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210917    210917    V.17-06326 (A) 

*1706326*  

  السابعةالدورة 
  ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠-٦فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
املتحدة   عمل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األممباملوارد والنفقات اخلاصة     

      ملكافحة الفساد
      مذكِّرة من األمانة    

    مقدِّمة  -أوًال  
لتســـــــيري عمل  آلنحىت ا يف إطار امليزانية عمَّا ُأنفقن هذه املذكِّرة معلومات تتضـــــــمَّ  -١

كافحة الفســـــاد، واملوارد لية اســـــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملآلالدورتني األوىل والثانية 
جز احلايل يف االحتياجات من عة، والعزانية العادية ومن التربعات، والنفقات املتوقَّ من املي أتيةاملت

  لتسيري عمل اآللية.الالزمة املوارد 
    

    بآلية االستعراض ونفقاهتا اخلاصةموارد امليزانية العادية   -ثانيًا  
 ترات الســــــنتنيفوارد امليزانيــة العــاديــة ونفقــاهتــا يف عرض مل ٤و ٣و ٢و ١اجلــداول  يرد يف  -٢

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

                                                            
  * CAC/COSP/2017/1. 
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  ١اجلدول 
  ٢٠١١-٢٠١٠سنتني بآلية االستعراض يف فترة ال ونفقاهتا اخلاصةموارد امليزانية العادية 

    (بدوالرات الواليات املتحدة)
  بند امليزانية

 ٢٠١١‐٢٠١٠ميزانية 
  (النهائية)

  النفقات 
٢٠١١‐٢٠١٠  

    الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا

  ، 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  دوالر لكل موظف سنويًّا) ١ ٥٠٠االتصاالت (تكاليف 

  ١ ٥٢٤ ٥٠٠  ١ ٥٠٩ ٠٠٠  املجموع الفرعي
    فريق استعراض التنفيذ

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

٣٥١ ٣٠٠  ٤٦٥ ٦٠٠  

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

  ٢ ٤١٠ ٧٠٠  ٢ ٤٤٧ ٥٠٠  املجموع
  
يدة، مع مراعاة ، ُأدرجت الوظائف يف امليزانية كوظائف جد٢٠١١-٢٠١٠فيما خيص فترة السنتني   (أ)  

  الثاين.سياق تقرير األداء  حاالت التأخري يف التوظيف. وُأبلغ عن الزيادة يف النفقات عن التقديرات يف
  قل من التقديرات.أجلسة. وبذلك جاءت النفقات النهائية  ٣٤الترمجة الشفوية ملا جمموعه  ُوفِّرت  (ب)  
واألوىل املستأنفة والثانية  األوىل صفحة من الوثائق للدورات ٢٦٨موعه ا جمملالترمجة التحريرية  ُوفِّرت  (ج)  

يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا  دائرة إدارة املؤمتراتوالثانية املستأنفة لفريق استعراض التنفيذ. ومتكنت 
ن خالل إعادة ختصيص موارد من تغطية النفقات اإلضافية لترمجة الوثائق يف الفترة املشمولة بالتقرير م

التأخر يف االستعراضات القطرية  من امليزانية العادية املعتمدة. كما أنَّ ٢الترمجة القائمة يف إطار الباب 
أدى إىل عرض عدد من  ع الصيغة النهائية للتقارير القطرية وما يتعلق هبا من خالصات وافيةويف وض

  دون ترمجتها. يف شكل ورقات اجتماعتلك التقارير على الفريق 
    

  ٢اجلدول 
  ٢٠١٣-٢٠١٢سنتني بآلية االستعراض يف فترة ال ونفقاهتا اخلاصةموارد امليزانية العادية 

    املتحدة)(بدوالرات الواليات 
  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  صيانة احلواسيب
  ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  تكاليف االتصاالت
        ٢ ٥٦٢ ١٠٠  ٢ ٥٥٤ ٢٠٠  املجموع الفرعي
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  بند امليزانية
  ميزانية 
٢٠١٣‐٢٠١٢  

  النفقات 
٢٠١٣‐٢٠١٢  

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

  (ب)وخدمات املؤمترات
٣١٧ ٠٠٠  ٤٦١ ٤٠٠  

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

  ٥ ٤٤٨ ٥٠٠  ٣ ٤١٧ ٢٠٠  املجموع 
  
  احتسبت تكاليف الوظائف يف هذا اجلدول باعتبارها وظائف مستمرة.  (أ)  
  .٢٠١٣-٢٠١٢جلسة يف فترة السنتني  ٢٨الترمجة الشفوية ملا جمموعه  ُوفِّرت  (ب)  
لثة والثالثة املستأنفة والرابعة صفحة من الوثائق للدورات الثا ١ ٣٤٠ا جمموعه ملالترمجة التحريرية  ُوفِّرت  (ج)  

رة إدارة املؤمترات يف . ومتكنت دائ٢٠١٣و ٢٠١٢والرابعة املستأنفة لفريق استعراض التنفيذ يف عامي 
لفترة املشمولة بالتقرير من اق يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا من تغطية النفقات اإلضافية لترمجة الوثائ

أنَّ التأخر   ادية املعتمدة. كمامن امليزانية الع ٢خالل إعادة ختصيص موارد الترمجة القائمة يف إطار الباب 
لق هبا من خالصات وافية أدى يف االستعراضات القطرية ويف وضع الصيغة النهائية للتقارير القطرية وما يتع

  ارير على الفريق يف شكل ورقات اجتماع دون ترمجتها.إىل عرض عدد من تلك التق
    

  ٣اجلدول 
  ٢٠١٥-٢٠١٤سنتني بآلية االستعراض يف فترة ال ونفقاهتا اخلاصةموارد امليزانية العادية 

    (بدوالرات الواليات املتحدة)
  بند امليزانية

  ميزانية 
٢٠١٥‐٢٠١٤  

  النفقات 
٢٠١٥‐٢٠١٤  

  

    املتعلقة هبا الوظائف ونفقات التشغيل العامة

  ، 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  ٢ ٦٩٠ ٧٠٠  املجموع الفرعي

    فريق استعراض التنفيذ

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

٣٠٢ ٨٠٠  ٣٨٨ ٨٠٠  

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

  ٤ ١٠٥ ١٠٠  ٣ ٤٤٠ ٩٠٠  املجموع
  
  احتسبت تكاليف الوظائف يف هذا اجلدول باعتبارها وظائف مستمرة.  (أ)  
جلسات للدورة  ٧( ٢٠١٥-٢٠١٤جلسة يف فترة السنتني  ٢٥الترمجة الشفوية ملا جمموعه  ُوفِّرت  (ب)  

ين األول/أكتوبر جلسات للدورة اخلامسة املستأنفة يف تشر ٦، و٢٠١٤اخلامسة يف حزيران/يونيه 
سادسة املستأنفة ، وجلستان للدورة ال٢٠١٥للدورة السادسة يف حزيران/يونيه  جلسات ١٠، و٢٠١٤

  ).٢٠١٥يف تشرين الثاين/نوفمرب 
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ستعراض التنفيذ اخلامسة صفحة من الوثائق لدورات فريق ا ٧٩٧الترمجة التحريرية ملا جمموعه  ُوفِّرت  (ج)  
السادسة يف ، و٢٠١٤كتوبر ، واخلامسة املستأنفة يف تشرين األول/أ٢٠١٤يف حزيران/يونيه 

نت دائرة إدارة . ومتك٢٠١٥والسادسة املستأنفة يف تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٥حزيران/يونيه 
مجة الوثائق يف الفترة املشمولة املؤمترات يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا من تغطية النفقات اإلضافية لتر

  مليزانية العادية املعتمدة.امن  ٢ائمة يف إطار الباب بالتقرير من خالل إعادة ختصيص موارد الترمجة الق
    

  ٤اجلدول 
  ٢٠١٧-٢٠١٦تني بآلية االستعراض لفترة السن ونفقاهتا اخلاصةموارد امليزانية العادية 

    (بدوالرات الواليات املتحدة)
  بند امليزانية

امليزانية املنقَّحة، 
٢٠١٧‐٢٠١٦  

  النفقات حىت 
 ٢٠١٧متوز/يوليه  ٣١

    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

٧٠٠ ٨٦٥ ١  ٢ ٣٣٨ ١٠٠ 

  ٥٠٠ ٢٤  ٣١ ٠٠٠  صيانة احلواسيب 
 ٨٠٠ ٢٣  ٣٠ ٠٠٠  تكاليف االتصاالت
 ٠٠٠ ٩١٤ ١  ٢ ٣٩٩ ١٠٠  املجموع الفرعي

    فريق استعراض التنفيذ
  لغات)  ٦جلسة سنويًّا،  ١٦الترمجة الشفوية (

   (ب)وخدمات املؤمترات
٧٠٠ ٢٩٣  ٤٠٥ ٠٠٠ 

 ٦٠٠ ٠٦٢ ٣  ١ ٠٨٤ ٠٠٠  (ج)ت)لغا ٦صفحة سنويًّا،  ٣٠٠الترمجة التحريرية للوثائق (
 ٣٠٠ ٣٥٦ ٣  ١ ٤٨٩ ٠٠٠  املجموع الفرعي

   ٣٠٠ ٢٧٠ ٥  ٣ ٨٨٨ ١٠٠  املجموع 
  .باعتبارها وظائف مستمرة يف هذا اجلدولاحتسبت تكاليف الوظائف   (أ)  
ث جلسات يف تشرين وثال ،٢٠١٦أربع جلسات يف حزيران/يونيه ملا جمموعه  الترمجة الشفوية ُوفِّرت  (ب)  

 ٢٠١٧حزيران/يونيه  ومخس جلسات يف ،للدورة السابعة لفريق استعراض التنفيذ ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
  .للدورة الثامنة لفريق استعراض التنفيذ

 ١ ١٤٠و ،٢٠١٦يه صفحة من الوثائق يف حزيران/يون ٣١٧ا جمموعه ملالترمجة التحريرية  ُوفِّرت  (ج)  
 ٢٣٨و ،اض التنفيذلدورة السابعة لفريق استعرل ٢٠١٦صفحة من الوثائق يف تشرين الثاين/نوفمرب 

. وترجع الزيادة يف فيذللدورة الثامنة لفريق استعراض التن ٢٠١٧الوثائق يف حزيران/يونيه  صحفة من
وكانت  ات القطرية.عدد الصفحات إىل كرب عدد ما ُأجنز من اخلالصات الوافية لتقارير االستعراض
ستعراض  سوف ختضع لالميزانية الترمجة التحريرية للوثائق قد قدرت بافتراض أن جمموع البلدان اليت

ضة خالل الدورة األوىل بلدا، غري أن العدد الفعلي للبلدان املستعَر ١٦٠خالل الدورة األوىل سيكون 
قت على االتفاقية أو ، حيث زاد عدد البلدان اليت صد٢٠١٧متوز/يوليه  ٣١بلدا حىت  ١٨٠ارتفع إىل 

كتب األمم املتحدة مات يف . ومتكنت دائرة إدارة املؤمتر٢٠٠٩انضمت إليها عما كان مقدرا يف عام 
التقرير من خالل إعادة ختصيص يف فيينا من تغطية النفقات اإلضافية لترمجة الوثائق يف الفترة املشمولة ب

التأخر يف االستعراضات  أنَّ غريمن امليزانية العادية املعتمدة.  ٢موارد الترمجة القائمة يف إطار الباب 
ات وافية أدى إىل عرض لتقارير القطرية وما يتعلق هبا من خالصالقطرية ويف وضع الصيغة النهائية ل
  دون ترمجتها. يف شكل ورقات اجتماععدد من تلك التقارير على الفريق 
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    امليزانية خارجمن ونفقاهتا  االستعراض تقديرات الدورة األوىل آللية  -ثالثًا  
ل آلية االســـتعراض. امليزانية للســـنة األوىل من عم خارجمن النفقات النهائية  ٥جلدول ا يبني  -٣

يزانية للســــنوات الثانية امل خارجمن ديرات والنفقات املؤقَّتة ، فتمثل التق٩و ٨و ٧و ٦أمَّا اجلداول 
      لعمل الدورة األوىل لآللية. ، والثالثة والرابعة واخلامسة، على التوايل

  ٥اجلدول 
  (أ)لية االستعراضللسنة األوىل من الدورة األوىل آل امليزانية خارجمن 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  فريق استعراض التنفيذمشاركة أقل البلدان منوًّا يف دورات 
  ٢٧٥ ٢٠٠  تدريب اخلرباء احلكوميني

  ٩٩ ٩٠٠  اخلرباء االستشاريون
 ١ ٤٧١ ٥٠٠  املجموع

  
ن السنة األوىل باألنشطة ع. وتتعلق النفقات املبينة ٢٠١٠بدأت السنة األوىل لآللية يف حزيران/يونيه   (أ)  

  .بلدًا ٢٧ضة وعددها هبا بشأن املجموعة األوىل من البلدان املستعرَ  املضطلع
    

  ٦اجلدول 
  (أ)امليزانية خارجمن ؤقَّتة عراض ونفقاهتا املتقديرات السنة الثانية من الدورة األوىل آللية االست

    (بدوالرات الواليات املتحدة)

  بند امليزانية

  النفقات املؤقَّتة 
  للسنة الثانية حىت 

  ٢٠١٧متوز/يوليه  ٣١
تقديرات السنة 

  الثانية

  ٧٥٨ ٢٠٠  ٧٥٣ ٠٠٠  تركةسفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املش
  ٤٧٠ ٥٠٠  ٤٠٠ ٤٢٧  ترمجة وثائق العمل

  ٢٨٧ ٠٠٠  ٢٨٧ ٠٠٠  تنفيذمشاركة أقل البلدان منوًّا يف دورات فريق استعراض ال
  ٤٥٤ ٦٠٠  ٤٥٤ ٦٠٠   تدريب اخلرباء احلكوميني

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

 ٢ ٠٠٨ ٩٠٠  ٦٠٠ ٩٦٠ ١  املجموع
  
نة عن السنة الثانية باألنشطة . وتتعلق النفقات املبي٢٠١١حزيران/يونيه  ١ بدأت السنة الثانية لآللية يف  (أ)  

  .بلدًا ٤١ضة وعددها هبا بشأن املجموعة الثانية من البلدان املستعرَ  املضطلع
  تكاليف الرواتب للوظيفة اجلديدة من فئة اخلدمات العامة  ال تشمل النفقات املبلغ عنها إالَّ  (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-دالة اجلنائية (فوالع
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  ٧اجلدول 
  (أ)امليزانية من خارجؤقَّتة تعراض ونفقاهتا املتقديرات السنة الثالثة من الدورة األوىل آللية االس

    (بدوالرات الواليات املتحدة)

  بند امليزانية

  النفقات املؤقَّتة 
  للسنة الثالثة حىت 

 تقديرات السنة الثالثة  ٢٠١٧متوز/يوليه  ٣١

   ٦٣٢ ٦٠٠  ٦٠٩ ١٠٠  تركةسفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املش
   ٤٢٦ ١٠٠  ٤١٢ ٠٠٠  ترمجة وثائق العمل

  ٢٥١ ٧٠٠  ٢٥١ ٧٠٠  تنفيذمشاركة أقل البلدان منوًّا يف دورات فريق استعراض ال
  ٤٩٠ ٢٠٠  ٤٩٠ ٢٠٠  تدريب اخلرباء احلكوميني

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

  ١ ٩٨٢ ٦٠٠  ١ ٩٤٥ ٠٠٠  املجموع
  
عن السنة الثالثة باألنشطة  . وتتعلق النفقات املبينة٢٠١٢حزيران/يونيه  بدأت السنة الثالثة لآللية يف  (أ)  

  . بلدًا ٣٥ضة وعددها هبا بشأن املجموعة الثالثة من البلدان املستعرَ  املضطلع
رتب أخرى) للفترة من تشمل النفقات املبلغ عنها تكاليف الرواتب لوظيفة من فئة اخلدمات العامة (  (ب)  

) ٣-ة اجلنائية (ف، ولوظيفة موظف منع اجلرمية والعدال٢٠١٣إىل أيار/مايو  ٢٠١٢حزيران/يونيه 
  .٢٠١٣إىل أيار/مايو  ٢٠١٢للفترة من تشرين الثاين/نوفمرب اجلديد 

    
  ٨اجلدول 

  (أ)ؤقَّتة اخلارجة عن امليزانيةتقديرات السنة الرابعة من الدورة األوىل آللية االستعراض ونفقاهتا امل

    (بدوالرات الواليات املتحدة)

  بند امليزانية

  النفقات املؤقَّتة 
  للسنة الرابعة حىت 

  ٢٠١٧متوز/يوليه  ٣١
تقديرات السنة 

  الرابعة

  ١ ٢٣٣ ٨٠٠ ٧٠٠ ٠٥٨ ١   تركةسفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املش
  ٩٣٣ ٥٠٠  ٩٠٠ ٧٠٩   ترمجة وثائق العمل

  ٢٩٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢٩٠  تنفيذمشاركة أقل البلدان منوًّا يف دورات فريق استعراض ال
  ٥٠٠ ٨٠٠ ٤٠٠ ٣٨٧  تدريب اخلرباء احلكوميني

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

 ٣ ٢٣٣ ٧٠٠ ٦٠٠ ٧٢١ ٢   املجموع 
  
نة عن السنة الرابعة باألنشطة . وتتعلق النفقات املبي٢٠١٣حزيران/يونيه  ١ بدأت السنة الرابعة لآللية يف  (أ)  

. وتشمل املجموعة الرابعة بلدًا ٧٧ضة وعددها املضطلع هبا بشأن املجموعة الرابعة من البلدان املستعرَ 
لبلدان اليت صدقت على وا ٢٠١٣من البلدان اليت كانت جزءًا من املجموعة الرابعة يف حزيران/يونيه 

  . ٢٠١٣االتفاقية أو انضمت إليها منذ حزيران/يونيه 
رتب أخرى) ولوظيفة فئة اخلدمات العامة ( من بلغ عنها تكاليف الرواتب لوظيفةتشمل النفقات امل  (ب)  

  .٢٠١٤ىل أيار/مايو إ ٢٠١٣) للفترة من حزيران/يونيه ٣-موظف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية (ف
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  ٩اجلدول 
  (أ)عن امليزانيةؤقَّتة اخلارجة تقديرات السنة اخلامسة من الدورة األوىل آللية االستعراض ونفقاهتا امل

     (بدوالرات الواليات املتحدة)
  بند امليزانية

مسة النفقات املؤقَّتة للسنة اخلا
  ٢٠١٧متوز/يوليه  ٣١حىت 

تقديرات السنة 
  اخلامسة

  ٥٢٢ ٠٠٠  ٥٢٢ ٠٠٠  لتنفيذامشاركة أقل البلدان منوًّا يف دورات فريق استعراض 
  ٩١٧ ٠٠٠  (ب)٨٣٩ ٠٠٥  خ ع (رتب أخرى)) ١، ٣-ف ١وظائف إضافية (

  ١٨ ٩٠٠  ١٧ ٦٠٠  صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت
  ١ ٤٥٧ ٩٠٠  ١ ٣٧٩ ١٠٠  املجموع

   
وبدورات الفريق،  . والنفقات املتعلقة باملوظفني٢٠١٤حزيران/يونيه  ١بدأت السنة اخلامسة يف   (أ)  

نفقات املتَّصلة بالتدريب املقدَّم يف أمَّا الاملتكبَّدة منذ بدء السنة اخلامسة، مدرجة يف إطار السنة اخلامسة. 
نة الرابعة آللية فهي مدرجة يف إطار الس ،٢٠١٤أيار/مايو  ٣١سياق االستعراضات الُقطرية بعد 

ثانية أو الثالثة أو الرابعة ضة الاالستعراض. وأدرجت النفقات األخرى املتصلة مبجموعات البلدان املستعَر
. كما أدرجت النفقات املتعلقة والثالثة والرابعة آللية االستعراض، على التوايليف إطار السنوات الثانية 

  لرابعة آللية االستعراض.يف إطار السنة ا ٢٠١٤بالبلدان اليت صدقت على االتفاقية منذ حزيران/يونيه 
وظيفة رتب أخرى) ولفئة اخلدمات العامة (من تشمل النفقات املبلغ عنها تكاليف الرواتب لوظيفة   (ب)  

  .٢٠١٧ متوز/يوليهىل إ ٢٠١٤) للفترة من حزيران/يونيه ٣-موظف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية (ف
  

    تقديرات الدورة الثانية آللية االستعراض  -رابعًا  
سنتني األوىل والثانية من  ١١و ١٠يبني اجلدوالن   -٤ تقديرات االحتياجات املالية للعمل يف ال

التقديرات إىل التكاليف املتوقعة للســــنتني األوليني من الدورة الثانية من  الثانية. وتســــتند  الدورة
ـــــتعراض، وهذه النفقات مبينة مبزيد من التفصـــــيل يف املرفق األول بتقرير مؤمتر الدول   آلية االس

  .)CAC/COSP/2015/10(  األطراف
   

  ١٠اجلدول 
  (أ)تقديرات السنة األوىل من الدورة الثانية آللية االستعراض

    (بدوالرات الواليات املتحدة)

  بند امليزانية

  النفقات املؤقَّتة 
  للسنة األوىل حىت 

  ٢٠١٧متوز/يوليه  ٣١
تقديرات السنة 

  األوىل

  ٨١٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ١٧٦   تركةسفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املش
  ٥٨٦ ٨٠٠ ٤٠٠ ٩٧   ترمجة وثائق العمل

  ٢٨٠ ٨٠٠ ٥٠٠ ٣٠٩  تنفيذمشاركة أقل البلدان منوًّا يف دورات فريق استعراض ال
  ٤٦٨ ١٠٠ ٨٠٠ ٤٠٩   تدريب اخلرباء احلكوميني



CAC/COSP/2017/13

 

8/11 V.17-06326 
 

  بند امليزانية

  النفقات املؤقَّتة 
  للسنة األوىل حىت 

  ٢٠١٧متوز/يوليه  ٣١
تقديرات السنة 

  األوىل

واجلرمية  سفر خرباء من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات
  تعراضاالسلتقدمي مساعدة حمدَّدة األهداف يف البلدان قيد 

 ٥٨ ٦٠٠  ٣٠٠ ٥٨  

  ٥٧٠ ٨٠٠  ٣٠٠ ٣١٣   (ب))٣-ف ٢، ٤-ف ١وظائف إضافية (
  ٢٢ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢  صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

  ٢ ٧٩٨ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٦٧ ١    املجموع
  
تتصل النفقات املبلغ عنها . و٢٠١٦حزيران/يونيه  ١بدأت السنة األوىل من الدورة الثانية لآللية يف   (أ)  

بلدان املستعَرضة البالغ يف إطار السنة األوىل باألنشطة املضطلع هبا بشأن املجموعة األوىل من ال
لتشغيلية املتوقعة إلجراء الدورة الثانية النفقات ا تشمل تقديرات السنة األوىل منبلدا. و ٢٩عددها 

 ٤-ف ١الة اجلنائية (موظفي منع اجلرمية والعد استعراضًا ُقطريًّا، وتكاليف رواتب ثالثة من ٣٦
تقديرات . وتشمل ال٢٠١٧حزيران/يونيه  ٣٠ إىل ٢٠١٦متوز/يوليه  ١) للفترة من ٣-ف  ٢و

ق السابعة (حزيران/يونيه التكاليف املقدرة ملشاركة مندوبني من أقل البلدان منوًّا يف دورة الفري
  ).٢٠١٦ين/ نوفمرب ) ودورته السابعة املستأنفة (تشرين الثا٢٠١٦

ي منع اجلرمية والعدالة موظفعمل ثالثة من يغطي التمويل اخلاص بالدورة الثانية التكاليف املتعلقة ب  (ب)  
إىل  ٢٠١٦متوز/يوليه من  للفترة )٤-(ف من أجل دعم الدورة الثانية على النحو التايل: األول اجلنائية

، ٢٠١٧نيه إىل حزيران/يو ٢٠١٦آب/أغسطس للفترة من  )٣-(فوالثاين ، ٢٠١٧حزيران/يونيه 
  .٢٠١٧إىل حزيران/يونيه  ٢٠١٧) للفترة من نيسان/أبريل ٣-والثالث (ف

    
  ١١اجلدول 

  (أ)تقديرات السنة الثانية من الدورة الثانية آللية االستعراض

    (بدوالرات الواليات املتحدة)
  بند امليزانية

 النفقات املؤقَّتة للسنة األوىل
  ٢٠١٧متوز/يوليه  ٣١حىت 

تقديرات السنة 
        الثانية

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

  ٢٨٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ١٤٠  مشاركة أقل البلدان منوًّا يف دورات فريق استعراض التنفيذ
  ٤٦٨ ١٠٠    تدريب اخلرباء احلكوميني

ة لتقدمي مساعدة من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميسفر خرباء 
  حمددة األهداف يف البلدان قيد االستعراض

  ٥٨ ٥٠٠  

  ٥٨٣ ٢٠٠  ٢٧ ٣٠٠  (ب))٣-ف ٢، ٤-ف ١وظائف إضافية (
  ٢٢ ٦٠٠  ٣٠٠  صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

   ٢ ٨١٠ ٥٠٠  ١٦٨ ٤٠٠  املجموع 
تصل النفقات املبلغ عنها يف . وت٢٠١٧حزيران/يونيه  ١بدأت السنة الثانية من الدورة الثانية لآللية يف   (أ)  

 ٤٨ان املستعَرضة البالغ عددها إطار السنة الثانية باألنشطة املضطلع هبا بشأن املجموعة الثانية من البلد
استعراضًا  ٣٦ملتوقعة إلجراء التشغيلية ا الدورة الثانية النفقات بلدا. وتشمل تقديرات السنة الثانية من

) للفترة ٣-ف ٢و ٤-ف ١موظفي منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ( ُقطريًّا، وتكاليف رواتب ثالثة من
ف املقدَّرة ملشاركة . وتشمل التقديرات التكالي٢٠١٨حزيران/يونيه  ٣٠إىل  ٢٠١٧متوز/يوليه  ١من 

) ودورته الثامنة ٢٠١٧ان/يونيه مندوبني من أقل البلدان منوًّا يف دورة الفريق الثامنة (مبدئيًّا يف حزير
  ). ٢٠١٧املستأنفة (تشرين الثاين/نوفمرب 

ل اخلاص بالدورة الثانية التكاليف املتعلقة بعمل اثنني من موظفي منع اجلرمية والعدالة يغطي التموي  (ب)
  لدعم الدورة الثانية. ٢٠١٧) منذ متوز/يوليه ٣-ف ١و ٤-ف ١اجلنائية (
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 االحتياجات من املوارد لعمل آلية االستعراض، واملسامهات املتلقاة  -ًاخامس  
    خارج امليزانية، والعجز يف التمويل من
ــاة خالل الفترة  أنَّ ١٣و ١٢يبني اجلــدوالن   -٥ بلغ  ٢٠١٧-٢٠١٠حجم التربعــات املتلق
ستراليا وأملانيا  ١٢ ٧٤٤ ٢٠٠جمموعه   ما إيطاليا والربازيل وبنما ودوالر، قدَّمها االحتاد الروسي وأ

سا وق سرا والصني وعمان وفرن شتاين واملوتركيا والسويد وسوي غرب واملكسيك طر وكندا وليختن
لشـــمالية والنرويج والنمســــا واململكة العربية الســـعودية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا ا

م املتحدة اإلمنائي. وقدَّم وهولندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان، باإلضـــــــافة إىل برنامج األم
إكوادور واإلمارات واالحتاد الروســي واألرجنتني وأرمينيا وإســرائيل مســامهات عينية أيضــًا كل من 

رين والربازيل والربتغال وبنن العربية املتحدة وأنغوال وأوزبكستان وإيطاليا وبابوا غينيا اجلديدة والبح
سوانا وبوركي سليمان واجلمهورية الدنا فاسو وبوت ومينيكية وسنغافورة وتركيا وجزر البهاما وجزر 

فريدي   يجي وكابوغال وسوازيلند والصني وطاجيكستان وعمان وغابون وغرينادا وفانواتو وفوالسن
مدغشـــقر واملغرب وكازاخســـتان والكامريون وكولومبيا وكرييباس وكينيا وليختنشـــتاين وماليزيا و

      ند واليونان.ومصر واململكة العربية السعودية وموريتانيا وموزامبيق والنمسا ونيبال واهل
  ١٢اجلدول 

  ٢٠١٧وز/يوليه مت ٣١امليزانية إىل آلية االستعراض، حىت  خارج نممة املقدَّاملسامهات 
    (بدوالرات الواليات املتحدة)

  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠ مجيع السنوات 
          

من  املسامهات الواردة
حىت  خارج امليزانية

  ٢٠١٧متوز/يوليه  ٣١

٦١٤ ٦٠٠  ٨١٤ ٩٠٠  ٣٩٢ ٢٦٠٠ ٠٣١ ٢١٠٠ ٠٨٥ ٢٩٠٠ ٠٩٤ ٢٥٠٠ ٧١١ ١٠٠٠ ٩٩٩ ١٢٦٠٠ ٧٤٤ ٢٠٠  

   
  ١٣اجلدول 

    ٢٠١٧متوز/يوليه  ٣١املسامهون من خارج امليزانية يف آلية االستعراض، حىت 
  املسامهون من خارج امليزانية 

عظمى وأيرلندا الشمالية، النرويج، أملانيا، السويد، فرنسا، كندا، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا ال  ٢٠١٠
  هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ا، ندا، النرويج، النمساالحتاد الروسي، أستراليا، الربازيل، السويد، سويسرا، فرنسا، قطر، ك  ٢٠١١
  املتحدة  الواليات

  أستراليا، السويد، فرنسا، املكسيك، النرويج، الواليات املتحدة  ٢٠١٢
غرب، املكسيك، النرويج، االحتاد الروسي، أستراليا، إيطاليا، السويد، سويسرا، فرنسا، قطر، امل  ٢٠١٣

  الواليات املتحدة
ة السعودية، اململكة املتحدة، اململكة العربي االحتاد الروسي، أستراليا، بنما، السويد، عمان، فرنسا،  ٢٠١٤

  النرويج، الواليات املتحدة
  أستراليا، تركيا، السويد، فرنسا، املغرب، املكسيك، الواليات املتحدة  ٢٠١٥
  ، اليابانيات املتحدةالوالاالحتاد الروسي، السويد، فرنسا، قطر، املغرب، املكسيك، النرويج،   ٢٠١٦
        نشتاينالروسي، أملانيا، إيطاليا، السويد، الصني، فرنسا، قطر، ليختاالحتاد   ٢٠١٧
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، تغطي التربعــات اليت وردت حىت اآلن تكــاليف عمــل ١٤وكمــا هو مبني يف اجلــدول   -٦
التســـيري الفعال  زال يهدد يف التمويل ماالدورة األوىل آللية االســـتعراض، يف حني أنَّ عجزًا كبريًا 

متويل إضـــــــايف من أجل متكني األمانة من حتمل عبء إىل ومثة حاجة ملحة  لعمل الدورة الثانية.
كامل العمل يف الدورة الثانية آللية االســــتعراض بطريقة مناســــبة، ومتويل التكاليف املرتبطة بإجراء 

  )١(االستعراضات القطرية ومشاركة ممثلني من أقل البلدان منوًّا يف دورات فريق استعراض التنفيذ.
د الالزمة لتســـيري ، درســـت األمانة العجز يف املوار٦/١على طلب املؤمتر يف قراره  وبناء  -٧

جديد حتليلها الســــــابق  يف الســــــنتني األوليني من الدورة الثانية لآللية. وتؤكد األمانة من العمل
سبق   الكفاءة، كما وختلص إىل أنه ال ميكن معاجلة العجز عن طريق استخدام التكاليف مبزيد من

      أوضحت للفريق العامل يف دوراته السابقة.أن 
  ١٤اجلدول 

التربعات املتلقاة، والعجز امليزانية لعمل آلية االستعراض، وخارج ن ماالحتياجات من املوارد 
  ٢٠١٧متوز/يوليه  ٣١يف التمويل، حىت 

    (بدوالرات الواليات املتحدة)
 

  جمموع االحتياجات 
  املقدرة

االحتياجات اليت تغطيها 
  العجز  امليزانية خارجمن  املسامهات

     الدورة األوىل

  ٠  ١٠ ١٥٤ ٦٠٠  ١٠ ١٥٤ ٦٠٠  مجيع السنوات
     الدورة الثانية

  ٥٠٠ ٢٠٨  ٢ ٢٤٥ ٨٠٠  ٢ ٧٩٨ ١٠٠  السنة األوىل
  ٥٠٠ ٨١٠ ٢  ٠  ٢ ٨١٠ ٥٠٠  السنة الثانية

  ٠٠٠ ٠١٩ ٣  ٦٠٠ ٥٨٩ ٢  ٥ ٦٠٨ ٦٠٠ ةجمموع السنتني األوىل والثاني
  

    

                                                            
عبء العمل والتكاليف املرتبطة بتسيري العمل يف السنتني األوليني من الدورة الثانية يف مذكرة معلومات عن ترد   )١(  

 ، املرفق األول).CAC/COSP/2015/10األمانة بشأن التكاليف املتوقعة لتشغيل اآللية يف دورهتا الثانية (انظر الوثيقة 
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      املرفق
      تان بالنفقات (من امليزانية العادية ومن خارج امليزانية)بيانان مؤقَّ  

  ١اجلدول 
  بعمل آلية االستعراض فيما يتعلقبيان مؤقَّت بنفقات امليزانية العادية     

    (بدوالرات الواليات املتحدة)
  بند امليزانية

فترة السنتني 
٢٠١١‐٢٠١٠ 

فترة السنتني 
٢٠١٣‐٢٠١٢ 

السنتني فترة 
٢٠١٥‐٢٠١٤ 

فترة السنتني 
٢٠١٧‐٢٠١٦ 

  اهبالوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة 
    

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

٧٠٠ ٨٦٥ ١ ٢ ٣٢٠ ٨٠٠ ٢ ٤٩٧ ٠٠٠ ١ ٤٧٤ ١٠٠ 

  ٥٠٠ ٢٤  ١٧ ٧٠٠  ٣٥ ١٠٠  ٢٣ ٤٠٠  صيانة احلواسيب 
 ٨٠٠ ٢٣  ٢٣ ٨٠٠  ٣٠ ٠٠٠  ٢٧ ٠٠٠  االتصاالت 

 ٠٠٠ ٩١٤ ١ ٢ ٣٦٢ ٣٠٠ ٢ ٥٦٢ ١٠٠ ١ ٥٢٤ ٥٠٠  املجموع الفرعي
 فريق استعراض التنفيذ 

   
 

  ٧٠٠ ٢٩٣  ٣٠٢ ٨٠٠  ٣١٧ ٠٠٠  ٣٥١ ٣٠٠  الترمجة الشفوية 
 ٦٠٠ ٠٦٢ ٣ ١ ٤٤٠ ٠٠٠ ٢ ٥٦٩ ٤٠٠  ٥٣٤ ٩٠٠  ترمجة الوثائق

 ٣٠٠ ٣٥٦ ٣ ١ ٧٤٢ ٨٠٠ ٢ ٨٨٦ ٤٠٠  ٨٨٦ ٢٠٠  املجموع الفرعي
     ٣٠٠ ٢٧٠ ٥ ٤ ١٠٥ ١٠٠ ٥ ٤٤٨ ٥٠٠ ٢ ٤١٠ ٧٠٠  املجموع

  ٢اجلدول   
  بعمل الدورة األوىل آللية االستعراض فيما يتعلقبيان مؤقَّت بالنفقات من خارج امليزانية     

    (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

٣٠٠ ٠٢٨ ٣ – ٧٠٠ ٠٥٨ ١ ١٠٠ ٦٠٩ ٠٠٠ ٧٥٣ ٥٠٠ ٦٠٧ 

 ٣٠٠ ٨٥٢ ١ – ٩٠٠ ٧٠٩ ٠٠٠ ٤١٢ ٤٠٠ ٤٢٧ ٠٠٠ ٣٠٣  ترمجة وثائق العمل
مشاركة أقل البلدان منوًّا يف 

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

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

  (رتب أخرى)واحدة خ ع 
– ٧٠٠ ٣١٨ ١ ٥٠٠ ٨٣٩ ٥٠٠ ٢٦٧ ٩٠٠ ١٧٤ ٨٠٠ ٣٦ 

صيانة احلواسيب وتكاليف 
  االتصاالت

– ١٠٠ ٣٤ ٦٠٠ ١٧ ٦٠٠ ٧ ١٠٠ ٧ ٨٠٠ ١ 

 ٨٠٠ ٤٧٧ ٩(أ)  ١٠٠ ٣٧٩ ١  ٦٠٠ ٧٢١ ٢ ٠٠٠ ٩٤٥ ١ ٦٠٠ ٩٦٠ ١ ٥٠٠ ٤٧١ ١  املجموع
  
استعراضًا  ١٨٠ ية إلجنازخارج امليزانمن جمموع االحتياجات املقدرة من املوارد  أنَّ ١٤يبني اجلدول   (أ)  

  دوالر. ١٠ ١٥٤ ٦٠٠ يبلغ قطريًّا يف إطار الدورة األوىل
 


