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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة الثامنة

  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٣- ١٩فيينا، 
  ت*من جدول األعمال املؤقَّ ٥البند 

        املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية
املوارد والنفقات اخلاصة بتسيري عمل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية     

      املتحدة ملكافحة الفساد األمم
      ةمذكِّرة من األمان    

    مقدِّمة  -أوالً  
ن هذه املذكِّرة معلومات عن النفقـات املتكبَّـدة حـىت اآلن يف إطـار امليزانيـة لتسـيري       تتضمَّ  -١

ــة   ــدورتني األوىل والثاني ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد،    آلعمــل ال ــذ اتفاقي ــة اســتعراض تنفي لي
عــة، والعجــز احلــايل يف   ات املتوقَّواملــوارد املتلقــاة مــن امليزانيــة العاديــة ومــن التربعــات، والنفقــ       

  االحتياجات من املوارد لتسيري عمل اآللية.
    

    موارد ونفقات امليزانية العادية املتعلقة بآلية االستعراض  -ثانياً  
  مـــوارد امليزانيـــة العاديـــة ونفقاهتـــا لفتـــرات الســـنتني       ٤و ٣و ٢و ١تعـــرض اجلـــداول    -٢

  ، على التوايل.  ٢٠١٧- ٢٠١٦و ٢٠١٥- ٢٠١٤و ٢٠١٣- ٢٠١٢و ٢٠١١-٢٠١٠
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  ١اجلدول 
  ٢٠١١-٢٠١٠موارد امليزانية العادية ونفقاهتا املتعلقة بآلية االستعراض يف فترة السنتني 

    (بدوالرات الواليات املتحدة)
  بند امليزانية

 ٢٠١١‐ ٢٠١٠ميزانية 
  (النهائية)

  النفقات 
٢٠١١‐ ٢٠١٠  

 

   الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا

، ٢-ف ٣، ٣-ف ١، ٤-ف ٢، ٥-ف ١، ١-مد ١الوظائف (
خ ع (رتب أخرى))، صافية من االقتطاعات اإللزامية من  ١

 (أ)مرتبات املوظفني

١ ٤٧٤ ١٠٠  ١ ٤٥٨ ٦٠٠  

  ٢٣ ٤٠٠  ٢٣ ٤٠٠ دوالر لكل موظف سنويا)٣٠٠١صيانة احلواسيب (
  ٢٧ ٠٠٠  ٢٧ ٠٠٠ دوالر لكل موظف سنويا)٥٠٠١تكاليف االتصاالت (

  ١ ٥٢٤ ٥٠٠  ١ ٥٠٩ ٠٠٠اجملموع الفرعي
   فريق استعراض التنفيذ

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

٣٥١ ٣٠٠  ٤٦٥ ٦٠٠  

  ٥٣٤ ٩٠٠  ٤٧٢ ٩٠٠ (ج)لغات)٦صفحة سنويا،١٠٠الترمجة التحريرية للوثائق (
  ٨٨٦ ٢٠٠  ٩٣٨ ٥٠٠اجملموع الفرعي

  ٢ ٤١٠ ٧٠٠  ٢ ٤٤٧ ٥٠٠  اجملموع
  
، أُدرجت الوظائف يف امليزانية كوظائف جديدة، مع مراعاة ٢٠١١-٢٠١٠فيما خيص فترة السنتني   (أ)  

  حاالت التأخري يف التوظيف. وأُبلغ عن الزيادة يف النفقات عن التقديرات يف سياق تقرير األداء الثاين.
  جلسة. وبذلك جاءت النفقات النهائية أقل من التقديرات. ٣٤جمموعه قُدِّمت خدمات الترمجة الشفوية ملا   (ب)  
صفحة من الوثائق للدورة األوىل واألوىل  ٢٦٨قُدِّمت خدمات الترمجة التحريرية لترمجة ما جمموعه   (ج)  

املستأنفة والثانية والثانية املستأنفة لفريق استعراض التنفيذ. ومتكنت دائرة إدارة املؤمترات يف مكتب 
األمم املتحدة يف فيينا من تغطية النفقات اإلضافية لترمجة الوثائق يف الفترة املشمولة بالتقرير من خالل 

التأخر يف  من امليزانية العادية املعتمدة. كما أنَّ ٢إعادة ختصيص موارد الترمجة القائمة يف إطار الباب 
طرية وما يتعلق هبا من خالصات وافية أدى االستعراضات القطرية ويف وضع الصيغة النهائية للتقارير الق

  إىل عرض عدد من تلك التقارير على الفريق على شكل ورقات غرفة مؤمترات دون ترمجتها.
    
  ٢جلدول ا

  ٢٠١٣-٢٠١٢موارد امليزانية العادية ونفقاهتا املتعلقة بآلية االستعراض يف فترة السنتني 
    (بدوالرات الواليات املتحدة)

  بند امليزانية
  ميزانية 
٢٠١٣‐ ٢٠١٢  

  النفقات 
٢٠١٣‐ ٢٠١٢  

   

   الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا

  ، ٣-ف ١، ٤-ف ٢، ٥-ف ١، ١-مد ١الوظائف (
  خ ع (رتب أخرى)) (وظائف مستمرة)،  ١، ٢-ف  ٣

 (أ)صافية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني

٢ ٤٩٧ ٠٠٠  ٢ ٤٩٧ ٨٠٠  

  ٣٥ ١٠٠  ٢٦ ٤٠٠ بصيانة احلواسي
  ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠ تكاليف االتصاالت
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  بند امليزانية
  ميزانية 
٢٠١٣‐ ٢٠١٢  

  النفقات 
٢٠١٣‐ ٢٠١٢  

   

  ٢ ٥٦٢ ١٠٠  ٢ ٥٥٤ ٢٠٠اجملموع الفرعي
   فريق استعراض التنفيذ

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

٣١٧ ٠٠٠  ٤٦١ ٤٠٠  

  ٢ ٥٦٩ ٤٠٠  ٤٠١ ٦٠٠ (ج)لغات)٦صفحة سنويا،١٠٠الترمجة التحريرية للوثائق (
  ٢ ٨٨٦ ٤٠٠  ٨٦٣ ٠٠٠اجملموع الفرعي

  ٥ ٤٤٨ ٥٠٠  ٣ ٤١٧ ٢٠٠  اجملموع 
  
  احتسبت تكاليف الوظائف، يف هذا اجلدول، باعتبارها وظائف مستمرة.  (أ)  
  .٢٠١٣-٢٠١٢جلسة يف فترة السنتني  ٢٨قُدِّمت خدمات الترمجة الشفوية ملا جمموعه   (ب)  
صفحة من الوثائق للدورة الثالثة والثالثة  ١ ٣٤٠تحريرية لترمجة ما جمموعه قُدِّمت خدمات الترمجة ال  (ج)  

. ومتكنت دائرة ٢٠١٣و ٢٠١٢املستأنفة والرابعة والرابعة املستأنفة لفريق استعراض التنفيذ يف عامي 
لفترة إدارة املؤمترات يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا من تغطية النفقات اإلضافية لترمجة الوثائق يف ا

من امليزانية العادية  ٢املشمولة بالتقرير من خالل إعادة ختصيص موارد الترمجة القائمة يف إطار الباب 
التأخر يف االستعراضات القطرية ويف وضع الصيغة النهائية للتقارير القطرية وما يتعلق  املعتمدة. كما أنَّ

لى الفريق على شكل ورقات غرفة هبا من خالصات وافية أدى إىل عرض عدد من تلك التقارير ع
  مؤمترات دون ترمجتها.

    
  ٣اجلدول 

  ٢٠١٥-٢٠١٤موارد امليزانية العادية ونفقاهتا املتعلقة بآلية االستعراض يف فترة السنتني 
    (بدوالرات الواليات املتحدة)

  بند امليزانية
  ميزانية 
٢٠١٥‐ ٢٠١٤  

  النفقات 
٢٠١٥‐ ٢٠١٤  

  

   امة املتعلقة هباالوظائف ونفقات التشغيل الع

  ، ٣-ف ١، ٤-ف ٢، ٥-ف ١، ١-مد ١الوظائف (
  خ ع (رتب أخرى)) (وظائف مستمرة)،  ١، ٢-ف  ٣

 (أ)صافية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني

٢ ٣٢٠ ٨٠٠  ٢ ٦٣٤ ٤٠٠  

  ١٧ ٧٠٠  ٢٦ ٣٠٠ صيانة احلواسيب
  ٢٣ ٨٠٠  ٣٠ ٠٠٠ تكاليف االتصاالت

  ٢ ٣٦٢ ٣٠٠  ٢ ٦٩٠ ٧٠٠اجملموع الفرعي
   فريق استعراض التنفيذ

  لغات)  ٦جلسة سنويا،  ١٦خدمات الترمجة الشفوية (
 (ب)وخدمات املؤمترات

٣٠٢ ٨٠٠  ٣٨٨ ٨٠٠  

  ١ ٤٤٠ ٠٠٠  ٣٦١ ٤٠٠ (ج)لغات)٦صفحة سنويا،١٠٠الترمجة التحريرية للوثائق (
  ١ ٧٤٢ ٨٠٠  ٧٥٠ ٢٠٠اجملموع الفرعي

  ٤ ١٠٥ ١٠٠  ٣ ٤٤٠ ٩٠٠  اجملموع
  
  احتسبت تكاليف الوظائف يف هذا اجلدول باعتبارها وظائف مستمرة.  (أ)  
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جلسات للدورة  ٧( ٢٠١٥-٢٠١٤جلسة يف فترة السنتني  ٢٥ُوفِّرت الترمجة الشفوية ملا جمموعه   (ب)  
جلسات للدورة اخلامسة املستأنفة يف تشرين األول/أكتوبر  ٦، و٢٠١٤اخلامسة يف حزيران/يونيه 

، وجلستان للدورة السادسة املستأنفة ٢٠١٥جلسات للدورة السادسة يف حزيران/يونيه  ١٠و، ٢٠١٤
  ).٢٠١٥يف تشرين الثاين/نوفمرب 

صفحة من الوثائق لدورات فريق استعراض التنفيذ اخلامسة  ٧٩٧ُوفِّرت الترمجة التحريرية ملا جمموعه   (ج)  
، والسادسة يف ٢٠١٤ن األول/أكتوبر ، واخلامسة املستأنفة يف تشري٢٠١٤يف حزيران/يونيه 

. ومتكنت دائرة إدارة ٢٠١٥والسادسة املستأنفة يف تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٥حزيران/يونيه 
املؤمترات يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا من تغطية النفقات اإلضافية لترمجة الوثائق يف الفترة املشمولة 

  من امليزانية العادية املعتمدة. ٢ترمجة القائمة يف إطار الباب بالتقرير من خالل إعادة ختصيص موارد ال
    

  ٤اجلدول 
  ٢٠١٧-٢٠١٦موارد امليزانية العادية ونفقاهتا املتعلقة بآلية االستعراض لفترة السنتني 

    (بدوالرات الواليات املتحدة)

  بند امليزانية
امليزانية املنقَّحة، 

٢٠١٧‐ ٢٠١٦  

  النفقات حىت 
شباط/فرباير  ٢٨

٢٠١٧  

   الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا

  ،٣-ف ١، ٤-ف ٢، ٥-ف ١، ١-مد ١الوظائف (
  خ ع (رتب أخرى)) (وظائف مستمرة)،  ١، ٢-ف  ٣

 (أ)صافية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني

١ ١٨٦ ٣٠٠  ٢ ٣٣٨ ١٠٠  

   ١٨ ١٠٠  ٣١ ٠٠٠ صيانة احلواسيب 
  ١٧ ٥٠٠  ٣٠ ٠٠٠ تكاليف االتصاالت

  ١ ٢٢١ ٩٠٠  ٢ ٣٩٩ ١٠٠اجملموع الفرعي
   فريق استعراض التنفيذ

  لغات)  ٦جلسة سنويا،  ١٦خدمات الترمجة الشفوية (
 (ب)وخدمات املؤمترات

١٦٧ ٤٠٠  ٤٠٥ ٠٠٠   

   ٢ ٦٣٢ ٦٠٠  ١ ٠٨٤ ٠٠٠ (ج)لغات)٦صفحة سنويا،٣٠٠الترمجة التحريرية للوثائق (
  ٢ ٨٠٠ ٠٠٠  ١ ٤٨٩ ٠٠٠اجملموع الفرعي

  ٤ ٠٢١ ٩٠٠  ٣ ٨٨٨ ١٠٠  اجملموع 
  
من  ١٦يف هذا اجلدول، احتسبت تكاليف الوظائف باعتبارها وظائف مستمرة، حسب اإلصدار   (أ)  

  التكاليف القياسية للمرتبات، الصادر عن شعبة ختطيط الربامج وامليزانية.
وثالثة اجتماعات يف تشرين  ٢٠١٦حزيران/يونيه قُدِّمت خدمات الترمجة الشفوية ألربع جلسات يف   (ب)  

  يف إطار الدورة السابعة لفريق استعراض التنفيذ. ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
 ٢٠١٦صفحة من الوثائق يف حزيران/يونيه  ٣١٧قُدِّمت خدمات الترمجة التحريرية لترمجة ما جمموعه   (ج)  

إطار الدورة السابعة لفريق استعراض  يف ٢٠١٦صفحة من الوثائق يف تشرين الثاين/نوفمرب  ١ ١٤٠و
التنفيذ. وترجع الزيادة يف عدد الصفحات إىل كرب عدد ما أُجنز من اخلالصات الوافية لتقارير 

االستعراضات القطرية. ففي حني استندت ميزانية الترمجة التحريرية للوثائق إىل افتراض أنه سيتم 
 ٢٨حىت  بلداً ١٧٩ألوىل، ازداد العدد الفعلي إىل يف إطار الدورة ا بلداً ١٦٠استعراض ما جمموعه 

عدد البلدان اليت صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها كان أكرب مما كان  ، ألن٢٠١٧َّشباط/فرباير 
. ومتكنت دائرة إدارة املؤمترات يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا من تغطية ٢٠٠٩يف عام  عاًمتوقَّ
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لوثائق يف الفترة املشمولة بالتقرير من خالل إعادة ختصيص موارد الترمجة النفقات اإلضافية لترمجة ا
التأخر يف االستعراضات القطرية ويف  من امليزانية العادية املعتمدة. كما أنَّ ٢القائمة يف إطار الباب 

 وضع الصيغة النهائية للتقارير القطرية وما يتعلق هبا من خالصات وافية أدى إىل عرض عدد من تلك
    التقارير على الفريق على شكل ورقات غرفة مؤمترات دون ترمجتها.

واملتعلقة بالدورة األوىل  التقديرات والنفقات اخلارجة عن امليزانية  -ثالثاً  
    االستعراض آللية

النفقــات النهائيــة اخلارجــة عــن امليزانيــة للســنة األوىل مــن عمــل آليــة         ٥يتضــمن اجلــدول    -٣
، فتمثل التقديرات والنفقـات املؤقَّتـة اخلارجـة عـن امليزانيـة      ٩و ٨و ٧و ٦ول االستعراض. أمَّا اجلدا

    لعمل الدورة األوىل لآللية للسنوات الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة، على التوايل. 
  ٥اجلدول 

  (أ)النفقات النهائية اخلارجة عن امليزانية للسنة األوىل من الدورة األوىل آللية االستعراض

    الرات الواليات املتحدة)(بدو
  بند امليزانية

  نفقات النهائية ال
  للسنة األوىل

   ٦٠٧ ٥٠٠ سفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املشتركة
  ٣٠٣ ٠٠٠ ترمجة وثائق العمل

  ١٨٥ ٩٠٠ مشاركة أقل البلدان منوا يف دورات فريق استعراض التنفيذ
  ٢٧٥ ٢٠٠ تدريب اخلرباء احلكوميني

  ٩٩ ٩٠٠ اخلرباء االستشاريون
   ١ ٤٧١ ٥٠٠  اجملموع

. وتتعلق النفقات املبينة عن السنة األوىل باألنشطة ٢٠١٠بدأت السنة األوىل لآللية يف حزيران/يونيه   (أ)  
    بلداً. ٢٧املضطلع هبا بشأن اجملموعة األوىل من البلدان املستعرضة وعددها 

  ٦اجلدول 
  (أ)ة من الدورة األوىل آللية االستعراض ونفقاهتا املؤقَّتة اخلارجة عن امليزانيةتقديرات السنة الثاني

    (بدوالرات الواليات املتحدة)

  بند امليزانية

  النفقات املؤقَّتة 
  للسنة الثانية حىت 

  ٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٨
تقديرات السنة 

  الثانية

  ٧٥٨ ٢٠٠  ٧٥٣ ٠٠٠ ركةسفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املشت
  ٤٧٠ ٥٠٠  ٤٢٦ ٤٠٠ ترمجة وثائق العمل

  ٢٨٧ ٠٠٠  ٢٨٧ ٠٠٠ مشاركة أقل البلدان منوا يف دورات فريق استعراض التنفيذ
  ٤٥٤ ٦٠٠  ٤٥٤ ٦٠٠  تدريب اخلرباء احلكوميني

  ٣٦ ٨٠٠  (ب)٣٦ ٨٠٠ خ ع (رتب أخرى))٣،١-ف١وظائف إضافية (
  ١ ٨٠٠  ١ ٨٠٠ االتصيانة احلواسيب وتكاليف االتص

 ٢ ٠٠٨ ٩٠٠  ١ ٩٥٩ ٦٠٠  اجملموع
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. وتتعلق النفقات املبينة عن السنة الثانية باألنشطة ٢٠١١بدأت السنة الثانية لآللية يف حزيران/يونيه   (أ)  
  بلداً. ٤١لدان املستعرضة وعددها املضطلع هبا بشأن اجملموعة الثانية من الب

  تكاليف الرواتب للوظيفة اجلديدة من فئة اخلدمات العامة  الَّال تشمل النفقات املبلغ عنها إ  (ب)  
، بالنظر إىل أنَّ موظف منع اجلرمية ٢٠١٢(رتب أخرى) للفترة من كانون الثاين/يناير إىل أيار/مايو 

    .٢٠١٢) اجلديد بدأ عمله يف تشرين الثاين/نوفمرب ٣-والعدالة اجلنائية (ف
  ٧اجلدول 

  (أ)الدورة األوىل آللية االستعراض ونفقاهتا املؤقَّتة اخلارجة عن امليزانيةتقديرات السنة الثالثة من 

    (بدوالرات الواليات املتحدة)

  بند امليزانية

  النفقات املؤقَّتة 
  للسنة الثالثة حىت 

 ٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٨
تقديرات السنة 

  الثالثة

   ٦٣٢ ٦٠٠  ٦٠٩ ١٠٠ سفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املشتركة
   ٤٢٦ ١٠٠  ٤١٢ ٠٠٠ ترمجة وثائق العمل

  ٢٥١ ٧٠٠  ٢٥١ ٧٠٠ مشاركة أقل البلدان منوا يف دورات فريق استعراض التنفيذ
  ٤٩٠ ٢٠٠  ٤٩٠ ٢٠٠ تدريب اخلرباء احلكوميني

  ١٧٤ ٩٠٠  (ب)١٧٤ ٩٠٠ خ ع (رتب أخرى))٣،١-ف١وظائف إضافية (
  ٧ ١٠٠  ٧ ١٠٠ تصيانة احلواسيب وتكاليف االتصاال

  ١ ٩٨٢ ٦٠٠  ١ ٩٤٥ ٠٠٠  اجملموع
  
. وتتعلق النفقات املبينة عن السنة الثالثة باألنشطة ٢٠١٢بدأت السنة الثالثة لآللية يف حزيران/يونيه   (أ)  

  بلداً.  ٣٥املضطلع هبا بشأن اجملموعة الثالثة من البلدان املستعرضة وعددها 
يف الرواتب لوظيفة من فئة اخلدمات العامة (رتب أخرى) للفترة من تشمل النفقات املبلغ عنها تكال  (ب)  

) ٣-، ولوظيفة موظف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية (ف٢٠١٣إىل أيار/مايو  ٢٠١٢حزيران/يونيه 
  .٢٠١٣إىل أيار/مايو  ٢٠١٢اجلديد للفترة من تشرين الثاين/نوفمرب 

  
  ٨اجلدول 

  (أ)ىل آللية االستعراض ونفقاهتا املؤقَّتة اخلارجة عن امليزانيةتقديرات السنة الرابعة من الدورة األو

    (بدوالرات الواليات املتحدة)

  بند امليزانية

  النفقات املؤقَّتة 
  للسنة الرابعة حىت 

 ٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٨
تقديرات السنة 

  الرابعة

  ١ ٢٣٣ ٨٠٠  (ب)١ ٠٢٠ ٥٠٠ سفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املشتركة
  ٩٣٣ ٥٠٠  ٧٠٧ ٤٠٠ ترمجة وثائق العمل

  ٢٩٠ ٥٠٠  ٢٩٠ ٥٠٠ مشاركة أقل البلدان منوا يف دورات فريق استعراض التنفيذ
  ٥٠٠ ٨٠٠  ٣٨٧ ٤٠٠ تدريب اخلرباء احلكوميني

  ٢٦٧ ٥٠٠  (ب)٢٦٧ ٥٠٠ خ ع (رتب أخرى))٣،١-ف١وظائف إضافية (
  ٧ ٦٠٠  ٧ ٦٠٠ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

   ٣ ٢٣٣ ٧٠٠  ٢ ٦٨٠ ٩٠٠  اجملموع 
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. وتتعلق النفقات املبينة عن السنة الرابعة باألنشطة ٢٠١٣بدأت السنة الرابعة لآللية يف حزيران/يونيه   (أ)  
بلداً. وتشمل اجملموعة الرابعة من  ٧٦املضطلع هبا بشأن اجملموعة الرابعة من البلدان املستعرضة وعددها 

والبلدان اليت صدقت على  ٢٠١٣دان اليت كانت جزءاً من اجملموعة الرابعة يف حزيران/يونيه البلدان البل
  . ٢٠١٣االتفاقية أو انضمت إليها منذ حزيران/يونيه 

تشمل النفقات املبلغ عنها تكاليف الرواتب لوظيفة فئة اخلدمات العامة (رتب أخرى) ولوظيفة موظف   (ب)  
  .٢٠١٤إىل أيار/مايو  ٢٠١٣) للفترة من حزيران/يونيه ٣-ة (فمنع اجلرمية والعدالة اجلنائي

  
  ٩اجلدول 

  (أ)تقديرات السنة اخلامسة من الدورة األوىل آللية االستعراض ونفقاهتا املؤقَّتة اخلارجة عن امليزانية

    (بدوالرات الواليات املتحدة)

  بند امليزانية

النفقات املؤقَّتة للسنة 
  اخلامسة حىت 

 ٢٠١٧ير شباط/فربا ٢٨
تقديرات السنة 

  اخلامسة

  ٥٢٢ ٠٠٠  ٥٢٢ ٠٠٠ مشاركة أقل البلدان منوا يف دورات فريق استعراض التنفيذ
  ٩١٧ ٠٠٠  (ب)٧٠٩ ٨٠٠ خ ع (رتب أخرى))٣،١-ف١وظائف إضافية (

  ١٨ ٩٠٠  ١٧ ٦٠٠ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت
  ١ ٤٥٧ ٩٠٠  ١ ٢٤٩ ٤٠٠  اجملموع

  
. والنفقات املتعلقة باملوظفني وبدورات الفريق، ٢٠١٤حزيران/يونيه  ١لسنة اخلامسة يف بدأت ا  (أ)  

املتكبَّدة منذ بدء السنة اخلامسة، مدرجة يف إطار السنة اخلامسة. أمَّا النفقات املتَّصلة بالتدريب املقدَّم يف 
لسنة الرابعة آللية فهي مدرجة يف إطار ا ٢٠١٤أيار/مايو  ٣١سياق االستعراضات القُطرية بعد 

االستعراض. وأدرجت النفقات األخرى املتصلة مبجموعات البلدان املستعرضة الثانية أو الثالثة أو الرابعة 
يف إطار السنوات الثانية والثالثة والرابعة آللية االستعراض، على التوايل. كما أدرجت النفقات املتعلقة 

  يف إطار السنة الرابعة آللية االستعراض. ٢٠١٤ران/يونيه بالبلدان اليت صدقت على االتفاقية منذ حزي
تشمل النفقات املبلغ عنها تكاليف الرواتب لوظيفة فئة اخلدمات العامة (رتب أخرى) ولوظيفة موظف   (ب)  

  .٢٠١٧إىل شباط/فرباير  ٢٠١٤) للفترة من حزيران/يونيه ٣-منع اجلرمية والعدالة اجلنائية (ف
    

    دورة الثانية آللية االستعراضتقديرات ال  -رابعاً  
ــة مــن     ١١و ١٠يــبني اجلــدوالن   - ٤ ــة للعمــل يف الســنتني األوىل والثاني تقــديرات االحتياجــات املالي

الدورة الثانيـة. وتسـتند التقـديرات إىل التكـاليف املتوقعـة للسـنتني األولـيني مـن الـدورة الثانيـة مـن آليـة             
      .CAC/COSP/2015/10تفصيل يف املرفق األول بالوثيقة االستعراض، وهذه النفقات مبينة مبزيد من ال

   

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2015/10
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2015/10
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  ١٠اجلدول 
  (أ)تقديرات السنة األوىل من الدورة الثانية آللية االستعراض

    (بدوالرات الواليات املتحدة)

  بند امليزانية

  النفقات املؤقَّتة 
  للسنة األوىل حىت 

 ٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٨
تقديرات السنة 

  األوىل

  ٨١٠ ٤٠٠  ١٨ ٦٠٠ سفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املشتركة
  ٥٨٦ ٨٠٠  ٦٨ ٩٠٠ ترمجة وثائق العمل

٢٨٠ ٨٠٠  ٣٠٩ ٥٠٠ ا يف دورات فريق استعراض التنفيذمشاركة أقل البلدان منو  
  ٤٦٨ ١٠٠  ٣٣٢ ٠٠٠ تدريب اخلرباء احلكوميني

سفر خرباء من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 
 ألهداف يف البلدان قيد االستعراضلتقدمي مساعدة حمدَّدة ا

٥٨ ٦٠٠  ٢٦ ٠٠٠  

  ٥٧٠ ٨٠٠  ١٧٣ ١٠٠ (ب))٣-ف٤،٢-ف١وظائف إضافية (
  ٢٢ ٦٠٠  ١ ١٠٠ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

  ٢ ٧٩٨ ١٠٠  ٩٢٩ ٢٠٠  اجملموع 
  
. وتشمل تقديرات السنة األوىل ٢٠١٦بدأت السنة األوىل من الدورة الثانية لآللية يف حزيران/يونيه   (أ)  

طريا، وتكاليف رواتب ثالثة استعراضاً قُ ٣٦الدورة الثانية النفقات التشغيلية املتوقعة إلجراء  من
 ٢٠١٦متوز/يوليه  ١من  ترة) للف٣-ف ٢و ٤-ف ١موظفي منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ( من
. وتشمل التقديرات التكاليف املقدرة ملشاركة مندوبني من أقل ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٣٠  إىل

 نفة (تشرين الثاين/) ودورته السابعة املستأ٢٠١٦البلدان منوا يف دورة الفريق السابعة (حزيران/يونيه 
  ).٢٠١٦نوفمرب 

التكاليف املتعلقة مبوظف من موظفي منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يغطي التمويل اخلاص بالدورة الثانية   (ب)  
)، ٣-ة والعدالة اجلنائية (ف، وموظف من موظفي منع اجلرمي٢٠١٦)، منذ متوز/يوليه ٤-(ف
  ، يعمالن لدعم الدورة الثانية.٢٠١٦آب/أغسطس  منذ

    
  ١١اجلدول 

  (أ)ضتقديرات السنة الثانية من الدورة الثانية آللية االستعرا

    (بدوالرات الواليات املتحدة)
  بند امليزانية

تقديرات السنة 
  الثانية

  ٨١٠ ٤٠٠ سفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املشتركة
  ٥٨٦ ٨٠٠ ترمجة وثائق العمل

  ٢٨٠ ٩٠٠ مشاركة أقل البلدان منوا يف دورات فريق استعراض التنفيذ
  ٤٦٨ ١٠٠ تدريب اخلرباء احلكوميني

سفر خرباء من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لتقدمي مساعدة حمددة 
 األهداف يف البلدان قيد االستعراض

٥٨ ٥٠٠  

  ٥٨٣ ٢٠٠ )٣-ف٤،٢-ف١وظائف إضافية (
  ٢٢ ٦٠٠ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

   ٢ ٨١٠ ٥٠٠  اجملموع 
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وتشمل تقديرات السنة الثانية  .٢٠١٧الثانية لآللية يف حزيران/يونيه تبدأ السنة الثانية من الدورة   (أ)  
طريا، وتكاليف رواتب ثالثة استعراضاً قُ ٣٦الدورة الثانية النفقات التشغيلية املتوقعة إلجراء  من
إىل  ٢٠١٧متوز/يوليه  ١ترة من ) للف٣-ف ٢و ٤-ف ١موظفي منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ( من
. وتشمل التقديرات التكاليف املقدَّرة ملشاركة مندوبني من أقل البلدان ٢٠١٨يونيه حزيران/  ٣٠

) ودورته الثامنة املستأنفة (مبدئيا يف ٢٠١٧منوا يف دورة الفريق الثامنة (مبدئيا يف حزيران/يونيه 
  .٢٠١٧رباير فشباط/ ٢٨فقات للسنة الثانية حىت ). ومل ُتتكبَّد أيُّ ن٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب 

    
تعراض، واملسامهات املتلقاة االحتياجات من املوارد لعمل آلية االس  -خامسا  

    خارج امليزانية، والعجز يف التمويل  من
ــدولني    -٥ ــو مـــبني يف اجلـ ــا هـ ــرة  ١٣و ١٢كمـ ــم  ٢٠١٧-٢٠١٠فخـــالل الفتـ ــغ حجـ بلـ

 أملانيــاو أســترالياو مها االحتــاد الروســيدوالر، قــدَّ ١٢ ٤٠٠ ٤٠٠التربعــات املتلقــاة مــا جمموعــه 
 ليختنشـتاين و كنـدا و قطـر و فرنسـا و عمـان و سويسـرا و السـويد و تركياو بنماو الربازيلو إيطالياو
ــة الســعودية و املكســيكو املغــربو ــدا   و اململكــة العربي ــا العظمــى وأيرلن اململكــة املتحــدة لربيطاني

باإلضـافة إىل برنـامج    ،ابـان اليو الواليات املتحدة األمريكيـة و هولنداو النمساو النرويجو الشمالية
 أرمينيـا و األرجنـتني و م مسامهات عينية أيضاً كل من االحتـاد الروسـي  األمم املتحدة اإلمنائي. وقدَّ

ــة املتحــدة  و إكــوادورو إســرائيلو ــارات العربي ــوالو اإلم ــاو أوزبكســتانو أنغ ــا  و إيطالي ــابوا غيني ب
 جــزر ســليمانو جــزر البــهاماو تركيــاو بوتســواناو بــننو الربتغــالو الربازيــلو البحــرينو اجلديــدة

 فـانواتو و غرينـادا و غـابون و عمـان و طاجيكسـتان و الصـني و سـنغافورة و اجلمهورية الدومينيكيـة و
ــاو الكــامريونو كازاخســتانو كــابو فــريدي و فيجــيو ــاسو كولومبي ــاو كرييب  ليختنشــتاينو كيني
      اليونان.و اهلندو نيبالو االنمسو موريتانياو اململكة العربية السعوديةو مصرو مدغشقرو ماليزياو

  ١٢اجلدول 
  ٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٨املسامهات اخلارجة عن امليزانية املقدمة إىل آلية االستعراض، حىت 

    (بدوالرات الواليات املتحدة)
  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠ مجيع السنوات 

املسامهات اخلارجة 
عن امليزانية الواردة 

 شباط/ ٢٨ىت ح
  ٢٠١٧فرباير

٢٧٠ ٨٠٠  ٨١٤ ٩٠٠  ٣٩٢ ٢٦٠٠ ٠٣١ ٢١٠٠ ٠٨٥ ٢٩٠٠ ٠٩٤ ٢٥٠٠ ٧١١ ١٠٠٠ ٩٩٩ ١٢٦٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠  
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  ١٣اجلدول 
    ٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٨املسامهون من خارج امليزانية يف آلية االستعراض، حىت 

  املسامهون من خارج امليزانية 

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،الواليات املتحدة، هولندا،النرويج،اململكة املتحدة،املكسيك،كندا، فرنسا، السويد، أملانيا ٢٠١٠
  الواليات املتحدة، النمسا، نرويجال، كندا،قطر،فرنسا،سويسرا،السويد،الربازيل،أستراليا، االحتاد الروسي ٢٠١١
 الواليات املتحدة،النرويج،كسيكامل،فرنسا، السويد، أستراليا ٢٠١٢
  الواليات املتحدة، النرويج، املكسيك، املغرب،قطر،فرنسا،سويسرا،السويد،إيطاليا،أستراليا، االحتاد الروسي ٢٠١٣
  الواليات املتحدة، النرويج، اململكة املتحدة، اململكة العربية السعودية،فرنسا،عمان،السويد،بنما،أستراليا، االحتاد الروسي ٢٠١٤
  الواليات املتحدة،املكسيك،املغرب،فرنسا،السويد، تركيا، أستراليا ٢٠١٥
  اليابان، الواليات املتحدة األمريكية،النرويج،املكسيك،املغرب،قطر،فرنسا،السويد، االحتاد الروسي ٢٠١٦
 ليختنشتاين، قطر، السويد، أملانيا ٢٠١٧

  
ربعــات الــيت وردت حــىت اآلن تكــاليف عمــل ، تغطــي الت١٤وكمــا هــو مــبني يف اجلــدول   -٦

يف وقت كتابة هذا التقريـر،   -الدورة األوىل آللية االستعراض، يف حني أنَّ عجزاً كبرياً يف التمويل 
يواصل هتديـد التسـيري الفعـال لعمـل الـدورة الثانيـة خـالل السـنتني          - ٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٨أي 

أجل متكني األمانة مـن حتمـل عـبء كامـل العمـل يف       األوليني. ومثة حاجة ملحة لتمويل إضايف من
الدورة الثانية آلليـة االسـتعراض بطريقـة مناسـبة، ومتويـل التكـاليف املرتبطـة بـإجراء االستعراضـات          

  )١(القطرية ومشاركة ممثلني من أقل البلدان منوا يف دورات فريق استعراض التنفيذ.
ت األمانـة العجـز يف املـوارد الالزمـة لتسـيري      ، درسـ ٦/١وبناء على طلـب املـؤمتر يف قـراره      -٧

يف الســنتني األولــيني مــن الــدورة الثانيــة لآلليــة. وتؤكــد األمانــة مــن جديــد حتليلــها الســابق    العمــل
وختلص إىل أنه ال ميكن معاجلة العجز عن طريق استخدام التكاليف مبزيـد مـن الفعاليـة، كمـا سـبق      

      قة.أن أوضحت للفريق العامل يف دوراته الساب
  ١٤اجلدول 

االحتياجات من املوارد اخلارجة عن امليزانية لعمل آلية االستعراض، والتربعات املتلقاة، 
  ٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٨والعجز يف التمويل، حىت 

    (بدوالرات الواليات املتحدة)
 جمموع االحتياجات املقدرة 

االحتياجات اليت تغطيها املسامهات 
  زالعج  اخلارجة عن امليزانية

     الدورة األوىل
  ٠  ٦٠٠١٥٤١٠ ٦٠٠١٥٤١٠  مجيع السنوات
     الدورة الثانية
  ٥٥٢ ٣٠٠ ٨٠٠٢٤٥٢ ١٠٠٧٩٨٢  السنة األوىل
  ٢ ٨١٠ ٥٠٠ ٠ ٥٠٠٨١٠٢  السنة الثانية

    ٣ ٣٦٢ ٨٠٠ ٨٠٠٢٤٥٢ ٦٠٠٦٠٨٥ السنتان األوىل والثانية
__________ 

رتبطة بتسيري العمل يف السنتني األوليني من الدورة الثانية يف مذكرة األمانـة  ترد تفاصيل عبء العمل والتكاليف امل  )١(  
 ، املرفق األول).CAC/COSP/2015/10بشأن التكاليف املتوقعة لتشغيل اآللية يف دورهتا الثانية (انظر الوثيقة 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2015/10
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    املرفق
  العادية اخلاصة بعمل آلية االستعراض بيان مؤقَّت بنفقات امليزانية  
    (بدوالرات الواليات املتحدة)    

  بند امليزانية 
فترة السنتني 
٢٠١١‐ ٢٠١٠ 

فترة السنتني  
٢٠١٣‐ ٢٠١٢ 

فترة السنتني 
٢٠١٥‐ ٢٠١٤ 

فترة السنتني 
٢٠١٧‐ ٢٠١٦ 

     الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا

 ١، ٤-ف ٢، ٥-ف ١، ١-مد ١الوظائف (
 خ ع (رتب أخرى))٢،١-ف ٣، ٣-ف

١ ١٨٦ ٣٠٠ ٢ ٣٢٠ ٨٠٠ ٢ ٤٩٧ ٠٠٠ ١ ٤٧٤ ١٠٠ 

   ١٨ ١٠٠  ١٧ ٧٠٠  ٣٥ ١٠٠  ٢٣ ٤٠٠ صيانة احلواسيب 
  ١٧ ٥٠٠  ٢٣ ٨٠٠  ٣٠ ٠٠٠  ٢٧ ٠٠٠  االتصاالت 

 ١ ٢٢١ ٩٠٠ ٢ ٣٦٢ ٣٠٠ ٢ ٥٦٢ ١٠٠ ١ ٥٢٤ ٥٠٠اجملموع الفرعي
     فريق استعراض التنفيذ

   ١٦٧ ٤٠٠  ٣٠٢ ٨٠٠  ٣١٧ ٠٠٠  ٣٥١ ٣٠٠ لشفوية  الترمجة ا
 ٢ ٦٣٢ ٦٠٠ ١ ٤٤٠ ٠٠٠ ٢ ٥٦٩ ٤٠٠  ٥٣٤ ٩٠٠  ترمجة الوثائق

 ٢ ٨٠٠ ٠٠٠ ١ ٧٤٢ ٨٠٠ ٢ ٨٨٦ ٤٠٠  ٨٨٦ ٢٠٠اجملموع الفرعي
 ٤ ٠٢١ ٩٠٠ ٤ ١٠٥ ١٠٠ ٥ ٤٤٨ ٥٠٠ ٢ ٤١٠ ٧٠٠  اجملموع

    
  الدورة األوىل آللية االستعراضبيان مؤقَّت بالنفقات من خارج امليزانية املتعلقة بعمل   
    (بدوالرات الواليات املتحدة)    

  بند امليزانية 
  نفقات السنة 

  األوىل
  نفقات السنة 

  الثانية
  نفقات السنة 

  الثالثة
  نفقات السنة 

  الرابعة
نفقات السنة 

  اخلامسة
  نفقات مجيع 
  السنوات

سفر املشاركني يف الزيارات 
 شتركةالقطرية واالجتماعات امل

٢ ٩٩٠ ١٠٠  -  ١ ٠٢٠ ٥٠٠  ٦٠٩ ١٠٠  ٧٥٣ ٠٠٠  ٦٠٧ ٥٠٠  

  ١ ٨٤٨ ٨٠٠  -  ٧٠٧ ٤٠٠  ٤١٢ ٠٠٠  ٤٢٦ ٤٠٠  ٣٠٣ ٠٠٠  ترمجة وثائق العمل
مشاركة أقل البلدان منوا يف 

  دورات فريق استعراض التنفيذ
١ ٥٣٧ ١٠٠  ٥٢٢ ٠٠٠  ٢٩٠ ٥٠٠  ٢٥١ ٧٠٠  ٢٨٧ ٠٠٠  ١٨٥ ٩٠٠  

  ١ ٦٠٧ ٤٠٠  -  ٣٨٧ ٤٠٠ ٢٠٠٤٩٠ ٦٠٠٤٥٤ ٢٠٠٢٧٥  تدريب اخلرباء احلكوميني
  ٩٩ ٩٠٠  -  - - - ٩٠٠٩٩  اخلرباء االستشاريون
ووظيفة  ٣-وظيفة واحدة ف

  واحدة خ ع (رتب أخرى)
-  ١ ١٨٩ ٠٠٠  ٧٠٩ ٨٠٠  ٢٦٧ ٥٠٠  ١٧٤ ٩٠٠  ٣٦ ٨٠٠  

صيانة احلواسيب وتكاليف 
 االتصاالت

-  ٣٤ ١٠٠  ١٧ ٦٠٠  ٧ ٦٠٠  ٧ ١٠٠  ١ ٨٠٠  

 (أ)٩ ٣٠٦ ٤٠٠ ١ ٢٤٩ ٤٠٠ ٢ ٦٨٠ ٩٠٠ ٠٠٠٩٤٥١ ٦٠٠٩٥٩١ ٥٠٠٤٧١١ اجملموع
  
ارد اخلارجة عن امليزانية ، يبلغ جمموع االحتياجات املقدرة من املو١٤كما هو مبني يف اجلدول   (أ)  

  دوالر. ١٠ ١٥٤ ٦٠٠استعراضاً قطريا يف إطار الدورة األوىل  ١٧٩  إلجناز
 


