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  الدورة السادسة
  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩- ١٥فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 

   تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة استعراض
  ة عرب الوطنيةماجلرمية املنظّ ملكافحة

      والربوتوكوالت امللحقة هبا
ظَّمة اتفاقية اجلرمية املن  تنفيذاستعراضتقديرات االحتياجات املالية آللية     

      عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
      مذكرة من األمانة    

    مقّدمة  -أوال  
 تنفيـذ اتفاقيـة    اسـتعراض أقّر الفريق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين ب                -١

يف املعقـود يف فيينـا   الثـاين  ه اجتماعـ اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقـة هبـا، يف    
ــرة مــن  ــاين ٢٦ إىل ٢٣ الفت ــاير / كــانون الث ــة   ٢٠١٢ين ــنقَّح آللي ، مــشروع اإلطــار املرجعــي امل
، )CTOC/COP/WG.5/2011/2/Rev.1(تفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا اال تنفيــذ اســتعراض

  .، اليت مل ُيتوصل بشأهنا إىل توافق اآلراء٥٧ إىل ٥٤ و٤١باستثناء الفقرات 
 يف مخـسة سـيناريوهات خمتلفـة بـشأن آليـة            جتمـاع الل خالل ذلك ا   ونظر الفريق العام    -٢
 علــى طلــب الــدول األطــراف والــدول املوقِّعــة، هبــدف إتاحــة   أعــّدهتا األمانــة بنــاًءســتعراضاال

ونوقــشت عــّدة . توجيهــات بــشأن عمليــة امليزنــة وتزويــد املــؤمتر بعناصــر متكِّنــه مــن اختــاذ قــرار
ــي   ــا يل ــة ف  النظــر يف مــ ) أ: (مــسائل مشلــت م ــة برتب ــة الفني ــة وظــائف الفئ ــيت ٣-دى مالءم  ال

                                                         
  * CTOC/COP/2012/1. 
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؛ )املكتــب(سُتخــصَّص للمكاتــب اإلقليميــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة  
خيــار دمــج ) ج( التنفيــذ؛ اســتعراضإمكانيــة تقلــيص مــدة دورات فريــق بــالريمو املعــين ب ) ب(

ــالريمو املعـــين ب   ــق بـ ــة يف فريـ ــة العاملـ ــتعرابعـــض األفرقـ ــة  ضاسـ ــاد آليـ ــريطة اعتمـ ــذ، شـ  التنفيـ
عـدد اخلـرباء احلكـوميني      ) ه(ختفيض حجم الوثائق وعدد الزيارات القطرية؛       ) د(؛  ستعراضاال

  .ضرورة أن تكون أيُّ آلية ناجعةَ التكلفة) و(املزمع تدريبهم؛ 
، وذكــر جمــدَّداً أّنــه ينبغــي آلليــة  ٢٠١٣وأوصــي بإمكانيــة بــدء الــدورة األوىل يف عــام   -٣
ولـوحظ أهنـا ال ينبغـي أن تثقـل كاهـل      . ة ومـستدامة ونزيهـة  ؤ أن تكون فّعالة وكف   عراضستاال

  .الدول األطراف أو األمانة بعبء ال داعي له
وأُشري أيضاً إىل أنه قد يكون من املناسب أن تنظر األمانة يف مسألة تقلـيص التكـاليف                  -٤

عة، على حنـو منـتظم، بتلـك        املوقِّ ويف إبالغ الدول األطراف والدول       ستعراضيف سياق آلية اال   
  .ستعراضالوفورات، وذلك دون املساس بالتنفيذ الفعلي للوظائف األساسية آللية اال

ــسيناريو       -٥ ــة للـ ــة اإلمجاليـ ــديرات األوليـ ــى أنَّ التقـ ــل علـ ــق العامـ ــق الفريـ ــة ١ووافـ  آلليـ
إلضـافية  ، أي االحتياجـات ا    CTOC/COP/WG.5/2012/CRP.7، الـواردة يف الوثيقـة       ستعراضاال

، ٢٠١٥-٢٠١٤ الفتــرة مليــون دوالر يف ١٣,٩ و٢٠١٣ دوالر يف عــام اليــني م٤,٨البالغــة 
  . يف حدوده امليزانية اليت ستقدَّم إىل املؤمترَعدَّمتثل حّدا أعلى ينبغي أن ُت

اتفاقية اجلرمية املنظّمة عرب الوطنيـة يف دورتـه         يف  مؤمتر األطراف   قيام  وحتضرياً إلمكانية     -٦
، قـّدمت األمانـة تقـديرات منقّحـة لتنظـر فيهـا الـدول خـالل                 ستعراضالآلية ا باعتماد  ة  السادس

الوثيقـة  وتتـضمن   . ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ٣ و هيوليـ / متوز ٣يف  املعقودة  املشاورات غري الرمسية    
تفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة اال تنفيــذ اســتعراضحتياجــات املاليــة آلليــة الاحلاليــة تقــديرات ا

 ،الدول خالل تلك املـشاورات غـري الرمسيـة        قّدمتها  اليت  التعليقات   ُوضعت استناداً إىل     اليتهبا،  
  .مؤمتر األطرافلكي يوافق عليها 

    
    حتياجات املاليةتقديرات اال  -ثانيا  

 تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظَّمـة والربوتوكـوالت      استعراضحتياجات املالية آللية    التستند ا   -٧
  )١(:مترات التاليةالبارامللحقة هبا إىل ا

                                                         
 استعراضإىل النفقات الفعلية اليت متّ تكّبدها يف إطار اآللية اخلاصة بدة والتكاليف احملّدتستند البارامترات  )1(  

ووزعت . داوالت احلالية حول هذا املوضوعاملوجتسد  تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 ،ضافية من امليزانية العادية ومن خارج امليزانيةاإلحتياجات ال واليت تبّين ا،املعلومات الواردة يف اجلداول

 .٢٠١٧-٢٠١٦ و٢٠١٥-٢٠١٤ و٢٠١٣: ثالث فتراتعلى 
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  )٢(مخس سنوات؛مدهتا  دورة ستعراضاللية اتتبع آ  )أ(  
   سنوياً خالل دورة اخلمس سنوات؛ستعراض لالا دولة طرف٤٠ يلختضع حوا  )ب(  
املرجعيـة  حتياجات السنوية لترمجة الردود على قائمة التقيـيم الـذايت           القُّدرت ا   )ج(  

  )٣(؛٢٠١٤ صفحة، بدءاً من عام ٥ ٢٠٠بـالداعمة العمل وغريها من وثائق 
مـدى   التنفيـذ علـى   اسـتعراض تنعقد الـدورات الـسنوية لفريـق بـالريمو املعـين ب             )د(  

ات جتماعــختصيــصها مــن عــدد االُيعــاد  ،٢٠١٣يف عــام )  جلــسات٥(يــومني ونــصف اليــوم 
ة املنظَّمـة عـرب      تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـ       استعراضاملتبقية للفريق العامل املعين ب    

، ومثانيــة أيــام ٢٠١٣-٢٠١٢ امللحقــة هبــا املخّصــصة لفتــرة الــسنتني  والتالوطنيــة والربوتوكــ
ويـــوفّر التمويـــل ملـــشاركة خـــرباء . ٢٠١٤دورتـــني ســـنوياً بـــدءاً مـــن عـــام  يف )  جلـــسة١٦(

 اسـتعراض وإذا دمـج فريـق بـالريمو املعـين ب         .  يف تلـك الـدورات     حكوميني من أقـلّ البلـدان منـواً       
 حتقيق بعض الوفـورات مـن خـالل         ميكنللمؤمتر،  التابعة  األخرى  القائمة  العاملة  األفرقة  التنفيذ  

ات إضـافية لفريـق بـالريمو املعـين     اجتماعـ عقـد  العاديـة ل  استعمال املوارد غري املنفقة مـن امليزانيـة         
  )٤(؛٢٠١٣ التنفيذ خالل عام استعراضب

ثالثـة أيـام    كـل منـها      ةمـد  اًشترك مـ  ااجتماعـ  زيـارة قطريـة و     ٤٥سوف ُتنظّم     )ه(  
ــسنتني  خــالل  ــرة ال ــض٢٠١٥-٢٠١٤فت ــسنتني  خــالل اً  وأي ــرة ال ــو. ٢٠١٧-٢٠١٦فت فّر وي

  ات؛جتماعالتمويل ملشاركة خرباء حكوميني من أقلّ البلدان منواً يف هذه الزيارات واال
مــن الــدول  يف املائــة ٨٠مــن علــى األكثــر  حكــومينيتــدريب خــبَريين جيــري   )و(  
  ات؛ستعراضالف، حتضرياً لاألطرا

ــالغ لتغطيـــة    )ز(   ــاليف  تكـــاليف ُرصـــدت يف امليزانيـــة مبـ ــيانة احلواســـيب وتكـ صـ
  .تالتصاالا
  )٥(:االحتياجات املقّدرة من املوظفني على النحو التايلوُحدِّدت   -٨

                                                         
 .CTOC/COP/WG.5/2011/Rev.1الوثيقة انظر مزيد من املعلومات حول الدورات املقترحة، لالطالع على  )2(  
تنفيذ  استعراض يف سياق آليةاملرجعية  السنوية لترمجة الردود على قائمة التقييم الذايتحتياجات الجتاوزت ا )3(  

 .صفحة ٥ ٢٠٠اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
ملقّررة خلدمة املؤمترات  من امليزانية الربناجمية لكي يغطي، ضمن حدوده، االحتياجات ا٢ُخّصص الباب  )4(  

 .جلميع املنظمات اليت تتخذ فيينا مقراً هلا؛ إال أنه ال يشمل ختصيص موارد أليِّ هيئة معينة
 .خارج امليزانيةمن من امليزانية العادية ومن موارد املمولني املوظفني يشمل ذلك  )5(  
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 أسبوع عمـل    ٤٨٠ : أسبوع عمل موظفني   ١٢ا، لكل منها    استعراضأربعون    )أ(  
  موظفني؛
   أسبوع عمل موظفني؛٨٠ :قريرا، لكل منها أسبوعا عمل اثنان ت٤٠إعداد   )ب(  
، وتقـارير   ٢٠١٧-٢٠١٦الفتـرة   ، بـدءاً مـن      ومواضيعية إعداد تقارير جتميعية    )ج(  
   أسبوع عمل موظفني؛١٥ :إقليمية

 : وتقـدمي اخلـدمات هلـا       التنفيـذ  اسـتعراض التحضري لدورة فريق بالريمو املعـين ب        )د(  
   أسابيع عمل موظفني؛١٠

عــد والتحــضري احلــوار املباشــر مبــا يف ذلــك عقــد املــؤمترات عــرب الفيــديو أو عــن ُب  )ه(  
   أسبوع عمل موظفني؛٦٠ : لكل منهاأسبوع عمل ونصفمبعدَّل ،  وإجراؤهالزيارات القطريةل

 أسـبوع   ١٥ :صيانة قاعدة بيانات اخلـرباء، وغـري ذلـك مـن األنـشطة املتنوعـة                )و(  
  ؛عمل موظفني

 ٤٢يف اإلمجــال : ربملانيــةالوثــائق غــري الخارجيــة لترمجــة  جهــات التعاقــد مــع  )ز(  
يف إطـار   ونظراً للتجربـة املكتـسبة      . أسبوع عمل موظفني سُتمّول من موارد من خارج امليزانية        

تفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، تستكـشف خدمـة إدارة املـؤمترات التابعـة ملكتـب األمـم                  ا
  .خارجية مركزياًالتعاقد مع جهات ارة  يف فيينا إمكانية إدملتحدةا
هذه البارامترات، يكون العدد اإلمجايل ألسابيع عمـل املـوظفني يف الـسنة             واستنادا إىل     -٩

 أســبوع عمــل فعلــي  ٤٢واســتنادا إىل رقــم ســنوي متوســط قــدره   .  أســبوع عمــل ٧٠٢هــو 
هــو تملــة احمل ســتعراض، يكــون جممــوع االحتياجــات لــدعم آليــة اال يف الــسنةللموظــف الواحــد

مـوظفني مـن الفئـة الفنيـة ومـوظفني مـن فئـة              مبـا يـشمل      موظفا على مـستويات خمتلفـة،        ١٥,٧
خارجيـة لترمجـة الوثـائق غـري        التعاقـد مـع جهـات       ، وذلـك دون أخـذ        يف املقـر   اخلدمات العامـة  

  . يف احلسبانالربملانية
عامة ملؤمتر األطـراف وغـري      ويلزم النظر يف املهام اجلديدة املتوقّعة يف سياق االحتياجات ال           -١٠

الـيت تـشتمل، يف حالـة قـسم دعـم املـؤمتر التـابع للفـرع           و ،ذلك من الوظـائف املـسندة إىل األمانـة        
 غـري املّتـصلة مباشـرة    طةجتار غري املشروع، على حجم كـبري مـن األنـش        واالاملنظمة  اجلرمية  باملعين  
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االحتياجـات  علـى مـدى دمـج        إىل درجـة كـبرية    سـيتوقّف   ولئن كـان ذلـك       )٦(.ستعراضبآلية اال 
وألفرقتـــه العاملـــة ضـــمن عمـــل آليـــة  لـــهوتقـــدمي اخلـــدمات لتحـــضري للمـــؤمتر املتعلقـــة بااحلاليـــة 

إال .  يف املائـة مـن العمـل       ٣٠، فإنه من املمكن أن ُينجز موظفو األمانـة احلـاليون حنـو              ستعراضاال
تــشتمل معظــم و. دعــم املــؤمتربقــسم املنوطــة  يبقــى أيــضاً رهنــاً باألعمــال األخــرى ر هــذا األمــأنَّ

على تنفيـذ األنـشطة املقـّررة       ) إضافة إىل خدمة مؤمتر األطراف    (حالياً  ينفذها القسم   األنشطة اليت   
 سيربانيةمبـا فيهـا برنـامج املكتـب اخلـاص باجلرميـة الـ             (واملّتصلة بأنواع خمتلفـة مـن اجلـرائم الناشـئة           

كافحـة املخـدرات    اخلاصة مب يل والتشريعات   وبالتعاون القضائي الدو  ) وكافة األنشطة ذات الصلة   
واليت أسـندها إىل القـسم كـل مـن      ،ستعراضوكذلك كافة األنشطة األخرى غري املّتصلة بآلية اال 

ي جتمــاعقتــصادي واالجلنــة املخــدرات وجلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة واملــؤمتر واجمللــس اال  
مجلــة أمــور، عــن تنظــيم  يف ة مــسؤولني، وســيكون شــاغلو الوظــائف اإلضــافي . واجلمعيــة العامــة

ات املشتركة وعـن حتـضري الوثـائق والتقـارير التكميليـة وتنظـيم              جتماعات القطرية واال  ستعراضاال
احتياجات إضـافية مـن امليزانيـة العاديـة         ذلك  ميثّل  و.  التنفيذ استعراضدورات فريق بالريمو املعين ب    

ــغ  ــرة ل دوالر ٢ ٠٦٤ ١٠٠تبلــ ــرة لدوالر  ٢ ٩٣٨ ٨٠٠ و٢٠١٥-٢٠١٤لفتــ -٢٠١٦لفتــ
 من غري املمكن إقرار احتياجـات إضـافية يف امليزانيـة            رأت أنَّ  الدول األطراف    نَّأ ومبا   )٧(.٢٠١٧

 عمـل    شـهر  ركل منها إلثـين عـش     (حمددة املدة   وظائف إضافية   ستلزم ثالث   ،  ٢٠١٣العادية لعام   
يـشكّل  و. ٢٠١٣التحـضري لعـام     ال  ألداء أعم  ممّولة من موارد من خارج امليزانية        )من الفئة الفنية  

ُوضـعت هـذه التقـديرات      و.  دوالر ٥٦٩ ١٠٠احتياجات إضافية من خـارج امليزانيـة تبلـغ          ذلك  
 امليزانيـة   يف إطـار  حـّددت    حيـث ،  غرة الـيت أقّرهتـا اجلمعيـة العامـة        نـسبة الوظـائف الـشا     مع مراعاة   

بنـسبة  اجلديـدة   ئف اخلدمـة العامـة      ووظا يف املائة    ٥٠بنسبة  اجلديدة  كلفة الوظائف الفنية    ت العادية
الوظـائف الفنيـة احملّولـة مـن مـوارد مـن خـارج امليزانيـة أو                 كلفـة   ت تدحـدّ يف حـني     ، يف املائة  ٦٥

وظائف اخلدمة العامة احملّولة من موارد مـن خـارج           يف املائة و   ٩٠,٤بنسبة   العامة املساعدة املؤقتة 
ومـن  . يف فتـرة الـسنتني الـيت أُقـّرت فيهـا         يف املائـة     ٩٥,٣بنـسبة   العامـة    ؤقتةامليزانية أو املساعدة امل   

 إال يف فتـرة     ٢٠١٥-٢٠١٤فتـرة   خالل ال  إقرارها   كس األثر الكامل للوظائف املقترح    ، لن ينع  مثّ
  .٢٠١٧-٢٠١٦السنتني 

                                                         
 تسع وظائف ممّولة من حالياجتار غري املشروع قسم دعم املؤمتر التابع للفرع املعين مبنع اجلرمية وااللدى  )6(  

الرتب ( من فئة اخلدمات العامة وظيفة و٢- ف١ و٣- ف٢ و٤- ف٣ و٥- ف٢(امليزانية العادية 
 .ممّولة من املساعدة املؤقتة العامة) الرتب األخرى(ووظيفة من فئة اخلدمات العامة ) األخرى

 .٢٠١٧-٢٠١٦لفترة ل و٢٠١٥-٢٠١٤لفترة لو ٢٠١٣لعام العادية التكاليف سيجري تعديل  )7(  
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ات املـشتركة مـا ال يقـل      جتماعـ يلـزم لكـل مـن الزيـارات القُطريـة واال           ومن املتوقّع أن    -١١
وعلـى أسـاس متوسـط تكـاليف الـسفر لـستة       .  سـليم اسـتعراض إجـراء  عن ثالثة أيام مـن أجـل       

، ســوف تبلــغ التكلفــة )ن مــن األمانــةامــن بينــهم أربعــة خــرباء حكــوميني وموظفــ (مــشاركني 
-٢٠١٤لفتــرة ل دوالر ١ ٢٩٣ ٠٠٠ات املــشتركة جتماعــ واالريــةالــسنوية للزيــارات القط 

ــرة ل دوالر ١ ٢٩٣ ٠٠٠ و٢٠١٥ ــد . ٢٠١٧-٢٠١٦لفتـ ــضاء وسُيخـــّصص عنـ ــزء االقتـ  جـ
ستـشكّل ترمجـة   و. صغري من التمويل خلدمات الترمجة الشفوية احمللية خـالل الزيـارات القطريـة      

 ٢ ٥٠٠ يلحـوا ( ذات الـصلة     داعمـة الردود على أداة التقييم الذايت وغريها من وثائق العمـل ال          
-٢٠١٤لفتــرة ل دوالر ٥٨٧ ٦٠٠كلفــة إضــافية مــن خــارج امليزانيــة تبلــغ   ت) صــفحة ســنوياً

خارجيـة  وفيما خيص التعاقد مع جهات      . ٢٠١٧-٢٠١٦لفترة  لدوالر   ٥٨٧ ٦٠٠ و ٢٠١٥
 دوالر  ٢٢٤ ٩٠٠مقـداره   لترمجة الوثائق غري الربملانية، سيلزم مبلغ إضايف من خـارج امليزانيـة             

  .٢٠١٤لفترة السنتني بدءاً من عام 
الترمجـة  تـوفري    مـع     التنفيـذ،  اسـتعراض دورات سنوية لفريق بـالريمو املعـين ب       ية عقد   غوب  -١٢

 املــوارد التاليــة مــن  تــوفريخــدمات املــؤمترات األخــرى، ســيلزم  تــوفري الــشفوية بــست لغــات و 
  :امليزانية العادية

مـن  ) يـومني ونـصف اليـوم     (عقد مخس جلسات    متويل  ، ميكن   ٢٠١٣يف عام     )أ(  
 ات املتبقيــةجتماعــ لعــدد اال٢٠١٣-٢٠١٢الــذي كــان قــد ُخــّصص يف فتــرة الــسنتني   املبلــغ 

تفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عـرب الوطنيـة      ا تنفيذ   استعراضللفريق العامل املعين ب   
  ؛والربوتوكوالت امللحقة هبا

ــرة   )ب(   ــدة يف الفت ــن املمت ــغ  ٢٠١٧ إىل ٢٠١٤م ــيلزم مبل  ٣٦٩ ٨٠٠قــدره ، س
الفتـرتني   دورتـني يف     يف )مثانيـة أيـام   ( جلـسة سـنوياً      ١٦كلفة  تدوالر من امليزانية العادية لتغطية      

  ؛٢٠١٧-٢٠١٦ و٢٠١٥-٢٠١٤
 صـفحة يف عـام      ١٠٠للترمجة التحريرية لــ   ستغطى تكلفة االحتياجات املقدرة       )ج(  
ــصة لفتــرة     ٢٠١٣ ــة املخّص ــة العادي ــن امليزاني ــسنتني  م ــن  ٢٠١٣-٢٠١٢ال صة احلــ كجــزء م

  مكتب املعين باملخدرات واجلرمية يف جمال الترمجة؛لإلمجالية لا
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ــرة ال يف  )د(   ــغ  ٢٠١٥-٢٠١٤فتـ ــيلزم مبلـ ــدره ، سـ ــن ١ ٩٩١ ٦٠٠قـ  دوالر مـ
لغـات  إىل   صفحة من وثـائق الـدورات الـسنوية          ٤٩٦ـامليزانية العادية للترمجة التحريرية ل    موارد  

  )٨(؛ الستالعمل الرمسية
ــرة اليف   )ه(   ــغ  ٢٠١٧-٢٠١٦فتـ ــيلزم مبلـ ــدره ، سـ ــن ٢ ٥١٣ ٤٠٠قـ  دوالر مـ
لغـات  إىل   صفحة من وثـائق الـدورات الـسنوية          ٦٢٦ـة التحريرية ل  امليزانية العادية للترمج  موارد  
  )٩(؛الرمسية الستالعمل 

 اليـومي هلـم   اإلقامـة من أجـل إتاحـة سـفر ممثلـي أقـل البلـدان منـوا ودفـع بـدل                      )و(  
ــ ــن لتمكين ــغ   حــضورهم م ــيلزم مبل ــدورات، س ــدره  ال ــام ١٤٨ ٣٠٠ق ــن ٢٠١٣ دوالر لع  م

ــيلزم والتّربعـــات،  ــرة ل دوالر ٦٤٦ ٤٠٠مبلـــغ قـــدره سـ ــرة ل وأيـــضاً ٢٠١٥-٢٠١٤لفتـ لفتـ
 مـن أقـلّ البلـدان       وسـط يف املت  ممـثال    ٣٩واحُتسب املبلغ على أساس حـضور       . ٢٠١٧-٢٠١٦

ــين ب     ــالريمو املع ــق ب ــن دورات فري ــواً لكــل دورة م ــتعراضمن ــؤمتر   اس ــك م ــّرر ذل ــذ، إذا ق   التنفي
  .األطراف

 الــذين سيــشاركون يف نيحلكــوميتــدريب اخلــرباء ا يف مــشروع اإلطــار املرجعــيرح واقُتــ  -١٣
علـى األكثـر    ومن أجل تغطية تكـاليف سـفر خـبَريين          . ستعراضاالضمن أفرقة    ستعراضعملية اال 

لزم مـوارد  تثالثـة أيـام، سـ   مـدهتا  يف دورة تدريبيـة  لمشاركة لمن الدول األطراف  يف املائة    ٨٠من  
ــة رجمــن خــا  ــدارها  امليزاني ــفال دوالر يف ٥١٧ ٠٠٠و ٢٠١٣ دوالر يف عــام ٢٥٨ ٥٠٠مق رة ت
ــرة ال دوالر يف ٢٥٨ ٥٠٠و ٢٠١٥-٢٠١٤ ــال و. ٢٠١٧-٢٠١٦فتـ ــوفري يف حـ ــن  تـ ــد مـ مزيـ

مـن  علـى األكثـر     أربعة خـرباء    تكاليف سفر    متديد املدة وتسديد     ميكن،  التدريبالتمويل ألغراض   
  .كل دولة طرف

-٢٠١٤ة  لفتـر ل دوالر من امليزانيـة العاديـة        ٩٢ ٦٠٠قدره  وسيلزم أيضاً مبلغ إمجايل       -١٤
ــرة مــن مث ل و٢٠١٥ ــة  ٢٠١٧-٢٠١٦لفت ــة لتغطي ــشغيل العام ــي ،نفقــات الت ــوّزع كمــا يل :  ي

).  دوالر٤٩ ٦٠٠(ت تــصاالوتكــاليف اال)  دوالر٤٣ ٠٠٠(صــيانة احلواســيب واملعــّدات   
ــغ  ــدرهوســيلزم مبل ــّول مــن  ١٧ ٩٠٠  ق ــوارد مــن خــارج   دوالر مم ــةامليم ــة زاني نفقــات  لتغطي

                                                         
)  صفحات١٠×٤٠(اخلالصات الوافية إعداد حتياجات السنوية  االتشمل، ٢٠١٥-٢٠١٤فترة اليف  )8(  

وترد اإلضافات ).  صفحة١٦×٤(جتماعات الوغريها من وثائق ا)  صفحة١٦×٢(والتقارير املواضيعية 
 .٢٠١٧-٢٠١٦لفترة حتياجات السنوية الضمن ا)  صفحة١٦×٥(اإلقليمية 

)  صفحات١٠×٥(خالصات وافية إضافية تياجات السنوية لتشمل حاالتزيد ، ٢٠١٧-٢٠١٦فترة اليف  )9(  
 ). صفحة١٦×٥(وإضافات إقليمية 
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-٢٠١٤لفتــرة ل دوالر ٦ ٠٠٠قــدره ، يف حــني ســيلزم مبلــغ ٢٠١٣التــشغيل العامــة يف عــام 
  .٢٠١٧-٢٠١٦لفترة ل وأيضاً ٢٠١٥

  .٢ و١أعاله يف اجلدولَني املبيَّن السيناريو املتعلقة بحتياجات املالية ترد االو  -١٥
    

  ١ اجلدول    
لفترة ل و٢٠١٥- ٢٠١٤لفترة ل و٢٠١٣ اإلضافية من امليزانية لعام حتياجاتاال    

  يأخذمصادر التمويل املقترحة يف حال قّرر مؤمتر األطراف أن  و٢٠١٧- ٢٠١٦
  تفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادا تنفيذ استعراضنموذج التمويل املعتمد يف آلية ب
      )بدوالرات الواليات املتحدة(
 ٢٠١٧‐٢٠١٦  ٢٠١٥‐٢٠١٤  ٢٠١٣  بند امليزانية

         امليزانية العادية-ألف

        يل العامة املتعلقة هباالوظائف ونفقات التشغ

مهام ألداء  ))ر أ(خ ع  ٢، ٢-ف ١، ٣-ف ٥، ٤-ف ٣(وظائف  
  )أ(األمانة األساسية

- ٢ ٩٣٨ ٨٠٠ ٢ ٠٦٤ ١٠٠ 

 ٤٣ ٠٠٠ ٤٣ ٠٠٠   صيانة احلواسيب 

 ٤٩ ٦٠٠ ٤٩ ٦٠٠   تكاليف االتصاالت 

 ٣ ٠٣١ ٤٠٠ ٢ ١٥٦ ٧٠٠ -  اجملموع الفرعي 

         التنفيذفريق بالريمو املعين باستعراض

        اتبست لغات وخدمة املؤمترالشفوية الترمجة  

        ما من تكاليف إضافية: ٢٠١٣يف عام )  جلسات٥(يومان ونصف   

 ٣٦٩ ٨٠٠ ٣٦٩ ٨٠٠   ٢٠١٤ دورتني سنويا بدءا من عام يف)  جلسة١٦( أيام ٨  

        ترمجة الوثائق 

ملخدرات بااملعين كتب امل وفق حصة ،٢٠١٣ صفحة يف عام ١٠٠  
  )ب(واجلرمية

      

 صفحة سنوياً ٦٢٦ و٢٠١٥-٢٠١٤ صفحة سنوياً للفترة ٤٩٦  
  ٢٠١٧-٢٠١٦للفترة 

- ٢ ٥١٣ ٤٠٠ ١ ٩٩١ ٦٠٠ 

 ٢ ٨٨٣ ٢٠٠ ٢ ٣٦١ ٤٠٠  -  اجملموع الفرعي 

 ٥ ٩١٤ ٦٠٠  ٤ ٥١٨ ١٠٠  -  اجملموع، امليزانية العادية 
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 ٢٠١٧‐٢٠١٦  ٢٠١٥‐٢٠١٤  ٢٠١٣  بند امليزانية

        الغرض من خارج امليزانيةاألموال املخصصة -باء

      لوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هباا

 - - ٥٦٩ ١٠٠  مهام األمانة األساسيةألداء ) ٣- ف٢، ٤- ف١(وظائف  

 - - ١٧ ٩٠٠  صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت 

       فريق بالريمو املعين باستعراض التنفيذ

فريق بالريمو املعين   من أقلّ البلدان منواً يف دورات٣٩مشاركة  
  باستعراض التنفيذ

٦٤٦ ٤٠٠ ٦٤٦ ٤٠٠  ١٤٨ ٣٠٠ 

       االستعراضات الفردية

 ١ ٢٩٣ ٠٠٠ ١ ٢٩٣ ٠٠٠  -  جتماعات املشتركةسفر املشاركني يف الزيارات القطرية واال 

 زيارة قطرية يف فترة ٤٥موع يف اجمل: ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة ل  
خبريان ( ٦فيها شاركني  املوعددثالثة أيام، ها نكل مالسنتني، مدة 

  ؛)موظفان من األمانة يف كل زيارةولكل دولة مستعرِضة 
 زيارة قطرية يف فترة ٤٥موع يف اجمل: ٢٠١٧-٢٠١٦فترة يف ال

  السنتني

   

       ترمجة الوثائق غري الربملانية

، اً صفحة سنوي٥ ٢٠٠(ترمجة وثائق العمل واملواد الداعمة ذات الصلة  
  ) خارجيةجهاتُيعهد هبا إىل 

-  ٥٨٧ ٦٠٠ ٥٨٧ ٦٠٠ 

 ٢٢٤ ٩٠٠ ٢٢٤ ٩٠٠  -  تنسيق الترمجةل)) ر أ( خ ع ١(وظيفة  

 ٦ ٠٠٠ ٦ ٠٠٠  -  صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت 

  ٨١٨ ٥٠٠  ٨١٨ ٥٠٠    اجملموع الفرعي، ترمجة الوثائق غري الربملانية

        التدريب

   ٢٠١٣عام من يف السنة  خبرياً ٦٨(تدريب اخلرباء احلكوميني  
  )٢٠١٦حىت عام 

٢٥٨ ٥٠٠  ٥١٧ ٠٠٠  ٢٥٨ ٥٠٠  

  ٣ ٠١٦ ٤٠٠  ٣ ٢٧٤ ٩٠٠  ٩٩٣ ٨٠٠  اجملموع، من خارج امليزانية 

  ٨ ٩٣١ ٠٠٠  ٧ ٧٩٣ ٠٠٠  ٩٩٣ ٨٠٠  اجملموع الكلي
    
  .٢٠١٧-٢٠١٦لفترة ل و٢٠١٥-٢٠١٤لفترة ل، و٢٠١٣التكاليف العادية لعام ستعدَّل   )أ(
  .اتإدارة املؤمتردائرة حصة  إطار يفاملهام أداء يتعّين س  )ب(
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  ٢ اجلدول    
لفترة ل و٢٠١٥- ٢٠١٤لفترة ول ٢٠١٣حتياجات من امليزانية لعام الا: ملخص    

   ومصدر التمويل املقترح٢٠١٧- ٢٠١٦
    )بدوالرات الواليات املتحدة(    

  ٢٠١٧‐٢٠١٦  ٢٠١٥‐٢٠١٤  ٢٠١٣  مصدر التمويل

  ٥ ٩١٤ ٦٠٠  ٤ ٥١٨ ١٠٠  -  امليزانية العادية

  ٣ ٠١٦ ٤٠٠  ٣ ٢٧٤ ٩٠٠  ٩٩٣ ٨٠٠  من خارج امليزانية

  ٨ ٩٣١ ٠٠٠  ٧ ٧٩٣ ٠٠٠  ٩٩٣ ٨٠٠  اجملموع
    

    ستيعاب وملخص تدابري توفري التكاليفاالإمكانية   -ثالثاً  
    : األمانة أن تتخذ التدابري التالية لتوفري التكاليفتعتزم  -١٦

أي  ،سـتعراض آليـة اال  من أصل جمموع االحتياجات لتنفيذ األنـشطة يف إطـار             )أ(  
ــة ١٥,٧ ــن خــالل  وظــائف ٤,٧اســتيعاب ، ميكــن وظيف اســتخدام الوظــائف املوجــودة يف    م

وال توجـد  ).  أعـاله ١٠ و٩نظر الفقـرتني  ا(جتار غري املشروع الالفرع املعين باجلرمية املنظّمة وا    
  ؛تعراضستنفيذ آلية االمن أجل  الربناجمية مليزانيةموارد بشرية أخرى ميكن توفريها من ا

، ٢ضــمن البــاب ميكــن  التنفيــذ، اســتعراضمــا خيــّص فريــق بــالريمو املعــين ب في  )ب(  
 من امليزانية الربناجمية املقترحـة      ي وإدارة املؤمترات  جتماعقتصادي واال الاجلمعية العامة واجمللس ا   

ــسنتني   ــرة ال ــوم   ٢٠١٣-٢٠١٢لفت ــومني ونــصف الي ــوارد لي ــوفري امل ــسات٥(، ت يف عــام )  جل
ات املتبقيــة للفريــق العامــل املعــين    جتماعــ  الــذي كــان متاحــاً لعــدد اال   لتمويــ  مــن ال٢٠١٣

 تنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظّمـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت                    استعراضب
  )١٠( أعاله؛١٢امللحقة هبا، كما ورد يف الفقرة 

يزانيـة الربناجميـة     مـن امل   ٢ضـمن البـاب     ميكـن   ما خيـّص احتياجـات الوثـائق،        في  )ج(  
 كجـزء مـن     ٢٠١٣ صـفحة يف عـام       ١٠٠، توفري مبلغ لترمجة     ٢٠١٣-٢٠١٢فترة  املقترحة لل 

لفتــرة ل التنفيـذ مــن امليزانيـة العاديــة املخّصـصة    اســتعراضالوثـائق الرمسيــة لفريـق بــالريمو املعـين ب   

                                                         
 من امليزانية الربناجمية لكي يغطي، ضمن حدوده، االحتياجات املقّررة خلدمة املؤمترات ٢ُخّصص الباب  )10( 

 .تخذ فيينا مقراً هلا؛ إال أنه ال يشمل ختصيص موارد أليِّ هيئة معينةجلميع املنظمات اليت ت
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كتـب املعـين    لوثـائق امل  امليزانيـة العاديـة     خمصَّـصات    إمجـايل    مـن  اًجـزء باعتباره   ،٢٠١٣-٢٠١٢
   أعاله؛١٢، كما ورد يف الفقرة  احلاليةباملخدرات واجلرمية يف فترة السنتني

القائمـة  العاملـة  بعـض األفرقـة    التنفيـذ  اسـتعراض إذا دمج فريق بالريمو املعـين ب        )د(  
 حتقيق وفورات من خالل اسـتعمال مـوارد امليزانيـة العاديـة غـري املنفقـة                 ميكناألخرى للمؤمتر،   

  ؛٢٠١٣ات إضافية للفريق خالل عام اجتماع لعقد واملخّصصة
القائمــة العاملــة بعــض األفرقــة  التنفيــذ اســتعراضإذا دمــج فريــق بــالريمو املعــين ب  )ه(  

ــصات األخــرى للمــؤمتر، ويف حــال بقيــت    ــة املنظّمــة    خمصَّ ــرع املعــين باجلرمي ــة للف ــة العادي امليزاني
كـان  الـذي    تـه درات واجلرميـة علـى املـستوى ذا       لمكتب املعين باملخـ   لار غري املشروع التابع     جتواال

 اسـتعراض  ختفيض احتياجـات فريـق بـالريمو املعـين ب          ميكن،  ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  يف فترة   عليه  
ــذ  ــضاً التنفي ــوارد املتاحــة   اًإضــافيختفي ــادة ختــصيص امل ــق العامــل املعــين    .  عــرب إع ــد الفري ــد عق وق

ميــة املنظّمــة عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت   تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلر اســتعراضب
مـن الوثـائق    )  وثـائق  ٦( صـفحة    ٩٦وأصـدر   ) سـبعة أيـام ونـصف اليـوم       ( جلـسة    ١٥ هبـا    لحقةامل

وعقــد فريــق اخلــرباء احلكــوميني . ٢٠١٣-٢٠١٢فتــرة الاملتاحــة لــه يف يف إطــار املــوارد الربملانيــة 
مـن الوثـائق    )  وثـائق  ٣( صـفحة    ٤٨صـدر   وأ) يوم واحد (العامل املعين باملساعدة التقنية جلستني      

وإذا قّرر مؤمتر األطـراف أن يـدمج        . ٢٠١٣-٢٠١٢ فترةالاملتاحة له يف    يف إطار املوارد    الربملانية  
 اســتعراضلفريــق بــالريمو املعــين ب املاليــة حتياجــات الهــذين الفــريقني العــاملني، ُتخفّــض عندئــذ ا 

  )١٠(؛يف اجلدول الثالثعلى النحو املبّين التنفيذ، 
 التنفيـذ بـشكل مـوازٍ       اسـتعراض ات فريق بالريمو املعـين ب     اجتماععقد  يف حال     )و(  

 ، للمـؤمتر  ميكـن و .الـدول األطـراف   اليت تتكبدها    ختفيض تكاليف السفر     ميكنملؤمتر األطراف،   
   أن يستفيد من مشاركة أقلّ البلدان منواً؛،إضافة إىل ذلك

 والزيـارات   نيريب اخلـرباء احلكـومي    تـد أي   ،حتياجات التشغيلية الما خيّص ا  في  )ز(  
كتـب املعـين    امل سيـسعى    - ملمثلي أقلّ البلدان منواً    اليومياإلقامة  القطرية وتكاليف السفر وبدل     

مباشـرة   التـدريب    يم، مبا يف ذلك تنظ    يف التكاليف باملخدرات واجلرمية إىل حتقيق عدة وفورات       
للمـؤمتر  القائمـة   العاملـة   األفرقـة   ه مـن     التنفيـذ وغـري    اسـتعراض  دورات فريق بالريمو املعـين ب      بعد

بــدل اإلقامــة قتــصادية فقــط وتــسديد ومــؤمتر األطــراف؛ وشــراء بطاقــات الــسفر مــن الفئــة اال  
إىل  كفـضالً عـن ذلـ     سيـسعى املكتـب     و. ةتدريب إقليميـ  دورات  يف فيينا فقط؛ وتنظيم     اليومي  

وقـد أُخـذت هـذه    . شاركنيالتعاون مع املنظمات الدولية لتغطيـة تكـاليف الـسفر ملزيـد مـن املـ        
  .يف احلسبان عند وضع التقديرات اخلاصة بتدريب اخلرباء احلكومينياالفتراضات 
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  ٣ اجلدول    
  فترة ال التنفيذ يف استعراض املخفّضة لفريق بالريمو املعين باملالية حتياجاتالا    

  العاملة األفرقة إذا ُدجمت  ٢٠١٧- ٢٠١٦والفترة  ٢٠١٥- ٢٠١٤
  املتاحةاملخصَّصات  عرب إعادة توزيع

    )بدوالرات الواليات املتحدة(    
  ٢٠١٧‐٢٠١٦  ٢٠١٥‐٢٠١٤  بند امليزانية

      امليزانية العادية

الفريق العامل املعين باستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
  املنظّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

    

     وخدمة املؤمتراتالترمجة الشفوية بست لغات  

 ١٨٤ ٩٠٠ ١٨٤ ٩٠٠   مترمجاً شفويا٢٠ًلكل فترة سنتني، )  جلسة١٥( أيام ٨    

    ترمجة الوثائق  

 ١٩٢ ٧٠٠ ١٩٢ ٧٠٠   صفحة لكل فترة سنتني ٩٦    

  ٣٧٧ ٦٠٠  ٣٧٧ ٦٠٠  اجملموع الفرعي  
      الفريق العامل املعين باملساعدة التقنية

      ة املؤمتراتالترمجة الشفوية بست لغات وخدم  

  ١٧ ٢٠٠  ١٧ ٢٠٠  ياًو مترمجاً شف١٤لكل فترة سنتني، ) جلستان(يوم واحد     

      ترمجة الوثائق  

  ٩٦ ٣٠٠  ٩٦ ٣٠٠  فترة سنتنيكل  صفحة ل٤٨    

  ١١٣ ٥٠٠  ١١٣ ٥٠٠   الفرعياجملموع  

  ٤٩١ ١٠٠  ٤٩١ ١٠٠  اجملموع

  إذا باستعراض التنفيذاإلضافية املنقّحة لفريق بالريمو املعيناملالية  حتياجاتالا
  العاملةاألفرقة ُدجمت 

    

      اتة بست لغات وخدمة املؤمترالشفوي الترمجة  

  ١٦٧ ٧٠٠  ١٦٧ ٧٠٠  ٢٠١٤يف دورتني سنوياً بدءاً من عام )  جلسة١٦( أيام ٨    

       الوثائقترمجة  

 صفحة سنوياً يف ٦٢٦و ٢٠١٥-٢٠١٤فترة ال صفحة  سنوياً يف ٤٩٦    
  ٢٠١٧-٢٠١٦فترة ال

٢ ٢٢٤ ٤٠٠  ١ ٧٠٢ ٦٠٠  

  ٢ ٣٩٢ ١٠٠  ١ ٨٧٠ ٣٠٠  اجملموع  
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    متويل مؤمتر األطراف  -رابعاً  
 الــذي اعتمــدت مبوجبــه اتفاقيــة األمــم     ٥٥/٢٥ ، يف قرارهــااجلمعيــة العامــة طلبــت   -١٧

األمـني العـام خـدمات األمانـة الـضرورية      يـوفّر  املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية، أن      
االضـطالع باألنـشطة املبيَّنـة    يف ؤمتر  املـ ألطراف يف االتفاقية، وأن تتوىل األمانـة مـساعدة          ملؤمتر ا 

الفقـرة  (ؤمتر  املـ دورات  وتـوفري اخلـدمات الالزمـة لـ        من االتفاقية واختـاذ الترتيبـات        ٣٢يف املادة   
اتـه، أن  كما طلبت اجلمعية العامة إىل األمـني العـام، يف القـرار ذ   ). ٣٣من املادة  ) أ (٢الفرعية  
وطلبـت اجلمعيـة    .  املعين باملخدرات واجلرمية بتـويل مهـام أمانـة مـؤمتر األطـراف             بكتامليكلِّف  

أيضاً إىل األمني العام أن يزّود املكتب باملوارد الالزمـة لتمكينـه مـن العمـل بـصورة فعالـة علـى                  
ة أن ُيـدار حـساب   وقّررت اجلمعيـ .  أمانة املؤمتر  امالتعجيل ببدء نفاذ االتفاقية ومن النهوض مبه      

خاص ضمن صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، إىل أن يقـرِّر مـؤمتر األطـراف                 
خالف ذلك، بغية تزويد البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية مبا قـد حتتـاج إليـه                 

  . لالستعداد للتصديق على االتفاقية وتنفيذهاتقنيةمن مساعدة 
ومنذ اعتماد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية، متّ توفري مـوارد                -١٨

، اجلمعيــة العامــة واجمللــس االقتــصادي    ٢البــاب ) أ: (مــن امليزانيــة العاديــة يف إطــار مــا يلــي     
ؤمتر  ملـ تامليزانية الربناجمية، من أجـل تـوفري خـدمات املـؤمترا    من  ي وإدارة املؤمترات،    جتماعواال

، املراقبــة الدوليــة للمخــدرات ومنــع اجلرميــة واإلرهــاب والعدالــة  ١٦البــاب ) ب(األطــراف؛ و
أما تزويـد البلـدان الناميـة والبلـدان ذات          .  من أجل أداء مهام تتعلق بتنفيذ االتفاقية       )١١(اجلنائية،

 فقــد متّ وتنفيــذهااالقتــصادات االنتقاليــة مبــساعدة تقنيــة لكــي تــستعّد للتــصديق علــى االتفاقيــة  
  .متويله من خالل التّربعات

مــن االشــتراكات املقــّررة، ) امليزانيــة العاديــة(ومتــوَّل امليزانيــة الربناجميــة لألمــم املتحــدة    -١٩
أمــا إجــراءات ومنهجيــة املوافقــة علــى مــوارد امليزانيــة العاديــة  . وختــضع ملوافقــة اجلمعيــة العامــة

 التاليـة   ص امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة الـسنتني        وفيمـا خيـ   . ٤١/٢١٣ ةفيحكمها قرار اجلمعية العام   
ها، مث تقّرهـا اللجنـة اخلامـسة        استعراضـ  اللجنة االستـشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة تبـدأ ب           فإنَّ

، مث تعتمــدها اجلمعيــة العامــة يف )والوضــع األمثــل أن يــتّم ذلــك بتوافــق اآلراء(للجمعيــة العامــة 
 مـن   ١٠-٢ووفقـاً للبنـد     .  لفتـرة الـسنتني املعنيـة      الـسابقة ديسمرب من السنة    /شهر كانون األول  

، ال جيـوز    )Amend.1 والتعـديل    ST/SGB/2003/7( والقواعـد املاليـة لألمـم املتحـدة          ملايلالنظام ا 
                                                         

املراقبة الدولية للمخدرات ومنع اجلرمية "، كان عنوان باب امليزانية ٢٠٠٩-٢٠٠٨قبل فترة السنتني  )11( 
 ".والعدالة اجلنائية
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ألي جملس أو جلنة أو أية هيئة خمتصة أخرى اختاذ قرار ينطوي على تغـيري يف امليزانيـة الربناجميـة                  
 عـن  مكن أن تترّتب عليه نفقات إال بعد تلقي تقرير مـن األمـني العـا   اليت اعتمدهتا اجلمعية أو مي   

  .اآلثار اليت تترّتب على هذا االقتراح يف امليزانية الربناجمية ووضعه يف االعتبار
 من غري املمكن تـدبري اإلنفـاق املقتـرح مـن اعتمـادات قائمـة                فإذا رأى األمني العام أنَّ      -٢٠

ىل أن ختــصص اجلمعيــة االعتمــادات الالزمــة، مــا مل يــشهد مل جيــز حتمــل عــبء هــذا اإلنفــاق إ
غــري بالنفقــات  مــن املمكــن اســتيعابه يف إطــار أحكــام قــرار اجلمعيــة املتعلــق   األمــني العــام بــأنَّ

 واعتمــاد املتطلبــات اإلضــافية بعــدما اســتعراضوتتــوىل اللجنــة اخلامــسة . املتوقّعــة وغــري العاديــة
تلــك املتطلبــات يف امليزانيــة بآثــار  البيانــات اخلاصــة تكــون اللجنــة االستــشارية قــد استعرضــت 

  .أو التقديرات املنقَّحة/الربناجمية و
    

    ستنتاجات والتوصياتاال  -خامساً  
 تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة           اسـتعراض حتياجات املالية آلليـة     اقُترح متويل اال    -٢١

ة هبـا مـن امليزانيـة العاديـة ومـن مـوارد مـن          اجلرمية املنظّمـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـ          
  .خارج امليزانية

آلليـــة وأمانتـــها لاملـــوظفني مـــن حتياجـــات الوإذا أوصـــى مـــؤمتر األطـــراف بتمويـــل ا  -٢٢
 التنفيـذ مـن امليزانيـة العاديـة لألمـم           استعراضواحتياجات خدمة املؤمترات لفريق بالريمو املعين ب      

 مـن النظـام     ١٥٣ووفقـا للمـادة     . لتبـت فيـه   عيـة العامـة     املتحدة، سُيقّدم مـشروع قـرار إىل اجلم       
ماليـة يف   آثـار   الداخلي للجمعية، يتعّين أن ُيعرض علـى اجلمعيـة قبـل اعتمـاد مـشروع قـرار لـه                    

  .اآلثارامليزانية الربناجمية بيان بشأن تلك 
ــل ا    -٢٣ ــؤمتر األطــراف بتموي ــها  الوإذا أوصــى م ــة وأمانت ــشغيلية لآللي أي  - حتياجــات الت

وبــدل اإلقامــة الــسفر وات القطريــة؛ ستعراضــاالإطــار والتحريريــة يف الــشفوية ر والترمجــة الـسف 
تـدريب  و التنفيذ؛   استعراض ملمثلي أقلّ البلدان منواً حلضور دورات فريق بالريمو املعين ب          اليومي
 عن طريق تّربعـات مـن خـارج امليزانيـة،           - ٢٠١٣ احلكوميني؛ وثالث وظائف يف عام       اخلرباء
  .تلقي مستوى كاٍف من التّربعات لكفالة الوفاء باحتياجات اآلليةما يضمن اك هنفليس 

  


