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 الدورة العاشرة
 2020األول/أكتوبر  تشرين 16-12فيينا، 

 *من جدول األعمال المؤقت 6 البند
    المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية

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

 
 األمانة تقرير  

 
 مقدمة  - أوالا  

ــر مؤتمر األيرات فق اتاامم  األمم المتحدة لماافح  الاريم  المنرم  عبر الوينم   - 1 ، فق دورته التاســــــ   أنشــــ
آلم  اســـــــت را  تنايي اتاامم  األمم المتحدة  ، 2018تشـــــــرين األول/أكتوبر   19إلى    15رة من الم قودة فق فيينا فق الات 

، وأرفقــت  ــه اءجراواب والقواعــد  1/ 9فق القرار لماــافحــ  الاريمــ  المنررمــ  عبر الوينمــ  والبروتوقو ب الم حقــ    ــا 
  . المت  ق   تشغيل اآللم  

والقواعد الميقورة أعاله، التق ُذكر في ا أن اســــــــــــت را  تنايي ا تاامم   وقد أُعد هيا التقرير عماًل  اءجراواب  - 2
من ا تاامم ، وأنه طاوز   32والبروتوقو ب الم حق    ا وآلم  ا ســــــــــت را  طة ــــــــــ ان للــــــــــ    المؤتمر، وفقًا ل مادة 

عم م  ا ســـــــت را   ل مؤتمر، دون الملـــــــاا  المتادي التوجي م  لصلم  و، ـــــــات ـــــــ ا، أن طارم تقيممًا ل ريق  تنرمم 
 وقمفم  تلييرها وتموي  ا وأدات ا، وذلك من أجل ت ديل اآللم  القاتم  وتحلين ا فق أم وقت. 

ع ى أهمم  الحرص فق دوراب الميزانم  المقب   ع ى ضــمان قااوة عمل اآللم     1/ 9وشــدد المؤتمر فق قراره   - 3
ــتمراريته وقماده وفق  ــاتر    اً واســــــ ــاو وســــــ ألقاام اءجراواب والقواعد الواردة فق مرفق القرار. ودعا المؤتمر الدول األع ــــــ

الا ـاب المـانحـ  إلى توفير موارد من ،ـارم الميزانـم  وفقـًا لقواعـد األمم المتحـدة واجراوات ـا واجراواب وقواعـد تشـــــــــــــغـيل 
 من ا.   54اآللم ،  ما طشمل الاقرة  

ل اقتماجاب اآللم  وأمانت ا،  رمت ا، من الموارد المة     من ت ك اء   54ووفقًا ل اقرة   - 4 جراواب والقواعد، تمور
ل التلالما اءضــامم  من موارد من ،ارم الميزانم ،  شــمل ت فق الميزانم  ال ادط  من أجل المؤتمر، وعند ا قت ــاو، تمور
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ــ ه األمان ، وفق  ــائ مة ــــــــــ  تنشــــــــ واجراوات ا، ع ى أ  تلون ت ك  لقواعد األمم المتحدة  اً التبرعاب، عن يريق قلــــــــ
 التبرعاب مقرون   شروط تةل  حماد اآللم . 

ــاو  األمان   زود ت ، وفق هيا التقرير  - 5 م  وماب محدث  عن الحال  المالم  ل برنامج ال المق لدعم    الدول األع ــــــــ
 وقو ب الم حقــ    ــا آلمــ  اســـــــــــــت را  تنايــي اتاــاممــ  األمم المتحــدة لماــافحــ  الاريمــ  المنرمــ  عبر الوينمــ  والبروت 

(GLOW97) ل ــمان تشــغيل اآللم  من ،الل جم   أمور من ا ت قق    2019. وقد أنشــه هيا البرنامج فق آذار/مارا
 واءجراواب والقواعد المت  ق   رداو اآللم .   1/ 9ل قرار   اً وفق  هو يدار ،ارم الميزانم  وادارت ا واستةدام ا، و من الموارد 

  
 حالة التعهدات بالتبرع للبرنامج العالمي لدعم آلية استعراض تنفيذ  -اا ثاني 

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
 والبروتوكوالت الملحقة بها

ل دورة التاســـــــــ   ل مؤتمر  مانًا  اآلثار المالم  المترتت  ع ى مشـــــــــرو  القرار  در ُي ب إلى األمان  أن ت  -6
)الوثمق   2018حدد ممه الحد األدنى من الموارد الالزم  لتناييه، ع ى أســـــاا التلالما الةماســـــم  ل ام  ، ت 9/1

CTOC/COP/2018/CRP.3 .) ــتلون  وـقدررب األمـاـن  أن الموارد اءضـــــــــــــــامـم  الـتالـم  من ،ـارم الميزانـم  ســــــــــــ
ــتم ـا ـ  ه  ـاللـامـل فق قـدود م  وبـ ، نررا ل حـاجـ  إلى تقـدطم دعم إدارم وتقنق وفنق إضـــــــــــــــافق   طمان اســــــــــــ

 القاتم : القدراب 

من عمل اآللم ، ت زم موارد من ،ارم الميزانم  قدرها  3( إلى اللـــــن   2019) 1من اللـــــن    )أ( 
 دو ر فق اللن  لتغ م  التلالما المت     الموارد التشري ؛ 318 200

ــن   )ئ(  ــن   4من اللـــــــ دو ر فق  887 600، ت زم موارد من ،ارم الميزانم  قدرها 12إلى اللـــــــ
ــنواب   ــري ، وت زم فق اللــ ــ    الموارد التشــ ــن  لتغ م  التلالما المت ــ ــامم  من ،ارم  10و 8و 6اللــ موارد إضــ

دو ر فق اللـــــــن  لتغ م  التلالما المت ـــــــ    الموارد التشـــــــري  الناجم  عن الزيادة  759 200الميزانم  قدرها 
 المتوق   فق عبو ال مل فق ت ك اللنواب.

ـــن   ـقدررب إلى ذـلك، وـباءضـــــــــــــــاـف   -7 ــت زم فق اللــــــــــــ  موارد من ،ـارم الميزانـم  ـقدرهـا  1األمـاـن  أـنه ســــــــــــ

ــم  وا ــ  الموارد  آمنــ  دو ر من أجــل إعــداد وتنايــي نمم ــ   339 600 لبوا ــ  إدارة الم ــارت الم روفــ   ــاســــــــــــ
، موارد 2(. قما قدرب أنه ســـــت زم، اعتتارا من اللـــــن  " شـــــيرلو " اءللترونم  والقوانين المت  ق   الاريم  ) وا   

 دو ر من أجل صمان  البراماماب.  104 600من ،ارم الميزانم  قدرها 

مع أصــحائ الم ــ ح  الم نيين،  ما فق ذلك المنرماب  ير وأ،يرا، وبغم  ت زيز التواصــل المرمر  -8
دو ر ما ي زم توفيره ســـــنويًا من  32 900الحاومم ، واقام  قوار  ناو  شـــــرن عم م  ا ســـــت را ، قدر  مب   

-موارد إضــامم  من ،ارم الميزانم  لتغ م  عمل شــ ر واقد فق اللــن  لمود  واقد من الا   الانم   رتت  ت 
 ق اللن  لمود  واقد من ف   الةدماب ال ام  )الرتب األ،رى(.وش رم عمل ف  3

، قــدمــت ت  ــداب تبر   ــالمتــال  التــالمــ  ل برنــامج ال ــالمق وجرى  2020قزيران/يونمــه  12وبح ول  -9
 تح ي  ا:
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 الا   المانح 

المب   المت  د  التبر   ه 
 ) دو راب الو طاب المتحدة(

ل   المب   المح ر
 ب المتحدة() دو راب الو طا

 325 340 325 340 ا تحاد األوروبق   

 898 225 898 225 ألمانما

 173 556 173 556 اإط الم 

 765 113 765 113 فرنلا

 000 240 000 240 الو طاب المتحدة األمريام 

 1 476 161 1 476 161  المجموع 
  
، تلبدب األمان  2020 ه قزيران/يونم  12قتى  2019ومني إنشـــاو البرنامج ال المق فق آذار/مارا  -10

 الناقاب التالم :

ــُ  )أ(  ــترناو تلالما دعم البرامج،  180 068رفت موارد من ،ارم الميزانم   مب    صــ دو را،  اســ
ومود   3-األمان  عم م  ت يين مود  واقد  رتت  ت  وأكم ت لتغ م  التلالما المت ــــ    الموارد التشــــري . 

. وباءضاف  إلى ذلك،   ت ت ك الموارد ناقاب الت يين المؤقت لمدة أرب   أش ر لمت و  6-واقد  رتت  خ  
 ؛2-من مت وعق األمم المتحدة، وناقاب التمديد المؤقت لمدة ش ر واقد لمود  موجود من الرتت  ت 

ــُ  )ئ(  ــترنـاو تلـالما دعم  ( 1) دو ر، 297 502رفـت موارد من ،ـارم الميزانمـ   مب   صــــــــــــ  ـاســــــــــــ
 بوا   شيرلو ؛اآلمن  لنمم   الج، من أجل إعداد وتنايي البرام

ــُ  )م(  ــترناو تلالما دعم البرامج،  2 128رفت موارد من ،ارم الميزانم   مب   صـــــــــ دو را،  اســـــــــ
 دو را لتغ م  تلالما دعم البرامج. 53 118 مب   لتغ م  تلالما تشغي م  أ،رى، قما صرت 

،  ما فق ذلك 2020قزيران/يونمه  12الميزانم  التق صـــــــــــــرفت قتى  ،ارموب   مامو  الموارد من  -11
 دو را. 532 816تلالما دعم البرامج، ما مقداره 

  
 استخدام موارد الميزانية العادية الحالية لدعم تنفيذ اآللية  - اا ثالث  

ــتةــدام الموارد المتــاقــ  9/1وفقــا ل قرار  -12 الموجودة لــدعم ، يت ين ع ى األمــانــ  أن ت يــد توجمــه اســــــــــــ
 اآللم . تنايي

 وقد استوعبت موارد الميزانم  ال ادط  التلالما الازتم  المت     إنشاو البرنامج ال المق وادارته. -13

ةدماب  جتماعق فريق الةبراو الحاومق ال واســتوعبت موارد الميزانم  ال ادط  القاتم  م رم تلالما تقدطم  - 14
تشرين األول/أكتوبر    11إلى    9، ال يين عقدا فق فيينا فق الاترة من  1/ 9وفقا ل قرار    الدولق الماتوح ال  وي  المنشر 

 الرسمم .  ، ع ى التوالق، ف ال عن مشاوراب الاريق  ير 2020تموز/يولمه  15إلى    13، ومن  2019

ــاب ا جتماعاب الحالم  تلالما اجتماعق فريق الةبراو. وقان -15 ــ ــــــــ إجمالق هيه   وقد   ت مة ــــــــ
 اجتماعاب. 10 يب  ب المة  ا

 

طشمل هيا الرقم   ض التلالما المت     الموارد التشري  المتلبدة فق ت وير النمم  . وأل را  هيا التقرير، لم تحتلب  (1) 
 .التلالما المت     ـنمم   شيرلو  ند ناقاب الموارد التشري ،  ل فق   ندت ك التلالما فق 
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ــدار   -16 ــاب الحالم  ل وثاتق تلالما إصــ ــ ــ ــدرب عن اجتماعق فريق  11و  ت المة ــ وثمق  تداولم  صــ
 الةبراو   غاب األمم المتحدة الرسمم  اللت. 

 


