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 عرض عام  
 

 1-16اجلدول 
 املوارد املالية  

 
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(  

 
 37 232 300 2017-2016االعتمادات للفرتة   

 (259 700) التعديالت الفنية )شطب االحتياجات غري املتكررة وإدراج خمصصات لفرتة السنتني لتمويل الوظائف( 

 756 300 الوالايت اجلديدة واملوسعة 

 (967 400) التغيريات األخرى 

 (470 800) يف املواردجمموع التغيريات  

 36 761 500 )أ(2019-2018ح األمني العام للفرتة ا قرت ا
 

 .2017-2016ابملعدالت املنقحة للفرتة  )أ( 
  

 2-16اجلدول 
 املوارد املتصلة ابلوظائف  

 
 الرتبة العدد 

   امليزانية العادية   

، 3-ف 24، 4-ف 32، 5-ف 14، 1-مــــــــــــد 7، 2-مــــــــــــد 3و أ ع،  1 123 2017-2016لفرتة لالوظائف املعتمدة 
 خ ع )ر أ( 25خ ع )ر ر(،  3، 2/1-ف 14

 3يف إطار الربانمج الفرعي  3-ف 2و  4-ف 1 3 ديدةالوظائف اجل 
 1يف إطار الربانمج الفرعي  2-ف 1 (1) الوظائف امللغاة 

، 3-ف 26، 4-ف 33، 5-ف 14، 1-مــــــــــــد 7، 2-مــــــــــــد 3و أ ع،  1 125 2019-2018الوظائف املقرتحة لفرتة السنتني 
 خ ع )ر أ( 25خ ع )ر ر(،  3، 2/1-ف 13

 
 

  

 
 

مساعد؛ خ ع: اخلدمات العامـة؛ أمني عام  :اجلداول والرسوم البيانية: أ ع مُتستخدم املختصرات التالية يف  :مالحظة
ـــة العاديـــة؛ و أ :ر أ ـــة الرئيســـية؛ م ع: امليزاني ـــل أمـــني عـــام؛ م خ م: املـــوارد  :ع الرتـــب األخـــرى؛ ر ر: الرتب وكي

 .اخلارجة عن امليزانية
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 التوجه العام
يعمل مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية )املكتب( مع الدول األعضاء لتعزيز سبل تصـديها للمشـاكل  16-1 

غري املشروع ابملخدرات والبشـر واألسـلحة  املرتابطة التالية: تعاطي املخدرات؛ واجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ واالجتار
ــــيت تــــؤثر علــــ  البيةــــة؛ واالجتــــار  الناريــــة؛ والفســــاد؛ وجــــرائم الفضــــاء اإللكــــرتوين؛ والقرصــــنة؛ واإلرهــــاب؛ واجلــــرائم ال
ابملمتلكــات الثقافيــة. وحتقيقــا، لــذل ، يســاعد املكتــب الــدول األعضــاء علــ  وتــع وتعزيــز الــنظم التشــريعية والرقابيــة 

الـــة اجلنائيـــة والـــنظم الصـــحية الالزمـــة للقيـــام علـــ  تـــو أفضـــل ابلتصـــدي مـــذ  التحـــدايت وتـــوفري ايمايـــة ونظـــم العد
 ا، وال سيما ألشد األشخاص تعفا،.لسكاهن

وتشـــــكل اجلماعـــــات اإلجراميـــــة املنظمـــــة ومـــــا متارســـــه مـــــن أنشـــــطة  ديـــــدا اســـــرتاتي يا للحكومـــــات وا تمعـــــات  16-2 
بكات االجتــار العامليــة أثــرا كبــريا علــ  ســيادة القــانون واألمــن والتنميــة وعلــ  قطــاع واالقتصــادات. وابملثــل،  ل ــف شــ

املال واألعمال. ويقدم املكتب الدعم إحل الدول األعضاء لتعزيز األخذ ابسرتاتي يات متكاملة وتوفري االست اابت 
التشـريعات الشـاملة والتعـاون  مـن رة للحـدود الوطنيـة. ويشـك ل كـلواألدوات املشرتكة ملواجهة هذ  التهديدات العاب

الــدوا الفع ــال واألمــن العــام والعــدل ووجــود نظــام عدالــة جنائيــة منصــف وفع ــال وخاتــع للمســاءلة ومتــاح لل ميــع 
 األساس املفاهيمي الذي تقوم عليه هذ  االست اابت املشرتكة.

عــدل يثــري القلــر. وتتضــرر الــدول األعضــاء وتتزايــد التهديــدات العــابرة للحــدود الوطنيــة مــن حيــث ايــدة والــرتاب  م 16-3 
بصــورة متزايــدة مــن ازعر املزعزعــة لالســتقرار الــيت  ل فهــا اجلرميــة املنظمــة؛ واإلرهــاب؛ والفســاد؛ و ريــب املهــاجرين؛ 
واالجتــــار ابلبشــــر، واملخــــدرات واألســــلحة الناريــــة، واألحيــــاء الربيــــة ومنت ــــات الغــــاابت واملــــوارد الطبيعيــــة األخــــرى؛ 

تقـــويحل ايكـــم  هـــذ  العوامـــل إحلفقات املاليـــة غـــري املشـــروعة؛ واجلـــرائم اإللكرتونيـــة؛ والقرصـــنة. وتـــؤدي  يـــع والتـــد
 الرشيد وسيادة القانون، فتهدد األمن والتنمية وحياة الناس.

والتنميــة والنهــوض بســيادة القــانون علــ  الصــعيدين الــوطين والــدوا أمــرل أساســي لتحقيــر النمــو االقتصــادي املطــرد  16-4 
 املستدامة والقضاء عل  الفقر واجلوع ومحاية  يع حقوق اإلنسان وايرايت األساسية.

وأهـــداف التنميــة املســتدامة أن التنميـــة  2030وللمــرة األوحل، تؤكــد صــراحة كـــل مــن خطــة التنميـــة املســتدامة لعــام  16-5 
ة لل ميـع، وإقامـة مؤسسـات فعالـة وخاتـعة تستلزم بناء جمتمعات يسودها السالم وشـاملة لل ميـع، وحتقيـر العدالـ

للمساءلة وشاملة عل  كافة املستوايت. ومثة عالقة تراب  قوية وتعزيز متبادل بني سيادة القانون والتنميـة، ومـذا، ال 
 ن حتقير أحدامها يف غياب األخرى.ميك

ا كبريا علـ  صـحة ماليـني األشـخاص وتشكل زراعة املخدرات غري املشروعة وصنعها واالجتار هبا واستهالكها خطر  16-6 
وأسرهم وعل  كرامتهم وآمامم، وتؤدي إحل إزهاق أرواح البشر. ومن أجل مواجهة هذ  القضـااي مزيـد مـن الفعاليـة، 
يهــــدف املكتــــب إحل مســــاعدة الــــدول األعضــــاء يف الســــعي إحل اتبــــاع هنــــج متــــوازن يف تنفيــــذ اتفاقيــــات مكافحــــة 

تنفيـذ اسـرتاتي يات متكاملـة لتحسـني مقاومـة ا تمعـات االيـة واألفـراد لتعـاطي املخدرات، مساعد ا عل  وتـع و 
املخدرات واالجتار هبا. وإذ يسل م املكتب أبن مشكلة املخدرات العاملية هي مسـؤولية عامـة ومشـرتكة، فهـو يسـاعد 

املتحـــدة والقـــانون  الـــدول األعضـــاء يف وتـــع اســـرتاتي يات مشـــرتكة تتفـــر متامـــا، مـــع مقاصـــد ومبـــاد  ميثـــاق األمـــم
الـــدوا، يف ظـــل االحـــرتام التـــام لســـيادة الـــدول وســـالمتها اإلقليميـــة واســـتقالما السياســـي، وملبـــدأ عـــدم التـــدخل يف 
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حقــــوق اإلنســــان وايــــرايت املســــائل الــــيت تقــــع أساســــا، يف نطــــاق الواليــــة القضــــائية االيــــة للــــدول، وكــــذل  جلميــــع 
 األساسية.

التقيـد  تـب بـدور الوصـي عليهـا والـداعي إحلسلسـلة مـن الصـكول الدوليـة الـيت يقـوم املكوتكمن أنشطة املكتب يف  16-7 
هبــا. وتشــمل هــذ  الصــكول االتفاقيــات الدوليــة الــثالث ملراقبــة املخــدرات )االتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات، واتفاقيــة 

املخــدرات واملــؤثرات العقليــة(، واتفاقيــة املــؤثرات العقليــة، واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف 
الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة  حـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرباألمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، واتفاقيـة األمـم املت

هبــا، والصــكول القانونيــة الدوليــة ملكافحــة اإلرهــاب، ومعــايري وقواعــد األمــم املتحــدة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة 
أهــداف التنميــة املســتدامة. ويشــكل تعزيــز  لعــات العامليــة الــيت تشــكل جــزءا مــنجلنائيــة. ومتثــل والايت املكتــب التطا

االلتزام بسيادة القانون عل  الصـعيدين الـوطين والـدوا، كسسـاس تقـوم عليـه ا تمعـات العادلـة والنزيهـة،  ـور عمـل 
عرتــة  ة لل ميــع عــن طريــر جعــل العــا  أقــلألمــن والعدالــاملكتــب. وتتمثــل مهمــة املكتــب يف اإلســهام يف حتقيــر ا

 (.E/CN.7/2007/14-E/CN.15/2007/5ألخطار املخدرات واجلرمية واإلرهاب )انظر 
ـه السياسـام للمكتـب علـ  مـا يلـي: )أ(  16-8  خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام وإحل جانب الوالايت األساسـية، يرتكـز التوج 

)ج( دورات اجلمعيـة  (؛ و55/2)ب( إعـالن األلفيـة )قـرار اجلمعيـة العامـة  (؛ و70/1)قرار اجلمعية العامـة  2030
)د( التوصــيات املنبثقــة عـــن  الثالثــون بشــسن مواجهـــة مشــكلة املخــدرات العامليـــة؛ والعامــة االســتثنائيتان العشـــرون و 
)هــ( قـرارا ا لـال االقتصـادي واالجتمـاعي  (؛ و60/1)قـرار اجلمعيـة العامـة  2005نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام 

اســــرتاتي ية  لتعــــاون الــــدوا صــــوبالن السياســــي وخطــــة العمــــل بشــــسن ا)و( اإلعــــ ؛ و2007/19و  2007/12
متكاملـة ومتوازنـة ملكافحـة مشـكلة املخـدرات العامليـة، بصـيغتيهما اللتـني اعتمـد ما جلنـة املخـدرات يف اجلـزء الرفيــع 

 .(1)ى من دور ا الثانية واخلمسنياملستو 
يف  عـات غـري املخص صـة، مـاوكـذل  علـ  مـوارد  املتستيـة مـن الترب  ويست يب املكتب للطلب املتزايد عل  خدماتـه،  16-9 

ذلــ  علــ  املــوارد املســتخدمة لــدعم الــربامج األساســية، لرســاء  ــ  متكامــل لتخطــي  الــربامج وتنفيــذها واإلبــال  
 زنــة؛ وعنهــا. ويواصــل املكتــب صــقل وحتســني الــنهج الربانجمــي املتكامــل الــذي يركــز علــ  مــا يلــي: )أ( الــربامج املتوا

)ج( التعاون الربانجمي األقاليمي. ومن اجلوانب الرئيسية مذا النهج وتع برامج عامليـة  ؛ و“العاملي”)ب( التكامل 
وإقليميــة وقطريــة، األمــر الــذي يتــيال للمكتــب االســت ابة ألولــوايت الــدول األعضــاء بطريقــة أكثــر اســتدامة وتقــدخ 

ل إصـالحات مؤسسـية لـزايدة فعاليـة تنفيـذ والايت املكتـب، مـا املساعدة من أجل حتقير اتساق السياسات وإدخـا
يف ذل  مراقبـة املخـدرات ومنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، علـ  كـل مـن الصـعيد الـوطين واإلقليمـي والـدوا. واجلـدير 
ابلـــذكر أن هـــذا الـــنهج يعمـــر التفاعـــل مـــع قطـــاع عـــريحل مـــن اجلهـــات صـــاحبة املصـــلحة، حســـب االقتضـــاء، أي 

ومعاهــد البحــوث، ووســائ   ت اإلقليميــة، والبلــدان الشــريكة، واميةــات املتعــددة األطــراف، وا تمــع املــدين،الكيــاان
 اإلعالم.

امليثـاق.  املرتابطـة واملتداعمـة املكرسـة يفوحقوق اإلنسان والسـالم واألمـن والتنميـة هـي ركـائز األمـم املتحـدة الـثالث  16-10 
املة ملســسلة املخـدرات واجلرميــة تشـمل اجلوانــب الصـحية واإل ائيــة واألمنيــة، وسيواصـل املكتــب الـرتويج الســت ابة شـ

__________ 

 .E.10.XI.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (1) 

https://undocs.org/ar/E/CN.7/2007/14
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/55/2
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
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جيمــع بــني حقــوق حســب االقتضــاء، ووفقــا، للــوالايت ايكوميــة الدوليــة ذات الصــلة، وتطبيــر هنــج متكامــل للربجمــة 
 اإلنسان والتنمية.

ئل املراقبـــة الدوليـــة للمخـــدرات ومنـــع اجلرميـــة وجهـــازا األمـــم املتحـــدة الرئيســـيان املعنيـــان بتقريـــر السياســـات يف مســـا 16-11 
والعدالة اجلنائية، اللذين يعمالن بوصفهما جملسي إدارة للمكتـب، مهـا جلنـة املخـدرات وهيةا ـا الفرعيـة، وجلنـة منـع 

دة ملنــع اجلرميـة والعدالــة اجلنائيـة. ويقــدم املكتـب أيضــا، الـدعم إحل اميةــة الدوليـة ملراقبــة املخـدرات، ومــؤمتر األمـم املتحــ
اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة الــذي يُعقــد كــل ذــال ســنوات، وكــذل  لــدورات مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم 

 .املتحدة ملكافحة الفساد ومؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
ايـاا للمكتــب. وتنفـذ بعـحل الـربامج الفرعيـة مـن جانـب أكثـر مــن  وينـدرج كـل بـرانمج فرعـي يف اميكـل التنظيمـي 16-12 

 شعبة واحدة، مما يتيال االستفادة من أوجه التكامل والتآزر.
انية يف برانجمــه وســيبذل املكتــب، يف إطــار ســعيه إحل حتقيــر أهدافــه، قصــارى جهــد  لتعمــيم مراعــاة الشــواغل اجلنســ 16-13 

 للتعاون التقين.
 

 ارداستعراض عام للمو   
دوالر قبـل إعـادة  36 761 500يف إطـار هـذا البـاب  2019-2018يبلغ إ ـاا املـوارد املقرتحـة لفـرتة السـنتني  16-14 

يف املائـــة( مقارنـــة ابالعتمـــادات املرصـــودة  1.3دوالر )أو  470 800ف، ويعكـــال اضفاتـــا صـــافيه تقـــدير التكـــالي
ثــة عوامــل، هــي: )أ( التعــديالت الفنيــة املتعلقــة  ــذف . وتــن م التغيــريات يف املــوارد عــن ثال2017-2016للفــرتة 

ــــيت أُنشــــةت يف الفــــرتة  االحتياجــــات غــــري املتكــــررة وإدراج خمصصــــات لفــــرتة الســــنتني لتمويــــل الوظــــائف اجلديــــدة ال
)ج( تغيـــريات أخـــرى يف املـــوارد. ويتـــيال مســـتوى املـــوارد  )ب( الـــوالايت اجلديـــدة واملوســـعة؛ و ؛ و2016-2017

 الوالايت عل  تو اتم وبكفاءة وفعالية.املقرتح تنفيذ 
 .5-16إحل  3-16ويرد توزيع املوارد يف اجلداول من  16-15 

 

  



 املراقبة الدولية للمخدرات، ومنع اجلرمية واإلرهاب، والعدالة اجلنائية 16الباب 

 

17-05843 7/88 

 

 3-16اجلدول 
 املوارد املالية حسب العنصر  
 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(  

 
 امليزانية العادية (1) 

 

 

نفقــات الفـــرتة 
2014-
2015 

اعتمـــــــــــــــــــــادات 
الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتة 

2016-
2017 

 يف املواردالتغريات 

ا مــــــــوع قبــــــــل 
إعـــــــادة تقـــــــدير 

 التكاليف
إعــادة تقــدير 

 التكاليف

تقــديرات الفــرتة 
2018-
2019 

التعـــــــــــــــــــــديالت 
الفنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
)االحتياجــــــات 
غـــــري املتكـــــررة، 
اعتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
خمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
للوظـائف لفـرتة 

 (السنتني

الــــوالايت 
ــــــــدة  اجلدي
 واملوسعة

التغيـــــــــــــريات 
تــمن و/أو 
علـــ  نطـــاق 
البـــــــــــــــــــــــــــاب 
 )األبواب(

ريات يـــــــــــــــــتغ
 ا موع أخرى

النســـــــــــبة 
 املةوية

أجهـــــــــــــــــــــزة تقريـــــــــــــــــــــر  - ألف            
 628,8 1 62,1  566,7 1 (10,9) (191,4) (91,7) –  302,0  (401,7) 758,1 1 671,1 1 السياسات

التوجيــــــــه التنفيـــــــــذي  - ابء
 509,6 1 35,3  474,3 1 (1,9) (28,2) (28,2) –  –  – 502,5 1 608,3 1 واإلدارة

            برانمج العمل - جيم

مكافحـــــــــــــــــة  - 1 
اجلرميــــــــــــة املنظمــــــــــــة 

 400,0 5 161,9 238,1 5 (8,5) (483,5) (441,4) – – (42,1) 721,6 5 002,0 6 الوطنية عرب

األخــذ بــنهج  - 2 
شــــــــــــــامل ومتــــــــــــــوازن 
ـــكلة  ملواجهـــــــــــة مشــــــــ

 369,0 1 34,8 334,2 1 (3,7) (51,0) (51,0) – – – 385,2 1 492,1 1 املخدرات العاملية

مكافحـــــــــــــــــة  - 3 
 509,3 4 119,8 389,5 4 9,8 390,8 (41,6) – 432,4 – 998,7 3 533,0 4 الفساد

منــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  - 4 
 420,7 2 70,0 350,7 2 (1,1) (25,7) (25,7) – – – 376,4 2 525,6 2 اإلرهاب

 384,0 2 58,9 325,1 2 (1,5) (35,3) (35,3) – – – 360,4 2 497,0 2 العدالة - 5 

البحــــــــــــــــــــــوث  - 6 
وحتليـــــل االجتاهـــــات 

 309,3 5 148,2 161,1 5 (2,4) (126,8) (126,8) – – – 287,9 5 569,9 6 واألدلُة اجلنائية

دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  - 7 
 861,8 1 41,4 820,4 1 (1,2) (22,4) (22,4) – – – 842,8 1 206,2 2 السياسات

التعــــــــــــــــــــــاون  - 8 
ـــــــــــــدعم  التقـــــــــــــين وال

 095,1 1 36,1 059,0 1 20,5 180,0 (4,1) – – 184,1 879,0 015,6 1 امليداين
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نفقــات الفـــرتة 
2014-
2015 

اعتمـــــــــــــــــــــادات 
الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتة 

2016-
2017 

 يف املواردالتغريات 

ا مــــــــوع قبــــــــل 
إعـــــــادة تقـــــــدير 

 التكاليف
إعــادة تقــدير 

 التكاليف

تقــديرات الفــرتة 
2018-
2019 

التعـــــــــــــــــــــديالت 
الفنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
)االحتياجــــــات 
غـــــري املتكـــــررة، 
اعتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
خمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
للوظـائف لفـرتة 

 (السنتني

الــــوالايت 
ــــــــدة  اجلدي
 واملوسعة

التغيـــــــــــــريات 
تــمن و/أو 
علـــ  نطـــاق 
البـــــــــــــــــــــــــــاب 
 )األبواب(

ريات يـــــــــــــــــتغ
 ا موع أخرى

النســـــــــــبة 
 املةوية

تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخ  - 9             
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمات 
الســـــكراترية والــــــدعم 
الفـــــــــين إحل اميةـــــــــات 
ايكوميــــــــــة الدوليــــــــــة 
ل مــــــــــــــم املتحــــــــــــــدة، 
واميةــة الدوليــة ملراقبــة 
املخــــــدرات، ومـــــــؤمتر 
األمــــم املتحـــــدة ملنـــــع 
ـــــــــــــــة  اجلرميـــــــــــــــة والعدال

 421,3 9 310,0 111,3 9 (0,3) (26,1) (26,1) – – – 137,4 9 167,2 10 اجلنائية

 770,5 33 981,1  789,4 32 (0,6) (200,0) (774,4) –  432,4  142,0 989,4 32 008,6 37 اجملموع الفرعي 

 984,4  53,3  931,1  (5,2) (51,2) (73,1) –  21,9  –  982,3  964,0  دعم الربامج - دال

 893,3 37 131,8 1 761,5 36 (1,3) (470,8) (967,4) –  756,3  (259,7) 232,3 37 252,0 41 (1) اجملموع الفرعي، 

 
 املوارد اخلارجة عن امليزانية (2) 

 
 

نفقـــــــــــــــــات الفـــــــــــــــــرتة 
2014-2015 

تقــــــــــــــــــــديرات الفــــــــــــــــــــرتة 
2016-2017  

تقــــــــــــــــــــــديرات الفــــــــــــــــــــــرتة 
2018-2019 

 – – – أجهزة تقرير السياسات - ألف    

 197,5 5 752,3 4 545,1 3 التوجيه التنفيذي واإلدارة - اءـب

 249,6 529 608,9 532 277,0 478 برانمج العمل - جيم

 087,1 33 573,0 30 510,8 22 دعم الربامج - دال

 534,2 567 934,2 567 332,9 504 )2(اجملموع الفرعي  

 427,5 605 166,5 605 584,9 545 (2(+)1)اجملموع  
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 4-16اجلدول 

 املوارد املتصلة ابلوظائف  
 
الثابتــــــة الوظائف  

املمولة من امليزانية 
 العادية

    الوظـائف املؤقتــة

  املوارد املقررة األخرى  امليزانية العادية 
عــن  املوارد اخلارجة
 ا موع  )أ(امليزانيـة

 الفةة
2016-
2017 

2018-
2019  

2016-
2017 

2018-
2019 

2016-
2017 

2018-
2019 

2016-
2017 

2018-
2019 

2016-
2017 

2018-
2019 

           الفئة الفنية والفئات العليا           
 1  1  – – – – – – 1 1 امعمني أوكيل  

 5  5  2  2  – – – – 3 3 2-مد 

 17  17  10 10  – – – – 7 7 1-مد 

 56  56  42  42  – – – – 14 14 5-ف 

 321  318  262  262  – – – – 59 56 4/3-ف 

 31  32  18  18  – – – – 13 14 2/1-ف 

 431  429  334  334  – – – – 97 95 اجملموع الفرعي 

           فئة اخلدمات العامة

 13  13  10  10  – – – – 3 3 الرتبة الرئيسية 

 197 197  172  172  – – – – 25 25 الرتب األخرى 

 210 210  182  182  – – – – 28 28 اجملموع الفرعي 

 641  639  516  516  – – – – 125 123 اجملموع 

 
الوظـائف  . وابإلتـافة إحل2016تشمل الوظائف اليت يديرها املكتب املمولة مـن األمـوال املخصصـة الغـرض اعتبـارا مـن كـانون األول/ديسـمرب  )أ( 

وظيفــة  ليــة يف  1 176، كانــت هنــال 2017املمولــة مــن األمــوال املخصصــة الغــرض واملدرجــة يف جــداول مــالل املــوظفني، حــ  آذار/مــارس 
عقــدا، مــن عقــود اخلــدمات( يــديرها  1 027 وظيفــة مــن الرتبــة االيــة و 98 وظيفــة ملوظــف وطــين مــن الفةــة الفنيــة، و 51املكاتــب امليدانيــة )

 ريات متكررة.برانمج األمم املتحدة اإل ائي نيابة عن املكتب. وللكثري من هذ  الوظائف طابع مؤقت و ضع رتبها لتغي
  

 5-16اجلدول 
 توزيع املوارد حسب العنصر  
 )ابلنسبة املةوية(  

 
 املوارد اخلارجة عن امليزانية امليزانية العادية 
   أجهزة تقرير السياسات - ألف   

 – 0,3 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية - 1 

 – 0,8 جلنة املخدرات - 2 

 – 2,4 ملراقبة املخدراتاميةة الدولية  - 3 
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 املوارد اخلارجة عن امليزانية امليزانية العادية 
 – 0,8 مؤمتر األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية - 4    

 – 4,3 اجملموع الفرعي 

 0,9 4,0 التوجيه التنفيذي واإلدارة - ابء

     برانمج العمل - جيم

 32,9 14,2 مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية - 1 

 14,8 3,6 ملواجهة مشكلة املخدرات العامليةاألخذ بنهج شامل ومتوازن  - 2 

 8,2 11,9 مكافحة الفساد - 3 

 3,9 6,4 منع اإلرهاب - 4 

 16,7 6,3 العدالة - 5 

 10,5 14,0 البحوث وحتليل االجتاهات واألدلُة اجلنائية - 6 

 2,4 5,0 دعم السياسات - 7 

 3,2 2,9 التعاون التقين والدعم امليداين - 8 

تقــــدخ خــــدمات الســــكراترية والــــدعم الفــــين إحل اميةــــات ايكوميــــة الدوليــــة  - 9 
ل مـــم املتحـــدة واميةـــة الدوليـــة ملراقبـــة املخـــدرات ومـــؤمتر األمـــم املتحـــدة ملنـــع 

 0,6 24,8 اجلرمية والعدالة اجلنائية

 93,2 89,1 اجملموع الفرعي 

 5,9 2,6 دعم الربامج - دال

 100,0 100,0 اجملموع 

  
 التعديالت الفنية

 تعكال التغيريات يف املوارد األثر الصايف ملا يلي: 16-16 
لتغطيـة  2017-2016دوالر يف فـرتة السـنتني  401 700شطب احتياجات غري متكررة يبلغ جمموعهـا  )أ(  

 2016 عــام خــدرات العامليــة الــيت عقــدت يفتكـاليف الــدورة االســتثنائية لل معيــة العامــة بشــسن مشــكلة امل
التعـــاون الـــدوا علـــ  مكافحـــة مشـــكلة املخـــدرات ”، املعنـــون 67/193 اجلمعيـــة العامـــةشـــيا مـــع قـــرار مت

 ؛“يةالعامل
 71/280دوالر، عمــال، بقـــرار اجلمعيــة العامـــة  42 100شــطب احتياجـــات غــري متكـــررة يبلــغ جمموعهـــا  )ب(  

ـــــــة بشـــــــسن االتفـــــــاق العـــــــامل ـــــــة الدولي ـــــــر املفاوتـــــــات ايكومي ـــــــة املتعلـــــــر بطرائ ي مـــــــن أجـــــــل ام ـــــــرة ازمن
 ؛والنظامية واملنظمة

تبــة دوالر تعــزى إحل االعتمــاد املرصــود لفــرتة الســنتني النــاجم عــن حتويــل وظيفــة بر  184 100زايدة قــدرها  )ج(  
، التعـــاون التقـــين 8مـــن املـــوارد اخلارجـــة عـــن امليزانيـــة إحل امليزانيـــة العاديـــة يف إطـــار الـــربانمج الفرعـــي  2-مـــد

 .70/247 والدعم امليداين، املعتمدة عمال، بقرار اجلمعية العامة
 

https://undocs.org/ar/A/RES/67/193
https://undocs.org/ar/A/RES/71/280
https://undocs.org/ar/A/RES/70/247
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 الوالايت اجلديدة واملوسعة
 2019 عــام عم اجتماعــات حتضــريية تعقــد يفدوالر احتياجــات لــد 756 300التغــريات يف املــوارد البالغــة تشــمل  16-17 

، عمـال بقــرار 2020 عـام ، املقـرر عقـد  يف اليــاابن يفملـؤمتر األمـم املتحـدة الرابــع عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالــة اجلنائيـة
؛ 46/152 ( و5-)د 415اجلمعيــــــــة العامــــــــة ( وقــــــــراري 7-جــــــــيم )د 155ا لــــــــال االقتصــــــــادي واالجتمــــــــاعي 

 اجلمعيـة العامـةواالحتياجات الالزمة لدعم آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد، عمـال بقـرار 
منع ومكافحة ممارسات الفساد وحتويل عائـدات الفسـاد، وتيسـري اسـرتداد املوجـودات وإعـادة ”عنون ، امل71/208

يــة األمــم املتحــدة وجــه اخلصــوص، وفقــا التفاق ني وإحل بلــداهنا األصــلية علــ تلــ  املوجــودات إحل أصــحاهبا الشــرعي
 .“ملكافحة الفساد

 
 التغيريات األخرى

دوالر تيسَّـر بفضـل أوجـه الكفـاءة الـيت يعتـزم املكتـب حتقيقهـا  967 400فاتا قدر  تعكال التغريات يف املوارد اض 16-18 
. وهـــذ  التخفيضـــات املقرتحـــة هـــي وليـــدة أمـــور مـــن تـــمنها اجلهـــود الـــيت يبـــذما 2019-2018يف فـــرتة الســـنتني 

ن مشــروع التخطــي  املكتــب لتطبيــر أوجــه الكفــاءة املتوقعــة مــن نظــام أوموجــا واملقدمــة يف التقريــر املرحلــي الثــامن عــ
( علـ  كـل عمليـة مـن العمليـات اليوميـة. وقـد اسـتندت أوجـُه الكفـاءة الـواردة يف التقريـر A/71/390املركزي للموارد )

املسـتقبل، مـا يف ذلـ   ا يفحل التغيريات املتوقـع إدخامـاملرحلي الثامن إحل اخلربة اليت اكتسبتها املنظمة من النظام، وإ
عمليات نشر  مستقبال، وإجراء اسـتعراض عـاملي للعمليـات مـن بـدايتها إحل هنايتهـا، واالسـتغناء عـن الـنظم القدميـة، 

أوجـه الكفـاءة لملـة وسـائل منهـا  قـدرات التخطـي . وا التعبـري عـنوإدخال حتسـينات علـ  أسـاليب سـري العمـل و 
والر، حسب االقتضاء. وترد معلومـات إتـافية عـن هـذا الـنهج يف تصـدير ومقدمـة قيمة مكافئ الدوام الكامل ابلد
 .2019-2018قرتحة لفرتة السنتني التقرير عن امليزانية الربانجمية امل

دوالر  200 500وفيما يتعلر ابملكتب، سـُترتَجم أوجـه الكفـاءة هـذ  إحل  فيضـات غـري متعلقـة ابلوظـائف قـدرها  16-19 
دوالر. وتنـــدرج هـــذ  التخفيضـــات يف إطـــار أجهـــزة تقريـــر  766 900علقـــة ابلوظـــائف قـــدرها و فيضـــات غـــري مت

 774 400دوالر(، وبــــــرانمج العمــــــل ) 28 200لتنفيــــــذي واإلدارة )دوالر(، والتوجيــــــه ا 91 700السياســــــات )
 2لفرعـي دوالر(، والـربانمج ا 441 400) 1دوالر(، ما يف ذل  التخفيضات حتـت كـل مـن بنـد الـربانمج الفرعـي 

دوالر( والــــربانمج  25 700) 4، والــــربانمج الفرعــــي دوالر( 41 600) 3لــــربانمج الفرعــــي دوالر(، وا 51 000)
 22 400) 7دوالر(، والــــــــربانمج الفرعــــــــي  126 800) 6دوالر(، والــــــــربانمج الفرعــــــــي  35 300) 5الفرعــــــــي 

 100، والــدعم الربانجمــي )دوالر( 26 100) 9دوالر(، والــربانمج الفرعــي  4 100) 8دوالر(، والــربانمج الفرعــي 
 دوالر(. 73

 
 املوارد اخلارجة عن امليزانية

يتلقـ  املكتـب مسـامهات نقديـة وعينيــة تكمـل امليزانيـة العاديـة وهـي ال تــزال حيويـة لتنفيـذ والايت املكتـب. وخــالل  16-20 
 534 200ملسامهات النقدية( والبالغة ، سترتكز املوارد اخلارجة عن امليزانية املتوقعة )ا2019-2018فرتة السنتني 

يف املائـة مـن جممـوع  93.7دوالر علـ  أنشـطة التعـاون التقـين. ومتثـل املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة نسـبة قـدرها  567

https://undocs.org/ar/A/RES/46/152
https://undocs.org/ar/A/RES/71/208
https://undocs.org/ar/A/71/390
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املوارد املخصصة مذا الربانمج. وتشـمل تقـديرات املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة احتياجـات املكتـب األساسـية ومهامـه 
دعــم الــربامج. وتغطــي املســامهات املخصصــة الغــرض الــربامج الفرعيــة التســعة ومتثــل اجلــزء األكــرب مــن املــوارد يف جمــال 

 2017-2016املتاحــــــة للمكتــــــب. ويقــــــدم التقريــــــر املتعلــــــر بتنفيــــــذ امليزانيــــــة املوحــــــدة للمكتــــــب لفــــــرتة الســــــنتني 
(E/CN.7/2016/17-E/CN.15/2016/14 حتـــديثا للمعلومـــات املتعلقــــة ابإليـــرادات والنفقـــات الفعليــــة مقارنـــة ابملــــوارد )

امليزانيـة املعتمـدة. وسـُتعرض امليزانيـة املوحـدة للمكتـب  ويورد تفسريا ألي تباين كبري مع املعتمدة يف امليزانية املوحدة،
اإلدارة وامليزانيـة للنظـر فيهـا يف تشـرين األول/أكتـوبر  عل  الل نة االستشارية لشؤون 2019-2018لفرتة السنتني 

فتني يف كـــانون وعلـــ  جلنـــة املخـــدرات وجلنـــة منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة العتمادهـــا يف دورتيهمـــا املســـتسن 2017
 .2017األول/ديسمرب 

دوالر وخـــدمات متعلقـــة  3 521 936وســـتوفر التربعـــات العينيـــة املتوقعـــة أمـــاكن عمـــل جمانيـــة بقيمـــة تقـــدر مبلـــغ  16-21 
 .دوالر 1 090 000ابلصور الساتلية والنقل بقيمة تقدر مبلغ 

 
 معلومات أخرى  

لمخــاطر، وتــع املكتــب إطــارا معيــاراي فيمــا يتعلــر ابملســاءلة وااللتــزام ابإلدارة القائمــة علــ  النتــائج واإلدارة املركزيــة ل 16-22 
 كمــا للتخطــي  والرصــد واإلبــال  علــ  أســاس النتــائج، مــا يف ذلــ  اإلبــال  اإللكــرتوين إزاء األهــداف وخطــو  
األســاس يف مــا يتعلــر لميــع براجمـــه. وابإلتــافة إحل تــدريب املــوظفني علـــ  اإلدارة القائمــة علــ  النتــائج، اســـتسنف 

جمي السنوي ابعتبار  آلية اسرتاتي ية لالتصال واملسـاءلة. وتضـطلع جلنـة اسـتعراض الـربانمج املكتب نشر تقرير  الربان
ابالستعراتــات الدوريــة القائمــة علــ  النتــائج ألداء الــربامج القطريــة واإلقليميــة والعامليــة، وتضــم الل نــة كبــار املــديرين 

ملعين ابملخدرات واجلرمية. وإتـافة إحل ذلـ ، من  يع شعب مكتب األمم املتحدة يف فيينا ومكتب األمم املتحدة ا
تُوتع خط  الُشعب وتُرصد ويُبلغ عنها إحل مـدير كـل شـعبة. وتقـدَّم نتـائج التقيـيم والتوصـيات املنبثقـة عنـه ابنتظـام 

إثـــراء ثقافـــة املكتـــب الـــيت تقـــوم علـــ  املســـاءلة  إحل املـــدير التنفيـــذي واإلدارة العليـــا والـــدول األعضـــاء، ممـــا يســـهم يف
التقيـيم. وُتشــرل الـدول األعضــاء أيضــا بنشـا  يف التقييمــات ابعتبارهــا مـن الشــركاء األساســيني يف الـتعلم، ممــا يزيــد و 

من درجـة متلكـ  واسـتخدام نتـائج التقيـيم الـيت ُتسـتخدم الحقـا إلجـراء التحلـيالت، مـن قبيـل التحلـيالت الت ميعيـة 
ســتمرار يف تقيــيم املنت ــات املعرفيــة، مــا يف ذلــ  قاعــدة بيــاانت لتقــارير التقيــيم. وتســتثمر وحــدة التقيــيم املســتقل اب

التقييم، وتنقيال قواعد ومعـايري التقيـيم، ووتـع أدوات لـدعم مـديري     الدروس املستفادة والتوصيات املنبثقة عن
 املشاريع يف التخطي  للتقييم.

، طُلــب إحل األمــني العــام أن وــدد املــوارد الالزمــة إلجــراء الرصــد والتقيــيم. 58/269وعمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة  16-23 
دوالر حتــــت  1 207 300مل مبلــــغ دوالر تشـــ 2 727 300وتبلـــغ قيمــــة املـــوارد ااــــددة لــــدعم أنشـــطة التقيــــيم 

شهر عمل للموظفني يف  55.5فنية وشهر عمل للموظفني يف الفةة ال 78.5االحتياجات من الوظائف، ومتثل  بند
اجــــــات مــــــن غــــــري الوظــــــائف. وســــــتغطي دوالر حتــــــت بنــــــد االحتي 1 520 000فةــــــة اخلــــــدمات العامــــــة، ومبلــــــغ 

االحتياجات التقييم الذام االختياري ألنشطة املكتب، أي التقييمات اخلارجية املستقلة للربامج واملشاريع اليت  هذ 
 .مم املتحدة املعين ابلتقييم وتقودها وتديرها وحدة التقييم املستقلتتبع أفضل املمارسات لدى فرير األ

https://undocs.org/ar/E/CN.7/2016/17
https://undocs.org/ar/A/RES/58/269
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 600دوالر تشـمل مبلـغ  1 467 000وتبلغ قيمة املوارد ااددة ألنشطة املكتب املتصلة ابلتقييم الـذام اإللزامـي  16-24 
شـهر  55 فنيـة وشـهر عمـل للمـوظفني يف الفةـة ال 88دوالر حتت بند االحتياجات من الوظـائف، ومتثـل  1 278

الوظـــائف.  غـــري دوالر حتـــت بنـــد االحتياجـــات مـــن 188 400عمـــل للمـــوظفني يف فةـــة اخلـــدمات العامـــة، ومبلـــغ 
وستغطي هذ  االحتياجات تكاليف التقييم الذام اإللزامي ألنشطة املكتب، الـيت تشـمل عمليـات الرصـد الداخليـة 
الــيت تنطــوي علــ  قيــاس درجــة التــزام الــربانمج ابملســار الصــحيال يف حتقيــر النتــائج املتوقعــة يف إطــار اخلطــة الربانجميــة 

 .2019-2018املعتمدة لفرتة السنتني 
املتكـررة علـ   وإثر استعراض للمنشورات اخلاصة بكل برانمج فرعي، من املتوقع أن تصدر املنشـورات املتكـررة وغـري 16-25 

وحسـب التوزيــع الــوارد يف املعلومـات املتعلقــة بنـواتج كــل بـرانمج مــن الــربامج  6-16النحـو املبــني لجيـاز يف اجلــدول 
 الفرعية.

 
 6-16اجلدول 

 موجز املنشورات
 
 2019-2018للفرتة  يالتقدير العدد   2017-2016للفرتة  يالتقدير العدد   2015-2014للفرتة  الفعلي عددال 
 املطبوعة واإللكرتونية اإللكرتونية املطبوعة املطبوعة واإللكرتونية اإللكرتونية املطبوعة املطبوعة واإللكرتونية اإللكرتونية املطبوعة 

 95 43 - 66 31 - 49 35 12 املتكررةاملنشورات 

 38 24 - 26 4 - 14 9 2 غري املتكررةاملنشورات 

 133 67 - 92 35 - 63 44 14 اجملموع 

  
وعـــزز املكتـــب جهـــود  يف جمـــال التنســـير والتعـــاون فيمـــا بـــني الوكـــاالت، مـــن خـــالل إدمـــاج هـــذ  املهـــام يف وحـــدة  16-26 

التخطي  االسرتاتي ي املسماة وحدة التخطي  االسرتاتي ية والشؤون املشرتكة بني الوكاالت. وعزز جهـود  ملواءمـة 
، وقد أُدرجـت، حيثمـا أمكـن وعنـد الضـرورة، 2030لعام وعئقه االسرتاتي ية والربانجمية مع خطة التنمية املستدامة 

. وعــزز املكتــب مشــاركته الرفيعــة املســتوى يف جمــال السياســات 2030إشــارات  ــددة للــرب  أبهــداف خطــة عــام 
لضــمان وتــع جمموعــات متســقة ومصــممة خصيصــا مــن الــدعم التقــين للــدول. وشــارل أيضــا يف املناقشــات املتعلقــة 

ال سيما من خالل عمله املتعلر مكافحة الفساد، واسرتداد األصول املسروقة، والتـدفقات خبطة عمل أديال أاباب، و 
ارتكاهبــا، والتــدفقات املاليــة غــري  املاليــة غــري املشــروعة، وقــاد أعمــاال حتليليــة بشــسن الــرب  بــني منــع اجلرميــة وايــد مــن

اليـــة واالحتفـــاغ هبـــا ألغـــراض التنميـــة املشـــروعة والفســـاد، وهـــو أمـــر أساســـي لتحســـني القـــدرة علـــ  تعبةـــة املـــوارد ا
 املستدامة.

وواصــل املكتــب االســت ابة للطلــب املتزايــد علــ  خدماتــه مــن خــالل جيــل جديــد مــن الــربامج املتكاملــة الــيت تــرتب   16-27 
وطنيــة ، وزايدة اجلهــود الــيت يبــذما لكفالــة التكامــل بــني اجلهــود العامليــة واإلقليميــة وال2030ارتباطــا وثيقــا خبطــة عــام 

علــ  املســتوى املعيــاري ومســتوى الــدعم التقــين. وا تعزيــز الــرواب  القائمــة بــني خمتلــف مراحــل دورة الربجمــة، وكفلــت 
جلنــة اســتعراض الــربانمج الرفيعــة املســتوى اســتعراض نتــائج تنفيــذ الــربانمج، وحتديــد العقبــات، وحيثمــا أمكــن ذلــ ، 

مـن نتـائج التقيـيم واالسـتناد إليهـا ابسـتخدام توصـيات التقيـيم  ا اذ إجراءات تصحيحية. وواصل املكتب االستفادة



 التعاون الدويل ألغراض التنمية الرابع اجلزء
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إلرشـــاد عمليـــات صـــنع القـــرار فيمـــا يتصـــل ابملشـــاريع والـــربامج واالســـرتاتي يات. وواصـــل أيضـــا تعزيـــز املواءمـــة بـــني 
خيــ  اإلدارة الركيــزتني املعياريــة والتنفيذيــة لعملــه ابلرتكيــز علــ  النتــائج ومواصــلة تنفيــذ توصــيات هيةــات الرقابــة فيمــا 

 القائمة عل  النتائج.
وواصل املكتب بنشا  بنـاء قـدرات شـبكته امليدانيـة علـ  املسـامهة يف العمليـات القطريـة املشـرتكة ذات الصـلة علـ   16-28 

نطاق األمم املتحدة. وابإلتافة إحل ذل ، شارل املكتب يف املناقشات مع إدارة الشؤون السياسـية وإدارة عمليـات 
بشــسن الــنهج املشــرتكة ملســاعدة الــدول الــيت لــديها بعثــات سياســية خاصــة وبعثــات يفــا الســالم يف حفــا الســالم 

 من أهداف التنمية املستدامة. 16تنفيذ ورصد التقدم اارز تو حتقير امدف 
مـل منها، أبرم املكتب سبع مذكرات تفاهم مع كياانت تع 17، وخباصة امدف 2030ويف سياق تنفيذ خطة عام  16-29 

يف جمـــاالت ذات أمهيـــة وصـــلة بوالايتـــه. وةـــل ذلـــ  مواصـــلة التعـــاون مـــع منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أورواب وتعزيـــز 
الشراكة مع املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبـول(، وكـذل  تعزيـز الشـراكة مـع وكالـة االحتـاد األوروق للحقـوق 

ـه العديـد األساسية. واتطلع املكتب بدور قيادي يف فرقة ا لعمـل املشـرتكة بـني الوكـاالت املعنيـة بتمويـل التنميـة ووجَّ
من املناقشات ذات الصلة ابتساق السياسات والتنمية املستدامة ومنع اجلرمية االقتصادية ومكافحة التدفقات املالية 

نظمة التعـاون والتنميـة غري املشروعة يف إطار الشراكة املتصلة ابتساق السياسات من أجل حتقير التنمية املستدامة مل
 يف امليدان االقتصادي واملنتدى االستشاري للقطاع اخلاص التابع لفرقة العمل املعنية ابإلجراءات املالية.

وواصل املكتب تعزيز شراكاته مع الوكاالت والصنادير والربامج الشقيقة، ما يف ذل  فرقة العمـل املعنيـة ابلتنفيـذ يف  16-30 
اب واملديريــة التنفيذيــة ملكافحــة اإلرهــاب؛ ومفوتــية األمــم املتحــدة يقــوق اإلنســان؛ وبــرانمج جمــال مكافحــة اإلرهــ

األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية، يف ســياق وتــع اخلطــة ايضــرية اجلديــدة؛ ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، 
اجلنسني ومتكني املرأة، يف ما يتعلـر  بشسن املسائل املتصلة ابلعنف تد األطفال؛ وهيةة األمم املتحدة للمساواة بني

بتنفيذ خطة العمل عل  نطاق املنظومة بشسن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. وتُبذل حاليـا جهـود إلبـرام مـذكرة 
تفاهم شاملة مع منظمة الصـحة العامليـة بشـسن القضـااي ذات االهتمـام املشـرتل، الـيت تـرتاوح بـني مشـكلة املخـدرات 

 منع العنف، والوقاية من فريوس نق  املناعة البشرية وعالج املصابني به ورعايتهم.العاملية، و 
 

 أجهزة تقرير السياسات - ألف 
 دوالر 1 566 700االحتياجات من املوارد )قبل إعادة تقدير التكاليف(:   
 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  

هيةــة فنيــة اتبعــة للم لــال االقتصــادي واالجتمــاعي. وهــي اميةــة الرئيســية لتقريــر جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة  16-31 
دولـة عضـوا. ووفقـا ملرفـر قـرار  40سياسة األمم املتحدة فيما يتعلر منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتضم يف عضـويتها 

هد إحل الل نة بوظائف هيةة حتضريية ملؤمتر األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة. ، عُ 46/152 اجلمعية العامة
، 61/252وابإلتافة إحل أن الل نة هي اميةة اإلدارية لربانمج اجلرمية التـابع للمكتـب، عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة 

 ع اجلرمية والعدالة اجلنائية.فقد ُخولت إليها املوافقة عل  ميزانية صندوق األمم املتحدة ملن

https://undocs.org/ar/A/RES/46/152
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وتعقــد الل نــة دورات ســنوية يف فيينــا ملــدة مثانيــة أايم عمــل. وتنشــئ الل نــة، خــالل كــل دورة ســنوية، جلنــة جامعــة  16-32 
تنعقد ابلتوازي مع اجللسات العامـة لل نـة للنظـر ابلتفصـيل يف بنـود معينـة مـن جـدول األعمـال. وجيـوز لل نـة أيضـا 

 لة أثناء الدورة للنظر يف بنود معينة من جدول األعمال.أن تنشئ أفرقة عام
يف عقــد دورة مســتسنفة يف الســنوات الفرديــة، مكرســة  2007، بــدأت الل نــة يف عــام 16/3وعمــال بقــرار الل نــة  16-33 

ومقــرر ا لــال االقتصــادي واالجتمــاعي  18/3، وعمــال بقــرار الل نــة 2010لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة. ومنــذ عــام 
، تعقد الل نة دورات مستسنفة ملدة يـوم واحـد كـل سـنة يف النصـف الثـاين مـن السـنة، ُتكـرَّس لشـؤون 2009/251

اإلدارة وامليزانية وكذل  للنظر يف الوثيقة اخلتامية للفرير العامل ايكومي الدوا الـدائم املفتـوح ابب العضـوية املنشـس 
مـم املتحـدة املعـين ابملخـدرات واجلرميـة ووتـعه املـاا. بشـسن حتسـني حوكمـة مكتـب األ 2009/251موجب املقرر 

، تعقـد جلنـة املخـدرات وجلنـة منـع 2011/259، وعمـال مقـرر ا لـال االقتصـادي واالجتمـاعي 2011ومنذ عـام 
 اجلرمية والعدالة اجلنائية جلسات مشرتكة أثناء الدورات املستسنفة لكل منهما.

يـنظم  ، أن يعقـد اجتماعـات خـالل الفـرتات الفاصـلة بـني الـدورات وأن5/3ارهـا وطلبـت الل نـة إحل مكتبهـا، يف قر  16-34 
أعمالـه فيمـا بـني  إحاطات فيما بني الدورات للبعثات الدائمة يف إطار التحضـري للـدورة املقبلـة وأن يقـدم تقريـرا عـن

 الدورات.
طلبــــت فيهـــا اجلمعيـــة إحل الل ــــان الفنيـــة للم لــــال الـــيت  70/299و  70/1و  68/1العامـــة وعمـــال بقـــرارات اجلمعيــــة  16-35

السياســي الرفيــع املســتوى املعــين ابلتنميــة املســتدامة وتؤيــد ، أدرجــت االقتصــادي واالجتمــاعي أن تســهم يف املنتــدى 
مسـامهات الل نـة يف عمـل ا لـال االقتصـادي واالجتمـاعي، متاشـيا ”جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية البند املعنون 

يف  “واستعراتـها وتنفيـذها 2030ذل  متابعة خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام ، ما يف 68/1مع قرار اجلمعية العامة 
 (.E/CN.15/2017/1جدول األعمال املؤقت لدور ا السادسة والعشرين )

 
 جلنة املخدرات  

اتبعــة للم لــال االقتصــادي واالجتمــاعي موجــب قــرار   بوصــفها جلنــة فنيــة 1946نشــةت جلنــة املخــدرات يف عــام أُ  16-36 
عضوا هي اميةة الرئيسية لتقرير سياسة األمم املتحدة فيما يتصل ابملراقبة الدولية  53. والل نة اليت تضم 1946/9

 للمخدرات، وما والايت  ددة منبثقة عن املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات.
، دورات مســتسنفة 2009وية يف فيينــا ملــدة ال تت ــاوز مثانيــة أايم، وقــد عقــدت، حــ  عــام وتعقــد الل نــة دورات ســن 16-37 

، وعمــال بقــرار الل نــة 2010مــرة كــل ســنتني خــالل الســنوات الفرديــة ُكر دســت لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة. ومنــذ عــام 
ملـدة يـوم واحـد كـل  ، تعقـد الل نـة دورات مسـتسنفة2009/251ومقرر ا لـال االقتصـادي واالجتمـاعي  52/13

ســنة يف النصــف الثــاين مــن الســنة ُتكــرَّس لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة وكــذل  للنظــر يف الوثيقــة اخلتاميــة للفريــر العامــل 
بشــسن حتســني حوكمــة مكتــب  2009/251ايكــومي الــدوا الــدائم املفتــوح ابب العضــوية املنشــس موجــب املقــرر 

، وعمــــال مقــــرر ا لــــال االقتصــــادي 2011ة ووتــــعه املــــاا. ومنــــذ عــــام األمــــم املتحــــدة املعــــين ابملخــــدرات واجلرميــــ
، تعقــــد جلنــــة املخــــدرات وجلنــــة منــــع اجلرميــــة والعدالــــة اجلنائيــــة جلســــات مشــــرتكة أثنــــاء 2011/259واالجتمــــاعي 

 الدورات املستسنفة لكل منهما.
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 التعاون الدويل ألغراض التنمية الرابع اجلزء

 

16/88 17-05843 

 

زي مــع اجللســات العامــة لل نــة للنظـــر وتنشــئ جلنــة املخــدرات، خــالل كــل دورة ســنوية، جلنــة جامعـــة تنعقــد ابلتــوا 16-38 
بنـود  ابلتفصيل يف بنود معينة مـن جـدول األعمـال. وجيـوز لل نـة أيضـا أن تنشـئ أفرقـة عاملـة أثنـاء الـدورة للنظـر يف

، أن تنتخــب الل نــة يف 1999/30معينــة مــن جــدول األعمــال. وقــرر ا لــال االقتصــادي واالجتمــاعي، يف قــرار  
، مكتبهــا للـــدورة التاليــة وأن تشــ عه علــ  أداء دور نشـــ  يف 2000واعتبـــارا مــن عــام هنايــة كــل دورة مــن دورا ــا 

األعمــال التحضــريية لالجتماعــات العاديــة لل نــة واجتماعا ــا فيمــا بــني الــدورات، هبــدف متكــني الل نــة مــن تــوفري 
 إرشادات مستمرة وفعالة يف جمال السياسات لربانمج اجلرمية التابع للمكتب.

وأنشــس ا لــال االقتصــادي واالجتمــاعي هيةتــني فــرعيتني لل نــة هبــدف تنســير آليــات التعــاون يف جمــال إنفــاذ قــوانني  16-39 
املخــدرات علــ  الصــعيد اإلقليمــي. وهــااتن اميةتــان الفرعيتــان مهــا: )أ( الل نــة الفرعيــة املعنيــة ابالجتــار غــري املشــروع 

)ب( االجتماعـات اإلقليميـة  ممـثال؛ و 23 واألوسـ ، الـيت تضـم ابملخدرات واملسائل املتصـلة بـه يف الشـرقني األدى
للرؤســـاء التنفيـــذيني ل جهـــزة الوطنيـــة املختصـــة لنفـــاذ قـــوانني مراقبـــة املخـــدرات يف أفريقيـــا، وآســـيا وااـــي  امـــاد ، 

يمية ذات الصلة. وأورواب، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، الذين تستند عضويتهم إحل عضوية الل ان اإلقل
وجتتمع اميةات الفرعية التابعة لل نة سـنواي ملـدة ذسـة أايم عمـل لكـل منهـا، ابسـتثناء االجتمـاع اإلقليمـي ألورواب، 

 الذي جيتمع مرة كل سنتني.
طلبت فيها اجلمعية إحل الل ـان الفنيـة للم لـال اليت  70/299و  70/1و  68/1وعمال بقرارات اجلمعية العامة  16-40 

أدرجــت  االقتصــادي واالجتمــاعي أن تســهم يف املنتــدى السياســي الرفيــع املســتوى املعــين ابلتنميــة املســتدامة وتؤيــد ،
مسامهات الل نة يف عمـل ا لـال االقتصـادي واالجتمـاعي، متاشـيا مـع قـرار اجلمعيـة ”جلنة املخدرات البند املعنون 

مال ، يف جدول األع“واستعراتها وتنفيذها 2030، ما يف ذل  متابعة خطة التنمية املستدامة لعام 68/1العامة 
 (.E/CN.7/2017/1املؤقت لدور ا الستني )

 
الفريققا العامققل ايكققومي الققدويل الققدائل املفتققوع العحققوية املعقق  بت سققني حو مققة   

 املت دة املع  ابملخدرات واجلرمية ووضعه املايل مكتب األمل
، الفريـــر العامـــل ايكـــومي الـــدوا الـــدائم املفتـــوح 2009/251واالجتمـــاعي، يف مقـــرر   أنشـــس ا لـــال االقتصـــادي 16-41 

العضــوية املعــين بتحســني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ابملخــدرات واجلرميــة ووتــعه املــاا. ويف ذلــ  املقــرر، 
ض مســتفيحل ألداء الفريــر العامــل دعــا ا لــال جلنــة املخــدرات وجلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة إحل إجــراء اســتعرا

، الـــذي جـــدد موجبـــه واليـــة الفريـــر 2015/234، اعتمـــد ا لـــال قـــرار  2015والنظـــر يف متديـــد واليتـــه. ويف عـــام 
. ومن املتوقع أن متدَّد والية الفرير العامل وأن تغطي أيضا فـرتة السـنتني 2017العامل ح  النصف األول من عام 

2018-2019. 
، بدور هام يف إعداد القرارات واإلجراءات اليت ا ذ ا جلنـة 2009ع الفرير العامل، منذ إنشائه يف عام وقد اتطل 16-42 

املخـــدرات وجلنـــة منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة يف عـــدد مـــن ا ـــاالت الرئيســـية، مـــا يف ذلـــ  املســـائل االســـرتاتي ية 
 املادية وتقييمه والرقابة عليه، وحتسني أساليب عمل الل ان.واملتعلقة ابمليزانية، والعمل الربانجمي للمكتب وحالته 
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 املراقبة الدولية للمخدرات، ومنع اجلرمية واإلرهاب، والعدالة اجلنائية 16الباب 

 

17-05843 17/88 

 

(، حـ  نيسـان/أبريل 2017-2015وقد عقد الفرير العامل الدائم املفتوح ابب العضوية، يف إطـار واليتـه الرابعـة ) 16-43 
(، جلســات غــري رتيــة )غــري مصــحوبة برت ــة شــفوية 10 ، جلســتني رتيتــني )مصــحوبتني برت ــة شــفوية( و2017

األمانــة العامــة تقــدخ  فضــال عــن عــدد مــن املشــاورات غــري الرتيــة الــيت ُعقــدت حتــت رعايتــه، واقتضــت  يعهــا مــن
 اخلدمات الفنية هبا وإعداد وعئقها.

 
بشقنن مشقكلة املخقدرات  2016متابعة القدورة االسقتثنائية للعمعيقة العامقة لعقام   

لإلعقققالن  2019يف عقققام العامليقققة واالسقققتعراض الققق ا سقققتعريه القققدو  األعحقققاء 
السياسي وخطة العمل بشنن التعاون الدويل صوب اسقرتاتيعية متكاملقة ومتوازنقة 

 2009ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية لعام 
، أن تعقــد دورة اســتثنائية بشــسن مشــكلة املخــدرات العامليــة الســتعراض 67/193قــررت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا  16-44 

التقــدم ااــرز يف تنفيــذ اإلعــالن السياســي وخطــة العمــل بشــسن التعــاون الــدوا صــوب اســرتاتي ية متكاملــة ومتوازنــة 
صــودفت يف  ملواجهــة مشــكلة املخــدرات العامليــة، مــا يف ذلــ  إجــراء تقيــيم لواــازات الــيت حتققــت والتحــدايت الــيت

التصــدي ملشــكلة املخــدرات العامليــة، يف إطــار االتفاقيــات الدوليــة الــثالث ملكافحــة املخــدرات وغريهــا مــن صــكول 
، ، أن تتـــوحل جلنـــة املخـــدرات69/200األمـــم املتحـــدة ذات الصـــلة ابملوتـــوع. وقـــررت اجلمعيـــة العامـــة، يف قرارهـــا 

بصــــفتها هيةــــة األمــــم املتحــــدة الــــيت تضــــطلع ابملســــؤولية الرئيســــية عــــن املســــائل املتعلقــــة ابملخــــدرات، قيــــادة العمليــــة 
 التحضريية لل لسات االستثنائية بتناول  يع املسائل التنظيمية واملوتوعية يف مداوالت مفتوحة.

إحل  19 ات العاملية، املعقودة يف مقـر األمـم املتحـدة مـنويف الدورة االستثنائية لل معية العامة بشسن مشكلة املخدر  16-45 
التزامنـــا ”، الـــذي يتضـــمن الوثيقـــة اخلتاميـــة املعنونـــة 30/1-، اعتمـــدت اجلمعيـــة قرارهـــا دإ2016نيســـان/أبريل  21

 ، ابعتبارهـا نتي ـة العمليـة التحضـريية الـيت“املشرتل ابلتصدي ملشكلة املخدرات العامليـة ومواجهتهـا علـ  تـو فعـال
 قاد ا جلنة املخدرات.

ويف الفقـــرة األخـــرية مـــن الوثيقـــة اخلتاميـــة، أعلنـــت الـــدول األعضـــاء عزمهـــا علـــ  ا ـــاذ اخلطـــوات الضـــرورية لتنفيـــذ  16-46 
التوصيات العملية، يف تشارل وثير مع منظمات األمم املتحـدة وسـائر املنظمـات ايكوميـة الدوليـة وا تمـع املـدين، 

رات، بصــفتها هيةــة األمــم املتحــدة الــيت تتــوحل املســؤولية الرئيســية عــن تقريــر السياســات يف وعلــ  إطــالع جلنــة املخــد د 
التوصـيات. وتـدعم  شؤون مراقبة املخد درات، يف الوقت املناسب عل  املعلومات املتعلقة ابلتقدكم اارز يف تنفيذ هذ 

 .2030دامة لعام التوصيات املقدمة يف الدورة االستثنائية تنفيذ خطة التنمية املست
وتقوم الل نة برصد تنفيذ ا موعة الشاملة من التوصيات يف سياق متابعة الدورة االستثنائية لدعم تنفيـذ خطـة عـام  16-47 

، املنصــوص عليــه يف اإلعــالن السياســي وخطــة العمــل 2019ووتــع أســاس للتــاريه املســتهَدف وهــو عــام  2030
 .2009كاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية لعام بشسن التعاون الدوا صوب اسرتاتي ية مت

وزاري  جــزء ، عقــد2017وجــراي علــ  املمارســة الســابقة، قــررت الل نــة يف دور ــا الســتني، املعقــودة يف آذار/مــارس  16-48 
. وسـُيعقد اجلـزء الرفيـع املسـتوى ملـدة يـومني ابلتـوازي مـع جلسـتني )مثـاين 2019أثناء دور ا الثانية والسـتني يف عـام 
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جلســات يف ا مـــوع(، ابإلتـــافة إحل أايم الــدورة العاديـــة. وســـيتطلب اجلــزء الرفيـــع املســـتوى تقــدخ اخلـــدمات الفنيـــة 
 .ا قبل الدورة ووعئر الدورةوخدمات املؤمترات، فضال عن إعداد وعئر م

 
 مؤمتر األمل املت دة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  

(  “مـؤمتر األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة ومعاملـة ا ـرمني”يُعقد مؤمتر األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة )سـابقا،  16-49 
ء بني الدول واملنظمات ايكومية الدولية واملنظمات غري كل ذال سنوات ويشكل منتدى ملا يلي: )أ( تبادل ازرا

جمــاالت البحــوث  )ب( تبــادل اخلــربات يف ايكوميــة واخلــرباء األفــراد الــذين ميثلــون خمتلــف املهــن والتخصصــات؛ و
 )ج( حتديد االجتاهـات واملسـائل املسـت دة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة؛ و والقانون ووتع السياسات؛ و

( تقــدخ ـ)هــ )د( تقــدخ املشــورة والتعليقــات بشــسن مســائل منتقــاة تعرتــها عليــه جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة؛ و
 .مقرتحات لتنظر فيها الل نة بشسن املواتيع اليت ميكن إدراجها يف برانمج العمل

 .2020اجلنائية يف الياابن يف عام وسُيعقد مؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة  16-50 
وقامـت جلنـة منــع اجلرميـة والعدالــة اجلنائيـة، منــذ دور ـا السادســة عشـرة، لدراج بنــد دائـم يف جــدول األعمـال بشــسن  16-51 

 متابعة مؤمتر األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وأعماله التحضريية.
ــــيت أعقبــــت مــــؤمتر األمــــم املتحــــدة الثالــــث عشــــر ملنــــع اجلرميــــة، املعقــــود ومــــن املقــــرر أن تشــــرع جلســــات الل 16-52   نــــة ال

، فضال عـن 2020، يف إجراء مشاورات بشسن األعمال التحضريية للمؤمتر القادم، املزمع عقد  يف عام 2015 يف
 النظر يف ما قد يلزم من تدابري أخرى للمتابعة.

 
 اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات  

نشـــةت موجـــب معاهـــدة وتضـــطلع ابملســـؤولية عـــن تقيـــيم ودعـــم يةـــة الدوليـــة ملراقبـــة املخـــدرات هيةـــة شـــبه قضـــائية أُ ام 16-53 
ايكومــــات ومســــاعد ا يف االمتثــــال ألحكــــام املعاهــــدات الدوليــــة الــــثالث ملراقبــــة املخــــدرات )االتفاقيــــة الوحيــــدة 

، واتفاقيـة 1971اقيـة املـؤثرات العقليـة لعـام ، واتف1972، بصيغتها املعدلة بربوتوكـول عـام 1961للمخدرات لعام 
(، ورصــد ذلــ  االمتثــال. 1988األمـم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف املخـدرات واملــؤثرات العقليــة لعــام 

أعضـاء ينتخـبهم ا لـال االقتصـادي واالجتمـاعي مـن املرشـحني  10من فيهم  -عضوا  13وتقوم اميةة املؤلفة من 
بتقيـيم جهـود  -أعضـاء مـن املرشـحني الـذين تقـرتحهم منظمـة الصـحة العامليـة  3 هم الـدول األعضـاء والذين تقرتح

ايكومــات، وإجــراء التــدريبات التقنيــة،  مراقبــة املخــدرات علــ  الصــعيدين الــوطين والــدوا، وبــدء حــوار مســتمر مــع
حالـة عـدم تعـاون البلـد مـع ا لـال أو ا ـاذ ونشر خمتلف التقارير السنوية والتقنية املطلوبـة موجـب االتفاقيـات. ويف 

البلد إجراءات قد تعرض أهداف االتفاقيات للخطر، قد يواجه هذا البلد ابلتاا تدابري اسـتند إليهـا يف إطـار املـادة 
، أو 1971مــن اتفاقيــة املــؤثرات العقليــة لعــام  19 املــادة ، أو1961مــن االتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لعــام  14

 .1988من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لعام  22املادة 
، يتعــني علــ  اميةــة أن تعقـــد دورتــني علــ  األقــل يف الســنة. وقــررت اميةــة، يف دور ـــا 1961وعمــال ابتفاقيــة ســنة  16-54 

، أن تعقـــد ثـــالث دورات كـــل 69/57موجـــب قرارهـــا ، 2000التاســعة والســـتني املعقـــودة يف تشـــرين الثـــاين/نوفمرب 
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، سـت دورات يف فيينـا. وجتـري اميةـة خـالل 2019-2018سنة. ومن املتوقع أن تعقد اميةة، خالل فرتة السنتني 
ايكومـات وتنـاقن نتـائج البعثـات القطريـة دورا ا، يف  لة أمور، مشاورات منتظمة مـع خمتلـف الوكـاالت الدوليـة و 

الســـرية لتحديـــد التوصـــيات الـــيت ســـتعزز أهـــداف تلـــ  املعاهـــدات. وتعـــو دل اميةـــة، خـــارج الـــدورات، علـــ  أمانتهـــا 
 لالتطالع مهامها.

، تســــع  اميةــــة إحل: )أ( قصــــر زراعــــة املخــــدرات وإنتاجهــــا وصــــناعتها 1961مــــن اتفاقيــــة عــــام  9وعمــــال ابملــــادة  16-55 
 )ب( تـمان توفرهـا مـذ  األغـراض؛ و استخدامها عل  الكمية الكافية الـيت تتطلبهـا األغـراض الطبيـة والعلميـة؛ وو 

)ج( منع زراعـة املخـدرات وإنتاجهـا وصـناعتها بطريقـة غـري مشـروعة، واالجتـار غـري املشـروع فيهـا واسـتعماما بصـورة 
والايت أساســـية إتـــافية إحل اميةــة فيمـــا يتعلـــر  1988واتفاقيـــة عــام  1971غــري مشـــروعة. وأســـندت اتفاقيــة عـــام 

، تضـطلع 1988مكافحة املؤثرات العقلية، تقصر استخدامها عل  األغراض الطبية والعلمية. وموجب اتفاقية عام 
اميةــة ابملســؤولية عــن مراقبــة الســالئف الكيميائيــة ملنــع حتويلهــا إحل االســتخدام يف صــناعة املخــدرات غــري املشــروعة، 

يم خمـــاطر حتويـــل املـــواد الكيميائيـــة، وتقـــدخ توصـــيات إحل جلنـــة املخـــدرات بشـــسن إمكانيـــة وتـــعها حتـــت الرقابـــة وتقيـــ
الدوليــة. وابإلتــافة إحل املســؤوليات املنوطــة هبــا موجــب املعاهــدات، ُكل دفــت اميةــة مهــام إتــافية مــن جانــب ا لــال 

، ملســـــاعدة 1998نائية العشــــرين، املعقــــودة يف عــــام االقتصــــادي واالجتمــــاعي واجلمعيــــة العامــــة يف دور ــــا االســــتث
 ايكومات يف تعزيز الضواب  املفروتة عل  املنشطات األمفيتامينية.

وتســــتعرض اميةــــة ابســــتمرار أداء النظــــام الــــدوا ملراقبــــة املخــــدرات، وحتــــدد أوجــــه القصــــور يف تنفيــــذ  مــــن جانــــب  16-56 
ية ملراقبــــة املخــــدرات، وتصــــو  توصــــيات هبــــدف ا ــــاذ مزيــــد ايكومــــات األطــــراف يف املعاهــــدات الدوليــــة الرئيســــ

ـــة. وهـــذ   مـــن اإلجـــراءات املوجهـــة إحل الوكـــاالت الوطنيـــة ملكافحـــة املخـــدرات واملنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة املعني
التوصيات، اليت  دف إحل مساعدة ايكومات عل  االمتثال التام اللتزاما ا موجب املعاهدات وعل  زايدة تطوير 
النظام الدوا ملراقبة املخدرات، ترد كل عام يف التقرير السنوي للهيةة، لتعميمها علـ   يـع ايكومـات. وابإلتـافة 

ومنشــورين تقنيــني ســنواي، عـــن  1988مــن اتفاقيــة ســنة  12إحل ذلــ ، تصــدر اميةــة تقريــرا ســنواي عــن تنفيــذ املـــادة 
 .املخدرات واملؤثرات العقلية، عل  التواا

 
 األطراف يف اتفاقية األمل املت دة ملكاف ة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةمؤمتر   

الوطنية  اجلرمية املنظمة عرباتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  55/255 و 55/25 اعتمدت اجلمعية العامة يف قراريها 16-57 
؛ ودخــل بروتوكــول 2003أيلول/ســبتمرب  29والربوتوكــوالت الثالثــة امللحقــة هبــا. ودخلــت االتفاقيــة حيــز النفــاذ يف 

كـــانون األول/ديســــمرب   25منـــع وقمـــع ومعاقبــــة االجتـــار ابألشـــخاص، وخباصــــة النســـاء واألطفـــال، حيــــز النفـــاذ يف 
كــــانون   28املهـــاجرين عـــن طريــــر الـــرب والبحـــر واجلـــو حيـــز النفـــاذ يف  ؛ ودخـــل بروتوكـــول مكافحـــة  ريـــب2003

؛ ودخـــل بروتوكـــول مكافحـــة صـــنع األســـلحة الناريـــة وأجزائهـــا ومكوان ـــا والـــذخرية واالجتـــار هبـــا 2004الثاين/ينـــاير 
توى . ومنـــذ اعتمـــاد االتفاقيـــة والربوتوكـــوالت، ارتفـــع مســـ2005متوز/يوليـــه  3بصـــورة غـــري مشـــروعة حيـــز النفـــاذ يف 

دولــة طرفــا إحل االتفاقيــة،  187التصــدير عليهــا ارتفاعــا مطــردا، فوصــل إحل مــا يقــارب االنضــمام العــاملي، ابنضــمام 
دولـــة طرفـــا إحل بروتوكـــول  142دولـــة طرفـــا إحل بروتوكـــول مكافحـــة االجتـــار ابألشـــخاص، وانضـــمام  170وانضـــمام 

 حة صنع األسلحة النارية.بروتوكول مكاف دولة طرفا إحل 114مكافحة التهريب، وانضمام 
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ــــة هبــــدف حتســــني قــــدرات الــــدول األطــــراف  32ووفقــــا للمــــادة  16-58  مــــن االتفاقيــــة، أنشــــئ مــــؤمتر ل طــــراف يف االتفاقي
واســتعراض  مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، والتشــ يع علــ  تنفيــذ االتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا علــ 

أن يكلـف مكتـب األمـم املتحـدة املعــين  55/25العامـة إحل األمـني العـام يف قرارهـا حالـة تنفيـذها. وطلبـت اجلمعيـة 
مـن كـل مـن بروتوكـوالت  1 ابملخدرات واجلرمية أبن يتوحل مهام أمانة مؤمتر األطراف. واملؤمتر مكلف، موجب املادة

 هام نفسها لتل  الربوتوكوالت.االتفاقية الثالثة، أبداء امل
وأنشــــس املــــؤمتر علــــ  مــــر الســــنني جمموعــــة األفرقــــة العاملــــة التاليــــة للمســــاعدة علــــ  التشــــ يع علــــ  تنفيــــذ االتفاقيــــة  16-59 

والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا واســتعراض حالــة تنفيــذها )تــرد ابلرتتيــب الــزمين لتــاريه إنشــائها(: الفريــر العامــل للخــرباء 
ملعـــــين ابملســـــاعدة التقنيـــــة؛ والفريـــــر العامـــــل املعـــــين ابلتعـــــاون الـــــدوا؛ والفريـــــر العامـــــل املعـــــين ابالجتـــــار ايكــــوميني ا

ابألشــخاص؛ والفريــر العامــل املعــين مســسلة  ريــب املهــاجرين؛ والفريــر العامــل املعــين ابألســلحة الناريــة؛ واالجتمــاع 
ملتعلقـة بوتـع آليـة مالئمـة وفعالـة السـتعراض اتفاقيـة ايكومي الدوا املفتوح العضوية الستكشاف  يع اخليـارات ا

 األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا.
ومنــذ دخــول االتفاقيــة حيــز النفــاذ، عقــد مــؤمتر األطــراف مثــاين دورات هــي: الــدوراتن األوليــان خــالل فــرتة الســنتني  16-60 

، والـــــدورة الرابعـــــة خـــــالل فـــــرتة الســـــنتني 2007-2006ثالثـــــة خـــــالل فـــــرتة الســـــنتني ، والـــــدورة ال2004-2005
، والـــدورة السادســـة خـــالل فـــرتة الســـنتني 2011-2010، والــدورة اخلامســـة خـــالل فـــرتة الســـنتني 2008-2009
، والــــدورة الثامنــــة خــــالل فــــرتة الســــنتني 2015-2014، والــــدورة الســــابعة خــــالل فــــرتة الســــنتني 2012-2013
 .2019-2018. وسيعقد املؤمتر دورته التاسعة خالل فرتة السنتني 2016-2017

، مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، النــواتج واالحتياجــات مــن املــوارد املتعلقــة 1وتــرد يف إطــار الــربانمج الفرعــي  16-61 
 مؤمتر األطراف يف االتفاقية.

 
 اجلمعية العامة وجملس األمن  

ما فتئ مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية يشارل بشكل مكثف يف تنظيم و طي  خمتلف اجتماعات  16-62 
اجلمعيــة العامــة وجملــال األمــن ذات الصــلة ابالجتــار ابلبشــر و ريــب املهــاجرين والالجةــني، مــا يف ذلــ  مــؤمتر القمــة 

. ويقـــدم املكتـــب أيضـــا ابنتظـــام إســـهامات 2016رب أيلول/ســـبتم 19املعـــين ابلالجةـــني واملهـــاجرين الـــذي عقـــد يف 
بشــسن اســت ابة العدالــة اجلنائيــة للتصــدي لالجتــار ابألشــخاص و ريــب املهــاجرين، مــا يف ذلــ  تقريــر األمــني العــام 

 “.أبمان وكرامة: التعامل مع التحركات الكبرية لالجةني واملهاجرين”املعنون 
ين، اعتمدت الدول األعضاء إعالن نيويورل من أجل الالجةني واملهاجرين الـذي ويف مؤمتر القمة لالجةني واملهاجر  16-63 

يتضمن االلتزامات املتعلقة بتنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة 
، وطلبــت إحل املكتــب 2018 عــام هبـا، وبــدأت عمليــة وتــع اتفـاق عــاملي لله ــرة ازمنــة واملنظمــة والقانونيـة  لــول

 اإلسهام يف هذ  العملية يف إطار ما يتعلر بوالايته.
 

https://undocs.org/ar/A/RES/55/25


 املراقبة الدولية للمخدرات، ومنع اجلرمية واإلرهاب، والعدالة اجلنائية 16الباب 

 

17-05843 21/88 

 

 مؤمتر الدو  األطراف يف اتفاقية األمل املت دة ملكاف ة الفساد  
 قت، صـد  2003تشـرين األول/أكتـوبر  31منذ اعتماد اجلمعيـة العامـة التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد يف  16-64 

ة طرفا واالحتاد األوروق عل  االتفاقية أو انضمت إليها. ويتمثل امدف املعلـن لل معيـة العامـة يف حتقيـر دول 181
ق عليهـا أو الـدول صـد   انضمام  يع دول العا  لالتفاقية، وهو هدف قابل للتحقير ابلنظـر إحل أن عـددا كبـريا مـن

 انضم إليها خالل فرتة وجيزة.
االتفاقيـــة، أُنشــئ مـــؤمتر الــدول األطـــراف يف اتفاقيــة األمـــم املتحــدة ملكافحـــة الفســاد لتعزيـــز  مــن 63وعمــال ابملـــادة  16-65 

تنفيـذها  قدرات الدول األطراف وحتسني التعاون فيمـا بينهـا لتحقيـر األهـداف ااـددة يف االتفاقيـة وللتشـ يع علـ 
كتب ابلتوجيـه يف جمـال السياسـات إلعـداد واستعراض حالة تنفيذها. ويقوم املكتب مهام أمانة املؤمتر الذي يزود امل

 أنشطة متصلة مكافحة الفساد وتنفيذها.
ـــان يف الفـــرتة مـــن  16-66  كـــانون األول/ديســـمرب   14إحل  10وقـــد عقـــد املـــؤمتر ســـت دورات حـــ  ازن: الـــدورة األوحل يف عمَّ

؛ 2008شـــبا /فرباير  1 ين/ينـــاير إحلكـــانون الثا  28؛ والـــدورة الثانيـــة يف نوســـا دوا، لندونيســـيا، يف الفـــرتة مـــن 2006
؛ والدورة الرابعة يف مراكن، ابملغـرب، يف 2009تشرين الثاين/نوفمرب  13إحل  9والدورة الثالثة يف الدوحة يف الفرتة من 

تشـرين  29إحل  25 ة يف مدينة بنمـا يف الفـرتة مـن؛ والدورة اخلامس2011تشرين األول/أكتوبر  28إحل  24الفرتة من 
ـــــدورة السادســـــة يف ســـــانت بطرســـــرب ، ابالحتـــــاد الروســـــي، يف الفـــــرتة مـــــن 2013نوفمرب الثـــــاين/ تشـــــرين  6إحل  2؛ وال

 .2017عام  . وستعقد الدورة السابعة يف2015الثاين/نوفمرب 
ل وابإلتـافة إحل أن املـؤمتر مـا فتــئ يهيـب ابلـدول األطــراف والـدول املوقعـة إحل تكييـف قوانينهــا ولوائحهـا  يـث متتثــ 16-67 

ألحكــام اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، فتنــه ا ــذ، يف خمتلــف دوراتــه، قــرارات بعيــدة األثــر وكل ــف املكتــب 
بتنفيــذها، بوســائل منهــا إقامــة مشــاريع لتقــدخ املســاعدة التقنيــة. وبوجــه خــاص، ا ــذ املــؤمتر، يف دورتــه الثالثــة، قــرار  

ة الــذي أنشـــس آليــة اســتعراض ملســاعدة البلـــدان علــ  حتقيــر أهـــداف بشــسن اســتعراض تنفيـــذ االتفاقيــ 3/1التــارخيي 
االتفاقية من خالل عملية استعراض األقران. وتتمثـل األهـداف يف مواصـلة تعزيـز إمكـاانت االتفاقيـة بتزويـد البلـدان 

يــد الثغــرات بوســائل تقيــيم التقــدم ااــرز يف تنفيــذ االتفاقيــة مــن خــالل اســتخدام قائمــة شــاملة للتقــدخ الــذام؛ وحتد
ااتملـــة؛ ووتـــع خطـــ  عمـــل لتعزيـــز تنفيـــذ اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة الفســـاد علـــ  الصـــعيد االـــي. واعتمـــد 

بشسن مواصلة استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، الـذي  6/1املؤمتر، يف دورته السادسة، القرار 
ليــة االســتعراض القطــري وأطلــر الــدورة الثانيــة زليــة االســتعراض، عمــال أقــر مــع التقــدير التــزام الــدول األطــراف بعم

 .3/1من اختصاصات آلية االستعراض ومتشيا مع قرار املؤمتر  13ابلفقرة 
وأنشـــس املـــؤمتر فريقـــا معنيـــا ابســـتعراض التنفيـــذ وفـــريقني عـــاملني حكـــوميني دوليـــني مفتـــوحي العضـــوية ملواصـــلة تنفيـــذ  16-68 

تفاقيـــة )اســـرتداد األصـــول والوقايـــة، تباعـــا(، فضـــال عـــن اجتماعـــات مفتوحـــة العضـــوية خلـــرباء جوانــب  ـــددة مـــن اال
 حكوميني دوليني بشسن التعاون الدوا.

 .، مكافحة الفساد3وترد النواتج املتعلقة ابملؤمتر وهيةاته الفرعية واحتياجاته من املوارد يف إطار الربانمج الفرعي  16-69 
 .7-16وارد املخصصة ألجهزة تقرير السياسات يف اجلدول ويرد توزيع امل 16-70 

 



 التعاون الدويل ألغراض التنمية الرابع اجلزء

 

22/88 17-05843 

 

 7-16اجلدول 
 االحتياجات من املوارد: أجهزة تقرير السياسات  

 
 الوظائف  املوارد )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة( 

 2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     امليزانية العادية     
 - - 1 566.7 1 758.1 املوارد غري املتعلقة ابلوظائف 
 - - 1 566.7 1 758.1 اجملموع 

  
دوالر مقارنـــة  191 400دوالر، الـــيت تعكـــال نقصـــاان صـــافيا قـــدر   1 566 700وســـتغطي االعتمـــادات البالغـــة  16-71 

ذل  تكاليف سفر ممثلي جلنة منع  ، االحتياجات غري املتعلقة ابلوظائف، ما يف2017-2016ابعتمادات الفرتة 
اجلرميـة والعدالــة اجلنائيــة وجلنــة املخــدرات )مــا يف ذلــ  اميةــات الفرعيــة(، واميةــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات واألنشــطة 

 .2020التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية الذي سيعقد يف عام 
دوالر أساســـــا إحل وقــــف االعتمـــــاد غــــري املتكـــــرر املخصــــ  للـــــدورة  191 400البــــالغ عــــزى النقصــــان الصـــــايف ويُ  16-72 

، ويقابلــه جزئيــا إتــافة 2016االســتثنائية لل معيــة العامــة املتعلقــة مشــكلة املخــدرات العامليــة الــيت عقــدت يف عــام 
 .احتياجات ملرة واحدة ل نشطة التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية

 
 التوجيه التنفي ا واإلدارة -ابء  

 دوالر 1 474 300قدير التكاليف(: االحتياجات من املوارد )قبل إعادة ت  
يضـطلع املـدير التنفيــذي ابملسـؤولية عـن التنســير وتـوفري القيـادة الفعالــة جلميـع أنشـطة األمــم املتحـدة يف جمـال مراقبــة  16-73 

اإلجـراءات يف إطـار الـربانمج وتنسـير هـذ  األنشـطة وحتقيـر تكاملهـا وعـدم املخدرات ومنع اجلرميـة لضـمان اتسـاق 
ازدواجيتهـــا علـــ  نطـــاق منظومـــة األمـــم املتحـــدة. ويشـــارل املـــدير التنفيـــذي بصـــفته تلـــ  يف أعمـــال جملـــال الرؤســـاء 

عــام، علــ  الوفــاء التنفيــذيني يف منظومــة األمــم املتحــدة املعــين ابلتنســير. ويعمــل املــدير التنفيــذي، نيابــة عــن األمــني ال
ابملســؤوليات الــيت تقــع علــ  عاتقــه موجــب أحكــام املعاهــدات الدوليــة وقــرارات هيةــات األمــم املتحــدة فيمــا يتصــل 
ابملراقبة الدولية للمخـدرات أو منـع اجلرميـة. وقـد جـرى تـم هـذ  املسـؤوليات إحل تلـ  الـيت يضـطلع هبـا املـدير العـام 

مكتب املدير التنفيذي مـع مكتـب املـدير العـام، وهـو يتلقـ  الـدعم مـن مـوارد ملكتب األمم املتحدة يف فيينا. وُدمج 
 .، تقرير السياسات والتوجيه والتنسير عموما1جيم من الباب  -امليزانية العادية يف إطار اجلزء 

يــه التنفيــذي وتتمثــل املهــام األساســية ملكتــب املــدير التنفيــذي فيمــا يلــي: )أ( مســاعدة املــدير التنفيــذي علــ  التوج 16-74 
)ب( تيســــري التعــــاون يف مــــا بــــني املكاتــــب  واإلدارة عمومــــا ملكتــــب األمــــم املتحــــدة املعــــين ابملخــــدرات واجلرميــــة؛ و

)ج( تــمان تنفيــذ القـــرارات املتخــذة يف الوقــت املناســب وتنســـير  تنفيــذ خطــ  العمــل واملســـائل اإلداريــة؛ و علــ 
)د( دعـــم املـــدير التنفيـــذي يف القيـــادة العامـــة وتنســـير  و إســـهامات  يـــع الوحـــدات التنظيميـــة يف أنشـــطة املكتـــب؛
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أنشـــطة مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين ابملخـــدرات واجلرميـــة لجـــراء  ـــوث مستفيضـــة وتـــوفري معلومـــات فنيـــة إلســـداء 
 املشورة بشسن مسائل السياسة العامة واملوارد واإلدارة القائمة عل  النتائج.

ل قــران  2016أيضــا وحــدة التقيــيم املســتقل. وبنــاء علــ  توصــيات اســتعراض عــام ويضــم مكتــب األمــني التنفيــذي  16-75 
املهنيــني الــيت قــدمتها جلنــة املســاعدة اإل ائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة وفريــر األمــم املتحــدة املعــين 

واجلرميــة أبكملهــا وتعــرض نتــائج ابلتقيــيم، جتــري الوحــدة تقييمــات يافظــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ابملخــدرات 
التقيـيم مباشـرة علـ  املـدير التنفيـذي واإلدارة العليـا والـدول األعضـاء، ممـا يسـهم يف ثقافـة مسـاءلة املكتـب وتقييمــه. 
وأُدجمــت قــيم حقــوق اإلنســان ومبادؤهــا واملســاواة بــني اجلنســني املعــرتف هبــا عامليــا يف عمليــة التقيــيم بكاملهــا. وتعــد  

معلومــات انطالقــا مــن منت ــات معرفيــة تســتند إحل تكنولوجيــا املعلومــات مثــل التحلــيالت الت ميعيــة. الوحــدة أيضــا 
وتكـــرس اســـتثمارات كبـــرية يف التطـــوير والتحـــديث املســـتمرين لتطبيقـــات تقييميـــة شـــبكية ويف قاعـــدة بيـــاانت إلدارة 

 انة العامة.املعارف والدروس املستفادة ذات األمهية ملهام التقييم املعنية داخل األم
بشـسن بنـاء القـدرة علــ  تقيـيم األنشـطة اإل ائيـة علــ  الصـعيد القطـري الــذي  69/237 ووفقـا لقـرار اجلمعيـة العامــة 16-76 

، تــوفر 2030 ، والــدعوة إحل إجــراء تقييمــات قطريــة مرتبطــة خبطــة عــام2014كــانون األول/ديســمرب   19ا ــذ يف 
الوحــدة وتنـــتج مــواد وخـــدمات ذات صـــلة ابملوتــوع. وابإلتـــافة إحل ذلـــ ، تنســر الوحـــدة عـــن كثــب مـــع اميةـــات 
الرقابيــة، مثــل مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة، وجملــال مراجعــي ايســاابت ووحــدة التفتــين املشــرتكة، مــن أجــل 

دة املعين ابلتقييم، فتسـهم بـذل  يف إطـار املسـاءلة تمان تكامل العمل. وتتعاون الوحدة أيضا مع فرير األمم املتح
اخلاص مكتب األمم املتحدة املعـين ابملخـدرات واجلرميـة ويف اسـتخدام أفضـل ممارسـات التقيـيم وفقـا لقواعـد ومعـايري 
التقيـيم الـيت يعتمــدها الفريـر. وعلـ  الــرغم مـن أن نتـائج اســتعراض األقـران كشـفت عــن إحـراز تقـدم هائــل منـذ عــام 

 .، فتن مواصلة االستثمار حاتة لتعزيز التقييم واملساءلة يف املكتب2010
 

  

https://undocs.org/ar/A/RES/69/237
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 8-16اجلدول 
 أهداف فرتة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء

 
الفعالـة مـا، وكفالـة التنفيـذ التـام للـوالايت التشـريعية، تنسير  يع أنشطة األمم املتحدة املتعلقة مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية وتوفري القيـادة : هدف املنظمة

 واالمتثال لسياسات األمم املتحدة وإجراءا ا فيما يتعلر لدارة برانمج العمل واملوظفني واملوارد املالية
 

 مقاييال األداء  

  اإلااز مؤشرات العامة األمانةاإلاازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

       
 تنفيذ النواتج واخلدمات يف املواعيد ااددة إدارة برانمج العمل عل  تو فعال )أ(

]النســـبة املةويـــة الـــيت تنفَّـــذ مـــن خطـــة عمـــل 
 املكتب يف الوقت اادد[

 100 100 100 100 األداء املستهدف
 100 100 100  األداء املقدر

 100 100   الفعلي األداء

]النسبة املةوية الـيت تُن ـز مـن قـرارات الل نـة  
 التنفيذية[

 93 95 98 98 األداء املستهدف
 93 95 85  األداء املقدر

 93 95   الفعلي األداء
زايدة النســــبة املةويــــة لوعئــــر مــــا قبــــل الــــدورة  زايدة التقيد مواعيد تقدخ الوعئر )ب(

 املقدمة وفقا للمواعيد النهائية املطلوبة
    100 األداء املستهدف

     األداء املقدر
     الفعلي األداء

حتســـــني التمثيـــــل اجلغـــــرايف والتـــــوازن  )ج(
 بني اجلنسني يف صفوف املوظفني

ــــــــة للمرشــــــــحني  ‘1’ زايدة النســــــــبة املةوي
مـــــن الـــــدول األعضـــــاء غـــــري الـــــذين يعينـــــون 

املنخفضـــــة التمثيـــــل يف الوظـــــائف  املمثلـــــة أو
 اجلغرايفاخلاتعة للتوزيع 

 30 20 20 20 األداء املستهدف
 20 20 20  األداء املقدر

 75 50   الفعلي األداء

حتقيــــــر التكــــــافؤ بــــــني اجلنســــــني أو  ‘2’ 
 ايفاغ عليه يف الفةة الفنية والفةات العليا

 ]النسبة املةوية للموظفات[

 50 48.5 45 47.5 األداء املستهدف
 46.5 40 45.5  األداء املقدر

 39 43.5   الفعلي األداء
اســــــــــــتقدام املــــــــــــوظفني وتنسيـــــــــــــبهم  )د(
 الوقت املناسب يف

اضفــاض متوســ  عــدد األايم الالزمــة إلاــاز 
ــــــني حتــــــت  ــــــة التعي  يــــــع اخلطــــــوات يف عملي
ســـــــــلطة مكتـــــــــب األمـــــــــم املتحـــــــــدة املعــــــــــين 

 ابملخدرات واجلرمية
ألايم مــــــن اإلعــــــالن عــــــن الوظيفــــــة ]عــــــدد ا

 االختيار[ إحل

 120 120 120 120 املستهدفاألداء 
 120 58 120  األداء املقدر

 58 106.9   الفعلي األداء

تعزيــــز اتســــاق السياســــات يف إدارة  )هـ(
أنشـــطة األمــــم املتحــــدة ملكافحــــة املخــــدرات 

 واجلرمية واإلرهاب

زايدة عــــــــدد األنشــــــــطة الــــــــيت ُيضــــــــطلع هبــــــــا 
 ابلتعاون مع الكياانت األخرى

ُيضطلع هبا ابلتعاون مع ]عدد األنشطة اليت 
 الكياانت األخرى[

 

 5 7 10 14 األداء املستهدف
 5 7   األداء املقدر

 5    الفعلي األداء
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 مقاييال األداء  

  اإلااز مؤشرات العامة األمانةاإلاازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

       
 5 7 10 14 األداء املستهدف ]عدد الكياانت اليت تشارل يف األنشطة[ 

 5 7   األداء املقدر
 5    الفعلي األداء

ثقافـة إتفاء الطابع املؤسسي علـ   )و(
 التقييم

زايدة مـــدى اعتبـــار التقييمـــات عنصـــرا هامـــا 
 من عناصر املساءلة واملصداقية

ة ]عــدد األطــراف صــاحبة املصــلحة الداخليــ
املشـاورات  واخلارجيـة الـيت تشـارل بنشـا  يف

املتعلقـــة خبطـــة عمـــل وحـــدة التقيـــيم املســـتقل 
 لفرتة السنتني[

   13 15 األداء املستهدف
   13  األداء املقدر

     الفعلي األداء

إجــــراء تقييمـــــات متعمقـــــة مســـــتقلة  )ز(
تقـــوم علـــ  معـــايري جـــودة عاليـــة وتســـتند إحل 

 األدلة

زايدة عـــــــــدد املبـــــــــاد  التوجيهيـــــــــة واألدوات 
والنماذج املتعلقة ابلتقييم من خـالل التطـوير 

 املستمر والتحديثات
]عـــــدد عمليـــــات تطـــــوير وحتـــــديث املبـــــاد  

والنمــــاذج واإلجــــراءات التوجيهيــــة واألدوات 
املتعلقــــة ابلتقيــــيم يف مكتــــب األمــــم املتحــــدة 

 املعين ابملخدرات واجلرمية[

 1 2 2 2 األداء املستهدف
 1 2 2  األداء املقدر

 1    الفعلي األداء

حتســـني املســـاءلة والـــتعل م واإلاــــاز،  )ح(
 وصياغة السياسات من خالل نتائج التقييم

 التقيـــيم املســـتمدة مـــنتخدام نتـــائج زايدة اســـ
 تقارير التقييم يف التخطي  وصنع القرار

]عـــــدد تقـــــارير التقيـــــيم املتعمـــــر املســــــتكملة 
واملعممــــة علــــ  األطــــراف صــــاحبة املصــــلحة 

 الداخلية واخلارجية[

 3 3 8 3 األداء املستهدف
 3 20 4  األداء املقدر

 4 18   الفعلي األداء

التقيـــيم الـــدعم املقـــدم لبنـــاء قـــدرات  ) (
الوطنية يف إطار ا االت الصادر هبا تكليف 
ملكتــــــب األمــــــم املتحــــــدة املعــــــين ابملخــــــدرات 
واجلرميــــــة، متشــــــيا مــــــع قــــــرار اجلمعيــــــة العامــــــة 

 وأهداف التنمية املستدامة 69/237

زايدة عدد املناسبات الرفيعـة املسـتوى بشـسن 
اإلســهام  ء قــدرات التقيــيم الوطنيــة الــيت ابنــا

 هاأو املشاركة في
ـــــــيت ]عـــــــدد امل ناســـــــبات الرفيعـــــــة املســـــــتوى ال

 اإلسهام أو املشاركة فيها[ ا

    2 األداء املستهدف
   2  األداء املقدر

  1   الفعلي األداء

حتقيــــــــــــر مكاســــــــــــب يف الكفــــــــــــاءة  )ي(
 تكاليف السفر لفائدة املنظمة يف

زايدة النســــبة املةويــــة لتــــذاكر الســــفر اجلــــوي 
أســــــــــبوعني  تشـــــــــرتيها املنظمــــــــــة قبـــــــــلالـــــــــيت 
 األقل من موعد السفر عل 

    100 األداء املستهدف
     األداء املقدر

     الفعلي األداء
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 العوامل اخلارجية
قيـام  )ب( من املتوقع أن وقر املكتب أهدافه وإاازاته املرتقبة ابفرتاض مـا يلـي: )أ( عـدم  خـر تعيـني املـوظفني؛ و 16-77 

)ج( تــوافر املــوارد الكافيــة مــن خــارج امليزانيــة لتنفيــذ  بتيســري إاــاز النــواتج يف الوقــت ااــدد مــا؛ واألطــراف املتعاونــة 
 برانمج التعاون التقين.

 
 النواتج
 :2019-2018ستُن ز النواتج النهائية التالية خالل فرتة السنتني  16-78 

 
 9-16اجلدول 

 فئات النواتج والنواتج النهائية  
 

 العدد النواتج
  تقدمي اخلدمات إىل اهليئات ايكومية الدولية وهيئات اخلرباء، وتقدمي التقارير إليها -ألف   
  اإلدارة الفعالة ملكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية - 1
  تنفيذ الوالايت املنوطة مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية - 2
  األخرى األنشطة الفنية -ابء 
تزويد األمني العام مدخالت وإسهامات فنية، منها املشورة والتحليل السياسيان، بشسن املسائل املتصلة مراقبـة املخـدرات  - 3

 1 ومنع اجلرمية ومكافحة الفساد ومنع اإلرهاب، وذل  يف شكل مواد إحاطة وبياانت ونقا  حوار
ومنــع اجلرميــة ومكافحــة الفســاد ومنــع اإلرهــاب لــدى الــدول األعضــاء وا تمــع الــدعوة للنهــوض بقضــااي مراقبــة املخــدرات  - 4

املــدين، مــن خــالل إلقــاء الكلمــات يف املناســبات اخلارجيــة وعقــد مــؤمترات ونشــر املعلومــات واألنشــطة اإلعالميــة وإذكــاء 
 1 وعي اجلمهور ومتثيل األمني العام يف املناسبات وااافل الدولية، حسب االقتضاء

 1 الوقت املناسب الرصد املنتظم للشكعب التابعة للمكتب بغرض التسكد من مواصلة إعداد وتقدخ الوعئر إحل جمالال اإلدارة يف - 5
لفســــاد ومنـــع اإلرهــــاب، والتعــــاون دعـــم اجلهــــود املتعـــددة األطــــراف يف ميــــدان مراقبـــة املخــــدرات ومنــــع اجلرميـــة ومكافحــــة ا - 6

 1 ايكومية الدولية وا تمع املدين، ما يف ذل  عل  الصعيد اإلقليميالدول األعضاء واملنظمات  مع
قبيـل  مـنتوفري خدمات التحضري والتنظيم واخلـدمات الفنيـة لالجتماعـات و/أو األنشـطة املتصـلة م ـالال اإلدارة املعنيـة،  - 7

اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب جلنة املخدرات، وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ومؤمتر األطراف يف 
 1 الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، ومؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

خــدرات إجــراء تقييمــات متعمقــة ومســتقلة للــربامج واملشــاريع الــيت تغطــي الواليــة املنوطــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ابمل - 8
واجلرميـــة يف جمــــال مكافحـــة املخــــدرات ومنـــع اجلرميــــة؛ واإلبــــال  عـــن نتــــائج التقيـــيم وتعميمهــــا علـــ  اإلدارة العليــــا والــــدول 

 8 األعضاء بغرض التسكد من االستفادة من توصيات التقييم يف التخطي  وصنع القرار
الـيت وتـعها مكتـب األمـم املتحـدة املعـين ابملخـدرات حتسني نوعية التقييمات مـن خـالل اسـتخدام قواعـد ومعـايري التقيـيم  - 9

 2 واجلرمية، متشيا مع منه يات التقييم عل  نطاق األمم املتحدة
، وكــذل  كفالــة 69/237تعزيــز القــدرات الوطنيــة للــدول األعضــاء يف جمــال التقيــيم عــن طريــر تنفيــذ قــرار اجلمعيــة العامــة  - 10

املساءلة والشفافية داخل مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية من خالل التفاعل مع النظـراء الـوطنيني يف  يـع 
 2 مراحل عملية التقييم

  
 .10-16ويرد توزيع املوارد املتعلقة ابلتوجيه التنفيذي واإلدارة يف اجلدول  16-79 

 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/237
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 10-16اجلدول 
 االحتياجات من املوارد: التوجيه التنفي ا واإلدارة  

 
 الوظائف  املوارد )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة( 

 2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     امليزانية العادية     
 4 4 407,5 1 407,5 1 املوارد املتعلقة ابلوظائف 

 – – 66,8  95,0  غري املتعلقة ابلوظائف املوارد 

 4 4 474,3 1 502,5 1 اجملموع الفرعي 

 12 12 197,5 5 752,3 4 املوارد اخلارجة عن امليزانية

 16 16 671,8 6 254,8 6 اجملموع 

  
-2016 دوالر مقارنــة ابعتمــادات الفــرتة 28 200دوالر، الــذي ميثــل اضفاتــا قــدر   1 474 300يغطــي مبلــغ  16-80 

 407 500( )3-ف 1 ، و4-ف 1، و 5-ف 1وكيـل أمـني عـام، و  1، تكاليف متويل أربع وظائف )2017
دوالر(، واالحتياجـــــات غـــــري املتعلقـــــة ابلوظـــــائف، مـــــا يف ذلـــــ  تكـــــاليف املـــــوظفني األخـــــرى وتكـــــاليف اخلـــــرباء  1

 دوالر(. 66 800واملواد ) االستشاريني، وسفر املوظفني، ومصروفات التشغيل العامة، والضيافة، واللوازم
دوالر اضفاتـــا يف االحتياجـــات حتـــت بنـــد ســـفر املـــوظفني واللـــوازم واملـــواد نظـــرا  28 200وميثـــل النقصـــان البـــالغ  16-81 

 .2019-2018للمكاسب يف الكفاءة املتوقعة اليت يعتزم املكتب حتقيقها يف فرتة السنتني 
ملـدير العـام ملكتـب األمـم املتحـدة يف فيينـا. وتـوفر املـوارد املتعلقـة ابلـدعم وأُدمج مكتـب املـدير التنفيـذي يف مكتـب ا 16-82 

، تقريــر السياســات والتوجيــه والتنســير عمومــا، بينمـــا 1املباشــر للمكتبــني املــدجمني يف إطــار اجلــزء جــيم مــن البــاب 
 زاي، اإلدارة، فيينا. 29يندرج الدعم اإلداري يف إطار الباب 

وظيفـــة يف مكتـــب املـــدير  12دوالر تكـــاليف  5 197 500ارجـــة عـــن امليزانيـــة املقـــدرة مبلـــغ وســـتغطي املـــوارد اخل 16-83 
وظــــــــــائف  4، و 2-ف 2و  3-ف 1، و 4-ف 4، و 1-مــــــــــد 1التنفيــــــــــذي ويف وحــــــــــدة التقيــــــــــيم املســــــــــتقل )

 اخلدمات العامة )الرتب األخرى((، واملوارد غري املتصلة ابلوظائف. فةة من
 

  



 التعاون الدويل ألغراض التنمية الرابع اجلزء

 

28/88 17-05843 

 

 برانمج العمل -جيل  
 .11-16يرد توزيع املوارد حسب الربانمج الفرعي يف اجلدول  16-84 

 
 11-16اجلدول 

 االحتياجات من املوارد حسب الربانمج الفرعي  
 

 الوظائف  املوارد )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة( 

 2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     العادية امليزانية     

 18 19 238,1 5 721,6 5 مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  - 1 

األخــــــذ بــــــنهج شــــــامل ومتــــــوازن ملواجهــــــة   - 2 
 4 4 334,2 1 385,2 1 مشكلة املخدرات العاملية

 18 15 389,5 4 998,7 3 مكافحة الفساد  - 3 

 8 8 350,7 2 376,4 2 منع اإلرهاب  - 4 

 8 8 325,1 2 360,4 2 العدالة  - 5 

 18 18 161,1 5 287,9 5 البحوث وحتليل االجتاهات واألدلُة اجلنائية  - 6 

 6 6 820,4 1 842,8 1 دعم السياسات  - 7 

 4 4 059,0 1 879,0  التعاون التقين والدعم امليداين  - 8 

تقـــدخ خـــدمات الســـكراترية والـــدعم الفـــين إحل   - 9 
الدولية ل مم املتحدة واميةـة اميةات ايكومية 

الدولية ملراقبة املخدرات، ومؤمتر األمم املتحـدة 
 37 37 111,3 9 137,4 9 ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 121 119 789,4 32 989,4 32 اجملموع الفرعي 

 412 412 249,6 529 608,9 532 املوارد اخلارجة عن امليزانية

 533 531 039,0 562 598,3 565 اجملموع 

  
 1الربانمج الفرعي   
 مكاف ة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  
 دوالر 5 238 100االحتياجات من املوارد )قبل إعادة تقدير التكاليف(:   
تقــع املســؤولية الفنيــة عــن هــذا الــربانمج الفرعــي علــ  عــاتر شــعبة شــؤون املعاهــدات. وســيُنفَّذ هــذا الــربانمج الفرعــي  16-85 

مـن اخلطـة الربانجميـة لفـرتة السـنتني  13مـن الـربانمج  1وفقا لالسرتاتي ية املبينـة ابلتفصـيل يف إطـار الـربانمج الفرعـي 
2018-2019. 
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 12-16 اجلدول
 السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداءأهداف فرتة 

 تعزيز ودعم التدابري الفعالة ملواجهة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالجتار غري املشروع: املنظمة هدف
 

 مقاييال األداء  

  اإلااز مؤشرات العامة األمانةاإلاازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

ــذة  )أ( زايدة أنشــطة املســاعدة التقنيــة املنف 
بنـــــــاء علـــــــ  طلـــــــب الـــــــدول األعضـــــــاء، هبـــــــدف 
ــــــة  ــــــات الدولي تشــــــ يع التصــــــدير علــــــ  االتفاقي
ـــــــــة األمـــــــــم املتحـــــــــدة  ـــــــــة املخـــــــــدرات واتفاقي ملراقب
ملكافحـــــــــــــة اجلرميـــــــــــــة املنظمـــــــــــــة عـــــــــــــرب الوطنيـــــــــــــة 

هـــذ  والربوتوكـــوالت امللحقـــة هبـــا، و/أو اعتمـــاد 
ـــــدول األعضـــــاء لوعـــــالن  الصـــــكول، وتنفيـــــذ ال
السياســـي وخطـــة العمـــل بشـــسن التعـــاون الـــدوا 
مـــــــن أجـــــــل التوصـــــــل إحل اســـــــرتاتي ية متكاملـــــــة 
ومتوازنــــــة ملواجهــــــة مشــــــكلة املخــــــدرات العامليــــــة 
واألحكــــــــــــام التنفيذيــــــــــــة ذات الصــــــــــــلة للــــــــــــدورة 
االســـــــتثنائية لل معيـــــــة العامـــــــة بشـــــــسن مشـــــــكلة 

 (30/1-القرار دإاملخدرات العاملية )انظر 

زايدة عـــــدد الـــــدول األطـــــراف الـــــيت  ‘1’
تصـد ق علـ  اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحــة 

ملنظمــــــــة عــــــــرب الوطنيــــــــة، اعتمــــــــادا اجلرميــــــــة ا
 قدمة من املكتباملساعدة امل عل 

 ]عدد التصديقات اإلتافية عل  االتفاقية[

 5 5 3 2 األداء املستهدف
 10 5 3 2 األداء املقدر

 14 7   الفعلياألداء 

زايدة عدد الدول األطـراف الـيت تصـد ق  ‘2’
ــــــة األمــــــم املتحــــــدة  ــــــ  بروتوكــــــوالت اتفاقي عل
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، اعتمـادا 
علــــ  املســــاعدة املقدمــــة مــــن مكتــــب األمــــم 

 املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية
 [االجتار ابألشخاص]بروتوكول 

 5 3 3 2 األداء املستهدف
 9 7 1  األداء املقدر
 13 10   األداء الفعلي

 15 6 6  األداء املستهدف [األسلحة النارية]بروتوكول  
 2 1 1  األداء املقدر  
 10 7   األداء الفعلي  

دة التعـــــــاون اإلقليمـــــــي والـــــــدوا زاي )ب(
جمـــــال مكافحـــــة اجلرميـــــة املنظمـــــة العـــــابرة  يف

املشــــــروع، للحــــــدود الوطنيــــــة واالجتــــــار غــــــري 
 مساعدة من املكتب وفقا، لواليته

زايدة عـــــــدد املبـــــــادرات اإلقليميـــــــة  ‘1’
ــــيت اســــتمرت و/أو اســــُتحدثت ملكافحــــة  ال

ملنظمــــــــة عــــــــرب الوطنيــــــــة واالجتــــــــار اجلرميــــــــة ا
املشــــــــــروع، مــــــــــا يف ذلــــــــــ  االجتــــــــــار  غــــــــــري

ابألشـــخاص مـــن خـــالل اتفاقـــات التعــــاون 
 يدعمها اليت ييسرها املكتب و/أو

 7 10 5 5 املستهدفاألداء 
 5 10 5 5 األداء املقدر
 5 8   األداء الفعلي

زايدة عـــــــــــــدد ازليـــــــــــــات املنشـــــــــــــسة  ‘2’ 
املعــــززة، مــــن خــــالل املكتــــب ويف إطــــار  أو

والايتـه، هبــدف التشــ يع علــ  تعزيــز تبــادل 
املعلومــــات والتعــــاون بــــني وكــــاالت العدالــــة 

 اجلنائية داخل ايدود وعربها

 - 54 58 58 األداء املستهدف
 54 54 58 8 األداء املقدر
 54 54   األداء الفعلي

تعزيــــــــــز التنســــــــــير والتعــــــــــاون بــــــــــني  ‘3’ 
وكــاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات األخــرى 
األعضـــــاء يف فريـــــر التنســـــير املشـــــرتل بـــــني 

 الوكاالت ملكافحة االجتار ابألشخاص

 - 6 8 8 األداء املستهدف
 4 6 8 8 األداء املقدر
 4 10   األداء الفعلي

ــــيت  )ج(  - 20 50 50 األداء املستهدفزايدة عـــــــــدد البلـــــــــدان املســـــــــتفيدة  ‘1’زايدة قــــدرة الــــدول األعضــــاء ال
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 مقاييال األداء  

  اإلااز مؤشرات العامة األمانةاإلاازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

تقــــــــدم طلبــــــــات علــــــــ  القيــــــــام، مســــــــاعدة 
اذ إجراءات فعالة تـد اجلرميـة  املكتب، اب  
ـــــــة، مـــــــا يف ذلـــــــ  يف  املنظمـــــــة عـــــــرب الوطني
جمـــــــــــاالت غســـــــــــل األمـــــــــــوال، ومكافحـــــــــــة 

املشــــروعة، واالجتــــار  التــــدفقات املاليــــة غــــري
ابملهاجرين و ـريبهم، ابألشخاص، واالجتار 

واالجتــــار غــــري املشــــروع ابألســــلحة الناريــــة، 
 واجلرائم املست دة

املســــاعدة املقدمــــة لتعزيــــز املؤسســــات  مــــن
وبناء القـدرات يف جمـاالت مكافحـة غسـل 
األمــوال، والتــدفقات املاليــة غــري املشــروعة، 

ن، واالجتــار ابألشــخاص، و ريــب املهــاجري
واالجتـــار غــــري املشـــروع ابألســــلحة الناريــــة، 
ــــــة، واجلــــــرائم  واالجتــــــار ابملمتلكــــــات الثقافي

 املست دة

 20 20 50 50 األداء املقدر
 20 20   األداء الفعلي

زايدة عدد الدول األعضاء املسـتفيدة مـن  ‘2’
املساعدة املساعدة، بناء عل  طلبها، يف جماا 

التقنيــــــة والتــــــدريب ملكافحــــــة غســــــل األمــــــوال 
 ومكافحة متويل اإلرهاب

 - 57 10 10 األداء املستهدف
 52 57 10 10 األداء املقدر
 52 58   األداء الفعلي

ـــــيت  ‘3’  زايدة عـــــدد الـــــدول األعضـــــاء ال
قامــــــــت ابعتمــــــــاد أو تكييــــــــف أو مراجعــــــــة 
التشـريعات االيــة تنفيـذا، ألحكــام الصــكول 
القانونيــة املتعلقــة ابجلرميــة، وال ســيما اتفاقيــة 

حــــــدة ملكافحــــــة اجلرميــــــة املنظمــــــة األمــــــم املت
 الوطنية وبروتوكوال ا عرب

 - 20 10 10 األداء املستهدف
 20 20 10 10 األداء املقدر
 20 50   األداء الفعلي

عــــــــــــــــدد األدوات القانونيــــــــــــــــة و/أو  ‘4’ 
الســـــليمة التنفيذيـــــة اإلتـــــافية واملمارســـــات 

املتعلقـــة ابجلرميــــة املنظمــــة عـــرب الوطنيــــة الــــيت 
 أو دعم من املكتب/اسُتحدثت بوساطة و

 - 8 8 8 األداء املستهدف
 8 8 1 1 األداء املقدر
 8 8   األداء الفعلي

ـــــــيت  ‘5’  ـــــــدول األعضـــــــاء ال زايدة عـــــــدد ال
تطلب مسـاعدة املكتـب علـ  تنفيـذ بروتوكـول 

 للمهاجرين مكافحة التهريب غري الشرعي

 5 3 3 2 األداء املستهدف
 5 3 1  األداء املقدر
 8 4   األداء الفعلي

زايدة قــــدرة املكتــــب علــــ  دعــــم الــــدول  )د(
ـــذ  األعضـــاء الـــيت تقـــدم طلبـــات علـــ  أن تنفَّ
جمموعـــــة األدوات التحليليـــــة اخلاصـــــة لـــــرائم 
اييـــاة الربيـــة والغـــاابت الـــيت وتـــعها االحتـــاد 

اجلرميــــــة تــــــد اييــــــواانت الــــــدوا ملكافحــــــة 
 والنبااتت الربية

زايدة عــــــــدد الــــــــدول الــــــــيت تنفــــــــذ جمموعــــــــة 
ــــــة اخلاصــــــة لــــــرائم اييــــــاة  األدوات التحليلي
الربيــة والغــاابت الــيت وتــعها االحتــاد الــدوا 
ملكافحـــة اجلرميـــة تـــد اييـــواانت والنبـــااتت 

 الربية، بدعم من املكتب

  6 6  األداء املستهدف
     األداء املقدر
     األداء الفعلي

 
 العوامل اخلارجية

توقع أن وقر الربانمج الفرعي أهدافـه واإلاـازات املتوقعـة منـه علـ  افـرتاض مـا يلـي: )أ( اسـتعداد الـدول األعضـاء يُ  16-86 
)ب( التـــزام  لالنضـــمام إحل اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة وبروتوكوال ـــا وتنفيـــذها؛ و

الــــدول األعضــــاء ابالمتثــــال ألحكــــام اتفاقيــــة اجلرميــــة املنظمــــة وبروتوكوال ــــا، مــــا يف ذلــــ  مــــا يتعلــــر منهــــا ابالجتــــار 
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ابألشخاص، و ريب املهاجرين واألسلحة النارية، وفيما يتعلر ابجلرمية املنظمة يف  يع أشكاما ومظاهرهـا، ومتتعهـا 
ا ا ذات الصــلة بتقــدخ التقــارير، مــا يف ذلــ  تقــدخ البيــاانت املطلوبــة موجــب ابلقــدرة علــ  ذلــ ، ووفاؤهــا ابلتـــزام

)ج( اســتعداد الــدول األعضــاء لتنفيــذ التوجيهــات السياســاتية الصــادرة عــن األجهــزة وهيةــات اإلدارة  املعاهــدات؛ و
خلارجــة عــن امليزانيــة، املــوارد ا )د( عــدم حــدوث ع ــز كبــري يف املنشــسة موجــب املعاهــدات يف مــا يتعلــر ابجلرميــة؛ و

)هــ( عـدم حيلولـة األوتـاع علـ  أرض الواقـع دون  وتوافر اخلربة املتخصصة لتقدخ املسـاعدة يف الوقـت املناسـب؛ و
 تنفيذ األنشطة املقررة.

 
 النواتج
 :2019-2018ستُن ز النواتج النهائية التالية خالل فرتة السنتني  16-87 

 
 13-16اجلدول 

 والنواتج النهائيةفئات النواتج   
 

 الكمية النواتج
  تقدمي اخلدمات للهيئات ايكومية الدولية وهيئات اخلرباء وتقدمي تقارير عن ذلك )امليزانية العادية( - ألف  

  اجلمعية العامة

  تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات

 1 ابم رة الدولية املؤمتر ايكومي الدوا املعين - 1
 2 رفيع املستوى لل معية العامة عن املسائل املتصلة ابم رةاجتماع  - 2

  واثئا اهليئات التداولية

 1 االتفاق العاملي من أجل ام رة ازمنة واملنظمة والنظامية - 3
 1 االتفاق العاملي لالجةني - 4
  تقارير األمني العام عن: 

 1 ابألشخاصحتسني تنسير اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار  - 5
 1 االجتار ابلنساء والفتيات - 6
 1 تعزيز أنشطة األمم املتحدة يف جمال سيادة القانون وتنسيقها - 7
 1 تعزيز برانمج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وال سيما قدراته يف جمال التعاون التقين - 8
 1 الرايتة من أجل التنمية والسالم - 9

 1 تعزيز ايوار بني األداين والثقافات ومتابعة تنفيذ اإلعالن وبرانمج العمل املتعلقني بثقافة السالم - 10
  جملال األمن

  واثئا اهليئات التداولية

  تقارير األمني العام عن: 

 2 االجتار ابألشخاص - 11
 2 صون السالم واألمن الدوليني - 12
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 الكمية النواتج
الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام )داعــن( علــ  الســالم واألمــن الــدوليني، ونطــاق اجلهــود التهديــد الــذي ُيشــك له تنظــيم  - 13  

 2 اليت تبذما األمم املتحدة دعما، للدول األعضاء يف مكافحة هذا التهديد
  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  واثئا اهليئات التداولية

 2 التعاون الدوا يف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والفساداملسامهات يف تقرير األمني العام عن  - 14
  مؤمتر األطراف يف اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوال ا

  تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات

 15 املكتب املوسع ملؤمتر األطراف - 15
 20                            مؤمتر األطراف  - 16

  األفرقة العاملة املعنية بـ: 

 8 األسلحة النارية - 17
 8  ريب املهاجرين - 18
 8 االجتار ابألشخاص - 19
 4 التعاون الدوا - 20
 4 املساعدة التقنية - 21

  واثئا اهليئات التداولية

 28 وعئر املعلومات األساسية ملؤمتر األطراف ووعئر أخرى ذات صلة - 22
 1 تقرير مؤمتر األطراف - 23
 30 وعئر املعلومات األساسية ل فرقة العاملة - 24
 1 تقرير الفرير العامل املعين ابالجتار ابألشخاص - 25
 1 تقرير الفرير العامل املعين بتهريب املهاجرين - 26
 1 تقرير الفرير العامل املعين ابألسلحة النارية - 27
 1 العامل املعين ابلتعاون الدواتقرير الفرير  - 28
 1 تقرير عن أعمال الفرير العامل املعين ابملساعدة التقنية - 29

  خدمات أخرى

  أفرقة اخلرباء املخصصة

اســتعراض القــانون النمــوذجي ملكافحــة  ريــب املهــاجرين والقــانون النمــوذجي ملكافحــة االجتــار ابألشــخاص ملكتــب األمــم  - 30
 3 ابملخدرات واجلرمية والدليل التشريعي لربتوكوا منع االجتار ابألشخاص ومكافحة  ريب املهاجريناملتحدة املعين 

 1 التعاون الدوا - 31
 1 األشكال واألبعاد اجلديدة لل رائم املست دة - 32
 1 تنفيذ األحكام ذات الصلة من االتفاقية - 33
 1 ملخ  قضااي اجلرمية املنظمة عرب الوطنية - 34
 3 املفاهيم الرئيسية اليت يتضمنها بروتوكول منع االجتار ابألشخاص وبروتوكول مكافحة  ريب املهاجرين - 35
 3 دعم جهود الدول األعضاء يف مكافحة اجلرمية املنظمة - 36
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 الكمية النواتج
  األنشطة الفنية األخرى )امليزانية العادية( - ابء  

  املنشورات املتكررة

 1 األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية وبروتوكوال اطباعة اتفاقية  - 37
 1 طباعة النظام الداخلي ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية - 38
 1 كتيب عن القوانني واملعاهدات النموذجية املتعلقة ابلتعاون القانوين الدوا - 39
 1 نشرة عن عمل الفرع املعين ابجلرمية املنظمة واالجتار غري املشروع - 40
 2 دليل السلطات الوطنية املختصة - 41
 1 دليل لسن قوانني/سياسات سليمة بشسن األشكال واألبعاد اجلديدة لل رائم املست دة - 42
 1 املخدرات/تعليقات قانونية عل  هذ  االتفاقياتطباعة أدلة عن اتفاقية اجلرمية املنظمة و/أو اتفاقيات مراقبة  - 43
 1 منشور عن األدوات القانونية - 44

  املنشورات غري املتكررة

 3 ورقات مسائل بشسن املفاهيم الرئيسية لربوتوكول منع االجتار ابألشخاص وبروتوكول مكافحة  ريب املهاجرين  - 45
 2 الوكاالت ملكافحة االجتار ابألشخاص ورقة سياسات فرير التنسير املشرتل بني - 46
 1 ورقة تقنية بشسن موتوع خمتار يتعلر بتهريب املهاجرين - 47
 1 أداة تقدخ املساعدة التقنية من أجل تنفيذ بروتوكول مكافحة  ريب املهاجرين - 48
 2 األموال مباد  توجيهية تقنية بشسن مصادرة األصول وما يتصل بذل  من تدابري مكافحة غسل - 49
 2 مباد  توجيهية تقنية بشسن تقنيات التحقير اخلاصة وما يتصل هبا من است اابت ملكافحة اجلرمية املنظمة - 50
 1 أداة تدريبية بشسن تنفيذ اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة - 51
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 املراقبة الدولية للمخدرات، ومنع اجلرمية واإلرهاب، والعدالة اجلنائية 16الباب 
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 1االحتياجات من املوارد: الربانمج الفرعي   

 
 الوظائف  املوارد )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة( 

 2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     امليزانية العادية     
 18 19 668,5 4 869,0 4 املتعلقة ابلوظائفاملوارد  

 – – 569,6  852,6 املوارد غري املتعلقة ابلوظائف 

 18 19 238,1 5 721,6 5 اجملموع الفرعي 

 105 105 937,3 186 795,2 192 املوارد اخلارجة عن امليزانية

 123 124 175,4 192 561,8 198 اجملموع 

  
دوالر مقارنـــــة ابعتمـــــادات الفـــــرتة  483 500دوالر، الـــــذي يعكـــــال نقصـــــاان قـــــدر   5 238 100يغطـــــي مبلـــــغ  16-89 

، 3-ف 2، و 4-ف 6، و 5-ف 2 و ،1مــــــــــد  1، و 2-مــــــــــد 1وظيفــــــــــة ) 18، تكــــــــــاليف 2016-2017
دوالر( واملـــــوارد غـــــري املتصـــــلة  4 668 500مـــــن فةـــــة اخلـــــدمات العامـــــة )الرتـــــب األخـــــرى(( ) 5، و 2-ف 1 و

ف املــوظفني األخــرى، وتكـاليف االستشــاريني، واخلــرباء، وسـفر املــوظفني، واخلــدمات ابلوظـائف، مــا يف ذلــ  تكـالي
دوالر(، لتنفيـذ بـرانمج عمـل  569 600التعاقدية، ومصروفات التشـغيل العامـة، واللـوازم واملـواد واملـنال والتربعـات )

 مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية يف إطار هذا الربانمج الفرعي.
( و فيضــــات 2-دوالر إلغــــاء وظيفــــة واحــــدة خلبــــري إحصــــائي معــــاون )ف 483 500ويعكــــال النقصــــان البــــالغ  16-90 

متعلقـة ابلوظـائف حتـت بنــد االستشـاريني واخلـرباء واخلـدمات التعاقديـة نتي ــة توقـع مكاسـب يف الكفـاءة يعتــزم  غـري
النقصــان شـــطب احتياجـــات غـــري . وإتـــافة إحل ذلـــ ، يعكـــال 2019-2018املكتــب حتقيقهـــا يف فـــرتة الســنتني 
املتعلر بطرائر املفاوتات ايكومية الدولية بشسن االتفاق العاملي من  71/280متكررة عمال، بقرار اجلمعية العامة 

 أجل ام رة ازمنة واملنظمة والنظامية.
دوالر وســـــتغطي  186 937 300بــــــمبلغ  2019-2018يزانيـــــة لفـــــرتة الســــنتني وتقــــدر املـــــوارد اخلارجـــــة عــــن امل 16-91 

دوالر  5 857 900اخلــدمات االستشــارية القانونيــة وغريهــا مــن أنشــطة التعــاون التقــين. ويعكــال النقصــان البــالغ 
 اإللغاء التدرجيي لبعحل املشاريع املنفذة واضفاض مستوى التربعات الواردة يف إطار الربانمج الفرعي.

  
 2الربانمج الفرعي   
  األخ  بنهج شامل ومتوازن ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية  
 دوالر 1 334 200االحتياجات من املوارد )قبل إعادة تقدير التكاليف(:   

تتــوحل شــعبة العمليــات املســؤولية الفنيــة عــن هــذا الــربانمج الفرعــي. وســُينفذ الــربانمج الفرعــي وفقــا لالســرتاتي ية املبينــة  16-92 
 .2019-2018من اخلطة الربانجمية لفرتة السنتني  13من الربانمج  2بتفصيل يف إطار الربانمج الفرعي 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/280
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 ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء أهداف فرتة السنتني واإلجنازات املتوقعة
 

رى فعالية وةول وتوازن سبل مواجهة مشكلة املخدرات العاملية امتثاال لالتفاقيات الثالث ملراقبة املخدرات ومعاهدات األمم املتحـدة األخـ: املنظمة هدف
 ذات الصلة

 
 مقاييال األداء  

  اإلااز مؤشرات العامة األمانةاإلاازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

إحداث زايدة، بـدعم مـن املكتـب وبنـاء علـ   )أ(
ـــــــــ   ـــــــــدول األعضـــــــــاء، يف التصـــــــــدير عل طلـــــــــب ال
ــــــذها  ــــــة ملراقبــــــة املخــــــدرات وتنفي االتفاقيــــــات الدولي
)االتفاقيـــة الوحيـــدة للمخـــدرات، واتفاقيـــة املـــؤثرات 

االجتــــار  العقليـــة، واتفاقيــــة األمــــم املتحـــدة ملكافحــــة
املخـــــــدرات واملــــــؤثرات العقليـــــــة(  غــــــري املشــــــروع يف

ــــذ خطــــة العمــــل واإلعــــالن السياســــي بشــــسن  وتنفي
التعـــاون الـــدوا مـــن أجـــل التوصـــل إحل اســـرتاتي ية 
متكاملـــــــة ومتوازنـــــــة ملواجهـــــــة مشـــــــكلة املخـــــــدرات 
العامليـــــــة والنتـــــــائج التشـــــــغيلية ذات الصـــــــلة للـــــــدورة 

املتحـــدة بشـــسن االســـتثنائية لل معيـــة العامـــة ل مـــم 
 2016مشكلة املخدرات العاملية لعام 

زايدة عـــــدد الـــــدول األطـــــراف الـــــيت  ‘1’
ــــــــذ  ــــــــر بتنفي تطلــــــــب املســــــــاعدة يف مــــــــا يتعل
االتفاقيات الدوليـة الـثالث ملراقبـة املخـدرات 
مــــا يتماشــــ  مــــع نتــــائج الــــدورة االســــتثنائية 
لل معيـــــــة العامـــــــة ل مــــــــم املتحـــــــدة بشــــــــسن 

 مشكلة املخدرات العاملية

    3 األداء املستهدف
    3 األداء املقدر
     األداء الفعلي

زايدة عـــــدد الـــــدول األطـــــراف الـــــيت  ‘2’
ـــــثالث  ـــــة ال ـــــ  االتفاقيـــــات الدولي تصـــــد ق عل
 املتعلقة مكافحة املخدرات مساعدة املكتب

   3 3 األداء املستهدف
   3 3 األداء املقدر
     األداء الفعلي

التطبيـــــــــر املتـــــــــوازن لسلســـــــــلة ايدة ز  )ب(
التــدابري الراميــة إحل خفــحل الطلــب علــ   مــن

املخدرات، والتعرض لوصابة بفريوس نق  
املناعـــــة البشـــــرية/اإليدز واألمـــــراض األخـــــرى 

 املنقولة ابلدم، مساعدة املكتب

زايدة عــــــــدد البلــــــــدان الــــــــيت تنفـــــــــذ  ‘1’
منـع تعـاطي املخـدرات مـا ينســ م إجـراءات 

يــة ذات الصــلة واســتنادا املعاهــدات الدول مــع
 إحل أدلة علمية، مساعدة املكتب

 - 25 26 20 األداء املستهدف
 25 26 26  األداء املقدر
 25 25   األداء الفعلي

زايدة عــــــدد البلــــــدان الــــــيت تنفــــــذ إجــــــراءات  ‘2’ 
املعاجلـــة مـــن إدمـــان املخـــدرات وإعـــادة التسهيــــل 

ينســــــــــ م  وإعــــــــــادة اإلدمــــــــــاج يف ا تمــــــــــع مــــــــــا
املعاهـدات الدوليـة ذات الصـلة واسـتنادا إحل  مع

 أدلة علمية، مساعدة املكتب

 - 45 46 20 األداء املستهدف
 45 46 46  األداء املقدر
 45 42   األداء الفعلي

زايدة عدد البلـدان الـيت تقـوم بوتـع  ‘3’ 
واعتماد وتنفيذ اسرتاتي يات وبـرامج متعلقـة 

البشــــرية/اإليدز مــــن بفــــريوس نقــــ  املناعــــة 
سـيما  يث عالقته متعاطي املخدرات، والح

ــــــــذين يتعــــــــاطون املخــــــــدرات  األشــــــــخاص ال
 ابيقن، مساعدة املكتب

 

 - 64 64 60 األداء املستهدف
 60 64 64  األداء املقدر
 60 60   األداء الفعلي
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 مقاييال األداء  

  اإلااز مؤشرات العامة األمانةاإلاازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

زايدة قـــــدرات املكتـــــب علـــــ  دعـــــم  )ج(
علــ  الــدول األعضــاء الــيت تطلــب املســاعدة 

ايــــــــد مــــــــن التعــــــــرض لتعــــــــاطي املخــــــــدرات 
س نقــــــــ  املناعــــــــة البشــــــــرية/اإليدز ولفــــــــريو 

 نظام العدالة اجلنائية يف

زايدة عـــــــدد البلــــــــدان الــــــــيت تقــــــــوم  ‘1’
بوتــــــع و/أو توســـــــيع نطــــــاق السياســـــــات 
والربامج يف ما يتصل لدمان املخدرات يف 

العدالـــة اجلنائيـــة، مـــا ينســـ م  مرافـــر نظـــام
ذات الصــــــــــلة املعاهــــــــــدات الدوليــــــــــة  مــــــــــع

 واستنادا إحل أدلة علمية، مساعدة املكتب

 - 10 10 10 األداء املستهدف
 10 11 11  األداء املقدر
 10 12   األداء الفعلي

الــزايدة يف عــدد البلــدان الــيت تتلقــ   ‘2’ 
مســــاعدة مــــن املكتــــب يف وتــــع سياســــات 
وبــــرامج للوقايــــة مــــن فــــريوس نقــــ  املناعــــة 
البشرية/اإليدز وعالج املصابني به ورعـايتهم 
ـــــة  ودعمهـــــم يف مرافـــــر نظـــــام العدالـــــة اجلنائي
واعتماد تل  الربامج والسياسات وتنفيذها، 
مـــــا ينســـــ م مـــــع املعاهـــــدات الدوليـــــة ذات 
الصـــــــلة واســـــــتنادا إحل أدلـــــــة علميـــــــة بشـــــــسن 

الوقايـــة مـــن فـــريوس نقـــ  املناعـــة البشـــرية ”
وعـــالج املصـــابني بـــه ورعـــايتهم يف الســـ ون 
وغريها مـن األمـاكن املغلقـة: جمموعـة شـاملة 

 “من اإلجراءات

 - 51 51 50 األداء املستهدف
 47 51 51  األداء املقدر
 47 48   األداء الفعلي

قـــــدرات املكتـــــب علـــــ  دعـــــم زايدة  )د(
الــدول األعضــاء الــيت تطلــب املســاعدة علــ  
ــــــب، بتصــــــميم  القيــــــام، مســــــاعدة مــــــن املكت
اســــــرتاتي يات مراقبـــــــة اااصـــــــيل املســـــــتدامة 
وتنفيــــــذها ورصــــــدها وتقييمهــــــا مــــــن خــــــالل 
التنميــة البديلــة و/أو التنميــة البديلــة الوقائيــة، 
عند االقتضاء، ما يتماش  مع مباد  األمـم 

 ة اإلرشادية املتعلقة ابلتنمية البديلةاملتحد

البلــــــــــــدان الــــــــــــيت تقــــــــــــوم بوتــــــــــــع وتنفيــــــــــــذ 
ات مســــــتدامة ملراقبــــــة اااصـــــــيل اســــــرتاتي ي

ــــة البديلــــة  غــــري املشــــروعة مــــن خــــالل التنمي
ـــــــــة ابلتـــــــــزامن و/أو التنم ـــــــــة البديلـــــــــة الوقائي ي

ـــة، ومـــا يتماشـــ ،  مـــع بـــرامج التنميـــة الوطني
 حسب االقتضاء، مع مباد  األمم املتحدة

 اإلرشادية املتعلقة ابلتنمية البديلة

 - 10 10 10 األداء املستهدف
 10 10 10  األداء املقدر
 10 10   األداء الفعلي

حتســــني قــــدرة املكتــــب علــــ  دعــــم  )هـ(
الــــدول األعضــــاء يف تــــوفري أســــباب املعيشــــة 
املستدامة )املسـاعدة االجتماعيـة األساسـية( 

إلدمـــــــــان إحل الفةـــــــــات الســـــــــكانية املعرتـــــــــة 
املخــــــــــــدرات واجلرميــــــــــــة نتي ــــــــــــة التهمــــــــــــين 

 االجتماعي واالقتصادي

البلــــــــــدان الــــــــــيت تقــــــــــوم بتــــــــــوفري اخلــــــــــدمات 
االجتماعيـــــــــــــــة واالقتصـــــــــــــــادية األساســـــــــــــــية 

الصـــــــلة للفةـــــــات الســـــــكانية املعرتـــــــة  ذات
إلدمــــــــــــان املخــــــــــــدرات ولفــــــــــــريوس نقــــــــــــ  
املناعة/اإليــــدز واجلرميــــة، كــــل تــــمن ســــياقه 

الدوليــة  الــوطين، ومــا ينســ م مــع املعاهــدات
 ذات الصلة واستنادا إحل أدلة علمية

 - 5 5 5 األداء املستهدف
 5 6 5  األداء املقدر
 6 5   األداء الفعلي

زايدة التعـــاون اإلقليمـــي والـــدوا يف  )و(
جمــــــــــال مكافحــــــــــة االجتــــــــــار غــــــــــري املشــــــــــروع 
ابملخـــدرات واالجتـــار غـــري املشـــروع ابلعقـــاقري 

زايدة عــدد املبــادرات اإلقليميــة الــيت  ‘1’
اسـتمرت و/أو اسـُتحدثت ملكافحـة االجتـار 
غــري املشــروع ابملخــدرات ومراقبــة الســالئف 

    2 األداء املستهدف
    2 األداء املقدر
     األداء الفعلي



 التعاون الدويل ألغراض التنمية الرابع اجلزء
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 مقاييال األداء  

  اإلااز مؤشرات العامة األمانةاإلاازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

ــــــــــــــة  ــــــــــــــل املخــــــــــــــد رة واملــــــــــــــؤثرات العقلي وحتوي
اســـــتخدامها، مســـــاعدة مـــــن املكتـــــب وفقـــــا، 

 لواليته

 من خالل اتفاقات التعاون
د الشــبكات الــيت تُنشــس أو تعــزز عــد ‘2’

ــــادل  مــــن أجــــل التشــــ يع علــــ  التعــــاون وتب
املعلومـــــات بــــــني وكــــــاالت العدالــــــة اجلنائيــــــة 
وإنفــــــــاذ القــــــــانون داخــــــــل ايــــــــدود وعربهــــــــا 

أجـــــــــل مكافحـــــــــة ومعاجلـــــــــة االجتـــــــــار  مـــــــــن
املشــروع ابملخــدرات، مــن خــالل الــدعم  غــري

 املقد م من املكتب وتمن سياق والايته

    2 املستهدفاألداء 
    2 األداء املقدر
     األداء الفعلي

زايدة قـــــــدرة املكتـــــــب علـــــــ  دعـــــــم  )ز(
الــدول األعضــاء الــيت تقــدم طلبــات علــ  أن 
ـــــة تـــــد االجتـــــار غـــــري  تتخـــــذ إجـــــراءات فعال

 املشروع ابملخدرات واجلرائم ذات الصلة

زايدة عــــــدد الــــــدول األعضــــــاء الــــــيت تتلقــــــ  
التقنيـة وبنــاء  مسـاعدة يف جمـاالت املســاعدة

القــــــــدرات، يف جمــــــــاالت مكافحــــــــة غســــــــل 
األمـــوال، والتـــدفقات املاليـــة غـــري املشـــروعة، 
ومصـــــــادرة العائـــــــدات املتستيـــــــة مـــــــن صـــــــنع 

 املخدرات غري املشروعة

    5 األداء املستهدف
    5 األداء املقدر
     األداء الفعلي

  
 العوامل اخلارجية

الـــربانمج الفرعـــي أهدافـــه وإاازاتـــه املتوقعـــة علـــ  افـــرتاض مـــا يلـــي: )أ( اســـتعداد الـــدول مـــن املنتظـــر أن وقـــر هـــذا  16-93 
األعضــاء لالنضــمام إحل اتفاقيــات مراقبــة املخــدرات وتنفيــذها؛ )ب( والتــزام الــدول األعضــاء ابالتفاقيــات، وقــدر ا 

ذات الصـــلة، مـــا يف ذلـــ  تقـــدخ علـــ  التقيـــد أبحكـــام االتفاقيـــات املتعلقـــة ابملخـــدرات والوفـــاء ابلتزامـــات اإلبـــال  
اميةـات  البياانت اليت تن  عليها املعاهدات؛ )ج( واستعداد الدول األعضاء لتنفيـذ توجيهـات السياسـة العامـة مـن

)د( وعــدم حــدوث ع ــز كبــري يف املــوارد اخلارجــة عــن  املنشــسة معاهــدات وهيةــات اإلدارة ذات الصــلة ابملخــدرات؛
( وأال حتـول الظـروف السـائدة علـ  أرض ـاملتخصصة لتقدخ املساعدة يف الوقت املناسـب؛ )هـامليزانية، وتوافر اخلربة 

 الواقع دون تنفيذ األنشطة املقررة.
 

 النواتج
 ، ستُن ز النواتج التالية:2019-2018خالل فرتة السنتني  16-94 
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 16-16اجلدول 
 فئات النواتج والنواتج النهائية  

 
 عددال النواتج

 اخلارجقة املقوارد/العاديقة امليزانيقة) اخلقرباء وتققدمي التققارير إليهقا وهيئقات الدوليقة ايكوميقة اهليئات إىل اخلدمات تقدمي -ألف   
 (امليزانية عن

 

  جلنة املخدرات

  تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات

 40 اجتماعات اميةات الفرعية التابعة لل نة - 1
 2 بشسن التنمية البديلة وسبل العين املستدامة اجتماعات جلنة املخدرات - 2
 2 تدابري من بذل  يتصل وما املخدرات عل  الطلب خبفحل املتعلقة املسائل اجتماعات جلنة املخدرات بشسن - 3
 2 الس ون وداخل املخدرات بتعاطي صلتها حيث من واإليدز البشرية املناعة نق  بفريوس املتعلقة املسائل بشسن اجتماعات - 4

  واثئا اهليئات التداولية
 املتحـــدة األمــم لـــربانمج التــابع الــربامج تنســـير وجملــال املخــدرات جلنـــة بــني ومواءمتهـــا القــرارات تنســير تعزيـــز حــول مــذكرة - 5

 اإليدز/البشرية املناعة نق  بفريوس املعين املشرتل
2 

  إعداد تقارير عما يلي:
 الفرعيـــة آســيا، لل نــة ووســ  آســـيا غــرب وجنــوب واألوســ  األدى الشـــرقني ابملخــدرات يف لالجتــار اإلقليميــة االجتاهــات - 6

 واألوس  األدى الشرقني يف به املتصلة واملسائل ابملخدرات املشروع غري ابالجتار املعنية
2 

 قــوانني لنفــاذ املختصــة الوطنيــة الوكــاالت رؤســاء األمريكيــة، الجتمــاع املنطقــة يف ابملخــدرات لالجتــار اإلقليميــة االجتاهــات - 7
 املخدرات ألمريكا الالتينية والكارييب مراقبة

2 

 مراقبــــة قــــوانني لنفــــاذ املختصــــة الوطنيــــة الوكــــاالت رؤســــاء أورواب، الجتمــــاع يف ابملخــــدرات لالجتــــار اإلقليميــــة االجتاهــــات - 8
 املخدرات ألورواب

1 

 املتعلقة القوانني إلنفاذ الوطنية الوكاالت رؤساء اماد ، الجتماع وااي  آسيا يف ابملخدرات لالجتار اإلقليمية االجتاهات - 9
 اماد  وااي  زسيا ابملخدرات

2 

 ابملخـدرات املتعلقـة القـوانني إلنفـاذ الوطنيـة الوكـاالت أفريقيـا، الجتمـاع رؤسـاء يف ابملخـدرات لالجتار اإلقليمية االجتاهات - 10
 ألفريقيا

2 

 الصــلة ذات والتــدابري املخــدرات علــ  الطلــب خبفــحل املتصــلة اباللتزامــات الوفــاء يف األعضــاء الــدول أحرزتــه الــذيالتقــدم  – 11
 2009 وخطة العمل لعام السياسي اإلعالن يف الواردة

1 

 املنقولـة األمـراض مـن وغـري  اإليـدز/البشـرية املناعـة نق  فريوس النتشار التصدي بشسن 49/4تنفيذ قرار جلنة املخدرات  - 12
 املخدرات متعاطي بني الدم طرير عن

1 

 1 العمل وخطة السياسي واإلعالن املخدرات جلنة قرارات موجب املطلوب النحو عل  البديلة التنمية تنفيذ - 13
  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات
السـ ون  داخـل والـدعم والرعاية العالج وتقدخ البشرية املناعة نق  فريوس من ابلوقاية املتعلقة املسائل بشسن اجتماعات - 14

 به للمصابني
2 

  اخلدمات األخرى
  أفرقة اخلرباء املخصصة

  اجتماعات أفرقة اخلرباء بشسن ما يلي:
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40/88 17-05843 

 

 عددال النواتج
 1 املخدرات ملتعاطي الرعاية وتقدخ البشرية املناعة نق  فريوس من الوقاية - 15  
 1 به للمصابني األخرى املغلقة والبيةات الس ون يف الرعاية وتقدخ البشرية املناعة نق  فريوس من الوقاية - 16
 مشـــكلة بشــسن العامــة لل معيــة االســتثنائية الــدورة ودعــم البديلـــة، التنميــة جمــال يف املســتفادة والــدروس املمارســات أفضــل - 17

 جديدة معنية جهات مع والتواصل ،2016 العاملية لعام املخدرات
1 

 1 املخدرات تعاطي من للوقاية أخالقية وقيم أدلة عل  قائمة بتدخالت القيام - 18
 1 املخدرات إدمان من للوقاية أخالقية وقيم أدلة عل  قائمة بتدخالت القيام - 19
  التعاون الدويل والتنسيا واالتصا  بني الو االت -ابء 

  لالجتماعات املشرتكة بني الوكاالتتقدخ اخلدمات الفنية 
 نقــ  فــريوس مــن ابلوقايــة املتعلقــة املســائل بشــسن املشــرتل املتحــدة األمــم لــربانمج التــابع الــربامج تنســير جملــال اجتماعــات - 20

 األخرى املغلقة والبيةات الس ون ويف املخدرات متعاطي لدى إزاء  والدعم والرعاية العالج وتقدخ البشرية املناعة
4 

  التعاون التق  )امليزانية العادية/املوارد اخلارجة عن امليزانية( -جيل 
  اخلدمات االستشارية

 املتعلقـــة الدوليـــة االتفاقيـــات وتنفيـــذ القـــانون إنفـــاذ بشـــسن التقنيـــة املشـــورة لســـداء األعضـــاء الـــدول ملســـاعدة بعثـــات إيفـــاد - 21
 واجلرمية ابملخدرات

5 

 7 وتنفيذها املخدرات مراقبة اتفاقيات إحل االنضمام بشسن البلدان إحل االستشارية اخلدمات تقدخ - 22
  الدورات التدريبية وايلقات الدراسية وحلقات العمل

 1 الصلة ذات الداخلية والرتتيبات والتشريعات املخدرات اتفاقيات مراقبة تنفيذ عل  التدريب املسؤولني - 23
 10 املخاطر املتصلة ابملخدرات وإدارة اياوايت مراقبة يتعلر فيما القانون إنفاذ قدرات موظفي لتعزيز تدريبية دورات - 24
 ذات والوكــاالت املنظمـات وســائر األعضـاء للــدول األدلـة إحل املسـتندين والعــالج الوقايـة بشــسن والتقـين الفــين الـدعم تقـدخ - 25

 واإلقليمية الوطنية والربامج الصلة،
6 

 بشــسن واإلقليميــة الوطنيــة وللــربامج الصــلة، ذات والوكــاالت املنظمــات وســائر األعضــاء للــدول والتقــين الفــين الــدعم تقــدخ - 26
 والغاابت الربية ابألحياء املتعلقة واجلرائم املستدامة العين وسبل البديلة، التنمية

16 

 وتـوفري واإليـدز البشـرية املناعة نق  فريوس من الوقاية بشسن األعضاء الدول وكذل  مساعدة والتقين، الفين الدعم تقدخ - 27
 الس ون وداخل املخدرات بتعاطي صلته حيث من به للمصابني والرعاية العالج

6 

  املشاريع امليدانية
 للوقايـة األدلـة إحل تسـتند أنشـطة وتقيـيم ورصـد وتنفيـذ وتـع يف األعضـاء الـدول لـدعم العـاملي الصعيد عل  مشاريع تنفيذ - 28

 ألغــراض للمراقبــة اخلاتــعة املــواد علــ  حصــومم إمكانيــة ذلــ  يف مــا و هــيلهم، املتعــاطني وعــالج املخــدرات، تعــاطي مــن
 طبية

5 

 فـريوس مـن الوقايـة تتنـاول أنشـطة وتقيـيم ورصـد وتنفيـذ وتع يف األعضاء الدول لدعم العاملي الصعيد عل  مشاريع تنفيذ - 29
 الس ون وداخل املخدرات ملتعاطي ودعم ورعاية عالج من بذل  يتصل ما وتقدخ البشرية، املناعة نق 

1 

 التنميــة بشــسن أنشــطة وتقيــيم ورصــد وتنفيــذ وتــع يف األعضــاء الــدول لــدعم العــاملي الصــعيد علــ  ميدانيــة مشــاريع تنفيــذ - 30
 والغاابت الربية ابألحياء املتعلقة واجلرائم املستدامة العين وسبل البديلة،

1 

  
 .17-16يف اجلدول  2ويرد توزيع املوارد للربانمج الفرعي  16-95 
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 17-16اجلدول 
 2االحتياجات من املوارد: الربانمج الفرعي   

 
 الوظائف  املوارد )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة( 

 2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     امليزانية العادية     
 4 4 217,9 1 217,9 1 املوارد املتعلقة ابلوظائف 

 – – 116,3  167,3  املوارد غري املتعلقة ابلوظائف 

 4 4 334,2 1 385,2 1 اجملموع الفرعي 

 37 37 032,7 84 817,2 108 املوارد اخلارجة عن امليزانية

 41 41 366,9 85 202,4 110 اجملموع 

  
-2016دوالر مقارنـة ابعتمـادات الفـرتة  51 000دوالر، الذي يعكال نقصاان، قدر   1 334 200يغطي مبلغ  16-96 

ـــــــــــالزم ألربـــــــــــع وظـــــــــــائف )2017 ـــــــــــل ال دوالر(  1 217 900( )3-ف 1، و 4-ف 2، و 1-مـــــــــــد 1، التموي
 116 300ني )واالحتياجـــات غـــري املتعلقـــة ابلوظـــائف، مـــا يف ذلـــ  تكـــاليف االستشـــاريني واخلـــرباء وســـفر املـــوظف

 دوالر(، لتنفيذ برانمج عمل مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية يف إطار هذا الربانمج الفرعي.
دوالر  فيضـــات يف االحتياجـــات مــن املـــوارد غـــري املتعلقـــة ابلوظـــائف ابلنســـبة  51 000ويعكــال النقصـــان البـــالغ  16-97 

املتوقعـــة يف الكفـــاءة الـــيت يعتـــزم املكتـــب حتقيقهـــا يف فـــرتة الســـنتني للخـــرباء وســـفر املـــوظفني، ان ـــة عـــن املكاســـب 
2018-2019. 

دوالر؛ ويعــزى اضفــاض التقــديرات فيمــا يتعلــر ابلــربامج  84 032 700وتقــدر املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة مبلــغ  16-98 
تــعة للمراقبــة ألغــراض طبيــة، إحل العامليــة بشــسن الوقايــة والعــالج مــن املخــدرات، وإمكانيــة ايصــول علــ  املــواد اخلا

  توقعات متحفظة يف سياق  فيحل األموال املستلمة.
 3الربانمج الفرعي   
  مكاف ة الفساد  
 دوالر 4 389 500االحتياجات من املوارد )قبل إعادة تقدير التكاليف(:   

املسؤولية الفنية عن هذا الربانمج الفرعـي. يتوحل فرع مكافحة الفساد واجلرمية االقتصادية يف شعبة شؤون املعاهدات  16-99 
مـن  13مـن الـربانمج  3وسيُنفَّذ هذا الـربانمج الفرعـي وفقـا، لالسـرتاتي ية املبينـة ابلتفصـيل يف إطـار الـربانمج الفرعـي 

 .2019-2018اخلطة الربانجمية لفرتة السنتني 
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 18-16اجلدول 
 اإلجناز ومقاييس األداءأهداف فرتة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات 

 
 منع الفساد ومكافحته، وفقا التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: هدف املنظمة

 
 مقاييال األداء  

  اإلااز مؤشرات العامة األمانةاإلاازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

إحل تقـــــــدخ املكتـــــــب املســـــــاعدة التقنيـــــــة  )أ(
الـــدول األعضـــاء، بنـــاء علـــ  طلبهـــا، لـــدعم 
ـــــــات التصـــــــدير علـــــــ  اتفاقيـــــــة األمـــــــم  عملي
 املتحدة ملكافحة الفساد أو االنضمام إليها

زايدة عـــدد تقـــارير االســـتعراض القطريـــة  ‘1’
ـــــد ، مســـــاعدة املكتـــــب،  ـــــيت تُع واملـــــوجزات ال
زليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة 

 ملكافحة الفساد

 80 110 180 250 املستهدفاألداء 
 60 110 180  األداء املقدر
 49 108   األداء الفعلي

النســــبة املةويــــة للتقــــارير الــــيت تتــــاح قبــــل  ‘2’ 
ســـــابيع مــــــن مـــــؤمتر الـــــدول األطــــــراف ســـــتة أ

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف

    85 األداء املستهدف
     األداء املقدر
     األداء الفعلي

النســــــــبة املةويــــــــة للمشــــــــاركني يف مــــــــؤمتر ‘ 3’ 
 الدول األطراف الراتني عن جودة الوعئر

  85 85 85 األداء املستهدف
  85   األداء املقدر
     األداء الفعلي

ــــدعم املقــــدم مــــن املكتــــب إحل  )ب( ــــز ال تعزي
مــــــؤمتر الــــــدول األطــــــراف يف اتفاقيــــــة األمـــــــم 

وهيةاتــــه الفرعيــــة، فحــــة الفســــاد املتحــــدة ملكا
 يسه دل ا اذ القرارات وتوجيه السياسات ما

عــــــــدد البلــــــــدان الــــــــيت تقــــــــوم بصــــــــياغة ‘ 1’
تنقـــــــــيال تشـــــــــريعا ا وسياســـــــــا ا االيـــــــــة  أو

مســاعدة املكتــب  يــث تُــدرج فيهــا أحكــام 
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 10 10 30 30 األداء املستهدف
 10 10 30  األداء املقدر
 10 28   األداء الفعلي

عـــدد البلـــدان الـــيت تقـــوم بتعزيـــز النزاهـــة ‘ 2’ 
واملســـــــاءلة والشـــــــفافية يف القطـــــــاعني العـــــــام 
واخلـــــاص مــــــن أجــــــل منــــــع الفســــــاد، بــــــدعم 

 املكتب بناء عل  طلبها من

    20 األداء املستهدف
     األداء املقدر
     األداء الفعلي

بتطوير قـدرا ا  عدد البلدان اليت تقوم‘ 3’ 
يف جمـــــال كشـــــف الفســـــاد والتحقيـــــر فيــــــه 
و اكمـــــة مرتكبيـــــه، واملشـــــاركة يف التعـــــاون 
الـــــــــــدوا يف املســـــــــــائل اجلنائيـــــــــــة املتصـــــــــــلة 
مكافحـــــــــة الفســــــــــاد )الســـــــــيما يف جمــــــــــاا 
املســــــــــاعدة القانونيــــــــــة املتبادلــــــــــة وتســــــــــليم 
ا ــــــــرمني( والتعــــــــاون الفعــــــــال يف مســــــــائل 

 اسرتداد األصول

   20 20 األداء املستهدف
   20  األداء املقدر
     األداء الفعلي
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 العوامل اخلارجية
يُنتظـــر أن وقـــر الـــربانمج الفرعـــي أهدافـــه وإاازاتـــه املتوقعـــة علـــ  افـــرتاض مـــا يلـــي: )أ( التـــزام الـــدول األعضـــاء منـــع  16-100 

املتحــــدة ملكافحــــة الفســــاد الفســــاد ومكافحتــــه؛ )ب( واســــتعداد الــــدول األعضــــاء للتصــــدير علــــ  اتفاقيــــة األمــــم 
االنضـــمام إليهـــا وتنفيـــذ أحكامهـــا؛ )ج( وتـــوافر القـــدرة لـــدى الـــدول األعضـــاء علـــ  االمتثـــال ألحكـــام االتفاقيـــة  أو

ـــــيت تـــــن  عليهـــــا املعاهـــــدات؛  ـــــ  تقـــــدخ البيـــــاانت ال والوفـــــاء ابلتزاما ـــــا بتقـــــدخ التقـــــارير ذات الصـــــلة، مـــــا يف ذل
التعـــاون القضـــائي فيمـــا بينهـــا، وخباصـــة يف املســـائل املتعلقـــة بتســـليم ا ـــرمني واســـتعداد الـــدول األعضـــاء لتعزيـــز  )د(

واملســــاعدة القانونيــــة املتبادلــــة واســــرتداد األصــــول؛ )هــــــ( واســــتعداد الــــدول األعضــــاء لتنفيــــذ التوجيهــــات يف جمـــــال 
ســـاد؛ )و( وتقـــدخ السياســـات العامـــة الصـــادرة عـــن األجهـــزة وهيةـــات اإلدارة املنشـــسة معاهـــدات املتصـــلة مســـسلة الف

الـدول األعضـاء، يف الوقـت املناسـب، بيـاانت ومعلومـات إحصـائية ذات جـودة؛ )ز( وعـدم حـدوث ع ـز كبــري يف 
املوارد اخلارجة عن امليزانية ملساعدة الدول األعضاء يف تنفيذ األنشطة املقررة، وتوافر اخلربة الفنية املتخصصـة لتقـدخ 

 املساعدة يف الوقت املناسب.
 

 النواتج
 ، ستُن ز النواتج التالية:2019-2018خالل فرتة السنتني  16-101 
 

 19-16اجلدول 
 فئات النواتج والنواتج النهائية  

 
 عددال النواتج

 اخلارجقة املقوارد/العاديقة امليزانيقة) اخلقرباء وتققدمي التققارير إليهقا وهيئقات الدوليقة ايكوميقة اهليئات إىل اخلدمات تقدمي -ألف   
  (:امليزانية عن

  العامة اجلمعية

  تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات
 2 االقتصادية واجلرائم ابلفساد املتعلقة املسائل بشسن الثالثة الل نة اجتماعات - 1
 1 ابلفساد املتصلة املسائل بشسن العامة اجلمعية تنظمها اليت املستوى الرفيعة املناسبات يف مسامهات - 2

  اهليئات التداوليةواثئا 
 اتفاقيـة يف األطراف الدول مؤمتر إحل اجلمعية العامة تقرير هبا عن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية )ويل العام مذكرة من األمني - 3

 السابعة( دورته عن الفساد ملكافحة املتحدة األمم
1 

 اهتمــام إيــالء مــع اجلنائيــة، والعدالــة اجلرميــة ملنــع املتحــدة األمــم بــرانمج والايت تنفيــذ عــن العــام األمــني مســامهات يف تقريــر - 4
 واجلرمية ابملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب هبا يضطلع اليت التقين التعاون ألنشطة خاص

2 

 1 األصول املسروقةمسامهات يف تقرير األمني العام عن تعزيز التعاون الدوا لكبال التدفقات املالية غري املشروعة واسرتداد  - 5
  ا لال االقتصادي واالجتماعي

  تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات
 1 مسامهات يف املناسبات الرفيعة املستوى اليت ينظمها ا لال االقتصادي واالجتماعي - 6
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 عددال النواتج
  واثئا اهليئات التداولية  
 2 اجلنائية والعدالة اجلرمية منع مسامهات يف تقرير جلنة - 7
 1 التنمية بتمويل املعنية الوكاالت بني املشرتكة العمل فرقة مسامهات يف تقرير - 8

  اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جلنة
  واثئا اهليئات التداولية

 2 واجلرمية ابملخدرات املعين املتحدة مكتب األمم أنشطة عن التنفيذي املدير مسامهات يف تقرير - 9
 2 والفساد الوطنية عرب املنظمة اجلرمية جمال مكافحة يف الدوا التعاون عن األمني العاممسامهات يف تقرير  - 10
  الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف الدول مؤمتر

  تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات
 16 الدورة الثامنة ملؤمتر الدول األطراف - 11
 32 التنفيذ ابستعراض املعين الفرير اجتماعات - 12
 20 األصول ابسرتداد املعين العضوية ابب املفتوح الدوا ايكومي العامل الفرير اجتماعات - 13
 20 منع الفساد املعين العضوية ابب املفتوح الدوا ايكومي العامل اجتماعات الفرير - 14
 ملكافحــة املتحــدة األمــم اتفاقيـة إطــار يف الــدوا التعـاون لتعزيــز املشــاركة ابب املفتوحــة الدوليـة ايكوميــة اخلــرباء اجتماعـات - 15

 الفساد
8 

  واثئا اهليئات التداولية
  إعداد تقارير عما يلي:

 1 اجتماع الدورة الثامنة ملؤمتر الدول األطراف - 16
 4 اجتماعات الفرير املعين ابستعراض التنفيذ - 17
 2 األصول ابسرتداد املعين العضوية ابب املفتوح الدوا ايكومي العامل الفرير اجتماعات - 18
 2 منع الفساد املعين العضوية ابب املفتوح الدوا ايكومي العامل اجتماعات الفرير - 19
 ملكافحــة املتحــدة األمــم اتفاقيـة إطــار يف الــدوا التعـاون لتعزيــز املشــاركة ابب املفتوحــة الدوليـة ايكوميــة اخلــرباء اجتماعـات - 20

 الفساد
2 

 4 الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية تنفيذ استعراض املواتيعية عن آلية التقارير - 21
 16 أخرى أساسية معلومات التنفيذ ووعئر استعراض زلية اإلقليمية التقارير - 22

  وعئر املعلومات األساسية ملا يلي:
 18 الدول األطرافالدورة الثامنة ملؤمتر  - 23
 90 القطرية( االستعراتات لتقارير التنفيذية املوجزات اجتماعات الفرير املعين ابستعراض التنفيذ )ما يف ذل  - 24
 8 األصول ابسرتداد املعين العضوية ابب املفتوح الدوا ايكومي العامل اجتماعات الفرير - 25
 8 منع الفساد املعين العضوية ابب املفتوح الدوا ايكومي العامل اجتماعات الفرير - 26
 ملكافحــة املتحــدة األمــم اتفاقيـة إطــار يف الــدوا التعـاون لتعزيــز املشــاركة ابب املفتوحــة الدوليـة ايكوميــة اخلــرباء اجتماعـات - 27

 الفساد
6 

  اخلدمات األخرى )امليزانية العادية/املوارد اخلارجة عن امليزانية(
  اخلرباء املخصصةأفرقة 

  حلقات عمل بشسن ما يلي:
 2 جوانب قطاعية أخرى للفساد - 28
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 عددال النواتج
 2 جماالت  ددة تتعلر ابسرتداد األصول - 29  

  اجتماعات أفرقة اخلرباء
 1 بشسن عائدات الفساد يف سياق متويل التنمية - 30
 ااـددة االحتياجـات إحل اسـتنادا،  الفسـاد، ملكافحـة املتحدة األمم اتفاقية من  ددة جوانب بشسن توجيهات أو أداة وتع - 31

 التنفيذ استعراض آلية طرير عن
2 

 1 اجلنائية العدالة ونظام الفساد وتع توجيهات أو أداة بشسن - 32
 1 وتع توجيهات أو أداة بشسن التدابري الوقائية ملكافحة الفساد - 33
  العادية/املوارد اخلارجة عن امليزانية(األنشطة الفنية األخرى )امليزانية  -ابء 

  املنشورات املتكررة
  إعادة طبع ما يلي:

 1 الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية - 34
 1 االتفاقية لتنفيذ تشريعي دليل - 35
 1 االتفاقية بصياغة املتعلقة للمفاوتات الرتية الوعئر - 36
 1 األطراف الدول ملؤمتر الداخلي النظام - 37
 1 التنفيذ استعراض زلية األساسية املعلومات وعئر - 38
 2 ابلفساد املتعلقة الدولية القانونية الصكول جمموعة - 39

  املنشورات غري املتكررة
 3 تتعلر، يف  لة أمور، بعائدات الفساد واسرتداد األصول  ددة جوانب بشسن منشورات - 40
 التوجيـــه تــوفر الــيت اجليــدة واملمارســات التنفيذيــة واإلجـــراءات والسياســات ابملعــايري املتعلقــة األخــرى املخصصــة املنشــورات - 41

 االتفاقية تنفيذ أجل من األعضاء للدول التقين والدعم
1 

  وتع توجيهات أو أداة من أجل ما يلي:
 1 التنفيذ استعراض آلية طرير عن ااددة االحتياجات إحل استنادا،  االتفاقية، من  ددة جماالت - 42
 1 الفساد ونظام العدالة اجلنائية - 43
 1 التدابري الوقائية ملكافحة الفساد - 44

  املواد التقنية
 ملكافحــة املتحــدة األمــم ابتفاقيــة الصــلة ذات القانونيــة غــري وكــذل  املعــارف القــانوين، والفقــه للقــوانني بيــاانت قاعــدة تعهــد - 45

 األصول ابسرتداد املتعلقة املسائل يشمل ما الفساد،
1 

 تــــوفر الـــيت اجليـــدة واملمارســــات التنفيذيـــة واإلجـــراءات والسياســــات ابملعـــايري املتعلقـــة التــــدريب ومـــواد اإللكرتونيـــة األدوات - 46
 االتفاقية تنفيذ أجل من األعضاء للدول التقين والدعم التوجيه

2 

  تعزيز الصكول القانونية
 10 آلية استعراض التنفيذ التدريب عل  - 47
 70 التحضري للزايرات القطرية )آلية استعراض التنفيذ( - 48
 70 حتليل ردود التقييمات الذاتية الواردة واملعلومات التكميلية )آلية استعراض التنفيذ( - 49
 70 املسامهة يف صياغة تقارير االستعراض القطرية )آلية استعراض التنفيذ( - 50
 70 إعداد موجزات تنفيذية للتقارير القطرية )آلية استعراض التنفيذ( - 51
 1 التقنية االحتياجات تقييم ذل  يف ما واإلقليمي، املواتيعي التحليل - 52
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 عددال النواتج
 1 (التنفيذ استعراض آلية) شهراي،  حتديثها جيري قائمة وهي التنفيذ، استعراض عملية يف املشاركني ايكوميني قائمة اخلرباء - 53  
 1 املركزية والسلطات األصول ابسرتداد املعنيني واملنسقني املختصة السلطات بياانت قاعدة - 54
 1 “الفساد مكافحة املتعلقة املعرفية واملوارد األدوات” بوابة ابسم املعروفة الفساد ملكافحة الشبكية البوابة تعهد - 55
  الو االت بني واالتصا  والتنسيا الدويل التعاون -جيل 

  تقدخ اخلدمات الفنية لالجتماعات املشرتكة بني الوكاالت
 العـاملي، ابمليثـاق املتعلقـة الوكـاالت بـني املشـرتكة االجتماعـات ويف العـاملي ل مـم املتحـدة امليثاق حوكمة هيكل يف املشاركة - 56

 ابلفساد املعين العامل للفرير العاشر االجتماع سيما وال
1 

 1 اجتماعات التنسير املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة بشسن املسائل املتصلة ابلفساد تنظيم - 57
  املسامهة يف النواتج املشرتكة

 الوكــــاالت تعقــــدها الــــيت الصــــلة ذات التنســــيقية االجتماعــــات يف املشــــاركة خــــالل مــــن الوكــــاالت بــــني واالتصــــال التنســــير - 58
 املتصـلة املسـائل بشـسن اجلنائيـة، والعدالة اجلرمية منع معاهد وشبكة الدوا والبن  املتحدة األمم ملنظومة التابعة املتخصصة
 يف الـدوا البنـ  جمموعـة مـع القائمـة الشـراكة نطـاق يف املنفـذة األعمـال تشمل بطرق وذل  االقتصادية، واجلرمية ابلفساد
 املسروقة األصول السرتداد املشرتكة املبادرة إطار

1 

 مشـــــاركة أو ومكافحتـــــه، مســـــامهة الفســـــاد منـــــع املتعلقـــــة املســـــائل بشـــــسن وتُنفـــــذ تعـــــد الـــــيت املشـــــاريع/األنشـــــطة/املبـــــادرات - 59
 واإلقليمية الدولية املنظمات مع وكذل  املتحدة، األمم منظومة داخل األخرى والربامج والصنادير واملكاتب اإلدارات من

 األمــن ومنظمـة االقتصــادي، امليـدان يف والتنميـة التعــاون ومنظمـة أورواب، جملـالمـا يف ذلــ   املتحـدة، األمــم منظومـة خـارج
 املعنيــــة العشـــرين جمموعــــة ومنظمـــات العشــــرين، الفســــاد، وجمموعـــة مكافحـــة ميةــــات الدوليـــة والرابطــــة أورواب، يف والتعـــاون
 الفساد ملكافحة الدولية واألكادميية الت ارية، ابألعمال

1 

  التعاون التق  -دا  
  اخلدمات االستشارية

 وحتليـل لالحتياجـات شـاملة تقييمات إجراء ألغراض الصلة ذات األخرى االستشارية واخلدمات القانونية اخلدمات تقدخ - 60
 الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية لتنفيذ املرجعية الذام التقييم قائمة ابستخدام الثغرات

8 

 األمـــم اتفاقيـــة علـــ  التصـــدير بشـــسن البلـــدان إحل الصـــلة ذات األخـــرى االستشـــارية واخلـــدمات القانونيـــة اخلـــدمات تقـــدخ - 61
 وتنفيذها إليها واالنضمام الفساد ملكافحة املتحدة

10 

  :العمل وحلقات الدراسية وايلقات التدريبية الدورات
 الفسـاد منـع بشـسن أو/و االتفاقيـة بشـسن واألقـاليمي واإلقليمـي الـوطين الصـعد علـ  تدريبية دراسية ودورات حلقات تنظيم - 62

 ومكافحته
10 

  املشاريع امليدانية
 1 تنفيذها أو/و االتفاقية عل  التصدير لدعم الدوا أو/و اإلقليمي أو/و الوطين الصعد عل  مشاريع تنفيذ - 63

  
 .20-16يف اجلدول  3ويرد توزيع املوارد للربانمج الفرعي  16-102 
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 20-16اجلدول 
 3االحتياجات من املوارد: الربانمج الفرعي   

 
 الوظائف  املوارد )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة( 

 2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     امليزانية العادية     
 18 15 144,4 4 712,0 3 املوارد املتعلقة ابلوظائف 

 – – 245,1  286,7  املوارد غري املتعلقة ابلوظائف 

 18 15 389,5 4 998,7 3 اجملموع الفرعي 

 38 38 630,8 46 164,5 41 املوارد اخلارجة عن امليزانية

 56 53 020,3 51 163,2 45 اجملموع 

  
دوالر مقارنـــة ابعتمـــادات الفـــرتة  390 800دوالر، الـــذي ميثـــل زايدة صـــافية قـــدرها  4 389 500يغطـــي مبلـــغ  16-103 

 4، 3-ف 2، 4-ف 4، 5-ف 2، 1-مـد 1وظيفة ) 15وظيفة، تشمل استمرار  18، متويل 2016-2017
 4 144 400( )3-ف 2و  4-ف 1وظـائف جديـدة ) 3خدمات عامة )الرتب األخرى(( وإنشاء  2، 2-ف

ذلـ  تكـاليف املـوظفني األخـرى واالستشـاريني واخلـرباء  دوالر(، ومتويل االحتياجات غري املتعلقة ابلوظـائف، مـا يف
ــــة ) دوالر(، لتنفيــــذ بــــرانمج عمــــل مكتــــب األمــــم املتحــــدة املعــــين  245 100وســــفر املــــوظفني واخلــــدمات التعاقدي

 ابملخدرات واجلرمية يف إطار هذا الربانمج الفرعي.
إنشـــاء ثـــالث وظـــائف جديـــدة ملـــوظفي منـــع اجلرميـــة أساســـا، إحل اقـــرتاح  390 800وتعـــزى الـــزايدة الصـــافية البالغـــة  16-104 

( لدعم عمل آليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد. 3-ف 2و  4-ف 1والعدالة اجلنائية )
وستمكن هذ  الوظائف األمانـة العامـة مـن تنفيـذ الواليـة الصـادر هبـا تكليـف مـن مـؤمتر الـدول األطـراف، وال سـيما 

، ابلقيـام علـ  تـو فعـال لجـراء استعراتـات قطريـة 64/237وقـرار اجلمعيـة العامـة  6/1و  3/1ه من خالل قراريـ
يف الوقت املناسب وكفالة ايفاغ عل  أعل  مستوايت اجلودة يف عملية االستعراض، وذل  متشيا، مع قرار اجلمعية 

منــع ومكافحــة ممارســات الفســاد وحتويــل عائــدات الفســاد وتيســري اســرتداد املوجــودات ”املعنــون  71/208العامــة 
وجــه اخلصـــوص، وفقـــا، التفاقيـــة األمـــم  وإعــادة تلـــ  املوجـــودات إحل أصـــحاهبا الشــرعيني وإحل بلـــداهنا األصـــلية علـــ 

 .“املتحدة ملكافحة الفساد
دوالر؛ وتعكـــال  46 630 800مبلـــغ قـــدر   2019-2018قـــدر املـــوارد اخلارجـــة عـــن امليزانيـــة ابلنســـبة للفـــرتة وتُ  16-105 

ربانمج العــــاملي بشــــسن تنفيــــذ دوالر أنشــــطة إتــــافية يف جمــــال مكافحــــة الفســــاد والــــ 5 466 300الــــزايدة البالغــــة 
 الدوحة. إعالن

 
  

https://undocs.org/ar/A/RES/64/237
https://undocs.org/ar/A/RES/71/208


 التعاون الدويل ألغراض التنمية الرابع اجلزء

 

48/88 17-05843 

 

 4الربانمج الفرعي   
  منع اإلرهاب  
 دوالر 2 350 700االحتياجات من املوارد )قبل إعادة تقدير التكاليف(:   

يتــــوحل فــــرع منــــع اإلرهــــاب التــــابع لشــــعبة شــــؤون املعاهــــدات املســــؤولية الفنيــــة عــــن هــــذا الــــربانمج الفرعــــي. وســــيُنفَّذ  16-106 
مــن اخلطــة  13مــن الــربانمج  4الــربانمج الفرعــي وفقــا، لالســرتاتي ية املبينــة ابلتفصــيل يف إطــار الــربانمج الفرعــي  هــذا

 .2019-2018الربانجمية لفرتة السنتني 
 

 21-16اجلدول 
 أهداف فرتة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء

 القانوننظام عملي للعدالة اجلنائية املختصة مكافحة اإلرهاب يكون فعاال وتقوم الدول بتنفيذ  يف إطار سيادة : هدف املنظمة
 

 مقاييال األداء  

  اإلااز مؤشرات العامة األمانةاإلاازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

زايدة املســــــــاعدة التقنيــــــــة الــــــــيت يقــــــــدمها  )أ(
مكتـــــب األمــــــم املتحــــــدة املعــــــين ابملخــــــدرات 
واجلرميــة، بنـــاء علـــ  طلــب الـــدول األعضـــاء، 

التصــــــــــدير علــــــــــ  الصــــــــــكول لوســــــــــهام يف 
 القانونية الدولية املتعلقة منع اإلرهاب وقمعه

زايدة عــــدد حــــاالت قيــــام البلــــدان الــــيت  ‘1’
تلقـــت مســـاعدة تقنيـــة مـــن املكتـــب يف جمـــال 
مكافحـة اإلرهــاب ابلتصـدير علــ  الصــكول 

 القانونية الدولية ملنع اإلرهاب ومكافحته

  595 670 725 األداء املستهدف
 590 650 700  املقدراألداء 

 627 668   األداء الفعلي

دة عــــــــدد التشــــــــريعات الــــــــيت تُــــــــنقال زاي ‘2’ 
 تُعتمد مساعدة من املكتب أو

   20 35 األداء املستهدف
   20  األداء املقدر
     األداء الفعلي

حتسني قـدرة املكتـب علـ  دعـم الـدول  )ب(
األعضـــاء يف منـــع اإلرهـــاب يف إطـــار ســـيادة 

 القانون عل  الصعيدين الوطين والدوا

عدد البلدان اليت تتلقـ  املسـاعدة علـ   ‘1’
بنـــاء القـــدرات مـــن املكتـــب، عنـــد الطلـــب، 

 عل  الصعيدين الوطين واإلقليمي

 85 89 90 90 امدف
 87 90 90  التقدير

 96 98   األداء الفعلي
ـــــة اجلنائيـــــة  ‘2’  زايدة عـــــدد مســـــؤوا العدال

الــــــذين يُــــــدربون يف جمــــــال تنفيــــــذ الــــــوطنيني 
االتفاقيـــات والربوتوكــــوالت الدوليـــة املتصــــلة 

 ابإلرهاب

 3 000 3 900 4 000 4 550 األداء املستهدف
 3 700 3 900 4 500  األداء املقدر
 5 303 6 263   األداء الفعلي

زايدة عدد االسرتاتي يات/خط  العمل ‘ 3’ 
مكافحـــــــــة  الوطنيــــــــة واإلقليميــــــــة امادفــــــــة إحل

 اإلرهاب، اليت توتع مساعدة املكتب

   10 16 األداء املستهدف
  4 10  األداء املقدر
  4   األداء الفعلي

زايدة عدد مسؤوا العدالـة اجلنائيـة الـوطنيني ‘ 4’ 
الذين يُدربون يف جمال التعاون الـدوا يف املسـائل 

 اجلنائية ملنع اإلرهاب ومكافحته

   350 1 200 األداء املستهدف
   900  األداء املقدر
     األداء الفعلي
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 العوامل اخلارجية
يُنتظر أن وقر هذا الربانمج الفرعي أهدافه وإاازاتـه املتوقعـة، علـ  افـرتاض مـا يلـي: )أ( أن تكـون الـدول األعضـاء  16-107 

تكـون الـدول  أن منـع اإلرهـاب وقمعـه؛ )ب(مستعدة لالنضمام إحل االتفاقيـات والربوتوكـوالت الدوليـة ذات الصـلة 
لميع صور   األعضاء مستعدة لالمتثال ألحكام االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة منع اإلرهاب وقمعه 

اإلرهـاب؛  وأشكاله، والسرتاتي ية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، ولقرارات جملال األمن املتعلقـة مكافحـة 
أن يتـوافر االســتعداد والقـدرة لــدى الـدول األعضــاء لتعزيـز التعــاون القضـائي يف مــا بينهـا علــ  صـعيد مكافحــة )ج( 

تكـون الـدول األعضـاء مسـتعدة لتنفيـذ التوجيهـات  أن اإلرهاب، والرغبة يف التعاون فبما بينها يف هذا الصـدد؛ )د( 
إلرهـاب؛ )هــ( أال حتـدث تطـورات غـري متوقعـة، وخباصـة يف ابلسياسات العامة ميةات اإلدارة يف ما يتعلر اب املتعلقة 

ايالة األمنية، تؤثر عل  تنفيذ والية الربانمج الفرعي؛ )و( أال ودث ع ز كبري يف املوارد اخلارجة عن امليزانيـة؛ )ز( 
 توافر اخلربات الفنية املتخصصة الالزمة لتقدخ املساعدة يف الوقت املناسب.

 
 النواتج

 ، ستُن ز النواتج النهائية التالية:2019-2018خالل فرتة السنتني  16-108 
 

 22-16اجلدول 
 فئات النواتج والنواتج النهائية  

 
 العدد النواتج

  تقدمي اخلدمات والتقارير إىل اهليئات ايكومية الدولية وهيئات اخلرباء )امليزانية العادية/املوارد اخلارجة عن امليزانية( -ألف   
  اجلمعية العامة

  تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات
اجتماعـــات اجلمعيـــة العامـــة وجملـــال األمـــن وهيةا مـــا الفرعيـــة، مـــا يف ذلـــ  الفعاليـــات الرفيعـــة املســـتوى، املتعلقـــة موتـــوع  - 1

 8 مكافحة اإلرهاب
 4 سنتني استعراض اسرتاتي ية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب الذي جيري كل - 2

  واثئا اهليئات التداولية
 1 املسامهة يف التقرير املتعلر بتنفيذ اسرتاتي ية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب - 3
 2 ل مني العام عن أعمال املنظمة يسامهة يف التقرير السنو امل - 4
 2 املتحدة يف جمال سيادة القانون وتنسيقهامسامهات يف التقرير السنوي ل مني العام عن تعزيز أنشطة األمم  - 5
 6 مسامهات يف تقارير أخرى تتعلر مسائل  ددة ذات صلة مكافحة اإلرهاب - 6

  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات

 26 دورات جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وأفرقتها العاملة - 7
  واثئا اهليئات التداولية

 2 التقرير السنوي عن املساعدة التقنية يف تنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتصلة ابإلرهاب - 8
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 العدد النواتج
 2 مسامهات يف التقرير السنوي للمدير التنفيذي عن أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية - 9  
الســنوي ل مــني العــام عــن تنفيــذ والايت بــرانمج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، مــع إيــالء املســامهة يف التقريــر  - 10

 2 اهتمام خاص ألنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا مكتب األمم املتحدة املعين ابملخد درات واجلرمية
  اخلدمات األخرى )امليزانية العادية(

  أفرقة اخلرباء املخصصة 
فريـر اخلــرباء املعــين بوتــع املبـاد  التوجيهيــة للمنســقني الــوطنيني بشــسن الصـكول املتصــلة ابإلرهــاب الكيميــائي والبيولــوجي  - 11

 1 (2004) 1540واإلشعاعي والنووي وقرار جملال األمن التابع ل مم املتحدة 
 1 اخلرباء املعين بوتع منهاج تدرييب  صصي عل  اإلنرتنت بشسن تقنيات التحقير اخلاصة لقنوات االتصال الرقمي فرير - 12
  األنشطة الفنية األخرى )امليزانية العادية/املوارد اخلارجة عن امليزانية( -ابء 

  املنشورات غري املتكررة
مبــاد  توجيهيــة للمنســقني الــوطنيني بشــسن الصــكول املتصــلة ابإلرهــاب الكيميــائي والبيولــوجي واإلشــعاعي والنــووي وقــرار  - 13

 1 (2004) 1540جملال األمن التابع ل مم املتحدة 
 1 القانونية الدولية ملكافحة اإلرهاب )تنقيال(دليل اإلدماج التشريعي ألحكام الصكول  - 14
 1 منهاج تدرييب  صصي عل  اإلنرتنت بشسن تقنيات التحقير اخلاصة لقنوات االتصال الرقمي - 15
 1 دليل عملي بشسن وتع بدائل لَس ن العائدين من املقاتلني اإلرهابيني األجانب - 16
الوكـاالت ايكوميـة االيـة لالسـتخبارات ومكافحـة اإلرهـاب )لتعزيـز تنفيـذ قـرارات دليل بشسن تعزيز التعاون والتنسير بني  - 17

 1 جملال األمن ذات الصلة واملمارسات اجليدة املعمول هبا يف املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب(
 1 منشور تقين بشسن مسائل مواتيعية  ددة متصلة مكافحة اإلرهاب - 18
 24 لشهرية لفرع منع اإلرهابالرسالة اإلخبارية ا - 19
 1 كتي ب  د ث عن تقدخ املساعدة يف جمال مكافحة اإلرهاب - 20

  املواد التقنية
مــن خــالل تزويــدها ابملــواد املرجعيــة ذات  “ونيــة املتعلقــة ابإلرهــاب الــدوااملــوارد القانونيــة اإللكرت ”حتــديث قاعــدة بيــاانت  - 21

 1 الصلة
 1 للتعلم يف جمال مكافحة اإلرهاب ومواصلة تطوير  تعهد املوقع الشبكي - 22
 1 حتديث املوقع الشبكي لفرع منع اإلرهاب ومواصلة تطوير  - 23
 1 تعهكد مرصد السوابر القضائية ل مريكتني - 24

  تعزيز الصكول القانونية
ملكافحــة اإلرهــاب وتنفيــذها )االجتمــاع ابلــدول األعضــاء وتقــدخ  19تشــ يع التصــدير علــ  الصــكول القانونيــة العامليــة الـــ - 25

 1 إحاطات ما(
التعاون مع املؤسسات األكادميية ومعاهد التدريب املهين الوطنية هبدف تعزيز التدريب املهـين القـانوين فيمـا يتصـل بقضـااي  - 26

 1 ن أجل بناء اخلربة القانونية يف جمال مكافحة اإلرهابمكافحة اإلرهاب م
  التعاون الدويل والتنسيا واالتصا  بني الو االت )امليزانية العادية/املوارد اخلارجة عن امليزانية( -جيل 

  تقدخ اخلدمات الفنية لالجتماعات املشرتكة بني الوكاالت
اإلرهــاب، مـــا يف ذلـــ  املشـــاركة التنســير واالتصـــال بـــني الوكــاالت بشـــسن تنفيـــذ اســـرتاتي ية األمــم املتحـــدة العامليـــة ملكافحـــة  - 27

االجتماعــات الــيت تعقــد مــع الكيــاانت األعضــاء يف فرقــة العمــل املعنيــة ابلتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب، واجتماعــات  يف
 15 قة عن فرقة العمل، وتوا رائسة تل  األفرقة العاملة أو االشرتال يف رائستهافرقة العمل، واألفرقة العاملة املنبث

املشـــاركة يف اجتماعـــات املنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة ودون اإلقليميــــة غـــري ذات الصـــلة بفرقـــة العمـــل والناشـــطة يف جمــــال  - 28
 20 مكافحة اإلرهاب

https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)


 املراقبة الدولية للمخدرات، ومنع اجلرمية واإلرهاب، والعدالة اجلنائية 16الباب 

 

17-05843 51/88 

 

 العدد النواتج
  اخلارجة عن امليزانية(التعاون التق  )امليزانية العادية/املوارد  -دا    

  اخلدمات االستشارية
الطلـب، بشـسن التصـدير علـ  الصـكول القانونيـة الدوليـة املتعلقـة منـع  تقدخ املساعدة التشريعية إحل الدول األعضاء، عنـد  - 29

 15 اإلرهاب وقمعه وتنفيذها
 4 تقدخ خدمات استشارية أخرى ذات صلة منع اإلرهاب - 30
 10 تتعلر بتقدخ املساعدة التقنية إحل الدول األعضاء يف جمال مكافحة اإلرهاب، بناء عل  طلبها وتع خط  - 31
 (2001) 1373جملـــال األمــــن  املشـــاركة يف الـــزايرات الـــيت تنظمهـــا جلنـــة مكافحـــة اإلرهــــاب لتقيـــيم حالـــة تنفيـــذ قـــرارات - 32

 10 (2014) 2178و  (2005) 1624 و
  الدورات التدريبية وايلقات الدراسية وحلقات العمل

بشسن تنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات الصـلة ابإلرهـاب، وبشـسن  حلقات عمل وطنية ودون إقليمية وأقاليمية - 33
التعاون الدوا يف املسائل اجلنائية املتصلة ابإلرهاب وجمموعة خمتارة من املسائل التقنية يف جمال منـع اإلرهـاب ومكافحتـه، 

كافحة اإلرهـاب وفقـا للـربامج القطريـة واإلقليميـة ذات يتم تنظيمها يف إطار املشروع العاملي املتعلر بتعزيز النظام القانوين مل
 120 الصلة التابعة ملكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية

  املشاريع امليدانية
 1 تطوير ودعم ورصد املشروع العاملي بشسن تعزيز النظام القانوين ملكافحة اإلرهاب - 34

  
 .23-16يف اجلدول  4الفرعي يرد توزيع املوارد للربانمج  16-109 
 

 23-16اجلدول 
 4االحتياجات من املوارد: الربانمج الفرعي   

 
 الوظائف  املوارد )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة( 

 2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     امليزانية العادية     
 8 8 168,5 2 168,5 2 ابلوظائفاملوارد املتعلقة  

 – – 182,2  207,9  املوارد غري املتعلقة ابلوظائف 

 8 8 350,7 2 376,4 2 اجملموع الفرعي 

 26 26 353,1 22 217,1 20 املوارد اخلارجة عن امليزانية

 34 34 703,8 24 593,5 22 اجملموع 

  
دوالر مقارنـة ابالعتمـادات املرصـودة للفـرتة  25 700اضفاتا قـدر  دوالر، الذي ميثل  2 350 700يغطي مبلغ  16-110 

مــن فةــة اخلــدمات العامــة  2، 3-ف 1، 4-ف 3، 5-ف 1، 1-مــد 1، متويــل مثــاين وظــائف )2016-2017
دوالر( واالحتياجات غري املتعلقة ابلوظائف، ما يف ذل  تكاليف االستشاريني  2 168 500)الرتب األخرى(( )

دوالر(، لتنفيـذ بـرانمج عمـل  182 200املوظفني واخلدمات التعاقدية ومصروفات التشـغيل العامـة ) واخلرباء وسفر
 مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية يف إطار هذا الربانمج الفرعي.

https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1624%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
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توقــع مكاســب  دوالر اضفاتــا يف االحتياجــات غــري املتعلقــة ابلوظــائف ان ــا عــن 25 700وميثــل النقصــان البــالغ  16-111 
 .2019-2018يف الكفاءة يعتزم املكتب حتقيقها يف فرتة السنتني 

دوالر، وســتغطي تكــاليف تــوفري  22 353 100مبلــغ  2019-2018تقــدَّر املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة للفــرتة  16-112 
 اخلدمات القانونية االستشارية وخدمات املساعدة التقنية للدول األعضاء.

 
 5الفرعي الربانمج   
  العدالة  
 دوالر 2 325 100االحتياجات من املوارد )قبل إعادة تقدير التكاليف(:   

يتوحل قسم العدالة التابع لشعبة العمليـات املسـؤولية الفنيـة عـن هـذا الـربانمج الفرعـي. وسـينفَّذ الـربانمج الفرعـي وفقـا  16-113 
مـــن اخلطـــة الربانجميـــة لفـــرتة الســـنتني  13مـــن الـــربانمج  5فرعـــي لالســـرتاتي ية املبينـــة ابلتفصـــيل يف إطـــار الـــربانمج ال

2018-2019. 
 

 24-16اجلدول 
 أهداف فرتة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء

نظـم للعدالـة اجلنائيـة تتسـم ابلفعاليـة تعزيز سـيادة القـانون ابعتبـار  أسـاس التنميـة املسـتدامة مـن خـالل منـع ارتكـاب اجلـرائم وتشـ يع إقامـة : هدف املنظمة
ل الدوليـة األخـرى ذات والنزاهة واإلنسانية واخلضوع للمساءلة، متشيا، مع معايري األمم املتحدة وقواعـدها يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة ومـع الصـكو 

 الصلة
 

 مقاييال األداء  

  اإلااز مؤشرات العامة األمانةاإلاازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

زايدة املساعدة املقدمة من مكتب األمم  )أ(
ـــــدعم  املتحـــــدة املعـــــين ابملخـــــدرات واجلرميـــــة ل
أنشـــــطة وتــــــع وحتـــــديث املعــــــايري والقواعــــــد 
الدوليــــــــة يف جمــــــــال منــــــــع اجلرميــــــــة والعدالــــــــة 
اجلنائيـة، مـن خـالل جلنـة األمـم املتحـدة ملنــع 

 اجلرمية والعدالة اجلنائية

عــدد معــايري وقواعــد األمــم املتحــدة اجلديــدة 
ذات الصلة م االت  ددة من منـع اجلرميـة 
والعدالة اجلنائية الـيت قامـت البلـدان بوتـعها 

 ديثها بدعم من املكتب، عند الطلبأو حت
 ]عدد معايري األمم املتحدة اإلتافية[

 2 2 1 1 األداء املستهدف
 3 1 1  املقدراألداء 

 1 2   األداء الفعلي

تصميم وتنفيذ مبادرات إلصالح نظـم  )ب(
منــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيــة يف إطـــار واليـــة 
املكتـــــب، وذلــــــ  وفقـــــا للمعــــــايري والقواعــــــد 
الدوليــــة املعمـــــول هبـــــا يف جمـــــال منـــــع اجلرميـــــة 

 والعدالة اجلنائية

عــدد البلـــدان اإلتــافية الـــيت تســـتخدم  ‘1’
واألدلة ومواد التـدريب واخلـدمات  األدوات

لتحســني  االستشــارية الــيت وتــعها املكتــب
اجلرميـــــــــــــة  اســـــــــــــرتاتي يات وتـــــــــــــدابري منـــــــــــــع

واإلجـــراءات واملمارســـات املتعلقـــة ابلعدالـــة 
 اجلنائية

 15 10 5 5 األداء املستهدف
 15 10 5  األداء املقدر
 30 10   األداء الفعلي

ـــــيت تتلقـــــ   ‘2’  عـــــدد البلـــــدان اإلتـــــافية ال
املســـــاعدة مـــــن املكتـــــب يف وتـــــع وتنفيـــــذ 

 15 10 5 5 األداء املستهدف
 15 10 5  األداء املقدر
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 مقاييال األداء  

  اإلااز مؤشرات العامة األمانةاإلاازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

ــــــة  ــــــع اجلرميــــــة وإصــــــالح العدال مبــــــادرات ملن
 اجلنائية

 30 10   األداء الفعلي

         
 العوامل اخلارجية

أهدافـه وإاازاتـه املتوقعـة، علـ  افـرتاض مـا يلـي: )أ( أن تلتـزم الـدول األعضـاء  ينتظر أن وقـر هـذا الـربانمج الفرعـي 16-114 
بوتع معايري وقواعد جديدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية و/أو حتديث واستعراض املعايري والقواعد القائمة؛ 

ع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وبوتــع )ب( أن تلتـزم الـدول األعضـاء بتطبيـر معـايري وقواعـد األمــم املتحـدة يف جمـال منـ
وتنفيذ اسرتاتي يات وسياسات وخطـ  علـ  الصـعيد االـي ترمـي إلجـراء إصـالحات يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة 
اجلنائية؛ )ج( أال ودث ع ز كبري يف املوارد اخلارجة عن امليزانية؛ )د( أن تتوافر اخلربة املتخصصة لتقـدخ املسـاعدة 

 تنفيذ األنشطة املقررة. ناسب؛ )هـ( أال حتول الظروف السائدة عل  أرض الواقع دونيف الوقت امل
 

 النواتج
 ، ستُن ز النواتج النهائية التالية:2019-2018خالل فرتة السنتني  16-115 
 

 25-16اجلدول 
 فئات النواتج والنواتج النهائية  

 
 العدد النواتج

  اهليئات ايكومية الدولية وهيئات اخلرباء )امليزانية العادية( تقدمي اخلدمات والتقارير إىل -ألف   
  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات
 2 جلسة عامة عن استخدام وتطبير معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية - 1

  التداوليةواثئا اهليئات 
 2 تقرير األمني العام عن استخدام وتطبير معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية - 2

  اخلدمات األخرى
  أفرقة اخلرباء املخصصة

 2 اجتماعات أفرقة اخلرباء بشسن أفضل ممارسات اإلصالح يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية - 3
  األنشطة الفنية األخرى )امليزانية العادية/املوارد اخلارجة عن امليزانية( -ابء 

  املنشورات غري املتكررة
 4 سلسلة كتي بات العدالة اجلنائية وما يتصل هبا من مناهج تدريبية - 4
 8 ل مم املتحدةتر ة األدوات املتعلقة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إحل اللغات الرتية  - 5

  التعاون التق  )امليزانية العادية/املوارد اخلارجة عن امليزانية( -جيل 



 التعاون الدويل ألغراض التنمية الرابع اجلزء
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 العدد النواتج
  اخلدمات االستشارية  
تقدخ الدعم الفـين والتقـين يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة إحل الـدول األعضـاء، واملنظمـات والوكـاالت األخـرى ذات  - 6

 25 واإلقليميةالصلة، والربامج الوطنية 
  الدورات التدريبية وايلقات الدراسية وحلقات العمل

 25 دورات تدريبية وحلقات دراسية وحلقات عمل بشسن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية - 7
  املشاريع امليدانية

املســـائل املتصـــلة منـــع اجلرميـــة مشـــاريع علـــ  الصـــعيد العـــاملي لـــدعم الـــدول األعضـــاء يف تنظـــيم األنشـــطة الراميـــة إحل معاجلـــة  - 8
 3 والعدالة اجلنائية، وتنفيذ تل  األنشطة ورصدها وتقييمها

  
 .26-16يف اجلدول  5يرد توزيع املوارد للربانمج الفرعي  16-116 
 

 26-16اجلدول 
 5االحتياجات من املوارد: الربانمج الفرعي   

 
 الوظائف  املوارد )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة( 

 2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     امليزانية العادية     
 8 8 218,8 2 218,8 2 املوارد املتعلقة ابلوظائف 

 – – 106,3  141,6  املوارد غري املتعلقة ابلوظائف 

 8 8 325,1 2 360,4 2 اجملموع الفرعي 

 44 44 958,9 94 047,1 73 اخلارجة عن امليزانيةاملوارد 

 52 52 284,0 97 407,5 75 اجملموع 

  
دوالر مقارنـة ابالعتمـادات املرصـودة للفـرتة  35 300دوالر، الذي ميثل اضفاتا قـدر   2 325 100يغطي مبلغ  16-117 

دوالر(  2 218 800( )2-ف 1، 3-ف 2، 4-ف 4، 5-ف 1، متويـــــــل مثـــــــاين وظـــــــائف )2016-2017
واالحتياجات غري املتعلقة ابلوظائف، ما يف ذل  تكاليف املوظفني األخرى وتكـاليف االستشـاريني واخلـرباء وسـفر 

 الربانمج الفرعي. دوالر(، لتنفيذ برانمج عمل املكتب يف إطار هذا 106 300املوظفني واخلدمات التعاقدية )
اتــا يف االحتياجــات حتــت بنــد االستشــاريني واخلــرباء ان ــا عــن توقــع دوالر اضف 35 300وميثــل النقصــان البــالغ  16-118 

 .2019-2018مكاسب يف الكفاءة يعتزم املكتب حتقيقها يف فرتة السنتني 
دوالر، وسـتغطي تكـاليف حتقيـر  94 958 900مبلـغ  2019-2018وتقدَّر املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة للفـرتة  16-119 

 ن خالل أنشطة وتع املعايري والتعاون التقين.أهداف الربانمج الفرعي، م
 



 املراقبة الدولية للمخدرات، ومنع اجلرمية واإلرهاب، والعدالة اجلنائية 16الباب 
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 6الربانمج الفرعي   
  الب وث وحتليل االجتاهات واألدلُة اجلنائية  
 دوالر 5 161 100االحتياجات من املوارد )قبل إعادة تقدير التكاليف(:   

تتــوحل شــعبة حتليــل السياســات والشــؤون العامــة املســؤولية الفنيــة عــن هــذا الــربانمج الفرعــي. وســينفَّذ الــربانمج الفرعــي  16-120 
مـن اخلطـة الربانجميـة لفـرتة السـنتني  13مـن الـربانمج  6وفقا لالسرتاتي ية املبينـة ابلتفصـيل يف إطـار الـربانمج الفرعـي 

2018-2019. 
 

 27-16اجلدول 
 السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداءأهداف فرتة 
ـــر الفعاليـــة يف صـــياغة : هقققدف املنظمقققة تعزيـــز املعرفـــة ابالجتاهـــات املواتـــيعية والشـــاملة لعـــدة قطاعـــات واملتعلقـــة بقضـــااي املخـــدرات واجلرميـــة مـــن أجـــل حَتقك

 دم اارز تو حتقير أهداف التنمية املستدامة املتفر عليها دوليا، السياسات ووتع االست اابت التنفيذية، ما يف ذل  استعراض التق
 

 مقاييال األداء  

  اإلااز مؤشرات العامة األمانةاإلاازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

تعزيــــــز إمكانيــــــة ايصــــــول علــــــ  املعرفــــــة  )أ(
املتزايــــــــدة مـــــــــا يتــــــــيال صـــــــــياغة اســـــــــت اابت 
اسرتاتي ية تعاجل املسائل القائمـة واملسـت دة 

 يف جماا املخدرات واجلرمية

ـــــــــــــــــواردة ز  ‘1’ ايدة عـــــــــــــــــدد اإلشـــــــــــــــــارات ال
ملنشــــــــــــــــــورات البحثيــــــــــــــــــة إحل الوعئــــــــــــــــــر ا يف
 املعلومات الصادرة عن املكتب أو

  2 400 2 500 2 600 األداء املستهدف
 2 100 2 400 2 500  األداء املقدر
 2 100 2 700   األداء الفعلي

زايدة النسبة املةويـة للتقييمـات اإلجيابيـة  ‘2’ 
يتعلـــر  ألمهيـــة وفائـــدة نتـــائج األ ـــاث يف مـــا
 بصياغة االست اابت االسرتاتي ية

  60 70 72 األداء املستهدف
  60 70  األداء املقدر
  65   األداء الفعلي

زايدة عــدد جمموعــات البيــاانت القطريــة  ‘3’ 
الطلــــب علــــ  الــــيت تُنشــــر )مصــــنَّفة  ســــب 
املخــــــــدرات،  املخــــــــدرات، واملعــــــــروض مــــــــن

 واجلرمية، والعدالة اجلنائية(
]عــدد جمموعــات البيــاانت القطريــة املتعلقــة 

 ابملخدرات[

  600 700 800 األداء املستهدف
  600 700  األداء املقدر
  700   األداء الفعلي

]عــــــدد نقـــــــا  البيـــــــاانت القطريـــــــة املتعلقـــــــة  
 ابجلرمية[

  - - 6 500 األداء املستهدف
  - 6 000  األداء املقدر
  -   األداء الفعلي

زايدة القدرة عل  إنتاج وحتليل وتبادل )ب( 
ــــاانت اإلحصــــائية املتعلقــــة ابالجتاهــــات،  البي
مـــــا يف ذلـــــ  االجتاهـــــات املتعلقـــــة ابملســـــائل 
املســـــت دة يف جمـــــال املخـــــدرات ويف جـــــرائم 

  ددة

زايدة عــدد الــدول األعضــاء الــيت تتلقــ   ‘1’
التــــــــدريب املوجــــــــه أو غــــــــري  مــــــــن أشــــــــكال 
املســـــاعدة التقنيـــــة يف جمـــــال  ـــــع البيـــــاانت 
وحتليـــــل املســـــائل يف إطـــــار واليـــــة املكتـــــب، 

يف ذلــــ  اســــتعراض التقــــدم ااــــرز تـــــو  مــــا

  20 25 26 األداء املستهدف
  20 25  األداء املقدر
  40   األداء الفعلي
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 مقاييال األداء  

  اإلااز مؤشرات العامة األمانةاإلاازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

 ات الصلةحتقير أهداف التنمية املستدامة ذ
زايدة عدد الـدول األعضـاء الـيت تتلقـ   ‘2’ 

املساعدة علـ  تـوفري بيـاانت دقيقـة وموثوقـة 
يف الوقت املناسب من خالل األجزاء ذات 
الصــــــلة مــــــن االســــــتبيان اخلــــــاص ابلتقــــــارير 

 السنوية

    5 املستهدفاألداء 
     األداء املقدر
     األداء الفعلي

زايدة عدد الـدول األعضـاء الـيت تتلقـ   ‘3’ 
املســـــاعدة هبـــــدف تبـــــادل املعـــــارف التقنيـــــة 
للخـــــرباء يف جمـــــال  ـــــع البيـــــاانت وحتليلهـــــا 

 وتقييمها

    4 األداء املستهدف
     األداء املقدر
     األداء الفعلي

القـــــــدرات العلميـــــــة ويف جمـــــــال حتســـــــن )ج( 
ـــة الســـتيفاء املعـــايري املهنيـــة  التحـــرايت اجلنائي
املالئمـــة، مـــا يشـــمل زايدة اســـتخدام ونشــــر 
املعلومــــــــــات العلميــــــــــة والبيــــــــــاانت املخربيــــــــــة 
ألغــراض أنشــطة التعــاون بــني الوكــاالت ويف 
العمليـــات االســـرتاتي ية والسياســـات وا ـــاذ 

 القرارات

لمؤسســـات الــــيت زايدة النســـبة املةويــــة ل ‘1’
تتلقـــــ  مســـــاعدة مـــــن املكتـــــب وتُبلدـــــغ عـــــن 
ـــــة وقـــــدرا ا يف جمـــــال  حتســـــن قـــــدرا ا العلمي

 التحرايت اجلنائية

 85 87 85 87 األداء املستهدف
 85 87 87  األداء املقدر
 85 85   األداء الفعلي

زايدة عــدد املختــربات املشــاركة بفعاليــة  ‘2’ 
 يف عمليات التعاون الدوا

 120 130 125 130 األداء املستهدف
 120 130 125  األداء املقدر
 120 130   األداء الفعلي

زايدة النســـــبة املةويـــــة للمختـــــربات الـــــيت  ‘3’ 
تبلــــغ عــــن مشــــاركتها يف بيــــاانت التحــــرايت 
اجلنائيــــة و/أو عــــن اســــتعماما مــــا يف تنفيــــذ 
أنشـطة مشـرتكة بـني الوكـاالت مـع ســلطات 

والســـــــــــلطات التنظيميـــــــــــة إنفـــــــــــاذ القـــــــــــانون 
والقضــــــــــــــائية والصــــــــــــــحية و/أو يف إجــــــــــــــراء 

 حتليالت االجتاهات

 80 80 80 80 األداء املستهدف
 75 80 80  األداء املقدر
 80 80   األداء الفعلي

  
 العوامل اخلارجية

)أ( أن تتـوافر البيـاانت الكافيـة ينتظر أن وقر الربانمج الفرعـي األهـداف واإلاـازات املتوقعـة منـه ابفـرتاض مـا يلـي:  16-121 
عـــن املخــــدرات واجلرميــــة وقيــــام الــــدول األعضــــاء ابإلبــــال  عنهــــا؛ )ب( أن تعطــــي ايكومــــات أولويــــة عليــــا إلجيــــاد 

جمـــال  القـــدرات أو تعزيزهـــا يف ا ـــال العلمـــي ويف جمـــال التحـــرايت اجلنائيـــة، وأن تلتـــزم بتنفيـــذ أفضـــل املمارســـات يف
بـــدمج خمتـــربات التحـــرايت اجلنائيـــة العلميـــة يف األطـــر الوطنيـــة ملكافحـــة املخـــدرات ومنـــع التحـــرايت اجلنائيـــة، وتقـــوم 

حتصــل علــ  الــدعم  اجلرميــة؛ )ج( أن تعطــي املختــربات الوطنيــة مســسلة تــمان اجلــودة أولويــة يف جــدول عملهــا، وأن
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ا ومـع السـلطات املعنيـة، مـا يف املالئم من املسـتوايت املؤسسـية العليـا؛ )د( أن تتعـاون املختـربات الوطنيـة يف مـا بينهـ
( أن ـبينهــا ومــع املكتــب؛ )هــ مــا ذلــ  ســلطات إنفــاذ القــانون، والســلطات التنظيميــة والصــحية داخــل البلــدان ويف

تواصــل الــدول األعضــاء إعطــاء األولويــة للسياســات القائمــة علــ  األدلــة وتطــوير الــربامج ودعــم اجلهــود الــيت يبــذما 
ة ابالجتاهـــات املواتـــيعية والشـــاملة لعـــدة قطاعـــات يف مـــا يتصـــل مســـسليت املخـــدرات املكتـــب مـــن أجـــل تعزيـــز املعرفـــ

 واجلرمية؛ )و( أال ودث ع ز كبري يف املوارد اخلارجة عن امليزانية.
 

 النواتج
 ، ستُن ز النواتج النهائية التالية:2019-2018خالل فرتة السنتني  16-122 
 

 28-16اجلدول 
 لنهائيةفئات النواتج والنواتج ا  

 
 العدد النواتج

  تقدمي اخلدمات والتقارير إىل اهليئات ايكومية الدولية وهيئات اخلرباء )امليزانية العادية( -ألف   
  جلنة املخدرات

  واثئا اهليئات التداولية
اســـتبياانت التقـــارير الســـنوية تقريـــر ســـنوي عـــن ايالـــة يف العـــا  يف مـــا يتعلـــر بتعـــاطي املخـــدرات، اســـتنادا إحل الـــردود علـــ   - 1

 2 واملعلومات التكميلية املقدمة من ايكومات
  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

والعدالـــة اجلنائيـــة، اســـتنادا  تقريـــر ســـنوي عـــن اجتاهـــات اجلرميـــة يف العـــا  واملســـائل املســـت دة واالســـت اابت يف جمـــال منـــع اجلرميـــة - 2
 2 االستقصائية السنوية املتعلقة ابجتاهات اجلرمية، واملعلومات التكميلية املقدمة من ايكوماتالردود عل  الدراسة  إحل

  اخلدمات األخرى
  أفرقة اخلرباء املخصصة

 2 اجتماعات سنوية للفرير الدوا الدائم املعين ابألدلة اجلنائية - 3
 1 املعين لحصاءات املخدرات واجلرمية اجتماع فرير اخلرباء - 4
 2 التقرير العاملي عن املخدراتالل نة االستشارية العلمية املعنية لعداد  - 5
  األنشطة الفنية األخرى )امليزانية العادية/املوارد اخلارجة عن امليزانية( -ابء 

  املنشورات املتكررة
 4 التقارير نصف السنوية عن املضبوطات من املخدرات - 6
 1 )نصف سنوية( نشرة عن املخدرات - 7
 1 )نصف سنوي( منتدى حول اجلرمية وا تمع - 8
 1 التقرير العاملي عن االجتار ابألشخاص - 9

 4 معلومات مستكملة عن برانمج الرصد العاملي للمخدرات االصطناعية: التحليل واإلبال  واالجتاهات - 10
 2 عل  الدراسة االستقصائية السنوية املتعلقة ابجتاهات اجلرمية إحصاءات دولية بشسن اجلرمية، تعد استنادا إحل الردود - 11
 2 إحصاءات دولية بشسن املخدرات غري املشروعة، تعد استنادا إحل الردود عل  استبيان التقرير السنوي - 12
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 العدد النواتج
وحتليلهــــا/حتليالت أدلــــة/مباد  توجيهيــــة عــــن الــــنهج اإلجرائيــــة والطــــرق التحليليــــة للكشــــف عــــن املــــواد اخلاتــــعة للرقابــــة  - 13  

 2 التحرايت اجلنائية، واإلجراءات املختربية العملية وأفضل املمارسات
 2 قاعدة بياانت عل  اإلنرتنت عن فرادى حاالت تب  املخدرات - 14
 أدلـة أو مبــاد  توجيهيـة معــاد طبعهــا أو منقحـة بشــسن أســاليب الكشـف عــن العقــاقري اخلاتـعة للمراقبــة وحتليلهــا/حتليالت - 15

 2 التحرايت اجلنائية
 2 تقرير عن املخدرات يف العا  - 16
 2 منشورات تقنية عن حالة اجلرمية والعدالة يف العا  - 17

  مواد تقنية
 10 تنفيذ نظم رصد عل  الصعيد الوطين، ونشر استقصاءات عن رصد اااصيل غري املشروعة - 18
 8 متصلة بذل تنفيذ برامج لضمان اجلودة ونشر تقارير  - 19
 2 عينة مرجعية للمختربات الوطنية العاملة يف جمال فح  املخدرات 1 000توفري ما يقرب من  - 20
 2 جمموعة أدوات الختبار املخدرات والسالئف وللتحقير يف مواقع اجلرائم 400تزويد السلطات الوطنية ما يقرب من  - 21
 1 مذكرات علمية وتقنية - 22
 4 ببليوغرافيات ومقاالت منتقاة بشسن حتديد املخدرات واملواد الكيميائية والسالئف اخلاتعة للرقابة وحتليلها - 23
 1  وذج تدرييب عن حتليل املخدرات/السالئف ودعم التحرايت اجلنائية يف جمال مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية - 24
  رد اخلارجة عن امليزانية(التعاون التق  )امليزانية العادية/املوا -جيل 

  اخلدمات االستشارية
تقــدخ مشــورة اخلــرباء للــدول األعضــاء بشــسن إجــراء الدراســات االستقصــائية املتعلقــة مكافحــة املخــدرات واجلرميــة )دراســات  - 25

 4 إحل ذل ( استقصائية بشسن استخدام املخدرات، وزراعة  اصيل املخدرات وإنتاجها، والفساد، وتحااي اجلرمية، وما
تقــدخ إســهامات عاليــة اجلــودة يف صــورة دعــم علمــي ومعلومــات ومشــورة إحل ايكومــات واملنظمــات واملؤسســات الوطنيــة  - 26

 2 والدولية بشسن طائفة واسعة من املسائل العلمية والتقنية
  الدورات التدريبية وايلقات الدراسية وحلقات العمل

اجتماعات عل  الصعيدين اإلقليمـي ودون اإلقليمـي لرؤسـاء خمتـربات التحـرايت اجلنائيـة ومـوظفي تنظيم حلقات عمل أو  - 27
إنفــاذ القــانون والســلطات القضــائية، لتعزيــز التعــاون بــني خــدمات املختــربات والوكــاالت العاملــة يف جمــال مراقبــة املخــدرات 

 2 ومنع اجلرمية
 2 التحرايت اجلنائيةتنظيم دورات تدريبية/جوالت دراسية لعلماء  - 28

  املشاريع امليدانية
 2 تنفيذ مشاريع وطنية وإقليمية تتصل بتعزيز و/أو إنشاء خمتربات للتحرايت اجلنائية عل  الصعيد الوطين - 29

  
 .29-16يف اجلدول  6ويرد توزيع املوارد للربانمج الفرعي  16-123 
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 29-16اجلدول 
 6الربانمج الفرعي االحتياجات من املوارد:   

 
 الوظائف  املوارد )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة( 

 2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     امليزانية العادية     
 18 18 757,1 4 757,1 4 املوارد املتعلقة ابلوظائف 

 – – 404,0  530,8  املوارد غري املتعلقة ابلوظائف 

 18 18 161,1 5 287,9 5 اجملموع الفرعي 

 75 75 402,8 59 647,6 60 املوارد اخلارجة عن امليزانية

 93 93 563,9 64 935,5 65 اجملموع 

  
دوالر مقارنـــــة ابعتمـــــادات الفـــــرتة  126 800دوالر، الـــــذي يعكـــــال نقصـــــاان قـــــدر   5 161 100يغطـــــي مبلـــــغ  16-124 

، 2-ف 1، و 3-ف 5، و 4-ف 5، و 5-ف 3، و 2-مــــــــــــــــد 1وظيفــــــــــــــــة ) 18، متويــــــــــــــــل 2016-2017
 4 757 100مــن فةــة اخلــدمات العامــة )الرتــب األخــرى(( ) 2فةــة اخلــدمات العامــة )الرتبــة الرئيســية(، و  مــن 1 و

دوالر( واالحتياجـــات غـــري املتصـــلة ابلوظـــائف، مـــا يف ذلـــ  تكـــاليف املـــوظفني األخـــرى، وتكـــاليف االستشـــاريني، 
دوالر(،  404 000وسـفر املـوظفني، واخلـدمات التعاقديـة، ومصـروفات التشـغيل العامـة، واللـوازم واملـواد ) واخلرباء،

 لتنفيذ برانمج عمل مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية يف إطار هذا الربانمج الفرعي.
صلة ابلوظائف ان ا عـن توقـع مكاسـب دوالر اضفاتا يف االحتياجات غري املت 126 800ويعكال نقصان قدر   16-125 

 .2019-2018يف الكفاءة يعتزم املكتب حتقيقها يف فرتة السنتني 

دوالر وستغطي اجلـزء  59 402 800مبلغ قدر   2019-2018وتُقدَّر املوارد اخلارجة عن امليزانية لفرتة السنتني  16-126 
ارد اخلارجة عن امليزانية أيضا أنشطة معهـد األمـم املتحـدة األكرب من األنشطة يف إطار الربانمج الفرعي. وتشمل املو 

 األقاليمي أل اث اجلرمية والعدالة.
 

 7الربانمج الفرعي   

  دعل السياسات  
 دوالر 1 820 400االحتياجات من املوارد )قبل إعادة تقدير التكاليف(:   

فنيـــة عـــن الـــربانمج الفرعـــي. وســـينفَّذ الـــربانمج الفرعـــي وفقـــا تتـــوحل شـــعبة حتليـــل السياســـات والشـــؤون العامـــة املســـؤولية ال 16-127 
 .2019-2018من اخلطة الربانجمية لفرتة السنتني  13من الربانمج  7لالسرتاتي ية املفصلة يف إطار الربانمج الفرعي 
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 30-16اجلدول 
 أهداف فرتة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء

اتساق السياسات واالست اابت التنفيذيـة، فضـال عـن اإلصـالحات املؤسسـية املناسـبة، مـن أجـل زايدة الفعاليـة يف مراقبـة املخـدرات ومنـع : املنظمةهدف 
 اجلرمية والعدالة اجلنائية
 

 مقاييال األداء  

  اإلااز مؤشرات العامة األمانةاإلاازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

الصـلة  ازدايد الوعي العام ابملسـائل ذات )أ(
ابملخدرات واجلرمية واإلرهاب لميع أشكاله 

لقانونيــة ومظـاهر ، وبصـكول األمـم املتحـدة ا
الصـلة منــع اجلرميــة  ومعايريهـا وقواعــدها ذات

 والعدالة اجلنائية

زايدة عدد من يطلع من األفراد الزائرين  ‘1’
علـــ  املعلومـــات املتاحـــة يف املوقـــع الشـــبكي 
للمكتــــــب، والــــــذين يتبعـــــــون املكتــــــب عـــــــرب 

 وسائل التواصل االجتماعي
 ]عدد األفراد الزائرين يف الشهر[

 213 000 225 000 270 000 290 000 األداء املستهدف
 200 000 260 000 300 000  األداء املقدر
 250 000 315 000   األداء الفعلي

   150 000 170 000 األداء املستهدف ]عدد املتابعني عل  موقع فيسبول[ 
  120 000 165 000  األداء املقدر
 38 300 140 000   األداء الفعلي

   80 000 87 000 األداء املستهدف ]عدد املتابعني عل  موقع تويرت[ 
  65 000 85 000  األداء املقدر
 38 000 76 000   األداء الفعلي

ــــــــيت جيــــــــري  ‘2’  زايدة عــــــــدد املنشــــــــورات ال
 تنزيلها من املوقع الشبكي للمكتب

 ]عدد املنشورات اليت جيري تنزيلها شهراي[

  14 500 15 000 60 000 امدف
 14 000 14 500 50 000  التقدير

 14 000 14 500   األداء الفعلي

النهــــــوض بقــــــدرات الــــــدول األعضــــــاء  )ب(
االتفاقيــــات واملعــــايري والقواعـــــد علــــ  تنفيــــذ 

الدوليـــة ذات الصـــلة يف إطـــار واليـــة املكتـــب 
مـــن خـــالل الشـــراكات مـــع كيـــاانت ا تمـــع 

 املدين ذات الصلة

زايدة عـــــــدد كيـــــــاانت ا تمـــــــع املـــــــدين  ‘1’
املشــــــاركة يف اجتماعــــــات األمــــــم املتحــــــدة، 
حســــــــــــــب االقتضــــــــــــــاء ووفقــــــــــــــا، للقواعــــــــــــــد 

 تحدةواإلجراءات املعمول هبا يف األمم امل

    307 األداء املستهدف
   305  األداء املقدر
  295   األداء الفعلي

زايدة عــــدد الشــــراكات و/أو اتفاقــــات  ‘2’ 
التمويــل املربمــة مــع ايكومــات واملؤسســات 
واملنظمـــات غـــري ايكوميـــة وغـــري ذلـــ  مـــن 
منظمــــات ا تمــــع املــــدين وكيــــاانت القطــــاع 

 اخلاص ذات الصلة
 التمويل[]قيمة صكول 

 570 األداء املستهدف
ــــــــــــــون  ملي

 دوالر

570 
مليــــــــــــــــــــــون 

 دوالر

500 
ـــــــــــــــــــــــــــــون  ملي

 دوالر

450 
مليـــــــــــــــون 

 دوالر
 570  األداء املقدر

مليــــــــــــــــــــــون 
 دوالر

500 
ـــــــــــــــــــــــــــــون  ملي

 دوالر

485 
مليـــــــــــــــون 

 دوالر
 585   األداء الفعلي

ـــــــــــــــــــــــــــــون  ملي
 دوالر

605 
ماليــــــــــني 

 دوالر
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 العوامل اخلارجية

الـــربانمج الفرعـــي أهدافـــه وإاازاتـــه املتوقعـــة علـــ  افـــرتاض مـــا يلـــي: )أ( أال وـــدث ع ـــز كبـــري مـــن املتوقـــع أن وقـــر  16-128 
النتـائج يف  املوارد اخلارجة عن امليزانية؛ )ب( وأن تواصل الدول األعضـاء دعـم تنفيـذ مفهـوم اإلدارة القائمـة علـ  يف

 املكتب.
 

 النواتج

 :2019-2018ة السنتني ستُن ز النواتج النهائية التالية خالل فرت  16-129 
 

 31-16اجلدول 
 فئات النواتج والنواتج النهائية  

 
 العدد النواتج

  األنشطة الفنية األخرى )امليزانية العادية/املوارد اخلارجة عن امليزانية( - ألف  
  املنشورات املتكررة

الوقايـة مـن املخـدرات وتـوفري العـالج والتسهيـل والتنميـة بياانت عل  اإلنرتنت للمنظمات غري ايكومية العاملـة يف جمـاالت  - 1
ار ابلبشر  1 البديلة، ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ومكافحة الفساد، ومكافحة االجت 

 24 رسالة إخبارية إلكرتونية شهرية للمكتب - 2
 8 أخرىكتيبات، وفقرات تلفزيونية وإذاعية لتوعية اجلمهور ومقابالت ومواد تروجيية  - 3

  مناسبات خاصة
مواصـــلة اســـتحداث مبـــادرات جديـــدة جلمـــع األمـــوال وإقامـــة شـــراكات اســـرتاتي ية مـــع الـــدول األعضـــاء ووكـــاالت األمـــم  - 4

 1 املتحدة واملؤسسات املالية الدولية واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص
حزيران/يونيـه(، واليـوم  26املخـدرات واالجتـار غـري املشـروع هبـا )محالت لالحتفال ابليوم الدوا ملكافحة إساءة اسـتعمال  - 5

متوز/يوليــه(، مــا يف  30ي ملكافحــة االجتــار ابألشــخاص )كــانون األول/ديســمرب(، واليــوم العــامل  9الــدوا ملكافحــة الفســاد )
اعي ودعـــم املكاتـــب ذلـــ  تصـــميم الشـــعارات، والشـــارات، واملـــواد الرتوجييـــة، والتوعيـــة عـــن طريـــر مواقـــع التواصـــل االجتمـــ

 6 امليدانية يف جمال االتصاالت الفنية
  مواد تقنية

 1 تصميم وصيانة وحتسني املوقع الشبكي للمكتب وقنوات وسائل التواصل االجتماعي - 6
  موارد تعية بصرية

مكتبــة الصــور الفوتوغرافيــة  إصــدار جمموعــة مــن الصــور الفوتوغرافيــة املتعلقــة مواتــيع املخــدرات واجلرميــة واإلرهــاب، وتعهــد - 7
 1 املوجودة عل  اإلنرتنت وعل  قرص صلب

 1 إصدار أشرطة فيديو تروجيية - 8
  التعاون الدويل والتنسيا واالتصا  بني الو االت -ء اب

  تقدخ اخلدمات الفنية لالجتماعات املشرتكة بني الوكاالت
املشـــاركة يف الل نـــة الرفيعـــة املســـتوى املعنيـــة ابلـــربامج واالجتماعـــات التنســـير واالتصـــال يف مـــا بـــني الوكـــاالت مـــن خـــالل  - 9

 1 املشرتكة بني الوكاالت داخل منظومة األمم املتحدة
  

 .32-16يف اجلدول  7يرد توزيع املوارد للربانمج الفرعي  16-130 
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 32-16اجلدول 
 7االحتياجات من املوارد: الربانمج الفرعي   

 
 الوظائف  دوالرات الوالايت املتحدة(املوارد )آبالف  

 2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     امليزانية العادية     
 6 6 811,2 1 811,2 1 املوارد املتعلقة ابلوظائف 

 – – 9,2  31,6  املوارد غري املتعلقة ابلوظائف 

 6 6 820,4 1 842,8 1 اجملموع الفرعي 

 23 23 448,9 13 675,1 11 املوارد اخلارجة عن امليزانية

 29 29 269,3 15 517,9 13 اجملموع 

  
-2016دوالر مقارنة ابعتمادات الفـرتة  22 400دوالر، الذي يعكال نقصاان قدر   1 820 400يغطي مبلغ  16-131 

 811 200( )2-ف 1 و ،3-ف 1، و 4-ف 1، و 5-ف 2، و 1-مــــد 1، متويـــل ســـت وظـــائف )2017
دوالر(،  9 200دوالر( واالحتياجات غري املتصلة ابلوظائف، ما يف ذل  سفر املـوظفني واخلـدمات التعاقديـة ) 1

 لتنفيذ برانمج عمل املكتب يف إطار هذا الربانمج الفرعي.
بنــد اخلـــدمات التعاقديـــة دوالر اضفاتـــا يف املــوارد غـــري املتصـــلة ابلوظــائف حتـــت  22 400ويعكــال نقصـــان قــدر   16-132 

 .2019-2018ان ا عن توقع مكاسب يف الكفاءة يعتزم املكتب حتقيقها يف فرتة السنتني 

دوالر وســـتكمل  13 448 900مبلـــغ قـــدر   2019-2018وتقـــد ر املـــوارد اخلارجـــة عـــن امليزانيـــة لفـــرتة الســـنتني  16-133 
 موارد امليزانية العادية يف تنفيذ الربانمج الفرعي.

 
 8الربانمج الفرعي   

  التعاون التق  والدعل امليداين  
 دوالر 1 059 000تقدير التكاليف(:  االحتياجات من املوارد )قبل إعادة  

تتــوحل شــعبة العمليــات املســؤولية الفنيــة عــن هــذا الــربانمج الفرعــي. وســُينفَّذ الــربانمج الفرعــي وفقــا لالســرتاتي ية املبينــة  16-134 
 .2019-2018من اخلطة الربانجمية لفرتة السنتني  13من الربانمج  8ار الربانمج الفرعي ابلتفصيل يف إط
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 33-16اجلدول 
 

 أهداف فرتة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء
 للدول األعضاءتوفري برامج جمدية تتسم ابلكفاءة والفعالية يف جمال مراقبة املخدرات واجلرمية : هدف املنظمة

 
 مقاييال األداء  

  اإلااز مؤشرات العامة األمانةاإلاازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

تعزيـــــــز التعـــــــاون بـــــــني الـــــــدول األعضـــــــاء  )أ(
والكيـــاانت اإلقليميـــة والشـــركاء ويف مـــا بينهـــا 

 واجلرميةيف املسائل املتعلقة مراقبة املخدرات 

الــــــــربامج  زايدة عــــــــدد البلــــــــدان املشــــــــاركة يف
 املتكاملة املنفذة يف امليدان

   107 115 األداء املستهدف
   107  األداء املقدر

     الفعلي األداء
زايدة قــــــدرة الــــــدول األعضــــــاء علــــــ  )ب( 
دي لل رميــــــــــــة املنظمــــــــــــة واالجتــــــــــــار التصــــــــــــ
املشـــــروع علـــــ  الصـــــعيدين اإلقليمـــــي  غـــــري

 واألقاليمي

زايدة النســـــبة املةويـــــة للـــــدول األعضـــــاء الـــــيت 
تعــــرب عــــن الرتــــا عــــن املشــــورة املقدمــــة يف 
جمال السياسـات، واخلـربة التقنيـة، والتنسـير، 
وغــري ذلــ  مــن أشــكال الــدعم الــيت تقــدمها 

 الشبكة امليدانية

   80 85 األداء املستهدف
   75  األداء املقدر

     الفعلي األداء

  
 العوامل اخلارجية

من املتوقع أن وقر الربانمج الفرعـي أهدافـه وإاازاتـه املتوقعـة علـ  افـرتاض مـا يلـي: )أ( أن تتـوافر، بصـفة مسـتمرة،  16-135 
موارد من خارج امليزانية لربامج املكتب املتكاملة وعملياته امليدانية؛ )ب( وأن تكون الدول األعضاء مستعدة لتوفري 

بشــرو  ميســرة علــ  صــعيد الــربامج؛ )ج( وأن تيســر ازليــات اإلقليميــة الفعالــة والتعــاون مــع الشــركاء متويــل خمصــ  
الوطنيني الن اح يف تنفيذ الربامج؛ )د( وأال حتول الظروف التشغيلية السائدة عل  أرض الواقع دون تنفيـذ األنشـطة 

 املقررة.
 

 النواتج

 :2019-2018ل فرتة السنتني ستُن ز النواتج النهائية التالية خال 16-136 
 

 34-16اجلدول 

 فئات النواتج والنواتج النهائية  
 

 العدد النواتج
  األنشطة الفنية األخرى )موارد خارجة عن امليزانية( - ألف  
إقليميــة اجتماعــات وأفرقــة عاملــة للخــرباء مــع الــدول األعضــاء بشــسن أولــوايت املكتــب االســرتاتي ية والربانجميــة، ومبــادرات  - 1

 1 جديدة، وبرامج جديدة مشرتكة وإقامة شبكات للتواصل فيما بني اخلرباء
 1 دعم املكاتب امليدانية واإلشراف عليها يف ا الني االسرتاتي ي والتشغيلي - 2
 1 تقدخ خدمات فنية ألجهزة الرقابة واالستعراض - 3
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 العدد النواتج
  التعاون التق  )خارج امليزانية( - ابء  

  االستشاريةاخلدمات 
تقــدخ خــدمات استشــارية للــدول األعضــاء وغريهــا مــن أصــحاب املصــلحة املعنيــني بشــسن االســرتاتي يات واملفــاهيم وأطــر  - 4

 1 التعاون من أجل ا اذ إجراءات يف ا االت اليت تشملها والية املكتب
  التالية:التعاون التقين والدعم امليداين: تنفيذ الربامج واملشاريع امليدانية 

 1 حافظات الربامج يف أمريكا الالتينية )الربازيل وبريو وكولومبيا واملكسي ( وأمريكا الوسط  - 5
 1 برانمج لبلدان آسيا الوسط  - 6
 1 إطار شراكة اسرتاتي ية لشرق أورواب - 7

  الربامج القطرية
 1 أفغانستان - 8
 1 املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة  - 9

 1 إندونيسيا - 10
 1 ميا ار - 11
 1 اإلسالمية( -إيران ) هورية  - 12
 1 ابكستان - 13
 1 قريغيزستان - 14
 1 فييت انم - 15

 1 الربامج اإلقليمية
 1 أفغانستان والبلدان ا اورة - 16
 1 شرق أفريقيا - 17
 1 جنوب آسيا - 18
 1 جنوب شرق أورواب - 19
 1 آسياجنوب شرق  - 20
 1 اجلنوب األفريقي - 21
 1 غرب أفريقيا - 22
 1 الدول العربية - 23
 1 منطقة البحر الكارييب - 24

  
 .35-16يف اجلدول  8يرد توزيع املوارد للربانمج الفرعي  16-137 
 

  



 املراقبة الدولية للمخدرات، ومنع اجلرمية واإلرهاب، والعدالة اجلنائية 16الباب 

 

17-05843 65/88 

 

 35-16اجلدول 
 8االحتياجات من املوارد: الربانمج الفرعي   

 
 الوظائف  الوالايت املتحدة(املوارد )آبالف دوالرات  

 2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     امليزانية العادية     
 4 4 059,0 1 874,9 املوارد املتعلقة ابلوظائف 

 – – – 4,1  املوارد غري املتعلقة ابلوظائف 

 4 4 059,0 1 879,0  اجملموع الفرعي 

 58 58 304,6 18 248,7 21 املوارد اخلارجة عن امليزانية

 62 62 363,6 19 127,7 22 اجملموع 

  
دوالر مقارنــــة ابعتمــــادات الفــــرتة  180 000دوالر، الــــذي يعكــــال زايدة صــــافيها  1 059 000ســــيغطي مبلــــغ  16-138 

العامـــة )الرتـــب األخـــرى(( مـــن فةـــة اخلدمـــة  2، و 4-ف 1، و 2-مـــد 1، متويـــل أربـــع وظـــائف )2016-2017
 لتنفيذ برانمج عمل املكتب يف إطار هذا الربانمج الفرعي.

دوالر أساســـا  صـــيَ  املـــوارد الالزمـــة لفـــرتة الســـنتني للقيـــام يف فـــرتة الســـنتني  180 000وتعكـــال زايدة صـــافيها  16-139 
( مـن وظيفـة متـول 2-مـدبتحويل وظيفة مدير شعبة العمليـات وانئـب املـدير التنفيـذي للمكتـب ) 2016-2017

 من املوارد اخلارجة عن امليزانية إحل وظيفـة مُتـول مـن امليزانيـة العاديـة، علـ  تـو مـا اعُتمـد عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة
70/247. 

دوالر، وســـتغطي  18 304 600مبلـــغ قـــدر   2019-2018تقـــدر املـــوارد اخلارجـــة عـــن امليزانيـــة لفـــرتة الســـنتني  16-140 
 تكاليف اإلدارة العامة لربانمج املكتب للتعاون الفين يف امليدان وإااز  واإلشراف عليه.

 
 9الربانمج الفرعي   

تقققدمي خققدمات األمانققة والققدعل الفقق  إىل اهليئققات ايكوميققة الدوليققة ل مققل املت ققدة   
  ومؤمتر األمل املت دة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية واهليئة الدولية ملراقبة املخدرات،

 دوالر 9 111 300االحتياجات من املوارد )قبل إعادة تقدير التكاليف(:   

تتــوحل شــعبة شــؤون املعاهــدات املســؤولية الفنيــة عــن الــربانمج الفرعــي. وســيُنفَّذ الــربانمج الفرعــي وفقــا لالســرتاتي ية  16-141 
 .2019-2018من اخلطة الربانجمية لفرتة السنتني  13من الربانمج  9املبينة ابلتفصيل يف إطار الربانمج الفرعي 

 
  

https://undocs.org/ar/A/RES/70/247
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 36-16اجلدول 
 املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداءأهداف فرتة السنتني واإلجنازات 

ال متكــني اميةــات ايكوميــة الدوليــة التابعــة ل مــم املتحــدة الــيت تُعــجل بقضــااي املخــدرات واجلرميــة واإلرهــاب مــن  ديــة وظائفهــا علــ  تــو فعَّــ: هققدف املنظمققة
لنهـوض ابلواليـة املسـندة إليهـا موجـب املعاهـدات واملتمثلـة يف رصـد وتعزيـز تنفيـذ للنهوض ابلوالايت املنوطة هبـا؛ ومتكـني اميةـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات مـن ا

 ع بدور  االستشارياملعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات واالمتثال الكامل ما؛ ومتكني مؤمتر األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من االتطال
 

 مقاييال األداء  

  اإلااز مؤشرات العامة األمانةاإلاازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

تعزيــــز عمليــــات ا ــــاذ القــــرارات وتوجيــــه  )أ(
ــــة  السياســــات مــــن جانــــب اميةــــات ايكومي
الدوليـــة التابعـــة ل مـــم املتحـــدة يف مـــا يتعلـــر 

 بقضااي املخدرات واجلرمية واإلرهاب

النســبة املةويــة ألعضــاء الل ــان ا يبــني علــ  
االستقصــاء الــذين يعربــون عــن رتــاهم التــام 
عــن نوعيــة وتوقيــت اخلــدمات التقنيــة والفنيــة 

 اليت تقدمها األمانة العامة
]النســـبة املةويـــة مـــن أعضـــاء جلنـــة املخـــدرات 
املشــاركني يف االستقصــاء الــذين يعربــون عــن 

 رتاهم التام[

   85 85 األداء املستهدف
     األداء املقدر
     األداء الفعلي

]النســبة املةويــة مــن أعضــاء جلنــة منــع اجلرميــة  
والعدالــــة اجلنائيــــة املشــــاركني يف االستقصـــــاء 

 الذين يعربون عن رتاهم التام[

   85 85 األداء املستهدف
     األداء املقدر
     األداء الفعلي

الفعالـــــــة ملـــــــؤمتر األعمـــــــال التحضـــــــريية  )ب(
األمم املتحـدة الرابـع عشـر املعـين منـع اجلرميـة 

 والعدالة اجلنائية

ــــــدول األعضــــــاء املشــــــاركة النســــــبة امل ــــــة لل ةوي
االستقصــاء الــيت تعــرب عــن رتــاها التــام  يف

عــن نوعيــة وتوقيــت اخلــدمات التقنيــة والفنيــة 
الـــــــــيت تقـــــــــدمها األمانـــــــــة العامـــــــــة يف الفـــــــــرتة 

عشـــر ملنـــع اجلرميـــة التمهيديـــة للمـــؤمتر الرابـــع 
 2020الذي سُيعقد يف عام 

  85  85 األداء املستهدف
  85   األداء املقدر
  90   األداء الفعلي

ــــــال الســــــتعراض عــــــام  )ج( تقــــــدخ دعــــــم فع 
الــــــذي ســــــت ريه الــــــدول األعضـــــــاء  2019

لتنفيـــــذ اإلعــــــالن السياســــــي وخطــــــة العمــــــل 
بشـــــــسن التعـــــــاون الـــــــدوا تـــــــو اســـــــرتاتي ية 

ومتوازنــــــــــــة ملكافحــــــــــــة مشــــــــــــكلة متكاملــــــــــــة 
 2009املخدرات العاملية لعام 

ــــــدول األعضــــــاء املشــــــاركة النســــــبة امل ــــــة لل ةوي
االستقصــاء الــيت تعــرب عــن رتــاها التــام  يف

عــن نوعيــة وتوقيــت اخلــدمات التقنيــة والفنيــة 
الـــــــــيت تقـــــــــدمها األمانـــــــــة العامـــــــــة يف الفـــــــــرتة 
التمهيديــــــــــة الســــــــــتعراض تنفيــــــــــذ اإلعــــــــــالن 

 2019 يف عامالسياسي وخطة العمل 

    85 األداء املستهدف
     األداء املقدر
     األداء الفعلي

متكــــني اميةــــة الدوليــــة ملراقبــــة املخــــدرات  )د(
من رصد وتعزيز االمتثال لالتفاقيات الدولية 

 املتعلقة مراقبة املخدرات

النســــبة املةويــــة ألعضــــاء اميةــــة الدوليــــة  ‘1’
ملراقبــة املخــدرات الــذين يبــدون رتــاهم التــام 
عــــن نوعيــــة وتوقيــــت اخلــــدمات الفنيــــة الــــيت 

ذلـ   يف مانة العامة إحل اميةة، ماتقدمها األ
جودة حتليل االمتثـال للمعاهـدات والبيـاانت 
املتعلقة بتوصيات ا لال املوجهة مـن الـدول 

 األعضاء

 - 53.8 85 90 املستهدفاألداء 
 76.9 83 85 85 األداء املقدر
 92    األداء الفعلي
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 مقاييال األداء  

  اإلااز مؤشرات العامة األمانةاإلاازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

النسبة املةوية لقرارات اميةة اليت تنفـذها  ‘2’ 
 األمانة العامة

 - 85 85 90 األداء املستهدف
 80 85 85 85 األداء املقدر
 80    األداء الفعلي

  
 العوامل اخلارجية

 أن وقر الربانمج الفرعي أهدافه وإاازاته املتوقعة عل  افرتاض ما يلي: من املتوقع 16-142 

أن تكون الدول األعضاء مستعدة للمشاركة ابلكامل يف أعمال الل نتني، ما يف ذل  يف دورا مـا العاديـة  )أ(  
يت تعتمدمها هااتن واملستسنفة واجتماعا ما فيما بني الدورات، وجاهزة ملتابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة ال

 اميةتان؛

 أن تتوافر مرافر املؤمترات الالزمة؛ )ب(  

 أال ودث ع ز كبري يف املوارد الالزمة لتقدخ اخلدمات يف الوقت املناسب؛ )ج(  

أن تبـــدي الـــدول األعضـــاء اســـتعدادها لتنفيـــذ توجيهـــات السياســـة الصـــادرة عـــن األجهـــزة وهيةـــات اإلدارة  )د(  
 اهدات فيما يتعلر ابملخدرات واجلرمية واإلرهاب؛املنشسة موجب مع

أن تشارل الدول األعضاء مشاركة فاعلة يف حوار مستمر مـع اميةـة ومـع أمانتهـا الـيت تنـوب عنهـا، لكفالـة  (ه)  
نظـــام  االمتثـــال لالتفاقيـــات الدوليـــة الـــثالث املتعلقـــة مراقبـــة املخـــدرات وتنفيـــذها، مـــا يشـــمل املشـــاركة يف

للمخــدرات، وذلــ  بســبل منهــا الوفــاء  وليــةتقييمات وتقــارير اإلحصــاءات املتعلقــة ابملراقبــة الدالتقــديرات/ال
ابلتزام اإلبال  إحل اميةة عل  تو مستمر وحَسن التوقيت، حسب ما تتطلبه منها االتفاقية، والرد علـ  مـا 

ريــة الــيت توفــدها يصــلها مــن اميةــة مــن مراســالت وطلبــات للحصــول علــ  معلومــات، وقبــول البعثــات القط
 بناء عل  طلبها. ةةاميةة، وإرسال وفود لتلتقي ابمي

 
 النواتج

 :2019-2018ستُن ز النواتج النهائية التالية خالل فرتة السنتني  16-143 
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 37-16اجلدول 
 فئات النواتج والنواتج النهائية  

 
 العدد النواتج

  الدولية وهيئات اخلرباء وتقدمي التقارير إليها )امليزانية العادية(تقدمي اخلدمات للهيئات ايكومية  - ألف  
  اجلمعية العامة

  واثئا اهليئات التداولية
  تقارير عن:

 2 التعاون الدوا ملكافحة مشكلة املخدرات العاملية - 1
 2 معهد األمم املتحدة األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة ا رمني - 2
 2 2016الدورة االستثنائية لل معية العامة بشسن مشكلة املخدرات العاملية، املعقودة يف عام متابعة  - 3
 2 تعزيز برانمج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وال سيما قدراته يف جمال التعاون التقين - 4
والعدالـة اجلنائيـة والتحضـري ملـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع عشـر ملنـع متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرميـة  - 5

 2 2020اجلرمية والعدالة اجلنائية، الذي سيعقد يف عام 
  مؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات
 4 منع اجلرمية االجتماعات التحضريية اإلقليمية ملؤمتر - 6

  واثئا اهليئات التداولية
 4 معلومات للمشاركني - 7
 1 دليل املناقشة - 8
 4 جدول األعمال املؤقت والشروح - 9

 4 تقرير االجتماع - 10
  ا لال االقتصادي واالجتماعي

  تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات
 12 االقتصادي واالجتماعيتقدخ اخلدمات الفنية الجتماعات ا لال  - 11

  واثئا اهليئات التداولية
 2 مذكرة بشسن مسامهة جلنة املخدرات يف املنتدى السياسي السنوي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة - 12
 2 املعين ابلتنمية املستدامة مذكرة بشسن مسامهة جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف املنتدى السياسي السنوي الرفيع املستوى - 13
 2 التقارير السنوية للدورة العادية لل نة املخدرات - 14
 2 التقرير السنوي للدورة العادية لل نة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية - 15

  تقارير سنوية بشسن:
 2 الدورة املستسنفة لل نة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية - 16
 2 الدولية ملراقبة املخدراتاميةة  - 17
 2 1988من اتفاقية عام  12اميةة الدولية ملراقبة املخدرات بشسن تنفيذ املادة  - 18
 2 الدورة املستسنفة لل نة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية - 19
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 العدد النواتج
  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  

  تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات
 32 االجتماعات العامة لل نة - 20
 24 جلسات الل نة اجلامعة يف الدورات العادية لل نة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية - 21
 4 اجللسات العامة يف الدورة املستسنفة لل نة - 22
 20 اجتماعات تعقدها الل نة يف ما بني دورا ا للبعثات الدائمة - 23
 12 اليت تعقد بني الدوراتاجتماعات مكتب الل نة  - 24

  واثئا اهليئات التداولية
 2 جدول األعمال املؤقت والشروح للدورة العادية السنوية لل نة املخدرات - 25
 2 جدول األعمال املؤقت والشروح للدورة املستسنفة السنوية لل نة املخدرات - 26
 2 شبكة برانمج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةالتقرير السنوي عن أنشطة املعاهد اليت تتسلف من  - 27

  جلنة املخدرات
  تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات

 32 اجللسات العامة لل نة يف دور ا العادية - 28
 24 جلسات الل نة اجلامعة لل نة املخدرات - 29
 20 الدائمة اجتماعات تعقدها الل نة يف ما بني دورا ا للبعثات - 30
 4 اجللسات العامة لل نة يف دور ا املستسنفة - 31
 12 اجتماعات مكتب الل نة اليت تعقد بني الدورات - 32
 90 اجللسات العامة ودورات األفرقة العاملة للهيةات الفرعية لل نة - 33

  واثئا اهليئات التداولية
 2 السنوية لل نة جدول األعمال املؤقت والشروح للدورة العادية - 34
 2 جدول األعمال املؤقت والشروح للدورة املستسنفة السنوية لل نة - 35
 2 التقرير السنوي للمدير التنفيذي عن أنشطة املكتب - 36
 2 تقارير سنوية عن اجتماعات اميةات الفرعية اخلمال لل نة - 37
اإلعــالن السياســي وخطــة العمـل بشــسن التعــاون الــدوا تــو اســرتاتي ية تقريـر مقــدم كــل عــامني مــن املـدير التنفيــذي بشــسن  - 38

 1 متكاملة ومتوازنة ملكافحة مشكلة املخدرات العاملية
 4 تقارير تتعلر متابعة نتائج الدورة االستثنائية لل معية العامة بشسن مشكلة املخدرات العاملية - 39
 2 مواد اإلدمانتقرير سنوي عن التغريات يف نطاق مراقبة  - 40
 9 جدول األعمال املؤقت والشروح الجتماعات اميةات الفرعية - 41
 9 تقرير للهيةات الفرعية عن التعاون اإلقليمي - 42
 9 التقرير النهائي الجتماعات اميةات الفرعية - 43
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 املخصصة أفرقة اخلرباء  
اجتمــاع فريــر اخلــرباء املخصــ  الناشــئ عــن التكليفــات املتوقــع صــدورها عــن االســتعراض الرفيــع املســتوى الــذي جتريــه جلنــة  - 45

املخدرات واالجتماعات اليت تعقد يف سياق متابعته بشسن تنفيـذ الـدول األعضـاء لوعـالن السياسـي وخطـة العمـل بشـسن 
 1 متكاملة ومتوازنة ملكافحة مشكلة املخدرات العامليةالتعاون الدوا تو اسرتاتي ية 

 مم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرميةاأل مكتب
  تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات

االجتماعات الرتية واجللسـات غـري الرتيـة واملشـاورات غـري الرتيـة اجلانبيـة للفريـر العامـل ايكـومي الـدوا الـدائم املفتـوح  - 46
 24 ابب العضوية املعين بتحسني حوكمة املكتب ووتعه املاا

  واثئا اهليئات التداولية
ايكــومي الــدوا الــدائم املفتــوح ابب العضــوية املعــين بتحســـني إدارة مــذكرة مــن األمانــة العامــة عــن أعمــال الفريــر العامــل  - 47

 4 املكتب ووتعه املاا
  اميةة الدولية ملراقبة املخدرات

  تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات
 120 تقدخ اخلدمات الفنية لدورات اميةة وجلنتها الدائمة املعنية ابلتقديرات - 48
( ولفرقــة عمـل مشــروع بريــزم noisehoCفرقــة العمــل املعنيـة ابلســالئف التابعــة ملشـروع الــتالحم )تقـدخ اخلــدمات الفنيـة إحل  - 49

(msheP (، ومهــا برانجمــان دوليــان مكثفــان لتعقــب املــواد الكيميائيــة املســتخدمة يف صــناعة املخــدرات غــري املشــروعة )املــوارد
 10 اخلارجة عن امليزانية(

 اخلــدمات الفنيـة إحل املنظمــات ايكوميــة الدوليـة واملنظمــات اإلقليميــة أو الدوليـة األخــرى الــيت تشـمل واليتهــا مراقبــة تقـدخ - 50
املخــدرات مثــل منظمــة الصــحة العامليــة )جلنــة اخلــرباء املعنيــة ابإلدمــان علــ  املخــدرات(، واملنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة، 

األوروق )فريـر التعـاون ملكافحـة إسـاءة اسـتعمال املخـدرات واالجتـار غـري املشـروع هبـا(،  ومنظمة اجلمارل العاملية، وا لـال
 6 ومكتب الشرطة األوروبية

  واثئا اهليئات التداولية
 6 منشورات تقنية عن املخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف - 51

  تقارير عن:
 2 التغريات يف نطاق مراقبة مواد اإلدمان - 52
أداء الرقابــة الدوليــة علــ  العــرض املشــروع للمخــدرات واملــؤثرات العقليــة، مــا يف ذلــ  نظــام التقــديرات للمخــدرات ونظــام  - 53

 8 التقييم
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 8 غراض صناعة املخدرات غري املشروعةالكيميائية لتستخدم أل
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 4 تقييم إجراءات متابعة بعثات اميةة اليت تضطلع هبا ايكومات - 60
  خرىاألدمات اخل
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ومات يف تقدخ البياانت املطلوبة موجب اتفاقية سنوي للنماذج عني، وألف/عني، وابء/عني لتستخدمها ايكالتحديث ال - 87
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 38-16اجلدول 
 9االحتياجات من املوارد: الربانمج الفرعي   

 
 الوظائف  املوارد )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة( 

 2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     امليزانية العادية     
 37 37 182,6 8 182,6 8 املتعلقة ابلوظائفاملوارد  

 – – 928,7  954,8  املوارد غري املتعلقة ابلوظائف 

 37 37 111,3 9 137,4 9 اجملموع الفرعي 

 6 6 180,5 3 996,4 2 املوارد اخلارجة عن امليزانية

 43 43 291,8 12 133,8 12 اجملموع 

  
-2016دوالر مقارنة ابعتمادات الفـرتة  26 100يعكال نقصاان قدر  دوالر، الذي  9 111 300يغطي مبلغ  16-145 

مــــــن فةــــــة  2 ، و2-ف 5، و 3-ف 9، و 4-ف 5، و 5-ف 2، و 1-مــــــد 2وظيفــــــة ) 37، متويــــــل 2017
دوالر(  8 182 600مــــن فةـــة اخلـــدمات العامــــة )الرتـــب األخــــرى(( ) 12اخلـــدمات العامـــة )الرتبــــة الرئيســـية(، و 

لوظــائف، مــا يف ذلــ  تكــاليف املــوظفني األخــرى، وتكــاليف االستشــاريني، واخلــرباء، واالحتياجــات غــري املتصــلة اب
دوالر(، لتنفيـذ  928 700وسفر املوظفني، واخلدمات التعاقدية، ومصروفات التشغيل العامة، واألعث واملعدات )
 .رعيبرانمج عمل مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية يف إطار هذا الربانمج الف

دوالر يف املقـــام األول اضفاتـــا يف االحتياجـــات حتـــت بنـــد االستشـــاريني واخلـــرباء  26 100النقصـــان البـــالغ وميثـــل  16-146 
 .2019-2018واخلدمات التعاقدية ان ا عن أوجه الكفاءة املتوقعة اليت يعتزم املكتب حتقيقها يف فرتة السنتني 

دوالر وستدعم تنفيـذ بـرانمج  3 180 500مبلغ  2019-2018نية لفرتة السنتني وتقدر املوارد اخلارجة عن امليزا 16-147 
 العمل يف إطار هذا الربانمج الفرعي.

 
 دعل الربامج -دا   

 دوالر 931 100االحتياجات من املوارد )قبل إعادة تقدير التكاليف(:   
يقــدم مكتــب األمــم املتحــدة يف فيينــا الــدعم مــذا الــربانمج يف األنشــطة الــيت يضــطلع هبــا يف مقــر ، الــذي يضــم دائــرة  16-148 

إدارة املــوارد املاليــة، ودائــرة إدارة املــوارد البشــرية، ودائــرة تكنولوجيــا املعلومــات التابعــة لشــعبة اإلدارة يف مكتــب األمــم 
املعين ابملخـدرات واجلرميـة. ويـرد  يـع الوظـائف املمولـة مـن امليزانيـة العاديـة  املتحدة يف فيينا، ومكتب األمم املتحدة

 )زاي(، اإلدارة، فيينا. 29الباب يف إطار 
 .39-16ويرد توزيع املوارد لدعم الربامج يف اجلدول  16-149 
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 39-16اجلدول 
 االحتياجات من املوارد: دعل الربانمج  

 
 الوظائف  الوالايت املتحدة(املوارد )آبالف دوالرات  

 2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     امليزانية العادية     
 – – 931,1 982,3 املوارد غري املتعلقة ابلوظائف 

 – – 931,1 982,3 اجملموع الفرعي 

 92 92 087,1 33 573,0 30 املوارد اخلارجة عن امليزانية

 92 92 018,2 34 555,3 31 اجملموع 

  
دوالر مقارنـــة ابعتمـــادات الفـــرتة  51 200دوالر، الـــذي يعكـــال نقصـــاان صـــافيا قـــدر   931 100ســـيغطي مبلـــغ  16-150 

، تكاليف صيانة ودعم  طات العمل والشـبكات واقتنـاء واسـتبدال معـدات تكنولوجيـا املعلومـات 2016-2017
 للربانمج أبكمله.

دوالر التخفيضـات غـري املتعلقـة ابلوظـائف حتـت بنـد اخلـدمات التعاقديـة  51 200ويعكال صايف النقصـان البـالغ  16-151 
، 2019-2018واألعث واملعـــدات نتي ـــة ألوجـــه الكفـــاءة املتوقعـــة الـــيت يعتـــزم املكتـــب حتقيقهـــا يف فـــرتة الســـنتني 

عاقديـــة لتغطيـــة االحتياجـــات املوحـــدة مـــن اخلـــدمات تقابلهـــا جزئيـــا زايدة يف االحتياجـــات حتـــت بنـــد اخلـــدمات الت
 .3املشرتكة لثالث وظائف إتافية  يقرتح إنشاؤها يف إطار الربانمج الفرعي 

دوالر مهـام دعـم الـربامج يف شـعبة اإلدارة، الـيت  33 087 100وستغطي املوارد اخلارجة عـن امليزانيـة املقـدرة مبلـغ  16-152 
الح اإلداري وتنســـيقها، مـــا يف ذلـــ  املعـــايري اااســـبية الدوليـــة ونظـــام أوموجـــا تشـــمل تنفيـــذ  يـــع مبـــادرات اإلصـــ

واإلطـــار املتعلـــر مشـــاركة األطـــراف اخلارجيـــة. كمـــا سيســـتمر اســـتخدام املـــوارد اخلارجـــة عـــن امليزانيـــة لـــدعم عنصـــر 
 .تكنولوجيا املعلومات يف مشاريع التعاون التقين وتعزيز قدرات اإلدارة املالية
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 املرفا األو 
 2019-2018اهليكل التنظيمي وتوزيع الوظائف لفرتة السنتني   
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 شعبة شؤون املعاهدات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  .األموال املخصصة ل غراض العامة، “3”يزانيةامل ارج، األموال املخصصة للمشاريع؛ خ“2” يزانيةامل ارج، األموال املخصصة لتكاليف دعم الربامج؛ خ“1” يزانيةامل ارجاملختصرات: خ
)أ( وظيفة جديدة. 

.)ب( أمانة اميةة الدولية ملراقبة املخدرات مسؤولة أمام ا لال بشسن املسائل الفنية ومسؤولة إداراي أمام مدير شعبة شؤون املعاهدات
 . والكثري من هذ  الوظائف ذات طابع مؤقت و ضع رتبها لتغيريات متكررة.2016املخصصة ل غراض اخلاصة اعتبارا من كانون األول/ديسمرب )ج( تشمل الوظائف اليت يديرها مكتب املخدرات واجلرمية، واليت متول من األموال 
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 شعبة العمليات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شعبة العمليات،
 مكتب املدير
 (8)الربانمج الفرعي 

  اديةعيزانية الامل             “1”خارج امليزانية
  2-مد 1             خ ع )ر ر(   1  

 خ ع )ر أ( 1  

 قسل العدالة
 (5)الربانمج الفرعي 

 امليزانية العادية    )أ(5الربانمج الفرعي “3”خارج امليزانية   “3”خارج امليزانية  
 5-ف 1          4-ف 3                           3-ف 2 
 4-ف 4         3-ف 3                       خ ع )ر أ(  1 

 3-ف 2          2-ف 1                      
 2-ف 1       خ ع )ر أ(   3                    

 املكاتب امليدانية

 (8 )الربانمج الفرعي
 4-ف 1؛ 5-ف 5؛ 1مد 1    :“3”خارج امليزانية 
 رم 17؛ م وف 2    :“1”خارج امليزانية 
 خ ع )رأ( 3؛ 3-ف 23؛ 4-ف 29؛ 5-ف 4  :)أ(1الربانمج الفرعي “2”خارج امليزانية 
 خ ع )رأ( 6؛ 3-ف 4؛ 4-ف 6؛ 5-ف 1  :)أ(2الربانمج الفرعي “2”خارج امليزانية 
 خ ع )رأ( 1؛ 3-ف 5؛ 4-ف 8؛ 5-ف 2  :)أ(3الربانمج الفرعي “2”خارج امليزانية 
 4-ف 6  :)أ(4الربانمج الفرعي “2”خارج امليزانية 
 خ ع )رأ( 8؛ 3-ف 12؛ 4-ف 10؛ 5-ف 1  :)أ(5الربانمج الفرعي “2”خارج امليزانية 
 3-ف 2؛ 4-ف 3؛ 5-ف 1   :)أ(6الربانمج الفرعي“2”خارج امليزانية 
 خ ع )رأ( 4؛ 3-ف 6؛ 4-ف 6؛ 5-ف 6؛ 1مد 4؛ 2-مد 1  :)أ(8الربانمج الفرعي “2”خارج امليزانية 
 اخلدمات عقود من 1027 رم؛ 98 ف؛ و م 51  : احملليون املوظفون “2”خارج امليزانية 

 قسل دعل إدارة
 املكاتب امليدانية

 )8)الربانمج الفرعي 
 

 (“2” امليزانية خارج            “1”امليزانية  خارج               اديةعال يزانيةامل

 (أ)يالفرع الربانمج                  
 4-ف 1    5-ف 1    4-ف 1
 3-ف 1    4-ف 2  خ ع )ر أ( 1

 ع )ر أ(خ  3  خ ع )ر أ(  4

 األقسام اإلقليمية

 (8 )الربانمج الفرعي
 )أ(8الربانمج الفرعي “2”خارج امليزانية           )أ(1 الفرعي الربانمج “2” امليزانية خارج     “1”امليزانية  خارج

 2-ف 1                     3-ف 1                       5-ف 4
 خ ع )ر أ(                 1خ ع )ر أ(  2                    4-ف 2
 خ ع )ر أ( 2                   3-ف 2
 خ ع )ر أ( 6

 )أ(6الفرعي الربانمج" 2" امليزانية خارج
 4-ف 1

 فرع الوقاية من املخدرات وشؤون الص ة
 (2)الربانمج الفرعي 

 امليزانية العادية    )أ(2الربانمج الفرعي “2”خارج امليزانية   “1”خارج امليزانية 
 1-مد 1                   5-ف 4                     خ ع )ر أ(  1

 4-ف 2                    4-ف 6             
 3-ف 1                   3-ف 3             
 خ ع )ر أ( 6           

 ، األموال املخصصة ل غراض العامة.“3”، األموال املخصصة للمشاريع؛ خارج امليزانية “2”، األموال املخصصة لتكاليف دعم الربامج؛ خارج امليزانية “1”: خارج امليزانية املختصرات
ظـائف مـن الرتبـة االيـة وعقـود اخلدمـة( الـيت يـديرها تشمل الوظائف اليت يديرها املكتب املخـدرات واجلرميـة والوظـائف االيـة يف املكاتـب امليدانيـة )الوظـائف الوطنيـة مـن الفةـة الفنيـة والو   )أ( 

. والكثـري مـن هـذ  الوظـائف ذات 2017املخصصـة ل غـراض اخلاصـة اعتبـارا مـن آذار/مـارس برانمج األمم املتحـدة اإل ـائي نيابـة عـن مكتـب املخـدرات واجلرميـة، بتمويـل مـن األمـوال 
 .طبيعة مؤقتة و ضع رتبها لتغيريات متكررة
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 ةشعبة حتليل السياسات والشؤون العام
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 شعبة اإلدارة
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 املرفا الثاين
قق ة لتنفيقق  التوصققيات ذات الصققلة الصققادرة    مققوجز إجققراءات املتابعققة املتلخن

 هيئات الرقابة عن
 

 اإلجراءات املتخذة لتنفيذ التوصية وصف موجز للتوصية
 (A/71/5/Add.10) ايساابتجملس مراجعي   

أوصـــ  ا لـــاُل أبن جتـــري دائـــرة إدارة املـــوارد املاليـــة 
استعراتا، وافيا، إلجراءات اإلغالق، يف توء تعزيز 
وظيفــة اإلبــال  يف نظــام أوموجــا، وأبن تســع  إحل 

يتعلـــر  العمـــل يف أقـــرب ازجـــال مـــع ا لـــال يف مـــا
ـــــــات  بســـــــ ل املراجعـــــــة، وورقـــــــات العمـــــــل، وعملي
اإلغــــــــالق، ممــــــــا ســــــــيقدَّم لــــــــدعم عمليــــــــة مراجعــــــــة 

 (.17)الفقرة  2016ايساابت لعام 

ملزيـــد مـــن التفاصـــيل، يرجـــ  االط ـــالع علـــ  تقريـــر األمـــني العـــام عـــن 
تنفيـــذ توصـــيات جملـــال مراجعـــي ايســـاابت الـــواردة يف تقـــارير ا لـــال 

ـــــــة يفصـــــــنادير األمـــــــم املتحـــــــد عـــــــن   ة وبراجمهـــــــا للســـــــنة املاليـــــــة املنتهي
 .(A/71/331/Add.1 (Part II)) 2015كانون األول/ديسمرب  31

موعـدا،  2016التوصية قيد التنفيذ. وقد ُحـد د كـانون األول/ديسـمرب 
 (.341، الفقرة A/71/331/Add.1 (Part II) إلاازها )انظر

أوصـــ  ا لــــال أبن يكفــــل مكتــــب األمــــم املتحــــدة 
املعــــــــــين ابملخــــــــــدرات واجلرميــــــــــة )املكتــــــــــب( إاــــــــــاَز 
التســـــوايت املاليـــــة الرئيســـــية علـــــ  أســـــاس منه ـــــي 
واالســــتمراَر ابلقيــــام ابيســــاابت اجلماعي ــــة لتيســــري 

  أســــاس منــــتظم اســــتعراض األرصــــدة الرئيســــية علــــ
 (.18)الفقرة 

موعـدا،  2017التوصية قيد التنفيذ؛ وقد ُحـد د كـانون األول/ديسـمرب 
 (.343، الفقرة A/71/331/Add.1 (Part II) إلاازها )انظر

أوصـــــ  ا لـــــال أبن يقـــــدم املكتـــــب تـــــدريبا،  ـــــددا، 
لضــــــــــمان فهمهــــــــــم القواعــــــــــَد ملــــــــــوظفي الــــــــــربانمج، 

واإلجـــــــراءاتد املتعلقـــــــَة معاجلـــــــة تـــــــدفر املعـــــــامالت 
نظـــــام أوموجـــــا، الـــــيت أصـــــبحوا مســـــؤولني عنهـــــا  يف

ازن؛ وكـذل  أبن تقـد م اإلدارُة الـدعم لــدائرة إدارة 
املوارد املالية لكفالة االمتثال لنظام أوموجـا وعمليـة 

 (.24هناية السنة )الفقرة 

طــــة التــــدريب علــــ  نظــــام أوموجــــا لعــــام نُفــــذت التوصــــية. أاــــزت خ
موظف يف شـؤون املـدنال وإدارة  200. وقد درب املكتب تو 2016

، 2017املشــاريع. ومــن املقــرر تنظــيم دورات تدريبيــة إتــافية يف عــام 
 Part)وكذل  إعداد تقييم لالحتياجات التدريبية يف املستقبل )انظـر 

II) A/71/331/Add.1  345، الفقرة.) 

أوص  ا لال أبن يعمـل املكتـب علـ  تقليـل عـدد 
القيـــود اليوميــــة والتخفيــــف مــــن تعقيــــدها، والتسكــــد 
من دقة وصف  يع اليوميات وتوفري الدعم ما يف 
إطار وعئر النظام، من أجل املساعدة عل  حتقير 

 .(25الكفاءة وإجراء االستعراض )الفقرة 

موعـدا،  2017التوصية قيـد التنفيـذ؛ وقـد ُحـد د تشـرين األول/أكتـوبر 
 (.347، الفقرة A/71/331/Add.1 (Part II) إلاازها )انظر

https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.10
https://undocs.org/ar/A/71/331/Add.1
https://undocs.org/ar/A/71/331/Add.1
https://undocs.org/ar/A/71/331/Add.1
https://undocs.org/ar/A/71/331/Add.1
https://undocs.org/ar/A/71/331/Add.1
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 اإلجراءات املتخذة لتنفيذ التوصية وصف موجز للتوصية
أوصـــــ  ا لـــــال، يف تـــــوء تطـــــو ر وظيفـــــة اإلبـــــال    
نظــــام أوموجــــا، بوتــــع عمليــــة منه يــــة للرصــــد  يف
ـــــــــــال؛ وابالسرتشـــــــــــاد واإل ـــــــــــال  خبصـــــــــــوص االمتث ب

ابلبيــاانت لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة، ولتعزيــز 
ثقافـــــة االمتثـــــال والتشـــــغيلد الفعـــــال لنظـــــام أوموجـــــا 

 (.30نطاق املكتب )الفقرة  يف

وتنفيـــذها.  2016نُفـــذت التوصـــية. وا  تعـــديل خطـــة التـــدريب لعـــام 
ن التدريب يف . وسيكو 2017وجيري وتع اسرتاتي ية التدريب لعام 

مثابة عملية لتعميم املعلومات، ولـيال إلتـافة معلومـات  2017عام 
أخـــرى عليهـــا، نظـــرا، إحل أن  معظـــم املـــوظفني الـــذين يعملـــون يف نظـــام 

، A/71/331/Add.1 (Part II) أوموجــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــدر بوا )انظـــــــــــــــــــر
 (.349 الفقرة

ا لـــاُل أبن يســـتفيد املكتـــب بشـــكل أفضـــل أوصـــ  
عـــــــــة بغيـــــــــة  مـــــــــن معطيـــــــــات املخـــــــــاطر القائمـــــــــة ا مَّ
االسرتشـــــــــــاد هبـــــــــــا يف ا ـــــــــــاذ القـــــــــــرارات اإلداريـــــــــــة؛ 
 وابســــتعراض املخــــاطر وتـــــدابري التخفيــــف منهــــا مـــــن
جانــب اإلدارة العليــا وإعــادة تقييمهــا ابنتظــام، توخيــا، 

 (.33إلثراء الس ل املركزي للمخاطر )الفقرة 

موعــدا، لتنفيــذها  2018توصـية قيــد التنفيــذ؛ وقــد ُحـد د آذار/مــارس ال
 (.351، الفقرة A/71/331/Add.1 (Part II) )انظر

 أوصــــ  ا لــــال أبن يــــوف ر املكتــــب قــــدرا، أكــــرب مــــن
التفاصـــيل إليضـــاح أســـباب الفـــروق بـــني امليزانيـــات 

واملنقحـــــــــة والنهائيـــــــــة املتوقعـــــــــة؛ ولبـــــــــراز األصـــــــــلية 
افرتاتـــــات قـــــد تــــــؤدي إحل تبـــــاين يف النتــــــائج،  أي

 (.42وذل  تعزيزا، للرقابة واملساءلة )الفقرة 

جيـــري تنفيـــذ هـــذ  التوصـــية علـــ  تـــو متواصـــل. وقـــد َوَرد حتليـــل مـــاا 
، يف التقــــارير 2015أكثـــر تفصــــيال، يف بيــــاانت املكتــــب املاليــــة للعــــام 

صلية املقدَّمة إحل الل نة التنفيذية )الرُبعان الثاين والثالث من املالية الف
(، وكـــــــذل  يف التقريـــــــر حـــــــول تنفيـــــــذ ميزانيـــــــة املكتـــــــب 2016عـــــــام 

(E/CN.7/2016/17-E/CN.15/2016/14)  وستواصــــــــــــــل دائــــــــــــــرة إدارة
دارة يف املكتـب، العمــَل عـن كثــب مــع املـوارد املاليــة، التابعـة لشــعبة اإل

 مديري برامج املكتب من أجل تقدخ تفسـريات أفضـل للفـروق )انظـر
(Part II) A/71/331/Add.1 353، الفقرة.) 

أوصـــ  ا لـــال أبن يتـــوخ   املســـؤولون عـــن امليزانيـــة 
يضــــــاح االفرتاتــــــات الــــــيت مزيــــــدا، مــــــن اجلدد دي ــــــة يف إ

اســتندوا إليهــا وأد ت إحل نوعيــة امليزانيــات وأشــكال 
اإلنفـــاق كمـــا اقرتحوهـــا. وبوســـع دائـــرة إدارة املـــوارد 
ــــواترا، مــــع مــــديري  ــــر ت ــــة أن جتتمــــَع بصــــورة أكث املالي
املكتــــب، وكـــــذل  مـــــع مـــــديري املكاتـــــب امليدانيـــــة 
ــد، علــ  أســاس املخــاطر، مم ــا  للــربانمج، بغيــة التسك 

ان حتليــل النفقــات املدَرجــة يف امليزانيــة دقيقــا،؛ إذا كــ
يتصـــــل ابســـــتخدام املـــــوارد  مـــــا وتعزيـــــزد املســـــاءلة يف

املخصصة؛ وإيضاح األسباب وراء قرارا م؛ وتقييم 
 (.48مدى صوابية امليزانيات املقرتَحة )الفقرة 

موعــدا،  2017األول/ديســمرب  التوصــية قيــد التنفيــذ؛ وقــد ُحــد د كــانون
 (.355، الفقرة A/71/331/Add.1 (Part II) )انظرلتنفيذها 
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 اإلجراءات املتخذة لتنفيذ التوصية وصف موجز للتوصية
أوصــ  ا لــال مواصــلة حتســني نوعيــة حتليــل الفــروق   

ــــــيت أُبلدغــــــت هبــــــا اإلدارة العليــــــا؛  ــــــني امليزانيــــــات وال ب
وينبغـــــي أن يشـــــمل هـــــذا التحليـــــل ا ـــــاَذ إجـــــراءات 

ملســـــؤولون عـــــن امليزانيـــــات واتـــــحة و ـــــد دة ليقـــــوم ا
بتعــديلها عنــد االقتضــاء، وبغيــة تقــدخ تقــارير أكثــر 

 (.49)الفقرة  تواترا، بشسن هذ  الفروق

موعــدا،  2017األول/ديســمرب  التوصــية قيــد التنفيــذ؛ وقــد ُحــد د كــانون
 (.357، الفقرة A/71/331/Add.1 (Part II) لتنفيذها )انظر

أوصــ  ا لــال أبن يواصــل املكتــب تنفيــَذ مبادراتــه 
الســرتداد كامــل التكــاليف، وابســتخدام املعلومــات 

ُســــــتَمد ة لوتــــــع هَنــــــج أكثــــــر منه يــــــة، يف
ــــــذ  امل تنفي

األنشطة الرامية إحل تعزيـز الكفـاءة، علـ  تـو يتـيال 
قيــاَس ااحهــا وتقيــيَم فوائــد كــل تــدبري مــن التــدابري 

ة إحل حتقيـــــــر وفـــــــورات. وعندئـــــــذ ، لمكـــــــان الراميـــــــ
املكتــب االســـتفادة مــن النتـــائج املرتتبــة علـــ  تنفيـــذ 
عمليــــة أكثــــر منه يــــة،، وذلــــ  لتــــوفري منــــرب ميكــــن 

تكل ـــــل  للمكاتــــب امليدانيـــــة مـــــن خاللــــه تبـــــادل مـــــا
ابلن ــاح مــن التــدابري الراميــة إحل تعزيــز الكفــاءة يف 

 (.58 يع جوانب عملياته )الفقرة 

موعــدا،  2017األول/ديســمرب  قيــد التنفيــذ؛ وقــد ُحــد د كــانونالتوصــية 
 (.359، الفقرة A/71/331/Add.1 (Part II) لتنفيذها )انظر

أوصــــ  ا لـــــال أبن يضـــــع املكتـــــب مؤشـــــراتد أداء 
ـــــه، ليضـــــمن، مـــــن خـــــالل هـــــذ   موحـــــدة، خاصـــــة، ب

قيـــــــاس الـــــــربامج بدق ـــــــة علـــــــ  املؤشــــــرات، إمكانيـــــــة 
 (.64املستوَيني التشغيلي واالسرتاتي ي )الفقرة 

موعــدا، لتنفيــذها  2018التوصـية قيــد التنفيــذ؛ وقــد ُحـد د آذار/مــارس 
 (.361، الفقرة A/71/331/Add.1 (Part II) )انظر

املشــــاريع التابعــــة  أوصــــ  ا لــــال أبن تعــــرض أفرقــــةُ 
للمكتـــــب، بوتـــــوح، ســـــ لَّ إاـــــاز املشـــــاريع قبـــــل 
التمــاس مزيــد مــن الرتاخــي  مــا، وذلــ  مــن أجــل 
تعزيــز ثقــة جلنــة املوافقــات أبن التنقيحــات املطلوبــة 

 (.67 معقولة ومدع مة بقرائن واتحة )الفقرة

موعــدا، لتنفيــذها  2018التوصـية قيــد التنفيــذ؛ وقــد ُحـد د آذار/مــارس 
 (.363، الفقرة A/71/331/Add.1 (Part II) )انظر

https://undocs.org/ar/A/71/331/Add.1
https://undocs.org/ar/A/71/331/Add.1
https://undocs.org/ar/A/71/331/Add.1
https://undocs.org/ar/A/71/331/Add.1


 املراقبة الدولية للمخدرات، ومنع اجلرمية واإلرهاب، والعدالة اجلنائية 16الباب 

 

17-05843 83/88 

 

 اإلجراءات املتخذة لتنفيذ التوصية وصف موجز للتوصية
يوصــــــي ا لــــــال أبن يواصــــــل املكتــــــُب البحــــــث يف   

ــــــيت أدت إحل رفــــــحل  ــــــة والفنيــــــة ال األســــــباب اإلداري
خط  املشـاريع، وأبن يسرتشـد ابملعلومـات الناجتـة 

هــة إحل مــن هــذا البحــث لتحســني اإلرشــادات املوجَّ 
أفرقــة املشــاريع. عــالوة علــ  ذلــ ، بوســع املكتــب 
أن يرصــــــد األداء مــــــن حيــــــث الفــــــرتة الزمنيــــــة الــــــيت 

مراحـــــل عمليـــــة  اســـــتغرقها تنفيـــــذ كـــــل مرحلـــــة مـــــن
املوافقـــــــة، وذلـــــــ  بغيـــــــة تـــــــوفري معلومـــــــات أفضـــــــل 
ـــــــؤدي إحل عـــــــدم الكفـــــــاءة  لتحديـــــــد أي عناصـــــــر ت

 (.72)الفقرة 

موعــدا، لتنفيــذها  2018/مــارس التوصـية قيــد التنفيــذ؛ وقــد ُحـد د آذار
 (.365، الفقرة A/71/331/Add.1 (Part II) )انظر

أوصــــ  ا لــــال أبن يعــــز ز املكتــــب املســــاءلَة بشــــسن 
إدارة خمـــــاطر التمويـــــل يف إطـــــار املشـــــاريع، مطالبـــــة 

ف ـــوة األفرقـــة بتحديـــد الُســـبل الـــيت ســـُتعتَمد لســـد 
التمويل وبتحديد درجة خماطر املشاريع والتكاليف 
ووســــــــائل التخفيــــــــف مــــــــن املخــــــــاطر الــــــــيت ميكــــــــن 

 (.76اعتمادها )الفقرة 

موعــدا، لتنفيــذها  2018التوصـية قيــد التنفيــذ؛ وقــد ُحـد د آذار/مــارس 
 (.367الفقرة ، A/71/331/Add.1 (Part II) )انظر

أوصــــــــــ  ا لــــــــــال أبن ينظــــــــــر املكتــــــــــب يف وتــــــــــع 
ـــــــــــر مـــــــــــرتاكم  اســـــــــــرتاتي ية  للتعامـــــــــــل مـــــــــــع أي  خ 

اإلبـــــال  املـــــاا، وأن وـــــدد ويعـــــاجل أي ثغـــــرات  يف
وظـــــــائف اإلبـــــــال  تســــــــب ب  خـــــــريا، يف التقيــــــــد  يف

 (.81ابجلدول الزمين لتقدخ التقارير )الفقرة 

موعـــــــدا،  2017أيلول/ســـــــبتمرب التوصــــــية قيـــــــد التنفيــــــذ؛ وقـــــــد ُحــــــد د 
 (.369، الفقرة A/71/331/Add.1 (Part II) لتنفيذها )انظر

ـــــــــب، مركـــــــــزاي ،،  ـــــــــال أبن يرصـــــــــد املكت أوصـــــــــ  ا ل
متطلبــــــات إبــــــال  املــــــاتني؛ وأبن يضــــــع منه يــــــة، 
ــــيهم تشــــمل وتــــع إطــــار ــــة إل  لتقــــدخ التقــــارير املالي
مت ســر لوبــال  يكــون متوائمــا، مــع املعلومــات الــيت 

إتـافة إحل ذلـ ،  ميكن أن تنت هـا ُنظمـه بكفـاءة.
ينبغـــي أن يبـــذل املكتـــب مزيـــدا، مـــن اجلهـــود للتـــسثري 
عل  اجلهـات املاتـة كـي تتفـر علـ  إطـار  لوبـال  
املاا يكـون متوائمـا، مـع دورات اإلبـال  الـداخلي؛ 

إلمكــــان،  وذجــــا، وأن يتبــــع بدقــــة قصــــوى، وقــــدَر ا
 (.82موحدا، لوبال  )الفقرة 

موعـــدا، لتنفيـــذها  2018التوصـــية قيـــد التنفيـــذ؛ وقـــد ُحـــد د متوز/يوليـــه 
 (.371، الفقرة A/71/331/Add.1 (Part II) )انظر
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 اإلجراءات املتخذة لتنفيذ التوصية وصف موجز للتوصية
أوصـــــــ  ا لـــــــال أبن ينظــــــــر املكتـــــــب يف إمكانيــــــــة   

ــــــــال تبســــــــي  هيكــــــــل  ــــــــال ، علــــــــ  ســــــــبيل املث اإلب
خـــالل االكتفـــاء ابإلبـــال  عـــن التغـــريات الـــيت  مـــن

طــــرأت منــــذ تقــــدخ التقــــارير الســــابقة، مــــن خــــالل 
اســتخدام الرســوم البيانيــة اســتخداما، أفضــل، إلبــراز 
التقــدم ااــرز ابجتــا  حتقيــر األهــداف، ومــن خــالل 
إدراج البيـاانت املتعلقـة ابلنفقـات الرئيسـية لتحديــد 

االتــــــراف عــــــن التنبــــــؤات املتفــــــر عليهــــــا حــــــاالت 
وإلبـــــــراز أســـــــباب الفـــــــروق يف اإلنفـــــــاق واألنشـــــــطة 

 (.86)الفقرة 

موعـدا، إلاازهـا.  2018التوصية قيد التنفيذ؛ وقد ُحـد د آذار/مـارس 
ويتواصل يف الوقت الراهن العمل لتطوير النسخة الت ريبيـة ببيتـاب مـن 

حتســني القــدرة علــ  تلبيــة  أداة متابعــة املــاتني إلدارة الــربامج، هبــدف
ـــــدول األعضـــــاء )انظـــــر ـــــيت تعـــــرب عنهـــــا ال  (Part II) االحتياجـــــات ال

A/71/331/Add.1 373، الفقرة.) 

 (Corr. 1و  A/70/5/Add.10) جملس مراجعي ايساابت
أوصــــ  ا لــــال )ووافــــر املكتــــب علــــ  ذلــــ ( أبن 
ـــــا، بشـــــكل منه ـــــي ويف  يـــــع  تتقي ـــــد اإلدارة العلي
عمليا ـــا، ابلضــــواب  املاليــــة الـــيت تقتضــــيها املعــــايري 
ـــــــة للقطـــــــاع العـــــــام؛ وأبن يشـــــــارل  اااســـــــبية الدولي
ثــــة  املوظفــــون يف وتــــع ســــ الت ماليــــة دقيــــة و دَّ

ابملعلومــــــات املاليــــــة  علــــــ  الــــــدوام وأبن يسرتشــــــدوا
األفضـــــل نوعيـــــة، املوجـــــودة فيهـــــا، مـــــن أجـــــل دعـــــم 

 (.9القرارات اليت تتخذها اإلدارة )الفقرة 

موعـدا، إلاازهـا.  2017التوصية قيـد التنفيـذ؛ وقـد ُحـد د أيلول/سـبتمرب 
دورات لت ديـــــد املعلومـــــات املكتســـــبة حـــــول  2016وقُـــــدمت يف عـــــام 

العـــــام تضـــــمَّنت تـــــدريبا، علـــــ  نظـــــام املعـــــايري اااســـــبية الدوليـــــة للقطـــــاع 
ويبــيكال لفائــدة  يــع املكاتــب امليدانيــة التابعــة للمكتــب. وشــارل أكثــر 

ـــــدريب )انظـــــر 100مـــــن  ، A/71/331/Add.1 (Part II) شـــــخ  يف الت
 (.377الفقرة 

اطر أوص  ا لال أبن جُيري املكتب تقييمـات ملخـ
الغـــن وــــد د مـــن خالمــــا ا ـــاالت األكثــــر عرتــــة 
للغــــــــن  يف عملياتــــــــه. وينبغــــــــي االسرتشــــــــاد هبــــــــذ  
التقييمـــات يف وتـــع اخلطـــ  الراميـــة إحل التخفيـــف 
ــز الــدورات التدريبيــة  مــن حــدة املخــاطر،  يــث ترك 
وتقارير اإلبال  عن حاالت اسـتثنائية  ـددة علـ  

 (.18الكشف عن حاالت الغن )الفقرة 

موعــدا،  2017التوصــية قيــد التنفيــذ؛ وقــد ُحــد د تشــرين األول/أكتــوبر 
إلاازهــا. واجتمعــت فرقــة العمــل التابعــة لل نــة الرفيعــة املســتوى املعنيــة 
ابإلدارة، املكل فة بوتع تعاريف مشرتكة متعلقة ابالحتيال والشركاء يف 

، وستواصــل عملهــا خــالل عــام 2017التنفيــذ، يف كــانون الثاين/ينــاير 
 (.379، الفقرة A/71/331/Add.1 (Part II) )انظر 2017
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 اإلجراءات املتخذة لتنفيذ التوصية وصف موجز للتوصية
أوصــــ  ا لــــال )ووافــــر املكتــــب علــــ  ذلــــ ( أبن   

تقــــوم اإلدارة العليــــا مــــا يلــــي: )أ( مواصــــلة حتســــني 
نوعيــة حتليــل الفــروق يف امليزانيــات واملبلَّــغ عنهــا إحل 

علـــ  أن تتضـــمن تلـــ  التحلـــيالت  اإلدارة العليـــا،
ـــــــود  إجـــــــراءات واتـــــــحة تتصـــــــل لعـــــــادة توزيـــــــع بن
امليزانيـــــة، أو تعـــــديل امليزانيـــــة، حســـــب االقتضــــــاء؛ 
مراجعـــة خمص صـــات امليزانيـــة وتوزيـــع التكـــاليف بـــني 
أنشــــــطة الربانجمَــــــني املعنيــــــني مكافحــــــة املخـــــــدرات 

البيــــــاانت  واجلرميــــــة، لتعزيــــــز اإلبــــــال  القطــــــاعي يف
 (.22قرة املالية )الف

جيري تنفيذ هذ  التوصية عل  تو متواصل. وقد َوَرد حتليل ماا أكثر 
، يف التقــــارير املاليــــة 2015تفصــــيال، يف بيــــاانت املكتــــب املاليــــة للعــــام 

عــام  الفصــلية املقدَّمــة إحل الل نــة التنفيذيــة )الرُبعــان الثــاين والثالــث مــن
ــــــــــــة املك2016 ــــــــــــذ ميزاني ــــــــــــر حــــــــــــول تنفي ــــــــــــب (، وكــــــــــــذل  يف التقري ت

(E/CN.7/2016/17-E/CN.15/2016/14) وستواصـــــــــــــل دائـــــــــــــرة إدارة .
املـــوارد املاليـــة العمـــَل عـــن كثـــب مـــع مـــديري بـــرامج املكتـــب مـــن أجـــل 

، A/71/331/Add.1 (Part II) تقـــدخ تفســـريات أفضـــل للفـــروق )انظـــر
 (.381الفقرة 

أوصــــ  ا لــــال )ووافــــر املكتــــب علــــ  ذلــــ ( أبن 
يقــــوم املكتــــب مــــا يلــــي: )أ( االسرتشــــاد ابلبيــــاانت 
ااسَّنة حول التكاليف لوتـع اسـرتاتي يات تتعل ـر 
أبولوايت التمويل وبتنفيـذ الـربامج الراميـة إحل تعزيـز 

داد الكفــــــــاءة؛ )ب( إمتــــــــام تنفيــــــــذ عمليــــــــة االســــــــرت 
الكامل لتكاليف املشاريع الرامية إحل تعزيز التوجيـه 

ـــــاد   والتـــــدريب، لتمكـــــني املـــــوظفني مـــــن فهـــــم املب
والسُبل اليت ينبغي مـن خالمـا تطبيـر هـذ  املبـاد  

إطــار املشــاريع؛ )ج(  يف األنشــطة املضــطَلع هبــا يف
الشـروع بتنفيــذ عمليــة  للتسك د/االســتعراض، امــدف 

التكـــــاليف ابســــــتمرار تصـــــنيف  منهـــــا التسكـــــد مـــــن
وعلــ  تــو موثــوق يف  يــع األنشــطة، وفقــا، إلطــار 

 (.40اسرتداد التكاليف )الفقرة 

موعـدا،  2017التوصية قيد التنفيذ؛ وقد ُحـد د كـانون األول/ديسـمرب 
إلاازهــا. وابإلتــافة إحل إصــدار دليــل  جديــد بشــسن تنفيــذ االســرتداد 

غــت دائـــرة إدارة املـــوارد ، أبل2016الكامــل للتكـــاليف، يف متوز/يوليـــه 
املالية عن حالة تنفيذ االسرتداد الكامل للتكاليف، وذل  يف التقارير 
املالية الفصلية املقدَّمة إحل الل نة التنفيذية )الربعان الثاين والثالث من 

( ويف التقريــــــــــــــــر عــــــــــــــــن تنفيــــــــــــــــذ ميزانيــــــــــــــــة املكتــــــــــــــــب 2016عــــــــــــــــام 
(E/CN.7/2016/17-E/CN.15/2016/14(  انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر(  

A/71/331/Add.1 (Part II) 383، الفقرة.) 

أوصــــ  ا لــــال )ووافــــر املكتــــب علــــ  ذلــــ ( أبن 
ـــل   يقـــوم املكتـــب برتســـيه ثقافـــَة التقيـــيم، وأن يتحم 

املشــــاريع املســــؤوليَة عــــن تــــمان كــــلل مــــن مــــديري 
تقيــيم مشــروعه. وينبغــي إدراج التقيــد هبــذا النشــا  
يف نظام تقييم األداء. عالوة عل  ذل ، ينبغـي أن 
ترصـــــد اإلدارة العليـــــا معـــــدالت تنفيـــــذ التوصـــــيات 

 (.44النابعة من التقييم )الفقرة 

 موعدا، إلاازها. 2017التوصية قيد التنفيذ؛ وقد ُحد د أيلول/سبتمرب 
وتـــرد حالـــُة التقييمـــات واملـــرب درات املقدَّمـــة إلعـــادة جـــدولتها، حســـب 
االقتضــاء، يف إطــار الفــروع ذات الصــلة مــن التنقيحــات املدخلــة علــ  
وعئر املشاريع، وجيري استعراتها ومناقشتها يف سياق تقدخ التقارير 

 امج.املرحلية السنوية عن املشاريع إحل  جلنة استعراض الرب 
، خضــعت وحــدة التقيــيم املســتقل  الســتعراض أقــران  2016ويف عــام 

أجرتـــــــه جلنـــــــُة املســـــــاعدة اإل ائيـــــــة التابعـــــــة ملنظمـــــــة التعـــــــاون والتنميـــــــة 
امليدان االقتصادي وأعضاءل يف فرير األمـم املتحـدة املعـين ابلتقيـيم.  يف

ونتي ــــــــة، مــــــــذا التقيــــــــيم املســــــــتقل،  ضــــــــع الوحــــــــدُة لعــــــــدة تغيــــــــريات 
ات هيكليــــة. وســــتنعكال هــــذ  التغيــــريات يف سياســــة تقيــــيم وإصــــالح

 (Part II) )انظـــــــــــــــــــــــــر 2017جديـــــــــــــــــــــــــدة ستصـــــــــــــــــــــــــدر يف عـــــــــــــــــــــــــام 
A/71/331/Add.1 385، الفقرة.) 
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 اإلجراءات املتخذة لتنفيذ التوصية وصف موجز للتوصية
تقـوم  أوص  ا لال )ووافر املكتب عل  ذل ( أن  

إدارة اإلدارة مــــــا يلــــــي: )أ( إكمــــــال تنفيــــــذ عمليــــــة 
ســــ الت  املخــــاطر و ــــع املعلومــــات املتضــــمَّنة يف

الُشـَعب واملكاتــب امليدانيــة يف ســ ل  للمخــاطر يف 
املنظمـــة ككـــل ؛ )ب( القيـــام، ابنتظـــام، ابســـتعراض 
وحتــديث الســ ل ، لتيســري اســتخدامه كــسداة عملي ــة 
ال ــاذ القـــرارات علـــ  نطـــاق املكتـــب ككـــل ؛ )ج( 

ســـــــبا، جتميـــــــع النظـــــــر يف مـــــــا إذا كـــــــان ال يـــــــزال منا
املخــــاطر الــــيت تواجــــه املكتـــــب وتلــــ  الــــيت تواجـــــه 
مكتــــب األمــــم املتحــــدة يف فيينــــا يف ســــ ل   واحــــد 

 (.50)الفقرة 

موعــدا، إلاازهــا  2017التوصــية قيــد التنفيــذ؛ وقــد ُحــد د آذار/مــارس 
 (.387لفقرة ، اA/71/331/Add.1 (Part II) )انظر

أوصــــ  ا لــــال )ووافــــر املكتــــب علــــ  ذلــــ ( أبن 
ـــــز إملاَمهـــــا ابحتياجـــــات  تواصـــــل اإلدارة العليـــــا تعزي
املشاريع من املوظفني، وذل  أبن تستعرَض، علـ  
أســـــاس النمـــــوذج العــــــام للتوظيـــــف الـــــذي وتــــــعته 
األمانـــة العامـــة ل مـــم املتحـــدة، العمليـــاتد املتعلقـــة 

ــــــف يف املقــــــر و  ــــــب بوتــــــع خطــــــ  التوظي يف املكات
اإلقليمية،  يث يتم  توزيع املوارد بني موظفي املقـر  
واملـــوظفني امليــــدانيني وســـائر املــــوظفني مـــن خمتلــــف 
الرُتـــب توزيعـــا، متـــوازان، وعلـــ  النحـــو األمثـــل )الفقـــرة 

57.) 

موعـدا،  2017التوصية قيد التنفيذ؛ وقد ُحـد د كـانون األول/ديسـمرب 
 إلاازها.

وارد البشـــــــرية حتلـــــــيال، مفصـــــــال، للوظـــــــائف وقـــــــد أعـــــــد  قســـــــم إدارة املـــــــ
املكتب، وذل  يف املقر  واملكاتب امليدانية، حسب الرُتبة ومصـدر  يف

 التمويــــــــــــــــــــــــــــل. وال يــــــــــــــــــــــــــــزال التحليــــــــــــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــــــــــتمرا، )انظـــــــــــــــــــــــــــــر
(Part II) A/71/331/Add.1 389، الفقرة.) 

كتــــب علــــ  ذلــــ ( أبن أوصــــ  ا لــــال )ووافــــر امل
ــــة: )أ( القيــــام، علــــ   يتخــــذ املكتــــب التــــدابري التالي
أســـــاس النمـــــوذج العــــــام للتوظيـــــف الـــــذي وتــــــعته 
األمانة العامة ل مم املتحدة، بوتع  وذج للرتكيبـة 
املثلــــــــــ  للقــــــــــوة العاملــــــــــة ولقــــــــــدرا ا واحتياجا ــــــــــا 
التدريبيــة، وذلــ  يف إطــار خطــة توظيــف متوســطة 

ســتفادة مــن الفرصــة الــيت اال (وطويلــة األجــل؛ )ب
يتيحها نظـام أوموجـا لتحسـني  ـع بيـاانت شـاملة 
عـــــن القـــــوة العاملـــــة، واســـــتخدام هـــــذ  املعلومــــــات 
لوتع اخلط  املتعلقة ابستقدام املوظ فني وبتحديـد 
االحتياجات من املوظفني والقدرات،  يـث ميكـن 
تلبيـــــة االحتياجـــــات املتوقــــــع أن تنشـــــَس يف املكتــــــب 

أفرقـــة ”النظـــر يف إعـــادة إنشـــاء  املســـتقبل؛ )ج( يف
تـمن املقـر ميكنهـا دعـُم املكاتـب امليدانيـة  “جوالة

 (.65يف فرتات زمنية قصرية )الفقرة 

موعـدا،  2017األول/ديسـمرب  التوصية قيد التنفيذ؛ وقد ُحـد د كـانون
 (.391، الفقرة A/71/331/Add.1 (Part II) إلاازها )انظر
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 اإلجراءات املتخذة لتنفيذ التوصية وصف موجز للتوصية
أبن ( أوصــــ  ا لــــال )ووافــــر املكتــــب علــــ  ذلــــ   

يقـــــوم املكتـــــب بتحســـــني نوعيـــــة البيـــــاانت ا م عـــــة 
ـــــــة اســـــــتقدام املـــــــوظ فني، وبتتب ـــــــع أثـــــــر  بشـــــــسن عملي

حــــاالت  خــــري يف هـــــذ  العمليــــة علــــ  تنفيـــــذ  أي
 (.71األنشطة التنفيذية )الفقرة 

موعـدا،  2017كـانون األول/ديسـمرب التوصية قيد التنفيذ؛ وقد ُحـد د  
 إلاازها.

وتؤخــــذ املعلومــــات اإلحصــــائية املتعلقــــة أبنشــــطة اســــتقدام املــــوظفني، 
عل  صعيد املنظمة ككل ، مـن سـ ل  أداء إدارة املـوارد البشـرية الـذي 

مكتب إدارة املوارد البشرية. وتستخدم دائـرة إدارة املـوارد  يشرف عليه
 يـــع اإلدارات  ام لتحقيـــر االتســـاق يفالبشــرية يف املكتـــب هـــذا النظـــ

واملكاتــــب. وتبقــــ  الــــدائرة علــــ  اتصــــال وثيــــر ابلفريــــر املســــؤول عــــن 
ســ ل األداء يف مكتــب إدارة املــوارد البشــرية، مــن أجــل اإلبــال  عــن 
أي   خـــري أو عـــدم اتســـاق يف البيـــاانت املقدَّمـــة. ويـــوف ر مكتـــب إدارة 

اب املؤشـرات وتوجيهـات  املوارد البشرية تصويبات  تتصل بعمليـة حسـ
 (.393، الفقرة A/71/331/Add.1 (Part II) بشسهنا )انظر

أوصــــ  ا لــــال )ووافــــر املكتــــب علــــ  ذلــــ ( أبن 
يســــــــــتفيد املكتــــــــــب مــــــــــن الــــــــــدروس املستخَلصــــــــــة 

مفوتــــــية األمــــــم املتحــــــدة لشــــــؤون الالجةــــــني  مــــــن
ات الــــيت تســــتخدم إطــــارا، لتنقــــل وغريهــــا مــــن اميةــــ

املــــــوظفني، وأبن تضـــــــمن االسرتشـــــــاد مالحظا ـــــــا 
 (.72تنفيذ هذا اإلطار )الفقرة  يف

 2017التوصــــــية قيــــــد التنفيــــــذ؛ وقــــــد ُحــــــد د كــــــانون األول/ديســــــمرب 
 إلاازها. موعدا، 

وطلب مقر  األمم املتحدة إحل مكتب األمم املتحـدة يف فيينـا ومكتـب 
ابملخــــدرات واجلرميــــة دعــــَم مكتــــب إدارة املــــوارد  األمــــم املتحــــدة املعــــين

البشــرية يف تطبيــر النظــام اجلديــد الختيــار املــوظفني وتــنقلهم، وإنشــاَء 
فريــر يُعــجل ابلتوظيــف يف الشــبكات الوظيفيــة يتــوحل  شــبكة تكنولوجيــا 

 املعلومات واالتصاالت يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا.
رة املــــــوارد البشــــــرية مشــــــاورات  إتــــــافة، إحل ذلــــــ ، عقــــــدت دائــــــرة إدا 

منظمــات دوليــة أخــرى مقرهــا يف فيينــا وغــري اتبعــة ل مانــة العامــة  مــع
ـــذة فيهـــا يف  ل مـــم املتحـــدة، مـــن أجـــل االســـتفادة مـــن املبـــادرات املنف 
جمــال تنق ــل املــوظفني. وعلــ  وجــه اخلصــوص، تتضــم ن سياســة التنقــل 

ُتَّبعة يف منظمة األمم املتحدة للت
نمية الصناعية دروسا، تتعلـر امليداين امل

ابملهام ميدانية، والتطوير الـوظيفي، والتعريـف والتوجيـه عنـد االلتحـاق 
 (.395، الفقرة A/71/331/Add.1 (Part II) ابملنظمة )انظر
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 املرفا الثالث
ولقققققن تُنفلققققق   2017-2016النقققققواتج الققققق  ُأدرجققققق  يف فقققققرتة السقققققنتني   

 2019-2018الفرتة  يف
 

(Sect.16) A/70/6، سبب توق ف التنفيذ العدد الناتج الفقرة 
   ، مكاف ة اجلرمية املنظلمة عرب الوطنية1الربانمج الفرعي     

ــــــــدوا  )أ(‘ 8’)أ( 16-76 ــــــــر العامــــــــل ايكــــــــومي ال املفتــــــــوح الفري
 العضوية بشسن امللكية الثقافية

 ُأاَزت 8

اجتماعـــات فريـــر اخلـــرباء حـــول املفـــاهيم الرئيســـية  )ج(‘ 8’)أ( 16-76
لربوتوكــول االجتــار ابألشــخاص وبروتوكــول  ريــب 

لَحر ابالتفاقية
ُ
 املهاجرين امل

 ازدواجية يف العمل 3

تســـليم وتـــع وتطـــوير أدوات إلكرتونيـــة لتيســـري  ‘3’)ب(  16-76
 ا رمني وتقدخ مساعدة قانونية متبادلة

 ُأازَ  1

   مكاف ة الفساد ،3 الربانمج الفرعي
جمال  تقرير األمني العام عن التعاون الدوا يف ‘3’ )أ( 16-88

منع االحتيال االقتصادي واجلرائم ذات الصلة 
ابمويــــــة والتحقيــــــر فيهــــــا ومقاتــــــاة مرتكبيهــــــا 

 ومعاقبتهم

هـــذا النـــاتج نظـــرا، إحل أوقـــف تنفيـــذ  1
أنــــــــه يتوقــــــــف علــــــــ  تــــــــوافر مــــــــوارد 

 امليزانية   جترد تعبةتها خارجة عن

   التعاون التق  والدعل امليداين ،8 الربانمج الفرعي
 ُأازَ  1 برانمج ُقطري يف ابراغواي قيد التنفيذ ‘2’ )ب( 16-118
  14 اجملموع 
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