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 الدورة العاشرة
 2022األول/أكتوبر   تشرين 21-17فيينا،  

 *من جدول األعمال المؤقت 6البند  
    المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية

استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة  حالة تنفيذ البرنامج العالمي لدعم آلية    
 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبرتوكوالت الملحقة بها

  
 تقرير األمانة  

  
 مقدمة  - أوالا  

ــر مؤتمر األيرات فق اتاامم  األمم المتحدة لماافح  الاريم  المنرم  عبر الوينم ، فق اوتتس التا ــــــ    - 1 أنشــــ
، آلم  ا ـــــــــت رات تناي  اتاامم  األمم المتحدة  2018تشـــــــــرين األول/أكتوبر    19إلى   15الم قواة فق فيينا فق الاترة من 

، وأتفقــت  ــس اءجراوا  والقواعــد  1/ 9الملحقــ  ا ــا فق القرات    لماــافحــ  الاريمــ  المنررمــ  عبر الوينمــ  والبروتو و   
المت لق  اتشــليت تلا ايلم و وب د مرةل  تحرــيري  اامت عامين، أيلت مؤتمر األيرات، فق اوتتس ال ا ــرة، الم قواة  

 و 1/ 10، عملم  ا ت رات ايلم  من خالل القرات 2020تشرين األول/أكتوبر    16إلى   12فق فيينا من 

وقـد أععـد اـ ا التقرير عمالا  ـاءجراوا  والقواعـد المـ  وتة أعالي، التق يعكر في ـا أا ا ــــــــــــــت رات تنايــ    - 2
من ا تاامم ،  32ا تاامم  والبروتو و   الملحق  ا ا وآلم  ا  ـــــت رات ن رـــــ اا لمـــــلا  المؤتمر، وفقاا للمااة 

خصــاهصــ ا، أا ناري تقيمماا لاريق  تنرمم عملم  وأنس ناوز للمؤتمر، اوا الممــاب  المدااا التوجي م  ليلم  و 
 و ا  ت رات و مفم  تمييراا وتمويل ا وأااه ا، ويلا من أجت ت ديت ايلم  القاهم  وتحمين ا فق أي وقت

على أامم  الحرص فق اوتا  الميزانم  المقبل  على ضـــــماا  ااوة عمت  1/ 9و ـــــدا المؤتمر فق قراتي   - 3
وفقاا ألةاام اءجراوا  والقواعد الواتاة فق مرفت القراتو واعا المؤتمر الدول األعرـاو  ايلم  وا ـتمراتيتس وةمااي

و ـــــــــــــــاهر الا ــا  المــانحــ  إلى توفير مواتا من خــاتد الميزانمــ  وفقــاا لقواعــد األمم المتحــدة و جراوات ــا و جراوا   
 و من ا 54وقواعد تشليت ايلم ،  ما نشمت الاقرة 

ل اةتمـــاجــا  ايلمـــ  وأمــانت ـــا، ارمت ـــا، من المواتا  من ت   54ووفقـــاا للاقرة   - 4 لــا اءجراوا  والقواعــد، تمور
ــا م  من مواتا من  ل التوالم  اءضــــ ــاو، تمور ــ  فق الميزانم  ال اان  من أجت المؤتمر، وعند ا قترــــ ــصــــ الم صــــ
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ــ س األمان ، وفقاا لقواعد األمم ا لمتحدة خاتد الميزانم ، تشـــــــــــمت التبرعا ، عن يريت ةمـــــــــــاف م صـــــــــــ  تنشـــــــــ
 و و جراوات ا، على أ  تووا تلا التبرعا  مقرون   شروط ت ت  حماا ايلم 

ــاو  م لوما  محدل  عن الحال  المالم  للبرنامل ال المق لدعم  - 5 وفق ا ا التقرير، تزوا األمان  الدول األعرــــــــ
الملحقــ  ا ــا آلمــ  ا ـــــــــــــت رات تنايــ  اتاــاممــ  األمم المتحــدة لماــافحــ  الاريمــ  المنرمــ  عبر الوينمــ  و  البروتو و   

(GLOW97)  لرـــماا تشـــليت ايلم  من خالل جمل  أموت من ا تلقق    2019و وقد أنشـــذ ا ا البرنامل فق آيات/ماتب
 واءجراوا  والقواعد المت لق   رااو ايلم و   1/ 9المواتا من خاتد الميزانم  و ااتت ا وا ت دام ا، واو يدات وفقاا للقرات 

  
 لتعهدات بالتبرع للبرنامج العالمي لدعم آلية استعراض تنفيذ اتفاقية  حالة ا  -ثانياا  

 األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها

او تا  من التبرعــا  من ا تحــاا   3  548  905أانــاي، وتا مــا ماموعــس    2و   1كمــا او مبين فق الاــدولين   - 6
ــا والو نا  المتحدة األمريام ، ويلا من  ات اي القرات   ــين وفرنمــــــــ ــذ يلم   1/ 9األوتوبق وألمانما و ناالما والصــــــــ المنشــــــــ

 :ا ت رات التناي  
  

 1 الادول

التبرعات المقدمة خارج إطار الميزانية من أجل آلية استعراض التنفيذ، حسب السنة، حتى   
 2022حزيران/يونيه   30

  )ادو تا  الو نا  المتحدة(
  التبرعا  المقدم  خاتد إيات الميزانم  

   
2018  113 766 

2019  1 362 397 

2020  720 297 

2021  1 314 812 

2022  37 634 

 مجموع جميع السنوات 

 

3 548 905 

 223 806 إجمالي التبرعات التي انقضت مدتها 

 682 742 2   إجمالي المبلغ المتاح

  
 2الادول  

 الجهات المتبرعة خارج إطار الميزانية من أجل آلية استعراض التنفيذ، حسب السنة،   
 2022حزيران/يونيه   30حتى  

  )ادو تا  الو نا  المتحدة( 
 المبلغ المت  د  التبرع  س  الا ا  المتبرع  خاتد إيات الميزانم  

   
 766 113 فرنما 2018

)أ(ألمانما 2019
 225 898 

)أ(ا تحاا األوتوبق 
 340 325 

 174 556 إناالما 

)أ(الو نا  المتحدة 
 240 000 
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 المبلغ المت  د  التبرع  س  الا ا  المتبرع  خاتد إيات الميزانم  
   

 297 720 الو نا  المتحدة 2020

 000 100 الصين 2021

 394 573 إناالما 2021

 417 641 الو نا  المتحدة   2021

 634 37 فرنما 2022

 905 548 3 مجموع جميع السنوات

 
   مدت اوتبرعا  انقرت  )أ( 
، توبد  األمان  2020ةزيراا/يونمس    30ةتى   2019ومن  إنشـــــــــــاو البرنامل ال المق، فترة  ـــــــــــداط/فبراير  - 7

 او تاا  1 569 392او تااو وباءضــــاف  إلى يلا، خعصــــ  مبلغ   1 650 038  : الناقا  التالم   مما يت لت  التبرعا  
لترمين مرتدا  الموظاين الحاليين ولتلام  ت ــــــــوم نــــــــمان  النمما  ايمن  لبوا   إااتة الم اتت الم روف   ا ــــــــم 
اوا   المواتا اءلوترونم  والقوانين المت لق   الاريم  ) ــــــــيرلوة( ونمما  الت لم اءلوترونق التا    لمنصــــــــ  الت لم 

 الم دتا  والاريم ، فرـال عن توالم  تشـليلم  أخر ، ويلا اءلوترونق ال انـ   مات  األمم المتحدة الم نق  
 و 2023ةتى  انوا األول/انممبر 

لتشــليت ايلم ، ا ــتع دمت مواتا من خاتد الميزانم  قدتاا   ( 2021)  3إلى المــن    ( 2019)  1ومن المــن    - 8
، 6-ووظما  ارتد  خ ع،  3-او تاا لتلام  التوالم  المتصــــــــــــل   المواتا الدشــــــــــــري  )وظما  ارتد  ت 1 324  624

ــاو النمما   2-، ووظماتاا مؤقتتاا ارتد  ت4-ووظما  مؤقت  ارتد  خ ع ــاتياا ووظما  مت اقد(، و نشــــــ ــتشــــــ ، وا ــــــ
فق الماه  من توالم   13ايمن  ونمما  الت لم اءلوترونق ونــــــمانت ما، والتوالم  التشــــــليلم  األخر ، ولتلام   

 واعم مشاتيع البرنامل ال المق

لالةتماجا  المالم  المبين  فق وتق  ا جتماع المت لق   حال  أااو آلم  ا ــــت رات تناي  اتاامم  األمم   وتد اا  - 9
ــا   ــ  ا ـ الملحقـ ــ  والبروتو و    ــ  عبر الوينمـ ــ  المنرمـ ــ  الاريمـ ــافحـ ــدة لماـ   ،( CTOC/COP/2022/CRP.2) المتحـ

او تاا  ــــنويا   ــــتمرات   1  545 995ت عن األمان  أنس  ــــتلزم مواتا إضــــا م  من خاتد الميزانم   مبلغ   نق تقدت
تشــليت ايلم ، ويشــمت يلا الدعم اءااتي والتقنق والانق األ ــا ــق اءضــافق ال ي   نمان تلايتس  الوامت من 
مواتا الميزانم  ال اان  الحالم  الم صص  للمؤتمرو وعالوة على يلا، تقدت األمان  اةتماجا  إلى مواتا إضا م   

ــنوا   1  002 875نم   مبلغ  من خاتد الميزا ــب  الزيااة المتوق   فق ع و    10و  8و 6او تاا للمـــــ من ايلم ،  مـــــ
ــت رات التدتياق لم تل    ــتقدمس األمان  لال ــــــ ــنوا   مما يت لت  الدعم الانق الالزم ال ي  ــــــ ال مت فق تلا المــــــ

  الماموعا  المواضمعم و

فق الماه  من توالم  اعم  13و ــــــــتلاق المواتا ال اتج  عن الميزانم  الم  وتة أعالي، والتق تشــــــــمت   - 10
 :المشاتيع، ا ةتماجا  التالم 

التوالم  األ ـا ـم  المتصـل   المواتا الدشـري  )فرـال عن التوالم  التشـليلم  يا  الصـل  للبرنامل   )أ(  
، ووظما  مؤقت  ارتد   3- ، ووظماتاا مؤقتتاا ارتد  ت 3- وظاه  ارتد  ت   3) او تاا  ــــنويا   1  381  095ال المق  مبلغ  

 ووظما  متاوع من متاوعق األمم المتحدة، ووظما  ا تشاتي(؛  ، 6- ، ووظماتاا ارتد  خ ع 2- ت 

 ؛او ت  نويا 108 400نمان  نمما  اوا    يرلوة ايمن  ونمما  الت لم اءلوترونق  مبلغ   )ف( 

ت زيز التوانــــــــــــت الم مر مع أنــــــــــــحاف المصــــــــــــلح  الم نيين،  ما فق يلا المنرما   ير  )د( 
من اءجراوا  والقواعد المت لق  اتشـــــليت  53لم  ا  ـــــت رات، وفقا للاقرة  الحاومم ، و جراو ةوات اناو  شـــــرا عم

 او ت  نويا، على أ اب تمويت مشترة؛ 56 500ايلم ،  مبلغ  
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ــل   المواتا الدشــــري  الناجم  عن الزيااة المتوق   فق ع و ال مت  )ا(  ــا م  المتصــ التوالم  اءضــ
 (و 3-وظاه  ارتد  ت 5)  نويا  او تاا  1 002 875 مبلغ  10و 8و 6فق المنوا  

  
 استخدام موارد الميزانية العادية الحالية لدعم تنفيذ اآللية  - ثالثاا  

ــا للقرات   - 11 ــدعم 1/ 9وفقـ ــ  الموجواة لـ ــاةـ ــدام المواتا المتـ ــس ا ــــــــــــــت ـ ــد توجمـ ــ  أا ت يـ ــانـ ، يت ين على األمـ
 وايلم  تناي 

 التوالم  الازهم  المتصل   إنشاو البرنامل ال المق و ااتتسووقد ا توعبت مواتا الميزانم  ال اان   - 12

وا ــــــــتوعبت مواتا الميزانم  ال اان  الحالم  م رم توالم  تقدنم ال دما  لالجتماعين المشــــــــتر ين ل فرق    - 13
، 1/ 9ال امل  التا    لمؤتمر األيرات للرت  ــــــح  القرع  فق ادان  عملم  ا  ــــــت رات، التق أجريت وفقا للقرات  

؛ وا جتماعا  2020 انوا األول/انمــمبر    14و   2020تشــرين ال انق/نوفمبر    23الل ين عقدا  مما اين الدوتا  فق  
ــتر   ل فرق  ال امل  للرت تورات  ــــــح  القرع ، اناو على يل    ا الدول األيرات، التق عقد    ال الل  المشــــ

األفرق     ونرر ؛  2022أنات/مايو   4و   2022ط/فبراير  ــدا   17و   2021تشــرين األول/أكتوبر    12 مما اين الدوتا  فق  
؛  2022ال امل  ال ممـــــــ  فق اند جدول األعمال المت لت   ملم  ا  ـــــــت رات فق ا جتماعا  التق عقد  فق عام 

فرــــــــال عن الحواتا  األتب   البناوة  شــــــــرا عملم  ا  ــــــــت رات مع أنــــــــحاف المصــــــــلح  الم نيين،  ما فق يلا  
  2022أنات/مايو   6التق عـقد  عـق  اختـتام اجتـماعا  األفرق  الـ امـل  واعتـماا تـقاتيراا فق   منرـما   ير ةاومـم ، 

 للرت التشاوت  ير الر مقو   2022تموز/يولمس    1و   2022أنات/مايو    27و 
 


