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150518    150518    V.18-02211 (A) 

*1802211*  

 فريق استعراض التنفيذ
  الدورة التاسعة

  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٦-٤فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٥البند 

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

      املتحدة ملكافحة الفساد األمم
      مذكِّرة من األمانة    

    مقدِّمة  -أوًال  
تتضــمَّن هذه املذكِّرة معلومات عن النفقات املتكبَّدة حىت اآلن يف إطار امليزانية لتســيري عمل   -١

الدورتني األوىل والثانية آللية اســـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد، واملوارد املتلقاة 
حل عة، والعجز ا قات املتوقَّ ية ومن التربعات، والنف عاد ية ال جات من املوارد من امليزان يا ايل يف االحت

  لتسيري عمل اآللية.
    

    املتعلقة بآلية استعراض التنفيذ اونفقاهتموارد امليزانية العادية   -ثانيًا  
جلداول   -٢ هتا لفترات الســــــنتني  ٥و ٤و ٣و ٢و ١تعرض ا قا ية ونف عاد ية ال   موارد امليزان

، ٢٠١٩-٢٠١٨و، ٢٠١٧-٢٠١٦و ٢٠١٥-٢٠١٤و ٢٠١٣-٢٠١٢و ٢٠١١-٢٠١٠
  على التوايل.

    

                                                                    
  *  CAC/COSP/IRG/2018/1. 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2018/1
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  ١اجلدول 
  ٢٠١١-٢٠١٠موارد امليزانية العادية ونفقاهتا املتعلقة بآلية استعراض التنفيذ يف فترة السنتني 

    (بدوالرات الواليات املتحدة)
  بند امليزانية

 ٢٠١١‐٢٠١٠ميزانية 
  (النهائية)

  النفقات 
٢٠١١‐٢٠١٠  

    املتعلقة هباالوظائف ونفقات التشغيل العامة 
  ،٣-ف ١، ٤-ف ٢، ٥-ف ١، ١-مد ١الوظائف (

خ ع (رتب أخرى))، صافية من االقتطاعات  ١، ٢-ف ٣
 (أ)اإللزامية من مرتبات املوظفني

١ ٤٧٤ ١٠٠  ١ ٤٥٨ ٦٠٠  

  ٢٣ ٤٠٠  ٢٣ ٤٠٠  دوالر لكل موظف سنويًّا) ١ ٣٠٠صيانة احلواسيب (
  ٢٧ ٠٠٠  ٢٧ ٠٠٠  سنويًّا)دوالر لكل موظف  ١ ٥٠٠تكاليف االتصاالت (

  ١ ٥٢٤ ٥٠٠  ١ ٥٠٩ ٠٠٠املجموع الفرعي
     فريق استعراض التنفيذ

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

٣٥١ ٣٠٠  ٤٦٥ ٦٠٠  

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

  ٢ ٤١٠ ٧٠٠  ٢ ٤٤٧ ٥٠٠  املجموع
  

، ُأدرجت الوظائف يف امليزانية كوظائف جديدة، مع مراعاة ٢٠١١-٢٠١٠فيما خيص فترة السنتني   (أ)  
. وُأبلغ عن الزيادة يف النفقات عن التقديرات يف سياق تقرير األداء الثاين للميزانية التوظيفحاالت التأخري يف 

  .٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني العادية 
  جلسة. وبذلك جاءت النفقات النهائية أقل من التقديرات. ٣٤ملا جمموعه  الشفويةُقدِّمت خدمات الترمجة   (ب)  
صفحة من الوثائق للدورة األوىل واألوىل  ٢٦٨ُقدِّمت خدمات الترمجة التحريرية لترمجة ما جمموعه   (ج)  

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

تأخر يف االستعراضات القطرية ويف وضع من امليزانية العادية املعتمدة. كما أنَّ ال ٢الترمجة القائمة يف إطار الباب 
الصيغة النهائية للتقارير القطرية وما يتعلق هبا من خالصات وافية أدى إىل عرض عدد من تلك التقارير على 

  الفريق على شكل ورقات اجتماع دون ترمجتها.
    

  ٢اجلدول 
  ٢٠١٣-٢٠١٢فترة السنتني استعراض التنفيذ يف  موارد امليزانية العادية ونفقاهتا املتعلقة بآلية

    (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)اإللزامية من مرتبات املوظفنيصافية من االقتطاعات 

٢ ٤٩٧ ٠٠٠  ٢ ٤٩٧ ٨٠٠  

  ٣٥ ١٠٠  ٢٦ ٤٠٠  صيانة احلواسيب
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  بند امليزانية
  ميزانية 
٢٠١٣‐٢٠١٢  

  النفقات 
٢٠١٣‐٢٠١٢  

    

  ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  تكاليف االتصاالت
  ٢ ٥٦٢ ١٠٠  ٢ ٥٥٤ ٢٠٠املجموع الفرعي

     فريق استعراض التنفيذ
  لغات)  ٦جلسة سنويًّا،  ٢٠خدمات الترمجة الشفوية (

 (ب)وخدمات املؤمترات
٣١٧ ٠٠٠  ٤٦١ ٤٠٠  

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

  ٥ ٤٤٨ ٥٠٠  ٣ ٤١٧ ٢٠٠  املجموع
  

  ، يف هذا اجلدول، باعتبارها وظائف مستمرة.الوظائفاحتسبت تكاليف   (أ)  
  .٢٠١٣-٢٠١٢جلسة يف فترة السنتني  ٢٨ملا جمموعه  الشفويةُقدِّمت خدمات الترمجة   (ب)  
صفحة من الوثائق للدورة الثالثة والثالثة  ١ ٣٤٠الترمجة التحريرية لترمجة ما جمموعه  خدماتُقدِّمت   (ج)  

ؤمترات . ومتكنت دائرة إدارة امل٢٠١٣و ٢٠١٢لفريق استعراض التنفيذ يف عامي  املستأنفةاملستأنفة والرابعة والرابعة 
مكتب األمم املتحدة يف فيينا من تغطية النفقات اإلضافية لترمجة الوثائق يف الفترة املشمولة بالتقرير من خالل إعادة   يف

من امليزانية العادية املعتمدة. كما أنَّ التأخر يف االستعراضات القطرية  ٢ختصيص موارد الترمجة القائمة يف إطار الباب 
ارير القطرية وما يتعلق هبا من خالصات وافية أدى إىل عرض عدد من تلك التقارير على ويف وضع الصيغة النهائية للتق

  الفريق على شكل ورقات اجتماع دون ترمجتها.
    

  ٣اجلدول 
  ٢٠١٥-٢٠١٤موارد امليزانية العادية ونفقاهتا املتعلقة بآلية استعراض التنفيذ يف فترة السنتني 

    (بدوالرات الواليات املتحدة)
  امليزانيةبند 

  ميزانية 
٢٠١٥‐٢٠١٤  

  النفقات
٢٠١٥‐٢٠١٤  

   

    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

٢ ٣٢٠ ٨٠٠  ٢ ٦٣٤ ٤٠٠  

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

  ٢ ٣٦٢ ٣٠٠  ٢ ٦٩٠ ٧٠٠املجموع الفرعي
     فريق استعراض التنفيذ

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

٣٠٢ ٨٠٠  ٣٨٨ ٨٠٠  

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

    ٤ ١٠٥ ١٠٠  ٣ ٤٤٠ ٩٠٠  املجموع
  يف هذا اجلدول باعتبارها وظائف مستمرة. الوظائفاحتسبت تكاليف   (أ)  
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  جلسات  ٧( ٢٠١٥-٢٠١٤جلسة يف فترة السنتني  ٢٥ُوفِّرت الترمجة الشفوية ملا جمموعه   (ب)  
جلسات للدورة اخلامسة املستأنفة يف تشرين األول/أكتوبر  ٦، و٢٠١٤حزيران/يونيه للدورة اخلامسة يف 

تان للدورة السادسة املستأنفة ، وجلس٢٠١٥جلسات للدورة السادسة يف حزيران/يونيه  ١٠و، ٢٠١٤
  ).٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  يف

رات فريق استعراض التنفيذ صفحة من الوثائق لدو ٧٩٧ُوفِّرت الترمجة التحريرية ملا جمموعه   (ج)  
، والسادسة يف ٢٠١٤، واخلامسة املستأنفة يف تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٤ يونيهاخلامسة يف حزيران/

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

  من امليزانية العادية املعتمدة. ٢إعادة ختصيص موارد الترمجة القائمة يف إطار الباب 
    

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

    الواليات املتحدة)(بدوالرات 
  بند امليزانية

 امليزانية 
٢٠١٧‐٢٠١٦  

 النفقات
٢٠١٧‐٢٠١٦  

    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

٢ ٤٧٩ ٨٠٠  ٢ ٣٤١ ٨٠٠  

  ٣١ ٠٠٠  ٣١ ٠٠٠  صيانة احلواسيب 
  ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  تكاليف االتصاالت

  ٢ ٥٤٠ ٨٠٠  ٢ ٤٠٢ ٨٠٠املجموع الفرعي
     فريق استعراض التنفيذ

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

٣٢٩ ٠٠٠  ٤٠٥ ٠٠٠  

  ٣ ٧٧٦ ٣٠٠  ١ ٠٨٤ ٠٠٠  (ج)لغات) ٦صفحة سنويًّا،  ٣٠٠( الترمجة التحريرية للوثائق
  ٤ ١٠٥ ٣٠٠  ١ ٤٨٩ ٠٠٠املجموع الفرعي

  ٦ ٦٤٦ ١٠٠  ٣ ٨٩١ ٨٠٠  املجموع 
  

  احتسبت تكاليف الوظائف يف هذا اجلدول باعتبارها وظائف مستمرة.  (أ)  
وثالث جلسات يف تشرين  ٢٠١٦ ُقدِّمت خدمات الترمجة الشفوية ألربع جلسات يف حزيران/يونيه  (ب)  

يف  ٢٠١٧يونيه ض التنفيذ ومخس جلسات يف حزيران/يف إطار الدورة السابعة لفريق استعرا ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
يف إطار الدورة الثامنة  ٢٠١٧نوفمرب /إطار الدورة الثامنة لفريق استعراض التنفيذ وجلستني يف تشرين الثاين

  يذ.ملستأنفة لفريق استعراض التنفا
صفحة من الوثائق يف حزيران/يونيه  ٣١٧ُقدِّمت خدمات الترمجة التحريرية لترمجة ما جمموعه   (ج)  

يف إطار الدورة السابعة لفريق استعراض  ٢٠١٦الثاين/نوفمرب  تشرينصفحة من الوثائق يف  ١ ١٤٠و ٢٠١٦
 ٣٩٥منة لفريق استعراض التنفيذ ويف إطار الدورة الثا ٢٠١٧يونيه صفحة من الوثائق يف حزيران/ ٢٣٨والتنفيذ 

يف إطار الدورة الثامنة املستأنفة لفريق استعراض التنفيذ.  ٢٠١٧نوفمرب فحة من الوثائق يف تشرين الثاين/ص
وترجع الزيادة يف عدد الصفحات إىل كرب عدد ما ُأجنز من اخلالصات الوافية لتقارير االستعراضات القطرية. ففي 

بلدًا يف إطار  ١٦٠رمجة التحريرية للوثائق إىل افتراض أنه سيتم استعراض ما جمموعه حني استندت ميزانية الت
، ألنَّ عدد البلدان اليت ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ٣١بلدًا يف  ١٨١الدورة األوىل، ازداد العدد الفعلي إىل 

متكنت دائرة إدارة املؤمترات . و٢٠٠٩صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها كان أكرب مما كان متوقَّعًا يف عام 
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يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا من تغطية النفقات اإلضافية لترمجة الوثائق يف الفترة املشمولة بالتقرير من خالل 
من امليزانية العادية املعتمدة. كما أنَّ التأخر يف  ٢إعادة ختصيص موارد الترمجة القائمة يف إطار الباب 

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

    
  ٥اجلدول 

  ٢٠١٩-٢٠١٨موارد امليزانية العادية ونفقاهتا املتعلقة بآلية استعراض التنفيذ لفترة السنتني 
    الواليات املتحدة) (بدوالرات
  بند امليزانية

 امليزانية 
٢٠١٩‐٢٠١٨  

 ٢٨النفقات حىت 
  ٢٠١٨فرباير شباط/

    الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا
، ٢-ف ٣، ٣-ف ١، ٤-ف ٢، ٥-ف ١، ١-مد ١(الوظائف 

وظيفة واحدة من فئة اخلدمات العامة (رتب أخرى) (وظائف 
صافية من  )،(وظائف جديدة) ٣-ف ٢و ٤-ف ١ مستمرة)،

 (أ)االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني

٢٨٥ ٨٠٠  ٢ ٩٧٠ ١٠٠  

  ٧ ٣٠٠  ٤٤ ٠٠٠  صيانة احلواسيب 
  ٦ ٩٠٠  ٤١ ١٠٠  تكاليف االتصاالت

  ٣٠٠ ٠٠٠  ٣ ٠٥٥ ٢٠٠املجموع الفرعي
     فريق استعراض التنفيذ

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

٤٠٥ ٠٠٠  -  

  -  ١ ١٠٨ ٢٠٠  لغات) ٦صفحة سنويًّا،  ٣٠٠الترمجة التحريرية للوثائق (
  -  ١ ٥١٣ ٢٠٠املجموع الفرعي

  ٣٠٠ ٠٠٠  ٤ ٥٦٨ ٤٠٠  املجموع 
  

  يف هذا اجلدول يف فترات السنتني السابقة باعتبارها  التسع املعتمدة احتسبت تكاليف الوظائف  (أ)  
اجلمعية العامة  وافقت عليها) اليت ٣-ف ٢و ٤-ف ١(الثالث  الوظائفوظائف مستمرة واحتسبت تكاليف 

  .، باعتبارها وظائف جديدة٢٠١٧ديسمرب يف كانون األول/
   

لدورة األوىل ا بشأنخارج امليزانية من التقديرات والنفقات   -ثالثًا  
    استعراض التنفيذ آللية

ضمن اجلدول   -٣ ستعراض  من خارج امليزانيةالنفقات النهائية  ٦يت سنة األوىل من عمل آلية ا لل
ية، فتمثل التقديرات والنفقات املؤقَّتة ١٠و ٩و ٨و ٧التنفيذ. أمَّا اجلداول  لعمل  من خارج امليزان

ثالثة والرابعة واخلامسة، على التوايل. وقد خضعت التقديرات الدورة األوىل لآللية للسنوات الثانية وال
للســــنتني الرابعة واخلامســــة للتنقيح اجلزئي. فيما خيص الســــنة الرابعة، اخنفضــــت التقديرات املتعلقة 
بالتدريب، أما بالنســـبة للســـنة اخلامســـة، فقد جرت مواءمة التقديرات املتعلقة بالوظائف اإلضـــافية 

ة من فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)) والتكاليف املتصـــــلة بصـــــيانة ، ووظيفة واحد٣-ف ١(
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احلواســـــيب وتكاليف االتصـــــاالت مع النفقات، اليت قد تعترب هنائية بالنســـــبة لتلك البنود. وإمجاًال، 
  دوالر. ٣٥ ٣٠٠التقديرات الستكمال الدورة األوىل مبقدار  اخنفضت

   
  ٦اجلدول 

  (أ)للسنة األوىل من الدورة األوىل آللية استعراض التنفيذ امليزانيةمن خارج النفقات النهائية 

    (بدوالرات الواليات املتحدة)
  بند امليزانية

  النفقات النهائية 
  للسنة األوىل

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

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

  ٩٩ ٩٠٠  اخلرباء االستشاريون
   ١ ٤٧١ ٥٠٠  املجموع

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

   
  ٧اجلدول 

  (أ)امليزانية خارجمن ذ ونفقاهتا املؤقَّتة تقديرات السنة الثانية من الدورة األوىل آللية استعراض التنفي

    (بدوالرات الواليات املتحدة)

  بند امليزانية

  النفقات املؤقَّتة 
  للسنة الثانية حىت 

 ٢٠١٨شباط/فرباير  ٢٨
تقديرات السنة 

  الثانية

  ٧٥٨ ٢٠٠  ٧٥٣ ٠٠٠ سفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املشتركة
  ٤٧٠ ٥٠٠  ٤٣٢ ٣٠٠ ترمجة وثائق العمل

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

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

 ٢ ٠٠٨ ٩٠٠  ١ ٩٦٥ ٥٠٠  املجموع
  

. وتتعلق النفقات املبينة عن السنة الثانية باألنشطة ٢٠١١بدأت السنة الثانية لآللية يف حزيران/يونيه   (أ)  
 بلدًا. ٤١هبا بشأن املجموعة الثانية من البلدان املستعرضة وعددها  املضطلع

  ال تشمل النفقات املبلغ عنها إالَّ تكاليف الرواتب للوظيفة اجلديدة من فئة اخلدمات العامة   (ب)  
الة ، بالنظر إىل أنَّ موظف منع اجلرمية والعد٢٠١٢(رتب أخرى) للفترة من كانون الثاين/يناير إىل أيار/مايو 

  .٢٠١٢) اجلديد بدأ عمله يف تشرين الثاين/نوفمرب ٣-اجلنائية (ف
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  ٨اجلدول 
  (أ)امليزانية ذ ونفقاهتا املؤقَّتة من خارجتقديرات السنة الثالثة من الدورة األوىل آللية استعراض التنفي

    (بدوالرات الواليات املتحدة)

  بند امليزانية

  النفقات املؤقَّتة 
  للسنة الثالثة حىت 

 ٢٠١٨شباط/فرباير  ٢٨
  تقديرات 
  السنة الثالثة

  ٦٣٢ ٦٠٠  ٦٠٩ ١٠٠ سفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املشتركة
  ٤٢٦ ١٠٠  ٤٢٠ ١٠٠  ترمجة وثائق العمل

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

  ١٧٤ ٩٠٠  ١٧٤ ٩٠٠  (ب)خ ع (رتب أخرى)) ١، ٣-ف ١وظائف إضافية (
  ٧ ١٠٠  ٧ ١٠٠  صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

 ١ ٩٨٢ ٦٠٠  ١ ٩٥٣ ١٠٠  املجموع
  

. وتتعلق النفقات املبينة عن السنة الثالثة باألنشطة ٢٠١٢بدأت السنة الثالثة لآللية يف حزيران/يونيه   (أ)  
  بلدًا.  ٣٥املضطلع هبا بشأن املجموعة الثالثة من البلدان املستعرضة وعددها 

تشمل النفقات املبلغ عنها تكاليف الرواتب لوظيفة من فئة اخلدمات العامة (رتب أخرى) للفترة من   (ب)  
جلديد للفترة ) ا٣-، ولوظيفة موظف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية (ف٢٠١٣إىل أيار/مايو  ٢٠١٢حزيران/يونيه 

  .٢٠١٣إىل أيار/مايو  ٢٠١٢من تشرين الثاين/نوفمرب 
    

  ٩اجلدول 
  (أ)امليزانية ذ ونفقاهتا املؤقَّتة من خارجتقديرات السنة الرابعة من الدورة األوىل آللية استعراض التنفي

    (بدوالرات الواليات املتحدة)

  بند امليزانية

  النفقات املؤقَّتة 
  للسنة الرابعة حىت 

 ٢٠١٨شباط/فرباير  ٢٨
التقديرات املنقحة 

  للسنة الرابعة

  ١ ٢٣٣ ٨٠٠  ١ ٠٦٣ ٦٠٠ سفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املشتركة
  ٩٣٣ ٥٠٠  ٧١٦ ٢٠٠  ترمجة وثائق العمل

  ٢٩٠ ٥٠٠  ٢٩٠ ٥٠٠  مشاركة أقل البلدان منوًّا يف دورات فريق استعراض التنفيذ
  ٤١٥ ٠٠٠  ٣٨٧ ٤٠٠  احلكومينيتدريب اخلرباء 

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

 ٣ ١٤٧ ٩٠٠  ٢ ٧٣٢ ٨٠٠  املجموع
  

. وتتعلق النفقات املبينة عن السنة الرابعة باألنشطة ٢٠١٣ بدأت السنة الرابعة لآللية يف حزيران/يونيه  (أ)  
بلدًا. وتشمل املجموعة الرابعة من البلدان  ٧٨املضطلع هبا بشأن املجموعة الرابعة من البلدان املستعرضة وعددها 

مت نضوالبلدان اليت صدقت على االتفاقية أو ا ٢٠١٣اليت كانت جزءًا من املجموعة الرابعة يف حزيران/يونيه 
  .٢٠١٣إليها منذ حزيران/يونيه 

فئة اخلدمات العامة (رتب أخرى) ولوظيفة من تشمل النفقات املبلغ عنها تكاليف الرواتب لوظيفة   (ب)  
  .٢٠١٤إىل أيار/مايو  ٢٠١٣) للفترة من حزيران/يونيه ٣-موظف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية (ف
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  ١٠اجلدول 
ذ ونفقاهتا املؤقَّتة من الدورة األوىل آللية استعراض التنفيتقديرات السنة اخلامسة من 

  (أ)امليزانية خارج

    (بدوالرات الواليات املتحدة)

  بند امليزانية

النفقات النهائية للسنة 
  اخلامسة حىت 

 ٢٠١٨شباط/فرباير  ٢٨
التقديرات املنقحة 
  للسنة اخلامسة

  ٥٢٢ ٠٠٠  ٥٢٢ ٠٠٠ استعراض التنفيذمشاركة أقل البلدان منوًّا يف دورات فريق 
  ٩٦٢ ١٠٠  ٩٦٢ ١٠٠  (ب)خ ع (رتب أخرى)) ١، ٣-ف ١وظائف إضافية (

  ٢٤ ٣٠٠  ٢٤ ٣٠٠  صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت
  ١ ٥٠٨ ٤٠٠  ١ ٥٠٨ ٤٠٠  املجموع

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

سياق  يفاملتكبَّدة منذ بدء السنة اخلامسة، مدرجة يف إطار السنة اخلامسة. أمَّا النفقات املتَّصلة بالتدريب املقدَّم 
نفيذ. فهي مدرجة يف إطار السنة الرابعة آللية استعراض الت ٢٠١٤أيار/مايو  ٣١االستعراضات الُقطرية بعد 

الرابعة يف إطار السنوات  املستعرضة الثانية أو الثالثة أووأدرجت النفقات األخرى املتصلة مبجموعات البلدان 
الثانية والثالثة والرابعة آللية استعراض التنفيذ، على التوايل. كما أدرجت النفقات املتعلقة بالبلدان اليت صدقت 

  إطار السنة الرابعة آللية استعراض التنفيذ.يف  ٢٠١٤على االتفاقية منذ حزيران/يونيه 
فئة اخلدمات العامة (رتب أخرى) ولوظيفة من تكاليف الرواتب لوظيفة  عنهاتشمل النفقات املبلغ   (ب)  

  .٢٠١٧إىل كانون األول/ديسمرب  ٢٠١٤) للفترة من حزيران/يونيه ٣-موظف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية (ف
  

    الدورة الثانية آللية استعراض التنفيذتقديرات   -رابعًا  
تقديرات االحتياجات املالية املنقحة لعمل اآللية يف الســنتني األوىل والثانية  ١٢و ١١يبني اجلدوالن   -٤

ستندت من الدورة الثانية.  سابقة، اليت ا ولتيسري األمر، ُأدرجت إىل جانب التقديرات املنقحة التقديرات ال
للســــنتني األوليني من الدورة الثانية من آلية االســــتعراض، وهذه النفقات مبينة مبزيد  التكاليف املتوقعةإىل 

من التفصــــــيـــل يف املرفق األول بتقرير مؤمتر الـــدول األطراف يف دورتـــه الســــــــادســــــــة (الوثيقـــة 
CAC/COSP/2015/10( ستند التقديرات سابقة وكذا التقديرات املنقحة إىل العدد الفعلي للبلدان اليت . وت ال

    خضعت لالستعراض يف إطار السنتني األوىل والثانية على التوايل من الدورة الثانية آللية استعراض التنفيذ.
  ١١اجلدول 

  ةآللية استعراض التنفيذ للسنة األوىل من الدورة الثاني (ب)والنفقات املؤقتة (أ)التقديرات
    (بدوالرات الواليات املتحدة)

  بند امليزانية

 النفقات املؤقَّتة 
 للسنة األوىل حىت 

 شباط/ ٢٨
  ٢٠١٨فرباير 

 التقديرات السابقة
  للسنة األوىل 

(استنادًا إىل املرفق 
األول من الوثيقة 

CAC/COSP/2015/10( 

حة املنقَّالتقديرات 
  للسنة األوىل 

  شباط/ ٢٨حىت 
  ٢٠١٨فرباير 

 ٣٧٩ ٦٠٠  ٦٥٢ ٩٠٠  ٢١٤ ٥٠٠ سفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املشتركة
  ٣٦٣ ٧٠٠  ٤٧٢ ٧٠٠  ١٥٢ ٥٠٠ ترمجة وثائق العمل

  مشاركة أقل البلدان منوًّا يف دورتني من دورات 
  فريق استعراض التنفيذ

٣٠٩ ٥٠٠  ٢٨٠ ٨٠٠  ٣٠٩ ٥٠٠  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2015/10
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2015/10
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  بند امليزانية

 النفقات املؤقَّتة 
 للسنة األوىل حىت 

 شباط/ ٢٨
  ٢٠١٨فرباير 

 التقديرات السابقة
  للسنة األوىل 

(استنادًا إىل املرفق 
األول من الوثيقة 

CAC/COSP/2015/10( 

حة املنقَّالتقديرات 
  للسنة األوىل 

  شباط/ ٢٨حىت 
  ٢٠١٨فرباير 

  ٤٠٩ ٨٠٠  ٤٦٨ ١٠٠  ٤٠٩ ٨٠٠  تدريب اخلرباء احلكوميني
رات واجلرمية سفر خرباء من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ

  لتقدمي مساعدة حمدَّدة األهداف يف البلدان قيد االستعراض
٥٨ ٣٠٠  ٥٨ ٦٠٠  ٥٨ ٣٠٠  

  ٣١٣ ٣٠٠  ٥٧٠ ٨٠٠  ٣١٣ ٣٠٠  )٣-ف ٢، ٤-ف ١وظائف إضافية (
  ٧ ٩٠٠  ٢٢ ٦٠٠  ٧ ٩٠٠  احلواسيب وتكاليف االتصاالتصيانة 

  ١ ٨٤٢ ١٠٠  ٢ ٥٢٦ ٥٠٠  ١ ٤٦٥ ٨٠٠  املجموع
  

) CAC/COSP/2015/10( تشمل التقديرات السابقة (اليت استندت إىل املرفق األول من الوثيقة  (أ)  
موظفي منع اجلرمية والعدالة  استعراضًا ُقطريًّا، وتكاليف رواتب ثالثة من ٢٩إلجراء النفقات التشغيلية املتوقعة 

. وتشمل ٢٠١٧حزيران/يونيه   ٣٠ إىل ٢٠١٦متوز/يوليه  ١) للفترة من ٣-ف ٢و ٤-ف ١اجلنائية (
) ٢٠١٦ران/يونيه التقديرات التكاليف املقدرة ملشاركة مندوبني من أقل البلدان منوًّا يف دورة الفريق السابعة (حزي

حة لَسَفر املشاركني يف الزيارات وتستند التقديرات املنقَّ ).٢٠١٦نوفمرب /ودورته السابعة املستأنفة (تشرين الثاين
 ١١تياجات املتوقعة من املوارد لـزيارًة ُقطريًة واالح ١٨املشتركة إىل النفقات الفعلية لـالقطرية واالجتماعات 
الوفورات يف  مشتركًا. ويستند هذا التوقع إىل االفتراض باستمرار تطبيق تدابري حتقيق زيارًة قطريًة أو اجتماعًا

). وباملثل، تستند ٢٠١٨فرباير /شباط ٢٨ُأجريت حىت (اليت  ١٨قت على الزيارات الُقطرية الـالتكاليف، اليت ُطب
حة لتكاليف ترمجة وثائق العمل إىل االفتراض باستمرار تدابري حتقيق الوفورات يف التكاليف. التقديرات املنقَّ

مشاركة أقل البلدان منوًّا يف دورات فريق استعراض التنفيذ، (ب) تدريب حة لـ(أ) وجرت مواءمة التقديرات املنقَّ
خدرات واجلرمية لتقدمي مساعدة حمدَّدة اخلرباء احلكوميني، (ج) سفر خرباء من مكتب األمم املتحدة املعين بامل

) صيانة احلواسيب ، (ه)٣-ف ٢، ٤-ف ١األهداف يف البلدان قيد االستعراض، (د) وظائف إضافية (
  بنود.وتكاليف االتصاالت، مع النفقات املؤقتة اليت قد ُتعترب نفقات هنائية بالنسبة هلذه ال

. وتتعلق النفقات املذكورة عن السنة ٢٠١٦لية يف حزيران/يونيه بدأت السنة األوىل من الدورة الثانية لآل  (ب)  
بلدًا، فضًال عن أنشطة  ٢٩األوىل باألنشطة املضطَلع هبا بشأن املجموعة األوىل من البلدان املستعَرضة، البالغ عددها 

حىت  قيد االستعراض مساعدة حمدَّدة األهداف يف البلدانالتدريب وسفر خرباء من مكتب املخّدرات واجلرمية لتقدمي 
. عالوًة على ذلك، تغطي األموال املخصصة للسنة األوىل من الدورة الثانية تكاليف مرتب ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٣١

، ٢٠١٧حزيران/يونيه   إىل ٢٠١٦) للفترة من متوز/يوليه ٤-موظفي منع اجلرمية والعدالة اجلنائية (ف  موظف من
حزيران/يونيه   إىل ٢٠١٦أغسطس/آب  ) للفترة من٣-دالة اجلنائية (فموظفي منع اجلرمية والع  ومرتب موظف من

 ٢٠١٧نيسان/أبريل  ) للفترة من٣-موظفي منع اجلرمية والعدالة اجلنائية (ف  ، ومرتب موظف من٢٠١٧
  يعملون لدعم الدورة الثانية. ٢٠١٧حزيران/يونيه   إىل
  

  ١٢اجلدول 
  آللية استعراض التنفيذ للسنة الثانية من الدورة الثانية (ب)والنفقات املؤقتة (أ)التقديرات

    (بدوالرات الواليات املتحدة)

  بند امليزانية

  النفقات املؤقَّتة 
  للسنة الثانية حىت 

  شباط/ ٢٨
  ٢٠١٨فرباير 

التقديرات السابقة 
  للسنة الثانية 

(استنادًا إىل املرفق 
األول من الوثيقة 

CAC/COSP/2015/10( 

حة التقديرات املنقَّ
  للسنة الثانية 

 /شباط ٢٨حىت 
  ٢٠١٨فرباير 

 ٧٠٢ ٨٠٠  ١ ٠٨٠ ٦٠٠  ١٢ ٤٠٠ سفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املشتركة
  ٦٠١ ٩٠٠  ٧٨٢ ٤٠٠  ٣٠ ٢٠٠ ترمجة وثائق العمل

مشاركة أقل البلدان منوًّا يف دورتني من دورات فريق استعراض 
  التنفيذ

٢٤٣ ١٠٠  ٢٨٠ ٩٠٠  ٢٤٣ ١٠٠  
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  بند امليزانية

  النفقات املؤقَّتة 
  للسنة الثانية حىت 

  شباط/ ٢٨
  ٢٠١٨فرباير 

التقديرات السابقة 
  للسنة الثانية 

(استنادًا إىل املرفق 
األول من الوثيقة 

CAC/COSP/2015/10( 

حة التقديرات املنقَّ
  للسنة الثانية 

 /شباط ٢٨حىت 
  ٢٠١٨فرباير 

  ٣٥٠ ٠٠٠  ٤٦٨ ١٠٠  ٧ ١٠٠  تدريب اخلرباء احلكوميني
سفر خرباء من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 

  لتقدمي مساعدة حمدَّدة األهداف يف البلدان قيد االستعراض
٥٨ ٥٠٠  ٥٨ ٥٠٠  ١٨ ٧٠٠  

  ٢٠٧ ٤٠٠  ٥٨٣ ٢٠٠  ٢٠٧ ٤٠٠  )٣-ف ٢، ٤-ف ١وظائف إضافية (
  ٥ ١٠٠  ٢٢ ٦٠٠  ٥ ١٠٠  صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

 ٢ ١٦٨ ٨٠٠  ٣ ٢٧٦ ٣٠٠  ٥٢٤ ٠٠٠  املجموع
  

تشمل التقديرات السابقة للسنة الثانية من الدورة الثانية (اليت استندت إىل املرفق األول من الوثيقة   (أ)  
CAC/COSP/2015/10 موظفي   استعراضًا ُقطريًّا، وتكاليف رواتب ثالثة من ٤٨) النفقات التشغيلية املتوقعة إلجراء

. ٢٠١٨حزيران/يونيه   ٣٠  إىل ٢٠١٧متوز/يوليه  ١) للفترة من ٣-ف ٢و ٤-ف ١جلرمية والعدالة اجلنائية (منع ا
وتشمل التقديرات التكاليف املقدرة ملشاركة مندوبني من أقل البلدان منوًّا يف دورة الفريق الثامنة (حزيران/يونيه 

حة لَسَفر املشاركني يف ). وتستند التقديرات املنق٢٠١٧َّنوفمرب لثامنة املستأنفة (تشرين الثاين/) ودورته ا٢٠١٧
الزيارات القطرية واالجتماعات املشتركة إىل النفقات الفعلية إلجراء زيارتني ُقطريتني واالحتياجات املتوقعة من 

 ري حتقيقزيارًة قطريًة أو اجتماعًا مشتركًا. ويستند هذا التوقع إىل االفتراض باستمرار تطبيق تداب ٤٦املوارد لـ
). وباملثل، ٢٠١٨فرباير شباط/ ٢٨ُأجريتا حىت قت على الزيارتني الُقطريتني (اللتني الوفورات يف التكاليف، اليت ُطب

حة لتكاليف ترمجة وثائق العمل إىل االفتراض باستمرار تدابري حتقيق الوفورات يف التكاليف. تستند التقديرات املنقَّ 
 ٣١كاليف تدريب اخلرباء احلكوميني أنشطة التدريب املقبلة اليت سُتستكمل قبل حة لتوتراعي التقديرات املنقَّ 

(أ) مشاركة أقل البلدان منوًّا يف دورات فريق استعراض حة لـجرت مواءمة التقديرات املنقَّ . و٢٠١٨حزيران/يونيه 
ت مع النفقات )، و(ج) صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاال٣-ف ٢، ٤-ف ١التنفيذ، و(ب) وظائف إضافية (

  بنود.املؤقتة اليت قد ُتعترب نفقات هنائية بالنسبة هلذه ال
. وتتعلق النفقات املذكورة عن ٢٠١٧بدأت السنة الثانية من الدورة الثانية لآللية يف حزيران/يونيه   (ب)  

بلدًا، فضًال  ٤٨هبا بشأن املجموعة الثانية من البلدان املستعَرضة، البالغ عددها  السنة الثانية باألنشطة املضطَلع
مساعدة حمدَّدة األهداف يف البلدان قيد عن أنشطة التدريب وسفر خرباء من مكتب املخّدرات واجلرمية لتقدمي 

صة للسنة الثانية من . وتغطي األموال املخص٢٠١٨َّفرباير شباط/ ٢٨إىل  ٢٠١٧يوليه /متوز ١من  االستعراض
) ومرتب موظف ٤-موظفي منع اجلرمية والعدالة اجلنائية (ف موظف من الدورة الثانية تكاليف مرتب

، ومرتب ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ) للفترة من متوز/يوليه إىل٣-موظفي منع اجلرمية والعدالة اجلنائية (ف من
كانون  ) للفترة من أيلول/سبتمرب إىل٢-ئية (فموظفي منع اجلرمية والعدالة اجلنا مساعد ملوظف من

 يعملون لدعم الدورة الثانية. ٢٠١٧األول/ديسمرب 
  
ثالثة والرابعة من  ١٤و ١٣يبني اجلدوالن   -٥ االحتياجات املالية املقدرة للعمل يف الســــــنتني ال

الوفورات يف التكاليف الدورة الثانية. وتســــــتند التوقعات إىل االفتراض باســــــتمرار تطبيق تدابري حتقيق 
من املفترض أن ينخفض متوســط التكاليف املتصــلة بســفر املشــاركني يف  ومن مث، فإنَّالســارية حاليًا. 

يف املائة، وأن ينخفض متوسط التكاليف املتصلة بترمجة  ٣٣كل زيارة قطرية أو اجتماع مشترك بنسبة 
يف املائة. وعالوًة على ذلك، اخنفضــــت التكاليف  ٢٢وثائق العمل لكل بلد قيد االســــتعراض بنســــبة 

بإجراء تدريب للخرباء احلكوميني استنادًا إىل التجربة املستفادة من السنتني األوليني من  املتوقعة املتصلة
يف دورتني من دورات  ركة ممثلني من أقل البلدان منوًّاالدورة الثانية. واخنفضـــت التكاليف املتوقعة ملشـــا

اليت أصــبحت دوًال أطرافًا يف  ان األقل منوًّفريق اســتعراض التنفيذ اخنفاضــًا طفيفًا نظرًا لتزايد عدد البلدا
بلدًا عند كتابة هذا التقرير)، يف حني ُأبقيت التكاليف املتوقعة لســــــفر خرباء من مكتب  ٤٤االتفاقية (
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املخّدرات واجلرمية لتقدمي مســــاعدة حمدَّدة األهداف يف البلدان قيد االســــتعراض على نفس مســــتوى 
تكاليف مرتبطة باملوظفني  د التكاليف املتوقعة تشــــــمل أيَّتُع الســــــنتني األوليني من الدورة الثانية. ومل

هذه  تكاليف مرتبطة بصـــيانة احلواســـيب وتكاليف االتصـــاالت، إذ إنَّ ) أو أي٣َّ-ف ٢، ٤-ف  ١(
  .٢٠١٨كانون الثاين/يناير  ١من  اعتبارًاالتكاليف ستصبح مشمولة بامليزانية العادية 

    
  ١٣اجلدول 
  ة الثانية آللية استعراض التنفيذمن الدورالسنة الثالثة  (أ)تقديرات

    (بدوالرات الواليات املتحدة)
  تقديرات السنة الثالثة  بند امليزانية

  ٥٥٥ ٣٠٠  سفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املشتركة
  ٤٦٤ ٠٠٠  ترمجة وثائق العمل

  ٣١١ ٠٠٠  التنفيذمشاركة أقل البلدان منوًّا يف دورتني من دورات فريق استعراض 
  ٣٥٢ ٠٠٠  تدريب اخلرباء احلكوميني

سفر خرباء من مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية لتقدمي مساعدة حمدَّدة 
  األهداف يف البلدان قيد االستعراض

٥٨ ٥٠٠  

  ١ ٧٤٠ ٨٠٠  املجموع
  

. وتستند التقديرات املتوقعة ٢٠١٨ يونيه/تبدأ السنة الثالثة من الدورة الثانية لآللية يف حزيران  (أ)  
لسفر املشاركني يف الزيارات الُقطرية واالجتماعات املشتركة، فضًال عن التقديرات املتوقعة لترمجة وثائق 

  .بلدًا ٣٧العمل، إىل 
    

  ١٤اجلدول 
  السنة الرابعة من الدورة الثانية آللية استعراض التنفيذ  (أ)تقديرات

    املتحدة)(بدوالرات الواليات 
 تقديرات السنة الرابعة  بند امليزانية

  ٥٤٠ ٣٠٠  سفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املشتركة
  ٤٥١ ٤٠٠  ترمجة وثائق العمل

  ٣١١ ٠٠٠  مشاركة أقل البلدان منوًّا يف دورتني من دورات فريق استعراض التنفيذ
  ٣٥٢ ٠٠٠  تدريب اخلرباء احلكوميني

من مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية لتقدمي مساعدة حمدَّدة سفر خرباء 
  األهداف يف البلدان قيد االستعراض

٥٨ ٥٠٠  

  ١ ٧١٣ ٢٠٠  املجموع
  

  . وتستند التقديرات املتوقعة ٢٠١٩يونيه /تبدأ السنة الرابعة من الدورة الثانية لآللية يف حزيران  (أ)  
لسفر املشاركني يف الزيارات الُقطرية واالجتماعات املشتركة، فضًال عن التقديرات املتوقعة لترمجة وثائق 

  بلدًا.  ٣٦العمل، إىل 
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االحتياجات من املوارد لعمل آلية استعراض التنفيذ، واملسامهات املتلقاة   -خامسًا  
    خارج امليزانية، والعجز يف التمويل من
اء على طلب فريق اســتعراض التنفيذ يف دورته الثامنة املســتأنفة، اســتعراضــًا أجرت األمانة، بن  -٦

، ١٥ومراجعًة للتكاليف املتوقعة للســـــنتني األوليني من الدورة الثانية لآللية. وكما هو مبني يف اجلدول 
رهتا اخنفضـــت االحتياجات املتوقعة من املوارد لعمل آلية اســـتعراض التنفيذ يف الســـنتني األوليني من دو

املتخذة، على افتراض الثانية، املســـــتمدة من خارج امليزانية، نتيجًة لتدابري حتقيق الوفورات يف التكاليف 
تدابري حتقيق الوفورات يف التكاليف ســــوف يســــتمر تطبيقها، ولقرار اجلمعية العامة بإنشــــاء ثالث أنَّ 

  .٢٠١٨لثاين/يناير كانون ا ١من  وظائف إضافية يف إطار امليزانية العادية اعتبارًا
    

  ١٥اجلدول 
التقديرات السابقة لالحتياجات حة من املوارد من خارج امليزانية بمقارنة لالحتياجات املنقَّ

  سنتني األوليني لدورهتا الثانيةاملوارد لعمل آلية استعراض التنفيذ يف ال من
    (بدوالرات الواليات املتحدة)

  الفرق

  حة التقديرات املنقَّ
 شباط/ ٢٨من اعتبارًا 
 ٢٠١٨فرباير 

  التقديرات السابقة 
  من  ١(استنادًا إىل املرفق 

  )CAC/COSP/2015/10الوثيقة 
بلدًا قيد االستعراض ٢٩السنة األوىل ( ٢ ٥٢٦ ٥٠٠ ١ ٨٤٢ ١٠٠ ٦٨٤ ٤٠٠
بلدًا قيد االستعراض) ٤٨الثانية (السنة  ٣ ٢٧٦ ٣٠٠ ٢ ١٦٨ ٨٠٠ ١ ١٠٧ ٥٠٠
 السنتان األوىل والثانية ٥ ٨٠٢ ٨٠٠ ٤ ٠١٠ ٩٠٠ ١ ٧٩١ ٩٠٠

   
صــــة لتغطية تكاليف الســــفر وما يتصــــل به من تكاليف وميثل ختفيض األموال املخصــــَّ   -٧

والبلدان ذات الدخل  التشـــمل مشـــاركًا واحدًا فقط لكل بلد ُمســـتعَرض من البلدان األقل منوًّ
الضــــعيف وذات الدخل املتوســــط أحد التدابري الرامية إىل حتقيق وفورات يف التكاليف وله تأثٌري 

تصــورين: مقارنًة بني  ١٦كبٌري على االحتياجات من املوارد من خارج امليزانية. وُيمثل اجلدول 
 حني يســتند التصــور "باء" يســتند التصــور "ألف" إىل االفتراض باســتمرار تطبيق هذا التدبري، يف

إىل افتراض وقف العمل هبذا التدبري. واعتمدت األمانة يف توقعاهتا للســــــنوات األربع األوىل من 
 اجلداول السابقة، التصور "ألف". الدورة الثانية، على النحو املبني يف

   
   

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2015/10
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  ١٦اجلدول 
  املرتبطة بالسفر أو وقف العمل هبااألثر املتوقع لإلبقاء على تدابري حتقيق وفورات يف التكاليف 

   (بدوالرات الواليات املتحدة)

 

عدد 
احلوارات 
املباشرة 
 اُمليسَّرة

النفقات 
 املؤقتة

عدد 
احلوارات 
املباشرة 
 املقبلة

التكاليف املتوقعة: 
استمرار تدابري 

حتقيق الوفورات 
يف التكاليف 

 (التصور ألف)

التكاليف املتوقعة: 
وقف العمل بتدابري
حتقيق الوفورات 

يف التكاليف 
 (التصور باء)

العدد 
اإلمجايل 

للحوارات 
 املباشرة

العدد اإلمجايل 
للحوارات يف 
إطار التصور 

ألف 
 (د=أ+ب)

العدد 
اإلمجايل 

للحوارات يف 
إطار التصور 

ج)+أ=باء (ه

الفرق بني 
التصورين 
ألف وباء 

 د)+ه=(و

 (و) )(ه (د) (ج)  (ب)  (أ)  

 ٨٢ ٦٠٠ ٤٦٢ ٢٠٠ ٣٧٩ ٦٠٠ ٢٩ ٢٤٧ ٧٠٠ ١٦٥ ١٠٠ ١١ ٢١٤ ٥٠٠ ١٨ السنة األوىل

 ٣٤٥ ٢٠٠ ١ ٠٤٨ ٠٠٠ ٧٠٢ ٨٠٠ ٤٨ ١ ٠٣٥ ٦٠٠ ٦٩٠ ٤٠٠ ٤٦ ١٢ ٤٠٠ ٢ السنة الثانية

 ٢٧٧ ٧٠٠ ٨٣٣ ٠٠٠ ٥٥٥ ٣٠٠ ٣٧ ٨٣٣ ٠٠٠ ٥٥٥ ٣٠٠ ٣٧       السنة الثالثة

 ٢٧٠ ١٠٠ ٨١٠ ٤٠٠ ٥٤٠ ٣٠٠ ٣٦ ٨١٠ ٤٠٠ ٥٤٠ ٣٠٠ ٣٦       السنة الرابعة

 ٢٣٢ ٦٠٠ ٦٩٧ ٩٠٠ ٤٦٥ ٣٠٠ ٣١ ٦٩٧ ٩٠٠ ٤٦٥ ٣٠٠ ٣١       السنة اخلامسة

  املجموع
 (مجيع السنوات)

١ ٢٠٨ ٣٢٠٠ ٨٥١ ٥٠٠ ٢ ٦٤٣ ٣٠٠ ١٨١ ٣ ٦٢٤ ٦٠٠ ٢ ٤١٦ ٤٠٠ ١٦١ ٢٢٦ ٩٠٠ ٢٠

  
 ١إضـــافية من خارج امليزانية اعتبارًا من ويســـاهم قرار اجلمعية العامة بإنشـــاء ثالث وظائف   -٨

التكاليف اإلمجالية ختفيض دعمًا للدورة الثانية آللية اســــــتعراض التنفيذ يف  ٢٠١٨يناير /كانون الثاين
من يف املائة  ١٣لآللية، ألهنا ال ختضع لألحكام اإللزامية اليت تنطبق على املسامهات من خارج امليزانية (

 يف املائة من تكاليف التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة).  ٩تكاليف دعم الربامج و

من  دوالرًا أمريكيًّا ١٤ ٢٢٩ ٦٠٠، ورد ما جمموعه ١٨و ١٧وكما يتضــــــح من اجلدولني   -٩
وبنما وتركيا والســـويد وســـويســـرا والربازيل التربعات من االحتاد الروســـي وأســـتراليا وأملانيا وإيطاليا 

مان وفرنســـا وقطر وكندا وليختنشـــتاين واملغرب واملكســـيك واململكة العربية الســـعودية وُعوالصـــني 
والنرويج والنمســــــا وهولندا والواليات املتحدة يرلندا الشــــــمالية وأواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

ت عينية مت مسامها. وُقد٢٠١٧و ٢٠١٠منائي بني عامي األمريكية واليابان وبرنامج األمم املتحدة اإل
كذلك من االحتاد الروســي واألرجنتني وأرمينيا وإســرائيل وإكوادور واإلمارات العربية املتحدة وأنغوال 
وأوزبكســــــتان وإيطاليا وبابوا غينيا اجلديدة والبحرين والربازيل والربتغال وبنن وبوتان وبوتســــــوانا 

ينيكية وســـنغافورة وســـوازيلند ممان واجلمهورية الدويوبوركينا فاســـو وتركيا وجزر البهاما وجزر ســـل
غرينادا وفانواتو وفيجي وقطر وكابو فريدي وغابون مان ونغال والصــــــني وطاجكســــــتان وُعوالســــــ

وكازاخستان والكامريون وكولومبيا وكرييباس وكينيا وليختنشتاين وماليزيا ومدغشقر ومصر واملغرب 
  يبال واهلند واليونان.مبيق والنمسا وناواململكة العربية السعودية وموريتانيا وموز
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  ١٧اجلدول 
  ٢٠١٨فرباير شباط/ ٢٨ حىت ،لية استعراض التنفيذيف آ من خارج امليزانيةاملسامهات 

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

من املسامهات 
  ٢ ١٠٠ ٠٠٠  ٨١٤ ٩٠٠  ٣٩٢ ٦٠٠  ٢ ٠٣١ ١٠٠  ٢ ٠٨٥ ٩٠٠  ٢ ٠٩٤ ٥٠٠  ٢ ٧١١ ٠٠٠  ١ ٩٩٩ ٦٠٠ ١٤ ٢٢٩ ٦٠٠ امليزانية  جخار

   
 ١٨اجلدول 

    ٢٠١٨شباط/فرباير  ٢٨املسامهون من خارج امليزانية يف آلية استعراض التنفيذ، حىت 
 املسامهون من خارج امليزانية  

  الواليات املتحدة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائيأملانيا، السويد، فرنسا، كندا، املكسيك، اململكة املتحدة، النرويج، هولندا،  ٢٠١٠
  االحتاد الروسي، أستراليا، الربازيل، السويد، سويسرا، فرنسا، قطر، كندا، النرويج، النمسا، الواليات املتحدة  ٢٠١١
  أستراليا، السويد، فرنسا، املكسيك، النرويج، الواليات املتحدة  ٢٠١٢
  إيطاليا، السويد، سويسرا، فرنسا، قطر، املغرب، املكسيك، النرويج، الواليات املتحدةاالحتاد الروسي، أستراليا،   ٢٠١٣
  مان، فرنسا، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة، النرويج، الواليات املتحدةاالحتاد الروسي، أستراليا، بنما، السويد، ُع  ٢٠١٤
  املكسيك، الواليات املتحدةأستراليا، تركيا، السويد، فرنسا، املغرب،   ٢٠١٥
  ، اليابانكسيك، النرويج، الواليات املتحدةاالحتاد الروسي، السويد، فرنسا، قطر، املغرب، امل  ٢٠١٦
االحتاد الروسي، أملانيا، إيطاليا، بنما، السويد، الصني، فرنسا، قطر، كندا، ليختنشتاين، املكسيك، النمسا، الواليات املتحدة   ٢٠١٧

  الياباناألمريكية، 
  

، تغطي التربعــات اليت وردت حىت اآلن تكــاليف عمــل ١٩وكمــا هو مبني يف اجلــدول   -١٠
الدورة األوىل والســــــنتني األوليني آللية اســــــتعراض التنفيذ يف دورهتا الثانية. وال يزال مثة عجٌز يف 

  التمويل فيما يتعلق بالسنتني الثالثة والرابعة من الدورة الثانية. 
  

  ١٩اجلدول 
لعمل آلية استعراض التنفيذ ، والتربعات املتلقاة، من خارج امليزانية االحتياجات من املوارد 

  ٢٠١٨شباط/فرباير  ٢٨والعجز يف التمويل، حىت 
    (بدوالرات الواليات املتحدة)

 جمموع االحتياجات املقدرة  
من االحتياجات اليت تغطيها املسامهات 

  العجز  خارج امليزانية
     األوىلالدورة 

  ٠  ١٠ ١١٩ ٣٠٠  ١٠ ١١٩ ٣٠٠ مجيع السنوات
      الدورة الثانية
  ٠  ١ ٨٤٢ ١٠٠  ١ ٨٤٢ ١٠٠ السنة األوىل
  ٠  ٢ ١٦٨ ٨٠٠  ٢ ١٦٨ ٨٠٠  السنة الثانية
 ١ ٦٤١ ٤٠٠ ٩٩ ٤٠٠  ١ ٧٤٠ ٨٠٠  السنة الثالثة
 ١ ٧١٣ ٢٠٠ ٠  ١ ٧١٣ ٢٠٠  السنة الرابعة

السنوات األوىل والثانية 
  والرابعةوالثالثة 

٣ ٣٥٤ ٦٠٠  ٤ ١١٠ ٣٠٠  ٧ ٤٦٤ ٩٠٠  
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    املرفق
  بيان مؤقَّت بنفقات امليزانية العادية اخلاصة بعمل آلية االستعراض   

    (بدوالرات الواليات املتحدة)
  بند امليزانية 

فترة السنتني 
٢٠١١‐٢٠١٠ 

فترة السنتني  
٢٠١٣‐٢٠١٢ 

فترة السنتني 
٢٠١٥‐٢٠١٤ 

فترة السنتني 
٢٠١٧‐٢٠١٦ 

فترة السنتني 
٢٠١٩‐٢٠١٨ 

       الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا
 ١، ٤-ف ٢، ٥-ف ١، ١-مد ١الوظائف (

 خ ع (رتب أخرى)) ١، ٢-ف ٣، ٣-ف
٢٨٥ ٨٠٠ ٢ ٤٧٩ ٨٠٠ ٢ ٣٢٠ ٨٠٠ ٢ ٤٩٧ ٠٠٠ ١ ٤٧٤ ١٠٠  

  ٧ ٣٠٠  ٣١ ٠٠٠  ١٧ ٧٠٠  ٣٥ ١٠٠  ٢٣ ٤٠٠  صيانة احلواسيب
  ٦ ٩٠٠  ٣٠ ٠٠٠  ٢٣ ٨٠٠  ٣٠ ٠٠٠  ٢٧ ٠٠٠  االتصاالت 

  ٣٠٠ ٠٠٠ ٢ ٥٤٠ ٨٠٠ ٢ ٣٦٢ ٣٠٠ ٢ ٥٦٢ ١٠٠ ١ ٥٢٤ ٥٠٠املجموع الفرعي
        فريق استعراض التنفيذ 

  -  ٣٢٩ ٠٠٠  ٣٠٢ ٨٠٠  ٣١٧ ٠٠٠  ٣٥١ ٣٠٠ الترمجة الشفوية 
  - ٣ ٧٧٦ ٣٠٠ ١ ٤٤٠ ٠٠٠ ٢ ٥٦٩ ٤٠٠  ٥٣٤ ٩٠٠  الترمجة التحريرية للوثائق

  - ٤ ١٠٥ ٣٠٠ ١ ٧٤٢ ٨٠٠ ٢ ٨٨٦ ٤٠٠  ٨٨٦ ٢٠٠الفرعياملجموع 
  ٣٠٠ ٠٠٠ ٦ ٦٤٦ ١٠٠ ٤ ١٠٥ ١٠٠ ٥ ٤٤٨ ٥٠٠ ٢ ٤١٠ ٧٠٠  املجموع

    
  بيان مؤقَّت بالنفقات من خارج امليزانية املتعلقة بعمل الدورة األوىل آللية االستعراض  

    (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 
 القطرية واالجتماعات املشتركة

٣ ٠٣٣ ٢٠٠  -  ١ ٠٦٣ ٦٠٠  ٦٠٩ ١٠٠  ٧٥٣ ٠٠٠  ٦٠٧ ٥٠٠ 

  ١ ٨٧١ ٦٠٠  -  ٧١٦ ٢٠٠  ٤٢٠ ١٠٠  ٤٣٢ ٣٠٠  ٣٠٣ ٠٠٠  ترمجة وثائق العمل

مشاركة أقل البلدان منوًّا يف 
  دورات فريق استعراض التنفيذ

١ ٥٣٧ ١٠٠  ٥٢٢ ٠٠٠  ٢٩٠ ٥٠٠  ٢٥١ ٧٠٠  ٢٨٧ ٠٠٠  ١٨٥ ٩٠٠  

  ١ ٦٠٧ ٤٠٠  -  ٣٨٧ ٤٠٠  ٤٩٠ ٢٠٠  ٤٥٤ ٦٠٠  ٢٧٥ ٢٠٠  تدريب اخلرباء احلكوميني
  ٩٩ ٩٠٠  -  -  -  -  ٩٩ ٩٠٠  اخلرباء االستشاريون
ووظيفة  ٣-وظيفة واحدة ف

  واحدة خ ع (رتب أخرى)
  ١ ٤٤١ ٣٠٠  (ب)٩٦٢ ١٠٠  ٢٦٧ ٥٠٠  ١٧٤ ٩٠٠  ٣٦ ٨٠٠  -

صيانة احلواسيب وتكاليف 
  االتصاالت

-  ٤٠ ٨٠٠  ٢٤ ٣٠٠  ٧ ٦٠٠  ٧ ١٠٠  ١ ٨٠٠ 

 (أ)٩ ٦٣١ ٣٠٠ ١ ٥٠٨ ٤٠٠ ٢ ٧٣٢ ٨٠٠ ١ ٩٥٣ ١٠٠ ١ ٩٦٥ ٥٠٠ ١ ٤٧١ ٥٠٠  املجموع
  

امليزانية  من خارج، بلغ جمموع االحتياجات املقدرة من املوارد ١٩كما هو مبني يف اجلدول   (أ)  
  دوالر. ١٠ ١١٩ ٣٠٠استعراضًا قطريًّا يف إطار الدورة األوىل  ١٨١ إلجناز
تشمل النفقات املبلغ عنها تكاليف الرواتب للوظيفة من فئة اخلدمات العامة (رتب أخرى) ولوظيفة   (ب)  

  .٢٠١٧ديسمرب /إىل كانون األول ٢٠١٤يونيه ) للفترة من حزيران/٣-جلنائية (فاجلرمية والعدالة اموظف منع 
 


