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  فريق استعراض التنفيذ
  ةامسالدورة اخل

  ٢٠١٤يونيه / حزيران٦- ٢فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقَّت٥البند 

        املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية
   آلية استعراض تنفيذ تشغيلاملوارد والنفقات الالزمة ل    

      اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
      رة من األمانةمذكِّ    

    مقدِّمة  -أوالً  
تتــضمَّن هــذه املــذكِّرة معلومــات عــن النفقــات مــن امليزانيــة حــىت اآلن عــن الــسنوات     -١

األوىل والثانية والثالثة والرابعة من تشغيل آلية اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة        
ــة، و      ــشغيل اآللي ــن ت ــع األوىل م ــسنوات األرب ــديرات املنقَّحــة لل ــساد، والتق ــوارد  الف كــذلك امل

 املـوارد    معلومـات عـن    وهـي تتـضمَّن أيـضاً     . عـات املتلقَّاة، سواء من امليزانية العادية أو من التربُّ       
  .املطلوبة للسنة اخلامسة من تشغيل اآللية

    

                                                         
  * CAC/COSP/IRG/2014/1.  
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      آلية االستعراضب املتعلقةموارد ونفقات امليزانية العادية   -ثانياً  
  امليزانيـــة العاديــــة لفتــــرات الــــسنتني   مــــوارد ونفقــــات ٣ و٢ و١تتـــضمَّن اجلــــداول    -٢

  .، على التوايل٢٠١٥-٢٠١٤ و٢٠١٣-٢٠١٢ و٢٠١١-٢٠١٠
    

  ١اجلدول 
    ٢٠١١-٢٠١٠موارد ونفقات امليزانية العادية املتعلقة بآلية االستعراض لفترة السنتني 

 
  ميزانية 

 )النهائية (٢٠١١‐٢٠١٠
  النفقات 

٢٠١١‐٢٠١٠ 

 )املتحدةبدوالرات الواليات ( 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(صيانة احلواسيب 

 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()ات لغ٦ صفحة سنوياً، ١٠٠(الترمجة التحريرية للوثائق 

 ٢٠٠ ٨٨٦ ٥٠٠ ٩٣٨ اجملموع الفرعي

 ٧٠٠ ٤١٠ ٢ ٥٠٠ ٤٤٧ ٢ اجملموع

  
، أدرجت الوظائف يف امليزانية كوظائف جديدة مع ٢٠١١-٢٠١٠فيما خيصُّ فترة السنتني   )أ(  

  .وأبلغ عن الزيادة يف النفقات يف سياق تقرير األداء الثاين. التوظيف مراعاة حاالت التأخري يف
  وبذلك جاءت النفقات النهائية أقل .  جلسة٣٤قُدِّمت خدمات الترمجة الشفوية ملا جمموعه   )ب(  

  .من التقديرات
 صفحة من الوثائق لدورات فريق ٢٦٨قُدِّمت خدمات الترمجة التحريرية لترمجة ما جمموعه   )ج(  

 تلبية االحتياجات َتسنَّتية العادية املعتمدة، ومن خالل االستفادة الكاملة والفعَّالة من امليزان. استعراض التنفيذ
املتزايدة للفريق يف الفترة املشمولة بالتقرير عن طريق إعادة ختصيص حصة مكتب األمم املتحدة املعين 

مث إنَّ التأخُّر يف االستعراضات القُطرية ويف َوْضع الصيغة النهائية .  واجلرمية يف موارد الترمجة القائمةخدِّراتبامل
لتقارير القُطرية وما يتعلق هبا من خالصات وافية أدَّى إىل عرض عّدة وثائق رمسية على الفريق على شكل ل

    .ورقات غرفة مؤمترات دون ترمجتها



 

V.14-02417 3 
 

CAC/COSP/IRG/2014/5 

  ٢اجلدول 
      ٢٠١٣- ٢٠١٢موارد ونفقات امليزانية العادية املتعلقة بآلية االستعراض لفترة السنتني     

 
  ميزانية 
٢٠١٣‐٢٠١٢ 

  النفقات 
٢٠١٣‐٢٠١٢ 

 )بدوالرات الواليات املتحدة( بند امليزانية

   الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا

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

 )أ(من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني

٢ ٤٩٧ ٠٠٠ ٨٠٠ ٤٩٧ ٢  

٣٥ ١٠٠ ٤٠٠ ٢٦ ة احلواسيب صيان  

٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٠ تكاليف االتصاالت  

٢ ٥٦٢ ١٠٠ ٢٠٠ ٥٥٤ ٢ اجملموع الفرعي  

   فريق استعراض التنفيذ

) لغات ٦ جلسة سنوياً، ٢٠(خدمات الترمجة الشفوية 
 )ب(وخدمات املؤمترات

٣١٧ ٠٠٠ ٤٠٠ ٤٦١  

٢ ٥٦٩ ٤٠٠ ٦٠٠ ٤٠١ )ج()لغات ٦ صفحة سنوياً، ١٠٠(الترمجة التحريرية للوثائق   

٢ ٨٨٦ ٤٠٠ ٠٠٠ ٨٦٣ اجملموع الفرعي  

٥ ٤٤٨ ٥٠٠ ٢٠٠ ٤١٧ ٣ اجملموع  

    
  .يف هذا اجلدول، ُتحتسب تكاليف الوظائف باعتبارها وظائف مستمرة  )أ(  
  .٢٠١٣ و٢٠١٢ جلسة يف عامي ٢٨قُدِّمت خدمات الترمجة الشفوية ملا جمموعه   )ب(  
 صفحة من الوثائق للدورة الثالثة ١ ٣٤٠حريرية لترمجة ما جمموعه قُدِّمت خدمات الترمجة الت  )ج(  

ومن خالل . ٢٠١٣ و٢٠١٢والثالثة املستأنفة والرابعة والرابعة املستأنفة لفريق استعراض التنفيذ يف عامي 
فريق يف الفترة املشمولة  تلبية االحتياجات املتزايدة للَتسنَّتاالستفادة الكاملة والفعَّالة من امليزانية العادية املعتمدة، 

.  واجلرمية يف موارد الترمجة القائمةخدِّراتبالتقرير عن طريق إعادة ختصيص حصة مكتب األمم املتحدة املعين بامل
مث إنَّ التأخُّر يف االستعراضات القُطرية ويف َوْضع الصيغة النهائية للتقارير القُطرية وما يتعلق هبا من خالصات 

    .رض عّدة وثائق رمسية على الفريق على شكل ورقات غرفة مؤمترات دون ترمجتهاوافية أدَّى إىل ع
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  ٣اجلدول 
    ٢٠١٥- ٢٠١٤موارد ونفقات امليزانية العادية املتعلقة بآلية االستعراض لفترة السنتني     

 
  ميزانية 
٢٠١٥‐٢٠١٤ 

  النفقات حىت 
 ٢٠١٤فرباير / شباط٢٨

 )حدةبدوالرات الواليات املت( بند امليزانية

   الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا

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

 من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني

٣٤٧ ٠٠٠ ٢٠٠ ٦٢٠ ٢  

  ٣٠٠ ٢٦ صيانة احلواسيب 

٣٠ ٠٠٠ تكاليف االتصاالت   

  ٣٤٧ ٠٠٠ ٥٠٠ ٦٧٦ ٢ جملموع الفرعيا

   فريق استعراض التنفيذ

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

٤٠٠ ٤٨٥  

  ٦٠٠ ٤٠١ ) لغات٦ صفحة سنوياً، ١٠٠(الترمجة التحريرية للوثائق 

  ٠٠٠ ٨٨٧ اجملموع الفرعي

٣٤٧ ٠٠٠ ٥٠٠ ٥٦٣ ٣ اجملموع  

      
    املوارد والنفقات اخلارجة عن امليزانية بشأن آلية االستعراض  -ثالثاً  

ــة اخلارجــة عــن    ٧ و٦ و٥ و٤تتــضمَّن اجلــداول    -٣  التقــديرات املنقَّحــة والنفقــات املؤقَّت
ــن       ــى التــوايل، م ــة والرابعــة، عل ــسنوات األوىل والثانيــة والثالث ــة لل ــة عمــلامليزاني ومتثِّــل .  اآللي

مـة يف هـذه الوثيقـة حتــديثا للتقـديرات املقدَّمـة خـالل اجلـزء األول مــن        التقـديرات املنقَّحـة املقدَّ  
ــار     ــذ يف أي ــتعراض التنفي ــق اس ــة لفري ــدورة الرابع ــايو /ال ــاملوارد   ٢٠١٣م ــة ب ــذكرة املتعلق  يف امل

 االحتياجــات ٨ويقــدِّم اجلــدول ). CAC/COSP/IRG/2013/5(والنفقــات الالزمــة لعمــل اآلليــة 
  .آلليةعمل المن املوارد للسنة اخلامسة 

 االحتياجات واملوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة الالزمـة هلـذه الـسنوات               ٩وُيوجِز اجلدول     -٤
 مــصادر املــسامهات اخلارجــة عــن امليزانيــة هلــذه الــسنوات        ١٠يتــضمَّن اجلــدول   واخلمــس، 
  .اخلمس
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  ٤اجلدول 
    )أ(تعراض آلية االس عملالنفقات النهائية اخلارجة عن امليزانية للسنة األوىل من    

 النفقات النهائية للسنة األوىل 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(  بند امليزانية

)ب(٦٠٧ ٥٠٠ سفر املشاركني يف زيارات قُطرية واجتماعات مشتركة  
٣٠٣ ٠٠٠ ترمجة وثائق العمل  

١٨٥ ٩٠٠ مشاركة أقل البلدان منواً يف دورات فريق استعراض التنفيذ  
)ج(٢٧٥ ٢٠٠ ومينيتدريب اخلرباء احلك

 

)ج(٩٩ ٩٠٠ اخلرباء االستشاريون
 

١ ٤٧١ ٥٠٠ اجملموع  
  

يونيه / اآللية األنشطة املضطلَع هبا يف الفترة اليت تبدأ من حزيران عمل تقابل السنة األوىل من  )أ(  
  . بلدا٢٧ً واليت اسُتعرض أثناءها أول ٢٠١٠
 دولة طرفاً ٢٤، طلبت ة األوىل يف السنةاملستعَرضمن أصل الدول األطراف السبع والعشرين   )ب(  

وهناك بلد واحد مل ُيشَمل . زيارات قُطرية، وُعقد اجتماعان مشتركان يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا
  .اجتماع مشتركببزيارة قُطرية أو 

        .CAC/COSP/2011/4قُدِّمت هذه النفقات مبزيد من التفصيل يف الوثيقة   )ج(  
  ٥اجلدول 

    )أ( آلية االستعراض عملات املنقَّحة والنفقات املؤقَّتة اخلارجة عن امليزانية للسنة الثانية منالتقدير    

 

  النفقات املؤقَّتة 
  للسنة الثانية حىت 

 ٢٠١٤فرباير / شباط٢٨
  التقديرات املنقَّحة 
 للسنة الثانية

 )بدوالرات الواليات املتحدة(  بند امليزانية

)ب(٦٨٠ ٤٠٠ ات قُطرية واجتماعات مشتركةسفر املشاركني يف زيار  ٩٥٨ ٣٠٠  
٣٦٧ ٨٠٠ ترمجة وثائق العمل  ٤٥٩ ١٠٠  

)ج(٢٨٧ ٠٠٠ مشاركة أقل البلدان منواً يف دورات فريق استعراض التنفيذ  ٢٨٧ ٠٠٠  
)ج(٤٥٤ ٦٠٠ تدريب اخلرباء احلكوميني  ٤٥٤ ٦٠٠  

)ج(٣٦ ٨٠٠ ))رتب أخرى( خ ع ١، ٣-  ف١(وظائف إضافية   ٣٦ ٨٠٠  
١ ٨٠٠ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت  ١ ٨٠٠  

١ ٨٢٨ ٤٠٠ اجملموع  ٢ ١٩٧ ٦٠٠        
 واليت ٢٠١١يونيه /تقابل السنة الثانية األنشطة املضطلَع هبا يف الفترة اليت تبدأ من حزيران  )أ(  

  . بلدا٤١اسُتعرضت أثناءها الدفعة التالية من البلدان وعددها 
 زيارة قُطرية، ٣٣ أجريت  كانت قد استعراضا،٤١سنة الثانية وعددها من أصل استعراضات ال  )ب(  

  . تقدمي هذا التقريروُعقد اجتماعان مشتركان يف فيينا وقت
    .CAC/COSP/IRG/2013/5قُدِّمت هذه النفقات مبزيد من التفصيل يف الوثيقة   )ج(  
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  ٦اجلدول 
    )أ( آلية االستعراض عمليزانية للسنة الثالثة منالتقديرات املنقَّحة والنفقات املؤقَّتة اخلارجة عن امل    

 

  النفقات املؤقَّتة 
  للسنة الثالثة حىت 

 ٢٠١٤فرباير / شباط٢٨
  التقديرات املنقَّحة 
 للسنة الثالثة

 )بدوالرات الواليات املتحدة(  بند امليزانية

)ب(٢٩٩ ٣٠٠ سفر املشاركني يف زيارات قُطرية واجتماعات مشتركة  ٨٢٠ ٠٠٠  

٢٨٨ ٢٠٠ ترمجة وثائق العمل   ٣٩٢ ٦٠٠  

)ج(٢٥١ ٧٠٠ مشاركة أقل البلدان منواً يف دورات فريق استعراض التنفيذ  ٢٥١ ٧٠٠  

)ج(٤٩٠ ١٠٠ تدريب اخلرباء احلكوميني  ٤٩٠ ١٠٠  

)ج(١٨١ ٤٠٠ ))رتب أخرى( خ ع ١، ٣-  ف١(وظائف إضافية   ١٨١ ٤٠٠  

٨ ٤٠٠ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت  ٨ ٤٠٠  

٢ ١٤٤ ٢٠٠  ١ ٥١٩ ١٠٠ اجملموع                
 واليت ٢٠١٢يونيه /تقابل السنة الثالثة األنشطة املضطلَع هبا يف الفترة اليت تبدأ من حزيران  )أ(  

  . بلدا٣٥اسُتعرضت أثناءها الدفعة التالية من البلدان وعددها 
 زيارة قُطرية، ٢٠ أجريت قد كانت  استعراضا،٣٥من أصل استعراضات السنة الثالثة وعددها   )ب(  

  .وقت تقدمي هذا التقريروُعقد اجتماع مشترك واحد يف فيينا 
وجتسد التعديالت . CAC/COSP/IRG/2013/5قُدِّمت هذه النفقات مبزيد من التفصيل يف الوثيقة   )ج(  

      .السنة الرابعةأيضا إعادة تصنيف نفقات تدريب الفريق للسنة الثالثة اليت أُبلغ عنها يف السابق يف إطار 
  ٧اجلدول 

  التقديرات املنقَّحة والنفقات املؤقَّتة اخلارجة عن امليزانية للسنة الرابعة     
      )أ(االستعراض آليةعمل من 

 

  النفقات املؤقَّتة 
  للسنة الرابعة حىت 

 ٢٠١٤فرباير / شباط٢٨
  التقديرات املنقَّحة 
 للسنة الرابعة

 )بدوالرات الواليات املتحدة(  بند امليزانية

)ب(٩٥ ٩٠٠ سفر املشاركني يف زيارات قُطرية واجتماعات مشتركة  ١ ٦٤٠ ٩٠٠  

١٦٦ ١٠٠ ترمجة وثائق العمل   ٧٨٥ ٦٠٠  

مشاركة أقل البلدان منواً يف دورات فريق استعراض 
 التنفيذ

)ج(٢٩١ ٦٠٠  ٢٩١ ٦٠٠  

)د(١٨٠ ٠٠٠ تدريب اخلرباء احلكوميني  ٦١٢ ٢٠٠  
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  النفقات املؤقَّتة 
  للسنة الرابعة حىت 

 ٢٠١٤فرباير / شباط٢٨
  التقديرات املنقَّحة 
 للسنة الرابعة

 )بدوالرات الواليات املتحدة(  بند امليزانية

)ه(٢٢١ ١٠٠ ))رتب أخرى( خ ع ١، ٣-  ف١(وظائف إضافية   ٢٩٠ ٠٠٠  

٨ ٤٠٠ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت  ٨ ٤٠٠  

٣ ٦٢٨ ٧٠٠  ٩٦٣ ١٠٠ اجملموع                
   ٢٠١٣يونيه /تقابل السنة الرابعة األنشطة املضطلَع هبا يف الفترة اليت تبدأ من حزيران  )أ(  

  . بلدا٦٦عة التالية من البلدان وعددها واليت اسُتعرضت أثناءها الدف
أجري استعراض قُطري كان قد  استعراضا، ٦٦من أصل استعراضات السنة الرابعة وعددها   )ب(  

  .إعداد هذا التقريرواحد، وبلغت التحضريات مرحلة متقدمة بالنسبة إىل عدة استعراضات أخرى وقت 
 ٣١-٢٧(ء األول من الدورة الرابعة للفريق البلدان منوا يف اجلزأقل  مندوبا من ٣٣شارك   )ج(  
  ).٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٧-٢٦( مندوبا يف الدورة الرابعة املستأنفة ٢٨بينما شارك ) ٢٠١٣مايو /أيار

 حلقات عمل تدريبية إقليمية يف ٢٠١٣ديسمرب /يونيه وكانون األول/ُنظِّمت ما بني حزيران  )د(  
مت مساعدة أو قُدِّ/وُنظِّمت دورات تدريبية وطنية و). دورتان اثنتان (نا وفييبنمامدينة بانكوك وموسكو و

  . بلدا٢٠خمصصة اهلدف ملا يزيد جمموعه على 
  منللفترة) الرتب األخرى(تشمل النفقات املبلَّغ عنها تكاليف الرواتب لفئة اخلدمات العامة   )ه(  

اجلديد للفترة ) ٣-ف(ة والعدالة اجلنائية  وملوظف منع اجلرمي٢٠١٤مارس /آذار إىل ٢٠١٣يونيه /حزيران
      .٢٠١٤مارس / إىل آذار٢٠١٣يونيه /من حزيران
  ٨اجلدول 

      )أ(االستعراض آليةعمل االحتياجات من املوارد للسنة اخلامسة من     
 للسنة اخلامسة التقديرات 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(  بند امليزانية

 صفر ية واجتماعات مشتركةسفر املشاركني يف زيارات قُطر
 صفر ترمجة وثائق العمل

)ب(٢٥٤ ١٠٠ مشاركة أقل البلدان منواً يف دورات فريق استعراض التنفيذ  
 صفر تدريب اخلرباء احلكوميني

)ج(٢٩٤ ٥٠٠ ))رتب أخرى( خ ع ١، ٣-  ف١(وظائف إضافية 
 

٨ ٤٠٠ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت  

٥٥٧ ٠٠٠ اجملموع    
بيد . ٢٠١٤يونيه /تقابل السنة اخلامسة األنشطة املضطلَع هبا يف الفترة اليت تبدأ من حزيران  )أ(  
 سوف ُتدرج ٢٠١٤ البلدان اليت سوف تصدق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد خالل عام أنَّ

  .ضمن السنة الرابعة ألغراض ختص اإلبالغ
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 اجلزء األول من الدورة حلضورثلي أقلّ البلدان منوا ُتحسب التكاليف التقديرية لسفر مم  )ب(  
  .اخلامسة والدورة اخلامسة املستأنفة للفريق على أساس متوسط مستمد من السنوات األربع األوىل

 /حزيرانمن للفترة ) الرتب األخرى(تقابل التقديرات تكاليف الرواتب لفئة اخلدمات العامة   )ج(  
اجلديد للفترة من ) ٣-ف( وملوظف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ٢٠١٥مايو /أيار إىل ٢٠١٤يونيه 
      .٢٠١٥مايو / إىل أيار٢٠١٤يونيه /حزيران

  ٩اجلدول 
موجز االحتياجات واملوارد اخلارجة عن امليزانية لتشغيل آلية االستعراض للسنوات األوىل     

    ٢٠١٤فرباير / شباط٢٨ىت والثانية والثالثة والرابعة، استنادا إىل التقديرات املنقَّحة ح
  السنة اخلامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل 
  )بدوالرات الواليات املتحدة( 

٥٢٨ ١٠٠ صفر الرصيد املايل يف بداية السنة  ١ ٠٤١ ٥٠٠  ٩٩١ ٨٠٠  -٥٦٧ ٦٠٠  
١ ٩٩٩ ٦٠٠ املسامهات املتلقَّاة اخلارجة عن امليزانية  ٢ ٧١١ ٠٠٠  ٢ ٠٩٤ ٥٠٠  ٢ ٠٦٩ ٣٠٠  ٨٣٠ ٠٠٠  

١ ٤٧١ ٥٠٠ ٢٠١٤فرباير / شباط٢٨النفقات املؤقَّتة حىت   ١ ٨٢٨ ٤٠٠  ١ ٥١٩ ١٠٠  ٩٦٣ ١٠٠  صفر 
٣٦٩ ٢٠٠ صفر االحتياجات املتوقَّعة  ٦٢٥ ١٠٠  ٢ ٦٦٥ ٦٠٠  ٥٥٧ ٠٠٠  

٥٢٨ ١٠٠ الرصيد املايل املتوقَّع يف هناية السنة  ١ ٠٤١ ٥٠٠  ٩٩١ ٨٠٠  -٥٦٧ ٦٠٠  -٢٩٤ ٦٠٠  
  
 دوالر يف شكل تربعات من االحتاد الروسي، أستراليا،         ٩ ٧٠٤ ٤٠٠ورد ما جمموعه    و  -٥

أملانيــا، إيطاليــا، الربازيــل، الــسويد، سويــسرا، فرنــسا، قطــر، كنــدا، املغــرب، املكــسيك، اململكــة 
تحــدة يرلنــدا الــشمالية، النــرويج، النمــسا، هولنــدا، الواليــات امل     أاملتحــدة لربيطانيــا العظمــى و  

. ٢٠١٤ و ٢٠١٣ و ٢٠١٢ و ٢٠١١ و ٢٠١٠األمريكية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لألعوام       
  .كما قدَّم االحتاد الروسي واإلمارات العربية املتحدة والربتغال وبنن مسامهات عينية

    
  ١٠اجلدول 

ثة والرابعة موجز املسامهات املتلقَّاة اخلارجة عن امليزانية للسنوات األوىل والثانية والثال    
    ٢٠١٤فرباير / شباط٢٨ آلية االستعراض، حىت  عملمن
 املسامهات اخلارجة عن امليزانية 

أملانيا، السويد، فرنسا، كندا، املكسيك، اململكة  ٢٠١٠عام 
املتحدة، النرويج، هولندا، الواليات املتحدة، برنامج 

 األمم املتحدة اإلمنائي

اليا، الربازيل، السويد، سويسرا، االحتاد الروسي، أستر ٢٠١١عام 
 فرنسا، قطر، كندا، النرويج، النمسا، الواليات املتحدة
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 املسامهات اخلارجة عن امليزانية 

أستراليا، السويد، فرنسا، املكسيك، النرويج، الواليات  ٢٠١٢عام 
 املتحدة

االحتاد الروسي، أستراليا، إيطاليا، السويد، سويسرا،  ٢٠١٣عام 
  املتحدةفرنسا، املغرب، املكسيك، النرويج، الواليات

 اململكة املتحدة ٢٠١٤عام 
  
وتغطي التربعـات الـيت َوَرَدت حـىت اآلن تكـاليف الـسنة األوىل واحتياجـات اآلليـة يف                     -٦

 الرابعــة، اســتناداً إىل الــسنة الثانيــة والثالثــة، وكــذلك جــزءا مــن احتياجــات اآلليــة يف   الــسنتني
  .التقديرات املنقَّحة

  . دوالر٢٩٤ ٦٠٠يف هناية السنة الرابعة ومن املتوقَّع أن يبلغ العجز   -٧
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      املرفق
  ) من امليزانية العادية ومن خارج امليزانية(بيان مؤقَّت للنفقات     

      )أ(للسنوات األربع األوىل لتشغيل آلية االستعراض
 

نفقات السنة 
 األوىل

نفقات السنة 
 الثانية

نفقات السنة 
 الثالثة

نفقات السنة 
 الرابعة

نفقات السنة 
امسةاخل  

)بدوالرات الواليات املتحدة( بند امليزانية  
      )ب(امليزانية العادية

        
      الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا

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

٣٤٧ ٠٠٠  ١ ٣٥٥ ٣٠٠ ١ ١٤١ ٧٠٠ ١ ٠٣٦ ٥٠٠ ٤٣٧ ٦٠٠  

  صفر  ١٧ ٢٠٠ ١٧ ٩٠٠ ١١ ٧٠٠ ١١ ٧٠٠ اسيبصيانة احلو
  صفر  ١٥ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ١٣ ٥٠٠ ١٣ ٥٠٠ االتصاالت

  ٣٤٧ ٠٠٠  ١ ٣٨٧ ٥٠٠ ١ ١٧٤ ٦٠٠ ١ ٠٦١ ٧٠٠ ٤٦٢ ٨٠٠اجملموع الفرعي
      فريق استعراض التنفيذ

  صفر  ١٢٨ ٥٠٠ ١٨٨ ٥٠٠ ١٨٥ ٤٠٠ ١٦٥ ٩٠٠ الترمجة الشفوية 
  صفر  ١ ٩٩٩ ٤٠٠ )ج(٥٧٠ ٠٠٠ ٢٢٩ ٠٠٠ ٣٠٥ ٩٠٠  ترمجة الوثائق

  صفر  )ز(٢ ١٢٧ ٩٠٠ )و(٧٥٨ ٥٠٠ )ه(٤١٤ ٤٠٠ )د(٤٧١ ٨٠٠اجملموع الفرعي
  ٣٤٧ ٠٠٠  ٣ ٥١٥ ٤٠٠ ١ ٩٣٣ ١٠٠ ١ ٤٧٦ ١٠٠ ٩٣٤ ٦٠٠ اجملموع، من امليزانية العادية

          )ح(ومن خارج امليزانية
           

سفر املشاركني يف زيارات قُطرية 
 واجتماعات مشتركة

  صفر  ٩٥ ٩٠٠ ٢٩٩ ٣٠٠ ٦٨٠ ٤٠٠ ٦٠٧ ٥٠٠

  صفر  ١٦٦ ١٠٠ ٢٨٨ ٢٠٠ ٣٦٧ ٨٠٠ ٣٠٣ ٠٠٠ ترمجة وثائق العمل
مشاركة أقل البلدان منواً يف دورات فريق 

 استعراض التنفيذ
  صفر  ٢٩١ ٦٠٠ ٢٥١ ٧٠٠ ٢٨٧ ٠٠٠ ١٨٥ ٩٠٠

  صفر  ١٨٠ ٠٠٠ ٤٩٠ ١٠٠ ٤٥٤ ٦٠٠ ٢٧٥ ٢٠٠ تدريب اخلرباء احلكوميني
       ٩٩ ٩٠٠ ناخلرباء االستشاريو
 ووظيفة واحدة من )ط(٣-وظيفة واحدة ف

 )ي()الرتب األخرى(فئة اخلدمات العامة 
  صفر  ٢٢١ ١٠٠ ١٨١ ٤٠٠ ٣٦ ٨٠٠ 

  صفر  ٨ ٤٠٠ ٨ ٤٠٠ ١ ٨٠٠  صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت
  صفر  ٩٦٣ ١٠٠ ١ ٥١٩ ١٠٠ ١ ٨٢٨ ٤٠٠ ١ ٤٧١ ٥٠٠ اجملموع، من خارج امليزانية 

    ٣٤٧ ٠٠٠  ٤ ٤٧٨ ٥٠٠ ٣ ٤٥٢ ٢٠٠ ٣ ٣٠٤ ٥٠٠ ٢ ٤٠٦ ١٠٠ اجملموع الكلي
يونيه /تقابل السنة األوىل من اآللية األنشطة املضطلَع هبا يف الفترة اليت تبدأ من حزيران  )أ(  
وتقابل السنة الثانية األنشطة املضطلَع هبا يف الفترة اليت تبدأ .  بلدا٢٧ً واليت اسُتعرض أثناءها أول ٢٠١٠

أما السنة .  بلدا٤١ واليت اسُتعرضت أثناءها الدفعة التالية من البلدان وعددها ٢٠١١ونيه ي/من حزيران
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 ٣٥ واليت اسُتعرض أثناءها ٢٠١٢يونيه /الثالثة فتقابل األنشطة املضطلَع هبا يف الفترة اليت تبدأ من حزيران
 واليت ُتستعرض ٢٠١٣يونيه /ن حزيرانوتقابل السنة الرابعة األنشطة املضطلَع هبا يف الفترة اليت تبدأ م. بلدا

  . بلدا٦٦ًأثناءها الدفعة التالية من البلدان وعددها 
وترد النفقات املتكبدة يف األعوام . ُتدرج نفقات امليزانية العادية حسب السنة التقوميية  )ب(  
  .يبالترت يف إطار السنوات األوىل والثانية والثالثة والرابعة على ٢٠١٣ و٢٠١٢ و٢٠١١ و٢٠١٠
 صفحة نظرا ألن مجيع الصفحات املقّدمة ٢٨٥ إىل ٢٠١٢ُخفِّض عبء الترمجة لعام   )ج(  

 دوالر بدال من املبلغ الذي أُبلغ عنه يف ٥٧٠ ٠٠٠وبناء على ذلك، أُنفق مبلغ . تكن حباجة للترمجة مل
  . دوالر٧٥٥ ٠٠٠وقت سابق والبالغ 

  . صفحة١٦٣ جلسة، و١٦: ا يليقُّدمت اخلدمات إىل فريق استعراض التنفيذ كم  )د(  
  . صفحات١٠٥ جلسة، و١٨: قُّدمت اخلدمات إىل الفريق كما يلي  )ه(  
وُخفِّضت الترمجة من .  صفحة٢٨٥ جلسة، و١٦: قُّدمت اخلدمات إىل الفريق كما يلي  )و(  
  . صفحة نظرا ألن مجيع الصفحات املقّدمة مل تكن حباجة للترمجة٢٨٥ صفحة إىل ٣٧٧
  . صفحة١ ٠٥٥ جلسة، و١٢: خلدمات إىل الفريق كما يليقُّدمت ا  )ز(  
ُتدَرج النفقات اخلارجة عن امليزانية استنادا إىل سنوات آلية االستعراض، أي األنشطة   )ح(  

  . يف سنة معيَّنة من سنوات اآلليةاملستعَرضةاملضطلَع هبا فيما خيّص البلدان 
املستبانة تحليل ومتابعة احتياجات املساعدة التقنية نع اجلرمية والعدالة اجلنائية لمعين مبموظف   )ط(  

  .من خالل آلية االستعراض
  . املذكورة أعاله، وكذلك دعم آلية االستعراض بصفة عامة٣-لدعم وظيفة ف  )ي(  

 


