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  الدورة اخلامسة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٩-٢٥مدينة بنما، 

  * من جدول األعمال املؤقَّت٢البند 
      استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 املتحدة تشغيل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األممل لالزمةااملوارد والنفقات     
    ملكافحة الفساد

      نةرة من األمامذكِّ    
    مةمقدِّ  - أوالً  

 عــن الــسنوات اآلنحــىت امليزانيــة عــن النفقــات مــن معلومــات  رةهــذه املــذكِّتتــضمَّن   -١
األوىل والثانية والثالثة والرابعة من تشغيل آلية اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة        

ليـة واملـوارد املتلقَّـاة،    اآلألوىل من تشغيل  التقديرات املنقَّحة للسنوات األربع ا وكذلكالفساد،  
 املوارد املطلوبة للسنة الرابعة مـن       أيضاً تتضمَّن   وهي. من التربعات  وأسواء من امليزانية العادية     

  .تشغيل اآللية
    

      ستعراضاالآلية بشأن امليزانية العادية ونفقات وارد م  -ثانياً  
 ٢٠١١-٢٠١٠ الـسنتني    لفتـريت العاديـة    امليزانيـة    نفقـات  موارد و  ٢ و ١ن اجلدوالن   يتضمَّ  -٢
  .٢٠١٤ موارد امليزانية العادية املقترحة لسنة ٣ن اجلدول ويتضمَّ. ، على التوايل٢٠١٣-٢٠١٢و

───────────────── 
  * CAC/COSP/2013/1. 
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  ١اجلدول 
   ٢٠١١-٢٠١٠االستعراض لفترة السنتني بشأن آلية موارد ونفقات امليزانية العادية 

  ميزانية 
 )هائيةالن (٢٠١١‐٢٠١٠

   النفقات
٢٠١١‐٢٠١٠ 

 )بدوالرات الواليات املتحدة( بند امليزانية

   الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا

  ، ٣- ف١، ٤- ف٢، ٥- ف١، ١- مد١(الوظائف 
، صافية من االقتطاعات ))رتب أخرى( خ ع ١، ٢- ف٣

 )أ(اإللزامية من مرتبات املوظفني

١٠٠ ٤٧٤ ١ ٦٠٠ ٤٥٨ ١ 

 ٤٠٠ ٢٣ ٤٠٠ ٢٣ ) دوالر لكل موظف سنويا١ً ٣٠٠(يب صيانة احلواس
 ٠٠٠ ٢٧ ٠٠٠ ٢٧ ) دوالر لكل موظف سنويا١ً ٥٠٠(تكاليف االتصاالت 

 ٥٠٠ ٥٢٤ ١ ٠٠٠ ٥٠٩ ١ اجملموع الفرعي
   فريق استعراض التنفيذ

)  لغات٦ جلسة سنوياً، ٢٠(خدمات الترمجة الشفوية 
 )ب(وخدمات املؤمترات

٣٠٠ ٣٥١ ٦٠٠ ٤٦٥ 

 ٩٠٠ ٥٣٤ ٩٠٠ ٤٧٢ )ج() لغات٦ صفحة سنوياً، ١٠٠(ترمجة التحريرية للوثائق ال

 ٢٠٠ ٨٨٦ ٥٠٠ ٩٣٨ اجملموع الفرعي

   ٧٠٠ ٤١٠ ٢ ٥٠٠ ٤٤٧ ٢ ، امليزانية العاديةاجملموع
، أدرجت الوظائف يف امليزانية كوظائف جديدة مع مراعاة ٢٠١١- ٢٠١٠فيما خيصُّ فترة السنتني   )أ(  

  .وأبلغ عن الزيادة يف النفقات يف سياق تقرير األداء الثاين. التوظيف  حاالت التأخري يف
  .من التقديرات وبذلك جاءت النفقات النهائية أقل.  جلسة٣٤قُدِّمت خدمات الترمجة الشفوية ملا جمموعه   )ب(  
 صفحة من الوثائق لدورات فريق ٢٦٨قُدِّمت خدمات الترمجة التحريرية لترمجة ما جمموعه   )ج(  

ومن أجل االستخدام الكامل والفعَّال للميزانية العادية املعتمدة، أُعيد توزيع املوارد لتغطية . ستعراض التنفيذا
مث إنَّ التأخُّر يف االستعراضات القُطرية ويف َوْضع الصيغة النهائية . االحتياجات املتزايدة لفريق استعراض التنفيذ

ات وافية أدَّى إىل عرض عّدة وثائق رمسية على فريق استعراض التنفيذ على يتعلق هبا من خالص للتقارير القُطرية وما
      .ترمجتها دونشكل ورقات غرفة مؤمترات 

  ٢اجلدول     
    ٢٠١٣- ٢٠١٢االستعراض لفترة السنتني بشأن آلية موارد ونفقات امليزانية العادية     

  ميزانية 
٢٠١٣‐٢٠١٢ 

  النفقات 
 ٢٠١٣طس أغس/ آب٣١حىت 

 )بدوالرات الواليات املتحدة( بند امليزانية

   الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا

  ، ٣-  ف١، ٤-  ف٢، ٥-  ف١، ١-  مد١(الوظائف 
، )وظائف مستمرة)) (رتب أخرى( خ ع ١، ٢-  ف٣

 )أ(صافية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني

٣٠٠ ٠٤١ ٢ ٨٠٠ ٤٩٧ ٢ 
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  ميزانية 
٢٠١٣‐٢٠١٢ 

  النفقات 
 ٢٠١٣طس أغس/ آب٣١حىت 

 )بدوالرات الواليات املتحدة( بند امليزانية

 ١٠٠ ٣٥ ٤٠٠ ٢٦ صيانة احلواسيب

 ٥٠٠ ٢٢ ٠٠٠ ٣٠ تكاليف االتصاالت

 ٩٠٠ ٠٩٨ ٢ ٢٠٠ ٥٥٤ ٢ اجملموع الفرعي

   فريق استعراض التنفيذ

   جلسة سنوياً، ٢٠(خدمات الترمجة الشفوية 
 )ب(وخدمات املؤمترات) ست لغات

٨٠٠ ٢٩٩ ٤٠٠ ٤٦١ 

   صفحة سنوياً، ١٠٠(الترمجة التحريرية للوثائق 
 )ج()ست لغات

٠٠٠ ٠٤٠ ١ ٦٠٠ ٤٠١ 

 ٨٠٠ ٣٣٩ ١ ٠٠٠ ٨٦٣ اجملموع الفرعي

 ٧٠٠ ٤٣٨ ٣ ٢٠٠ ٤١٧ ٣  امليزانية العادية املعتمدةجمموع
  

  .يف هذا اجلدول، ُتحتسب تكاليف الوظائف باعتبارها وظائف مستمرة  )أ(  
  .٢٠١٣ و٢٠١٢ جلسة يف عامي ٢٦قُدِّمت خدمات الترمجة الشفوية ملا جمموعه   )ب(  
 صفحة من الوثائق للدورة الثالثة ٥٣٣دمات الترمجة التحريرية لترمجة ما جمموعه قُدِّمت خ  )ج(  

ومن أجل االستخدام . ٢٠١٣ و٢٠١٢وللدورتني املستأنفتني الثالثة والرابعة لفريق استعراض التنفيذ يف عامي 
.  املتزايدة لفريق استعراض التنفيذالكامل والفعَّال للميزانية العادية املعتمدة، أُعيد توزيع املوارد لتغطية االحتياجات

إنَّ التأخُّر يف االستعراضات القُطرية ويف َوْضع الصيغة النهائية للتقارير القُطرية وما يتعلق هبا من خالصات وافية   مث
  .دون ترمجتهاأدَّى إىل عرض عّدة وثائق رمسية على فريق استعراض التنفيذ على شكل ورقات غرفة مؤمترات 

      
  ٣اجلدول 

   مةاملقدَّ، ٢٠١٤آلية استعراض التنفيذ يف عام بشأن العادية  موارد امليزانية
  اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة ، عن طريق  العتمادهاالعامةإىل اجلمعية 

    واللجنة اخلامسةوامليزانية 
  ٢٠١٤ميزانية عام   

  بند امليزانية
بدوالرات الواليات (

  )املتحدة

  املتعلقة هباعامة نفقات التشغيل الوالوظائف 
  ، وظيفة واحدة ٢-  ف٣، ٣-  ف١، ٤-  ف٢، ٥-  ف١، ١-  مد١(الوظائف 

، صافية من االقتطاعات اإللزامية )وظائف مستمرة)) (رتب أخرى(من فئة اخلدمات العامة 
  )أ(١ ٢٨٩ ٩٠٠  من مرتبات املوظفني

  ١٣ ٢٠٠  صيانة احلواسيب
  ١٥ ٠٠٠  تكاليف االتصاالت

  ١ ٣١٨ ١٠٠  اجملموع الفرعي
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  ٢٠١٤ميزانية عام   

  بند امليزانية
بدوالرات الواليات (

  )املتحدة

  فريق استعراض التنفيذ 
  ٢٢٩ ٣٠٠  وخدمات املؤمترات)  لغات٦ سنوياً، من اجللسات أيام ١٠( الترمجة الشفوية

  ١٨٩ ٥٠٠  )ب( لغات٦ صفحة سنوياً، ١٠٠: التحريرية للوثائقترمجة خدمات ال
  ٤١٨ ٨٠٠  اجملموع الفرعي

  ١ ٧٣٦ ٩٠٠  إمجايل امليزانية العادية املعتمدة
  

  .٢٠١٣- ٢٠١٢عّدالت املنقَّحة للسنتني بامل  )أ(  
رة خلدمة  من امليزانية العادية لكي يغطي، ضمن حدوده، االحتياجات املقر٢َُّخصِّص الباب   )ب(  

  .يئة معيَّنةهل صةخمصَّاملؤمترات جلميع املنظمات اليت تتخذ من فيينا مقراً هلا؛ إالَّ أنه ال يشمل موارد 
    

    تنفيذال استعراضبشأن آلية  امليزانية خلارجة عناوالنفقات املوارد   -ثالثاً  
ــة  واالتقــديرات املنقَّحــة   ٧ و٦ و٥ و٤ن اجلــداول تتــضمَّ  -٣  اخلارجــة عــن لنفقــات املؤقَّت

 ٨وُيـوجِز اجلـدول      .ليـة اآل مـن     والثانية والثالثة والرابعة، علـى التـوايل،        األوىل للسنواتامليزانية  
ن اجلـدول   الالزمة هلذه السنوات األربع، كمـا يتـضمَّ       و امليزانية   االحتياجات واملوارد اخلارجة عن   

  . مصادر املسامهات اخلارجة عن امليزانية هلذه السنوات األربع٩
    

  ٤اجلدول     
    )أ(التقديرات املنقَّحة والنفقات املؤقَّتة اخلارجة عن امليزانية للسنة األوىل من آلية االستعراض    

 

  ة ؤقَّتالنفقات امل
  حىت ألوىل للسنة ا

 ٢٠١٣أغسطس / آب٣١
  حة التقديرات املنقَّ

 )ب(لسنة األوىلل
 )بدوالرات الواليات املتحدة(  بند امليزانية

)ج(٦١٧ ٣٠٠ طرية واجتماعات مشتركةسفر املشاركني يف زيارات قُ  ٦١٧ ٣٠٠  

)د(٣٠٢ ٥٠٠ ترمجة وثائق العمل  ٣٠٣ ٠٠٠  

ق استعراض مشاركة أقل البلدان منواً يف دورات فري
 التنفيذ

)ه(١٨٣ ٣٠٠  ١٨٣ ٣٠٠  

)ه(٢٥٥ ٦٠٠  تدريب اخلرباء احلكوميني  ٢٥٥ ٦٠٠  

)ه(٩٧ ٣٠٠ اخلرباء االستشاريون  ٩٧ ٣٠٠  

١ ٤٥٦ ٠٠٠ اجملموع  ١ ٤٥٦ ٠٠٠  
  

 واليت ٢٠١٠يونيه / السنة األوىل من اآللية األنشطة املضطلَع هبا يف الفترة اليت تبدأ من حزيرانتقابل  )أ(  
 ٢٠١١يونيه /وتقابل السنة الثانية األنشطة املضطلَع هبا يف الفترة اليت تبدأ من حزيران.  بلدا٢٧ًعرض أثناءها أول اسُت

أمَّا السنة الثالثة فتقابل األنشطة املضطلَع هبا يف .  بلدا٤١واليت اسُتعرضت أثناءها الدفعة التالية من البلدان وعددها 
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وتقابل .  بلدا٣٥ واليت اسُتعرضت أثناءها الدفعة التالية من البلدان وعددها ٢٠١٢يه يون/الفترة اليت تبدأ من حزيران
 واليت اسُتعرضت أثناءها الدفعة التالية ٢٠١٣يونيه /السنة الرابعة األنشطة املضطلَع هبا يف الفترة اليت تبدأ من حزيران

  . بلدا٦٤من البلدان وعددها 
املقدَّمة يف هذه الوثيقة حتديثا للتقديرات املنقَّحة املقدَّمة خالل الدورة وثا متثِّل التقديرات املنقَّحة حدي  )ب(  

 يف املذكرة املتعلقة باملوارد والنفقات الالزمة لعمل آلية استعراض ٢٠١٣مايو /الرابعة آللية استعراض التنفيذ يف أيار
 وتتَّسق التقديرات املنقَّحة حديثا مع .(CAC/COSP/IRG/2013/CRP)تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

  .النفقات الفعلية عندما تكون النفقات عن بند معيَّن هنائية
  من أصل الدول األطراف السبع والعشرين املشمولة يف السنة األوىل من االستعراضات، طلبت   )ج(  
  .ملتحدة يف فيينا دولة طرفاً زيارات قُطرية، وُعقدت ثالثة اجتماعات مشتركة يف مكتب األمم ا٢٤

  .ع تقدمي خدمات ترمجة حتريرية إضافية حمدودة نظرا لعدم اكتمال بعض االستعراضات القُطرية بعدُيتوقَّ  )د(  
  .*CAC/COSP/2011/4قُدِّمت هذه النفقات مبزيد من التفصيل يف الوثيقة   )ه(  

    
  ٥اجلدول     
    يزانية للسنة الثانية من آلية االستعراضالتقديرات املنقَّحة والنفقات املؤقَّتة اخلارجة عن امل    

 

  ة ؤقَّتالنفقات امل
  حىت  الثانيةللسنة 

 ٢٠١٣أغسطس / آب٣١
  التقديرات املنقَّحة 
 )أ(للسنة الثانية

 )بدوالرات الواليات املتحدة(  بند امليزانية

)ب(٦٧٩ ٥٠٠ طرية واجتماعات مشتركةسفر املشاركني يف زيارات قُ  ٩٥٨ ٣٠٠  
٣٤٩ ٣٠٠  وثائق العمل ترمجة  ٤٥٩ ١٠٠  

مشاركة أقل البلدان منواً يف دورات فريق استعراض 
 التنفيذ

)ج(٢٨٧ ٢٠٠  ٢٨٧ ٢٠٠  

)ج(٤٢٣ ٥٠٠ تدريب اخلرباء احلكوميني  ٤٢٣ ٥٠٠  
)ج(٣٦ ٨٠٠ ))رتب أخرى( خ ع ١، ٣-  ف١(وظائف إضافية   ٣٦ ٨٠٠  

٤ ٢٠٠ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت  ٤ ٢٠٠  
١ ٧٨٠ ٧٠٠ موعاجمل  ٢ ١٦٩ ١٠٠      

املقدَّمة يف هذه الوثيقة حتديثا للتقديرات املنقَّحة املقدَّمة خالل الدورة ومتثِّل التقديرات املنقَّحة حديثا   )أ(  
لية اآلرة املتعلقة باملوارد والنفقات الالزمة لعمل  يف املذك٢٠١٣ّمايو /الرابعة آللية استعراض التنفيذ يف أيار

(CAC/COSP/IRG/2013/5) . وتتَّسق التقديرات املنقَّحة حديثا مع النفقات الفعلية عندما تكون النفقات عن بند
  .معيَّن هنائية

 زيارة قُطرية، وُعقد ٣٣ استعراضا، أجريت ٤١من أصل استعراضات السنة الثانية وعددها   )ب(  
شتركة أخرى حبيث إنَّ العديد منها اتُّفق  زيارات قُطرية أو اجتماعات م٦ونوقشت . اجتماعان مشتركان يف فيينا

  .عليه بالفعل وَدَخلَ خمتلف مراحل التخطيط
  .CAC/COSP/IRG/2013/5قُدِّمت هذه النفقات مبزيد من التفصيل يف الوثيقة   )ج(  
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  ٦اجلدول     
    التقديرات املنقَّحة والنفقات املؤقَّتة اخلارجة عن امليزانية للسنة الثالثة من آلية االستعراض    

 

  ة ؤقَّتالنفقات امل
  حىت  الثالثةللسنة 

 ٢٠١٣أغسطس / آب٣١
  التقديرات املنقَّحة 
 )أ(للسنة الثالثة

 )بدوالرات الواليات املتحدة(  بند امليزانية

)ب(٢٠٨ طرية واجتماعات مشتركةارات قُسفر املشاركني يف زي  ٠٠٠ ٨٢٠ ٣٠٠ 
 ٦٠٠ ٣٩٢ ٢٠٠ ٢٣٠ ترمجة وثائق العمل 

)ج(٢٥٦ مشاركة أقل البلدان منواً يف دورات فريق استعراض التنفيذ  ١٠٠ ٢٥٦ ١٠٠ 
)ج(٣٤٦ تدريب اخلرباء احلكوميني  ٣٠٠ ٣٤٦ ٣٠٠ 

)ج(١٨١ ))رتب أخرى( خ ع ١، ٣-  ف١(وظائف إضافية   ٤٠٠ ١٨١ ٤٠٠ 
 ٤٠٠ ٨ ٤٠٠ ٨ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

 ٨٠٠ ٠٠٤ ٢ ٧٠٠ ٢٣٠ ١ اجملموع
  

متثِّل التقديرات املنقَّحة حديثا املقدَّمة يف هذه الوثيقة حتديثا للتقديرات املنقَّحة املقدَّمة خالل الدورة   )أ(  
لية اآلتعلقة باملوارد والنفقات الالزمة لعمل  يف املذكرة امل٢٠١٣مايو /الرابعة آللية استعراض التنفيذ يف أيار

(CAC/COSP/IRG/2013/5). وتتَّسق التقديرات املنقَّحة حديثا مع النفقات الفعلية عندما تكون النفقات عن بند   
  .معيَّن هنائية

  . زيارة قُطرية١٢ استعراضا، أجريت ٣٥من أصل استعراضات السنة الثانية وعددها   )ب(  
  .CAC/COSP/IRG/2013/5ذه النفقات مبزيد من التفصيل يف الوثيقة قُدِّمت ه  )ج(  

    
  ٧اجلدول     
    التقديرات املنقَّحة والنفقات املؤقَّتة اخلارجة عن امليزانية للسنة الرابعة من آلية االستعراض    

 

  النفقات املؤقَّتة 
  للسنة الرابعة حىت 

 ٢٠١٣أغسطس / آب٣١
  التقديرات املنقَّحة 

 )أ(عةللسنة الراب
 )بدوالرات الواليات املتحدة(  بند امليزانية

١ ٦٤٠ ٩٠٠ ٠ طرية واجتماعات مشتركةسفر املشاركني يف زيارات قُ  
٤١ ٠٠٠ ترمجة وثائق العمل  ٧٨٥ ٦٠٠  

)ب(١٥٨ مشاركة أقل البلدان منواً يف دورات فريق استعراض التنفيذ  ٢٨١ ٨٠٠ ٣٠٠  
)ج(٢٩٥ تدريب اخلرباء احلكوميني  ٦١٢ ٢٠٠ ٨٠٠  

)د(٦١ ))رتب أخرى( خ ع ١، ٣-  ف١(وظائف إضافية   ٠٠٠ ٢٩٠ ٩٠٠ 
 ٤٠٠ ٨ ٤٠٠ ٨ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

٥٦٥ ٤٠٠ اجملموع  ٣ ٦١٨ ٩٠٠  
  

متثِّل التقديرات املنقَّحة حديثا املقدَّمة يف هذه الوثيقة حتديثا للتقديرات املنقَّحة املقدَّمة خالل الدورة   )أ(  
 يف املذكّرة املتعلقة باملوارد والنفقات الالزمة لعمل آلية استعراض ٢٠١٣مايو /الرابعة آللية استعراض التنفيذ يف أيار
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 وتتَّسق التقديرات املنقَّحة حديثا مع .(CAC/COSP/IRG/2013/5)تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
  .د معيَّن هنائيةالنفقات الفعلية عندما تكون النفقات عن بن

 / أيار٣١- ٢٧( مندوبا من البلدان األقل منوا يف الدورة الرابعة لفريق استعراض التنفيذ ٣٣شارك   )ب(  
  ).٢٠١٣مايو 

 حلقات عمل تدريبية إقليمية يف بانكوك وموسكو وفيينا وبنما ٢٠١٣ُنظِّمت حىت اآلن يف عام   )ج(  
  .نية يف جزر القمر وجزر سليمان وكوت ديفوار وفانواتووُنظِّمت دورات تدريبية وط). انتدورتان اثن(

للفترة ) الرتب األخرى(تشمل النفقات املبلَّغ عنها تكاليف الرواتب لفئة اخلدمات العامة   )د(  
اجلديد للفترة من ) ٣- ف( وملوظف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ٢٠١٣ أغسطس/آب- ٢٠١٣يونيه /حزيران
  .٢٠١٣أغسطس / إىل آب٢٠١٣يونيه /حزيران

    
  ٨اجلدول     
لتشغيل آلية االستعراض للسنوات األوىل املوارد اخلارجة عن امليزانية وموجز االحتياجات     

    ٢٠١٣أغسطس / آب٣١ يفوالثانية والثالثة والرابعة، استنادا إىل التقديرات املنقَّحة 
 السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل 

  بدوالرات الواليات املتحدة 

 ٧٠٠ ١٧٤ ١ ٠٠٠ ٠٨٥ ١ ١٠٠ ٥٤٣ ٠ الرصيد املايل يف بداية السنة

 ٨٠٠ ٥٥٥ ١ ٥٠٠ ٠٩٤ ٢ ٠٠٠ ٧١١ ٢ ٦٠٠ ٩٩٩ ١ املسامهات املتلقَّاة اخلارجة عن امليزانية

 ٤٠٠ ٥٦٥ ٧٠٠ ٢٣٠ ١ ٧٠٠ ٧٨٠ ١ ٠٠٠ ٤٥٦ ١ ٢٠١٣أغسطس / آب٣١النفقات املؤقَّتة حىت 

٣ ٠٥٣ ٥٠٠ ١٠٠ ٧٧٤ ٤٠٠ ٣٨٨ ٥٠٠ االحتياجات املتوقَّعة  

 –٤٠٠ ٨٨٨ ٧٠٠ ١٧٤ ١ ٠٠٠ ٠٨٥ ١ ١٠٠ ٥٤٣ الرصيد املايل املتوقَّع يف هناية السنة
    
أسـتراليا  االحتـاد الروسـي و   دوالر يف شكل تربعـات مـن        ٨ ٣٦٠ ٩٠٠ ما جمموعه    َدَرَو  -٤

 وكندا واملغرب واملكـسيك واململكـة املتحـدة         وأملانيا والربازيل والسويد وسويسرا وفرنسا وقطر     
 الــشمالية والنــرويج والنمــسا وهولنــدا والواليــات املتحــدة األمريكيــة  وأيرلنــدالربيطانيــا العظمــى 

كمـا قـدَّم االحتـاد      . ٢٠١٣ و ٢٠١٢ و ٢٠١١ و ٢٠١٠وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي لألعـوام        
  .ل مسامهات عينيةالروسي واإلمارات العربية املتحدة وبنن والربتغا

    
  ٩اجلدول     
 والرابعة الثانية والثالثةلسنوات األوىل ولاخلارجة عن امليزانية واملسامهات املتلقَّاة موجز     

    ٢٠١٣أغسطس / آب٣١حىت من آلية االستعراض، 
 املسامهات اخلارجة عن امليزانيةمقدمو  

، املتحدة، النرويج، هولنداأملانيا، السويد، فرنسا، كندا، املكسيك، اململكة  ٢٠١٠
 ، برنامج األمم املتحدة اإلمنائيالواليات املتحدة
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 املسامهات اخلارجة عن امليزانيةمقدمو  

، السويد، سويسرا، فرنسا، قطر، كندا، النرويج، أستراليا، الربازيلاالحتاد الروسي،  ٢٠١١
  املتحدةالنمسا، الواليات

  املتحدةأستراليا، السويد، فرنسا، املكسيك، النرويج، الواليات ٢٠١٢
 ، فرنسا، املغرب، املكسيك، النرويج، الواليات املتحدةأستراليااالحتاد الروسي،  ٢٠١٣

    
 سنتنيللـ تغطّي التربعات الـيت َوَرَدت حـىت اآلن تكـاليف الـسنة األوىل واحتياجـات اآلليـة                    -٥

  . الرابعة، استناداً إىل التقديرات املنقَّحةللسنة من احتياجات اآللية الثانية والثالثة وجزءاً
  . دوالر٨٨٨ ٤٠٠ومن املتوقَّع أن يبلغ العجز يف هناية السنة الرابعة   -٦
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    املرفق
  ) من امليزانية العادية ومن خارج امليزانية(لنفقات بابيان مؤقَّت     

    )أ(ليةاآل األوىل لتشغيل األربعللسنوات 
 الرابعة نفقات السن ةلثنفقات السنة الثا نفقات السنة الثانية نفقات السنة األوىل  

  )بدوالرات الواليات املتحدة(  بند امليزانية
    

   )ب(امليزانية العادية
      

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

  ))رتب أخرى( خ ع ١، ٢-  ف٣، ٣- ف ١
٦٠٠ ٨٩٩ ١ ١٤١ ٧٠٠ ٥٠٠ ٠٣٦ ١ ٦٠٠ ٤٣٧ 

 ٢٠٠ ١٧ ١٧ ٩٠٠ ٧٠٠ ١١ ٧٠٠ ١١ صيانة احلواسيب

 ٥٠٠ ٧ ١٥ ٠٠٠ ٥٠٠ ١٣ ٥٠٠ ١٣ االتصاالت

 ٣٠٠ ٩٢٤ ١ ١٧٤ ٦٠٠ ٧٠٠ ٠٦١ ١ ٨٠٠ ٤٦٢اجملموع الفرعي

     فريق استعراض التنفيذ

 ٣٠٠ ١١١ ١٨٨ ٥٠٠ ٤٠٠ ١٨٥ ٩٠٠ ١٦٥ الترمجة الشفوية 

 ٠٠٠ ٤٧٠ )ج(٥٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٢٩ ٩٠٠ ٣٠٥  ترمجة الوثائق

  )ز(٥٨١ ٣٠٠ )و(٧٥٨ ٥٠٠ )ه(٤١٤ ٤٠٠ )د(٤٧١ ٨٠٠ياجملموع الفرع

 ٦٠٠ ٥٠٥ ١ ١ ٩٣٣ ١٠٠ ١ ٤٧٦ ١٠٠ ٩٣٤ ٦٠٠ اجملموع، من امليزانية العادية

        )ح(من خارج امليزانية

سفر املشاركني يف زيارات قُطرية واجتماعات 
 مشتركة

)ط(٦٧٩ ٣٠٠ ٦١٧  ٠  )ط(٢٠٨ ٥٠٠٣٠٠ 

 ٠٠٠ ٤١  )ط(٢٣٠ ٢٠٠  )ط(٣٤٩ ٥٠٠ )ط(٣٠٢  ٥٠٠  ترمجة وثائق العمل

مشاركة أقل البلدان منواً يف دورات فريق 
 استعراض التنفيذ

٣٠٠ ١٥٨ ١٠٠ ٢٥٦ ٢٠٠ ٢٨٧ ٣٠٠ ١٨٣ 

 ٨٠٠ ٢٩٥ ٣٠٠ ٣٤٦ ٥٠٠ ٤٢٣ ٦٠٠ ٢٥٥ تدريب اخلرباء احلكوميني

  ٠ ٠ ٣٠٠ ٩٧ اخلرباء االستشاريون

وظيفة واحدة من فئة  و)ي()٣- ف( وظيفة واحدة
 )ك()الرتب األخرى(امة اخلدمات الع

٩٠٠ ٦١ ٤٠٠ ١٨١ ٨٠٠ ٣٦ ٠ 

 ٤٠٠ ٨ ٤٠٠ ٨ ٢٠٠ ٤  صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

 ٤٠٠ ٥٦٥ ٧٠٠ ٢٣٠ ١ ٧٠٠ ٧٨٠ ١ ٠٠٠ ٤٥٦ ١ اجملموع، من خارج امليزانية 

   ٠٠٠ ٠٧١ ٢ ٨٠٠ ١٦٣ ٣ ٨٠٠ ٢٥٦ ٣ ٦٠٠ ٣٩٠ ٢ اإلمجايلموع اجمل
 واليت ٢٠١٠يونيه /لية األنشطة املضطلَع هبا يف الفترة اليت تبدأ من حزيرانتقابل السنة األوىل من اآل  )أ(  

 ٢٠١١يونيه /وتقابل السنة الثانية األنشطة املضطلَع هبا يف الفترة اليت تبدأ من حزيران.  بلدا٢٧ًاسُتعرض أثناءها أول 
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السنة الثالثة فتقابل األنشطة املضطلَع هبا يف أمَّا .  بلدا٤١واليت اسُتعرضت أثناءها الدفعة التالية من البلدان وعددها 
وتقابل .  بلدا٣٥ واليت اسُتعرضت أثناءها الدفعة التالية من البلدان وعددها ٢٠١٢يونيه /الفترة اليت تبدأ من حزيران

فعة التالية  واليت ُتستعرض أثناءها الد٢٠١٣يونيه /السنة الرابعة األنشطة املضطلَع هبا يف الفترة اليت تبدأ من حزيران
  . بلدا٦٤ًمن البلدان وعددها 

 ٢٠١٠وترد النفقات املتكبَّدة يف األعوام . ُتدرج نفقات امليزانية العادية حسب السنة التقوميية  )ب(  
  . يف إطار السنوات األوىل والثانية والثالثة والرابعة على التوايل٢٠١٣ و٢٠١٢ و٢٠١١و

 صفحة نظرا ألن مجيع الصفحات املقّدمة مل تكن حباجة ٢٨٥ إىل ٢٠١٢ عبء الترمجة لعام ُخفِّض  )ج(  
بدال من املبلغ الذي أُبلغ عنه يف وقت سابق والبالغ أمريكي  دوالر ٥٧٠ ٠٠٠وبناء على ذلك، أُنفق مبلغ . للترمجة
  . أمريكي دوالر٧٥٥ ٠٠٠
  . صفحة١٦٣ جلسة، و١٦: مت اخلدمات إىل فريق استعراض التنفيذ كما يليقُدِّ  )د(  
  . صفحات١٠٥ جلسة، و١٨: قُّدمت اخلدمات إىل فريق استعراض التنفيذ كما يلي  )ه(  
 عدد ُخفِّضوقد .  صفحة٢٨٥ جلسة، و١٦: مت اخلدمات إىل فريق استعراض التنفيذ كما يليقُدِّ  )و(  

ألن مجيع الصفحات املقّدمة مل تكن حباجة   صفحة نظرا٣٧٧ صفحة من ٢٨٥ إىل ُترمجتالصفحات اليت 
  .رمجةللت

  . صفحة٢٤٨ جلسات، و١٠: مت اخلدمات إىل فريق استعراض التنفيذ كما يليقُدِّ  )ز(  
ج النفقات اخلارجة عن امليزانية استنادا إىل سنوات آلية االستعراض، أي األنشطة املضطلَع هبا ُتدَر  )ح(  

  .فيما خيّص البلدان املشمولة باالستعراض يف سنة معيَّنة من سنوات اآللية
  .ُيتوقَّع تكبُّد نفقات إضافية نظراً للتأّخر الذي حدث يف عّدة استعراضات  )ط(  
موظف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية لتحليل ومتابعة احتياجات املساعدة التقنية احملدَّدة من خالل آلية   )ي(  

  .االستعراض
  . املذكورة أعاله، ودعم آلية االستعراض بصفة عامة٣- لدعم وظيفة ف  )ك(  

  


