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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة السابعة

   ٢٠١٦ هحزيران/يوني ٢٤- ٢٠فيينا، 
  *ؤقَّتمن جدول األعمال امل ٥البند 

املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية

   

      
املوارد والنفقات اخلاصة بعمل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية     

      املتحدة ملكافحة الفساد  األمم
      رة من األمانةمذكِّ    

    مةمقدِّ  - أوالً  
ــة  يف إطــارحــىت اآلن دة عــن النفقــات املتكبَّــ رة معلومــات تتضــمن هــذه املــذكِّ   -١ امليزاني

لتسيري عمل الدورتني األوىل والثانية مـن آليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة         
عـات، والنفقـات املتوقعـة،    مـن امليزانيـة العاديـة ومـن الترب     علـى السـواء   الفساد، واملوارد املتلقاة

  ومدى العجز احلايل يف االحتياجات من املوارد الالزمة لتسيري عمل اآللية.
    

    موارد امليزانية العادية ونفقاهتا اخلاصة بآلية االستعراض  - ثانياً  
لفتـــرات الســـنتني  امـــوارد امليزانيـــة العاديـــة ونفقاهتـــ  ٤و ٣و ٢و ١تعـــرض اجلـــداول   -٢

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

───────────────── 
  *  CAC/COSP/IRG/2016/1. 



 

2 V.16-02745 

 

CAC/COSP/IRG/2016/3  

 ١اجلدول     
  موارد امليزانية العادية ونفقاهتا اخلاصة بآلية االستعراض    

   ٢٠١١- ٢٠١٠ نيفترة السنتيف 
  ميزانية   

٢٠١١‐ ٢٠١٠ 
  (النهائية)

 النفقات 
٢٠١١‐ ٢٠١٠ 

  (بدوالرات الواليات املتحدة)  بند امليزانية
    امة املتعلقة هباالوظائف ونفقات التشغيل الع

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

 (أ)من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني

١ ٤٧٤ ١٠٠  ١ ٤٥٨ ٦٠٠  

  ٢٣ ٤٠٠  ٢٣ ٤٠٠ )سنويادوالر لكل موظف٣٠٠١صيانة احلواسيب ( 
 دوالر لكل  ١ ٥٠٠تكاليف االتصاالت ( 

 )سنوياموظف 
٢٧ ٠٠٠  ٢٧ ٠٠٠  

 ١ ٥٢٤ ٥٠٠  ١ ٥٠٩ ٠٠٠ اجملموع الفرعي 
    فريق استعراض التنفيذ

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

٣٥١ ٣٠٠  ٤٦٥ ٦٠٠  

  ، سنوياصفحة  ١٠٠الترمجة التحريرية للوثائق (
(ج)لغات) ٦

٥٣٤ ٩٠٠  ٤٧٢ ٩٠٠  

  ٨٨٦ ٢٠٠  ٩٣٨ ٥٠٠ موع الفرعياجمل 
 ٢ ٤١٠ ٧٠٠  ٢ ٤٤٧ ٥٠٠  اجملموع 

    
 جديـدة  كوظـائف  امليزانيـة  يف الوظـائف  أدرجـت  ،٢٠١١-٢٠١٠ نيفيما خيص فتـرة السـنت   -أ    

  .يف. وأبلغ عن الزيادة يف النفقات يف سياق تقرير األداء الثاينالتوظ يف التأخري حاالت مراعاة مع

جلسة. وبذلك جاءت النفقات النهائية أقـل   ٣٤ة الشفوية ملا جمموعه خدمات الترمج قُدِّمت  -ب    
  من التقديرات.

صفحة من الوثائق للـدورة األوىل   ٢٦٨خدمات الترمجة التحريرية لترمجة ما جمموعه  قُدِّمت  -ج    
ؤمترات يف مكتـب  واألوىل املستأنفة والثانية والثانية املستأنفة لفريق استعراض التنفيذ. ومتكنت دائرة إدارة املـ 

األمم املتحدة يف فيينا من تغطية النفقات اإلضافية لترمجة الوثائق يف الفترة املشمولة بالتقرير من خالل إعـادة  
ر يف االستعراضـات  التأخ من امليزانية العادية املعتمدة. مث إنَّ ٢ختصيص موارد الترمجة القائمة مبوجب القسم 

عـدد  للتقارير القطرية وما يتعلـق هبـا مـن خالصـات وافيـة أدى إىل عـرض       ع الصيغة النهائية القطرية ويف وض
  على الفريق على شكل ورقات غرفة مؤمترات دون ترمجتها. التقارير من تلك



 

V.16-02745 3 
 

 CAC/COSP/IRG/2016/3 

  ٢اجلدول     
  موارد امليزانية العادية ونفقاهتا اخلاصة بآلية االستعراض     

    ٢٠١٣- ٢٠١٢ نيفترة السنتيف 
  ميزانية   

٢٠١٣‐ ٢٠١٢  
 النفقات 

٢٠١٣‐ ٢٠١٢ 
  (بدوالرات الواليات املتحدة)  بند امليزانية

    الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا
  ، ٤-ف ٢، ٥-ف ١، ١-مد ١الوظائف (  
خ ع (رتب أخرى))  ١، ٢-ف ٣، ٣-ف ١

(وظائف مستمرة)، صافية من االقتطاعات اإللزامية 
 (أ)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 اجملموع الفرعي  

    فريق استعراض التنفيذ
  ، سنوياجلسة  ٢٠خدمات الترمجة الشفوية (  
 (ب)لغات) وخدمات املؤمترات ٦

٣١٧ ٠٠٠  ٤٦١ ٤٠٠  

  ، سنوياصفحة  ١٠٠الترمجة التحريرية للوثائق (  
 (ج)لغات) ٦

٢ ٥٦٩ ٤٠٠  ٤٠١ ٦٠٠  

 ٢ ٨٨٦ ٤٠٠  ٨٦٣ ٠٠٠ اجملموع الفرعي 
 ٥ ٤٤٨ ٥٠٠  ٣ ٤١٧ ٢٠٠  اجملموع 

    
  احتسبت تكاليف الوظائف يف هذا اجلدول باعتبارها وظائف مستمرة.  -أ    
  .٢٠١٣و ٢٠١٢جلسة يف عامي  ٢٨خدمات الترمجة الشفوية ملا جمموعه  قُدِّمت  -ب    
صفحة من الوثـائق للـدورة الثالثـة     ١ ٣٤٠ت الترمجة التحريرية لترمجة ما جمموعه خدما قُدِّمت  - ج    

. ومتكنـت دائـرة   ٢٠١٣و ٢٠١٢والثالثة املستأنفة والرابعة والرابعة املستأنفة لفريق اسـتعراض التنفيـذ يف عـامي    
الوثـائق يف الفتـرة املشـمولة    إدارة املؤمترات يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا من تغطية النفقات اإلضـافية لترمجـة   

 مـن امليزانيـة العاديـة املعتمـدة. مث إنَّ     ٢بالتقرير من خالل إعادة ختصيص موارد الترمجـة القائمـة مبوجـب القسـم     
التأخر يف االستعراضات القطرية ويف وضع الصيغة النهائية للتقارير القطرية ومـا يتعلـق هبـا مـن خالصـات وافيـة       

  على الفريق على شكل ورقات غرفة مؤمترات دون ترمجتها. لتقاريرعدد من هذه اأدى إىل عرض 
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  ٣اجلدول     
  موارد امليزانية العادية ونفقاهتا اخلاصة بآلية االستعراض     

    ٢٠١٥- ٢٠١٤ نييف فترة السنت

  بند امليزانية

  ميزانية 
٢٠١٥‐٢٠١٤   

  النفقات 
٢٠١٥‐٢٠١٤  

  (بدوالرات الواليات املتحدة)
     التشغيل العامة املتعلقة هباالوظائف ونفقات

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

(وظائف مستمرة)، صافية من االقتطاعات اإللزامية 
 (أ)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 موع الفرعياجمل  

    فريق استعراض التنفيذ
  ا، جلسة سنوي ١٦خدمات الترمجة الشفوية (  
 (ب)لغات) وخدمات املؤمترات ٦

٣٠٢ ٨٠٠   ٣٨٨ ٨٠٠  

  ا، صفحة سنوي ١٠٠الترمجة التحريرية للوثائق (  
 (ج)لغات) ٦

١ ٤٤٠ ٠٠٠   ٣٦١ ٤٠٠  

 ١ ٧٤٢ ٨٠٠  ٧٥٠ ٢٠٠ اجملموع الفرعي  
 ٤ ١٠٥ ١٠٠   ٣ ٤٤٠ ٩٠٠ اجملموع   

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

يف تشـرين األول/أكتـوبر   جلسات للدورة اخلامسـة املسـتأنفة    ٦، و٢٠١٤للدورة اخلامسة يف حزيران/يونيه 
، وجلستان للدورة السادسـة املسـتأنفة يف   ٢٠١٥جلسات للدورة السادسة يف حزيران/يونيه  ١٠، و٢٠١٤

  ).٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب 
صــفحة مــن الوثــائق لــدورات فريــق اســتعراض   ٧٩٧رت الترمجــة التحريريــة ملــا جمموعــه  فِّــُو  -ج    

، والسادسـة  ٢٠١٤، واخلامسـة املسـتأنفة يف تشـرين األول/أكتـوبر     ٢٠١٤التنفيذ اخلامسة يف حزيران/يونيه 
ومتكنت دائرة إدارة املؤمترات  .٢٠١٥والسادسة املستأنفة يف تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٥يف حزيران/يونيه 

مـن  يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا من تغطية النفقات اإلضافية لترمجة الوثـائق يف الفتـرة املشـمولة بـالتقرير     
  من امليزانية العادية املعتمدة. ٢خالل إعادة ختصيص موارد الترمجة القائمة مبوجب القسم 
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  ٤اجلدول     
    ٢٠١٧- ٢٠١٦موارد امليزانية العادية ونفقاهتا اخلاصة بآلية االستعراض لفترة السنتني     

  بند امليزانية

  ميزانية 
٢٠١٧‐٢٠١٦   

  النفقات حىت 
 ٢٠١٦آذار/مارس ٣١

  ات الواليات املتحدة)(بدوالر
     الوظائف ونفقات التشغيل العامة املتعلقة هبا

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

(وظائف مستمرة)، صافية من االقتطاعات اإللزامية 
 (أ)من مرتبات املوظفني

٢٩٠ ٢٠٠  ٢ ٢٦١ ٦٠٠  

   ٦ ٤٠٠  ٢٥ ٥٠٠ صيانة احلواسيب  
  ٧ ٥٠٠  ٣٠ ٠٠٠ اليف االتصاالتتك  
  ٣٠٤ ١٠٠ ٢ ٣١٧ ١٠٠ اجملموع الفرعي  

   فريق استعراض التنفيذ
  ا، جلسة سنوي ١٦خدمات الترمجة الشفوية (  
 لغات) وخدمات املؤمترات ٦

٠  ٣٧٩ ٢٠٠  

  ا، صفحة سنوي ٣٠٠الترمجة التحريرية للوثائق (  
 (ب)لغات) ٦

٠  ١ ٠٨٤ ٠٠٠  

  ٠ ١ ٤٦٣ ٢٠٠ اجملموع الفرعي  
  ٣٠٤ ١٠٠ ٣ ٧٨٠ ٣٠٠  اجملموع   

  
 ٩يف هذا اجلدول، احتسبت تكاليف الوظائف باعتبارها وظائف مسـتمرة حسـب اإلصـدار      -أ    

    من التكاليف القياسية للمرتبات، الصادر عن شعبة ختطيط الربامج وامليزانية.
رات فريــق اســتعراض صــفحة مــن الوثــائق لــدو  ٣٠٠ســتوفر الترمجــة التحريريــة ملــا جمموعــه    -ب    

التنفيذ من خـالل االسـتفادة بالكامـل وبكفـاءة مـن امليزانيـة العاديـة املعتمـدة لـدائرة إدارة املـؤمترات واحلصـة            
مـن   ٢املخصصة من موارد الترمجة القائمة ملكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة مبوجـب القسـم       

      امليزانية العادية املعتمدة.
  الدورة األوىل ب اخلاصة نفقات اخلارجة عن امليزانيةالو قديراتتال  - اًثالث  

    لية االستعراض آل
النفقـات النهائيــة اخلارجــة عـن امليزانيــة للســنة األوىل مـن عمــل آليــة     ٥يتضـمن اجلــدول    - ٣

ة اخلارجــة ؤقَّتــحــة والنفقــات امل، فتمثــل التقــديرات املنق٩َّو ٨و ٧و ٦ا اجلــداول االســتعراض. أمَّــ
  لية للسنوات الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة، على التوايل.لآل الدورة األوىل زانية لعملعن املي
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  ٥اجلدول     
  (أ)لية االستعراضآل الدورة األوىلالنفقات النهائية اخلارجة عن امليزانية للسنة األوىل من     

  

  بند امليزانية
 النفقات النهائية للسنة األوىل 

 املتحدة)(بدوالرات الواليات 
  (ب)٥٠٠٦٠٧ سفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املشتركة

  ٠٠٠٣٠٣ ترمجة وثائق العمل
  ٩٠٠١٨٥ يف دورات فريق استعراض التنفيذمنوامشاركة أقل البلدان

  (ج)٢٠٠٢٧٥ تدريب اخلرباء احلكوميني
  (ج)٩٠٠٩٩ اخلرباء االستشاريون

    ١ ٥٠٠٤٧١  اجملموع
النفقات املبينـة عـن السـنة األوىل    تتعلق . و٢٠١٠آللية يف حزيران/يونيه لبدأت السنة األوىل   -أ    

  .   بلداً ٢٧باألنشطة املضطلع هبا بشأن اجملموعة األوىل من البلدان املستعرضة وعددها 
دولـة منـها زيـارات     ٢٤فيما يتعلـق بالـدول األطـراف السـبع والعشـرين املستعرضـة، طلبـت          -ب    
طرية، وعقد اجتماعان مشتركان يف مكتب األمم املتحدة بفيينا. وهناك بلد واحد مل يشـمل بزيـارة قطريـة    ق

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

  
  ٦اجلدول     
 ة ؤقَّتا امللية االستعراض ونفقاهتآلتقديرات السنة الثانية من الدورة األوىل     

 (أ)اخلارجة عن امليزانية

  

  بند امليزانية

ة للسنة ؤقَّتالنفقات امل
 ٣١الثانية، حمسوبة يف 

  ٢٠١٦آذار/مارس 
تقديرات السنة 

  الثانية
  (بدوالرات الواليات املتحدة)

 سفر املشاركني يف الزيارات القطرية 
 واالجتماعات املشتركة

  ٧٥٨ ٢٠٠   (ب)٧٢١ ٤٠٠

  ٤٧٠ ٥٠٠   ٠٠٠٤١٢ لعملترمجة وثائق ا
 يف دورات فريق  منوامشاركة أقل البلدان 

 استعراض التنفيذ
  ٢٨٧ ٠٠٠  (ج)٢٨٧ ٠٠٠

  ٤٥٤ ٦٠٠  (ج)٦٠٠٤٥٤ تدريب اخلرباء احلكوميني
  ٣٦ ٨٠٠  (ج)٨٠٠٣٦ خ ع (رتب أخرى))٣،١-ف١وظائف إضافية (

  ١ ٨٠٠  ٨٠٠١ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت
 ٢ ٠٠٨ ٩٠٠   ١ ٩١٣ ٦٠٠  عاجملمو
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النفقـات املبينـة عـن السـنة الثانيـة      وتتعلق  .٢٠١١آللية يف حزيران/يونيه لبدأت السنة الثانية  -أ    
  .بلداً ٤١باألنشطة املضطلع هبا بشأن اجملموعة الثانية من البلدان املستعرضة وعددها 

زيـارة   ٣٦ضـة، كانـت قـد أجريـت     فيما يتعلق بالدول األطراف الواحـدة واألربعـني املستعر    -ب    
  اجتماعات مشتركة يف فيينا وقت تقدمي هذا التقرير. ٣قطرية وعقدت 

تشمل النفقات املبلغ عنها تكاليف الرواتـب لفئـة اخلـدمات العامـة (الرتـب األخـرى) للفتـرة          -ج    
) ٣-الـة اجلنائيـة (ف  موظـف منـع اجلرميـة والعد   أنَّ ، بـالنظر إىل  ٢٠١٢من كانون الثاين/ينـاير إىل أيار/مـايو   

  .٢٠١٢اجلديد بدأ عمله يف تشرين الثاين/نوفمرب 
    

  ٧اجلدول       
  ة اخلارجة ؤقَّتلية االستعراض ونفقاهتا املآلتقديرات السنة الثالثة من الدورة األوىل     

 (أ)عن امليزانية
 

  

ة للسنة ؤقَّتالنفقات امل
 ٣١ حمسوبة يف ،الثالثة

  ٢٠١٦آذار/مارس 
 تقديرات السنة
  الثالثة

  (بدوالرات الواليات املتحدة)  ةبند امليزاني
   ٦٣٢ ٦٠٠  (ب)٥٩٥ ٨٠٠ سفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املشتركة

   ٤٢٦ ١٠٠   ٣٨١ ٢٠٠ ترمجة وثائق العمل
  ٢٥١ ٧٠٠  (ج)٢٥١ ٧٠٠ يف دورات فريق استعراض التنفيذمنوامشاركة أقل البلدان

  ٤٩٠ ٢٠٠   (ج)٤٩٠ ٢٠٠ ء احلكومينياخلربا تدريب
  ١٧٤ ٩٠٠  (ج)١٧٤ ٩٠٠ خ ع (رتب أخرى))٣،١-ف١وظائف إضافية (

  ٧ ١٠٠  ٧ ١٠٠ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت
    ١ ٩٨٢ ٦٠٠   ١ ٩٠٠ ٩٠٠  اجملموع 

الثالثـة   النفقـات املبينـة عـن السـنة    تتعلق . و٢٠١٢آللية يف حزيران/يونيه لبدأت السنة الثالثة  -أ   
  .بلداً ٣٥باألنشطة املضطلع هبا بشأن اجملموعة الثالثة من البلدان املستعرضة وعددها 

زيــارة  ٢٩فيمـا يتعلـق بالــدول األطـراف اخلمــس والـثالثني املستعرضــة، كانـت قــد أجريـت        -ب  
  اجتماعات مشتركة يف فيينا وقت تقدمي هذا التقرير. ٤قطرية وعقدت 

غ عنها تكاليف الرواتـب لفئـة اخلـدمات العامـة (الرتـب األخـرى) للفتـرة        تشمل النفقات املبل -ج  
) اجلديــد ٣-، وملوظــف منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة (ف ٢٠١٣إىل أيار/مــايو  ٢٠١٢مــن حزيران/يونيــه 

 .٢٠١٣إىل أيار/مايو  ٢٠١٢للفترة من تشرين الثاين/نوفمرب 
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  ٨اجلدول   
 ة ؤقَّتلية االستعراض ونفقاهتا املآلاألوىل  تقديرات السنة الرابعة من الدورة    

 (أ)اخلارجة عن امليزانية
 

  

ة للسنة ؤقَّتالنفقات امل
 ٣١الرابعة، حمسوبة يف 

  ٢٠١٦آذار/مارس 
تقديرات السنة 

  الرابعة 
  (بدوالرات الواليات املتحدة) بند امليزانية

سفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات 
  املشتركة

  ١ ٢٣٣ ٨٠٠  (ب)٨٤٨ ١٠٠

  ٩٣٣ ٥٠٠   ٦٣١ ٧٠٠ ترمجة وثائق العمل
  ٢٩٠ ٥٠٠  ٢٩٠ ٥٠٠ يف دورات فريق استعراض التنفيذمنوامشاركة أقل البلدان

  ٥٠٠ ٨٠٠  (ج)٣٥٠ ٨٠٠ تدريب اخلرباء احلكوميني
  ٢٦٧ ٥٠٠  (د)٢٦٧ ٥٠٠ خ ع (الرتب األخرى))٣،١-ف١وظائف إضافية (

  ٧ ٦٠٠  ٧ ٦٠٠ ليف االتصاالتصيانة احلواسيب وتكا
  ٣ ٢٣٣ ٧٠٠  ٢ ٣٩٦ ٢٠٠  اجملموع 

  
النفقات املبينة عن السـنة الرابعـة   تتعلق . و٢٠١٣آللية يف حزيران/يونيه لبدأت السنة الرابعة   -أ    

. وتشـمل اجملموعـة   بلـداً  ٧٤باألنشطة املضطلع هبـا بشـأن اجملموعـة الرابعـة مـن البلـدان املستعرضـة وعـددها         
والبلـدان الـيت    ٢٠١٣من اجملموعـة الرابعـة يف حزيران/يونيـه     ن البلدان كل البلدان اليت كانت جزءاًالرابعة م

  .٢٠١٣صدقت على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد أو انضمت إليها منذ حزيران/يونيه 
زيــارة  ٥٠ســبعني املستعرضــة، كانــت قــد أجريــت الفيمــا يتعلــق بالــدول األطــراف األربــع و  -ب    

أعمـال التحضـري لعـدة اجتماعـات أخـرى مرحلـة        وبلغـت قطرية وعقدت ثالثة اجتماعات مشتركة يف فيينا 
  متقدمة جدا وقت تقدمي هذا التقرير.

حلقــات عمــل تدريبيــة إقليميــة يف بــانكوك والقــاهرة       ٢٠١٣نظمــت منــذ حزيران/يونيــه     -ج    
ــا عمــل  ــا (جلســتان). و  وموســكو (حلقت ــة بنمــا وفيين ــدِّمت) ومدين ــة أو مســاعدات   قُ ــة وطني دورات تدريبي

  .بلداً ٣٦يزيد جمموعه على   خمصصة اهلدف أو كال األمرين معا ملا
تشمل النفقات املبلغ عنها تكاليف الرواتب لوظيفة من فئة اخلـدمات العامـة (الرتـب األخـرى)       - د    

  .٢٠١٤إىل أيار/مايو  ٢٠١٣) للفترة من حزيران/يونيه ٣- ة (فوملوظف منع اجلرمية والعدالة اجلنائي
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  ٩اجلدول     
  ة ؤقَّتلية االستعراض ونفقاهتا املآلتقديرات السنة اخلامسة من الدورة األوىل     

  (أ)اخلارجة عن امليزانية
  

  

ة للسنة ؤقَّتالنفقات امل
 ٣١ حمسوبة يف ،اخلامسة

  ٢٠١٦آذار/مارس 
ة ؤقَّتالنفقات امل
  اخلامسة للسنة

  (بدوالرات الواليات املتحدة)  بند امليزانية
  ٥٢٢ ٠٠٠  (ب)٠٠٠٥٢٢ يف دورات فريق استعراض التنفيذمنوامشاركة أقل البلدان

  (د)٩١٧ ٠٠٠   (ج)٤٠٠٤٧٦ خ ع (رتب أخرى))٣،١-ف١وظائف إضافية (
   ١٨ ٩٠٠  ٤٠٠٨ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

   ١ ٤٥٧ ٩٠٠   ١ ٨٠٠٠٠٦  اجملموع 
  
كــانون األول/ديســمرب  ٣٠إىل  ٢٠١٤حزيران/يونيــه  ١تشــمل الســنة اخلامســة الفتــرة مــن    -أ    

النفقــات املتعلقــة بــاملوظفني ودورات الفريــق املتكبــدة منــذ بــدء الســنة اخلامســة يف إطــار وأدرجــت . ٢٠١٧
ــدريب املقــدَّ الســنة اخلامســة. أمَّــ  ــة بعــد  م بشــأن االا النفقــات املتصــلة بالت أيار/مــايو  ٣١ستعراضــات القطري

النفقـات األخـرى املتصـلة     وأدرجـت يف إطار السنة الرابعة من عمل آلية االستعراض.  فقد أدرجت، ٢٠١٤
مبجموعــات البلــدان املستعرضــة الثانيــة أو الثالثــة أو الرابعــة يف إطــار الســنوات الثانيــة والثالثــة والرابعــة آلليــة   

النفقــات املتعلقــة بالبلــدان الــيت صــدقت علــى االتفاقيــة بعــد         مــا أدرجــت كاالســتعراض، علــى التــوايل.   
  يف إطار السنة الرابعة آللية االستعراض. ٢٠١٤حزيران/يونيه 

حزيران/يونيــه  ٦-٢يف دورة الفريــق اخلامســة (  منــوامــن أقــل البلــدان    منــدوباً ٢٩شــارك   -ب    
 منـدوباً  ٣٢)، و٢٠١٤تشرين األول/أكتـوبر   ١٥-١٣يف دورته اخلامسة املستأنفة ( مندوباً ٣١)، و٢٠١٤

تشـرين   ٤-٣يف دورتـه السادسـة املسـتأنفة (    مندوباً ٣٤) و٢٠١٥حزيران/يونيه  ٥-١يف دورته السادسة (
  ).٢٠١٥الثاين/نوفمرب 

تشمل النفقات املبلغ عنها تكاليف الرواتب لوظيفة من فئة اخلـدمات العامـة (الرتـب األخـرى)       - ج    
  .٢٠١٦إىل آذار/مارس  ٢٠١٤) للفترة من حزيران/يونيه ٣- ة والعدالة اجلنائية (فوملوظف منع اجلرمي

موظـف منـع   وهذه التقـديرات تكـاليف رواتـب وظيفـة اخلدمـة العامـة (رتـب أخـرى)          تناظر  -د    
، وهـي  ٢٠١٧حزيران/يونيـه   ٣٠ إىل ٢٠١٤حزيران/يونيـه   ١) للفتـرة مـن   ٣-اجلرمية والعدالة اجلنائية (ف

رة الالزمة إلمتام مجيع االستعراضات القطرية املشمولة يف الدورة األوىل جلميع الدول الـيت كانـت   قدَّالفترة امل
      .غري املتجاوبةيف االتفاقية يف وقت كتابة هذا التقرير، باستثناء الدول األطراف  أطرافاً

    تقديرات الدورة الثانية آللية االستعراض  - اًرابع  
ديرات االحتياجـــات املاليـــة للعمـــل يف الســـنتني األوىل تقـــ ١١و ١٠يـــبني اجلـــدوالن   -٤

. وتســتند التقــديرات إىل التكــاليف املتوقعــة للســنتني األولــيني مــن   الثانيــةوالثانيــة مــن الــدورة  
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 األولالدورة الثانية من آليـة االسـتعراض، وهـذه النفقـات مبينـة مبزيـد مـن التفصـيل يف املرفـق          
  .CAC/COSP/2015/10لوثيقة با

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

  

  

ة للسنة ؤقَّتالنفقات امل
 ٣١ حمسوبة يف ،األوىل

 ٢٠١٦آذار/مارس 
تقديرات السنة 

  األوىل
  (بدوالرات الواليات املتحدة)  بند امليزانية

  ٨١٠ ٤٠٠  ٠ سفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املشتركة
  ٥٨٦ ٨٠٠  ٠ ترمجة وثائق العمل
  ٢٨٠ ٨٠٠  ٠ يف دورات فريق استعراض التنفيذمنوامشاركة أقل البلدان

  ٤٦٨ ١٠٠  ١٧ ٠٠٠ تدريب اخلرباء احلكوميني
سفر خرباء من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 

 دة األهداف يف البلدان قيد االستعراضلتقدمي مساعدة حمدَّ
٥٨ ٦٠٠  ٠  

  ٥٧٠ ٨٠٠  ٠ )٣-ف٤،٢-ف١وظائف إضافية (
  ٢٢ ٦٠٠  ٠ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

  ٢ ٧٩٨ ١٠٠  ١٧ ٠٠٠  اجملموع 
  

تشمل تقـديرات السـنة   و. ٢٠١٦تبدأ السنة األوىل من الدورة الثانية لآللية يف حزيران/يونيه   -أ    
ا، وتكاليف رواتب ثالثـة مـن   طريقُ استعراضاً ٣٦عة إلجراء األوىل من الدورة الثانية النفقات التشغيلية املتوق

 ٣٠إىل  ٢٠١٦متوز/يوليـــه  ١) للفتـــرة مـــن ٣-ف ٢و ٤-ف ١مـــوظفي منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة (
يف دورة  منـوا . وتشمل التقديرات التكاليف املقدرة ملشاركة مندوبني مـن أقـل البلـدان    ٢٠١٧حزيران/يونيه 

  ).٢٠١٦) ودورته السابعة املستأنفة (تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٦حزيران/يونيه الفريق السابعة (
 بشـأن ح لقائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة     لدعم جتريب املشـروع املـنقَّ   تدريباًتلقت ثالثة بلدان   -ب    

  تنفيذ الفصلني الثاين (تدابري املنع) واخلامس (استرداد املوجودات) من االتفاقية.
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  ١١اجلدول     
  (أ)تقديرات السنة الثانية من الدورة الثانية آللية االستعراض    

  

  بند امليزانية
  الثانيةتقديرات السنة 

 (بدوالرات الواليات املتحدة)
  ٨١٠ ٤٠٠ سفر املشاركني يف الزيارات القطرية واالجتماعات املشتركة

  ٥٨٦ ٨٠٠ ترمجة وثائق العمل
  ٢٨٠ ٩٠٠ فريق استعراض التنفيذيف دوراتمنوامشاركة أقل البلدان

  ٤٦٨ ١٠٠ تدريب اخلرباء احلكوميني
سفر خرباء من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لتقدمي 

 مساعدة حمددة األهداف يف البلدان قيد االستعراض
٥٨ ٥٠٠  

  ٥٨٣ ٢٠٠ )٣-ف٤،٢-ف١وظائف إضافية (
  ٢٢ ٦٠٠ صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت

  ٢ ٨١٠ ٥٠٠  اجملموع 
  
تشـمل تقـديرات السـنة    و. ٢٠١٧تبدأ السنة الثانية من الدورة الثانية لآللية يف حزيران/يونيه   -أ    

ا، وتكاليف رواتـب ثالثـة مـن    طريقُ استعراضاً ٣٦الثانية من الدورة الثانية النفقات التشغيلية املتوقعة إلجراء 
 ٣٠إىل  ٢٠١٧متوز/يوليـــه  ١) للفتـــرة مـــن ٣-ف ٢و ٤-ف ١يـــة (مـــوظفي منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائ

يف دورة  منـوا رة ملشاركة مندوبني مـن أقـل البلـدان    . وتشمل التقديرات التكاليف املقد٢٠١٨َّحزيران/يونيه 
٢٠١٧ا يف حزيران/يونيــه الفريــق الثامنــة (مبــدئيا يف تشــرين الثــاين/نوفمرب) ودورتــه الثامنــة املســتأنفة (مبــدئي 

  .٢٠١٦آذار/مارس  ٣١نفقات للسنة الثانية حىت  د أيُّتكبَّ). ومل ُت٢٠١٧
    

 االحتياجات من املوارد لعمل آلية االستعراض واملسامهات املتلقاة   - اًخامس  
    من خارج امليزانية والعجز يف التمويل

ــدول    - ٥ ــبني يف اجلـ ــو مـ ــا هـ ــالل، ١٣و ١٢ نيكمـ ــرة  خـ ــم   ٢٠١٦- ٢٠١٠الفتـ ــغ حجـ بلـ
ــاة التربعـــات امل ــا    ١٠  ٨٤٥  ١٠٠تلقـ ــا وإيطاليـ ــتراليا وأملانيـ ــاد الروســـي وأسـ دوالر، قـــدمها االحتـ

والربازيــل وبنمــا وتركيــا والســويد وسويســرا وعمــان وفرنســا وقطــر وكنــدا واملغــرب واملكســيك   
يرلنـدا الشـمالية والنـرويج والنمسـا     آواململكة العربية السعودية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و 

والواليــات املتحــدة األمريكيــة، باإلضــافة إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي. كمــا قــدم    وهولنــدا
مســامهات عينيــة كــل مــن االحتــاد الروســي واألرجنــتني وأرمينيــا وإســرائيل وإكــوادور واإلمــارات  

ال وال وأوزبكسـتان وإيطاليـا وبـابوا غينيـا اجلديـدة والبحـرين والربازيـل والربتغـ        غالعربية املتحدة وأن
ــا و   ــوانا وتركي ــنن وبوتس ــوب ــان      غ ــنغافورة والصــني وعم ــليمان وس ــزر س ــهاما وج ــزر الب ابون وج
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وفــانواتو وفيجــي وكازاخســتان والكــامريون وكولومبيــا وكرييبــاس وكينيــا وليختنشــتاين وماليزيــا  
  ومدغشقر ومصر واململكة العربية السعودية والنمسا ونيبال واهلند واليونان.

    
  ١٢اجلدول     
  مهات اخلارجة عن امليزانية املقدمة إىل آلية االستعراض، املسا    

    ٢٠١٦آذار/مارس  ٣١حىت 
  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ مجيع السنوات 
  (بدوالرات الواليات املتحدة) 

املسامهات اخلارجة عن 
  امليزانية املتلقاة

١١ ٠٠٠ ٢٦٢ ٦٠٠  ١ ٢٥٦ ٦٠٠ ٢ ٠٨٤ ٣٠٠  ٢ ٠٩٤ ٥٠٠  ٢ ٧١١ ٠٠٠ ١ ٩٩٩ ٦٠٠ ١٠ ٤١٩ ٠٠٠  

املسامهات اخلارجة عن 
من  حتديدا امليزانية املتلقاة

  أجل الدورة الثانية 

٠ ٤٢٦ ١٠٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤٢٦ ١٠٠  

  ١١ ٠٠٠ ٦٨٨ ٧٠٠  ١ ٢٥٦ ٢٠٠٠ ٠٨٤ ٣٠٠  ٥٠٠٠٩٤٢ ٦٠٠٩٩٩١٠٠٠٧١١٢ ١٠ ٨٤٥ ١٠٠ اجملموع
    

  ١٣اجلدول   
 ٢٠١٦آذار/مارس  ٣١االستعراض، حىت  آلية يفامليزانية  املسامهون من خارج    

 
  امليزانية املسامهون من خارج  السنة

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

ر وكندا فرنسا والنرويج االحتاد الروسي وأستراليا والربازيل والسويد وسويسرا وقط  ٢٠١١
  والنمسا والواليات املتحدة 

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

  والنرويج والواليات املتحدة 
اليا وبنما والسويد وعمان وفرنسا واململكة العربية السعودية أستراالحتاد الروسي و ٢٠١٤

 واململكة املتحدة والنرويج والواليات املتحدة 

  أستراليا وفرنسا واملكسيك واملغرب والسويد وتركيا والواليات املتحدة   ٢٠١٥
 النرويج  ٢٠١٦
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كـاليف عمـل   ، تغطي التربعات اليت وردت حىت اآلن ت١٤وكما هو مبني يف اجلدول   -٦
آذار/مــارس  ٣١يف  - يف التمويــل كــبرياً عجــزاًأنَّ الــدورة األوىل آلليــة االســتعراض، يف حــني 

ــر  أي ، ٢٠١٦ ــة هــذا التقري ــة خــالل      - وقــت كتاب ــة بفعالي ــدورة الثاني يتهــدد تســيري عمــل ال
 السنتني األوليني. ومثة حاجة ملحة لتوفري متويل إضايف يكفل تعـيني مـوظفني إضـافيني لـتمكني    

عـبء العمـل يف الـدورة الثانيـة آلليـة االسـتعراض ومتويـل التكـاليف املرتبطـة           حتمـل األمانة من 
يف دورات فريق اسـتعراض   منوابإجراء االستعراضات القطرية ومشاركة ممثلني من أقل البلدان 

ن التنفيذ. وترد تفاصيل عبء العمل والتكاليف املرتبطـة بتسـيري العمـل يف السـنتني األولـيني مـ      
يف  املتضـمنة آلليـة  لالدورة الثانية يف مذكرة األمانة بشأن التكاليف املتوقعة لعمل الدورة الثانية 

  .CAC/COSP/2015/10لوثيقة بااألول  املرفق
، درســت األمانــة ٦/١وبنــاء علــى طلــب مــؤمتر الــدول األطــراف يف االتفاقيــة يف قــراره    - ٧

ســنتني األولــيني مــن الــدورة الثانيــة لآلليــة. وبوســع العجــز يف املــوارد الالزمــة لتســيري العمــل يف ال
 اسـتخدام األمانة أن تؤكد حتليلها السابق وأن ختلـص إىل أنـه ال ميكـن معاجلـة العجـز عـن طريـق        

  ، كما سبق أن أوضحت ملؤمتر الدول األطراف يف دورته السادسة.مبزيد من الفعالية التكاليف
    

  ١٤اجلدول     
آلية االستعراض والتربعات املتلقاة لعمل ارجة عن امليزانية االحتياجات من املوارد اخل    

    ٢٠١٦آذار/مارس  ٣١والعجز يف التمويل، حىت 

جمموع االحتياجات 
 املقدرة

االحتياجات اليت تغطيها 
  املسامهات اخلارجة 
  العجز  عن امليزانية

 (بدوالرات الواليات املتحدة)
    الدورة األوىل

  ٠  ١٠ ٦٠٠١٥٤ ٦٠٠١٥٤١٠ مجيع السنوات
   ١٠ ٦٠٠١٥٤ ٦٠٠١٥٤١٠ اجملموع الفرعي
    الدورة الثانية
  ٢ ١٠٧ ٥٥٠  ٥٠٠٦٩٠ ٠٥٠٧٩٨٢  السنة األوىل
  ٢ ٨١٠ ٥٥٠ ٠ ٥٥٠٨١٠٢  السنة الثانية

  ٤ ٩١٨ ١٠٠  ٥٠٠٦٩٠ ٦٠٠٦٠٨٥ الفرعياجملموع 
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    رفقامل

    ة بالنفقاتمؤقَّتبيانات     
  ١اجلدول     
  استعراض تنفيذ اتفاقية  آليةاخلاصة بعمل بنفقات امليزانية العادية  قَّتمؤبيان     

    األمم املتحدة ملكافحة الفساد
فترة السنتني   

٢٠١١‐٢٠١٠ 
فترة السنتني  

٢٠١٣‐٢٠١٢ 
فترة السنتني 

٢٠١٥‐ ٢٠١٤ 
فترة السنتني 

٢٠١٧‐ ٢٠١٦ 
  (بدوالرات الواليات املتحدة)  بند امليزانية

شغيل العامة الوظائف ونفقات الت
  املتعلقة هبا

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

٢٩٠ ٢٠٠  ٢ ٣٢٠ ٨٠٠  ٢ ٤٩٧ ٠٠٠  ١ ٤٧٤ ١٠٠  

   ٦ ٤٠٠ ١٧ ٧٠٠  ١٠٠٣٥ ٤٠٠٢٣ صيانة احلواسيب  
  ٧ ٥٠٠ ٢٣ ٨٠٠  ٠٠٠٣٠ ٠٠٠٢٧ االتصاالت   
  ٣٠٤ ١٠٠ ٢ ٣٦٢ ٣٠٠ ٢ ١٠٠٥٦٢ ٥٠٠٥٢٤١ اجملموع الفرعي  

 فريق استعراض التنفيذ
     ٣٠٢ ٨٠٠  ٠٠٠٣١٧ ٣٠٠٣٥١ الترمجة الشفوية  
     ١ ٤٤٠ ٠٠٠  ٢ ٤٠٠٥٦٩ ٩٠٠٥٣٤ ترمجة الوثائق  
 ١ ٧٤٢ ٨٠٠ ٢ ٤٠٠٨٨٦ ٢٠٠٨٨٦ اجملموع الفرعي  
  ٣٠٤ ١٠٠ ٤ ١٠٥ ١٠٠ ٥ ٥٠٠٤٤٨ ٧٠٠٤١٠٢  اجملموع  
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  ٢اجلدول     
استعراض  الدورة األوىل من آليةاخلاصة بعمل بالنفقات من خارج امليزانية  تمؤقَّبيان     

    تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 نفقات السنة األوىل
نفقات السنة 
 الثانية

نفقات السنة 
  الثالثة

نفقات السنة 
  الرابعة

نفقات السنة 
  اخلامسة

 دة)(بدوالرات الواليات املتح  بند امليزانية

سفر املشاركني يف الزيارات القطرية 
 واالجتماعات املشتركة

٠  ٨٤٨ ١٠٠  ٥٩٥ ٨٠٠  ٧٢١ ٤٠٠  ٦٠٧ ٥٠٠  

  ٠  ٧٠٠٦٣١  ٣٨١ ٢٠٠ ٠٠٠٤١٢ ٠٠٠٣٠٣ ترمجة وثائق العمل
يف دورات فريق منوامشاركة أقل البلدان 

  استعراض التنفيذ
٥٥٢ ٠٠٠  ٢٩٠ ٥٠٠  ٢٥١ ٧٠٠  ٢٨٧ ٠٠٠  ١٨٥ ٩٠٠  

  ٠  ٨٠٠٣٥٠  ٤٩٠ ٢٠٠ ٦٠٠٤٥٤ ٢٠٠٢٧٥ اء احلكومينيتدريب اخلرب
  -  -  - - ٩٠٠٩٩ اخلرباء االستشاريون
 ووظيفة واحدة  ٣-وظيفة واحدة ف

 خ ع (رتب أخرى)
-  ٤٧٦ ٤٠٠  ٢٦٧ ٥٠٠  ١٧٤ ٩٠٠  ٣٦ ٨٠٠  

  ٨ ٤٠٠  ٦٠٠٧  ٧ ١٠٠ ٨٠٠١ - صيانة احلواسيب وتكاليف االتصاالت
 ١ ٠٠٦ ٨٠٠ ٢ ٢٠٠٣٩٦ ١ ٩٠٠ ٩٠٠ ٦٠٠٩١٣١ ٥٠٠٤٧١١  اجملموع

  


