك  

احتياجات الفريق العامل السابق املعين باستعراض التنفيذ، أتيحـت مـن أجـل خـدمات املـؤمترات                 
  .اخلاصة بفريق استعراض التنفيذ

    
     ٢٠١١-٢٠١٠ة السنتني  اإلضافية لفتراالحتياجات  -جيم  

 الطلـب، واالستعراضـات    التشغيلية، أي الزيارات القطرية عنـد     باالحتياجات  فيما يتعلق     -١٦
ــردة،  ــات واملنف ــوا     نفق ــدان من ــل البل ــي أق ــومي ملمثل ــة الي ــدل اإلقام ــسفر وب ــن أجــل حــضور   ال  م

لية العامـة،   االجتماعات السنوية لفريق استعراض التنفيذ، وكذلك التدريب واملـصروفات التـشغي          
لتمويل تنفيـذ   أخرى  ، إىل األمني العام أن يقترح على الفريق وسائل          ٣/١طلب املؤمتر، يف قراره     

  اآلليــة، كــي ينظــر فيهــا ويتخــذ قــرارا بــشأهنا خــالل اجتماعــه األول املزمــع عقــده يف فيينــا مــن     
الفقـرات  (ة  اخليـارات املقترحـ   يـرد أدنـاه تفـصيل       و. ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٢يونيـه إىل    / حزيران ٢٨
  .وإىل أن يتخذ الفريق قرارا هبذا الشأن، اقُترح أن تتم تغطية التكاليف من التربعات). ٢٧-٢٤
وُيقـدَّر أن   .  دوالر ٦٧٨ ٠٠٠سنتني  فترة   زيارة قطرية لكل     ٤٠وُيتوقع أن تبلغ تكلفة       -١٧

 ١ ٧٨٧ ٤٠٠ ذات الــصلة والوثــائق الداعمــةالتقيــيم الــذايت املرجعيــة قائمــة تبلــغ تكلفــة ترمجــة 
 ممثال من أقل البلدان منوا األطراف يف االتفاقيـة مـن الـسفر حلـضور                ٣١ومن أجل متكني    . دوالر

 دوالر لفتـرة    ٤٥٩ ٠٠٠ة، سـيلزم مبلـغ       اإلقامـة اليوميـ    تبـدال اجتماعات الفريـق، مبـا يف ذلـك         
ــ. الـــسنتني كون يف عمليـــة  أن تبلـــغ تكلفـــة تـــدريب اخلـــرباء احلكـــوميني الـــذين سيـــشار ردَّوُيقـ

وباإلضـافة إىل ذلـك،     .  دوالر لفتـرة الـسنتني     ٢٦٧ ٨٠٠أفرقة االسـتعراض    يف إطار   االستعراض  
اتفيــة اهلادثــات  دوالر لتغطيــة مــصروفات التــشغيل العامــة، مــن قبيــل احمل ٦٧ ٨٠٠ســيلزم مبلــغ 

  ).٢انظر اجلدول  (داوالت بالفيديواملو
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  ٢اجلدول 
  ٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني  من امليزانيةضافية  اإلاالحتياجات

    )بدوالرات الواليات املتحدة(
  االستعراضات املنفردة

  ٦٧٨ ٠٠٠  )  بلدا٤٠ مشاركني لكل زيارة قطرية، لـ٥ُتقَدَُّر بـ(الزيارات القطرية 
  ١ ٧٨٧ ٤٠٠  ) صفحة٤ ٠٠٠على أساس (ترمجة الوثائق لالستعراضات املنفردة بلغتني 

  ) يف كل سنة أيام١٠مدته اجتماع واحد (فريق استعراض التنفيذ 
 ممثال، بدالت إقامة ٣١(السفر وبدل اإلقامة اليومي ملمثلي أقل البلدان منوا نفقات 

  ٤٥٩ ٠٠٠  ) يوما لكل سنة١٤يومية ملدة 
  التدريب

  ٢٦٧ ٨٠٠   خبريا من البلدان النامية لكل سنة٣٠ أيام لـ٥دورة تدريبية مدهتا 
  نفقات التشغيل العامة

  ٦٧ ٨٠٠  ادثات اهلاتفية واملداوالت بالفيديوتكاليف احمل
  ٣ ٢٦٠ ٠٠٠    اجملموع

    
     ٢٠١١-٢٠١٠ اإلضافية لفترة السنتني االحتياجاتتوصيات بشأن متويل   -دال  

بذلت األمانة جهودا كبرية جلمع األموال من أجـل تلبيـة تلـك االحتياجـات اإلضـافية                   -١٨
إحاطـة للمـاحنني يف   جلـسة  لتمويل وتنظيم    عدد من مقترحات ا    إرسالمن التربعات عن طريق     

فيينــا وعــرض مــسألة العجــز يف التمويــل علــى عــدة حمافــل، مثــل فرقــة العمــل املعنيــة مبكافحــة    
منظمـة  الـيت أنـشأهتا      منائيـة إلشبكة احلكم الرشيد التابعة للجنة املـساعدة ا       الفساد املكوَّنة ضمن    

التـابع ملنظمـة التعـاون      لعامـل املعـين بالرشـوة       الفريـق ا  التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي، و       
أبريـل  / نيـسان  ١٩وعلـى الـرغم مـن تلـك اجلهـود، فإنـه حـىت               . والتنمية يف امليـدان االقتـصادي     

مكتــب الــشؤون الدوليــة للمخــدرات ، أفــادت الواليــات املتحــدة وحــدها، عــن طريــق ٢٠١٠
ــانونإو ــاذ القـ ــغ  نفـ ــا ستخـــصص مبلـ ــسنوية  دوالر مـــن مـــسامهتها ٥٠٠ ٠٠٠، بأهنـ ــة آلالـ ليـ

 GLOT58 هذه املسامهة إضافة إىل املبالغ املتاحة فعال يف إطـار املـشروع     وستكون. االستعراض
ــسنتني     )٤(. دوالر٤٨٨ ٣٠٠أن تــصل إىل ويقــدَّر  ــرة ال ــل عــن فت ــصل عجــز التموي ــذلك، ي  وب
  . دوالر٢ ٢٧١ ٧٠٠ إىل ٢٠١١-٢٠١٠

                                                         
اليت وظائف العلى املشاريع يت أصبحت متاحة نتيجة قيد موظفي اإلشارة هنا إىل املوارد من خارج امليزانية ال (4) 

وبالنظر إىل أن . ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١امليزانية العادية اعتبارا من  املوافقة عليها حديثا يف إطار متت
 ووظيفة ٢-  ووظيفتني ف٤- عملية التوظيف قد تستغرق يف املتوسط حنو ستة أشهر، فإن قيد وظيفتني ف

 على وظائف امليزانية العادية اجلديدة )الرتب األخرى(من فئة اخلدمات العامة  ووظيفتني ٢- فواحدة 
  . دوالر٤٨٨ ٣٠٠ مببلغ اميكن تقديرهوأسفرت عن وفورات 
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 املزيـد مـن اإلرشـاد إىل األمانـة بـشأن            تقـدمي يـوّد   فريـق اسـتعراض التنفيـذ       تبعا لذلك لعـلّ     و  -١٩
اآللية من املوارد مبا يسمح ببـدء العمـل         باحتياجات   الوفاء   كفالةاخلطوات املمكن اختاذها من حيث      

  .ويف هذا الصدد، قد ينظر الفريق يف اخليارات الثالثة املبينة يف الفقرات أدناه. يف إطار اآللية
اإلضــافية االحتياجــات أن يوصــي بــأن يــتم متويــل يــوّد فريــق اســتعراض التنفيــذ رمبــا و  -٢٠

يف تلــك و. ٢٠١١-٢٠١٠لآلليـة وأمانتـها مـن امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة لفتـرة الـسنتني          
لكي يتـسىن    إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسة والستني      مشروع قرار   م  ينبغي أن يقدَّ  احلالة،  

 مـن  ١٠-٢ووفقـاً للبنـد   . يزانية العاديـة هلـذا الغـرض       يف مدى مالءمة اللجوء إىل امل      تبّتأن  هلا  
إعــداد بيــان أن يــتم ، ســيتعني )ST/SGB/2003/7 (النظــام املــايل والقواعــد املاليــة لألمــم املتحــدة

ستعرضه اللجنـة االستـشارية لـشؤون       أن تـ  امليزانية الربناجميـة و   املترّتبة على ذلك يف     بشأن اآلثار   
  .هامسة قبل أن تتخذ اجلمعية العامة قراراإلدارة وامليزانية واللجنة اخلا

التمويـل  اقتـراح    قد يوّد فريـق اسـتعراض التنفيـذ أن ينظـر يف إمكانيـة                وبدالً من ذلك،    -٢١
حتـدَّد علـى أسـاس جـدول األنـصبة املقـّررة       لـدول األطـراف   على اعن طريق اشتراكات مقرَّرة   

لفتـرة  آلليـة وأمانتـها     اإلضـافية ل  ات  حتياجـ وإذا أوصى الفريق بأن يتم متويـل اال       . لألمم املتحدة 
ــسنتني  ــار،   ٢٠١١-٢٠١٠ال ــق هــذا اخلي ــسيلزم وضــع جــدول مــسامهات طــوعي    عــن طري ف

 ومـن شـأن هـذه اآلليـة       .إرشادي، على أساس تناسيب، استناداً إىل جدول أنصبة األمم املتحـدة          
ــل ال       ــؤ بالتموي ــة التنب ــز إمكاني ــل واٍف وتعزي ــة متوي ــاحنني وكفال ــدة امل ــة  توســيع قاع طــوعي آللي

ومن املمكن إرساء جدول مـسامهات طـوعي إرشـادي علـى النحـو املـبني أدنـاه،                  . االستعراض
  :وذلك مع مراعاة جدول أنصبة األمم املتحدة عالوة على العوامل التالية

   يف املائة؛٠,٠٠١معدل أدىن إرشادي مقداره   )أ(  
   يف املائة؛٢٢معدل أقصى إرشادي مقداره   )ب(  
   يف املائة؛٠,٠١صى إرشادي ألقل البلدان منواً مقداره معدل أق  )ج(  
األوضاع االقتصادية واالجتماعية للدول األعـضاء، وعلـى اخلـصوص البلـدان              )د(  

  النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية؛
ترتيبــات تــسمح ألي دولــة عــضو قــادرة علــى زيــادة مــستوى مــسامهاهتا بــأن    )ه(  

  .تفعل ذلك
 يستند جدول املـسامهات الطـوعي اإلرشـادي ألي فتـرة سـنتني إىل املبـادئ                 وميكن أن   -٢٢

ذ اجلــدول املــذكور علــى أســاس وينفّــ. الــسابقة؛ كمــا ميكــن أن تظــل مجيــع املــسامهات طوعيــة
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تعهدات بالتربعات ُتقّدم كل سنتني، على أن يكـون املرجـع يف ذلـك هـو املـستويات التارخييـة              
شـتراكات األمـم املتحـدة املقـّررة ال مينـع البلـدان مـن أن           كما أن جـدول أنـصبة ا      . للمسامهات

  .أو من أن تدفع تربعات إضافية/تزيد من مسامهاهتا و
لفتـرة   اآللية وأمانتـها     احتياجاتمتويل  أن يتواصل   بأوصى فريق استعراض التنفيذ     وإذا    -٢٣

عـات   مـن الترب   كافقدر  ي  ضمان تلقّ فسيتعذّر  تربعات،  ال طريق   عن ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  
كما يتبني مـن جتربـة مجـع األمـوال لفائـدة اآلليـة حـىت اآلن،        و. اآلليةباحتياجات لكفالة الوفاء   

التربعات غـري قابلـة للتنبـؤ هبـا، ورمبـا ال يتـسىن ضـمان جنـاح االسـتعراض دون تـوفري حـد                      فإن  
  .أدىن من التمويل

    
    ٢٠١٣-٢٠١٢املوارد الالزمة لفترة السنتني   -ثالثا  
    ٢٠١٣-٢٠١٢اآللية يف فترة السنتني نواتج   -لفأ  

  : فيما يلي٢٠١٣-٢٠١٢ُيتوقع أن تتمثل نواتج اآللية لفترة السنتني   -٢٤
  ؛) لكل فترة سنتنياً رّد٨٠(حتليل ردود التقييم الذايت الواردة واملعلومات التكميلية   )أ(  
 حالـة   ٨٠(حتليل التقـارير القطريـة وإعـداد اخلالصـات الوافيـة لتلـك التقـارير                  )ب(  

  ؛)لكل فترة سنتني
  ؛) لكل فترة سنتني١٢(إعداد التقارير املواضيعية واإلضافات اإلقليمية   )ج(  
جتميع قائمة من اخلرباء املشاركني يف عملية االستعراض يتم حتـديثها علـى أسـاس       )د(  
  ؛) دولة١٤٢ خبريا من كل دولة من الدول األطراف، وعددها ١٥يصل عددهم إىل (سنوي 

  عداد مصفوفة باالحتياجات من املساعدة التقنية يتم حتديثها بانتظام؛إ  )ه(  
  مجع وإعداد قائمة باخلرباء يف جمال تقدمي املساعدة التقنية؛  )و(  
لسلطات املختصة وجهات االتصال املعنيـة باسـترداد        لاستحداث قاعدة بيانات      )ز(  

  املوجودات والسلطات املركزية؛
  ؛) زيارة لكل فترة سنتني٤٠(تنظيم زيارات قطرية   )ح(  
  ). حلقات عمل إقليمية لكل فترة سنتني١٠(تدريب اخلرباء   )ط(  
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     ٢٠١٣-٢٠١٢فترة السنتني لحتياجات الا  -باء  
 مـن   ١٧تنفيـذ الطلـب الـوارد يف الفقـرة          املـوارد اإلمجاليـة مـن امليزانيـة الالزمـة ل          تستند    -٢٥

نفــسها املــستخدمة   إىل املعــامل٢٠١٣-٢٠١٢ لفتــرة الــسنتني ٦٤/٢٣٧قــرار اجلمعيــة العامــة 
 ).٣انظر اجلدول  (٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني 

  
  ٣اجلدول 

  ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني من امليزانية اإلمجالية االحتياجات 
    )بدوالرات الواليات املتحدة(

  *الوظائف ونفقات التشغيل العامة ذات الصلة
 من فئة ة واحدةوظيف، ٢- ف٣، ٣- ف١، ٤- ف٢، ٥- ف١، ١- مد١

  ٢ ٧٠٧ ٣٠٠  )الرتب األخرى(اخلدمات العامة 
  ٤٠٥ ٧٠٠  االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني

  ٢٣ ٤٠٠  صيانة احلواسيب
  ٢٧ ٠٠٠  تكاليف االتصاالت
  ٣ ١٦٣ ٤٠٠  اجملموع الفرعي

  االستعراضات املنفردة
  ٦٧٨ ٠٠٠   ) بلدا٤٠ مشاركني لكل زيارة قطرية، لـ٥(الزيارات القطرية 

  )أ(١ ٧٨٧ ٤٠٠  ) صفحة٤  ٠٠٠(ترمجة الوثائق لالستعراضات املنفردة بلغتني 

  ٢ ٤٦٥ ٤٠٠  اجملموع الفرعي
  )* يف كل سنة أيام١٠مدته اجتماع واحد (فريق استعراض التنفيذ 

  )أ(٣٩٥ ٠٠٠  الترمجة الشفوية بست لغات، وخدمات املؤمترات

  )أ(٣٩٥ ٤٠٠   لغات لكل سنة٦ صفحة من الوثائق بـ١٠٠الترمجة التحريرية لـ
 ٧٩٠ ٤٠٠  اجملموع الفرعي

 ممثال، بدالت إقامة ٣١(السفر وبدل اإلقامة اليومي ملمثلي أقل البلدان منوا نفقات 
 ٤٥٩ ٠٠٠  ) يوما لكل سنة١٤يومية ملدة 

 ٤٥٩ ٠٠٠  اجملموع الفرعي
   التدريب

 ٢٦٧ ٨٠٠   لكل سنة خبريا من البلدان النامية٣٠ أيام لـ٥دورة تدريبية مدهتا 
 ٢٦٧ ٨٠٠  اجملموع الفرعي

   نفقات التشغيل العامة
 ٦٧ ٨٠٠  تكاليف املداوالت بالفيديو

 ٦٧ ٨٠٠  اجملموع الفرعي
 ٧ ٢١٣ ٨٠٠  )القائم(اجملموع 

 )٤٠٥ ٧٠٠(  اإليرادات املتأتية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني
 ٦ ٨٠٨ ١٠٠  )الصايف(اجملموع 

  .٢٠١١-٢٠١٠الربناجمية لفترة السنتني ، ُرصدت خمصصات هلذه البنود يف امليزانية ٦٤/٢٣٧مال بالقرار ع  *   
 لفترة ،تكاليف املرتبات القياسية من ٥النسخة  إىل ٢٠١٣- ٢٠١٢فترة السنتني تكاليف يستند تقدير  )أ(   

 تتاح تكاليف املرتبات القياسية وينبغي مراعاة أن هذا التقدير سيلزم تعديله عندما. ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني 
  .٢٠١٣- ٢٠١٢والتضخم غري املتصل بالوظائف والعوامل املرتبطة بالعملة لفترة السنتني 
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     ٢٠١٣-٢٠١٢ اإلمجالية لفترة السنتني االحتياجاتتوصيات بشأن متويل   -جيم  
ــذ اآلليــ        -٢٦ ــة لتنفي ــوارد اإلضــافية الالزم ــصعوبات املرتبطــة جبمــع امل ــالنظر إىل ال ــرة ة ب لفت

، قد يوّد فريق اسـتعراض التنفيـذ أن يقـدم اإلرشـاد إىل األمانـة بـشأن                  ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  
 اإلمجالية آللية االستعراض وأمانتـها، مبـا يف         االحتياجاتإجياد آلية مستدامة تضمن توفري متويل       

طلوبـة  ذلك الوظائف ونفقـات التـشغيل العامـة واالستعراضـات املنفـردة والزيـارات القطريـة امل                
واجتماعـــات الفريـــق ومـــشاركة أقـــل البلـــدان منـــوا يف تلـــك االجتماعـــات وتـــدريب اخلـــرباء  

  .وتكاليف املداوالت بالفيديو
حتياجـات  االبتمويـل   ، عن طريق فريق استعراض التنفيـذ التـابع لـه،            ؤمتروإذا أوصى امل    -٢٧

، ٢٠١٣-٢٠١٢ الــسنتني  لفتــرةآلليــة وأمانتــها مــن امليزانيــة العاديــة لألمــم املتحــدةاإلمجاليــة ل
 آليـة االسـتعراض يف امليزانيـة اإلمجاليـة املقترحـة ملكتـب              احتياجاتفسوف تتوىل األمانة إدراج     

  .٢٠١٣-٢٠١٢األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لفترة السنتني 
  


