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 حملة عامة  
 

هـو املسـؤول عـن تنفيـذ برنـامج العمـل الـوارد حتـت                ) املكتب(مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية        ١-١٦ 
وجيري توجيه الربنامج من جانب اللجنة املعنيـة مبنـع اجلرميـة، والعدالـة اجلنائيـة، وجلنـة املخـدرات،                  . هذا الباب 

ــة املخــدر  ــة ملراقب ــة الدولي ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب     واهليئ ات، ومــؤمتر األطــراف يف اتفاقي
املقـرر إنشـاؤه عنـد بـدء سـريان االتفاقيـة       (الوطنية، ومؤمتر األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد              

 . اجلنائية، ومؤمتر األمم املتحدة املعين مبنع اجلرمية، والعدالة)٢٠٠٥الذي يتوقع حدوثه يف عام 
ومنــع ، املراقبــة الدوليــة للمخــدرات ١٣وتنــدرج األنشــطة الــيت يضــطلع مبســؤوليتها املكتــب يف إطــار الربنــامج  ٢-١٦ 

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦اجلرمية، والعدالة اجلنائية من اخلطة الربناجمية لفترة السنتني 
ق اتسـاق أعمـال املكتـب وضـمان          علـى ترشـيد وحتقيـ      ٢٠٠٧-٢٠٠٦وينصب تركيز امليزانية الربناجمية للفتـرة        ٣-١٦ 

متشــي املــوارد واألنشــطة مــع األهــداف الــواردة يف إعــالن األمــم املتحــدة لأللفيــة ويف اخلطــة الربناجميــــة لفتــرة     
 مجيعها أعـاد املكتـب ترتيـب أوضـاعه ليتوافـق       ٢٠٠٥-٢٠٠٤وخالل فترة السنتني    . ٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني  

ة عمـل جـرى إعـدادها خـالل فتـرة السـنتني السـابقة لتحسـني             مع هـذه الرؤيـة االسـتراتيجية معتمـدا علـى خطـ            
وقـد بـدأت عمليـة إعـادة ترتيـب      . اإلدارة، والتمويل، والعمليات، والعالقات بني املوظفني واإلدارة، واالتصال 

 ركزت على دمج املخـدرات واجلرميـة واإلرهـاب يف الربنـامج العـاملي للسـلم واألمـن                   ٢٠٠٢األوضاع يف عام    
الــدعوة إىل اســتجابة علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة للجرميــة املنظمــة والفســاد؛   ) أ: (طريــقوالتنميــة عــن 

يف السـياقات  ) اإليـدز (متالزمة أمراض نقص املناعة املكتسـب     /مسألة فريوس نقص املناعة البشرية    معاجلة   )ب(
ملسـائل املتعلقـة باملخـدرات    دمـج ا ) ج(املتعددة املتمثلة يف املخـدرات، واالجتـار بالبشـر، وجمتمعـات السـجون؛       

وقــد أدت إعــادة تشــكيل . العمــل بشــكل أوثــق مــع القطــاع اخلــاص) د(واجلرميــة يف بــرامج املســاعدة التقنيــة؛ 
، ST/SGB/2004/6 على النحو الذي تبينه نشـرة األمـني العـام            ٢٠٠٤مارس  /آذاراملكتب، اليت انتهت رمسيا يف      

ز منع اجلرمية على الصعيد الدويل، وبرنامج األمـم املتحـدة للمراقبـة             إىل اإلدماج الكامل للكيانني السابقني مرك     
الدوليــة للمخــدرات يف كيــان تنظيمــي وحيــد، وشــكلت تلــك اخلطــوة حجــر زاويــة يف عمليــة إعــادة ترتيــب     

وكـان هـذا هـو السـياق الـذي وّحـد       . األوضاع لتحقيق التوافق بني هيكل إدارة الربنامج ورؤيتـه االسـتراتيجية          
ــه الربنــ  ــرة الســنتني   ١٣امج في ــة لفت ــاجمني املنفصــلني  (A/59/6/Rev.1) ٢٠٠٧-٢٠٠٦ مــن اخلطــة الربناجمي  الربن

وقـد  . سابقا ومها برنامج منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وبرنـامج املراقبـة الدوليـة للمخـدرات يف برنـامج واحـد                       
مج العمـل واالحتياجـات مـن املـوارد          بـني برنـا    ٢٠٠٧-٢٠٠٦وفقت امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السـنتني        

 .لبيان هذه التغيريات
تقـدمي اخلـدمات الالزمـة    ) ب(البحـث والتحليـل والـدعوة؛    ) أ: (وبرنامج العمل منظم حول ثالثة برامج فرعية      ٤-١٦ 

وهــدف أعمــال البحــث . املســاعدة واملشــورة يف املســائل التقنيــة) ج(لوضــع السياســات والتقيــد باملعاهــدات؛ 
 والدعوة هو زيادة املعرفة مبسائل املخدرات واجلرمية واإلرهاب وفهمها، لتوسيع نطاق قاعـدة األدلـة                والتحليل
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الالزمــة لوضــع السياســات واختــاذ القــرارات التنفيذيــة، ولزيــادة الــدعم ملنــع املخــدرات غــري املشــروعة واجلرميــة 
باملعاهدات من خالل األعمـال املعياريـة       أما اخلدمات املتعلقة بوضع السياسات والتقيد       . واإلرهاب واحلد منها  

متوفر للدول األعضاء ملساعدهتا يف التصديق على املعاهدات الدولية وتنفيذها، ووضع التشريعات احمللية بشـأن               
، وتوفري خدمات األمانة واخلدمات الفنية للـهيئات ذات         أشكاله ومظاهره املخدرات واجلرمية واإلرهاب جبميع     

وهتـدف املسـاعدة واملشـورة يف املسـائل التقنيـة مـن       . ائمة على املعاهدات وهيئـات اإلدارة     الصلة من اهليئات الق   
إىل تعزيز قدرة الدول األعضاء على مكافحة املخـدرات غـري املشـروعة    خالل مشاريع التعاون التقين يف امليدان      

 .واجلرمية واإلرهاب
د اخلارجــة عـن امليزانيــة لتسـهيل التعــاون الـتقين أساســا،    أمـا شـبكة املكاتــب امليدانيـة، املمولــة عـن طريــق املـوار      ٥-١٦ 

وباملثـل، يـوفر وجـود اخلـربة التقنيـة          . فتساهم بشكل رئيسي يف احلوار مع احلكومـات لتعزيـز التزاماهتـا املعتـادة             
 .يما ألنشطة التعاون التقينقاليت تدعم األعمال املعيارية أساسا 

 ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف مكتـب اتصـال                  ويشترك مكتـب األمـم املتحـدة يف فيينـا          ٦-١٦ 
مشترك يف نيويورك يقوم بالتفاعل فنيا مع شركاء األمـم املتحـدة اآلخـرين يف املقـر مبـا يف ذلـك جمموعـة األمـم                    

ة بالسـلم   ــة املعني ـيذية واالجتماعية، واللجنة التنف   ـؤون االقتصادي ـة املعنية بالش  ـة، واللجنة التنفيذي  ـدة اإلمنائي ـاملتح
ويقوم هذا املكتب بـالترويج ألهـداف املكتـب املعـين باملخـدرات واجلرميـة       . واألمن، واهليئات احلكومية الدولية 

فيما بني الوفود يف املقر، ويعزز التعاون والتنسيق مع اإلدارات التابعة لألمانة العامة، والصناديق، والربامج الـيت                 
املاليـة الدوليـة يف واشـنطن العاصـمة مـن أجـل        ويقيم اتصاالت وثيقة مع املؤسسـات       توجد مقارها يف نيويورك   

ويتفاعـل مكتـب االتصـال أيضـا مـع كيانـات غـري تابعـة لألمـم املتحـدة يف           . تنفيذ اتفاقات الشراكة مع املكتب   
ات قــدح أمريكــا الشــمالية مبـــا يف ذلــك إدارات حكومــة الواليــات املتحــدة، واملؤسســات األكادمييــة، ومنظمــ  

واحـدة مـن    (ويشتمل مكتب االتصال على وظيفتني من الفئة الفنيـة          . الفكر وغريها من منظمات اجملتمع املدين     
) الرتـــب األخـــرى(ات العامـــة، ، ووظيفـــتني مـــن فئـــة اخلـــدم)٣ -، وواحـــدة مـــن الرتبـــة ف ٥ -الرتبـــة ف 

 مـن   ١حتـت البـاب     ) تـب األخـرى   الر( وإحدى وظيفيت فئة اخلـدمات العامـة         ٥ -الوظيفة من الرتبة ف      ومتول
 مـن   ١أما الوظيفتان األخريان فتموالن من املوارد اخلارجة عن امليزانية حتـت الربنـامج الفرعـي                . امليزانية العادية 

 .١٦الباب 
ويضطلع املكتب بأنشطته بالتعاون مع غريه مـن اإلدارات واملكاتـب التابعـة لألمانـة العامـة، وكيانـات منظومـة              ٧-١٦ 

اإليـدز، والبنـك    /تحدة، وال سيما مع برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية            األمم امل 
وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصــناعية  الــدويل، ومنظمــة العمــل الدوليــة، 

رج األمـم املتحـدة مـن قبيـل منظمـة األمـن             ، والصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة، وكيانـات مـن خـا             )اليونيدو(
والتعاون يف أوروبا، واالحتاد األفريقي، ومنظمة البلدان األمريكية، واجلماعة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا،                 
واالحتاد األورويب، واجلماعة اإلمنائية للجنـوب األفريقـي، ورابطـة دول جنـوب شـرق آسـيا، ومنظمـة الشـرطة                     
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، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، ومركـز الرصـد األورويب للمخـدرات وإدمـان              )نتربولاإل(اجلنائية الدولية   
ــة وغــري ذلــك مــن        ــة اجلنائي املخــدرات وأعضــاء شــبكة مؤسســات برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدال

ون إعــداد وتشــمل هــذه املشــاركة والتعــا. املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة ذات الصــلة
ــتراك يف االجتماعـــات، وجلســـات اإلحاطـــة، والـــدعم الـــتقين والفـــين، وتقاســـم املعلومـــات     التقـــارير، واالشـ

 .واخلربات
، مـع املـوارد،     ٢٠٠٧-٢٠٠٦وترد تفاصيل اإلجنـازات املتوقعـة ومؤشـرات اإلجنـاز للمكتـب يف فتـرة السـنتني                   ٨-١٦ 

املتوقعـة   اإلطـار اإلمجـايل لإلجنـازات        ١-١٦هـر اجلـدول     ويظ. حتت التوجيه التنفيذي واإلدارة وبرنـامج العمـل       
 .ومؤشرات اإلجناز

 
 ١-١٦اجلدول 

   حسب العنصرإطار اإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز  
 عدد مؤشرات اإلجناز عدد اإلجنازات املتوقعة العنصر

 ٤ ٢ التوجيه التنفيذي واإلدارة
   برنامج العمل

 ٨ ٥ وةالبحث والتحليل والدع 
 ١٣ ٤ اخلدمات الالزمة لوضع السياسات والتقيد باملعاهداتتقدمي  
 ١٩ ٥ املساعدة واملشورة يف املسائل التقنية 
 ٤٤ ١٦ اجملموع 
  

ومــن . استعرضــت مســألة إصــدار املنشــورات كجــزء مــن برنــامج العمــل وذلــك يف ســياق كــل برنــامج فرعــي  ٩-١٦ 
ــع أن جيــري إصــدار املنشــورات امل    ــوجز       املتوق ــاه يف امل ــى النحــو املوضــح أدن ــر (تكــررة وغــري املتكــررة عل انظ

 .ووفقا للتوزيع الوارد يف املعلومات املتعلقة بالنواتج بالنسبة لكل برنامج فرعي)  أدناه٢-١٦ اجلدول
 

 ٢-١٦اجلدول 
 موجز املنشورات  

 
 نشوراتامل

٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
 فعلية

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
 مقدرة

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
 مقدرة

 ١٩٧ )أ(٢٠٢ ٧٥ كررةاملت 
 ٣٩ ٤٠ ٤٠ غري املتكررة 
 ٢٣٦ ٢٤٢ ١١٥ اجملموع 

 
 . النواتج تتعلق باتفاقيات مراقبة املخدرات للدول األطرافلعدمنهجية منقحة  )أ( 
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 حتــــت هــــذا البــــاب ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويبلــــغ جممــــوع االحتياجــــات اإلمجاليــــة مــــن املــــوارد لفتــــرة الســــنتني  ١٠-١٦ 
ـــ ٣٠ ٨٤٠ ٥٠٠ ــل إعــ ــاليف  دوالر قبـــ ــدير التكـــ ــدره   . ادة تقـــ ــا قـــ ــبني ذلـــــك نقصـــ  دوالر ٦٩ ٤٠٠ويـــ

والنقص هو نتيجة جمموعة من التعديالت يف األنشطة واملـوارد ذات الصـلة املقترحـة هلـذا                  ). املائة يف ٠,٢ أي(
 :الباب واليت ميكن تلخيصها كالتايل

ق باالعتمـاد املـدرج ملـرة      دوالر حتـت أجهـزة تقريـر السياسـات يتعلـ           ٥٠٧ ٥٠٠النقص الصايف البـالغ      )أ(  
 مـن أجـل مـؤمتر األمـم املتحـدة احلـادي عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة                     ٢٠٠٥-٢٠٠٤واحدة يف الفتـرة     

 اجلنائية واخنفاض يف االحتياجات الالزمة للسفر؛
 دوالر حتــت التوجيـه التنفيــذي واإلدارة يف االحتياجــات غــري املتعلقــة  ١١ ٥٠٠الـنقص الصــايف البــالغ   )ب(  

 ظائف؛بالو
 : دوالر حتت برنامج العمل تتعلق مبا يلي٧٦١ ٧٠٠الزيادة الصافية البالغة  )ج(  
 تشـــمل زيـــادة قـــدرها ١ دوالر حتـــت الربنـــامج الفرعـــي ٨١١ ٥٠٠زيـــادة صـــافية قـــدرها  ��١   

ل وظيفـــتني إىل الربنــامج الفرعـــي  ــــ ى نقــــ ع إلـــــف ترجــــ ق بالوظائـــــ  دوالر تتعل٨٦٩ ٥٠٠
ــة وا  ــاء وظيفـ ــدره    وإنشـ ــص قـ ــها نقـ ــدة، يقابلـ ــة   ٥٨ ٠٠٠حـ ــري املتعلقـ ــوارد غـ  دوالر يف املـ

 بالوظائف؛
 يتعلـــق بـــنقص قـــدره   ٢ دوالر حتـــت الربنـــامج الفرعـــي   ٥١٨ ٣٠٠نقـــص صـــايف قـــدره    ��٢   

واحـدة إىل   ( دوالر يف الوظائف بسبب نقل وظيفتني إىل خارج الربنامج الفرعـي             ٥٤٢ ٤٠٠
ــامج الفرعــي   ــام ١الربن ــدرها  )٣ج الفرعــي  وواحــدة إىل الربن ــادة ق  دوالر يف ٢٤ ١٠٠، وزي

 املوارد غري املتعلقة بالوظائف؛
تشـــمل زيـــادة قـــدرها  ٣ دوالر حتـــت الربنـــامج الفرعـــي ٤٦٨ ٥٠٠زيـــادة صـــافية قـــدرها  ��٣   

 دوالر يف الوظــائف ترجــع إىل نقــل وظيفــة واحــدة إىل الربنــامج الفرعــي وإنشــاء  ٤٢٧ ٣٠٠
 دوالر يف املوارد غري املتعلقة بالوظائف؛ ٤١ ٢٠٠وظيفة واحدة جديدة، و 

 دوالر حتت دعم الربامج واملتعلقـة بنقـل وظيفـة واحـدة إىل الربنـامج                ٣١٢ ١٠٠النقص الصايف البالغ     )د(  
 .١الفرعي 

ــرة الســنتني   ١١-١٦  ــوارد     ٢٠٠٧-٢٠٠٦خــالل فت ــة يف إكمــال امل ــوارد املســقطة اخلارجــة عــن امليزاني ، ستســتعمل امل
. امليزانية العادية لدعم األنشطة الفنية واملعيارية والتنفيذية، مع التركيز على أنشـطة التعـاون الـتقين               املستمدة من   

 ناشـئة مـن زيـادة       ٢٠٠٥-٢٠٠٤ مليـون دوالر عـن فتـرة السـنتني           ٥٤وميثل املستوى املسقط زيادة تبلـغ حنـو         
العدالــة اجلنائيــة، وأمــن املنــاطق  الفســاد، ومبــادرات إصــالح كــبرية يف عــدد مشــاريع التعــاون الــتقين ملكافحــة  

احلضرية املتعلقة مبنع اجلرمية، ومكافحة االجتار غري املشروع علـى النطـاق الـوطين واإلقليمـي والعـاملي، وتعزيـز                    
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 يف املائـة مـن جممـوع املـوارد املتاحـة هلـذا              ٨٩,٣املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة         األنشطة الفنية واملعيارية، ومتثـل      
ــامج ــة يف   وقــد . الربن ــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزاني ــر /شــباطاستعرضــت اللجن ، اخلطــوط ٢٠٠٥فرباي

، والـيت تشـمل صـندوق برنـامج     ٢٠٠٧-٢٠٠٦العريضة للميزانيـة الربناجميـة املوحـدة للمكتـب لفتـرة السـنتني             
م هـذه اخلطـوط   األمم املتحـدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات، وصـندوق منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وسـتقد                   

 .العريضة إىل جلنة املخدرات يف دورهتا الثامنة واألربعني
ـــة    ١٢-١٦  ــة العام ــرار اجلمعي ــؤرخ ٥٨/٢٦٩وعمــال بق ــوارد احملــددة  ٢٠٠٣ديســمرب / األولكــانون ٢٣، امل ــدر امل  تق

ــة مــن املــوارد اخلارجــة ١ ٥٧٠ ٤٠٠إلجــراء الرصــد والتقيــيم فيمــا يتعلــق هبــذا البــاب مببلــغ      عــن  دوالر ممول
 ).١املبينة حتت الربنامج الفرعي (امليزانيــة 

 .٣-١٦وسيكون توزيع النسب املئوية املقدرة للمواد حتت هذا الفرع على النحو املوضح يف اجلدول  ١٣-١٦ 
 .٥-١٦ و ٤-١٦ويرد موجز لتوزيع املوارد يف اجلدولني  ١٤-١٦ 

 
 ٣-١٦اجلدول 

   النسب املئوية حسب العنصربتوزيع ال 
 املوارد اخلارجة عن امليزانية امليزانية العادية صرالعن

   أجهزة تقرير السياسة-ألف 
 - ٠,٣ اللجنة املعنية مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية - ١ 
 - ١,١ جلنة املخدرات - ٢ 
 - ٢,٣ اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات - ٣ 
 - ٣,٧ ألفاجملموع الفرعي  

 ٠,٤ ٢,٣ ه التنفيذي واإلدارةالتوجي-بـــاء 
   برنامج العمل-جيم 

 ٥,٢ ١٩,٨ البحث والتحليل والدعوة - ١ 
 ٤,٢ ٥١,٥ تقدمي اخلدمات الالزمة لوضع السياسات والتقيد باملعاهدات - ٢ 
 ٨٦,٤ ١٩,٥ املساعدة واملشورة يف املسائل التقنية - ٣ 
 ٩٥,٨ ٩٠,٨ اجملموع الفرعي جيم 

 ٣,٨ ٣,٢ لربناجميالدعم ا-دال 
 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ اجملموع 
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 ٤-١٦اجلدول 
 حسب العنصرمن املوارد االحتياجات   
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  
  امليزانية العادية )١(  

 النمو يف املوارد

 العنصر
 )أ(نفقات
٢٠٠٣-٢٠٠٢

اعتمادات 
 املبلــــــــغ )أ(٢٠٠٥-٢٠٠٤

النسبـــــــــة 
 املئوية

ــل   ــوع قبـ اجملمـ
ــادة تقـــدير   إعـ

 التكاليف

ادة فــــرق إعــــ
تقـــــــــــــــــدير 

 التكاليف
تقــــــــــــــــــديرات 

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 ١ ١٩٠,٧ ٥٧,٤ ١ ١٣٣,٣ )٣٠,٩( )٥٠٧,٥( ١ ٦٤٠,٨ ١ ٠٤٥,٥ أجهزة تقرير السياسة -ألف 
ــه التنفيـــــــذي  -بــاء  التوجيـــــ

 ٦٩٩,٦ )١,٦( )١١,٥( ٧١١,١ ١ ٧٠٩,١ واإلدارة
٤٨,٢ 

٧٤٧,٨ 
 ٣٠ ٠٨٤,٦ ٢ ٠٦٣,٩ ٢٨ ٠٢٠,٧ ٢,٨ ٧٦١,٧ ٢٧ ٢٥٩,٠ ٢١ ٣٦٢,١ برنامج العمل -جيم 
 ١ ٠٢٠,٧ ٣٣,٨ ٩٨٦,٩ )٢٤,٠( )٣١٢,١( ١ ٢٩٩,٠ ٩٥٥,٤ الدعم الربناجمي -دال 
 ٣٣ ٠٤٣,٨ ٢ ٣٠٢٠٣,٣ ٨٤٠,٥ )٠,٢( )٦٩,٤( ٣٠ ٩٠٩,٩ ٢٥ ٠٧٢,١  الفرعياجملموع  

  
 )ب(املوارد اخلارجة عن امليزانية )٢(  

 
 

 نفقات
٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

تقديرات 
 مصدر األموال ٢٠٠٥-٢٠٠٤

تقديرات 
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 ٢٥٦ ٤٢٠,٠     ٢٠٢ ٤٩٠,٢ ١٤٥ ١٩٣,٤  الفرعياجملموع 
 ٢٨٩ ٤٦٣,٨     ٢٣٣ ٤٠٠,١ ١٧٠ ٢٦٥,٥ )٢(و ) ١(جمموع  

  
 . لبيان إعادة تنظيم املكتب٢٠٠٣-٢٠٠٢ألغراض املقارنة، عدلت نفقات الفترة  )أ( 

تشمل مجيع موارد صندوق برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، مبا يف ذلك ميزانية الدعم لفترة السنتني  )ب( 
واملشاريع اليت ميوهلا وينفذها الربنامج وغريه من املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية واحلكومات، فضال عن 

 .هلا صندوق منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاملوارد املتعلقة باألنشطة اليت ميو
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 ٥-١٦اجلدول 
   االحتياجات من الوظائف  

  الوظـائف املؤقتــة 

 

الوظائف الثابتــــــة
املمولة من امليزانية

 امليزانية العادية العادية
املوارد اخلارجة عــن

 اجملموع )أ(امليزانيـة

 الفئة
٢٠٠٤-
٢٠٠٥ 

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
٢٠٠٥ 

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
٢٠٠٥ 

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
٢٠٠٥ 

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

         الفئة الفنية وما فوقها
 ١ ١ - - - - ١ ١ وكيل األمني العام 
 ٣ ٣ ١ ١ - - ٢ ٢ ٢ -مد  
 ١٧ ١٧ ١٣ ١٣ - - ٤ ٤ ١ -مد  
 ٣٤ ٣٤ ٢٢ ٢٢ - - ١٢ ١٢ ٥ �ف  
 ١١٢ ١٠٥ ٦٦ ٦١ - - ٤٦ ٤٤ ٤/٣ �ف  
 ١٥ ١٦ ٥ ٦ - - ١٠ ١٠ ٢/١ �ف  
 ١٨٢ ١٧٦ ١٠٧ ١٠٣ - - ٧٥ ٧٣  الفرعياجملموع 

         فئة اخلدمات العامة
 ٨ ٦ ٥ ٣ - - ٣ ٣ الرتبة الرئيسية 
 ٩٧ ٩٥ ٦٨ ٦٦ - - ٢٩ ٢٩ الرتب األخرى 
 ١٠٥ ١٠١ ٧٣ ٦٩ - - ٣٢ ٣٢  الفرعياجملموع 

         ألخرىالفئات ا
 ٢٨ ٢٦ ٢٨ ٢٦ - - - - موظف وطين 
 ٧٠ ٦٢ ٧٠ ٦٢ - - - - الرتبة احمللية 
 ٩٨ ٨٨ ٩٨ ٨٨ - - - -  الفرعياجملموع 
 ٣٨٥ ٣٦٥ ٢٧٨ ٢٦٠ - - ١٠٧ ١٠٥ اجملموع 

  
 لفترة السنتني وامليزانية الربناجمية تشمل مجيع الوظائف املؤقتة ذات الطابع االستمراري املنشأة مبوجب ميزانية الدعم )أ( 

األساسية لصندوق برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات والوظائف غري املتعلقة باملشاريع واملمولة من 
ومل تدرج يف هذا املوجز الوظائف املؤقتة املنشأة خصيصا لتنفيذ . صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

وتتذبذب رتب تلك الوظائف بشكل مستمر واملكتب ال يدير الوظائف مجيعها وحىت . مشاريع التعاون التقين
 . وظيفة٤١ بلغ عدد هذه الوظائف اليت يديرها املكتب ٢٠٠٥فرباير /شباط
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 أجهزة تقرير السياسة - ألف 
 

 ر دوال١ ١٣٣ ٣٠٠): قبل إعادة تقدير التكاليف(االحتياجات من املوارد   
 

 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  
وهـي هيئـة تقريـر السياسـة        . جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية هيئة فنية تابعة للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي            ١٥-١٦ 

 ووفقـا .  دولة عضـو ٤٠الرئيسية التابعة لألمم املتحدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ويبلغ عدد أعضائها          
، عهـد إىل اللجنـة مبهـام اهليئـة          ١٩٩١ديسـمرب   / كـانون األول   ١٨ املـؤرخ    ٤٦/١٥٢ملرفق قرار اجلمعية العامـة      

 .التحضريية ملؤمترات األمم املتحدة املعنية مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
رة مـن دوراهتـا أفرقـة    وتعقد اللجنة دورات سنوية يف فيينا مدة كل منها مثانية أيام عمل، وتنشئ خالل كل دو      ١٦-١٦ 

إضافة إىل ذلـك، طلبـت اللجنـة    . عاملة تنعقد خالل الدورة للنظر بالتفصيل يف بنود حمددة من جدول األعمال          
اإلدارة االستراتيجية لربنامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مـن جانـب                   � املعنون   ٥/٣يف قرارها   

أن يقـوم مكتبـها بعقـد اجتماعـات يف الفتـرات الواقعـة بـني الـدورات، وأن                   � جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة     
يعقد جلسات إحاطة فيما بني الدورات للبعثات الدائمة لإلعداد للدورة املقبلة وتقدمي تقرير عن األعمـال الـيت               

ا الرابعة عشـرة    وقررت اللجنة يف دورهتا الثالثة عشرة أن املوضوع البارز لدورهت         . اضطلع هبا فيما بني الدورات    
استنتاجات وتوصيات مؤمتر األمـم املتحـدة احلـادي عشـر املعـين مبنـع اجلرميـة                 � ينبغي أن يكون     ٢٠٠٥يف عام   

 .�والعدالة اجلنائية
 

 جلنة املخدرات  
واللجنـة  .  بوصـفها جلنـة فنيـة تابعـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي              ١٩٤٦أنشئت جلنة املخدرات يف عـام        ١٧-١٦ 

 عضــوا هــي جهــاز األمــم املتحــدة الرئيســي لتقريــر السياســة يف جمــال املراقبــة الدوليــة  ٥٣دد أعضــائها البــالغ عــ
 .للمخدرات وهلا والية حمددة مستمدة من املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات

لسـنوات  وتعد اللجنة دورات عادية سنوية يف فيينـا، فضـال عـن دورة مسـتأنفة تعقـدها مـرة كـل سـنتني أثنـاء ا                          ١٨-١٦ 
وقـد قـرر اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف      . األحادية األرقـام ختصصـها للمسـائل املتعلقـة بـاإلدارة وامليزانيـة            

، بانتخـاب مكتبـها للـدورة    ٢٠٠٠، أن تقوم جلنة املخدرات يف هناية دورهتا، بـدءا مـن سـنة    ١٩٩٩/٣٠قراره  
حضريية لالجتماعات العاديـة واجتماعاهتـا مـا بـني          التالية، وتشجيعه على االضطالع بدور فعلي يف األعمال الت        

جلنـة مـن تـوفري إرشـادا متواصـال وفعـاال يف جمـال السياسـة، لربنـامج املخـدرات                     ان  الدورات للجنة، حبيـث ميكِّـ     
ــابع للمكتــب  ــوانني املخــدرات علــى الصــعيد       . الت ــاذ ق ــات إنف ــة لتنســيق آلي ــات فرعي ــة هيئ ــد أنشــأت اللجن وق

يئات الفرعية للجنة الفرعية املعنيـة باالجتـار غـري املشـروع باملخـدرات واملسـائل ذات                 اإلقليمي؛ وتشمل هذه اهل   
 ممـثال، واالجتماعـات اإلقليميـة للرؤسـاء التنفيـذيني للوكـاالت             ٢٣الصلة يف الشرقني األدىن واألوسط، وتضم       

ــا وأمريكــا ال     ــا وأوروب التينيــة ومنطقــة البحــر  الوطنيــة إلنفــاذ قــوانني املخــدرات آلســيا واحملــيط اهلــادئ وأفريقي
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وحيضر هذه االجتماعـات أيضـا مراقبـون مـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة اإلقليميـة العاملـة يف دعـم                  . الكارييب
 .إنفاذ قوانني املخدرات

 
 اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات  

يــة الوحيــدة للمخــدرات لعــام  اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات هــي هيئــة تقنيــة مســتقلة منشــأة مبوجــب االتفاق   ١٩-١٦ 
 عضـوا، ُينتخـب     ١٣واهليئة الدولية ملراقبة املخدرات هـي هيئـة منشـأة مبوجـب معاهـدة وتتكـون مـن                   . ١٩٦١

.  مـن بـني مرشـحني تقتـرحهم احلكومـات     ١٠ثالثة منهم من بني مرشحني تقترحهم منظمة الصحة العاملية، و       
املعاهــدات الدوليــة املعنيــة مبراقبــة املخــدرات وعــن   واهليئــة مســؤولة عــن تشــجيع امتثــال احلكومــات ألحكــام   

وجتري اهليئة أيضا مناقشـات مسـتمرة مـع احلكومـات مـن خـالل املشـاورات العاديـة                   . مساعدهتا يف هذا اجلهد   
ووفقـا لالتفاقيـة الوحيـدة      . والبعثات القطرية ذات الطابع السري وذلك هبدف تعزيـز أهـداف تلـك املعاهـدات              

وقـررت اهليئـة، يف دورهتـا    . يتعني على اهليئـة أن تعقـد دورتـني علـى األقـل كـل سـنة         ،  ١٩٦١للمخدرات لعام   
، أن تعقـد ثـالث دورات كـل         ٦٩/٥٧، مبقررهـا    ٢٠٠٠نـوفمرب   /التاسعة والستني اليت ُعقدت يف تشرين الثاين      

 .وتعتمد اهليئة يف غري أوقات انعقادها على أمانتها لالضطالع مبهامها. سنة
قصــر زراعــة وإنتــاج وصــنع  ) أ: (، تســعى اهليئــة إىل حتقيــق مــا يلــي ١٩٦١ مــن اتفاقيــة عــام  ٩ة ووفقــا للمــاد ٢٠-١٦ 

ضــمان تــوفري هــذه ) ب(واســتخدام املخــدرات علــى الكميــات املناســبة الالزمــة لألغــراض الطبيــة والعلميــة؛ و 
هبـا واسـتخدامها،   منع زراعة وإنتاج وتصنيع املخدرات، واالجتار ) ج(املخدرات املستخدمة هلذه األغراض؛ و   

 املتعلقة بـاملؤثرات العقليـة واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار                ١٩٧١واتفاقية عام   . على حنو غري مشروع   
 منحتـا اهليئـة واليـات إضـافية بالنسـبة ملراقبـة املـؤثرات               ١٩٨٨غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لعـام        

، ١٩٨٨ومبوجـب اتفاقيـة عـام       . مة يف التصنيع غري املشـروع للمخـدرات       العقلية والسالئف الكيميائية املستخد   
وإضـافة إىل املسـؤوليات     . تقوم اهليئة بتقييم املواد الكيميائية لتحديد مـدى إمكـان فـرض الرقابـة الدوليـة عليهـا                 

الجتمـاعي  امللقاة على عاتق اهليئة مبوجب املعاهدة، ُعهد للهيئة مبهام إضـافية مـن جانـب اجمللـس االقتصـادي وا                   
 .١٩٩٨ومن جانب اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية بشأن مشكلة املخدرات العاملية، اليت ُعقدت يف عام 

وتقوم اهليئة برصد ما إذا كانت املعاهدات تطبـق يف مجيـع أحنـاء العـامل وذلـك بدراسـة وحتليـل املعلومـات الـيت                           ٢١-١٦ 
تكون اهليئة قادرة، مـن خـالل تقييمهـا املسـتمر للجهـود الوطنيـة،               وقد  .  بلدان وأقاليم  ٢٠٩تتلقاها من حوايل    

على أن توصي باختاذ إجراءات وعلى أن تقترح إدخال تعديالت على نظم الرقابة الدوليـة والوطنيـة علـى حـد                     
 .ونتائج التحليالت والتقييمات تكون موضعا للمناقشة واالستعراض خالل الدورات اليت تعقدها اهليئة. سواء

 
 ؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةم  

 ٢٠٠٠نـوفمرب   / تشـرين الثـاين    ١٥، املـؤرخ    ٥٥/٢٥اعتمدت اجلمعية العامة يف املرفقني األول والثاين لقرارهـا           ٢٢-١٦ 
 اجلرميـة املنظمـة عـرب     اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة       ٢٠٠١مـايو   / أيـار  ٣١ املـؤرخ    ٥٥/٢٥٥واملرفق لقرارهـا    
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 مـن   ٣٢ومبوجـب املـادة     . ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٢٩وبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف      . الوطنية وبروتوكوالهتا الثالثة  
االتفاقيــة، أنشــئ مــؤمتر األطــراف يف االتفاقيــة مــن أجــل حتســني قــدرة الــدول األطــراف علــى مكافحــة اجلرميــة  

ــذ االتفاقيــ    ــز تنفي ــة وتعزي ــا املنظمــة عــرب الوطني ــرار . ة واستعراضــها هــي وبروتوكوالهت  طلبــت ٥٥/٢٥ويف الق
 .اجلمعية إىل األمني العام أن يكلف املكتب بتويل مهام أمانة املؤمتر

ووفقـا للنظـام الـداخلي      . ، سـيعقد مـؤمتر األطـراف يف االتفاقيـة دورتـني           ٢٠٠٥-٢٠٠٤وخالل فتـرة السـنتني       ٢٣-١٦ 
ووفقــا . ٢٠٠٧-٢٠٠٦قد املــؤمتر دورتــه الثالثــة يف فتــرة الســنتني للمــؤمتر الــذي اعتمــد يف دورتــه األوىل ســيع

 من كل من الربوتوكوالت الثالثة لالتفاقية، تشمل والية املـؤمتر أداء املهـام نفسـها بالنسـبة لكـل مـن                      ١للمادة  
 .الربوتوكوالت الثالثة

 
 مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية مكافحة الفساد  

/  تشـرين األول   ٣١ املـؤرخ    ٥٨/٤مـة اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد يف قرارهـا                اعتمدت اجلمعيـة العا    ٢٤-١٦ 
، ستدخل االتفاقيـة حيـز النفـاذ يف اليـوم التسـعني بعـد تـاريخ إيـداع الصـك                     ٦٨ووفقا للمادة   . ٢٠٠٣أكتوبر  

ن تـدخل االتفاقيـة حيـز       ومـن املتوقـع أ    . الثالثني للتصـديق عليهـا أو قبوهلـا أو املوافقـة عليهـا أو االنضـمام إليهـا                 
 ومـا تشـمل     د، وأن تكمل اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن وضع اتفاقيـة ملكافحـة الفسـا             ٢٠٠٥النفاذ يف عام    

 قبـل الـدورة األوىل ملـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة               ٢٠٠٦واليتها من أعمال بعقد دورهتـا اخلتاميـة يف عـام            
نظـام الـداخلي للمـؤمتر وغـريه مـن القواعـد واآلليـات              مكافحة الفساد، لغـرض وضـع تفاصـيل مشـروع نـص ال            

 إىل األمني العام أن يكلف املكتب بتـويل مهـام أمانـة            ٥٨/٤وقد طلبت اجلمعية يف قرارها      . الواردة يف االتفاقية  
 .املؤمتر

د مـؤمتر الـدول     وبناء على اخلربة املكتسبة من اتفاقية مكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، مـن املتوقـع أن يعقـ                      ٢٥-١٦ 
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦األطراف يف اتفاقية مكافحة الفساد دورتني خالل فترة السنتني 

 
 مؤمتر األمم املتحدة املعين مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  

ة مـؤمتر األمـم املتحـد   �الـذي كـان عنوانـه سـابقا     (يعقد مؤمتر األمم املتحدة املعين مبنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة           ٢٦-١٦ 
تبادل اآلراء فيمـا بـني الـدول،    ) أ(كل مخس سنوات ويهيئ حمفال ملا يلي      ) �املعين مبنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني    

واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة واألفـــراد مـــن اخلـــرباء الـــذين ميثلـــون شـــىت املهـــن  
حتديــد االجتاهــات ) ج(ضــع السياســات؛ تبــادل التجربــة يف جمــال البحــث، والقــانون، وو) ب(والتخصصــات؛ 

تــوفري املشــورة والتعليقــات بشــأن مســائل منتقــاة ) د(والعدالــة اجلنائيــة؛ واملســائل الناشــئة يف جمــال منــع اجلرميــة 
تقـدمي مقترحـات لتنظـر فيهـا اللجنـة بشـأن املواضـيع الـيت ميكـن إدراجهـا يف برنـامج                       ) هــ (تقدمها إليه اللجنـة؛     

ألمم املتحدة احلادي عشر املعين مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املقرر عقـده يف بـانكوك               وسيكون مؤمتر ا  . العمل
 . هو أحدث مؤمتر لألمم املتحدة٢٠٠٥يف عام 
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 ٦-١٦اجلدول 

  االحتياجات من املوارد  
 الوظائف)بآالف دوالرات الواليات املتحدة(املوارد  

٢٠٠٥-٢٠٠٤ الفئة
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

٢٠٠٧-٢٠٠٥٢٠٠٦-٢٠٠٤)ير التكاليفقبل إعادة تقد(
 - - ١ ١٣٣,٣ ١ ٦٤٠,٨ االحتياجات غري املتعلقة بالوظائف 
 - - ١ ١٣٣,٣ ١ ٦٤٠,٨ اجملموع 

  
 دوالر االعتمادات الالزمة لتغطيـة تكـاليف السـفر          ١ ١٣٣ ٣٠٠ستوفر املوارد غري املتعلقة بالوظائف والبالغة        ٢٧-١٦ 

ــتني، و  ــة املخــدرات حلضــور         ألعضــاء اللجن ــة ملراقب ــة الدولي ــة املخــدرات، واهليئ ــة للجن ــة التابع ــات الفرعي اهليئ
 مـن اتفاقيـة     ١٤وستوفر أيضا التكاليف الالزمة لقيـام أعضـاء اهليئـة بـإجراء حتقيقـات وفقـا للمـادة                   . اجتماعاهتا

تياجـات مبـزيج مـن      ويتعلـق الـنقص يف االح     . ١٩٧٢ واملعدلة بربوتوكول عام     ١٩٦١املخدرات الوحيدة لسنة    
األنشـطة غـري املتكـررة املتعلقـة بتنظـيم مـؤمتر األمـم املتحــدة احلـادي عشـر املعـين مبنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيــة              

 ). دوالر١٠١ ٢٠٠(والتسويات القائمة على أمناط النفقات )  دوالر٤٠٦ ٣٠٠(
 

 التوجيه التنفيذي واإلدارة -باء  
  دوالر٦٩٩ ٦٠٠): ادة تقدير التكاليفقبل إع(االحتياجات من املوارد   

يتــوىل املــدير التنفيــذي مســؤولية التنســيق وتــوفري القيــادة الفعالــة جلميــع أنشــطة األمــم املتحــدة املتعلقــة مبراقبــة     ٢٨-١٦ 
املخدرات ومنع اجلرمية، من أجل ضمان اتساق اإلجراءات املتخـذة يف إطـار الربنـامج، وتنسـيق هـذه األنشـطة           

وهبـذه الصـفة، يشـارك املـدير التنفيـذي          . ازدواجها على صعيد منظومة األمـم املتحـدة بأسـرها         وتكاملها وعدم   
وتضــاف هـــذه املســـؤوليات إىل  . يف أعمــال جملـــس الرؤســاء التنفيـــذيني للتنســـيق يف منظومــة األمـــم املتحـــدة   

 مكتـب املـدير العـام       ويتكامل مكتب املدير التنفيـذي مـع      . مسؤوليات املدير العام ملكتب األمم املتحدة يف فيينا       
 . جيم- ١وُيدعم بواسطة موارد من امليزانية العادية يف إطار الباب 

مساعدة املدير التنفيذي يف إدارة مكتب األمـم املتحـدة املعـين            ) أ: (واملهام األساسية ملكتب املدير التنفيذي هي      ٢٩-١٦ 
ملكاتـب يف تنفيـذ خطـط العمـل واملسـائل           تسهيل التعـاون فيمـا بـني ا       ) ب(باملخدرات واجلرمية على حنو فعال؛      

ضمان تنفيذ املقررات يف الوقت احملدد وتنسيق املدخالت الواردة من مجيع الوحـدات التنظيميـة               ) ج(اإلدارية؛  
 .يف أنشطة املكتب
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 ٧-١٦اجلدول 
   ومقاييس األداءأهداف فترة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز  

 التنفيذ الكامل للواليات التشريعية واالمتثال التام لسياسات وإجراءات األمم املتحدة  ضمان:هدف التنظيم
  .فيما يتعلق بإدارة برنامج العمل واملوارد من املوظفني واملوارد املالية

 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة
إدارة برنــامج العمــل ودعمــه بــاملوظفني     )أ(

 فعالواملوارد املالية على حنو 
 تنفيذ النواتج واخلدمات يف الوقت احملدد ��١ )أ(

 :مقاييس األداء 
  يف املائة٩٧تنفيذ الربنامج بنسبة : ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
تنفيـذ الربنـامج بنسـبة      : ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة    

  يف املائة٩٨
تنفيــــذ : ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجنــــاز املســــتهدف للفتــــرة    

  يف املائة٩٨الربنامج بنسبة 
 دام املوارد على حنو يتسم بالكفاءة والفعاليةاستخ ��٢  

 :مقاييس األداء 
 يف املائــــــة يف ٩٢اســــــتخدام نســــــبة : ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

ــبة       ــة، ونس ــة العادي ــن امليزاني ــوارد م  يف ٩٥املتوســط للم
 املائة الستخدام املوارد اخلارجة عن امليزانية جمتمعة

ــرة     ٩٥اســتخدام نســبة  : ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقــديرات الفت
يف املتوســـط للمـــوارد مـــن امليزانيـــة العاديـــة؛     يف املائـــة 

 واملوارد اخلارجة عن امليزانية جمتمعة
اســـتخدام : ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجنـــاز املســـتهدف للفتـــرة  

 يف املائـــة يف املتوســـط للمـــوارد مـــن امليزانيـــة  ٩٦نســـبة 
 العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية جمتمعة

 توظيف املوظفني وتنسيبهم ��٣  
مــدة شــغور الوظيفــة مــن الفئــة الفنيــة   : ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

ــة    ١٧٠ ــا يف املتوســط ومــدة شــغور الوظيفــة مــن فئ  يوم
  يوما يف املتوسط١١٦اخلدمات العامة 

مــدة شــغور الوظيفــة : ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقــديرات الفتــرة  
 يوما يف املتوسط والوظيفـة مـن فئـة          ١١٥من الفئة الفنية    

  يوما يف املتوسط٨٧اخلدمات العامة 
مـدة شـغور    : ٢٠٠٧-٢٠٠٦املسـتهدف للفتـرة     اإلجناز   

 يوما يف املتوسـط والوظيفـة   ١١٠الوظيفة من الفئة الفنية   
  يوما يف املتوسط٨٠من فئة اخلدمات العامة 
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 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة
تعزيز اتساق السياسات يف إدارة أنشطة  )ب(

مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية اليت 
 تضطلع هبا األمم املتحدة

 تخذةعدد مبادرات الشراكة امل )ب(
 :مقاييس األداء 
 مبادرة جديدة واحدة: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
  مبادرات جديدة٤: ٢٠٠٥-٢٠٠٤التقديرات للفترة  
 مبادرات ٤: ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجناز املستهدف للفترة  

 جديدة
  

 العوامل اخلارجية
دوث تــأخريات يف عــدم حــ) أ: (مــن املتوقــع أن ينجــز املكتــب أهدافــه وإجنازاتــه املتوقعــة علــى افتــراض مــا يلــي ٣٠-١٦ 

إتاحـة مـوارد خارجـة      ) ج(تسهيل الشركاء املتعاونني لتنفيذ النواتج يف الوقت احملـدد؛          ) ب(توظيف املوظفني؛   
 .عن امليزانية بدرجة كافية لتنفيذ برنامج التعاون التقين

 
 ٨-١٦اجلدول 

  االحتياجات من املوارد  
 فالوظائ )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(املوارد  

٢٠٠٥-٢٠٠٤ الفئة
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

٢٠٠٧-٢٠٠٥٢٠٠٦-٢٠٠٤)قبل إعادة تقدير التكاليف(
 ١ ١ ٥٠٨,٧ ٥٠٨,٧ الوظائف

 - - ١٩٠,٩ ٢٠٢,٤ غري الوظائف
 ١ ١ ٦٩٩,٦ ٧١١,١ اجملموع الفرعي 

 ٤ ٣ ١ ١٤١,٠ ١ ٠٩٤,٠ املوارد اخلارجة عن امليزانية
 ٥ ٤ ١ ٨٤٠,٦ ١ ٨٠٥,١ اجملموع 

  
ومبلغـا خمفضـا قـدره      )  دوالر ٥٠٨ ٧٠٠( دوالر االحتياجات الالزمة لوظيفة واحـدة        ٦٩٩ ٦٠٠يغطي املبلغ    ٣١-١٦ 

ويـبني الـنقص البـالغ      .  دوالر للموارد غري املتعلقة بالوظائف لتمكني املكتب من االضطالع مبهامـه           ١٩٠ ٩٠٠
 .ضا يف اخلربة االستشارية وسفر املوظفني دوالر يف املوارد غري املتعلقة بالوظائف احتياجا خمف١١ ٥٠٠

)  من الفئة الفنية وواحدة من فئـة اخلـدمات العامـة           ٣(وتوفر املوارد اخلارجة عن امليزانية ما يلزم ألربع وظائف           ٣٢-١٦ 
 .لدعم املدير التنفيذي يف التنسيق واالتصاالت للربنامج إمجاال
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 برنامج العمل -جيم  
 

 ٩-١٦اجلدول 
   حسب الربنامج الفرعيت من املوارد االحتياجا  

 الوظائف)بآالف دوالرات الواليات املتحدة(املوارد  

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ الربنامج الفرعي
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

قبل إعادة تقدير (
 )التكاليف

٢٠٠٤-
٢٠٠٥ 

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

     امليزانية العادية
 ٢٢ ١٩ ٦ ١٢٤,٠ ٥ ٣١٢,٥ البحث والتحليل والدعوة - ١ 
تقــدمي اخلــدمات الالزمــة لوضــع   - ٢ 

 ١٥ ١٦ السياسات والتقيد باملعاهدات
املســاعدة واملشــورة يف املســـائل    - ٣ 

 ٢٢ ٢٠ ٦ ٠١٧,٥ ٥ ٥٤٩,٠ التقنية
 ١٠٦ ١٠٣ ٢٨ ٠٢٠,٧ ٢٧ ٢٥٩,٠ اجملموع الفرعي 

 ٢٤٦ ٢٣٤ ٢٤٥ ٥٧٧,٠ ١٩٣ ٥١١,٩ املوارد اخلارجة عن امليزانية
 ٣٥٢ ٣٣٧ ٢٧٣ ٥٩٧,٧ ٢٢٠ ٧٧٠,٩ جملموعا 

    



 املراقبة الدولية للمخدرات، ومنع اجلرمية، والعدالة اجلنائية ١٦الباب 
 

05-27895 17 
 

 ١٠-١٦اجلدول 
 سب الربنامج الفرعيامليزانية العادية حباالحتياجات من موارد   
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 ١الربنامج الفرعي   
 البحث والتحليل والدعوة  

 
  دوالر٦ ١٢٤ ٠٠٠): قبل إعادة تقدير التكاليف(االحتياجات من املوارد   

وقـد صـيغ برنـامج      . سؤولية الفنية عن هذا الربنامج الفرعي منوطة بشعبة حتليل السياسات، والشـؤون العامـة             امل ٣٣-١٦ 
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦ من اخلطة الربناجمية لفترة السنتني ١٣ من الربنامج ١العمل باالعتماد على الربنامج الفرعي 

  
 ١١-١٦اجلدول 
   ، ومقاييس األداءومؤشرات اإلجناز ، واإلجنازات املتوقعة،فترة السنتنيلهداف األ  

زيادة املعرفة مبسائل املخدرات، واجلرمية، واإلرهاب وزيادة فهمها وزيادة الدعم ملنع املخدرات  :هدف املنظمة
  .غري املشروعة، واجلرمية واإلرهاب واحلد منها

 مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة
جانب زيادة استخدام قاعدة األدلة من       )أ(

ــاكل    ــة مشــــ ــدويل جملاهبــــ ــع الــــ اجملتمــــ
 املخدرات واجلرمية واإلرهاب

زيادة استعمال منشورات املكتب وتقاريره التقنية  ��١ )أ(
 وإحصاءاته وزيادة عدد مرات االستشهاد هبا

 :مقاييس األداء 
 موقع على اإلنترنت متصلة ٢ ٧٨٠: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

 مبوقع املكتب على الشبكة
 موقعا ٣ ٤٨٠عدد : ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة  

 على اإلنترنت متصلة مبوقع املكتب
 ٤ ١٠٠: ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجناز املستهدف للفترة  

 موقعا على اإلنترنت متصلة مبوقع املكتب
ــفحات    ��٢   ــرات االطــــالع علــــى صــ ــدد مــ ــادة عــ زيــ

االستقبال اخلاصة باملكتب وعدد مرات الترتيـل مـن     
 موقع املكتب

 :مقاييس األداء 
بلغ عدد مرات االطالع علـى الصـفحة        : ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

  مليون مرة١٨اخلاصة باملكتب 
سيصــل عــدد مــرات   : ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقــديرات الفتــرة   

  مليون مرة٢٠االطالع على الصفحة 
أن يبلـغ عـدد     : ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجناز املستهدف للفتـرة      

  مليون مرة٢٣مرات االطالع على الصفحة 
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 مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة
الــــدول زيــــادة املســــاعدة املقدمــــة إىل  )ب(

األعضاء هبـدف حتسـني نوعيـة خمتـربات       
الطـــب الشـــرعي فيمـــا يتعلـــق بتحليـــل  

 املخدرات على الصعيد الوطين

زيــادة عــدد البلــدان الــيت يســاعدها مكتــب األمــم املتحــدة  )ب(
املعــين باملخــدرات واجلرميــة، بنــاء علــى طلبــها، يف بنــاء أو  

ز قــدرة تنفيذيــة لــتمكني خمتــربات الطــب الشــرعي      يــتعز
 الدعم العلمي للسلطات الوطنية يف القضايا املتعلقـة         لتوفري

 باملخدرات
 :مقاييس األداء 
  بلدا١٢٢: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
  بلدا١٣٠: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة  
  بلدا١٤٠: ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجناز املستهدف للفترة  

ــة    )ج( ــادة الــدعم الــالزم لألنشــطة الوطني زي
يف جمال مراقبة املخدرات ومنـع اجلرميـة        

 العدالة اجلنائيةو

ــع    ��١ )ج( ــراكة والتمويــــل مــ ــدد اتفاقــــات الشــ ــادة عــ زيــ
احلكومات واملؤسسات واملنظمـات غـري احلكوميـة،        

 والكيانات التابعة للقطاع اخلاص
 :مقاييس األداء 
  اتفاق متويل٦٣توقيع : ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
  اتفاق متويل٥٨توقيع : ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة  
 ٦٥توقيـــع : ٢٠٠٧-٢٠٠٦رة اإلجنـــاز املســـتهدف للفتـــ 

 اتفاق متويل
 زيادة عدد الربامج املشتركة مع املنظمات الشريكة ��٢  

 :مقاييس األداء 
 برناجمان مشتركان: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
  برامج مشتركة٤: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة  
بـــرامج  ٦: ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجنـــاز املســـتهدف للفتـــرة    

 مشتركة
ئل املتعلقـــة زيـــادة الـــوعي العـــام باملســـا )د(

 واجلرميــة واإلرهــاب جبميــع باملخــدرات
 ومظــاهره فضــال عمــا يتصــل    أشــكاله

ــدة    ــم املتحــ ــايري األمــ ــن معــ ــذلك مــ  بــ
العدالـة  وقواعدها يف جمال منع اجلرميـة و      

 اجلنائية

 عدد الزائرين للموقع على اإلنترنت ��١ )د(
 :مقاييس األداء 
  مليون زيارة ملوقع اإلنترنت ٤,٥: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
ــد  ــرة تقـ ــون زيـــارة  ٤,٥: ٢٠٠٥-٢٠٠٤يرات الفتـ  مليـ

 ملوقع اإلنترنت
 مليــون ٥,٨: ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجنــاز املســتهدف للفتــرة   

 زيارة ملوقع اإلنترنت
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 مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة
عــدد احملطــات الــيت تــذيع معلومــات عــن املخــدرات  ��٢  

 واجلرمية واإلرهاب
 :مقاييس األداء 
ــام : ٢٠٠٣-٢٠٠٢  ــة ببــث   ٧٥قي ــون وإذاع  حمطــة تلفزي

 تتعلق باملكتبإعالنات 
ــرة    ــديرات الفتــ ــام : ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقــ ــة ١٢٥قيــ  حمطــ

 تلفزيون وإذاعة ببث إعالنات للمكتب
 ١٠٠قيـــام : ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجنـــاز املســـتهدف للفتـــرة  

 حمطة تلفزيون وإذاعة ببث إعالنات للمكتب
ــن    )هـ( ــات عــ ــل البيانــ ــع وحتليــ ــادة مجــ زيــ

مشاكل املخدرات واجلرميـة واإلرهـاب      
ــة  ــة بغمــن جانــب األمان ــ العام ــز ي ة تعزي

ــرامج    ــة الــيت تســتخدم يف ب قاعــدة األدل
املكتــب وأنشــطته وكــذلك مــن جانــب 

 اجملتمع الدويل

ة علـى األدلـة   يـ زيادة توفر واستخدام البيانات السـليمة املبن      )هـ(
لـــدعم أعمـــال مكافحـــة مشـــاكل املخـــدرات واجلرميـــة      

 واإلرهاب
 :مقاييس األداء 
 غري متاحة: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
ــديرات   ــرة تقـــ ــات  : ٢٠٠٥-٢٠٠٤الفتـــ ــادة البيانـــ زيـــ

ــا املكتـــب للجمهـــور ومقـــرري    والتقـــديرات الـــيت يتيحهـ
 ٩السياسة من خالل املنشـورات وموقـع اإلنترنـت بنسـبة            

 يف املائة
زيـادة إضـافية    : ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجناز املستهدف للفتـرة      

ــدرها  ــا    ٨ق ــيت يتيحه ــديرات ال ــات والتق ــة يف البيان  يف املائ
قــــرري السياســــة مــــن خــــالل    املكتــــب للجمهــــور وم 

 املنشورات وموقع اإلنترنت
 

 العوامل اخلارجية
 :من املتوقع أن ينجز الربنامج الفرعي أهدافه واإلجنازات املتوقعة على افتراض ما يلي ٣٤-١٦ 

عدم حدوث عجز كبري يف املوارد اخلارجة عـن امليزنيـة ملسـاعدة الـدول األعضـاء يف حتقيـق األهـداف                       )أ(  
ت املستهدفة الواردة يف اإلعالن السياسي الذي اعتمدته اجلمعية العامـة يف دورهتـا االسـتثنائية             واإلجنازا

الثانية عشرة وغريها من األنشطة اليت تشملها الوالية وتوفري التدريب للدول األعضاء واملنظمـات غـري          
 احلكومية الشريكة بشأن ختطيط وتنفيذ محالت فعالة لزيادة الوعي والوقاية؛

أن تضع احلكومات إنشاء أو حتسني مرافق الدعم بتقنيات الطـب الشـرعي يف مقدمـة قائمـة أولوياهتـا،         )ب(  
وأن تقدر قيمة الدعم العلمي وأدلة الطب الشرعي بالنسبة للنظام القضائي وأن تدمج خمتربات فحـص                

 املخدرات يف اإلطار الوطين ملراقبة املخدرات؛
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مثل سلطات إنفـاذ القـانون      (ت مع بعضها البعض ومع السلطات املعنية        تعاون خمتربات فحص املخدرا    )ج(  
 داخل البلدان وفيما بينها ومع املكتب؛) والسلطات الصحية

اســتعداد حمطــات اإلذاعــة والتليفزيــون لتــوفري فتــرات إذاعيــة جمانيــة لبــث إعالنــات اخلدمــة العامــة مــن    )د(  
 .جانب املكتب

 النواتج
 :، سيجري إجناز النواتج التاليةخالل فترة السنتني ٣٥-١٦ 

: أفرقـة اخلـرباء املخصصـة     ): امليزانيـة العاديـة   (توفري اخلدمات للهيئات احلكومية الدولية وهيئات اخلرباء         )أ(  
االجتماعات السنوية للفريق الدائم املعين بالربنامج الدويل لضمان اجلودة من أجل حتليل وتقيـيم نتـائج               

؛ اجتمـاع فريـق اخلـرباء لتنقـيح         )٢( نويا يف نطاق العمليـات التعاونيـة الدوليـة        اجلولتني اللتني تعقدان س   
ــة       ــم العدالـ ــات نظـ ــة وعمليـ ــات اجلرميـ ــة باجتاهـ ــائية املتعلقـ ــدة االستقصـ ــم املتحـ ــة األمـ ــتبيان دراسـ اسـ

؛ اجتماع فريق اخلـرباء املعـين بتحليـل مركبـات السـالئف للمخـدرات والـدعم العلمـي يف          )١( اجلنائية
 ؛)١( بة املخدراتجمال مراق

 ):امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية(األنشطة الفنية األخرى  )ب(  
؛ املنتدى املعين باجلرميـة واجملتمـع       )٤(نصف سنوية   (� نشرة املخدرات �: املنشورات املتكررة  ��١   

يـة املسـتخدمة    مبادئ توجيهية عن النهج اإلجرائية والطـرق التحليل       /؛ أدلة )٤) (نصف سنوي (
لتحديد وحتليل املـواد اخلاضـعة للمراقبـة، والطـرق العمليـة وأفضـل املمارسـات املسـتخدمة يف                   

ــربات  ــة    )٥(املخت ــديو التروجيي ــرس ألشــرطة الفي ــري    )١(؛ فه ــات غ ــل مســتكمل للمنظم ؛ دلي
مبـادئ توجيهيـة منقحـة بشـأن الطـرق          /؛ أدلـة  )١(احلكومية العاملة يف جمال مراقبة املخـدرات        

ملحــق مــنقح متعــدد /؛ قــاموس)٢(ســتخدمة لتحديــد وحتليــل املخــدرات املشــمولة باملراقبــة  امل
� الرسـالة اإلخباريـة للمكتـب    �؛  )١(اللغات لتغطيـة املـواد الـيت أضـيفت إىل اجلـداول حـديثا               

 على النتائج التحليلية لدراسة األمم املتحـدة        ، املبين �تقرير اجلرمية العاملي  �؛  )٨) (ربع سنوية (
صـائية الدوريـة املتعلقـة باجتاهـات اجلرميـة وعمليـات نظـم العدالـة اجلنائيـة، وغريهـا مـن            االستق

 ؛ )٢(� تقرير املخدرات العاملي�؛ )١(البيانات واملعلومات 
كتيبـات، إعالنـات للتليفزيـون      : كتيبات، وصحف وقـائع، ورسـوم جداريـة، وعلـب إعالميـة            ��٢   

لك من املـواد التروجييـة؛ تنفيـذ نظـم الرصـد الوطنيـة              واإلذاعة لزيادة الوعي اجلماهريي وغري ذ     
 ونشر الدراسات االستقصائية لرصد احملاصيل غري املشروعة؛ والصور الفوتوغرافية؛

ــا    : املناســبات اخلاصــة ��٣    ؛ )٢(احتفــال األمــم املتحــدة الســنوي مبــنح جــائزة اجملتمــع املــدين بفيين
؛ )٢(ال املخـدرات واالجتـار غـري املشـروع هبـا      االحتفال باليوم الدويل ملكافحـة إسـاءة اسـتعم        
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وضع مبادرات جديدة حلشد املوارد، ومجع األموال من خالل تقـدمي اخلـدمات لالجتماعـات               
 ؛)٢(مع املاحنني؛ مؤمتران للربملانيني بشأن املسائل الرئيسية املتعلقة مبراقبة املخدرات 

كتـب علـى اإلنترنـت؛ تـوفري عينـات مرجعيـة            تصـميم وصـيانة وحتسـني موقـع امل        : املواد التقنية  ��٤   
للمختـربات الوطنيـة لفحــص املخـدرات؛ مــذكرات علميـة وتقنيـة؛ أثبــات مراجـع، ومقــاالت       
منتقاة بشأن حتديد وحتليل املخـدرات والكيميائيـات ومركبـات السـالئف اخلاضـعة للمراقبـة؛                

يمـات لفـرادى املختـربات؛    تقارير مـوجزة لنتـائج العمليـات التعاونيـة الدوليـة، مبـا يف ذلـك تقي          
مركبـــات الســـالئف، والـــدعم العلمـــي يف مراقبـــة /وحـــدات تدريبيـــة عـــن حتليـــل املخـــدرات

 املخدرات؛
إصدار أشرطة فيـديو تروجييـة؛ وصـيانة وتعزيـز مكتبـة إعـارة الصـور          : املوارد السمعية البصرية   ��٥   

 أفالم الفيديو؛/الفوتوغرافية والشرائح املصورة واألفالم
التنسـيق واالتصـال املشـترك بـني     : تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات املشتركة بني الوكـاالت    ��٦   

الوكــاالت مــن خــالل املشــاركة يف اجتماعــات جملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف منظومــة األمــم   
املتحدة املعين بالتنسيق، اللجنـة الرفيعـة املسـتوى املعنيـة بـالربامج، االجتماعـات املشـتركة بـني                   

كــاالت يف منظومـــة األمـــم املتحـــدة وتنســـيق الشـــبكة املشـــتركة بـــني الوكـــاالت واملعنيـــة  الو
 باملخدرات واجلرمية؛

 ):امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية(التعاون التقين  )ج(  
ــارية ��١    ــورة    : اخلـــدمات االستشـ ــات، واملشـ ــي، واملعلومـ ــتو رفيـــع مـــن الـــدعم العلمـ ــوفري مسـ تـ

، واملنظمات الوطنيـة والدوليـة، واملؤسسـات بشـأن جمموعـة واسـعة مـن املواضـيع                  للحكومات
 العلمية والتقنية املختلفة املتعلقة مبسائل املخدرات؛

حلقــات العمــل أو االجتماعــات : الــدورات واحللقــات الدراســية، وحلقــات العمــل التدريبيــة  ��٢   
ات، ومـــوظفي إنفـــاذ القـــانون، اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة لرؤســـاء خمتـــربات فحـــص املخـــدر

ــة        ــربات والوكــاالت املشــتغلة مبراقب ــاون بــني خــدمات املخت ــز التع والســلطات القضــائية لتعزي
 املخدرات؛

  من العلماء ورؤساء املختربات الوطنية على فحص املخدرات؛٣٠تدريب : الزماالت واملنح ��٣   
أو إنشـاء املختـربات الوطنيـة       /ة املتعلقـة بتعزيـز و     املشـاريع الوطنيـة واإلقليميـ     : املشاريع امليدانيـة   ��٤   

 .لفحص املخدرات
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 ١٢-١٦اجلدول 
  ١الربنامج الفرعي : االحتياجات من املوارد  

 الوظائف )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(املوارد  

٢٠٠٥-٢٠٠٤ الفئة
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

٢٠٠٧-٢٠٠٥٢٠٠٦-٢٠٠٤)قبل إعادة تقدير التكاليف(

     مليزانية العاديةا
 ٢٢ ١٩ ٥ ٢٨٥,٨ ٤ ٤١٦,٣ الوظائف 
 - - ٨٣٨,٢ ٨٩٦,٢ غري الوظائف 
 ٢٢ ١٩ ٦ ١٢٤,٠ ٥ ٣١٢,٥ اجملموع الفرعي 

 ٤٢ ٤٠ ١٣ ٣٧٣,٠ ٨ ٤٩٢,٢ املوارد اخلارجة عن امليزانية
 ٦٤ ٥٩ ١٩ ٤٩٧,٠ ١٣ ٨٠٤,٧ اجملموع 

  
ومـوارد غـري   )  دوالر٥ ٢٨٥ ٨٠٠( وظيفـة  ٢٢حتياجات الالزمة لعـدد      دوالر اال  ٦ ١٢٤ ٠٠٠يغطي املبلغ    ٣٦-١٦ 

تشــمل املســاعدة املؤقتــة، واالستشــاريني، واخلــرباء، وســفر املــوظفني،  )  دوالر٨٣٨ ٢٠٠(متعلقــة بالوظــائف 
نقــل ) أ(والزيــادة املتعلقــة بالوظــائف تــبني  . وطباعــة املنشــورات، وصــيانة معــدات املختــربات وتــوفري لوازمهــا  

، واألخــرى مــن الــدعم الربنــاجمي  )٢-مــد (٢ إىل الربنــامج الفرعــي، احــدامها مــن الربنامــــج الفرعــي  وظيفــتني
 والــذي يــرد يف مقترحــات امليزانيــة  ٢٠٠٤، وجــرى ذلــك يف ســياق إعــادة تشــكيل املكتــب يف عــام  )٥-ف(

 لتعزيـز القـدرة يف      )٤-ف(إنشـاء وظيفـة جديـدة واحـدة         ) ب(الربناجمية هذه بيـان بتوفيـق املـوارد املتعلقـة بـه،             
 كـانون  ٢٠ املـؤرخ  ٥٩/١٥٩جمال البحث والتحليل املتعلقني باجتاهات اجلرمية استجابة لقـرار اجلمعيـة العامـة             

 الذي طلبت فيه اجلمعية من املكتب أن يستكمل بشكل منتظم دراسات األمـم املتحـدة        ٢٠٠٤ديسمرب  /األول
 ٥٨ ٠٠٠(واالحتياجــات املخفضــة غــري املتعلقــة بالوظــائف . االستقصــائية املتعلقــة باجتاهــات اجلرميــة يف العــامل

هـــي النتيجـــة الصـــافية لـــنقص يف املســـاعدة املؤقتـــة، واالستشـــاريني، واخلـــدمات التعاقديـــة، والســـفر، ) دوالر
وتكاليف التشغيل العامة يقابله جزئيا زيادة يف االحتياجـات املتعلقـة بتكـاليف الطباعـة اخلارجيـة نظـرا لتوسـيع                     

 .امج املنشوراتنطاق برن
ممولـة مـن املـوارد      )  من فئة اخلدمات العامـة     ٢٣ من الفئة الفنية و      ١٩( وظيفة   ٤٢تدعم الربنامج الفرعي أيضا      ٣٧-١٦ 

ومتكِّن املوارد اخلارجة عن امليزنية الربنامج من إكمال وتوسيع نطـاق األنشـطة األساسـية               . اخلارجة عن امليزانية  
إلجــراء األحبــاث والتحلــيالت والــدعم العلمــي، فضــال عــن املشــاركة يف الشــبكة   املمولــة مــن امليزانيــة العاديــة  

املشتركة بني الوكاالت املعنيـة باملخـدرات واجلـرائم واملسـامهة فيهـا، وتنظـيم مناسـبات خاصـة لتعبئـة مقـرري                        
 السياســات ومنظمــات اجملتمــع املــدين ومجــع األمــوال مــن احلكومــات والقطــاع اخلــاص، وإنتــاج ونشــر املــواد   

املخـدرات، واالجتـار غـري     اإلعالمية ألغراض الدعوة وزيادة وعـي اجلمهـور باملسـائل املتعلقـة بإسـاءة اسـتعمال          
 .املشروع هبا، واجلرمية املنظمة، والفساد، والتدابري املتخذة للتصدي هلذا التحدي
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 ٢الربنامج الفرعي   
 تقدمي اخلدمات الالزمة لوضع السياسات والتقيد باملعاهدات  

 
  دوالر١٥ ٨٧٩ ٣٠٠) قبل إعادة تقدير التكاليف(االحتياجات من املوارد   

وقـد صـيغ برنـامج العمـل باالعتمـاد      . يندرج هذا الربنامج الفرعي يف نطاق مسـؤولية شـعبة شـؤون املعاهـدات          ٣٨-١٦ 
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦ من اخلطة الربناجمية لفترة السنتني ١٣ من الربنامج ٢على الربنامج الفرعي 

 
 ١٣-١٦ول اجلد

   ، ومقاييس األداء ومؤشرات اإلجناز،أهداف فترة السنتني واإلجنازات املتوقعة  
تعزيـز نوعيـة تسـهيل تقريـر السياسـة بشـأن املسـائل املتعلقـة مبراقبـة املخـدرات، واجلرميـة، واإلرهـاب                      : ١اهلدف  

يـــة الدوليـــة، وال ســـيما جبميـــع أشـــكاله ومظـــاهره والتصـــديق علـــى املعاهـــدات واالتفاقيـــات والصـــكوك القانون
االتفاقيتني اجلديدتني ملكافحة الفساد واجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكـوالت األخـرية، واالمتثـال هلـا، فضـال              

  .عن تطبيق معايري وقواعد األمم املتحدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

عيـــة اخلـــدمات املـــوفرة لصـــنع تعزيـــز نو )أ(
ــه السياســات مــن جانــب    القــرار وتوجي
ــة مبنـــع   ــة املعنيـ ــة املخـــدرات واللجنـ جلنـ
اجلرميــة والعدالــة االجتماعيــة ومــؤمترات  
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ األطــــراف يف اتفاقيــ
ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة     
وبروتوكوالهتـــا الســـارية، فضـــال عـــن    

راقبــــة تنفيــــذ أعمــــال اهليئــــة الدوليــــة مل
 املخدرات

النســـبة املئويـــة ألعضـــاء املكتـــب املوســـع للجنـــة   ��١ )أ(
املخدرات واللجنة املعنية مبنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،          
ومـؤمترات األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  
ــا الســارية،      ــة وبروتوكوالهت ــة عــرب الوطني ــة املنظم اجلرمي

قياس مـدرج مكـون     الذين يعربون عن ارتياحهم وفقا مل     
، مـع تـوفري الـدعم الـتقين والفـين           ٥-١مخسة أقسام من    

 من جانب األمانة العامة
 : مقاييس األداء 
 غري متاحة: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
  يف املائة٧٥: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة  
  يف املائة٨٠: ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجناز املستهدف للفترة  
ملراقبـــة النســـبة املئويـــة ألعضـــاء اهليئـــة الدوليـــة      ��٢ 

ــة       ــام لنوعي ــاح الت ــن االرتي ــون ع ــذين يعرب املخــدرات ال
 خدمات األمانة الفنية املوفرة للهيئة، وحسن توقيتها

 :مقاييس األداء 
 غري متاحة: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
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 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

  يف املائة٦٠: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة  
  يف املائة٧٠: ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجناز املستهدف للفترة  
ارير املقدمة يف الوقت احملـدد إىل     النسبة املئوية للتق   ��٣ 

ــة      ــة والعدال ــع اجلرمي ــة مبن ــة املعني ــة املخــدرات واللجن جلن
 اجلنائية

 :مقاييس األداء 
  يف املائة من التقارير ٩٥: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
ــرة    ــديرات للفت ــن  ٩٥: ٢٠٠٥-٢٠٠٤التق ــة م  يف املائ

 التقارير
 يف ١٠٠: ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجنـــاز املســـتهدف للفتـــرة  

 لتقاريراملائة من ا
النسبة املئويـة ألعضـاء اهليئـات احلكوميـة الدوليـة            ��٤  

الذين يعربون عن االرتياح التام لنوعية وحسـن توقيـت          
 خدمات األمانة الفنية املوفرة هلم

 :مقاييس األداء 
 غري متاحة: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
  يف املائة ٧٥: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة  
  يف املائة٨٠: ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجناز املستهدف للفترة  

ــة    )ب( ــادة عــدد الــدول املنضــمة إىل اتفاقي زي
األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد واتفاقيـة         
األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة  
عرب الوطنية وبروتوكوالهتـا، والصـكوك      
ــة مبكافحــــة     ــة الدوليــــة املتعلقــ القانونيــ
ــاهره،    ــع أشــكاله ومظ اإلرهــاب يف مجي

ــذه االت  ــذ هــــ ــادة تنفيــــ ــات وزيــــ فاقيــــ
 والصكوك

عــدد الــدول األعضــاء املوقعــة علــى اتفاقيــة األمــم  ��١ )ب(
املتحدة ملكافحـة الفسـاد والـيت صـدقت عليهـا وتنفـذها             

 باالعتماد على املساعدة اليت يقدمها املكتب
 :مقاييس األداء 
 صفر: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
  دولة عضو١٥: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة  
 دولــة ٤٠: ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجنــاز املســتهدف للفتــرة   

 عضو
عــدد الــدول األعضــاء املوقعــة علــى اتفاقيــة األمــم  ��٢ 

املتحـــــدة ملكافحـــــة اجلرميـــــة املنظمـــــة عـــــرب الوطنيـــــة  
وبروتوكوالهتا واليت صـدقت عليهـا وتنفـذها باالعتمـاد        

 على املساعدة اليت يقدمها املكتب
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 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

 :مقاييس األداء 
  دولة عضو١٥: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
  دولة عضو٢٥: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة  
 دولــة ٣٥: ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجنــاز املســتهدف للفتــرة   

 عضو
ــاء املوقعـــة علـــى الصـــكوك    ��٣  عـــدد الـــدول األعضـ

ــع     ــاب جبميـ ــة اإلرهـ ــة مبكافحـ ــة املتعلقـ ــة العامليـ القانونيـ
ــذها     ــا وتنفـ ــدقت عليهـ ــيت صـ ــاهره أو الـ ــكاله ومظـ أشـ

 باالعتماد على املساعدة اليت يقدمها املكتب
 :مقاييس األداء 
البلدان اليت صدقت على مجيع الصكوك القانونية        -أ  

 ١٢العاملية ملكافحة اإلرهاب وعددها 
  بلدا٤٣: ٢٠٠٣-٢٠٠٢  
  بلدا٦٥: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة   
ــا   ــرة اإلجنـــ : ٢٠٠٧-٢٠٠٦ز املســـــتهدف للفتـــ

 بلدا ٩٠
الصـكوك   أو أقل مـن  ٦البلدان اليت صدقت على     -ب  

 بالعاملية ملكافحة اإلرها
 :مقاييس األداء  
  بلدا٦٢: ٢٠٠٣-٢٠٠٢  
  بلدا٤٠: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة   
ــا   ــرة اإلجنـــ : ٢٠٠٧-٢٠٠٦ز املســـــتهدف للفتـــ

 بلدا ٢٥
زيــــادة قــــدرة الــــدول األعضــــاء علــــى  )ج(

ــدات   ــام املعاهـــــــ ــال ألحكـــــــ االمتثـــــــ
واالتفاقيــــــات املتعلقــــــة باملخــــــدرات   
واجلرمية ومنـع اإلرهـاب جبميـع أشـكاله         

ضال عن تطبيق معـايري األمـم       ومظاهره ف 
املتحدة وقواعـدها يف جمـال منـع اجلرميـة          

 والعدالة اجلنائية

ــام      )ج( ــن أحكـ ــد مـ ــدد متزايـ ــل لعـ ــيت متتثـ ــدان الـ ــدد البلـ عـ
املعاهـــدات واالتفاقيـــات املتعلقـــة باملخـــدرات واجلرميـــة 
ــة     ــاهره باملقارنـ ــكاله ومظـ ــع أشـ ــاب جبميـ ــع اإلرهـ ومنـ

 نتنيمبستوى امتثاهلا يف بداية فترة الس
 :مقاييس األداء 
البلدان اليت ستكون قد اعتمـدت تـدابري تشـريعية           ��١ 

 جديدة لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
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 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

 صفر: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
 صفر: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة  
 ١٥: ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجناز املستهدف للفترة  
البلدان اليت ستكون قد اعتمـدت تـدابري تشـريعية           ��٢ 
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة    ج ــدة لتنفيــذ اتفاقي دي

 املنظمة عرب الوطنية
 صفر: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
 ٢٥: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة  
 ٣٥: ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجناز املستهدف للفترة  
البلدان اليت ستكون قد اعتمـدت تـدابري تشـريعية           ��٣ 

جديــــدة لتنفيــــذ أحكــــام الصــــكوك العامليــــة ملكافحــــة 
 اإلرهاب

 ١٢٠ :٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
 ١٣٥: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة  
 ١٥٠: ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجناز املستهدف للفترة  

البلدان اليت اعتمدت تدابري تشريعية جديدة  ��٤  
 لتنفيذ أحكام اتفاقيات املخدرات

  ٦٠: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
 ٦٠: ٢٠٠٥-٢٠٠٤: تقديرات الفترة 
 ٦٠: ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجناز املستهدف للفترة  

تعزيز التعاون القضائي فيمـا بـني البلـدان          )د(
وال ســيما يف املســائل الــيت تشــتمل علــى  
 تسليم اجملرمني وتبادل املساعدة القانونية

زيادة عدد البلدان اليت تدخل يف اتفاقات ثنائية ومتعـددة       )د(
األطــراف لتســليم اجملــرمني وتبــادل املســاعدة القانونيــة      

 وتستفيد من هذه االتفاقات
 :ـيـس األداءمقاي  

  بلـدا٢٠: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
  بلـدا٣٠: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة  
  بلـدا٤٠: ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجناز املستهدف للفترة  
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 العوامل اخلارجية
 :من املتوقع أن ينجـز الربنامج الفرعي أهدافه وحيقق اإلجنازات املتوقعة على افتـراض ما يلي ٣٩-١٦ 

معاهـــدات مراقبـــة (اد الـــدول األعضـــاء لالنضـــمام إىل اتفاقيـــات ومعاهـــدات األمـــم املتحـــدة  اســـتعد )أ(  
املخــدرات، اتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وبروتوكوالهتــا، اتفاقيــة مكافحــة الفســاد،     

ح يف وتعهـدها باإلصـال  ) ١٢واالتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة باإلرهاب اليت يبلـغ عــددها        
 جمال العدالة اجلنائية؛

قـدرة الـدول األعضـاء علـى االمتثـال ألحكـام املعاهـدات واالتفاقيـات املتعلقـة باملخـدرات، واجلرميـة،                      )ب(  
والفساد، ومنع اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره، فضال عن تطبيق معايـيـر األمـم املتحـدة وقواعـدها،                

 إلبالغ، مبا يف ذلك البيانات اليت توجبهـا املعاهدات؛والوفاء بالتـزاماهتا ذات الصلة بشـأن ا
استعداد الدول األعضاء لتعزيز التعـاون القضـائي فيمـا بينـها، وال سـيما يف املسـائل الـيت تشـتمل علـى                         )ج(  

 تسليم اجملرمني وتبادل املساعدة القانونية، مبا يف ذلك غسيل األموال وإجراءات املصادرة؛
 ت للتعاون مع بعضها البعض؛استعداد احلكوما )د(  
عدم حدوث عجز كبري يف املوارد اخلارجة عن امليزانية، وتوفر اخلربة املتخصصة إليصـال املسـاعدة يف                  )هـ(  

 .الوقت املناسب
 

 النواتـج
 :خالل فترة السنتني، سيجري إجناز النواتج التالية ٤٠-١٦ 

 )امليزانية العادية( اخلرباء تقدمي اخلدمات للهيئات احلكومية الدولية وهيئات )أ(  
 :اجلمعية العامة ��١   
ــات    -أ      ــة الجتماع ــدمي اخلــدمات الفني ــة  : تق ــة الثالث ــبة   )١٢(اللجن ــة بالنس ــة الثاني ؛ اللجن

ــاد   ــة بالفســ ــائل املتعلقــ ــة   )٢(للمســ ــائل املتعلقــ ــبة للمســ ــة بالنســ ــة السادســ ؛ اللجنــ
 ؛)٢( باإلرهاب

ــة  -ب      ــائق اهليئــات التداولي ــدابري القضــاء علــى    امل: وث ــر الســنوي املتعلــق بت ســامهة يف التقري
؛ املسامهة يف التقرير السنوي عن تنفيذ توصـيات الفريـق العامـل           )٢(اإلرهاب الدويل   

؛ التقـارير املتعلقـة بالتعـاون الـدويل ملكافحـة         )٢(املعين بالسياسات املتعلقة باإلرهـاب      
 اخلمســي السـنوات لتنفيـذ نتـائج         ؛ تقيـيـم )٢(مشكلة املخدرات على الصعيد العاملي      

ــة مشــكلة املخــدرات        ــة عشـــرة املكرســة جملاهب ــة االســتثنائية الثاني ــة العام دورة اجلمعي
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؛ منع ومكافحة ممارسات الفساد وحتويل األموال املتأتيـة مـن مصـدر             )١(العاملية معـا   
 ملنــع ؛ املعهــد األفريقــي)٢(غــري املشــروع وإعــادة هــذه األمــوال إىل بلــداهنا األصــلية   

؛ املسائل اخلاصة املتعلقة بتقدمي املسـاعدة التقنيـة ملكافحـة    )٢(اجلرمية والعدالة اجلنائية    
ــم املتحــدة ملكافحــة      )٢(اإلرهــاب  ــة األم ــدول األطــراف يف اتفاقي ــؤمتر ال ؛ أعمــال م

؛ أعمال مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة              )٢(الفساد  
؛ تعزيز برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة، وال سـيما             )١(ة  عرب الوطني 

 ؛)٢(أعمالـه يف جمال التعاون التقين 
 :اجمللس االقتصادي واالجتماعي ��٢   
 ؛)١٢(تقدمي اخلدمات الفنية الجتماعات اجمللس االقتصادي واالجتماعي  -أ     
ــة  -ب      ــائق اهليئــات التداولي ــة املخــدرات  الت: وث ــر الســنوي للجن ــر الســنوي )٢(قري ؛ التقري

؛ التقرير السنوي عن أعمـال اللجنـة املعنيـة مبنـع            )٢(للهيئة التداولية ملراقبة املخدرات     
 ؛)٢(اجلرمية والعدالة اجلنائية 

 :اللجنة املعنية مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ��٣   
؛ االجتماعــات املقابلــة )٣٢(جلســات اللجنــة : تقــدمي اخلــدمات الفنيــة لالجتماعــات -أ     

؛ االجتماعات املعقودة فيما بني الدورات للمكتـب واملشـاورات      )٢٤(للجنة اجلامعة   
 ؛)١٠(مع البعثات الدائمة 

التقارير املتعلقة بأدوات مجع املعلومات عن فئات منتقـاة مـن           : وثائق اهليئات التداولية   -ب     
ــال   ــد يف جم ـــر والقواع ــة    املعايـي ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــار  )٨( من ؛ ومكافحــة انتش
يف مرافق القضـاء اجلنـائي املخصصـة لالحتجـاز          ) اإليدز/(فريوس نقص املناعة البشرية   

؛ نتـائج الدراسـة املتعلقـة باالحتيـال        )١(يف فترة ما قبل احملاكمات ولقضاء العقوبـات         
ــة     ـــفها ألغــراض إجرامي ــة وتزيـي ــة  )١(وســـوء اســتعمال اهلوي ؛ أنشــطة املعاهــد املكون

؛ نتـائج اجتمـاع فريـق    )١(لشبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة         
اخلرباء احلكومي الدويل املعين بوضع مبـادئ توجيهيــة بشــأن تـوفري العدالـة لألطفـال                 

تقنيـة  ؛ مسائل حمـددة تتعلق بتقـدمي املسـاعدة ال        )١(من ضحايا اجلرمية والشهود عليها      
؛ اســـتخدام معايـيــــر األمـــم املتحـــدة وقواعـــدها  )٢(مـــن أجـــل مكافحـــة اإلرهـــاب  

تعزيـز  : ؛ سـيادة القـانون والتنميـة      )٢(وتطبيقها يف جمال منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة           
سيادة القانون وإصالح مؤسسات العدالة اجلنائية، مع التأكيـد علـى املسـاعدة التقنيـة               

؛ تعزيـز التعـاون الـدويل       )١(لبناء يف مرحلة ما بعد الصـراع        مبا يف ذلك خالل إعادة ا     
 ؛)٢(وتقدمي املساعدة التقنية يف منع ومكافحة اإلرهاب 
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 :جلنة املخدرات ��٤   
؛ اجللســات )١٦(جلســات اللجنــة اجلامعــة   : تقــدمي اخلــدمات الفنيــة لالجتماعــات    -أ     

للــهيئات الفرعيــة التابعــة   ؛ اجللســات العامــة ودورات األفرقــة العاملــة    )٣٢( العامــة
؛ االجتماعــات الــيت )٤(؛ اجللســات العامــة يف الــدورة املستأنفـــة للجنــة  )٨٠( للجنــة

 ؛)١٠(بني الدورات ملكتب اللجنة واملشاورات مع البعثات  تعقد فيما
؛ )٢(التقريـر السـنوي للمـدير التنفيـذي عـن أنشـطة املكتـب        : وثائق اهليئات التداولية  -ب     

؛ التقريـر   )٢( السنويان الجتماعـات اهليئـات الفرعيـة اخلمـس التابعـة للجنـة               التقريران
الذي يصدر كل سنتني بشأن التقدم احملرز من جانب احلكومات يف حتقيق األهـداف              

 احملــددة يف اإلعــالن السياســي الــذي اعتمدتــه     ٢٠٠٨واإلجنــازات املســتهدفة لعــام   
؛ التقريـر اخلتـامي عـن تنفيـذ خطـط           )١ (اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين     

؛ )١(العمــل والتــدابري الــيت اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا االســتثنائية العشــرين    
تقرير عن كـل خطـة عمـل وجمموعـة التـدابري املعتمـدة مـن جانـب احلكومـات بشـأن               

ــدورة االســتثنائية    ــة لل ـــرات يف نطــ  )٦(أعمــال املتابع ــر الســنوي عــن التغيي اق ؛ التقري
؛ تقرير عن انتخابات اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات املقـرر إجراؤهـا            )٢(مراقبة املواد   

ــيت تســتخدم     )١ (٢٠٠٦يف عــام  ــات ال ـــف والكيميائي ــات السالئ ــر عــن مركب ؛ تقري
 ؛)٢(بشكل متواتر يف صناعة املخدرات واملؤثرات العقلية بشكل غري مشروع 

 :دراتاهليئة الدولية ملراقبة املخ ��٥   
اهليئة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات واللجنـة الدائمـة           : تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات    -أ     

 ؛)١٢٠(املعنية بالتقديرات التابعة هلا 
ـر أعمـال املراقبـة الدوليـة علـى عـرض           تقارير ووثائق عـن سيـ     : وثائق اهليئات التداولية   -ب     

املخدرات واملؤثرات العقلية املشروعة وعلى رصـد مركبـات السـالئف، مبـا يف ذلـك                
؛ تقـارير عـن التطـورات الـيت حتـدث      )١٢(نظام التقديرات للمخدرات ونظام التقييم     

ـــة، والدراســات اخلاصــة      ــات اهليئ ــدورات، وبعث ــة عــن  )٤(فيمــا بــني ال ــارير تقني ؛ تق
رات واملـــؤثرات العقليـــة ومركبـــات الســـالئف واملـــواد التكميليـــة، مـــن قبيـــل  املخـــد

؛ تقـارير  )٦(تقديرات املخدرات فضال عن أية تقارير أخرى قـد تقـرر اهليئــة نشـرها               
عن حتليل البيانات لتحديد التطـورات اجلديـدة يف صـناعة املخـدرات غـري املشـروعة،                 

 ٢٢ و   ١٩ و   ١٤تقـارير عـن املـواد       ؛  )٢) (مركبات السـالئف  (وتقيـيم الكيميائيات   
ــات   ــن اتفاقي ــب  ١٩٨٨ و ١٩٧١ و ١٩٦١م ــى الترتي ـــيم   )٢( عل ــن تقي ــارير ع ؛ تق

؛ تقارير عن التقـدم احملـرز       )٢(أعمال املتابعة اليت تضطلع هبا احلكومات لبعثات اهليئة         
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من جانب احلكومات يف خفض إســاءة اسـتعمال املخـدرات واالجتـار غـري املشـروع                 
ـــدء تعــديالت للجــدولني األول والثــاين مــن     ؛ ت)٢(هبــا  قــارير عمــا إذا كــان ينبغــي ب

 ؛)٢ (١٩٨٨اتفاقية 
اجتماعـات أفرقـة اخلـرباء املخصصـة إلســداء املشـورة للهيئـة              : أفرقة اخلرباء املخصصة   - ج    

 مـن ناحيــة عالقتــها  ١٩٨٨ مــن اتفاقيـة عــام  ١٢بشـأن املســائل املتعلقـة بتنفيــذ املـادة    
؛ اجتماعات األفرقة املخصصة لتقـدمي املسـاعدة للهيئـة          )٢( السالئف   مبراقبة مركبات 

 ؛)٢(يف دراسة املسائل املتعلقة بتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات 
 :مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتا ��٦   
مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة        : فنية لالجتماعات تقدمي اخلدمات ال   -أ     

 ؛)٢٠) (دورة واحدة مدهتا أسبوعان) (عرب الوطنية(اجلرمية املنظمة 
تقرير إلحالة اسـتبيان مجـع املعلومـات بشـأن املسـائل املتعلقـة        : وثائق اهليئات التداولية   -ب     

املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة وبروتوكوالهتـــا    باتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة     
ــة ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة    )٤( الثالث ؛ تقريــر عــن أعمــال مــؤمتر األطــراف يف اتفاقي

ــة    ــة    )١(اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني ــذ اتفاقي ؛ تقــارير عــن مســائل منتقــاة بشـــأن تنفي
ر األطـراف  مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتا الثالثة مقدمـة إىل مـؤمت       

 ؛)٤(
 :اللجنة املخصصة املعنية بالتفاوض بشأن وضع اتفاقية ملكافحة الفسـاد ��٧   
اللجنة املخصصـة املعنيـة بالتفـاوض بشـأن وضـع           : تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات    -أ     

 ؛)٦) (دورة واحدة مدهتا ثالثة أيام(اتفاقية ملكافحة الفساد 
مشروع نـص النظـام الـداخلي وغـريه مـن القواعـد واآلليـات               : ليةوثائق اهليئات التداو   -ب     

؛ تقريـر اللجنـة املخصصـة املعنيــة بالتفـاوض بشـأن         )١(وفقا التفاقية مكافحة الفساد     
 ؛)١(وضع اتفاقية ملكافحة الفساد 

 :مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ��٨   
مؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة            : فنية لالجتماعات تقدمي اخلدمات ال   -أ     

 ؛)٤٠) (دورتان مدهتما أسبوعان(ملكافحة الفساد 
مشـروع النظـام الـداخلي ملـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة               : وثائق اهليئـات التداوليـة     -ب     

قيـة مكافحـة   ؛ تقـارير مقدمـة إىل مـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفا        )١(مكافحة الفسـاد    
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؛ تقريـر عـن أعمـال       )٤(الفساد بشـأن مسائل منتقـاة لتنفيـذ اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد             
 ؛)٢) (سنوي(مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية مكافحة الفساد 

 اخلدمات األخرى املوفرة ��٩   
اخلـــدمات الفنيـــة املقدمـــة إىل املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة وغريهـــا مـــن املنظمـــات   -أ     

قليميــة والدوليــة الــيت تشــمل واليتــها مراقبــة املخــدرات مــن قبيــل الشــرطة الدوليــة  اإل
ــول( ــا  )اإلنترب ــدو (، أو جملــس أوروب ــة بومبي ــة،   )جمموع ــدان األمريكي ــة البل ، أو منظم
ــة إســاءة اســتعمال املخــدرات، أو مكتــب الشــرطة       أو ــة ملراقب ــدان األمريكي ــة البل جلن

ــة  )٦(األورويب  ــوفري اخلــدمات الفني ــة  ؛ ت ــة لعملي ــة التوجيهي ــل�للجن ــة �بريي ، وعملي
، ومجيعهـا بـرامج دوليـة كثيفـة لتتبـع      �بريـزم �التوباز، وفرقة العمل اخلاصة مبشـروع       

 ؛)١٠(الكيميائيات املستخدمة يف صناعة املخدرات غري املشروعة 
ة وهـي مبـادرة دوليـ     (� برييـل �نشرة ربع سنوية الستكمال املعلومات املتعلقة بعملية         -ب     

ــات البوتاســيوم وهــي املركــب        ــألوف لربمنجن ــل االســتخدام امل ــع حتوي هتــدف إىل من
؛ نشـرات   )٨) (الكيميائي الرئيسـي املسـتخدم يف الصـناعة غـري املشـروعة للكوكـايني             

، وهـي مبـادرة تتبـع دوليـة       �توبـاز �ربع سنوية الستكمال املعلومات املتعلقـة بعمليـة         
 حلـامض اخلليــك الالمـائي، وهــو املركــب   هتـدف إىل منــع حتويـل االســتعمال املــألوف  

؛ استبيان جلمـع    )٨(الكيميائي الرئيسي املستخدم يف الصناعة غري املشروعة للهريوين         
؛ تقـــارير لفرقـــة  )٤(معلومـــات عـــن املســـائل املتعلقـــة باتفاقيـــة مكافحـــة الفســـاد       

ــتعمال   � بريـــزم�اخلاصـــة مبشـــروع  العمـــل وهـــي مبـــادرة دوليـــة ملنـــع حتويـــل االسـ
للكيميائيـــات املســـتخدمة للصـــناعة غـــري املشـــروعة للمنشـــطات مـــن نـــوع  املـــألوف
 ؛ )٨( نيماألمفيتا

املعنيــة بتنقــيح االســتبيان املتعلــق بــالتقرير الــذي يصــدر كــل : أفرقــة اخلــرباء املخصصــة -ج     
؛ والفريـق املعـين بأفضـل املمارسـات يف تنفيـذ األحكـام احملـددة للصـكوك                  )١(سنتني  

؛ واملعـين  )١(؛ واملعين بإصالح العدالة اجلنائيـة      )١(ملكافحة اإلرهاب   القانونية العاملية   
ــة املخــدرات       ــة مبراقب ــة املتعلق ــات الدولي ــذ االتفاقي بتحســني التعــاون القضــائي يف تنفي

؛ واملعين باملسائل التقنية ذات األمهيـة املشـتركة بشـأن التعـاون القضـائي               )١(واجلرمية  
ملعــين باجلوانــب القانونيــة لتقنيــات التحقيــق     ؛ وا)١(الــدويل يف مكافحــة اإلرهــاب   

؛ اجتمــاع فريــق اخلــرباء )١(اخلاصــة يف تنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات  
احلكومي الدويل لتصميم نظم جلمع املعلومات عن بعض فئات معـايري األمـم املتحـدة       

ــة    ــة االجتماعي يــق اخلــرباء ؛ واجتمــاع فر)٢(وقواعــدها يف جمــال منــع اجلرميــة والعدال
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احلكومي الدويل لوضع مبادئ توجيهية بشـأن تـوفري العدالـة يف املسـائل الـيت تشـتمل                  
؛ فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل     )١(على ضحايا للجرمية وشهود عليها من األطفال     

؛ )١(إلعداد دراسة عن االحتيال وإساءة استعمال اهلوية وتزييفهـا ألغـراض إجراميـة     
ء اإلقليمـــي بشـــأن املســـائل التقنيـــة ذات األمهيـــة اإلقليميـــة  اجتماعـــات فريـــق اخلـــربا

؛ اجتماعـات فريـق     )٣(املشتركة املتعلقة بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد          
اخلرباء اإلقليمي بشأن املسائل التقنيـة ذات األمهيـة اإلقليميـة املشـتركة املتعلقـة بتنفيـذ                 

؛ )٢(ة املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتـا الثالثـة         اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمي    
فريق اخلـرباء اإلقليمـي لشـبكة احلواسـيب واالتصـاالت السـلكية والالسـلكية املتصـلة                 

 ؛)٤(باملراقبة الوطنية والدولية للمخدرات 
 ):امليزانية العادية(أنشطة فنية أخرى  )ب(  
ال بطلبـات اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات          منشورات خمصصة معدة عمـ    : املنشورات املتكررة  ��١   

؛ القوانني واللـوائح الـيت تعتمـدها الـدول األطـراف يف اتفاقيـات مراقبـة املخـدرات لتنفيـذ               )١(
؛ )٢(� ، وإحصـاءاهتا االحتياجـات العامليـة املقـدرة مـن املخـدرات     �؛ )١٢٠(تلك االتفاقيات  

يـة والعلميـة مـن املـواد املدرجـة يف      نشرات ربع سـنوية السـتكمال تقييمـات االحتياجـات الطب      
 ١٢؛ تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن تنفيذ املـادة           )٨( اجلداول الثاين والثالث والرابع   

ــة عــام   ــدرة مــن املخــدرات   �؛ ملحــق نشــرة  )٢ (١٩٨٨مــن اتفاقي ــة املق االحتياجــات العاملي
 من اتفاقيـة    ١٥ت املقدمان وفقا للمادة     ؛ تقريرا اهليئة الدولية ملراقبة املخدرا     )٨ (�وإحصاءاهتا

؛ إعداد ربع سـنوية مـن دليـل السـلطات           )٢ (١٩٧١ من اتفاقية عام     ١٨، واملادة   ١٩٦١عام  
؛ أدلـة السـلطات     )٨ (١٩٨٨ مـن اتفاقيـة عـام        ١٧ و   ٧ و   ٦الوطنية املختصـة مبوجـب املـواد        

دلــة اجلهــات الصــانعة ؛ أ)٢(الوطنيــة املختصــة مبوجــب املعاهــدات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات  
للمخـدرات واملــؤثرات العقليــة ومركباهتــا والســالئف اخلاصـة هبــا مبوجــب املعاهــدات الدوليــة   

؛ الفهرس التشريعي للقوانني واللـوائح الوطنيـة املعلنـة لوضـع املعاهـدات              )٢(ملراقبة املخدرات   
عـدد التقييمـات    (؛ إحصـاءات املـؤثرات العقليـة        )٢(الدولية ملراقبـة املخـدرات موضـع التنفيـذ          

لالحتياجات الطبية والعلمية من املواد املدرجة يف اجلـدول الثـاين، احتياجـات أذون االسـترياد                 
 ؛ )٢(للمواد املدرجة يف اجلدولني الثالث والرابع 

؛ )١( كتيــب يتضــمن نــص اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد: املنشــورات غــري املتكــررة ��٢   
؛ نشرة عن مكافحة االجتـار غـري املشـروع يف األسـلحة الناريـة               )١(د  نشرة عن مكافحة الفسا   

؛ نشـرة عـن   )١(؛ نشرة عن مكافحة االجتـار غـري املشـروع يف البشـر وهتريـب املهـاجرين          )١(
؛ نشـرة  )١(؛ نشرة عن منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة     )١(مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  



 التعاون الدويل من أجل التنمية اجلزء الرابع
 

34 05-27895 
 

؛ برنـامج دراسـي     )١(ن إجراءات مكافحة اإلرهاب الدويل      ؛ نشرة ع  )١(عن جلنة املخدرات    
؛ دليــل تشــريعي لتنفيــذ اتفاقيــة )١(لتــدريب القضــاة واملــدعني العــامني يف مكافحــة اإلرهــاب  
؛ الوثائق الرمسية املتعلقـة بوضـع       )١(مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتا الثالثة        

؛ دليــل مــنقح عــن اإلدمــاج  )١) (�عمــال التحضــرييةاأل�(تفاصــيل اتفاقيــة مكافحــة الفســاد  
؛ النظـام الـداخلي ملـؤمتر    )١(التشريعي ألحكام الصكوك العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب وتنفيـذها          
؛ النظــام الــداخلي ملـــؤمتر   )١(الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد        

ة املنظمـة عـرب الوطنيـة وبروتوكوالهتـا الثالثـة      األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـ     
؛ دليالن تقنيان عن أحكـام حمـددة        )١(؛ دليل تدرييب لبناء القدرات يف مكافحة اإلرهاب         )١(

؛ دليالن تقنيان عن األحكام احملددة التفاقية األمـم         )١(التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد      
ــة املنظمــة عــرب ال   ــة  املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة وبروتوكوالهتــا الثالث ــة  )١(وطني ــائق الرمسي ؛ الوث

ــة          ــرب الوطنيـ ــة عـ ــة املنظمـ ــة اجلرميـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــيل اتفاقيـ ــع تفاصـ ــة بوضـ املتعلقـ
 ؛ )١) (�األعمال التحضريية�(؛ )٢(وبروتوكوالهتا الثالثة 

ــؤمترات صــحفية   ��٣    ــات صــحفية، وم ــم   : بيان ــع مراكــز األم  املتحــدة أعمــال االتصــال القائمــة م
اإلعالمية، واملشاركة يف املؤمترات الصحفية، االستجابة للطلبات الواردة من وسـائط اإلعـالم             
املسامهة يف إعداد الكلمات والتعليقات اليت يديل هبا أعضاء اهليئة يف االجتماعات الدولية، مبـا               

ج والتقـارير  يف ذلك اجتماعات جلنة املخدرات واجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي، نشـر النتـائ            
الصادرة عن اهليئة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات علـى نطـاق واسـع وتوصـيلها إىل صـانعي القـرار                     

 وعامة اجلمهور؛
 :املواد التقنية ��٤   
القائمــة �(نســخ ســنوية مســتكملة مــن قائمــة املخــدرات اخلاضــعة للمراقبــة الدوليــة     -أ     

 ؛)�الصفراء
القائمـة  �(ة املؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدوليـة        نسخ سنوية مستكملة من قائم     -ب     

 ؛)�اخلضراء
نسخ سنوية مستكملة من قائمة املواد املستخدمة بشكل متواتر يف صناعة املخـدرات              -ج     

ــروع       ــري مشـ ــكل غـ ــة بشـ ــة الدوليـ ــعة للمراقبـ ــة اخلاضـ ــؤثرات العقليـ ــة �(واملـ القائمـ
 ؛)�احلمراء

ملـواد التدريبيـة عـن مراقبـة املخـدرات واملـؤثرات العقليـة             نسخ سـنوية مسـتكملة مـن ا        -د     
 ومركبات السالئف األولية؛
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نسخ مستكملة تصدر مرتني يف السـنة للجـدول الـذي يظهـر احتياجـات البلـدان مـن                -هـ     
أذون االسترياد للمـؤثرات العقليـة املدرجـة يف اجلـدولني الثالـث والرابـع التفاقيـة عـام              

 ؛ ١٩٧١
ــذي تســتخدمه احلكومــات لتقــدمي   � دال�نوية مســتكملة مــن النمــوذج  نســخ ســ  -و      ال

 وقـــرارات اجمللـــس ١٩٨٨ مـــن اتفاقيـــة عـــام ١٢البيانـــات املطلوبـــة مبوجـــب املـــادة  
 االقتصادي واالجتماعي املتعلقة هبا؛

نسخ سنوية مستكملة من النماذج ألف وباء وجيم لتستخدمها احلكومـات يف تقـدمي              -ز     
ائية والتقــديرات الصــادرة عــن اهليئــة والالزمــة مبوجــب اتفاقيــة عــام   البيانــات اإلحصــ

 ؛١٩٦١
عـــني لتســـتخدمها /عـــني، وبـــاء/نســـخ ســـنوية مســـتكملة مـــن النمـــاذج عـــني، ألـــف -ح     

 ومـا يتعلـق هبـا مـن         ١٩٧١احلكومات يف تقدمي البيانات الالزمة مبوجب اتفاقيـة عـام           
 قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛ 

 نشــــرات مســــتكملة جملموعــــة املعلومــــات املتعلقــــة مبراقبــــة مركبــــات الســــالئف ٤ - ط    
والكيميائيات اليت تستخدم كثريا يف صناعة املخدرات واملؤثرات العقليـة بشـكل غـري          

 مشروع؛
نسخ مستكملة من قائمتني حمدودتني للكيميائيـات الـيت يكثـر اسـتخدامها يف صـناعة                 - ي    

 اضعة لرقابة خاصة دولية؛املخدرات غري املشروعة اخل
 إنشاء وتعهد قواعد بيانات للتشريعــات الوطنيــة املتعلقة مبكافحة اإلرهاب؛ - ك    
 إنشاء وتعهد قواعد بيانات للتشريعات الوطنية املتعلقة مبراقبة املخدرات واجلرمية؛  - ل    
يف إطــار حفــظ الســلم اســتحداث أداة تقيــيم إلصــالح العدالــة اجلنائيــة، مبــا يف ذلــك   - م    

 وإعادة البناء يف مرحلة ما بعد الصراع؛
دليل لتستخدمه السلطات املختصة بشأن املمارسات اليت تبينـت فائـدهتا والواعـدة يف               - ن    

 مكافحة االختطاف؛
إنشــاء وتعهــد قاعــديت بيانــات شــاملتني عــن األنشــطة املشــروعة املتعلقــة باملخــدرات    - س    

 ومركبات السالئف؛واملؤثرات العقلية 
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إنشــاء وتعهــد موقــع مــؤّمن علــى اإلنترنــت لتســتعمله الســلطات املختصــة يف التعــاون   - ع    
القضائي، مبوجـب املعاهـدات الدوليـة للمخـدرات واجلرميـة، للوصـول إىل معلومـات                

 عن غريها من السلطات املختصة؛
 دراسة االجتار غري املشروع باألعضاء البشرية؛ - ف    
 تعزيز الصكوك القانونية ��٥   
  مذكرة شفوية كإخطارات مبوجب معاهدات مراقبة املخدرات؛٣٥إصدار حنو  -أ     
توفري اخلـدمات االستشـارية القانونيـة وغريهـا مـن اخلـدمات االستشـارية ذات الصـلة                  -ب     

فيما يتصل بالتصديق على الصـكوك القانونيـة الدوليـة املتعلقـة مبـنح اإلرهـاب الـدويل                  
 قمعه، وتنفيذ هذه الصكوك؛و

تقدمي مقترحات للحكومات وللهيئة الدولية ملراقبـة املخـدرات وجلنـة املخـدرات عـن                -ج     
 التدابري اإلضافية أو البديلة املتعلقة باالمتثال للمعاهدات؛

تــوفري املعلومــات واملشــورة القانونيــة للــدول بشــأن الكيفيــة الــيت تصــبح هبــا أطرافــا يف  -د     
 فاقيات وفيما يتعلق بتنفيذها على حنو تام؛االت

تــوفري البيانــات وحتليــل املعلومــات الالزمــة إلنشــاء وتعهــد قائمــة رقابــة دوليــة خاصــة   -هـ     
للكيميائيات غري املدرجة يف اجلداول ملنـع اسـتخدامها مـن جانـب املشـتغلني باالجتـار                 

 غري املشروع؛
ــات     -و      ــل املعلوم ــات وحتلي ــوفري البيان ــتعمال     ت ــاط االس ــارة وأمن ــة بالصــناعة والتج املتعلق

املشروعة ملركبات السالئف لتسهيل التعرف على الصفقات املشبوهة وإنشاء وتعهـد           
 قاعدة بيانات؛

توفري البيانات وحتليـل املعلومـات عـن املؤشـرات ذات الصـلة ملسـاعدة احلكومـات يف           -ز     
 تقييم احتياجاهتا من املخدرات بشكل أفضل؛

ــدة بالنســبة للعــرض        -ح      ــد التطــورات اجلدي ــات لتحدي ــيالت للبيان إجــراء دراســات وحتل
والطلب املشروعني املـتعلقني باملخـدرات واملـؤثرات العقليـة مـن قبيـل املنشـطات مـن                  

 ني، والتحليالت املقارنة هلا؛مفيتامنوع األ
 جات الطبيــة؛دراسات على توفر املخدرات واملؤثرات العقلية لتغطية االحتيا -ط     
التنسـيق وأعمـال االتصـال فيمـا     : تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات املشتركة بـني الوكـاالت     ��٦   

ــلة للوكـــاالت     ــيقية ذات الصـ ــاركة يف االجتماعـــات التنسـ بـــني الوكـــاالت مـــن خـــالل املشـ
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 املتخصصــة التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة، وللبنــك الــدويل، وشــبكة مؤسســات منــع اجلرميــة  
والعدالــة اجلنائيــة؛ االشــتراك يف هيكــل إدارة االتفــاق العــاملي ويف االجتماعــات املشــتركة بــني  
الوكاالت لالتفـاق العـاملي؛ االشـتراك يف االجتماعـات املعنيـة بتحسـني التعـاون القضـائي مـع                    

 جملـس (أمانة رابطة الدول املسـتقلة، واملنظمـة البحريـة الدوليـة، والشـبكة القضـائية األوروبيـة                  
 واحملكمة اجلنائية الدولية؛) أوروبا

 )امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية(التعاون التقين  )ج(  
ــة مبــذكرات التفــاهم، والعقــود،    : اخلــدمات االستشــارية  ��١    ــة املتعلق املشــورة واخلــدمات القانوني

رجها؛ وتوفري اخلـدمات    وترتيبات العمل مع شركاء املكتب داخل منظومة األمم املتحدة وخا         
االستشارية للبلدان بشأن االنضمام إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتنفيـذها؛ تـوفري              
ــة        ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم ــدان بشــأن االنضــمام إىل اتفاقي اخلــدمات االستشــارية للبل

مات االستشــارية للبلــدان املنظمــة عــرب الوطنيــة وبروتوكوالهتــا الثالثــة وتنفيــذها؛ تــوفري اخلــد   
بشــأن مكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف البشــر، واجلرميــة املنظمــة، والفســاد، وبشــأن تعزيــز    
إصــالح العدالــة اجلنائيــة، مبــا يف ذلــك إصــالح قضــاء األحــداث والســجون؛ تــوفري اخلــدمات    

اإلرهــاب االستشــارية للبلــدان بشــأن التصــديق علــى الصــكوك القانونيــة الدوليــة املتعلقــة مبنــع  
الدويل وقمعه وتنفيذها؛ توفري اخلدمات االستشارية بالتعاون مع إدارة عمليات حفظ السـالم             
ــة        ــات حفــظ الســالم بشــأن االســتراتيجيات العملي ــة لألمــم املتحــدة لبعث ــة العام التابعــة لألمان

ورة للمساعدة يف تعزيز سيادة القانون، وال سيما يف البلدان اخلارجة من الصـراع؛ تـوفري املشـ                
واخلدمات القانونية للمكتب من أجل إبرام اتفاقات التعاون دون اإلقليمي، ومتويل األنشـطة،             

 وإنشاء املكاتب امليدانية، وطرائق تنفيذ املشاريع، واستعراض العقود؛
 دورة وحلقـة    ٢٠مـا يقـدر بعـدد       : الدورات، واحللقات الدراسية، وحلقـات العمـل التدريبيـة         ��٢   

ل تدريبيــة علــى الصــعد الــوطين ودون اإلقليمــي واإلقليمــي بشــأن تنفيــذ   دراســية وحلقــة عمــ 
االتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات؛ حلقــات عمــل تدريبيــة بشــأن مســائل تقنيــة منتقــاة يف   
مكافحــة اإلرهــاب؛ تنظــيم أنشــطة، وحلقــات عمــل ومشــاورات تدريبيــة دوليــة للمســؤولني    

ت وحلقـات دراسـية وحلقـات عمـل تدريبيـة بشـأن       اإلداريني الوطنيني واملشاركة فيهـا؛ دورا   
مواضيع منتقاة يف جمال منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، وال سـيما اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة،                     

ر وهتريــب املهــاجرين، والفســاد، واإلرهــاب الــدويل، وإصــالح  شــواالجتــار غــري املشــروع بالب
 العدالة اجلنائية؛

ع وطنيـة لـدعم مكافحـة اإلرهـاب مـن خـالل بنـاء اخلـربات، وتعزيـز                   مشـاري : مشاريع ميدانية  ��٣   
القدرات املؤسسية وتدريب املوظفني؛ توفري املشورة القانونية والتدريب علـى تنفيـذ اتفاقيـات          
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، )مشـروع عـاملي   (مراقبة املخدرات من جانب مستشارين متخصصـني يف القـانون يف امليـدان              
لقانونيـة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب وتنفيـذها؛          مشروع جـار بشـأن التصـديق علـى الصـكوك ا           

الـدويل لـدعم التصـديق علـى اتفاقيـة األمـم           أو/أو اإلقليمـي و   /مشاريع علـى الصـعد الـوطين و       
 .املتحدة ملكافحة الفساد

 ١٤-١٦اجلدول 
   ٢الربنامج الفرعي  :االحتياجات من املوارد  

 فالوظائ )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(املوارد  

٢٠٠٥-٢٠٠٤ الفئة
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

٢٠٠٧-٢٠٠٥٢٠٠٦-٢٠٠٤)قبل إعادة تقدير التكاليف(
     امليزانية العادية

 ٦٢ ٦٤ ١٣ ٧٣٩,٩ ١٤ ٢٨٢,٣ الوظائف 
 - - ٢ ١٣٩,٣ ٢ ١١٥,٢ غري الوظائف 
 ٦٢ ٦٤ ١٥ ٨٧٩,٢ ١٦ ٣٩٧,٥ اجملموع الفرعي 

 ١١ ١٠ ١٠ ٥٨٨,٠ ٦ ١٢٧,٤ املوارد اخلارجة عن امليزانية
 ٧٣ ٧٤ ٢٦ ٤٦٧,٢ ٢٢ ٥٢٤,٩ اجملموع 
  

ومـوارد  )  دوالر ١٣ ٧٣٩ ٩٠٠( وظيفـة    ٦٢ دوالر يغطي االحتياجـات الالزمـة لعـدد          ١٥ ٨٧٩ ٢٠٠املبلغ   ٤١-١٦ 
تتعلـــــق باملســـــاعدة املؤقتـــــة، واالستشـــــاريني، واخلـــــرباء،  )  دوالر٢ ١٣٩ ٣٠٠(الزمـــــة لغـــــري الوظـــــائف 

 ١ويظهر الـنقص يف عـدد الوظـائف نقـل وظيفـتني إىل الربنـامج الفرعـي        . دمات التعاقديةاملوظفني، واخل  وسفر
ــد( ــامج الفرعــي  ) ٢-م ــام      ) ٤-ف (٣وإىل الربن ــب خــالل ع ــادة تشــكيل املكت . ٢٠٠٤أجــري يف ســياق إع
ــائف     و ــري الوظ ــة لغ ــوارد الالزم ــادة الصــافية يف امل ــة    )  دوالر٢٤ ١٠٠(الزي ــادة االحتياجــات الالزم ــق بزي تتعل

الجتماعات فريق اخلـرباء اإلقليمـي فيمـا يتصـل بتنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، واتفاقيـة األمـم                          
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتا الثالثة، وزيادة االحتياجات الالزمة لسـفر املـوظفني               

 .لتقدمي اخلدمات الالزمة هلذه االجتماعات
وباحتياجـات  )  من فئـة اخلـدمات العامـة   ٦ من الفئة الفنية و ٥( وظيفة ١١وُيدعم الربنامج الفرعي أيضا بعدد    ٤٢-١٦ 

لغري الوظائف متول من موارد خارجة عن امليزانية يف جمال مراقبة مركبات السالئف اليت تقوم هبا اهليئة الدوليـة                   
ال املشـورة القانونيـة وتقـدمي املسـاعدة إىل احلكومـات يف             ملراقبة املخدرات، واألعمال املعيارية والتنفيذية يف جمـ       

 .تنفيذ املعاهدات
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 ٣الربنامج الفرعي   
  واملشورة يف املسائل التقنيةاملساعدة  

  دوالر٦ ٠١٧ ٥٠٠) قبل إعادة تقدير التكاليف(االحتياجات من املوارد 
وقــد صــيغ برنــامج العمــل باالعتمــاد علــى . اتينــدرج هــذا الربنــامج الفرعــي يف نطــاق مســؤولية شــعبة العمليــ ٤٣-١٦ 

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦ من اخلطة الربناجمية ذات السنتني للفترة ١٣ من الربنامج ٣الربنامج الفرعي 
 

 ١٥-١٦اجلدول 
 أهداف فترة السنتني، واإلجنازات املتوقعة، ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء  

 
تعمال املخـدرات، وإنتـاج املخـدرات غـري املشـروعة، واالجتـار القيام بشكل مسـتدام خبفـض إسـاءة اسـ          :هدف املنظمة 

غري املشـروع يف املخـدرات، واالجتـار غـري املشـروع يف البشـر، وغسـل األمـوال، والفسـاد، واإلرهـاب جبميـع أشـكاله
 منـعومظاهره، وغري ذلك من أشكال اجلرمية عرب الوطنية، وتقدمي املسـاعدة إىل الـدول األعضـاء، بنـاء علـى طلبـها، يف           
  .ومعاجلة إساءة استعمال املخدرات، ويف املسائل احمللية املتعلقة بالعدالة اجلنائية مبا يف ذلك إصالح العدالة اجلنائية

 مؤشر اإلجناز اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

تعزيـز قــدرة الـدول األعضــاء علـى تنفيــذ السياســات، )أ(
تفــق مــع اتفاقيــاتواالســتراتيجيات واإلجــراءات مبــا ي

مراقبة املخدرات، واإلعالن السياسـي الـذي اعتمدتـه
اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشـرين املكرسـة
ملكافحـــة مشـــكلة املخـــدرات علـــى نطـــاق العـــامل يف
اجملــاالت الرئيســية الســتة وهــي خفــض الطلــب علــى
ــري ــار غــ ــات، واالجتــ املخــــدرات، إنتــــاج األمفيتامينــ

 اســـتعماهلا، مراقبـــة مركبـــاتة وإســـاءاملشــروع هبـــا، 
السالئف، التعاون القضائي، غسل األموال، والقضـاء

 ةعلى احملاصيل غري املشروع

ــيت تنفــذ اســتراتيجيات ��١ )أ( ــدان ال ــادة عــدد البل زي
عملية املنحى خلفض الطلب هتدف إىل حتقيـق نتـائج

ال خفـض إسـاءة اسـتعمالهامة ميكن قياسـها يف جمـ      
 املخدرات

 :يس األداءمقاي 
 بلدا تنفـذ فيهـا اسـتراتيجيات٩٩: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
 برامج جديدة أو معززة خلفض الطلبو
 بلدان تنفـذ١١٠: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة    

فيها استراتيجيات وبرامج جديدة أو معـززة خلفـض
 الطلب

١٣٠: ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجنـــاز املســـتهدف للفتـــرة   
يـــدة أوبلـــدا تنفـــذ فيهـــا اســـتراتيجيات وبـــرامج جد

 معززة خلفض الطلب
ــادة عــدد البلــدان الــيت تســتفيد مــن آليــات ��٢   زي

والصـــــكوك القانونيـــــة، التعـــــاون املتفـــــق عليهـــــا،
والتقنيات احلديثة املستخدمة يف التحقيقـات، وذلـك
للحد مـن إنتـاج املخـدرات، واالجتـار غـري املشـروع

 هبا، وما يتصل بذلك من جرائم
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 مؤشر اإلجناز اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة
 :مقاييس األداء  

  بلدا١٢٠: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
  بلدا١٣٠: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة  

ــرة     ــتهدف للفتـــــ ــاز املســـــ :٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجنـــــ
 بلدا ١٣٥

زيــادة عــدد البلــدان الــيت تطبــق اســتراتيجيات ��٣  
فعالة ومستدامة للقضاء على احملاصيل غري املشروعة

 :مقاييس األداء  
  بلدا٤٦: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
  بلدا٤٦ :٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة  

ــرة     ــتهدف للفتـــــ ــاز املســـــ :٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجنـــــ
 بلدا ٥٠

زيـادة عـدد البلـدان الـيت تبلـغ عـن اسـتجابات ��٤  
ــا يف ــات الســالئف، مب ــة مركب حمــددة يف جمــال مراقب
ذلك، التعاون يف العمليـات الدوليـة ملكافحـة حتويـل
االستعمال املألوف لكيميائيـات مركبـات السـالئف

 خدرات غري املشروعةلتستخدم يف إنتاج امل
 :مقاييس األداء  

 تشـريعات ملراقبـة بلدا تعتمـد   ٤٤: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
 مركبات السالئف

 بلــدا تعتمــد٤٧: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقــديرات الفتــرة  
 تشريعات ملراقبة مركبات السالئف

ــرة     ــتهدف للفتـــــ ــاز املســـــ :٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجنـــــ
بلدا تعتمد تشريعات ملراقبة مركبات السالئف ٥٠

زيادة عـدد البلـدان املعنيـة الـيت تـوفر مسـاعدة ��٥  
 إمنائية بديلة للمحتاجني من املزارعني

 :مقاييس األداء  
  بلدا٢١: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
  بلدا٢١: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة  

ــرة     ــتهدف للفتـــــ ــاز املســـــ :٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجنـــــ
 بلدا ٢٥
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 مؤشر اإلجناز اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة
 :زيادة عدد البلدان اليت يوجد فيها ما يلي ��٦  

ــعت )أ(    ــدات مجيـ ــل عائـ ــرم غسـ ــريعات جتـ شـ
 اجلرائم اخلطرية

 :مقاييس األداء  
 . بلدا٢٧: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
  بلدا٣٠: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة  

ــرة     ــتهدف للفتـــــ ــاز املســـــ :٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجنـــــ
 بلدا ٤٠

التـــدابري الضـــرورية لـــتمكني الســـلطات )ب(    
من حتديد عائـدات اجلرميـة وتتبعهـا وجتميـدها

 عليهاأو احلجز 
 :مقاييس األداء  

 فرص: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
 بلدا ١٨: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة  

بلدا ٣٥: ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجناز املستهدف للفترة   
نظام مايل وتنظيمي فعال ميكنـه حرمـان )ج(    

 اجملرمني من الوصول إىل عائدات جرائمهم
 :مقاييس األداء  

 صفر: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
 بلدا١٨: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة  

ــرة     ــتهدف للفتـــــ ــاز املســـــ :٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجنـــــ
 .بلدا ٣٥

ــكال )ب( ــدرة احلكومـــات علـــى خفـــض األشـ ــز قـ تعزيـ
الرئيسية للجرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، مبـا يف ذلـك
ــري ــار غـ ــدرات، االجتـ ــروع باملخـ ــري املشـ ــار غـ االجتـ
ــة ــار والي ــوال، يف إط املشــروع بالبشــر، غســل األم

 املكتب

دة عدد البلدان اليت يوجد هبا خطـط عمـلزيا ��١ )ب(
 وطنية ملكافحة األشكال املختلفة للجرمية املنظمة

 :مقاييس األداء  
  بلدا٢٥: ٢٠٠٣-٢٠٠٢  

  بلدا٣٠: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة    
:٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجنـــــاز املســـــتهدف للفتـــــرة      

 بلدا ٤٠
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زيادة عدد البلدان اليت يوجد فيهـا فـرق عمـل ��٢   

 لتنفيذ خطط العمل
 :مقاييس األداء   

  بلدا١٥: ٢٠٠٣-٢٠٠٢  
  بلدا٣٠: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة   

:٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجنـــــاز املســـــتهدف للفتـــــرة      
 بلدا ٤٠

زيــادة عــدد البلــدان الــيت متتثــل امتثــاال كــامال ��٣   
للقواعــــد الدوليــــة وتســــاهم يف مكافحــــة مجيــــع

لوطنيـة علـى الصـعيدأشكال اجلرمية املنظمـة عـرب ا      
 اإلقليمي

 :مقاييس األداء   
  بلدا٤٠: ٢٠٠٣-٢٠٠٢  
  بلدا٥٠: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة   

:٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجنـــــاز املســـــتهدف للفتـــــرة      
 بلدا ٦٥

زيــادة عــدد البلــدان الــيت يوجــد هبــا وحــدات ��٤   
متخصصـــــة عاملـــــة ملكافحـــــة اجلرميـــــة املنظمـــــة

 شروع بالبشرومكافحة االجتار غري امل
 :مقاييس األداء   

  بلدا هبا هذه الوحدات٤٠: ٢٠٠٣-٢٠٠٢  
 بلــدا هبــا٦٠: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقــديرات الفتــرة    

 هذه الوحدات
:٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجنـــــاز املســـــتهدف للفتـــــرة      

 بلدا هبا هذه الوحدات ٨٠
ــيت يوجــد هبــا أحكــام ��٥    ــادة عــدد البلــدان ال زي

 ومحايـة الضـحاياللتجريد من األصول ومصادرهتا   
 الشهودو

 :مقاييس األداء   
  بلدا٤٠: ٢٠٠٣-٢٠٠٢  
  بلدا٦٠: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة   
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 مؤشر اإلجناز اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة
:٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجنـــــاز املســـــتهدف للفتـــــرة      

 بلدا ٨٠
ــكال )ج( ــدرة احلكومـــات علـــى خفـــض األشـ ــز قـ تعزيـ

 الرئيسية للفساد يف إطار والية املكتب
 يوجـــد هبـــا آليـــاتزيـــادة عـــدد البلـــدان الـــيت ��١  )ج(

 إعادة األصول/الستعادة
 :مقاييس األداء  
 صفر: ٢٠٠٣-٢٠٠٢  

  بلدان٣: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة    
:٢٠٠٧-٢٠٠٦تهدف للفتـــــرة اإلجنـــــاز املســـــ    

 بلدان ١٠
زيادة عدد البلدان اليت تقـوم بإنشـاء وكـاالت ��٢   

 أو حدات ملكافحة الفساد
 :مقاييس األداء   

  بلدا٢٠: ٢٠٠٣-٢٠٠٢  
  بلدا٣٠: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة   

:٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجنـــــاز املســـــتهدف للفتـــــرة      
 بلدا ٤٠

زيـــادة عـــدد البلـــدان املنفـــذة التفاقيـــة األمـــم ��٣   
 املتحدة ملكافحة الفساد

 :مقاييس األداء   
 صفر: ٢٠٠٣-٢٠٠٢  
  بلدا١٥: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة   

:٢٠٠٧-٢٠٠٦ســـــتهدف للفتـــــرة  اإلجنـــــاز امل   
 بلدا ٥٠

زيــادة عــدد البلــدان املنفــذة للعناصــر الرئيســية ��٤   
 التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 :مقاييس األداء   
 صفر: ٢٠٠٣-٢٠٠٢  
  بلدا١٥: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة   

:٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجنـــــاز املســـــتهدف للفتـــــرة      
 بلدا ٥٠
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 الــدول األعضــاء الــيت تطلــب املســاعدةتعزيــز قــدرة )د(

 املتعلقـةيف تنفيذ االتفاقـات والربوتوكـوالت العامليـة       
 باإلرهاب

ــات )د( ــذة لالتفاقيــــ ــدان املنفــــ ــدد البلــــ ــادة عــــ زيــــ
 والربوتوكوالت العاملية املتعلقة باإلرهاب

 :مقاييس األداء  
  بلدا١٢٠: ٢٠٠٣-٢٠٠٢  

  بلدا١٣٥: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة    
:٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجنـــــاز املســـــتهدف للفتـــــرة      

 بلدا ١٥٠
تعزيــز قــدرة احلكومــات الــيت تطلــب املســاعدة يف )هـ(

السعي إىل إصالح العدالة اجلنائية وفقا ملعـايري األمـم
املتحــدة وقواعــدها يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة

 اجلنائية

 عدد البلدان اليت تطبق معايري األمـم املتحـدةزيادة )هـ(
 قواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةو

 :مقاييس األداء  
  بلدا٢٠: ٢٠٠٣-٢٠٠٢  

  بلدا٣٠: ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات الفترة    
:٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلجنـــــاز املســـــتهدف للفتـــــرة      

 بلدا ٤٠
  

 العوامل اخلارجية
 :توقعة على افتراض ما يليمن املتوقع أن ينجز هذا الربنامج الفرعي أهدافه واإلجنازات امل ٤٤-١٦ 

 توفري بيانات ومعلومات إحصائية عالية اجلودة ويف الوقت املناسب من جانب الدول األعضاء؛ )أ(  
التــزام الــدول األعضــاء بالقضــاء علــى الزراعــة غــري املشــروعة للمخــدرات واالجتــار غــري املشــروع هبــا،  )ب(  

 رمية املنظمة، والفساد؛وغسل األموال، واالجتار غري املشروع بالبشر، واجل
 إتاحة موارد خارجة عن امليزانية بدرجة مالئمة؛ )ج(  
 .عدم إعاقة الظروف السائدة على الساحة لتنفيذ األنشطة املخطط هلا )د(  

 النواتج
 :خالل فترة السنتني سيجري إجناز النواتج النهائية التالية ٤٥-١٦ 

 ):امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية(ات اخلرباء تقدمي اخلدمات للهيئات احلكومية وهيئ )أ(  
التقريـر السـنوي عـن أعمـال املتابعـة بشـأن خطـة              :  وثـائق اهليئـات التداوليـة     :  جلنة املخدرات  ��١   

العمل املتعلقة بالتعاون الدويل للقضاء على حماصيل املخـدرات غـري املشـروعة يف جمـال التنميـة         
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قرير السنوي عن احلالة العاملية فيمـا يتعلـق بإسـاءة اسـتعمال املخـدرات، علـى                 ؛ الت )٢(البديلة  
أســاس الــردود الــواردة علــى اســتبيانات التقريــر الســنوي، واملعلومــات التكميليــة الــيت توفرهــا  

؛ التقريــر الرمســي عــن حالــة عــرض املخــدرات واالجتــار غــري املشــروع هبــا يف  )٢(احلكومــات 
 العمل املتعلقة بتنفيذ إعالن املبادئ التوجيهية خلفض الطلب علـى           ؛ تقرير عن خطة   )٢(العامل  

؛ تقريـر عـن   )١(املخدرات على أساس الردود الواردة على االستبيان الذي يرسل كل سـنتني     
االجتاهات اإلقليمية لالجتار غري املشروع يف الشـرق األدىن والشـرق األوسـط وجنـوب غـرب                 

اهـات اإلقليميـة لالجتـار غـري املشـروع باملخـدرات يف             ؛ تقرير عـن االجت    )٢(آسيا ووسط آسيا    
؛ تقريـر عـن االجتاهـات اإلقليميـة لالجتـار غـري املشـروع باملخـدرات يف                )٢(املنطقة األمريكيـة    

؛ تقرير عن االجتاهات اإلقليمية لالجتار غري املشروع باملخـدرات يف آسـيا واحملـيط               )١( أوروبا
ــادئ  ــات اإلقل  )٢(اهلـ ــن االجتاهـ ــر عـ ــدرات يف    ؛ تقريـ ــروع باملخـ ــري املشـ ــار غـ ــة يف االجتـ يميـ
 ؛)٢( أفريقيا

تقريــر عــن اإلجــراءات : وثــائق اهليئــات التداوليــة: اللجنــة املعنيــة مبنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة ��٢   
؛ دراسة عن املدى الـذي وصـلت إليـه ظـاهرة      )١( الرامية إىل تعزيز منع اجلرمية على حنو فعال       

؛ تقريــر عــن احلمايــة مــن االجتــار غــري املشــروع  )١( باألعضــاء البشــريةاالجتــار غــري املشــروع 
باملمتلكات الثقافية، مبا يف ذلك سبل زيادة فعالية املعاهدة النموذجية ملنع اجلرائم الـيت تتعـدى                

 ؛)١( يف صورة ممتلكات متنقلة ى التراث الثقايف للشعوب املوجودعل
ها اسـتراتيجية   صـف دث التطـورات يف التنميـة البديلـة بو        اسـتعراض أحـ   : أفرقة اخلرباء املخصصة   ��٣   

ــة بشــأن   )١(خلفــض العــرض واســتكمال املفهــوم   ؛ اســتكمال وحتســني التشــريعات النموذجي
؛ إساءة اسـتعمال املخـدرات بـني    )١(غسل األموال وإدراج العناصر املتصلة بتمويل اإلرهاب  

لتقـدمي التوصـيات املناسـبة للجنـة     ؛ اجتمـاع فريـق اخلـرباء       )١(حتسـني مجـع البيانـات       : الشباب
ــة مــن االجتــار غــري املشــروع باملمتلكــات         ــة بشــأن احلماي ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة مبن املعني

؛ تنفيـذ تقنيـات     )١(؛ فعالية عالج املسيئني الستعمال املخدرات وإعـادة تأهيلـهم           )١( الثقافية
؛ اجتمـاع فريـق اخلـرباء املعـين حبمايـة      )١(التحقيق اخلاصة املتعلقة باجلرمية املنظمة عرب الوطنية  

؛ اجتماع فريـق    )١(الشهود لصياغة مبادئ توجيهية للسلطات الوطنية يف جمال محاية الشهود           
ــب          ــري املشــروع بالبشــر وهتري ــار غ ــد أفضــل املمارســات ملكافحــة االجت ــين بتحدي اخلــرباء املع

ــاد اجلنســانية     ــالء االهتمــام لألبع ــذ   ؛ اجتمــا)١(املهــاجرين مــع إي ــق اخلــرباء املعــين بتنفي ع فري
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب      ــة التفاقي الربوتوكــول املتعلــق باألســلحة الناري

؛ الدروس املستفادة بالنسبة إلصالح العدالة اجلنائية يف اجملتمعات الـيت متـر مبرحلـة            )١(الوطنية  
؛ منــع إســاءة اســتعمال املخــدرات )١ (انتقاليــة واجملتمعــات الــيت متــر مبرحلــة مــا بعــد الصــراع 

اسـتعراض  : اإليـدز يف املنشـآت الشـبيهة بالسـجون        /والوقاية من فريوس نقـص املناعـة البشـرية        
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؛ إبـالغ الرسـالة     )١(؛ عائدات اجلرمية يف االقتصادات القائمة على األموال النقدية          )١(لألدلة  
؛ تعزيــز الرتاهــة )١(درات اســتعمال وســائط اإلعــالم ملنــع إســاءة اســتعمال املخــ   : الصــحيحة
اسـتعراض  : ؛ سبل الرزق املسـتدامة   )١ (٢٠٠٧؛ تعزيز الرتاهة القضائية     )١ (٢٠٠٦القضائية  

 ؛)١(للخربات يف مناطق الزراعة غري املشروعة 
 )امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية(أنشطة فنية أخرى  )ب(  
؛ تقـارير توقيـع احلجـز       )٤(ارية عن الوقاية فيمـا بـني الشـباب          رسالة إخب : املنشورات املتكررة  ��١   

 ؛)٤(نصف السنوية 
؛ أدوات التقيـيم    )١(جمموعة أدوات مكافحة الفساد، الطبعـة الثالثـة         : نشورات غري املتكررة  امل ��٢   

؛ إسـاءة   )١(؛ مدونة سلوك ملسؤويل إنفاذ القوانني       )٤(ووضع الربامج املتعلقة بسيادة القانون      
؛ فعالية عالج املسيــئني السـتعمال       )١(حتسني مجع البيانات    : عمال املخدرات بني الشباب   است

؛ )١(؛ دليــل بشــأن تعزيــز النـــزاهة والقــدرة يف جمــال القضــاء )١(املخــدرات وإعــادة تأهيلــهم 
دليــل عــن أفضــل املمارســات إلصــالح العدالــة اجلنائيــة يف اجملتمعــات الــيت متـــر مبرحلــة انتقاليــة 

؛ دليـل عــن مكافحــة االجتـار غــري املشــروع   )١(عـات الــيت متـر مبرحلــة مــا بعـد الصــراع    واجملتم
؛ دليـل عـن تنفيـذ    )١(؛ دليل عـن مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة            )١(باألسلحة النارية   

؛ منــع إســاءة  )١(؛ املعايـيـــر الــدنيا ملعاملــة اجملــرمني    )١(مبــادئ بنغــالور للتعــاون القضــائي    
اإليــدز يف املنشــآت الشــبيهة /رات والوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البشــريةاســتعمال املخــد

ــة  : بالســجون ــوال     )١(اســتعراض األدل ــى األم ــة عل ــة يف االقتصــادات القائم ــدات اجلرمي ؛ عائ
ــة ـــن     : النقديـ ــدعني العاميـ ــني واملـ ــات للمحققـ ــل املمارسـ ــل ألفضـ ــالة  )١(دليـ ــالغ الرسـ ؛ إبـ

؛ ســبل )١(أجــل منــع إســاءة اســتعمال املخــدرات اســتعمال وســائط اإلعــالم مــن : الصــحيحة
جمموعـة األمـم   �؛ )١(استعراض للتجارب يف مناطق الزراعة غـري املشـروعة      : الرزق املستدامة 

ــة ملكافحــة الفســاد    ــة الدولي ــة  �املتحــدة للصــكوك القانوني ــة الثاني ــم  �؛ )١(، الطبع ــل األم دلي
 ؛)١( �واحملققنيلعامني لمدعني الكافحة الفساد العملية ملتدابري الاملتحدة عن 

 ):امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية(مواد تقنية  ��٣   
 أفضل املمارسات يف جماهبـة االختطاف؛ - أ    
 نشر الدراسات والبحوث عن غسل األموال؛ - ب    
 املخدرات مـن    تعهد وزيادة تعزيز قاعدة البيانات الدولية لنظام تقيـيم إساءة استعمال          - ج    

أجل التحليل والنشر فيمـا يتعلـق خبفـض إســاءة اسـتعمال املخـدرات والطلـب عليهـا                   
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لصـــاحل احلكومـــات، واملنظمـــات البحثيـــة، وغريهـــا مـــن الوكـــاالت الدوليـــة وعامـــة 
 اجلمهور؛

اجلــزء (دراســة اســتبيانات التقــارير الســنوية بشــأن عــرض املخــدرات غــري املشــروعة     - د    
 ؛)٢٢٠) (الثالث

 اجتماعــات مشــتركة بــني ٤: تقــدمي اخلــدمات الفنيــة لالجتماعــات املشــتركة بــني الوكــاالت  ��٤   
 وكاالت األمم املتحدة لتنسيق مكافحة الفساد؛

 :التعاون التقين )ج(  
تـوفري اخلـدمات االستشـارية للـدول األعضـاء، بنـاء علـى طلبـها، لبنـاء                  : اخلدمات االستشارية  ��١   

؛ مثاين بعثات ملسـاعدة الـدول       ١٩٨٨بيانات وفقا لإلعالن السياسي لعام      قدرة معززة جلمع ال   
األعضــاء باملشــورة التقنيــة بشــأن إنفـــاذ القــانون؛ بعثــات ملســاعدة الــدول األعضــاء باملشــورة   
التقنية بشأن التنمية البديلـة؛ بعثـات ملسـاعدة الـدول األعضـاء باملشـورة التقنيـة بشـأن صـياغة                      

 غسـل األمـوال؛ تـوفري خـدمات استشـارية للبلـدان بشـأن مكافحـة            وتنفيذ تشريعات ملكافحـة   
ــة         ــز إصــالح العدال ــة، والفســاد، وبشــأن تعزي ــة املنظم االجتــار غــري املشــروع بالبشــر، واجلرمي
اجلنائية، مبا يف ذلك، قضاء األحداث، وإصالح السـجون؛ تـوفري خـدمات استشـارية للبلـدان                 

كافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة وبروتوكوالهتـا     بشأن التصديق على اتفاقية األمم املتحدة مل  
 الثالثة؛

حلقــات عمــل أو اجتماعــات إقليميــة أو : دورات وحلقــات دراســية وحلقــات عمــل تدريبيــة ��٢   
أو املــايل للتــرويج ألفضــل /دون إقليميــة ملــوظفي إنفــاذ القــوانني ومــوظفي القطــاع القــانوين و 

ــة   املمارســات يف مكافحــة غســل ألمــوال؛ دور   ات وحلقــات دراســية وحلقــات عمــل تدريبي
بشـأن مواضـيع منتقــاة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وال سـيما اجلرميـة املنظمـة عــرب            
الوطنية، واالجتار غري املشروع يف البشـر، وهتريـب املهـاجرين، والفســاد، واإلرهـاب الـدويل،            

 وإصالح العدالة اجلنائية؛
أو الدويل لـدعم مكافحـة الفسـاد    / مشاريع على الصـُّـعـد الوطين واإلقليمي و     :مشاريع ميدانية  ��٣   

من خالل بنـاء املعـارف واخلـربات، وتعزيـز القـدرات املؤسسـية وتـدريب املـوظفني؛ مشـاريع                    
أو الــدويل لــدعم مكافحــة االجتــار غــري املشــروع بالبشــر، /علــى الصـُّـعـــد الــوطين واإلقليمــي و

ل بنـاء املعـارف واخلـربات، وتعزيـز القـدرات املؤسسـية وتـدريب            وهتريب املهاجرين مـن خـال     
أو الـدويل لـدعم مراقبـة املخـدرات مـن      /املوظفني؛ مشاريع على الصـُّـعـد الـوطين واإلقليمـي و     

خالل بناء املعارف واخلربات، وتعزيز القـدرات املؤسسـية وتـدريب املـوظفني؛ مشـاريع علـى                 
لـدويل لـدعم التصـديق علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                أو ا /الصـُّـعـد الوطين واإلقليمـي و    
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اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وبروتوكوالهتــا الثالثــة وتنفيــذها ومكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب   
الوطنية مـن خـالل بنـاء املعـارف واخلـربات، وتعزيـز القـدرات املؤسسـية وتـدريب املـوظفني؛                     

أو الـدويل ملعاجلـة مسـائل حمـددة أخـرى يف جمـال              /يمي و ومشاريع على الصـُّـعـد الوطين واإلقل    
 .منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 ١٦-١٦اجلدول 
   ٣الربنامج الفرعي : االحتياجات من املوارد  

 الوظائف )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(املوارد  

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ الفئة
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

٢٠٠٧-٢٠٠٥٢٠٠٦-٢٠٠٤)قبل إعادة تقدير التكاليف(
     امليزانية العادية

 ٢٢ ٢٠ ٥ ٢٠٩,٦ ٤ ٧٨٢,٣ الوظائف 
 - - ٨٠٧,٩ ٧٦٦,٧ غري الوظائف 
 ٢٢ ٢٠ ٦ ٠١٧,٥ ٥ ٥٤٩,٠ اجملموع الفرعي 

 ١٩٣ ١٨٤ ٢٢١ ٦١٦,٠ ١٧٨ ٨٩٢,٣ املوارد اخلارجة عن امليزانية
 ٢١٥ ٢٠٤ ٢٢٧ ٦٣٣,٥ ١٨٤ ٤٤١,٣ اجملموع 

  
ومــوارد )  دوالر٥ ٢٠٩ ٦٠٠( وظيفــة ٢٢ دوالر يغطــي االحتياجــات الالزمــة لتمويــل ٦ ٠١٧ ٥٠٠غ املبلــ ٤٦-١٦ 

ســـتغطي املســـاعدة املؤقتـــة، واالستشاريــــني واخلـــرباء، وســـفر املـــوظفني )  دوالر٨٠٧ ٩٠٠(لغـــري الوظـــائف 
لربنـامج الفرعـي    إىل هـذا ا   ) ٤-ف(نقـل وظيفـة واحـدة       ) أ: (والزيـادة يف الوظـائف تبيــن      . واخلدمات التعاقدية 
يف وحـدة سـبل الـرزق املسـتدامة لـدعم جمـاالت             ) ٤-ف(إنشاء وظيفة واحدة    ) ب(؛ و   ٢من الربنامج الفرعي  

. وضع االستراتيجيات، وجتديد املعايـيـر، والترويج ألفضل املمارسـات ومتويـل بـرامج ومشـاريع التنميـة البديلـة                 
هي النتيجة الصـافية لزيـادات يف       )  دوالر ٤١ ٢٠٠(لوظائف  والزيادة يف االحتياجات من املوارد غري املتعلقة با       

املساعدة املؤقتة، واجتماعات أفرقة اخلرباء وسفر املوظفني بسبــب زيـادة األنشـطة التقنيـة وال سـيما يف جمالـَــي             
ت الجتار غري املشروع، ومكافحة الفساد، يقابلها نقص يف االحتياجات املتعلقـة باخلـدما            اإنفاذ قوانني مكافحة    

 .التعاقديـة
وميـول  . وتوفر املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة االحتياجـات الالزمـة للجـزء األكـرب مـن أنشـطة الربنـامج الفرعـي                         ٤٧-١٦ 

 مـن فئـة اخلـدمات العامـة         ٢١ من الفئة الفنيـة، و       ٧٤( وظيفة من املوارد اخلارجة عن امليزانية        ١٩٣ جمموعه ما
مات العامـة املعينيــن وطنيـا لتكميـل قـدرة اخلـدمات املعياريـة والتقنيـة                  من موظفي الفئة الفنية وفئـة اخلـد        ٩٨ و

للربنامج الفرعي، وبشكل أهم لتـوفري الـدعم وهيكـل اإلدارة للعمليـات بأكملـها يف املقـر ويف شـبكة املكاتـب                       
 .امليدانيــة
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دعــم املـوارد اخلارجـة عـن        ومن خالل الربامج األساسية يف جماالت مواضيعية ومشاريع تعـاون تقنــي حمـددة، ت               ٤٨-١٦ 
امليزانية تنفيذ األنشطـة املعيارية وتقدمي املساعدة إىل احلكومات يف بناء القدرات الوطنية واإلقليميـة والعامليـة يف                 
جمال خفض إساءة استعمال املخدرات، والقضاء على زراعة املخدرات غري املشـروعة واالجتـار هبـا، ومكافحـة       

 .نظمة والفساد وتعزيز نظم العدالة اجلنائيـةغسل األموال، واجلرمية امل
 

 الدعم الربناجمي -دال  
  دوالر٩٨٦ ٩٠٠) قبل إعادة تقدير التكاليف(االحتياجات من املوارد 

يوفـر مكتب األمم املتحدة يف فيـينا الدعم هلذا الربنامج من أجل األنشطة الـيت جيـري االضـطالع هبـا يف مقـره،                        ٤٩-١٦ 
األمم املتحـدة األخـرى مـن قبيـل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي الـدعم لألنشـطة الـيت جيـري                        بينما توفر برامج    

وقـد ُوحـِّــدت املهـام اإلداريـة ملكتـب األمـم املتحـدة يف فيــينا ومكتـب األمـم              . االضطالع هبا يف أماكن أخرى    
 .فري اخلدمات وحتقيق اتساقـهاملتحدة املعين باملخدرات واجلرمية خالل فترتـي السنتني السابقتني لترشيد تو

 ١٧-١٦اجلدول 
  االحتياجات من املوارد  

 الوظائف )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(املوارد  

٢٠٠٥-٢٠٠٤ الفئة
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

٢٠٠٧-٢٠٠٥٢٠٠٦-٢٠٠٤)قبل إعادة تقدير التكاليف(
     امليزانية العادية

 - ١ - ٣٢٧,١ الوظائف 
 - - ٩٨٦,٩ ٩٧١,٩ ائفغري الوظ 
 - ١ ٩٨٦,٩ ١ ٢٩٩,٠ اجملموع الفرعي 

 ٢٨ ٢٣ ٩ ٧٠٢,٠ ٧ ٨٨٤,٣ املوارد اخلارجة عن امليزانية
 ٢٨ ٢٤ ١٠ ٦٨٨,٩ ٩ ١٨٣,٣ اجملموع 

  
 دوالر يف املوارد غري املتعلقة بالوظـائف سيغطــي التكـاليف الالزمـة ملـا حيتاجـه الربنـامج مـن                      ٩٨٦ ٩٠٠املبلغ   ٥٠-١٦ 

ــذها          د ــنظم وتنفي ــق بوضــع ال ــا يتعل ــل اخلــدمات املتخصصــة فيم ــن قبي ــات، م ــا املعلوم ـــم يف جمــال تكنولوجي ع
لالحتياجات الفنية، وصيانة ودعم حمطات العمل والشـبكات املسـتخدمة لألنشـطة املتعلقـة بامليزانيـة الربناجميـة،                  

ياجــات مــن الوظــائف بنقــل وظيفــة ويتعلــق الــنقص يف االحت. واقتنــاء واســتبدال معــدات تكنولوجيــا املعلومــات
 . على النحو املنفـذ يف سياق إعادة تشكيل املكتب١إىل الربنامج الفرعي ) ٥-ف(واحدة 

           



 التعاون الدويل من أجل التنمية اجلزء الرابع
 

50 05-27895 
 

 ١٨-١٦اجلدول 
    الصلة الصادرة عن هيئات الرقابةلتنفيذ التوصيات ذاتاملتخذة موجز إجراءات املتابعة   

 يذ التوصية املتخذة لتنفاإلجراءات وصف موجز للتوصية

 جملس مراجعي احلسابات
)A/59/5/Add.9،)  الثاينالفصل(  

أوصــى اجمللــس بــأن يقــوم املكتــب بتحســني متابعــة النفقــات
الربناجميــة، مبــا يف ذلــك االلتزامــات، يف امليــدان، بغيــة جتنــب  
النفقات غري املدرجة يف امليزانية والنفقات اليت حيدث تـأخري   

 ).١٤ الفقرة(يف اإلبالغ عنها 

دفتـــر أســـتاذ إدارة املكاتـــب امليدانيـــة مـــن التطبيـــق املعنـــون 
يعمــل حاليــا بشــكل  � لوتـــس نوتـــس�الربنــامج احلاســويب 

 .كامل يف مجيع املكاتب امليدانية التابعة للمكتب

أوصى اجمللس بأن يرصد املكتب بشكل دقيق تنفيذ عملياتـه
اجل يف  مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، حبيث يكتشف ويع       

الوقــت املناســب أي أثــر نــاتج عــن اســتعمال نظــام ختطــيط    
مـــوارد املؤسســـات اجلديـــد مـــن جانـــب الربنـــامج اإلمنـــائي 

 ).٣٦الفقرة (

 .التنفيـذ جـاٍر يف الوقت احلالـي

أوصــى اجمللــس بــأن يصــنف املكتــب بشــكل ســليم مجيــع
الوظائف بـني امليزانيـة الربناجميـة وميزانيـة الـدعم وأن يوثـِّــق              

ساس املنطقـي لتصـنيف النفقـات حتـت أي مـن ميزانيتـيــه             األ
 ).٤١الفقرة (

ــة علــى نقــل   ــة التنفيذي  الوظــائف املوجــودة يف وافقــت اللجن
ــدعوة ــادئ األمــر حتــت   و، قســم ال الــيت كانــت مصــنفة يف ب

 ٥٣وتبيــن الفقرتـان     . الربنامج األساسي، إىل ميزانية الدعـم    
يزانيــــة للفتــــرة ام املوحــــد للمـــــــط العــــــــ مــــن املخط٥٤و 

٢٠٠٧-٢٠٠٦) E/CN.7/2005/8 ( أنـــــــه جيـــــــري حاليــــــا
 .التصنيف السليم للنفقات

أوصى اجمللس بـأن يسـتعرض املكتـب إجراءاتـه لكـي يتسـىن
ــال مبحاســبة      ــايل االمتث ــان االلتزامــات بشــكل ســليم وبالت بي
ـــري احملاســبية       ــى النحــو املنصــوص عليــه يف املعاي ــراكم عل الت

 ووفقــا ٦-١٥دة وفقــا للقاعــدة املـــالية ملنظومــة األمــم املتحــ
ـــة يف املالحظــة    للبيانــات املاليــة ٢للسياســات احملاســبية املبين

 ).٤٧الفقرة (

يشـــمل البيـــان املـــايل املؤقــــت لصـــندوق برنـــامج املراقبـــة  س
 ٢٠٠٤ديسـمرب  / كانون األول٣١الدولية للمخدرات حىت    

صـعيد  املالحظات املتعلقـة بااللتزامـات غـري املسـددة علـى ال           
 .امليدانـي

اختاذ اخلطـوات   ) أ: (أوصى اجمللس بأن يقوم املكتب مبا يلي
املالئمة لتحديد وإقفال أي حساب مصريف غري مأذون بــه؛          

تـــذكري مجيـــع املـــوظفني املعـنـيـيــــن بالقواعـــد املتعلقـــة  ) ب(
ــإدارة احلســابات املصــرفية؛   ــائي  ) ج(ب ــامج اإلمن ــد الربن تزوي

ية املأذون هبا علـى النحـو الواجـب         بقائمة باحلسابات املصرف  
 ).٥٣الفقرة (من جانب أمني خزانـه األمم املتحدة 

 .نفـذت هذه التوصيـة

إجراء مزيد من   ) أ: (أوصى اجمللس بأن يقوم املكتب مبا يلي
ــالغ     ٧٦٠ ٠٠٠التحقيقــات يف مســـألة الرصــيد املصــريف الب
 ملنــع ٢٠٠٢دوالر الــذي اختفــى ملــدة ســتة أشهـــر يف عــام   

رار حدوث مشكلة من هـذا القبيـل خـالل التحويـل بـني              تك
املطالبة بأن يدفع املصرف فائدة مركبـة عـن         ) ب(حسابني؛  

 ).٥٨الفقرة (هذه الفترة 

 .نفـذت هذه التوصيـة
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 يذ التوصية املتخذة لتنفاإلجراءات وصف موجز للتوصية

ــة ــأن يســتعرض املكتــب آلي ــد توصــيته ب كـــرر اجمللــس تأكي
التمويـــــل ومـــــا يستهــــــدف بالنســـــبة للخصـــــوم املتعلقـــــة  

مــة واســتحقاقات مــا بعــد التقاعــد،  باســتحقاقات هنايــة اخلد
باالشـــتراك مـــع إدارة األمـــم املتحـــدة والصـــناديق والـــربامج 

 ).٦٣الفقرة (األخرى 

ــواري للخصــوم     ـــم االكت يقــوم املكتــب باملشــاركة يف التقيـي
املترتبــة وال ســيما علــى التأميـــن علــى احليــاة بعــد انتهـــاء         

قد مجعت  و. اخلدمـة الذي تقوم بتنسيقه إدارة األمم املتحدة      
البيانات الالزمة من مجيع املكاتب امليدانيـة التابعـة للمكتـب           

 .وأُدجمـت مع البيانات القائمة يف املكتب
ــافات يف ــأن يفصـــح املكتـــب عـــن اإلضـ ـــى اجمللـــس بـ أوصـ

املعدات غري املستهلكة ومـا جيـري اسـتبعاده منـها وذلـك يف       
ــرة الســنتني    ــة لفت ــات املالي  إىل أقصــى ٢٠٠٥-٢٠٠٤البيان

 ).٦٥الفقرة (د ممكن حـ

نظــام جــرد املخزونــات اخلاصــة باملكاتــب امليدانيــة يعمــل       
وستشـمل  . بشكل كامل ومنفـذ يف مجيـع املكاتـب امليدانيــة     

 اإلفصـاحات   ٢٠٠٥-٢٠٠٤البيانات املالية لفتـرة السـنتني       
على النحو الذي أوصـى بـه جملس مراجعـي احلسـابات عـل           

 .ـردأساس البيانات القائمة يف نظام اجل
وأوصى اجمللس بأن يواصل املكتب جهوده مـن أجـل إعـداد     
ميزانية براجمه على أسـاس تقييمـات واقعيـة للنـواتج واملـوارد         

 )٧٢الفقرة (اليت ميكن أن تتحقق 

 جيري حاليا تنفيذ هذه التوصية

وأوصى اجمللس بأن يوائم املكتـب سـنويا وبدقـة بـني الربجمـة              
قابـــة الكافيـــة علـــى املـــوارد واملبـــالغ احملصـــلة، مبـــا ييســـر الر

 )٧٧الفقرة (والنواتج سنويا 

جيري حاليـا تنفيـذ هـذه التوصـية فتجـري استعراضـات ربـع           
سـنوية لألمــوال النقديــة وصـندوق األغــراض العامــة وجيــري   

ــقطة   ــات املســـ ــع االلتزامـــ ــها مـــ ــائج  . مواءمتـــ ــدم نتـــ وتقـــ
ــدي     ــها وتبـ ــة لتستعرضـ ــة التنفيذيـ ــات إىل اللجنـ االستعراضـ

 يهاتعليقاهتا عل
يعــاود مراجعــة حافظـــة   ) أ(وأوصــى اجمللــس املكتــب بــأن     

مشاريعيه بإغالق املشاريع األقدم واليت تتسـم بفـرص متويـل           
أن يضـــع إجـــراءات إغـــالق، مـــع املكاتـــب  ) ب(ضـــعيفة؛ 

 امليدانية، بالنسبة جلميع املشاريع

وجتري استعراضات ربـع سـنوية لكـل        . نفذت هذه التوصية  
ــا     ــطلع هبـ ــدة تضـ ــى حـ ــروع علـ ــعبة  مشـ ــعبة اإلدارة وشـ شـ

وتقـدم  . العمليات معا، باملقارنة مع املوارد املتاحة واملسقطة      
ــدي      ــة لتستعرضــها وتب ــة التنفيذي ــائج االستعراضــات للجن نت

 .تعليقاهتا عليها
وأوصــى اجمللــس بــأن ينتــهي املكتــب مــن إعــداد كافــة مــا مل 
ينجـــز عـــن فتـــرات الســـنتني الســـابقة مـــن تقـــارير مراجعـــة 

 )٩٠الفقرة (ت املنفذة وطنيا حسابات النفقا

وافق املكتب أن يقـوم باملتابعـة بشـأن التقـارير الـيت مل تنجـز              
، وجتـري املتابعـة بشـكل       ٢٠٠٣-٢٠٠٢عن فتـرة السـنتني      

 منتظم
وأوصى اجمللس بأن حيكم املكتب ضـوابطه ويشـدد شـروطه           

 )٩٦الفقرة (فيما يتعلق باملشاريع املنفذة وطنيا 
راجعـة حسـابات املشـاريع املنفـذة        لقد أبـرزت الـدعوة إىل م      

. ، الشروط املتعلقة مبراجعة احلسـابات     ٢٠٠٤وطنيا يف عام    
وقد أوقف إصدار التعليمات اإلدارية بشأن املشاريع املنفـذة   

الربنـامج  وطنيا رهن االنتهاء من تنقـيح ترتيبـات العمـل بـني      
 .واملكتباإلمنائي 

 تقـارير    املكتـب علـى اختـاذ الـالزم بنـاء علـى            وحض اجمللـس  
املراجعة املتحفظـة وحـاالت التبديـد املبلـغ عنـها فيمـا يتعلـق         

 )١٠٤الفقرة (بالنفقات املنفذة وطنيا 

أدخل املكتب تدابري لتنفيذ هذه التوصـية يف ترتيبـات العمـل      
املنقحــة بــني الربنــامج اإلمنــائي واملكتــب ومــا زال التفــاوض  

 بشأهنا جاريا مع املكتب
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  املتخذة لتنفيذ التوصيةاإلجراءات وصف موجز للتوصية

 أن يبــــادر املكتــــب إىل حتــــديث وإصــــدار أوصــــى اجمللــــس
ــة     ــإدارة النقدي ــها ب ــة خاصــة مــا يتصــل من التعليمــات اإلداري

 )١٠٦الفقرة (والعهدة 

 ما يزال العمل جاريا إلعداد التعليمات اإلدارية املناسبة

اسبية يف  يوحد املمارسات احمل  ) أ( اجمللس املكتب بأن     أوصى
يزيد من كفاءة رقابتـه علـى نفقـات         ) ب(املكاتب امليدانية؛   

ــاريع؛  يقيـــد نفقـــات الـــدعم أو نفقـــات  ) ج(للـــدعم واملشـ
ــة     ــحيحة مــــن البيانــــات املاليــ ــود الصــ ــربامج حتــــت البنــ الــ

 )١١٠ الفقرة(

وجيــري توســيع نطــاق . العمــل جــار يف تنفيــذ هــذه التوصــية
ــق احلاســويب   ــتاذ إدارة ا �التطبي ــر أس ــة دفت ــب امليداني � ملكات

ليشــمل الــدعم املتعلــق مبعاجلــة نفقــات املشــاريع عــن طريــق  
 حساب مصريف حملي يف طشقند
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 املعين باملخدرات واجلرمية املتحدة األمممكتب   
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦اهليكل التنظيمي وتوزيع الوظائف لفترة السنتني   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مكتب املدير التنفيذي  
  :م خ م :م ع
 ٥- ف٢ وأع ١

 �٤ ف١ 
  خ ع١ 

 
)أ(الدعم الربناجمي

 
 )أ(:م خ م

 ١- مد١
 ٥- ف١
 ٤- ف٢
 ٣- ف٢

 )ة الرئيسيةالرتب ( خ ع٤
 )الرتب األخرى( خ ع ١٨

شعبة شؤون املعاهدات  
 )ب(م خ م :م ع
 ٥- ف٣ ٢- مد١
 ٤- ف٢ ١- مد٣
 )رأ( خ ع ٦ ٥- ف٦
 ٤- ف١١
 ٣- ف١٢
 ٢- ف٧
 )رر( خ ع ٢
 )رأ( خ ع ٢٠

ئون حتليل السياسات والششعبة 
 العامة

 )ب(م خ م :م ع
 ١- مد٢ ٢- مد١
 ٥- ف١ ٥- ف٥
 ٤- ف٥ ٤- ف٣
 ٣- ف١١ )ج(٤- ف١
 )رأ( خ ع ٢٣ ٣- ف٥
 ٢- ف٢
 )رر( خ ع ١
 )رأ( خ ع ٤

شعبة العمليات  
 )ب(م خ م :م ع

 ٢- مد١ ٢- مد١
 ١- مد١ ٥- ف١
 ٥- ف٧ ٤- ف١٠
 ٤- ف١٠ )ج(٤- ف١
 ٣- ف١١ ٣- ف٣
 ٢- ف٥ )أ(٣- ف١
 )رر( خ ع ١ ٢- ف١
 )رأ ( خ ع٢٠  خ ع٥

املكاتب امليدانية   )ب(م خ م 
 ١- مد٩
 ٥- ف٨
 ٤- ف١٥
 ٣- ف٧
 ٢- ف١
 )م و (٢٨
 م م ٧٠

:خمتصرات
 موارد خارجة عن امليزانية = م خ م  موارد عادية؛ =  عم

 )رتبة رئيسية(خدمات عامة  = )ر ر(خ ع   موظف وطين = م و
 رتبة حملية = ر م  رتب أخرى = )ر أ(خ ع 

يف فيينا وصندوق املتحدة األممرية ودائرة تكنولوجيا املعلومات التابعة لشعبة اإلدارة، مكتب تشمل دائرة إدارة املوارد املالية ودائرة إدارة املوارد البش )أ   ( 
 . واو، اإلدارة، فيينا٢٨مجيع وظائف امليزانية العادية واردة يف الباب . املعين باملخدرات واجلرمية املتحدة األمم

 .ؤقتة املمولة من مشاريع التعاون التقينوظائف املوارد اخلارجة عن امليزانية ال تشمل الوظائف امل )ب( 
 .وظائف جديدة مقترحة )ج( 
7895 
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 رفـقامل
 والــيت ســيوقف تنفيــذها يف ٢٠٠٥-٢٠٠٤النــواتج املنجـــزة يف الفتــرة   

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦فترة السنتني 
 

 سبب التوقـف الكمية الناتج A/58/6الفقرة من الوثيقة 

املسامهة يف التقرير السنوي للجنة مكافحـة اإلرهـاب املقـدم إىل جملـس               ب� �١) أ (٢٩-١٦
 األمن

 كررنشاط غري مت ٢

تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة احلــادي عشــر املعــين مبنــع اجلرميــة والعدالــة   ب� �١) أ (٢٩-١٦
 اجلنائية

 نشاط غري متكرر ١

ــع      ب� �١) أ (٢٩-١٦ ــع املســتوى املعقــود بغــرض توقي ــر بشــأن املــؤمتر السياســي الرفي تقري
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد

 نشاط غري متكرر ١

مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم         : تقدمي اخلدمات الفنيـة لالجتماعـات أ� ٢ �)أ (٢٩-١٦
املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة         

 هبا

 ٢٠ إىل ٦٠خفض اجللسات من  ٤٠

تقريــر عــن أعمــال مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة    ب� �٢) أ (٢٩-١٦
 املنظمة عرب الوطنيةاجلرمية 

 ١ إىل ٢خفض الناتج من  ١

 جلســة للجنــة املخصصــة   ٢٠: تقــدمي اخلــدمات الفنيــة لالجتماعــات أ� �٤) أ (٢٩-١٦
 املعنية بالتفاوض بشأن وضع اتفاقية ملكافحة الفساد

 ٦ إىل ٢٠خفض عدد اجللسات من  ١٤

ــراف يف اتفا ب� �٢) أ (٢٩-١٦ ــداخلي ملــؤمتر األط ــام ال ــم املتحــدة   مشــروع النظ ــة األم قي
 ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

 نشاط غري متكرر ١

 نشاط غري متكرر ١ تقرير عن اجلرائم احلاسوبية ب� �٥) أ (٢٩-١٦
 نشاط غري متكرر ١ تقرير عن التعاون الدويل ملنع االختطاف ومكافحتـه والقضاء عليه ب� �٥) أ (٢٩-١٦
ــر عــن عمل ب� �٥) أ (٢٩-١٦ ــال علــى نطــاق واســع واخــتالس األمــوال    تقري يــات االحتي

 العامة
 نشاط غري متكرر ١

تقرير عن األعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحـدة احلـادي عشـر املعـين           ب� �٥) أ (٢٩-١٦
 ؛)١(مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 نشاط غري متكرر ١

مواجهـة حتـديات   : رميـة والعدالـة  تقرير عن تنفيذ إعالن فيــينا بشـأن اجل ب� �٥) أ (٢٩-١٦
 القرن احلادي والعشرين وخطـط العمل املتصلة به

 نشاط غري متكرر ١

تقرير حتليلـي عـن إجنـازات ونتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة احلـادي عشـر               ب� �٥) أ (٢٩-١٦
 املعين مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 نشاط غري متكرر ١

ــران ســنويان ب� �٥) أ (٢٩-١٦ ــع    تقري  للمــدير التنفيــذي للمكتــب عــن أعمــال مركــز من
 اجلرمية الدولية

اإلدمــــاج مــــع التقريــــر الســــنوي للمــــدير  ٢
 التنفيذي عن أنشطة املكتب

ــة     ج� �٥) أ (٢٩-١٦ ــة ذات األمهي اجتمــاع فريــق اخلــرباء املخصــص املعــين باملســائل التقني
ــن ــس األمـ ــرار جملـ ــذ قـ ــق بتنفيـ ــا يتعلـ ــتركة فيمـ ــؤرخ ١٣٧٣املشـ  املـ

ــة املتعلقــة مبنــع   ٢٠٠١ســبتمرب /أيلــول ٢٨ ــة الدولي  والصــكوك القانوني
 اإلرهاب الدويل وقمعــه

 نشاط غري متكرر ١

اجتماع فريق اخلرباء املخصـص املعـين بأفضـل املمارسـات يف مكافحـة               ج� �٥) أ (٢٩-١٦
 الفساد، مع إيالء االهتمام لألبعاد اجلنسانيــة

 نشاط غري متكرر ١
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 نشاط غري متكرر ١ جتماع فريق اخلرباء املخصص املعين بتبعات الشركات ومسؤوليتهاا ج� �٥) أ (٢٩-١٦
اجتماع فريق اخلرباء املخصص املعين بتنفيـذ أدوات الربوتوكـول املعـين             ج� �٥) أ (٢٩-١٦

بالصناعة غري املشروعة لألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا وذخائرهـا    
 واالجتار غري املشروع هبا

 غري متكررنشاط  ١

اجتماعــات فريــق اخلــرباء اإلقليمــي بشــأن املســائل التقنيــة ذات األمهيــة   ج� �٥) أ (٢٩-١٦
اإلقليميــة املشــتركة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة   

 اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتا الثالثة

 ٢ إىل ٤ختفيض االجتماعات من  ٢

ــق اخلــرباء املخصــص املعــين بالتصــديق علــى الصــكوك     ا ج� �٥) أ (٢٩-١٦ جتماعــات فري
 أو تنفيـذها/القانونية الدولية املتعلقة مبنع اإلرهاب الدويل وقمعـه و

 ١ إىل ٤ختفيض االجتماعات من  ٣

تقــدمي اخلــدمات الفنيــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة احلــادي عشــر املعــين مبنــع    أ� �٦) أ (٢٩-١٦
 ائية واالجتماعات التحضريية اإلقليميةاجلرمية والعدالة اجلن

 نشاط غري متكرر ٧٢

وثائق اهليئات التداولية املتعلقة مبؤمتر األمم املتحدة احلادي عشـر املعـين             ب� �٦) أ (٢٩-١٦
دليــل للمناقشــة بشــأن البنــود الفنيــة يف  : مبنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة

 جدول األعمال

 نشاط غري متكرر ١

وثائق اهليئات التداولية املتعلقة مبؤمتر األمم املتحدة احلادي عشـر املعـين              ب��٦) أ (٢٩-١٦
 دليل للمناقشة عن حلقات العمل: مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 نشاط غري متكرر ١

وثائق اهليئات التداولية املتعلقة مبؤمتر األمم املتحدة احلادي عشـر املعـين             ب� �٦) أ (٢٩-١٦
 تقارير االجتماعات التحضريية اإلقليمية: العدالة اجلنائيةمبنع اجلرمية و

 نشاط غري متكرر ٤

وثائق اهليئات التداولية املتعلقة مبؤمتر األمم املتحدة احلادي عشـر املعـين             ب� �٦) أ (٢٩-١٦
ورقـات العمـل املتعلقـة بأربعــة بنـود فنيـة            : مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 يف جدول األعمال

 غري متكررنشاط  ٤

وثائق اهليئات التداولية املتعلقة مبؤمتر األمم املتحدة احلادي عشـر املعـين             ب� �٦) أ (٢٩-١٦
 ورقات العمل املتعلقة حبلقات العمل: مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 نشاط غري متكرر ٤

العدالـة  جمموعة معايـري األمم املتحـدة وقواعـدها يف جمـال منـع اجلرميـة و ��٢) ب (٢٩-١٦
 اجلنائية

 نشاط غري متكرر ١

دليــل للتنفيــذ بشــأن الصــكوك القانونيــة الدوليــة املتعلقــة مبنــع اإلرهــاب  ��٢) ب (٢٩-١٦
 الدويل وقمعـه

 نشاط غري متكرر ١

نتــائج جهــود التقيـــيم الســريع يف : منشــور تقنـــي عــن مكافحــة الفســاد ��٢) ب (٢٩-١٦
 بلدان منتقاة ومجع البيانات

  متكررنشاط غري ١

منشــور تقــين عــن مكافحــة االجتــار غــري املشــروع بالبشـــر وهتريــب          ��٢) ب (٢٩-١٦
ــاجرين ــع    : املهـ ــاة ومجـ ــدان منتقـ ــريع يف بلـ ــيم السـ ــود التقيـ ــائج جهـ نتـ

 البيانات؛ ومكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

 نشاط غري متكرر ١

نتـائج جهـود   : الوطنيـة منشـور تقـين عـن مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب ��٢) ب (٢٩-١٦
 التقييم السريع يف بلدان منتقاة ومجع البيانات؛

 نشاط غري متكرر ١

 نشاط غري متكرر  )١(جمموعات أدوات بشأن مكافحة اإلرهاب الدويل ��٢) ب (٢٩-١٦
التقرير الـذي يصـدر مـرتني يف السـنة عـن حالـة أنشـطة منظومـة األمـم             ��١) أ (٣١-١٧

عـم تنفيـذ نتيجـة الـدورة االسـتثنائية الثانيـة عشـرة          املتحدة الراميـة إىل د
 )١(للجمعية العامة

اإلدماج يف تقرير األمني العام عـن التعـاون          ١
ــدرات يف     ــكلة املخـ ــة مشـ ــدويل ملكافحـ الـ

 العامل
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تقريران سنويان عن تنفيذ نتيجة الـدورة االسـتثنائية العشـرين للجمعيـة              ��١) أ (٣٩-١٧
عمــل املتعلقــة بتنفيــذ اإلعــالن املعــين   العامــة مبــا يف ذلــك عــن خطــط ال

 )٢(باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب على املخدرات

اإلدماج يف تقرير األمني العام عـن التعـاون          ٢
ــدرات يف     ــكلة املخـ ــة مشـ ــدويل ملكافحـ الـ

 العامل
ــة     ��٢) ب (٣٩-١٧ ــدات مراقبـ ــارات مبوجـــب معاهـ ــفوية كإخطـ ــذكرات شـ ــدار مـ إصـ

 املخدرات
 ٣٥ إىل ٦٠ن ختفيض اإلصدار م ٢٥

اجتماع فريق اخلرباء املعين بوضع مبادئ توجيهية ملنع إسـاءة اسـتعمال             ��٢) أ (٤٤-١٧
 املنشطات من نوع األمفيتامينات على حنو فعال بني الشباب

 نشاط غري متكرر ١

اجتماع فريق اخلرباء لوضع مبادئ توجيهية تتعلق بالوقايـة مـن فـريوس              ��٢) أ (٤٤-١٧
 اإليدز بني املسيئني الستعمال املخدرات/شريةنقص املناعة الب

 نشاط غري متكرر ١

ــاء قــدرة معــززة علــى مجــع      ��٢) أ (٤٤-١٧ اجتماعــات فريــق اخلــرباء العــاملي بشــأن بن
ــات وعــن حتســني مجــع       ــوع األمفيتامين ــات عــن املنشــطات مــن ن البيان

 البيانات بشأن معاجلة إساءة استعمال املخدرات

 نشاط غري متكرر ٢

منشور عن فعالية منع إساءة اسـتعمال املخـدرات والوقايـة مـن فـريوس          ��٢) ب (٤٤-١٧
 استعراض لألدلة: اإليدز/نقص املناعة البشرية

 نشاط غري متكرر ١

منشور حتسني مجع البيانات بشأن إساءة استعمال املنشطات مـن نـوع             ��٢) ب (٤٤-١٧
 األمفيتامينات

 نشاط غري متكرر ١

يــر عــن الــدروس املســتفادة يف منــع إســاءة اســتعمال املنشــطات مــن  تقر ��٢) ب (٤٤-١٧
 نوع األمفيتامينات بني الشباب

 نشاط غري متكرر ١

إدمـــــاج املنشـــــور مـــــع التقريـــــر العـــــاملي  ٢ االجتاهات العاملية للمخدرات غري املشروعة ��١) ب (٤٩-١٧
 للمخدرات

 شاط غري متكررن ١ مواد تدريبية تفاعلية معدة باحلاسوب ��٢) ب (٤٩-١٧
حملــات قطريــة للــدول األعضــاء عــن غســل األمــوال ومــا يتصــل بــه مــن   ��٢) ب (٤٩-١٧

 مسائل
 نشاط غري متكرر ١
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