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  الدورة السادسة
  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩- ١٥فيينا، 

  * من جدول األعمال املؤقت٦ و٥البندان 
  املساعدة التقنية

        املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية
      املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية    
    مذكّرة من األمانة    

، من النظـام الـداخلي ملـؤمتر        "إعداد امليزانية "عنونة  ، امل ٧٢أُعدَّت هذه املذكّرة عمالً باملادة        -١
 عرب الوطنية، واليت ُيطلب فيها من األمانـة         نظَّمةاألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل       

 ٣٢ و ٢٩أن ُتعّد ميزانية لتمويل أنشطة املؤمتر املتعلقـة بالتعـاون الـتقين املُـضطلع هبـا وفقـاً للمـادتني                     
 مـن بروتوكـول منـع       ١٠ واملـادة    )١( عـرب الوطنيـة،    نظَّمـة ية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة امل      من اتفاق 

 )٢(،نظَّمـة وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، املكمِّـل التفاقيـة اجلرميـة امل                
كمِّل التفاقيـة    من بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، امل           ١٤واملادة  

ناهتـا   من بروتوكـول مكافحـة صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوّ        ١٤ واملادة   )٣(،نظَّمةاجلرمية امل 
  )٤(.نظَّمةوالذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكمِّل التفاقية اجلرمية امل

                                                         
  * CTOC/COP/2012/1. 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧لد املرجع نفسه، اجمل )2(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، اجمللد  )3(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦املرجع نفسه، اجمللد  )4(  
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 نظَّمـة ة اجلرمية امل   من اتفاقية األمم املتحدة ملكافح     ٣٠من املادة   ) ج (٢وعمالً بالفقرة     -٢
عرب الوطنية، على الدول األطراف أن تبذل جهـوداً ملموسـة مـن أجـل تقـدمي املـساعدة التقنيـة              
إىل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة، ملـساعدهتا علـى تلبيـة احتياجاهتـا                   

ــة     ــق هــذه الغاي ــسعى، يف ســبيل حتقي ــة، وأن ت ــذ االتفاقي ــشأن تنفي ــة  ب ، إىل تقــدمي تربعــات كافي
  .ومنتظمة إىل حساب ُيخّصص حتديداً هلذا الغرض يف إطار آلية متويل لدى األمم املتحدة

 / تـشرين الثـاين    ١٥ ؤرَّخ، املـ  ٥٥/٢٥وقد اعتمـدت اجلمعيـة العامـة، مبوجـب قرارهـا              -٣
ــدار شــؤون ذلــك احلــساب يف إطــار صــندوق األمــم    ٢٠٠٠نــوفمرب  ــة وقــّررت أن ُت  ، االتفاقي

املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، إىل أن يقــّرر مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة  
 عرب الوطنية خالف ذلـك، كمـا شـّجعت الـدول األعـضاء علـى تقـدمي                  نظَّمةملكافحة اجلرمية امل  

 اقتـصاداهتا   تربعات وافية إىل احلساب اآلنف الذكر بغية تزويد البلدان النامية والبلدان الـيت متـرّ              
مبرحلة انتقالية مبا قد حتتاج إليـه مـن مـساعدة تقنيـة مـن أجـل تنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت                       

  .امللحقة هبا، مبا يف ذلك التدابري التحضريية الالزمة لذلك التنفيذ
إطـار صـندوق األمـم املتحـدة      ، فُـتح حـساب يف  ٥٥/٢٥وامتثاالً لقرار اجلمعية العامة       -٤

  .والعدالة اجلنائية لتوفري احتياجات األنشطة املشار إليها أعالهملنع اجلرمية 
، أن ينـشئ فريقـاً      "أنـشطة املـساعدة التقنيـة     " املعنـون    ٢/٦ه  مقـّرر وقد رأى املؤمتر، يف       -٥

عامالً مؤقتاً مفتوح العضوية إلسداء املشورة له ومساعدته يف تنفيذ الوالية املـسندة إليـه بـشأن                 
 ُعقــد أول اجتمــاع للفريــق العامــل املؤقــت املفتــوح العــضوية للخــرباء    وقــد. املــساعدة التقنيــة

ــة يف    ــساعدة التقني ــشرين األول١٧ و١٦احلكــوميني املعــين بامل ــوبر / ت ــاء دورة ٢٠٠٦أكت ، أثن
ويف تلـك الـدورة، حـّدد الفريـق العامـل جمـاالت ذات أولويـة واعتمـد توصـيات                   . املؤمتر الثالثـة  

توصـيات  " املعنـون  ٣/٤ه مقـّرر وأقّر املـؤمتر تلـك التوصـيات يف         . بشأن أنشطة املساعدة التقنية   
  ".الفريق العامل املؤقت املفتوح العضوية للخرباء احلكوميني املعين باملساعدة التقنية

ات خــّدروعقــد الفريــق العامــل دورتــه الثانيــة يف مقــر مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل   -٦
وبنــاًء علــى اجملــاالت . ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين األول٥ إىل ٣يف فيينــا مــن ) املكتــب(واجلرميــة 

ذات األولوية اليت جرى حتديدها، وضـع املـؤمتر عـدداً مـن املقترحـات بـشأن أنـشطة املـساعدة                  
، خـالل   ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٧ و ١٦وعقد الفريق العامل دورته الثالثـة يف        . التقنية

ــرد توصــيات الفريــق . دورة مــؤمتر األطــراف الرابعــة  ــون ٤/٣ املــؤمتر مقــّرر العامــل يف وت  املعن
 عـرب  نظَّمـة تنفيذ األحكام املتعلقة باملساعدة التقنية يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة امل        "

 تـشرين   ٢ و ١، ُعقـدت الـدورة الرابعـة للفريـق العامـل يف فيينـا يف                قّرروعمالً هبذا امل  ". الوطنية
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 / تـشرين األول   ٢٠ و ١٩خلامـسة للفريـق العامـل يف        وعقـدت الـدورة ا    . ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
ــوبر  ــالقرار  ٢٠١٠أكت ــذ األحكــام املتعلقــة باملــساعدة   " املعنــون ٥/٦ وأرفقــت توصــياته ب تنفي

، الـذي اعتمـده املـؤمتر يف        " عرب الوطنيـة   نظَّمةالتقنية من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل       
  .دورته اخلامسة

 أنـشطة املـساعدة التقنيـة الالزمـة لتنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت              وقد قُدِّمت، بـشأن     -٧
امللحقة هبا، إسهامات إىل عّدة حسابات ومشاريع متنوعـة، ولـيس فقـط إىل احلـساب املفتـوح                  
يف إطار صندوق األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مـن أجـل االضـطالع باألنـشطة                       

، ٥٥/٢٥ مـن االتفاقيـة وعمـالً بقـرار اجلمعيـة العامـة              ٣٠ مع املادة    ومتاشياً. املشار إليها أعاله  
ــن أجــل           ــداً م ــشأ حتدي ــصندوق املن ــرة يف ال ــهام مباش ــضاء إىل اإلس ــدول األع ــة ال ــدعو األمان ت

وتـرد يف املرفـق األول هبـذه        . املساعدة يف تنفيذ االتفاقية، وذلك بغية تعزيـز الـشفافية واإلبـالغ           
يف الوقت الـراهن، يف  ) UNODC Project GLOT60(ذا احلساب املذكرة معلومات عن حالة ه

حني يعـرض املرفـق الثـاين معلومـات عـن مجيـع املـشاريع الـيت ينفـذها املكتـب والـيت ُتـسهم يف                          
  . عرب الوطنية واالجتارنظَّمةمكافحة اجلرمية امل
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    املرفق األول
صندوق مة إىل تقرير مايل غري مراَجع عن استخدام اإلسهامات املقدَّ    

   األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املكّون اخلاص باتفاقية
       عرب الوطنيةنظَّمةاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

  ١اجلدول 
عات املعلَنة من أجل صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، حالة التّرب
 باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ةاخلاص GLOT 60 وFSA 9941 وFSA 6022املكّونات 
 ٢٠١٢أبريل / نيسان٣٠ على املعلومات املتاحة حىت ًء بنا، عرب الوطنيةنظَّمةاجلرمية امل

    )بدوالرات الواليات املتحدة(

  لاملبلغ احملّص ع بهاملبلغ املعلن التّرب اجلهة املاحنة
  التربعات املعلنة 

  دة غري املسّد
 - ٤١٠ ٧٧٢ ٨٠٥ ٧٨٩ إيطاليا

 - ٧٢٦ ١٩ ٧٢٦ ١٩ بولندا

 - ٧٨١ ٩٧٧ ٢٩٨ ٩٧٨ فرنسا

 - ٠٦٢ ٢٦٩ ٥٠٨ ٢٨٤ كندا

 ٨٧٣ ١١ - ٨٧٣ ١١ مصر

 - - - اململكة املتحدة

 - ٤٣٢ ١٦ ٤٣٢ ١٦ موناكو

 - ٠٣٠ ٤٥٥ ٥٣٤ ٤٤٥ النرويج

 - ٩٥٦ ٣٥ ٩٥٦ ٣٥ النمسا

  ٧٦١ ٢٧٨ ٥٠٠ ٤٣٩ ١ ٢٦١ ٧١٨ ١ الواليات املتحدة األمريكية

 - ٤١٠ ٨٢٧ ٤١٠ ٨٢٧ اليابان

 - ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ٣٠ اليونان

 ٦٣٤ ٢٩٠ ٣٠٨ ٨٤٣ ٤ ٨٠٣ ١٥٧ ٥ 

 - ٢٤٣ ٤٥ ٢٤٣ ٤٥ املؤسسة اآلسيوية ملنع اجلرمية

 - ٠٠٠ ٥٠٠ ٠٠٠ ٥٠٠   NHNمؤسسة

  ٦٣٤ ٢٩٠  ٥٥١ ٣٨٨ ٥  ٠٤٧ ٧٠٣ ٥ اجملموع

  
   بـه واملبلـغ احملـصل نـاجم عـن تقلـب أسـعار الـصرف،                 عن التـربّ   بني قيمـة املبلـغ املعلَـ       الفرُق: ملحوظة  
  .ن اجلدول أعاله غري ذلكما مل يبّي
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  ٢اجلدول   
  ٢٠١٢أبريل / نيسان٣٠ع لالحتياجات املالية، حىت التقدير املتوقّ

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  
  اإليرادات -أوالً

 ٥٥١ ٣٨٨ ٥ ٢٠١٢أبريل / نيسان٣٠اة حىت اإلسهامات املتلقّ )أ(
 ٧٤٨ ٤٠ الفائدة املصرفية املتاحة: إضافة )ب(

 ٦٦٥ ٧٤ قة يف الفترات السابقةالوفورات احملقّ: إضافة )ج(

 ٠٨٨ ٨ قةاإليرادات املتفّر: إضافة )د(
 -٨١١ ٣٤ صايف اخلسارة: نقص )ه(

 ٢٤٠ ٤٧٧ ٥      ))ه)+( د)+(ج)+(ب) +(أ((املبالغ املتاحة لإلنفاق 
       

      جاتاالحتيا-ثانياً

ديسمرب / كانون األول٣١ -  ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١جمموع النفقات للفترة  )و(
 )مبا يشمل تكاليف دعم الربامج (٢٠١١

٥١١ ٩٣١ ٣ 

 ٣٠٠ ١٤١ ٢ )دون تكاليف دعم الربامج (٢٠١٣-٢٠١٢رة للفترة النفقات املقّد: إضافة )ز(

 ٣٦٩ ٢٧٨ ) يف املائة١٣ (٢٠١٣-٢٠١٢ تقديرات تكاليف دعم الربامج للفترة: إضافة )ح(
       ١٨٠ ٣٥١ ٦ 

 -٩٤٠ ٨٧٣         )ثانياً- أوالً(رة االحتياجات املالية اإلضافية املقّد
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    املرفق الثاين
  مكتب األمم املتحدة النفقات والتقديرات املتعلقة باملشاريع اليت ينفذها     

 عرب الوطنية نظَّمةاملحة اجلرمية  واليت ُتسهم يف مكافات واجلرميةخّدراملعين بامل
   ٢٠١٢أبريل / نيسان٣٠واالجتار، استناداً إىل املعلومات املتاحة حىت 

  ) دة بدون تكاليف دعم الربامجمجيع املبالغ مقيَّ(
    )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

اجملال 
 املشروع املواضيعي

  النفقات
٢٠١١‐٢٠١٠ 

  التقديرات
٢٠١٣‐٢٠١٢ 

   ار بالبشرمكافحة االجت

 - ١٤٥,٩ (BDIT42)تعزيز تدابري العدالة اجلنائية ملكافحة االجتار بالبشر يف بوروندي  

 - ٦٧١,٧ (BRAS25) مكافحة االجتار باألشخاص يف الربازيل 

 دعم أمانة العدل الوطنية من أجل حتسني تنفيذ السياسة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر 
(BRAX63) 

- ٢٧٥,٤ 

ربنامج املشترك للمبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر املعين مبكافحة االجتار بالبشر على ال 
 (BOLX52)احلدود البوليفية األرجنتينية 

٣٦٠,٩ ٠,٧ 

 ٦٠٠,٠ ٦١٤,٧ (COLR52) مكافحة االجتار بالبشر يف كولومبيا 

 - - (GLOR37)إنشاء قاعدة بيانات عن تدفقات االجتار بالبشر 

عداد أدلة تدريبية متقدمة عن مكافحة االجتار بالبشر بشأن محاية الضحايا والتحقيق مع إ 
 (GLOS58)ومالحقتهم قضائيا املتجرين 

-٠٫٣  - 

 ٥١٣,٧ ٨٥٣,٠ ٢ (GLOS83)املبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر  

 النساء واألطفال، الترويج لتنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة 
وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكملني التفاقية األمم 

 (GLOT55) عرب الوطنية نظَّمةاملتحدة ملكافحة اجلرمية امل

١٨٢,٢ ١ ٠٧٢,٣ ١ 

 ٤٤٥,٥ ١ ٤٨٦,٨ ١ (GLOT59)الربنامج العاملي ملكافحة االجتار 

  تّربعات لضحايا االجتار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال االستئماين لللصندوق ا 
(Fund FSH) 

٢٧٤,٣ ٣ ٣٥,٦ 

   االستئماين للتّربعات لضحايا االجتار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفالإدارة الصندوق 
(GLOX42) 

١٥٧,٩ ١٥١,٨ 

نسية يف الواليات تعزيز تصدي سلطات إنفاذ القانون يف اهلند لالجتار باألشخاص والسياحة اجل 
  (INDS16) واملدن الرئيسية من خالل التدريب وبناء القدرات

٣١,٥ - 

 - ١٢٨,١ (INDS98) الضحايااحلّد من خطر تعرض األطفال إلساءة املعاملة وإعادة تأهيل  

 ٢٥٢,٠ - (INDX40)منع اجلرمية من خالل التوعية وبناء القدرات يف قطاع السياحة  

لعدالة اجلنائية ملكافحة االجتار بالبشر يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية تعزيز تدابري ا 
(LAOX26) 

٤١٥,٠ ١٧٦,٨ 
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 - ٤١٦,٠ (LBNT39)  تعزيز قدرة احلكومة اللبنانية على مكافحة االجتار بالبشر، املرحلة الثانية 

 - ٣٧,٥ (LEBR61) تدابري منع ومكافحة االجتار بالبشر يف لبنان 

اهليئة الوطنية حلظر االجتار بالبشر وما يتصل به من أمور "لقدرة على تنفيذ خطة عمل بناء ا 
 (NGAS84)ملكافحة االجتار بالبشر " أخرى

٣٧١,١ ٦٧٧,١ 

 - ٣٠,٩ (NGAT18)منع ومكافحة االجتار باملواطنني النيجرييني من القصر والفتيات يف إيطاليا  

ة املصلحة على مكافحة االجتار بالبشر يف بلدان املنشأ تعزيز التعاون بني خمتلف اجلهات صاحب 
 (NGAX28)واملقصد 

٣٠٨,٨ ٧٠١,٦ 

  الترويج لتحسني إدارة اهلجرة يف نيجرييا مبكافحة اهلجرة غري النظامية واحلد من تلك اهلجرة  
 (NGAX41)  اليت من قنواهتا االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين

٩٠٠,٠ ٣ ٣٢٢,٦ 

 ٧٥٠,٠ ١٤,٧ (MEXX48)  طين لالجتار بالبشرالتقييم الو 

 - ١٠,٥  (MOLR85) بناء القدرة على مكافحة االجتار باألشخاص يف مجهورية مولدوفا 

ملكافحة ) اإليكواس(تنفيذ خطة عمل اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املساعدة على  
 (RAFR60)) غرب أفريقيا (االجتار باألشخاص

- - 

بنن، بوركينا فاسو، (نع ومكافحة االجتار بالبشر يف منطقة غرب أفريقيا دون اإلقليمية تدابري م 
 (RAFR92)) توغو، غانا، النيجر، نيجرييا

-٠٫٥  - 

 - ٤٠١,٠ (RLAX07)تعزيز القدرة على مكافحة اجلرمية، وال سيما االجتار بالبشر يف بريو وإكوادور  

 ٦٠,٥ ٢٧,٩ (RWAX43)ها على معاجلة مشكلة االجتار بالبشر تعزيز قدرة احلكومة الرواندية وشركائ 

 - - (SLOR19)تدابري العدالة اجلنائية ملكافحة االجتار بالبشر يف اجلمهورية السلوفاكية  

   العاملية للهجرة ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومكتب نظَّمةالربنامج املشترك بني امل 
ات واجلرمية واملبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر ملكافحة االجتار خّدرملاألمم املتحدة املعين با

 (SRBX15)بالبشر يف سيربيا 

٢١٠,٠ ٤٦٩,٣ 

 - ٣١,٠ (UZBS20) تعزيز تدابري العدالة اجلنائية ملكافحة االجتار باألشخاص يف أوزبكستان 

لى منع ومكافحة االجتار تعزيز قدرة املؤسسات القانونية ومؤسسات إنفاذ القوانني ع 
  باألشخاص 
 (VIER96) )املرحلة الثانية(يف فييت نام 

- - 

تعزيز تدابري العدالة اجلنائية الفييتنامية ملكافحة االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين من خالل تعزيز  
 (VNMS79)القدرة على مراقبة احلدود والتعاون الدويل 

٤٢٩,٣ ٣٥٤,٩ 

ليمي والقدرات فيما بني سلطات إنفاذ القوانني يف شرق أفريقيا ملكافحة تعزيز التعاون اإلق 
 (XAFS53) االجتار بالبشر

-٥٫٣  - 

 ١١١,٢ ١ - (XAMX59)املبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية على مكافحة االجتار بالبشر يف البلدان العربية  

  فريقي على التصديق على اتفاقية ألب ابناء قدرات الدول األعضاء يف اجلماعة اإلمنائية للجنو 
 عرب الوطنية وبروتوكوليها األولني وعلى تنفيذ تلك نظَّمةاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

 (XASS69)الصكوك 

٩٠,٠ ٢٤٦,١ 

تعزيز قدرة مجهوريات آسيا الوسطى على محاية ومساعدة ضحايا االجتار بالبشر واملهاجرين  
 (XACX44) النساء واألطفال، باالشتراك مع املنظمات غري احلكوميةسيما  املهرَّبني، وال

٣٧٧,٦ ٨,٤ 
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بناء هياكل دعم وتعزيز التعاون من أجل مساعدة ضحايا االجتار بالبشر يف غرب أفريقيا  
(XAWX22) 

٤٢١,٩ ٣٣,٩ 

 ٠٢٥,٠ ١ ٧٣٩,٣ (XCAS26)املشروع اإلقليمي ملكافحة االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين  

 - - (XCES45) تعزيز تدابري العدالة اجلنائية ملكافحة االجتار باألشخاص يف منطقة البحر األسود 

 - ٧٩,٢ (XCES50) تعزيز القدرة العملياتية على استقصاء وتعطيل أنشطة االجتار بالبشر يف غرب البلقان 

ن بني أجهزة إنفاذ  التعاو-املشروع اإلقليمي التحضريي الحتضان املنظمات غري احلكومية  
 (XEET56)القوانني على منع ومكافحة االجتار بالبشر يف منطقة حبر البلطيق ومنها وإليها 

٢٩,٢ - 

 ٥٩٩,٤ ٩٢,٨ (XMEX19)تعزيز إطار املنطقة العربية ملنع ومكافحة االجتار بالبشر  

جه لضحاياه بناء القدرات وتوسيع نطاق شبكات مكافحة االجتار من أجل حتسني الدعم املو 
(XSAS78) 

١٧٤,٨ - 

تعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القوانني على اختاذ إجراءات وطنية ": ركن احلماية: مشروع الطفولة 
وعرب وطنية من أجل التعرف على مرتكيب اجلرائم اجلنسية ضد األطفال الذين يطوفون مبنطقة 

 (XSPT78) "امليكونغ والتصدي هلم بفعالية

٨٤٩,٧ ١ ٣١٢,٣ ١ 

وتدابري العدالة اجلنائية ملكافحة هتريب ) عمليات مراقبة احلدود(عزيز قدرة أجهزة إنفاذ القوانني ت 
 (ZAFT54)املهاجرين واالجتار باألشخاص 

٦٧٥,٣ ٩٠٨,٣ 

  تعزيز تدابري العدالة اجلنائية ملكافحة االجتار باألشخاص يف االحتاد الروسي ومنه وعن طريقه  
(New RUS) 

- ٥٢٢,٠ 

 العاملية للهجرة يف نظَّمةوامل ات واجلرميةخّدرقتراح املشترك بني مكتب األمم املتحدة املعين باملاال 
إطار املبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر بشأن تعزيز تدابري العدالة اجلنائية ملكافحة االجتار 

  بالبشر 
 (New RAS)يف جنوب آسيا 

- ٧٧٠,٠ ١ 

  امية واالجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين من خالل تعزيز التعاون التصدي للهجرة غري النظ 
 (New ZAF)اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي  بني أجهزة الشرطة يف منطقة

- ٥٠٠,٠ ٢ 

 ٤٤٨,٧ ٢٥ ٤٧٩,٦ ١٤ اجملموع الفرعي ألنشطة مكافحة االجتار بالبشر 

   مكافحة غسل األموال

 - - (GLOB79)غسل األموال الربنامج العاملي ملكافحة  

 ٦٤٩,٠ ٣ ٦٤٠,٧ ٤ (GLOU40) (GPML) الربنامج العاملي ملكافحة غسل األموال وعائدات اجلرمية ومتويل اإلرهاب 

  تعزيز قدرة املؤسسات القانونية ومؤسسات إنفاذ القوانني على منع ومكافحة غسل األموال  
 (VNMS65)يف فييت نام 

١٨,٣ ٤٢٤,٩ 

 ٦٦٧,٣٠ ٣ ٠٦٥,٥ ٥ رعي ألنشطة مكافحة غسل األموالاجملموع الف 

   نظَّمةمكافحة اجلرمية امل

ات واجلرمية على دعم احلكومة خّدرتعزيز القدرة العملياتية ملكتب األمم املتحدة املعين بامل 
 (AFGK12) ات واجلرميةمخّدراألفغانية يف التصدي لل

١٨٦,٤ ٤١٥,٥ ٢ 

 ٣٤,٣ ٥٦٩,٩ (ALBG70)دود يف ألبانيا تعزيز القدرة على مراقبة احل 
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ات واجلرمية خاص ببلدان خّدرإنشاء مكتب دون إقليمي تابع ملكتب األمم املتحدة املعين بامل 
 (AREU51)جملس التعاون اخلليجي 

٧٦٩,٩ ١ ٢٧٥,١ ١ 

سيما االجتار  ، والنظَّمةالتدريب على تقنيات التحريات اخلاصة يف جمال مكافحة اجلرمية امل 
 (BOLU43)ات وغسل األموال يف بوليفيا خّدربامل

١٧,٧ - 

 نظَّمةات وسائر اجلرائم املخّدرتعزيز قدرة الشرطة االحتادية يف الربازيل على مكافحة االجتار بامل 
(BRAI90) 

٥٥٧,٧ ١ ٨٩٩,٥ ١ 

منع ومكافحة الصنع غري املشروع لألسلحة النارية والذخائر واالجتار هبا سعيا ملنع اجلرمية ونشر  
 (COLS60)ثقافة السالم يف كولومبيا 

٩٨,٦ - 

 - - (COLS68) يف كولومبيا نظَّمةمنع ومكافحة اجلرمية امل 

 ٨٤١,٥ ١ ٤٤٣,٥ ١ (CPVS28) ات يف الرأس األخضرخّدر واملنظَّمةإنفاذ قوانني مكافحة اجلرمية امل 

 - ١٨٢,١ (ETHI07)تعزيز تقنيات املنع والتحقيق لدى أجهزة إنفاذ القوانني اإلثيوبية  

 ٥٣٧,٦ ٢ ٦٣٢,٣ ٤ (GLOG80) ي التجريببرنامج مراقبة احلاويات  

األمم ات ومنع اجلرمية التابع ملكتب خّدرالربنامج العاملي للتعلم اإللكتروين يف جمال مراقبة امل 
 (GLOH17)ات واجلرمية خّدراملتحدة املعين بامل

١٩٩,٧ - 

 عرب الوطنية نظَّمةمساعدة الدول املوقعة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل 
 (GLOR22)وبروتوكوالهتا 

-٢,٣  - 

 ١٦٧,٤ ٦ ٢٥٠,٥ ٤ (GLOT29)نظم االستخبارات وإنفاذ القوانني  

 واجلرائم نظَّمةعزيز قدرات الدول األعضاء على منع ومكافحة اجلرمية املالربنامج العاملي لت 
 (GLOT32)اخلطرية 

٠٦٣,٤ ١ ٢٥٠,٦ ١ 

 ١٤١,٣ ٢ ٥٠٥,٧  (GLOT60) عرب الوطنية نظَّمةدعم مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل 

 تأمني -ات واجلرمية خّدرتب األمم املتحدة املعين باملالربنامج العاملي للتعلم اإللكتروين التابع ملك 
 (GLOU61)ات واجلرمية واإلرهاب خّدرالعامل من أخطار امل

٥٧١,٥ ١ ٨٧٠,١ 

مكافحة االجتار غري املشروع عرب الوطين بالسالح من خالل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  
 (GLOX34) حة النارية املكمل هلا عرب الوطنية وبروتوكول األسلنظَّمةامل اجلرمية

٧٧٢,٤ ١٥٦,٧ 

 ١٤٦,٧ ٣٠,٣ (GLOX46) ٦٥/٢٣٠إجراء دراسة شاملة للجرمية السيربانية عمال بقرار اجلمعية العامة  

توطيد سيادة القانون : بيساو- غينيا-ات خّدردعم العمل على مكافحة االجتار غري املشروع بامل 
 (GNBJ74) بيساو-يف غينياوحتسني اإلطار املؤسسي والتشريعي 

- - 

 إنشاء وحدة متخصصة يف الشرطة –بيساو -ات يف غينياخّدروحدة مكافحة االجتار بامل 
  (GNBU44) نظَّمةات واجلرمية املخّدرالقضائية الستقصاء ومكافحة االجتار بامل

٠٢٨,٠ ١ ٩٢١,٢ ١ 

ألمم املتحدة املعين  الشراكة بني مكتب ا-بيساو -مركز تدريب قوات األمن يف غينيا 
 (GNBU70)ات واجلرمية والربازيل من أجل تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب خّدربامل

٧٤٢,٩ ٥٦٢,٦ 

 ١٨٦,٩ - (GNBV13)بيساو -املساعدة على تنفيذ مبادرة سواحل غرب أفريقيا يف غينيا 

 ١٩٣,٠ - (GTMV19)تعزيز قطاعي العدالة واألمن يف غواتيماال  

 - ٢٠٥,١ (IRNI52)توطيد القدرات االستقصائية باالسترشاد باملعلومات االستخبارية تعزيز و 



 

10 V.12-54512 

 

CTOC/COP/2012/13

اجملال 
 املشروع املواضيعي

  النفقات
٢٠١١‐٢٠١٠ 
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املساعدة على حتسني األمن بتوفري برامج لبناء القدرات ملركز جاكرتا للتعاون يف إنفاذ القوانني  
(IDNT80) 

٣٥٩,٠ ٢ ١٠٩,٩ ٣ 

 ٤٤٤,٠ ٣٨٩,٩ (LBRU97) رحلة األوىلاملساعدة على تنفيذ مبادرة سواحل غرب أفريقيا يف ليربيا، امل 

بشأن االستراتيجية الوطنية لتعزيز األمن والعدالة من أجل وسائط  استفسارات يف الواليات 
  (MEXX05)اإلعالم يف املكسيك 

٦٨,٤ ٤١,٦ 

 ٣٨٥,١ - (MEXX62)تقييم منوذج الشرطة االحتادية اجلديد يف املكسيك  

ات ومكافحة خّدرطين املتكامل ملراقبة االجتار غري املشروع باملاملساعدة على تنفيذ الربنامج الو 
 (MLIU58)) املرحلة األوىل(اجلرمية يف مايل 

 ٥٧٤,٣ ١ ٨١٧,٣ 

 دعم احملاكمات وجوانب املعاملة ذات الصلة فيما يتعلق باألشخاص املشتبه يف ممارستهم  
  للقرصنة 

 (MUSX55) يف موريشيوس

١٥١,٩ - 

 ٣٥٤,٠ - (New MDV)فق اإلصالحية تدعيم قدرة املرا 

 ٥٠٠,٠ ١٤ - (New NGA) يف نيجرييا نظَّمةات واجلرمية املخّدرمكافحة امل 

  ات إىل مركز إقليمي للتدريب خّدرحتويل أكادميية جوس التابعة للجهاز الوطين إلنفاذ قوانني امل 
 (NIRI24)) املرحلة الثانية(على إنفاذ القوانني 

٤,٠ - 

 - ٥٨٨,١ (PAKJ61) دود يف باكستانإدارة احل 

ات واجلرمية يف باكستان مبستشار لشؤون منع خّدرتزويد برنامج مكتب األمم املتحدة املعين بامل 
  (PAKU16) إنفاذ القوانني/اجلرمية

١٤,٩ - 

استحداث برنامج : ات واجلرمية واإلرهابخّدرتعزيز قدرة باكستان على التصدي ملخاطر امل 
 (PAKU63)دة شامل للمساع

١٧٦,٩ ٥٥٦,٩ 

 االجتار غري املشروع وإدارة احلدود: الربنامج الفرعي األول للربنامج القطري الباكستاين 
(PAKU83) 

٧٤٢,٤ ٣ ١٤٧,٨ ٣ 

 ٠٦٦,٠ ١ ٠٣٧,٧ ١ (PAKU86)استعادة قدرات أجهزة اخلط األول إلنفاذ القوانني يف املناطق املنكوبة بالفيضانات  

 لدعم استحداث مبادرات جديدة وتنفيذ برنامج بنما وأمريكا الوسطى لدعم املشروع الشامل 
 (PANU66)ات خّدر واالجتار باملنظَّمةالقدرة على مكافحة اجلرمية امل

٧٢,٢ ١٠٨,٣ 

 ٤٤٢,٥ ٧٧٤,٤ (PERU08)تعزيز القدرة على كشف وضبط واسترداد املوجودات غري املشروعة  

٠,٢- (QATJ24) نائيةإنشاء مركز اخلليج للمعلومات اجل   - 

 ١٠٩,٠ ٥٣٨,٨ (RAFD21)اخلدمات االستشارية وبناء القدرات يف جمال إنفاذ القوانني يف أفريقيا  

ات واجلرمية إىل مفوضية االحتاد األفريقي خّدرالدعم املقدم من مكتب األمم املتحدة املعين بامل 
ات خّدرالحتاد األفريقي بشأن مراقبة املواللجان االقتصادية اإلقليمية من أجل تنفيذ خطة عمل ا

 (RAFG39)) ٢٠١٢-٢٠٠٧(ومنع اجلرمية 

٩٣,٤ ١٢,٨ 

 - - (RASR09)  عرب الوطنية يف آسيا الوسطىنظَّمةتقييم حالة اجلرمية امل 

 - ١٣٦,٨ (RASI61)توطيد وتعزيز آلية مكاتب االتصال احلدودية  

أمن املواطنني ومنع العنف ومراقبة األسلحة : وبيةتعزيز حتالفات السوق املشتركة ألمريكا اجلن 
 (RLAS06) )مساعدة حتضريية(النارية 

- - 
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 - - (RERF35)جنوب شرق أوروبا  تعزيز القدرة على مجع وحتليل االستخبارات اجلنائية يف 

 - ٤٦٢,٨ (RERF43) تقنيات التسليم املراقب 

 ٢٢٧,٦ ١٧٠,٣ (RERF60) التدريب احلاسويب يف آسيا الوسطى 

 ٧٤٨,٦ ١ ١٨٢,١ ٣ (RERH22)  إنشاء مركز إقليمي للمعلومات والتنسيق يف آسيا الوسطى 

   التعاون اإلقليمي -الربنامج الفرعي األول من الربنامج اإلقليمي ألفغانستان والبلدان اجملاورة  
 (RERV07)على إنفاذ القوانني 

٩٠١,٢ ١٠ ٢٩٦,٤ 

 التعاون –ربنامج اإلقليمي ألفغانستان والبلدان اجملاورة الربنامج الفرعي الثاين من ال 
 (RERV08)اإلقليمي يف املسائل اجلنائية /الدويل

٨٤٩,٦ ٨ ٤٤,٢ 

 - - (SCGS29)دعم قدرات االستخبارات اجلنائية يف صربيا واجلبل األسود  

 - ٣٢٦,٧ (SRBT82)تعزيز قدرة إدارة اجلمارك الصربية على إنفاذ القوانني  

 ٢٨٦,٠ ٨١٠,٠ (TAJE24) شديد الرقابة على طول احلدود بني طاجيكستان وأفغانستانت 

ات خّدراملساعدة على تنفيذ الربنامج الوطين املتكامل يف توغو ملكافحة االجتار غري املشروع بامل 
 (TGOV01) نظَّمةواجلرمية امل

٢٠٨,٧ ١٣٨,٨ 

غانستان، وال سيما عند نقطة تفتيش اإلمام تشديد الرقابة على طول احلدود بني تركمانستان وأف 
 (TKMI78)نزار 

-٤٫٦ - 

تشديد الرقابة على طول احلدود بني تركمانستان وأوزبكستان، والسيما عند نقطة تفتيش  
 (TKMJ92) فاراب

٩٤,٠ ٦١٤,٣ 

 - ٣٦٩,٧ (TURG36) نظَّمةات واجلرمية املخّدرتوطيد األكادميية الدولية التركية ملكافحة امل 

 - ٢٧١,٣ (UZBJ49)  تريميز النهري على احلدود بني أوزبكستان وأفغانستانتعزيز نقطة تفتيش مرفأ 

 ٥٣,١ ٥٢,٥ (UZBU57)املشروع الشامل لدعم تنفيذ برنامج روكا  

 - - (VNMT30)  التابعة إلدارة محاية الغابات باجلرائم احلرجيةتعزيز قدرة فرقة العمل املعنية 

، املرحلة )٢٠١٢-٢٠٠٧(ات ومنع اجلرمية خّدرة عمل االحتاد األفريقي ملراقبة املدعم تنفيذ خط 
 (XAFS40)األوىل 

٢١٣,٩ - 

ات واجلرائم ذات الصلة خّدرمساعدة جلنة اإليكواس املعنية بوضع وتنفيذ استراتيجية ملكافحة امل 
 (XAMU50)يف غرب أفريقيا، املرحلة األوىل 

٢٦٤,٢ ٢ ٣٥١,١ 

ن أجل مكافحة اجلرمية عرب الوطنية من خالل تنظيم إنفاذ القوانني على الصعيد الشراكة م 
 (XAPU59)اإلقليمي 

٤١١,٢ ٣ ٧٩٨,٠ 

 ٢٣,٤ ٢٨,٦ (XAPT70)  عرب الوطنيةنظَّمةاخلدمات االستشارية التقنية ملكافحة اجلرمية امل 

 وعمليات االجتار نظَّمةتعزيز القدرات الوطنية والتعاون عرب احلدود على التصدي للجرمية امل 
 (XAWU64)) املرحلة األوىل(ات اليت تقوض السالم والتنمية يف منطقة احتاد هنر مانو خّدربامل

١١٠,٥ - 

 ٢٥٩,٠ ٤ ٨٧٦,٧ ١ (XAWU72) اتصال تشغيلي آين بني مطارات خمتارة يف غرب أفريقياقنوات إنشاء  

 ٥٩٦,٣ ٧٧٧,٥ (XCAU81)آلية ماناغوا اخلاصة مبيثاق سانتو دومينغو 

 - ١٦,٩ (XCET86)دعم القدرة على مجع االستخبارات اجلنائية يف اجلبل األسود وصربيا  

 ٩٢٤,٢ ٧٦٦,٤ (XEAU75) الربنامج اإلقليمي لشرق أفريقيا – واالجتار غري املشروع نظَّمةاجلرمية امل 
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اجلرمية واالحتاد األورويب للبدء يف ات وخّدرالربنامج املشترك بني مكتب األمم املتحدة املعين بامل 
 (XEAX67) تنفيذ استراتيجية حبرية إقليمية

- ١٢٤,٦ ١ 

 - ٨٥,٦ (XEET46)تعزيز محاية الشهود يف مولدوفا وأوكرانيا  

٢٣٫١- (XEEU25)تعزيز محاية الشهود يف جنوب القوقاز    - 

 تتصدى للقرصنة قبالة سواحل لدعم مبادرات الدول اليت(املرفق املعجل للصندوق االستئماين  
 (XSSX11)) الصومال

٠٩٠,٩ ١ ٣٩٢,٥ 

  ) لدعم مبادرات الدول اليت تتصدى للقرصنة قبالة سواحل الصومال(الصندوق االستئماين  
(Fund FSD) 

١٥٥,٣ ٣ ٩٢٨,٥ 

 ٥٤٦,٢ ٨٦ ٩٧٣,٤ ٤٦ نظَّمةاجملموع الفرعي ألنشطة مكافحة اجلرمية امل 

   اتخّدرإنفاذ قوانني مكافحة امل

 - - (AFGG38)  املرحلة األوىل-ات يف أفغانستان خّدرتعزيز القدرة على إنفاذ قوانني مكافحة امل 

تشديد املراقبة على احلدود األفغانية اإليرانية وتوثيق التعاون عرب احلدود يف جمال مكافحة  
 (AFGH16)ات خّدرامل

- - 

 - ٩١٣,٨ ١ (AFGI77) أكادميية الشرطة األفغانية ات يفخّدردعم وحدة التدريب على مكافحة امل 

 ٦١٨,٠ ١ ٥٨٧,٨ ١ (AFGI85) التعاون اإلقليمي يف جمال مراقبة السالئف بني أفغانستان والبلدان اجملاورة  

 ٤٨٤,٠ ٤٧٦,٩ ٣ (AFGJ43)ات يف أفغانستان خّدرتشديد القدرات العملياتية لشرطة مكافحة امل 

 - ٩٢٩,٦ ٣  (AFGJ55)تكامل يف غرب أفغانستان وجنوهبا الغريب مشروع مراقبة احلدود امل 

ات خّدراالستخبارات يف جمال مكافحة امل تعزيز قدرة وكالة اجلمارك الوطنية البلغارية على مجع 
(BGRJ41) 

- - 

  التعاون يف جمال إنفاذ القوانني واالستخبارات ملكافحة هتريب الكوكايني من أمريكا الالتينية  
 (COLJ66)  غرب أفريقياإىل

١٤٠,٣ - 

 - ٢٣٢,٨  (GLOJ33)شراكة من أجل مكافحة االجتار باملواد األفيونية األفغانية واستهالكها  

 شراكة من أجل مكافحة االجتار باملواد األفيونية -املرحلة الثالثة من مبادرة ميثاق باريس  
 (GLOK31)األفغانية املنشأ واستهالكها 

٩٢١,٤ ٦٧٧,١ ١ 

 - ٠٤٩,٥ ١ (IRNI50)  املرحلة األوىل–الرقابة املتكاملة على احلدود يف مجهورية إيران اإلسالمية  

االجتار غري املشروع وإدارة احلدود : الربنامج الفرعي األول من الربنامج القطري اإليراين 
(IRNV03) 

٧٨٧,٠ ٢ ٢٠٧,١ 

   التفتيش جمموعة خمتارة من نقاط ات واجلرائم ذات الصلة يفخّدرتشديد تدابري مكافحة امل 
 (KAZI76) يف كازاخستان

٢٣٨,٢ ٢٥٥,٥ 

 - ١٤٨,٨ (KGZI75) إنشاء أفرقة متحركة مشتركة بني الوكاالت إلنفاذ القوانني يف قريغيزستان 

 املرحلة األوىل –ات يف مجهورية قريغيزستان خّدرتعزيز جهاز الدولة املعين مبراقبة امل 
(KGZK50) 

٨٨٥,٠ ٢٠٤,٠ 

 - -  (KYRG64)ات يف مجهورية قريغيزستان خّدرهيئة مراقبة امل 

ات واملؤثرات العقلية بتقدمي مساعدات متعددة خّدرتعزيز قدرة اإلدارة العامة الليبية ملكافحة امل 
 (LBYK43)ات خّدرالقطاعات بشأن مراقبة امل

- ١٦٥,٠ 
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 ١٠٢,٤ ٤١٧,٣ (LAOI95)ات خّدروضع استراتيجية إلنفاذ قوانني امل 

من خالل تعيني مستشار (قدرات أجهزة إنفاذ القوانني يف جزر امللديف /تعزيز سيادة القانون 
 (New MDV) )اتخّدرلشؤون إنفاذ قوانني امل

- ١٠٦,٢ ١ 

 ٠٠٠,٠ ١ - (New MEX) رصد احملاصيل يف املكسيك 

 - ٣٢٣,٤ (PAKI47)تزويد باكستان بربامج للتدريب احلاسويب يف جمال إنفاذ القوانني  

 - ٨,٧ (RASH60)املشروع اإلقليمي ملراقبة السالئف يف جنوب آسيا وجنوهبا الغريب  

١,٠- (RASD82)ات يف شرق آسيا واحمليط اهلادئ خّدردعم إنفاذ قوانني امل   - 

أوزبكستان، تركمانستان، طاجيكستان، قريغيزستان، (مراقبة السالئف يف آسيا الوسطى  
 (RERE29) )كازاخستان

٥٦٩,٦ ٧٧١,٣ 

 ات بشأن مجع املعلومات االستخبارية وحتليلها وتبادهلاخّدرتعزيز نظم إنفاذ قوانني امل 
(RERF23) 

٥٦١,٠ ١١٨,٣ ١ 

ات واجلرمية خّدربناء القدرات املؤسسية للتصدي لألخطار اليت يفرضها االجتار غري املشروع بامل 
 (SLEU74) يف سرياليون نظَّمةامل

١٠٦,٧ ٢ ٨٩٤,٤ 

 ٩٢٨,٧ ١٢٣,٧ ٢ (TAJH03) املرحلة الثانية –ات يف طاجيكستان خّدروكالة مراقبة امل 

 - ٢٧,٦ (TURJ65)ات يف املناطق الريفية يف تركيا خّدرتعزيز القدرة على منع امل 

ات بشأن مجع املعلومات وتبادهلا خّدر املتبعة بني أجهزة إنفاذ قوانني املتتعزيز اإلجراءا 
(VIEH65) 

٢٢٢,٠ ٣٢٥,٧ 

مشروع تدريب موظفي إنفاذ القوانني يف أفغانستان وآسيا الوسطى وباكستان على مكافحة  
 (XACI97)ات خّدرامل

٧٠٧,٩ ٢١٨,٩ ١ 

مكافحة هتريب املواد األفيونية األفغانية عرب الدرب الشمايل بتعزيز القدرات يف نقاط العبور  
 (XACK22)صال حدودية احلدودية الرئيسية وبإنشاء مكاتب ات

٧١٨,٤ ٤٤٠,١ 

  تشديد التدابري املتبعة لدى دوائر التحقيق واالستخبارات والصناعة من أجل مكافحة االجتار  
 (XAPK19) ات والسالئف الكيميائيةخّدرغري املشروع بامل

- ١٠٠,٠ 

ات لدى جمموعة خّدربناء القدرة على إنفاذ القوانني يف جمال مكافحة االجتار غري املشروع بامل 
 (XAWU53) خمتارة من بلدان غرب أفريقيا

٦٩١,٣ - 

ات واملؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية خّدرجمموعة أمريكا الوسطى املعنية مبراقبة امل 
(XCAI86) 

٢٤,٨ - 

برنامج بناء القدرات يف غرب البلقان ومنطقة البحر املتوسط من خالل تبادل اخلربات بني  
 (XCEI89)ات لتحقيق أهداف حمددة خّدراذ قوانني املأجهزة إنف

٥٠,٥ - 

) بريالك (ي الكاريب ومنطقة ةات يف أمريكا الالتينيخّدربرنامج منع تسريب سالئف امل 
(XLAK04) 

٤٦٥,٩ ٣ ٨٨١,٤ ١ 

 اتخّدرات ووقاية الشباب من تعاطي املخّدربناء قدرة الشرطة يف ديب على إنفاذ قوانني امل 
(XMEJ21) 

١٢,١ - 

  زيادة األمن الغذائي وتعزيز إنتاج احملاصيل املشروعة وتطوير املشاريع اإلمنائية لصغار املزارعني  
 (XSPT33) يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار

١٧٦,٦ ٢ ٧٣٣,٢ 
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 ٨٣١,٨ ٣٦٤,٩ (XSAJ81)ات يف جنوب آسيا خّدرتعزيز القدرة على إنفاذ قوانني امل 

 ٦٩٥,٩ ٢١ ٢٤٩,٦ ٢٦ اتخّدر الفرعي ألنشطة إنفاذ قوانني مكافحة املاجملموع 

   هتريب املهاجرين

 ٣٩٧,٦ ١٨٣,٦ (GLOT92) الربنامج العاملي ملكافحة هتريب املهاجرين 

 ٩٥,٠ - (New BGD)إجراء حبث أويل بشأن اهلجرة غري النظامية من بنغالديش إىل إسبانيا  

 طلب يف عمليات اهلجرة غري النظامية اليت ييسرها مهربو املهاجرين إجراء حبث لتحليل جانب ال 
 (New GLO) )اهلند وسري النكا(

- ٢١٧,٠ 

 ٦٠٢,٦ ٦٣٦,٢ (XAMT14) تشديد تدابري نظم العدالة اجلنائية ملكافحة هتريب املهاجرين يف مشال أفريقيا 

رين يف منطقة اإليكواس وموريتانيا بناء قدرات أجهزة إنفاذ القوانني ملنع ومكافحة هتريب املهاج 
(XAWT24)  

٦٦٥,٤ - 

تطوير التشريعات ملنع ومكافحة هتريب املهاجرين يف كوت ديفوار وموريتانيا وليربيا  
(XAWT25) 

٢٥٠,٣ - 

تعزيز القدرة العملياتية ألجهزة إنفاذ القوانني على منع ومكافحة هتريب املهاجرين عن طريق  
 (XSPX65)ا البحر يف جنوب شرق آسي

- ٩٤٠,٠ 

 - ٧٧٣,٩ (XWAK38) إنشاء وحدة تنسيق وحتليل لشرق آسيا واحمليط اهلادئ: هتريب املهاجرين 

 ٢٥٢,٢ ٢ ٥٠٩,٤ ٢ اجملموع الفرعي ألنشطة مكافحة هتريب املهاجرين 

   ٦١٠,٣ ١٣٩ ٢٧٧,٦ ٩٥ اجملموع الكلي 
ــة   عيــد تــصنيفها ضــمن   ، مث أُ CTOC/COP/2010/13وردت املــشاريع التاليــة يف التقريــر   : ملحوظ

 GHAU80:  العدالـــة، ومـــن مث، توقـــف إدراجهـــا يف هـــذا التقريـــر، وهـــي فيمـــا يلـــي- ٤الربنـــامج الفرعـــي 
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