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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة السادسة

  ٢٠١٥يونيه / حزيران٥-١فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقَّت٥البند 

        املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية
   آلية استعراض تنفيذ تشغيلاملوارد والنفقات الالزمة ل    

      اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
      رة من األمانةمذكِّ    

    مقدِّمة  - أوالً  
ــ عــن النفقــات  بــشأن امليزانيــةتتــضمَّن هــذه املــذكِّرة معلومــات   -١ يف حــىت اآلن دة املتكبَّ

 مـن الـسنة األوىل حـىت     آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد     سنوات عمل 
، عملـها مـن   واخلامـسة   الثانيـة والثالثـة والرابعـة       ، والتقـديرات املنقَّحـة للـسنوات        السنة اخلامـسة  

ويرد يف مرفق هذا التقريـر بيـان        .عاتالتربُّو امليزانية العادية     من  كلٍّ وكذلك املوارد املتلقَّاة من   
 عـن الـسنوات اخلمـس األوىل مـن        ) مـن خـارج امليزانيـة     امليزانيـة العاديـة و    من  (ت بالنفقات   مؤقَّ
  . اآلليةعمل

    

                                                         
  * CAC/COSP/IRG/2015/1.  
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    آلية االستعراضب ملتعلقةاموارد ونفقات امليزانية العادية   - ثانياً  
   مــــوارد ونفقــــات امليزانيـــة العاديــــة لفتــــرات الــــسنتني  ٣ و٢ و١تتـــضمَّن اجلــــداول    -٢

  .، على التوايل٢٠١٥-٢٠١٤ و٢٠١٣-٢٠١٢ و٢٠١١-٢٠١٠
    

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

 
  ميزانية 

 )النهائية (٢٠١١‐ ٢٠١٠
  النفقات 

٢٠١١‐٢٠١٠ 
 )بدوالرات الواليات املتحدة( بند امليزانية

   الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا

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

 )أ(اإللزامية من مرتبات املوظفني

١٠٠ ٤٧٤ ١ ٦٠٠ ٤٥٨ ١ 

 ٤٠٠ ٢٣ ٤٠٠ ٢٣ )ا دوالر لكل موظف سنوي١ ٣٠٠(سيب صيانة احلوا

 ٠٠٠ ٢٧ ٠٠٠ ٢٧ )ا دوالر لكل موظف سنوي١ ٥٠٠(الت تكاليف االتصا

 ٥٠٠ ٥٢٤ ١ ٠٠٠ ٥٠٩ ١ اجملموع الفرعي

   فريق استعراض التنفيذ

)  لغات٦، ا جلسة سنوي٢٠( الترمجة الشفوية خدمات
 )ب(وخدمات املؤمترات

٣٠٠ ٣٥١ ٦٠٠ ٤٦٥ 

 ٩٠٠ ٥٣٤ ٩٠٠ ٤٧٢ )ج() لغات٦، ا صفحة سنوي١٠٠(تحريرية للوثائق الترمجة ال

 ٢٠٠ ٨٨٦ ٥٠٠ ٩٣٨ اجملموع الفرعي

 ٧٠٠ ٤١٠ ٢ ٥٠٠ ٤٤٧ ٢ اجملموع

  
ت الوظائف يف امليزانية كوظائف جديدة مع درَج، أ٢٠١١ُ-٢٠١٠فيما خيصُّ فترة السنتني   )أ(  

  . عن الزيادة يف النفقات يف سياق تقرير األداء الثاينبلغَوأُ. التوظيف أخري يفمراعاة حاالت الت
  وبذلك جاءت النفقات النهائية أقل .  جلسة٣٤قُدِّمت خدمات الترمجة الشفوية ملا جمموعه   )ب(  

  .من التقديرات
ات فريق  صفحة من الوثائق لدور٢٦٨قُدِّمت خدمات الترمجة التحريرية لترمجة ما جمموعه   )ج(  

ومن خالل االستفادة الكاملة والفعَّالة من امليزانية العادية املعتمدة، َتسنَّت تلبية االحتياجات . استعراض التنفيذ
املتزايدة للفريق يف الفترة املشمولة بالتقرير عن طريق إعادة ختصيص حصة مكتب األمم املتحدة املعين 

مث إنَّ التأخُّر يف االستعراضات القُطرية ويف َوْضع الصيغة النهائية . ئمةباملخدِّرات واجلرمية يف موارد الترمجة القا
للتقارير القُطرية وما يتعلق هبا من خالصات وافية أدَّى إىل عرض عّدة وثائق رمسية على الفريق على شكل 

  .ورقات غرفة مؤمترات دون ترمجتها
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  ٢اجلدول 
    ٢٠١٣- ٢٠١٢آلية االستعراض لفترة السنتني موارد ونفقات امليزانية العادية املتعلقة ب    

 
  ميزانية 
٢٠١٣‐٢٠١٢ 

  النفقات 
٢٠١٣‐ ٢٠١٢ 

 )بدوالرات الواليات املتحدة( بند امليزانية

   الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا

، ٣-  ف١، ٤-  ف٢، ٥-  ف١، ١-  مد١(الوظائف 
، )وظائف مستمرة)) (رتب أخرى( خ ع ١، ٢- ف ٣

 )أ(ة من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفنيصافي

٢ ٤٩٧ ٠٠٠ ٨٠٠ ٤٩٧ ٢  

٣٥ ١٠٠ ٤٠٠ ٢٦ صيانة احلواسيب  

٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٠ تكاليف االتصاالت  

٢ ٥٦٢ ١٠٠ ٢٠٠ ٥٥٤ ٢ الفرعياجملموع   

   فريق استعراض التنفيذ

) لغات ٦، ا جلسة سنوي٢٠( الترمجة الشفوية خدمات
 )ب(وخدمات املؤمترات

٣١٧ ٠٠٠ ٤٠٠ ٤٦١  

٢ ٥٦٩ ٤٠٠ ٦٠٠ ٤٠١ )ج()لغات  ٦، ا صفحة سنوي١٠٠(تحريرية للوثائق الترمجة ال  

٢ ٨٨٦ ٤٠٠ ٠٠٠ ٨٦٣  الفرعياجملموع  

٥ ٤٤٨ ٥٠٠ ٢٠٠ ٤١٧ ٣ اجملموع  

  
  . تكاليف الوظائف يف هذا اجلدول باعتبارها وظائف مستمرةتسَباحُت  )أ(  
  .٢٠١٣ و٢٠١٢ جلسة يف عامي ٢٨فوية ملا جمموعه قُدِّمت خدمات الترمجة الش  )ب(  
 صفحة من الوثائق للدورة الثالثة ١ ٣٤٠قُدِّمت خدمات الترمجة التحريرية لترمجة ما جمموعه   )ج(  

ومن خالل . ٢٠١٣ و٢٠١٢والثالثة املستأنفة والرابعة والرابعة املستأنفة لفريق استعراض التنفيذ يف عامي 
الة من امليزانية العادية املعتمدة، َتسنَّت تلبية االحتياجات املتزايدة للفريق يف الفترة املشمولة االستفادة الكاملة والفعَّ

. بالتقرير عن طريق إعادة ختصيص حصة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يف موارد الترمجة القائمة
لصيغة النهائية للتقارير القُطرية وما يتعلق هبا من خالصات مث إنَّ التأخُّر يف االستعراضات القُطرية ويف َوْضع ا

    .ة وثائق رمسية على الفريق على شكل ورقات غرفة مؤمترات دون ترمجتهاوافية أدَّى إىل عرض عدَّ
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  ٣اجلدول 
    ٢٠١٥- ٢٠١٤موارد ونفقات امليزانية العادية املتعلقة بآلية االستعراض لفترة السنتني     

 
  ميزانية 
٢٠١٥‐٢٠١٤ 

  النفقات حىت 
 ٢٠١٥فرباير / شباط٢٨

 )بدوالرات الواليات املتحدة( بند امليزانية

   الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا
، ٣-  ف١، ٤-  ف٢، ٥-  ف١، ١-  مد١(الوظائف 

، )وظائف مستمرة)) (رتب أخرى( خ ع ١، ٢- ف ٣
 )أ(نيصافية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظف

٣٠٠ ٦٩٠ ١ ٤٠٠ ٦٣٤ ٢ 

 ١٠٠ ١٧ ٣٠٠ ٢٦ صيانة احلواسيب

 ٥٠٠ ١٧ ٠٠٠ ٣٠ تكاليف االتصاالت

 ٩٠٠ ٧٢٤ ١ ٧٠٠ ٦٩٠ ٢ اجملموع الفرعي

   فريق استعراض التنفيذ

)  لغات٦، ا جلسة سنوي١٦(خدمات الترمجة الشفوية 
 )ب(وخدمات املؤمترات

١٠٠ ١٧٠ ٨٠٠ ٣٨٨ 

 ٧٠٠ ٦١٩ ٤٠٠ ٣٦١ )ج() لغات٦، اي صفحة سنو١٠٠(ائق الترمجة التحريرية للوث

 ٨٠٠ ٧٨٩ ٢٠٠ ٧٥٠ اجملموع الفرعي

   ٧٠٠ ٥١٤ ٢ ٩٠٠ ٤٤٠ ٣ اجملموع
  . تكاليف الوظائف يف هذا اجلدول باعتبارها وظائف مستمرةتسَباحُت  )أ(  
 الدورة  جلسات يف٧ (٢٠١٤  جلسة يف عام١٣قُدِّمت خدمات الترمجة الشفوية ملا جمموعه   )ب(  

  .)٢٠١٤أكتوبر / جلسات يف الدورة اخلامسة املستأنفة يف تشرين األول٦ و٢٠١٤يونيه /اخلامسة يف حزيران
لفريق امسة  صفحة من الوثائق للدورة اخل٣٤٣قُدِّمت خدمات الترمجة التحريرية لترمجة ما جمموعه   )ج(  

ومن خالل . ٢٠١٤أكتوبر /أنفة يف تشرين األول ودورته اخلامسة املست٢٠١٤يونيه /يف حزيراناستعراض التنفيذ 
االستفادة الكاملة والفعَّالة من امليزانية العادية املعتمدة، َتسنَّت تلبية االحتياجات املتزايدة للفريق يف الفترة املشمولة 

  .مجة القائمةبالتقرير عن طريق إعادة ختصيص حصة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يف موارد التر
    

    آلية االستعراضب املتعلقةاملوارد والنفقات اخلارجة عن امليزانية   - ثالثاً  
 آليـة    األوىل مـن عمـل     ةاخلارجة عـن امليزانيـة للـسن       النفقات النهائية    ٤ول  تضمَّن اجلد ي  -٣

خلارجـة  تمثِّل التقديرات املنقَّحـة والنفقـات املؤقَّتـة ا        ، ف ٨ و ٧ و ٦ و ٥ا اجلداول    أمَّ .االستعراض
ومتثِّـل التقـديرات    .  علـى التـوايل    ، لآللية للسنوات الثانية والثالثة والرابعـة واخلامـسة        عن امليزانية 

الدورة اخلامسة املستأنفة لفريـق      للتقديرات املقدَّمة خالل     املنقَّحة املقدَّمة يف هذه الوثيقة حتديثاً     
املـوارد  املقدَّمة من األمانـة بـشأن     رةيف املذكِّ  ٢٠١٤أكتوبر  /استعراض التنفيذ يف تشرين األول    

  ). CAC/COSP/IRG/2014/CRP.12(والنفقات الالزمة لعمل اآللية 
 االحتياجات واملوارد اخلارجة عن امليزانيـة هلـذه الـسنوات اخلمـس،             ٩وُيوجِز اجلدول     -٤
  .السنوات اخلمسلتلك  مصادر املسامهات اخلارجة عن امليزانية ١٠يتضمَّن اجلدول و



 

V.15-03777 5 
 

CAC/COSP/IRG/2015/4 

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

 النفقات النهائية للسنة األوىل 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(  بند امليزانية

)ب(٦٠٧ ٥٠٠ سفر املشاركني يف زيارات قُطرية واجتماعات مشتركة  
٣٠٣ ٠٠٠ ترمجة وثائق العمل  

١٨٥ ٩٠٠  يف دورات فريق استعراض التنفيذا البلدان منومشاركة أقل  
)ج(٢٧٥ ٢٠٠ تدريب اخلرباء احلكوميني

 

)ج(٩٩ ٩٠٠ اخلرباء االستشاريون
 

١ ٤٧١ ٥٠٠ اجملموع  
  

نة عن السنة والنفقات املبيَّ. ٢٠١٠يونيه /بدأت السنة األوىل من عمل اآللية يف حزيران  )أ(  
  . بلدا٢٧ًبشأن اجملموعة األوىل من البلدان املستعَرضة وعددها طلَع هبا املضاألوىل متعلقة باألنشطة 

 دولة طرفاً زيارات ٢٤، طلبت املستعَرضةالدول األطراف السبع والعشرين فيما يتعلق ب  )ب(  
وهناك بلد واحد مل ُيشَمل بزيارة . قُطرية، وُعقد اجتماعان مشتركان يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا

  .اجتماع مشتركبو قُطرية أ
        .CAC/COSP/2011/4مبزيد من التفصيل يف الوثيقة نة مبيَّهذه النفقات   )ج(  

  ٥اجلدول 
    )أ( آلية االستعراض عملالتقديرات املنقَّحة والنفقات املؤقَّتة اخلارجة عن امليزانية للسنة الثانية من    

 

  النفقات املؤقَّتة 
  للسنة الثانية حىت 

  ٢٠١٥فرباير / شباط٢٨
  التقديرات املنقَّحة 
 للسنة الثانية

 )بدوالرات الواليات املتحدة(  بند امليزانية

)ب(٦٤٨ سفر املشاركني يف زيارات قُطرية واجتماعات مشتركة  ٩٥٨ ٣٠٠ ٩٠٠  

٤٥٩ ١٠٠ ٧٠٠ ٣٧٧ ترمجة وثائق العمل  

ج(٢٨٧  يف دورات فريق استعراض التنفيذامشاركة أقل البلدان منو(  ٢٨٧ ٠٠٠ ٠٠٠  

)ج(٤٥٤ تدريب اخلرباء احلكوميني  ٤٥٤ ٦٠٠ ٦٠٠  

)ج(٣٦ ))رتب أخرى( خ ع ١، ٣-  ف١(وظائف إضافية   ٣٦ ٨٠٠ ٨٠٠  

١ ٨٠٠ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت  ١ ٨٠٠  

٢ ١٩٧ ٦٠٠ ٨٠٠ ٨٤٢ ١ اجملموع        
نة عن السنة الثانية ت املبيَّوالنفقا. ٢٠١١يونيه /بدأت السنة الثانية من عمل اآللية يف حزيران  )أ(  

  . بلدا٤١ًوعددها بشأن اجملموعة الثانية من البلدان املستعَرضة املضطلَع هبا متعلقة باألنشطة 
طرية  زيارة ق٣٣ُت جرَي، كانت قد أُاملستعَرضةالدول األطراف الواحدة واألربعني بفيما يتعلق   )ب(  
  .هذا التقريروقت تقدمي يف فيينا  اجتماعات مشتركة ٣قدت وُع

  .CAC/COSP/IRG/2013/5مبزيد من التفصيل يف الوثيقة نة مبيَّهذه النفقات   )ج(  
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  ٦اجلدول 
    )أ( آلية االستعراض عملالتقديرات املنقَّحة والنفقات املؤقَّتة اخلارجة عن امليزانية للسنة الثالثة من    

 

  النفقات املؤقَّتة 
  للسنة الثالثة حىت 

 ٢٠١٥فرباير / شباط٢٨
  التقديرات املنقَّحة 
 للسنة الثالثة

 )بدوالرات الواليات املتحدة(  بند امليزانية

)ب(٤١٠ سفر املشاركني يف زيارات قُطرية واجتماعات مشتركة  ٠٠٠ ٨٢٠ ٣٠٠ 
 ٦٠٠ ٣٩٢ ٨٠٠ ٣٠٢ ترمجة وثائق العمل 

ج(٢٥١  يف دورات فريق استعراض التنفيذامشاركة أقل البلدان منو(  ٧٠٠ ٢٥١ ٧٠٠ 
)ج(٤٩٠ تدريب اخلرباء احلكوميني  ٢٠٠ ٤٩٠ ٢٠٠ 

)ج(١٧٤ ))رتب أخرى( خ ع ١، ٣-  ف١(وظائف إضافية   ٩٠٠ ١٧٤ ٩٠٠ 
 ١٠٠ ٧ ١٠٠ ٧ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

               ٥٠٠ ١٣٦ ٢ ٠٠٠ ٦٣٧ ١ اجملموع
نة عن السنة الثالثة نفقات املبيَّوال. ٢٠١٢يونيه /من عمل اآللية يف حزيرانالسنة الثالثة بدأت   )أ(  

  . بلدا٣٥ً وعددها بشأن اجملموعة الثالثة من البلدان املستعَرضةاملضطلَع هبا متعلقة باألنشطة 
طرية  زيارة ق٢٦ُت جرَيفيما يتعلق بالدول األطراف اخلمس والثالثني املستعَرضة، كانت قد أُ  )ب(  
  .هذا التقريروقت تقدمي يف فيينا قد اجتماعان مشتركان وُع

      . CAC/COSP/IRG/2013/5مبزيد من التفصيل يف الوثيقة نة مبيَّهذه النفقات   )ج(  
  ٧اجلدول 

  التقديرات املنقَّحة والنفقات املؤقَّتة اخلارجة عن امليزانية للسنة الرابعة     
      )أ(االستعراض آليةعمل من 

 

  النفقات املؤقَّتة 
  للسنة الرابعة حىت 

 ٢٠١٥ فرباير/ شباط٢٨
  التقديرات املنقَّحة 
 للسنة الرابعة

 )بدوالرات الواليات املتحدة(  بند امليزانية

)ب(٤٩٣ سفر املشاركني يف زيارات قُطرية واجتماعات مشتركة  ٩٠٠ ٦٤٠ ١ ٦٠٠ 
 ٦٠٠ ٧٨٥ ٧٠٠ ٣٧٤ ترمجة وثائق العمل 

٥٠٠ ٢٩٠ ٥٠٠ ٢٩٠  يف دورات فريق استعراض التنفيذامشاركة أقل البلدان منو 
)ج(٣٤٠ تدريب اخلرباء احلكوميني  ٢٠٠ ٦١٢ ٢٠٠ 

)د(٢٦٧ ))رتب أخرى( خ ع ١، ٣-  ف١(وظائف إضافية   ٥٠٠ ٢٦٧ ٥٠٠ 
 ٦٠٠ ٧ ٦٠٠ ٧ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

               ٣٠٠ ٦٠٤ ٣ ١٠٠ ٧٧٤ ١ اجملموع
نة عن السنة الرابعة والنفقات املبيَّ. ٢٠١٣يونيه /من عمل اآللية يف حزيران رابعةالسنة البدأت   )أ(  

 وتشمل اجملموعة . بلدا٧٠ً وعددها بشأن اجملموعة الرابعة من البلدان املستعَرضةاملضطلَع هبا متعلقة باألنشطة 
 والبلدان اليت ٢٠١٣يونيه / من اجملموعة الرابعة يف حزيران البلدان اليت كانت جزءاًالرابعة من البلدان كلَّ

  .٢٠١٣يونيه /ت إليها منذ حزيران اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد أو انضمَّقت علىصدَّ
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قد طرية وُع زيارة ق٢٨ُفيما يتعلق بالدول األطراف السبعني املستعَرضة، كانت قد أجريت   )ب(  
ت تقدمي ا وقمة جدة اجتماعات أخرى مرحلة متقدِّودخلت أعمال التحضري لعدَّيف فيينا اجتماع مشترك واحد 

  .هذا التقرير
) دورتان(يف بانكوك وفيينا إقليمية  حلقات عمل تدريبية ٢٠١٣يونيه / منذ حزيرانُنظِّمت  )ج(  

صة اهلدف أو مساعدات خمصَّ/مت دورات تدريبية وطنية ودِّوقُ). حلقتا عمل(والقاهرة ومدينة بنما وموسكو 
  .  بلدا٣٠ًيزيد جمموعه على   ملا

) الرتب األخرى(بلَّغ عنها تكاليف الرواتب لوظيفة من فئة اخلدمات العامة تشمل النفقات امل  )د(  
      .٢٠١٤ مايو/ أيار إىل٢٠١٣يونيه /اجلديد للفترة من حزيران) ٣-ف(وملوظف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

  ٨اجلدول 
    )أ(االستعراض آليةعمل  من املوارد للسنة اخلامسة من حة املنقَّاالحتياجات    

  النفقات املؤقَّتة 
  ة حىت امسللسنة اخل

 ٢٠١٥فرباير / شباط٢٨
  التقديرات املنقَّحة 

 اخلامسةللسنة 
 )بدوالرات الواليات املتحدة( د امليزانيةبن

ب(٤٨٠ ٦٠٠ ٢٤٠  يف دورات فريق استعراض التنفيذامشاركة أقل البلدان منو(  ٦٠٠ 

)ج(٤٢٦ ٠٠٠ ٢١٠ ))رتب أخرى( خ ع ١، ٣-  ف١(وظائف إضافية   ٨٠٠ 

 ٤٠٠ ٨ ٤٠٠ ٨ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

   ٨٠٠ ٩١٥ ٠٠٠ ٤٥٩ اجملموع
. ٢٠١٥ديسمرب / إىل كانون األول٢٠١٤يونيه /تغطي السنة اخلامسة الفترة من حزيران  )أ(  

 السنة إطاريف   مدرجةدة منذ بدء السنة اخلامسةوالنفقات املتعلقة باملوظفني ودورات الفريق املتكبَّ
، فهي ٢٠١٤مايو / أيار٣١طرية بعد م بشأن االستعراضات القُصلة بالتدريب املقدَّا النفقات املتَّأمَّ. اخلامسة

صلة مبجموعات البلدان والنفقات األخرى املتَّ.  السنة الرابعة من عمل آلية االستعراضيف إطار درجةم
 السنوات الثانية والثالثة والرابعة من يف إطار على التوايل رجةداملستعَرضة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فهي م

ق على اتفاقية مكافحة الفساد قت أو سوف تصدِّوالنفقات املتعلقة بالبلدان اليت صدَّ. عمل آلية االستعراض
  . السنة الرابعة من عمل آلية االستعراضيف إطار  مدرجة٢٠١٤يونيه /بعد حزيران

يونيه / حزيران٦-٢ ( اخلامسة الفريقدورةيف ا  البلدان منوأقل من  مندوبا٢٩ًشارك   )ب(  
أكتوبر / تشرين األول١٥-١٣(اخلامسة املستأنفة ا يف دورته  أقل البلدان منومن  مندوبا٣١ً و،)٢٠١٤
 ا يف دورة الفريقرة ملشاركة مندويب أقل البلدان منووتشمل الزيادة يف التقديرات التكاليف املقدَّ). ٢٠١٤

  ).٢٠١٥نوفمرب /تشرين الثاين(ودورته السادسة املستأنفة ) ٢٠١٥ يونيه/ حزيران٥-١(السادسة 
) الرتب األخرى( تكاليف الرواتب لوظيفة من فئة اخلدمات العامة حة املنقَّتقابل التقديرات  )ج(  

كانون   إىل٢٠١٤يونيه /اجلديد للفترة من حزيران) ٣-ف(وملوظف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
      .٢٠١٥ ديسمرب/األول
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  ٩اجلدول 
موجز االحتياجات واملوارد اخلارجة عن امليزانية لتشغيل آلية االستعراض للسنوات األوىل     

    ٢٠١٥فرباير / شباط٢٨، حىت  واخلامسةوالثانية والثالثة والرابعة
  السنة اخلامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل 
  )بدوالرات الواليات املتحدة( 

٥٠٠- ٥٢٠ ٦٠٠ ٩٩٩ ٥٠٠ ٠٤١ ١٠٠١ ٥٢٨  صفر الرصيد املايل يف بداية السنة  
 ٧٠٠ ٤٣٣ ١ ٣٠٠ ٠٨٤ ٢ ٥٠٠ ٠٩٤ ٠٠٠٢ ٧١١ ٦٠٠٢ ٩٩٩ ١ املسامهات املتلقَّاة اخلارجة عن امليزانية

 ٠٠٠ ٤٥٩ ١٠٠ ٧٧٤ ١ ٠٠٠ ٦٣٧ ٨٠٠١ ٨٤٢ ٥٠٠١ ٤٧١ ١ ٢٠١٥فرباير / شباط٢٨النفقات املؤقَّتة حىت 
 ٨٠٠ ٤٥٦ ٢٠٠ ٨٣٠ ١ ٥٠٠ ٨٠٠٤٩٩ ٣٥٤ صفر االحتياجات املتوقَّعة

٥٠٠- ٥٢٠ ٥٠٠ ٥٠٠٩٩٩ ٠٤١ ١٠٠١ ٥٢٨ الرصيد املايل املتوقَّع يف هناية السنة  ٦٠٠-  ٢      
 االحتاد الروسي   من  كلٍّ عات من  دوالر يف شكل تربُّ    ١٠ ٣٢٣ ١٠٠ورد ما جمموعه    و  -٥

وأستراليا وأملانيـا وإيطاليـا والربازيـل وبنمـا والـسويد وسويـسرا وعمـان وفرنـسا وقطـر وكنـدا                     
واملغــرب واملكــسيك واململكــة العربيــة الــسعودية واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا 

ــة    ــدا والواليــات املتحــدة األمريكي ــامج األمــم املتحــدة  و الــشمالية والنــرويج والنمــسا وهولن برن
تربعـــات كمـــا قـــدَّم . ٢٠١٥ و٢٠١٤ و٢٠١٣ و٢٠١٢ و٢٠١١ و٢٠١٠إلمنـــائي لألعـــوام ا

ــة  ــة املتحــدة      مــن كــلٌّعيني ــارات العربي ــا وإســرائيل واإلم ــتني وأرميني االحتــاد الروســي واألرجن
وإيطاليــا وبــابوا غينيــا اجلديــدة والبحــرين والربازيــل والربتغــال وبــنن وبوتــسوانا وتركيــا وجــزر 

ان والـصني وعمـان وفـانواتو وفيجـي وكازاخـستان وكولومبيـا وكرييبـاس               البهاما وجزر سليم  
  .وكينيا وليختنشتاين ومدغشقر ونيبال واليونان

  ١٠اجلدول 
موجز املسامهات املتلقَّاة اخلارجة عن امليزانية للسنوات األوىل والثانية والثالثة والرابعة     

    ٢٠١٥فرباير / شباط٢٨ آلية االستعراض، حىت  عملمن
 ملسامهات اخلارجة عن امليزانيةا 

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

نرويج، االحتاد الروسي، أستراليا، الربازيل، السويد، سويسرا، فرنسا، قطر، كندا، ال ٢٠١١عام 
 النمسا، الواليات املتحدة األمريكية

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

 النرويج، الواليات املتحدة األمريكية

 ٢٠١٤عام 
االحتاد الروسي، أستراليا، بنما، السويد، عمان، فرنسا، اململكة العربية السعودية، 

 ، النرويج، الواليات املتحدة األمريكيةتحدةاململكة امل
  أستراليا  ٢٠١٥عام 
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وتغطــي التربعــات الــيت َوَرَدت حــىت اآلن تكــاليف الــسنة األوىل واحتياجــات اآلليــة يف      -٦
 املنقَّحـة  بنـاء علـى التقـديرات        ٢٠١٥ثة والرابعة واخلامـسة حـىت هنايـة عـام           السنوات الثانية والثال  

دِّدت يف الـدورة    للسنوات الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة من عمل آلية االستعراض حـسبما حُـ            
) CAC/COSP/IRG/2014/CRP.12 (٢٠١٤أكتـوبر  /املستأنفة اخلامـسة للفريـق يف تـشرين األول        

نـة يف  ة مـن عمـل آليـة االسـتعراض املبيَّ       سحة من املوارد للسنة اخلام    ت املنقَّ وبناء على االحتياجا  
  . من هذه الوثيقة٨اجلدول 

ويـضاف إىل ذلـك   .  دوالر٢ ٦٠٠امسة ومن املتوقَّع أن يبلغ العجز يف هناية السنة اخل          -٧
ر أن يلـزم    قـدَّ مـن امل   لذا فإنَّ تكتمل كلها بنهاية السنة اخلامسة، و     ن  طرية ل  االستعراضات القُ  أنَّ

 مليــون دوالر مــن املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة لتغطيــة متديــد الــوظيفتني         ١,٥مــا مقــداره  
 وتكــاليف إمتــام  شــهرا١٨ًملــدة )) رتــب أخــرى( خ ع ١ و٣- ف١(اخلــارجتني عــن امليزانيــة 
  .طرية للدورة األوىلمجيع االستعراضات القُ
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    املرفق
  ) امليزانيةخارج نية العادية ومن من امليزا(لنفقات بابيان مؤقَّت     

      )أ( آلية االستعراض من عمل األوىلمسللسنوات اخل
نفقات السنة 
 األوىل

نفقات السنة 
 الثانية

نفقات السنة 
 الثالثة

نفقات السنة 
 الرابعة

نفقات السنة 
 اخلامسة

 )بدوالرات الواليات املتحدة( بند امليزانية
       )ب(امليزانية العادية

      الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا
، ٤- ف٢، ٥-  ف١، ١- مد١(الوظائف 

  ))أ ر( خ ع ١، ٢- ف٣، ٣-ف ١
٣٠٠ ٦٩٠ ١ ٣٠٠ ٣٥٥ ١ ٧٠٠ ١٤١ ١ ٥٠٠ ٠٣٦ ١ ٦٠٠ ٤٣٧ 

 ١٠٠ ١٧ ٢٠٠ ١٧ ٩٠٠ ١٧ ٧٠٠ ١١ ٧٠٠ ١١ صيانة احلواسيب
 ٥٠٠ ١٧ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ١٥ ٥٠٠ ١٣ ٥٠٠ ١٣ االتصاالت

 ٩٠٠ ٧٢٤ ١ ٥٠٠ ٣٨٧ ١ ٦٠٠ ١٧٤ ١ ٧٠٠ ٠٦١ ١ ٨٠٠ ٤٦٢ اجملموع الفرعي

      فريق استعراض التنفيذ
 ١٠٠ ١٧٠ ٥٠٠ ١٢٨ ٥٠٠ ١٨٨ ٤٠٠ ١٨٥ ٩٠٠ ١٦٥ الترمجة الشفوية 
 ٧٠٠ ٦١٩ ٤٠٠ ٩٩٩ ١ ٠٠٠ ٥٧٠ ٠٠٠ ٢٢٩ ٩٠٠ ٣٠٥  ترمجة الوثائق

 ٨٠٠ ٧٨٩ ٩٠٠ ١٢٧ ٢ ٥٠٠ ٧٥٨ ٤٠٠ ٤١٤ ٨٠٠ ٤٧١ اجملموع الفرعي

 ٧٠٠ ٥١٤ ٢ ٤٠٠ ٥١٥ ٣ ١٠٠ ٩٣٣ ١ ١٠٠ ٤٧٦ ١ ٦٠٠ ٩٣٤  من امليزانية العادية النفقاتجمموع

      )ج(من خارج امليزانية
سفر املشاركني يف زيارات قُطرية واجتماعات   

 مشتركة
 صفر ٦٠٠ ٤٩٣ ٣٠٠ ٤١٠ ٩٠٠ ٦٨٤ ٥٠٠ ٦٠٧

 صفر ٧٠٠ ٣٧٤ ٨٠٠ ٣٠٢ ٧٠٠ ٣٧٧ ٠٠٠ ٣٠٣ ترمجة وثائق العمل  
مشاركة أقل البلدان منواً يف دورات فريق   

 استعراض التنفيذ
٦٠٠ ٢٤٠ ٥٠٠ ٢٩٠ ٧٠٠ ٢٥١ ٠٠٠ ٢٨٧ ٩٠٠ ١٨٥ 

 صفر ٢٠٠ ٣٤٠ ٢٠٠ ٤٩٠ ٦٠٠ ٤٥٤ ٢٠٠ ٢٧٥ تدريب اخلرباء احلكوميني  
 صفر صفر صفر صفر ٩٠٠ ٩٩ اخلرباء االستشاريون  
 ٠٠٠ ٢١٠ ٥٠٠ ٢٦٧ ٩٠٠ ١٧٤ ٨٠٠ ٣٦ صفر) ه()أ  ر(ع    ووظيفة واحدة خ)د(٣- وظيفة واحدة ف  
 ٤٠٠ ٨ ٦٠٠ ٧ ١٠٠ ٧ ٨٠٠ ١ صفر صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت  
 ٠٠٠ ٤٥٩ ١٠٠ ٧٧٤ ١ ٠٠٠ ٦٣٧ ١ ٨٠٠ ٨٤٢ ١ ٥٠٠ ٤٧١ ١  من خارج امليزانية النفقاتجمموع  

   ٧٠٠ ٩٧٣ ٢ ٥٠٠ ٢٨٩ ٥ ١٠٠ ٥٧٠ ٣ ٩٠٠ ٣١٨ ٣ ١٠٠ ٤٠٦ ٢ اجملموع الكلي
يونيه /اآللية األنشطة املضطلَع هبا يف الفترة اليت تبدأ من حزيرانعمل بل السنة األوىل من تقا  )أ(  
وتقابل السنة الثانية األنشطة املضطلَع هبا يف الفترة اليت تبدأ من .  بلدا٢٧ً أول خالهلا واليت اسُتعرض ٢٠١٠
ا السنة الثالثة أمَّ.  بلدا٤١ًن وعددها  الدفعة التالية من البلداخالهلا واليت اسُتعرضت ٢٠١١يونيه /حزيران

.  بلدا٣٥ً خالهلا واليت اسُتعرض ٢٠١٢يونيه /فتقابل األنشطة املضطلَع هبا يف الفترة اليت تبدأ من حزيران
جيري فيها  واليت ٢٠١٣يونيه /وتقابل السنة الرابعة األنشطة املضطلَع هبا يف الفترة اليت تبدأ من حزيران

 وتقابل السنة اخلامسة األنشطة املضطلع هبا يف الفترة من . بلدا٧٠ًالية من البلدان وعددها الدفعة التاستعراض 
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ق على اتفاقية مكافحة ا البلدان اليت سوف تصدِّأمَّ. ٢٠١٥ديسمرب / إىل كانون األول٢٠١٤يونيه /حزيران
  . اإلبالغ، فسوف ُتدرج مع هذا يف إطار السنة الرابعة ألغراض ٢٠١٥الفساد على مدار عام 

النفقات ف.  فيما عدا السنة اخلامسةنفقات امليزانية العادية حسب السنة التقومييةت درَجأُ  )ب(  
 السنوات األوىل والثانية والثالثة مدرجة يف إطار ٢٠١٣ و٢٠١٢ و٢٠١١ و٢٠١٠دة يف األعوام املتكبَّ

  . السنة اخلامسة فمدرجة يف٢٠١٥-٢٠١٤دة أثناء الفترة ا النفقات املتكبَّ أمَّ. التوايلوالرابعة على
 األنشطة  إىل سنوات آلية االستعراض، أْي النفقات اخلارجة عن امليزانية استناداًأدرجت  )ج(  

  . يف سنة معيَّنة من سنوات اآلليةاملستعَرضة البلدان املضطلَع هبا فيما خيصُّ
تياجات املساعدة التقنية نع اجلرمية والعدالة اجلنائية لتحليل ومتابعة احمعين مبموظف   )د(  

  .من خالل آلية االستعراضاملستبانة 
  . املذكورة أعاله، وكذلك دعم آلية االستعراض بصفة عامة٣-لدعم وظيفة ف  ) ه(  

 


