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 الدورة التاسعة
  ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٩-١٥فيينا، 
*من جدول األعمال املؤقَّت ٦البند 

  

        املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية
  املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية    

    
    مذكِّرة من األمانة    

"إعداد امليزانية"، من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف يف اتفاقية  ، املعنونة٧٢عمًال باملادة   -١
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، ُيطلب من األمانة أن ُتِعدَّ ميزانيًة لتمويل أنشــطة 

املتحدة من اتفاقية األمم  ٣٢إىل  ٢٩املؤمتر املتعلقة بالتعاون التقين اليت ُيضــــــطلع هبا وفقًا للمواد 
 االتِّجــارمن بروتوكول منع وقمع ومعــاقبــة  ١٠  ملكــافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عرب الوطنيــة، واملــادة

ساء واألطفال، املكمِّل التفاقية اجلرمية املنظَّمة، واملادة  من بروتوكول  ١٤باألشخاص، وخباصة الن
 ١٤ية اجلرمية املنظَّمة، واملادة مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاق

هبا بصــورة  االتِّجارمن بروتوكول مكافحة صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية و
  غري مشروعة، املكمِّل التفاقية اجلرمية املنظَّمة.

منذ دورة مؤمتر األطراف  من امليزانية وتتضمَّن هذه الوثيقة معلومات عن النفقات املتكبَّدة  -٢
ـــياق املســـاعدات اليت يقدِّمها مكتب األمم املتحدة املعين باملالثامنة  من أجل واجلرمية  خدِّراتيف س

تشــــجيع التصــــديق على االتفاقية وبروتوكوالهتا وتنفيذها، كما تتضــــمَّن معلومات عن التربعات 
  جم اإلنفاق.متعلقة حباملقدمة وإسقاطات 

ـــاعدة  ٣٠(ج) من املادة  ٢وتقضـــي الفقرة   -٣ من اتفاقية اجلرمية املنظمة بأن ميوَّل تقدمي املس
التقنية إىل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصــــاداهتا مبرحلة انتقالية من خالل التربعات. وتقضــــي 

 إىلتلك املادة أيضــــــًا بأن تســــــعى الدول األطراف يف االتفاقية إىل تقدمي تربعات كافية ومنتظمة 
  احلساب املخصَّص حتديدًا لذلك الغرض.

                                                           
  * CTOC/COP/2018/1.  



CTOC/COP/2018/12
 

2/9 V.18-04978 
 

قرَّرت أن ُتدار شــؤون ذلك ، حيث ٥٥/٢٥يف قرارها  االتفاقية وقد اعتمدت اجلمعية العامة  -٤
املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، إىل أن يقرِّر مؤمتر األطراف  احلســـاب يف إطار صـــندوق األمم

 ية الدول األعضــــاء على تقدمي تربعات وافية إىلخالف ذلك. ويف القرار نفســــه، شــــجَّعت اجلمع
بغية تزويد البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصــــاداهتا مبرحلة انتقالية مبا قد حتتاج  ،ذلك احلســــاب

، مبا يف ذلك التدابري التحضــــــريية اإليه من مســــــاعدة تقنية من أجل تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهت
ركز املالقرار نفسه أيضًا، طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام أن يزود الالزمة لذلك التنفيذ. ويف 

 خــدِّراتمكتــب األمم املتحــدة املعين بــامل"اآلن امســه أصــــــبح الــذي نع اإلجرام الــدويل (املعين مب
فاقية ومن "واجلرمية بدء نفاذ االت نه من الترويج على حنو فعال للتعجيل ب )، باملوارد الالزمة لتمكي

  القيام مبهام أمانة مؤمتر األطراف يف االتفاقية.
، ُفتح حســــاب يف إطار صــــندوق األمم املتحدة ملنع ٥٥/٢٥وامتثاًال لقرار اجلمعية العامة   -٥

  اجلرمية والعدالة اجلنائية لتوفري احتياجات األنشطة املشار إليها أعاله. 
صــة أل  -٦ نشــطة املســاعدة التقنية الالزمة لتنفيذ ويف املمارســة العملية، ُتقدَّم التربعات املخصــَّ

ــــــِه ــــــاريع أخرى ينفِّذها املكتب وُتس م يف مكافحة اجلرمية االتفاقية وبروتوكوالهتا كذلك إىل مش
  غري املشروع. االتِّجاراملنظمة عرب الوطنية و

اليت وتدعو األمانة الدول األعضاء إىل مواصلة تقدمي الدعم املايل ألنشطة املساعدة التقنية   -٧
  ينفذها املكتب من أجل مساعدة الدول على تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا.

وبغية تعزيز الشــــــفافية واإلبالغ، ترد يف املرفق األول هلذه املذكِّرة معلومات عن احلالة   -٨
ملذكور أعاله الراهنة للحســـــــاب قدم اجلدول ا لة ١. وي حلا ، الوارد يف املرفق األول، عرضـــــــًا 

لدعم إىل مؤمتر األطراف يف ربع إىل التعهدات بالت عاملي املعنون "تقدمي ا ية الربنامج ال فاق األمم ات
، يســتند ٢٠٠٠منذ آذار/مارس  الربنامجاليت تلقاها عرب الوطنية"  اجلرمية املنظمةاملتحدة ملكافحة 

الحتياجات لعرضـــــــًا  ٢. ويقدم اجلدول ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٣٠  حىت املتاحةإىل املعلومات 
. ويرد يف املرفق الثاين عرٌض للنفقات والتقديرات ٢٠١٨حزيران/يونيه   ٣٠  حىت اُملســَْقطة اليةامل

اخلاصــــــة باملشــــــاريع اليت ينفذها املكتب واليت تســــــهم يف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
  .٢٠١٨حزيران/يونيه  ٣٠حىت املتاحة غري املشروع، يستند إىل املعلومات  االتِّجارو
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  املرفق األول
  

تقرير مايل غري مراَجع عن استخدام التربعات املقدَّمة إىل عناصر صندوق     
األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، اليت ختص اتفاقية األمم املتحدة 

  ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية
    

    ١اجلدول     
  األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،حالة التعهدات بالتربع إىل عناصر صندوق     

FSA 6022 وFSA 9941 وGLOT60 إىل املعلومات  استنادًا ،٢٠٠٠، املتلقَّاة منذ آذار/مارس
  ٢٠١٨يونيه /زيرانح ٣٠  املتاحة حىت

    (بدوالرات الواليات املتحدة)

 املبلغ احملصَّل املبلغ املتعهَّد بتقدميه اجلهة املاحنة
  التعهدات 
 غري املسددة

 - ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٥٠  االحتاد الروسي
 - ٤٢٠ ١٠ ٤٢٠ ١٠ أستراليا

 ٠٠٠ ٢٩  ٠٠٠ ٢٩ اإلمارات العربية املتحدة
 - ٧٨٨ ٩٠٢ ١٧١ ٩١٩ إيطاليا
 - ٧٢٦ ١٩ ٧٢٦ ١٩ بولندا
 - ٨٣٢ ٢٤٩ ٨٣٢ ٢٤٩ الصني
 - ٤٦٣ ٣٠٦ ١ ٣٩١ ٣٠٦ ١ فرنسا
 - ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ قطر
 - ٠٦٢ ٢٦٩ ٥٠٩ ٢٨٤ كندا

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
 وأيرلندا الشمالية

٠١١ ٩٨ ٥٤٩ ٩٦ - 

 - ٩٩٦ ١٨ ٤٣٢ ١٦ موناكو
 - ٠٣١ ٤٥٥ ٥٣٤ ٤٤٥ النرويج
 - ٩٥٦ ٣٥ ٩٥٦ ٣٥ النمسا

  - ٢٦١ ٠٦٨ ٢ ٢٦١ ٠٦٨ ٢ الواليات املتحدة األمريكية
 - ٤١٠ ٨٥٧ ٤١٠ ٨٥٧ اليابان
 - ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ٣٠  اليونان

٣٩٤ ٦  املجموع الفرعي  ٩١١  ٩١٣ ٦  ٥٦٩  ٠٠٠ ٢٩ 
    

 - ٢٤٣ ٥٥ ٢٤٣ ٥٥ املؤسسة اآلسيوية ملنع اجلرمية
 - ٠٠٠ ٥٠٠ ٠٠٠ ٥٠٠  NHNشركة 

وكالة الواليات املتحدة للتنمية 
 - ٩٤٨ ٢ ٩٤٨ ٢  الدولية

٢٣٨ ٩٩٧ ٦  املجموع  ٧١٤ ٩٥٠ ٦  ٠٠٠ ٢٩ 
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    ٢اجلدول     
  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٣٠املسقطة، حىت االحتياجات املالية     

    (بدوالرات الواليات املتحدة)
  اإليرادات  -أوًال

 ١٤٦ ٩٥٠ ٦  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٣٠حىت  التبعات املحصلة (أ)
 ٣٨٢ ٨٠  الفائدة املصرفية املتاحة (ب)
 ٦٦٥ ٧٤  ُوفورات الفترة السابقة  (ج)
 (أ)٥ ١٢٢  إيرادات متنوعة (د)
 (أ))١٨ ٣٢٥(  صايف اخلسارة  )(ه

 ٩٩٠ ٠٩١ ٧ )املبلغ املتاح لإلنفاق (أ+ب+ج+د+ه
    االحتياجات -ثانيًا
كانون  ٣١ - ٢٠٠٠كانون الثاين/يناير  ١جمموع النفقات للفترة   (و)

  ٦٤٤ ٢٤٥ ٦  (شامًال تكاليف دعم الربامج) ٢٠١٧األول/ديسمرب 
 ٥٠٠ ٢٩٥  دعم الربامج) (خالصًة من تكاليف ٢٠١٩-٢٠١٨النفقات املقدَّرة للفترة  (ز)
 ٤١٥ ٣٨  يف املائة) ١٣( ٢٠١٩-٢٠١٨تقديرات تكاليف دعم الربامج للفترة  (ح)

  ٥٥٩ ٥٧٩ ٦  ز+ح)(و+ جمموع االحتياجات
  ٤٣١ ٥١٢  ثانيًا)-االحتياجات املالية اإلضافية املقدَّرة (أوًال

 
  مبا يف ذلك التعديالت املتعلقة بالسنة السابقة.  (أ)  
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    الثايناملرفق 
باملشاريع اليت ينفذها مكتب األمم املتحدة  اخلاصةالنفقات والتقديرات     

واجلرمية واليت ُتسهم يف مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية  خدِّراتاملعين بامل
حزيران/  ٣٠إىل املعلومات املتاحة حىت  املستندة، غري املشروع االتِّجارو

  تكاليف دعم الربامج) ة منخالص(مجيع املبالغ  ٢٠١٨ يونيه
  (بآالف دورات الواليات املتحدة)

  

  عنوان املشروع اجملال املواضيعي
  النفقات 
٢٠١٧‐٢٠١٦  

  التقديرات
٢٠١٩‐٢٠١٨  

  باألشخاص االتِّجارمكافحة 
  

 
تدابري التصدي لالتِّجار  لتدعيمإىل حكومة بنغالديش  مقدَّمةمساعدة تقنية 

  - ٢٤,٠ )BGDX79بالبشر (
باألشخاص يف بوتان  االتِّجارتعزيز تدابري احلكومة واملجتمع املدين ملكافحة 

)BHUZ13(  ٢٠٠,٠ ١٧٧,٠  
  ٤٨٩,٥ ٩٤٢,٣ )COLR52يف كولومبيا ( باألشخاص االتِّجارمكافحة 

٢ ٨٦٤  )GLOT59( باألشخاص االتِّجارملكافحة  الربنامج العاملي ,١ ٧٥٣ ٣ ,١  
باألشخاص وهتريب املهاجرين والتصدي هلما  االتِّجارملنع  العاملية املبادرة

)GLOZ67( ٤ ١٦٨ ,٦ ٠٦٧ ٠ ,١  
يف مجهورية  شخاصلالتِّجار باألاملناهضة تدعيم تدابري العدالة اجلنائية 

 )LAOX26الدميقراطية الشعبية (  الو
١٣٣,٤ - 

 
التِّجار ا مساعدة تقنية مقدَّمة إىل املكسيك من أجل تنفيذ بروتوكول

  ٦٩,٦ ٣٧٥,٦ )MEXX48باألشخاص (
الترويج لتحسني إدارة اهلجرة يف نيجرييا من خالل مكافحة وخفض اهلجرة 

باألشخاص وهتريب  االتِّجارغري النظامية اليت حتدث بعدَّة سبل، منها 
 )NGAX41املهاجرين (

١ ٠٢٩,٠  ٣٨,٥ 

 
  ٩٤٠,٠ - يف نيجرييا (مشروع جديد) باألشخاص االتِّجار

  - ٢٦١,٢ )NGAZ52باألشخاص يف نيجرييا ( االتِّجاردعم مكافحة 
 ،املسائل ذات الصلةسائر باألشخاص و االتِّجاردعم الوكالة الوطنية حلظر 

تعزيز سبل الوصول إىل العدالة ودعم الضحايا وبناء قدراهتا يف جمال 
)NGAZ54( ٢٢١,٠ -  

٢ ٩٣٠,٨ ٣٢,٣ (PANW02)باألشخاص يف بنما  االتِّجارإنشاء مأوى لضحايا    
  ٢١٤,٢ ٤٣,٥ )SENZ20باألشخاص يف السنغال ( االتِّجاربناء القدرة على احلد من 

بالبشر يف البلدان  االتِّجاراملبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية على مكافحة 
١ ٠٢٤ )XAMX59العربية ( ,٨ -  

التصديق يف جمال بناء قدرات الدول األعضاء يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي 
على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية وبروتوكوليها 

١ ٢٨٦ )XASS69اإلضافيني األول والثاين وتنفيذ تلك الصكوك ( ,١ ٢٨٣ ٤ ,١ 
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  عنوان املشروع اجملال املواضيعي
  النفقات 
٢٠١٧‐٢٠١٦  

  التقديرات
٢٠١٩‐٢٠١٨   

أجل تعزيز فعالية تدابري كشف جرائم تدعيم قدرات دول غرب أفريقيا من 
االتِّجار باألشخاص وهتريب املهاجرين والتحري عن مرتكبيها ومالحقتهم 

  ١٩٨,٧ ٧٥٦,٠ )XAWX22( قضائيًّا، ومن أجل محاية ضحايا االتِّجار واملهاجرين املستضعفني
  ٥٦,٦ ١٥٤,٧ )XCAS26( باألشخاص وهتريب املهاجرين االتِّجاراملشروع اإلقليمي ملكافحة 

بالبشر وهتريب  االتِّجارومكافحة اإلطار اخلاص باملنطقة العربية ملنع  تدعيم
١ ٥٦٠ )XMEX19( املهاجرين ,٦ ١٣٦ ٥ ,٧  

عرب احلدود بني  االتِّجارتعزيز توفري خدمات احلماية واملساعدة لضحايا 
  ٩٣,٥ ٢١٦,٣  )XSAZ12بنغالديش ونيبال واهلند (

  - ٧٦,٣  )XSAZ19بالنساء والفتيات يف جنوب آسيا ( االتِّجارمنع 
باألشخاص يف اهلند، تدعيمًا لتدابري التصدي  االتِّجارتقييم وحدات مكافحة 

 ٣٠٠,٠ -  لالجتار باألشخاص (مشروع جديد)

١٥ ٣٤٦باألشخاص االتِّجاراملجموع الفرعي ألنشطة مكافحة  ,٢٠ ٧٧١ ٦ ,٤ 

 مكافحة غسل األموال
  

 
الربنامج العاملي ملكافحة غسل األموال وعائدات اجلرمية ومتويل اإلرهاب 

)GLOU40( ١٠ ٤٤٩ ,١٠ ١١٧ ٩ ,٤ 

١٠ ٤٤٩املجموع الفرعي ألنشطة مكافحة غسل األموال ,١٠ ١١٧ ٩ ,٤ 

 مكافحة اجلرمية املنظَّمة
  

 
  - ٣٣٦,٧ )AFGK61: إنفاذ القانون (الربنامج الُقطري ألفغانستان) (٢الربنامج الفرعي 

١ ٣٢٧ )COLU99سياسات األمن العام يف كولومبيا ( تدعيم ,١ ٠٦٨ ٨ ,٥  
فريدي  يف كابو خدِّراتمكافحة اجلرمية املنظمة وإنفاذ قوانني مكافحة امل

)CPVS28( ٤٨٥,٤ ٨٧٨,٠  
غري املشروع واجلرمية املنظَّمة وإدارة احلدود: الربنامج الوطين املتكامل  االتِّجار

  - ١٢٢,٠ )ETHX88لصاحل إثيوبيا (
١٦ ٣٢٤ )GLOG80برنامج مراقبة احلاويات ( ,١٥ ١٧٦ ٨ ,٦  

الربنامج العاملي لتعزيز قدرات الدول األعضاء على منع ومكافحة اجلرمية 
٢ ٥١٢ )GLOT32املنظَّمة واجلرائم اخلطرية ( ,٢ ٥١٠ ١ ,٠  

دعم مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة 
  ٢٩٥,٥ ٤٧٢,٦ )GLOT60الوطنية ( عرب

 خدِّراتالتابع ملكتب األمم املتحدة املعين بامل ،الربنامج العاملي للتعلُّم اإللكتروين
 )GLOU61واجلرمية واإلرهاب ( خدِّراتواجلرمية: تأمني العامل من أخطار امل

١٩٠,٠ ١٤٤,٧ 

 
املتحدة   من خالل تنفيذ اتفاقية األمم ،عرب الوطين باألسلحة االتِّجارمكافحة 

ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية وبروتوكول األسلحة النارية املكمل هلا 
)GLOX34( ١ ٠٧٩ ٨٤٢,٥ ,٨  

 ٦٥/٢٣٠  عمًال بقرار اجلمعية العامة جلرمية السيربانية،عن اإجراء دراسة شاملة 
)GLOX46( ١٦٣,٣ ١٧٥,٨  

١ ٧٥٩ )GLOX76الربنامج العاملي املعين باجلرمية السيربانية ( ,٧٤٨,١ ٣  
٧ ٠٠٨  )GLOZ31الربنامج العاملي ملكافحة اجلرائم املتعلقة باحلياة الربية والغابات ( ,١٢ ٠٤٣ ٣ ,٠ 
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  عنوان املشروع اجملال املواضيعي
  النفقات 
٢٠١٧‐٢٠١٦  

  التقديرات
٢٠١٩‐٢٠١٨   

  ٥٣٠,٠ ٢٢٨,٩  )GTMV19قطاعي العدالة واألمن يف غواتيماال ( تدعيم
 غري املشروع االتِّجارالوطنية و اجلرمية املنظَّمة عرب :١الربنامج الفرعي 

  - ١٣٦,١ )02INDA( )٢٠٢٠-٢٠١٧ا، (الربنامج الُقطري إلندونيسي
غري املشروع  االتِّجارالوطنية و : اجلرمية املنظَّمة عرب١الربنامج الفرعي 

  ٧٠٠,٠ -  )16INDW) (٢٠٢٠-٢٠١٧، (الربنامج القطري إلندونيسيا
غري املشروع (برنامج الشراكة  االتِّجاروإدارة احلدود : ١الربنامج الفرعي 

١ ٢٠١ )IRNZ76) (٢٠١٩-٢٠١٥طرية يف مجهورية إيران اإلسالمية، الُق ,١ ٣٧٥ ٢ ,٠  
١ ٤٨٦ )LBNZ11دعم قدرات إدارة احلدود يف لبنان ( ,٦ -  

  ١٠٣,٣ ٣٥٦,٨  )MEXZ73السالئف الكيميائية يف املكسيك (اخلاص براقبة املتدعيم نظام 
٨ ٨٨٦,٨ )NGAV16( املتعلقة هباواجلرمية املنظَّمة  مخدِّراتتدابري التصدي لل  ١٩ ٣٩٣,١   

التصدي للتهديدات األمنية على الصعيد الوطين عن طريق تعزيز  تدعيم تدابري
  - ٢٩٢,٦ )NGAZ57مراقبة احلدود يف نيجرييا (

(الربنامج الُقطري  غري املشروع وإدارة احلدود االتِّجار: ١الربنامج الفرعي 
٥ ٧٤٥ )PAKU83(لباكستان)  ,٥ ١٥٥ ٣ ,٩  

(الربنامج الُقطري  غري املشروع وإدارة احلدود االتِّجار :١الربنامج الفرعي 
  - ٦١,٧ )PAKW50(لباكستان) 

مكافحة اجلرمية املنظمة عرب  قدرات القطاع األمين يف بنما من أجلتدعيم 
٢ ٧٤٧ - )06PANW(الوطنية واالتِّجار باملخدِّرات  ,٦  

٢ ٩١٦ )PANZ24دعم االحتاد األورويب لقطاع األمن يف بنما ( ,٨ -  
٦ ٥٣٦ )PANZ41إصالح اإلجراءات اجلنائية يف بنما ( ترسيخ ,٢٧ ٤٩٤ ١ ,٠  

غري املشروعة وحجزها واستردادها املوجودات على كشف  تدعيم القدرة
)PERU08( ٢٦٠,١ -  

٣ ٤٩١ )RERH22إنشاء مركز إقليمي للمعلومات والتنسيق يف آسيا الوسطى ( ,٥٨٥,٨ ٧  
  (الربنامج  القانونإنفاذ  يف جمالالتعاون اإلقليمي  :١الربنامج الفرعي 

٢ ٦٩٤ )RERV07(اإلقليمي ألفغانستان والبلدان املجاورة)  ,١ ٥٧٥ ٤ ,٧  
  إدارة القضايا، مع التركيز على تسلسل الُعهدة يف حاالت االختفاء 

  ٤٥١,٥ ٥٤,٦ )SLVW32القسري والتعذيب وقضايا اجلرمية املنظمة يف السلفادور (
١ ٠٣٣ )TAJE24احلدود بني أفغانستان وطاجيكستان ( امتدادتشديد الرقابة على  ,١ ٣٨٥ ٤ ,٠  

  يف جمال تنفيذ إنفاذ القانون  أجهزةوسائر  السلطات اجلمركيةقدرة  تدعيم
نظم مراقبة الصادرات والواردات  وخصوصًامراقبة احلدود والتجارة،  تدابري

  - ١١٩,٣ )TKMX57اإلرهاب (  مبكافحة املتعلقةاالستراتيجية يف إطار الصكوك الدولية 
١ ٤٢٨ ٨٣٢,٧ )TUNZ66(ومكافحتها منع اجلرمية السيربانية  يف جمالدعم قدرات تونس  ,٥  

غري املشروع  االتِّجار: مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية و١الربنامج الفرعي 
١ ٥٩٣ )XACZ60ومنع اإلرهاب (الربنامج اإلقليمي آلسيا الوسطى) ( خدِّراتبامل ,٥ ٩٤٣,٢ ٥   

وضع وتنفيذ استراتيجية االقتصادية لدول غرب أفريقيا على  مساعدة اجلماعة
املرحلة األوىل  :واجلرائم ذات الصلة يف غرب أفريقيا خدِّراتملكافحة امل

)XAMU50( ٥٧٥,٠ ٨٤٣,٢ 
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  عنوان املشروع اجملال املواضيعي
  النفقات 
٢٠١٧‐٢٠١٦  

  التقديرات
٢٠١٩‐٢٠١٨   

قدرات حتليل املعلومات االستخباراتية اجلنائية يف منطقة الشرق الوسط تدعيم 
  ١٦٠٠,٠ ٣٢٧,٧ )XAMW15(ومشال أفريقيا 

غري  االتِّجارنظم العدالة اجلنائية يف منطقة الساحل من أجل مكافحة  تدعيم
يف املنطقة مكافحة فعالة املشروع واجلرمية املنظَّمة واإلرهاب والفساد 

)XAMZ17( ١١ ٧١٩ ,١٢ ٤٥٧ ٤ ,٩  
غري املشروع  االتِّجارالتعاون اإلقليمي ومراقبة احلدود ملكافحة  توطيد

)XAMZ53( ١ ٨٠٢ ,٦ ٠٢١ ٦ ,٣  
غري املشروع  االتِّجاراجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية و :١الربنامج الفرعي 

٦ ١٠٨ )XAPA07((الربنامج اإلقليمي جلنوب شرق آسيا)  ,٩ ٧٨٠ ٣ ,٠  
إنشاء قنوات اتصال عمليايت آين بني مطارات خمتارة يف غرب أفريقيا 

)XAWU72( ٤ ١٨٥ ,٣ ٥٥٥ ٥ ,٨  
دعم خطة العمل اإلقليمية للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن 

 خدِّراتوتعاطي امل املتصلة بهواجلرمية املنظَّمة  خدِّراتغري املشروع بامل االتِّجار
٤ ٦٧٥ )XAWZ28يف غرب أفريقيا ( ,٢ ٨٦٣ ١ ,٦  

التنسيق اإلقليمي لتنسيق بني املؤسسات وا :" (أمسبلي بيل)AB1دعم مشروع "
  - ٤٤٢,٩ )XCAX75من أجل أمن احلدود يف أمريكا الوسطى (

٣ ٠٠٥ ٦١٤,٢ )XCEU60الربنامج اإلقليمي جلنوب شرق أوروبا ( ,٥  
غري املشروع: الربنامج اإلقليمي لشرق أفريقيا  االتِّجاراجلرمية املنظَّمة و

)XEAU75( ٨٧٢,٧ -  
مكافحة اجلرمية املنظمة عرب للربنامج اإلقليمي لشرق أفريقيا: الركيزة األوىل 

٧ ٢٦٨ ٧٤٥,٣  )XEAW10غري املشروع يف شرق أفريقيا ( االتِّجارالوطنية و ,٥  
مبادرة ساحل غرب أفريقيا دعم وحدات مكافحة اجلرمية عرب الوطنية يف إطار 

)XWSV33(  ٢ ٨٤٤ ,١ ٧٧٠ ٠ ,٠  
باألسلحة النارية يف بنما  االتِّجارتدعيم القدرات الوطنية على مكافحة 

٢ ٨١٠ - (مشروع جديد) ,٨ 

١٠٥ ٠١٤املجموع الفرعي ألنشطة مكافحة اجلرمية املنظَّمة ,١٥٤ ٣٣٧ ١ ,٢ 

 خدِّراتإنفاذ قوانني مكافحة امل
  

 
(الربنامج الُقطري  خدِّراتمكافحة املعلى  ةقدرالبناء  :٣-١ الفرعيالربنامج 

  - ١٤٨,٩ )AFGK65ألفغانستان) (
  : إنفاذ القانون (الربنامج القطري ألفغانستان) ١الربنامج الفرعي 

)AFGZ87( ١ ٧٨٧ ,٢ ٩٥٨ ٨ ,٩  
  واجلرائم ذات الصلة يف دولة بوليفيا  خدِّراتبامل االتِّجارتعزيز مكافحة 

  - - ٠,٧ )BOLJ52املتعددة القوميات (
باملواد  االتِّجارشراكة من أجل مكافحة  بادرة ميثاق باريس:مل املرحلة الرابعة

١ ٩٨٩ )GLOY09األفيونية األفغانية املنشأ ( ,٨١٩,٣ ٧  
التعاون يف جمال التحقيقات اجلنائية والعدالة اجلنائية على امتداد درب  توطيد

٣ ٥١٨  )GLOZ83فريقيا (أي وغرب هتريب الكوكايني يف أمريكا الالتينية والكاريب ,٣ ٥٩٥ ٨ ,٥ 
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  عنوان املشروع اجملال املواضيعي
  النفقات 
٢٠١٧‐٢٠١٦  

  التقديرات
٢٠١٩‐٢٠١٨   

الربنامج الُقطري (غري املشروع وإدارة احلدود  االتِّجار: ١الربنامج الفرعي 
  - ٢٩٤,٢ )IRNV03( )جلمهورية إيران اإلسالمية

١ ١٤٩ )KGZK50(يف قريغيزستان  خدِّراتاملعين مبراقبة امل احلكوميهاز اجل تدعيم ,٠ - 
 

١ ٣٢٧ - إدارة احلدود يف نيجريا (مشروع جديد) ,٤  
  - ١٨٩,٠ (PERZ23)هليئة الوطنية للجمارك وإدارة الضرائب اتدعيم 
لدى أجهزة إنفاذ ية اجلنائية وحتليلها وتبادهلا اتنظم مجع املعلومات االستخبار تدعيم

  ٣٠٣,٠ ٤٢٢,٧ )RERF23(قوانني املخدِّرات 
  ٤٦٧,٠ ٦٢٥,٣ )TAJH03يف طاجيكستان: املرحلة الثانية ( خدِّراتمراقبة امل جهاز

األفغانية عرب الدرب الشمايل بتعزيز قدرات نقاط  مكافحة هتريب املواد األفيونية
٢ ٠٧٠ )XACK22العبور احلدودية الرئيسية وبإنشاء مكاتب اتصال حدودية ( ,٦٨٩,٢ ٣  

 خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل -شراكة منظمة حلف مشال األطلسي 
  ٣٧٥,٥ ٧٥٢,٦ )XACZ47( خدِّراتواجلرمية من أجل التدريب على مكافحة امل

ي يف منطقة أمريكا الالتينية والكاريب خدِّراتمنع تسريب سالئف امل
)XLAK04( ٣٥,٥ -  

 ٣٠١,٣ ٥٩٨,٧ )XSAJ81آسيا (ب وجنيف على إنفاذ قوانني املخِّدرات  اتتدعيم القدر

١٣ ٥٨١خدِّراتاملجموع الفرعي ألنشطة إنفاذ قوانني مكافحة امل ,١٠ ٨٣٧ ٨ ,١ 

 املهاجرينمكافحة هتريب 
  

لالتِّجار باألشخاص وهتريب املهاجرين يف  املناهضةتدابري العدالة اجلنائية  تدعيم 
 - ٩٨,٨ )ETHX95إثيوبيا وجيبويت (

١ ٨٩٣ )GLOT92الربنامج العاملي ملكافحة هتريب املهاجرين (  ,٨٦٠,٦ ٣ 

باملهاجرين  االتِّجارتعزيز التعاون بني املكسيك وأمريكا الوسطى ملنع  
 - ٥١٠,٥ )MEXX89(ومكافحته 

١ ١٦١  )MEXZ75( كافحة هتريب املهاجرين يف املكسيكم  ,٥٩٩,٦ ٣ 

باألشخاص يف السلفادور  االتِّجارمنع ومكافحة هتريب املهاجرين و 
)SLVW21(  ١ ٢٤٧ ٤١٦,٣ ,٨ 

 
مناهضة لتهريب تدابري  على استحداثتدعيم قدرات دول غرب أفريقيا 

للتصدِّي اختاذ تدابري فعالة حقوق اإلنسان ومراعاة قائمة على املهاجرين 
 - ٨٣٥,٣  )XAWW36حقوق اإلنسان يف سياق اهلجرة غري النظامية (النتهاكات 

٤ ٩١٥املجموع الفرعي ألنشطة مكافحة هتريب املهاجرين  ,٢ ٧٠٨ ٥ ,٠ 

١٤٩ ٣٠٧املجموع   ,١٩٨ ٧٧١ ٩ ,١ 

 


