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  التوجه العام    
 مــع الــدول األعــضاء علــى يتعــاون مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة   ١-١٣

حتــسني التــصدي للمــشاكل املتــشعبة الــيت ميثلــها اســتخدام املخــدرات، واالجتــار هبــا، واجلرميــة   
ــة، واإلرهــاب، وذلــك مــن خــالل املــساعدة علــى تعزيــز الــنظم التــشريعية والقــضائية           العاملي

ب األمـن   غىن عن سيادة القـانون، واسـتتبا       وال. أضعف فئات جمتمعنا  والصحية من أجل محاية     
ــة  ــه وخيــضع      والعدال ــة عــادل ويــسهل الوصــول إلي ــة جنائي ــة وإقامــة نظــام عدال يف حتقيــق التنمي

ــة االقتــصادية والبــشرية      ــة االجتماعي ــز التنمي للمــساءلة ويتــسم باملــصداقية وبالقــدرة علــى تعزي
 واألنــشطة اإلجراميــة العامليــة حتــدث حتــوالت يف النظــام الــدويل مبــا متثلــه مــن . الطويلــة األجــل

ولـشبكات االجتـار العامليـة      . أخطار استراتيجية على احلكومات، واجملتمعات املدنية، واالقتصاد      
تجاريــــة، والــــشؤون املاليــــة، أيــــضا أثــــر عميــــق علــــى الدميقراطيــــة، والتنميــــة، واألعمــــال ال

 .البشري واألمن

ــانون، و       ٢-١٣ ــيادة الق ــشطة يف س ــك األن ــصدي لتل ــن أســاس الت ــب  ويكم ــو يتطل ــود ه وج
 شــاملة، وهنــج قــوي يف إقامــة العدالــة اجلنائيــة وتعــاون فعــال يف االمتثــال للــصكوك   تــشريعات

 .العاملية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب

وتستند التوجيهات املتعلقـة بالـسياسة العامـة الـيت يتبعهـا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                      ٣-١٣
ــة  االتفاقيــات الدوليــة مل) أ (:باملخــدرات واجلرميــة إىل األســس التاليــة  ــة املخــدرات، واتفاقي راقب

األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقـة هبـا، واتفاقيـة األمـم                
املتحــدة ملكافحــة الفــساد، والــصكوك القانونيــة العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب جبميــع أشــكاله           

ت الرئيــسية الــصادرة عــن القــرارا) ج(إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن األلفيــة،  ) ب(ومظــاهره، 
، الذي أنشئ مبوجبـه برنـامج منـع         ٤٦/١٥٢اهليئات التشريعية، وخصوصا قرار اجلمعية العامة       

ــراران    ــة، والقـ ــة اجلنائيـ ــة والعدالـ ــة   ٤٦/١٨٥ و ٤٥/١٧٩اجلرميـ ــامج مراقبـ ــشأن برنـ ــيم بـ  جـ
درات ورة اجلمعية العامـة االسـتثنائية العـشرون بـشأن مكافحـة مـشكلة املخـ               د) د(املخدرات،  

، مواجهـة حتـديات القـرن احلـادي والعـشرين         : إعالن فيينا بـشأن اجلرميـة والعدالـة       ) هـ(العاملية،  
قـرار اجلمعيـة العامـة      (الذي اعتمده مؤمتر األمـم املتحـدة العاشـر ملنـع اجلرميـة ومعاملـة اجملـرمني                  

، )رفـق ، امل٥٦/٢٦١قـرار اجلمعيـة العامـة    (، وخطـط العمـل املتـصلة بتنفيـذه     )، املرفـق ٥٥/٥٩
التحالفــات االســتراتيجية يف جمــال منــع  : وإعــالن بــانكوك بــشأن أوجــه التــآزر واالســتجابات  

 اعتمده مؤمتر األمم املتحـدة احلـادي عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة                ذياجلرمية والعدالة اجلنائية، ال   
مـؤمتر القمـة   التوصيات املنبثقة عن نتـائج  ) و(، )، املرفق٦٠/١٧٧قرار اجلمعية العامة  (اجلنائية  

قـرارا اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي        ) ز(،  )٦٠/١قرار اجلمعية العامـة      (٢٠٠٥العاملي لعام   
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اإلعالن السياسي وخطة العمـل بـشأن التعـاون الـدويل حنـو             ) ح(؛  ٢٠٠٧/١٩ و   ٢٠٠٧/١٢
ع استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملكافحة مشكلة املخدرات العاملية، الذي اعتمـد يف اجلـزء الرفيـ              

 .٢٠٠٩مارس /املستوى للجنة املخدرات يف آذار

 ويـنعكس يف مهامـه الـيت تتمثـل يف           وينبع عمل املكتب طبعا من هذه الواليات الثالث         ٤-١٣
ــع   ملــسامهة يف حتقيــق ا” ــة للجمي جبعــل العــامل يف مــأمن مــن اجلرميــة واملخــدرات    األمــن والعدال

 ). E/CN.7/2007/14-E/CN.15/2007/5 ( .“ بدرجة أكرب واإلرهاب 

 ٢٠١١-٢٠٠٨واســـــــــتجاب املكتـــــــــب يف تنفيـــــــــذه الســـــــــتراتيجيته للفتـــــــــرة    ٥-١٣
)E/CN.7/2007/14-E/CN.15/2007/5 (              على مدى فتـرة الـسنتني املاضـية، للطلـب املتزايـد علـى

وقام املكتب، علـى    . خدماته من خالل إنشاء هيكل متكامل وقوي لتخطيط الربامج وتنفيذها         
هارات موظفيـه املعياريـة والتقنيـة، بإعـادة تنظـيم عملـه لـضمان        وجه اخلصوص، مستفيدا من م  

ويـشدد هـذا النـهج اجلديـد        . االستمرارية بني اجلوانب املعيارية والتـشغيلية يف املـساعدة التقنيـة          
على االسـتفادة مـن مـوارد املكتـب التقنيـة القليلـة يف تـوفري خدماتـه يف هـذا اجملـال بقـدر أكـرب                           

 أصــحاب املــصلحة مــن  يعمــق االرتبــاط مــع قطــاع عــريض مــنوهــذا النــهج. وبنوعيــة أحــسن
، مبا يف ذلك األوساط األكادميية، واجلهات الفاعلة التقنيـة والـسياسية واجملتمـع              الدول األعضاء 

وينبغي أيضا مالحظـة أن إعـادة التنظـيم هـذه هـي عمليـة ديناميكيـة ومـستمرة، بالتـايل                     . املدين
 .ىل أن تطور املكتب مير مبرحلة انتقاليةإ فإن أي اختالل يف توافر املوارد يشري

ملكيـة البلـدان الـشريكة،      ) أ(: وباختصار فإن أهداف النـهج اجلديـد تتمثـل فيمـا يلـي              ٦-١٣
؛ الوطنيـة / الـسياسات واألولويـات اإلقليميـة   ملكية كاملة، لزمام األمور من خـالل املواءمـة مـع         

تنفيذية لعمل املكتـب، وتـوفري الدرايـة         وضع إطار متكامل يربط بني اجلوانب املعيارية وال        )ب(
ن النـهج القـائم علـى       االنتقـال مـ   ) ج(الـوطين؛   /واخلربة على الصعيد العاملي والـصعيد اإلقليمـي       

تعـاون وختطـيط أجنـع مـع كيانـات األمـم املتحـدة ومـع         ) د(؛ “النـهج الربنـاجمي  ”املـشروع إىل  
 .احنة املتعددة األطراف األخرىاجلهات امل

ك، وبغية تعزيز فعالية املكتب ومساءلته ومراقبته، أعيد تنظيم هيكل برنـامج            وتبعا لذل   ٧-١٣
 يف ستة برامج فرعية مواضـيعية وبرنـامج فرعـي يقـدم الـدعم اىل                ٢٠١٣-٢٠١٢فترة السنتني   

 .هيئات تقرير السياسات

ويندرج كل برنامج فرعي يف اهليكل التنظيمي احلـايل للـشعب الـثالث، الـذي يـسمح         ٨-١٣
ادة مــن جوانــب التكامــل والتــآزر بــني الــشعب والعمليــات امليدانيــة، مــع قيــام اخلــرباء   باالســتف
 .للمكتب بكل من األعمال املعيارية والتنفيذيةالفنيني 
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 مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة قــصاراه إلدراج املنظــور    لوســيبذ  ٩-١٣
ائق خططـه للمـساعدة التقنيـة لكفالـة         ويقـوم املكتـب أيـضا باسـتكمال وثـ         . اجلنساين يف أعماله  

 .مجيع البيانات املصنفة حسب اجلنس
 

   ١ي الربنامج الفرع    
  مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالجتار غري املشروع    

  
لدوليـةتعزيز التدابري الفعالة ملواجهة اجلرمية واملخدرات واإلرهاب عن طريـق تيـسري تنفيـذ الـصكوك القانونيـة ا           : هدف املنظمة 

  نفيذي املعياري والتينيذات الصلة على املستو
  

  مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

ــة      )أ( ــات الدولي ــى االتفاقي ــدول األعــضاء عل ــصديق ال ت
املتعلقة مبراقبة املخدرات، واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة

ــة والربوتوكــولني ا ملكملــني هلــا اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني
  .تماشى مع تلك الصكوكتوسن تشريعات حملية

  

زيــادة عــدد الــدول األطــراف الــيت صــدقت علــى   ‘١’  )أ(
ظمـــة عـــرب اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املن

  الوطنية، مبساعدة املكتب
زيــادة عــدد الــدول األطــراف الــيت صــدقت علــى   ‘٢’  

، األشـخاص  األمم املتحـدة ملكافحـة االجتـار ب        بروتوكول
  املكتبمن مبساعدة 

زيــادة عــدد الــدول األطــراف الــيت صــدقت علــى   ‘٣’  
بروتوكــول األمــم املتحــدة ملكافحــة هتريــب املهــاجرين، 

  املكتبمن مبساعدة 
زيـــادة عـــدد الـــدول ألطـــراف املـــصدقة علـــى        ‘٤’  

صناعة غــــري لــــبروتوكــــول األمــــم املتحــــدة ملكافحــــة ا
اهتـا وذخريهتـا    وقطعها ومكون املشروعة لألسلحة النارية    

   الجتار هبا، وذلك مبساعدة املكتبوا
دوث زيـــادة يف عـــدد الـــدول األعـــضاء الـــيت حـــ  ‘٥’  

تعتمـــد تـــشريعات وطنيـــة لتنفيـــذ أحكـــام الـــصكوك       
  املكتب خدرات واجلرمية، مبساعدةالقانونية املتعلقة بامل

الــدول األعــضاء القــادرة علــى اختــاذ إجــراءات        )ب(
نظمــة عــرب الوطنيــة، مبــا يف ذلــك  فعالــة ملكافحــة اجلرميــة امل

االجتــار باملخــدرات وغــسل األمــوال واالجتــار باألشــخاص
 نيع غري املشروع لألسلحة الناريـة     وهتريب املهاجرين والتص

  واالجتار هبا، واجلرائم الناشئة

دة عـدد البلـدان املـستفيدة مـن املـساعدة الـيت             زيا  ‘١’  )ب(
ات يقدمها املكتب، واليت تضع وتنفـذ اسـتراتيجي       

ــع ومكا  ــات ملنــ ــة  وسياســ ــة املنظمــ ــة اجلرميــ فحــ
  الوطنية عرب

يادة ما ييـسره أو يدعمـه املكتـب مـن األدوات            ز  ‘٢’  
العملية والقانونية واملمارسـات اجليـدة املتعلقـة مبكافحـة          

  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
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  مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

زيــادة عــدد االســتراتيجيات والــسياسات الراميــة    ‘٣’  
شر وهتريــب املهــاجرين، إىل منــع ومكافحــة االجتــار بالبــ

اليت تضعها البلدان املستفيدة من املـساعدة الـيت يقـدمها           
  املكتب 

ــتراتيجي   ‘٤’   ــدد اســ ــادة عــ ــع  زيــ ــات منــ ات وسياســ
ــصنيع   ــة التـ ــة   ومكافحـ ــلحة الناريـ ــشروع لألسـ ــري املـ غـ

ــساعدة الــيت       ــن امل ــستفيدة م ــدان امل ــا يف البل ــار هب واالجت
  يقدمها املكتب

ات والــسياسات الراميــة زيــادة عــدد االســتراتيجي  ‘٥’  
إىل منــع ومكافحــة غــسل األمــوال، ومــصادرة األمــوال  

 الـــيت وضـــعتها البلـــدان ،اإلرهـــاباملوجهـــة إىل متويـــل 
   من املساعدة اليت يقدمها املكتبتفيدةسامل
زيادة عدد املبـادرات اإلقليميـة الـيت وضـعت مـن          ‘٦’  

ـــخ ـــالل اتفاقــ ـــات تعـــ اون أبرمــت بواســطة املكتــب  ـــ
  م منهوبدع

زيادة عدد الدول األعضاء اليت تلقت تدريبا مـن           ‘٧’  
قبل املكتب بشأن التعـاون القـضائي الـدويل يف املـسائل            

  اجلنائية
  

  ةياالستراتيج    
وسـيتم  . تتوىل شعبة شـؤون املعاهـدات املـسؤولية الفنيـة عـن هـذا الربنـامج الفرعـي                   ١٠-١٣

دة اجلوانـب لوضـع نظـام قـانوين فعـال ضـد             حتقيق اهلدف من الربنامج باتباع اسـتراتيجية متعـد        
  :اجلرمية املنظمة واالجتار غري املشروع، تتألف أساساً مما يلي

الترويج للتصديق على الصكوك الدولية املتعلقـة باملخـدرات واجلرميـة املنظمـة               )أ(  
ــة مبكافحــة االجتــار باألشــخاص وهت     ــى الربوتوكــوالت املتعلق ــاجرين واألســلحة   وعل ــب امله ري

ال سـيما عـن طريـق تقـدمي املـشورة يف جمـال               ، وتنفيـذ تلـك الـصكوك والربوتوكـوالت،        ةالناري
، واخلدمات االستشارية القانونية وخـدمات      لصعيد العاملي واإلقليمي والوطين   السياسات على ا  

ــدرة    ــاء الق ــشريعي، وبن ــدعم الت ــة   ال ــة اجلنائي ــز نظــم العدال ــضحايا  علــى تعزي ــة حقــوق ال ومحاي
  ؛، والتعاون الدويل اجلرمية املتصلة باإلجرام وهتريب املهاجرين، ومنعوالشهود يف القضايا

تنسيق ورصـد متابعـة الواليـات الـواردة يف القـرارات واملقـررات ذات الـصلة                   )ب(  
  اليت تتخذها األجهزة واهليئات اإلدارية املنشأة مبعاهدات؛
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فحـة اجلرميـة املنظمـة    القيام مبهام األمانة ملؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة مكا        )ج(  
عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبـا وكـذلك جملموعـات العمـل الـيت أنـشئت ملـؤمتر الـدول                   

  األطراف؛
سـيما   التنسيق والتعاون مـع اجلهـات الفاعلـة والـشركاء اآلخـرين املعنـيني، ال                )د(  

ــست      ــى امل ــة عل ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة واإلقليمي ــة الدولي ــدويل وياتاملنظمــات احلكومي  ال
  ؛قليميقليمي ودون اإلواإل

،  للدول األعضاء، بناء على طلبـها      تقدمي املساعدة التقنية مبا يف ذلك التدريب        )ـه(  
ة املنظمـة   لتعزيز النظم القضائية الوطنية من خالل خمتلف أشكال التعاون التقين ملكافحـة اجلرميـ             

  هتريب املهاجرين واألسلحة النارية؛، مبا يف ذلك االجتار باألشخاص وواالجتار غري املشروع
تطــوير ونــشر كتيبــات، وأدوات العمــل، والتقــارير ونــشر دراســات ملكافحــة    )و(  
ريــب املهــاجرين  مبــا يف ذلــك االجتــار باألشــخاص وهت ة املنظمــة واالجتــار غــري املــشروع، اجلرميــ

  .واألسلحة النارية
  

   ٢ي الربنامج الفرع    
  مقاومة الفساد    

  
   متشيا مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد نع الفساد ومكافحتهم: هدف املنظمة

  
  مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

حتسني صنع القـرارات وتوجيـه الـسياسات مـن قبـل              )أ(
مؤمتر الدول األطـراف يف اتفاقيـة مكافحـة الفـساد وهيئاتـه

   اجلرمية والعدالة اجلنائيةالفرعية ومؤمتر األمم املتحدة ملنع
  

عدد من التقـارير القطريـة مـن         االنتهاء من إعداد    ‘١’  )أ(
  ستعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساداخالل آلية 

النسبة املئوية للدول األعضاء املـشاركة يف مـؤمتر           ‘٢’  
كافحـة الفـساد الـيت تعـرب     الدول األطراف يف اتفاقية م    

يـت اخلـدمات التقنيـة       التـام عـن نوعيـة وتوق       عن رضـاها  
  نية اليت تقدمها األمانة العامةوالف

النسبة املئوية للدول األعضاء املـشاركة يف مـؤمتر           ‘٣’  
لـة اجلنائيـة    ملنـع اجلرميـة والعدا    الثاين عـشر    األمم املتحدة   

ــاها   التـــام عـــن نوعيـــة وتوقيـــت  الـــيت تعـــرب عـــن رضـ
   فنية اليت تقدمها األمانة العامةاخلدمات التقنية وال

ــة        )ب( ــذ اتفاقي ــى تنفي ــدول األعــضاء عل ــدرة ال حتــسني ق
األمم املتحدة ملكافحة الفـساد والتـصدي جلـرائم االحتيـال

  االقتصادي واجلرائم ذات الصلة باهلوية

عــدد الــدول األطــراف الــيت تــصدق علــى اتفاقيــة   ‘١’  )ب(
األمم املتحدة ملكافحة الفساد أو تنضم إليهـا، مبـساعدة          

  من املكتب
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  مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

عدد من االستراتيجيات الوطنيـة أو خطـط    وضع    ‘٢’  
  العمل ملكافحة الفساد

أو تنقـيح التـشريعات   /قيام عدد مـن البلـدان بـصياغة، و      
ــم املتحــدة ملكافحــة     ــة األم ــة إلدراج أحكــام اتفاقي احمللي

  الفساد، مبساعدة من املكتب
  

  ةياالستراتيج    
وتـشمل   . الربنـامج الفرعـي     شعبة شؤون املعاهدات املـسؤولية الفنيـة عـن هـذا           تتوىل  ١١-١٣

  :االستراتيجية الرامية إىل بلوغ اهلدف من هذا الربنامج الفرعي ما يلي
التشجيع على التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد وتنفيـذها،              )أ(  

ملي واإلقليمـي والـوطين،     وخاصة من خالل تقدمي املشورة يف جمال السياسات على الـصعد العـا            
وخـدمات الـدعم    بنـاء القـدرات املؤسـسية       ما يتصل بذلك مـن       القانونية والتشريعية و   ةواملشور

  ، وتيسري نقل اخلربات ذات الصلة؛والتدريب
، لتعزيـز قـدرة الـسلطات        الدول األعضاء، بناء على طلبـها      تقدمي املساعدة إىل    )ب(  

 مبـا يف ذلـك نقـل        ،خـالل خمتلـف أشـكال التعـاون الـتقين         الوطنية املختصة وتعزيز سالمتها مـن       
  ؛فة والتدريب واخلدمات االستشاريةاملعر

، وخاصة يف جمال تسليم اجملـرمني واملـساعدة         عزيز التعاون الدويل بني البلدان    ت  )ج(  
  القانونية املتبادلة واسترداد املوجودات، فيما يتعلق بالفساد؛

   بالفساد؛تطوير ونشر كتيبات وأدوات ومواد تدريبية بشأن القضايا املتصلة  )د(  
 مبـشكلة الفـساد بـني    ، وزيـادة الـوعي  ز سياسات قوية للوقاية مـن الفـساد    تعزي  )ـه(  

  ؛تمع املدين والكيانات ذات الصلة، وتعزيز اجملعامة اجلمهور
ضـع  ، كأسـاس لو    املتعلقـة بأمنـاط الفـساد وأنواعـه        إنتاج البيانات والتحلـيالت     )و(  

   ؛سياسات مالئمة ملكافحة الفساد
رات ر ورصـــد متابعـــة وتنفيـــذ الواليـــات الـــواردة يف القـــرارات واملقـــ تنـــسيق  )ز(  

الصلة اليت اختذهتا اهليئات واجملالس اإلدارية املنشأة مبوجـب معاهـدات، مبـا يف ذلـك نـشر                   تذا
ــة          ــة والعدالــة اجلنائي ــشر ملنــع اجلرمي ــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين ع ــذ نتــائج م ، املعقــود يف وتنفي

  ؛٢٠١٠نيسان، بالربازيل، يف فادورسل
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تفاقيـــة مكافحـــة الفـــساد  القيـــام مبهـــام األمانـــة ملـــؤمتر الـــدول األطـــراف يف ا   )ح(  
  الفرعية؛ وهيئاته

ات مــــع اجلهــــات الفاعلــــة األخــــرى التنــــسيق والتعــــاون وتطــــوير الــــشراك  )ط(  
ــة        ذات ــع اجلرميــة والعدال ــها شــبكة األمــم املتحــدة ملن ــألف من ــيت تت ــصلة، وخاصــة املعاهــد ال ال

ــة الاجلنائيــة، و ــة واإل املنظمــات احلكومي ــة علــى املــستويات الدولي ــة ودوندولي ــة،  اإلقليمي قليمي
  .والقطاع اخلاص

  
   ٣ الربنامج الفرعي     

  رهابمنع اإل    
  

   متشيا مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد منع الفساد ومكافحته: هدف املنظمة
  

  جنازمؤشرات اإل  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

حتــسني قــدرة الــدول األعــضاء علــى منــع اإلرهــاب     )أ(
  وفقا لسيادة القانون

 املـستوى الـوطين    عدد البلدان اليت تتلقى املـساعدة علـى         )أ(
   يف جمال الوقاية من اإلرهابيف بناء قدراهتا

حتسني قدرة الدول األعضاء علـى تنفيـذ االتفاقيـات            )ب(
ــة مبوالربوتوكـــوالت الدو ــة املتعلقـ ــاب  ليـ ــع اإلرهـ ــع وقمـ نـ

والقرارات ذات الصلة جمللس األمـن لألمـم املتحـدة، عمـال
رهــاب، الــيت وضــعتها   باالســتراتيجية العامليــة ملكافحــة اإل

  األمم املتحدة
  

زيادة عدد موظفي العدالة اجلنائيـة املـدربني علـى       ‘١’  )ب(
والت الدوليـــة املتعلقـــة   تنفيـــذ االتفاقيـــات والربوتوكـــ  

  باإلرهاب
التراكمــــــي منــــــذ (ة العــــــدد اإلمجــــــايل زيــــــاد  ‘٢’  

مـــــن التـــــصديقات علـــــى االتفاقيـــــات ) ٢٠٠٣ عـــــام
والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة باإلرهاب مـن قبـل         
البلدان الـيت تتلقـى مـن املكتـب مـساعدة تقنيـة يف جمـال         

  مكافحة اإلرهاب
التراكمــــــي منــــــذ (لعــــــدد اإلمجــــــايل زيــــــادة ا  ‘٣’  

يعاهتا احملليـة  رمـن البلـدان الـيت نفحـت تـش      ) ٢٠٠٣ عام
  ، مبساعدة من املكتبملكافحة اإلرهاب

    
  ةياالستراتيج    

ســيتم و . الفنيــة عـن هـذا الربنــامج الفرعـي   تـوىل شـعبة شــؤون املعاهـدات املـسؤولية      ١٢-١٣
حتقيــق هــذا اهلــدف مــن خــالل اتبــاع اســتراتيجية متعــددة اجلوانــب لتعزيــز قــدرة نظــام العدالــة  

 مواجهــة اإلرهــاب، وذلــك باالســتفادة مــن قــدارت املكتــب اجلنائيــة يف الــدول األعــضاء علــى
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التقنيــة املتخصــصة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وســيادة القــانون، وقــضايا مكافحــة  
  :املخدرات، واليت تتألف أساسا مما يلي

تعزيــز قــدرات نظــم العدالــة اجلنائيــة الوطنيــة علــى تطبيــق التــشريعات املتعلقــة    )أ(  
إلرهــاب طبقــاً لــسيادة القــانون ووفقــاً الســتراتيجية األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة   مبكافحــة ا

ــستمرة        ــك مــن خــالل تقــدمي مــساعدة م ــصلة، وذل ــرارات جملــس األمــن ذات ال اإلرهــاب وق
طويلة األجل، ومن خالل التعاون الوثيق مـع جلنـة جملـس األمـن ملكافحـة اإلرهـاب                  متعمقة و و

مـع فرقـة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب ومـع                   ومديريتها التنفيذية وكذلك    
  الكيانات املشتركة فيها؛

ــة        )ب(   ــات والربوتوكــوالت الدولي ــضمام إىل االتفاقي ــى االن ــشجيع عل مواصــلة الت
املتعلقة مبنع وقمع اإلرهاب يف مجيع أشـكاله ومظـاهره، وتنفيـذها، ال سـيما عـن طريـق تقـدمي                     

ــسيا   ، وتقــدمي خــدمات الــدعم   ونيــةسات، وكــذلك تقــدمي املــشورة القان  املــشورة يف جمــال ال
ــص      ــشريعية واملؤســسية ذات ال ــدرات الت ــاء الق ــال بن ــدريب يف جم ــة   والت ــل املعرف ــسري نق لة، وتي

ــصة ــل املتخصـ ــاالت مثـ ــاب، واإل   يف جمـ ــل اإلرهـ ــري، ومتويـ ــاب البحـ ــووي   اإلرهـ ــاب النـ رهـ
  ض اإلرهاب؛الكيميائي، واستخدام اإلنترنت ألغرا البيولوجي أو أو

 وخاصـــة رهـــابيف املـــسائل اجلنائيـــة املتـــصلة باإل  تعزيـــز التعـــاون الـــدويل     )ج(  
  يتعلق بتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة؛ فيما

التشجيع على املزيد من تطوير وتنفيذ معايري وقواعـد األمـم املتحـدة يف جمـال                  )د(  
، وال سـيما  يقهـا يسري وضع السياسات العامـة وتطب منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وذلك هبدف ت     

  عن طريق التشديد على اتباع هنج متكامل لتعزيز نظم العدالة اجلنائية؛
تعزيز بناء قدرات الـدول األعـضاء علـى تقـدمي الـدعم إىل ضـحايا اإلرهـاب،                    )ـه(  

  وفقا للتشريعات الوطنية ذات الصلة؛
 يف القـرارات واملقـررات ذات الـصلة       متابعـة الواليـات الـواردة       تنسيق ورصـد      )و(  

، مبا يف ذلك نشر نتائج مؤمتر األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة               اليت تتخذها اهليئات اإلدارية   
  اجلنائية وتنفيذها؛

ــة امل    )ز(   ــة األخــرى، حــسب االقتــضاء،  التنــسيق والتعــاون مــع اجلهــات الفاعل عني
  .قليميودون اإلقليمي يف ذلك على املستويات الدويل واإل مبا
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   ٤ الربنامج الفرعي    
  العدالة      

  
نـسانيةإلتعزيـز سـيادة القـانون مـن خـالل منـع ارتكـاب اجلـرائم وتعزيـز نظـم عدالـة جنائيـة تتـسم بالرتاهـة وا                            : هدف املنظمـة  

 ومــع الــصكوك الدوليــةوالقابليــة للمــساءلة، متــشيا مــع معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة
  األخرى ذات الصلة

  
  مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

تعزيز قدرة الدول األعضاء على تطوير وصيانة نظم          )أ(
نــسانية والقابليــة  إلعدالــة جنائيــة حمليــة تتــسم بالرتاهــة وا

للمــساءلة، متــشيا مــع معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها يف
منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة ومـع الـصكوك الدوليـة              جمال  

  األخرى ذات الصلة

ــا يف إصــالح       ‘١’  )أ( ــضطلع هب ــادرات امل ــدد املب ــادة ع زي
ــيت    ــدان الــ ــة يف البلــ ــة اجلنائيــ ــىالعدالــ ــساعدة تتلقــ  املــ

  املكتب من
زيــادة عــدد البلــدان الــيت تــستعمل أدوات وأدلــة     ‘٢’  

ــة    ــراءات العدالـ ــسني إجـ ــة لتحـ ــواد تدريبيـ ــة ومـ  اجلنائيـ
  وممارساهتا

قيام البلدان اليت تتلقـى مـساعدة املكتـب بتطـوير              ‘٣’  
أو حتــديث عــدد مــن معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها    
  املتصلة مبجاالت حمددة من منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 تعزيز قدرة الدول األعضاء علـى منـع اجلرميـة وفقـا              )ب(
ــدها يف ــدة وقواعـ ــم املتحـ ــايري األمـ ــة  ملعـ ــع اجلرميـ ــال منـ  جمـ

  والعدالة اجلنائية وللصكوك الدولية األخرى ذات الصلة
  

زيــادة عــدد البلــدان الــيت تتلقــى املــساعدة مــن         ‘١’  )ب(
ــتراتيجيات    ــذ اسـ ــد وتنفيـ ــور وتعتمـ املكتـــب والـــيت تطـ

الت اجلرميـــة وبـــرامج ملنـــع اجلرميـــة، ال ســـيما يف جمـــا    
  احلضرية ومنع العنف 

يت تــستعمل أدوات وأدلــة زيــادة عــدد البلــدان الــ   ‘٢’  
ــة إلعــداد واعتمــاد وتنفيــذ    اســتراتيجيات ومــواد تدريبي

جمال اجلرميـة يف املنـاطق   ، وخاصة يف وبرامج ملنع اجلرمية  
  ، ومنع العنفاحلضرية

  
  ةياالستراتيج    

وســيتم حتقيــق . تتــوىل شــعبة العمليــات املــسؤولية الفنيــة عــن هــذا الربنــامج الفرعــي   ١٣-١٣
نامج الفرعي باتبـاع اسـتراتيجية متعـددة اجلوانـب للقيـام بعمـل فعـال يعـزز                  اهلدف من هذا الرب   

  :إصالح منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ويتمثل أساسا يف ما يلي
تشجيع مواصلة تطوير معايري األمم املتحدة وقواعـدها، وكـذلك اسـتخدامها              )أ(  

 السياسات العامـة وتطبيقهـا بوسـائل        وتطبيقها يف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بغية تيسري وضع        
  منها، بوجه خاص، التركيز على اتباع هنج كلي يف تعزيز نظم العدالة اجلنائية؛
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تعزيـــز قـــدرة نظـــم العدالـــة اجلنائيـــة الوطنيـــة لتطبيـــق معـــايري األمـــم املتحـــدة    )ب(  
  ؛ ل منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةوقواعدها ذات الصلة يف جما

، لتعزيـز الـنظم القـضائية       ناء علـى طلبـها    ، ب ة إىل الدول األعضاء   قدمي املساعد ت  )ج(  
يب واخلـدمات   ، مبا يف ذلك نقل املعرفة والتـدر       خالل خمتلف أشكال التعاون التقين    الوطنية من   

، مــع التركيــز بــصفة خاصــة علــى بنــاء القــدرات يف جمــال منــع اجلرميــة    االستــشارية واملعــدات
  وإصالح العدالة اجلنائية؛ 

  ع أدلة وجمموعات أدوات ومواد تدريبية ونشرها؛وض  )د(  
 الـصلة  واردة يف القـرارات واملقـررات ذات      تنسيق ورصـد متابعـة الواليـات الـ          )هـ(  

ملنـع  الثـاين عـشر     تـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة         تعزيـز ن  ، مبـا يف ذلـك       اليت تتخذها اهليئات اإلداريـة    
  اجلرمية والعدالة اجلنائية وتنفيذها؛

عم التقين والفين للجنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة واهليئـة الدوليـة                 توفري الد   )و(  
ملراقبــة املخــدرات، ومــؤمتر األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة واجمللــس االقتــصادي     

  واالجتماعي واجلمعية العامة؛
 ، وخاصـة املعاهـد  اجلهـات الفاعلـة األخـرى ذات الـصلة     التنسيق والتعاون مع      )ز(  

، واملنظمــات احلكوميــة  ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة الــيت تتــألف منــها شــبكة األمــم املتحــدة  
  .اإلقليميدون الدولية على الصعد الدويل واإلقليمي و

  
   ٥ الربنامج الفرعي    
  )املخدرات وفريوس نقص املناعة البشرية (الصحة وسبل العيش    

  
يـدز، وزراعـةاإل/، وفريوس نقص املناعة البـشرية     عف أمام املخدرات وإدماهنا   التخفيض بشكل مستدام من الض    : هدف املنظمة 

  جتازفراد الذين قد يكونون تعرضوا لال، وبني األاجملتمعات احمللية، وداخل السجوناألفراد للمحاصيل غري املشروعة يف
  

  مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

ــذ ع  )أ( ــادة التنفيـ ــدمات   زيـ ــوطين للخـ ــستوى الـ ــى املـ لـ
املقدمة على أساس األدلة، واملتـصلة بتعـاطي املخـدرات يف

  اجملتمع 

زيــادة عــدد البلــدان الــيت تتلقــى املــساعدة مــن         ‘١’  )أ(
ت على  املكتب واليت تنفذ تدخالت للوقاية من املخدرا      

 الفعاليــة الــيت حــددهتا أســاس أدلــة، تتمــشى مــع مبــادئ 
   وليةاملؤلفات األكادميية الد

زيــادة عــدد البلــدان الــيت تتلقــى املــساعدة مــن         ‘٢’  
ــذ تـــدخالت لعـــالج مـــدمين ا   ــدرات املكتـــب وتنفـ ملخـ

 اجتماعيا، متـشيا مـع مبـادئ        دماجهمإوإعادة تأهيلهم و  
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  مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة
  ا املؤلفات األكادميية الدولية هتالفعالية اليت حدد

زيادة عدد البلدان اليت وضعت وكّيفت ونفـذت          ‘٣’  
ة بفــــريوس نقــــص املناعــــة  سياســــات وبــــرامج متــــصل

مبـن فـيهم   يدز فيما يتصل مبتعاطي املخدرات   اإل/ةالبشري
   املخدرات باحلقنومتعاط

ــذين يعيـــشون يف بيئـــات الـــسجون أقـــل     )ب( ــراد الـ األفـ
ــة ــص املناعــ ــريوس نقــ ــدرات ولفــ ــاطي املخــ ــة لتعــ   عرضــ

  اإليدز/البشرية
  

ــشريعاهتا      ‘١’  )ب( ــيت ســنت أو حــسنت ت ــدان ال عــدد البل
ــتراتيجيا ــة  واسـ ــة ملعاجلـ ــة والتوعويـ ــا التدريبيـ هتا وبراجمهـ

    نظام العدالة اجلنائيةمسألة مدمين املخدرات يف
ــيت وضــعت واعتمــدت ونفــذت      ‘٢’   ــدان ال عــدد البل

ــة   مــن فــريوس نقــص  سياســات وبــرامج متكاملــة للوقاي
اإليـدز ورعايـة وعـالج املـصابني بـه، يف           /املناعة البشرية 

   العدالة اجلنائيةنتعاش، يف نظامبيئة تساعد على اال
األفراد الذين يعيشون يف بيئات السجون أقل عرضة           )ج(

  اإليدز/ت ولفريوس نقص املناعة البشريةلتعاطي املخدرا
ــدان الــيت وضــعت واعتمــدت ونفــذت      )ج( ــادة عــدد البل زي

ت وفريوس نقـص   استراتيجيات وبرامج متصلة بتعاطي املخدرا    
  جتار بالبشريدز، فيما يتصل باالاإل/املناعة البشرية

حتــسني قــدرة الــدول األعــضاء علــى تــصميم وتنفيــذ    )د(
ورصــد وتقيــيم اســتراتيجيات مكافحــة احملاصــيل املــستدامة

ــة البد ــالل التنميـ ــن خـ ــة  مـ ــة الوقائيـ ــة البديلـ ــة أو التنميـ ، يلـ
ــسكان ــستدامة لل ــوفري ســبل كــسب العــيش امل وكــذلك لت
املعرضــني إلدمـــان املخـــدرات وللجرميـــة نتيجـــة التـــهميش

  جتماعي واالقتصادياال

زيادة عدد الدول األعضاء اليت وضـعت ونفـذت        ‘١’  )د(
غــــري لــــتحكم يف احملاصــــيل مــــستدامة لاســــتراتيجيات 

  يف براجمها اإلمنائية الوطنيةاملشروعة 
ت مــساعدة مــن عــدد الــدول األعــضاء الــيت تلقــ   ‘٢’  

ة واقتصادية  ياجتماعوساسية  أاملكتب وقدمت خدمات    
  إلدمان املخدرات واجلرميةملعرضة ىل الفئات اإ
عـــــدد الـــــدول األعـــــضاء الـــــيت أدرجـــــت يف       ‘٣’  

ــة    ــتحكم يف احملاصــيل الزارعي اســتراتيجياهتا املــستدامة لل
برامج للحفاظ على البيئـة تتـصدى لقطـع          املشروعة   ريغ

   املشروع ولصيد احليوانات الربيةاألشجار غري
  

  ةياالستراتيج    
وســيتم حتقيــق . ة الفنيــة عــن هــذا الربنــامج الفرعــيتتــوىل شــعبة العمليــات املــسؤولي  ١٤-١٣

  :اهلدف من هذا الربنامج الفرعي باتباع استراتيجية متعددة اجلوانب تتمثل أساسا يف ما يلي
قدمي املساعدة إىل الدول األعضاء، بناء علـى طلبـها، لتعزيـز الـنظم القـضائية                ت  )أ(  
 أشـكال   ل املعيشة املـستدامة مـن خـالل       ، والسياسات والربامج فيما يتعلق بالصحة وسب      الوطنية

، مبـــا يف ذلـــك نقـــل املعرفـــة، والتـــدريب واخلـــدمات االستـــشارية خمتلفـــة مـــن التعـــاون الـــتقين
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ــاء القــدرات يف جمــ   ،واملعــدات ــة املخــدرات ومنــع   مــع التركيــز بــصفة خاصــة علــى بن ال مراقب
  واجلرائم على السكان؛، ومع إيالء اهتمام خاص لتأثري املشاكل اليت حتدثها املخدرات اجلرمية

  وضع ونشر كتيبات وجمموعات أدوات، ومواد تدريبية؛  )ب(  
  .إقامة شراكات لتكون التدخالت يف نطاق أمثل  )ج(  

  
   ٦ الربنامج الفرعي    
  البحث وحتليل االجتاهات    

  
عرفـة االجتاهـاتضـمان التـصدي الفعـال مـن اجملتمـع الـدويل للمخـدرات واجلرميـة واإلرهـاب، علـى أسـاس م                      : هدف املنظمـة  

  املواضيعية واملشتركة اجملاالت املعنية وفهمها فهما سليما
  

  مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

ــ  )أ( ــدويل   سني حتـ ــع الـ ــدول األعـــضاء واجملتمـ ــة الـ معرفـ
باالجتاهـــات مبـــا فيهـــا االجتاهـــات الناشـــئة فيمـــا خيـــص

  رمية املخدرات وقضايا حمددة يف جمال اجل

ــيت جيــري      ‘١’  )أ( ــشورات ال ــادة يف عــدد املن حــدوث زي
  ترتيلها من موقع املكتب على الشبكة

عــدد اإلشــارات إىل البحــوث الــيت نــشرها زيــادة   ‘٢’  
  املكتب

ة عــدد عمليــات ترتيــل البيانــات اإلحــصائية  زيــاد  ‘٣’  
  اليت يقدمها املكتب

حتــسني القــدرة العلميــة والقــدرات يف جمــال الطلــب     )ب(
، كي تليب املعـايري املقبولـة دوليـا       شرعي للدول األعضاء، ل   ال

ــا يف ذلـــك االســـتخدام املتزايـــد للمعلومـــات والبيانـــات مبـ
نــــشطة التعــــاون بــــني الوكــــاالت    العلميــــة املختربيــــة أل

يتعلـــق بالعمليـــات االســـتراتيجية والـــسياسة العامـــة  وفيمـــا
  وصنع القرار

تتلقـــى زيـــادة النـــسبة املئويـــة للمؤســـسات الـــيت    ‘١’  )ب(
املساعدة من املكتب وأبلغت عن حتسن قدراهتا العلميـة         

  ويف جمال الطب الشرعي
ــشاركة      ‘٢’   ــربات املـ ــدد املختـ ــادة يف عـ ــدوث زيـ حـ

  بنشاط يف العملية التعاونية الدولية 
ــى      ‘٣’   ــيت تتلقـ ــربات الـ ــة للمختـ ــسبة املئويـ ــادة النـ زيـ

غــت عــن املــشاركة يف  لاملــساعدة مــن املكتــب والــيت أب  
أو /تقـــارير عـــن بيانـــات الطـــب الـــشرعي و     إعـــداد ال 

، أو مع   استخدامها يف األنشطة املشتركة بني الوكاالت     
ــانون،   ــاذ القــ ــلطات إنفــ ــسلطاتأوســ ــة الــ  التنظيميــ

  أو يف حتليالت االجتاهات/والقضائية والصحية و
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    ةياالستراتيج    
الربنـامج  ا  هـذ تتوىل شـعبة حتليـل الـسياسات والـشؤون العامـة املـسؤولية الفنيـة عـن                    ١٥-١٣

وسيتم حتقيـق أهـداف الربنـامج الفرعـي مـن خـالل تركيـز التـدخالت علـى اجملـاالت                     . الفرعي
  : الرئيسية التاليةالفنية 

اجلرميـة  ومـشاكل املخـدرات      عـن    تقدمي إحصائيات دقيقة يف الوقـت املناسـب         )أ(  
  ة من اجلرمية؛ ن، مع إيالء اهتمام خاص ألشكال معي وحتليالت هلايف العامل
  توسيع قاعدة األدلة الالزمة لوضع السياسات؛   )ب(  
 ملختـــــربات املخـــــدرات ومؤســـــسات تـــــوفري التوجيـــــه ومـــــشورة اخلـــــرباء   )ج(  
  الشرعي؛  الطب

ة البيانـــــات املركزيـــــة عـــــن   زيـــــادة عـــــدد عناصـــــر البيانـــــات يف قاعـــــد      )د(  
  .واجلرمية املخدرات

  
  ٧ الربنامج الفرعي    
  دعم السياسات    

  
االستجابات التنفيذية واملتعلقة بالسياسة العامة بشأن القـضايا املتـصلة مبكافحـة املخـدرات ومنـع اجلرميـةتيسري  : هدف املنظمة 

  والعدالة اجلنائية وعمل اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات
  

  مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

ــة      )أ( ــه الــسياسات مــن قبــل جلن صــنع القــرارات وتوجي
ــة ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من ــة وجلن ــا الفرعي املخــدرات وهيئاهت

  اجلنائية

ملكتــبني املوســعني للجنــة النــسبة املئويــة ألعــضاء ا  ‘١’  )أ(
، وجلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، الـذين            املخدرات

يعربون عن رضاهم التام عن نوعيـة وتوقيـت اخلـدمات           
  ة التقنية والفنية اليت تقدمها األمانة العام

استعراض الفريق العامل احلكومي الـدويل الـدائم          ‘٢’  
احلالـة  احلوكمـة و  تحـسني   املعـين ب  املفتوح باب العضوية    

  ااملالية للربامج املواضيعية وإقراه
حتسني نوعية اخلـدمات املقدمـة لتنفيـذ أعمـال اهليئـة              )ب(

  الدولية ملراقبة املخدرات
ة املخـدرات الـذين   زيادة عدد أعضاء اهليئة الدولية ملراقب       )ب(

يبــدون رضــاهم التــام عــن نوعيــة اخلــدمات الفنيــة الــيت   
  تقدمها األمانة إىل اهليئة ودقة مواعيدها

ازدياد الوعي العام باملسائل ذات الـصلة باملخـدرات         )ج(
ــصكوك ــع أشــكاله ومظــاهره وب ــة واإلرهــاب جبمي واجلرمي

 حدوث زيادة يف عدد زوار موقع املكتب على الشبكة  )ج(
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  مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة
األمــم املتحــدة القانونيــة ومعايريهــا وقواعــدها ذات الــصلة

  مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
زيـــادة الـــدعم املقـــدم إىل األنـــشطة الوطنيـــة ملراقبـــة    )د(

  املخدرات ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
حــدوث زيـــادة يف عـــدد اتفاقــات الـــشراكة والتمويـــل     )د(

مــات غــري  املربمــة مــع احلكومــات واملؤســسات واملنظ   
  احلكومية وكيانات القطاع اخلاص

  
  ةياالستراتيج    

تتوىل شـعبة حتليـل الـسياسات والـشؤون العامـة املـسؤولية الفنيـة عـن هـذا الربنـامج                       ١٦-١٣
  :وسيتم حتقيق اهلدف من هذا الربنامج الفرعي مبا يلي. الفرعي

 والعدالـة اجلنائيـة     توفري الدعم التقين والفين للجنة املخدرات وجلنة منع اجلرمية          )أ(  
، واجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي واجلمعيـة          ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية    ومؤمتر األمم املتحدة  

  العامة؛
تنـسيق ورصــد متابعــة األجهــزة واهليئــات اإلداريــة املنــشأة مبوجــب معاهــدات    )ب(  

ائج مـؤمتر األمـم     للواليات املدرجـة يف القـرارات واملقـررات ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك نـشر نتـ                   
  املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتنفيذها؛

مساعدة اهليئة الدولية ملراقبة املخـدرات علـى رصـد مـدى امتثـال احلكومـات                  )ج(  
  للمعاهدات الدولية املتعلقة باملخدرات وزيادة ذلك االمتثال؛

  غراض الربجمة؛تطوير أطر إدارية معيارية قائمة على النتائج أل  )د(  
بشأن السياسة العامة مع اجلهات املاحنة من حكومات ودول أعـضاء           التحاور    )ـه(  

  ومنظمات دولية وكيانات القطاع اخلاص بغية حشد املوارد؛ 
متكــني اجملتمــع املــدين واملنظمــات غــري احلكوميــة للمــشاركة بفعاليــة يف حمافــل    )و(  

   ؛اختاذ القرارات الوطنية والدولية
الضطالع بأنشطة حمددة اهلدف يف جمـال الـدعوة واالتـصاالت، مـع التركيـز               ا  )ز(  

ــساد، واالجتــار         ــل املخــدرات، والف ــة مث ــسيني يف اجملــاالت الفني ــصلحة الرئي ــى أصــحاب امل عل
  بالبشر؛ 
ــصلة         )ح(   ــسائل ذات ال ــشأن امل ــم املتحــدة األخــرى ب ــع وكــاالت األم ــسيق م التن

  .شكاله ومظاهرهباملخدرات واجلرمية واإلرهاب جبميع أ
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  الواليات التشريعية    
  االتفاقيات

   ١٩٧٢ بصيغتها املعدلة بربوتوكول عام ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 
  )١٩٦٣(االتفاقية اخلاصة باجلرائم وبعض األفعال األخرى املرتكبة على منت الطائرات 

  ١٩٧١اتفاقية املؤثرات العقلية لعام 
  ١٩٨٨ ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام اتفاقية األمم املتحدة

  
  قرارات اجلمعية العامة

ــة  ٤٦/١٥٢ ــة والعدال ــع اجلرمي ــال من ــم املتحــدة يف جم ــال لألم ــامج فع وضــع برن
  اجلنائية

تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية الرامية إىل القضاء على العنف ضـد    ٥٢/٨٦
  املرأة

  إعالن سياسي  ٢٠/٢-دإ
  إعالن خاص باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب على املخدرات  ٢٠/٣-دإ
التدابري الالزمة لتعزيز التعاون الدويل على مواجهة مشكلة املخـدرات  ٢٠/٤-دإ

  العاملية
  تبادل املساعدة والتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية  ٥٣/١١٢
  إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية  ٥٥/٢
مواجهـة حتـديات القـرن احلـادي: إعالن فيينـا بـشأن اجلرميـة والعدالـة  ٥٥/٥٩

  والعشرين
  متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية  ٥٦/٩٥
دور مــؤمترات األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة ومعاملــة اجملــرمني ومهمتــها  ٥٦/١١٩

  وتواترها ومدهتا
:رميــة والعدالــة  متابعــة خطــط العمــل لتنفيــذ إعــالن فيينــا بــشأن اجل        ٥٧/١٧٠

  مواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين
  التعاون الدويل على مكافحة مشكلة املخدرات العاملية  ٥٧/١٧٤
تعزيز التعاون الدويل واملساعدة التقنية على تشجيع تنفيـذ االتفاقيـات  ٥٨/١٣٦

والربوتوكوالت العاملية ذات الصلة باإلرهـاب يف إطـار أنـشطة مركـز
   الدوليةمنع اجلرمية
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تعزيز التعاون الدويل على منع االجتار باألشـخاص ومكافحتـه ومحايـة  ٥٨/١٣٧
  ضحاياه

األعمــال التحــضريية ملــؤمتر األمــم املتحــدة احلــادي عــشر ملنــع اجلرميــة  ٥٨/١٣٨
  والعدالة اجلنائية

  معهد األمم املتحدة األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني  ٥٨/١٣٩
رنامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وال سـيماتعزيز ب  ٥٨/١٤٠

  قدراته يف جمال التعاون التقين
  التعاون الدويل على مكافحة مشكلة املخدرات العاملية  ٥٨/١٤١
  مكافحة زراعة القنب واالجتار به  ٥٩/١٦٠
  االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي  ٥٩/٢٩٠
  ٢٠٠٥ر القمة العاملي لعام نتائج مؤمت   ٦٠/١
  التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل    ٦٠/٤٣
تعزيز برنامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وال سـيما  ٦٠/١٧٥

  قدراته يف جمال التعاون التقين
اجلنائيـةمتابعة مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة               ٦٠/١٧٧

  )املرفق(
  التعاون الدويل على مكافحة مشكلة املخدرات العاملية  ٦٠/١٧٨
تقـــدمي الـــدعم إىل أفغانـــستان هبـــدف كفالـــة التنفيـــذ الفعـــال خلطتـــها  ٦٠/١٧٩

  اخلاصة بتنفيذ مكافحة املخدرات
منــــــع ومكافحــة املمارســـــات الفاســــــدة وحتويـــــل األصــــول املتأتيــة  ٦٠/٢٠٧

ر غري مشروع وإعادة تلك األصول إىل بلداهنا األصلية علـىمن مصد
  وجه اخلصوص، متشيا مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

التعاون الدويل على منع االختطاف ومكافحته والقضاء عليـه، وعلـى  ٦١/١٧٩
  توفري املساعدة للضحايا

  الة اجلنائيةاجلرمية والعد تعزيز برنامج األمم املتحدة ملنع  ٦١/١٨١
  معهد األمم املتحدة األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني  ٦١/١٨٢
٢٠٠٧-٢٠٠٦املــسائل املتــصلة بامليزانيــة الربناجميــة لفتــرة الــسنتني        ٦١/٢٥٢

ــة -الفــرع احلــادي عــشر  ( ــع اجلرمي ــم املتحــدة ملن ــامج األم ــز برن تعزي
العدالــة اجلنائيـة بــصفتهاة ودور جلنــة منـع اجلرميـة و  ــــ ة اجلنائيــــ والعدال

  )هيئته التشريعية
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متابعة مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة  ٦٢/١٧٣
واألعمــال التحــضريية ملــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين عــشر ملنــع اجلرميــة

  والعدالة اجلنائية
   اجملرمنيمعهد األمم املتحدة األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة  ٦٢/١٧٤
تعزيز برنامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وال سـيما   ٦٢/١٧٥

  قدراته يف جمال التعاون التقين
ــة  ٦٣/١٩٣ ــع اجلرمي ــاين عــشر ملن ــم املتحــدة الث ــؤمتر األم األعمــال التحــضريية مل

  والعدالة اجلنائية
  معاملة اجملرمنيمعهد األمم املتحدة األفريقي ملنع اجلرمية و  ٦٣/١٩٦
تعزيز برنامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وال سـيما  ٦٣/١٩٥

  قدراته يف جمال التعاون التقين
ــة  ٦٤/١٨٠ ــع اجلرمي ــاين عــشر ملن ــم املتحــدة الث ــؤمتر األم األعمــال التحــضريية مل

  والعدالة اجلنائية
  رات العامليةالتعاون الدويل على مكافحة مشكلة املخد  ٦٣/١٩٧
  معهد األمم املتحدة األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني  ٦٤/١٨١
تعزيز برنامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وال سـيما  ٦٤/١٧٩

  قدراته يف جمال التعاون التقين
    التعاون الدويل على مكافحة مشكلة املخدرات العاملية  ٦٤/١٨٢

  القتصادي واالجتماعيرات اجمللس اومقرقرارات 
  إنشاء جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ١٩٩٢/١
تدعيم برنامج األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة فيمـا يتعلـق  ١٩٩٧/٢٧

  بتطوير إحصاءات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية
ل املعلومات عن املشاريع الدوليةتدابري تعزيز التعاون وأداء مرفق تباد  ١٩٩٩/٢٤

  يف ميدان منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  منع اجلرمية منعاً فعاالً  ١٩٩٩/٢٥
  إصالح نظام العقوبات  ١٩٩٩/٢٧
  إدارة قضاء األحداث  ١٩٩٩/٢٨
تعزيـز: تحـدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات       استعراض برنامج األمم امل  ١٩٩٩/٣٠

اقبـة الدوليـة للمخـدرات يف نطـاق املعاهـداتآلية األمـم املتحـدة للمر
ــاق ــادئ األساســية مليث ــا للمب ــة ملكافحــة املخــدرات وفق ــة احلالي الدولي

  األمم املتحدة
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ــرام  ٢٠٠٠/١٥ ــة بـــضحايا اإلجـ ــية املتعلقـ ــدل األساسـ ــادئ العـ ــالن مبـ ــذ إعـ تنفيـ
  والتعسف يف استعمال السلطة

   إىل اجملتمع احملليتدابري تعزيز منع اجلرمية الفعال املستند  ٢٠٠١/١١
ــة اخلاضــعة  ٢٠٠١/١٢ ــات الربي ــات واحليوان ــأنواع النبات ــشروع ب االجتــار غــري امل

  للحماية
تقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن دورهتـا العاشـرة، وجـدول  ٢٠٠١/٢٤٠ املقرر

  حلادية عشرةعمال املؤقت والوثائق لدورهتا ااأل
،واألربعـني نع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن دورهتـا الرابعـة          تقرير جلنة م  ٢٠٠١/٢٤١املقرر 

  وجدول األعمال املؤقت والوثائق للدورة اخلامسة واألربعني للجنة
  عمل جلنة املخدرات ومدة دورهتا اخلامسة واألربعنيسري  ٢٠٠١/٢٤٣ املقرر

لاملبـــادئ األساســـية الســـتخدام بـــرامج العدالـــة التـــصاحلية يف املـــسائ   ٢٠٠٢/١٢
  اجلنائية

  تدابري تعزيز منع اجلرمية منعا فعاال  ٢٠٠٢/١٣
ترويج التدابري الفعالة للتـصدي للمـسائل املتعلقـة باألطفـال املفقـودين  ٢٠٠٢/١٤

  وباالنتهاك أو االستغالل اجلنسي لألطفال
تقريـر جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة عــن دورهتــا احلاديــة عــشرة،  ٢٠٠٢/٢٣٨ املقرر

ــة عــشرة، وتنظــيموجــدو ــدورهتا الثاني ــائق ل ل األعمــال املؤقــت والوث
  العمل وحتديد مواضيع لدوراهتا املقبلة

ــسة  ٢٠٠٢/٢٤٠املقرر  ــا اخلامـ ــن دورهتـ ــة عـ ــة اجلنائيـ ــة والعدالـ ــع اجلرميـ ــة منـ ــر جلنـ تقريـ
واألربعـــني، وجـــدول األعمـــال املؤقـــت والوثـــائق للـــدورة الـــسادسة

  واألربعني للجنة
 الـــدويل واملـــساعدة التقنيـــة واخلـــدمات االستـــشارية يف منـــعالتعـــاون  ٢٠٠٣/٢٥

  اجلرمية والعدالة اجلنائية
  منع اجلرمية يف املدن  ٢٠٠٣/٢٦
ــة اخلاضــعة  ٢٠٠٣/٢٧ ــات الربي ــات واحليوان ــأنواع النبات ــشروع ب االجتــار غــري امل

  للحماية
التعاون الدويل على منع االختطاف ومكافحته والقضاء عليـه، وعلـى            ٢٠٠٣/٢٨

  توفري املساعدة للضحايا
منـــع جـــرائم انتـــهاك التـــراث الثقـــايف للـــشعوب املـــوروث يف شـــكل  ٢٠٠٣/٢٩

  ممتلكات منقولة
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  معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ٢٠٠٣/٣٠
  أداء جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ٢٠٠٣/٣١
منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة عــن دورهتــا الثانيــة عــشرة،تقريــر جلنــة  ٢٠٠٣/٢٣٣ املقرر

  وجدول األعمال املؤقت والوثائق لدورهتا الثالثة عشرة
ربعــني، وجــدولألواة تقريــر جلنــة املخــدرات عــن دورهتــا الــسادس       ٢٠٠٣/٢٣٥املقرر 

  األعمال املؤقت والوثائق للدورة السابعة واألربعني للجنة
تعزيــز ســيادة القــانون وإصــالح مؤســسات:  والتنميــةســيادة القــانون    ٢٠٠٤/٢٥

التأكيد على املساعدة التقنيـة، مبـا يف ذلـك خـالل العدالة اجلنائية، مع
  التعمري يف مرحلة ما بعد حاالت الصراع

ــة  ٢٠٠٤/٢٦ ــال وســوء اســتعمال اهلوي ــع جــرائم االحتي ــى من ــدويل عل التعــاون ال
 جـرائم والتحـري عـنوتزييفها ألغـراض إجراميـة ومـا يتـصل هبـا مـن            

  تلك اجلرائم ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم
٢٠٠٤/٢٧   

  
مبادئ توجيهية بشأن توفري العدالة لألطفال ضحايا اجلرميـة والـشهود

  عليها
  معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ٢٠٠٤/٢٨
تقنيـــة يف جمـــال مكافحـــة غـــسلتعزيـــز التعـــاون الـــدويل واملـــساعدة ال  ٢٠٠٤/٢٩

  األموال
  منع اجلرمية يف املدن  ٢٠٠٤/٣١
تنفيذ مشاريع للمـساعدة التقنيـة يف أفريقيـا مـن جانـب مكتـب األمـم  ٢٠٠٤/٣٢

  املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
  احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية  ٢٠٠٤/٣٤
اإليـدز يف مرافـق نظـام/لبـشرية مكافحة انتشار فـريوس نقـص املناعـة ا          ٢٠٠٤/٣٥

  العدالة اجلنائية قبل احملاكمة ويف املرافق اإلصالحية
تقدمي املـساعدة يف جمـال مراقبـة املخـدرات ومنـع اجلـرائم ذات الـصلة  ٢٠٠٤/٣٩

  إىل البلدان اخلارجة من الصراعات
ثــة عــشرة،تقريــر جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة عــن دورهتــا الثال    ٢٠٠٤/٢٤٢املقرر 

  وجدول األعمال املؤقت والوثائق لدورهتا الرابعة عشرة
تقريـــر جلنـــة املخـــدرات عـــن دورهتـــا الـــسابعة واألربعـــني، وجـــدول  ٢٠٠٤/٢٤٤املقرر 

  األعمال املؤقت والوثائق للدورة الثامنة واألربعني للجنة
االتفـــاق الثنـــائي النمـــوذجي بـــشأن اقتـــسام العائـــدات اإلجراميـــة أو  ٢٠٠٥/١٤

ملمتلكات املصادرة، املشمولة باتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـةا
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ــري ــار غ ــم املتحــدة ملكافحــة االجت ــة األم ــة واتفاقي ــرب الوطني ــة ع املنظم
  ١٩٨٨املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام 

  محاية الشهود: إجراءات ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  ٢٠٠٥/١٦
  اون الدويل على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةالتع  ٢٠٠٥/١٧
مساعدة الدول على بناء القـدرات تيـسريا: إجراءات مكافحة الفساد  ٢٠٠٥/١٨

  لبدء نفاذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتنفيذها الحقا
ــذ  ٢٠٠٥/١٩ ــز تنفيـ ــال تعزيـ ــة يف جمـ ــساعدة التقنيـ ــدويل واملـ ــاون الـ ــدعيم التعـ تـ

ــة باإلرهــاب ضــمن إطــاراالتفاق ــة املتعلق ــات والربوتوكــوالت العاملي ي
  أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

مبــادئ توجيهيــة بــشأن العدالــة يف األمــور املتعلقــة باألطفــال ضــحايا  ٢٠٠٥/٢٠
  اجلرمية والشهود عليها

الـة اجلنائيـة علـىتعزيز قدرة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعد              ٢٠٠٥/٢١
  التعاون التقين يف جمال سيادة القانون وإصالح العدالة اجلنائية

  تدابري تعزيز منع اجلرمية منعا فعاال  ٢٠٠٥/٢٢
  تعزيز اإلبالغ عن اجلرمية  ٢٠٠٥/٢٣
ــور املخــّدرات غــري  ٢٠٠٥/٢٧ ــدول املتــضررة بعب ــة إىل ال تقــدمي املــساعدة الدولي

  املشروعة
ــواننيتـــواتر اجتم  ٢٠٠٥/٢٨ ــاذ قـ ــة املعنيـــة بإنفـ ــزة الوطنيـ ــاء األجهـ اعـــات رؤسـ

  ، أوروبااملخدرات
تقرير األمني العام عـن عقوبـة اإلعـدام والـضمانات الـيت تكفـل محايـة  ٢٠٠٥/٢٤٧ر املقر

  حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام
ااجلرميــة واملخــدرات باعتبارهــ  : تمــاع املائــدة املــستديرة ألفريقيــا   اج  ٢٠٠٥/٢٤٨ قررامل

  تعزيز سيادة القانون: عوقات لألمن والتنمية يف أفريقيام
تقريــر جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة عــن دورهتــا الرابعــة عــشرة،  ٢٠٠٥/٢٤٩ قررامل

  وجدول األعمال املؤقت والوثائق لدورهتا اخلامسة عشرة
ربعـني،أل الثامنـة وا   تقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عـن دورهتـا           ٢٠٠٥/٢٥٠املقرر 

  وجدول األعمال املؤقت والوثائق للدورة التاسعة واألربعني للجنة
  معايري وقواعد األمم املتحدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ٢٠٠٦/٢٠
 بـــشأن تعزيـــز ســـيادة٢٠١٠-٢٠٠٦تنفيـــذ برنـــامج العمـــل للفتـــرة  ٢٠٠٦/٢١

  ياالقانون ونظم العدالة اجلنائية يف أفريق
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تقدمي املساعدة التقنية ألجل إصالح الـسجون يف أفريقيـا واسـتحداث  ٢٠٠٦/٢٢
  بدائل جمدية عن السجن

  تدعيم املبادئ األساسية لسلوك اجلهاز القضائي  ٢٠٠٦/٢٣
  التعاون الدويل على مكافحة الفساد  ٢٠٠٦/٢٤
 ذلـكتعزيز سيادة القانون وإصالح مؤسسات العدالة اجلنائيـة، مبـا يف            ٢٠٠٦/٢٥

  يف حاالت التعمري بعد انتهاء الصراع
 متابعة مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ٢٠٠٦/٢٦
ي علــى منــع االجتــار باألشــخاص ومكافحتــهــــــاون الدولــــز التعـــــتعزي  ٢٠٠٦/٢٧

  ومحاية ضحاياه
  ء األحداث الكربىاملرصد الدويل الدائم للتدابري األمنية أثنا  ٢٠٠٦/٢٨
التدابري املتخذة يف جمال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة ملواجهـة العنـف  ٢٠٠٦/٢٩

  ضد النساء والفتيات
تقرير جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة عـن دورهتـا اخلامـسة عـشرة،  ٢٠٠٦/٢٣٩ قررامل

  وجدول األعمال املؤقت والوثائق لدورهتا السادسة عشرة
ربعـــني، وجـــدولألتقريـــر جلنـــة املخـــدرات عـــن دورهتـــا التاســـعة وا   ٢٠٠٦/٢٤١املقرر 

  األعمال املؤقت والوثائق للدورة اخلمسني للجنة
احلاجة إىل إجيـاد تـوازن بـني طلـب املـواد األفيونيـة املـستعملة يف تلبيـة  ٢٠٠٧/٩

  وعرضهااالحتياجات الطبية والعلمية
للبيانـات املتعلقـة بإسـاءة اسـتعمالحتسني طريقة مجع الدول األعضاء  ٢٠٠٧/١٠

املخدرات من أجل زيادة موثوقيـة البيانـات وحتـسني إمكانيـة املقارنـة
  بني املعلومات املقّدمة

  دعم تدابري أفغانستان وبراجمها الرامية إىل مكافحة املخدرات  ٢٠٠٧/١١
ــم املتحــدة املعــين باملخــ   ا  ٢٠٠٧/١٢ ــب األم ـــة مكت ـــدرات واجلستراتيجيـــــ ــةــ رمي

    ٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة
ــةا  ٢٠٠٧/١٩ ـــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املعــين باملخــــ ــب األم ـــة مكت ستراتيجيـــــ

  ٢٠١١-٢٠٠٨للفترة
التعاون الـدويل علـى منـع االحتيـال االقتـصادي واجلـرائم ذات الـصلة  ٢٠٠٧/٢٠

  باهلوية والتحّري عنها ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم
ملعلومات اخلاصـة مبعـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها يف جمـالأداة مجع ا  ٢٠٠٧/٢١

  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
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  اجلهاز القضائيالعاملني يف تدعيم املبادئ األساسية لسلوك  ٢٠٠٧/٢٢
دعم اجلهود الوطنية إلصالح قـضاء األطفـال، وخـصوصا مـن خـالل  ٢٠٠٧/٢٣

  نظومة األمم املتحدةاملساعدة التقنية وحتسني التنسيق على نطاق م
التعاون الدويل على حتسني سبل احلـصول علـى املـساعدة القانونيـة يف  ٢٠٠٧/٢٤

  نظم العدالة اجلنائية، خصوصا يف أفريقيا
وجـدول األعمـال املؤقـتنة املخدرات عن دورهتا اخلمـسني       تقرير جل  ٢٠٠٧/٢٤٢ر ملقرا

  والوثائق للدورة احلادية واخلمسني للجنة
عـشرة،الـسادسة   تقرير جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة عـن دورهتـا               ٢٠٠٧/٢٥١ ملقررا

  عشرةالسابعة وجدول األعمال املؤقت والوثائق لدورهتا 
  احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية  ٢٠٠٨/٢٣
  هنج متكامل: تعزيز الوقاية من اجلرمية يف املدن  ٢٠٠٨/٢٤
 ومكافحـة االجتـار غـري املـشروع باملنتجـاتالتعاون الدويل علـى منـع  ٢٠٠٨/٢٥

احلرجية، مبا فيها األخشاب واحليوانات والنباتات الربية وسـائر املـواد
  األحيائية احلرجية

تقرير جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة عـن دورهتـا الـسابعة عـشرة،  ٢٠٠٨/٢٤٥ املقرر
  وجدول األعمال املؤقت والوثائق لدورهتا الثامنة عشرة

اخلمسني وجـدول األعمـالاحلادية و تقرير جلنة املخدرات عن دورهتا  ٢٠٠٨/٢٤٧املقرر 
  اخلمسني للجنةلثانية واملؤقت والوثائق للدورة ا

عمليــة إجيــاد بــدائل وكفالــة تكاملــهاســتدامة  العمــل علــى حتقيــق ا  ٢٠٠٨/٢٦
باعتبارهــا جــزءا هامــا مــن اســتراتيجية مكافحــة املخــدرات يف الــدول

  نتاج املخدراتإل احملاصيل غري املشروعة زرعتاليت
  تقدمي املساعدة الدولية إىل أكثر الدول تضررا اجملاورة ألفغانستان  ٢٠٠٨/٢٧
املــساعدة التقنيــة يف جمــال تنفيــذ االتفاقيــات والربوتوكــوالت الدوليــة  ٢٠٠٩/٢١

  ذات الصلة باإلرهاب
قتـصادي واجلـرائم ذاتالتعاون الدويل علـى منـع جـرائم االحتيـال اال            ٢٠٠٩/٢٢

  الصلة باهلوية والتحّري عنها ومالحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم
تقــدمي الــدعم لتطــوير وتنفيــذ الــربامج اإلقليميــة ملكتــب األمــم املتحــدة  ٢٠٠٩/٢٣

  املعين باملخدرات واجلرمية
التعاون الدويل الرامي إىل منع االختطـاف ومكافحتـه والقـضاء عليـه،  ٢٠٠٩/٢٤

   توفري املساعدة لضحاياهوإىل
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حتسني مجع وإعداد التقارير وحتليل البيانات مـن أجـل تعزيـز املعـارف  ٢٠٠٩/٢٥
  بشأن االجتاهات يف جماالت حمددة من اجلرمية

، وال سـيما مـنية والدولية إلصالح قضاء األطفـال     دعم اجلهود الوطن  ٢٠٠٩/٢٦
  خالل حتسني التنسيق يف جمال املساعدة التقنية

عــشرة،الثامنــة تقريــر جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة عــن دورهتــا    ٢٠٠٩/٢٤٦ قررامل
  عشرةالتاسعة وجدول األعمال املؤقت والوثائق لدورهتا 

اخلمـسني وجـدول األعمـالالثانيـة و  تقرير جلنة املخدرات عن دورهتا  ٢٠٠٩/٢٤٨املقرر 
  واخلمسني للجنةالثالثة املؤقت والوثائق للدورة

١٩٦١التعــديل املقتــرح علــى االتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لعــام         ٢٠٠٩/٢٥٠ملقرر ا
  ١٩٧٢بصيغتها املعدلة بربوتوكول عام

تــواتر ومــدة الــدورات املــستأنفة للجنــة املخــدرات وجلنــة منــع اجلرميــة  ٢٠٠٩/٢٥١ املقرر
    والعدالة اجلنائية

   قرارات جلنة املخدرات
 تـسترشد هبـا احلكومـات يف اإلبـالغ عـن تنفيـذاملبادئ التوجيهية اليت  ٤٢/٤

برنامج العمل العاملي وعن التقدم احملرز يف حتقيـق األهـداف والغايـات
ــامي ــددة لعـ ــالن٢٠٠٨ و ٢٠٠٣احملـ ــبني يف اإلعـ ــو املـ ــى النحـ ، علـ

  السياسي الذي اعتمدته اجلمعية يف دورهتا االستثنائية العشرين
ن اخلـاص باملبـادئ التوجيهيـة خلفـضمتابعة خطة العمل لتنفيذ اإلعـال  ٤٣/٢

  الطلب على املخدرات
  تعزيز املساعدة املقدمة إىل متعاطي املخدرات  ٤٣/٣
  الزراعة غري املشروعة  ٤٣/٦
  مراقبة السالئف الكيميائية    ٤٣/٩
ــاقري  ٤٣/١٠ ــنع العقـ ــة صـ ــى مكافحـ ــدويل علـ ــي والـ ــاون اإلقليمـ ــز التعـ تعزيـ

ــااالصــــطناعية، وخــــصوصا املنــــشطات األمف  ــة، واالجتــــار هبــ يتامينيــ
  واستهالكها بصورة غري مشروعة

التقرير األول املقدم كل عامني من املـدير التنفيـذي عـن التقـدم الـذي  ٤٤/٢
أحرزتـــه احلكومـــات يف حتقيـــق األهـــداف والغايـــات املقـــررة لعـــامي

ــه٢٠٠٨ و ٢٠٠٣ ــسياسي الــــذي اعتمدتــ ــة يف اإلعــــالن الــ  واملبينــ
الستثنائية العشرين املكرسة ملواجهة مـشكلةاجلمعية العامة يف دورهتا ا

  املخدرات العاملية معا
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ــدة  ٤٤/١٤ ــاط اجلدي ــشأن األمن ــات ب ــادل املعلوم ــز تب ــة إىل تعزي ــدابري الرامي الت
  لتناول العقاقري وبشأن املواد املستهلكة

)اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتـسب      /فريوس نقص املناعة البشرية  ٤٥/١
  املخدراتيف سياق تعاطي

حتقيق املستوى األمثل لنظم مجع املعلومات وحتديد أفضل املمارسـات  ٤٥/١٣
  ملواجهة الطلب على املخدرات غري املشروعة

  دور التنمية البديلة يف مكافحة املخدرات والتعاون اإلمنائي  ٤٥/١٤
جتديــد التأكيــد علــى اجلهــود املعنيــة خبفــض الطلــب والوقايــة واملعاجلــة  ٤٦/١

  ال للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدراتامتثا
تعزيـــز االســـتراتيجيات املتعلقـــة بالوقايـــة مـــن فـــريوس نقـــص املناعـــة  ٤٦/٢

يف ســياق تعــاطي) اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب  /البــشرية
  املخدرات

 حتقيق املستوى األمثل للنظم املتكاملة للمعلومات عن املخدرات  ٤٧/١
مــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة ودور جلنــةتعزيــز مكتــب األ  ٤٧/٣

  املخدرات بصفتها واحدة من هيئاته التشريعية
توصيف مسات املخدرات غري املشروعة يف جمـال إنفـاذ القـوانني علـى  ٤٧/٥

   حتقيق أقصى قدر من النتائج وحتسني التعاون:الصعيد الدويل
   املراقب الفعالالتسليم  ٤٧/٦
ل املعلومات عن االجتاهات املـستجّدة يف تعـاطي املـواد غـريتعزيز تباد  ٤٨/١

اخلاضــعة للمراقبــة يف إطــار االتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة العقــاقري ويف
  االجتار بتلك املواد

تعزيز برنامج املخدرات التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات  ٤٨/٢
  شريعيةواجلرمية ودور جلنة املخدرات بصفتها هيئته الت

  املرأة وتعاطي مواد اإلدمان  ٤٨/٦
  تطبيق البحوث يف املمارسة  ٤٨/٨
ــة البديلــة بــصفتها اســتراتيجية هامــة ملكافحــة املخــدرات  ٤٨/٩ تعزيــز التنمي

  وإرساء التنمية البديلة بصفتها مسألة متعددة اجملاالت
ةتعزيــز التعــاون الــدويل علــى منــع صــنع املخــدرات واملــؤثرات العقليــ    ٤٨/١١

واالجتار هبما بصورة غري مشروعة، من خالل منع تـسريب الـسالئف
واملعدات الضرورية وهتريبها، يف سياق مـشروع بريـزم وعمليـة بريبـل

  وعملية توباز
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زيادة قدرة اجملتمعات احمللية علـى تـوفري اخلـدمات يف جمـال املعلومـات  ٤٨/١٢
الجتماعيـةواخلدمات العالجية وخدمات الرعاية الصحية واخلدمات ا      

اإليـدز وبـاألمراض األخـرى/للمصابني بفريوس نقص املناعـة البـشرية      
الدم يف سياق تعاطي املخدرات وتعزيز نظم الرصـد والتقيـيمباملنقولة

  واإلبالغ
ــة          ٤٨/١٣ ــة الدوليـ ــدة للمراقبـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــندوق برنـ ــة صـ خطـــط ميزانيـ

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦للمخدرات لفترة السنتني 
 وامليزانيـة األوليـة لفتـرة       ٢٠٠٥-٢٠٠٤ة النهائية لفترة الـسنتني      امليزاني    ٤٨/١٤

 لــصندوق برنــامج األمــم املتحــدة للمراقبــة     ٢٠٠٧-٢٠٠٦الــسنتني 
  الدولية للمخدرات

مجـع واسـتعمال البيانــات واخلـربات التكميليـة املتعلقــة بالعقـاقري لــدعم            ٤٩/١
دابري الــيت قيــام الــدول األعــضاء بتقيــيم شــامل لتنفيــذ اإلعالنــات والتــ   

  اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العشرين
ــة ملعاجلــة مــشكلة           ٤٩/٢ ــراف مبــسامهة اجملتمــع املــدين يف اجلهــود العاملي االعت

املخدرات يف سياق تقدمي تقارير عن األهداف والغايـات الـيت حـددهتا     
   يف دورهتا االستثنائية العشرين٢٠٠٨اجلمعية العامة لعام 

ــستعملة يف صــنع العقــاقري           ٤٩/٣ ــة امل ــسالئف الكيميائي ــة ال ــز نظــم مراقب تعزي
  االصطناعية

ــشرية         ٤٩/٤ ــة الب ــريوس نقــص املناع ــشار ف ــصدي النت ــن   /الت ــدز وغــريه م اإلي
  األمراض املنقولة عن طريق الدم بني متعاطي املخدرات

  مبادرة ميثاق باريس      ٤٩/٥
 املعــين بطــرق هتريــب املخــدرات مــن     متابعــة املــؤمتر الــوزاري الثــاين         ٥٠/١

  أفغانستان
ــاقري خاضــعة            ٥٠/٢ ــذين يتلقــون عالجــا بعق ــسافرين ال ــة بامل األحكــام املتعلق

  للمراقبة الدولية
  التصدي للخطر الناجم عن إساءة استعمال الكيتامني وتسريبه      ٥٠/٣
  حتسني نوعية خمتربات حتليل املخدرات وأدائها      ٥٠/٤
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ــصاد       ٥٠/٥ ــد مـ ــدرات غـــري     حتديـ ــناعة املخـ ــسالئف املـــستخدمة يف صـ ر الـ
  املشروعة

  تعزيز التعاون على منع تسريب السالئف      ٥٠/٦
ــاملواد اخلاضــعة            ٥٠/٧ ــة ب ــصدير املتعلق ــستندات االســترياد والت ــن م ــز أم تعزي

  للمراقبة
  تعزيز الدعم الدويل املقّدم هلاييت يف جمال مكافحة مشكلة املخدرات      ٥٠/٨
تخدام حتديـد خـصائص املخـدرات وتوصـيف مسـات الكيمياويـات             اس      ٥٠/٩

دعما لعمـل أجهـزة إنفـاذ قـوانني املخـدرات يف جمـايل مجـع املعلومـات             
  االستخبارية وتنفيذ العمليات، وكذلك حتليل االجتاهات

منــع تــسريب ســالئف العقــاقري واملــواد األخــرى املــستخدمة يف صــنع         ٥٠/١٠
  صورة غري مشروعةاملخدرات واملؤثرات العقلية ب

ــشروعة            ٥٠/١١ ــواد امل ــشروع للم ــع غــري امل ــع التوزي ــى من ــدويل عل ــاون ال التع
  اخلاضعة للمراقبة الدولية عرب اإلنترنت

، بتحديــد ٢٠٠٩تمثلــة يف القيــام، حبلــول عــام  تــدابري لبلــوغ الغايــة امل      ٥٠/١٢
 العامـة   اجلمعيـة هتا  التقدم احملرز يف تنفيذ اإلعالنات والتدابري اليت اعتمد       

   االستثنائية العشرينهتايف دور
ــة          ٥٠/١٣ ــة الدوليـ ــدة للمراقبـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــندوق برنـ ــة صـ ــط ميزانيـ خمطـ

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨للمخدرات لفترة السنتني 
ــة          ٥٠/١٤ ــة الدوليـ ــدة للمراقبـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــندوق برنـ ــة صـ ــط ميزانيـ خمطـ

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨للمخدرات لفترة السنتني 
وريبافني يف اجلدول األول من االتفاقية الوحيدة للمخـدرات         إدراج األ      ٥٠/١املقرر 

  ١٩٧٢صيغتها املعدلة بربوتوكول عام يف  و١٩٦١لعام 
  استعراض الدرونابينول وإيسومرياهتا الفراغية     ٥٠/٢ املقرر
متابعــة املــؤمتر الــوزاري الثــاين املعــين بطــرق هتريــب املخــدرات مــن               ٥١/١

  أفغانستان
إعادة تركيز جهود وقاية الـشباب      : ترتبة على استخدام القنب   ثار امل اآل      ٥١/٢

  وتعليمهم وعالجهم
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كــشف مقــدمي الرعايــة الــصحية واالجتماعيــة مبكــرا حــاالت تعــاطي       ٥١/٣
املخدرات بتطبيق مبادئ الفحص عن طريق إجـراء مقـابالت، وهنـوج            
ــل       ــدرات، ووصـ ــاطي املخـ ــادي يف تعـ ــف التمـ ــسريع لوقـ ــدخل الـ التـ

ــد  ــواد      األشــخاص، عن ــاطي م ــن تع ــي العــالج م ــسبل تلق ــضاء، ب  االقت
  اإلدمان

ــة            ٥١/٤ ــدورة الثانيـ ــن الـ ــستوى مـ ــع املـ ــزء الرفيـ ــضريية للجـ ــال التحـ األعمـ
واخلمسني للجنة املخـدرات، فيمـا يتعلـق مبتابعـة دورة اجلمعيـة العامـة               

  االستثنائية العشرين
  تعزيز التعاون عرب احلدود يف جمال مكافحة املخدرات      ٥١/٥
  مكافحة زراعة القنب واالجتار به غري املشروعني      ٥١/٦
    مساعدة الدول املتضررة من عبور املخّدرات غري املشروعة      ٥١/٧
  االحتفال بالذكرى املئوية الجتماع اللجنة الدولية املعنية باألفيون      ٥١/٨
 تلبيــة احلاجـة إىل إجيـاد تــوازن بـني طلــب املـواد األفيونيــة املـستعملة يف           ٥١/٩

  االحتياجات الطبية والعلمية وعرض تلك املواد 
تعزيز التعاون الدويل على مراقبة الكيمياويـات الـسليفة املـستخدمة يف                 ٥١/١٠

  صنع العقاقري االصطناعية
الصالت بني االجتار غري املـشروع باملخـدرات واالجتـار غـري املـشروع                   ٥١/١١

  باألسلحة النارية
 بــني مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة تعزيــز التعــاون     ٥١/١٢

وكيانات األمم املتحـدة األخـرى مـن أجـل تعزيـز حقـوق اإلنـسان يف                 
  تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات

التصدي للخطر الذي يشكله توزيع العقاقري اخلاضعة للمراقبة الدوليـة                ٥١/١٣
  يف السوق غري اخلاضعة للتنظيم الرقايب

التشجيع على تنسيق املقّررات ومواءمتها بني جلنـة املخـدرات وجملـس                ٥١/١٤
  يدز وفريوسهج األمم املتحدة املشترك بشأن اإلتنسيق برنام

مراقبة احلركة الدولية لبذور اخلشخاش املستمّدة من نبتات خـشخاش               ٥١/١٥
  األفيون املزروعة بشكل غري مشروع
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ــادل املعلومــات عــن اســ       ٥١/١٦ ــدائل للمــواد   تب ــة كب ــواد غــري اجملدول تخدام امل
اجملدولـة الـيت يكثـر اسـتخدامها يف صـنع املخـدرات واملـؤثرات العقليـة         

ــشروع  ــري املــ ــق اجلدة غــ ــدرات    والطرائــ ــنع املخــ ــة يف صــ ــدة املتبعــ يــ
  املشروعة غري

    خفض الطلب على القنب وعلى تعاطيه     ٥١/١٧
 جهودهـــا الراميـــة إىل فريقيــا يف أزيــز الـــدعم الــدويل لـــدول غـــرب   تع     ٥١/١٨

  مكافحة االجتار باملخدرات
حتسني اإلدارة والوضع املايل ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات                   ٥١/١املقرر 

    واجلرمية
ــات يف            ٥٢/١ ــساء والفتي ــشاركة الن ــصدي مل ــى الت ــدويل عل ــاون ال ــز التع تعزي

  يات، وخصوصا كساعاالجتار باملخدرات
دول العبــور الرئيــسية اجملــاورة ألفغانــستان علــى إنفــاذ   تعزيــز قــدرات       ٥٢/٢

  القانون استنادا إىل مبدأ املسؤولية املشتركة 
فريقيـــا يف جهودهـــا الراميـــة إىل أتقـــدمي الـــدعم الـــدويل لـــدول شـــرق       ٥٢/٣

  مكافحة االجتار باملخدرات 
ا فريقيـا يف جهودهـ    أيف تعزيز الدعم الـدويل لـدول غـرب          التقدم احملرز         ٥٢/٤

  الرامية إىل مكافحة االجتار باملخدرات
ب اســــتخدام بــــذور القنــــب ألغــــراض    استكــــشاف مجيــــع جوانــــ        ٥٢/٥

  مشروعة غري
لتحقيـق اسـتدامة بـرامج      ترويج املمارسات املثلـى والـدروس املـستفادة             ٥٢/٦

  التنمية البديلة وسالمتها
  املخدراتاقتراح يتعلق بتقييم نوعية األداء يف خمتربات حتليل       ٥٢/٧
ــصدي الســتخدام املخــدرات          ٨ /٥٢ ــصيدالنية يف الت ــا ال توظيــف التكنولوجي

اء املوعــد نــاالغتــصاب أث(كوســيلة لتيــسري ارتكــاب االعتــداء اجلنــسي  
  )الغرامي

ة املتأتيــة مــن االجتــار باملخــدرات يــتعزيــز تــدابري غــسل املوجــودات املال      ٥٢/٩
  واجلرائم ذات الصلة
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 األقــاليمي بــني دول أمريكــا الالتينيــة والكــارييب ودول  تعزيــز التعــاون     ٥٢/١٠
  غرب أفريقيا يف مكافحة االجتار باملخدرات

،  باالجتـــار غـــري املـــشروع باملخـــدراتمتابعـــة املـــؤمتر الـــوزاري املعـــين     ٥٢/١١
واجلرمية املنظمة عرب الوطنية، واإلرهاب بصفتها حتديات تواجه األمـن          

  والتنمية يف منطقة الكارييب
ــذ           ٥٢/١٢ ــها مــن أجــل رصــد تنفي حتــسني مجــع البيانــات واالبــالغ هبــا وحتليل

ــوب      ــدويل صـ ــاون الـ ــشأن التعـ ــل بـ ــة العمـ ــسياسي وخطـ ــالن الـ اإلعـ
  استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية 

مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة ووضـعه          إدارة  حتسني      ٥٢/١٣
  املايل

ــة         ٥٢/١٤ ــة الدوليـ ــدة للمراقبـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــندوق برنـ ــة صـ ــط ميزانيـ خمطـ
  ٢٠١١-٢٠١٠للمخدرات لفترة السنتني 

  جلنة املخدرات
ــتثنائية          ــدورة االس ــن ال ــة ع ــل املنبثق ــذ خطــط العم ــدابري أخــرى لتنفي ــشترك وت ــان وزاري م بي

األربعـني للجنـة   العشرين للجمعية العامة واملعتمدة خالل اجلزء الوزاري من الدورة السادسة و      
  ٢٠٠٣أبريل / نيسان١٧ و ١٦املخدرات، املعقودة يومي 

ــدويل مــن أجــل التوصــل إىل اســتراتيجية         ــاون ال ــشأن التع ــسياسي وخطــة العمــل ب اإلعــالن ال
، الـيت اعتمـدت يف اجلـزء الرفيـع املـستوى            ملكافحة مشكلة املخدرات العاملية   متكاملة ومتوازنة   

 ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٢ و   ١١يـومي   املعقودة  ،  جنة املخدرات الثانية واخلمسني لل  من الدورة   
   ٦٤/١٨٢واعتمدته اجلمعية العامة فيما بعد يف قرارها 

  
  قرارات جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

ســـتراتيجية لربنـــامج األمـــم املتحـــدة ملنـــع اجلرميـــة والعدالـــة   اإلدارة اال      ١/١
  لة اجلنائيةاجلنائية من جانب جلنة منع اجلرمية والعدا

خالفة الدول فيما يتعلق باملعاهـدات الدوليـة اخلاصـة مبكافحـة خمتلـف                     ٤/١
  مظاهر اجلرمية

ســـتراتيجية لربنـــامج األمـــم املتحـــدة ملنـــع اجلرميـــة والعدالـــة   اإلدارة اال       ٧/١
  اجلنائية من جانب جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
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األمـــم املتحـــدة ملنـــع اجلرميـــة والعدالـــة  ســـتراتيجية لربنـــامج اإلدارة اال       ٩/١
  اجلنائية من جانب جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

التعاون الـدويل علـى منـع ومكافحـة االجتـار غـري املـشروع باملنتجـات                       ١٦/١
احلرجية، مبا فيها األخشاب واحليوانات والنباتات الربيـة وسـائر املـواد            

  األحيائية احلرجية
 املواجهة الناجعة يف جمال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة والراميـة               تدابري      ١٦/٢

  إىل مكافحة استغالل األطفال جنسيا 
تعزيز برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة ودور جلنـة                        ١٦/٣

  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بصفتها هيئته التشريعية 
األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة   خمطــط ميزانيــة صــندوق        ١٦/٤

   ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني 
  مؤمتر القمة العاملي الثالث لرؤساء النيابة العامة      ١٦/٥
خمطــط ميزانيــة صــندوق األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة          ١٦/٦

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني 
  كافحة االجتار بالبشر املبادرة العاملية مل     ١٦/١املقرر 
  املبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر     ١٦/٢املقرر 
  حتسني تنسيق اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار باألشخاص       ١٧/١
تعزيــز ســيادة القــانون مــن خــالل حتــسني اســتقامة دوائــر النيابــة العامــة       ١٧/٢

  وقدراهتا 
عدالـــة اجلنائيـــة ملواجهـــة العنـــف ضـــد النـــساء  تعزيـــز منـــع اجلرميـــة وال     ١٧/١ املقرر

  والفتيات
، والوضع املايل ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات            حتسني احلكم     ١٧/٢ املقرر

  واجلرمية 
قواعـد تكميليــة حمــددة ملعاملــة النــساء يف مراكــز االعتقــال واالحتجــاز        ١٨/١

  واحلاالت غري االحتجازية  
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 ومــسامهتها يف دورهــا، ومراقبتــها،: منيــة اخلاصــةاألاخلــدمات املدنيــة       ١٨/٢
  منع اجلرمية ويف سالمة اجملتمع 

حتسني اإلدارة والوضع املايل ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات                    ١٨/٣
  واجلرمية  

  مؤمتر القمة العاملي الرابع لرؤساء النيابة العامة       ١٨/٤
،  باالجتـــار غـــري املـــشروع باملخـــدراتمتابعـــة املـــؤمتر الـــوزاري املعـــين      ١٨/٥

واجلرمية املنظمة عرب الوطنية، واإلرهاب بصفتها حتديات تواجه األمـن          
  والتنمية يف منطقة الكارييب

خمطــط ميزانيــة صــندوق األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة          ١٨/٦
  ٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني 

  ة والعدالة اجلنائيةإنشاء جلنة منع اجلرمي     ١٨/١ راملقر
ي ـــــدة املعنــــي ملكتــب األمــم املتح ــــع املالـــــن اإلدارة والوضــــحتــسي     ١٨/٢املقرر 

  باملخدرات واجلرمية
  


