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 *1382378*
 

  فريق استعراض التنفيذ
  ةرابعالدورة ال

  ٢٠١٣مايو / أيار٣١- ٢٧فيينا، 
 *ؤقَّت من جدول األعمال امل٤البند 

        املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية
 آلية استعراض تنفيذ اتفاقية تشغيلوالنفقات الالزمة لاملالية املوارد     

      األمم املتحدة ملكافحة الفساد
      نةمذكّرة من األما    

    مةمقدِّ  -أوالً  
دة حـىت تارخيـه عـن    معلومـات امليزانيـة املتعلقـة بالنفقـات املتكبَّـ     ن اجلداول التالية    تتضمَّ  -١

اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة        تنفيذ   من تشغيل آلية استعراض   والثالثة  األوىل والثانية   وات  السن
 سـتعراض االوىل مـن تـشغيل آليـة        األوات الـثالث    لـسن ، إىل جانـب التقـديرات املنقَّحـة ل        الفساد

. ، سـواء مـن امليزانيـة العاديـة أو مـن التربعـات             ٢٠١٣-٢٠١٢ لفتـرة الـسنتني      املتلقَّـاة واملوارد  
  .كما ُتعرض املوارد املطلوبة للسنة الرابعة من تشغيل اآللية

    

                                                         
  * CAC/COSP/IRG/2013/1.  
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 تنفيذ اتفاقية آلية استعراضوالنفقات املتعلقة بوارد امليزانية العادية م  -ثانياً  
      ألمم املتحدة ملكافحة الفسادا

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

 
  ميزانية 

 )النهائية (٢٠١١‐٢٠١٠
   النفقات
٢٠١١‐٢٠١٠ 

 )بدوالرات الواليات املتحدة( بند امليزانية

   قة هباالوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعل

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

 )١(من مرتبات املوظفني اإللزامية

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 سنوياً،  جلسة٢٠(خدمات الترمجة الشفوية 
 )٢(وخدمات املؤمترات

٣٠٠ ٣٥١ ٦٠٠ ٤٦٥ 

   صفحة سنوياً، ١٠٠ (لوثائقالتحريرية لترمجة ال
 )٣() لغات٦

٩٠٠ ٥٣٤ ٩٠٠ ٤٧٢ 

 ٢٠٠ ٨٨٦ ٥٠٠ ٩٣٨ اجملموع الفرعي

 ٧٠٠ ٤١٠ ٢ ٥٠٠ ٤٤٧ ٢ ، امليزانية العاديةاجملموع

    

                                                         
امليزانية كوظائف جديدة مع مراعاة يف ، أدرجت الوظائف ٢٠١١-٢٠١٠فيما خيصُّ فترة السنتني  )1(  

  .وأبلغ عن الزيادة يف النفقات يف سياق تقرير األداء الثاين .حاالت التأخري يف التوظيف
 النفقات وبذلك جاءت. جلسة ٣٤مت خدمات الترمجة الشفوية لـخمس دورات، وذلك ملا جمموعه قُدِّ )2(  

  .النهائية أقل من التقديرات
 صفحة من الوثائق للدورات اخلمس لفريق ٢٦٨تحريرية لترمجة ما جمموعه الترمجة ال مت خدماتقُدِّ )3(  

ومن أجل االستخدام الكامل والفعَّال للميزانية العادية املعتمدة، أُعيد توزيع املوارد  .استعراض التنفيذ
طرية ويف َوْضع مث إنَّ التأخُّر يف االستعراضات القُ. لتغطية االحتياجات املتزايدة لفريق استعراض التنفيذ

ة وثائق رمسية على ى إىل عرض عّدطرية وما يتعلق هبا من خالصات وافية أدَّالصيغة النهائية للتقارير القُ
  .فريق استعراض التنفيذ على شكل ورقات غرفة مؤمترات ال ترمجة هلا
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  ٢اجلدول     
    ٢٠١٣- ٢٠١٢موارد امليزانية العادية آللية االستعراض لفترة السنتني نفقات     

 
  ميزانية 
٢٠١٣‐٢٠١٢ 

  النفقات 
 ٢٠١٣مارس / آذار٣١حىت 

 )بدوالرات الواليات املتحدة( بند امليزانية

   ل العامة املتعلقة هباالوظائف ونفقات التشغي

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

 )٤(من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني

١ ٥٦٠ ٥٠٠ ٨٠٠ ٤٩٧ ٢  

١٧ ٠٠٠ ٤٠٠ ٢٦ صيانة احلواسيب   

١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٠ تكاليف االتصاالت  

١ ٥٩٢ ٥٠٠ ٢٠٠ ٥٥٤ ٢ اجملموع الفرعي  

   فريق استعراض التنفيذ

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

١٨٨ ٥٠٠ ٤٠٠ ٤٦١  

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

٧٥٥ ١٠٠ ٦٠٠ ٤٠١  

٩٤٣ ٦٠٠ ٠٠٠ ٨٦٣ اجملموع الفرعي  

٢ ٥٣٦ ١٠٠ ٢٠٠ ٤١٧ ٣ ملعتمدة امليزانية العادية اجمموع  

    

                                                         
  .عتبارها وظائف مستمرةيف هذا اجلدول، ُتحتسب تكاليف الوظائف با )4(  
  .٢٠١٢جلسة يف عام  ١٦، وذلك ملا جمموعه نيمت خدمات الترمجة الشفوية لدورتقُدِّ )5(  
 صفحة من الوثائق للدورات اخلمس لفريق ٣٧٧تحريرية لترمجة ما جمموعه الترمجة المت خدمات قُدِّ )6(  

ال للميزانية العادية املعتمدة، أُعيد ومن أجل االستخدام الكامل والفعَّ .٢٠١٢ يف عام استعراض التنفيذ
طرية مث إنَّ التأخُّر يف االستعراضات القُ. توزيع املوارد لتغطية االحتياجات املتزايدة لفريق استعراض التنفيذ

ة وثائق ى إىل عرض عّدطرية وما يتعلق هبا من خالصات وافية أدَّويف َوْضع الصيغة النهائية للتقارير القُ
  .يق استعراض التنفيذ على شكل ورقات غرفة مؤمترات ال ترمجة هلارمسية على فر
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 تنفيذ الالزمة آللية استعراضوالنفقات  امليزانية اخلارجة عناملوارد   -ثالثاً  
      اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  ٣اجلدول     
    )٧( امليزانية للسنة األوىل من آلية االستعراضاخلارجة عنلنفقات املؤقَّتة واالتقديرات املنقَّحة     

 

  ة ؤقَّتلنفقات املا
  حىت للسنة األوىل 

 ٢٠١٣مارس / آذار٣١
  حة التقديرات املنقَّ

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

)٩(٦٣٠ ٤٠٠ طرية واجتماعات مشتركةسفر املشاركني يف زيارات قُ  ٦٣٠ ٤٠٠  

)١٠(٣٠١ ٣٠٠ ترمجة وثائق العمل  ٣٠٢ ٠٠٠  

البلدان منواً يف دورات فريق استعراض مشاركة أقل 
 التنفيذ

١١(١٩٢ ٠٠٠(  ١٩٢ ٠٠٠  

)١٢(٢٧٧ ١٠٠ تدريب اخلرباء احلكوميني  ٢٧٧ ١٠٠  

)١٣(٩٠ ٦٠٠ اخلرباء االستشاريون  ٩٠ ٦٠٠  

١ ٤٩١ ٤٠٠ ، النفقات اخلارجة عن امليزانيةاجملموع  ١ ٤٩٢ ١٠٠      
                                                         

ع هبا يف الفترة اليت وتقابل السنة األوىل من اآللية األنشطة املضطلَ .سنوات آلية االستعراض سنوات تقوميية )7(  
ع ة املضطلَوتقابل السنة الثانية األنشط . بلدا٢٧ً واليت اسُتعرض أثناءها أول ٢٠١٠يونيه / حزيرانمنتبدأ 

 واليت اسُتعرضت أثناءها الدفعة التالية من البلدان وعددها ٢٠١١يونيه / حزيرانمنهبا يف الفترة اليت تبدأ 
 واليت ٢٠١٢يونيه / حزيرانمنع هبا يف الفترة اليت تبدأ أمَّا السنة الثالثة فتقابل األنشطة املضطلَ . بلدا٤١
  . بلدا٣٥ان وعددها  أثناءها الدفعة التالية من البلدتضرسُتعا

الدورة الرابعة ل التقديرات املنقَّحة حديثا املقدَّمة يف هذه الوثيقة حتديثا للتقديرات املنقَّحة املقدَّمة خالل متثِّ )8(  
املذكرة  يف ٢٠١١أكتوبر /ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف تشرين األول

ات من املوارد الالزمة لتشغيل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املتعلقة باالحتياج
)CAC/COSP/2011/4*.(َّسق التقديرات املنقَّحة حديثا مع النفقات الفعلية عندما تكون النفقات عن بند  وتت

   .ن هنائيةمعيَّ
 دولة ٢٤نة األوىل من االستعراضات، طلبت من أصل الدول األطراف السبع والعشرين املشمولة يف الس )9(  

   .، وُعقد اجتماعان مشتركان يف مكتب األمم املتحدة يف فييناطريةطرفاً زيارات قُ
 / آذار٣١ صفحة من وثائق العمل حىت ٩ ٤٥٠تشري التقديرات إىل توفري الترمجة التحريرية ملا جمموعه  )10( 

ية إضافية حمدودة نظرا لعدم اكتمال بعض االستعراضات  وُيتوقع تقدمي خدمات ترمجة حترير.٢٠١٣مارس 
  .وما زال التقدير السابق صاحلاً. القُطرية بعد

  .*CAC/COSP/2011/4مت هذه النفقات مبزيد من التفصيل يف الوثيقة قُدِّ )11( 
  .انظر احلاشية السابقة )12( 
  .انظر احلاشية السابقة )13( 
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  ٤اجلدول     
    من آلية االستعراضالثانية  امليزانية للسنة اخلارجة عنتة لنفقات املؤقَّواالتقديرات املنقَّحة     

 

  ة ؤقَّتالنفقات امل
  حىت  الثانيةللسنة 

 ٢٠١٣مارس / آذار٣١
  حة التقديرات املنقَّ

 )١٤(الثانيةلسنة ل
 )بدوالرات الواليات املتحدة(  بند امليزانية

)١٥(٥٩٧ ٠٠٠ طرية واجتماعات مشتركةسفر املشاركني يف زيارات قُ  ١٦(٩٥٨ ٣٠٠(  
)١٧(٢٦٣ ٦٠٠ ترمجة وثائق العمل   ١٨(٤٥٩ ١٠٠(  

مشاركة أقل البلدان منواً يف دورات فريق استعراض 
 التنفيذ

١٩(٢٨٨ ٨٠٠(  ٢٨٨ ٨٠٠  

)٢٠(٤٢١ ٢٠٠ تدريب اخلرباء احلكوميني  ٤٢١ ٢٠٠  
)٢١(٣٦ ٨٠٠ ))ر أ( خ ع ١، ٣-  ف١(وظائف إضافية   ٣٦ ٨٠٠  

٤ ٢٠٠ االتصيانة احلواسيب وتكاليف االتص  ٤ ٢٠٠  
١ ٦١١ ٦٠٠ ، النفقات اخلارجة عن امليزانيةاجملموع  ٢ ١٦٨ ٤٠٠      

                                                         
الدورة الرابعة ا املقدَّمة يف هذه الوثيقة حتديثا للتقديرات املنقَّحة املقدَّمة خالل ل التقديرات املنقَّحة حديثمتثِّ )14( 

املذكرة  يف ٢٠١١أكتوبر /ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف تشرين األول
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد املتعلقة باالحتياجات من املوارد الالزمة لتشغيل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية

)CAC/COSP/2011/4*.(َّسق التقديرات املنقَّحة حديثا مع النفقات الفعلية عندما تكون النفقات عن بند  وتت
  .ن هنائيةمعيَّ

، وُعقد اجتماعان طرية قُةزيار ٢٨أجريت ،  استعراضا٤١ السنة الثانية وعددها من أصل استعراضات )15( 
 العديد منها اتُّفق  زيارات قُطرية أو اجتماعات مشتركة أخرى حبيث إن١٠َّونوقشت  .مشتركان يف فيينا

  .عليه بالفعل وَدَخلَ خمتلف مراحل التخطيط
 يف املائة عن االستعراضات ٥٢ استعراضا قطريا، وهو ما يزيد بنسبة ٤١ُحسبت التقديرات املنقَّحة على أساس  )16( 

   . استعراضا٢٧املنفَّذة يف السنة األوىل وعددها 
/  آذار٣١ صفحة من وثائق العمل حىت ٨ ٣٠٠تشري التقديرات إىل توفري الترمجة التحريرية ملا جمموعه  )17( 

  .٢٠١٣مارس 
 يف املائة عن ٥٢ استعراضا قطريا، وهو ما يزيد بنسبة ٤١ُحسبت التقديرات املنقَّحة على أساس  )18( 

  . استعراضا٢٧ددها االستعراضات املنفَّذة يف السنة األوىل وع
يونيه / حزيران٢-مايو/ أيار٣٠( مندوبا من أقل البلدان منوا يف الدورة الثانية لفريق استعراض التنفيذ ٣١شارك  )19( 

  ).٢٠١١سبتمرب / أيلول٩-٧( مندوبا يف الدورة الثانية املستأَنفة لفريق استعراض التنفيذ ٣٣و) ٢٠١١
وُنظمت ). دورة واحدة(ومراكش )  دورات٥(ما وكواال ملبور وفيينا مت حلقات عمل تدريبية يف بنُنظِّ )20( 

دورات تدريبية وطنية يف كولومبيا ومجهورية أفريقيا الوسطى وتيمور الشرقية ومجهورية الكونغو 
وقد شارك برنامج . الدميقراطية ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية والكامريون والرأس األخضر والفلبني

  .دة اإلمنائي يف حتّمل تكاليف العديد من الدوراتاألمم املتح
/  للفترة من كانون الثاين)الرتب األخرى(فئة اخلدمات العامة تشمل النفقات املبلَّغ عنها تكاليف الرواتب ل )21( 

اجلديد مهامه أواخر ) ٣-ف(وقد باشر موظف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية . ٢٠١٢مايو /يناير إىل أيار
  .٢٠١٢عام 
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  ٥اجلدول     
    من آلية االستعراضالثالثة  امليزانية للسنة اخلارجة عنلنفقات املؤقَّتة واالتقديرات املنقَّحة     

 
  النفقات املؤقَّتة 

  حىت  الثالثةللسنة 
 ٢٠١٣مارس / آذار٣١

  حة قَّالتقديرات املن
 )٢٢(الثالثةلسنة ل

 )بدوالرات الواليات املتحدة(  بند امليزانية

)٢٣(٦٣ ٤٠٠ طرية واجتماعات مشتركةسفر املشاركني يف زيارات قُ  ٢٤(٨٢٠ ٠٠٠(  
)٢٥(٩٢ ٩٠٠ ترمجة وثائق العمل   ٢٦(٣٩٢ ٦٠٠(  

مشاركة أقل البلدان منواً يف دورات فريق استعراض 
 التنفيذ

٢٧(٢٥٦ ١٠٠(  ٢٥٦ ١٠٠  

)٢٨(٣٥١ ٨٠٠ تدريب اخلرباء احلكوميني  ٣٥١ ٨٠٠  
)٢٩(١٣٢ ٧٠٠ ))ر أ( خ ع ١، ٣-  ف١(وظائف إضافية   ١٧٨ ٠٠٠  

٨ ٤٠٠ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت  ٨ ٤٠٠  
٢ ٠٠٦ ٩٠٠  ٩٠٥ ٣٠٠ ، النفقات اخلارجة عن امليزانيةاجملموع      

                                                         
الدورة الرابعة ل التقديرات املنقَّحة حديثا املقدَّمة يف هذه الوثيقة حتديثا للتقديرات املنقَّحة املقدَّمة خالل متثِّ )22( 

املذكرة  يف ٢٠١١أكتوبر /ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف تشرين األول
زمة لتشغيل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املتعلقة باالحتياجات من املوارد الال

)CAC/COSP/2011/4*.( وتتسق التقديرات املنقَّحة حديثا مع النفقات الفعلية عندما تكون النفقات عن بند 
   .معني هنائية

  . نتاطري قُتانزيارأجريت ،  استعراضا٣٥ السنة الثالثة وعددها من أصل استعراضات )23( 
 يف املائة عن ٣٠ استعراضا قُطريا، وهو ما يزيد بنسبة ٣٥ُحسبت التقديرات املنقَّحة على أساس  )24( 

   . استعراضا٢٧االستعراضات املنفَّذة يف السنة األوىل وعددها 
  / آذار٣١ صفحة من وثائق العمل حىت ٦٥٠تشري التقديرات إىل توفري الترمجة التحريرية ملا جمموعه  )25( 

  .٢٠١٣س مار
 يف املائة عن ٣٠ استعراضا قُطريا، وهو ما يزيد بنسبة ٣٥ُحسبت التقديرات املنقَّحة على أساس  )26( 

  . استعراضا٢٧االستعراضات املنفَّذة يف السنة األوىل وعددها 
   مندوبا ٣٣و) ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٢-١٨( مندوبا من أقل البلدان منوا يف الدورة الثالثة ٣١شارك  )27( 

  .لفريق استعراض التنفيذ )٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١٤(يف الدورة الثالثة املستأَنفة 
مت دورات تدريبية وُنظِّ).  دورات٦(مت حلقات عمل تدريبية إقليمية يف كواالملبور وموسكو وفيينا ُنظِّ )28( 

امريون وكمبوديا ومجهورية الصني وطنية يف أفغانستان وألبانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة والك
وموريتانيا وجيبويت ) مبا فيها منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة ومنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة(الشعبية 

. والرأس األخضر ومصر وإندونيسيا ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وقطر ورومانيا وتنـزانيا وتونس واليمن
 إىل حلقة عمل مشتركة بني برنامج األمم املتحدة  خدماتلفساد واجلرائم االقتصاديةالفرع املعين باكما قدَّم 

اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لصاحل جهات االتصال املعنية بآلية االستعراض يف 
س املستفادة منها، ُعقدت إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بشأن اإلعداد لعملية االستعراض والدرو

  .وقد شارك برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف حتّمل تكاليف العديد من الدورات. يف بوركينا فاسو
يونيه / للفترة حزيران)الرتب األخرى(فئة اخلدمات العامة تشمل النفقات املبلَّغ عنها تكاليف الرواتب ل )29( 

/ اجلديد للفترة من تشرين الثاين) ٣-ف(والعدالة اجلنائية  وملوظف منع اجلرمية ٢٠١٣مارس /آذار-٢٠١٢
  .٢٠١٣مارس / إىل آذار٢٠١٢نوفمرب 
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يذ اتفاقية األمم املتحدة  تنفآلية استعراضحتياجات السنة الرابعة من ا  -رابعاً  
      ملكافحة الفساد

  ٦اجلدول 
  مت لالعتماد ، كما قُد٢٠١٤ِّالعادية آللية استعراض التنفيذ يف عام  موارد امليزانية

  اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية إىل اجلمعية العامة، عن طريق 
    واللجنة اخلامسة

  ٢٠١٤ميزانية عام   

  بند امليزانية
الرات الواليات بدو(

  )املتحدة

  املتعلقة هبانفقات التشغيل العامة والوظائف 
 من فئة اخلدمات وظيفة واحدة، ٢- ف٣، ٣- ف١، ٤- ف٢، ٥- ف١، ١- مد١(الوظائف 

  *١ ٢٨٩ ٩٠٠  االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني، صافية من )وظائف مستمرة) ()ر أ(العامة 
  ١٣ ٢٠٠  صيانة احلواسيب

  ١٥ ٠٠٠  كاليف االتصاالتت
  ١ ٣١٨ ١٠٠  اجملموع الفرعي

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

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

  ١ ٧٣٦ ٩٠٠  نية العادية املعتمدةإمجايل امليزا
    
  .٢٠١٣-٢٠١٢الت املنقَّحة للسنتني باملعّد  *

 من امليزانية العادية لكي يغطي، ضمن حدوده، االحتياجات املقـّررة خلدمـة املـؤمترات             ٢ص الباب   ُخصِّ  **
  .نةة معيَّ أنه ال يشمل ختصيص موارد أليِّ هيئجلميع املنظمات اليت تتخذ من فيينا مقراً هلا؛ إالَّ
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  ٧اجلدول 
    )٣٠(آلية االستعراضة الرابعة من لسنااحتياجات : نية امليزااخلارجة عناملوارد 

التقديرات املنقَّحة للسنة   
الرابعة اليت تبدأ يف 

  ٢٠١٣يونيه /حزيران

  بند امليزانية
بدوالرات الواليات (

  )املتحدة

  )٣١(١ ٦٤٠ ٩٠٠  طرية واجتماعات مشتركةسفر املشاركني يف زيارات قُ
  )٣٢(٧٨٥ ٦٠٠  ترمجة وثائق العمل

  )٣٣(٢٨١ ٨٠٠  مشاركة أقل البلدان منواً يف دورات فريق استعراض التنفيذ
  )٣٤(٦١٢ ٢٠٠  تدريب اخلرباء احلكوميني

  ٢٧٧ ٤٠٠  ))ر أ( خ ع ١، ٣-  ف١(وظائف إضافية 
  ٨ ٤٠٠  صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

  ٣ ٦٠٦ ٣٠٠   امليزانيةعن، املوارد اخلارجة مجايلاإل
    

                                                         
نوفمرب /عت معلومات مبدئية على املندوبني أثناء اجتماعات فريق استعراض التنفيذ يف تشرين الثاينُوزِّ )30( 

وتقابل السنة . للفترة املذكورةوينبغي اعتبار املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة أحدث التقديرات . ٢٠١٢
 واليت ُينتظر أن يتم ٢٠١٣يونيه /الرابعة من اآللية األنشطة املزمع القيام هبا يف الفترة اليت تبدأ من حزيران

  . بلدا٦١خالهلا استعراض 
و  استعراضا قُطريا، وه٦١تستند التقديرات إىل التقديرات املنقَّحة للسنة الثالثة وُحسبت على أساس  )31( 

وأُدرجت .  استعراضا٣٥ يف املائة عن االستعراضات املنفَّذة يف السنة الثالثة وعددها ٧٤يزيد بنسبة  ما
را بالتصديق على اتفاقية األمم املتحدة ة جزر يف احمليط اهلادئ مؤّخ يف املائة إضافية ملراعاة قيام عّد١٥نسبة 

ميكرونيزيا جزر كوك وجزر مارشال و(ة ملكافحة الفساد، وسوف جيري استعراضها يف السنة الرابع
أو / تكاليف الزيارات القُطرية وولذا فإنَّ). وناورو وباالو وجزر سليمان وفانواتو) املوحدة-واليات(

االجتماعات املشتركة يف فيينا ُيحتمل أن تزداد بسبب موقعها اجلغرايف، وذلك استنادا إىل اخلربات املكتسبة 
  .بقة اليت جرى تنظيمها يف املنطقةمن الزيارات القُطرية السا

 استعراضا قُطريا، وهو ٦١تستند التقديرات إىل التقديرات املنقَّحة للسنة الثالثة وُحسبت على أساس  )32( 
وأُدرجت .  استعراضا٣٥ يف املائة عن االستعراضات املنفَّذة يف السنة الثالثة وعددها ٧٤يزيد بنسبة  ما

راعاة الزيادة املتوقعة يف التكاليف نتيجة للترتيبات اجلديدة املوضوعة مع  يف املائة إضافية مل١٥نسبة 
ومع ذلك ُينتظر أن تكون اجلودة أعلى . خدمات الترمجة التحريرية املؤمَّنة عن طريق عملية اشتراء عاملية

  .وأن ُيختصر الوقت املطلوب للترمجة التحريرية
    يف املائة إضافية ملراعاة أن١٠َّوأُدرجت نسبة . ة للسنة الثالثةتستند التقديرات إىل التقديرات املنقَّح )33( 

  .ع أن تقوم بذلكرا أو ُيتوقَّقت على االتفاقية مؤّخا صدَّ عن أربعة من أقلّ البلدان منوا إّمما ال يقلّ
ا، وهو  استعراضا قُطري٦١تستند التقديرات إىل التقديرات املنقَّحة للسنة الثالثة وُحسبت على أساس  )34( 

  . استعراضا٣٥ يف املائة عن االستعراضات املنفَّذة يف السنة الثالثة وعددها ٧٤يزيد بنسبة  ما
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  ٨اجلدول     
لسنوات  االستعراض لآلية امليزانية لتشغيل اخلارجة عنموجز االحتياجات من املوارد     

مارس /آذار ٣١حىت  والرابعة، استنادا إىل التقديرات املنقَّحة الثانية والثالثةاألوىل و
      )بدوالرات الواليات املتحدة (٢٠١٣

 السنة الرابعة السنة الثالثة الثانيةالسنة  السنة األوىل 

٥٠٨ ٢٤٦ صفر الرصيد املايل يف بداية السنة  ١ ٠٥٠ ٨٣٥  ١ ٠٨٣ ١٢٣  
١ ٩٩٩ ٦٤٦  امليزانيةاخلارجة عن املتلقَّاةاملسامهات   ٢ ٧١٠ ٩٨٩  ٢ ٠٣٩ ١٨٨  ٤٨٥ ٦٧١  

١ ٤٩١ ٤٠٠ ٢٠١٣مارس / آذار٣١ حىت النفقات املؤقَّتة  ١ ٦١١ ٦٠٠  ٩٠٥ ٣٠٠ رصف   
٥٥٦ ٨٠٠ ٧٠٠ عةاالحتياجات املتوقَّ  ١ ١٠١ ٦٠٠  ٣ ٦٠٦ ٣٠٠  

٥٠٨ ٢٤٦ يف هناية السنةع املتوقَّالرصيد املايل   ١ ٠٥٠ ٨٣٥  ١ ٠٣٣ ١٢٣  -٢ ٠٣٧ ٥٠٦      
ــه    -٢ ــا جمموعـ ــا،     ٧ ١٨٥ ٤٩٤ورد مـ ــتراليا، أملانيـ ــن أسـ ــات مـ ــكل تربعـ دوالراً يف شـ

ندا، املكـسيك، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا         الربازيل، روسيا، السويد، سويسرا، فرنسا، قطر، ك      
 برنــامج ،العظمــى وإيرلنــدا الــشمالية، النــرويج، النمــسا، هولنــدا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة

كما قدَّم االحتـاد الروسـي    .٢٠١٣ و٢٠١٢ و٢٠١١ و٢٠١٠األمم املتحدة اإلمنائي لألعوام   
  .ةي ومرافق تدريب حتريريةوالربتغال خدمات ترمجة

    
  ٩اجلدول     
 والرابعة الثانية والثالثةلسنوات األوىل ول اخلارجة عن امليزانية املتلقَّاةاملسامهات موجز     

    ٢٠١٣مارس /آذار ٣١حىت من آلية االستعراض، 
 البلدان 

أملانيا، السويد، فرنسا، كندا، املكسيك، اململكة  ٢٠١٠يف عام اخلارجة عن امليزانية  املتلقَّاةاملسامهات 
 ،املتحدة، النرويج، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
أستراليا، الربازيل، روسيا، السويد، سويسرا، فرنسا، قطر،  ٢٠١١ يف عام  اخلارجة عن امليزانيةاملتلقَّاةاملسامهات 

 كندا، النرويج، النمسا، الواليات املتحدة األمريكية
أستراليا، السويد، فرنسا، املكسيك، الواليات املتحدة  ٢٠١٢ يف عام اخلارجة عن امليزانية ملتلقَّاةااملسامهات 

 األمريكية
 أستراليا ٢٠١٣ يف عام اخلارجة عن امليزانية املتلقَّاةاملسامهات 
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احتياجـات  وي تكاليف السنة األوىل      حىت اآلن تغطّ   َوَرَدت، فإنَّ التربعات اليت     ومن مثَّ   -٣
اسـتناداً  وكذلك جزءا من احتياجـات اآلليـة يف سـنتها الرابعـة،             آللية يف سنتيها الثانية والثالثة،      ا

  .حةإىل التقديرات املنقَّ
وتوجــد .  دوالرات٢ ٠٨٧ ٥٠٦ع أن يبلــغ العجــز يف هنايــة الــسنة الرابعــة  مــن املتوقَّــ  -٤

 ولدى تلقّـي هـذه التعهـدات        . دوالر ٨٠٠ ٠٠٠بوادر تشري إىل تلقّي متويل إضايف ُيقدَّر مببلغ         
  . دوالرات١ ٢٣٧ ٥٠٦رمسيا، سيصبح العجز عند هناية السنة الرابعة 
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      املرفق
   )من امليزانية العادية ومن خارج امليزانية(بيان مؤقَّت للنفقات     

   استعراض تنفيذ اتفاقية لتشغيل آلية األوىلوات الثالث للسن
      )٣٥(األمم املتحدة ملكافحة الفساد

قات السنة األوىلنف  ةلثنفقات السنة الثا نفقات السنة الثانية   

)بدوالرات الواليات املتحدة( بند امليزانية  

     )٣٦(امليزانية العادية
 ٢٠١٢عام  ٢٠١١عام  ٢٠١٠عام  

    الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا

 ١، ٤- ف ٢، ٥-  ف١، ١-  مد١(الوظائف 
  ))رأ(ع  خ ١، ٢-  ف٣، ٣- ف

١ ٥٦٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٠٣٦ ١ ٦٠٠ ٤٣٧ 

 ١٧ ٠٠٠ ٧٠٠ ١١ ٧٠٠ ١١ صيانة احلواسيب

 ١٥ ٠٠٠ ٥٠٠ ١٣ ٥٠٠ ١٣ تكاليف االتصاالت

 ١ ٥٩٢ ٥٠٠ ٧٠٠ ٠٦١ ١ ٨٠٠ ٤٦٢ اجملموع الفرعي

    فريق استعراض التنفيذ

 ١٨٨ ٥٠٠ ٤٠٠ ١٨٥ ٩٠٠ ١٦٥ الترمجة الشفوية 

 ٧٥٥ ١٠٠ ٠٠٠ ٢٢٩ ٩٠٠ ٣٠٥  ترمجة الوثائق

 )٣٩(٩٤٣ ٦٠٠ )٣٨(٤١٤ ٤٠٠ )٣٧(٤٧١ ٨٠٠ اجملموع الفرعي

 ٢ ٥٣٦ ١٠٠ ١ ٤٧٦ ١٠٠ ٩٣٤ ٦٠٠ اجملموع، من امليزانية العادية

                                                         
ع هبا يف الفترة اليت وتقابل السنة األوىل من اآللية األنشطة املضطلَ .سنوات آلية االستعراض سنوات تقوميية )35( 

ع وتقابل السنة الثانية األنشطة املضطلَ . بلدا٢٧ً واليت اسُتعرض أثناءها أول ٢٠١٠يونيه / حزيرانمنتبدأ 
 واليت اسُتعرضت أثناءها الدفعة التالية من البلدان وعددها ٢٠١١يونيه / حزيرانمنهبا يف الفترة اليت تبدأ 

 واليت ٢٠١٢يونيه / حزيرانمنع هبا يف الفترة اليت تبدأ أمَّا السنة الثالثة فتقابل األنشطة املضطلَ . بلدا٤١
  . بلدا٣٥ أثناءها الدفعة التالية من البلدان وعددها تضرعسُتا

 ٢٠١١و ٢٠١٠األعوام وترد النفقات املتكبدة يف  .ُتدرج نفقات امليزانية العادية حسب السنة التقوميية )36( 
  . والثالثة على التوايلالثانية واألوىلوات يف إطار السن ٢٠١٢و

  . صفحة١٦٣ جلسة، و١٦دورتان، و:  يليفيذ كماقُّدمت اخلدمات إىل فريق استعراض التن )37( 
  . صفحات١٠٥ جلسة، و١٨ثالث دورات، و:  يليقُّدمت اخلدمات إىل فريق استعراض التنفيذ كما )38( 
  . صفحة٣٧٧ جلسة، و١٦دورتان، و:  يليقُّدمت اخلدمات إىل فريق استعراض التنفيذ كما )39( 
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قات السنة األوىلنف  ةلثنفقات السنة الثا نفقات السنة الثانية   

)بدوالرات الواليات املتحدة( بند امليزانية  

      )٤٠(ومن خارج امليزانية

السنة األوىل من  
  دورة االستعراض

السنة الثانية من 
  دورة االستعراض

ة من لثالسنة الثا
  دورة االستعراض

طرية واجتماعات يارات قُسفر املشاركني يف ز
 مشتركة

٤٢(٦٣ ٤٠٠ )٤١(٥٩٧ ٠٠٠ ٦٣٠ ٤٠٠( 

 )٤٤(٩٢ ٩٠٠ )٤٣(٢٦٣ ٦٠٠ ٣٠١ ٣٠٠ ترمجة وثائق العمل

مشاركة أقل البلدان منواً يف دورات فريق 
 استعراض التنفيذ

٢٥٦ ١٠٠ ٢٨٨ ٨٠٠ ١٩٢ ٠٠٠ 

 ٣٥١ ٨٠٠ )٤٥(٤٢١ ٢٠٠ ٢٧٧ ١٠٠ تدريب اخلرباء احلكوميني

 صفر صفر ٩٠ ٦٠٠ يوناخلرباء االستشار

وظيفة واحدة ملوظف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
لتحليل ومتابعة احتياجات املساعدة ) ٣- ف(

 دة من خالل آلية االستعراضالتقنية احملدَّ

 ١٣٢ ٧٠٠ ٣٦ ٨٠٠ صفر

الرتب (وظيفة واحدة من فئة اخلدمات العامة 
 املذكورة أعاله، ٣- لدعم وظيفة ف) األخرى
 ة االستعراض بصفة عامةودعم آلي

   

 ٨ ٤٠٠ ٤ ٢٠٠  صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

 ٩٠٥ ٣٠٠ ١ ٦١١ ٦٠٠ ١ ٤٩١ ٤٠٠ اجملموع، من خارج امليزانية 

 ٣ ٤٤١ ٤٠٠ ٣ ٠٨٧ ٧٠٠ ٢ ٤٢٦ ٠٠٠ جمموع النفقات
  
 

                                                         
نادا إىل سنوات آلية االستعراض، أي األنشطة املضطلَع هبا فيما ُتدرج النفقات اخلارجة عن امليزانية است )40( 

تبدأ السنة األوىل اعتبارا من (نة من سنوات اآللية  البلدان املشمولة باالستعراض يف سنة معيَّخيّص
، وتبدأ السنة الثالثة اعتبارا من ٢٠١١يونيه /، وتبدأ السنة الثانية اعتبارا من حزيران٢٠١٠يونيه /حزيران

  .)٢٠١٢يونيه /يرانحز
  .إضافية نظراً للتأّخر الذي حدث يف عّدة استعراضاتع تكبُّد نفقات ُيتوقَّ )41( 
  .انظر احلاشية السابقة )42( 
  .انظر احلاشية السابقة )43( 
  .انظر احلاشية السابقة )44( 
  .انظر احلاشية السابقة )45( 


