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 فريق استعراض التنفيذ 
 الدورة الثالثة عشرة 

 2022حزيران/يونيه    17- 13فيينا،  
 * المؤقت من جدول األعمال    3البند  

    المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية 
الموارد والنفقات الخاصة بتسيير عمل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة   

 لمكافحة الفساد
 

 مذكرة من األمانة  
 

 مقدمة  - أول  
 شـــــــــــــــ ا /  28تقـد  ذـ ا المـ  رة تحـديـلا لممتمومـاع المتتمقـق ـتالنتقـاع المتطـبدة في انـا  الميزانـيق حت   -1

من أجل عمل الدو تين األول  واللانيق آلليق اسـتترا  تنتي  اتتاييق األمم المتحدة لماافحق التاـا ،   2022فبراير 
والنتقاع المتوقتق، والتجز الحالي في الموا   الالزمق  وبالموا   المتمقاة سواء من الميزانيق التا يق ومن التبرعاع،

 لتايير عمل اآلليق.

ــيير عمل  ليق  -2 ــق  تاــ ــان الموا   والنتقاع العالــ ــاتقق التي قدمتةا األمانق تاــ ــتطمل الم  رة الاــ وذي تاــ
(، التي ُقد ِّمت ال  فريق اســـــــــــــتترا  التنتي  في  و ته اللانيق CAC/COSP/IRG/2021/5اســـــــــــــتترا  التنتي   
 .2021حزيران/يونيه  18ال   14عارة في التترة من 

  
 موارد الميزانية العادية ونفقاتها الخاصة بآلية استعراض التنفيذ  - ثانيا  

، و ـ ـلم موا   الميزانـيق التـا ـيق ونتـقاتةـا  2020-2010نتـقاع الميزانـيق التـا ـيق لمتترة  1يتر  الجـدول  -3
 .2022و 2021لتامي 

 

 __________ 

 * CAC/COSP/IRG/2022/1. 

http://undocs.org/CAC/COSP/IRG/2021/5
http://undocs.org/CAC/COSP/IRG/2022/1
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 1الجدول    

 2022شباط/فبراير    28، حتى  2022- 2010بيان مؤقت بنفقات الميزانية العادية الخاصة بتسيير عمل آلية استعراض التنفيذ للفترة    

   دوال اع الوالياع المتحدة(

  ند الميزانيق

  أ( 2010– 2020

 النتقاع 

2021  2022 

 النتقاع  االعتما اع  النتقاع  االعتما اع 
 

      نفقات الوظائف ونفقات التشغيل العامة المتعلقة بها     

 270 300 1  790 000 1  623 900 1  933 300 13  734 500  ب(خ ع   تب أخرى(( 1،  2-ف 3، 3-ف 3، 4-ف 3، 5-ف 1، 1-مد 1الوظائف  

 3 600 21 600 21 600 21 600 178 700 ليانق الحواسيب 

 3 400 20 400 20 400 20 400 172 300 االتصاالع 

 277 300 1  832 000 1  665 900 1  975 300 14  085 500 المجموع الفرعي

      التنفيذفريق استعراض 

 - 202 400 203 300 202 500 1  816 500  ج(الترجمق الاتويق

 - 530 000 565 100 554 100 8  293 700   (ترجمق الوثائق

 - 732 400 768 400 756 600 10 110 200 المجموع الفرعي

 277 300 2  564 400 2  434 300 2  731 900 24  195 700 المجموع

 
في الم  رتين المتين قدمتةما األمانق تاان الموا   والنتقاع العالق  تايير عمل  ليق استترا  تنتي  اتتاييق األمم المتحدة   2020-2010تر  التتاليل المتتمقق تموا   الميزانيق التا يق ونتقاتةا لمتترة   أ(

 (. CAC/COSP/IRG/2021/5و CAC/COSP/IRG/2020/4لماافحق التاا   

  ولتةا وظائف ماتمرة. 2022و 2021في ذ ا الجدول، ُحابت تطاليف الوظائف االثنتي عارة في عامي   ب(

 جماق لدو اع فريق استترا  التنتي .  16موعه ، ُقدمت خدماع الترجمق الاتويق لما مج 2021فيما يتتمق تتا    ج(

ال  عد  ما ُأنجز من خاللاع وافيق لتقا ير   2021من الوثائق. وترجع الزيا ة الطفيتق في عد  الصتحاع في عا    اع لتح 306، ُقدمت خدماع الترجمق التحريريق لما مجموعه 2021فيما يتتمق تتا     (
 مدا، غير أن التد  التتمي لمبمدان  160الترجمق التحريريق لموثائق قد ُقد ِّ ع تافترا  أن مجموع البمدان التي ستعضع لالستترا  ضمن انا  الدو ة األول  سياون  االستتراضاع القطريق. و انت ميزانيق

. وتمانت  ائرة ا ا ة  2009، اذ زا  عد  البمدان التي لدَّقت عم  االتتاييق أو انضمت اليةا عما  ان مقد ا في عا  2022ش ا /فبراير  28 مدا حت   188الماتتَرضق ضمن انا  الدو ة األول  ا تتع ال   
من الميزانيق  2جو ة في انا  ال اب  عصيص موا   الترجمق المو المؤتمراع في ماتب األمم المتحدة في فيينا من تغطيق النتقاع اإلضافيق لترجمق الوثائق في التترة المامولق تالتقرير من خالل اعا ة ت

 التا يق الموافق عميةا. 

 

http://undocs.org/CAC/COSP/IRG/2020/4
http://undocs.org/CAC/COSP/IRG/2021/5
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التقديرات الخاصة بالدورة األولى آللية استعراض التنفيذ ونفقاتها الخارجة  -ثالثا  
 الميزانية عن 
عرضـــــــــا لمتقديراع العالـــــــــق تالاـــــــــنتين األول  والعاماـــــــــق من عمل الدو ة األول  ل ليق   2يقد  الجدول  - 4

ولنتقاتةا النةائيق العا جق عن الميزانيق، و  لم لمتقديراع والنتقاع المؤقتق العالـق تالاـنواع اللانيق واللاللق والراتتق، 
 يــق اســـــــــــــتترا  التنتيــ . وقــد  ــدأع الاـــــــــــــنــق األول  ل ليــق في حزيران/ عم  التوالي، من عمــل الــدو ة األول  آلل 

. وتتتمق النتقاع المبمَّغ عنةا ضـــــمن انا  الاـــــنق األول  تاألناـــــطق المضـــــطمع  ةا تاـــــان المجموعق 2010 يونيه 
. وتتتمق 2011 مدا. وبدأع الاـنق اللانيق ل ليق في حزيران/يونيه    27األول  من البمدان الماـتتَرضـق، ال الغ عد ذا  

النتقاع المبمَّغ عنةا ضـــــــــمن انا  الاـــــــــنق اللانيق تاألناـــــــــطق المضـــــــــطمع  ةا تاـــــــــان المجموعق اللانيق من البمدان  
. وتتتمق النتقاع المبمَّغ  2012 مدا. وبدأع الاـــــــنق اللاللق ل ليق في حزيران/يونيه    41الماـــــــتتَرضـــــــق، ال الغ عد ذا 

ضــــطمع  ةا تاــــان المجموعق اللاللق من البمدان الماــــتتَرضــــق، ال الغ  عنةا ضــــمن انا  الاــــنق اللاللق تاألناــــطق الم 
ــنق الراتتق ل ليق في حزيران/يونيه   35عد ذا  ــمن انا   2013 مدا. وبدأع الاـــــــــ . وتتتمق النتقاع المبمَّغ عنةا ضـــــــــ

 مدا.   85الاـــــنق الراتتق تاألناـــــطق المضـــــطمع  ةا تاـــــان المجموعق الراتتق من البمدان الماـــــتتَرضـــــق، ال الغ عد ذا  
وتمم التي   2013وتامل المجموعق الراتتق من البمدان تمم التي  انت جزءا من المجموعق الراتتق في حزيران/يونيه  

قت عم  االتتاييق أو انضــمت اليةا من  حزيران/يونيه     2014. وبدأع الاــنق العاماــق في حزيران/يونيه  2013لــدَّ
لين من  . وال تغطي 2017وانتةت في  انون األول/ ياــمبر   الاــنق العاماــق ســوى النتقاع المتتمقق تالموظتين المموَّ

موا   خا جق عن الميزانيق والتاممين في مجال  عم االستتراضاع الُقطريق التي أجريت ضمن انا  الانواع اللانيق  
، وماـــا  ق 2017ال   انون األول/  ياـــمبر    2014واللاللق والراتتق من الدو ة األول ، في التترة من حزيران/يونيه  

. أما النتقاع المتصـــــــــمق 2015و   2014أقل البمدان نموا في  و اع فريق اســـــــــتترا  التنتي  التي عقدع في عامي 
، فةي مد جق ضــمن انا   2014أيا /مايو   31تالتد يب المقد  في ســياا االســتتراضــاع الُقطريق التي ُأجريت تتد 

ــنق الراتتق ل ليق.  ــق اللانيق أو اللاللق أو الراتتق   الاـ ــتتَرضـ ــمق تمجموعاع البمدان الماـ وُأ  جت النتقاع األخرى المتصـ
ــدقت عم   ــنواع اللانيق واللاللق والراتتق ل ليق، عم  التوالي. أما النتقاع المتتمقق تالبمدان التي لـــ ــمن انا  الاـــ ضـــ

 الراتتق ل ليق. ، فةي مد جق ضمن انا  الانق 2014االتتاييق من  حزيران/يونيه  
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 2الجدول    

 2022شباط/فبراير    28التقديرات الخاصة بالدورة األولى آللية استعراض التنفيذ ونفقاتها الخارجة عن الميزانية، حتى    

   دوال اع الوالياع المتحدة(

 جميع الانواع   الانق العاماق  الانق الراتتق   الانق اللاللق  الانق اللانيق  الانق األول   

 النتقاع  التقديراع  النتقاع  التقديراع  النتقاع  التقديراع  النتقاع  التقديراع  النتقاع  التقديراع  النتقاع  التقديراع   ند الميزانيق

ستر الماا  ين في الزيا اع الُقطريق               
 واالجتماعاع الماتر ق 

500 607 500 607 200 758 000 753 600 632 600 634 800 233  1 600 161  1 - - 100 232  3 700 156  3 

 1  900 100 2  133 100 - - 738 500 933 500 423 300 426 100 435 300 470 500 303 000 303 000 ترجمق وثائق التمل 

ماا  ق أقل البمدان نموا في  و اع  
 فريق استترا  التنتي 

900 185 900 185 000 287 000 287 700 251 700 251 500 290 500 290 000 522 000 522 100 537  1 100 537  1 

 1  609 300 1  635 000 - - 389 300 415 000 490 200 490 200 454 600 454 600 275 200 275 200 تد يب العبراء الحاوميين

 99 900 99 900 - - - - - - - - 99 900 99 900 االستاا يون 

ووظيتق   3-واحدة  رت ق فوظيتق 
 واحدة خ ع   تب أخرى( 

- - 800 36 800 36 900 174 900 174 500 267 500 267 100 962 100 962 300 441  1 300 441  1 

ليانق الحواسيب وتطاليف  
 االتصاالع

- - 800 1 800 1 100 7 100 7 600 7 600 7 300 24 300 24 800 40 800 40 

 9  785 200 10 119 300 1  508 400 1  508 400 2  855 000 3  147 900 1  981 800 1  982 600 1  968 500 2  008 900 1  471 500 1  471 500 المجموع

 جميع الانواع      الانق الراتتق   الانق اللاللق  الانق اللانيق  الانق األول   

 27 عدد البلدان المستعَرضة 

 

41 

 

35 

 

85 

    

188 
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 التقديرات الخاصة بالدورة الثانية آللية استعراض التنفيذ  - رابعا  
التقديراع العالـــــــــق تتمل الاـــــــــنواع األول  واللانيق واللاللق والراتتق والعاماـــــــــق من  3يتر  الجدول   -5

الــدو ة اللــانيــق ونتقــاتةــا المؤقتــق العــا جــق عن الميزانيــق. و مــا ذو مبيَّن في مــ  رة األمــانــق عن الموا   والنتقــاع 
(،  CAC/COSP/IRG/2018/4   العالق  تايير عمل  ليق استترا  تنتي  اتتاييق األمم المتحدة لماافحق التاا 

تاــــــــتند التوقتاع ال  افترا  متا ا أن التدا ير الحاليق الراميق ال  تحقيق وفو اع في التطاليف ســــــــوف ياــــــــتمر 
ــنق األول  من الدو ة اللانيق ل ليق في حزيران/يونيه  تتتمق النتقاع المبمَّغ عنةا  . و 2016تطبيقةا. وقد  دأع الاــــــــ

 مدا(،   29ضــمن انا  الاــنق األول  تاألناــطق المضــطمع  ةا تاــان المجموعق األول  من البمدان الماــتتَرضــق  
ــتر خبراء من ماتب األمم المتحدة المتني تالمعد اع والجريمق  الماتب( لتقديم   ــطق التد يب وســـــــــــ و  لم تاناـــــــــــ

. وقد  دأع الاـنق اللانيق من الدو ة  2017حزيران/يونيه   30تَرضـق حت  ماـاعدة محد ة الةدف في البمدان الماـت 
. وتتتمق النتـقاع المبمَّغ عنةـا ضــــــــــــــمن انا  الاـــــــــــــــنق الـلانـيق تاألناــــــــــــــطق  2017الـلانـيق ل لـيق في حزيران/يونـيه  

خبراء   مدا(، و  لم تاناــطق التد يب وســتر  48المضــطمع  ةا تاــان المجموعق اللانيق من البمدان الماــتتَرضــق  
ــتتَرضـــــــــــق في التترة من   ال    2017تموز/يوليه   1من الماتب لتقديم ماـــــــــــاعدة محد ة الةدف في البمدان الماـــــــــ

. وتتتمق النتقاع 2018. وبدأع الاـــــنق اللاللق من الدو ة اللانيق ل ليق في حزيران/يونيه  2018حزيران/يونيه  30
 ةا تاــان المجموعق اللاللق من البمدان الماــتتَرضــق    المبمَّغ عنةا ضــمن انا  الاــنق اللاللق تاألناــطق المضــطمع

. وقد  دأع 2019حزيران/يونيه   30ال    2018تموز/يوليه   1 مدا(، و  لم تاناــطق التد يب في التترة من  36 
. وتتتمق النتقاع المبمَّغ عنةا ضــــمن انا  الاــــنق  2019الاــــنق الراتتق من الدو ة اللانيق ل ليق في حزيران/يونيه  

 مدا(، و  لم تاناـــــطق   37الراتتق تاألناـــــطق المضـــــطمع  ةا تاـــــان المجموعق الراتتق من البمدان الماـــــتتَرضـــــق  
ــاعــدة   محــد ة الةــدف في البمــدان الماــــــــــــــتتَرضـــــــــــــــق في التترة التــد يــب وســــــــــــــتر خبراء من الماتــب لتقــديم ماـــــــــــــ

ــنق العاماــــــــق من الدو ة اللانيق ل ليق في  2020حزيران/يونيه   30ال    2019تموز/يوليه   1 من . وقد  دأع الاــــــ
ــنق العاماـــــــــق تاألناـــــــــطق المضـــــــــطمع  ةا 2020حزيران/يونيه   . وتتتمق النتقاع المبمَّغ عنةا ضـــــــــمن انا  الاـــــــ

 مدا(، و  لم تاناــطق التد يب وســتر خبراء من الماتب  38من البمدان الماــتتَرضــق  المجموعق العاماــق  تاــان
لتقديم مااعدة محد ة الةدف في البمدان الماتتَرضق. وُيبمَّغ عن نتقاع ماا  ق أقل البمدان نموا في  و اع فريق  

 استترا  التنتي  ضمن انا  األفرقق المتنيق لتمم الانق.

 

http://undocs.org/CAC/COSP/IRG/2018/4
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 3الجدول     

 2022شباط/فبراير    28التقديرات الخاصة بالدورة الثانية آللية استعراض التنفيذ ونفقاتها الخارجة عن الميزانية، حتى    

   دوال اع الوالياع المتحدة(

 
 جميع الانواع   الانق العاماق  الانق الراتتق   الانق اللاللق  الانق اللانيق  الانق األول  

 النتقاع  التقديراع  النتقاع  التقديراع  النتقاع  التقديراع  النتقاع  التقديراع  النتقاع  التقديراع  النتقاع  التقديراع   ند الميزانيق

ستر الماا  ين في الزيا اع               
 الُقطريق واالجتماعاع الماتر ق 

600 379 600 301 800 702 800 387 300 555 900 151 300 540 600 37 300 465 500 13 300 643  2 400 892 

 703 400 2  269 700 36 600 388 700 109 600 451 400 52 600 464 000 245 900 601 900 258 700 363 700 ترجمق وثائق التمل 

ماا  ق أقل البمدان نموا في  
  و اع فريق استترا  التنتي 

500 309 500 309 100 243 100 243 000 311 900 236 000 311 100 147 000 311 800 18 600 485  1 400 955 

 778 100 1  815 800 55 500 352 000 81 300 352 000 49 000 352 000 182 500 350 000 409 800 409 800 تد يب العبراء الحاوميين

ستر خبراء الماتب لتقديم 
مااعدة محد ة الةدف في  

 البمدان الماتتَرضق 

300 58 300 58 500 58 900 26 500 58 700 20 500 58 600 25 500 58 - 300 292 500 131 

 ، 4-ف 1وظائف اضافيق  
 ( 3-ف 2

300 313 300 313 400 207 400 207 - - - - - - 700 520 700 520 

الحواسيب وتطاليف  ليانق 
 االتصاالع

900 7 900 7 100 5 100 5 - - - - - - 000 13 000 13 

 3  994 500 9  040 400 124 400   1 575 500  401 200 1  713 200 511 100 1  740 800 1  298 700 2  168 800 1  659 100 1  842 100 المجموع

 جميع الانواع    الانق العاماق  الانق الراتتق   الانق اللاللق  الانق اللانيق  الانق األول   

 188   38  37  36  48  29 عدد البلدان المستعَرضة 
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استعراض التنفيذ، والتبرعات المتلقاة من خارج  الموارد الالزمة لتسيير عمل آلية  -خامسا  
 الميزانية، والعجز في التمويل

  18 423 200مـا مجموعـه   2021و   2010، و   في التترة  ين عـامي  5و  4كمـا يتضـــــــــــــ  من الجـدولين   - 6
نمائي وبنما وتر يا   وال  من التبرعاع من االتحا  الروســي وأســتراليا وألمانيا وليطاليا والبرازيل وبرنامم األمم المتحدة اإل 

والدانمرك والاــــويد وســــوياــــرا والصــــين وفرناــــا وقطر و ازاخاــــتان و ندا وليعتناــــتاين والمغرب والمتوضــــيق األو وبيق  
ــا وذولندا   ــماليق والنرويم والنماــــ ــتو يق والمممطق المتحدة لبريطانيا الت م  وأيرلندا الاــــ ــيم والمممطق التربيق الاــــ والمااــــ

ريايق والياتان. وقدَّ  ماــاذماع عينيق أيضــا  ل من االتحا  الروســي واأل جنتين وأ مينيا وأســتراليا  والوالياع المتحدة األم 
ولســـــــــــرائيل ولســـــــــــواتيني ولكوا و  واإلما اع التربيق المتحدة وأنغوال وأوزبااـــــــــــتان وليطاليا وبا وا غينيا الجديدة وال حرين  

وبو  ــا  ــوانــ وبميز وبنن وبوتــــان وبوتاـــــــــــ والبرتغــــال  ــميمــــان  والبرازيــــل  ــا وجز  ســـــــــــ ــامــ ــا وجز  البةــ ــاســـــــــــــو وتر يــ فــ ــا    ينــ
ــتان وغا ون وغرينا ا وفيانا وفانواتو وفيجي  والجمةو يق  ــين وناجيااــ ــنغال والصــ ــنغافو ة والاــ الدومينيايق وزم ا وي وســ

فير ي و ازاخاـــــــــتان والطاميرون و ولومبيا و يري او و ينيا وليعتناـــــــــتاين وماليزيا ومدغاـــــــــقر ومصـــــــــر  وقطر و ا و 
 والماايم والمممطق التربيق الاتو يق ومو يتانيا وموزامبيق وميانما  والنماا وني ال وذايتي والةند واليونان.   والمغرب 

 
 

 4الجدول 

 2022شباط/فبراير    28التبرعات المتلقاة من خارج الميزانية من أجل آلية استعراض التنفيذ، حسب السنة، حتى  

   دوال اع الوالياع المتحدة(

 التبرعاع المقدمق من خا ج الميزانيق 

  
2010 600 999  1 

2011 000 711  2 

2012 500 094  2 

2013 800 085  2 

2014 100 031  2 

2015 500 392 

2016 700 813 

2017 300 099  2 

2018 400 906 

2019 600 116  2 

2020 100 479 

2021 600 693 

 18  423 200 مجموع جميع السنوات

 
 

 5الجدول 

 2022شباط/فبراير    28الجهات المتبرعة خارج إطار الميزانية من أجل آلية استعراض التنفيذ، حسب السنة، حتى  
 

 الجةاع المتبرعق خا ج انا  الميزانيق 

  
  رنامم األمم المتحدة اإلنمائيألمانيا، الاويد، فرناا،  ندا، الماايم، المممطق المتحدة، النرويم، ذولندا، الوالياع المتحدة،  2010

 االتحا  الروسي، أستراليا، البرازيل، الاويد، سويارا، فرناا، قطر،  ندا، النرويم، النماا، الوالياع المتحدة  2011

 أستراليا، الاويد، فرناا، الماايم، النرويم، الوالياع المتحدة  2012
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 الجةاع المتبرعق خا ج انا  الميزانيق 

  
 سويارا، فرناا، قطر، المغرب، الماايم، النرويم، الوالياع المتحدة االتحا  الروسي، أستراليا، ايطاليا، الاويد، 2013

 االتحا  الروسي، أستراليا،  نما، الاويد، فرناا، المممطق التربيق الاتو يق، المممطق المتحدة، النرويم، الوالياع المتحدة 2014

 ةأستراليا، تر يا، الاويد، فرناا، المغرب، الماايم، الوالياع المتحد 2015

 االتحا  الروسي، الاويد، فرناا، قطر، المغرب، الماايم، النرويم، الوالياع المتحدة، الياتان 2016

 الوالياع المتحدة، الياتان   االتحا  الروسي، ألمانيا، ايطاليا،  نما، الاويد، الصين، فرناا، قطر،  ندا، ليعتناتاين، الماايم، النماا،  2017

 الروسي، أستراليا، ألمانيا،  نما، تر يا، الاويد، فرناا، المتوضيق األو وبيق، الماايم، الياتاناالتحا   2018

 المتحدة، الياتان االتحا  الروسي، ألمانيا،  نما، الدانمرك، فرناا،  ازاخاتان، الماايم، الوالياع  2019

 الياتاناالتحا  الروسي،  ازاخاتان، الوالياع المتحدة،  2020

 االتحا  الروسي،  نما، فرناا، الماايم، الوالياع المتحدة 2021

 

ــ ما ذو مبيَّن في الجدول   - 7 ــ ا /فبراير   28، فإن التبرعاع المتمقاة من خا ج الميزانيق حت  6وحاـ   2022شـ
ــتترا  التنتي . وال يزال   ــنواع األول  من الدو ة اللانيق آلليق اســ ــيير عمل الدو ة األول  واأل بع ســ تغطي تطاليف تاــ

 يتتين تغطيته لتمبيق مجموع االحتياجاع المقد ة ل ليق.  وال    736  500ثمق عجز في التمويل قد ا  

  
 6الجدول 

 يير عمل آلية استعراض التنفيذ، والتبرعات المتلقاة، الحتياجات من الموارد الخارجة عن الميزانية لتس

 2022شباط/فبراير  28والعجز في التمويل، حتى 
   دوال اع الوالياع المتحدة(

 مجموع االحتياجاع المقد ة 

االحتياجاع المغطاة تالتبرعاع 
 التجز المتمقاة من خا ج الميزانيق

 - 10 119 300 10 119 300 الدورة األولى    

 - 10 119 300 10 119 300  المجموع الفرعي 

    الثانية الدورة

 - 1 842 100 1 842 100 الانق األول 

 - 2 168 800 2 168 800 الانق اللانيق

 - 1 740 800 1 740 800 الانق اللاللق

 -  1 713 200 1 713 200 الانق الراتتق

736 500 839 000 1 575 500 الانق العاماق   

 736 500 8 303 900 9 040 400 المجموع الفرعي 
 736 500 18 423 200 19 159 700 المجموع للدورتين األولى والثانية 

 


