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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة السابعة املستأنفة

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦- ١٤فيينا، 
  من جدول األعمال ٥البند 

        املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية
  املوارد والنفقات اخلاصة بعمل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية     

      األمم املتحدة ملكافحة الفساد
      انةمذكِّرة من األم    

    مقدِّمة  - أوالً  
تتضمن هذه املذكِّرة معلومات عن النفقات املتكبَّدة حىت اآلن يف إطار امليزانية لتسـيري    -١

عمل الدورتني األوىل والثانية من آلية استعراض تنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد،      
ربعـات، والنفقـات املتوقعـة، ومـدى     واملوارد املتلقـاة علـى السـواء مـن امليزانيـة العاديـة ومـن الت       

  العجز احلايل يف االحتياجات من املوارد الالزمة لتسيري عمل اآللية.
    

    موارد امليزانية العادية ونفقاهتا اخلاصة بآلية استعراض التنفيذ  - ثانياً  
مـــوارد امليزانيـــة العاديـــة ونفقاهتـــا لفتـــرات الســـنتني   ٤و ٣و ٢و ١تعـــرض اجلـــداول   -٢

  ، على التوايل.٢٠١٧-٢٠١٦و ٢٠١٥-٢٠١٤و ٢٠١٣-٢٠١٢و ٢٠١١-٢٠١٠
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  ١اجلدول     
  يف فترة السنتني  موارد امليزانية العادية ونفقاهتا اخلاصة بآلية استعراض التنفيذ    

٢٠١١- ٢٠١٠    

 

  ميزانية 
٢٠١١‐ ٢٠١٠ 

 (النهائية)
 النفقات 
٢٠١١‐ ٢٠١٠ 

 (بدوالرات الواليات املتحدة) بند امليزانية

   ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هباالوظائف 

  ، ٣-ف ٤،١-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 سنويا)٣٠٠١صيانة احلواسيب (

 ٠٠٠ ٢٧ ٠٠٠ ٢٧ دوالر لكل موظف سنويا)٥٠٠١تكاليف االتصاالت (

 ٥٠٠ ٥٢٤ ١ ٠٠٠ ٥٠٩ ١اجملموع الفرعي

   فريق استعراض التنفيذ

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

٣٠٠ ٣٥١ ٦٠٠ ٤٦٥ 

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

 ٢٠٠ ٨٨٦ ٥٠٠ ٩٣٨اجملموع الفرعي

 ٧٠٠ ٤١٠ ٢ ٥٠٠ ٤٤٧ ٢ اجملموع
    

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

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

صفحة من الوثائق للدورة األوىل  ٢٦٨قُدِّمت خدمات الترمجة التحريرية لترمجة ما جمموعه   (ج)  
ارة املؤمترات يف مكتب واألوىل املستأنفة والثانية والثانية املستأنفة لفريق استعراض التنفيذ. ومتكنت دائرة إد

األمم املتحدة يف فيينا من تغطية النفقات اإلضافية لترمجة الوثائق يف الفترة املشمولة بالتقرير من خالل إعادة 
من امليزانية العادية املعتمدة. مث إنَّ التأخر يف االستعراضات  ٢ختصيص موارد الترمجة القائمة مبوجب القسم 

نهائية للتقارير القطرية وما يتعلق هبا من خالصات وافية أدى إىل عرض عدد القطرية ويف وضع الصيغة ال
      من تلك التقارير على الفريق على شكل ورقات غرفة مؤمترات دون ترمجتها.
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  ٢اجلدول     
  يف فترة السنتني  موارد امليزانية العادية ونفقاهتا اخلاصة بآلية استعراض التنفيذ    

٢٠١٣- ٢٠١٢    
 

  ميزانية 
٢٠١٣‐ ٢٠١٢ 

 النفقات 
٢٠١٣‐ ٢٠١٢ 

 (بدوالرات الواليات املتحدة) بند امليزانية

   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

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 سنويا،  ٢٠خدمات الترمجة الشفوية (
 (ب)وخدمات املؤمترات

٠٠٠ ٣١٧ ٤٠٠ ٤٦١ 

 ٤٠٠ ٥٦٩ ٢ ٦٠٠ ٤٠١ (ج)لغات)٦صفحة سنويا،١٠٠للوثائق (التحريريةالترمجة 

 ٤٠٠ ٨٨٦ ٢ ٠٠٠ ٨٦٣ اجملموع الفرعي

 ٥٠٠ ٤٤٨ ٥ ٢٠٠ ٤١٧ ٣  اجملموع
    

  احتسبت تكاليف الوظائف يف هذا اجلدول باعتبارها وظائف مستمرة.  (أ)  
  .٢٠١٣-٢٠١٢جلسة يف فترة السنتني  ٢٨قُدِّمت خدمات الترمجة الشفوية ملا جمموعه   (ب)  
صفحة من الوثائق للدورة الثالثة  ١ ٣٤٠قُدِّمت خدمات الترمجة التحريرية لترمجة ما جمموعه   (ج)  

. ومتكنت دائرة ٢٠١٣و ٢٠١٢والثالثة املستأنفة والرابعة والرابعة املستأنفة لفريق استعراض التنفيذ يف عامي 
اإلضافية لترمجة الوثائق يف الفترة املشمولة إدارة املؤمترات يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا من تغطية النفقات 

من امليزانية العادية املعتمدة. مث إنَّ  ٢بالتقرير من خالل إعادة ختصيص موارد الترمجة القائمة مبوجب القسم 
التأخر يف االستعراضات القطرية ويف وضع الصيغة النهائية للتقارير القطرية وما يتعلق هبا من خالصات وافية 

      عرض عدد من هذه التقارير على الفريق على شكل ورقات غرفة مؤمترات دون ترمجتها.أدى إىل 
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  ٣اجلدول     
  موارد امليزانية العادية ونفقاهتا اخلاصة بآلية استعراض التنفيذ يف فترة السنتني     

٢٠١٥- ٢٠١٤    
 

  ميزانية 
٢٠١٥‐ ٢٠١٤ 

 النفقات 
٢٠١٥‐ ٢٠١٤ 

 تحدة)(بدوالرات الواليات امل بند امليزانية

   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

٨٠٠ ٣٢٠ ٢ ٤٠٠ ٦٣٤ ٢ 

 ٧٠٠ ١٧ ٣٠٠ ٢٦ صيانة احلواسيب

 ٨٠٠ ٢٣ ٠٠٠ ٣٠ تكاليف االتصاالت

 ٣٠٠ ٣٦٢ ٢ ٧٠٠ ٦٩٠ ٢ اجملموع الفرعي

   فريق استعراض التنفيذ

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

٨٠٠ ٣٠٢ ٨٠٠ ٣٨٨ 

 ٠٠٠ ٤٤٠ ١ ٤٠٠ ٣٦١ (ج)لغات)٦صفحة سنويا،١٠٠الترمجة التحريرية للوثائق (

 ٨٠٠ ٧٤٢ ١ ٢٠٠ ٧٥٠ اجملموع الفرعي

 ١٠٠ ١٠٥ ٤ ٩٠٠ ٤٤٠ ٣  اجملموع
    

  احتسبت تكاليف الوظائف يف هذا اجلدول باعتبارها وظائف مستمرة.  (أ)  
جلسات  ٧( ٢٠١٥-٢٠١٤جلسة يف فترة السنتني  ٢٥ُوفِّرت الترمجة الشفوية ملا جمموعه   (ب)  

ستأنفة يف تشرين األول/أكتوبر جلسات للدورة اخلامسة امل ٦، و٢٠١٤للدورة اخلامسة يف حزيران/يونيه 
، وجلستان للدورة السادسة املستأنفة يف ٢٠١٥جلسات للدورة السادسة يف حزيران/يونيه  ١٠، و٢٠١٤

  ).٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب 
صفحة من الوثائق لدورات فريق استعراض التنفيذ  ٧٩٧ُوفِّرت الترمجة التحريرية ملا جمموعه   (ج)  

، والسادسة يف ٢٠١٤، واخلامسة املستأنفة يف تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٤يه اخلامسة يف حزيران/يون
. ومتكنت دائرة إدارة املؤمترات ٢٠١٥والسادسة املستأنفة يف تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٥حزيران/يونيه 

لتقرير من يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا من تغطية النفقات اإلضافية لترمجة الوثائق يف الفترة املشمولة با
      من امليزانية العادية املعتمدة. ٢خالل إعادة ختصيص موارد الترمجة القائمة مبوجب القسم 
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  ٤اجلدول     
  لفترة السنتني موارد امليزانية العادية ونفقاهتا اخلاصة بآلية استعراض التنفيذ    

 ٢٠١٧- ٢٠١٦    

 
  ميزانية 
٢٠١٧‐ ٢٠١٦ 

 حىت النفقات 
متوز/يوليه  ٣١

٢٠١٦ 
 (بدوالرات الواليات املتحدة) مليزانيةبند ا

   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

٠٠٠ ٧١٩ ٦٠٠ ٢٦١ ٢ 

 ٩٠٠ ١٤ ٥٠٠ ٢٥ صيانة احلواسيب

 ٥٠٠ ١٧ ٠٠٠ ٣٠ تكاليف االتصاالت

 ٤٠٠ ٧٥١ ١٠٠ ٣١٧ ٢ اجملموع الفرعي

   فريق استعراض التنفيذ

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

٤٠٠ ٩٢ ٢٠٠ ٣٧٩ 

 ٨٠٠ ٥٧٢ ٠٠٠ ٠٨٤ ١ (ج)لغات)٦صفحة سنويا،٣٠٠الترمجة التحريرية للوثائق (

 ٢٠٠ ٦٦٥ ٢٠٠ ٤٦٣ ١ اجملموع الفرعي

 ٦٠٠ ٤١٦ ١ ٣٠٠ ٧٨٠ ٣  اجملموع
    

 ٩يف هذا اجلدول، احتسبت تكاليف الوظائف باعتبارها وظائف مستمرة حسب اإلصدار   (أ)  
  من التكاليف القياسية للمرتبات، الصادر عن شعبة ختطيط الربامج وامليزانية. 

  .٢٠١٦للدورة السابعة، يف حزيران/يونيه  ٢٠١٦لسات يف عام ج شفوية لعشرُوفِّرت الترمجة ال  (ب)  
السابعة،  صفحة من الوثائق للدورة ٣١٧قُدِّمت خدمات الترمجة التحريرية لترمجة ما جمموعه   (ج)  

      .٢٠١٦يف حزيران/يونيه 
  التقديرات والنفقات اخلارجة عن امليزانية اخلاصة بالدورة األوىل   - ثالثاً  

    يذلتنفآللية استعراض ا
النفقـات النهائيـة اخلارجـة عـن امليزانيـة للسـنة األوىل مـن عمـل آليـة           ٥يتضمن اجلدول   -٣

، فتمثل التقديرات والنفقـات املؤقَّتـة اخلارجـة عـن     ٩و ٨و ٧و ٦استعراض التنفيذ. أمَّا اجلداول 
  ، على التوايل.امليزانية لعمل الدورة األوىل لآللية للسنوات الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة
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  ٥اجلدول     
  النفقات النهائية اخلارجة عن امليزانية للسنة األوىل من الدورة األوىل     

    (أ)آللية استعراض التنفيذ
  النفقات النهائية للسنة األوىل  

  (بدوالرات الواليات املتحدة)  بند امليزانية

(ب)٦٠٧ سفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املشتركة
 ٥٠٠ 

 ٠٠٠ ٣٠٣ ترمجة وثائق العمل

 ٩٠٠ ١٨٥ مشاركة أقل البلدان منوا يف دورات فريق استعراض التنفيذ

(ج)٢٧٥ تدريب اخلرباء احلكوميني
 ٢٠٠ 

(ج)٩٩ اخلرباء االستشاريون
 ٩٠٠ 

 ٥٠٠ ٤٧١ ١  اجملموع
    

قات املبينة عن السنة األوىل . وتتعلق النف٢٠١٠بدأت السنة األوىل لآللية يف حزيران/يونيه   (أ)  
   بلداً. ٢٧باألنشطة املضطلع هبا بشأن اجملموعة األوىل من البلدان املستعرضة وعددها 

دولة منها زيارات  ٢٤فيما يتعلق بالدول األطراف السبع والعشرين املستعرضة، طلبت   (ب)  
بلد واحد مل يشمل بزيارة قطرية قطرية، وعقد اجتماعان مشتركان يف مكتب األمم املتحدة بفيينا. وهناك 

  أو باجتماع مشترك.
      .CAC/COSP/2011/4هذه النفقات مبينة مبزيد من التفصيل يف الوثيقة   (ج)  

  ٦اجلدول     
 تقديرات السنة الثانية من الدورة األوىل آللية استعراض التنفيذ ونفقاهتا املؤقَّتة     

 (أ)اخلارجة عن امليزانية

  

 

للسنة النفقات املؤقَّته 
 ٣١الثانية، حمسوبة يف 

 ٢٠١٦متوز/يوليه 
تقديرات السنة 

 الثانية
 (بدوالرات الواليات املتحدة) بند امليزانية

(ب)٧٢٣ سفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املشتركة  ٢٠٠ ٧٥٨ ٨٠٠ 

 ٥٠٠ ٤٧٠ ٦٠٠ ٤١٧ ترمجة وثائق العمل

 ٠٠٠ ٢٨٧ ٠٠٠ ٢٨٧ ت فريق استعراض التنفيذمشاركة أقل البلدان منوا يف دورا

 ٦٠٠ ٤٥٤ ٦٠٠ ٤٥٤ تدريب اخلرباء احلكوميني

(ج)٣٦ خ ع (رتب أخرى))٣،١-ف١وظائف إضافية (  ٨٠٠ ٣٦ ٨٠٠ 

 ٨٠٠ ١ ٨٠٠ ١ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

 ٩٠٠ ٠٠٨ ٢ ٦٠٠ ٩٢١ ١  اجملموع
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. وتتعلق النفقات املبينة عن السنة الثانية ٢٠١١ونيه بدأت السنة الثانية لآللية يف حزيران/ي  (أ)  
  بلداً. ٤١باألنشطة املضطلع هبا بشأن اجملموعة الثانية من البلدان املستعرضة وعددها 

زيارة  ٣٦فيما يتعلق بالدول األطراف الواحدة واألربعني املستعرضة، كانت قد أجريت   (ب)  
  ت تقدمي هذا التقرير.اجتماعات مشتركة يف فيينا وق ٣قطرية وعقدت 

تشمل النفقات املبلغ عنها تكاليف الرواتب لوظيفة جديدة من فئة اخلدمات العامة (رتب   (ج)  
، بالنظر إىل أنَّ موظف منع اجلرمية والعدالة ٢٠١٢أخرى) للفترة من كانون الثاين/يناير إىل أيار/مايو 

      .٢٠١٢ ) اجلديد بدأ عمله يف تشرين الثاين/نوفمرب٣-اجلنائية (ف
  ٧اجلدول     
تقديرات السنة الثالثة من الدورة األوىل آللية استعراض التنفيذ ونفقاهتا املؤقَّتة اخلارجة     

    (أ)عن امليزانية

 

النفقات املؤقَّته للسنة 
 ٣١، حمسوبة يف الثالثة

 ٢٠١٦متوز/يوليه 
تقديرات السنة 

 الثالثة
 (بدوالرات الواليات املتحدة) بند امليزانية

(ب)٥٩٥ سفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املشتركة
 ٦٠٠ ٦٣٢ ٨٠٠ 

 ١٠٠ ٤٢٦ ٥٠٠ ٣٩٢ ترمجة وثائق العمل

 ٧٠٠ ٢٥١ ٧٠٠ ٢٥١ مشاركة أقل البلدان منوا يف دورات فريق استعراض التنفيذ

 ٢٠٠ ٤٩٠ ٢٠٠ ٤٩٠ تدريب اخلرباء احلكوميني

(ج)١٧٤ تب أخرى))خ ع (ر٣،١-ف١وظائف إضافية (
 ٩٠٠ ١٧٤ ٩٠٠ 

 ١٠٠ ٧ ١٠٠ ٧ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

 ٦٠٠ ٩٨٢ ١ ٢٠٠ ٩١٢ ١  اجملموع
    

. وتتعلق النفقات املبينة عن السنة الثالثة ٢٠١٢بدأت السنة الثالثة لآللية يف حزيران/يونيه   (أ)  
  بلداً. ٣٥ستعرضة وعددها باألنشطة املضطلع هبا بشأن اجملموعة الثالثة من البلدان امل

زيارة قطرية  ٢٩فيما يتعلق بالدول األطراف اخلمس والثالثني املستعرضة، كانت قد أجريت   (ب)  
  اجتماعات مشتركة يف فيينا وقت تقدمي هذا التقرير. ٤وعقدت 

تشمل النفقات املبلغ عنها تكاليف الرواتب لوظيفة من فئة اخلدمات العامة (رتب أخرى)   (ج)  
) ٣-، وملوظف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية (ف٢٠١٣إىل أيار/مايو  ٢٠١٢ترة من حزيران/يونيه للف

      .٢٠١٣إىل أيار/مايو  ٢٠١٢اجلديد للفترة من تشرين الثاين/نوفمرب 
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  ٨اجلدول     
اخلارجة راض التنفيذ ونفقاهتا املؤقَّتة تقديرات السنة الرابعة من الدورة األوىل آللية استع    

    (أ)امليزانية عن

 

النفقات املؤقَّته للسنة 
 ٣١الرابعة، حمسوبة يف 

 ٢٠١٦متوز/يوليه 
تقديرات السنة 

 الرابعة
 (بدوالرات الواليات املتحدة) بند امليزانية

(ب)٩٣٧ سفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املشتركة
 ٨٠٠ ٢٣٣ ١ ٥٠٠ 

 ٥٠٠ ٩٣٣ ٣٠٠ ٦٩٣ ترمجة وثائق العمل

 ٥٠٠ ٢٩٠ ٥٠٠ ٢٩٠ مشاركة أقل البلدان منوا يف دورات فريق استعراض التنفيذ

(ج)٣٧٤ تدريب اخلرباء احلكوميني
 ٨٠٠ ٥٠٠ ٤٠٠ 

(د)٢٦٧ خ ع (رتب أخرى))٣،١-ف١وظائف إضافية (
 ٥٠٠ ٢٦٧ ٥٠٠ 

 ٦٠٠ ٧ ٦٠٠ ٧ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

 ٧٠٠ ٢٣٣ ٣ ٨٠٠ ٥٧٠ ٢  اجملموع
    

. وتتعلق النفقات املبينة عن السنة الرابعة ٢٠١٣بدأت السنة الرابعة لآللية يف حزيران/يونيه   (أ)  
بلداً. وتشمل اجملموعة  ٧٤باألنشطة املضطلع هبا بشأن اجملموعة الرابعة من البلدان املستعرضة وعددها 

والبلدان اليت  ٢٠١٣يف حزيران/يونيه الرابعة من البلدان تلك البلدان اليت كانت جزءاً من اجملموعة الرابعة 
  .٢٠١٣صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها منذ حزيران/يونيه 

زيارة قطرية  ٥٦فيما يتعلق بالدول األطراف األربع والسبعني املستعرضة، كانت قد أجريت   (ب)  
رحلة متقدمة وعقدت ثالثة اجتماعات مشتركة يف فيينا وبلغت أعمال التحضري لعدة اجتماعات أخرى م

  جدا وقت تقدمي هذا التقرير.
يف بانكوك والقاهرة وموسكو  حلقات عمل تدريبية إقليمية ٢٠١٣نظمت منذ حزيران/يونيه   (ج)  

(حلقتا عمل) ومدينة بنما وفيينا (جلستان). وقُدِّمت دورات تدريبية وطنية أو مساعدات خمصصة اهلدف 
  بلداً. ٣٨أو كال األمرين معا ملا يزيد جمموعه على 

تشمل النفقات املبلغ عنها تكاليف الرواتب لوظيفة من فئة اخلدمات العامة (رتب أخرى)   (د)  
      .٢٠١٤إىل أيار/مايو  ٢٠١٣) للفترة من حزيران/يونيه ٣-وظف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية (فومل
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  ٩اجلدول     
تقديرات السنة اخلامسة من الدورة األوىل آللية استعراض التنفيذ ونفقاهتا املؤقَّتة     

    (أ)اخلارجة عن امليزانية

 

النفقات املؤقَّته للسنة 
، حمسوبة يف اخلامسة
٢٠١٦متوز/يوليه  ٣١

تقديرات السنة 
 اخلامسة

 (بدوالرات الواليات املتحدة) بند امليزانية

(ب)٥٢٢ مشاركة أقل البلدان منوا يف دورات فريق استعراض التنفيذ
 ٠٠٠ ٥٢٢ ٠٠٠ 

(ج)٥٨٩ خ ع (رتب أخرى))٣،١-ف١ضافية (وظائف إ
(د)٩١٧ ٧٠٠ 

 ٠٠٠ 

 ٩٠٠ ١٨ ٤٠٠ ٨ تصيانة احلواسيب وتكاليف االتصاال

 ٩٠٠ ٤٥٧ ١ ١٠٠ ١٢٠ ١  اجملموع
    

. ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٣٠إىل  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ١تشمل السنة اخلامسة الفترة من   (أ)  
والنفقات املتعلقة باملوظفني ودورات الفريق املتكبَّدة منذ بدء السنة اخلامسة مدرجة يف إطار السنة اخلامسة. 

، فهي ٢٠١٤أيار/مايو  ٣١التدريب املقدَّم يف سياق االستعراضات القُطرية بعد أمَّا النفقات املتَّصلة ب
مدرجة يف إطار السنة الرابعة آللية استعراض التنفيذ. وأما النفقات األخرى املتَّصلة مبجموعات البلدان 

نية والثالثة والرابعة املستعَرضة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فهي مدرجة، على التوايل، يف إطار السنوات الثا
آللية استعراض التنفيذ. كما أدرجت النفقات املتعلقة بالبلدان اليت صدقت على االتفاقية بعد حزيران/يونيه 

  يف إطار السنة الرابعة آللية استعراض التنفيذ.  ٢٠١٤
 ٦-٢شارك تسعة وعشرون مندوباً من أقل البلدان منوا يف دورة الفريق اخلامسة (  (ب)  
)، ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٥-١٣مندوباً يف دورته اخلامسة املستأنفة ( ٣١)، و٢٠١٤ران/يونيه حزي
مندوباً يف دورته السادسة املستأنفة  ٣٤) و٢٠١٥حزيران/يونيه  ٥-١مندوباً يف دورته السادسة ( ٣٢و
  ).٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٤-٣(

ب لوظيفة من فئة اخلدمات العامة (رتب أخرى) تشمل النفقات املبلغ عنها تكاليف الروات  (ج)  
  .٢٠١٦إىل متوز/يوليه  ٢٠١٤) للفترة من حزيران/يونيه ٣-وملوظف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية (ف

تناظر هذه التقديرات تكاليف رواتب وظيفة اخلدمة العامة (رتب أخرى) وموظف منع   (د)  
. يف ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٣٠إىل  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ١) للفترة من ٣-اجلرمية والعدالة اجلنائية (ف

ووقت كتابة هذا التقرير، كانت التقديرات تشري إىل أن مجيع االستعراضات القُطرية للدورة األوىل للدول 
      األطراف سوف ُتكتمل حبلول هناية تلك الفترة، باستثناء الدول األطراف غري املتجاوبة.

    نية آللية استعراض التنفيذتقديرات الدورة الثا  - رابعاً  
تقديرات االحتياجات املالية للعمـل يف السـنتني األوىل والثانيـة     ١١و ١٠يبني اجلدوالن   - ٤

من الدورة الثانية. وتستند التقديرات إىل التكاليف املتوقعـة للسـنتني األولـيني مـن الـدورة الثانيـة       



 

10 V.16-06093 

 

CAC/COSP/IRG/2016/10  

يل يف املرفـــق األول بالوثيقـــة مـــن آليـــة االســـتعراض، وهـــذه النفقـــات مبينـــة مبزيـــد مـــن التفصـــ 
CAC/COSP/2015/10. 

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

 

النفقات املؤقَّته للسنة 
 ٣١األوىل، حمسوبة يف 

 ٢٠١٦متوز/يوليه 
تقديرات السنة 

 األوىل
 (بدوالرات الواليات املتحدة) بند امليزانية

 ٤٠٠ ٨١٠ ٠ سفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املشتركة

 ٨٠٠ ٥٨٦ ٠ ترمجة وثائق العمل

 ٨٠٠ ٢٨٠ ٩٠٠ ١٦٣ (ب)مشاركة أقل البلدان منوا يف دورات فريق استعراض التنفيذ

 ١٠٠ ٤٦٨ ٧٠٠ ٤٤ (ج)تدريب اخلرباء احلكوميني

ملخدرات سفر خرباء من مكتب األمم املتحدة املعين با
واجلرمية لتقدمي مساعدة حمدَّدة األهداف يف البلدان قيد 

  االستعراض

٦٠٠ ٥٨ ٠ 

 ٨٠٠ ٥٧٠ ٨٠٠ ١٢ (د))٣-ف٤،٢-ف١وظائف إضافية (

 ٦٠٠ ٢٢ ٠ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

 ١٠٠ ٧٩٨ ٢ ٤٠٠ ٢٢١  اجملموع
    

. وتشمل تقديرات السنة ٢٠١٦ان/يونيه تبدأ السنة األوىل من الدورة الثانية لآللية يف حزير  (أ)  
استعراضاً قُطريا، وتكاليف رواتب ثالثة من  ٣٦األوىل من الدورة الثانية النفقات التشغيلية املتوقعة إلجراء 

 ٣٠إىل  ٢٠١٦متوز/يوليه  ١) للفترة من ٤-ف ١و ٣-ف ٢موظفي منع اجلرمية والعدالة اجلنائية (
يرات التكاليف املقدرة ملشاركة مندوبني من أقل البلدان منوا يف دورة . وتشمل التقد٢٠١٧حزيران/يونيه 

  ).٢٠١٦) ودورته السابعة املستأنفة (تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٦الفريق السابعة (حزيران/يونيه 
مندوبا من أقل البلدان منوَّا الدعم لتمكينهم من املشاركة يف دورة الفريق السابعة  ٣٨ تلقى  (ب)  

  ).٢٠١٦زيران/يونيه ح ٢٤-٢٠(
تلقت مثانية بلدان تدريباً لدعم جتريب املشروع املنقَّح لقائمة التقييم الذايت املرجعية بشأن   (ج)  

  تنفيذ الفصلني الثاين (تدابري املنع) واخلامس (استرداد املوجودات) من االتفاقية.
) ٤-الة اجلنائية (فأصبحت التكاليف اخلاصة مبوظف من موظفي شؤون منع اجلرمية والعد  (د)  

      باستخدام التمويل اخلاص بالدورة الثانية. ٢٠١٦يعمل لدعم الدورة الثانية مغطاة منذ متوز/يوليه 
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  ١١اجلدول     
    (أ)تقديرات السنة الثانية من الدورة الثانية آللية استعراض التنفيذ    

 تقديرات السنة الثانية 
 ة)(بدوالرات الواليات املتحد بند امليزانية

 ٤٠٠ ٨١٠ سفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املشتركة

 ٨٠٠ ٥٨٦ ترمجة وثائق العمل

 ٩٠٠ ٢٨٠ مشاركة أقل البلدان منوا يف دورات فريق استعراض التنفيذ

 ١٠٠ ٤٦٨ تدريب اخلرباء احلكوميني

  سفر خرباء من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 
 قدمي مساعدة حمددة األهداف يف البلدان قيد االستعراضلت

٥٠٠ ٥٨ 

 ٢٠٠ ٥٨٣ )٣-ف٤،٢-ف١وظائف إضافية (

 ٦٠٠ ٢٢ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

 ٥٠٠ ٨١٠ ٢  اجملموع
    

. وتشمل تقديرات السنة ٢٠١٧تبدأ السنة الثانية من الدورة الثانية لآللية يف حزيران/يونيه   (أ)  
استعراضاً قُطريا، وتكاليف رواتب ثالثة من  ٣٦من الدورة الثانية النفقات التشغيلية املتوقعة إلجراء  الثانية

 ٣٠إىل  ٢٠١٧متوز/يوليه  ١) للفترة من ٤-ف ١و ٣-ف ٢موظفي منع اجلرمية والعدالة اجلنائية (
ن أقل البلدان منوا يف دورة . وتشمل التقديرات التكاليف املقدَّرة ملشاركة مندوبني م٢٠١٨حزيران/يونيه 

) ودورته الثامنة املستأنفة (مبدئيا يف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٧الفريق الثامنة (مبدئيا يف حزيران/يونيه 
      .٢٠١٦متوز/يوليه  ٣١). ومل ُتتكبَّد أيُّ نفقات للسنة الثانية حىت ٢٠١٧

تنفيذ واملسامهات املتلقاة االحتياجات من املوارد لعمل آلية استعراض ال  - خامساً  
    من خارج امليزانية والعجز يف التمويل

ــبني يف اجلــدولني      -٥ ــو م ــا ه ــرة  ١٣و ١٢كم ــغ حجــم   ٢٠١٦-٢٠١٠، خــالل الفت بل
دوالر، قــدمها االحتــاد الروســي وأســتراليا وأملانيــا وإيطاليــا   ١١ ٣٨٦ ٣٠٠التربعــات املتلقــاة 

ن وفرنسـا وقطـر وكنـدا واملغـرب واملكسـيك      والربازيل وبنما وتركيا والسويد وسويسرا وعما
واململكــة العربيــة الســعودية واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وآيرلنــدا الشــمالية والنــرويج    
والنمسا وهولندا والواليات املتحـدة األمريكيـة، باإلضـافة إىل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي.        

ــة كــل مــن االحتــاد الروســي واأل   ــا وإســرائيل وإكــوادور  وقــدم مســامهات عيني رجنــتني وأرميني
ــدة والبحــرين        ــا اجلدي ــابوا غيني ــا وب ــة املتحــدة وأنغــوال وأوزبكســتان وإيطالي ــارات العربي واإلم
والربازيــل والربتغــال وبــنن وبوتســوانا وتركيــا وجــزر البــهاما وجــزر ســليمان واجلمهوريــة           

ــانواتو    ــادا وف ــة وســنغافورة والصــني وعمــان وغــابون وغرين وفيجــي وكازاخســتان   الدومينيكي



 

12 V.16-06093 

 

CAC/COSP/IRG/2016/10  

والكــامريون وكولومبيــا وكرييبــاس وكينيــا وليختنشــتاين وماليزيــا ومدغشــقر ومصــر واململكــة 
  العربية السعودية والنمسا ونيبال واهلند واليونان.

    
  ١٢اجلدول     
  قدمة إىل آلية استعراض التنفيذ، املسامهات اخلارجة عن امليزانية امل    

    ٢٠١٦متوز/يوليه  ٣١حىت 
 ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢يع السنواتمج

 (بدوالرات الواليات املتحدة)

املسامهات اخلارجة 
 عن امليزانية املتلقاة

٠٠٠ ٢٠٣ ٦٠٠ ٢٦٢ ٠٠٠ ٢٥٦ ١ ٣٠٠ ٠٨٤ ٢ ٥٠٠ ٠٩٤ ٢ ٠٠٠ ٧١١ ٢ ٦٠٠ ٩٩٩ ١ ٠٠٠ ٦١١ ١٠ 

رجة املسامهات اخلا
عن امليزانية املتلقاة 

أجل من  حتديداً
 الدورة الثانية

٢٠٠ ٣٤٩ ١٠٠ ٤٢٦ - - - - - ٣٠٠ ٧٧٥ 

 ٢٠٠ ٥٥٢ ٧٠٠ ٦٨٨ ٠٠٠ ٢٥٦ ١ ٣٠٠ ٠٨٤ ٢ ٥٠٠ ٠٩٤ ٢ ٠٠٠ ٧١١ ٢ ٦٠٠ ٩٩٩ ١ ٣٠٠ ٣٨٦ ١١ اجملموع
    

  ١٣اجلدول     
    ٢٠١٦متوز/يوليه  ٣١املسامهون من خارج امليزانية يف آلية استعراض التنفيذ، حىت     

زانيةاملسامهون من خارج املي 

أملانيا والسويد وفرنسا وكندا واملكسيك واململكة املتحدة والنرويج وهولندا والواليات  ٢٠١٠
 املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

فرنسا والنرويج واالحتاد الروسي وأستراليا والربازيل والسويد وسويسرا وقطر وكندا  ٢٠١١
 والنمسا والواليات املتحدة

  راليا والسويد وفرنسا واملكسيك والنرويج والواليات املتحدة أست ٢٠١٢
االحتاد الروسي وأستراليا وإيطاليا والسويد وسويسرا وفرنسا وقطر واملغرب واملكسيك  ٢٠١٣

 والنرويج والواليات املتحدة
اململكة االحتاد الروسي وأستراليا وبنما والسويد وعمان وفرنسا واململكة العربية السعودية و ٢٠١٤

املتحدة والنرويج والواليات املتحدة
 أستراليا وتركيا والسويد وفرنسا واملغرب واملكسيك والواليات املتحدة ٢٠١٥
 السويد وفرنسا والنرويج والواليات املتحدة ٢٠١٦
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، تغطي التربعات اليت وردت حىت اآلن تكـاليف عمـل   ١٤وكما هو مبني يف اجلدول   -٦
ــدورة األوىل آل ــل      الـ ــبرياً يف التمويـ ــزاً كـ ــني أنَّ عجـ ــذ، يف حـ ــتعراض التنفيـ ــة اسـ  ٣١يف  -ليـ

يواصـل هتديـد تسـيري عمـل الـدورة الثانيـة        –، أي وقت كتابـة هـذا التقريـر    ٢٠١٦متوز/يوليه 
بفعالية خالل السنتني األولـيني. ومثـة حاجـة ملحـة لتـوفري متويـل إضـايف يكفـل تعـيني مـوظفني           

مل عبء كامل العمل يف الدورة الثانيـة آلليـة اسـتعراض التنفيـذ     إضافيني لتمكني األمانة من حت
ومتويل التكاليف املرتبطة بإجراء االستعراضات القطرية ومشاركة ممـثلني مـن أقـل البلـدان منـوا      

  )١(يف دورات فريق استعراض التنفيذ.
ــاء علــى طلــب املــؤمتر يف قــراره     -٧ ــة العجــز يف املــوارد الالز ٦/١وبن مــة ، درســت األمان

لتسيري العمل يف السنتني األوليني من الدورة الثانيـة لآلليـة. وتؤكـد األمانـة مـن جديـد حتليلـها        
السابق وختلص إىل أنه ال ميكن معاجلة العجز عن طريق استخدام التكاليف مبزيد مـن الفعاليـة،   
كما سبق أن أوضحت ملؤمتر الدول األطراف يف دورته السادسـة ومـرة أخـرى خـالل الـدورة      

  لسابعة للفريق.ا
    

  ١٤اجلدول     
االحتياجات من املوارد اخلارجة عن امليزانية لعمل آلية استعراض التنفيذ والتربعات     

    ٢٠١٦متوز/يوليه  ٣١املتلقاة والعجز يف التمويل، حىت 
 جمموع االحتياجات املقدرة

االحتياجات اليت تغطيها 
  العجز املسامهات اخلارجة عن امليزانية

  رات الواليات املتحدة)(بدوال

    الدورة األوىل

 ٠ ٦٠٠ ١٥٤ ١٠ ٦٠٠ ١٥٤ ١٠ مجيع السنوات

    الدورة الثانية

 ٤٠٠ ٥٦٦ ١ ٧٠٠ ٢٣١ ١ ٠٥٠ ٧٩٨ ٢  السنة األوىل

 ٥٥٠ ٨١٠ ٢ ٠ ٥٥٠ ٨١٠ ٢  السنة الثانية

 ٩٠٠ ٣٧٦ ٤ ٧٠٠ ٢٣١ ١ ٦٠٠ ٦٠٨ ٥ السنتان األوىل والثانية
    

───────────────── 
ف املرتبطة بتسيري العمل يف السنتني األوليني من الدورة الثانية يف مذكرة ترد تفاصيل عبء العمل والتكالي  )١(  

 ).CAC/COSP/2015/10األمانة بشأن التكاليف املتوقعة لعمل الدورة الثانية لآللية (انظر املرفق األول بالوثيقة 
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    املرفق
    مؤقَّت بنفقات امليزانية العادية اخلاصة بعمل آلية االستعراض بيان    

 

فترة السنتني
٢٠١٠ ‐
٢٠١١ 

فترة السنتني  
٢٠١٢ ‐
٢٠١٣  

فترة السنتني 
٢٠١٤ ‐
٢٠١٥  

فترة السنتني 
٢٠١٦ ‐
٢٠١٧  

  (بدوالرات الواليات املتحدة) بند امليزانية
     الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا

 ،٤-ف٥،٢-ف١،١-مد ١ظائف (الو
 خ ع (رتب أخرى))٢،١-ف ٣، ٣-ف ١

٠٠٠ ٧١٩ ٨٠٠ ٣٢٠ ٢ ٠٠٠ ٤٩٧ ٢ ١٠٠ ٤٧٤ ١ 

  ٩٠٠ ١٤ ٧٠٠ ١٧ ١٠٠ ٣٥ ٤٠٠ ٢٣ صيانة احلواسيب
 ٥٠٠ ١٧ ٨٠٠ ٢٣ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ٢٧  االتصاالت

 ٤٠٠ ٧٥١ ٣٠٠ ٣٦٢ ٢ ١٠٠ ٥٦٢ ٢ ٥٠٠ ٥٢٤ ١ اجملموع الفرعي

     يذفريق استعراض التنف

  ٤٠٠ ٩٢ ٨٠٠ ٣٠٢ ٠٠٠ ٣١٧ ٣٠٠ ٣٥١ الترمجة الشفوية
  ٨٠٠ ٥٧٢ ٠٠٠ ٤٤٠ ١ ٤٠٠ ٥٦٩ ٢ ٩٠٠ ٥٣٤  ترمجة الوثائق

 ٢٠٠ ٦٦٥ ٨٠٠ ٧٤٢ ١ ٤٠٠ ٨٨٦ ٢ ٢٠٠ ٨٨٦ اجملموع الفرعي

 ٦٠٠ ٤١٦ ١ ١٠٠ ١٠٥ ٤ ٥٠٠ ٤٤٨ ٥ ٧٠٠ ٤١٠ ٢  اجملموع
    

      آلية االستعراض اصة بعمل الدورة األوىل منية اخلبيان مؤقَّت بالنفقات من خارج امليزان    
 

نفقات
 السنة األوىل

نفقات
 السنة الثانية

نفقات
 السنة الثالثة

نفقات 
 السنة الرابعة

نفقات السنة 
  اخلامسة

  نفقات 
 مجيع السنوات

  (بدوالرات الواليات املتحدة) بند امليزانية

سفر املشاركني يف 
الزيارات القطرية 

اعات واالجتم
  املشتركة

٦٠٠ ٨٦٤ ٢ -  ٥٠٠ ٩٣٧ ٨٠٠ ٥٩٥ ٨٠٠ ٧٢٣ ٥٠٠ ٦٠٧ 

 ٤٠٠ ٨٠٦ ١ -  ٣٠٠ ٦٩٣ ٥٠٠ ٣٩٢ ٦٠٠ ٤١٧ ٠٠٠ ٣٠٣  ترمجة وثائق العمل

مشاركة أقل البلدان 
منوا يف دورات فريق 

 استعراض التنفيذ

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

تدريب اخلرباء 
  احلكوميني

٤٠٠ ٥٩٤ ١ -  ٤٠٠ ٣٧٤ ٢٠٠ ٤٩٠ ٦٠٠ ٤٥٤ ٢٠٠ ٢٧٥ 

 ٩٠٠ ٩٩ -  -  - - ٩٠٠ ٩٩ اخلرباء االستشاريون
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نفقات

 السنة األوىل
نفقات
 السنة الثانية

نفقات
 السنة الثالثة

نفقات 
 السنة الرابعة

نفقات السنة 
  اخلامسة

  نفقات 
 مجيع السنوات

  (بدوالرات الواليات املتحدة) بند امليزانية

  وظيفة واحدة 
ووظيفة  ٣-ف

  واحدة خ ع 
 (رتب أخرى)

 - ٩٠٠ ٠٦٨ ١ ٧٠٠ ٥٨٩ ٥٠٠ ٢٦٧ ٩٠٠ ١٧٤ ٨٠٠ ٣٦ 

صيانة احلواسيب 
وتكاليف 
  االتصاالت

 ٩٠٠ ٢٤ ٤٠٠ ٨ ٦٠٠ ٧ ١٠٠ ٧ ٨٠٠ ١ 

(أ)٨ ١٠٠ ١٢٠ ١ ٨٠٠ ٥٧٠ ٢ ٢٠٠ ٩١٢ ١ ٦٠٠ ٩٢١ ١ ٥٠٠ ٤٧١ ١  اجملموع  ٢٠٠ ٩٩٦ 
  

، يبلغ جمموع االحتياجات املقدرة من املوارد اخلارجة عن ١٤كما هو مبني يف اجلدول   (أ)  
  دوالر. ١٠ ١٥٤ ٦٠٠يف إطار الدورة األوىل  ااستعراضاً قطري ١٧٧امليزانية إلجناز 

 


