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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة الثالثة

  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٢- ١٨فيينا، 
 *ؤقَّت من جدول األعمال امل٤البند 

        املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية
   آلية استعراض تشغيلاملوارد والنفقات الالزمة ل    

      تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
      **مذكّرة من األمانة    

    مةمقدِّ  -أوالً  
، ٣/١شدََّد مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد، يف قـراره       -١

آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد    أنَّ ، على  "آلية االستعراض "املعنون  
ومتاشـياً مـع   . سـتمرار والنــزاهة   سم بالكفـاءة واال   حتتاج إىل ميزانية تكفل هلا العمل على حنو يتّـ         

، إىل األمــني العــام أن يكفــل تــوفري ٦٤/٢٣٧ذلــك القــرار، طلبــت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا 
  .التمويل الكايف آللية االستعراض

آليـــة اســـتعراض تنفيـــذ اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة  "، املعنـــون ٤/١ويف القـــرار   -٢
يـق اسـتعراض التنفيـذ املـؤمتَر يف النـهوض مبـسؤوليته املتعلقـة               ، قّرر املؤمتر بأن يساعد فر     "الفساد

بالنظر يف امليزانيـة كـل سـنتني، وذلـك بالعمـل مـع األمانـة خـالل فتـرة مـا بـني الـدورات فيمـا                          
───────────────── 

  *  CAC/COSP/IRG/2012/1.  
 .تأخَّر تقدمي هذه الوثيقة بسبب تأخُّر ورود املعلومات  **  
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وطلـب أيـضا مـن مكتـب األمـم      . يتعلق بالنفقات والتكاليف املتوقعة املتصلة بآليـة االسـتعراض   
، تعزيزاً ملهّمة النظر يف امليزانية، واتساقاً مع النظـام          )املكتب(ة  املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمي   

تزويد الفريـق باملعلومـات     ) أ: (املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة، أن يدعم الفريق من خالل         
املالية عن النفقات والتكاليف املتوقعة املتصلة بآلية االسـتعراض، يف شـكل وعلـى فتـرات تتفـق                

إقامــة حــوار، حــسب االقتــضاء، مــع الفريــق قبــل وضــع الــصيغة  ) ب(ة والفريــق؛ عليهــا األمانــ
النهائية لتقـاريره املتـصلة بتمويـل آليـة االسـتعراض يف إطـار كـل ميزانيـة مـن امليزانيـات العاديـة             

  .لفترة السنتني
قـات  وفيما يلي ُتقدِّم األمانة إىل فريق استعراض التنفيذ معلومات امليزانية املتعلقـة بالنف              -٣

املتكبدة حىت تارخيه عن السنتني األوىل والثانيـة مـن تـشغيل آليـة االسـتعراض؛ واملـوارد املتلقـاة               
  .، سواء من امليزانية العادية أو من التربعات٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني 

وسـُتقدِّم النفقـات النهائيــة للـسنة األوىل مــن تـشغيل اآلليـة يف الــدورة الثالثـة املــستأنفة         -٤
  .٢٠١٢نوفمرب /تعراض التنفيذ يف تشرين الثاينلفريق اس

    
    املوارد من امليزانية العادية الالزمة آللية االستعراض  -ثانياً  
    ٢٠١١- ٢٠١٠املوارد والنفقات من امليزانية العادية لفترة السنتني   - ألف  

 ٢٠١١-٢٠١٠ املـوارد املقدَّمـة مـن امليزانيـة العاديـة لفتـرة الـسنتني            ١يعرض اجلدول     -٥
ــرة  ــدة يف تلــك الفت وقــد عرضــت االحتياجــات التفــصيلية يف مــذكرة بــشأن   . والنفقــات املتكب

االحتياجات من املوارد الالزمـة لتـشغيل آليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                     
  ).CAC/COSP/2011/4(الفساد 

    
  ١اجلدول 

  ستعراض لفترة السنتني املوارد من امليزانية العادية والنفقات املتعلقة بآلية اال
٢٠١١-٢٠١٠    

 ٢٠١١‐٢٠١٠ميزانية  )النهائية (٢٠١١‐٢٠١٠ميزانية  

 )بدوالرات الواليات املتحدة( بند امليزانية

   الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا

 ٣، ٣- ف١، ٤- ف٢، ٥- ف١، ١- مد١(الوظائف 
 اإللزامية ، صافية من االقتطاعات ))ر أ( خ ع ١ ، ٢-ف

 من مرتبات املوظفني

١٠٠ ٤٧٤ ١ ٦٠٠ ٤٥٨ ١ 

 ٤٠٠ ٢٣ ٤٠٠ ٢٣ ) دوالر لكل موظف سنويا١ً ٣٠٠(صيانة احلواسيب 
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 ٢٠١١‐٢٠١٠ميزانية  )النهائية (٢٠١١‐٢٠١٠ميزانية  

 )بدوالرات الواليات املتحدة( بند امليزانية

 ٠٠٠ ٢٧ ٠٠٠ ٢٧ ) دوالر لكل موظف سنويا١ً ٥٠٠(تكاليف االتصاالت 

 ٥٠٠ ٥٢٤ ١ ٠٠٠ ٥٠٩ ١ اجملموع الفرعي

   فريق استعراض التنفيذ

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

٣٠٠ ٣٥١ ٦٠٠ ٤٦٥ 

 ٩٠٠ ٥٣٤ ٩٠٠ ٤٧٢ ترمجة الوثائق

 ٢٠٠ ٨٨٦ ٥٠٠ ٩٣٨ اجملموع الفرعي

     ٧٠٠ ٤١٠ ٢ ٥٠٠ ٤٤٧ ٢ اجملموع
، أدرجــت يف امليزانيــة الوظــائف كوظــائف ٢٠١١-٢٠١٠فتــرة الــسنتني فيمــا خيــصُّ   -٦

وأبلغ عن الزيادة يف النفقـات يف سـياق تقريـر           . الت التأخري يف التوظيف   جديدة مع مراعاة حا   
ــسنتني      ــرة ال ــة لفت ــة الربناجمي ــاين لألمــني العــام عــن امليزاني  A/66/578 (٢٠١١-٢٠١٠األداء الث

  ).Corr.1و
 اجتماعـاً،  ٣٤ملـا جمموعـه   ذلـك   و،ّدمت خدمات الترمجة الشفوية لـخمس دورات  وقُ  -٧

  . لنهائية أقل من التقديراتوهكذا كانت النفقات ا
 صفحة من الوثائق للـدورات      ٢٦٨ّدمت خدمات ترمجة حتريرية لترمجة ما جمموعه        وقُ  -٨

 صـفحة يف الـسنة      ١٠٠وقـد عـّدلت التقـديرات األوليـة مـن           . اخلمس لفريق اسـتعراض التنفيـذ     
انظــر الوثيقــة  (٢٠١١ و٢٠١٠ صــفحة لعــامي ٢٤٨لتــصبح حــوايل ) A/C.2/64/L.72انظــر (

CAC/COSP/2011/4 .(           ومن أجل االستخدام الكامل والفعَّال للميزانية العادية املعتمـدة، أُعيـد
ــذ      ــتعراض التنفيـ ــق اسـ ــدة لفريـ ــات املتزايـ ــة االحتياجـ ــوارد لتغطيـ ــع املـ ــأخُّر يف مث إنَّ . توزيـ التـ

  ويف َوْضع الصيغة النهائية للتقارير القطرية وما يتعلق هبا مـن خالصـات             االستعراضات القطرية 
وافية أدى إىل عرض عدة وثائق رمسية على فريق استعراض التنفيـذ علـى شـكل ورقـات غرفـة                    

  . مؤمترات ال ترمجة هلا
    

    ٢٠١٣- ٢٠١٢املوارد من امليزانية العادية والنفقات لفترة السنتني   - باء  
 االحتياجــات الــيت متــت املوافقــة عليهــا يف امليزانيــة الربناجميــة لفتــرة   ٢يعــرض اجلــدول   -٩
ة األثــر املتــأخر النــاجم عــن الوظــائف الــيت       بيَّنــ وتــشمل املبــالغ امل  . ٢٠١٣-٢٠١٢لــسنتني ا

  . ٢٠٠٩ديسمرب /اعتمدت يف كانون األول
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ــسنتني    -١٠ ــرة ال ــدريب اخلــرباء   ٢٠١٣-٢٠١٢وخــالل فت ــسرون ت ، ســيظل املوظفــون يي
 ٨٠ا جمموعــه لبلــدان املــستعَرضة والبلــدان املــستعرِضة؛ ويــدعمون مــإىل اذوي الــصلة املنــتمني 

حتليــل ردود التقيــيم الــذايت واملعلومــات التكميليــة، واملــشاركة يف الزيــارات  (استعراضــاً قطريــاً 
 تقريـراً مواضـيعياً   ١٢؛ وإعـداد    )القطرية، وحتليل التقارير القطرية وإعداد اخلالصات الوافية هلا       

ليــة االســتعراض وإضــافات إقليميــة؛ وإجــراء حتــديث ســنوي لقائمــة اخلــرباء املــشاركني يف عم  
 خبرياً بالنـسبة لكـل طـرف مـن األطـراف البـالغ جمموعهـا احلـايل                  ١٥الذين يصل عددهم إىل     (

؛ وحتديث قاعـدة بيانـات الـسلطات املختـصة وجهـات االتـصال           ) دولة طرفاً يف االتفاقية    ١٦٠
  .املعنية باسترداد املوجودات والسلطات املركزية

    
  ٢اجلدول     
    ٢٠١٣- ٢٠١٢العادية املعتمدة آللية االستعراض لفترة السنتني املوارد من امليزانية     

 باب امليزانية العادية ٢٠١٣‐٢٠١٢ميزانية  

 )بدوالرات الواليات املتحدة( 

   الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا

، ٣-  ف١، ٤-  ف٢، ٥-  ف١، ١-  مد١(الوظائف 
فية ، صا)وظائف مستمرة)) (ر أ( خ ع ١، ٢-  ف٣

 من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني

١٦ ٨٠٠ ٤٩٧ ٢ 

 ١٦ ٤٠٠ ٢٦ صيانة احلواسيب 

  واو٢٩ ٠٠٠ ٣٠ تكاليف االتصاالت

  ٢٠٠ ٥٥٤ ٢ اجملموع الفرعي

   فريق استعراض التنفيذ

 أيام من االجتماعات ١٠(خدمات الترمجة الشفوية 
 وخدمات املؤمترات) سنوياً، ست لغات

)أ(٢ ٤٠٠ ٤٦١  

   صفحة سنوياً، ١٠٠: خدمات الترمجة التحريرية
 ست لغات

٢ ٦٠٠ ٤٠١ 

  ٠٠٠ ٨٦٣ اجملموع الفرعي

    ٢٠٠ ٤١٧ ٣ اجملموع
 من امليزانية العادية لكي يغطي، ضمن حدوده، االحتياجات املقّررة خلدمة املؤمترات جلميـع              ٢ُخّصص الباب     )أ(  

  .هيئة معينةيِّ ؛ إال أنه ال يشمل ختصيص موارد ألاملنظمات اليت تتخذ من فيينا مقراً هلا
  

وفيما يتعلق بفريـق اسـتعراض التنفيـذ، ُخـّصص للفريـق مـا يكفـي لعقـد دورة واحـدة                       -١١
 صـفحة مـن وثـائق الـدورات سـنوياً إىل مجيـع اللغـات                ١٠٠ أيـام يف الـسنة، ولترمجـة         ١٠ملدة  

ــست  ــة الـ ــدورة الثالثـــ   . الرمسيـ ــة للـ ــائق الرمسيـ ــتترجم الوثـ ــذ يف   وسـ ــتعراض التنفيـ ــق اسـ ة لفريـ
 ولـذلك فـإنَّ   . ٢٠١٢نـوفمرب   / ولدورته الثالثة املستأنفة يف تـشرين الثـاين        ٢٠١٢يونيه  /حزيران
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ــة هــذه        ــد كتاب ــة كــان غــري معــروف عن ــائق الرمسي جممــوع عــدد الــصفحات املترمجــة مــن الوث
 ١٠٠ لترمجـة    ، أُبلغت الدول األعضاء بإدراج بنـد خمـّصص        ٤/١ولدى اعتماد القرار    . املذكرة

 ترمجــة وثــائق وأنَّ ٢٠١٣-٢٠١٢صــفحة مــن الوثــائق يف امليزانيــة الربناجميــة املقترحــة للفتــرة   
إضافية لفريـق اسـتعراض التنفيـذ سـوف متـوَّل مـن خـالل إعـادة توزيـع املـوارد القائمـة أو عـن                       

 أو طريــق حتديــد نــواتج أو بــرامج فرعيــة يف برنــامج العمــل احلــايل ميكــن تغيريهــا أو تقليــصها    
  .إهناؤها نتيجة لذلك، أو عن طريق التربعات املقدَّمة

    
      الالزمة آللية االستعراضواملوارد من خارج امليزانية   -ثالثاً  
    ة للسنة األوىل من تشغيل اآلليةؤقَّتالنفقات امل  - ألف  

 قـد وضـعت يف صـيغتها        )١(مل تكن كل االستعراضـات القطريـة اخلاصـة بالـسنة األوىل             -١٢
 بيانات تكاليف خمتلف بنود امليزانية هـي بيانـات   ة وقت كتابة هذه املذكّرة، ومن مث فإنَّ   النهائي
  . ، وقد قُّربت التقديرات إىل أقرب ألف٢٠١٢مارس / آذار٣١ة حىت مؤقَّت
 أدناه مع التقديرات املنقّحـة املقّدمـة     ٣ة يف اجلدول    بيَّنة امل ؤقَّتوينبغي مقارنة النفقات امل     -١٣

لتفصيل يف املذكّرة املتعلقة باالحتياجات من املوارد الالزمـة لتـشغيل آليـة اسـتعراض               مبزيد من ا  
الـيت قُـّدمت إىل املـؤمتر يف    ) CAC/COSP/2011/4(تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد          

  . ٢٠١١أكتوبر /دورته الرابعة يف تشرين األول
ســبتمرب /تها النهائيــة حبلــول أيلــولضــعت مجيــع االستعراضــات القطريــة يف صــيغوإذا ُو  -١٤

 النفقات النهائية ستكون متاحة للدورة الثالثـة املـستأنفة لفريـق اسـتعراض التنفيـذ                ، فإنَّ ٢٠١٢
  .٢٠١٢نوفمرب عام /يف تشرين الثاين

    

───────────────── 
وتقابل السنة األوىل من اآللية األنشطة . فهم من سنوات آلية االستعراض أهنا سنوات تقومييةال ينبغي أن ُي  )1(  

وتقابل السنة . بلداً ٢٦ واليت اسُتعرض أثناءها أول ٢٠١٠يونيه /املضطلع هبا يف الفترة اليت تبدأ يف حزيران
 أثناءها الدفعة التالية ت واليت اسُتعرض٢٠١١يونيه /الثانية األنشطة املضطلع هبا يف الفترة اليت تبدأ يف حزيران

يونيه /ا السنة الثالثة فتقابل األنشطة املضطلع هبا يف الفترة اليت تبدأ يف حزيرانأمَّ.  بلدا٤١من البلدان وعددها 
  . بلدا٤٢ض أثناءها الدفعة التالية من البلدان وعددها ستعَرُت واليت س٢٠١٢
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  ٣اجلدول     
  ة من خارج امليزانية للسنة األوىل من آلية االستعراضؤقَّتالتقديرات املنقَّحة للنفقات امل    
    )بدوالرات الواليات املتحدة(    

 بند امليزانية

  التقديرات املنقحة 
  لنفقات السنة األوىل ابتداء 

 ٢٠١٠يونيه /من حزيران

  ة ؤقَّتالنفقات امل
  للسنة األوىل ابتداء 

 ٢٠١٠يونيه /من حزيران

 ١٠٠ ٦٠٦ ٠٠٠ ٥٣٥ سفر املشاركني يف زيارات قطرية واجتماعات مشتركة

 ٤٠٠ ٣٠٩ ٠٠٠ ٣٠٢ لعمل ترمجة وثائق ا

مشاركة أقل البلدان منواً يف دورات فريق استعراض 
 التنفيذ

٠٠٠ ١٩٢ ٠٠٠ ١٩٣ 

 ٠٠٠ ٢٧٧ ٠٠٠ ٢٧٨ تدريب اخلرباء احلكوميني

نفقات التشغيل العامة املتعلقة باتصاالت املؤمتر وعقد 
 اللقاءات بالفيديو

-- 

 ٦٠٠ ٩٠ ٦٠٠ ٩٠ اخلرباء االستشاريون

     ١٠٠ ٤٧٥ ١ ٦٠٠ ٣٩٨ ١ اجملموع
    احتياجات آلية االستعراض للسنتني الثانية والثالثة  - باء  

فتـرة الـسنتني    ( احتياجـات آليـة االسـتعراض للـسنتني الثانيـة والثالثـة              ٤يعرض اجلدول     -١٥
ــة     ) ٢٠١٣-٢٠١٢ ــن خــارج امليزاني ــوارد م ــن امل ــتغطى م ــيت س ــد عرضــت احلــسابات   . ال وق

ــدو  ــة األمــم املتحــدة     التفــصيلية لالحتياجــات يف ال ــدول األطــراف يف اتفاقي ــؤمتر ال ــة مل رة الرابع
  .CAC/COSP/2011/4 يف الوثيقة ٢٠١١أكتوبر /ملكافحة الفساد يف تشرين األول

مـؤمتر الـدول األطـراف، يف دورتـه الرابعـة، مل             كـونَ ويأخذ هـذا اجلـدول يف االعتبـار           -١٦
 بـشأن التـشغيل الكامـل    ٢٠١٣-٢٠١٢وص بـأن متـّول االحتياجـات الـيت تنـشأ خـالل فتـرة           ُي

بــل طلــب إىل األمانــة أن متــضي يف حبــث . لآلليــة وأمانتــها مــن امليزانيــة العاديــة لألمــم املتحــدة 
النقص املستبان يف املذكّرة الـيت أعـّدهتا بـشأن االحتياجـات مـن املـوارد الالزمـة لتـشغيل اآلليـة                      

)CAC/COSP/2011/4 (   ــد مــا إذا كــان ميكــن معاجلــة ذلــك الــ نقص مــن خــالل ترشــيد  لتحدي
التكاليف أو من خالل التربعات، وأن تأخذ ذلك النقص يف االعتبـار عنـد تقـدمي ميزانيـة فتـرة                    

  . والباب السابع من اإلطار املرجعي١/١، وفقا لقرار الفريق ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 
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  ٤اجلدول     
ية االستعراض االحتياجات للسنتني الثانية والثالثة آلل: املوارد من خارج امليزانية    

    )بدوالرات الواليات املتحدة(

 بنود امليزانية

التقديرات للسنة 
  الثانية ابتداء 
يونيه /من حزيران
٢٠١١ 

التقديرات للسنة 
  الثالثة ابتداء 
يونيه /من حزيران
٢٠١٢ 

جمموع التقديرات 
للسنتني الثانية 

 االفتراضات والثالثة

مشاركة أقل البلدان منواً، 
يف االتفاقية، يف األطراف 

اجتماعات فريق استعراض 
 التنفيذ

عقد دورتني كل سنة ومشاركة  ٠٠٠ ٧٠٠ ٠٠٠ ٣٥٠ ٠٠٠ ٣٥٠
  مشاركاً يف كل دورة٣٥

تكاليف خبري واحد لكل بلد  ٠٠٠ ٨٥٠ ٠٠٠ ٤٢٥ ٠٠٠ ٤٢٥ تدريب اخلرباء احلكوميني
مستعَرض وخبريين لكل بلد 

 مستعرِض
ترمجة الوثائق باالستعانة مبصادر  ٠٠٠ ٩٣٠ ٠٠٠ ٤٦٥ ٠٠٠ ٤٦٥ ترمجة وثائق العمل 

خارجية من خالل شبكة املكاتب 
 امليدانية التابعة للمكتب 

الزيارات القطرية وغريها من 
 وسائل احلوار الفعَّال

لزيارة كل بلد، تكاليف موظفني  ٠٠٠ ٦٤٠ ١ ٠٠٠ ٨٢٠ ٠٠٠ ٨٢٠
اثنني من األمانة وخبريين من كل 

الدول دولة مستعرِضة طرف من 
. النامية أو من أقل البلدان منواً

غطيت تكاليف املشاركني من 
البلدان من جمموعة دول أوروبا 

الشرقية على أساس كل حالة على 
 .حدة

وظيفة واحدة ملوظف منع 
- ف(اجلرمية والعدالة اجلنائية 

لتحليل ومتابعة احتياجات ) ٣
املساعدة التقنية احملددة من 

 )أ(خالل آلية االستعراض

مل تتم املوافقة عليها يف امليزانية  ٢٠٠ ٢٤٨ ٤٠٠ ١٦٦ ٨٠٠ ٨١
- ٢٠١٢العادية لفترة السنتني 

٢٠١٣ 

وظيفة واحدة من فئة اخلدمات 
لدعم ) الرتب األخرى(العامة 

 املذكورة أعاله، ٣- وظيفة ف
ودعم آلية االستعراض بصفة 

 )ب(عامة

يزانية مل تتم املوافقة عليها يف امل ٦٠٠ ١٥٩ ٠٠٠ ١٠٧ ٥٠٠ ٥٢
 ٢٠١٢العادية لفترة 

مل تتم املوافقة عليها يف امليزانية  ٨٠٠ ٧ ٩٠٠ ٣ ٩٠٠ ٣ صيانة احلواسيب 
 ٢٠١٢العادية لفترة 

مل تتم املوافقة عليها يف امليزانية  ٠٠٠ ٩ ٥٠٠ ٤ ٥٠٠ ٤ تكاليف االتصاالت
 ٢٠١٢العادية لفترة 
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 بنود امليزانية

التقديرات للسنة 
  الثانية ابتداء 
يونيه /من حزيران
٢٠١١ 

التقديرات للسنة 
  الثالثة ابتداء 
يونيه /من حزيران
٢٠١٢ 

جمموع التقديرات 
للسنتني الثانية 

 االفتراضات والثالثة

الترمجة التحريرية لوثائق فريق 
 ٤٦٠: استعراض التنفيذ

 لغات، ٦صفحة سنوياً، إىل 
باإلضافة إىل الصفحات املائة (

اليت أدرجت بالفعل يف امليزانية 
الربناجمية املعتمدة للفترة 

 )ج()٢٠١٣- ٢٠١٢

ستتأكد النفقات 
الفعلية حبلول هناية 

 ٢٠١٢عام 

ستحدد النفقات 
الفعلية يف بداية 

 ٢٠١٣عام 

ستحدد النفقات 
الفعلية يف بداية 

 ٢٠١٣عام

راعاة شواغل الدول بعد م
األطراف وتوجيهاهتا، أخذ 

املكتب يعمل على حتقيق الكفاءة 
بإعادة ترتيب اجلداول الزمنية 

ويفترض أن يتيح . وتبسيط الوثائق
هذا سد النقص يف الترمجة أو 
خفضه إىل حد كبري يف السنة 
 .الثانية من هذه اآللية على األقل

    ٥٠٠ ٥٤٤ ٤ ٨٠٠ ٣٤١ ٢ ٧٠٠ ٢٠٢ ٢ اجملموع
 يف املائـة    ١٠٠ يف املائـة للـسنة الثانيـة و          ٥٠حتتسب تكاليف الوظيفة اجلديدة من الفئة الفنية علـى أسـاس              ) أ(  

  .للسنة الثالثة
ــى أســاس          )ب(   ــة عل ــة اخلــدمات العام ــن فئ ــدة م ــة اجلدي ــاليف الوظيف ــسب تك ــة   ٥٠حتت ــسنة الثاني ــة لل    يف املائ
  . يف املائة للسنة الثالثة١٠٠و

 صـفحة سـنوياً امللخـصات الوافيـة لتقـارير االستعراضـات             ٥٦٠لعدد اإلمجـايل للـصفحات وقـدره        يشمل ا   )ج(  
ووثـائق  )  صـفحة  ١٦×٥(، والتقـارير اإلقليميـة      ) صـفحة  ١٦×٢(والتقـارير املواضـيعية     )  صـفحات  ١٠×٤٠(القطرية  

  ). صفحة١٦×٣(املعلومات األساسية األخرى 
    

دوالراً يف شــكل تربعــات مــن أســتراليا،  ٦ ٢٠٢ ٨٢٠ مــا جمموعــه وردوحــىت اآلن،   -١٧
ــدا، واملكــسيك،        ــسا، وقطــر، وكن ــسرا، وفرن ــسويد، وسوي ــيا، وال ــل، وروس ــا، والربازي وأملاني
ــدا،      ــسا، وهولنـ ــرويج، والنمـ ــشمالية، والنـ ــدا الـ ــى وإيرلنـ ــا العظمـ ــدة لربيطانيـ ــة املتحـ واململكـ

 ٢٠١١ و٢٠١٠عـــوام والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي لأل 
 ومـن مث، فـإنَّ  . م االحتاد الروسي والربتغال خـدمات ترمجـة ومرافـق تـدريب      كما قدَّ . ٢٠١٢و

التربعات اليت استلمت حىت اآلن تغطـي تكـاليف الـسنة األوىل ومعظـم االحتياجـات اإلضـافية                  
ــة والثالثــة، اســتناداً إىل التقــديرات املنقّحــة، مــع تــوفّر     ــة يف ســنتيها الثاني ــسنة لآللي فــائض يف ال

  . دوالرا١٨٣ً ٢٢٠الثالثة قدره 
ن موافقــة خمتلــف  املكتــب ســيؤمِّ أعــاله إىل افتــراض أنَّ املــذكورةوتــستند التقــديرات  -١٨

ــام آخــر أو أعــوام أخــرى        ــرة صــالحية التعهــدات لع ــد فت ــة متدي ــى إمكاني . اجلهــات املاحنــة عل
ا إذا تعـذّر تـأمني تلـك    مَّـ أ. ٢٠١٢س موافقـة كـل جهـة ماحنـة علـى حـدة خـالل عـام                لتَموسُت

  .املوافقة، فسيلزم مجع مبالغ إضافية لتغطية التكاليف التقديرية
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 التكاليف املتوقعة الالزم تغطيتها من موارد مـن خـارج امليزانيـة فيمـا               ٥ويبّين اجلدول     -١٩
وســنتها الثالثــة ) ٢٠١٢-٢٠١١(وســنتها الثانيــة ) ٢٠١١-٢٠١٠(خيــص ســنة اآلليــة األوىل 

 ولكن هذه التكـاليف تـستند إىل تقـديرات للـسنتني الثانيـة والثالثـة، إذ إنَّ                ). ٢٠١٣-٢٠١٢(
 نفقـات الـسنة األوىل ليـست        إنَّكمـا   . النفقات الفعليـة هلـاتني الـسنتني غـري معروفـة حـىت اآلن             

وعالوة على ذلك، سـتلزم مـوارد إضـافية مـن خـارج امليزانيـة إذا تعـذَّر                  . هنائية يف هذه املرحلة   
 صفحة واسـتيعاب تكـاليف      ١٠٠ائق الرمسية لفريق استعراض التنفيذ اليت تزيد عن         تبسيط الوث 

  .ترمجتها املخّصص هلا بند يف امليزانية العادية
    

  ٥اجلدول     
 االستعراض لفترة السنتني آليةموجز االحتياجات من املوارد من خارج امليزانية لتشغيل     

   ٢٠١٢مارس /ذارحىت آ) السنتان الثانية والثالثة (٢٠١٣- ٢٠١٢
    )بدوالرات الواليات املتحدة(
 السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل 

 ٢٣٠ ٨٤٦ ٥٤٠ ٥٢٤ صفر الرصيد املايل يف بداية السنة

 ٧٩٠ ٦٧٨ ١ ٣٩٠ ٥٢٤ ٢ ٦٤٠ ٩٩٩ ١ املسامهات املتلقاة من خارج امليزانية

 ال ينطبق ال ينطبق ١٠٠ ٤٧٥ ١ ةؤقَّتالنفقات امل
 ٨٠٠ ٣٤١ ٢ ٧٠٠ ٢٠٢ ٢ ال ينطبق التقديرات

     ٢٢٠ ١٨٣ ٢٣٠ ٨٤٦ ٥٤٠ ٥٢٤ الرصيد املايل يف هناية السنة
    ة للسنة الثانية من تشغيل آلية االستعراضؤقَّتالنفقات امل  - جيم  

ــة قيــد       -٢٠ ــة للــسنة الثاني ــة هــذه املــذكّرة، كانــت مجيــع االستعراضــات القطري وقــت كتاب
وهلـذا،  ) تم االنتهاء من إعداد بعض االستعراضـات القطريـة للـسنة األوىل   يف حني مل ي   (اإلعداد  

 ٢٠١٢مـارس  / آذار٣١ة حـىت  مؤقَّتـ  البيانات عن تكاليف خمتلف بنود امليزانية هي بيانات   فإنَّ
  .مقرَّبة إىل أقرب ألف

    
نفيذ مشاركة أقل البلدان منواً، األطراف يف االتفاقية، يف اجتماعات فريق استعراض الت  - ١  

    )موارد من خارج امليزانية(
غطيت تكاليف السفر وبدالت اإلعاشة اليومية ملمثلي أقل البلـدان منـواً، األطـراف يف                 -٢١

يونيـه  / حزيـران  ٣ -مـايو   / أيـار  ٣٠(االتفاقية، من أجل متكينهم من املشاركة يف الدورة الثانية          
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) ٢٠١١ســـبتمرب / أيلـــول٩-٧( ويف الـــدورة الثانيــــــــة املـــســــتأنفة )٢() منـــدوبا٣٠) (٢٠١١
ودعـي للـدورة الثانيـة املـستأنفة عـّدة مـشاركني مـن أقـل                ). ٦انظـر اجلـدول      ()٣() مندوبا ٣١(

البلـدان منـواً الـيت شــاركت يف الـسنة الثانيـة آلليـة االســتعراض، حيـث نظّمـت دورات تدريبيــة         
وغطيـت تكـاليف   . الجتمـاع، ممـا مسـح بتحقيـق وفـورات عامـة      للخرباء احلكوميني فـورا بعـد ا     

الـــسفر وبـــدالت اإلعاشـــة اليوميـــة للمـــشاركة يف الـــدورة الثانيـــة املـــستأنفة، الـــيت عقـــدت يف 
رت مــن أجــل املــشاركة يف ، مــن املبــالغ الــيت وفّــ ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٢٥مــراكش، 

مم املتحدة ملكافحة الفـساد، الـيت عقـدت يف    الدورة الرابعة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األ     
نفقــات إضــافية يف أيِّ وال يتوقــع حــدوث . ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٢٨-٢٤مــراكش، 

  .إطار هذا البند للسنة الثانية
    

  ٦اجلدول     
  تكاليف مشاركة أقل البلدان منواً يف فريق استعراض التنفيذ    
    )بدوالرات الواليات املتحدة(    

 )السنة الثانية (٢٠١٢مارس /ة حىت آذارؤقَّتالنفقات امل ٢٠١٣‐٢٠١٢لسنوية املتوقعة للفترة السنتني التكاليف ا

٨٠٠ ٣١٨ ٠٠٠ ٣٥٠     
    )موارد من خارج امليزانية(تدريب اخلرباء احلكوميني   - ٢  

يني وفقاً لإلطار املرجعي آللية االستعراض واملبادئ التوجيهية املتعلقـة بـاخلرباء احلكـوم              -٢٢
واألمانــة، نظّــم املكتــب حلقــات عمــل تدريبيــة لتعريــف جهــات اتــصال الــدول األطــراف           
املستعَرضة واخلرباء احلكوميني من الدول األطـراف املـستعرِضة باألحكـام املوضـوعية لالتفاقيـة           

  .واملنهجية املتبعة يف عملية االستعراض

───────────────── 
إثيوبيا، أفغانستان، أنغوال، أوغندا، بنغالديش، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، توغو، تيمور ليشيت، مجهورية   )2(  

عبية، زانيا املتحدة، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية الش أفريقيا الوسطى، مجهورية تن
بيساو، كمبوديا، ليسوتو، مايل، مدغشقر، -ي، السنغال، سرياليون، غينيا رواندا، زامبيا، سان تومي وبرينسيب

  .مالوي، موريتانيا، موزامبيق، النيجر، هاييت، اليمن
سطى، ، أوغندا، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، توغو، تيمور ليشيت، مجهورية أفريقيا الو)٢(إثيوبيا، أنغوال   )3(  

زانيا املتحدة، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، رواندا، زامبيا، سان  مجهورية تن
، موريتانيا، )٢(، مالوي )٢(بيساو، ليربيا، ليسوتو، مايل، مدغشقر - ، غينيا)٢(ي، السنغال  تومي وبرينسيب

  .هاييت، اليمن موزامبيق، النيجر،
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لغـوي للـدول، يف كـل       وعقدت ست حلقات عمل، استندت إىل التوّزع اإلقليمي وال          -٢٣
وعقدت حلقة عمل أخرية خمّصـصة الغـرض        ). أربع دورات (من مدينة بنما وكواالملبور وفيينا      

 للدول األطـراف    ٢٠١١أكتوبر  / الرابعة يف مراكش، يف تشرين األول       املؤمتر على هامش دورة  
ــستطع حــضور   ــدول     أيِّ الــيت مل ت ــع ال مــن حلقــات العمــل األخــرى، ممــا ضــمَّن حــصول مجي

وكمـا كـان احلـال يف الـسنة األوىل،     . طراف املـستعَرضة واملـستعرِضة علـى فرصـة للتـدريب          األ
غُطيــت تكــاليف خــبري واحــد لكــل بلــد مــستعَرض وخــبريين لكــل بلــد مــستعرِض عــن طريــق   

  ).٧انظر اجلدول (التربعات 
ومتابعةً حللقـات العمـل التدريبيـة الـيت ُنظّمـت مبوجـب اإلطـار املرجعـي، طلبـت عـدة              -٢٤
ل أطراف مستعَرضة من األمانة احلصول على مزيد من املساعدة الستكمال التقييم الـذايت،              دو

ــالفقرة   ــة ١٥عمــالً ب ــادئ التوجيهي ــدول    .  مــن املب ــدريب ال ــة لت وعقــدت حلقــات عمــل وطني
األطراف املستعَرضة علـى قائمـة التقيـيم الـذايت فـشارك خـرباء حكوميـون مـن تيمـور الـشرقية                      

سطى والفلبني ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة ومجهوريـة الو الدميقراطيـة            ومجهورية أفريقيا الو  
وسـتقدم التكـاليف النهائيـة لتلـك احللقـات          . الشعبية والكامريون والـرأس األخـضر وكولومبيـا       

ويف .  بعـضها مل يـنظّم إال مــؤّخراً  التدريبيـة يف الـدورة القادمـة لفريـق اســتعراض التنفيـذ، إذ إنَّ     
  . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تنظيم تلك احللقات التدريبية الوطنيةبعض احلاالت، دعم

    
  ٧اجلدول     
  تكاليف تدريب اخلرباء احلكوميني     

    )بدوالرات الواليات املتحدة(
 )السنة الثانية (٢٠١٢مارس /ة حىت آذارؤقَّتالنفقات امل ٢٠١٣‐٢٠١٢التكاليف السنوية املتوقعة للفترة السنتني 

٤٢٥ ٠٠٠  ٣٧٤ ٦٠٠      
    )موارد من خارج امليزانية(ترمجة وثائق العمل   - ٣  

أيِّ جيـوز إجـراء عمليـة االسـتعراض القُطـري بـ      " من اإلطار املرجعـي،  ٥١وفقاً للفقرة    -٢٥
وتتوىل األمانة مـسؤولية تـوفري مـا يلـزم مـن ترمجـة حتريريـة وشـفوية               . لغة من لغات عمل اآللية    

ومـن املتوقَّـع أن     ". ة حسبما يكـون ضـرورياً ألداء مهامهـا بكفـاءة          إىل أيٍّ من لغات عمل اآللي     
مبـا يـشمل الـردود علـى قائمـة          (حتتاج فرادى االستعراضـات القطريـة إىل ترمجـة بعـض الوثـائق              

وباإلضـافة إىل   . مـن لغـة رمسيـة إىل أخـرى        ) التقييم الذايت املرجعية واملواد الداعمـة ذات الـصلة        
ئمــة التقيــيم الــذايت، طُلــب إىل الــدول األطــراف املــستعَرضة  ضــمان ترمجــة كامــل الــرد علــى قا

  .اختيار أكثر الوثائق الداعمة أمهية متهيداً لترمجتها
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 الـــيت أجريـــت يف الـــسنة الثانيـــة مـــن دورة ٤١ومــن بـــني االستعراضـــات القطريـــة الــــ   -٢٦
ــة واحــدة و ١٤االســتعراض، أجــري   ــتني، و ٢٣ استعراضــاً بلغ  استعراضــات ٤ استعراضــاً بلغ

 مـن اإلطـار املرجعـي، تـوفّر األمانـة أيـضاً، يف الـسنة الثانيـة،                  ٥٢ووفقـا للفقـرة     . ثالث لغـات  ب
  .خدمات الترمجة من لغتني ليستا من لغات عمل اآللية وإليهما

ويف عّدة حاالت، ترمجت الردود على قائمة التقييم الذايت بأكملـها، وكـذلك العديـد        -٢٧
ن لغــة عمــل إىل لغــيت عمــل أخــريني، ممــا أدى إىل   مــن الوثــائق الداعمــة، أو ســوف تتــرجم مــ  

  .٢٠١٢مارس / صفحة يف السنة الثانية حىت آذار٥ ٣٠٠وصول العدد اإلمجايل إىل أكثر من 
. وجيب استيعاب االحتياجات من ترمجة وثائق العمل على امتـداد عمليـة االسـتعراض               -٢٨

ق الداعمـة هلـا وتقريـر االسـتعراض         وعالوة على ترمجة الردود على قائمة التقييم الـذايت والوثـائ          
ــتيب          ــتعراض املك ــاء االس ــشفوية أثن ــة وال ــرت خــدمات الترمجــة التحريري ــهائي، وفّ القطــري الن
للتعليقات اليت أبدهتا الدول األطراف املستعرِضة وخالل احلوار الذي دار بعد ذلك مع الدولـة               

 لغـات عمـل االسـتعراض       كما ُترجم أيضاً أو سـيترجم، عنـد الطلـب، إىل          . الطرف املستعَرضة 
القطــري كــلٌ مــن مــشروع تقريــر االســتعراض القطــري واخلالصــة الوافيــة قبــل اعتمادمهــا           

  .ووضعهما يف صيغتهما النهائية
ــة يف إحــداث         -٢٩ ــوُّع التوليفــات اللغوي ــاُع عــدد صــفحات الترمجــة وتن ــد اســتمر ارتف وق

فإمكانـات دائـرة املـؤمترات مبكتـب        . اختناقات ختـصُّ كـالًّ مـن املـوارد البـشرية واملـوارد املاليـة              
  ســة بــصورة رئيــسية لترمجــة وثــائق اهليئــات التداوليــة ومــن مث فإهنــا األمــم املتحــدة يف فيينــا مكّر

ال تضمن إجناز ترمجة وثائق العمل اخلاصة بالفريق يف غضون شـهر واحـد مـن اسـتالم الـردود                    
الحتياجـات اإلضـافية مـن الترمجـة        نَّ التربعـات ال تكفـي لتغطيـة ا        إكمـا   . على القائمة املرجعية  

  .التحريرية بأسعار الترمجة املوّحدة املعمول هبا يف األمم املتحدة
وحــسب املمارســة يف الــسنة األوىل، ومــن أجــل اإلســراع بعمليــة الترمجــة التحريريــة          -٣٠

وتقليص التكاليف الكلية، واصل املكتب االستعانة مبصادر خارجية يف ترمجة الردود على قائمـة              
  .التقييم الذايت والوثائق الداعمة ذات الصلة من خالل شبكة املكاتب امليدانية التابعة للمكتب

 ١٧٢ ٣٠٠ووقت كتابة هذه املذكّرة، بلغ إمجايل تكاليف الترمجـة التحريريـة حـوايل         -٣١
وســيلزم . مجيــع االستعراضــات القطريــة مــا زالــت قيــد التنفيــذ نَّ ، أل)٨انظــر اجلــدول (دوالر 
املزيـد مــن الوثـائق، وال سـيما الوثــائق اإلضـافية الـيت قُــّدمت خـالل الزيـارات القطريــة،        ترمجـة  

والوثائق الالزمة من أجل احلوار الذي يدور بني البلد املستعَرض والبلد املستعرِض أثنـاء وضـع                
  .الصيغة النهائية للتقرير القطري واخلالصة الوافية
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  ٨اجلدول     
  تكاليف ترمجة وثائق العمل     

    )بدوالرات الواليات املتحدة(
 )السنة الثانية (٢٠١٢مارس /ة حىت آذارؤقَّتالنفقات امل ٢٠١٣‐٢٠١٢التكاليف السنوية املتوقعة للفترة السنتني 

٤٦٥ ٠٠٠  ١٧٢ ٣٠٠        
    )موارد من خارج امليزانية(الزيارات القطرية وغريها من وسائل احلوار الفعَّال     

 بلـدا زيـارة قطريـة       ٤١ األوىل آللية االستعراض، طلب أكثر مـن         كما حصل يف السنة     -٣٢
وحىت وقت إعداد هذه املذكّرة، أجريـت سـت زيـارات قطريـة،             . أو اجتماعا مشتركاً يف فيينا    

 دولة طرفاً أخرى مستعَرضة زيـارة قطريـة أو اجتماعـاً مـشتركاً يف مكتـب األمـم                   ٢٤وطلبت  
.  مــن املبــادئ التوجيهيــة٢٤طــار املرجعــي والفقــرة  مــن اإل٢٩املتحــدة يف فيينــا، وفقــا للفقــرة 

 حالة، مل تتخذ الدولة الطـرف املـستعَرضة قـراراً بـشأن الوسـيلة املـستخدمة يف إجـراء                    ١١ويف  
  .مزيد من احلوار

وكمــا أشــارت الــدول . وتتــراوح مــدة الزيــارات القطريــة ثالثــة أو أربعــة أيــام وســطياً  -٣٣
 لقــاءات اإلحاطــة مــع ستأنفة لفريــق اســتعراض التنفيــذ، فــإنَّ األطــراف أثنــاء الــدورة الثانيــة املــ 

اخلرباء املـستعرِضني واألمانـة، ومـع جهـات االتـصال عنـد االقتـضاء، مفيـدة جـداً يف التحـضري                      
كما ُشدد على ضرورة عقد لقاء إضـايف للخـرباء املـستعرِضني واألمانـة يف هنايـة           . لالجتماعات

علومـات بعـد االجتماعـات وجتميـع أجـزاء مـشروع            الزيارة، كلما أمكن ذلك، بغرض مجـع امل       
ويف عــدة حــاالت، يــتم تكبــد تكــاليف إضــافية نظــري . تقريــر االســتعراض القُطــري واســتكماله

  .عقد تلك اللقاءات قبل االجتماعات وبعدها وكذلك نظري أيام السفر
احــة، وفيمــا خيــص الزيــارات القطريــة، ُمّولــت، عنــد االقتــضاء ويف حــدود املــوارد املت    -٣٤

وعمومـا، تغطـى    . مشاركة عدد يصل إىل خبريين حكوميني عـن كـل دولـة طـرف مـستعرِضة               
تكــاليف اخلــرباء مــن البلــدان الناميــة وأقــل البلــدان منــواً، وكــذلك التكــاليف اخلاصــة بالبلــدان    

  .الطالبة على أساس كل حالة على حدة
يـل التفـصيلية الـيت      وباإلضافة إىل ذلك، وبـسبب ضـخامة الفـصول املـستعَرضة والتحال             -٣٥

سرعان ما أصبحت شيئاً اعتيادياً يف االستعراضات، تقَرَّر إيفاد موظفَني مـن األمانـة أثنـاء كـل                  
زيارة قطرية من أجل توفري ما يلزم من دعم جوهري إىل الـدول األطـراف يف التوقيـت املالئـم               

  .وأيضاً من أجل العناية بالترتيبات اإلدارية واللوجستية
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بـة هـذه املـذكّرة، بلغـت النفقـات املتكبـدة نظـري الزيـارات القطريـة حـوايل                   ووقت كتا   -٣٦
  ).٩انظر اجلدول ( دوالر، وهي نفقات ست زيارات قطرية ُنفّذت فعالً ١١٢ ٤٠٠

    
  ٩اجلدول     
  تكاليف الزيارات القطرية وغريها من وسائل احلوار الفّعال     

    )بدوالرات الواليات املتحدة(
 )السنة الثانية (٢٠١٢مارس /ة حىت آذارؤقَّتالنفقات امل ٢٠١٣‐٢٠١٢ملتوقعة للفترة السنتني التكاليف السنوية ا

٤٠٠ ١١٢ ٠٠٠ ٨٢٠       
  االستنتاجات املتعلقة بتمويل االحتياجات اإلمجالية   -رابعاً  

    ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني 
ــة ، بتمويــل االحتياجــات١/١أوصــى فريــق اســتعراض التنفيــذ، يف قــراره     -٣٧ ــة لآللي  املالي

ــسنتني    ــرة ال ــها لفت ــا لإلطــار     ٢٠١٣-٢٠١٢وأمانت ــم املتحــدة، وفق ــة لألم ــة العادي ــن امليزاني  م
  .٣/١املرجعي املرفق بقرار املؤمتر 

كما طلب الفريُق من األمني العام أن يدرج يف اقتراحاته املتعلقة بامليزانية الربناجمية لفترة          -٣٨
اليــة الــضرورية لتــشغيل اآلليــة تــشغيالً تامــاً، مبــا يــشمل  االحتياجــات امل٢٠١٣-٢٠١٢الــسنتني 

الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا، وتكـاليف االتـصاالت وترمجـة الوثـائق مـن لغـة أو                   
لغات عمل اآللية احملددة لشىت االستعراضات وإىل تلك اللغة أو اللغـات، وكـذلك االحتياجـات                

أقــل البلــدان منــواً يف اجتماعــات الفريــق؛ وذلــك وفقــاً       الــضرورية لتــشغيل الفريــق وملــشاركة    
، على أن تـستثىن البنـود املاليـة املقترحـة           CAC/COSP/IRG/2010/5للتقديرات املدرجة يف الوثيقة     

  .بشأن الزيارات القطرية والتدريب اليت ُعرضت على فريق استعراض التنفيذ أثناء دورته األوىل
 ٢٠١٣-٢٠١٢لرابعة، مل يوص بأن متـّول احتياجـات فتـرة           املؤمتر، يف دورته ا   أنَّ  بيد    -٣٩

وطلـب إىل األمانـة     . املتعلقة بالتشغيل الكامل لآللية وأمانتها من امليزانية العادية لألمـم املتحـدة           
ــنقص املــستبان يف املــذكّرة الــيت أعــّدهتا بــشأن االحتياجــات مــن املــوارد       أن متــضي يف حبــث ال

لتحديــد مــا إذا كــان ميكــن معاجلــة  ) CAC/COSP/2011/4(الالزمــة لتــشغيل آليــة االســتعراض  
ذلك النقص من خالل ترشيد التكاليف أو مـن خـالل التربعـات، وأن تأخـذ ذلـك الـنقص يف                     

 والبــاب ١/١، وفقــا لقــرار الفريــق ٢٠١٥-٢٠١٤االعتبــار عنــد تقــدمي ميزانيــة فتــرة الــسنتني 
 على هذا املنوال وإبالغ فريق اسـتعراض       وتعتزم األمانة املُضي قُدماً   .السابع من اإلطار املرجعي   
  .التنفيذ واملؤمتر بالتطّورات
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 سـتموَّل  ٢٠١٣-٢٠١٢االحتياجات اإلضافية آللية االستعراض لفتـرة الـسنتني        أنَّ  ومبا    -٤٠
عن طريق التربعات، فال يوجد ضمان بأن يبقى قدر كاف من التربعات متاح لضمان اسـتمرار                

 أثبتت اخلربة املكتسبة حىت اآلن فيما خيـص تـدبري األمـوال الالزمـة     فقد. الوفاء باحتياجات اآللية 
م م مبـالغ علـى مـدى سـنوات، تقـدِّ           معظم اجلهات املاحنة، باستثناء القلة منـها الـيت تقـدِّ           لآللية أنَّ 

وإذا مل ُيكفــل احلــد األدىن مــن  . ر التنبــؤ بتلــك التربعــات تربعــات لــسنة واحــدة، ومــن مث يتعــذَّ  
ومـن مث، لعـلَّ فريـق اسـتعراض التنفيـذ           . ال ميكن ضـمان التـشغيل املـستدام لآلليـة         التمويل مسبقاً   

  .يرغب بتشجع الدول األطراف على اختاذ إجراءات عاجلة يف ذلك الصدد
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      املرفق
 للنفقات من امليزانية العادية ومن خارج امليزانية للسنتني مؤقَّتبيان     

    األوليني لتشغيل اآللية
اً للنفقـات املموَّلـة مـن مـوارد امليزانيـة العاديـة ومـن         مؤقَّتـ  بيانـاً    ١-لفيعرض اجلدول أ    -١

  .خارجها استجابة لطلب فريق استعراض التنفيذ بشأن تقدمي حملة عامة عن تكاليف اآللية
    

  ١-اجلدول ألف
   ة آللية االستعراض للسنتني األولينيؤقَّتالنفقات امل

    )بدوالرات الواليات املتحدة(
 نفقات السنة الثانية نفقات السنة األوىل نيةبند امليزا

 ٢٠١١عام  ٢٠١٠عام  

الوظائف ونفقات التشغيل العامة 
   املتعلقة هبا
  ٢، ٥-  ف١، ١-  مد١(الوظائف 

  ، ٢-  ف٣، ٣-  ف١، ٤- ف
  ))رأ( خ ع ١

٥٠٠ ٠٣٦ ١ ٦٠٠ ٤٣٧ 

 ٧٠٠ ١١ ٧٠٠ ١١ صيانة احلواسيب

 ٥٠٠ ١٣ ٥٠٠ ١٣ تكاليف االتصاالت

 ٧٠٠ ٠٦١ ١ ٨٠٠ ٤٦٢ موع الفرعياجمل

   فريق استعراض التنفيذ

 ٤٠٠ ١٨٥ ٩٠٠ ١٦٥ الترمجة الشفوية 

 ٠٠٠ ٢٢٩ ٩٠٠ ٣٠٥ ترمجة الوثائق

 ٤٠٠ ٤١٤ ٨٠٠ ٤٧١ اجملموع الفرعي

 ١٠٠ ٤٧٦ ١ ٦٠٠ ٩٣٤ اجملموع، من امليزانية العادية

 االستعراضالسنة الثانية من دورة  السنة األوىل من دورة االستعراض 
سفر املشاركني يف زيارات قطرية 

 واجتماعات مشتركة
٤٠٠ ١١٢ ١٠٠ ٦٠٦ 

 ٣٠٠ ١٧٢ ٤٠٠ ٣٠٩ ترمجة وثائق العمل

مشاركة أقل البلدان منواً يف دورات 
 فريق استعراض التنفيذ

٨٠٠ ٣١٨ ٠٠٠ ١٩٢ 

 ٦٠٠ ٣٧٤ ٠٠٠ ٢٧٧ تدريب اخلرباء احلكوميني

 - ٦٠٠ ٩٠ اخلرباء االستشاريون

 ١٠٠ ٩٧٨ ١٠٠ ٤٧٥ ١ موع، من خارج امليزانية اجمل

   ٢٠٠ ٤٥٤ ٢ ٧٠٠ ٤٠٩ ٢ جمموع النفقات
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    النفقات من امليزانية العادية، املدرجة حسب السنة التقوميية  - ألف  

وتـرد النفقـات املتكبـدة يف عـام         . تدرج نفقات امليزانية العادية حـسب الـسنة التقومييـة           -٢
  . يف إطار السنة الثانية٢٠١١ترد النفقات املتكبدة يف عام  يف إطار السنة األوىل، و٢٠١٠

ونظراً للتأخري يف التوظيف، كانت النفقات املتصلة بالوظائف يف العام األول أقـل مـن                 -٣
  .سنة تاليةأيِّ 
  . أدناه٢- يف اجلدول ألفمبيَّنوقُّدمت اخلدمات إىل فريق استعراض التنفيذ كما هو   -٤
    

  ٢-اجلدول ألف
    ت املقدَّمة إىل فريق استعراض التنفيذاخلدما

 السنة الثانية السنة األوىل 

  اجتماعا١٨ً دورات، ٣  اجتماعا١٦ًدورتان،  الترمجة الشفوية
        صفحات١٠٦  صفحة١٦٣ ترمجة الوثائق

    النفقات من خارج امليزانية، املدرجة وفقاً لدورة آلية االستعراض  - باء  
وَّلة من خارج امليزانية حـسب سـنوات آليـة االسـتعراض وتقابـل              أدرجت النفقات املم    -٥

 والـيت  ٢٠١٠يونيـه  /السنة األوىل من اآللية األنشطة املضطلع هبا يف الفترة اليت تبدأ يف حزيـران           
وتقابـل الـسنة الثانيـة األنـشطة املـضطلع هبـا           .  بلداً ٢٦ ُدفعة أوىل تتكوَّن من    أثناءها   تاسُتعرض

 أثناءها الدفعـة التاليـة مـن البلـدان        ت واليت اسُتعرض  ٢٠١١يونيه  /يف حزيران يف الفترة اليت تبدأ     
ويرد وصف تفصيلي للنفقات املتكبدة حىت اآلن يف اجلزء الثالـث مـن هـذه               .  بلدا ٤١وعددها  
  .املذكّرة

وعالوة على ذلك، وفيما يتعلق بالنفقات املموَّلة من خارج امليزانية للسنة الثانية، يتوقع               -٦
وهـذا مـا سيحـصل بـصفة     . فقات إضافية نظراً للتأّخر الذي حـدث يف عـّدة استعراضـات        تكبد ن 

. خاصة بالنسبة لبند سفر املشاركني يف زيارات قطرية واجتماعات مشتركة وبند ترمجة الوثـائق             
  .ويتوقع، فيما يتعلق هبذين البندين، أن تتجاوز نفقات السنة الثانية نفقات السنة األوىل

  


