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210915    V.15-06269 (A) 

*1506269*
 

  السادسةالدورة 
  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦-٢سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي، 

  *من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 
  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

    
 آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بعملاملوارد والنفقات     

      ملكافحة الفساد
      كِّرة من األمانةمذ    

    مقدِّمة  - أوالً  
السـنوات   علـى امليزانيـة حـىت اآلن    نفـق يف إطـار  أُعمـا  معلومـات  تتضمَّن هذه املذكِّرة   -١

مــن تشــغيل آليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد،  إىل اخلامســةاألوىل 
ــة والر لســنوات نفقــات اتقــديرات منقَّحــة ل و ــة والثالث ــة، مــن تشــغيل اآل  ابعــة واخلامســة الثاني لي

  ومن التربعات.من امليزانية العادية  وكذلك املوارد املتلقَّاة
    

    آلية االستعراضب ونفقاهتا اخلاصةموارد امليزانية العادية   - ثانياً  
الســنتني  يف فتــرات اونفقاهتــوارد امليزانيــة العاديــة  عــرض ملــ  ٣و ٢و ١ يــرد يف اجلــداول   - ٢

  ، على التوايل.٢٠١٥- ٢٠١٤و ٢٠١٣- ٢٠١٢و ٢٠١١- ٢٠١٠

                                                         
  * CAC/COSP/2015/1. 
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  ١اجلدول 
   ٢٠١١- ٢٠١٠فترة السنتني االستعراض يف لية ونفقاهتا اخلاصة بآموارد امليزانية العادية 

 بند امليزانية

  ميزانية 
٢٠١١‐ ٢٠١٠ 

 (النهائية)
  النفقات 

٢٠١١‐٢٠١٠ 

 (بدوالرات الواليات املتحدة)

   قة هباالوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعل

  ، 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

١٠٠ ٤٧٤ ١ ٦٠٠ ٤٥٨ ١ 

 ٤٠٠ ٢٣ ٤٠٠ ٢٣ دوالر لكل موظف سنوياً)٣٠٠١صيانة احلواسيب (  

 ٠٠٠ ٢٧ ٠٠٠ ٢٧ )دوالر لكل موظف سنويا٥٠٠١ًتكاليف االتصاالت (  

 ٥٠٠ ٥٢٤ ١ ٠٠٠ ٥٠٩ ١ اجملموع الفرعي  

   فريق استعراض التنفيذ

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

٣٠٠ ٣٥١ ٦٠٠ ٤٦٥ 

 ٩٠٠ ٥٣٤ ٩٠٠ ٤٧٢ (ج)لغات)٦صفحة سنوياً،١٠٠الترمجة التحريرية للوثائق (  

 ٢٠٠ ٨٨٦ ٥٠٠ ٩٣٨ اجملموع الفرعي  

 ٧٠٠ ٤١٠ ٢ ٥٠٠ ٤٤٧ ٢ اجملموع  
  

نظراً الوظائف يف امليزانية كوظائف جديدة أُدرجت ، ٢٠١١-٢٠١٠السنتني فيما خيصُّ فترة   (أ)  
  يف سياق تقرير األداء الثاين. اإلنفاق الزائدأبلغ عن قد التوظيف. و يف رأخُّتحلدوث 

جلسة. وبذلك جاءت النفقات النهائية أقل من  ٣٤الترمجة الشفوية ملا جمموعه  ُوفِّرت  (ب)  
  التقديرات.

دورات فريق استعراض صفحة من الوثائق ل ٢٦٨ا جمموعه ملالترمجة التحريرية  ُوفِّرت  (ج)  
احتياجات أمكن استيعاب ازدياد االستخدام الكامل والفعَّال للميزانية العادية املعتمدة،  خالل التنفيذ. ومن

. توزيع نصيب املكتب من موارد الترمجة التحريرية املوجودة بإعادةبلَّغ عنها، وذلك يف الفترة امللفريق ا
لتقارير القُطرية وما يتعلق هبا من خالصات إجناز ااالستعراضات القُطرية ويف إجراء نَّ التأخُّر يف أ كما
، مل توفَّر هلا عدد من تلك التقارير على الفريق يف شكل ورقات غرفة اجتماعاتأدَّى إىل عرض   وافية

  ترمجة حتريرية.
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  ٢اجلدول     
    ٢٠١٣-٢٠١٢فترة السنتني يف آلية االستعراض اخلاصة ب ونفقاهتا موارد امليزانية العادية    

 بند امليزانية

  ميزانية 
٢٠١٣‐٢٠١٢ 

  النفقات 
٢٠١٣‐ ٢٠١٢ 

 (بدوالرات الواليات املتحدة)

   االوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هب

،٣-ف٤،١-ف٥،٢-ف١،١-مد ١الوظائف (  
)) (وظائف مستمرة)، رتب أخرىخ ع ( ١، ٢- ف ٣

 (أ)صافية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني

٠٠٠ ٤٩٧ ٢ ٨٠٠ ٤٩٧ ٢ 

 ١٠٠ ٣٥ ٤٠٠ ٢٦ صيانة احلواسيب  

 ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ٣٠ تكاليف االتصاالت  

 ١٠٠ ٥٦٢ ٢ ٢٠٠ ٥٥٤ ٢ اجملموع الفرعي  

   فريق استعراض التنفيذ

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

٠٠٠ ٣١٧ ٤٠٠ ٤٦١ 

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

٤٠٠ ٥٦٩ ٢ ٦٠٠ ٤٠١ 

 ٤٠٠ ٨٨٦ ٢ ٠٠٠ ٨٦٣ اجملموع الفرعي  

 ٥٠٠ ٤٤٨ ٥ ٢٠٠ ٤١٧ ٣ موعاجمل  
  

  هذا اجلدول، ُتحتسب تكاليف الوظائف باعتبارها وظائف مستمرة. يف  (أ)  
  .٢٠١٣و ٢٠١٢جلسة يف عامي  ٢٨الترمجة الشفوية ملا جمموعه  ُوفِّرت  (ب)  
لدورات فريق استعراض صفحة من الوثائق  ١ ٣٤٠ا جمموعه ملالترمجة التحريرية  ُوفِّرت  (ج)  
 خالل. ومن ٢٠١٣و ٢٠١٢يف عامي  الرابعة املستأنفة، املعقودةوالثالثة املستأنفة والرابعة والثالثة  التنفيذ

أمكن استيعاب ازدياد احتياجات الفريق يف الفترة  االستخدام الكامل والفعَّال للميزانية العادية املعتمدة،
ر يف توزيع نصيب املكتب من موارد الترمجة التحريرية املوجودة. كما أنَّ التأخُّ بإعادةاملبلَّغ عنها، وذلك 

إجراء االستعراضات القُطرية ويف إجناز التقارير القُطرية وما يتعلق هبا من خالصات وافية أدَّى إىل عرض 
  شكل ورقات غرفة اجتماعات، مل توفَّر هلا ترمجة حتريرية. عدد من تلك التقارير على الفريق يف
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  ٣اجلدول     
    ٢٠١٥-٢٠١٤فترة السنتني يف ستعراض آلية االاخلاصة ب ونفقاهتا موارد امليزانية العادية    

 بند امليزانية

  ميزانية 
٢٠١٥‐٢٠١٤ 

  النفقات 
٢٠١٥ يهمتوز/يول ٣١حىت 

 (بدوالرات الواليات املتحدة)

   الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا

،٣-ف٤،١-ف٥،٢-ف١،١-مد ١الوظائف (  
ة)، )) (وظائف مستمررتب أخرىخ ع ( ١، ٢- ف ٣

 (أ)صافية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني

١٠٠ ٨٢٤ ١ ٤٠٠ ٦٣٤ ٢ 

 ٧٠٠ ١٧ ٣٠٠ ٢٦ صيانة احلواسيب  

 ٨٠٠ ٢٣ ٠٠٠ ٣٠ تكاليف االتصاالت  

 ٦٠٠ ٨٦٥ ١ ٧٠٠ ٦٩٠ ٢ اجملموع الفرعي  

   فريق استعراض التنفيذ

 لغات)٦جلسة سنوياً،١٦الترمجة الشفوية (  
 (ب)راتاملؤمت وخدمة

٩٠٠ ٣٠٤ ٨٠٠ ٣٨٨ 

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

٢٠٠ ٠٨٣ ١ ٤٠٠ ٣٦١ 

 ١٠٠ ٣٨٨ ١ ٢٠٠ ٧٥٠ اجملموع الفرعي  

 ٧٠٠ ٢٥٣ ٣ ٩٠٠ ٤٤٠ ٣ موعاجمل  
  

  يف هذا اجلدول، ُتحتسب تكاليف الوظائف باعتبارها وظائف مستمرة.  (أ)  
جلسات  ٧( ٢٠١٥-٢٠١٤ فترة السنتنيجلسة يف  ٢٣شفوية ملا جمموعه ُوفِّرت الترمجة ال  (ب)  

جلسات للدورة اخلامسة املستأنفة يف تشرين األول/أكتوبر  ٦، و٢٠١٤للدورة اخلامسة يف حزيران/يونيه 
  ).٢٠١٥ هجلسات للدورة السادسة يف حزيران/يوني ١٠، و٢٠١٤
ة من الوثائق لدورات فريق استعراض التنفيذ صفح ٥٦٥ُوفِّرت الترمجة التحريرية ملا جمموعه   (ج)  

، والسادسة يف ٢٠١٤، واخلامسة املستأنفة يف تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٤اخلامسة يف حزيران/يونيه 
. ومن خالل االستخدام الكامل والفعَّال للميزانية العادية املعتمدة، أمكن استيعاب ٢٠١٥حزيران/يونيه 

توزيع نصيب املكتب من موارد الترمجة  بإعادةرة املبلَّغ عنها، وذلك ازدياد احتياجات الفريق يف الفت
  التحريرية املوجودة. 

    
    اخلارجة عن امليزانية ونفقاهتا موارد آلية االستعراض  - ثالثاً  

عرض للنفقات النهائية اخلارجـة عـن امليزانيـة للسـنة األوىل مـن عمـل        ٤يرد يف اجلدول   -٣
، فتقدِّم عرضاً للتقديرات وللنفقات املؤقَّتة اخلارجـة  ٨و ٧و ٦و ٥اول آلية االستعراض. أمَّا اجلد

الثانية والثالثة والرابعـة واخلامسـة، علـى التـوايل، مـن عمـل اآلليـة. وتسـتند          لسنواتلعن امليزانية 
التقديرات الواردة يف هذه الوثيقة إىل التقديرات املنقَّحة الـيت قُـدمت إىل فريـق اسـتعراض التنفيـذ      
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ــوبر     يف د ــودة يف تشــرين األول/أكت ــه اخلامســة املســتأنفة، املعق ــة  ٢٠١٤ورت ــذكِّرة املتعلق ، يف امل
)، وإىل االحتياجــات CAC/COSP/IRG/2014/CRP.12بــاملوارد والنفقــات الالزمــة لعمــل اآلليــة ( 

رة كِّمـن املـذ   ٨، اليت وردت يف اجلـدول  املنقَّحة من املوارد للسنة اخلامسة لعمل آلية االستعراض
)، الـيت قُـدمت إىل   CAC/COSP/IRG/2015/4املتعلقة بـاملوارد والنفقـات الالزمـة لتشـغيل اآلليـة (     

  ,٢٠١٥فريق استعراض التنفيذ يف دورته السادسة، يف حزيران/يونيه 
الســنوات  لتلــكالحتياجــات واملــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة ملخَّــص ل ٩ويــرد يف اجلــدول   - ٤

  .السنواتتلك يف صادر املسامهات اخلارجة عن امليزانية م عرضاً ملفيقدِّ ١٠اجلدول  أما اخلمس،
    

  ٤اجلدول 
    (أ)النفقات النهائية اخلارجة عن امليزانية للسنة األوىل من عمل آلية االستعراض    

 النفقات النهائية للسنة األوىل 

 (بدوالرات الواليات املتحدة)  بند امليزانية

(ب)٦٠٧ ٥٠٠ شتركةاملجتماعاتاالقُطرية ولازياراتالسفر املشاركني يف  

٣٠٣ ٠٠٠ ترمجة وثائق العمل  

١٨٥ ٩٠٠ مشاركة أقل البلدان منوا يف دورات فريق استعراض التنفيذ  

(ج)٢٧٥ ٢٠٠ تدريب اخلرباء احلكوميني
 

(ج)٩٩ ٩٠٠ اخلرباء االستشاريون
 

١ ٤٧١ ٥٠٠ اجملموع  
  

 املذكورةالنفقات تتعلق . و٢٠١٠يف حزيران/يونيه  بدأت السنة األوىل من عمل اآللية  (أ)  
  بلداً. ٢٧عددها ة األوىل من البلدان املستعَرضة، البالغ السنة األوىل باألنشطة املضطلَع هبا بشأن اجملموع  عن

اجتماعان  زيارات قُطرية، وُعقد منها ٢٤، طلبت ٢٧الـ فيما يتعلق بالدول األطراف املستعَرضة  (ب)  
  باجتماع مشترك.  واحد مل ُيشَمل بزيارة قُطرية أوبلد  ومثةفيينا. بكتب األمم املتحدة مشتركان يف م

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

    (أ)املؤقَّتة اخلارجة عن امليزانية ونفقاهتا لسنة الثانية من عمل آلية االستعراضاتقديرات     

 

  فقات املؤقَّتة لنا
  للسنة الثانية، حمسوبةً يف

  ٢٠١٥ متوز/يوليه٣١
  تقديرات 

 لسنة الثانيةا

 (بدوالرات الواليات املتحدة)  بند امليزانية

(ب)٦٩٤ شتركةاملجتماعاتاالقُطرية والزياراتالسفر املشاركني يف  ٩٥٨ ٣٠٠ ٠٠٠  

٤٥٩ ١٠٠ ٣٠٠ ٣٩٩ ترمجة وثائق العمل  



 

6V.15-06269 

 

CAC/COSP/2015/7

 

  فقات املؤقَّتة لنا
  للسنة الثانية، حمسوبةً يف

  ٢٠١٥ متوز/يوليه٣١
  تقديرات 

 لسنة الثانيةا

 (بدوالرات الواليات املتحدة)  بند امليزانية

(ج)٢٨٧ بلدان منوا يف دورات فريق استعراض التنفيذمشاركة أقل ال  ٢٨٧ ٠٠٠ ٠٠٠  

(ج)٤٥٤ تدريب اخلرباء احلكوميني  ٤٥٤ ٦٠٠ ٦٠٠  

(ج)٣٦ خ ع (رتب أخرى))٣،١-ف١ضافية (اإلوظائف ال  ٣٦ ٨٠٠ ٨٠٠  

١ ٨٠٠ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت  ١ ٨٠٠  

٢ ١٩٧ ٦٠٠ ٥٠٠ ٨٧٣ ١ اجملموع        
عن السنة  املذكورةالنفقات تتعلق و. ٢٠١١السنة الثانية من عمل اآللية يف حزيران/يونيه بدأت   (أ)  

  بلداً. ٤١عددها ، البالغ الثانية باألنشطة املضطلَع هبا بشأن اجملموعة الثانية من البلدان املستعَرضة
 ٣٤ هذا التقرير، ، وقت إعداد، كانت قد أُجرَيت٤١الـ املستعَرضةفيما يتعلق بالدول األطراف   (ب)  

  اجتماعات مشتركة يف فيينا. ٣زيارة قُطرية وُعقدت 
  .CAC/COSP/IRG/2013/5هذه النفقات مبزيد من التفصيل يف الوثيقة ُعرضت   (ج)  

    
  ٦اجلدول 

    (أ)املؤقَّتة اخلارجة عن امليزانية انفقاهتو لسنة الثالثة من عمل آلية االستعراضاتقديرات     

 

   لنفقات املؤقَّتةا
 للسنة الثالثة، حمسوبةً يف 

 ٢٠١٥ متوز/يوليه٣١
  تقديرات

 لسنة الثالثةا
 (بدوالرات الواليات املتحدة)  بند امليزانية

(ب)٥٥٤ شتركةاملجتماعاتاالقُطرية والزياراتالسفر املشاركني يف  ٠٠٠ ٨٢٠ ٧٠٠ 

 ٦٠٠ ٣٩٢ ٨٠٠ ٣٥٩ ترمجة وثائق العمل

(ج)٢٥١ يف دورات فريق استعراض التنفيذمشاركة أقل البلدان منوا  ٧٠٠ ٢٥١ ٧٠٠ 

(ج)٤٩٠ تدريب اخلرباء احلكوميني  ٢٠٠ ٤٩٠ ٢٠٠ 

(ج)١٧٤ خ ع (رتب أخرى))٣،١-ف١ضافية (اإلوظائف ال  ٩٠٠ ١٧٤ ٩٠٠ 

 ١٠٠ ٧ ١٠٠ ٧ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

               ٥٠٠ ١٣٦ ٢ ٤٠٠ ٨٣٨ ١ اجملموع
عن السنة  املذكورةالنفقات تتعلق و. ٢٠١٢لثالثة من عمل اآللية يف حزيران/يونيه بدأت السنة ا  (أ)  

  بلداً. ٣٥عددها ، البالغ الثالثة باألنشطة املضطلَع هبا بشأن اجملموعة الثالثة من البلدان املستعَرضة
 ٢٦تقرير، وقت إعداد هذا ال ،، كانت قد أُجرَيت٣٥الـ فيما يتعلق بالدول األطراف املستعَرضة  (ب)  

  يف فيينا. اجتماعات مشتركة ٤ت زيارة قُطرية وُعقد
  .CAC/COSP/IRG/2013/5هذه النفقات مبزيد من التفصيل يف الوثيقة ُعرضت   (ج)  
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  ٧اجلدول 
    (أ)املؤقَّتة اخلارجة عن امليزانية انفقاهتو لسنة الرابعة من عمل آلية االستعراضاتقديرات     

 

  لنفقات املؤقَّتة ا
 الرابعة، حمسوبةً يف  للسنة
 ٢٠١٥ متوز/يوليه٣١

  تقديرات
 لسنة الرابعةا

 (بدوالرات الواليات املتحدة)  بند امليزانية

(ب)٧٣٨شتركةاملجتماعاتاالقُطرية والزياراتالسفر املشاركني يف  ٩٠٠ ٦٤٠ ١ ٩٠٠ 
 ٦٠٠ ٧٨٥ ٧٠٠ ٥١٩ترمجة وثائق العمل

٥٠٠ ٢٩٠ ٥٠٠ ٢٩٠ا يف دورات فريق استعراض التنفيذمشاركة أقل البلدان منو 
(ج)٣٤٥تدريب اخلرباء احلكوميني  ٢٠٠ ٦١٢ ٧٠٠ 

(د)٢٦٧خ ع (رتب أخرى))٣،١-ف١ضافية (اإلوظائف ال  ٥٠٠ ٢٦٧ ٥٠٠ 
 ٦٠٠ ٧ ٦٠٠ ٧صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

               ٣٠٠ ٦٠٤ ٣ ٩٠٠ ١٦٩ ٢ اجملموع
عن  املذكورةالنفقات تتعلق . و٢٠١٣رابعة من عمل اآللية يف حزيران/يونيه بدأت السنة ال  (أ)  

بلداً.  ٧٢عددها ، البالغ السنة الرابعة باألنشطة املضطلَع هبا بشأن اجملموعة الرابعة من البلدان املستعَرضة
 ٢٠١٣يف حزيران/يونيه وتشمل اجملموعة الرابعة من البلدان كلَّ البلدان اليت كانت جزءاً من اجملموعة الرابعة 

  .٢٠١٣والبلدان اليت صدَّقت على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد أو انضمَّت إليها منذ حزيران/يونيه 
 ٤٣، وقت إعداد هذا التقرير، ، كانت قد أجريت٧٢الـ فيما يتعلق بالدول األطراف املستعَرضة  (ب)  

اجتماعات أخرى و زيارات لعدَّة ، كما كانت التحضرياتينافييف  ةمشترك اتاجتماع ٣ت زيارة قُطرية وُعقد
  قد قطعت شوطاً متقدِّماً.

) حلقتانحلقات عمل تدريبية إقليمية يف بانكوك وفيينا ( ٢٠١٣منذ حزيران/يونيه  ُنظِّمت  (ج)  
صَّصة مساعدات خمقُدمت دورات تدريبية وطنية و/أو  متظِّكما ُن). نوالقاهرة ومدينة بنما وموسكو (حلقتا

  بلداً. ٣٥يزيد جمموعه على   اهلدف ملا
موظف رواتب أخرى) واخلدمة العامة (رتب وظيفة النفقات املبلَّغ عنها تكاليف رواتب  تشمل  (د)  

  .٢٠١٤إىل أيار/مايو  ٢٠١٣) اجلديد للفترة من حزيران/يونيه ٣-منع اجلرمية والعدالة اجلنائية (ف
    

  ٨اجلدول 
    (أ)للسنة اخلامسة من عمل آلية االستعراضاالحتياجات من املوارد     

 بند امليزانية

  النفقات املؤقَّتة 
ة، حمسوبةً يف للسنة اخلامس

 ٢٠١٥ متوز/يوليه٣١
  تقديرات 

 لسنة اخلامسةا
 (بدوالرات الواليات املتحدة)

(ب)٤٨٠ ٣٠٠ ٣٧٢مشاركة أقل البلدان منوا يف دورات فريق استعراض التنفيذ  ٦٠٠ 

(ج)٤٢٦ ٣٠٠ ٣٢٣خ ع (رتب أخرى))٣،١-ف١ضافية (اإلظائف وال  ٨٠٠ 

 ٤٠٠ ٨ ٤٠٠ ٨صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

 ٨٠٠ ٩١٥ ٠٠٠ ٧٠٤ اجملموع
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. ٢٠١٥إىل كانون األول/ديسمرب  ٢٠١٤اخلامسة الفترة من حزيران/يونيه  السنةُ تشمل  (أ)  

املتكبَّدة منذ بدء السنة اخلامسة مدرجة يف إطار السنة والنفقات املتعلقة باملوظفني ودورات الفريق 
، ٢٠١٤أيار/مايو  ٣١االستعراضات القُطرية بعد  يف سياقاخلامسة. أمَّا النفقات املتَّصلة بالتدريب املقدَّم 

النفقات األخرى املتَّصلة مبجموعات البلدان أما لية االستعراض. وآلفهي مدرجة يف إطار السنة الرابعة 
يف إطار السنوات الثانية والثالثة والرابعة  ،على التوايل ،تعَرضة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فهي مدرجةاملس
 فهي ٢٠١٤تفاقية بعد حزيران/يونيه االالنفقات املتعلقة بالبلدان اليت صدَّقت على أما لية االستعراض. وآل

  لية االستعراض.آلمدرجة يف إطار السنة الرابعة 
حزيران/يونيه  ٦-٢( مندوباً من أقل البلدان منوا يف دورة الفريق اخلامسة ٢٩ك شار  (ب)  
مندوباً  ٣٢، و)٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٥-١٣مندوباً يف دورته اخلامسة املستأنفة (  ٣١)، و٢٠١٤

التقديرات التكاليف املقدَّرة ملشاركة هذه . وتشمل )٢٠١٥حزيران/يونيه  ٥-١يف دورته السادسة (
  ).٢٠١٥مندويب أقل البلدان منوا يف دورة الفريق السادسة املستأنفة (تشرين الثاين/نوفمرب 

موظف منع ة العامة (رتب أخرى) ورواتب وظيفة اخلدمتكاليف رواتب التقديرات هذه تقابل   (ج)  
  .٢٠١٥يسمرب إىل كانون األول/د ٢٠١٤) اجلديد للفترة من حزيران/يونيه ٣-اجلرمية والعدالة اجلنائية (ف

    
  ٩اجلدول 

لسنوات األوىل لعمل آلية االستعراض يف ااالحتياجات واملوارد اخلارجة عن امليزانية  ملخَّص    
    ٢٠١٥ متوز/يوليه ٣١حمسوبةً يف والثانية والثالثة والرابعة واخلامسة، 

  السنة اخلامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل 
  رات الواليات املتحدة)(بدوال 

٥٠٠- ٥٢٠ ٦٠٠ ٩٩٩ ٥٠٠ ٠٤١ ١٠٠١ ٥٢٨ صفر الرصيد املايل يف بداية السنة  

 ٤٠٠ ٥٦٧ ١ ٣٠٠ ٠٨٤ ٢ ٥٠٠ ٠٩٤ ٠٠٠٢ ٧١١ ٦٠٠٢ ٩٩٩ ١ امليزانيةمن خارجاملسامهات املتلقَّاة 

 ٠٠٠ ٧٠٤ ٩٠٠ ١٦٩ ٢ ٤٠٠ ٨٣٨ ٥٠٠١ ٨٧٣ ٥٠٠١ ٤٧١ ١ ٢٠١٥متوز/يوليه٣١النفقات املؤقَّتة، حمسوبةً يف

 ٨٠٠ ٢١١ ٤٠٠ ٤٣٤ ١ ١٠٠ ١٠٠٢٩٨ ٣٢٤ صفر االحتياجات املتوقَّعة

٥٠٠- ٥٢٠ ٥٠٠ ٥٠٠٩٩٩ ٠٤١ ١٠٠١ ٥٢٨ الرصيد املايل املتوقَّع يف هناية السنة  ١٠٠ ١٣١     
 االحتـاد الروسـي  دوالر يف شكل تربُّعات من  ١٠ ٤٥٦ ٨٠٠ما جمموعه  تلقَّت األمانة  -٥

والسـويد وسويسـرا وعمـان وفرنسـا وقطـر       وتركيـا  وأستراليا وأملانيا وإيطاليـا والربازيـل وبنمـا   
وكنــدا واملغــرب واملكســيك واململكــة العربيــة الســعودية واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى    

وبرنــامج األمــم  وأيرلنــدا الشــمالية والنــرويج والنمســا وهولنــدا والواليــات املتحــدة األمريكيــة  
. كما قـدَّم  ٢٠١٥و ٢٠١٤و ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠ألعوام ، عن اتحدة اإلمنائيامل

واإلمـارات  وإكـوادور  االحتـاد الروسـي واألرجنـتني وأرمينيـا وإسـرائيل      تربعات عينية كـلٌّ مـن   
العربية املتحـدة وإيطاليـا وبـابوا غينيـا اجلديـدة والبحـرين والربازيـل والربتغـال وبـنن وبوتسـوانا           

وفـانواتو وفيجـي    وغـابون  مـان والصـني وعُ  وسـنغافورة  زر البـهاما وجـزر سـليمان   وتركيا وجـ 



 

V.15-06269 9 
 

CAC/COSP/2015/7 

واململكـة العربيـة    ومدغشـقر وماليزيـا  وكينيا وليختنشـتاين   سوكازاخستان وكولومبيا وكرييبا
  ونيبال واليونان. السعودية

  
  ١٠اجلدول 

لثانية والثالثة والرابعة امليزانية للسنوات األوىل واخارج إطار املسامهات املتلقَّاة  ملخَّص    
    ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٨من عمل آلية االستعراض، حىت 

 املسامهات اخلارجة عن امليزانية العام

أملانيا، السويد، فرنسا، كندا، املكسيك، اململكة املتحدة، النرويج، هولندا، الواليات املتحدة  ٢٠١٠
 األمريكية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

االحتاد الروسي، أستراليا، الربازيل، السويد، سويسرا، فرنسا، قطر، كندا، النرويج، النمسا،   ٢٠١١
 الواليات املتحدة األمريكية

 أستراليا، السويد، فرنسا، املكسيك، النرويج، الواليات املتحدة األمريكية ٢٠١٢
ر، املغرب، املكسيك، النرويج، االحتاد الروسي، أستراليا، إيطاليا، السويد، سويسرا، فرنسا، قط ٢٠١٣

 الواليات املتحدة األمريكية
االحتاد الروسي، أستراليا، بنما، السويد، عمان، فرنسا، اململكة العربية السعودية، اململكة  ٢٠١٤

 املتحدة، النرويج، الواليات املتحدة األمريكية
     ، تركياأستراليا  ٢٠١٥

تكـاليف السـنة األوىل واحتياجـات اآلليـة يف السـنوات       حـىت اآلن  ةقَّااملتلوتغطي التربعات   - ٦
بنـاء علـى التقـديرات املنقَّحـة للسـنوات       ،٢٠١٥الثانية والثالثـة والرابعـة واخلامسـة حـىت هنايـة عـام       

 يف دورتــه ، الــيت قُــدمت إىل الفريــقالثانيــة والثالثــة والرابعــة واخلامســة مــن عمــل آليــة االســتعراض  
) وبنـاء علـى   CAC/COSP/IRG/2014/CRP.12( ٢٠١٤ن األول/أكتوبر يف تشرياملستأنفة، اخلامسة 

 ٨اجلـدول   يف ، املعروضـة االحتياجات املنقَّحة من املوارد للسنة اخلامسة من عمل آلية االسـتعراض 
)، الــيت CAC/COSP/IRG/2015/4رة املتعلقــة بــاملوارد والنفقــات الالزمــة لتشــغيل اآلليــة ( كِّاملــذمــن 

  ,٢٠١٥دورته السادسة، يف حزيران/يونيه  قُدمت إىل الفريق يف
إىل ودوالر.  ١٣١ ١٠٠يف هنايـة السـنة اخلامسـة     حجـم الرصـيد  ومن املتوقَّع أن يبلغ   -٧

مـن  فهنايـة السـنة اخلامسـة،    ُتنجز كلها قبل نَّ االستعراضات القُطرية لن ونظراً أل ،ذلكجانب 
 تكـاليف  د اخلارجـة عـن امليزانيـة لتغطيـة    مليون دوالر من املـوار  ١,٥املقدَّر أن يلزم ما مقداره 

شـهراً،   ١٨خ ع (رتـب أخـرى)) ملـدة     ١و ٣-ف ١متديد الوظيفتني اخلارجتني عن امليزانية (
  لدورة األوىل.املندرجة ضمن إطار اوتكاليف إمتام مجيع االستعراضات القُطرية 
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    املرفق
  من خارج امليزانية) (من امليزانية العادية واملتكبَّدة بيان مؤقَّت بالنفقات     

    (أ)لسنوات اخلمس األوىل من عمل آلية االستعراضيف ا

 بند امليزانية

 نفقات السنة
 األوىل

نفقات السنة
 الثانية

نفقات السنة 
 الثالثة

نفقات السنة 
 الرابعة

نفقات السنة 
 اخلامسة

 (بدوالرات الواليات املتحدة)

    (ب)امليزانية العادية

    ف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هباالوظائ

،٤-ف٥،٢- ف ١، ١- مد ١الوظائف (  
 خ ع (رتب أخرى)) ١، ٢- ف ٣، ٣- ف ١

١٠٠ ٨٢٤ ١ ٣٠٠ ٣٥٥ ١ ٧٠٠ ١٤١ ٥٠٠١ ٠٣٦ ٦٠٠١ ٤٣٧ 

 ٧٠٠ ١٧ ٢٠٠ ١٧ ٩٠٠ ٧٠٠١٧ ٧٠٠١١ ١١ صيانة احلواسيب  

 ٨٠٠ ٢٣ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ٥٠٠١٥ ٥٠٠١٣ ١٣ االتصاالت  

 ٦٠٠ ٨٦٥ ١ ٥٠٠ ٣٨٧ ١ ٦٠٠ ١٧٤ ٧٠٠١ ٠٦١ ٨٠٠١ ٤٦٢ اجملموع الفرعي  

    التنفيذفريق استعراض 

 ٩٠٠ ٣٠٤ ٥٠٠ ١٢٨ ٥٠٠ ٤٠٠١٨٨ ٩٠٠١٨٥ ١٦٥ الترمجة الشفوية  

 ٢٠٠ ٠٨٣ ١ ٤٠٠ ٩٩٩ ١ ٠٠٠ ٠٠٠٥٧٠ ٩٠٠٢٢٩ ٣٠٥  ترمجة الوثائق  

 ١٠٠ ٣٨٨ ١ ٩٠٠ ١٢٧ ٢ ٥٠٠ ٤٠٠٧٥٨ ٨٠٠٤١٤ ٤٧١ اجملموع الفرعي  

 ٧٠٠ ٢٥٣ ٣ ٤٠٠ ٥١٥ ٣ ١٠٠ ٩٣٣ ١٠٠١ ٤٧٦ ٦٠٠١ ٩٣٤ من امليزانية العادية، موعاجمل  

    (ج)من خارج امليزانية

قُطريةالزيارات السفر املشاركني يف   
 شتركةاملجتماعات االو

 صفر ٩٠٠ ٧٣٨ ٧٠٠ ٠٠٠٥٥٤ ٦٩٤ ٥٠٠ ٦٠٧

 صفر ٧٠٠ ٥١٩ ٨٠٠ ٣٠٠٣٥٩ ٠٠٠٣٩٩ ٣٠٣ ترمجة وثائق العمل  

مشاركة أقل البلدان منواً يف دورات فريق  
 استعراض التنفيذ

٣٠٠ ٣٧٢ ٥٠٠ ٢٩٠ ٧٠٠ ٠٠٠٢٥١ ٩٠٠٢٨٧ ١٨٥ 

 صفر ٧٠٠ ٣٤٥ ٢٠٠ ٦٠٠٤٩٠ ٢٠٠٤٥٤ ٢٧٥ تدريب اخلرباء احلكوميني  

 - - --٩٠٠ ٩٩ اخلرباء االستشاريون  

ع دة خووظيفة واح (د)٣- واحدة فوظيفة  
 ) (ه)رتب أخرى(

-٣٠٠ ٣٢٣ ٥٠٠ ٢٦٧ ٩٠٠ ٨٠٠١٧٤ ٣٦ 

 ٤٠٠ ٨ ٦٠٠ ٧ ١٠٠ ٨٠٠٧ ١-صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت  

 ٠٠٠ ٧٠٤ ٩٠٠ ١٦٩ ٢ ٤٠٠ ٨٣٨ ٥٠٠١ ٨٧٣ ٥٠٠١ ٤٧١ ١ من خارج امليزانية، موعاجمل  

   ٧٠٠ ٩٥٧ ٣ ٣٠٠ ٦٨٥ ٥ ٥٠٠ ٧٧١ ٦٠٠٣ ٣٤٩ ١٠٠٣ ٤٠٦ ٢ اجملموع الكلي  
بدأت يف قابل السنة األوىل من عمل اآللية األنشطة املضطلَع هبا يف الفترة اليت ُت  (أ)  

. وتقابل السنة الثانية األنشطة املضطلَع األوىل ٢٧واليت اسُتعرضت أثناءها البلدان الـ ٢٠١٠حزيران/يونيه 
. أمَّا السنة التالية ٤١الـالبلدان  ءهاأثناواليت اسُتعرضت  ٢٠١١حزيران/يونيه  بدأت يفهبا يف الفترة اليت 

 ٣٥ أثناءهاواليت اسُتعرض  ٢٠١٢حزيران/يونيه  بدأت يفالثالثة فتقابل األنشطة املضطلَع هبا يف الفترة اليت 
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واليت  ٢٠١٣حزيران/يونيه  بدأت يفبلداً. وتقابل السنة الرابعة األنشطة املضطلَع هبا يف الفترة اليت 
. وتقابل السنة اخلامسة األنشطة املضطلع هبا يف الفترة من حزيران/يونيه التالية ٧٢الـن فيها البلدا استعرضت
يف غضون عام تفاقية االعلى  ستصدِّقالبلدان اليت  غري أنَّ. ٢٠١٥إىل كانون األول/ديسمرب  ٢٠١٤
  .يف إطار السنة الرابعة ألغراض اإلبالغ،سوف ُتدرج ، ٢٠١٥
إذ أُدرجت السنة اخلامسة. ، باستثناء ية العادية حسب السنة التقومييةنفقات امليزان أُفيد عن  (ب)  

يف إطار السنوات األوىل والثانية والثالثة  ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠النفقات املتكبَّدة يف األعوام 
  سة.السنة اخلام إطار يف فأدرجت ٢٠١٥-٢٠١٤والرابعة على التوايل. أمَّا النفقات املتكبَّدة أثناء الفترة 

درجت النفقات اخلارجة عن امليزانية استناداً إىل سنوات آلية االستعراض، أْي األنشطة أُ  (ج)  
  املضطلَع هبا فيما خيصُّ البلدان املستعَرضة يف سنة معيَّنة من سنوات اآللية.

ية حتليل ومتابعة احتياجات املساعدة التقنمنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يتوىل  لشؤونموظف   (د)  
  املستبانة من خالل آلية االستعراض.

  .عموماًاملذكورة أعاله، وكذلك دعم آلية االستعراض  ٣-لدعم وظيفة ف  (ه)  
 


