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  اتخدِّرجلنة امل
  واخلمسون املستأنفةالسادسة الدورة

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٣- ١٢فيينا، 
   من جدول األعمال٣البند 

تقدمي توجيهات بشأن السياسة العامة إىل برنامج 
ات خدِّرات التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرامل

ات خدِّرواجلرمية، وتدعيم ذلك الربنامج ودور جلنة امل
بصفتها هيئته اإلدارية، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة 
 بالشؤون اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجية

  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
  الدورة الثانية والعشرون املستأنفة

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٣- ١٢فيينا، 
   من جدول األعمال٣البند 

  الستراتيجية وامليزانية مسائل اإلدارة ا
 والشؤون اإلدارية

      
   ملكتب األمم املتحدة ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية املدجمة لفترة السنتني     

      ات واجلرميةخدِّراملعين بامل
      تقرير املدير التنفيذي    
  احملتويات

 الصفحة    

 ٣.....................................................................................مةمقدِّ-أوالً

 ٦.......................ات واجلرميةخدِّرتحدة املعين باملحملة عامة عن الوضع املايل ملكتب األمم امل -ثانياً

 ١٤...........................................................................إسقاطات املوارد -ثالثاً

 ٢٢.............................ات واجلرميةخدِّره االستراتيجي ملكتب األمم املتحدة املعين باملالتوجُّ -رابعاً

  ٢٢.......٢٠١٥- ٢٠١٢ات واجلرمية للفترة خدِّراستراتيجية مكتب األمم املتحدة املعين بامل -ألف
تعزيز املشاركة االستراتيجية ملكتب األمم املتحدة املعين : املتكاملالنهج الربناجمي   -باء

  ٢٤.................................................................ات واجلرميةخدِّربامل
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 الصفحة    

  ٢٦.........................................تعزيز الشراكات داخل منظومة األمم املتحدة -جيم
 ٢٨.....................................................................اتأجهزة تقرير السياس-خامساً

 ٣٠...................................................................التوجيه التنفيذي واإلدارة-سادساً

 ٣٩..............................................................................برنامج العمل-سابعاً

 ٣٩..........اتخدِّر باملمكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالجتار غري املشروع  -١عي الربنامج الفر

 ٥٣...........................الوقاية والعالج وإعادة اإلدماج، والتنمية البديلة  - ٢الربنامج الفرعي 

 ٦٢........................................................مكافحة الفساد  - ٣الربنامج الفرعي 

 ٧٢...........................................................منع اإلرهاب  - ٤الربنامج الفرعي 

 ٨٠.................................................................العدالة  - ٥الربنامج الفرعي 

 ٨٨...............................................األحباث وحتليل االجتاهات  - ٦الربنامج الفرعي 

 ٩٦........................................................دعم السياسات  - ٧الربنامج الفرعي 

 ١٠٣............................................التعاون التقين والدعم امليداين  - ٨الربنامج الفرعي 

 تقدمي خدمات األمانة والدعم الفين إىل هيئات اإلدارة واهليئة الدولية ملراقبة  - ٩الربنامج الفرعي 
 ١١٤..............................................................اتخدِّرامل

 ١٢٥...............................................................................دعم الربامج-ثامناً

 ١٣٧...............................................................................الوضع املايل-تاسعاً

 ١٣٧..............................اتمخدِّرصندوق برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية لل-ألف

 ١٤٠......................................صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية -باء

 املرفقات

 ١٤٣...........٢٠١٥- ٢٠١٤ و٢٠١٣- ٢٠١٢  يف فتريت السنتنياملخصَّصة الغرضعات  التربُّتوزيع-األول

اهليكل التنظيمي وتوزيع الوظائف لفترة السنتني : ات واجلرميةخدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل-الثاين
١٥٥...........................................................................٢٠١٥- ٢٠١٤ 

 ١٥٦.........ةييئات الرقابالصادرة من اهلموجز إجراءات املتابعة املتخذة لتنفيذ التوصيات ذات الصلة -الثالث

ات لفترة مخدِّر قرار بشأن ميزانية صندوق برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمشروع-الرابع
 ١٦٥....................................اتخدِّرُيتوّخى أن تعتمده جلنة امل ٢٠١٥- ٢٠١٤السنتني 

  مشروع قرار بشأن ميزانية صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية لفترة السنتني  -اخلامس
 ١٦٨............................والعدالة اجلنائية تعتمده جلنة منع اجلرمية ُيتوّخى أن ٢٠١٥- ٢٠١٤
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    مةمقدِّ  -أوالً  

املكتــب املعــين  (ات واجلرميــةخــدِّريقــدِّم املــديُر التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل     -١
 ٢٠١٥-٢٠١٤ يف هذه الوثيقة ميزانيةَ املكتـب املدجمـة لفتـرة الـسنتني              )املكتب/ واجلرمية اتخدِّربامل

 ٤٦/١٨٥ات وجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، عمـالً بقـرار اجلمعيـة العامـة             خدِّرنة امل إىل جل 
معلومـات عـن    أيـضا   ن هـذا التقريـر      يتـضمَّ و. ٦١/٢٥٢جيم والبـاب احلـادي عـشر مـن قرارهـا            

 وعن التقّدم احملرز يف تنفيذ النـهج الربنـاجمي          دعم الربامج تكاليف  املعايري املستخدمة يف احتساب     
. ٢٠/١ وقــرار جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة ٥٤/١٠ات خــدِّرملتكامــل، عمــالً بقــرار جلنــة املا

من أجل تعزيـز    خذت  واليت اتُّ خاذها  كذلك معلومات ُمحدَّثة عن التدابري اليت ُيعتزم اتِّ       التقرير  وُيقدِّم  
هـا، عمـالً بقـراري جلنـة         وعن عمل وحـدة التقيـيم املـستقل ووظائف         ،ثقافة التقييم على نطاق املكتب    

  .٢٠/١ و١٨/٦ وقراري جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ٥٤/١٠ و٥٢/١٤ات خدِّرامل
 ةالــدول األعــضاء علــى مكافحــف مبــساعدة مكلَّــات واجلرميــة خــدِّرواملكتــب املعــين بامل  -٢
املكتـب يف   ويـستند توّجـه     . ات غري املشروعة واجلرمية واإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره       خدِّرامل

رات اجلمعيـــة العامـــة واجمللـــس االقتـــصادي قـــرارات ومقـــرَّ) أ: ( مـــا يلـــي إىلاتجمـــال الـــسياس
االتفاقيات الدولية ملراقبة   ) ب(ات وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛       خدِّرواالجتماعي وجلنة امل  

نية والربوتوكوالت امللحقة    واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوط        )١(ات،خدِّرامل
 والـصكوك القانونيـة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب        )٣( واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،     )٢(هبا،

؛ )٥٥/٢قـرار اجلمعيـة العامـة       (إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية      ) ج(جبميع أشكاله ومظاهره؛    
، ٤٦/١٥٢، وخباصة قرار اجلمعية العامـة       القرارات الرئيسية الصادرة عن األجهزة التشريعية     ) د(

ــة   الــذي أُ ــة اجلنائي ــامج منــع اجلرميــة والعدال ــه برن ــة العامــة ا وقــرار،نــشئ مبوجب  ٤٥/١٧٩ اجلمعي
نتـائج دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية         ) ه(ات؛  خـدِّر  جيم، بشأن برنـامج مراقبـة امل       ٤٦/١٨٥و

ــا؛  ات العاملخــدِّر ملواجهــة مــشكلة امل خصَّــصةالعــشرين امل ــة مع ــشأن اجلرميــة   ) و(ي ــا ب إعــالن فيين
اعتمـده مـؤمتر األمـم املتحـدة العاشـر           يات القرن احلادي والعشرين، الـذي     مواجهة حتدّ : والعدالة

، وخطـط العمـل ذات الـصلة    )٥٥/٥٩مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة        (ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني     
                                                         

جمموعة األمم املتحدة،  (١٩٧٢ بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة ١٩٦١ات لسنة مخدِّراالتفاقية الوحيدة لل  )1(  
 ،١٠١٩ لَّداملرجع نفسه، اجمل (١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّرمل، واتفاقية ا)١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦ لَّد اجملاملعاهدات،

، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لسنة )١٤٩٥٦الرقم 
  ).٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢ لَّداملرجع نفسه، اجمل (١٩٨٨

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١و ٢٢٣٧ و٢٢٢٥ت الَّد، اجملجمموعة املعاهدات املتحدة، األمم (2) 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩ لَّد نفسه، اجملاملرجع (3) 
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: وك بــشأن أوجــه التــآزر واالســتجابات، وإعــالن بــانك)٥٦/٢٦١مرفــق قــرار اجلمعيــة العامــة (
اجلنائية، الذي اعتمده مـؤمتر األمـم املتحـدة     التحالفات االستراتيجية يف جمال منع اجلرمية والعدالة

، وإعــالن )٦٠/١٧٧مرفــق قــرار اجلمعيــة العامــة  (احلــادي عــشر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة   
نظـم منـع اجلرميـة والعدالـة        : تحـّديات العامليـة   سلفادور بشأن االسـتراتيجيات الـشاملة ملواجهـة ال        

ر، الــذي اعتمــده مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين عــشر ملنــع اجلرميــة  اجلنائيــة وتطّورهــا يف عــامل متغيِّــ
التوصيات املنبثقـة عـن نتـائج مـؤمتر         ) ز(؛  )٦٥/٢٣٠مرفق قرار اجلمعية العامة     (والعدالة اجلنائية   

اسـتراتيجية األمـم املتحـدة العامليـة        ) ح(؛  )٦٠/١معية العامـة    قرار اجل  (٢٠٠٥القمة العاملي لعام    
معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها يف ) ط(؛ )٦٠/٢٨٨قــرار اجلمعيــة العامــة (ملكافحــة اإلرهــاب 

 ٢٠٠٧/١٢قـرارات اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي     ) ي(جمال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة؛          
  .٢٠١٢/١٢ و٢٠٠٧/١٩و
ات واجلرميـة سـعيه إىل حتقيـق أكـرب قـدر ممكـن       خدِّراصل املكتب املعين بامل يويف حني   و  -٣

عــات يف امليزانيــة ات واجلرميــة، ُتــدَرج التربُّخــدِّرمــن التكامــل يف مفــاهيم وعمليــات برنــاجمْي امل
ات مخــدِّروُتعــَرض فيهــا منفــصلة يف إطــار صــندوق برنــامج األمــم املتحــدة للمراقبــة الدوليــة لل 

وكمــا كــان احلــال يف فتــرة الــسنتني   .تحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وصــندوق األمــم امل
علــى املــوارد  ٢٠١٥-٢٠١٤، ُتركّــز ميزانيــة املكتــب املدجمــة لفتــرة الــسنتني  ٢٠١٣-٢٠١٢

واألموال العامة الغرض هي تربُّعات غري خمصَّصة ُتقدَّم من أجـل           . العامة الغرض يف الصندوقني   
وهي ُتستخدم أيـضا لتمويـل       .تنفيذي واإلدارة والربنامج ودعم الربامج    متويل عناصر التوجيه ال   

  .تة املقدَّمة للمشاريع والعمليات امليدانية األخرىالسُّلف املؤقَّ
معلومــات عــن  أيــضا ٢٠١٥-٢٠١٤م ميزانيــة املكتــب املدجمــة لفتــرة الــسنتني   ُتقــدِّو  -٤

 تربُّعـات  املتأتيـة مـن    دعـم الـربامج   يف  الغرض وإيرادات تكـال    خصَّصةاملألموال  لاملزمع  التوزيع  
 خصَّــصةاملواألمــوال .  الغــرض، وكــذلك عــن مــوارد امليزانيــة العاديــة لألمــم املتحــدة  خمصَّــصة

صة متوِّل مـا يـضطلع بـه املكتـب مـن أنـشطة التعـاون الـتقين وأنـشطة                    عات خمصَّ الغرض هي تربُّ  
  .ويف امليدان) فيينا(فنية أخرى يف املقر 

ألنـشطة املموَّلـة    ا لـدعم  الربامج هي التكاليف غري املباشـرة الـيت ُتـسَترد            وتكاليف دعم   -٥
 /حزيـران   ويف. وهي ُتـستخدم لتمويـل اإلدارة املركزيـة ووظـائف إدارة الـربامج         ،من التربُّعات 

، أصدر املراقب املايل لألمـم املتحـدة سياسـات منقَّحـة بـشأن اسـترداد التكـاليف                  ٢٠١٢يونيه  
  صارم مبعــّدل تكــاليف دعــم الــربامج عنــد مــستوى  الــج تقــضي بــااللتزام وتكــاليف دعــم الــربام

واملبـادرات املؤسـسية     وتقصر استخدام تكاليف دعـم الـربامج علـى مهـام الـدعم               ، يف املائة  ١٣
ح ضـرورة اسـتخدام إيـرادات دعـم الـربامج إذا مل تكـن التكـاليف                  وُتوضِّ ،ا املقرّ اليت يضطلع هب  
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لـة مـن خـارج امليزانيـة أو ميكـن           نية أو مـشروعات أو بـرامج مموَّ       تتعلق مباشرة بفرادى أنشطة ف    
  .من تلك األنشطة أو املشروعات أو الربامجاستردادها 

وُتعـرض  . موارد امليزانية العادية من ميزانيـة األمـم املتحـدة الربناجميـة لفتـرة الـسنتني               ى  وتتأتَّ  -٦
 ١جمـة للمكتـب علـى اجلمعيـة العامـة يف األبـواب              موارد امليزانيـة العاديـة املبّينـة يف هـذه امليزانيـة املد            

، )A/68/6( ٢٠١٥-٢٠١٤زاي مــن امليزانيــة الربناجميــة املقترحــة لفتــرة الــسنتني  ٢٩ و٢٣ و١٦و
  :ل ما يليوهي متوِّ
أجهـــزة املكتـــب اخلاصـــة بتقريـــر الـــسياسات، والتوجيـــه التنفيـــذي واإلدارة،   )أ(  

   مقر األمم املتحدة؛ يف فيينا ويفدعم الربامجوتكاليف الربامج و
ــشطته املكتــب املعــين         )ب(   ــستفيد مــن أن ــذي ي ــا، ال مكتــب األمــم املتحــدة يف فيين

ات واجلرمية، وإدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات، وإدارة شؤون السالمة واألمـن،            خدِّربامل
  .ومكتب خدمات الرقابة الداخلية

 النفقـــات العامـــة الغـــرض  ، سيتواصـــل اقتـــسام  ٢٠١٥-٢٠١٤ويف فتـــرة الـــسنتني    -٧
اجلرميـة علـى أسـاس      صـندوق برنـامج     ات و خـدِّر  امل  بني صندوق برنـامج    الربامجوتكاليف دعم   

، مثلمـا   ٢٠١٥-٢٠١٤م امليزانية املدجمة لفترة السنتني      وُتقدِّ. اإليرادات اليت حيققها كل منهما    
ــرة الــسنتني   ــة دعــم   ٢٠١٣-٢٠١٢حــدث يف فت ــة دعــم عــام واحــدة وميزاني ــاجمي ، ميزاني برن

ميزانيتــا وتظــل . ات وبرنــامج اجلرميــةخــدِّرواحــدة تــشمالن يف كــل حالــة صــندوقي برنــامج امل
عـات   معظـم التربُّ   ، ألنَّ منفـصلتني ة الغـرض    ل مبـوارد خاصـ    الصندوقني اليت متوَّ   مشاريع   حافظيت
  .ص حتديدا يف إطار كل صندوقُتخصَّ
التزاما صارما بالنـسبة     واجلرمية ملتزما    اتخدِّراألمم املتحدة املعين بامل   وال يزال مكتب      -٨

ــة  ــم        ١٣البالغ ــق بتكــاليف دع ــا يتعلّ ــا فيم ــم املتحــدة وإجراءاهت ــسياسات األم ــا ل ــة وفق  يف املائ
دة  وبضمان تطبيق معـايري واضـحة ومتـسقة يف املوافقـة علـى اسـتثناءات للنـسبة املوحَّـ                   ،الربامج
 يف امليزانيــة املدجمــة لفتــرة  الــربامجف دعــم ضة لتكــاليق نــسب خمفَّــطبَّــوُت.  يف املائــة١٣البالغــة 
ع ره املراقب املايل، وذلك خـصوصا بـشأن التمويـل املتوقَّـ           حسبما يقرِّ  ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني  

ذ بالـشراكة مـع منظمـات أخـرى يف منظومـة األمـم املتحـدة واملـشاريع الـيت                    نفَّللمشاريع اليت تُ  
حكـام االتفـاق اإلطـاري املـايل واإلداري املـربم      هلا جزئيا أو كليا االحتاد األورويب وختضع أل    ميوِّ

  . واألمم املتحدة- ضية اجلماعات األوروبية ممثَّلة مبفوَّ- بني اجلماعة األوروبية
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   ات واجلرميةخدِّرحملة عامة عن الوضع املايل ملكتب األمم املتحدة املعين بامل  -ثانياًً  
. ين واجلرمية إظهار اجتـاهني متـضادَّ      اتخدِّرلمكتب املعين بامل  لُتواصل اإلسقاطات املالية      -٩

 يف املائــة مــن فتــرة الــسنتني ٢٢,٤ ( الغــرض منــوا هــائالخصَّــصةاملفعلــى حــني تــشهد اإليــرادات 
 يـــشري إىل ثقـــة كـــبرية مـــن مـــا، )وحـــدمها ٢٠١٣-٢٠١٢ إىل فتـــرة الـــسنتني ٢٠١١-٢٠١٠

 اخنفاضــها، وهــو اجتــاه اجلهــات املاحنــة، تواصــل مــستويات مــسامهات اإليــرادات العامــة الغــرض 
 علـى وظـائف اإلدارة   معـا عبئـا مزمنـا   هـذان االجتاهـان   ويضع  . ن املكتب من أن يعكسه    يتمكَّ مل

راً يف  الــسابقة، ومــؤخَّ يف تقــارير امليزانيــاتدائمــاوقــد أُثــريت هــذه املــسألة . والــدعم واإلشــراف
 ٢٠١٣-٢٠١٢لفتــرة الــسنتني تقريــر املــدير التنفيــذي املتعلــق بتنفيــذ امليزانيــة املدجمــة للمكتــب   

)E/CN.7/2013/6-E/CN.15/2013/6( الفريـق العامــل احلكــومي الــدويل  عــات، عـالوة علــى اجتما 
ات واجلرميـة   خـدِّر  مكتب األمم املتحـدة املعـين بامل       حوكمةالدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني      

  .ووضعه املايل
ر اإليــرادات والنفقــات مــن األمــوال      الثالــث أدنــاه تطــوّ   إىلوُتبــيِّن األشــكال األول    -١٠
إىل  ٢٠٠٦ مـن عـام   الغـرض   العامـة   واألمـوال   الـربامج   الغرض وأموال تكاليف دعم      خصَّصةامل

  . أحدث اإلسقاطات٢٠١٥ إىل ٢٠١٣ وُتمثل السنوات من .٢٠١٥عام 
  

  األولالشكل 
  ٢٠١٥ و٢٠٠٦ الغرض، تطّور اإليرادات والنفقات بني عامي خصَّصةاملاألموال 

    )اليني دوالرات الواليات املتحدةمب(

  
  .عة حسب اإلسقاطاتمبالغ متوقَّ  *   

)عات زائداً الفوائد واإليرادات املتنوِّعةالتربُّ(اإليرادات املخصَّصة الغرض  صة الغرضالنفقات املخصَّ
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القويـة  ثقـة  ال اسـتمرار  الغـرض  خصَّـصة املوعلى الرغم من األزمة املالية، ُتظهر األموال          -١١
التعـاون  الربنـاجمي للمكتـب وقدرتـه علـى تقـدمي أنـشطة             ه  التوجُّـ اجلهـات املاحنـة يف      من جانـب    

مـستوى  الغـرض إىل     خصَّـصة املأن تصل األمـوال      اإلسقاطاتحسب  التقين، حيث من املتوقع     
 هلـا   ذروة تارخييـة  ، بعد أن وصـلت إىل       ٢٠١٥-٢٠١٤ مليون دوالر يف فترة السنتني       ٥٦٤,١
 ١٠٦,٤عكــس زيــادة مبقــدار ت، ٢٠١٣-٢٠١٢ مليــون دوالر يف فتــرة الــسنتني ٥٨١مبقــدار 
 يكــونع أن ومــن املتوقَّــ. ٢٠١١-٢٠١٠عــن فتــرة الــسنتني )  يف املائــة٢٢,٤( دوالر ماليــني

 يف ١٩ مليــون دوالر، بزيــادة ٥٨٥,٧بلــغ مب ٢٠١٥-٢٠١٤تنفيــذ الربنــامج يف فتــرة الــسنتني 
  .٢٠١٣-٢٠١٢ائة عن فترة السنتني امل
    

  الثاينالشكل 
  ٢٠١٥ و٢٠٠٦امج، تطّور اإليرادات والنفقات بني عامي أموال تكاليف دعم الرب

    )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

  
        .عة حسب اإلسقاطاتمبالغ متوقَّ  *   

يــذ الربنــامج، هــي األخــرى  ستمدَّة مــن تنفاملُــوُتبــدي أمــوال تكــاليف دعــم الــربامج،     -١٢
رة الــسنتني  مليــون دوالر يف فتــ٥٠,٤ع أن تبلــغ اإليــرادات ا، حيــث مــن املتوقَّــ اتِّجاهــا صــحي

 .٢٠١٣-٢٠١٢عـن فتـرة الـسنتني       )  يف املائة  ١٦,٤( دوالر   ماليني ٧,١، بزيادة   ٢٠١٥-٢٠١٤
 التمويـل   من أجل قصر   على إيرادات تكاليف دعم الربامج        تزايدا مستمرا   الضغط يتزايد   أنَّ إالَّ

األنـشطة  اجميـاً غـري مباشـر، مثـل         ن بر  واليت تـشمل دعمـا     جامعةعلى األنشطة اليت ُتعترب     بصرامة  

)الفوائد واإليرادات املتنوِّعةالتربُّعات زائداً  (نفقات تكاليف دعم الربامج تكاليف دعم الربامجإيرادات
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ــداين املتجوِّ   ــدعم املي ــرق ال ــة بف ــة، وإدارة التكــاليف، والتخطــيط االســتراتيجي، وإدارة   املتعلق ل
، وعلى متويل التنفيذ احمللي للمبـادرات       يف الشُّعب املخاطر، وحشد املوارد، واملكاتب التنفيذية      

 احملاســبية واملعــايري )Umoja(مــشروع أوموجــا الــيت يقودهــا مقــر األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك  
  .الدولية للقطاع العام

    
  الشكل الثالث

  ٢٠١٥ و٢٠٠٦ الغرض، تطّور اإليرادات والنفقات بني عامي العامةاألموال 
  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
  

    
      .عة حسب اإلسقاطاتمبالغ متوقَّ  *   

ذي تتـصاعد فيـه تكـاليف    يف الوقت الاخنفاضها، ل  فتواص اإليرادات العامة الغرض     أمَّا  -١٣
 دوالر  ماليـني  ٧,٣ اخنفـضت اإليـرادات مبقـدار        ٢٠١٣-٢٠١٢ففي فتـرة الـسنتني      . املرتَّبات

ــة٢٦,٥( ــن ،) يف املائ ــون ٢٧,٥ م ــسنتني  دوالر  ملي ــرة ال ــرادات ٢٠١١-٢٠١٠يف فت  إىل إي
ــدر حــة متوقَّمنقَّ ــة ق ــون دوالر ٢٠,٢ هاع ــع  ( ملي ــغ املتوق ــة املبل ــة األوَّلي ــون ٢١,٥ للميزاني  ملي

، مثـل جتميـد التعيينـات،       تدابري حامسة الحتواء التكاليف   يتخذ  املكتب   ولذلك جعلت ،  )دوالر
وعلـى الـرغم مـن    . االسـتمرار  مليون دوالر، للمحافظة على قدرة الـصندوق علـى        ١,٩بلغت  

  فيهـا املكتـب    طاعاسـت  هي أول فتـرة سـنتني        ٢٠١٣-٢٠١٢التدابري املتخذة فإن فترة السنتني      
 مليـون دوالر    ٢١,١  مبلـغ  د عنـ   النفقـات  تـستقر ع أن   سارة صافية، حيث من املتوقَّ    خب أن يعمل 

  ).E/CN.7/2013/6-E/CN.15/2013/6الوثيقة انظر (

)عات زائداً الفوائد واإليرادات املتنوِّعةالتربُّ( الغرض العامةاإليرادات الغرضالعامةالنفقات
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 املزيـد مـن االخنفـاض يف فتـرة الـسنتني            خصَّصةع أن تشهد اإليرادات غري امل     قَّومن املتو   -١٤
 يف املائـة مـن      ٢٠,٦( يف املائـة     ١٥,٥ دوالر، أو    اليـني م ٣,١ مبقدار   ، وذلك ٢٠١٥-٢٠١٤

 وصول اإليـرادات إىل أقـل معـدل هلـا         كما أنَّ   ). ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية األولية لفترة السنتني     
الــصحيح، حيــث ســياقه يف ينبغــي أن يوضــع  ، مليــون دوالر١٧,١  وقــدره،حــىت ذلــك احلــني

 مـن    مـن اختـاذ تـدابري للحـدِّ        ) يف املائـة   ٣,١( مليـون دوالر     ١,٣ مبلـغ احلاجـة إىل حتقيـق      تدعو  
  .٢٠١٥-٢٠١٤يف امليزانية العادية لفترة السنتني التكاليف 

ويف ضــوء النمــو املتــسارع يف حجــم املــساعدة التقنيــة ونطاقهــا، مقارنــة بالتــدهور           -١٥
املستمر يف اإليرادات العامة الغرض والـضغط املتواصـل علـى امليزانيـة العاديـة وأمـوال تكـاليف                   

ني منوذجـه التمـويلي ومنـهجيات تقـدير         يعم الربامج، اسـتعرض املكتـب خـالل العـامني املاضـ           د
التكــاليف، واخليــارات املتعلقــة مبــصادر التمويــل، وقــام بوضــع اســتراتيجية جلمــع األمــوال بغيــة 

  . الرئيسية بنظام السترداد التكاليف املباشرةاملهامتوسيع قاعدة ماحنيه وربط زيادة 
:  جلمــع األمــوال األولويــات األساســية التاليــة األساســيةســتراتيجية املكتــبدت اوحــدَّ  -١٦

ــة  حتــسني  )أ( ــة العادي  يف جمــال تقــدمي املكتــباملنوطــة باألساســية  للمهــامقاعــدة مــوارد امليزاني
لتمويل األساسـي   ل للمكتب ووضع إطار مرجعي      املهام األساسية حتديد  ) ب(؛  املساعدة التقنية 

إنـشاء عمليـة داخليـة للتخطـيط والرصـد وإدارة املخـاطر             ) ج(دة التقنيـة؛    لتقدمي املـساع  الداعم  
وضـع نظـام السـترداد التكـاليف املتعلقـة       ) د(؛  األساسـية فيمـا يتعلـق بـاملوارد       بصورة مـستدامة    

مــة مــن امليزانيــة العاديــة أو األمــوال ئبأنــشطة املــساعدة التقنيــة لتجنــب تقــدمي إعانــات غــري مال 
وحىت اآلن، ثبتت صعوبة حتقيـق األولـويتني   . املساعدة التقنية يف امليدانالعامة الغرض لعمليات    

ــدات       )ب(و) أ( ــسبب التعقي ــة ب ــة، والثاني ــة العادي ــام للميزاني ــايل الع ــسبب الوضــع امل ، األوىل ب
 مــن منــوذج التمويــل األخريتــان جــزءال األولويتــان وتــشكّ. املهــام األساســيةالكامنــة يف حتديــد 

سـتخدام  الا ويعـاجل مـسألة  " االسـترداد الكامـل للتكـاليف   "ز علـى  ذي يركِّـ ح للمكتـب، الـ  نقَّاملُـ 
االســترداد "ويف هــذا الــسياق، يــستلزم . امليزانيــةعــن ارج اخلــميــع مــصادر التمويــل املتــزامن جل

 السترداد التكاليف املباشـرة مـن ميزانيـات األنـشطة           نظاماً سليماً ومستداماً  " لتكاليفالكامل ل 
  .مةقدَّمن اخلدمات املاليت تستفيد مباشرة 

  : وفيما يلي موجز للنتائج الرئيسية الستعراض منوذج التمويل اخلاص باملكتب  -١٧
ــرغم مــن    )أ(    ــد علــى ال ــتم تقــدير تكــاليف   خصَّــصةاملاألمــوال تزاي  الغــرض، ال ي

 بأنـشطة بـرامج أو مـشاريع، مثـل          املباشـرة الـيت تتعلـق جزئيـا أو كليـا          فاملهـام   . بالكاملالربامج  
يكـن  اهبم ودعم املكاتب امليدانية والدعم املكتيب اخلاص بالربامج يف فيينـا، مل             لي املكتب ونوَّ  ثِّمم

   الغرض؛خصَّصةاملر تكاليفها ضمن األموال ُتقَدَّوُيخطط هلا 
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 يف ٩٤( بالكامل تقريبـاً لتكـاليف املـوظفني       مرصودةاإليرادات العامة الغرض      )ب(  
 ليا أو جزئيـا    ك  نتجت راض هلا املكتب مؤخَّ   املالية اليت تعرَّ  ألزمة  وا). املائة من إمجايل التكاليف   

 مثـل تكـاليف     ، الربط الكامل للموارد العامة الغرض بنفقات متصاعدة بطبيعتها وغري مرنـة           من
ــمَّ. املــوظفني  خمصَّــصةغــري وهــي األمــوال ال، تــضاءلت قــدرة األمــوال العامــة الغــرض،   ومــن ثَ
  اجمي القصري األمد؛ن، على متويل العجز الربالغرض

مـن  متـوَّل   املـتغرية املـشروعة     ) النفقـات العامـة   ( التكاليف غري املباشـرة      تكنمل    )ج(  
 املكتــب التنفيــذ احمللــي ن أن يــدعمســيتعيَّوعــالوة علــى ذلــك، . أمــوال تكــاليف دعــم الــربامج

ــادرات الــيت يقودهــا مقــر األمــم املتحــدة    ســبية واملعــايري احملا )Umoja(مــشروع أوموجــا (للمب
  من هذا املصدر؛ ) الدولية للقطاع العام

 مليـون دوالر    ١٤,٢ع أن تنخفض االحتياطيات العامـة الغـرض مـن           من املتوقَّ   )د(  
احتياطيـات  فـإنَّ   وعالوة على ذلـك،     . ٢٠١٣ مليون دوالر يف عام      ١١,٦ إىل   ٢٠١١يف عام   

 يف  ١٥٠وى املراد وهـو      تصل أيضا إىل املست    ملعلى الرغم من تزايدها،     تكاليف دعم الربامج،    
ومـن املتوقـع أن تبلـغ احتياطيـات تكـاليف      . املائة مـن االحتياجـات مـن النفقـات لـسنة واحـدة            

 يف املائــة فقــط، ١٢٠لتــصل إىل مــستوى ، ٢٠١٣ مليــون دوالر يف عــام ٢٢,٨دعــم الــربامج 
دمـة   وتكـاليف هنايـة اخل    التأمني الـصحي بعـد انتـهاء اخلدمـة        إىل  أساسا  ويرجع السبب يف ذلك     

وغريهــا مـــن  )  وحــدها ٢٠١١-٢٠١٠ مليــون دوالر يف فتــرة الــسنتني    ١٥,٨الــيت بلغــت   (
  . أوجه العجز الربناجميةوسائرالت سعر الصرف كات يف معّدالتكاليف التشغيلية مثل التحّر

ــائج وإزاء  -١٨ ــاله النتـ ــواردة أعـ ــرض،   الـ ــة الغـ ــرادات العامـ ــستمر يف اإليـ ، واالخنفـــاض املـ
ألســباب طارئــة، يــرى  مــن التخفيــضات يف النفقــات العامــة الغــرض  املزيــدحــدوثوإمكانيــة 

. ز علـى مبــادئ ثابتـة للتكــاليف املباشـرة الكاملــة   ركِّـ أطـول أمــدا ي   مـن حــلٍّ بــدَّ املكتـب أنـه ال  
 تعكـس توازنـاً بـني منـوذج متويـل           ٢٠١٥-٢٠١٤ امليزانية املدجمـة لفتـرة الـسنتني         وبالتايل، فإنَّ 
جتـاه اسـتخدام   بـاع هنـج رشـيد     واتِّ،د الكامل للتكاليف، من ناحيـة ز على االستردامستدام يركِّ 

دما مـن دون  املـضي قُـ  احلاجـة إىل  بوموازنة ذلـك  من الناحية األخرى، األموال العامة الغرض،   
الســترداد الكامــل للتكــاليف أثــر ا أدنــاه إىل ٢ و١ويــشري اجلــدوالن . عمليــات املكتــبعرقلــة 

  .٢٠١٥-٢٠١٤فترة السنتني لوالتدابري االنتقالية املقترحة 
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  ١اجلدول 
  االسترداد الكامل للتكاليف وامليزانية االنتقالية : األموال العامة الغرض

  ٢٠١٥-٢٠١٤ لفترة السنتني
    )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

االسترداد الكامل  
 للتكاليف

امليزانية 
  االنتقالية

املبلغ املتبقي الذي 
 سوف ُينقل

 ُمعاد تقديرها وفقاً ملعدالت فترة املنقَّحة ٢٠١٣-٢٠١٢رة السنتني ميزانية فت
 )أ(٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 

-  ١‘ ٢٤,٣‘ -  

 وظيفة؛ حتويل سبع وظائف ١٧بإمجايل (نقل ممثلي املكاتب امليدانية   )أ(
 الغرض خصَّصةاملإىل األموال )) ١٤٨-١٤٧انظر الفقرتني (فقط 

)٥,٨(   )٣,٨(  )٩,٦(  

  )) ١٤٧انظر الفقرة (سبع وظائف (املمثلني نقل نواب   )ب(
 الغرض خصَّصةاملإىل األموال 

)٢,٩(  )٢,٩(    

مكتب املدير (ي الشاملة غري املباشرة املؤهلة دعم الرباجمنقل وظائف ال  )ج(
؛ ٧٣ة العمليات، انظر الفقرة ُشعب؛ ٥٥-٥٤التنفيذي، انظر الفقرتني 

) ١١٥-١١٤نظر الفقرتني ة حتليل السياسات والشؤون العامة، اُشعب
 إىل أموال تكاليف دعم الربامج

)١,٠(  )١,٠(    

 جمللس مراجعي احلسابات ومكتب خدمات املرصودةنقل االعتمادات   )د(
إىل أموال تكاليف دعم ) ١٧٤ و١٧٢انظر الفقرتني (الرقابة الداخلية 

 الربامج

)٠,٤(  )٠,٤(    

 ١٧٢انظر الفقرتني (ية واملالية نقل صيانة نظام إدارة املعلومات الربناجم  )ه(
 إىل أموال تكاليف دعم الربامج) ١٧٤و

)٠,٦(  )٠,٦(    

    ٠,٣ ٠,٣ أخرى  )و(

  )٥,٨( ‘٢‘ )٨,٤(  )١٤,٢(  اإلمجايل الفرعي
   ‘٢‘+ ‘ ١‘ ١٥,٩   ٢٠١٥-٢٠١٤إمجايل إسقاطات املوارد العامة الغرض لفترة السنتني 

  
 مليون دوالر، باإلضافة إىل ٢١,٢ والبالغة ٢٠١٣-٢٠١٢ة السنتني حة لفترنقَّ امليزانية املتشمل  )أ(  

  .  دوالرماليني ٣,١ مبقدار ٢٠١٥-٢٠١٤ وفقاً ملعدالت فترة السنتني  للتكاليفإعادة تقديرإجراء 
 السالبةوُتمثل األرقام . إىل عدم انطباق البند) -( ُتشري عالمة ٢ و١يف اجلدولني : ملحوظة   

الغرض أو  خصَّصةاملاملبالغ اليت سوف ُتنقل من األموال العامة الغرض إىل األموال ) تنيالواردة بني معقوف(
  .أموال تكاليف دعم الربامج
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  ٢اجلدول 
  االسترداد الكامل للتكاليف وامليزانية االنتقالية : أموال تكاليف دعم الربامج

  ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة السنتني 
    )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

 

االسترداد 
الكامل 
 للتكاليف

امليزانية 
  االنتقالية

املتبقي من أموال تكاليف 
دعم الربامج اليت سوف 
ُتنقل يف فترات السنتني 

 الالحقة

 ملعدالت فترة  ُمعاد تقديرها وفقاًاملنقَّحة ٢٠١٣-٢٠١٢ميزانية فترة السنتني 
 )أ(٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 

- ١‘ ٣٩,٩‘ - 

 املقدم من ِقَبل فرع الربامج املتكاملة والرقابة إىل نقل الدعم املباشرة  )أ(
   الغرض خصَّصةاملاألموال 

)٤,٥(  -  )٤,٥(  

اخلاص بالربامج املقدم من املكاتب امليدانية ) احمللي(نقل الدعم املباشر   )ب(
 الغرض خصَّصةاملإىل األموال ) ١٤٩انظر الفقرة (

)٦,٩(  )٢,٨( )٩,٧( 

مكتب املدير (مج الشاملة غري املباشرة املؤهلة نقل وظائف دعم الربا  )ج(
 ؛٧٣ة العمليات، انظر الفقرة ُشعب ؛٥٥-٥٤التنفيذي، انظر الفقرتني 

من ) ١١٥-١١٤ة حتليل السياسات والشؤون العامة، انظر الفقرتني ُشعب
 األموال العامة الغرض 

١,٠ ١,٠   

مكتب خدمات  جمللس مراجعي احلسابات وخصَّصةنقل االعتمادات امل  )د(
 من األموال العامة الغرض ) ١٧٤ و١٧٢انظر الفقرتني (الرقابة الداخلية 

٠,٤ ٠,٤   

 ١٧٢انظر الفقرتني (نقل صيانة نظام إدارة املعلومات الربناجمية واملالية   )ه(
 من األموال العامة الغرض ) ١٧٤و

٠,٦ ٠,٦   

مكتب املدير (اشرة تعزيز وظائف تكاليف دعم الربامج الشاملة غري املب  )و(
ة ُشعب؛ ٥٥؛ وحدة التقييم املستقل، انظر الفقرة ٥٥التنفيذي، انظر الفقرة 

ة حتليل ُشعب؛ ٩٢، و٨٢، و٦٤شؤون املعاهدات، انظر الفقرات 
ة اإلدارة، ُشعب؛ ١٢٨-١٢٧السياسات والشؤون العامة، انظر الفقرتني 

 )١٧٤انظر الفقرة 

٣,٩ ٣,٩   

واملعايري احملاسبية الدولية ) Umoja(لي ملشروع أوموجا متويل التنفيذ احمل  )ز(
 من أموال تكاليف دعم الربامج ) ١٧٤انظر الفقرة (للقطاع العام 

٣,٢ ٣,٢   

   ٠,٥ ٠,٥ أخرى  )ح(

 )١١,٤( ‘٢‘ ٦,٨ )٤,٦(  اجملموع الفرعي

  ‘٢‘+ ‘ ١ ٤٦,٧ ٢٠١٥-٢٠١٤إمجايل إسقاطات موارد تكاليف دعم الربامج لفترة السنتني 
  
 مليون دوالر، باإلضافة إىل ٣٨,٠ والبالغة ٢٠١٣-٢٠١٢ لفترة السنتني املنقَّحة امليزانية تشمل  )أ(   

  . مليون دوالر١,٩ مبقدار ٢٠١٥-٢٠١٤وفقاً ملعدالت فترة السنتني للتكاليف إعادة تقدير إجراء 
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 مليـون دوالر    ١٤,٢ ( مليـون دوالر   ١٤,٥ إمجايل نفقات مبقـدار       أنَّ ١ُيظهر اجلدول     -١٩
ول عــادة مــن ميــ كــان، ) مــن اجلــدول))و (البنــد" (أخــرى" مليــون دوالر نفقــات ٠,٣ناقــصاً 

 الغـرض   خصَّـصة امل األمـوال    يوهـ ندرج يف نطاق مصادر متويـل أخـرى،         يأموال عامة الغرض،    
  ينبغــي أن مليــون دوالر١٢,٥مبلــغ علــى مل اإلمجــايل تويــش. وأمــوال تكــاليف دعــم الــربامج

ــرب ي ــة مباشــرة  نتكــاليف برعت ــدين (اجمي ــه  )) ب(و) أ(البن ــصةاملمــن األمــوال  وينبغــي متويل  خصَّ
 )د(و) ج(البنـود   (عتـرب تكـاليف دعـم غـري مباشـرة           ي  ينبغـي أن    مليـون دوالر   ٢الغرض، ومبلغ   

 أنـه بينمـا     ويوضـح اجلـدول أيـضا     .  دعـم الـربامج    يف إطـار أمـوال تكـاليف      وينبغي متويله    ))  ه(و
 يف فتـرة الـسنتني هـذه، فـإن          تنفيـذا كـامال    الـربامج قات إىل أمـوال تكـاليف دعـم          نقل النف  ينفَّذ

 مــن أصــل  فقــط دوالرماليــني ٦,٧ الغــرض ســيكون مبقــدار خصَّــصةامل إىل األمــوال التحويــل
، الـذي ميثـل نقـل سـبع وظـائف      التحويـل ويـستند معـدل   ).  يف املائـة ٥٤( مليون دوالر    ١٢,٥

أنــه إىل  واجلرميـة وسـبع وظـائف لنـواهبم،     اتخـدِّر ب املعـين بامل مكتـ لملمثلـي املكاتـب امليدانيـة ل   
وسـوف يـستمر    . ليس بإمكان مجيع الربامج التابعة للمكتب القيـام بالتحويـل منـذ اليـوم األول              

 يف فتـرة الـسنتني    املتبقية ملمثلي املكاتب امليدانيـة مـن األمـوال العامـة الغـرض           العشر الوظائف   متويل
  .فترة السنتني التاليةل يف ّو وُتح٢٠١٥-٢٠١٤
ول عـادة مـن   ميـ   مليون دوالر، كان١٤,٢ات مبقدار  إمجايل نفق أنَّ ٢وُيظهر اجلدول     -٢٠

اجميـة مباشـرة    نتكاليف بر ، يعترب مشتمال على     ))ب(و) أ(البندين  (عم الربامج   أموال تكاليف د  
تكـاليف دعـم     أمـوال    ويوضـح اجلـدول أيـضا أنَّ      . الغـرض  خصَّـصة املموال  األ من   متويلهوجيب  

 دوالر عن طريق حتويالت من أموال عامـة الغـرض           ماليني ٩,١الربامج سوف تستوعب مبلغ     
 الــدعم غــري املباشــرة والتنفيــذ احمللــي للمبــادرات الــيت  مهــامإىل تكــاليف جديــدة تتعلــق بتعزيــز 

 صةخصَّـ املمـوال   األ نقـل النفقـات إىل        إىل أنَّ  ويـشري اجلـدول أيـضا     . مقر األمم املتحـدة   يقودها  
ــرض  ــذالغ ــدل ينفَّ ــت للتحــول    ٢٠ مبع ــة الوق ــك إلتاح ــط، وذل ــة فق ل وســوف ُتحــوّ .  يف املائ

  .  مليون دوالر يف فترة السنتني التالية١١,٤ البالغةالتكاليف املتبقية 
ولــضمان التنفيــذ النــاجح لنمــوذج التمويــل املــستند إىل االســترداد الكامــل للتكــاليف،   -٢١

عامليــة، ســوف الربامج الــيدانيــة واملكاتــب امل املقارنــات بــني ُيجــري املكتــب حاليــاً سلــسلة مــن 
 التكـاليف وحتديـد     هلياكـل عقد مقارنات   من  ، و  على االستمرار  املكاتبقدرة  ُتمكّنه من تقييم    

، سـوف حيتـاج     ٢٠١٥-٢٠١٤وخالل فترة السنتني االنتقالية     . مسارات التحول لكل مكتب   
ــة     ــب امليداني ــواع املكات ــيم أن ــب إىل تقي ــة    وهياكــلاملكت ــدان مقارن ــر ويف املي ــاليف يف املق  التك

ــد      نباالحتياجــات الرب ــل، وحتدي ــات التموي ــشأن اتفاق ــاوض ب ــادة التف ــة، وإع ــاءة اجمي  أوجــه كف
التكاليف، وحتسني املبادئ التوجيهية واإلجراءات املتعلقة باسـترداد التكـاليف، ووضـع أدوات             

.  يف حـــسابات املكتـــب)Umoja(أوموجـــا مـــشروع  مركـــز تكـــاليف وإدراج مهـــامللرصــد،  
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 بــشأن اسـتخدامات مــوارد   وواضـحة حــةوأخـرياً، سـوف ُيــصدر املكتـب مبــادئ توجيهيـة منقَّ    
  .الدول األعضاءغ هبا تبلَّالتمويل، وسوف 

 التدابري االنتقالية فسوف يكون لنمـوذج التمويـل آثـار كـبرية، وخباصـة                عن  النظر وبغضِّ  -٢٢
 هبــا بــرامج تنفَّــذوعلــى الطريقــة الــيت ) قين والــدعم امليــداينالتعــاون الــت (٨علــى الربنــامج الفرعــي 

ونتيجة هلذا، قـد تنـشأ احلاجـة خـالل فتـرة الـسنتني              . املكتب يف امليدان أو بدعم كامل من امليدان       
 إىل أن يستعرض املكتـب نطـاق مكاتبـه وعملياتـه امليدانيـة ومواقعهـا والتكـاليف                  ٢٠١٥-٢٠١٤

 الظـروف اجلديـدة الـيت قـد تنـشأ مـن تنفيـذ الـسياسات املتعلقـة                    مـع   ويوائمهـا  ذات الصلة يف املقر   
وبالتايل، سيقوم فريق إداري رفيـع املـستوى برصـد تنفيـذ النمـوذج              . باالسترداد الكامل للتكاليف  

ى الـدول األعـضاء علـى       بقَـ وسـوف تُ  .  ويرفع تقاريره إىل املدير التنفيذي      ودورياً اجلديد عن كثب  
  . من خالل اآلليات القائمة،النموذج اجلديد تنفيذ يفطالع مبا ُيحرز من تقدم ا

 التـزام املكتـب بتحقيـق أعلـى     ٢٠١٥-٢٠١٤وتعكس امليزانية املقترحة لفترة السنتني    -٢٣
 الواليات املناطة به عن طريق التوجه حنو منـوذج لالسـترداد   تنفيذمستوى ممكن من الفعالية يف    

 التقنيـة، مبـا يتـسق مـع الـسياسات الـسائدة علـى               الكامل للتكاليف فيما يتعلق بربامج املـساعدة      
 األغـراض   مـع نطاق األمانة واحلاجة إىل مواءمة استخدامات األموال اليت ُيعهد هبا إىل املكتـب              

 القـرار إىل مناشـدات الـدول األعـضاء لـه            اوقـد اسـتجاب املكتـب يف اختـاذه هلـذ          .  هلا املرصودة
الـدعم التنـاقلي    النفقـات، وخفـض   قيق كفـاءة  إىل حت لتقدير تكاليف عملياته بشفافية، والسعي      

. ، وحتــسني تقــدمي التقــارير عــن الــربامج)بــاألموال الناجتــة مــن خدمــة أخــرىمــا دعــم خدمــة (
وخــالل فتــرة الــسنتني هــذه، ســوف يــسعى املكتــب إىل التحــول إىل منــوذج التمويــل اجلديــد     

. ء ومتطلباهتـــابتوقعـــات الـــدول األعـــضايتـــصل فيمـــا  نيوســـرعة واقعـــيني ومتـــوازنبأســـلوب 
. ميكن لنمـوذج التمويـل اجلديـد أن يـنجح إال مـن خـالل دعـم كـبري مـن الـدول األعـضاء               وال

ــل          ــترداد الكام ــاليف واالس ــدير املباشــر للتك ــة بالتق ــسياسات املتعلق ــذ ال ــستلزم تنفي وســوف ي
ــلللتكــاليف  ــا مجيــ      التحوي ــا فيه ــة، مب ــساعدة التقني ــة بامل ــدرجيي للتكــاليف املباشــرة املتعلق ع  الت

 مـن   ،اجميـة املباشـرة وتكـاليف اإلدارة ذات الـصلة وتكـاليف املكاتـب يف امليـدان                نالتكاليف الرب 
 الغـرض، كجـزء     خصَّـصة املعامة الغرض وأمـوال تكـاليف دعـم الـربامج إىل األمـوال              الاألموال  

  . والربامجمن ميزانيات املشاريع
    

    إسقاطات املوارد  -ثالثاً  
 .٢٠١٥-٢٠١٤إليـرادات والنفقـات لفتـرة الـسنتني        اقـديرات   تل ا ملخص ٣ م اجلدول يقدِّ  -٢٤

لوصــول إىل مــستوى نفقــات إىل ا ٢٠١٥-٢٠١٤وهتــدف ميزانيــة املكتــب املُدجمــة لفتــرة الــسنتني 
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ض يف األمـوال العاّمـة الغـرض يقـل عـن املـستوى املتوقّـع لإليـرادات العاّمـة الغـرض، مـن أجـل                          خمفَّ
  .ات يف الصندوقيف الوقت نفسه، على مستوى االحتياطياحلفاظ على مستوى امليزانية واحلفاظ، 

    
  ٣اجلدول 
  ٢٠١٥-٢٠١٤إليرادات والنفقات لفترة السنتني اتقديرات لملخص 

  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

 
األموال العامة 
 الغرض

أموال تكاليف دعم 
 الربامج للمكتب

 خصَّصةاألموال امل
 الغرض

    التمويل  -ألف
 ٣٧٤,٣ ٢٢,٨ ١١,٦يد الصندوق يف بداية فترة السنتنيرص 

    اإليرادات  - باء
 )ب(٥١١,٠  )أ(٥٠,٤  ١٧,١ اإليرادات 
    النفقات  -جيم

 ٥٨٥,٧ ٤٦,٧ ١٥,٩ النفقات  
 )٧٤,٧( ٣,٧ ١,٢ )يمج-اءب) (عجز(فائض 

 ٢٩٩,٦ ٢٦,٥ ١٢,٨ رصيد الصندوق يف هناية فترة السنتني
  

دات أموال تكاليف دعم الربامج إيرادات أموال تكاليف دعم الربامج اليت حصَّلها ال تتضمَّن إيرا  )أ(  
، حيث إنه ُينظر يف ميزانية تكاليف ) مليون دوالر٢,٩(معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة 

  .دعم الربامج للمعهد يف إطار عملية منفصلة
 مليون ٥٦٤,١لغرض، متت تسوية جمموع اإليرادات البالغ فيما يتعلق باألموال املخصَّصة ا  )ب(  

الصافية من أموال دعم الربامج )  مليون دوالر٥٢,٠(دوالر بواسطة إيرادات تكاليف دعم الربامج للمكتب 
 تسويته بواسطة إيرادات تكاليف دعم الربامج أيضاومتت ).  مليون دوالر١,٦(املسدَّدة إىل الشركاء املنفِّذين 

     ). مليون دوالر٢,٩(ألمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة ملعهد ا
 والنفقـات   ٢٠١٥-٢٠١٤ ملخصا إلسقاطات املوارد لفتـرة الـسنتني         ٤ُيقدِّم اجلدول   و  -٢٥
ــسنتني   املنقَّ ــرة الـ ــة لفتـ ــترداد    . ٢٠١٣-٢٠١٢حـ ــو اسـ ــال حنـ ــة االنتقـ ــوة أوىل يف عمليـ وكخطـ

ات خــدِّر امللنفقــات العاّمــة الغــرض مــن صــندوق برنــامج ا إمجــايلضســينخف التكــاليف الكاملــة،
 مليــون ٢١,٢، أي مــن ) يف املائــة٢٥,٣(دوالر يــني  مال٥,٣اجلرميــة مبقــدار وصــندوق برنــامج 
ــرة  ــرة  ١٥,٩ إىل ٢٠١٣-٢٠١٢دوالر يف الفتـ ــون دوالر يف الفتـ ــذا . ٢٠١٥-٢٠١٤ مليـ وهـ

د عمليــة االنتقــال إىل منــوذج سِّ وجيــ،الزيــادة واالخنفــاضحلــاالت األثــر الــصايف هــو االخنفــاض 
 مد أساسا نقل بعـض وظـائف ممثلـي املكاتـب امليدانيـة ووظـائف نـواهب        وهو جيسِّ .  جديد يمتويل

مـن األمـوال العامـة الغـرض إىل أمـوال       فـضال عـن نقـل نفقـات     ، الغرض خصَّصةإىل األموال امل  
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للوحـدات  املتـاح  بالتمويـل   مدعومـة   جامعـة   بوضـوح أنـشطة دعـم برنـاجمي          ختص   دعم الربامج 
  .اليت ميكن أن تكون هلا أكرب صلة ممكنة بتقدمي الدعم

    
  ٤اجلدول 

    ٢٠١٥-٢٠١٤ و٢٠١٣-٢٠١٢ لفترتنيلإسقاطات املوارد، 
 

  بآالف دوالرات (املوارد 
 الوظائف )الواليات املتحدة

  الفئة
٢٠١٣‐ ٢٠١٢ 

٢٠١٥‐ ٢٠١٤ )منقح(
٢٠١٣‐ ٢٠١٢
٢٠١٥‐ ٢٠١٤ )منقح(

 مة الغرضاألموال العا -ألف
 ٤١ ٨٦٩,٨٥٩ ٧٦٣,٣١٤ ١٩ متصلة بالوظائف 

--٠٠٤,٧ ٤٧٤,٥١ ١ غري متصلة بالوظائف 
 ٤١ ٨٧٤,٥٥٩ ٢٣٧,٨١٥ ٢١ اجملموع الفرعي 

    دعم الربامجأموال تكاليف   -باء

 ١٧٤ ٥٩١,٤١٨٧ ٢٩٣,٢٣٨ ٣٠ متصلة بالوظائف  

--١٢٠,١ ٦٩٧,٥٨ ٧ غري متصلة بالوظائف  
 ١٧٤ ٧١١,٥١٨٧ ٩٩٠,٧٤٦ ٣٧ اجملموع الفرعي  

   )أ( الغرضخصَّصة املاألموال -جيم

 ١١٢ ٥٦٧,٨٩٨ ٠٩٢,٢٣٠٤ ٢٤٤ اتخدِّرصندوق برنامج امل 

 ١٧٨ ١٤٢,٧١٦٤ ٣٩٥,٩٢٨١ ٢٣٠ صندوق برنامج اجلرمية 

 ٢٩٠ ٧١٠,٥٢٦٢ ٤٨٨,١٥٨٥ ٤٧٤ اجملموع الفرعي 

   )ب(امليزانية العادية -دال

 ٢٢٣ ٩٩١,٨٢٣١ ٠٩١,٩٥٨ ٥٧ متصلة بالوظائف 

  ٣٣٤,٨ ٠٠٢,٤٢٩ ٢٨ غري متصلة بالوظائف 

 ٢٢٣ ٣٢٦,٦٢٣١ ٠٩٤,٣٨٨ ٨٥ اجملموع الفرعي 

   ٧٢٨ ٦٢٣,١٧٣٩ ٨١٠,٩٧٣٦ ٦١٨  اجملموع 
 اليت ٢٠١٣أغسطس /تشمل الوظائف املموَّلة من األموال املخصَّصة الغرض اعتبارا من آب  )أ(  

يف جداول املوظفني، املدرجة  الغرض خصَّصةلة من األموال املوباإلضافة إىل الوظائف املموَّ. يديرها املكتب
 ١ ٣٣٣بإدارة  ٢٠١٣أغسطس /برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالنيابة عن املكتب واعتبارا من آبيقوم 

)  من عقود اخلدمات١ ٢٧٥وظفا حمليا و م٣٥و موظفا فنيا وطنيا ٢٣(وظيفة حملية تابعة للمكاتب امليدانية 
  .والعديد من هذه الوظائف ذو طابع مؤقت، وخيضع مستواها لتغيريات متكررة

زاي من امليزانية الربناجمية  ٢٩ و٢٣ و١٦ و١تشمل موارد امليزانية العادية الواردة يف األبواب   )ب(  
      .٢٠١٥-٢٠١٤املقترحة للفترة 
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  ٥اجلدول 
  ٢٠١٥ و٢٠١٤ إسقاطات املوارد لسنيت

    )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  ٢٠١٥‐ ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  الفئة
    األموال العامة الغرض -ألف

 ٨٦٩,٨ ١٤ ٣٧٧,٥ ٧ ٤٩٢,٣ ٧ متصلة بالوظائف 

 ٠٠٤,٧ ١ ٥٠٢,٠ ٥٠٢,٧ غري متصلة بالوظائف 

 ٨٧٤,٥ ١٥ ٨٧٩,٥ ٧ ٩٩٥,٠ ٧ اجملموع الفرعي 

    دعم الربامجأموال تكاليف   -باء

 ٥٩١,٤ ٣٨ ٠١٠,١ ٢٠ ٨٢٩,٣ ١٨ متصلة بالوظائف 

 ١٢٠,١ ٨ ٩٣٥,٧ ٣ ٩٣٦,٤ ٣ غري متصلة بالوظائف 

 ٧١١,٥ ٤٦ ٩٤٥,٨ ٢٣ ٧٦٥,٧ ٢٢ اجملموع الفرعي 

     الغرضخصَّصةاألموال امل -جيم

 ٥٦٧,٨ ٣٠٤ ٣٤٧,٠ ١٣٨ ٢٢٠,٩ ١٦٦ اتخدِّرصندوق برنامج امل 

 ١٤٢,٧ ٢٨١ ٤٤٨,٤ ١٢٣ ٦٩٤,٣ ١٥٧ صندوق برنامج اجلرمية 

 ٧١٠,٥ ٥٨٥ ٧٩٥,٤ ٢٦١ ٩١٥,١ ٣٢٣ اجملموع الفرعي 

 ٢٩٦,٥ ٦٤٨ ٦٢٠,٧ ٢٩٣ ٦٧٥,٨ ٣٥٤ اجملموع 

    
 ٨,٧لة من موارد تكـاليف دعـم الـربامج مببلـغ            ومن املُتوقّع أن تزيد االحتياجات املموَّ       -٢٦

ــني دوالر  ــة٢٣,٠(ماليـ ــن ) يف املائـ ــون دوالر يف ا٣٨,٠، مـ ــرة  مليـ  إىل ٢٠١٣-٢٠١٢لفتـ
ر د هـذه الزيـادة أساسـا النقـل املـذكو          وُتجـسِّ . ٢٠١٥-٢٠١٤ مليون دوالر يف الفتـرة       ٤٦,٧

ة الغــرض إىل أمــوال تكــاليف دعــم الــربامج، وكــذلك تعزيــز   أعــاله ملــوارد مــن األمــوال العامــ 
اسات ة حتليـل الـسي  ُشـعب وظائف الدعم يف مكتب املدير التنفيـذي، ووحـدة التقيـيم املـستقلة، و      

يلـزم   مـا كمـا تـوفر هـذه الزيـادة         . اإلدارةة  ُشـعب ة شـؤون املعاهـدات، و     ُشعبوالشؤون العامة، و  
ــشاملة الــيت يقودهــا مقــر األمــم املتحــدة      إل ــادرات ال ــذ احمللــي للمب دارة التغــيري وتكــاليف التنفي
ــام   ) Umoja(أوموجــا ( ــة للقطــاع الع ــايري احملاســبية الدولي ــادة جزئ  ). واملع ــذه الزي ــل ه ــا ويقاب ي

كما تتسق الزيادة يف موارد دعـم الـربامج     . اخنفاض يف الدعم اإلداري املقدم للمكاتب امليدانية      
لــة مــن الــدعم املطلــوب ألنــشطة التعــاون الــتقين املموَّ مــع مــع الزيــادة املتوقّعــة يف اإليــرادات و 

رصــيد الــصندوق مــن أجــل ضــمان األمــن   االحتفــاظ بري جيــو. صة الغــرضمــسامهات ُمخصَّــ
  .يف تنفيذ الربامجمتوقعة من أيِّ حاالت قصور غري وإتاحة الوقاية ي للموظفني التعاقد
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ات خـدِّر  امل ق برنـامج   يف صـندو   املخصَّـصة الغـرض   وقد زاد جمموع النفقـات مـن األمـوال            -٢٧
 مليـون  ٣٩١,٢ إىل   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ مليون دوالر يف الفتـرة       ٢١٦,١اجلرمية من   صندوق برنامج   و

ــرة  ــرة ٣٨٩,٢إىل و، ٢٠٠٩-٢٠٠٨دوالر يف الفتـ ــون دوالر يف الفتـ ، وإىل ٢٠١١-٢٠١٠ مليـ
ــرة  ٤٧٤,٥ ــون دوالر يف الفت ــسبة . ٢٠١٣-٢٠١٢ ملي ــرة لوبالن ــ٢٠١٥-٢٠١٤لفت ع ، ُيتوقَّ

ــ)  يف املائــة٢٣,٤( مليــون دوالر ١١١,٢حــدوث زيــادة أخــرى مببلــغ   أن تكــون ع كمــا ُيتوقَّ
ويـرد يف   . نتنير خـالل فتـرة الـس       مليـون دوال   ٥٨٥,٧ املخصَّـصة الغـرض   نفقات من األموال    ال

 الغـرض حـسب املنــاطق اجلغرافيـة واجملــاالت    خصَّــصةاملالتربعـات  املرفـق األول تقـسيم لتوزيــع   
ع أن يرتفع حجم إجناز املشاريع مببلـغ        ات، ُيتوقَّ خدِّروفيما يتعلّق بصندوق برنامج امل    . الربناجمية
 ٢٠١٣-٢٠١٢ دوالر يف الفتـرة   مليـون ٢٤٤,١، مـن  ) يف املائة٢٤,٨( مليون دوالر    ٦٠,٥

ويأيت هذا االخنفـاض عقـب زيـادتني يف    . ٢٠١٥-٢٠١٤ دوالر يف الفترة   ماليني ٣٠٤,٦إىل  
 يف املائــة يف ٧٩,٥ و٢٠٠٧-٢٠٠٦ يف املائــة يف الفتــرة ١٩حجــم إجنــاز املــشاريع مبــا نــسبته 

ــرة  ــسبته   ،٢٠٠٩-٢٠٠٨الفتـ ــاض نـ ــا اخنفـ ــرة  ١١ تالمهـ ــة يف الفتـ . ٢٠١١-٢٠١٠ يف املائـ
 أساســا توّســع نطــاق تقــدمي املــساعدة التقنيــة يف ٢٠١٥-٢٠١٤د الزيــادات يف الفتــرة وُتجــسِّ

ث والوقايــة، والعــالج وإعــادة اإلدمــاج،  و، والبحــاتخــدِّرجمــاالت االجتــار غــري املــشروع بامل 
، وذلـك، يف مجلـة أمـور،     من خالل الزيادات املتوقعة يف حجم إجنـاز الربنـامج         ،والتنمية البديلة 

فريقيـا ونيجرييـا    أغـرب   ويف   ، الربنامج اإلقليمـي املعـين بأفغانـستان والبلـدان اجملـاورة           ريقعن ط 
وفيما يتعلّق بـصندوق برنـامج اجلرميـة، ُيتوقّـع أن           . ي وجنوب شرق آسيا     وأمريكا الالتينية والكاريب  

الر يف  مليـون دو ٢٣٠,٤، مـن  ) يف املائة٢٢( مليون دوالر ٥٠,٧ينمو حجم إجناز املشاريع مببلغ      
ذلـك عقـب     ويـأيت    .٢٠١٥-٢٠١٤ مليـون دوالر يف الفتـرة        ٢٨١,١ إىل   ٢٠١٣-٢٠١٢الفترة  

يف  يف املائة على التـوايل  ٤٥ يف املائة و ١١١و يف املائة    ١٧٦ نسبةزيادات يف حجم إجناز املشاريع ب     
ــرات ا ــسِّ. ٢٠١٣-٢٠١٢ و٢٠٠٩-٢٠٠٨و ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفتــ ــرة  وُتجــ ــادات يف الفتــ د الزيــ

ــة         أسا٢٠١٥-٢٠١٤ ــة والعدال ــع اجلرمي ــة يف جمــاالت من ــساعدة التقني ــدمي امل ــع نطــاق تق ــا توّس س
 مـن خـالل الزيـادات املتوقعـة يف حجـم            ، ومكافحـة الفـساد    ،اجلنائية، واجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة      

  .ي أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الوسطى والكاريبمناطق من بينها يف إجناز الربنامج 
ات واجلرميــة بــني خــدِّرصة للمكتــب املعــين باملمــوارد امليزانيــة العاديــة املخصَّــز وال ُتميِّــ  -٢٨

منـع اجلرميـة   وات، مخدِّر، املراقبة الدولية لل   ١٦انظر الباب   (ات وبرنامج اجلرمية    خدِّربرنامج امل 
 ٢٠١٥-٢٠١٤واإلرهــاب والعدالــة اجلنائيــة، مــن امليزانيــة الربناجميــة املقترحــة لفتــرة الــسنتني   

)A/68/6 (Sect. 16)( . دوالر ٢ ٦١١ ٠٠٠ تلـــك املـــوارد مببلـــغ  تـــزدادوُيتوقـــع أن )يف ٦,٣ 
 ٢٠١٣-٢٠١٢ دوالر يف الفتـرة     ٤١ ٤٢٦ ٨٠٠بعد إعادة تقـدير التكـاليف، أي مـن          ) املائة
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وُيتوقّــع أيــضا أن يزيــد جممــوع مــوارد . ٢٠١٥-٢٠١٤ دوالر يف الفتــرة ٤٤ ٠٣٧ ٨٠٠إىل 
زاي، اإلدارة، فيينا، من امليزانية الربناجميـة املقترحـة، مببلـغ     ٢٩ إطار الباب امليزانية العادية املقدَّمة يف  

ــة١,٤( دوالر ٥٦٧ ٧٠٠ ــدير التكــاليف، مــن   )  يف املائ  دوالر يف ٣٩ ٦٤٣ ٤٠٠بعــد إعــادة تق
ــرة  ــرة ٤٠ ٢١١ ١٠٠ إىل ٢٠١٣-٢٠١٢الفتــ ــة  (٢٠١٥-٢٠١٤ دوالر يف الفتــ ــر الوثيقــ  انظــ

A/68/6 (Sect. 29G) .(تقريـر   ١توقع أن تزيد موارد امليزانية العادية املقدَّمة يف إطار الباب            امل ومن ،
بعـد إعـادة تقـدير      )  يف املائـة   ١,٠( دوالر   ٢٣ ٩٠٠السياسات والتوجيه والتنـسيق عمومـا، مببلـغ         

ــاليف، مــــن  ــرة ٢ ٤٥٩ ٩٠٠التكــ  دوالر يف ٢ ٤٨٣ ٨٠٠ إىل ٢٠١٣-٢٠١٢ دوالر يف الفتــ
ــرة  ــا ُيتوقَّــ ). A/68/6 (Sect. 1) ةانظــر الوثيقــ  (٢٠١٥-٢٠١٤الفت ــة   كم ــوارد امليزاني ــد م ع أن تزي

 ١,٩( دوالر   ٢٩ ٧٠٠، الربنامج العادي للتعاون الـتقين، مببلـغ         ٢٣العادية املقدَّمة يف إطار الباب      
 إىل ٢٠١٣-٢٠١٢ دوالر يف الفتــرة ١ ٥٦٤ ٢٠٠بعــد إعــادة تقــدير التكــاليف، مــن  ) يف املائــة
  ).A/68/6 (Sect. 23)انظر الوثيقة  (٢٠١٥-٢٠١٤ دوالر يف الفترة ١ ٥٩٣ ٩٠٠
ص لتوزيع االحتياجات من املوارد حـسب مـصدر          أدناه ملخَّ  ٧ و ٦ويرد يف اجلدولني      -٢٩

  .األموال وعنصر امليزانية
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اجلدول 
٦  

توزيع املوارد حسب عنصر
 امليزانية
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والعديد من هذه الوظائف ذو طابع مؤقت، وخيضع مستواها لتغيريات متكررة
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     واجلرميةاتخدِّره االستراتيجي ملكتب األمم املتحدة املعين باملجُّالتو  -اًرابع  
   واجلرمية اتخدِّراستراتيجية مكتب األمم املتحدة املعين بامل  - ألف  

    ٢٠١٥- ٢٠١٢للفترة 
ــرَّ  -٣٠ ــا   رت قــ ــة يف قراريهــ ــة العامــ ــة  ٦٧/٢٤٨ و٦٧/٢٣٦اجلمعيــ ــون مكافحــ  أن تكــ
ات ومنع اجلرمية ومكافحة اإلرهاب الـدويل جبميـع أشـكاله ومظـاهره إحـدى أولويـات                 خدِّرامل

 حــسبما يــرد يف اإلطــار االســتراتيجي للفتــرة  ،٢٠١٥ -٢٠١٤األمــم املتحــدة الثمــاين للفتــرة 
ــأنَّ التهديــدات املــدمِّرة النامجــة عــن مجيــع أشــكال      )٤(.٢٠١٥-٢٠١٤ وهنــاك فهــم متزايــد ب

ات غـري املـشروعة واإلرهـاب ميكـن أن ُتلحـق الـضرر بالتنميـة والـسلم واألمـن           خدِّراجلرمية وامل 
 جبعـل العـامل يف مـأمن مـن          ،العدالة وسـيادة القـانون    ومن مث فإنَّ تعزيز األمن و     . وسيادة القانون 

  . هو من صميم أعمال املكتب،ات واإلرهابخدِّرمجيع أشكال اجلرمية وامل
-E/CN.7/2007/17 (٢٠٠٩-٢٠٠٨وكانــت ميزانيــة املكتــب املدجمــة لفتــرة الــسنتني     -٣١

E/CN.15/2007/18 (   ــائج ــى النت ــة عل ــه القائم ــصطلحات   ،أول ميزانيات ــد واءمــت م ــة  وق ميزاني
بـت اللجنـة االستـشارية      كمـا رحَّ  . املكتب مع مصطلحات ميزانية األمانة العامة لألمم املتحـدة        

ــصلة     ــا ذي الـ ــة، يف تقريرهـ ــشؤون اإلدارة وامليزانيـ ، )E/CN.7/2007/18-E/CN.15/2007/19(لـ
وات خذ مزيـد مـن اخلطـ   ُيتَّ وأشارت إىل توقعها بأن ،باجلهود اليت يبذهلا املكتب يف هذا الصدد   

والحظـت اللجنـة االستـشارية يف تقريرهـا عـن ميزانيـة       . هبدف حتسني صياغة مؤشرات اإلجناز    
، أن )E/CN.7/2011/17-E/CN.15/2011/23 (٢٠١٣-٢٠١٢ لفتـــرة الـــسنتني املدجمـــةاملكتـــب 

تـرى أنَّ مثـة جمـاالً    ظلـت  غـري أنَّهـا   . لشكل القـائم علـى النتـائج     دخلت على ا  أُحتسينات إضافية   
ــد مــن   ــائج،    ملزي ــى النت ــائم عل ــيح لإلطــار الق ــني    وخــصوصا التنق ــة ب ــة العالق ــق بتقوي ــا يتعل فيم

  . مؤّشرات اإلجناز ومقاييس األداء ذات الصلة
ــة اجلنائيــة يف  ،٥٤/١٠ات يف قرارهــا خــدِّروطلبــت جلنــة امل  -٣٢  وجلنــة منــع اجلرميــة والعدال

ئم املفتوح العـضوية املعـين بتحـسني        ، إىل األمانة والفريق العامل احلكومي الدويل الدا       ٢٠/١قرارها  
 تابعـة علـى سـبيل امل  ات واجلرمية ووضعه املايل أن يعدَّا،  خدِّرحوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل     

صـدَّق  و ،٢٠١٥-٢٠١٢، اسـتراتيجية حمدَّثـة للفتـرة        ٢٠١١-٢٠٠٨الستراتيجية املكتب للفترة    
ــاعي يف قــراره     ــس االقتــصادي واالجتم ــتراتيجية احملدَّثــة  علــ٢٠١٢/١٢اجملل وضــع و. ى االس

ــل االســتراتيجية املُحدَّ   ــق العام ــيت ســتوجِّ   الفري ــة، ال ــة يف صــيغتها النهائي ــةهث ــارين ، مقترن  باإلط
ــرتني  ــتراتيجيني للفتــ ــرات  ،٢٠١٥-٢٠١٤ و٢٠١٣-٢٠١٢االســ ــداف ومؤشــ ــوغ أهــ  صــ
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التـام لقـرارات   من أجل توفري إطار لقياس أداء املكتب، مع االمتثـال      حمدَّدة بوضوح   لإلجنازات  
  .املتعلقة بامليزنة القائمة على النتائجذات الصلة اجلمعية العامة 

 وجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة      ،٥٤/١٠ات يف قرارهـا     خـدِّر كما طلبت جلنـة امل      -٣٣
ــة العامــة ،٢٠/١يف قرارهــا  ــيم يف كــل وحــدات   أن تعمــل  إىل األمان علــى ترســيخ ثقافــة التقي

ــيم  ــربامج   املكتـــب وعلـــى تعمـ ــيط الـ ــيم ذات الـــصلة يف ختطـ ــد والتقيـ ــتخدام أدوات الرصـ  اسـ
ــذلك، . وتنفيــذها وحــدة التقيــيم املــستقل خريطــة طريــق لترســيخ ثقافــة    وضــعت واســتجابة ل
مهيــة ذات األقيــادة التقييمــات املتعمقــة   ) أ( :ثــالث دعــائم رئيــسية هــي   ، تــستند إىل التقيــيم

تنمية قدرات التقييم لضمان اتباع هنـج       ) ب(؛  عضاء ونشرها ستراتيجية للمنظمة والدول األ   اال
 من خالل شبكة من منسقي التقيـيم يف املقـر           ،موحد وعايل اجلودة لعمليات التقييم يف املكتب      

 مبـا   ،مـستندة إىل االتـصال احلاسـويب      للتقيـيم   إنـشاء أدوات معياريـة      ) ج(ويف املكاتب امليدانية؛    
أربعـة أهـداف تقيـيم      كـذلك   د خريطـة الطريـق      وحتـدِّ . تقيـيم لليف ذلك سياسة للتقيـيم وكتيـب        

االستقاللية العملياتية لوظيفـة التقيـيم يف املكتـب وفعاليتـها واسـتدامتها؛             : أساسية للمنظمة هي  
 اسـتخدام إضـفاء الطـابع املؤسـسي علـى مبـادئ التقيـيم وتنفيـذها؛ و              ولتقيـيم؛   امبـادئ   وترويج  

  . ت الرئيسية مستقباللمكونال والتخطيط اتالقراراختاذ التقييم يف عملية 
ــة عناصــر الومــن أجــل تعزيــز    -٣٤ ــة املوواملــساءلة فعالي ــز  يف املكتــب، راقب فــضال عــن تعزي

، أُعيـد تنظـيم هيكـل الـربامج         ٦٤/٢٥٩قرار اجلمعيـة العامـة      وفقاً ل اإلدارة القائمة على النتائج     
الـذي  برامج فرعية تـشمل كامـل نطـاق العمـل           شكل تسعة    يف   ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة السنتني   

يف جمـايل  (جامعـان  وهناك مخسة برامج فرعية مواضيعية وبرناجمـان فرعيـان   . به املكتب يضطلع  
، وبرنـامج فرعـي خـاص باملكاتـب امليدانيـة التابعـة             )العلوم واألحباث ووظائف دعم السياسات    

للمكتب وبرنامج فرعي آخر يشمل األعمال اليت تضطلع هبا األمانة لفائـدة اهليئـات التـشريعية                
يالئــم علــى حنــو مــصمَّمة وهــذه الــربامج الفرعيــة . اتخــدِّرلمكتــب واهليئــة الدوليــة ملراقبــة املل

 ٢٠١٥-٢٠١٢ الـواردة يف اسـتراتيجية املكتـب للفتـرة           اتخـدِّر أولويات مكافحة اجلرميـة وامل    
لنــهج الربنــاجمي الفعَّــال لتنفيــذ ال وهــو مــا مــن شــأنه أن ييــسر  ،كمــا حــددهتا الــدول األعــضاء 

 ، احلــايل للمكتــبيكــل التنظيمــياهلويقــع كــل برنــامج مــن الــربامج الفرعيــة ضــمن  . املتكامــل
الـربامج  املتداخلـة بـني     علـى معاجلـة القـضايا        هناك تركيزاً قوياً     إال أنَّ من ثالث ُشعب؛    املؤلف  
 ،عب والعمليـات امليدانيـة    ن جوانب التكامـل والتـآزر بـني الـشُّ          ما يسمح باالستفادة م    ،الفرعية

صني يف اجملـــاالت املواضـــيعية سيـــضطلعون بـــالعملني املعيـــاري  اء املكتـــب املتخصِّـــإذ أن خـــرب
أيضا مهمة وضع برامج عملياتية حمكمة التنسيق وتنفيذها علـى           كليهما وسييسرون    والتنفيذي
  . العاملي واإلقليمي والقُطريالصعيد
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ألمم املتحدة تعزيز املشاركة االستراتيجية ملكتب ا: النهج الربناجمي املتكامل  - باء  
     واجلرميةاتخدِّراملعين بامل

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ر اعتماد املكتب النهج الربناجمي املتكامل اعتبارا من فتـرة الـسنتني    وفَّ  -٣٥
وقـد  . لمـساعدة التقنيـة يف العديـد مـن املنـاطق     الـدعم االسـتراتيجي والربنـاجمي ل     قدرا أكرب مـن     

اإلقليميـة  لكيـة  املتعزيـز  ) أ: ( مـا يلـي    منـها  ،رُصمِّم النـهج الربنـاجمي املتكامـل جلملـة مـن األمـو            
تعزيــز التعــاون مــع شــركاء األمــم املتحــدة  ) ب(نــشطة التعــاون الــتقين للمكتــب؛  يــة ألقُطروال

دة األطراف مـن خـالل إدمـاج مكافحـة اجلرميـة املنظمـة والفـساد واالجتـار غـري                    واهليئات املتعدِّ 
تعظيم ميزات املكتب النـسبية يف      ) ج(ا؛  املشروع يف صلب جدول أعمال التنمية األوسع نطاق       

الدعم املعيـاري ويف تعزيـز املبـادرات االسـتراتيجية عـرب الوطنيـة              تقدمي  السياسات و جمال إعداد   
ات خـدِّر وقـد اعترفـت هبـذه اجلهـود جلنـة امل          . اليت تضطلع هبا اهليئات اإلقليمية والبلدان الشريكة      

، اللذين طلبـت اللجنتـان     ١٨/٣ اجلنائية يف قرارها      وجلنة منع اجلرمية والعدالة    ٥٢/١٣يف قرارها   
، تربُّعـات  لـصياغة الـربامج العملياتيـة وتقـدمي ال         ذ هنجا مواضـيعيا   فيهما من املكتب أن يعتمد وينفِّ     

؛ كما طلب اجمللـس     ٢٠١١-٢٠٠٨دة يف استراتيجية املكتب للفترة      ضمن إطار األولويات احملدَّ   
 من املدير التنفيذي أن يعطي أولويـة عاليـة لتنفيـذ            ٢٣/٢٠٠٩االقتصادي واالجتماعي يف قراره     

وَحظــي تنفيــذ النــهج . بــرامج املكتــب اإلقليميــة وأن يقــدم تقريــرا عــن التقــّدم احملــرز يف تنفيــذها 
، وجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة     ٥٤/١٠يف قرارهـا     أيـضا ات  خـدِّر الربناجمي املتكامل بتأييد جلنـة امل     

  .٢٠١١/٣٤ قراره جمللس االقتصادي واالجتماعي يف، وا٢٠/١اجلنائية يف قرارها 
  وأجـــرت وحـــدة التقيـــيم املـــستقل تقييمـــا معمقـــا للنـــهج الربنـــاجمي املتكامـــل للفتـــرة    -٣٦

قـر  وأُ.  إثر طلب داخلي وطلب صريح تقدمت بـه وحـدة التفتـيش املـشتركة      ،٢٠١٣-٢٠١٢
ـــ    ــا يف غــــريه مــــن التقييمــــات الــــيت أجريــــت خــــالل فتـ   رة الــــسنتني يف هــــذا التقيــــيم، مثلمــ

أوصــي مبواصــلة بــذل اجلهــود و ،اعتمــاد هــذا النــهجيف أحــرز مــن تقــدم  ، مبــا٢٠١٣-٢٠١٢
وحتديـد  هبدف حتسني عملية رصـد حتقيـق النتـائج          املؤسسية  إلعداد مزيد من املبادئ التوجيهية      

والـربامج  مـن ناحيـة     بني عملية وضع االستراتيجيات اخلاصـة باملكتـب         أوجه املواءمة   املزيد من   
ونتيجـة لـذلك، تتـضمن    . وكـذلك بـني خمتلـف بـرامج املكتـب     من الناحية األخـرى،     لعملياتية  ا

مجيــع بــرامج املكتــب العملياتيــة اآلن جمموعــة مــشتركة مــن املؤشــرات لقيــاس النتــائج احملققــة     
تلــك الــربامج خطــة تقيــيم ومــا   تــصميم  كمــا يــشمل ،مقارنــة باألهــداف املــشتركة املرســومة 

 تقييمـات لـربامج املكتـب       ٢٠١٣-٢٠١٢جريـت خـالل فتـرة الـسنتني         وأ. يوافقها من مـوارد   
اإلطــار الربنــاجمي اإلقليمــي لــشرق آســيا واحملــيط اهلــادئ؛ : يــة والدوليــة التاليــةقُطراإلقليميــة وال

سالمية؛ جمموعات مشاريع متعلقة بإنفاذ القانون والعدالـة        يران اإل إي جلمهورية   قُطرالربنامج ال 
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مت كل واحدة منـها بـشكل مـستقل؛ برنـامج            قيِّ ،لعيش يف أفغانستان  اجلنائية والصحة وسبل ا   
ي لباكـستان؛ برنـامج تعزيـز قـدرات      قُطـر مكافحة القرصـنة؛ برنـامج مراقبـة احلاويـات؛ الربنـامج ال           

 كمـا   ،ن تلك التقييمات  موجيري حاليا تنفيذ التوصيات الناجتة      . اجملتمع املدين على مكافحة الفساد    
وتـتم إحاطـة الـدول األعـضاء     . ل وضعه للنهج الربناجمي املتكامـل وتنفيـذه  يسترشد هبا املكتب خال 

  .وكبار املديرين بانتظام بنتائج التقييم يف هذا الصدد سعيا إىل ترسيخ ثقافة املساءلة والتعلم
 ٢٠١١ق عليهـا بـني عـامي    تم إعادة تشكيل برامج املكتـب املواضـيعية املـصدَّ   تكما س   -٣٧
لتتطـابق مـع   وتنقيحهـا   ،هج الربنـاجمي املتكامـل  ن تقيـيم الـنَّ  مـ لناجتـة   وفقـا للتوصـيات ا  ٢٠١٣و

وتوفِّر الربامج املواضيعية توليفـا مفاهيميـا ألعمـال    . ٢٠١٥-٢٠١٤دورة ميزانية فترة السنتني     
 لكل برنـامج فرعـي موضـوعي      ) هج واملنهجيات واألدوات  أي املبادئ والواليات والنُّ   (كتب  امل

عـن  أوضـح   والـربامج هـو تزويـد الـدول األعـضاء بـصورة جمملـة               واهلدف من هذه    . على حدة 
األدوات واخلدمات اليت يقدمها املكتب للدول األعضاء ملـساعدهتا يف كـل جمـال مـن اجملـاالت                  

وبالتـايل، تـوفر الـربامج      .  وإعطاؤها حملة عامة عـن املـسائل الرئيـسية الـيت تـثري القلـق               ،املواضيعية
به يف صياغة الربامج العملياتيـة علـى        الذي ُيسترَشد   والسياسايت  املواضيعية اإلطار االستراتيجي    

  .لعمليات التقييموتشكل مرجعاً  ،يقُطر العاملي واإلقليمي والالصعيد
ــرة ووضــع املكتــب خــالل ا   -٣٨ ــايري ٢٠١٣-٢٠١٢لفت ــاريف ومع ــة   تع ــات متعلق  وعملي

قليميـة  اإلربامج  الـ لة إلعـداد    مفص آليات   أيضامشلت   ،بالربجمة املتكاملة امليدانية وقام بتوضيحها    
ذات  هبـدف تكييـف تـدخالت املكتـب حبـسب االحتياجـات              ،ية من القاعدة إىل القمـة     قُطرالو

ــة  ــرامج كانــت هنــاك ، ٢٠١٣ أواخــر عــام يفو. علــى الــصعيدين اإلقليمــي والــوطين األولوي ب
 والـدول   نوبيـة  اجل يف شرق أفريقيا وغرب أفريقيا وأفريقيا     تنفيذها  وجيري  مصدَّق عليها   إقليمية  

العربية وأمريكا الوسـطى وشـرق آسـيا واحملـيط اهلـادئ وجنـوب آسـيا وجنـوب شـرق أوروبـا                      
يف حـني   اآلن جيلـه الثـاين،      هـذه الـربامج      مـن لعديـد   ا سـيدخل و. وأفغانستان والبلـدان اجملـاورة    

الــربامج اإلقليميــة  إعــداد يــتمو. ي لكــاريبجديــدة، وذلــك مــثالً ل بــرامج إقليميــة جيــري إعــداد 
اليت يـتم   بالتشاور الكامل مع النظراء الوطنيني والكيانات اإلقليمية، بغية التأكد من أن الربامج             

بـروح إعـالن بـاريس      للربامج  وتبين امللكية الكاملة    األولويات الوطنية واإلقليمية    إعدادها تعاجل   
تيجة لـذلك،   ون. البشأن فعالية املعونات، وخطة عمل أكرا، وشراكة بوسان لتعاون إمنائي فعَّ          

تــستفيد هــذه الــربامج مــن دعــم ومــسامهات قويــة علــى املــستوى احمللــي، وهــي مهيكلــة حبيــث  
باملوضـوع  صلة   الـ  ةوثيقـ واقعية وتستند إىل مؤشـرات      التتضمن جمموعة واضحة من التدخالت      

ذ بالتعــاون مــع يــة وتنفَّــقُطر الــربامج الوتعــّد. قيــاس التقــدم احملــرز وتقييمــه اســتخدامها لميكــن 
مـن سياسـات واسـتراتيجيات    علـى الـصعيد الـوطين     خـذ   تَّظراء الـوطنيني، وتـدعم تنفيـذ مـا يُ         الن
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عنـد وجـود    يـة   قُطرالربامج  الـ يعـد املكتـب     و. اجلرميـة مكافحة   و اتخدِّروخطط عمل ملراقبة امل   
جمــال يف ذات أمهيــة اســتراتيجية وجــود مــشاكل كــبرية ) أ: (بعــض هــذه الظــروف أو مجيعهــا 

اشـتمال  ) ب(؛  يقُطـر الاجلرمية تستوجب تـدخالت علـى الـصعيد         مكافحة  و اتخدِّرمراقبة امل 
وطنيــة نظــرية مــن وتعلّقهــا بــسلطات  ،جمــاالت مواضــيعية خمتلفــةعلــى التــدخالت املخطــط هلــا 

 أو ورودهــا يف إطــار خطــط تنميــة وطنيــةعهــا حتــت مــسؤولية وكــاالت وقطاعــات شــىت، ووق
ع حـشد مـا يكفـي مـن األمـوال مـن       ا وتوقّ حجم التدخالت املخطط هل   كَبر  ) ج(؛  تنمية وطنية 

عمـل أكـرب علـى املـستوى        وجـود   ) د(خالل التربعات احلكومية احمللية وغريها مـن التربعـات؛          
أو الوفــاء بااللتزامــات يف /يف املبـادرات اإلقليميــة ذات الــصلة و يــدعم مــشاركة البلــد ي قُطـر ال

يـة  قُطروتـرتبط الـربامج ال    . اجلرميـة فحـة   مكا و اتخـدِّر تصلة مبراقبة امل  اإلقليمية امل صكوك  الإطار  
تركز أساسا علـى تقـدمي املـساعدة      وتتكامل معه، و   ي ذي الصلة  قُطرارتباطا كامال بالربنامج ال   

ط الـبالد يف اجلهـود األوسـع        مـة الخنـرا   الالزلبناء القدرات الوطنية    ي  قُطرالالتقنية على الصعيد    
حيــددها هــداف اإلقليميــة الــيت  حتقيــق األعــامال أساســيا يفنطاقــا، وهــي جهــود تــشكل، مــن مثَّ، 

اتفاقـات  بـصفة  يـة  قُطرذ الـربامج ال ، تنفَّـ نامج إقليميبرعندما ال يوجد  و. الربنامج اإلقليمي املعين  
كــل مــن واعُتمــدت ليــة قُطرعــدت بــرامج وقــد أُ.  بــني احلكومــة املعنيــة واملكتــب"اذاهتبــ قائمــة"

 .نـام  وبـاراغواي وباكـستان وفييـت     ) اإلسالمية-ريةمجهو(أفغانستان وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران     
  .ل من بريو وكولومبيا وميامنار ونيجرييالكية جديدة قُطرجيري إعداد برامج و

إجـراء اسـتعراض للتفاعـل      وأفضت عملية حتديد األولويات اإلقليمية واستعراضـها إىل           -٣٩
أكثـر تركيـزاً علـى    هنـج  اتبـاع   هبـدف  ،مع البلدان ذات الدخل املتوسـط    االستراتيجي للمكتب   

وضــع اســتجابات لــدى ز االســتراتيجيات الوطنيــة ُيعــزِّمرحلــة وضــع الــسياسات، األمــر الــذي 
وتتمثل إحـدى مسـات هـذا النـهج االسـتراتيجي      . ةُمبتكرة ملواجهة التحديات الراهنة واملستجدَّ 

لمكتـب  ابعـة ل مكاتب شراكة واتصال تاتفاقات البلدان املضيفة من أجل إقامة     على  يف التفاوض   
كاتــب اتــصال يف الربازيــل وقــد أقيمــت بنــاء علــى ذلــك م. بــدعم متــويلي مــن احلكومــة املــضيفة

  .يف هذا الشأنوالصني واهلند جتري مشاورات مع حكومات االحتاد الروسي واملكسيك، و
    

    تعزيز الشراكات داخل منظومة األمم املتحدة  - جيم  
ــا، يــضطلع املكتــب بأنــشطته بالتعــا    -٤٠ ون مــع اإلدارات واملكاتــب األخــرى التابعــة  حالي

لألمانة العامة وكيانات منظومة األمـم املتحـدة، وال سـيما مـع برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك            
، والبنك الدويل، ومنظمة العمل الدوليـة، وبرنـامج          نقص املناعة البشرية   األيدز وفريوس املعين ب 

، والـصندوق الـدويل     )اليونيـدو (ة للتنمية الصناعية    األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحد     
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، ومنظمة األمم املتحـدة     )وئلامل(للتنمية الزراعية، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية        
، ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، ومنظمــة الــصحة العامليــة،  )اليونيــسيف(للطفولــة 

نظمـة العامليـة للجمـارك، ومنظمـة األمـن والتعـاون يف             وكيانات غري تابعة لألمم املتحدة مثل امل      
ــة، واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب      ــا، واالحتــاد األفريقــي، ومنظمــة الــدول األمريكي أوروب
أفريقيا، واالحتاد األورويب، واجلماعة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي، ورابطـة أمـم جنـوب شـرق                   

، ومــصرف التنميــة للبلــدان األمريكيــة،  )نتربــولاإل(آســيا، واملنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة  
ات وإدماهنــا، وجلنــة البلــدان األمريكيــة التابعــة ملنظمــة الــدول خــدِّرواملركــز األورويب لرصــد امل

ات، وجامعة الـدول العربيـة، وأعـضاء شـبكة معاهـد            خدِّراملتعاطي  املعنية مبكافحة   واألمريكية  
املنظمـات احلكوميـة الدوليـة      مـن    غريهـا ة اجلنائيـة، و   برنامج األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـ         

 واجلرميـة عـضو نـشط يف        اتخـدِّر ومكتب األمم املتحدة املعين بامل    . وغري احلكومية ذات الصلة   
ويـشمل هـذا    . املعـايري والقواعـد   وضـع    الذي يضطلع مبهمـة      ،فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم    

اركة يف االجتماعـات وجلـسات اإلحاطـة اإلعالميـة،          التضافر والتعاون إعـداد التقـارير، واملـش       
ــة     . والــدعم الــتقين والفــين، وتبــادل املعلومــات واخلــربات، والربجمــة املــشتركة للمــساعدة التقني

ــربامج ال   ــات ال ــشمل تقييم ــة  قُطروت ــة احلالي ــيت  ي ــال ال ــضطلع هبــ األعم ــن   اي ــب يف كــل م  املكت
  . وباكستان) اإلسالمية-مجهورية(أفغانستان وإيران 

التابعـة لألمانـة العامــة، يف   ، إىل جانــب إدارة عمليـات حفـظ الــسالم،    عـضو واملكتـب   -٤١
 التـابع لألمـم املتحـدة، الـذي يتمثـل دوره يف      ،الفريق التنسيقي واملرجعي املعين بسيادة القـانون  

التجـزؤ إىل أدىن حـد يف مجيـع اجملـاالت املواضـيعية، مبـا يف ذلـك                  مـن   تقليـل   الكفالة االتـساق و   
الة، واألمن، وإصالح السجون ونظام العقوبـات، واإلصـالح القـانوين، ووضـع الدسـاتري،               العد

يف عـدد مـن بعثـات حفـظ الـسالم ويف      سـاهم املكتـب مـسامهة نـشطة       وقد  . والعدالة االنتقالية 
م املكتـب  وعلـى مـر الـسنوات، قـدَّ      . زاعات  جهود إعادة اإلعمار لصاحل البلدان اخلارجة من الن       

ــت   ــدعم لوضــع اس ــن اســتراتيجيات مراقبــة       ال ــصل بــذلك م ــة ومــا يت راتيجيات ملكافحــة اجلرمي
ــدِّرامل ــدرات، ووضـــع    خـ ــاء القـ ــة، والتـــدريب وبنـ ــوفري املـــساعدة القانونيـ ــا يف ذلـــك تـ ات، مبـ

، وذلـك لـصاحل    نقص املناعة البشرية والوقاية من األيدز وفريوس  ،السياسات، وإصالح العدالة  
أفغانـستان وأنغـوال والـسلفادور والـصومال والعـراق           بينها   ومنزاعات،    البلدان اخلارجة من الن   

ر بعثــة األمــم املتحــدة ويف الوقــت الــراهن، ُتــوفِّ. وكمبوديــا وهــاييت وبلــدان يوغوســالفيا ســابقا
لتقدمي املساعدة إىل أفغانـستان التمويـل الثـنني مـن مـسؤويل الـربامج تـابَعني للمكتـب يف جمـال                

 األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت التمويـل ملـسؤول          ات، وتـوفِّر بعثـة    خدِّرمكافحة امل 
ر مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف           إنفاذ القانون، وُيوفِّ  /معين باملساعدة القانونية  
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ــوفِّ  اثــنني ســرياليون التمويــل ملــسؤولَني   ر مكتــب معنــَيني مبكافحــة الفــساد وإنفــاذ القــانون، وُي
بيساو التمويل ملستشار خـاص يتـوىل إسـداء املـشورة      -اء السالم يف غينيا   املتحدة لدعم بن   األمم

  . لألمني العام يف اجملاالت اليت تشملها واليات املكتب يف تلك املنطقة
مـع الكيانـات األخـرى التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة              املشتركة  وأدت زيادة األنشطة      -٤٢
بتنفيـذ خمتلـف االتفاقيـات      املتعلقـة   سائل  املـ  بـشأن    قستـ املتراسـل   الروابط التـآزر وإىل     إقامة  إىل  

 ، واإلرهــاب ومبنــع الفــساداتخــدِّر مبكافحــة اجلرميــة واملاملتــصلةواملعاهــدات والربوتوكــوالت 
أفـضى   الـثالث،    اتخـدِّر  يف إطـار اتفاقيـات امل      ،فعلـى سـبيل املثـال     .  رعايتـها  اليت يتوىل املكتب  

نقـص  يـدز وفـريوس     ألمم املتحدة املـشترك بـشأن األ      العمل مع منظمة الصحة العاملية وبرنامج ا      
حتــسني مـبين علــى   اتخــدِّرمفادهــا أن النظــام الـدويل ملراقبــة امل املناعـة البــشرية إىل بــث رسـالة   

 اتخـدِّر الطلـب علـى امل    بـني خفـض      وأن هناك حاجـة إىل اتبـاع هنـج متـوازن             ،الصحة والرفاه 
ملي مـشترك يف جمـال عـالج االرهتـان       برنامج عـا  على وجه التحديد، اسُتهل     و. عرضهاوخفض  

ات هبدف تعزيز قدرة الدول األعضاء على تقـدمي خـدمات مـستندة إىل األدلـة لفائـدة                  مخدِّرلل
يف واملكتـب جهودمهـا     اليونيـدو   وعـالوة علـى ذلـك، ضـمَّت         . اتمخدِّر املرهتنني لل  األشخاص

شعبية يف اجملتمعــات النــهوض بالتنميــة علــى صــعيد القواعــد الــمــن أجــل بلــدان مثــل أفغانــستان 
وتركـز اليونيـدو، يف     .  غـري املـشروعة    اتخـدِّر عتمد على زراعة حماصـيل امل     تالريفية الفقرية اليت    

 مـع التأكيـد علـى تنميـة املنـشآت الـصغرى             ، على تنميـة القطـاع اخلـاص       ،التنمية البديلة ترويج  
 يف حني يركز املكتـب      ،ئيةواإلدارة البي الزراعية  والصغرية واملتوسطة، وتنمية األعمال التجارية      

ات غـري   خـدِّر شة على زراعـة حماصـيل امل      على احلد من اعتماد اجملتمعات الزراعية الصغرية املهمَّ       
  .مصادر رزق مشروعة هلمإجياد  من خالل ،املشروعة

مع قرار جلنة السياسات التابعة لألمني العام، يتولّى املكتب، باالشـتراك مـع             اتساقاً  و  - ٤٣
السياسية، رئاسة فرقة عمل األمم املتحدة املعنية مبكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب              إدارة الشؤون   

تـدابري  ُتـدرج يف إطـاره      ال علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة            الوطنية، هبدف وضع هنج فعَّـ     
ــاء الــسالم      التــصدي للجرميــة املنظمــة يف صــلب أنــشطة املنظومــة املتعلقــة حبفــظ الــسالم وبن

  .واألمن والتنمية
    

    أجهزة تقرير السياسات  -امساًخ  
األمـــم املتحـــدة لتقريـــر الرئيـــسية يف يئـــة اهلجلنـــة منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة هـــي   -٤٤

أجهزهتـا الفرعيـة اإلقليميـة      بات،  خـدِّر وجلنـة امل  . اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة     السياسات يف جمـال منـع       
قـد  و. اتمخـدِّر ت يف جمال املراقبة الدوليـة لل      لتقرير السياسا يف املنظمة   يئة الرئيسية   اهلاخلمسة، هي   
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لفريــق العامــل احلكــومي الــدويل الــدائم املفتــوح العــضوية املعــين بتحــسني    ا ٢٠٠٩يف عــام أنــشئ 
مـن أجـل حتقيـق اهلـدف         ات واجلرميـة ووضـعه املـايل      خـدِّر حوكمة مكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل        

واهليئــة الدوليــة ملراقبــة .  واجلرميــةاتخــدِّراملاملعــين بكتــب وفعاليــة املاملــشترك املتمثــل يف تعزيــز أداء 
ات هــي هيئــة تعاهديــة مــستقلة، تــضطلع مبــسؤولية تعزيــز امتثــال احلكومــات ألحكــام          خــدِّرامل

وأنـشئ مـؤمتر األطـراف      . يف ذلك اجلهد  احلكومات   ات ومساعدة خدِّراالتفاقيات الدولية ملراقبة امل   
رميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة مــن أجــل حتــسني قــدرات الــدول   يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجل 

التـرويج لتنفيـذ واسـتعراض االتفاقيـة     مـن أجـل   األعضاء على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة و        
وأنشئ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بغية حتـسني             . وبروتوكوالهتا

التـرويج  بغيـة  عـاون فيمـا بينـها لتحقيـق األهـداف احملـددة يف االتفاقيـة و               قدرات الدول األعضاء والت   
وُتعقد مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية كـل مخـس            .  تنفيذها لتنفيذها واستعراض 

ــة واملنظمــات غــري         ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــني ال ــادل اآلراء ب ــرباً لتب ــيح من ســنوات، وتت
  .خلرباء األفراد بشأن مسائل منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاحلكومية وا

ــسنتني  خــاللو  -٤٥ ــرة ال ــزة    ســُيقد٢٠١٥ِّ-٢٠١٤ فت ــذه األجه ــه إىل ه ــب خدمات م املكت
ــة بتقريــر الــسياسات  ــاد . الرئيــسية املعني ــيَّ،يف املــواردويتعلــق االزدي ــاه٨ن يف اجلــدول  املب  ، أدن

مال التحضريية ملؤمتر األمم املتحـدة الثالـث عـشر ملنـع            ألعاخلاصة با االحتياجات غري املتكررة    ب
ذلـك   ويقابـل  .، وجللـسات هـذا املـؤمتر      ٢٠١٥عقد يف عـام     اجلرمية والعدالة اجلنائية، الـذي سـيُ      

، اتخـدِّر  واهليئـة الدوليـة ملراقبـة امل       اتخـدِّر اخنفاض يف سفر املمثلني حلـضور جلـسات جلنـة امل          
  .٦٧/٢٤٨ر اجلمعية العامة ا لقراميثّل التغيريات املقترحة وفق

    
  ٨اجلدول  
    أجهزة تقرير السياسات: إسقاطات املوارد 

  
  بآالف دوالرات (املوارد 

 الوظائف   )الواليات املتحدة
٢٠١٥‐٢٠١٤ ٢٠١٣‐٢٠١٢ ٢٠١٥‐٢٠١٣٢٠١٤‐٢٠١٢  الفئة

     امليزانية العادية
 - - - - املتصلة بالوظائف

 - - ٢ ١٧٢,٥ ١ ٣٣٤,١ غري املتصلة بالوظائف
 - - ٢ ١٧٢,٥ ١ ٣٣٤,١  اجملموع
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 املـذكورة   ،دمـة أجهـزة تقريـر الـسياسات       خلالالزمة   االحتياجات من املوارد     ىُتغطَّو  - ٤٦
   مـن امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة الـسنتني       ١٦ من امليزانية العادية يف إطار البـاب         ،أعاله

 ٩ الغــرض ذات الــصلة يف الربنــامج الفرعــي    صَّــصةخوتــرد التربعــات امل . ٢٠١٥- ٢٠١٤
ــين إىل    ( ــدعم الفـ ــة والـ ــدمات األمانـ ــدمي خـ ــات اهلتقـ ــشريعية يئـ ــة  التـ ــة ملراقبـ ــة الدوليـ  واهليئـ
وأمانــة اهليئــة اهليئــات التــشريعية املــشاريع املتعلقــة بأعمــال أمانــة  يتــصل ب، فيمــا )اتخــدِّرامل

  .اتخدِّرالدولية ملراقبة امل
    

     التنفيذي واإلدارةالتوجيه  -سادساً  
ــادة الفعَّ    -٤٧ ــة جلميـــع أنـــشطة  يتـــولّى املـــدير التنفيـــذي مـــسؤولية التنـــسيق وتـــوفري القيـ الـ
 هبدف كفالة اتساق اإلجـراءات يف إطـار         ،ات ومنع اجلرمية  خدِّراملتحدة املتعلقة مبراقبة امل    األمم

.  األمـم املتحـدة    منظومـة نطـاق   الربنامج وتنسيق هذه األنشطة وتكاملها وعـدم تكرارهـا علـى            
نظومة األمم املتحـدة    ملويشارك املدير التنفيذي بصفته هذه يف أعمال جملس الرؤساء التنفيذيني           

 باملـسؤوليات الـيت   ضـطالع االيف ويعمل املدير التنفيذي نيابة عن األمـني العـام   . املعين بالتنسيق 
م املتحـدة فيمـا يتـصل        األمـ  حكام املعاهدات الدولية وقرارات أجهـزة     تقع على عاتقه مبوجب أ    

وتـضاف هـذه املـسؤوليات إىل تلـك الـيت يـضطلع             . ات أو منع اجلرميـة    مخدِّرباملراقبة الدولية لل  
مـع مكتـب املـدير     مدمج  مكتب املدير التنفيذي    و. ملكتب األمم املتحدة يف فيينا    هبا املدير العام    

، تقريـر   يم مـن البـاب األول     إطـار اجلـزء جـ     العام، ويتلقى الدعم مـن مـوارد امليزانيـة العاديـة يف             
  .السياسات والتوجيه والتنسيق عموما

مـساعدة املـدير التنفيـذي يف       ) أ: ( هـي التاليـة    واملهام األساسية ملكتب املـدير التنفيـذي        -٤٨
ات واجلرميـة؛  خـدِّر املاملعـين ب كتب املاالضطالع مبهام التوجيه التنفيذي واإلدارة بصفة عامة يف        

كفالـة  ) ج( بـني املكاتـب يف تنفيـذ خطـط العمـل واملـسائل اإلداريـة؛                 تيسري التعاون فيما  ) ب(
ــشطة         ــة يف أن ــع وحــدات املنظم ــسامهات مجي ــسيق م ــت املناســب وتن ــرارات يف الوق ــذ الق تنفي

املعــين كتــب ألنــشطة املدعــم املــدير التنفيــذي يف القيــادة والتنــسيق الــشاملني      ) د(املكتــب؛ 
ــإجراء  خــدِّراملب ــة ب ــة واملبحــوث الات واجلرمي ــسياسات   تعمق ــسائل ال ــشأن م ــشورة ب  إســداء امل

  .النتائجالقائمة على دارة اإلواملوارد و
ويــشمل مكتــب املــدير التنفيــذي أيــضا وحــدة التقيــيم املــستقل الــيت تتــولّى مــسؤولية      -٤٩

 اتخــدِّراملاملعــين بكتــب املتنــسيق وقيــادة عمليــات تقيــيم الــربامج واملــشاريع الــيت يــضطلع هبــا  
 وقرار جلنة منـع اجلرميـة       ٥٢/١٤ات  خدِّرأُعيد إنشاء الوحدة عمال بقرار جلنة امل      وقد  . واجلرمية

رت اللجنتان أنه ينبغـي اختـاذ مـا يلـزم إلنـشاء             ويف هذين القرارين، قرَّ   . ١٨/٦والعدالة اجلنائية   
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 الة ونشطة وتتمتع باالسـتقاللية يف عملـها، ُتعمِّـُم تقاريرهـا التقييميـة             وحدة تقييم مستدامة وفعَّ   
  . يف آن واحدعلى املدير التنفيذي والدول األعضاء

وترفع وحدة التقييم املـستقل تقاريرهـا إىل املـدير التنفيـذي والـدول األعـضاء عمـالً                    - ٥٠
ــة امل  ــراري جلن ــة     ٥٤/١٠ و٥٢/١٤ اتخــدِّربق ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من ــراري جلن  وق

كتـب  املة عن جدوى عمليـات  معلومات مستقلة وحمايدالوحدة كما تقدم . ٢٠/١ و ١٨/٦
 التقيــيم مــسؤولية وألنَّ.  واجلرميــة وكفاءهتــا وفعاليتــها واســتدامتها وأثرهــااتخــدِّراملاملعــين ب

املعـين  كتـب  املمؤسسية ومؤشر رئيسي من مؤشرات املساءلة، فقد أحلّـت الـدول األعـضاء و            
ــيم د  ٢٠١٠ واجلرميــة منــذ عــام  اتخــدِّراملب ــة التقي ــز ثقاف . اخــل املنظمــة  علــى ضــرورة تعزي

انظـر  (وحدة التقيـيم املـستقل خريطـة طريـق لتعزيـز ثقافـة التقيـيم                وضعت  واستجابة لذلك،   
  ).  أعاله٣٣الفقرة 
وبفضل استحداث أدوات التقييم املعيارية، متكنت وحـدة التقيـيم املـستقل مـن إعـداد                  -٥١

مكتــب  أعــدهاتقــارير تقيــيم ذات جــودة عاليــة، علــى حنــو مــا اتــضح مــن أحــدث تقييمــات     
، وتــشترط علــى وتــسدي هــذه الوحـدة املــشورة يف مــسائل التقيــيم . خـدمات الرقابــة الداخليــة 
  واجلرميـة  اتخـدِّر املاملعـين ب  كتـب   املاملشاريع والربامج اليت يضطلع هبـا       املكاتب اليت تقدم مجيع     

وتقــوم الوحــدة أيــضا  . أن تلــتمس مــشورهتا يف عمليــة املوافقــة علــى تلــك الــربامج واملــشاريع   
ألدوات املعياريـة واملبـادئ التوجيهيـة والنمـاذج الـيت جيـب             منتظمـة لـ   وحتـديث   عمليات تنقـيح    ب

علــى املوقــع تلــك األدوات واملبــادئ والنمــاذج الوحــدة ، وتتــيح اســتخدامها يف عمليــة التقيــيم
والعمــل قــائم باســتمرار علــى اســتحداث . ، مــشفوعة جبميــع تقــارير التقيــيمالــشبكي للمكتــب
تند مجيعها إىل تكنولوجيا املعلومات، ما جيعـل مهمـة التقيـيم منـسجمة مـع                وسائل جديدة، تس  

كمـا اسـتحدثت الوحـدة      . مهام التقييم املكتملة األركـان املوجـودة يف منظومـة األمـم املتحـدة             
لتقييمـات املـستقلة   ختـص ا تطبيقـات    ،وأطلقت، يف إطار نظام إدارة املعلومات الربناجمية واملالية       

 لكــي يــستخدمها مــديرو املــشاريع يف  ،ةات الذاتيــة القائمــة علــى املــشارك للمــشاريع والتقييمــ
 الوحدة اإلدارة العليا والـدول األعـضاء بالنتـائج املنبثقـة عـن التقييمـات                ُتبلغو. عمليات التقييم 

ز إجراء حوار يستند إىل األدلـة بـشأن االسـتنتاجات والتوصـيات الـيت      يعزِّاألمر الذي  املتعمقة،  
  . واجلرميةاتخدِّراملاخلاص باملكتب املعين باملساءلة تسهم يف إطار 

    



 

32 V.13-87095 

 

E/CN.7/2013/15 
E/CN.15/2013/28  

  ٩اجلدول 
    أهداف فترة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء

لواليات  ومنع اجلرمية وتوفري القيادة هلا، وكفالة التنفيذ التام لاتخدِّرتنسيق مجيع أنشطة األمم املتحدة املتعلقة مبراقبة امل: اهلدف
   .واالمتثال لسياسات األمم املتحدة وإجراءاهتا فيما يتعلق بإدارة برنامج العمل واملوظفني واملوارد املالية التشريعية

  اإلجنازات املتوقعة من األمانة  مؤشرات اإلجناز
  الإدارة برنامج العمل على حنو فعَّ  )أ(  إجناز النواتج واخلدمات يف الوقت املناسب  )أ(

  س األداءمقايي
  )النسبة املئوية من خطة عمل املكتب اليت تنفَّذ يف الوقت املناسب(

   يف املائة١٠٠: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
   يف املائة١٠٠: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

   يف املائة١٠٠: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

  

  مقاييس األداء
  )التنفيذية اليت ُتَنفَّذاللجنة قررات مالنسبة املئوية من (
   يف املائة٩٠: ٢٠١١-٢٠١٠لفترة ا

   يف املائة٩٣: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
   يف املائة٩٥: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

  

النسبة املئوية للمرشحني املعينني من الدول األعضاء غري  ‘١‘  )ب(
  التمثيل يف وظائف خاضعة للتوزيع اجلغرايفاملنخفضةاملمثلة أو 

  التوازن حتسني التمثيل اجلغرايف و  )ب(
  بني اجلنسني يف أعداد املوظفني

  مقاييس األداء
  )النسبة املئوية للتعيني(

   يف املائة٦٢,٥: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
   يف املائة٢٠: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

   يف املائة٢٠: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
حتقيق التكافؤ بني اجلنسني أو احلفاظ عليه يف الفئة الفنية   ‘٢‘

  فوقها وما

  

  مقاييس األداء
  )النسبة املئوية للتكافؤ بني اجلنسني(

   يف املائة٤٤,٥: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
   يف املائة٤٦,٥: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

   يف املائة٤٨,٥: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

  

  متوسط عدد أيام شغور وظائف الفئة الفنية  )ج(
  مقاييس األداء

  )عدد أيام شغور وظائف الفئة الفنية(
   يوما١٩٥: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  تعيني املوظفني وتنسيبهم يف الوقت املناسب  )ج(
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  اإلجنازات املتوقعة من األمانة  مؤشرات اإلجناز
   يوما١٢٠: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

   يوما١٢٠: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
   عدد األنشطة اليت ُيضطلع هبا بالتعاون مع كيانات أخرىزيادة  )د(

  مقاييس األداء
  )ن مع كيانات أخرىضطلع هبا بالتعاوعدد األنشطة اليت ُي(

   أنشطة٣: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
   أنشطة٥: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

   أنشطة٧: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
  مقاييس األداء

  )نات األخرى املشاركة يف األنشطةعدد الكيا(
   كيانات٣: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

   كيانات٥: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
  كيانات٧: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

   اتساق السياسات يف إدارة األنشطة حتسني  )د(
 يف جمال مكافحة اليت تضطلع هبا األمم املتحدة

  واجلرمية واإلرهاباتخدِّرامل

 إنتاجها جيريواألدوات املعيارية اليت  عدد التقييمات والتقارير  ) ه(
 أصحاب املصلحة اخلارجيني، مبا يف ذلك الدول علىووتوزيعها داخليا 

  األعضاء
  قاييس األداءم
  )عدد التقييمات املتعمقة املعممة واملنشورة(

  تقييمان اثنان: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
   تقييمات٣: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

   تقييمات٣: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

 املعين مكتبللبرامج التعاون التقين التابعة   ) ه(
مم  املقيَّمة وفقا ملعايري فريق األواجلرمية اتخدِّربامل

  املتحدة املعين بالتقييم

  مقاييس األداء
املنقحة واملستحدثة واملستكَملة ألدوات املعيارية لالنسبة املئوية (

  )واملستخَدمة
   يف املائة٥٠: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

   يف املائة٨٠: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
   يف املائة١٠٠: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

  

    
    العوامل اخلارجية    

 بـافتراض   ، واجلرمية أهدافه وإجنازاته املتوّخـاة     اتخدِّراملاملعين ب كتب  امل املتوقَّع أن حيقق     من  -٥٢
قيـام األطـراف املتعاونـة بتيـسري إجنـاز النـواتج يف             ) ب(عدم التأّخر يف تعيني املـوظفني؛       ) أ: (ما يلي 

  .اون التقينتوفري موارد كافية من خارج امليزانية لتنفيذ برنامج التع) ج(الوقت احملدد؛ 
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    النواتج    
 : النواتج النهائية التالية٢٠١٥-٢٠١٤ق خالل فترة السنتني سُتحقَّ  -٥٣

  الة؛ات واجلرمية إدارة فعَّخدِّراملاملعين بكتب املإدارة   )أ(  
 ؛ات واجلرميةخدِّراملاملعين بكتب املتنفيذ الواليات املنوطة ب  )ب(  

مـني العـام، تـشمل املـشورة الـسياسية          تقدمي مدخالت ومسامهات فنيـة إىل األ        )ج(  
ات ومنـع اجلرميـة ومكافحـة الفـساد ومنـع           خـدِّر والتحليل السياسي، بـشأن مـسائل مكافحـة امل        

  اإلرهاب، يف شكل مواد تعريفية وبيانات ونقاط حوار؛
بقـضايا  لدى الدول األعضاء واجملتمـع املـدين إىل املناصـرة فيمـا يتعلـق               الدعوة    )د(  
 ومنع اجلرميـة ومكافحـة الفـساد ومنـع اإلرهـاب، مـن خـالل إلقـاء الكلمـات            تاخدِّرمراقبة امل 

وعقد املـؤمترات ونـشر املعلومـات واألنـشطة اإلعالميـة وإذكـاء وعـي اجلمهـور ومتثيـل األمـني                   
  العام يف املناسبات واحملافل الدولية، حسب االقتضاء؛

 الوثـائق وتقـدميها     الرصد املنتظم لُشَعب املكتب لـضمان االسـتمرار يف إعـداد            )ه(  
  إىل اهليئات التشريعية يف الوقت املناسب؛

ات ومنــع اجلرميــة خــدِّردعــم اجلهــود املتعــددة األطــراف يف جمــال مكافحــة امل    )و(  
ومكافحة الفساد ومنع اإلرهاب، والتعاون مع الـدول األعـضاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة                

  يمي؛واجملتمع املدين، مبا يف ذلك على الصعيد اإلقل
أو األنـشطة املتعلقـة باهليئـات التـشريعية واملـؤمترات           /التحضري لالجتماعـات و     )ز(  

ات، وجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، ومـؤمتر             خدِّرجلنة امل مثل  واالجتماعات ذات الصلة،    
األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، ومــؤمتر الــدول          

راف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ومؤمتر األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة                 األط
  شطة وتقدمي اخلدمات الفنية إليها؛أو األن/اجلنائية، وتنظيم تلك االجتماعات و

إجراء تقييمات مستقلة للمشاريع وتقييمات متعمقـة وتقييمـات ذاتيـة جلميـع               )ح(  
  .ية واملشاريع املنفذةالربامج والربامج الفرع
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 ١٠اجلدول 
    التوجيه التنفيذي واإلدارة: إسقاطات املوارد  

  بآالف دوالرات (املوارد 
 الوظائف  )الواليات املتحدة

 ٢٠١٥‐ ٢٠١٤ ٢٠١٣‐ ٢٠١٢  ٢٠١٥‐ ٢٠١٤ ٢٠١٣‐ ٢٠١٢ الفئة

       األموال العامة الغرض  -ألف
 ٤  ٤  ٥٩١,٨ ٣٨٥,٣١ ١ املتصلة بالوظائف  
 - -  ٣٠٢,٨ ٣٥٨,٩  املتصلة بالوظائفغري  
  ٤ ٤  ٨٩٤,٦ ١ ٧٤٤,٢ ١ اجملموع الفرعي  

    دعم الربامجأموال تكاليف   -باء

 ٧ ٢  ٩٠٥,٠ ١ ٥٦٢,٦ املتصلة بالوظائف  
 - -  ٨٨,٦  - غري املتصلة بالوظائف  
 ٧ ٢  ٩٩٣,٦ ١ ٥٦٢,٦ اجملموع الفرعي  
     الغرضخصَّصةاألموال امل  -جيم

 ١ ١  ٦٨٧,٤ ٠٧٣,٦ ١ اتخدِّرصندوق برنامج امل  
 - -   - - صندوق برنامج اجلرمية  
  ١ ١ ٠٧٣,٦٦٨٧,٤ ١ اجملموع الفرعي  
    امليزانية العادية  -دال

 ١٣ ٩٤٤,٩١٣ ٧١٠,٩٣ ٣ املتصلة بالوظائف  
 - - ٢٩٥,٨٢٧١,٣  املتصلة بالوظائفغري  
 ١٣ ١٣ ٢١٦,٢ ٠٠٦,٧٤ ٤ اجملموع الفرعي  
 ٢٥ ٢٠ ٧٩١,٨ ٣٨٧,١٨ ٧  اجملموع  

    
 دوالر تكـاليف أربـع وظـائف يف مكتـب           ١ ٨٩٤ ٦٠٠ هاة الغرض قـدر   ي موارد عام  تغطِّ  -٥٤

مـــوارد غـــري متـــصلة تغطـــي  و،)٣-، واحـــدة ف٤-، اثنتـــان ف١-واحـــدة مـــد(املـــدير التنفيـــذي 
. ، وســفر املــوظفني، والــضيافةبالوظــائف تكــاليف املــساعدة املؤقتــة العامــة، واالستــشاريني واخلــرباء 

  :ا ما يليأساس ٢٠١٣-٢٠١٢ دوالر على مدى الفترة ١٥٠ ٤٠٠د الزيادة الصافية البالغة وجتسِّ
ــدة يف مكتــب املــدير    )أ(   ــرامج   املــدير/العــام إنــشاء وظيفــة جدي التنفيــذي ملوظــف ب

خـالل الكلمـات    التنفيذي من    املدير/العام املديراتصاالت  ، بغية حتسني    )٣-ف(لشؤون التواصل   
وسـائط اإلعـالم     مع وسائط اإلعالم والعالقات مع الصحافة واملقابالت مـع           التواصلواملدونات و 

التنفيـذي   املـدير /العـام  ، األمر الذي سيفضي إىل إيصال فحوى رسـائل املـدير          ) دوالر ٣١٦ ١٠٠(
ف وســوف يقــدم موظــ.  كليهمــابــصورة أكثــر فعاليــة ودقــة علــى الــصعيدين الــداخلي واخلــارجي 
والبيانـات ونقـاط احلـديث      طـب   اخلالربنامج الـدعم للمتحـدث الرمسـي وكاتـب اخلطـب يف إعـداد               
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يف جمـال املـواد     يف أعمال املتحدث الرمسي وكاتب اخلطب       وسيساهم   ،التنفيذي املدير/العام لمديرل
  خبارية؛النشرات الصحفية ومقاالت الرأي واملقاالت اإلاملكتوبة، مثل 

إىل بنــد أمــوال  ) ٢-ف(يفــة موظــف الــربامج املــساعد    حتويــل تكــاليف وظ   )ب(  
 الــذي تتــسم بــه مهــام تلــك الوظيفــة       الــدعم الــشامل تكــاليف دعــم الــربامج، نظــرا لطــابع    

  ؛) دوالر٢٥٤ ٩٠٠(
  ؛) دوالر١٤٥ ٣٠٠(تكاليف املرتبات ازدياد   )ج(  
 دوالر  ٥٦ ١٠٠يف شكل اخنفاض مببلـغ قـدره        عن الزيادات،   تعويض جزئي     )د(  
  .رد غري املتصلة بالوظائفيف املوا
 دوالر تكـاليف    ١ ٩٩٣ ٦٠٠ اوتغطي موارد من أموال تكاليف دعم الـربامج قـدره           -٥٥

ــذي     ــدير التنفيــ ــب املــ ــائف يف مكتــ ــب ( خ ع ١، و٢- ف٢، و٤- ف٢(مخــــس وظــ الرتــ
د الزيـادة   وجتـسِّ )). الرتـب األخـرى   ( خ ع    ٢(، ووظيفتني يف وحدة التقييم املستقل       ))األخرى

  :ما يلي ٢٠١٣-٢٠١٢ دوالر على مدى فترة السنتني ١ ٤٣١ ٠٠٠مببلغ قدره 
املـدير التنفيـذي ملوظـف قـانوين        /إنشاء وظيفـة جديـدة يف مكتـب املـدير العـام             )أ(  

قـد  الـيت  سداء املشورة القانونية بـشأن املـسائل القانونيـة الفنيـة واإلجرائيـة املعقـدة،           إل) ٤-ف(
 والــدعم املؤســسي، واتفاقــات التعــاون والتمويــل،  تــشمل املــسائل املتــصلة بــاإلدارة والتنظــيم، 

املوظــف م يقــدِّوســوف ).  دوالر٣٨٧ ٧٠٠(واالشــتراء والعقــود، وســائر املــسائل التــشغيلية  
ر اخلـدمات   املدير التنفيذي بشأن مجيـع املـسائل القانونيـة ويـوفِّ          /املدير العام املشورة إىل   القانوين  

  املتحدة املوجودة يف فيينا؛القانونية لكيانات األمانة العامة لألمم 
إىل بند أمـوال تكـاليف      ) ٢-ف(حتويل تكاليف وظيفة موظف الربامج املساعد         )ب(  

ويـساعد موظـف الـربامج املـساعد        ).  دوالر ٢٥٤ ٩٠٠(لربامج يف مكتب املـدير التنفيـذي        ادعم  
جلـني املتوسـط   املدير التنفيذي وكذلك أنـشطتهما يف األ   /على تنسيق األنشطة اليومية للمدير العام     

والطويـــل فيمـــا يتعلـــق باجلدولـــة وخطـــط الـــسفر، كمـــا يـــدير املراســـالت، ويـــساعد يف متابعـــة  
  تنفيذها، ويتأكد من االمتثال ملعايري اجلودة وااللتزام باملواعيد النهائية؛املطلوب اإلجراءات 

 )٢-ف(إنشاء وظيفة جديدة يف مكتب املدير التنفيذي ملوظف برامج مساعد             )ج(  
 ٢٠١٥-٢٠١٤ متكــني املكتــب مــن الوفــاء بااللتزامــات املتزايــدة اخلاصــة بفتــرة الــسنتني  بغيــة

ــا    ).  دوالر٢٥٤ ٩٠٠( ــال التحــضريية لألحــداث واملب ــات األعم ــذه االلتزام ــشمل ه درات وت
عـام  يف   من قبيل االستعراض الرفيع املستوى الـذي سـيجري           الرئيسية ذات الصلة بالسياسات،   
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األعضاء لإلعالن السياسي وخطة العمل بـشأن التعـاون الـدويل            خبصوص تنفيذ الدول     ٢٠١٤
 العامليـة؛ وخريطـة الطريـق حنـو        اتخدِّرصوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة امل      

؛ ٢٠١٦ عـام يف  عقد   العاملية اليت ستُ   اتخدِّرالدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة امل      
ــة يف اتخــدِّراملاملعــين بكتــب املومــسامهة  ــد واجلرمي ــام   حتدي ــد ع ــا بع ــة مل . ٢٠١٥  خطــة التنمي

 وفيمـــا بـــني اتوســـوف يـــساعد موظـــف الـــربامج املـــساعد علـــى التنـــسيق يف جمـــال الـــسياس  
الوكاالت، ويسهم يف إدارة تدفق املعلومـات واملراسـالت الـواردة إىل املكتـب والـصادرة عنـه،                  

بـشأن املـسائل الـيت تقتـضي التنـسيق،          اجلرميـة    و اتخـدِّر املعـين بامل  مـع ُشـَعبِ املكتـب       يتواصل  و
املــسائل اهلامــة املتعلقــة َعب يف ني الــشُّويــدعم أنــشطة التنــسيق الــيت يــضطلع هبــا املكتــب فيمــا بــ 

   والربامج واإلدارة؛ كما يقوم بإعداد املالحظات التوجيهية وحماضر اجللسات؛بالسياسات
ملـساعد فريـق مـن فئـة خ ع     إنشاء وظيفة جديـدة يف مكتـب املـدير التنفيـذي          )د(  

املــدير /بغيــة تــوفري الــدعم اإلداري ملختلــف األفرقــة يف مكتــب املــدير العــام  ) الرتــب األخــرى(
  ؛) دوالر٢٠٦ ٦٠٠(التنفيذي، تشمل ستة موظفني فنيني 

فئـة خ ع    الإنـشاء وظيفـة جديـدة يف وحدة التقييم املستقل ملساعد فريـق مـن               ) ه(  
أنـشطة التقيـيم احملـددة الـيت تـضطلع          دعـم   ئيس الوحدة، وكذلك    بغية دعم ر  ) الرتب األخرى (

ــشتمل عليهــا   هبــا الوحــدة واخلطـــوات   ــزة الــيت ت ـــزِّ املتمي ــا يع ــيم، م ــايل جـــودة  دورة التقي ز بالت
  ؛) دوالر٢٠٦ ٦٠٠(خدمات التقييم ومنتجاته 

  ؛) دوالر٣١ ٧٠٠(تكاليف املرتبات ازدياد   )و(  
ــغ    )ز(   ــادة مببل ــب     دوالر يف٣٧ ٢٠٠زي ــصلة بالوظــائف يف مكت ــوارد غــري املت  امل

املدير التنفيذي للوفاء بالطلب املتزايد على سفر املدير التنفيذي وموظفيه إىل املكاتـب امليدانيـة               
ُبْعد والرسـوم   عن  ، ولتغطية تكاليف توفري خدمة الوصول       ) دوالر ٣٠ ٠٠٠(وبلدان املشاريع   

  ؛) دوالر٧ ٢٠٠( التنفيذي السنوية للهواتف النقالة ملوظفي مكتب املدير
ــغ    )ح(   ــادة مببل ــائف يف وحــدة     ٥١ ٤٠٠زي ــصلة بالوظ ــوارد غــري املت  دوالر يف امل

مواصلة صـيانة وحتـديث تطبيقـات التقيـيم احلاليـة يف نظـام              ‘ ١‘ :التقييم املستقل لتغطية ما يلي    
تهيـة  لتقييمـات املن  ع التوصـيات يـشمل ا     بُّ واستحداث نظام لتت   ،إدارة املعلومات الربناجمية واملالية   

اخلربة املتخصصة، غري املتـوافرة داخليـا، يف        ‘ ٢‘بالفعل والتقييمات اليت ترد بشكل متواصل؛ و      
د ْعـــن ُبعـــخدمـــة الوصـــول ‘ ٣‘؛ و) دوالر٤٩ ٨٠٠(اجملـــاالت التقنيـــة للتقييمـــات املتعمقـــة  

  ). دوالر١ ٦٠٠(والرسوم السنوية للهواتف النقالة ملوظفي الوحدة 
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 ٢٠١٥-٢٠١٤ مـــن امليزانيـــة الربناجميـــة املقترحـــة للفتـــرة     ١٦ البـــاب وُتعـــرض يف  -٥٦
ي ويغطِّـ . احتياجات مكتب املدير التنفيذي ووحدة التقييم املستقل مـن مـوارد امليزانيـة العاديـة              

 دوالر، بعــد إعــادة تقــدير التكــاليف، يف إطــار هــذا البــاب، النفقــات اخلاصــة  ١ ٧٣٢ ٤٠٠ مبلــغ
لــتمكني  واملــوارد غــري املتعلقــة بالوظــائف، الالزمــة  )كيــل األمــني العــامو(بوظيفــة املــدير التنفيــذي 

، ٥- ف ١(أيـضا وظـائف وحـدة التقيـيم املـستقل           املبلـغ   ويـشمل   . املكتب من االضطالع بوظائفه   
لوظيفـة  اآلجـل    دوالر إىل األثـر      ١٨٥ ٦٠٠وتعزى الزيادة مببلغ قـدره      ). ٣-ف ١ ،٤-ف ١

ا ، يقابلـها ختفـيض مقتـرح وفقـ        ٢٠١٣-٢٠١٢نتني   أنـشئت يف فتـرة الـس       ٤-واحدة برتبـة ف   
 يف البنود غـري املتـصلة بالوظـائف، يـشمل اخلـرباء االستـشاريني               ٦٧/٢٤٨لقرار اجلمعية العامة    

 من امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة للفتـرة       ١ن اجلزء جيم من الباب      وُيبيِّ. وسفر املوظفني والضيافة  
 ٢ ٤٨٣ ٨٠٠ي مبلـغٌ قـدره       ويغطِّـ  .كتب املدير العام   موارد امليزانية العادية مل    ٢٠١٥-٢٠١٤

، ٥-واحـدة ف (، تكاليف تسع وظـائف  ١دوالر، بعد إعادة تقدير التكاليف، يف إطار الباب  
الرتـــب (ع  أربـــع خو، )الرتبـــة الرئيـــسية(واحـــدة خ ع و، ٣-واحـــدة فو، ٤-اثنتـــان فو

املــساعدة املؤقتــة وســفر مــوارد غــري متــصلة بالوظـائف تغطــي تكــاليف  كمــا يــوفِّر ، ))األخـرى 
ويف حــني أن مكتــب املــدير العــام مــدمج مبكتــب املــدير  . املــوظفني وتكــاليف تــشغيلية أخــرى 

 الدعم، جتدر اإلشارة إىل أن املدير العام يضطلع أيضا مبسؤولية متثيل األمـني             له رالتنفيذي ويوفِّ 
دة يف فيينــا، مبــا يف ذلــك العــام يف فيينــا، وعــن التوجيــه التنفيــذي واإلدارة ملكتــب األمــم املتحــ 

احلكومـة املـضيفة    والتواصل مع   مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ودائرة األمم املتحدة لإلعالم،         
  .والبعثات الدائمة واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية الكائنة يف فيينا

 دوالر، ُتجــسِّد ٦٨٧ ٤٠٠ الغــرض مببلــغ قــدره   خمصَّــصةوســوف ُتــساعد نفقــات     -٥٧
، علـى الوفـاء     ٢٠١٣-٢٠١٢عـن الفتـرة     )  يف املائـة   ٣٦,٠( دوالر   ٣٨٦ ٢٠٠فاضا قدره   اخن

وسـوف ُتـستخدم تلـك املـوارد     . باحلد األدىن املطلوب الستمرار عمـل وحـدة التقيـيم املـستقل     
لكي تتيح للوحدة مواصـلة دورهـا القيـادي يف التقييمـات الربناجميـة ذات األمهيـة االسـتراتيجية                 

ا لقواعد ومعـايري فريـق      وفقمن مصادرها األصلية    مجع البيانات   ذلك  مل  وسوف يش . للمنظمة
 التقيــيم علــى نطــاق كــذلك املــشاركة واإلســهام يف مبــادراتاألمــم املتحــدة املعــين بــالتقييم، و

وسـوف ُتـستخدم املـوارد أيـضا لتعزيـز ثقافـة            . فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم    مثل  املنظومة،  
 واجلرميـة، مبـا يـضمن االسـتفادة الكاملـة مـن             اتخـدِّر املاملعـين ب  كتب  امل  عامة يف بصفة  املساءلة  

تـصدرها  اليت  ددة  بالتوصيات احمل نتائج التقييم من خالل استثمارات استراتيجية متعددة، عمال         
  .أجهزة الرقابة واملدير التنفيذي والدول األعضاء
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    برنامج العمل  -سابعاً  
  مة عرب الوطنية رمية املنظَّ مكافحة اجل- ١الربنامج الفرعي     

    اتخدِّراملشروع بامل واالجتار غري
ــوىل   -٥٨ ــعبةتت ــامج الفرعــي     ُش ــة عــن الربن ســينفَّذ و .١ شــؤون املعاهــدات املــسؤولية الفني

 من اإلطـار    ١٣ من الربنامج    ١يف الربنامج الفرعي    املفصَّلة  وفقا لالستراتيجية   الربنامج الفرعي   
  .٢٠١٥-٢٠١٢ واستراتيجية الفترة ٢٠١٥-٢٠١٤االستراتيجي للفترة 

ــة املنظَّ    وحيــدِّ  -٥٩ ــشأن إجــراءات مكافحــة اجلرمي ــامج املواضــيعي ب ــة عــ د الربن ــة م رب الوطني
ــشروع بامل  ــري املـ ــار غـ ــدِّرواالجتـ ــرة خـ ــة   ٢٠١٥-٢٠١٤ات للفتـ ــة املنظمـ ــع اجلرميـ ــياَق منـ  سـ

عمـل  ويبـّين   ،ذا الـشأن  واملشاكل والتحديات املطروحة هب،ومكافحتها يف عامل آخذ يف العوملة  
املكتب ملـساعدة البلـدان يف وضـع اسـتراتيجيات وسياسـات وخطـط عمـل وبـرامج ومـشاريع                    

والربوتوكــوالت الثالثــة امللحقــة هبــا، فــضال عــن  اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة ختــص مجيــع جوانــب 
الجتـار  امـن بينـها   ويشمل ذلك مكافحة جرائم . اتخدِّراالتفاقيات الدولية الثالث ملكافحة امل    

 واألســلحة الناريــة واملــوارد الطبيعيــة؛ واالجتــار بالبــشر وهتريـــب       اتخــدِّر غــري املــشروع بامل  
واجلـرائم  واجلـرائم املرتكبـة يف البحـر؛     املهاجرين؛ واجلـرائم اخلطـرية، مبـا فيهـا غـسل األمـوال؛              

عـادن  غـري املـشروع باألدويـة املغـشوشة وامل     جـرائم الفـضاء احلاسـويب، واالجتـار     مثـل   املستجدة  
دعـم  ويسعى الربنـامج املواضـيعي إىل حتقيـق تـوازن بـني        . واالجتار باملمتلكات الثقافية  النفيسة،  

عن طريق وضع أطر تشريعية وتنظيميـة وفقـاً         (أهداف تنمية القدرات املؤسسية على املدى الطويل        
كومـات الـدول    والعمـل بالـشراكة مـع ح      ) لالتفاقيات واملعايري والقواعد الدولية، على سـبيل املثـال        

ــق       ــذاً ملموســاً يركــز علــى حتقي ــسياسات تنفي ــذ أولوياهتــا واســتراتيجياهتا يف جمــال ال األعــضاء لتنفي
 ،٢٠١٥-٢٠١٤وحالياً يتألف الربنـامج املواضـيعي، الـذي سـوف يـنقح يف فتـرة الـسنتني                . النتائج
  :املتعلقة باملواضيع الثالثة التاليةفرعية الربامج من ال

ي  واملعارف واالجتاهات الدولية، الذي يعىن بالدور املعيـار        اتسبرنامج السيا   )أ(  
يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة         ات واجلرميـة دعمـاً ملـؤمتر األطـراف          خـدِّر للمكتب املعـين بامل   

ويقـدم املكتـب املـساعدة      . اتخـدِّر  امل ملراقبـة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة واالتفاقيـات الدوليـة            
 والربوتوكوالت امللحقة هبا وتنفيذها، وكـذا       صديق على اتفاقية اجلرمية املنظمة    التقنية لتيسري الت  

ات، مبا يف ذلك من خالل إسداء املـشورة القانونيـة، وعقـد             خدِّراالتفاقيات الدولية ملكافحة امل   
وعالوة على ذلك، يـضع املكتـب أدلـة         . دورات التدريب على بناء القدرات، وتوفري األدوات      

 ، اجلرميـة املنظمـة    حملاربـة تـشريعية منوذجيـة     لدويل يف املـسائل اجلنائيـة، وأحكامـاً         بشأن التعاون ا  
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ــشطة       ــة، ويــضطلع بأن ــصلة باجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني ــة إلدارة املعــارف املت ــستحدث بّواب وي
 لترويج التعاون القضائي الدويل؛

قليمــي، برنـامج بنـاء القـدرات واملـساعدة التقنيــة علـى الـصعيدين الـوطين واإل         )ب(  
ضمان التنفيــذ الفعــال التفاقيــة اجلرميــة املنظمــة أعمالــه املتعلقــة بــالــذي يــسترشد بــه املكتــب يف 

وإجيـاد  والدعم الـتقين    تخصصة  املتقنية  الساعدة  املوالربوتوكوالت امللحقة هبا، عن طريق تقدمي       
الــيت ثبــت لـنُُّهج  اوتعمــيم ) مثــل القـوانني النموذجيــة والـربامج التدريبيــة واألدلـة   (أدوات عامليـة  

، الـيت ميكـن أن      )واملعـايري الدوليـة     اإلفراديـة  عـن طريـق الكتيبـات ودراسـات احلـاالت         (جناحها  
يـق الـربامج    عـن طر  وفقاً لالحتياجـات    املساعدة التقنية وإعداد الربامج     تصلح كأرضية لتكييف    

 منـها الربنـامج   وتوضع تلك النهج موضـع التنفيـذ بواسـطة بـرامج عامليـة،        . اإلقليمية أو القطرية  
الربنـامج العـاملي    العاملي لتعزيز قدرات الـدول األعـضاء علـى منـع اجلـرائم املنظمـة واخلطـرية، و                 

، والربنـامج العـاملي بـشأن األسـلحة         وعائدات اجلرميـة ومتويـل اإلرهـاب       ملكافحة غسل األموال  
 ؛والربنامج العاملي ملراقبة احلاوياتالنارية، 

 وهتريب املهـاجرين، اسـتناداً إىل الواليـات املوكلـة إىل            مكافحة االجتار بالبشر    )ج(  
املكتب مبوجب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء واألطفـال،             
وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو، املكمِّـل التفاقيـة األمـم                   

ويواصل املكتب دعمه للـدول األعـضاء بـالترويج         . وطنيةاملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ال     
لتصدي بكيفية شاملة ومتكاملـة ومتماسـكة للتحـديات العديـدة الـيت يطرحهـا االجتـار              للتدابري  

وتظــل خطــة عمــل األمــم املتحــدة العامليــة   . وبتنفيــذ تلــك التــدابري هتريــب املهــاجرين بالبــشر و
يف لتـرويج الـسياسات     املكتـب   حيتاجه  ي الذي   الزخم السياس توفر  ملكافحة االجتار باألشخاص    

األركــان املــبين علــى الجتــار بالبــشر ولبنــاء القــدرة علــى التنــسيق  املناهــضة لاألوســاط الدوليــة 
التـزام املكتـب بآليـات      ويشكل  . األربعة املتمثلة يف املنع واحلماية واملالحقة القضائية والشراكة       

  .رويج التعاون على صعيد املنظومةالتنسيق بني الوكاالت خطوة هامة يف سبيل ت
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 ١١اجلدول 
     ومقاييس األداءأهداف فترة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز    
، عـن طريـقاتخـدِّر تعزيز التدابري الفعالة ملواجهة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالجتار غري املشروع واالجتار غري املـشروع بامل               : اهلدف

   . اتفاقيات األمم املتحدة ذات الصلة على الصعيدين املعياري والتنفيذيتيسري تنفيذ
 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

  طلب  زيادة املساعدة التقنية املقدمة، بناء على  )أ(
   التصديق على االتفاقيات لتشجيعالدول األعضاء، 
مم املتحدة  واتفاقية األاتخدِّرالدولية ملراقبة امل

 اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتا  ملكافحة

عدد الدول األطراف اليت تصّدق على اتفاقية األمم املتحدة  ‘١‘  )أ(
 من املكتبملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية مبساعدة 

 مقاييس األداء
 )عدد التصديقات اإلضافية على االتفاقية(

  ١٣: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
  ١٠: ٢٠١٣-٢٠١٢ديرات الفترة تق

 ٥: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

عدد الدول األطراف اليت تصّدق على بروتوكوالت اتفاقية األمم ‘٢‘ 
 كتبمن املاملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية مبساعدة 

  مقاييس األداء 
 التصديقات اإلضافية على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار عدد(

ل التفاقية األمم املتحدة باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمِّ
 )ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

 ١٢: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة  
   ٥: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة  

 ٣: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
عدد التصديقات اإلضافية على بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن ( 

والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية طريق الرب 
 ) املنظمة عرب الوطنية

  ٧: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
  ٥: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

   ٣: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
األسلحة  عدد التصديقات اإلضافية على بروتوكول مكافحة صنع ( 

الجتار هبا بصورة غري مشروعة، النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية وا
 )املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  ١٠: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
  ١٠: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

 ٦: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
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 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

 استعراض تنفيذها التفاقية األمم يتمعدد الدول األطراف اليت   ‘٣‘ 
 مية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتااملتحدة ملكافحة اجلر

 مقاييس األداء
 ال ينطبق: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

 ال ينطبق: ٢٠١٣-٢٠١٢الفترة تقديرات 
 ال ينطبق: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

 رغم أن جلنة الربنامج والتنسيق ،مل يعد هذا املؤشر ينطبق: مالحظة 
 املتحدة ملكافحة وافقت عليه، ألن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم
 يف عام  املعقودةاجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف دورته السادسة

ينشئ آلية الستعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة اجلرمية  ، مل٢٠١٢
والقرار املتعلق بآلية االستعراض من اختصاص الدول . املنظمة

 .األطراف يف اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة
  مكافحة  إلقليمي والدويل يفزيادة التعاون ا  )ب(

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، واالجتار غري املشروع، 
من  مبساعدة ،اتخدِّرباملواالجتار غري املشروع 

 وفقاً لواليته كتبامل

ضعت ملكافحة اجلرمية عدد املبادرات اإلقليمية اليت ُو ‘١ ‘)ب(
اقات التعاون  من خالل اتف،املنظمة عرب الوطنية واالجتار غري املشروع

   أو دعمها/رها املكتب واليت يسَّ
 مقاييس األداء

 )تراكمي (٣: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
 )تراكمي (٥: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
 )تراكمي (١٠: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

زة من خالل املكتب ويف سياق عدد اآلليات املنشأة أو املعزَّ  ‘٢‘ 
ع على تعزيز التعاون وتبادل الواليات املوكولة إليه هبدف التشجي

املعلومات بني أجهزة العدالة اجلنائية داخل احلدود وعربها، مبا يف 
 ذلك ألغراض مكافحة غسل األموال

 مقاييس األداء
 )تراكمي (٥١: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

 )تراكمي (٥٤: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
 )تراكمي (٥٤: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

 والتعاون بني وكاالت األمم املتحدة األعضاء يف تعزيز التنسيق‘ ٣‘ 
 فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت ملكافحة االجتار باألشخاص

   األداءمقاييس 
 )الفريق عدد اجتماعات التنسيق املعقودة مع الوكاالت األعضاء يف(

 )تراكمي (٣: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
 )تراكمي (٤: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

 )تراكمي (٦: ٢٠١٥-٢٠١٤ترة هدف الف
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 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

  )عدد ورقات السياسات اليت مت إعدادها( 
  صفر: ٢٠١١-٢٠١٠

  )تراكمي (٥: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
 )تراكمي (٧: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

  زيادة قدرة األمانة على دعم الدول األعضاء،   )ج(
بناء على طلبها، يف اختاذ إجراءات فعالة ضد اجلرمية 

  صوص املسائل املستجدة عرب الوطنية وخباملنظمة 
منها    وجرائم حمددة، يف جماالتاتخدِّرامليف جمال 

، وغسل األموال، اتخدِّرباملاالجتار غري املشروع 
   واالجتار باألشخاص، وهتريب املهاجرين، وكذلك

 االجتار غري املشروع باألسلحة النارية

كتب يف جمايل امليقّدمها لمساعدة اليت املتلقية ل عدد البلدان ‘١‘) ج(
 تعزيز املؤسسات وبناء القدرات 

  مقاييس األداء
املكتب يف تعزيز املؤسسات من عدد البلدان اليت تتلقى مساعدة (

 )املراقبة وعملياهتاوبناء القدرات يف جمال أمن احلدود وآليات 
 ٢٠: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

 ٢٠: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
 ٢٠: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

املكتب يف تعزيز املؤسسات من عدد البلدان اليت تتلقى مساعدة ( 
وبناء القدرات يف جماالت االجتار غري املشروع، واجلرمية املنظمة عرب 

الوطنية، واالجتار غري املشروع باألسلحة النارية، ومراقبة األسلحة 
  )اتخدِّرالنارية، واالجتار غري املشروع بامل

   ٢٠: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
   ٢٠: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

 ٢٠: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
عدد االستراتيجيات والسياسات اليت وضعتها البلدان اليت   ‘٢‘ 

تتلقى املساعدة من املكتب هبدف منع ومكافحة غسل األموال ومتويل
 اإلرهاب، وبغية تيسري مصادرة األصول اإلجرامية

  مقاييس األداء 
جيات والسياسات الرامية إىل مكافحة غسل عدد االستراتي(

  )مكافحة متويل اإلرهاب/األموال
  )تراكمي (٤٨: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  )تراكمي (٥٢: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
 )تراكمي (٥٧: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

  )عدد التدابري املتخذة ملصادرة األصول اإلجرامية( 
  )تراكمي (١٥: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
  )تراكمي (١٧: ٢٠١٣-٢٠١٢ت الفترة تقديرا

 )تراكمي (١٩: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
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 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

عدد الدول األعضاء اليت تستفيد من املساعدة اليت يقّدمها   ‘٣‘ 
املكتب يف اعتماد أو تكييف أو مراجعة التشريعات احمللية تنفيذا ألحكام

قية األمم ات واجلرمية، وال سيما اتفاخدِّرالصكوك القانونية املتعلقة بامل
 املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتا

  مقاييس األداء 
  ال ينطبق: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

   ٢٠: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
 ٢٠: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

أو يدعمه املكتب من األدوات واملمارسات /زيادة ما ييسره و  ‘٤‘ 
ية املتعلقة مبكافحة اجلرمية املنظمة عرب أو التنفيذ/اجليدة القانونية و

  الوطنية
  مقاييس األداء

   ٥: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
   ٨: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

 ٨: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
    

    العوامل اخلارجية    
ــي        -٦٠ ــا يل ــراض م ــى افت ــة عل ــه املتوقع ــه وإجنازات ــامج الفرعــي أهداف : ُينتظــر أن حيقــق الربن

معاهــدات ( األعــضاء لالنــضمام إىل اتفاقيــات ومعاهــدات األمــم املتحــدة   اســتعداد الــدول )أ(
كافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت         األمم املتحدة مل  ، واتفاقية   اتخدِّرمراقبة امل 

ألحكـام  وقـدرهتا علـى االمتثـال       التـزام الـدول األعـضاء باالمتثـال         ) ب(وتنفيـذها؛   ) امللحقة هبا 
 واجلرمية املنظمة واالجتار غري املشروع، مبـا يف ذلـك           اتخدِّرفاقيات املتعلقة بامل  املعاهدات واالت 

ووفاؤهـا  ،  االجتار باألشخاص، وهتريب املهاجرين واألسلحة النارية يف مجيع أشكاله ومظـاهره          
ــصلة   ـــزاماهتا ذات ال ــاإلبالغبالت ــة مبوجــب املعاهــدات؛    ب ــات املطلوب ــا يف ذلــك تقــدمي البيان ، مب

يئـات  اهلاد الـدول األعـضاء لتنفيـذ التوجيهـات الـسياساتية الـصادرة عـن األجهـزة و          استعد )ج(
عدم حدوث عجز كـبري     ) د( واجلرمية؛   اتخدِّرباملاملتعلقة  املنشأة مبوجب املعاهدات    التشريعية  

يف املوارد اخلارجة عن امليزانية، وتوافر اخلربة املتخصصة لتقـدمي املـساعدة يف الوقـت املناسـب؛                 
  .دم حيلولة األوضاع على األرض دون تنفيذ األنشطة املقررةع ) ه(
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    النواتج    
  :خالل فترة السنتني، سُتنَجز النواتج النهائية التالية  -٦١

  ):امليزانية العادية(تقدمي اخلدمات للهيئات احلكومية الدولية وهيئات اخلرباء   )أ(  
  :اجلمعية العامة  ‘١‘  
ر عـن أعمـال مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم         تقريـ : وثائق اهليئـات التداوليـة        

  ؛)١(املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
  :اتخدِّرجلنة امل  ‘٢‘  
ــة لالجتماعـــات   -أ     ــة ودورات : تقـــدمي اخلـــدمات الفنيـ اجللـــسات العامـ

  ؛)٤٠(بعة للهيئات الفرعية للجنة األفرقة العاملة التا
  ؛)٨ (اتخدِّرثائق معلومات أساسية للجنة املو: وثائق اهليئات التداولية  -ب    
ــة امل  ‘٣‘   ــة باالجتــار غــري املــشروع بامل  : اتخــدِّرجلن ــة املعني ــة الفرعي  اتخــدِّراللجن

  :ـني األدىن واألوسطواملسائل ذات الصلة يف الشرق
االجتاهـات اإلقليميـة لالجتـار      ب ورقـة اجتمـاع متعلقـة     : وثائق اهليئات التداوليـة       

  ؛ )٢(الوسطى  الشرقني األدىن واألوسط وجنوب غرب آسيا وآسيا يفغري املشروع 
املعنيــة بإنفــاذ قــوانني   الوطنيــة األجهــزة ، اجتمــاع رؤســاء  اتخــدِّرجلنــة امل  ‘٤‘  
  :ي الكاريبات، أمريكا الالتينية وخدِّرامل
االجتاهـات اإلقليميـة لالجتـار      ب ورقـة اجتمـاع متعلقـة     : وثائق اهليئات التداوليـة       

  ؛)٢(ي  الالتينية والكاريب أمريكا يف منطقة اتخدِّربامل
املعنيــة بإنفــاذ قــوانني    الوطنيــة األجهــزة، اجتمــاع رؤســاء  اتخــدِّرجلنــة امل  ‘٥‘  
  :ات، أوروباخدِّرامل
االجتاهـات اإلقليميـة لالجتـار      متعلقـة ب   ورقـة اجتمـاع   : وثائق اهليئات التداوليـة       

  ؛ )١( يف أوروبا اتخدِّربامل
املعنيــة بإنفــاذ قــوانني    الوطنيــة األجهــزة، اجتمــاع رؤســاء  اترخــدِّجلنــة امل  ‘٦‘  
  :واحمليط اهلادئات، آسيا خدِّرامل
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االجتاهـات اإلقليميـة لالجتـار      متعلقـة ب   ورقـة اجتمـاع   : وثائق اهليئات التداوليـة       
  ؛)٢( آسيا واحمليط اهلادئمنطقة  يف اتخدِّربامل

ــة امل  ‘٧‘   ــزة ا خــدِّرجلن ــوانني امل ات، اجتمــاع رؤســاء األجه ــاذ ق ــة إلنف ات، خــدِّرلوطني
  : أفريقيا

االجتاهـات اإلقليميـة لالجتـار      ورقـة اجتمـاع متعلقـة ب      : وثائق اهليئات التداوليـة       
  ؛ )٢( يف أفريقيا اتخدِّربامل

  :جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ‘٨‘  
الـدويل  مسامهات يف تقرير األمني العـام عـن التعـاون           : وثائق اهليئات التداولية      

  ؛)٢(مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والفساد  يف
مـــــؤمتر األطـــــراف يف اتفاقيـــــة مكافحـــــة اجلرميـــــة املنظمـــــة عـــــرب الوطنيـــــة    ‘٩‘  

  : وبروتوكوالهتا
؛ )١٠(اجتماعـات املكتـب املوسـع للمـؤمتر     : تقدمي اخلـدمات الفنيـة لالجتماعـات        -أ   

؛ الفريق العامـل    )٨(اد اجلديدة للجرمية املنظمة     األحكام النموذجية املتعلقة باألشكال واألبع    
؛ الفريــق العامــل احلكــومي )٨(احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية املعــين بامللكيــة الثقافيــة  

؛ تقـدمي اخلـدمات الفنيـة الجتماعـات         )٨(الدويل املفتوح العـضوية املعـين باألسـلحة الناريـة           
؛ الفريـق العامـل املعـين بتـهريب     )٢٠() دورة واحـدة مـدهتا أسـبوع واحـد      (مؤمتر األطراف   

  ؛)٨( ؛ الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص)٨(املهاجرين 
لمــؤمتر ووثــائق لوثــائق معلومــات أساســية : وثــائق اهليئــات التداوليــة  -ب    

ــة     )٢٨(صــلة  أخــرى ذات ــة العامل ــية لألفرق ــات أساس ــائق معلوم ــائق )٢٣(؛ وث ؛ وث
؛ تقريـر   )٤(املفتوح العـضوية املعـين باألسـلحة الناريـة          للفريق العامل احلكومي الدويل     

؛ تقرير الفريـق العامـل املعـين بالتعـاون الـدويل            )١(الفريق العامل املعين باالجتار بالبشر      
؛ )١(ؤمتر  املـ ؛ تقرير عن أعمـال      )١(؛ تقرير الفريق العامل املعين باملساعدة التقنية        )١(

عـن  للمـؤمتر   ؛ تقـارير    )١(تـهريب املهـاجرين     تقرير عـن أعمـال الفريـق العامـل املعـين ب           
  ؛)٤(مسائل خمتارة تتصل بتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا الثالثة 

ــة اخلــرباء املخصَّــ    -ج     ــات : صةأفرق ــق اجتماع ــاهيم   فري ــشأن املف خــرباء ب
الرئيسية اليت يتضمنها بروتوكول االجتـار باألشـخاص وبروتوكـول هتريـب املهـاجرين              

خــرباء بــشأن فريــق ؛ اجتمــاع )١(خــرباء بــشأن التعــاون الــدويل فريــق ؛ اجتمــاع )٣(
خــرباء فريــق ؛ اجتمــاع )١ (املــستجدةاألشــكال اجلديــدة واألبعــاد اجلديــدة للجــرائم  



 

V.13-87095 47 
 

  E/CN.7/2013/15
E/CN.15/2013/28

؛ اجتماع فريـق خـرباء     )١(إلعداد تعليق قانوين على األحكام ذات الصلة من االتفاقية          
ختــصة مــن أجــل مــساعدة  بــشأن وضــع أداة لتقيــيم االحتياجــات املهنيــة للــسلطات امل  

؛ اجتماعـات   )١(الدول األعضاء يف جمال مكافحة االجتـار بالبـشر وهتريـب املهـاجرين              
على مستوى األفرقـة العاملـة لفريـق التنـسيق املـشترك بـني الوكـاالت ملكافحـة االجتـار                    
باألشــخاص، خيــدمها املكتــب، عــن طريــق التــداول عــن ُبعــد أو باحلــضور الشخــصي    

؛ )١(خرباء لوضع خالصـة لقـضايا اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة               ؛ اجتماع فريق    )١٠(
؛ اجتماعــات فريــق )٢(اجتماعــات فريــق خــرباء ملستــشارين يف شــؤون إنفــاذ القــوانني 

  ؛)٢(خرباء ملناقشة التقدم احملرز يف تنفيذ أنشطة برنامج مراقبة احلاويات 
  ):امليزانية العادية(األنشطة الفنية األخرى   )ب(  
القـــوانني واللـــوائح املعتمـــدة مـــن الـــدول األطـــراف يف  : نـــشورات املتكـــررةامل  ‘١‘  

؛ )٦٠(ات وباجلرميـة تنفيـذا لتلـك االتفاقيـات          خـدِّر االتفاقيات الدولية املتعلقـة مبراقبـة امل      
؛ )١(طباعة اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة وبروتوكوالهتـا                  

ــوائح واإلجــرا   ــدويل    كتيــب عــن الل ــانوين ال ــاون الق ــة بالتع ــة املتعلق ؛ )١(ءات النموذجي
؛ دليــل )١(كتيــب عــن أعمــال الفــرع املعــين باجلرميــة املنظمــة واالجتــار غــري املــشروع     

؛ دليـل إرشـادي لـسن قـوانني وسياسـات سـليمة بـشأن        )١(السلطات الوطنية املختـصة   
يـل لألحكـام ذات الـصلة       ؛ دل )١(األشكال اجلديدة واألبعاد اجلديدة للجرائم املستجدة       

  ؛)١( ؛ نشرة عن األدوات القانونية)١(تعليق قانوين على هذه األحكام /يف االتفاقية
ورقات مسائل بشأن املفـاهيم الرئيـسية لربوتوكـول         : املنشورات غري املتكررة    ‘٢‘  

تقـدمي املـساعدة التقنيـة      ل؛ أداة   )٢(االجتار باألشخاص وبروتوكـول هتريـب املهـاجرين         
تقــدمي املــساعدة التقنيــة مــن ل؛ أداة )١(املهــاجرين   تنفيــذ بروتوكــول هتريــبمــن أجــل

  ؛ )١(أجل تنفيذ بروتوكول االجتار باألشخاص 
ــ: املــواد التقنيــة  ‘٣‘   د وتطــوير موقــع شــبكي لتقــدمي املــساعدة يف جمــال تبــادل   تعّه

لقـة بغـسل    ؛ نـشر الدراسـات والبحـوث املتع       )١( واملساعدة القانونية املتبادلة     املطلوبني
ــ)٢(األمـــوال  املختـــصة يف إطـــار الوطنيـــة د موقـــع شـــبكي مـــأمون للـــسلطات  ؛ تعّهـ

علومـــات بغـــرض املىل إصـــول و واجلرميـــة، للاتخـــدِّراملعاهـــدات الدوليـــة املتعلقـــة بامل
  ؛)١(القضائي  التعاون
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العــضوية يف : تقــدمي اخلــدمات الفنيــة لالجتماعــات املــشتركة بــني الوكــاالت    ‘٤‘  
 بـشأن املـسائل املتعلقـة باالجتـار         وتقـدمي الـدعم الفـين لـه       بـاهلجرة   ي املعـين    الفريق العـامل  

  ؛)٢(باألشخاص وهتريب املهاجرين 
ــشتركة   ‘٥‘   ــواتج امل ــة بتحــسني   : املــسامهة يف الن االشــتراك يف االجتماعــات املتعلق

منولث، واملنظمة البحرية الدولية، واملنظمة الدوليـة للـشرطة         والتعاون القضائي مع الك   
ــة ا ــول(جلنائيــ ــشرطة األورويب   )اإلنتربــ ــب الــ ــة، ومكتــ ــارك العامليــ ــة اجلمــ  ، ومنظمــ
، والوكالــة األوروبيــة للتعــاون القــضائي، والــشبكة القــضائية األوروبيــة،  )اليوروبــول(

  ؛)١(وجملس أوروبا، واحملكمة اجلنائية الدولية 
  ):ةاملوارد اخلارجة عن امليزاني/امليزانية العادية(التعاون التقين   )ج(  
إيفاد بعثات ملساعدة الدول األعـضاء بإسـداء املـشورة          : اخلدمات االستشارية   ‘١‘  

ــشأن مكافحــة االجتــ   ــة ب ــه  التقني ــة والكــشف عن ــة املزيف ــات  )٤ (ار باألدوي ــاد بعث ؛ إيف
حلـــضور االجتماعـــات واملـــؤمترات واملناســـبات الدوليـــة واإلقليميـــة مـــن أجـــل تعزيـــز 

يفـاد بعثـات ملـساعدة الـدول األعـضاء بإسـداء            ؛ إ )٩( الشراكات وتطوير أوجه التآزر   
ــةاملــشورة  ــسلة اإلمــدادات     التقني ــأمن سل ــة ب ــة احلاويــات واملــسائل املتعلق ــشأن مراقب  ب

 بــشأن صــياغة التقنيــة؛ إيفــاد بعثــات ملــساعدة الــدول األعــضاء بإســداء املــشورة )١٠(
ــاب       ــل اإلره ــوال ومتوي ــسل األم ــشريعات مكافحــة غ ــذ ت ــات )١٠(وتنفي ــاد بعث  ؛ إيف

 بشأن إنفاذ القانون وتنفيـذ االتفاقيـات   التقنيةملساعدة الدول األعضاء بإسداء املشورة   
ــة املتعلقــة بامل  ــدان   )٧( واجلرميــة اتخــدِّرالدولي ــشارية إىل البل ؛ تقــدمي اخلــدمات االست

، واتفاقية مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب          اتخدِّربشأن االنضمام إىل اتفاقيات مراقبة امل     
  ؛)١٤(وتوكوالهتا الثالثة وتنفيذها الوطنية وبر

ــة واحللقــات الدراســية وحلقــات العمــل     ‘٢‘   ــدورات التدريبي ــساعدة  : ال تقــدمي امل
 وغريهــم مــن اتالــوزارات يف احلكومــات الوطنيــة وأعــضاء الربملانــ/التــشريعية للــدوائر

ــشريعات مكافحــة       ــيم أو وضــع أو تنقــيح ت ــيني مــن أجــل تقي أصــحاب املــصلحة املعن
؛ تــدريب املمارســني يف جمــال العدالــة    )٤(ألشــخاص وهتريــب املهــاجرين   االجتــار با
 علــى التحقيــق يف هتريــب املهــاجرين    ، علــى الــصعيدين الــوطين واإلقليمــي   ،اجلنائيــة

 علـى الـصعيدين     ،؛ تـدريب املمارسـني يف جمـال العدالـة اجلنائيـة           )٤(ومقاضاة مرتكبيه   
ــوطين واإلقليمــي  ــق يف االجتــار باألشــخ  ،ال ــى التحقي ــه   عل ؛ )٤(اص ومقاضــاة مرتكبي

 أنشطة تدريبية وحلقات عمل ومشاورات على املستوى الـدويل بـشأن التعـاون              تنظيم
ــة  ــسائل اجلنائي ــدويل يف امل ــا  ،ال ــشاركة فيه ــة وحلقــات عمــل  )١( وامل ؛ دورات تدريبي
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ملساعدة املسؤولني على التنفيـذ الـتقين لربوتوكـول األسـلحة الناريـة، فيمـا يتعلـق مبنـع                   
؛ دورات تدريبيــة أو حلقــات )١١(جتــار غــري املــشروع باألســلحة الناريــة وكــشف اال

عمل أو اجتماعات ملوظفي إنفاذ القانون لتعزيز القدرات فيما يتعلق مبراقبة احلاويـات             
 واجلرميــة والفــساد اتخــدِّر؛ التــدريب علــى تنفيــذ اتفاقيــات امل )٢٠(وإدارة املخــاطر 

الـدوائر  /؛ تـوفري التـدريب للـوزارات      )١(لصلة  والتشريعات والترتيبات الداخلية ذات ا    
التنفيذيــة علــى الــصعيد الــوطين وغريهــا مــن اجلهــات املعنيــة واهليئــات اإلقليميــة بــشأن  
سياســات مكافحــة االجتــار باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين، ووضــع االســتراتيجيات   

ي ؛ حلقات عمل أو اجتماعات على الصعيدين اإلقليمي أو دون اإلقليمـي ملـوظف              )٢(
إنفاذ القانون أو مـوظفي القطـاع القـانوين أو القطـاع املـايل مـن أجـل تـشجيع أفـضل                       

؛ حلقـات عمـل أو اجتماعـات علـى          )١(املمارسات يف جمال مكافحة غـسل األمـوال         
الصعيد اإلقليمي أو دون اإلقليمي ملوظفي إنفاذ القانون أو موظفي الـشؤون القانونيـة              

ة من أجل تـشجيع أفـضل املمارسـات يف جمـال            أو موظفي وحدات االستخبارات املالي    
  ؛)٥(غسل األموال ومتويل اإلرهاب مكافحة 

أو الـدويل لـدعم     /أو اإلقليمي و  /مشاريع على الصعيد الوطين و    : املشاريع امليدانية   ‘٣‘  
أو تعزيـز القـدرات     /مكافحة االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين، ببناء املعارف واخلربات، و        

ــدريب  ــوظفني املؤســسية وت ــوطين و  )٣( امل ــصعيد ال ــى ال ــشاريع عل أو /أو اإلقليمــي و/؛ م
التــصديق علــى اتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة   ) أ: (الــدويل لــدعم مــا يلــي 

مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية مـن خـالل بنـاء          ) ب(وبروتوكوالهتا الثالثة وتنفيذها؛    
  ).١(ؤسسية وتدريب املوظفني املعارف واخلربات وتعزيز القدرات امل

    
  ١٢اجلدول 

مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالجتار  - ١الربنامج الفرعي : إسقاطات املوارد    
    اتخدِّرغري املشروع بامل

  بآالف دوالرات(املوارد 
 الوظائف )الواليات املتحدة

٢٠١٥‐ ٢٠١٣٢٠١٤‐ ٢٠١٥٢٠١٢‐ ٢٠١٣٢٠١٤‐ ٢٠١٢  الفئة
      
     األموال العامة الغرض  -ألف

 ١ ٤٢٤,٧٤٤٦,٤١  املتصلة بالوظائفاملوارد  
 - -١,٦ - املوارد غري املتصلة بالوظائف  

 ١ ٤٢٤,٧٤٤٨,٠١ اجملموع الفرعي  
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  بآالف دوالرات(املوارد 
 الوظائف )الواليات املتحدة

٢٠١٥‐ ٢٠١٣٢٠١٤‐ ٢٠١٥٢٠١٢‐ ٢٠١٣٢٠١٤‐ ٢٠١٢  الفئة
      دعم الربامجأموال تكاليف   -باء

 ٣ ٥٦٢,٦٨٠٠,٩٢  املوارد املتصلة بالوظائف  
 - -٣,٢ - املوارد غري املتصلة بالوظائف  

 ٣ ٥٦٢,٦٨٠٤,١٢ اجملموع الفرعي  
      الغرضاملخصَّصةاألموال   -جيم

  ٣٤ ٣٩٤,١٣١ ٥٥٠,٥٩٦ ٤٨  اتخدِّرصندوق برنامج امل  
 ٣١  ٤٧٩,٠٣٩ ٤٥٢,٩٧٨ ٦٢  صندوق برنامج اجلرمية  

 ٦٥  ٨٧٣,١٧٠ ٠٠٣,٤١٧٤ ١١١ اجملموع الفرعي  
      امليزانية العادية  -دال

 ١٩ ٦٧٩,٦١٩ ٢٩٢,٥٥ ٥  لة بالوظائفاملوارد املتص  
 - -٩٢٣,٠٩٦٩,٥  املوارد غري املتصلة بالوظائف  

 ١٩ ٦٤٩,١١٩ ٢١٥,٥٦ ٦ اجملموع الفرعي  
 ٨٨ ٧٧٤,٣٩٢ ٢٠٦,٢١٨٢ ١١٨ اجملموع  

    
مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالجتار غري املـشروع         ( ١يشمل الربنامج الفرعي      -٦٢
 شؤون املعاهدات والفرع املعـين باجلرميـة املنظمـة واالجتـار غـري        ُشعبةمكتَب مدير    )اتخدِّربامل

  .املشروع
ــة  املخصَّــصة أساســا مــن األمــوال  ١وســيموَّل الربنــامج الفرعــي    -٦٣  الغــرض ومــن امليزاني

لألمـوال العامـة الغـرض    واملـستوى املـنخفض للغايـة       . ٢٠١٥-٢٠١٤العادية يف فتـرة الـسنتني       
نـاتج، أوال وقبـل كـل شـيء، مـن      الربنـامج الفرعـي   هذا   يف إطار    دعم الربامج   تكاليف وموارد

 يتلقـى قـدرا   ١أيـضا أن الربنـامج الفرعـي    وجيب أال يغيب عـن البـال      . تلك األموال نسبيا  ُشح  
 الغــرض املخصَّــصةريا مــن أموالــه  وأن جــزءا كــب،كــبريا نــسبيا مــن اعتمــادات امليزانيــة العاديــة 

  .أنشطة الربامجلتنفيذ مرصود بشروط ميسَّرة 
 دوالر بوظيفة رئيس قـسم دعـم        ٤٤٨ ٠٠٠ويف إطار األموال العامة الغرض، يتعلق مبلغ          -٦٤

وتعكـس الزيـادة يف     . ٥-التنفيذ التابع للفرع املعين باجلرمية املنظمة واالجتار غري املشروع، برتبة ف          
)  دوالر٢١ ٧٠٠(ئف  دوالر تزايـــد تكـــاليف الوظـــا٢٣ ٣٠٠النفقـــات العامـــة الغـــرض مبقـــدار 

  ). دوالر١ ٦٠٠(وتكلفة توفري الوصول عن ُبعد والرسوم السنوية خلدمة اهلواتف النقالة 
 دوالر لــثالث وظــائف  ٨٠٤ ١٠٠، ُرصــد مبلــغ  دعــم الــربامج ويف إطــار تكــاليف    -٦٥

 مــن فئــة اخلــدمات  شــؤون املعاهــدات ووظيفــتنيُشــعبةمــدير يف مكتــب  ٤-واحــدة برتبــة ف(
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ــ(العامــة  :  مــا يلــيامجدعــم الــرب ويعكــس ارتفــاع تكــاليف اإلنفــاق علــى   )).ب األخــرىالرت
وهــي وظيفــة مــساعد ، )الرتــب األخــرى(مــن فئــة اخلــدمات العامــة إنــشاء وظيفــة جديــدة  )أ(

رئيس قـسم دعـم التنفيـذ التـابع للفـرع املعـين        ساعدة  ، مل ) دوالر ٢٠٦ ٦٠٠(لشؤون املوظفني   
 على اإلدارة العامـة للقـسم ولتنـسيق ورصـد العديـد مـن               روعباجلرمية املنظمة واالجتار غري املش    

ــرارات اإلدارة     ــماناً للتنفيـــذ الـــصحيح لتوجيهـــات وقـ األنـــشطة وعمليـــات تـــسيري العمـــل ضـ
ــسم؛     ــداعمني يف القـ ــوظفني الـ ــل املـ ــى عمـ ــراف علـ ــاد )ب(ولإلشـ ــائف   ازديـ ــاليف الوظـ تكـ

نوية خلدمــة اهلواتــف  تكلفــة تــوفري الوصــول عــن ُبعــد والرســوم الــس  )ج(؛ )دوالر ٣١ ٧٠٠(
  ).دوالر ٣ ٢٠٠(النقالة 
مـن امليزانيـة    ) ١الربنامج الفرعـي     (١٦وترد االحتياجات من امليزانية العادية يف الباب          -٦٦

ويبلــــغ جممــــوع هــــذه االحتياجــــات  . ٢٠١٥-٢٠١٤الربناجميــــة املقترحــــة لفتــــرة الــــسنتني  
وُرصـدت اعتمـادات    . دوالر ٤٣٣ ٦٠٠قـدرها    زيـادة صـافية    دوالر، ما ميثل     ٦ ٦٤٩ ١٠٠

والعمـل  املـساعدة املؤقتـة    تتصل ب  غري متعلقة بالوظائف     وموارد وظيفة   ١٩ختص   ١٦يف الباب   
 ة الـصافي لزيـادة عـزى ا  ُتو. اإلضايف واالستشاريني واخلرباء وسفر املـوظفني واخلـدمات التعاقديـة         

، )٤-ف( "موظف شؤون مكافحة غـسل األمـوال      "إلغاء وظيفة واحدة ختص     ) أ( : ما يلي  إىل
النقـل الـداخلي لوظيفـة واحـدة مـن فئـة        ) ب(؛  ٦٧/٢٤٨ عمال بقـرار اجلمعيـة العامـة         مقترحة

، نظرا لتبـسيط مهـام الرصـد والـدعم          ٨من الربنامج الفرعي    ) الرتب األخرى (اخلدمات العامة   
 ٥- ف ١(إلنـشاء وظيفـتني     اآلجـل   األثـر   ) ج( العمليـات؛    ُشـعبة  شـؤون املعاهـدات و     ُشعبةيف  
الـيت متـت حتـت      الطفيفـة   التـسويات   ) د(؛  ٢٠١٣-٢٠١٢يف فترة السنتني    جيزتا  أ) ٤- ف ١و

  .البنود غري املتعلقة بالوظائف استنادا إىل منط اإلنفاق
 الغــرض، ميثــل زيــادة املخصَّــصة النفقــات دوالر مــن ١٧٤ ٨٧٣ ١٠٠وُرصــد مبلــغ   -٦٧

شطة التعــاون أنــولخــدمات االستــشارية  ل، )يف املائــة ٥٧,٥( دوالر ٦٣ ٨٦٩ ٧٠٠قــدرها 
 وتنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة             اتخدِّرأنشطة مكافحة امل  لدعم  التقين،  

  ماليـني  ١٠٦,٠(مكافحة اجلرمية املنظمة    : وستتوزع األنشطة بني اجملاالت التالية    . عرب الوطنية 
االجتــار بالبــشر ومكافحــة ) دوالر مليــون ٣٤,٦ (اتخــدِّروإنفــاذ قــوانني مكافحــة امل ) دوالر

ومكافحـــة غـــسل ) ماليـــني دوالر ٥,٩( هتريـــب املهـــاجرين وحماربـــة) مليـــون دوالر ١٧,٥(
 مليـون   ٠,٤(وحماربة التدفقات املالية غري املشروعة من القرصنة        ) ماليني دوالر  ٧,٨(األموال  
فري  وسوف يواصل املكتـب تـو      ). مليون دوالر  ٢,٦(والربنامج العاملي لألسلحة النارية     ) دوالر

ملؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة واألفرقـة العاملـة                    املستمر  الدعم  
التنفيـذ التـام والفعـال      لتحقيـق   وستقدَّم املساعدة التقنيـة     .  اليت يتم إنشاؤها   وأفرقة اخلرباء املعنية  
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تنفيـذ التـشريعات    علـى   ية  ، بغية تعزيـز القـدرات املؤسـس       وبروتوكوالهتاالتفاقية اجلرمية املنظمة    
ــصلة ــدويل  ، ولذات ال ــسادسة،   .تحــسني التعــاون القــضائي ال ــه ال ــتمكن املــؤمتر، يف دورت  ومل ي

، مــن اعتمــاد آليــة الســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة اجلرميــة ٢٠١٢أكتــوبر /املعقــودة يف تــشرين األول
، ومـؤمتر  ٦٧/١٨٩ويف الوقت ذاته، أكدت اجلمعية العامـة يف قرارهـا        . املنظمة وبروتوكوالهتا 

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . ، على احلاجة إىل االعتماد العاجل لتلـك اآلليـة         ٦/١األطراف يف قراره    
، الــذي كــررت فيــه اإلعــراب عــن ٢٢/٣اعتمــدت جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة القــرار 

األمـر،  احلاجة إىل إقامة آلية لالستعراض ودعت الدول األعـضاء إىل مواصـلة التحـاور يف هـذا                 
ــدورة القادمــة للمــؤمتر يف عــام     ــالنظر إىل انعقــاد ال وســوف يقــدم املكتــب  . ٢٠١٤ال ســيما ب

  .الدعم الضروري للتحاور فيما بني الدول األعضاء
مـؤمتر  و اجلمعيـة العامـة واجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي         املكتب من قبـل      فوقد كُل   -٦٨

يـة قائمـة علـى    مـا يقدمـه مـن مـساعدة تقن    يـادة    بز األطراف وجلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة        
واالجتـــار جـــرائم الفـــضاء احلاســـويب مثـــل (اجلـــرائم املـــستجدة األدلـــة، ال ســـيما يف جمـــاالت 

وسيواصــل املكتــب التعــاون مــع  ).  واألدويــة املغــشوشة واملعــادن النفيــسة باملمتلكــات الثقافيــة
فري بنـاء القـدرات هلـا بنـاء علـى طلبـها،             وتـو تقدمي املساعدة التقنية إىل الـدول        ل املنظمات املعنية 

جبميـع أشـكاهلا    جـرائم الفـضاء احلاسـويب       مـا يتعلـق مبنـع       وفقاً الحتياجاهتا الوطنية، خصوصاً في    
يف جمـاالت اسـتغالل األطفـال جنـسيا         مبـا يف ذلـك      واملقاضـاة بـشأهنا،     فيهـا   وكشفها والتحقيق   

سل األموال وعائدات اجلرميـة ومتويـل       الربنامج العاملي ملكافحة غ   وسيواصل  . بواسطة اإلنترنت 
 تقــدمي املــساعدة التقنيــة املعمَّقــة املــستدامة إىل املمارســني الــوطنيني وعناصــر القطــاع  اإلرهــاب

اخلــاص الفاعلــة يف اســتحداث وتنفيــذ األطــر القانونيــة والتنظيميــة مــن أجــل برنــامج مكافحــة   
التنفيذيـة ملكافحـة التــدفقات   غـسل األمـوال ومكافحـة اإلرهـاب، وكــذا التـدابري واملمارسـات       

والربنـامج العـاملي ملتـزم بالتـشجيع علـى      . املالية غري املشروعة وغسل األموال ومتويل اإلرهاب 
ــل       ــشأن املــسائل املتعلقــة بغــسل األمــوال ومتوي ــدويل ب ــوطين والتعــاون اإلقليمــي وال التنــسيق ال

حة الناريـة، توسـيع نطـاق       وسيواصل املكتب، من خالل برناجمه العاملي بشأن األسـل        . اإلرهاب
دعمه للدول األعضاء بقصد التصديق على بروتوكـول األسـلحة الناريـة وتنفيـذه، مـع التركيـز        
ــا         ــة وومسه ــسجيل األســلحة الناري ــتقين لت ــدعم ال ــشريعية، وال ــساعدة الت ــى امل بوجــه خــاص عل

لنـهائي  وتعقّبها، واملساعدة املتخصصة الحتجـاز األسـلحة الناريـة والتـصرف فيهـا والـتخلص ا               
ــها ــدريب املتخــصص        . من ــوفِّر الت ــو ي ــة، وه ــساعدة التقني ــب أدوات للم ــد اســتحدث املكت وق

للمحققني واملدعني العامني املسؤولني والسلطات املسؤولة عن مراقبة تناقـل األسـلحة الناريـة،               
وللمجتمع املدين يف جمال منع اجلرائم ذات الـصلة والتحقيـق فيهـا ومالحقـة مرتكبيهـا، ويقـوم          
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وأخـرياً،  . ويج اجلهود التنسيقية اإلقليمية وتسهيل التعاون الدويل وتبادل املمارسات اجليـدة          بتر
سيواصل املكتب تدعيم القدرات الوطنية على مجع وحتليـل بيانـات االجتـار باألسـلحة الناريـة،                 

وســيظل . بغيــة حتليــل هــذه الظــاهرة ورســم معاملهــا علــى املــستوى الــوطين واإلقليمــي والعــاملي
ــان اخلاصــان مبناهــضة االجتــار باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين يطبقــان      برنا جمــا املكتــب العاملي

عمليــا ويــستحدثان حلــوال عامليــة للتحــديات احلامســة األمهيــة، ويــدعمان     الربنــامج املواضــيعي
. ويقــدمان املـــساعدة التقنيــة املباشـــرة، بالتــشاور والتنـــسيق الــوثيقني مـــع املكاتــب اإلقليميـــة     

ــدول        وسيواصــل املك ــدرات لل ــاء الق ــوفري بن ــة املتخصــصة وت ــساعدة التقني ــدمي امل ــضا تق تــب أي
ويقــدم املكتــب . األعــضاء لتمكينــها مــن منــع وحماربــة االجتــار باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين

الــدعم املباشــر للــدول األعــضاء ويــستحدث األدوات لتمكينــها مــن تنفيــذ بروتوكــول االجتــار  
فريـق التنـسيق املـشترك      وسيظل املكتب ينسق عمـل      . ريةباألشخاص وبروتوكول األسلحة النا   

، الـذي يـضم وكـاالت األمـم املتحـدة واملنظمـات             بني الوكاالت ملكافحة االجتـار باألشـخاص      
  .الدولية الرئيسية املنخرطة يف منع وحماربة االجتار باألشخاص، بغية زيادة التنسيق والتعاون

    
    والتنمية البديلة عادة اإلدماج،الوقاية والعالج وإ - ٢الربنامج الفرعي     

ات والـشؤون   خـدِّر  فـرع الوقايـة مـن امل       ٢توىل املسؤولية الفنية عـن الربنـامج الفرعـي          ي  -٦٩
يف املفـصلة  ذ هـذا الربنـامج الفرعـي وفقـاً لالسـتراتيجية       وسـينفَّ .  العمليات ُشعبةالصحية التابع ل  

 ٢٠١٥-٢٠١٤تيجي للفتـــرة  لإلطـــار االســـترا١٣ مـــن الربنـــامج ٢إطـــار الربنـــامج الفرعـــي 
  .٢٠١٥-٢٠١٢استراتيجية الفترة  من ٥والربنامج الفرعي 

الــصحة والتنميــة الــضعف يف جمــايل  جوانــب يعــاجل الــذي وكــان الربنــامج املواضــيعي   -٧٠
 املكتـب للفتـرة   أعـده  واجلرمية هو الربنامج املواضـيعي األول الـذي   اتخدِّرالبشرية يف سياق امل 

جوانـب   ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة الـسنتني    احملدَّد  إلطار االستراتيجي    ا وسيعاجل. ٢٠١١-٢٠٠٩
وهـو  . الضعف يف أوضـاع الـسجون     جوانب  و ات واالرهتان هلا  خدِّري امل  املتعلقة بتعاط  الضعف

ــى   ــصدي ليركــز عل ــيت يفرضــها ال لمــشاكل املترابطــة  الت ــاطي غــري املــشروع لل ال ات مخــدِّرتع
ــة   ــصحية واالجتماعيـ ــها الـ ــا وعواقبـ ــان هلـ ــى اخلـــصوص واالرهتـ ــة   ، وعلـ ــريوس نقـــص املناعـ فـ

ويستند هذا الربنامج املواضيعي إىل املبدأ األساسـي جلميـع االتفاقيـات الدوليـة              . األيدز/البشرية
 محايـــة صـــحة األفـــراد ، وهـــوات العقليـــة غـــري املـــشروعةؤثِّر واملـــاتخـــدِّراملعنيـــة مبكافحـــة امل

شاكل الـصحية واالجتماعيـة الـيت يعـاين      ومعاجلة املـ  ات؛مخدِّرعات من اآلثار اخلطرية لل    واجملتم
ــاطو امل  ــها متع ــاقري       واتخــدِّرمن ــى العق ــسجون؛ وضــمان احلــصول عل ــزالء ال ــا ون ــون هل املرهتن

 ويغطي هذا الربنـامج     .اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبية، مع منع التسريب وإساءة االستعمال        
ات مخـدِّر ات؛ وعـالج املـرهتنني لل     رخـدِّ الوقايـة مـن تعـاطي امل      : املواضيعي جماالت العمل التالية   
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؛ والوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة  يف اجملتمــع وداخــل الــسجون ورعايتــهم وإعــادة تأهيلــهم  
ات داخل الـسجون؛ وضـمان   خدِّراأليدز وعالج ورعاية املصابني هبما ممن يتعاطون امل       /البشرية

. تسريب وإساءة االسـتعمال   احلصول على العقاقري اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبية مع منع ال         
 مـــسؤولية التـــصّدي للزراعـــة غـــري املـــشروعة للمحاصـــيل أيـــضا ٢ويتـــوىل الربنـــامج الفرعـــي 

بتـوفري التـدخالت ذات     قق هذا اهلدف    ويتح. ات العقلية ؤثِّر وامل اتخدِّراملستخدمة يف إنتاج امل   
ويــشمل ). ديلــة الوقائيــةأو التنميــة الب/ والتنميــة البديلــة(ات خــدِّرالتوجــه اإلمنــائي ملكافحــة امل 

 توفري فرص توليد الدخل املشروعة للمجتمعات احمللية الزراعيـة مـن            أيضاالعمل يف هذا الصدد     
خالل االستراتيجيات املستدامة ملراقبة احملاصيل، فضالً عن التركيز على مسائل احلد من الفقـر              

ــذائي  ــة األمــن الغ ــدان   . وكفال ــساعد املكتــب البل ــضاوي ــى إتاحــة  أي ــة اخلــ عل دمات االجتماعي
 وفــريوس اتمخــدِّرللالرهتــان لواالقتــصادية األساســية ذات الــصلة للفئــات الــسكانية املعرضــة 

كمــا يعــاجل املكتــب، بواســطة هــذا الربنــامج الفرعــي   .  واجلرميــةاأليــدز/نقــص املناعــة البــشرية 
  .مسأليت قطع األشجار واصطياد األحياء الربية غري املشروعني

  
  ١٣اجلدول 

    ومقاييس األداء  فترة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجنازأهداف    
ات باحلقن ويفخدِّرفيما خيص متعاطي امل(األيدز /ات واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشريةخدِّراحلد من تعاطي امل: اهلدف

ات، وعالجهم ورعايتهم وإعادةخدِّر امل؛ وشن محالت الوقاية الفّعالة اليت تستهدف متعاطي)السجون وضحايا االجتار بالبشر
ات تستندخدِّرتأهيلهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛ ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج فعَّالة وشاملة ومتكاملة خلفض الطلب على امل

ستدامة، مبا يف ذلك، عندإىل األدلة العلمية؛ وحفز التعاون الدويل وتعزيزه على أساس مبدأ املسؤولية املشتركة يف التنمية البديلة امل
    .االقتضاء، التنمية البديلة الوقائية
 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

 زيادة تطبيق التدابري الرامية إىل مساعدة األفراد  )أ(
اجملتمع، بدعم من املكتب، وبناًء على طلب الدول  يف

 اتخدِّر من التعرُّض لتعاطي املاحلداألعضاء، على 
 األيدز/البشرية  واإلصابة بفريوس نقص املناعة

 

عدد البلدان اليت يساعدها املكتب يف تنفيذ أنشطة التدخل ‘١‘  )أ(
 مبا يتواءم مع املعاهدات الدولية ذات ات،خدِّراملللوقاية من تعاطي 

 علميةالدلة األ إىل واستناداًالصلة 

  مقاييس األداء
  ٢٤: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  ٢٥: ٢٠١٣-٢٠١٢ الفترة تقديرات
 ٢٥: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

البلدان اليت يساعدها املكتب يف تنفيذ أنشطة التدخل عدد   ‘٢‘ 
 وإلعادة تأهيل املرهتنني وإعادة إدماجهماتمخدِّراالرهتان لللعالج 

إىل واستناداً يتواءم مع املعاهدات الدولية ذات الصلة    مبا،يف اجملتمع
 ةعلميالدلة األ

  مقاييس األداء 
  ٤٥: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
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  ٤٥: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
 ٤٥: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

عدد البلدان اليت يساعدها املكتب يف وضع واعتماد وتنفيذ  ‘٣‘ 
االستراتيجيات والربامج املتعلقة بفريوس نقص املناعة 

 فيهم من ، مبناتخدِّر من حيث عالقته مبتعاطي املاأليدز/البشرية
يتواءم مع املعاهدات الدولية ذات   باحلقن، مبااتخدِّريتعاطون امل

 علميةالدلة األ إىل واستناداًالصلة 
  مقاييس األداء 

  ٥٦: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
  ٦٠: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

 ٦٤: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
  زيادة قدرة الدول األعضاء، بطلب منها   )ب(

  تب، على تيسري جعل نزالء السجون ومبساعدة من املك
 ولفريوس نقص املناعة اتخدِّرأقل عرضة لتعاطي امل

 األيدز/البشرية

عدد البلدان اليت يساعدها املكتب يف وضع السياسات  ‘١‘  )ب(
 يف اتمخدِّرفيما يتعلق باالرهتان للتوسيع نطاقها أو /والربامج و

ات الدولية ذات الصلة نظام العدالة اجلنائية، مبا يتواءم مع املعاهد
 علميةالدلة األإىل واستناداً 

  مقاييس األداء 
  ١٠: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  ١٠: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
 ١٠: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

عدد البلدان اليت يساعدها املكتب يف وضع سياسات وبرامج   ‘٢‘ 
نفيذها األيدز واعتمادها وت/للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية

وعالج املصابني هبما ورعايتهم ودعمهم، تكون مدجمة يف سلسلة 
رعاية متصلة موجهة حنو الشفاء يف إطار نظام العدالة اجلنائية، 

يتواءم مع املعاهدات الدولية ذات الصلة واستناداً إىل األدلة العلمية مبا
  مقاييس األداء 

  ٤٣: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
  ٤٧: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

 ٥١: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

  زيادة قدرة الدول األعضاء، بطلب منها   )ج(
  ومبساعدة من املكتب، على إعانة األفراد الذين ميكن 

   من التعرض احلدأن ُيتجر هبم أو املتجر هبم على 
 األيدز/ ولفريوس نقص املناعة البشريةاتخدِّرلتعاطي امل

 وضع واعتماد علىب عدد البلدان اليت يساعدها املكت  )ج(
 وفريوس اتخدِّروتنفيذ االستراتيجيات والربامج املتعلقة بتعاطي امل

 من حيث عالقتهما باالجتار بالبشر، األيدز/نقص املناعة البشرية
 إىل واستناداًوذلك مبا يتواءم مع املعاهدات الدولية ذات الصلة 

 علميةالدلة األ
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  مقاييس األداء  
  ١٨: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  ٢٠: ٢٠١٣-٢٠١٢قديرات الفترة ت
  ٢٢: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

  حتسني القدرة، مبساعدة من املكتب، على وضع   )د(
  وتنفيذ ورصد وتقييم استراتيجيات مستدامة ملراقبة 
  احملاصيل من خالل التنمية البديلة أو التنمية البديلة 

 الوقائية

 وتنفيذ عدد البلدان اليت يساعدها املكتب يف وضع ‘١‘  )د(
 مع بالتزامناستراتيجيات مستدامة ملراقبة احملاصيل غري املشروعة 

 برامج التنمية الوطنية

  مقاييس األداء
  ٨: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  ١٠: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
 ١٠: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

عدد البلدان اليت تتلقى مساعدة املكتب يف إدراج برامج   ‘٢‘ 
تتصدى لألنشطة غري املشروعة يف جمايل قطع للحفاظ على البيئة 

 واصطياد األحياء الربية ضمن استراتيجيات مستدامة األشجار
 ملراقبة احملاصيل

  مقاييس األداء 
  صفر: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  ٤: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
 ٤: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

حتسني القدرة، مبساعدة من املكتب، وعند الطلب،   ) ه(
املساعدة االجتماعية ( املعيشة املستدامة سبل توفري على

 اتمخدِّرللفئات السكانية املعرضة لالرهتان لل) األساسية
 لتهميش االجتماعي واالقتصاديلواجلرمية نتيجة 

 إتاحة اخلدمات علىعدد البلدان اليت يساعدها املكتب   )ه(
نية االجتماعية واالقتصادية األساسية ذات الصلة للفئات السكا

 األيدز/ وفريوس نقص املناعة البشريةاتمخدِّراملعرضة لالرهتان لل
واجلرمية، وذلك مبا يتواءم مع املعاهدات الدولية ذات الصلة 

 علميةالدلة األإىل واستناداً 
  مقاييس األداء 

  صفر: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
  ٥: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

 ٥: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
    

    خلارجيةالعوامل ا  
ــه املتوقّعــة علــى افتــراض    املنتظــرمــن   -٧١  أن حيقــق هــذا الربنــامج الفرعــي أهدافــه وإجنازات
يف ذات النوعيـة اجليـدة    حصائية  اإلعلومات  املبيانات و القيام الدول األعضاء بتوفري     ) أ: (يلي ما

 اتخـدِّر مالتزام الدول األعضاء بالقضاء على الزراعـة غـري املـشروعة لل           ) ب(الوقت املناسب؛   
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 اتخــدِّرواالجتــار هبــا وغــسل األمــوال واالجتــار بالبــشر واجلرميــة املنظمــة والفــساد وتعــاطي امل  
 األيــدز/إلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية ا، فــضالً عمــا يتــصل بــذلك مــن  واالرهتــان هلــا

ــان  ــهميش؛ واحلرم ــى أرض    ) ج(والت ــة الظــروف عل ــدم حيلول ــع ع ــشطة  الواق ــذ األن دون تنفي
ملـساعدة الـدول    الالزمـة   عدم وجود عجـز كـبري يف املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة                ) د(املقررة؛  

  .املعهود هبااألعضاء يف تنفيذ األنشطة 
    

    النواتج    
  :سُتنجز خالل فترة السنتني النواتج النهائية التالية  -٧٢

 /ديـة امليزانيـة العا  (اخلـرباء   هيئـات   تقدمي اخلدمات للهيئات احلكومية الدوليـة و        )أ(  
  ):املوارد اخلارجة عن امليزانية

  :اتخدِّرجلنة امل  ‘١‘  
ــة لالجتماعــات    -أ     ــدمي اخلــدمات الفني ــة امل : تق  اتخــدِّراجتماعــات جلن

 بـشأن   اتخـدِّر ؛ اجتماعـات جلنـة امل     )٢(بشأن التنمية البديلة وسبل العـيش املـستدامة         
؛ )٢(ن تــدابري  ومــا يتــصل بــذلك مــاتخــدِّراملــسائل املتعلقــة خبفــض الطلــب علــى امل 

 مـن حيـث     األيـدز اجتماعات بـشأن املـسائل املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية و               
  ؛)٢( وداخل السجون اتخدِّرصلتها بتعاطي امل

ــة   -ب     ــائق اهليئـــات التداوليـ ــز تنـــسيق  : وثـ ــة مـــذكرة حـــول تعزيـ ومواءمـ
لــس تنــسيق  وجماللجنــةبــني األيــدز / املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشريةالقــرارات 

 /ربنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشريةالتــابع لالــربامج 
؛ تقريـر عـن التقـدم الـذي أحرزتـه الـدول األعـضاء يف الوفـاء بااللتزامـات          )٢ (األيـدز 

ــى امل    ــب عل ــصلة خبفــض الطل ــالن    اتخــدِّراملت ــواردة يف اإلع ــصلة ال ــدابري ذات ال  والت
بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة         ٢٠٠٩السياسي لعام   

ــة امل  )١(ات العامليــة خــدِّرمــشكلة امل ــر عــن تنفيــذ قــرار جلن  بــشأن ٤٩/٤ات خــدِّر؛ تقري
األيـدز وغـريه مـن األمـراض املنقولـة عـن            /التصدي النتشار فريوس نقـص املناعـة البـشرية        

ر عـن سـبل املعيـشة املـستدامة علـى النحـو        ؛ تقـاري  )١(ات  خدِّرطريق الدم بني متعاطي امل    
  ؛)٢(ات واإلعالن السياسي وخطة العمل خدِّرالذي حتدده قرارات جلنة امل

  :جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ‘٢‘  
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اجتماعـــات بـــشأن املـــسائل : تقـــدمي اخلـــدمات الفنيـــة لالجتماعـــات  -أ    
 العــالج والرعايــة والــدعم ريوتــوفاملتعلقــة بالوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  

  ؛)٢(داخل السجون 
ــة اخلــرباء    -ب     ــصةأفرق ــة مــن    : املخصَّ ــشأن الوقاي ــق خــرباء ب اجتمــاع فري

؛ اجتمـاع فريـق     )١ (اتخـدِّر الرعايـة ملتعـاطي امل    وتـوفري   فريوس نقص املناعـة البـشرية       
 الرعايــة يف الــسجونوتــوفري خــرباء بــشأن الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   

ــة األخـــرى  ؛ اجتمـــاع فريـــق خـــرباء بـــشأن أفـــضل املمارســـات   )١( والبيئـــات املغلقـ
؛ اجتمـاع فريـق خـرباء بـشأن         )١(والدروس املستفادة يف جمـال التنميـة البديلـة والبيئـة            

؛ )١ (اتخـدِّر خالقيـة للوقايـة مـن تعـاطي امل        األقـيم   الدلـة و  األقائمة على   التدخالت  ال
خالقيـة لعــالج  األقـيم  الدلـة و األقائمـة علـى   التـدخالت  الاجتمـاع فريـق خـرباء بـشأن     

  ؛)١(تأهيلهم إعادة  ورعايتهم واتمخدِّراملرهتنني لل
  ):املوارد اخلارجة عن امليزانية/امليزانية العادية(األنشطة الفنية األخرى   )ب(  
مبادئ توجيهية بشأن أفـضل املمارسـات والـدروس         : املنشورات غري املتكررة    ‘١‘  

ــا  ــستفادة يف جم ــة   امل ــة والبيئ ــة البديل ــشأن   )١(ل التنمي ــة ب ــادئ توجيهي ــدخالت ال؛ مب ت
ــى  ال ــة واألقائمــة عل ــيم الدل ــاطي امل  األق ــة مــن تع ــة للوقاي ــادئ )١ (اتخــدِّرخالقي ؛ مب

ــشأن   ــة ب ــدخالت التوجيهي ــى  الت ــة عل ــة واألقائم ــيم الدل ــالج  األق ــة لع ــرهتنني خالقي امل
  ؛ )١(تأهيلهم إعادة  ورعايتهم واتمخدِّرلل
اجتماعـات جملـس    : دمي اخلدمات الفنيـة لالجتماعـات املـشتركة بـني الوكـاالت           تق  ‘٢‘  

ــة     ــدة املـــشترك املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـ ــابع لربنـــامج األمـــم املتحـ تنـــسيق الـــربامج التـ
األيدز بشأن املسائل املتعلقة بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية وتوفري العالج            /البشرية

  ؛)٤(ات ويف السجون والبيئات املغلقة األخرى خدِّردى متعاطي املوالرعاية والدعم إزاءه ل
  ):املوارد اخلارجة عن امليزانية/امليزانية العادية(التعاون التقين   )ج(  
املنظمـات  مـع   التـشاور مـع وكـاالت األمـم املتحـدة و          : اخلدمات االستـشارية    ‘١‘  

القائمـة علـى    االستـشارية   واألنـشطة   اإلقليمية األخرى لتعزيز أنـشطة الوقايـة والعـالج          
األدلة وبذل جهود الدعوة يف هذا الـصدد ملـساعدة الـدول األعـضاء علـى اسـتحداث                  

ــة     ــى األدل ــة والعــالج قائمــة عل ــدول    )٤(نظــم للوقاي ــتقين لل ــدعم الفــين وال ؛ تقــدمي ال
األعضاء واملنظمات والوكـاالت األخـرى ذات الـصلة يف جمـال التنميـة البديلـة وسـبل                  

ــستدام  ــيش امل ــدول       )١٠(ة الع ــساعدة ال ــضالً عــن م ــتقين، ف ــين وال ــدعم الف ــدمي ال ؛ تق
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 وتــوفري العــالج األيــدز بــشأن الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية و  ،األعــضاء
  ؛)٨( وداخل السجون اتخدِّروالرعاية فيما يتعلق بتعاطي امل

وطين لـدعم    العـاملي واإلقليمـي والـ      الـصعيد تنفيذ مـشاريع علـى      : املشاريع امليدانية   ‘٢‘  
ــة مــن       ــة للوقاي ــستند إىل األدل ــيم أنــشطة ت ــدول األعــضاء يف وضــع وتنفيــذ ورصــد وتقي ال

 الـصعيد ؛ تنفيـذ مـشاريع علـى      )٢٥( وخدمات العالج والتأهيل املتـصلة بـذلك         اتخدِّرامل
العاملي واإلقليمي والوطين لدعم الـدول األعـضاء يف وضـع وتنفيـذ ورصـد وتقيـيم أنـشطة                 

فريوس نقص املناعة البشرية وتقدمي ما يتصل بـذلك مـن عـالج ورعايـة               تتناول الوقاية من    
العــاملي الــصعيد ؛ تنفيــذ مــشاريع علــى )١٠( وداخــل الــسجون اتخــدِّرودعــم ملتعــاطي امل

يف عامليــة وإقليميــة ووطنيــة  لــدعم الــدول األعــضاء يف تنفيــذ مــشاريع  والــوطينواإلقليمــي
  ).١٠ (جمال التنمية البديلة وسبل العيش املستدامة

  
  ١٤اجلدول 

     الوقاية والعالج وإعادة اإلدماج، والتنمية البديلة-٢الربنامج الفرعي : إسقاطات املوارد    
 

  بآالف دوالرات(املوارد 
 الوظائف )الواليات املتحدة

٢٠١٥‐ ٢٠١٣٢٠١٤‐ ٢٠١٢ ٢٠١٥‐ ٢٠١٣٢٠١٤‐ ٢٠١٢ الفئة
     األموال العامة الغرض  -ألف

  - ١ -١٧٩,٥ ة بالوظائفاملوارد املتصل  
 - - ٨٠,٣ املوارد غري املتصلة بالوظائف  

 - ١ -٢٥٩,٨ اجملموع الفرعي  
      دعم الربامجأموال تكاليف   - باء

١-٢٠٦,٦-  املوارد املتصلة بالوظائف  
 -  -١٢٩,٥  - املوارد غري املتصلة بالوظائف  

١ -٣٣٦,١ - اجملموع الفرعي  
       الغرضخصَّصةاملاألموال   -جيم

٣٥٦,٣٣٤٣٧ ٩٤٨,٩١٦٣ ١٥٦  اتخدِّرصندوق برنامج امل  
٩٦٣,٣١١ ٢٢٨,٧١ ١ صندوق برنامج اجلرمية  

٣١٩,٦٣٥٣٨ ١٧٧,٦١٦٥ ١٥٨ اجملموع الفرعي  
   امليزانية العادية  -دال

٣٨٧,٠٥٤ ٣٢١,٥١ ١  املوارد املتصلة بالوظائف  
٢٣٠,٢٣٢٨,٠ وظائفاملوارد غري املتصلة بال  

٧١٥,٠٥٤ ٥٥١,٧١ ١ اجملموع الفرعي  
٣٧٠,٧٤١٤٣ ٩٨٩,١١٦٧ ١٥٩ اجملموع  
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 الغرض ومن امليزانيـة العاديـة       املخصَّصة أساسا من األموال     ٢سيموَّل الربنامج الفرعي      -٧٣
  وجــدير بالــذكر أنَّ املــوارد الــيت كانــت ُترصــد مــن قبــل يف.٢٠١٥-٢٠١٤يف فتــرة الــسنتني 

امليزانية يف نطاق األموال العامة الغرض، جتري إعادة تـصنيفها، مـن حيـث تعلقهـا بالـدعم، يف                   
 هذا الربنامج الفرعي يتلقى جـزءاً       أنَّب أيضا وجتدر املالحظة    .دعم الربامج إطار أموال تكاليف    

  .املقدمة بشروط ميسَّرةالغرض  املخصَّصةكبرياً من األموال 
 لتــوفري دعــم الــربامج، سُتــستخدم مــوارد تكــاليف ٢٠١٥-٢٠١٤ويف فتــرة الــسنتني   -٧٤

 اتخـدِّر مكتب رئيس فـرع الوقايـة مـن امل        يف  ) الرتب األخرى (وظيفة من فئة اخلدمات العامة      
مــوارد غــري متعلقــة بالوظــائف لتغطيــة تكــاليف املــساعدة املؤقتــة   والــشؤون الــصحية، ولتــوفري 

وتعكــس الزيــادة البالغــة .  واخلــدمات التعاقديــة واخلــرباء وســفر املــوظفنيواالستــشارينيالعامــة 
ــالفترة   ٧٦ ٣٠٠ ــةً ب ــي ٢٠١٣-٢٠١٢دوالر مقارن ــا يل ــات   ) أ(:  م ــاد يف تكــاليف املرتب ازدي
ــدره ــاد ) ب( دوالر؛ ٢٧ ١٠٠ ق ــشاريني    ازدي ــة واالست ــساعدة املؤقت االحتياجــات يف إطــار امل

ات خـــدِّر دورة جلنـــة امل مــن اجلــزء الرفيـــع املـــستوى لـــدعم خدمـــة واخلــرباء وســـفر املــوظفني   
واألنشطة التحضريية هلا وكذا تقدمي اخلدمات االستشارية للدول األعـضاء فيمـا يتعلـق بوضـع                

ــة مــن امل    ــة بالوقاي ــام املتعلق ــسياسات خبــصوص امله ــصحية  خــدِّرال ــشؤون ال  ٤٨ ٤٠٠(ات وال
  ). دوالر٨٠٠(تكلفة الوصول عن ُبعد والرسوم السنوية خلدمة اهلواتف النقالة  )ج(؛ )دوالر
مـن امليزانيـة    ) ٢الربنامج الفرعـي     (١٦وترد االحتياجات من امليزانية العادية يف الباب          -٧٥

 يف إطـار امليزانيــة   وتبلـغ هـذه االحتياجـات   .٢٠١٥-٢٠١٤الربناجميـة املقترحـة لفتـرة الـسنتني     
 ١٦٣ ٣٠٠صـافية قـدرها   زيـادة  متثـل   دوالر، ١ ٧١٥ ٠٠٠ما جمموعه   لفترة السنتني    العادية
، )٣- ف ١ و ٤- ف ٢ و ١- مـد  ١(ألربع وظائف    ١٦اعتمادات يف الباب    وُرصدت  . دوالر

ــة    ــشاريني واخلــرباء وســفر  تكــاليف املــوظفني  ولتكــاليف غــري متعلقــة بالوظــائف لتغطي واالست
وظيفـة برتبـة    املترتـب علـى     اآلجل  األثر  ) أ( : هي النتيجة الصافية لآليت    الزيادةوهذه  . املوظفني

إلغاء وظيفة واحـدة مـن فئـة اخلـدمات     ) ب(؛  ٢٠١٣-٢٠١٢ فترة السنتني     أجيزت يف  ١-مد
يف جمـاالت غـري      الـيت أُجريـت    والتخفيـضات    ،ملساعد لـشؤون الـربامج    ) الرتب األخرى (العامة  

 املقترحـة وفقـا لقـرار اجلمعيـة         والطباعـة اخلارجيـة،   االستـشارية    متعلقة باملوظفني، مثـل اخلدمـة     
  .٦٧/٢٤٨العامة 
ــغ ا  -٧٦ ــصةلنفقــات وتبل ــدرها   دوالر، ١٦٥ ٣١٩ ٦٠٠  الغــرضاملخصَّ ــادة ق تعكــس زي

ناجتــة مــن الــتغريات الــيت طــرأت علــى األنــشطة وإهنــاء    ) املائــة يف ٤,٥( دوالر ٧ ١٤٢ ٠٠٠
هذه النفقـات معظـم متويـل هـذا الربنـامج الفرعـي، كمـا سـتوفِّر                 ر  سوف توفِّ بعض املشاريع؛ و  

 بــشأنات االستــشارية املقدمــة إىل الــدول األعــضاء  دمات التعــاون الــتقين واخلــدم األمــوال خلــ
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ــة مــن  )  مليــون دوالر٥٤,١(ات وعــالج متعاطيهــا ورعايتــهم وإعــادة تأهيلــهم   خــدِّراملالوقاي
الـدعم  كـذا   ، و ) مليـون دوالر   ٣١,٥ (األيـدز /وبشأن الوقاية من فريوس نقـص املناعـة البـشرية         
 ومــن املتوقــع أن تركــز ).مليــون دوالر ٧٩,٨(الــتقين للتنميــة البديلــة وســبل العــيش املــستدامة 

ات على ترويج واستحداث وتنفيذ ورصـد وتقيـيم         خدِّراألنشطة الربناجمية للوقاية من تعاطي امل     
التدخالت والسياسات املبنية على األدلة العلمية، مثلما هو مبيَّن يف املعايري الدولية للوقايـة مـن                

 وإعـادة تأهيلـهم يف      اتمخـدِّر ج عالج املـرهتنني لل    توقع اإلبقاء على برنام   وُي. اتخدِّرتعاطي امل 
ــرهتنني          ــشأن عــالج امل ــة ب ــصحة العاملي ــة ال ــب ومنظم ــني املكت ــشترك ب ــامج العمــل امل إطــار برن

تعـــاطي املتـــضررين مـــن  ورعايتـــهم ويف إطـــار مبـــادرة وقايـــة ورعايـــة األطفـــال  اتمخـــدِّرلل
حـول  أدوات وإرشـادات    تعمـيم   وسيقوم املكتب، فضال عـن ذلـك، ب       .  واالرهتان هلا  اتخدِّرامل

كيفيــة ضــمان احلــصول لألغــراض الطبيــة علــى العقــاقري اخلاضــعة للمراقبــة مــع منــع التــسريب   
التـرويج لنـهج قـائم علـى      الوقايـة والعـالج، علـى       ويركز املكتب، يف جمايل   . وإساءة االستعمال 

ات وعـالج  خـدِّر ملات واالرهتـان هلـا يكـون مبنيـا علـى الوقايـة مـن ا       خـدِّر الصحة جتاه تعاطي امل 
ويف فتـرة   . متعاطيها ورعايتهم وإعادة تأهيلهم على أساس علمي، ولـيس علـى أسـاس العقـاب              

، بلــوغ ٢٠١٥ سيواصــل املكتــب جهــوده لكــي يتــسىن، حبلــول عــام ٢٠١٥-٢٠١٤الــسنتني 
 بــشأن ٢٠١١اهلــدف الــذي اعتمــده اجتمــاع اجلمعيــة العامــة الرفيــع املــستوى املعقــود يف عــام 

وس بـني   انتقـال الفـري   مـن    ،٢٠١٥، حبلـول عـام       يف املائة  ٥٠بنسبة  تمثل يف التقليل    األيدز، وامل 
والبيئـات املغلقـة األخـرى علـى         وضـمان حـصول نـزالء الـسجون        ،ات بـاحلقن  خـدِّر متعاطي امل 

ــشرية      ــة الب ــريوس نقــص املناع ــة بف ــاملة متعلق ــي   . خــدمات ش ــا يل ــام مب ــك القي ــستلزم ذل : وسي
، مـع التركيـز      بـاحلقن  اتخـدِّر املناعـة البـشرية بـني متعـاطي امل        وباء فريوس نقـص     التصدي ل  )أ(

شـاملة بـشأن   بـرامج  وضـع  املـساعدة يف  ) ب( بلـداً ذات أولويـة عاليـة؛       ٢٤بوجه خاص علـى     
ات بوسـائل غـري احلقـن       نـشِّط شكلة تعـاطي امل   فيما يتعلـق مبـ    تعزيز عمل املكتب    ) ج(لسجون؛  ا

ال ســيما يف أمريكــا الالتينيــة (رضــة هلــذا التعــاطي واســتجابة اجملموعــات الــسكانية الرئيــسية املع
إىل  املكتـب    هدف، سـي  ٢٠١٥نهاية عـام    وب). والكاريبـي، ويف بعض بلدان جنوب شرق آسيا      

الـدعوة  حتسني هتـديف    إىل  التنويع والتكثيف االستراتيجي للمساعدة التقنية وتنمية القدرات، و       
ــة      ــريوس نقــص املناع ــاملة ملكافحــة ف ــدمي خــدمات ش ــسكانية   إىل تق ــات ال ــدى الفئ ــشرية ل   الب

 املكتـب   سيواصـل ويف جمال سبل العيش املستدامة والتنمية البديلة،        . املقصودة يف بلدان رئيسية   
يف شرق أفريقيا يـشمل مخـسة   ينفّذ  برنامج  من خالل رؤيته املوسعة املتعلقة بسبل العيش      تنفيذ  

يف إطــار مــشاريع األويل ى بلــدان ويركــز علــى تقــدمي مــساعدة اجتماعيــة أساســية مــن املــستو  
 وعــالج املتعــاطني والوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   اتخــدِّرللوقايــة مــن تعــاطي امل

يف باحلـد مـن زراعـة احملاصـيل غـري املـشروعة             تعلقـة   ل األنـشطة امل    وستواصَ .وعالج املصابني به  
احلــد مــن الربنــامج ففــي مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية وميامنــار، سيــستهدف .ســتة بلــدان 



 

62 V.13-87095 

 

E/CN.7/2013/15 
E/CN.15/2013/28  

احلــد مــن زراعــة احملاصــيل غــري  وكولومبيــا، ســيجري ويف بــريو. الفقــر وحتقيــق األمــن الغــذائي
زيـادة  كـذا    و ،صـغار املـزارعني   يقودها  التجارية اليت   املنشآت  إىل  مستمر  تقدمي دعم   باملشروعة  

ــشروعة     ــة مبحاصــيل م ــساحة األراضــي املزروع ــوة  (م ــل والقه ــت النخي ــد) الكاكــاو وزي مي بتق
مــة لألمــراض وذات غلــة وافــرة وتدريبــهم مــساعدة تقنيــة تــشمل تزويــد املــزارعني ببــذور مقاوِ

 تم التركيـز علـى    ، سـي  بوليفيا املتعـددة القوميـات    دولة  ويف  . ومتكينهم من الوصول إىل األسواق    
علـى حتـسني اإلنتـاج      تركـز   أنـشطة للحـد مـن الفقـر         ب  القيـام  احلد من زراعة الكوكا من خالل     

 .ستدامة للغابـــات يف إطـــار عمـــل مـــستدام بيئيـــاً املـــإلدارة اواســـتحداث ممارســـات الزراعـــي 
تعزيــز الــسياسات والقــدرات بزراعــة احملاصــيل غــري املــشروعة أفغانــستان، ســتعالَج مــسألة  ويف

الوطنيــة علــى تنفيــذ الــربامج اإلمنائيــة وحتــسني التنــسيق بــني احلكومــة وأصــحاب املــصلحة غــري  
ظة مشاريع املكتب يف جمال اجلـرائم املرتكبـة يف حـق األحيـاء الربيـة          وستتوسع حاف . احلكوميني

جمموعـة األدوات  والغابات، وستغطي أمريكا اجلنوبية وآسيا وأفريقيا، مع التركيز علـى تطبيـق     
وتقـدمي املـساعدة التقنيـة إىل البلـدان         التحليلية اخلاصة باجلرائم املتعلقة باألحياء الّربية والغابـات         

ف تعزيــز األطــر التــشريعية وقــدرات إنفــاذ القــانون والقــدرات القــضائية وقــدرات    املعنيــة هبــد
االدعاء العام، وتقنيات منع اجلرمية، ومجـع البيانـات وحتليلـها، حملاربـة اجلـرائم املرتكبـة يف حـق                    

  .األحياء الربية والغابات
    

  مكافحة الفساد - ٣الربنامج الفرعي     
 

 مــن برنــامج ٣ربنــامج الفرعــي ملــسؤولية الفنيــة عــن ال شــؤون املعاهــدات اُشــعبةتتــوىل   -٧٧
 مـن   ٣ يف الربنـامج الفرعـي       املفـّصلة  لالسـتراتيجية    وفقـا هـذا الربنـامج الفرعـي       سينفذ  و .العمل

مـــن  ٢الربنـــامج الفرعـــي  و٢٠١٥-٢٠١٤ مـــن اإلطـــار االســـتراتيجي للفتـــرة ١٣الربنـــامج 
  .٢٠١٥-٢٠١٢استراتيجية الفترة 

تدابري مكافحة الفساد واالحتيـال     "سطة برناجمه املواضيعي بشأن     وسيعمل املكتب، بوا    -٧٨
ــصادي ــة   االقت ــصلة باهلوي ــرة ( واجلــرائم املت ــساعدة   )"٢٠١٥-٢٠١٢للفت ، كحــافز ومرجــع مل

الــدول األعــضاء، وال ســيما ذات االقتــصاد النــامي اهلــش أو الــذي ميــر مبرحلــة انتقاليــة، علــى    
. اد واجلرميـة االقتـصادية واالحتيـال املتـصل باهلويـة          ابتكار تدابري متماسكة ملنع ومكافحـة الفـس       

ؤمتر الــدول األطــراف يف  وبإرشــاد عــام مــن مــالتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــسادووفقــا 
 وهيئاتــه الفرعيــة، يقــوم املكتــب بأنــشطة لبنــاء القــدرات وبأنــشطة تقنيــة أوســع نطاقــاً تفاقيــةاال

وعلـى املـستوى املعيـاري يـوفر        . ملتـصلة بالفـساد   وينسقها ويستحدث معرفة تراكمية بـاألمور ا      
 هليئــات  وتقنيــاًاملكتــب، باعتبــاره أمانــةً ملــؤمتر األطــراف وهيئاتــه الفرعيــة، دعمــا فنيــاً وبرناجميــاً 

تقرير السياسات فيما خيص الفساد واجلرمية االقتـصادية واالحتيـال املتـصل باهلويـة، كمـا يـوفر                  
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وسع نطاقاً، وال سيما اجلمعية العامـة واجمللـس االقتـصادي           هذا الدعم ملنظومة األمم املتحدة األ     
واالجتمــاعي وجلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة ومــؤمتر األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة  

ــة ــق        . اجلنائي ــا فري ــا فيه ــذ، مب ــة اســتعراض التنفي ــةً آللي ــداً، بوصــفه أمان ــب مــسؤول حتدي واملكت
عم االستعراضات القُطرية اليت ُتجرى مبوجـب االتفاقيـة، كـالً           استعراض التنفيذ، عن تنظيم ود    

واملكتـب مـسؤول   . على حدة، وكذا عن إعداد تقارير استعراض التنفيذ املواضـيعية واإلقليميـة    
املعـين  احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية         لفريـق العامـل     أيضا عن تقدمي اخلدمة الفنية والتقنية ل      

 ، احلكـــومي الـــدويل املفتـــوح العـــضوية املعـــين مبنـــع الفـــساد  لفريـــق، واباســـترداد املوجـــودات
وعلـى الـصعيد    .  بـشأن التعـاون الـدويل       احلكومية الدولية املفتوحة العضوية    اجتماعات اخلرباء و

ــرويج     ــة لت ــع املهــام الالزم ــؤدي املكتــب مجي ــذي، ي ــة األمــم املتحــدة   التنفي االنــضمام إىل اتفاقي
انـب الـدول األعـضاء، وذلـك باسـتحداث اخلـدمات            الفعـال مـن ج    ملكافحة الفـساد وتنفيـذها      

ــاء     ــة إىل بنـ ــتبانة وتـــرويج اخلـــدمات اجليـــدة الراميـ ــاد األدوات واسـ ــة وإجيـ االستـــشارية املهدَّفـ
باع هنج شامل ومتعدد التخصصات يتنـاول الوقايـة والتجـرمي           املؤسسات والقدرات بفعالية، باتِّ   

دات، مبا يضمن وضع كل جوانب الفـساد يف         وإنفاذ القانون والتعاون الدويل واسترداد املوجو     
املستـشارين املعنـيني   /ويف هذا املضمار، يـدير املكتـب شـبكة مـن املـوجِّهني           . االعتبار ومعاجلتها 

مبناهــضة الفــساد يف امليــدان وينفــذ عــدة مــشاريع واســعة النطــاق ملناهــضة الفــساد عــرب شــبكة    
ــة اخنــراط ومــشاركة كافــة فــصائل  وهتــدف أنــشطة املكتــب أيــضا إىل ضــمان   . مكاتبــه امليداني

احلكومة واملؤسسات العمومية والربملـانيني والقطـاع اخلـاص واجملتمـع املـدين ووسـائط               (اجملتمع  
، يقوم املكتـب بالـدعوة بنـشاط    وأخريا.  يف منع الفساد ومكافحته    )اإلعالم والوسط األكادميي  

يـة واإلقليميـة والوطنيـة، منعـاً     إىل استخدام االتفاقية كإطار للعمل لسائر اجلهـات الفاعلـة الدول          
  .باعِ ُنُهج متضاربةلتطبيق معايري متباينة واتِّ

    
  ١٥اجلدول 

    ومقاييس األداء أهداف فترة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز    
   .منع الفساد ومكافحته، وفقاً التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: اهلدف

 مؤشرات اإلجناز من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة 

عدد الدول األطراف اليت تصدق على اتفاقية األمم املتحدة   )أ(
 أو تنضم إليها مبساعدة من املكتب/اد وملكافحة الفس

  املساعدة التقنية املقدمة من املكتب، بناًء على   )أ(
طلب الدول األعضاء، لدعم عمليات التصديق على 
  مقاييس األداء إليها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد أو االنضمام

  ١٠: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
  ١٠: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

 ١٠: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
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 مؤشرات اإلجناز من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة 

عدد تقارير االستعراضات القطرية وموجزاهتا املعدَّة ‘ ١‘  )ب(
مبساعدة املكتب من أجل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 

 ملكافحة الفساد

  تعزيز الدعم املقدم من املكتب إىل مؤمتر   )ب(
  الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

ألمم املتحدة ملنع الفساد وإىل هيئاته الفرعية ومؤمتر ا
اجلرمية والعدالة اجلنائية، من أجل تيسري عملية اختاذ 

 القرارات وتوجيه السياسات
  مقاييس األداء

  )تراكمي (٢٠: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
  )تراكمي (٦٠: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

 )تراكمي (١١٠: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

 

النسبة املئوية للدول األعضاء املشاركة يف مؤمتر الدول األطراف   ‘٢‘
يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اليت تعرب عن رضاها التام عن 

 ة والفنية اليت تقدمها األمانة العامةنوعية وتوقيت اخلدمات التقني

 

  مقاييس األداء
   يف املائة٨٠: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

   يف املائة٨٥: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
  يف املائة٨٥: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

 

النسبة املئوية للدول األعضاء املشاركة يف مؤمتر األمم املتحدة   ‘٣‘
اليت تعرب عن رضاها التام عن نوعية ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

  وتوقيت اخلدمات التقنية والفنية اليت تقدمها األمانة العامة

 

  مقاييس األداء
   يف املائة٨٠: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

   يف املائة٨٥: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
  يف املائة٨٥: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

ازدياد عدد البلدان اليت تتلقى املساعدة لبناء القدرات على ‘ ١‘  )ج(
 ضاءاملستوى الوطين يف جمال منع الفساد، بناء على طلب الدول األع

  ء حتسني قدرة املكتب على دعم الدول األعضا  )ج(
تفاقية األمم وفقاً المنع الفساد ومكافحته من أجل 

التصدي لالحتيال من أجل املتحدة ملكافحة الفساد و
 املتصلة باهلويةواجلرائم االقتصادي 

  مقاييس األداء
  ١٠: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  ١٥: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
 ٢٠: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

 
عدد البلدان اليت تصوغ أو تنقِّح التشريعات الوطنية، مبساعدة من   ‘٢‘

 املكتب، لكي تدرج فيها أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

 

  مقاييس األداء
  ١٠: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  ١٠: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
 ١٠: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
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    العوامل اخلارجية    
ــه املتوقعــة علــى افتــراض    املنتظــرمــن   -٧٩  أن حيقــق هــذا الربنــامج الفرعــي أهدافــه وإجنازات
اســتعداد الــدول األعــضاء ) ب(التــزام الــدول األعــضاء مبنــع الفــساد ومكافحتــه؛  ) أ: (يلــي مــا

لــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد أو االنــضمام إليهــا وتنفيــذ أحكامهــا؛    للتــصديق ع
بتقـدمي  املتعلقـة   الـدول األعـضاء علـى االمتثـال ألحكـام االتفاقيـة والوفـاء بالتزاماهتـا                قدرة )ج(

اسـتعداد  ) د(؛  تقـضي املعاهـدة بتقـدميها     التقارير ذات الصلة، مبـا يف ذلـك تقـدمي البيانـات الـيت               
تـسليم اجملـرمني    املتصلة ب األعضاء لتعزيز التعاون القضائي فيما بينها، وخباصة يف املسائل          الدول  

ــول؛     ــترداد األصـ ــة واسـ ــة املتبادلـ ــساعدة القانونيـ ــذ   ) ه(واملـ ــضاء لتنفيـ ــدول األعـ ــتعداد الـ اسـ
واهليئات التشريعية املنـشأة مبوجـب املعاهـدة فيمـا          ن األجهزة   مالصادرة  السياساتية  التوجيهات  

تقــدمي الــدول األعــضاء، يف الوقــت املناســب، بيانــات ومعلومــات  ) و( مبــسألة الفــساد؛ يتــصل
ــة   ) ز(؛ ذات نوعيــة عاليــةإحــصائية  ، عــدم وجــود عجــز كــبري يف املــوارد اخلارجــة عــن امليزاني
قـررة، وتـوافر اخلـربة الفنيـة املتخصـصة          املنـشطة   األ تنفيذ   على ملساعدة الدول األعضاء     الالزمة

  .املناسب ة يف الوقتلتقدمي املساعد
  

    النواتج    
  :سُتنجز خالل فترة السنتني النواتج النهائية التالية  -٨٠

 /امليزانيـة العاديـة   (تقدمي اخلدمات للهيئات احلكومية الدوليـة وهيئـات اخلـرباء             )أ(  
  ):املوارد اخلارجة عن امليزانية

  :اجلمعية العامة  ‘١‘  
اجتماعـات اللجنـة الثالثـة فيمـا        : تقدمي اخلدمات الفنيـة لالجتماعـات       -أ    

املناســبات ؛ مــسامهات يف )٢(يتعلــق باملــسائل املتــصلة بالفــساد واجلــرائم االقتــصادية   
  ؛)١(اجلمعية العامة بشأن املسائل املتصلة بالفساد تنظمها الرفيعة املستوى اليت 

تقريــر فتــرة الــسنتني املتعلــق مبنــع املمارســات  : وثــائق اهليئــات التداوليــة  -ب    
لفاسدة ومكافحتها وحتويل األموال املتأتية من مصدر غري مشروع وإعادة تلك األمـوال    ا

؛ تقرير عن أعمال مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة      )١(إىل بلداهنا األصلية    
؛ مسامهات يف التقرير السنوي املتعلق بتعزيـز برنـامج األمـم املتحـدة              )١(ملكافحة الفساد   

  ؛)٢(ة والعدالة اجلنائية، ال سيما قدراته يف جمال التعاون التقين ملنع اجلرمي
  :اجمللس االقتصادي واالجتماعي  ‘٢‘  
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إسـهامات يف املناسـبات الرفيعـة    : تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعـات     -أ    
  ؛)١(نظمها اجمللس ياملستوى اليت 

تعلق بأعمـال   إسهامات يف التقرير السنوي امل    : وثائق اهليئات التداولية    -ب    
  ؛)٢(جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

  :جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ‘٣‘  
ــة       ــات التداولي ــائق اهليئ ــشطة     : وث ــذي عــن أن ــدير التنفي ــر امل إســهامات يف تقري
ــر األمــني العــام عــن التعــاون الــدويل علــى مكافحــة     )٢(كتــب امل ؛ إســهامات يف تقري

؛ تقـارير األمـني العـام عـن التعـاون الـدويل يف       )٢(طنية والفساد   اجلرمية املنظمة عرب الو   
ــصادي واجلــرائم    ــال االقت ــع االحتي ــصلة جمــال من ــق فيهــا ومقاضــاة   املت ــة والتحقي باهلوي

  ؛)٢(ومعاقبتهم  مرتكبيها
  :مؤمتر األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ‘٤‘  
يــر األمــني العــام عــن مــؤمتر األمــم إســهامات يف تقر: وثــائق اهليئــات التداوليــة    

  ؛)١(املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
  :مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ‘٥‘  
؛ )١٦(لمـؤمتر  لالدورة السادسة : تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات    -أ    

ــتعراض التنف   ــين باسـ ــق املعـ ــات الفريـ ــذ اجتماعـ ــل  )٣٢(يـ ــق العامـ ــات الفريـ ؛ اجتماعـ
؛ اجتماعـات الفريـق     )٢٠( باسترداد األصـول     املعيناحلكومي الدويل املفتوح العضوية     

؛ اجتماعـات اخلـرباء   )٢٠ (مبنع الفسادالعامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين    
  ؛)٨(بشأن التعاون الدويل 

) ١(لمـؤمتر  لع الدورة الـسادسة   تقرير اجتما : وثائق اهليئات التداولية    -ب      
؛ تقـارير اجتماعـات الفريـق املعـين         )١٨(يتصل هبا من وثائق املعلومات األساسـية         وما

 مبــا يف ذلــك ،ومــا يتــصل هبــا مــن وثــائق املعلومــات األساســية) ٤( باســتعراض التنفيــذ
يــة واضــيعية آللاملتقــارير ال؛ )٨٠(املــوجزات التنفيذيــة لتقــارير االستعراضــات القطريــة  

ــذ   ــتعراض التنفيـ ــذ   )٤(اسـ ــتعراض التنفيـ ــة اسـ ــة آلليـ ــارير اإلقليميـ ــائق )١٠(؛ والتقـ ، ووثـ
؛ تقــارير اجتماعــات الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل  )٦(املعلومــات األساســية األخــرى 

ــترداد األصــول     ــين باس ــضوية املع ــوح الع ــات     ) ٢(املفت ــائق املعلوم ــن وث ــا م ــصل هب ــا يت وم
عات الفريق العامل احلكومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين            ؛ تقارير اجتما  )٨(األساسية  
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؛ تقـارير اجتماعـات   )٨(ومـا يتـصل هبـا مـن وثـائق املعلومـات األساسـية               ) ٢(مبنع الفساد   
  ؛)٦(، وما يتصل هبا من وثائق املعلومات األساسية )٢(اخلرباء بشأن التعاون الدويل 

  ):ارد اخلارجة عن امليزانيةاملو/امليزانية العادية(اخلدمات األخرى   ‘٦‘  
؛ )١(اجتماع فريق اخلرباء املعـين بـاجلرائم املتـصلة باهلويـة         : املخصَّصةأفرقة اخلرباء       

؛ اجتمـاع فريـق اخلـرباء املعـين     )٣(حلقات عمل بشأن جوانب حمددة من استرداد األصول     
 الفـساد   بوضع مـذكرة توجيهيـة بـشأن جوانـب حمـددة مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                    

؛ اجتمـاع  )١(استناداً إىل االحتياجات اليت يتم حتديـدها عـن طريـق آليـة اسـتعراض التنفيـذ         
ــة        ــة اجلنائي ــشأن الفــساد ونظــام العدال ــة ب ــادئ توجيهي ــق اخلــرباء املعــين بوضــع مب ؛ )١(فري

اجتمــاع فريــق اخلــرباء املعــين بوضــع مبــادئ توجيهيــة بــشأن التــدابري الوقائيــة ملكافحــة           
  ؛)٢(للفساد  ؛ حلقات عمل بشأن اجلوانب القطاعية األخرى)١( الفساد

  ):املوارد اخلارجة عن امليزانية/امليزانية العادية(األنشطة الفنية األخرى   )ب(  
؛ )١(إعادة طبع اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد        : املنشورات املتكررة   ‘١‘  

ــة   ــام )١(ية لالتفاقيـــة ؛ األعمـــال التحـــضري)١(دليـــل تـــشريعي لتنفيـــذ االتفاقيـ ؛ النظـ
؛ )١(؛ وثـــائق املعلومـــات األساســـية آلليـــة اســـتعراض التنفيـــذ )١(لمـــؤمتر لالـــداخلي 

  ؛)١(جمموعة الصكوك القانونية الدولية املتعلقة بالفساد 
ــررة    ‘٢‘   ــري املتك ــشورات غ ــددة    : املن ــب حم ــشأن جوان ــشورات ب ــنمن ــترداد م  اس

ددة مـــن االتفاقيـــة اســـتناداً إىل ؛ مـــذكرة توجيهيـــة بـــشأن جوانـــب حمـــ )٣(األصـــول 
؛ مبـادئ توجيهيـة     )١(عن طريق آلية استعراض التنفيذ      اليت تتم استبانتها    االحتياجات  

 الواقيـة مـن   ؛ مبـادئ توجيهيـة بـشأن التـدابري          )١(بشأن الفساد ونظام العدالـة اجلنائيـة        
اءات  األخـرى بـشأن املعـايري والـسياسات واإلجـر         املخصَّـصة ؛ املنـشورات    )١(الفساد  

 الـيت تـوفر التوجيـه والـدعم الـتقين للـدول األعـضاء مـن                 ،التنفيذية واملمارسات اجليـدة   
  ؛)١(أجل تنفيذ االتفاقية 

  :املواد التقنية  ‘٣‘  
د قاعدة بيانات للقوانني والفقه القانوين، فضالً عن املعارف غـري           تعهُّ  -أ    

 أمـور منـها املــسائل   يفاد، القانونيـة ذات الـصلة باتفاقيـة األمـم املتحــدة ملكافحـة الفـس      
  املتعلقة باسترداد األصول؛
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ــايري      -ب     ــشأن املعــ ــدريب بــ ــواد تــ ــة ومــ ــسياسات أدوات إلكترونيــ والــ
 تـــوفر التوجيـــه والـــدعم الـــتقين للـــدول ،واإلجــراءات التنفيذيـــة واملمارســـات اجليـــدة 

  ؛)٢(األعضاء من أجل تنفيذ االتفاقية 
  : الصكوك القانونيةترويج  ‘٤‘  
  ؛ )١٠( آلية استعراض التنفيذ علىيب التدر  -أ    
  ؛)آلية استعراض التنفيذ( زيارة قطرية ٨٠لـالتحضري   -ب    
ــل   -ج     ــات    ٨٠حتليـ ــواردة ومعلومـ ــة الـ ــات الذاتيـ ــن ردود التقييمـ  رداً مـ

  ؛ )التنفيذ آلية استعراض(تكميلية 
آليـة  ( تقريراً مـن تقـارير االسـتعراض القطريـة           ٨٠املسامهة يف صياغة      -د    

  ؛)راض التنفيذاستع
القطريـة  للتقـارير   تنفيـذياً    مـوجزاً    ٨٠وإعداد  قطرياً   تقريراً   ٨٠حتليل    -ه      

  ؛)آلية استعراض التنفيذ(
إعداد تقارير مواضيعية وإضافات إقليمية، تشمل تقيـيم االحتياجـات            -و    

  ؛ )آلية استعراض التنفيذ(من املساعدة التقنية 
ــش     -ز     ــة اخلــرباء احلكــوميني امل ــذ،   قائم ــة اســتعراض التنفي اركني يف عملي

  ؛ )١) (آلية استعراض التنفيذ(شهرياً ُتستكمل وهي قائمة 
ــسقني       -ح     ــة واملن ــسلطات املركزي ــصة وال ــسلطات املخت ــات ال قاعــدة بيان

  ؛)١( األصول املعنيني باسترداد
املـساعدة التقنيـة، وهـي قاعـدة        خرباء لتقـدمي    جموعة  مبقاعدة بيانات     -ط    

  ؛ )١(تظام بانُتستكمل 
  : تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات املشتركة بني الوكاالت  ‘٥‘  
لألمــم املتحــدة االتفــاق العــاملي شــؤون  حوكمــةاملــشاركة يف هيكــل   -أ    

، وال سـيما اجتمـاع       بـشأن امليثـاق العـاملي      شتركة بـني الوكـاالت    املـ جتماعات  االويف  
  ؛ )١(فساد الباملبدأ العاشر ملكافحة لفريق العامل املعين ا
ــم املتحــدة لتنــسيق         -ب     ــاالت األم ــني وك ــشتركة ب ــات م ــيم اجتماع تنظ

  ؛)١( بشأن املسائل املتصلة بالفساد ،مكافحة الفساد
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  :املسامهة يف النواتج املشتركة  ‘٦‘  
التنسيق واالتصال بني الوكاالت من خـالل املـشاركة يف االجتماعـات              -أ    

ة التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة والبنـك الـدويل            الصلة للوكاالت املتخصص   التنسيقية ذات 
واجلــرائم وشــبكة معاهــد منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، بــشأن املــسائل املتــصلة بالفــساد   

  ؛)١(االقتصادية 
املـــشاريع املوضـــوعة واملنفـــذة بالتعـــاون مـــع     /األنـــشطة/املبـــادرات  -ب    

 ،ظومــة األمــم املتحــدة  اإلدارات واملكاتــب والــصناديق والــربامج األخــرى داخــل من    
وكذلك مع املنظمات الدولية واإلقليمية خارج منظومة األمم املتحدة، بشأن املـسائل            

ــه    ــع الفــساد ومكافحت ــا، ومنظمــة التعــاون    (املتعلقــة مبن مبــا يف ذلــك مــع جملــس أوروب
االقتــصادي والتنميــة، والرابطــة الدوليــة لــسلطات مكافحــة الفــساد، ومنظمــة الــدول    

موعــة العــشرين، ومنظمــات جمموعــة العــشرين التجاريــة، واألكادمييــة   األمريكيــة، وجم
  ؛)الدولية ملكافحة الفساد

  ):املوارد اخلارجة عن امليزانية/امليزانية العادية(التعاون التقين   )ج(  
  :اخلدمات االستشارية  ‘١‘  
تقدمي اخلدمات القانونية واخلدمات االستشارية األخرى ذات الـصلة           -أ    

ء تقييمــات شــاملة لالحتياجــات وحتليــل الثغــرات باســتخدام القائمــة     إجــرامــن أجــل
  ؛)٨(كافحة الفساد األمم املتحدة ملاتفاقية اخلاصة باملرجعية للتقييم الذايت 

تقدمي اخلدمات القانونية واخلدمات االستشارية األخرى ذات الـصلة           -ب    
ة الفساد واالنضمام إليهـا     إىل البلدان بشأن التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافح        

  ؛ )١٠(وتنفيذها 
  : الدورات التدريبية واحللقات الدراسية وحلقات العمل  ‘٢‘  
بـشأن  وطنية وإقليمية وأقاليمية تنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية        -أ    

  ؛)٥(أو منع الفساد ومكافحته /االتفاقية و
أو /اإلقليمــي وأو /ين ود الــوطيتنفيــذ مــشاريع علــى الــصع: املــشاريع امليدانيــة  ‘٣‘  

  ).١(تنفيذها  أو/الدويل لدعم التصديق على االتفاقية و
  



 

70 V.13-87095 

 

E/CN.7/2013/15 
E/CN.15/2013/28  

  ١٦اجلدول 
     مكافحة الفساد- ٣ي الربنامج الفرع: إسقاطات املوارد    

  بآالف دوالرات(املوارد 
 الوظائف )الواليات املتحدة

٢٠١٥‐ ٢٠١٣٢٠١٤‐ ٢٠١٥٢٠١٢‐ ٢٠١٣٢٠١٤‐ ٢٠١٢  الفئة
     دعم الربامجليف أموال تكا -ألف

 ١  -٣٨٧,٧ - املوارد املتصلة بالوظائف 
 -  -١,٦ - املوارد غري املتصلة بالوظائف 

 ١ -٣٨٩,٣ - اجملموع الفرعي  
      الغرضاملخصَّصةاألموال   - باء

 - - - -  اتخدِّرصندوق برنامج امل  
 ٣٠ ٧٤٨,٩٢٧ ٠٩٦,٥٤٥ ٣٢ صندوق برنامج اجلرمية 

 ٣٠ ٧٤٨,٩٢٧ ٠٩٦,٥٤٥ ٣٢ لفرعياجملموع ا  
  امليزانية العادية  -جيم

 ١٥ ٤٠١,٠١٥ ٢٣٦,٩٤ ٤  املوارد املتصلة بالوظائف  
  ٣١٩,٥٣٣٥,٢ املوارد غري املتصلة بالوظائف  

 ١٥ ٧٣٦,٢١٥ ٥٥٦,٤٤ ٤ اجملموع الفرعي  
 ٤٦ ٨٧٤,٤٤٢ ٦٥٢,٩٥٠ ٣٦  اجملموع  

    
ــامُج الفرعــي ســ  -٨١ ــسنتني  ٣ يموَّل الربن ــرة ال ــوال  أساســا  ٢٠١٥-٢٠١٤ يف فت مــن األم

وجتــدر اإلشــارة أيــضا إىل أن هــذا الربنــامج الفرعــي   . الغــرض ومــن امليزانيــة العاديــةاملخصَّــصة
 املخصَّـصة يتلقى قدرا كبريا نـسبيا مـن اعتمـادات امليزانيـة العاديـة وأن جـزءا كـبريا مـن أموالـه             

  .ة الربامجنشطيقدَّم بشروط ميّسرة من أجل أالغرض 
 دوالر  ٣٨٩ ٣٠٠، يعكـس االحتيـاج إىل مبلـغ         دعـم الـربامج   ويف إطار أموال تكـاليف        -٨٢

لـدعم رئـيس الفـرع يف       ) ٤-ف( الرقابـة وامليزانيـة      -إنشاء منصب جديد ملوظـف إدارة الـربامج         
ية تنفيذ ورصد وتقييم برامج الفرع وعملياته وأنشطته األخرى، مبا فيها التخطيط واملوارد البـشر   

ــة     ــسؤوليات اإلداري ــائر امل ــة وس ــربامج   ).  دوالر٣٨٧ ٧٠٠(واملْيزن ــيخطط موظــف إدارة ال وس
مجـع  (لألنشطة املتعلقة بامليزانية بالنسبة للمـسامهات اخلارجـة عـن امليزانيـة، وتعبئـة املـوارد املاليـة                   

 الداخلة حتـت    املشاريع املترابطة /الربامج/، ولوضع األنشطة  )التوظيف(، واملوارد البشرية    )األموال
مظلة الربنامج املواضيعي وتنفيذها ورصدها وتقييمها واإلبالغ عنها، وينـسقها ويـشرف عليهـا،              

واملبلغ اآلنـف الـذكر يغطـي أيـضا       . بغية ضمان متاسك وجودة إجناز الربامج على مستوى الفرع        
  ). دوالر١ ٦٠٠(تكلفة الوصول عن ُبعد والرسوم السنوية خلدمة اهلواتف النقالة 
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مـن امليزانيـة    ) ٣الربنـامج الفرعـي      (١٦وترد االحتياجات مـن امليزانيـة العاديـة يف البـاب              -٨٣
ويبلغ جمموع االحتياجات مـن امليزانيـة العاديـة    . ٢٠١٥-٢٠١٤الربناجمية املقترحة لفترة السنتني     

ــسنتني   ــرة ال ــدرها   ٤ ٧٣٦ ٢٠٠لفت ــادة ق ــل زي ــا ميث وُرصــدت يف .  دوالر١٧٩ ٨٠٠ دوالر، م
ــاب  ــادات ١٦البـ ــة ١٥ ل اعتمـ ــد١( وظيفـ ، ٢- ف٤، ٣- ف٢، ٤- ف٤، ٥- ف٢، ١- مـ

ولسد االحتياجات من املـوارد غـري املتعلقـة         )) الرتب األخرى (ووظيفتني من فئة اخلدمات العامة      
. ذلــك تكــاليف االستــشاريني واخلــرباء وســفر املــوظفني واخلــدمات التعاقديــة  بالوظــائف، مبــا يف 

  .٢٠١٥-٢٠١٤ التكاليف مبعدالت الفترة وتتعلق الزيادة بإعادة حساب
ــة الغــــرض  وجتــــسِّد   -٨٤ ــدرهانفقــــات عاّمــ ــدارها ٤٥ ٧٤٨ ٩٠٠ قــ ــادة مقــ  دوالر زيــ

ــسبة ( ١٣ ٦٥٢ ٤٠٠ ــادة بن ــة٤٢,٥زي ــربامج   ) يف املائ ــد متوقــع يف ال ، ناجتــة أساســا مــن تزاي
. األنـشطة العامليـة   واملشاريع اإلقليمية والوطنية، بينما ُينتظر أن تظل املوارد مستقرة فيما خيـص             

تــشكيلة مــوارد امليزانيــة العاديــة مــن أجــل تنفيــذ  وســوف تــستخدم هــذه النفقــات الســتكمال  
واسعة مـن اخلـدمات االستـشارية والـدورات التدريبيـة واحللقـات الدراسـية وحلقـات العمـل،                   

صديق التـ  يف   واملنتجات واألدوات املعرفية، فضال عن املشاريع امليدانية، لدعم الـدول األعـضاء           
 آليــة اســتعراض التنفيــذ، الــيت ســتظلو.  وتنفيــذهااتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــسادعلــى 

، جانبا رئيسيا من جوانب العمـل يف إطـار هـذا الربنـامج       ٢٠١٠يوليه  / عملها يف متوز   استهلت
ــرة   ــة   . ٢٠١٥-٢٠١٤الفرعــي يف الفت ــدورة األوىل لآللي ــا أنَّ ال ــيت )٢٠١٥-٢٠١٠(كم ، ال

، ٢٠١٥ اسـتعراض تنفيـذ الفـصلني الثالـث والرابـع مـن االتفاقيـة، سـتنتهي يف عـام                     جيري فيهـا  
 بلدا يف السنتني األخريتني من الدورة، ومنها البلدان الـيت صـدقت علـى               ٦٢على أن تستعرض    
وعــالوة علــى ذلــك، ســتبدأ االســتعدادات الفنيــة والتقنيــة لــدورة   . ٢٠١٠االتفاقيــة بعــد عــام 

ــة لآلل  ــتعراض الثاني ــة االس ــاين     )٢٠٢٠-٢٠١٥(ي ــصلني الث ــذ الف ــا تنفي ــستعرض فيه ــيت سُي ، ال
وسيتواصل بذل جهود خاصة لضمان مشاركة ممثلي أقـل البلـدان منـوا             . واخلامس من االتفاقية  

واسـتناداً، علـى     .تفاقية يف اجتماعـات مـؤمتر الـدول األطـراف وهيئاتـه الفرعيـة             االاألطراف يف   
ن خــالل آليــة اســتعراض اعدة التقنيــة الــيت حتــدَّد مــاالحتياجــات مــن املــسوجــه اخلــصوص، إىل 

أو / املــساعدة التقنيــة مــن أجــل التــصديق علــى االتفاقيــة و      أنــشطةالتنفيــذ، سُيواصــل تنفيــذ   
يف جمـال مكافحـة الفـساد    مستـشارون   وسـيوفد إىل امليـدان      . االنضمام إليها، وكـذلك تنفيـذها     

مـا يتعلـق باسـترداد    وفي. اهلـدف حمدد مباشر ، لضمان تقدمي دعم    إقليميةسؤوليات  مب يضطلعون
اسـترداد املوجـودات    بـشأن    املبادرة املشتركة بني املكتب والبنك الدويل        اصلاملوجودات، سُتو 
 حـول   ، مبا يف ذلك أنشطة بناء القدرات، واخلدمات االستـشارية، والتحـاور           املسروقة أنشطتها 

كـز املاليـة، وكـذلك اسـتحداث        لسلطات الوطنيـة واملرا    وتيسري سبل االتصال بني ا     ات،السياس
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وسيواصـل املكتـب دعـم إشـراك القطـاع اخلـاص يف             . أدوات عملية ووضع دراسات سياساتية    
وسيواصــل . اجلهـود املبذولــة ملنــع ومكافحــة الفــساد، هبــدف ســد الثغــرات املعرفيــة والتواصــلية 

أجـل بنـاء   املكتب إجياد وإشاعة املعلومات عـن الفـساد وعـن االتفاقيـة مـن أجـل التوعيـة ومـن                   
ــه     ــساد ومكافحت ــع الف ــى من ــدين عل ــدرة اجملتمــع امل ــشيع    . ق ــضع وي وســيظل املكتــب كــذلك ي

ــة،       ــذ االتفاقي ــدول األطــراف يف تنفي ــدعم لل ــوفري اإلرشــاد وال ــدة واألدوات لت املمارســات اجلي
علـى اخلـصوص   وكذلك بشأن االحتيال االقتصادي املستجد واجلرائم املتـصلة باهلويـة، وذلـك      

 املكتـب   زيـادة علـى ذلـك سـيدعم       و. ملكافحـة الفـساد   على اإلنترنت   بته اجلديدة   من خالل بّوا  
مدّعمـة  تقييمـات   إلعـداد   مجع البيانات، واملنهجيات اإلحـصائية، والقـدرات البحثيـة، الالزمـة            

ــداه  ب ــساد وم ــة الف ــة لطبيع ــضا   . األدل ــب أي ــاون وســيعزز املكت ــدويلاإلقليمــي والتع ــسيق ال  وتن
  .حملافل الدولية واإلقليمية األخرىالسياسات يف املنظمات وا

    
    منع اإلرهاب -٤الربنامج الفرعي     

 سـُينفَّذ   ، الـذي  ة شؤون املعاهدات املسؤولية الفنية عن هذا الربنامج الفرعي        ُشعبتوىل  ت  -٨٥
ــاً ــتراتيجية وفقـ ــصَّلة لالسـ ــي  املفـ ــامج الفرعـ ــار الربنـ ــامج  ٤ يف إطـ ــن الربنـ ــة  ١٣ مـ ــن اخلطـ  مـ

 مـــن اســـتراتيجية الفتـــرة ٣ والربنـــامج الفرعـــي ٢٠١٥-٢٠١٤سنتني  الـــفتـــرةل االســـتراتيجية
٢٠١٥-٢٠١٢.  

 يركـز   ،٢٠١٥-٢٠١٢باالسترشاد بالربنامج املواضيعي املتعلق مبنع اإلرهاب للفترة        و  -٨٦
 الـصكوك   علـى تـصديق    تركيزاً خاصـاً علـى ال      كافحة اإلرهاب املتعلقة مب برنامج أنشطة املكتب    

تعزيـز قـدرات نظـم العدالـة اجلنائيـة          علـى   و وتنفيذها،   كافحة اإلرهاب مل ١٨الـالقانونية العاملية   
أحكــام قـرارات جملــس األمــن ذات الــصلة   وكــذلك تنفيــذ الـصكوك تلــك الوطنيـة علــى تنفيــذ  
ملتحــدة العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب، باالمتثــال ملبــادئ   واســتراتيجية األمــم امبكافحــة اإلرهــاب 

  .سيادة القانون
رهـاب، كلفـت اجلمعيــة العامـة املكتـب بتقـدمي املـساعدة التقنيــة إىل       ويف جمـال منـع اإل    -٨٧

الدول األعضاء، بناًء على طلبها، من أجل تعزيز قدرات نظم العدالة اجلنائيـة لـديها علـى منـع                   
 مبنــع املتعلــقوحــسبما ورد بالتفــصيل يف الربنــامج املواضــيعي . األعمــال اإلرهابيــة ومكافحتــها

، يقدِّم املكتب إىل الدول األعـضاء املـساعدة التقنيـة القانونيـة             ٢٠١٥-٢٠١٢اإلرهاب للفترة   
  :وخدمات بناء القدرات يف أربعة جماالت أساسية هي التالية

مبكافحة اإلرهـاب   املتعلقة  لتصديق على الصكوك القانونية الدولية      ايرّوج املكتب     )أ(  
ب مــع مقــرري الــسياسات ويف هــذا الــصدد، يعمــل املكتــ. وعلــى إدماجهــا يف التــشريعات الوطنيــة
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والربملــانيني وغريهــم مــن املــسؤولني الــوطنيني علــى التوعيــة مبــضمون الــصكوك وفوائــد وحتــديات    
  االنضمام إليها وأمهية االنضمام العاملي إليها بغية احليلولة دون إجياد مالذات آمنة لإلرهابيني؛

ل كفالـة  يساعد املكتب على صوغ التشريعات الوطنيـة واستعراضـها مـن أجـ              )ب(  
اتساق القـوانني الوطنيـة مـع االلتزامـات الدوليـة القائمـة، مبـا يف ذلـك احتـرام حقـوق اإلنـسان             

 واحلريات األساسية؛

يبين املكتب قدرات موظفي العدالة اجلنائية الوطنيني علـى تطبيـق هـذه املعـايري بتنظـيم                   )ج( 
اذ القــانون، وحلقــات حلقــات عمــل إقليميــة ووطنيــة للمــدعني العــامني والقــضاة ومــوظفي إنفــ

عمـل لتـدريب املــدربني، ودورات تدريبيـة باالتـصال احلاســويب املباشـر، واســتحداث األدوات      
 التقنية وإعداد املنشورات؛

وُتـدعم تلـك    . يعمل املكتب علـى تعزيـز التعـاون اإلقليمـي والـدويل يف املـسائل اجلنائيـة                  )د( 
ُتعـيَّن  علـى اإلنترنـت     ات قضائية إقليميـة     اجلهود بإنشاء سلطات مركزية وطنية واستحداث منصَّ      

  .هلا جهات وصل وطنية هبدف تيسري طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املطلوبني
ر يـوفِّ  راسـخة نابعـة مـن مهامـه وخرباتـه،      نـسبية   وباالستناد إىل ما يتمتـع بـه املكتـب مـن مزايـا            

خدماتـه املتكاملـة يف جمـال منـع         وتنفيـذ   الربنامج املواضـيعي الـسياق املالئـم للمكتـب لتخطـيط            
 والعدالــة اجلنائيــة اتخــدِّروتــشمل تلــك اخلــدمات جوانــب منــع اجلرميــة ومراقبــة امل. اإلرهــاب

  .والتعاون الدويل، الوثيقة الصلة ببعضها البعض واملتداخلة
    

  ١٧اجلدول 
    ءأهداف فترة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األدا    
    .لسيادة القانون ملكافحة اإلرهاب يتسم بالفعالية وتقوم الدول بتنفيذه وفقا تعزيز وتقوية نظام عدالة جنائية عامل: اهلدف

  مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

  كتب املعين املتعزيز املساعدة التقنية املقدمة من   )أ(
لإلسهام يف التصديق   على الطلب،  واجلرمية، بناءاتخدِّربامل

  ملنع اإلرهاب ومكافحته على الصكوك القانونية الدولية 

 العدد التراكمي حلاالت قيام البلدان اليت ازدياد  ‘١‘  )أ(
تلقت املساعدة التقنية من املكتب يف جمال مكافحة اإلرهاب 

بالتصديق على الصكوك القانونية الدولية ملنع اإلرهاب 
   ومكافحته

  قاييس األداءم
  )تراكمي (٥٧٧: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  )تراكمي (٥٩٠: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
 )تراكمي (٥٩٥: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
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  مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

ازدياد عدد البلدان اليت نقحت التشريعات الوطنية   ‘٢‘  
اخلاصة مبكافحة اإلرهاب أو اعتمدت تشريعات جديدة تتعلق 

  من مساعدة املكتب مبكافحة اإلرهاب، مستفيدة يف ذلك
  مقاييس األداء

  ٨٧: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
  ٩٥: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

 ٩٥: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
   القدرة على منع اإلرهاب وفقا حتسني  )ب(

  القانون لسيادة 
عدد البلدان اليت تتلقى املساعدة من املكتب، بناء   ‘١‘  )ب(

صعيدين الوطين على طلبها، يف جمال بناء القدرات على ال
   واإلقليمي 

  مقاييس األداء
  ٨٥: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  ٨٧: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
 ٨٩: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

املدربني يف  ازدياد عدد مسؤويل العدالة اجلنائية الوطنية   ‘٢‘  
جمال تنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة باإلرهاب

  مقاييس األداء
   ٣     ٥٠٠:   ٢٠١١-  ٢٠١٠فترة ال

   ٣     ٧٠٠  :   ٢٠١٣-  ٢٠١٢تقديرات الفترة 
  ٣     ٩٠٠:  ٢٠١٥  -  ٢٠١٤هدف الفترة 

واإلقليمية  خطط العمل الوطنية  /عدد االستراتيجيات  ‘٣‘  
   اهلادفة إىل مكافحة اإلرهاب اليت وضعت مبساعدة املكتب 

  مقاييس األداء
   ١٦   :  ٢٠١١-  ٢٠١٠الفترة 

   ٢٠  :   ٢٠١٣-  ٢٠١٢تقديرات الفترة 
  ٣٠ :   ٢٠١٥  -  ٢٠١٤هدف الفترة 

اإلرهاب  عدد آليات التعاون الدويل العاملة ملنع   ‘٤‘  
فيما اليت جيري دعمها واستحداثها مبساعدة املكتب   ومكافحته

  بني الكيانات الوطنية املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة اإلرهاب
  ءمقاييس األدا

  ١٠: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
      ٢٠  :   ٢٠١٣  - ٢٠١٢تقديرات الفترة 

    ٣٠:   ٢٠١٥ - ٢٠١٤هدف الفترة 
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    العوامل اخلارجية    
ــي        -٨٨ ــا يل ــراض م ــى افت ــة عل ــه املتوقع ــه وإجنازات ــامج الفرعــي أهداف : ُينتظــر أن حيقــق الربن

وتوكـوالت الدوليـة املتـصلة       طرفـا يف االتفاقيـات والرب      تـصبح استعداد الدول األعـضاء ألن       )أ(
توافر االستعداد والقـدرة لـدى الـدول األعـضاء لالمتثـال ألحكـام              ) ب(مبنع اإلرهاب وقمعه؛    

،  ومظــاهرهاالتفاقيــات والربوتوكــوالت الدوليــة املتعلقــة مبنــع اإلرهــاب وقمعــه جبميــع أشــكاله 
 األمن املتعلقة مبكافحـة   والستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، ولقرارات جملس       

فيمـا  توافر االستعداد والقـدرة لـدى الـدول األعـضاء لتعزيـز التعـاون القـضائي            ) ج(اإلرهاب؛  
يتعلق مبكافحـة اإلرهـاب، ورغبتـها يف التعـاون مـع بعـضها الـبعض يف هـذا الـصدد؛                     فيما  بينها  

يعية بـــشأن الـــصادرة عـــن اهليئـــات التـــشراســـتعداد الـــدول األعـــضاء لتنفيـــذ التوجيهـــات ) د(
عدم وجود عجز كـبري يف املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة               )  ه(يتعلق باإلرهاب؛   فيما   السياسات

  .وتوافر اخلربة املتخصصة الالزمة لتقدمي املساعدة يف الوقت املناسب 
    

    النواتج    
   :خالل فترة السنتني، سُتنَجز النواتج النهائية التالية  -٨٩

  ):امليزانية العادية(هليئات احلكومية الدولية وهيئات اخلرباء تقدمي اخلدمات إىل ا  )أ(  
   :اجلمعية العامة  ‘١‘  
ــة لالجتماعــات    -أ     ــسادسة  : تقــدمي اخلــدمات الفني ــة ال اجتماعــات اللجن

؛ اجتماعات اللجنة الثالثة بـشأن املـسائل املتـصلة          )٤(بشأن املسائل املتصلة باإلرهاب     
  ؛)١( األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب ؛ استعراض استراتيجية)٢(باإلرهاب 

مسامهة يف التقرير املتعلـق بتنفيـذ اسـتراتيجية         : وثائق اهليئات التداولية    -ب    
؛ مـسامهات يف التقريـر الـسنوي املتعلــق    )١(األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب      

ت يف التقريـر الـسنوي   ؛ مـسامها )٢(بالتدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الـدويل    
؛ )٢(مــن حيــازة أســلحة الــدمار الــشامل  املتعلــق بالتــدابري الراميــة إىل منــع اإلرهــابيني 

  ؛)١(تقنية ملكافحة اإلرهاب الساعدة املتقرير بشأن مسائل حمددة تتصل بتقدمي 
  :جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ‘٢‘  
 التعاون الدويل واملساعدة التقنيـة يف       تقارير عن تعزيز  : وثائق اهليئات التداولية      

  ؛)٢(جمال منع اإلرهاب ومكافحته 
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اجتمـاع  ): املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة       /امليزانيـة العاديـة    (خصَّصةأفرقة اخلرباء امل    ‘٣‘  
لفريق خرباء بشأن التحديات القانونية اليت تنشأ عن تنفيذ النظام القانوين العـاملي ملكافحـة               

اإلرهـاب املتـصل    (ل القانونيـة املتـصلة مبعاجلـة مـسألة أمـن وسـائل النقـل                املـسائ : اإلرهاب
؛ اجتماع لفريق خـرباء بـشأن       )١) (املوارد اخلارجة عن امليزانية   ) (بالطريان والنقل البحري  

وضع مبادئ األمم املتحدة ومبادئها التوجيهية ملساعدة ودعـم ضـحايا األعمـال اإلرهابيـة               
ــة ( ــة العادي ــدويل ملكافحــة     ؛ ا)١) (امليزاني ــانوين ال ــشأن اإلطــار الق ــق خــرباء ب جتمــاع لفري

؛ اجتمـاع ثـان    )١) (امليزانية العادية (اإلرهاب الكيميائي والبيولوجي واإلشعاعي والنووي      
لفريق خرباء بشأن وضع مبادئ األمم املتحدة ومبادئها التوجيهية ملـساعدة ودعـم ضـحايا               

  ؛)١) (يزانيةاملوارد اخلارجة عن امل(األعمال اإلرهابية 
   ):املوارد اخلارجة عن امليزانية/امليزانية العادية(األنشطة الفنية األخرى   )ب(  
  ):املوارد اخلارجة عن امليزانية/امليزانية العادية(منشورات غري متكررة   ‘١‘  
ــاب        -أ     ــال مكافحــة اإلره ــساعدة يف جم ــدمي امل ــن تق ــب ع ــة (كتّي امليزاني

  ؛)١) (العادية
ية ملنهج دراسي للتدريب القانوين يف جمال مكافحـة اإلرهـاب           وحدة منط   -ب    

  ؛)١) (املوارد اخلارجة عن امليزانية(حول مكافحة اإلرهاب يف إطار القانون الدويل 
وحــدة منطيــة ملنــهج دراســي للتــدريب القــانوين يف جمــال مكافحــة          -ج    

ت العدالـة   ودعـم ضـحايا األعمـال اإلرهابيـة يف إطـار إجـراءا             اإلرهاب حول مساعدة    
  ؛)١) (امليزانية العادية(اجلنائية 

 يف جمــال مكافحــة  وحــدة منطيــة ملنــهج دراســي للتــدريب القــانوين       -د    
هج املتبعــة يف جمــال العدالــة اجلنائيــة للتــصّدي الســتخدام اإلنترنــت اإلرهــاب حــول النــ

  ؛)١) (املوارد اخلارجة عن امليزانية(ألغراض إرهابية 
راســي للتــدريب القــانوين يف جمــال مكافحــة     وحــدة منطيــة ملنــهج د    - ه    

اإلرهـاب الكيميـائي والبيولـوجي واإلشـعاعي        : اإلرهاب حول اإلطار القانوين العـاملي     
  ؛)١) (امليزانية العادية(والنووي 

وحدة منطية ملنهج دراسي للتدريب القانوين يف جمال مكافحـة اإلرهـاب              -و    
  ؛)١) (املوارد اخلارجة عن امليزانية (متويل اإلرهاب: حول اإلطار القانوين العاملي

  ):املوارد اخلارجة عن امليزانية/امليزانية العادية(املواد التقنية   ‘٢‘  
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ــة       -أ     ــوانني مكافحـ ــة بقـ ــات املتعلقـ ــدة البيانـ ــول قاعـ ــاق مشـ ــيع نطـ توسـ
  ؛)١(اإلرهاب، وحتديثها املنتظم باملواد املرجعية ذات الصلة 

 للتـدريب باالتـصال احلاسـويب املباشـر         مواصلة تطوير منصة افتراضـية      -ب    
تقدم دورات تدريبية باالتصال احلاسـويب املباشـر بـشأن اجلوانـب القانونيـة املواضـيعية                

  ؛)١(املتخصصة ملكافحة اإلرهاب 
مواصلة تطوير أدوات لدورات التدريب باالتـصال احلاسـويب املباشـر          -ج    

ــدورات التدريبيــ    ــستعان هبــم يف ال ــذين سُي ــدمي   للمــدربني ال ــيت ســتنظم يف إطــار تق ة ال
  ؛)١(املساعدة التقنية 

): املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة/امليزانيــة العاديــة(التــرويج للــصكوك القانونيــة   ‘٣‘  
 املتـــصلة مبكافحـــة ١٨ التـــشجيع علـــى التـــصديق علـــى الـــصكوك القانونيـــة العامليـــة ال 

   ؛ )١(اإلرهاب وتنفيذها 
ــة لالج   ‘٤‘    ــة (تماعـــات املـــشتركة بـــني الوكـــاالت  تقـــدمي اخلـــدمات الفنيـ امليزانيـ

التنــسيق واملــشاركة يف اجتماعــات املنظمــات ): املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة/العاديــة
؛ )١٤(الدولية واإلقليمية ودون اإلقليميـة املعنيـة الناشـطة يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب             

مـم املتحـدة العامليـة      بني الوكـاالت بـشأن تنفيـذ اسـتراتيجية األ         فيما  التنسيق واالتصال   
ملكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك املشاركة يف اجتماعات فرقـة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ يف               

  ؛)٨(جمال مكافحة اإلرهاب واالجتماعات مع اهليئات األعضاء يف فرقة العمل 
): املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة       /امليزانيـة العاديـة   (املسامهة يف النواتج املشتركة       ‘٥‘   

ــز      ــة لتعزي ــة ومعاهــد التــدريب املهــين الوطني إقامــة شــراكات مــع املؤســسات األكادميي
التدريب القانوين املهين بشأن مسائل مكافحة اإلرهاب من أجل بنـاء خـربات قانونيـة               

  ؛)١(يف جمال مكافحة اإلرهاب 
   ): املوارد اخلارجة عن امليزانية/امليزانية العادية(التعاون التقين   )ج(  
تقــدمي ): املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة /امليزانيــة العاديــة(دمات االستــشارية اخلــ  ‘١‘  

ــة       ــة الدولي ــصكوك القانوني ــصديق علــى ال ــشأن الت ــد الطلــب، ب ــشارية، عن خــدمات است
  ؛)١(املتعلقة مبنع اإلرهاب وقمعه وتنفيذها، ولتعزيز قدرة نظم العدالة اجلنائية الوطنية 

املـوارد اخلارجـة عـن      (ات الدراسية وحلقات العمل     الدورات التدريبية واحللق    ‘٢‘  
تنظيم حلقات عمل على الصعيد الـوطين ودون اإلقليمـي واألقـاليمي بـشأن              ): امليزانية

  ؛)٦٠(مسائل تقنية منتقاة يف جمال منع اإلرهاب ومكافحته 
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ع توسـيع نطـاق األنـشطة املـضطل       ): املوارد اخلارجة عن امليزانية   (املشاريع امليدانية     ‘٣‘  
ــرامج  هبــا، يف إطــار  ــز     قُطرب ــاء اخلــربات وتعزي ــة حمــددة ملكافحــة اإلرهــاب، لبن ــة وإقليمي ي

؛ توسيع نطاق األنشطة املـضطلع  )١(القدرات املؤسسية وتدريب مسؤويل العدالة اجلنائية  
هبا، يف إطار املشروع العاملي املتعلق بتعزيـز النظـام القـانوين ملكافحـة اإلرهـاب، مـن أجـل                    

  ).١(ت وتعزيز القدرات املؤسسية وتدريب مسؤويل العدالة اجلنائية بناء اخلربا
    

  ١٨اجلدول 
     منع اإلرهاب- ٤الربنامج الفرعي : املواردتوقعات     

  
  بآالف دوالرات (املوارد 

  الوظائف    )الواليات املتحدة
 ٢٠١٥‐٢٠١٤  ٢٠١٣‐٢٠١٢  ٢٠١٥‐٢٠١٤  ٢٠١٣‐٢٠١٢  الفئة

         امج دعم الربأموال تكاليف  -ألف
 - -  -  - املتعلقة بالوظائف  
  -  -١٠٣,٣  - غري املتعلقة بالوظائف  

 - -١٠٣,٣ - اجملموع الفرعي  
     الغرضاملخصَّصةألموال ا  - باء

 - - - - اتخدِّر برنامج املصندوق  
 ٢٢ ١١٤,٩٢١ ٧١٣,٢١٧ ١٥ برنامج اجلرميةصندوق   

 ٢٢ ١١٤,٩٢١ ٧١٣,٢١٧ ١٥ اجملموع الفرعي  

  امليزانية العادية  -جيم
 ٨ ٤٩٠,٦٩ ٥١٠,٦٢ ٢ املتعلقة بالوظائف  

  ٢٣٥,٠٢٤٧,٤ غري املتعلقة بالوظائف  

 ٨ ٧٣٨,٠٩ ٧٤٥,٦٢ ٢ اجملموع الفرعي  

 ٣٠ ٩٥٦,٢٣٠ ٤٥٨,٨١٩ ١٨  اجملموع  

    
ــة  الغــرض ومــن امليزاملخصَّــصة أساســاً مــن األمــوال  ٤وســيموَّل الربنــامج الفرعــي    -٩٠ اني

 إىل أن جــزءاً كــبرياً نــسبياً مــن أيــضاوجتــدر اإلشــارة . ٢٠١٥-٢٠١٤العاديــة لفتــرة الــسنتني 
الغــرض الــيت يتلقاهــا هــذا الربنــامج يرصــد ألغــراض عامــة مــن أجــل تنفيــذ  املخصَّــصة األمــوال 

  .أنشطة الربامج
 دوالر، ١٠٣ ٣٠٠وســيغطي مبلــغ االحتياجــات مــن تكــاليف دعــم الــربامج، وقــدره   -٩١
 يف االضـطالع بـإدارة الفـرع، مبـا يف ذلـك             الفـرع ات املساعدة املؤقتة العامة لدعم رئيس       خدم
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املــشاريع وإدخــال تنقيحــات علــى امليزانيــة  /التوظيــف ورصــد امليزانيــة وإعــداد وتقــدمي الــربامج 
  .وإعداد التقارير الفنية واملالية

مـن  ) ٤الربنـامج الفرعـي      (١٦ امليزانية العاديـة يف البـاب        مواردوترد االحتياجات من      -٩٢
ويبلــغ جممــوع هــذه االحتياجــات . ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانيــة الربناجميــة املقترحــة لفتــرة الــسنتني 

وتغطـي املبـالغ املدرجـة يف       .  دوالر ٧ ٦٠٠ دوالر، ومتثل اخنفاضاً صافياً قـدره        ٢ ٧٣٨ ٠٠٠
 خ ع ٢، ٣- ف١، ٤- ف٣، ٥- ف١، ١- د١( تكـــــاليف مثـــــان وظـــــائف ١٦البـــــاب 

، واملــوارد غــري املتعلقــة بالوظــائف املتــصلة باالستــشاريني واخلــرباء وســفر    ))ألخــرىالرتــب ا(
األثـر اآلجـل لوظيفـة      ) أ: (ويعـزى ذلـك االخنفـاض إىل مـا يلـي          . املوظفني واخلدمات التعاقديـة   

اإللغاء املقتـرح لوظيفـة موظـف     ) ب(؛  ٢٠١٣-٢٠١٢ اعتمدت يف فترة السنتني      ٤-برتبة ف 
تـسوية طفيفـة أجريـت علـى بنـد          ) ج(؛  ٦٧/٢٤٨ار اجلمعية العامـة     ، وفقاً لقر  )٣-ف(برامج  

املوارد غري املتعلقة بالوظائف جتـّسد احملـصلة الـصافية ملختلـف التـسويات الـيت أجريـت اسـتناداً                    
  .إىل منط اإلنفاق واحتياجات الربامج

  دوالر، والــيت١٧ ١١٤ ٩٠٠ الغــرض البالغــة املخصَّــصةويتوقــع أنَّ مــوارد النفقــات   -٩٣
، ستدعم مـوارد امليزانيـة العاديـة        ) يف املائة  ٨,٩بنسبة  ( دوالر   ١ ٤٠١ ٧٠٠ متثل زيادة قدرها  

. من خالل توفري اخلـدمات القانونيـة االستـشارية وخـدمات املـساعدة التقنيـة للـدول األعـضاء                  
ــها، يف جمــال       ــاًء علــى طلب ــة إىل الــدول األعــضاء، بن وسيواصــل املكتــب تقــدمي املــساعدة التقني

يق على الصكوك القانونية الدولية ملكافحة اإلرهاب وتنفيذها الكامل، وذلك مـن أجـل              التصد
ــدويل حلقــوق        ــاً للقــانون ال ــة ملكافحــة اإلرهــاب وفق ــة اجلنائي ــة للعدال ــة نظــم فعَّال ــز وتقوي تعزي

  :وتشتمل املساعدة اليت يقدمها املكتب أساساً على ما يلي. اإلنسان وسيادة القانون
ــشج   )أ(    ــلة تـــ ــات   مواصـــ ــضمام إىل االتفاقيـــ ــى االنـــ ــضاء علـــ ــدول األعـــ يع الـــ

 االتفاقيـات والربوتوكـوالت،     تلـك والربوتوكوالت الدولية املتعلقة مبنع اإلرهاب، وعلى تنفيذ        
يف جمال الـسياسات، وكـذلك خـدمات املـشورة القانونيـة والـدعم        عند الطلب   وتقدمي املشورة   

والتـدريب يف هـذا اجملـال، فـضالً عـن تيـسري             التشريعي والدعم اخلاص ببناء القدرات املؤسسية       
نقل املعارف املتخصصة، مبا فيها ما يتعلـق باإلرهـاب البحـري، ومتويـل اإلرهـاب، واسـتخدام                  

 اإلنترنت ألغراض إرهابية؛

 نظــم العدالــة اجلنائيــة الوطنيــة علــى تطبيــق التــشريعات املتعلقــة قــدراتتعزيــز   )ب(   
ن الـدويل حلقـوق اإلنـسان وسـيادة القـانون والــصكوك      مبكافحـة اإلرهـاب مبـا يتفـق مـع القــانو     

ــة ملكافحــة          ــم املتحــدة العاملي ــتراتيجية األم ــاب، وكــذلك اس ــة ملكافحــة اإلره ــة الدولي القانوني
 اإلرهاب وقرارات جملس األمن ذات الصلة؛
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ــة املتعلقــة باإلرهــاب وخباصــة       )ج(   ــدويل يف املــسائل اجلنائي ــز التعــاون ال فيمــا تعزي
 ملطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة؛ بتسليم ايتصل

التعــاون الوثيــق مــع جلنــة جملــس األمــن ملكافحــة اإلرهــاب ومديريتــها التنفيذيــة    )د(  
 وكذلك مع فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب ومع الكيانات املشتركة فيها؛

 يف القــرارات واملقــررات متابعــة وتنفيــذ الواليــات احلكوميــة الدوليــة الــواردة    ) ه(  
ذات الــصلة الــيت تتخــذها اهليئــات التــشريعية يف األمــم املتحــدة، وكــذلك نتــائج مــؤمتر األمــم     

 .املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

ومـع تزايـد عـدد البلــدان املـصدِّقة علـى الـصكوك القانونيــة الدوليـة ملكافحـة اإلرهــاب،           -٩٤
قدمي املساعدة وبناء القدرات يف جمـال تنفيـذ تلـك الـصكوك فيمـا               يوىل مزيد من االهتمام اآلن لت     

. يتعلق بنظم العدالـة اجلنائيـة الوطنيـة يف ضـوء القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان وسـيادة القـانون                 
وهذا النوع من املساعدة معقّد، ألنه يتطلب تدريب مـسؤويل العدالـة اجلنائيـة تـدريبا متخصـصا                  

ت ووثائق عمل متخصصة، فضال عن املتابعة املتعمقـة والطويلـة األجـل             شامال، وإعداد أدلة وكتيبا   
وحتقيقــا هلــذه األغــراض، سيواصــل املكتــب تعزيــز تقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل   . للمــساعدة املقدمــة

الدول اليت تطلبـها، عـن طريـق تنظـيم حلقـات عمـل وطنيـة وإقليميـة، وإعـداد مزيـد مـن األدوات                         
وبنـاء اخلـربات يف جمـاالت       )  ذلـك التـدريب باالتـصال احلاسـويب املباشـر          مبا يف (واملنشورات التقنية   

 نظـراً   ٢٠١٥-٢٠١٤ومن املتوقع أن يواصل حجم العمل تزايده خالل فتـرة الـسنتني             . متخصصة
  .الرتفاع عدد طلبات احلصول على املساعدة املتعمقة من أجل بناء القدرات

    
    العدالة - ٥الربنامج الفرعي     

. ة العمليـات ُشعبملسؤولية الفنية عن هذا الربنامج الفرعـي قـسم العدالـة التـابع لـ            يتوىل ا   -٩٥
ــامج الفرعــي        ــصلة ضــمن الربن ــاً لالســتراتيجية املف ــامج الفرعــي وفق ــذا الربن  مــن ٥وســينفَّذ ه

  .٢٠١٥-٢٠١٤ من اخلطة الربناجمية لفترة السنتني ١٣الربنامج 
 والعدالـة اجلنائيـة وصـٌف السـتراتيجية املكتـب           ويرد يف الربنـامج املواضـيعي ملنـع اجلرميـة           -٩٦

ويـوفّر الربنـامج املواضـيعي      . ٢٠١٥-٢٠١٢وعمله يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة للفتـرة           
إطاراً عاملياً لـربامج ومـشاريع املكتـب يف جمـال مكافحـة اجلرميـة وإصـالح نظـم العدالـة اجلنائيـة،                       

إىل أطر املكتب االستراتيجية واستراتيجية املكتـب للفتـرة         كما يرسي هنجاً متسقاً وشامالً يستند       
ــة هبــذا اإلصــالح      ٢٠١٥-٢٠١٢ ــات األمــم املتحــدة ومعايريهــا وقواعــدها املتعلق .  وإىل اتفاقي

وسيقّدم املكتب الدعم إىل الدول األعضاء يف جمـال منـع اجلرميـة وإصـالح نظـم العدالـة اجلنائيـة،            
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إصــالح أجهــزة الــشرطة؛ وتعزيــز خــدمات  : يــسية وهــيمبــا يف ذلــك يف عــدد مــن اجملــاالت الرئ 
النيابــة العامــة والــسلطة القــضائية واحملــاكم، مبــا يف ذلــك يف ســياق مكافحــة القرصــنة؛ والعدالــة     
التصاحلية؛ واحلصول على املساعدة القانونيـة؛ وإصـالح نظـام الـسجون وبـدائل الـسجن، مبـا يف                   

ان؛ واملرأة يف نظم العدالـة اجلنائيـة؛ وتـوفري العدالـة     ذلك يف اجملاالت اجلامعة املتعلقة حبقوق اإلنس     
وسيوىل اهتمـام خـاص العتمـاد هنـج شـامل ومتكامـل إزاء              . لألطفال؛ ومحاية الضحايا والشهود   

منع اجلرمية وإصالح نظم العدالة اجلنائية، وكذلك إدماج منظور العدالة اجلنائية يف مجيـع أعمـال            
  : اإلطار التشغيلي للربنامج وهيوقد ُحدِّدت أربعة نواتج يف. املكتب

ملـساعدة باسـتحداث مبـادرات يف جمـال منـع اجلرميـة             ا الـيت تطلـب   قيام الدول     )أ(  
ــة،       ــدابري تنفيذي ــة تــشمل وضــع اســتراتيجيات وخطــط عمــل وت ــة اجلنائي وإصــالح نظــم العدال

 وقيامها بتنفيذ تلك املبادرات؛

 أدلته ومواده التدريبية؛قيام الدول األعضاء باستخدام أدوات املكتب و  )ب(  

وضــع معــايري وقواعــد جديــدة لألمــم املتحــدة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة     )ج(  
 اجلنائية وقيام الدول األعضاء بتحديث ما هو قائم منها، بدعم من املكتب؛

قيــام جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة ومــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عــشر ملنــع     )د(  
  .العدالة اجلنائية بتنفيذ واليتهما فيما يتعلق مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية مبساعدة من املكتباجلرمية و

 مـشروعاً وبرناجمـاً مـن مـشاريع وبـرامج املكتـب،             ٣٦بواسطة جمموعـة مـن      ) أ(وسينفذ الناتج   
ع عامليـة   مـشاري ٣ تـشتمل علـى  يـة واإلقليميـة،   قُطرمبا يف ذلك الربامج الفرعية التابعة للربامج ال     

ويغطــي املــشروع العــاملي الرئيــسي واألمشــل مجيــع .  مــشروعاً وطنيــا٢٦ًمــشاريع إقليميــة و ٧و
ــة     ــة، وإعـــداد األدوات واألدلـ ــوفّر املـــشورة الـــسياساتية والتقنيـ اجملـــاالت املـــذكورة أعـــاله ويـ

ويف . وتوزيعها، وبعثات التقييم والربجمة، ودعم املشاريع اجلارية، والتعـاون فيمـا بـني األجهـزة        
 علـــى تـــوفري األدوات ٢٠١٥-٢٠١٤، ســـيجري التركيـــز خـــالل الفتـــرة )ب(إطـــار النـــاتج 

ويف . التعليمية، مبا فيهـا أدوات التعلـيم باالتـصال احلاسـويب املباشـر، وعلـى الـشراكات العامليـة           
ــاتج   ــار النــ ــرة    )ج(إطــ ــالل الفتــ ــة خــ ــات املمنوحــ ــشمل الواليــ ــع ٢٠١٣-٢٠١٢، تــ  وضــ

ة وتـدابري عمليـة للقـضاء علـى العنـف املرتكـب يف حـق األطفـال         استراتيجيات منوذجيـة جديـد    
ــذ  ــة      تنفَّ ــدنيا ملعامل ــة ال ــة، واســتعراض القواعــد النموذجي ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي يف جمــال من

على دعم وخدمة مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث    ) د(وسيجري التركيز يف إطار الناتج     . السجناء
  .نائيةعشر ملنع اجلرمية والعدالة اجل
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  ١٩اجلدول 
     ومقاييس األداءأهداف فترة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز    
تعزيز سيادة القانون من خالل منع اجلرمية وتشجيع نظم للعدالة اجلنائية تتسم بالفعالية واإلنصاف واإلنسانية واخلضوع: اهلدف

    . يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وغريها من الصكوك الدولية ذات الصلةللمساءلة، وفقاً ملعايري األمم املتحدة وقواعدها
  مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

زيادة املساعدة املقدمة من املكتب لدعم وضع   )أ(
املعايري والقواعد الدولية يف جمال منع اجلرمية والعدالة 

  اجلنائية وحتديثها

عدد معايري وقواعد األمم املتحدة ذات الصلة مبجاالت حمددة   )أ(
من جماالت منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اليت قامت البلدان بوضعها أو 

  حتديثها بدعم من املكتب، بناء على طلبها
  مقاييس األداء

  ٢: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
  ٣: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

  ٢: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
صميم وتنفيذ مبادرات إلصالح نظم منع ت  )ب(

اجلرمية والعدالة اجلنائية يف إطار والية املكتب وفقاً 
للمعايري والقواعد الدولية يف جمال منع اجلرمية والعدالة 

  اجلنائية

عدد البلدان اليت تستعمل أدوات وأدلة ومواد تدريبية أعّدها‘ ١‘  )ب(
جلرمية وإجراءات املكتب لتحسني استراتيجيات وتدابري منع ا

  وممارسات العدالة اجلنائية
  مقاييس األداء

  ٣٠: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
  ٤٥: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

  ٥٥: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
عدد البلدان املتلقية للمساعدة من املكتب اليت تضع وتنفّذ   ‘٢‘  

  )ةمثل مبادرات منع اجلرمية يف املناطق احلضري(مبادرات ملنع اجلرمية 
  مقاييس األداء

  ١٠: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
  ١٥: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

  ١٥: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
عدد البلدان املتلقية للمساعدة من املكتب اليت تضع وتنفّذ   ‘٣‘  

زاهة  مبادرات ترمي إىل اعتماد وتنفيذ معايري مهنية وآليات لكفالة الن
  نائيةوممارسة الرقابة يف نظام العدالة اجل

  مقاييس األداء
  ٥: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  ٥: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
  ٥: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

عدد البلدان املتلقية للمساعدة من املكتب اليت تنفّذ مبادرات   ‘٤‘  
  مالئمة إلصالح العدالة اجلنائية املناسبة، حسب االقتضاء
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  مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

  مقاييس األداء
 العدالة اجلنائية يف جمال ُنُهج العدالة ذ مبادراتعدد البلدان اليت تنفّ(

  )اإلصالحية املمتثلة ملعايري حقوق اإلنسان
  ١: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  ٢: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
  ٤: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

املتكاملة النُُّهج ذ مبادرات العدالة اجلنائية يف جمال عدد البلدان اليت تنفّ(
  )لتوفري املساعدة القانونية

  ٢: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
  ٤: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

  ٦: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
ذ مبادرات العدالة اجلنائية يف جمال إصالح عدد البلدان اليت تنفّ(  

  )السجون
  ١٠: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  ١٥: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
  ٢٥: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

الة اجلنائية يف جمال نظم قضاء ذ مبادرات العدعدد البلدان اليت تنفّ(
  )األطفال/األحداث

  ٤: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة   
  ٥: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

  ٦: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
ذ مبادرات العدالة اجلنائية يف جمال تلبية عدد البلدان اليت تنفّ(

  )احتياجات املرأة يف نظم العدالة اجلنائية
  ٣: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  ٤: ٢٠١٣-٢٠١٢ترة تقديرات الف
  ٦: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

ذ مبادرات العدالة اجلنائية يف جمال برامج مساعدةعدد البلدان اليت تنفّ(
  )الضحايا والشهود ودعمهم

  ٣: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة   
  ٤: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

  ٥: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
ة يف جمايل الشرطة وإنفاذذ مبادرات العدالة اجلنائيعدد البلدان اليت تنفّ(

  )القانون
  ٢: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
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  مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

  ٤: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
  ٦: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

 )ذ مبادرات العدالة اجلنائية يف جمال دوائر االدعاءعدد البلدان اليت تنفّ(
  ٢: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  ٣: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
  ٥: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

  )ذ مبادرات العدالة اجلنائية يف السلطة القضائيةلبلدان اليت تنفّعدد ا(
  ٢: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  ٤: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
  ٧: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

عدد البلدان املتلقية للمساعدة من املكتب اليت تتصدى ملسألة ‘ ٥‘  
  القرصنة

  مقاييس األداء
  ٤: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  ٦: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
          ٨: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

    العوامل اخلارجية    
: ينتظر أن حيقق هذا الربنامج الفرعـي أهدافـه وإجنازاتـه املتوقعـة علـى افتـراض مـا يلـي                      -٩٧

التزام الدول األعضاء بوضع معايري وقواعـد جديـدة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة                    ) أ(
التزام الدول األعضاء بتطبيق معـايري      ) ب(عايري والقواعد املوجودة؛    أو حتديث واستعراض امل   /و

وقواعــد األمــم املتحــدة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وبوضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات  
ــة   علــى الــصعيد الــوطين وسياســات وخطــط   إلجــراء إصــالحات يف جمــال منــع اجلرميــة والعدال

ــة؛  ــدم وجــود عجــز كــبري   ) ج(اجلنائي ــة؛    ع ــوارد اخلارجــة عــن امليزاني ــوافر اخلــربة  ) د( يف امل ت
عـدم حيلولـة الظـروف علـى أرض الواقـع      )  ه(املتخصصة لتقدمي املساعدة يف الوقت املناسـب؛    

  .املعتزمةدون تنفيذ األنشطة 
  

    النواتج    
  :، سُتنجز النواتج النهائية التالية٢٠١٥-٢٠١٤خالل فترة السنتني   -٩٨

  ):امليزانية العادية( للهيئات احلكومية الدولية وهيئات اخلرباء تقدمي اخلدمات  )أ(  
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  :جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ‘١‘  
التقريــر اخلمــسي لألمــني العــام إىل اجمللــس  : وثــائق اهليئــات التداوليــة   -أ    

ــة       ــضمانات الــيت تكفــل محاي ــذ ال ــة اإلعــدام وتنفي االقتــصادي واالجتمــاعي عــن عقوب
؛ تقريــر عــن مبــادئ األمــم املتحــدة  )١(حملكــوم علــيهم باإلعــدام حقــوق األشــخاص ا

ــة      ــة يف نظــام العدال ــة بــشأن ســبل احلــصول علــى املــساعدة القانوني ومبادئهــا التوجيهي
؛ تقـارير عـن اسـتخدام وتطبيـق معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها يف جمـال                   )١(اجلنائية  

  ؛ )٢(منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
اجتماعـــات أفرقــة اخلــرباء بــشأن أفـــضل    : خصَّــصة رباء املأفرقــة اخلــ    -ب    

  ؛)٢(ممارسات اإلصالح يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
  ):املوارد اخلارجة عن امليزانية/امليزانية العادية(األنشطة الفنية األخرى   )ب(  
ــشورات املتكــررة   ‘١‘   ــصل هبــا مــ    : املن ــا يت ــة وم ــة اجلنائي ــات العدال ــسلة كتّيب ن سل

  ؛)١(وحدات تدريبية 
ــررة    ‘٢‘   ــري املتك ــشورات غ ــة   : املن ــسم العدال ــشرة ق ــسخة املنقَّ)١(ن ــن  ؛ الن حــة م

خالصــة وافيــة ملعــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها يف جمــال منــع اجلرميــة  املنــشور املعنــون 
؛ ترمجـة لـألدوات املتعلقـة مبنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة باللغـات                )١ (والعدالة اجلنائية 

  ؛ )٢(الرمسية لألمم املتحدة 
  ):املوارد اخلارجة عن امليزانية/امليزانية العادية(التعاون التقين   )ج(  
تقـدمي خـدمات استـشارية للبلـدان بـشأن منـع اجلرميـة              : اخلدمات االستـشارية    ‘١‘  

  ؛ )٢٥( والعدالة اجلنائية
ــات العمــل      ‘٢‘   ــات الدراســية وحلق ــة واحللق ــدورات التدريبي ــة دورات ت: ال دريبي

  ؛)٢٥(وحلقات دراسية وحلقات عمل بشأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
أو الـدويل  /أو اإلقليمـي و /مـشاريع علـى الـصعيد الـوطين و    : املشاريع امليدانيـة    ‘٣‘  

  ).٣٦(ملعاجلة مسائل حمددة أخرى يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
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  ٢٠اجلدول 
   العدالة- ٥ الفرعي الربنامج:  املتوقعةاملوارد    

  
  بآالف دوالرات (املوارد 

  الوظائف    )الواليات املتحدة
 ٢٠١٥‐ ٢٠١٤  ٢٠١٣‐ ٢٠١٢  ٢٠١٥‐ ٢٠١٤  ٢٠١٣‐ ٢٠١٢  الفئة

         األموال العامة الغرض -ألف
 ٣ ٧٤٦,١٨٣٨,٨٣ املتعلقة بالوظائف  
  -  -١٧١,١١٨٢,١ غري املتعلقة بالوظائف  

 ٣ ٠٢٠,٩٣ ٩١٧,٢١ اجملموع الفرعي  
    امجأموال تكاليف دعم الرب  -باء

 - - - - املتعلقة بالوظائف  
 - - - - غري املتعلقة بالوظائف  

 - - - - اجملموع الفرعي  
    الغرضاملخصَّصةاألموال  -جيم

  - ١  -٣٠٤,٥ ٣ اتخدِّر برنامج املصندوق  
 ٢٥ ٨٩٧,٥٢٢ ٧٤٠,٥٨١ ٦٢ برنامج اجلرميةصندوق   

 ٢٥ ٨٩٧,٥٢٣ ٠٤٥,٠٨١ ٦٦ موع الفرعياجمل  

    امليزانية العادية  -دال
 ٨ ٥٢٧,٨٩ ٤٦١,٥٢ ٢ املتعلقة بالوظائف  

  ١٦٦,٢١٨٢,١ غري املتعلقة بالوظائف  

 ٨ ٧٠٩,٩٩ ٦٢٧,٧٢ ٢ اجملموع الفرعي  

 ٣٦ ٦٢٨,٣٣٥ ٥٨٩,٩٨٥ ٦٩  اجملموع  

  
 والبالغــة ٢٠١٥-٢٠١٤د املتوقعــة للفتــرة األمــوال العامــة الغــرض مــن املــوارغطي ســت  -٩٩

الرتــب (خ ع  ١، ٣- ف٢(يف قــسم العدالــة  وظــائف دوالر تكــاليف ثــالث ١ ٠٢٠ ٩٠٠
  تكـاليف املـساعدة املؤقتـة، واالستـشاريني        غري املتعلقـة بالوظـائف    املوارد   وستغطي. ))األخرى

  .، فيما خيص قسم العدالةواخلرباء، وسفر املوظفني
 دوالر، ١٠٣ ٧٠٠دة الصافية يف النفقات من األموال العامة الغـرض، البالغـة         وجتّسد الزيا   -١٠٠

النـاتج الـصايف لعـدة تـسويات     ) ب(؛ ) دوالر٩٢ ٧٠٠(الزيـادة يف تكـاليف الرواتـب      ) أ(: ما يلـي  
تغطية تكـاليف   ) ج(؛  ) دوالر ٧ ٠٠٠(يف إطار بنود غري متعلقة بالوظائف استناداً إىل منط اإلنفاق           

  ). دوالر٤ ٠٠٠(د والرسوم السنوية خلدمة اهلواتف اجلوالة ْع ُبعنلوصول توفري خدمة ا
مـن امليزانيـة   ) ٥الربنـامج الفرعـي    (١٦وقد أُدرجت مـوارد امليزانيـة العاديـة يف البـاب          -١٠١

ويبلــغ جممــوع تلــك املــوارد لتلــك الفتــرة  . ٢٠١٥-٢٠١٤الربناجميــة املقترحــة لفتــرة الــسنتني  
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 خصَّــصةوتغطــي املبــالغ امل.  دوالر٨٢ ٢٠٠زيــادة صــافية قــدرها  دوالر، متثــل ٢ ٧٠٩ ٩٠٠
) ٢- ف١، ٣- ف٢، ٤- ف٤، ٥- ف١( تكـــــــاليف مثـــــــاين وظـــــــائف ١٦يف البـــــــاب 

ــشاريون       ــة واالست ــة املؤقت واالحتياجــات غــري املتعلقــة بالوظــائف، مبــا يف ذلــك املــساعدة العام
األثـر  ) أ (: لألثـر الـصايف ملـا يلـي        وُتعـزى الزيـادة   . واخلرباء وسفر املوظفني واخلدمات التعاقدية    

إلغـاء  ) ب(؛ ٢٠١٣-٢٠١٢ اعُتمدت خالل فترة الـسنتني      ٤-اآلجل لوظيفة واحدة برتبة ف    
، )الرتـب األخـرى   ( وظـائف فئـة اخلـدمات العامـة          مـن شؤون الـربامج    لـ ملـساعد   وظيفة واحـدة    

  .٦٧/٢٤٨وهو إجراء مقترح وفقاً لقرار اجلمعية العامة 
 ٥ الغـرض يف إطـار الربنـامج الفرعـي           املخصَّـصة  النفقات مـن األمـوال       ويتوقع أن تبلغ    -١٠٢

، ) يف املائـــة٢٤( دوالر ١٥ ٨٥٢ ٥٠٠ دوالر، متثـــل زيـــادة قـــدرها ٨١ ٨٩٧ ٥٠٠مقـــدار 
وسيواصل املكتب خـالل فتـرة الـسنتني        . لتنفيذ الربنامج املواضيعي ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية      

ة التقنيــة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، هبــدف  تعزيــز تقــدمي املــساعد٢٠١٥-٢٠١٤
ــصفة وإنــسانية          ــة ومن ــتراتيجيات وبــرامج فعَّال ــدان يف وضــع وتعزيــز سياســات واس ــم البل دع
وكــذلك نظــم عدالــة جنائيــة قائمــة علــى ســيادة القــانون ومتوافقــة مــع املعــايري الدوليــة حلقــوق 

 معــايري وقواعــد جديــدة بــشأن العنــف  وســيدعم املكتــب الــدول األعــضاء يف وضــع . اإلنــسان
املرتكب يف حق األطفال، وتنقيح القواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء، وتنفيـذ املعـايري                   
والقواعد اليت اعتمدت مؤخراً يف جماالت مثـل التـصدِّي للعنـف ضـد املـرأة، وتقـدمي املـساعدة                    

أدوات يقاً هلذا الغـرض، ستوضـع وتعمـم         وحتق. النساء يف السجون  املتعلقة ب سائل  املالقانونية، و 
كما سـيعزِّز املكتـب دوره يف تـوفري جمموعـة مـن اخلـرباء يف       . وكتيبات ومناهج تدريبية إضافية   

جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، سواء من املقر مباشرة أو عـرب املكاتـب امليدانيـة، للمـساعدة                  
قيـيم الـسياسات واالسـتراتيجيات الوطنيـة        على وضـع الـصكوك القانونيـة الوطنيـة اجلديـدة، وت           

 مبنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، مــن جهــة، وتقيــيم املؤســسات والقــدرات، مــن اجلهــة    املتــصلة
ــة وهيئــات اجملتمــع املــدين علــى تنفيــذ تلــك الــسياسات      األخــرى، وملــساعدة اهليئــات احلكومي

 مشاريعه يف جمال العدالـة يف       ويعمد املكتب على حنو متزايد إىل دمج حافظة       . واالستراتيجيات
الربامج اإلقليمية والقُطريـة، مبـا يـوفّر للبلـدان جمموعـة دعـم شـاملة مـن أجـل تعزيـز مؤسـساهتا                        

. املعنية مبنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مـن خـالل تـدابري متتـد آلجـال قـصرية ومتوسـطة وطويلـة                       
تخذ تلك التدابري بناء على تقييمات معمقة لالحتياجات الوطنية، كمـا أهنـا تـدعم القـدرات        وُت

الوطنية على وضع إصالحات طويلة األجل وتنفيـذها علـى املـستويات االسـتراتيجية والوطنيـة                
. وتثري مسألة تطبيـق املعـايري املتعلقـة باألطفـال والنـساء والفئـات الـضعيفة قلقـاً خاصـاً                   . واحمللية

  .سيتبع املكتب هنجاً متوازناً يركز على أنشطة الوقاية وعلى إعادة تأهيل اجلناة والضحاياو
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    وحتليل االجتاهات األحباث - ٦الربنامج الفرعي     
ــة عــن هــذا الربنــامج    ُشــعبتتــوىل   -١٠٣ ة حتليــل الــسياسات والــشؤون العامــة املــسؤولية الفني
زة يف اجملـاالت املوضـوعية       تـدخالت مركَّـ    ق األهـداف احملـددة عـن طريـق        وسوف حتقَّ . الفرعي

يتعلـق مبـشاكل    فيمـا   توفري إحصاءات وحتليالت دقيقة ويف الوقت املناسب        ) أ: (الرئيسية التالية 
حتليـل تطـور    )ب(ات واجلرمية يف العامل، مع إيالء اهتمام خاص ملظاهر معينـة للجرميـة؛       خدِّرامل

ــصلة بامل    ــة املتـ ــرب الوطنيـ ــسائل عـ ــدِّراملـ ــد    ات واجلخـ ــى حتديـ ــساعدة علـ ــة للمـ ــدات رميـ التهديـ
ات وملؤســسات التحليــل اجلنــائي خــدِّرتقــدمي إرشــادات ملختــربات فحــص امل ) ج(واألولويــات؛ 

وسوف ينفَّـذ هـذا   . توسيع قاعدة األدلة الالزمة لوضع السياسات) د(وتزويدها مبشورة اخلرباء؛   
 مـن   ١٣ مـن الربنـامج      ٦نـامج الفرعـي     الربنامج الفرعي وفقـاً لالسـتراتيجية املفـصلة يف إطـار الرب           

  .٢٠١٥-٢٠١٢، واستراتيجية الفترة ٢٠١٥-٢٠١٤اإلطار االستراتيجي للفترة 
ــامج املواضــيعي املعــين باألحبــاث وحتليــل االجتاهــات مــن العناصــر اخلمــسة       -١٠٤ ــألف الربن ويت
الدراسـات  اإلحصاءات واالستقصاءات، واخلدمات العلمية وخـدمات التحليـل اجلنـائي، و          : التالية

  . العاملي، والتقرير العاملي عن االجتار باألشخاصاتخدِّرتقرير املوحتليل التهديدات، و
ــشر        -١٠٥ ــسؤولية املكتــب عــن إصــدار ون ــصر اإلحــصاءات واالستقــصاءات م ــشمل عن وي

ات واجلرمية وحتليل االجتاهات بغرض دعم آليـة وضـع الـسياسات            خدِّرإحصاءات دقيقة عن امل   
ويل ودعــم البلــدان يف جهودهــا الراميــة إىل إصــدار ونــشر إحــصاءات عــن    علــى املــستوى الــد 

ويـشمل ذلـك إعـداد سلـسلة مـن البيانـات القابلـة              . ات واجلرميـة علـى املـستوى الـوطين        خدِّرامل
أما األنشطة اهلامـة األخـرى      . للمقارنة على املستوى الدويل وتعميم النتائج على اجملتمع الدويل        

ات واجلرميـة وتقـدمي الـدعم    خـدِّر صـيات دوليـة بـشأن إحـصاءات امل    فتتمثل يف وضع معايري وتو 
التقين إىل الدول األعضاء مـن أجـل تـصميم أنـشطة مجـع البيانـات وتنفيـذها ومعاجلـة البيانـات              

  .ات واجلرميةخدِّرونشرها، ووضع نظم الرصد املتعلقة بامل
اف الربناجميـة علـى     وحيدِّد عنـصر اخلـدمات العلميـة وخـدمات التحليـل اجلنـائي األهـد                -١٠٦

 اجلنــائي، كمــا يــوفّر االســتراتيجية الفنيــة لكفالــة   والتحليــلاملــستوى العــاملي يف قطــاع العلــوم  
حصول الدول األعضاء واجملتمع الدويل على خـدمات وبيانـات علميـة وبيانـات حتليـل جنـائي                  

مل هــذا العنــصر ويــش. ات ومنــع اجلرميــةخــدِّررفيعــة اجلــودة دعمــاً جلهودمهــا املتعلقــة مبراقبــة امل
حتــسني قــدرة الــدول األعــضاء يف اجملــال العلمــي وجمــال التحليــل اجلنــائي علــى اســتيفاء املعــايري  
املقبولــة عامليــاً، مبــا يف ذلــك زيــادة اســتخدام املعلومــات العلميــة والبيانــات املختربيــة يف تنفيــذ    

اسات وصــنع أنــشطة التعــاون فيمــا بــني الوكــاالت ويف العمليــات االســتراتيجية ووضــع الــسي   
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كمــا أنــه يــوفر الــسياق املالئــم لتقــدمي خــدمات متكاملــة يف اجملــال العلمــي وجمــال    . القــرارات
ات ومنــع خــدِّرالتحليــل اجلنــائي تتــضمن اجلوانــب اجلامعــة والوثيقــة التــرابط املتعلقــة مبراقبــة امل  

  .اجلرمية والعدالة اجلنائية والتعاون الدويل
لتهديدات قيام املكتـب بإعـداد أحبـاث عامليـة بـشأن      ويشمل عنصر الدراسات وحتليل ا     -١٠٧

التهديدات والطرائق املستخدمة يف اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، مبا يف ذلك إجـراء حتلـيالت ملـا                 
. يستجد من أشكال وأبعـاد للجرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة وللتحـديات الناشـئة يف هـذا الـصدد          

ملـستند إىل األدلـة وفقـاً للتكليـف الـصادر مـن       ويهدف هذا العمل إىل دعم صـوغ الـسياسات ا         
  ).٢٠١٢/١٩قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (الدول األعضاء 

 وُينـشر التقريـر   اتخـدِّر  هو التقرير الرئيسي للمكتـب عـن امل    ات العاملي خدِّرتقرير امل و  -١٠٨
 ومـــداها  العامليـــةاتخـــدِّرســـنوياً، وُيعلـــم احلكومـــات وعمـــوم اجلمهـــور بطبيعـــة مـــشكلة امل  

تقريـر  وقد كـررت الـدول األعـضاء كـثرياً اإلعـراب عـن دعمهـا السـتمرار إصـدار                    . وتطورها
  .، وتعتمد عليه باعتباره مصدراً دولياً ضرورياً وموثوقاً للمعلومات العاملياتخدِّرامل

، فقـد أنـشئ عمـالً       التقريـر العـاملي عـن االجتـار باألشـخاص         أما العنصر اخلامس، وهو       -١٠٩
، الــذي كُلّــف املكتــب مبوجبــه بتقــدمي تقريــر كــل ســنتني عــن ٦٤/٢٩٣معيــة العامــة بقــرار اجل

ويتـوىل املكتـب يف     . أمناط وتدفقات االجتار باألشخاص على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل        
، كـل سـنتني، ويعمـل بالتعـاون     التقريـر العـاملي عـن االجتـار باألشـخاص      إطار هذا العنصر إعـداد      

  . األعضاء وغريها من أصحاب املصلحة من داخل املكتب وخارجهالوثيق مع الدول
  

  ٢١اجلدول 
    أهداف فترة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء    
أثريتعزيز املعرفة باالجتاهات املواضيعية والشاملة لعدة قطاعات هبدف صياغة السياسات ووضع التدابري العملية وتقييم الت: اهلدف

    . واجلرمية واإلرهاباتخدِّربشكل فعَّال، وذلك استنادا إىل فهم سليم ملسائل امل
  مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

 ،تعزيز إمكانية احلصول على املزيد من املعرفة  )أ(
هبدف صياغة االستجابات االستراتيجية الرامية إىل معاجلة

   واجلرميةاتخدِّرة والناشئة يف جمال املاملسائل القائم

ازدياد عدد اإلحاالت املرجعية يف املنشورات البحثية إىل‘ ١‘  )أ(
وثائق أو معلومات صادرة عن مكتب األمم املتحدة املعين 

   واجلرميةاتخدِّربامل
  مقاييس األداء

   إحالة مرجعية١ ٩١٦: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
   إحالة مرجعية٢ ١٠٠: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

   إحالة مرجعية٢ ٤٠٠: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
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  مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

النسبة املئوية للتقييمات اإلجيابية ألمهية وفائدة نواتج البحوث ‘ ٢‘  
  فيما يتعلق بصياغة االستجابات االستراتيجية 

  مقاييس األداء
  غري متوافر: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  غري متوافر: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
   يف املائة٦٠: ٢٠١٥-٢٠١٤ هدف الفترة

عدد سالسل البيانات القُطرية اليت ينشرها مكتب األمم   ‘٣‘  
 حبيث ُتظهر بيانات كل ات واجلرمية، مبوبةخدِّراملتحدة املعين بامل
ات واجلرمية، والعدالة خدِّر، وعرض املاتخدِّرمن الطلب على امل
  اجلنائية، على حدة

  مقاييس األداء  
  غري متوافر: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  غري متوافر: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
  ٦٠٠: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

زيادة القدرة على إنتاج وحتليل بيانات إحصائية   )ب(
تتعلق باالجتاهات، مبا يف ذلك االجتاهات يف املسائل

  خيص جرائم بعينهافيما  واتخدِّراملستجدة يف جمال امل

لقى التدريب املوجَّه أو غريه من عدد الدول األعضاء اليت تت  )ب(
 اتخدِّرأشكال املساعدة التقنية يف جمال مجع البيانات املتعلقة بامل

  واجلرمية، بناء على طلبها
  مقاييس األداء

عدد الدول األعضاء اليت تلقت التدريب بشأن اإلحصاءات يف (
 ) واجلرميةاتخدِّرجمايل امل

  غري متوافر: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة   
  غري متوافر: ٢٠١٣-٢٠١٢ الفترة تقديرات

   دولة٢٠: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
عدد املؤسسات الوطنية اليت تلقت املساعدة التقنية بشأن (

  ) واجلرميةاتخدِّراإلحصاءات يف جمايل امل
  غري متوافر: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  غري متوافر: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
   مؤسسة٢٥: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

حتسني القدرات العلمية وقدرات التحليل اجلنائي   )ج(
يف ذلك زيادة  هبدف استيفاء املعايري املهنية املناسبة، مبا

استخدام املعلومات العلمية والبيانات املختربية يف أنشطة
التعاون بني الوكاالت، ويف العمليات االستراتيجية

  والسياسات وصنع القرارات

ية للمؤسسات املتلقية للمساعدة من ازدياد النسبة املئو‘ ١‘  )ج(
املكتب اليت ُتبلغ عن حتّسن قدراهتا العلمية وقدراهتا يف جمال التحليل

  اجلنائي
  مقاييس األداء

   يف املائة٨٢: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
   يف املائة٨٥: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
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  مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

   يف املائة٨٧: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
 تشارك مشاركة نشطة يف العملية ازدياد عدد املختربات اليت  ‘٢‘

  التعاونية الدولية
  مقاييس األداء  

   خمتربا١١٥ً: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
   خمتربا١٢٠ً: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

   خمتربا١٣٠ً: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
ازدياد النسبة املئوية للمختربات املتلقية للمساعدة من املكتب   ‘٣‘  

أو /يف إعداد بيانات التحليل اجلنائي واليت ُتبلغ عن مشاركتها 
استخدامها يف تنفيذ أنشطة مشتركة بني الوكاالت مع سلطات 

أو يف /إنفاذ القانون والسلطات التنظيمية والقضائية والصحية و
  حتليل االجتاهات
  مقاييس األداء

   يف املائة٧٥: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
   يف املائة٧٥: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

           يف املائة٨٠: ٢٠١٥-٢٠١٤فترة هدف ال
    العوامل اخلارجية    

: ينتظر أن حيقق هذا الربنامج الفرعـي أهدافـه وإجنازاتـه املتوقعـة علـى افتـراض مـا يلـي                      -١١٠
ــة عــن امل   )أ( ــوافر البيانــات الكافي ــها؛    اتخــدِّرت ــاإلبالغ عن ــدول األعــضاء ب ــام ال  واجلرميــة وقي
ــة    )ب( ــات أولوي ــاء احلكوم ــةإعط ــشاء أو عالي ــة ويف جمــال     إلن ــدراهتا العلمي ــز ق ــل تعزي التحلي

، وقيامهـا بـدمج خمتـربات       التحليـل اجلنـائي   ، والتزامها بتنفيذ أفضل املمارسات يف جمـال         اجلنائي
إعطــاء املختــربات ) ج( ومنــع اجلرميــة؛ اتخــدِّر يف األطــر الوطنيــة ملكافحــة املالتحليــل اجلنــائي

يف خطط عملها، وحـصوهلا علـى الـدعم املالئـم مـن      الية عالوطنية مسألة ضمان اجلودة أولوية     
بينـها ومـع الـسلطات املعنيـة     فيمـا  تعـاون املختـربات الوطنيـة    ) د(؛  األعلـى املستويات املؤسسية   

 بـني البلـدان   فيمـا   داخل البلدان و  ) مثل سلطات إنفاذ القانون، والسلطات التنظيمية والصحية      (
لــسياسات القائمــة علــى لوضــع ا إعطــاء األولويــة مواصــلة الــدول األعــضاء)  ه(ومــع املكتــب؛ 

 الــربامج ودعــم اجلهــود الــيت يبــذهلا املكتــب مــن أجــل تعزيــز املعرفــة باالجتاهــات ووضــعاألدلــة 
 واجلرميــة واإلرهـــاب؛  اتخـــدِّر مبــسائل امل فيمـــا يتــصل املواضــيعية والــشاملة لعـــدة قطاعــات    

  .ةعدم وجود عجز كبري يف املوارد اخلارجة عن امليزاني )و(
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    النواتج    
  :، سُتنجز النواتج النهائية التالية٢٠١٥-٢٠١٤ السنتنيخالل فترة   -١١١

  )امليزانية العادية(تقدمي اخلدمات إىل اهليئات احلكومية الدولية وهيئات اخلرباء   )أ(  
  :اتخدِّرجلنة امل  ‘١‘  
 بتعـاطي   يتعلـق فيمـا   تقرير سنوي عن احلالة يف العـامل        :  التداولية اهليئاتوثائق      
التقـارير الـسنوية واملعلومـات      ب علـى االسـتبيان اخلـاص     ، اسـتنادا إىل الـردود       اتخدِّرامل

  ؛)٢(التكميلية املقدمة من احلكومات 
  :جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ‘٢‘  

تقرير سـنوي عـن اجتاهـات اجلرميـة يف العـامل        : وثائق اهليئات التداولية    -أ      
السـتجابات يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، اسـتنادا إىل                واملسائل املـستجدة وا   

ــسنوية املتعلقــة باجتاهــات اجلرميــة، واملعلومــات      ــردود علــى الدراســة االستقــصائية ال ال
  ؛)٢(التكميلية املقدمة من احلكومات 

اجتماعـات سـنوية للفريـق الـدويل الـدائم املعـين            : خصَّصةأفرقة اخلرباء امل    -ب      
؛ اجتمـاع فريـق     )١(؛ اجتماع فريق خـرباء بـشأن تقيـيم التهديـدات            )٢( اجلنائي   بالتحليل

  ؛)١( واجلرمية اتخدِّرخرباء بشأن إحصاءات امل
  ):املوارد اخلارجة عن امليزانية/امليزانية العادية(األنشطة الفنية األخرى   )ب(  

؛ )٤( اتخـدِّر تقـارير نـصف سـنوية عـن مـضبوطات امل          : املنشورات املتكررة   ‘١‘   
؛ )٢(؛ منتدى سـنوي حـول اجلرميـة واجملتمـع           )٢(، اليت تصدر سنوياً     اتخدِّرنشرة امل 

؛ معلومــات حمدَّثــة عــن برنــامج الرصــد  )١ (التقريــر العــاملي عــن االّتجــار باألشــخاص 
ــة  ــامج (التحليــل واإلبــالغ واالجتاهــات  : العــاملي للمــواد التركيبي ؛ )٤") (مســارت"برن

ة، استنادا إىل الردود على الدراسـة االستقـصائية الـسنوية      إحصاءات دولية بشأن اجلرمي   
ــة عــن امل )٢(املتعلقــة باجلرميــة   غــري املــشروعة، اســتنادا إىل  اتخــدِّر؛ إحــصاءات دولي

مبـادئ توجيهيـة عـن الـُنهج     /؛ أدلة)٢(الردود على االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية  
أو عـن   /اخلاضـعة للرقابـة وحتليلـها و      اإلجرائية واألساليب التحليلية للكشف عن املواد       

ــضل املمارســات      ــة وأف ــة العملي ــائي، واإلجــراءات املختربي ــل اجلن ــة أو )٢(التحلي ؛ أدل
مبادئ توجيهية معاد طبعها أو منقَّحة بـشأن أسـاليب الكـشف عـن العقـاقري اخلاضـعة                  

ــها و  ــة وحتليل ــائي   /للمراقب ــل اجلن ــة    )٢(أو عــن التحلي ــة اجلرمي ــشور تقــين عــن حال ؛ من
  ؛)٢ ( العاملياتخدِّرتقرير امل؛ )٢(والعدالة يف العامل 
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تنفيذ نظم رصد على الصعيد الوطين، ونشر استقصاءات عـن رصـد            : املواد التقنية   ‘٢‘  
 ؛)٨ (ذات صـلة  ؛ تنفيذ برنامج لضمان اجلـودة ونـشر تقـارير           )١٠(احملاصيل غري املشروعة    

ــوفري ــا تـ ــن  مـ ــرب مـ ــربات ال ١ ٠٠٠يقـ ــة للمختـ ــة مرجعيـ ــصة بفحـــص   عينـ ــة املختـ وطنيـ
 لفحــص جمموعــة أدوات ٤٠٠؛ تزويــد الــسلطات الوطنيــة مبــا يقــرب مــن  )٢( اتخــدِّرامل
ــع اجلــرائم   اتخــدِّرامل ــق يف مواق ــسالئف وللتحقي ــة  )٢( وال ــة وتقني ــذكرات علمي ؛ )١(؛ م

 والـسالئف   اتخـدِّر ببليوغرافيات ومقاالت منتقاة بشأن التعرف على املـواد الكيميائيـة وامل          
الـسالئف وعـن    /اتخـدِّر ؛ وحدة منطيـة تدريبيـة عـن حتليـل امل          )٤(ة للرقابة وحتليلها    اخلاضع

  ؛)١( ومنع اجلرمية اتخدِّرالدعم بالتحليل اجلنائي يف جمال مراقبة امل
  ):املوارد اخلارجة عن امليزانية/امليزانية العادية(التعاون التقين   )ج(  
 للـــدول األعـــضاء بـــشأن   تقـــدمي مـــشورة اخلـــرباء  : اخلـــدمات االستـــشارية   ‘١‘  

رصد احملاصيل غري املشروعة، ودراسـات استقـصائية        ( واجلرمية   اتخدِّراستقصاءات امل 
؛ تقـدمي دعـم علمـي ومعلومـات ومـشورة جبـودة عاليـة إىل                )٤) (بشأن ضحايا اجلرمية  

احلكومات واملنظمات واملؤسسات الوطنية والدولية بشأن طائفـة واسـعة مـن املـسائل              
  ؛)٢(ية العلمية والتقن

تنظيم حلقـات عمـل     : الدورات التدريبية واحللقات الدراسية وحلقات العمل       ‘٢‘  
أو اجتماعات على الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي لرؤساء خمتربات التحليـل اجلنـائي            
وموظفي إنفاذ القانون والسلطات القـضائية، لتعزيـز التعـاون بـني خـدمات املختـربات              

ــال   ــة يف جمـ ــزة العاملـ ــة املواألجهـ ــة اتخـــدِّرمراقبـ ــيم دورات )٢( ومنـــع اجلرميـ ؛ تنظـ
  ؛)٢(جوالت دراسية لعلماء التحليل اجلنائي /تدريبية

أو إنــشاء /تنفيــذ مــشاريع وطنيــة وإقليميــة تتــصل بتعزيــز و: املــشاريع امليدانيــة  ‘٣‘  
  ).٢(خمتربات التحليل اجلنائي على الصعيد الوطين 
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  ٢٢اجلدول 
     األحباث وحتليل االجتاهات- ٦نامج الفرعي الرب:  املتوقعةاملوارد    

  
  بآالف دوالرات (املوارد 

  الوظائف    )الواليات املتحدة
 ٢٠١٥‐ ٢٠١٤  ٢٠١٣‐ ٢٠١٢  ٢٠١٥‐ ٢٠١٤  ٢٠١٣‐ ٢٠١٢  الفئة

         األموال العامة الغرض  -ألف
 ١٤ ٦٥٧,٨١٥ ٥٢٨,٥٣ ٣ املتعلقة بالوظائف  

  - -١٥,٧٣٤,٤ غري املتعلقة بالوظائف  
 ١٤ ٦٩٢,٢١٥ ٥٤٤,٢٣ ٣ اجملموع الفرعي  

      امجأموال تكاليف دعم الرب  -باء
 ٢ ١٩٣,٤٥٩٤,٣١ املتعلقة بالوظائف  

 - -٨٤,٨٨٧,٢  غري املتعلقة بالوظائف  

 ٢ ٢٧٨,٢٦٨١,٥١ اجملموع الفرعي  

  املخصَّصة الغرضاألموال   -جيم
 ١٢ ٢٣٤,٩١١ ٩٥٦,١٣٠ ١٩ اتخدِّرأموال برنامج امل  

 ٣٩ ٨١٠,٠٣٧ ٥٧٣,٧٤٢ ٤٥ أموال برنامج اجلرمية  

 ٥١ ٠٤٤,٩٤٨ ٥٢٩,٨٧٣ ٦٥ اجملموع الفرعي  

    امليزانية العادية  -دال
 ١٩ ٧٦٤,٨٢٠ ٥٧٤,٠٥ ٥ املتعلقة بالوظائف  

  ٦٢١,٥٦٢٩,٦ غري املتعلقة بالوظائف  

 ١٩ ٣٩٤,٤٢٠ ١٩٥,٥٦ ٦ اجملموع الفرعي  

 ٨٦ ٨١٣,٠٨٤ ٥٤٧,٧٨٣ ٧٥ اجملموع  

    
ة حتليــل ُشــعبمكتــب مــدير ) األحبــاث وحتليــل االجتاهــات (٦يــشمل الربنــامج الفرعــي   -١١٢

  .السياسات والشؤون العامة وفرع األحباث وحتليل االجتاهات
 وظيفـــــة ١٤ دوالر، تكاليــــف ٣ ٦٩٢ ٢٠٠ويغطي جمموع املوارد العامة الغرض، البالغ   -١١٣

الرتــــب ( خ ع ١٠، ٣- ف١، ٤- ف٢، ١- مـــــــد١(ألحبــــاث وحتليــــل االجتاهــــات يف فــــرع ا
، وستغطي املوارد غري املتعلقة بالوظائف تكاليف سفر املوظفني وتكاليف تـوفري خـدمات              ))األخرى

  .الوصول عن ُبعد والرسوم السنوية خلدمة اهلواتف اجلوالة لفرع األحباث وحتليل االجتاهات
 دوالر فيمـا خيـص      ١٤٨ ٠٠٠صافية يف املوارد العامة الغرض البالغـة        وتعزى الزيادة ال    -١١٤

حتويـل تكـاليف وظيفـة موظـف برنـامج واحـدة            ) أ: ( إىل ما يلي   ٢٠١٣-٢٠١٢فترة السنتني   
يف مكتب مدير فرع األحباث وحتليـل االجتاهـات إىل بنـد أمـوال تكـاليف دعـم                  ) ٤-برتبة ف (
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ازديـاد  ) ب(؛  ) دوالر ٣٨٧ ٧٠٠ (عامـة ن أمهيـة    الربامج، نظراً ملا تتسم بـه وظـائف الـدعم مـ           
، عوضت عنـه جزئيـاً زيـادة يف االحتياجـات إىل الـسفر              ) دوالر ٥١٧ ٠٠٠(تكاليف املرتبات   

ــل االجتاهــات     ــرع األحبــاث وحتلي ــوظفي ف ــوفري خــدمات   ) ج(؛ ) دوالر٤ ٣٠٠(مل تكــاليف ت
  ).دوالر ١٤ ٤٠٠(د والرسوم السنوية خلدمة اهلواتف اجلوالة ْعالوصول عن ُب

ــالغ       -١١٥ ــربامج الب ــوارد تكــاليف دعــم ال  دوالر تكــاليف ٦٨١ ٥٠٠وســيغطي جممــوع م
 خ ع ١ و٤- ف١(ة حتليـــل الـــسياسات والـــشؤون العامـــة ُشـــعبوظيفـــتني يف مكتـــب مـــدير 

، واالحتياجـات مـن املـوارد غـري املتعلقـة بالوظـائف فيمـا يتـصل باملـساعدة                   ))الرتب األخـرى  (
د الزيـادة مببلـغ     وجتـسّ . ظفني ونفقات الـضيافة ونفقـات التـشغيل العامـة         املؤقتة العامة وسفر املو   

كانـت مدرجـة يف بنـد األمـوال     ) ٤-برتبـة ف ( دوالر نقل وظيفة موظـف بـرامج         ٤٠٣ ٣٠٠
ــة   ــن امليزانيـ ــة الغـــرض مـ ــات  ) دوالر٣٨٧ ٧٠٠(العامـ ــاليف املرتبـ ــاد تكـ  ١٣ ٢٠٠(، وازديـ

ت الوصـول عـن ُبعـد والرسـوم الـسنوية           ، وتكاليف االتصاالت وتكـاليف تـوفري خـدما        )دوالر
  ). دوالر٢ ٤٠٠(خلدمة اهلواتف النقالة 

مـن امليزانيـة   ) ٦الربنـامج الفرعـي    (١٦وقد أُدرجت مـوارد امليزانيـة العاديـة يف البـاب          -١١٦
 دوالر ٦ ٣٩٤ ٤٠٠ويغطــــي مبلــــغ . ٢٠١٥-٢٠١٤الربناجميــــة املقترحــــة لفتــــرة الــــسنتني 

الرتبـة  ( خ ع    ١،  ٢- ف ١،  ٣- ف ٥،  ٤- ف ٥،  ٥- ف ٣،  ٢- مد ١( وظيفة   ١٩تكاليف  
، واالحتياجــات مــن املــوارد غــري املتعلقــة بالوظــائف،   ))الرتــب األخــرى( خ ع ٣، )الرئيــسية

يف ذلــك املــساعدة العامــة املؤقتــة، واالستــشاريون واخلــرباء، وســفر املــوظفني، واخلــدمات     مبــا
: زى الزيــادة الــصافية إىل مــا يلــي وتعــ. التعاقديــة، ونفقــات التــشغيل العامــة، واللــوازم واملــواد  

إلغـاء  ) ب(؛ ٢٠١٣-٢٠١٢ اعُتمـدت يف فتـرة الـسنتني     ٤-األثر اآلجل لوظيفـة برتبـة ف       )أ(
ملـساعد شـؤون البحـوث، وحـدوث        ) الرتـب األخـرى   (وظيفة واحدة من فئة اخلدمات العامـة        

ــاً يف جمــايل خــدمات ا         ــك أساس ــائف، وذل ــة بالوظ ــري املتعلق ــوارد غ ــد امل ــصان يف بن ــة نق لطباع
  .٦٧/٢٤٨اخلارجية وصيانة معدات التحليل العلمية، وهو ما اقترح عمالً بالقرار 

 دوالر، تعكـس    ٧٣ ٠٤٤ ٩٠٠ الغرض   خصَّصةتوقع أن تبلغ النفقات من املبالغ امل      وُي  -١١٧
ــدرها  ــادة ق ــة١١,٥( دوالر ٧ ٥١٥ ١٠٠ زي ــات    وُي).  يف املائ ــادة يف نفق ــع أن حتــصل زي توق

ويف حني سيواصل برنامج األحبـاث إعـداد التقـارير العامليـة      . يل االجتاهات برنامج األحباث وحتل  
 العاملي والتقرير العاملي عن االجتار باألشخاص والدراسـة العامليـة          اتخدِّراملرجعية مثل تقرير امل   

 العـاملي وتـوفري القيـادة       اتخـدِّر  لتنـسيق إصـدار تقريـر امل       خمصَّـصة نـشئ قـدرة     جلرائم القتل، سيُ  
جري، بناء على طلب الـدول األعـضاء، حتلـيالً عامليـاً جديـداً ومعمقـاً       صداره، كما سيُ لعملية إ 

وسريصـد الربنـامج أثـر العمليـة االنتقاليـة يف           . للتهديدات الناشئة اليت متثلها اجلرمية عرب الوطنيـة       
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أفغانستان على جتارة املواد األفيونيـة، وسـيقوم بتحـسني نظـام مجـع البيانـات وتعميمهـا هبـدف                 
ــة احلــصول علــى      ت ــادة نطــاق إمكاني ــام الــدول األعــضاء بــاإلبالغ بتلــك البيانــات وزي يــسري قي

. ويلزم تعزيز الربنامج ليـتمكن مـن االسـتجابة هلـذه الطلبـات            .  واجلرمية اتخدِّرالبيانات عن امل  
ات واجلرمية وزيـادة جودهتـا،      خدِّروبغرض زيادة توافر البيانات املقابلة للمقارنة عن مشاكل امل        

 تـوفري املزيـد مـن املـوارد ألنـشطة بنـاء القـدرات مـن أجـل حتـسني البيانـات اخلاصـة                         أيـضا لزم  ي
ات وتعاطيها واآلثار الصحية املرتبطة هبا، وكذلك تعزيز القدرات الوطنيـة علـى             خدِّربعرض امل 

 أن يـضطلع  أيـضا ويتعـّين علـى الربنـامج    . قياس معدالت اجلرمية، مبـا يف ذلـك اإليـذاء والفـساد         
ــتعلقني باجلرميـــة    بوال يـــة متوسِّـــعة وأن يعـــاجل عـــدداً مـــن مـــسائل التحليـــل اجلنـــائي بـــشقيه املـ
وعلــى وجـه اخلــصوص سيـستمر الــشق املتعلـق باجلرميــة، وسـتركز حافظتــه علــى     . اتخـدِّر وامل

ي العــاملي املوحــد الــذي تــستخدم فيــه التكنولوجيــات احلديثــة والــذي ســيكفل     النــهج التــدريب
كمــا . ينها املتواصــل يف جمــاالت مثــل فحــص وثــائق التحليــل اجلنــائي اســتدامة املهــارات وحتــس

سيغطي هذا الشق عدداً من املسائل األخرى يف جمال التحليـل اجلنـائي تـرتبط بأنـشطة املكتـب             
ات، خـــدِّر أن يتوّســـع الـــشق املتعلـــق باملأيـــضاويتوقـــع . الراميــة إىل مكافحـــة اجلرميـــة ومنعهـــا 
ختربيــة البحثيــة الــيت تــدعم حتليــل االجتاهــات والدراســات  وخــصوصاً فيمــا يتعلــق باألنــشطة امل

ومـن املتوقّـع زيـادة      . ات، وبناء قدرات املختربات وضمان جودهتا     خدِّراالستقصائية يف جمال امل   
التحليـل واإلبـالغ    : توسيع نطاق الوجود امليداين لربنـامج الرصـد العـاملي للعقـاقري االصـطناعية             

دوث تبادل يف الوقت املناسـب وشـامل للمعلومـات عـن            ، كما يتوقع ح   )مسارت(واالجتاهات  
ويـشمل  . ات النفسانية اجلديدة باستخدام النظام العاملي القـائم إلشـعارات اإلنـذار املبكـر           ؤثِّرامل

 الـصندوق الفرعـي ملعهـد األمـم املتحـدة األقـاليمي       أيـضا التقدير اخلاص هبـذا الربنـامج الفرعـي         
  ).ن دوالر مليو٣٨,٧(ألحباث اجلرمية والعدالة 

    
     دعم السياسات- ٧الربنامج الفرعي     

ة حتليـــل الـــسياسات ُشعبيـــضطلع فـــرع الـــشؤون العامـــة ودعـــم الـــسياسات التـــابع لـــ   -١١٨
 الــذي ســوف ينفَّــذ وفقــا     ،والــشؤون العامــة باملــسؤولية الفنيــة عــن هــذا الربنــامج الفرعــي       

 مـن اخلطـة الربناجميـة لفتـرة         ١٣ج   مـن الربنـام    ٧لالستراتيجية املفصَّلة يف إطار الربنامج الفرعي       
  .٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 
فـرع الـشؤون العامـة ودعـم الـسياسات ومكتـب            علـى   مل هذا الربنامج الفرعـي      تويش -١١٩

  .االتصال يف نيويورك
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ويضطلع فـرع الـشؤون العامـة ودعـم الـسياسات باملـسؤولية عـن توجيـه وتنـسيق مهـام                    -١٢٠
وهو يقود وينسق االسـتراتيجية الـيت       .  واجلرمية اتخدِّرباملدعم السياسات املنوطة باملكتب املعين      

ينتــهجها املكتــب يف مجــع التربعــات، ويــؤدي مهــام مــدير الــصندوق االســتئماين لــدى صــندوق   
األمــم املتحــدة االســتئماين للتربعــات لــضحايا االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال،   

ل األمـــم املتحـــدة العامليـــة ملكافحـــة االجتـــار الـــذي أنـــشأته اجلمعيـــة العامـــة يف إطـــار خطـــة عمـــ
ويبلـغ الفــرع أيـضا أصــحاب املـصلحة الرئيــسيني وعمـوم اجلمهــور مبهمـة املكتــب      . باألشـخاص 

وأهدافـه مـن خــالل تنفيـذ األنــشطة يف جمـال اإلعـالم والتواصــل، وتنظـيم محــالت توعيـة جاذبــة        
ســتعمال وغــين باملعلومــات،  ات واجلرميــة، وإدارة موقــع شــبكي ســهل اال خــدِّربــشأن مــسائل امل

كمــا أنــه يــوفر الــدعم للمجتمــع املــدين وييــّسر مــشاركته   . وتقــدمي الــدعم للمناســبات الرئيــسية 
النشطة يف االجتماعات احلكومية الدولية، ويدرِّب املنظمات غـري احلكوميـة ويـوفر هلـا األدوات                

ويـضطلع الفـرع أيـضا      . على اإلنترنت، ويدير قاعدة بيانات بشأن هذه املنظمـات لـدى املكتـب            
باملسؤولية عن وضع أُطر إداريـة معياريـة قائمـة علـى النتـائج ألغـراض الربجمـة؛ واإلشـراف علـى                      
أنشطة التخطـيط الربنـاجمي يف املكتـب؛ والتنـسيق مـع سـائر وكـاالت األمـم املتحـدة يف املـسائل                       

ــصلة باجلرميــة والفــساد وامل  ــع أشــكاله ومظــاهره؛ و  اتخــدِّراملت ــارف،  واإلرهــاب جبمي إدارة املع
ويركز الفرع علـى زيـادة الكفـاءة وحتـسني األداء مـن خـالل تعزيـز االتـساق                   . والتعلّم املؤسسي 

والتآزر داخل املكتب والترويج لثقافة عمل تنسجم مـع أهـداف منظومـة األمـم املتحـدة ككـل،                   
تـوفري الـشفافية   وأخريا يعزز الفرع ثقافة ُيعترب فيها التخطيط والرصد واإلبالغ عوامل رئيسية يف         

ويتزايـد سـعي املكتـب إىل تنويـع شـراكاته، وال سـيما              . واملساءلة ألصحاب املصلحة يف املكتـب     
األمم املتحدة، من أجل تعزيـز موقعـه يف عمليـة اإلصـالح اجلاريـة الـيت                 األخرى يف   مع الكيانات   

عيـاري والتواصـلي    ختضع هلا املنظمة وتيسري حضور أقوى وأكثر انتظاما يف اجملـال الـسياسايت وامل             
ويف إطار اآللية املشتركة فيما بني الوكـاالت الـيت تعكـف حاليـا علـى             . يف منظومة األمم املتحدة   

، خيطط املكتـب ملواصـلة   ٢٠١٥وضع تدابري على نطاق املنظومة للتصدي لتحديات ما بعد عام    
يف عمليـة التخطـيط      واإلرهـاب    اتخـدِّر الدعوة إىل إدراج املسائل املتـصلة باجلرميـة والفـساد وامل          

  . أو بعد ذلك٢٠١٥على نطاق منظومة األمم املتحدة، سواء يف الفترة املمتدة إىل عام 
ــل املكتــب املعــين بامل     -١٢١ ــورك بتمثي ات واجلرميــة يف خــدِّرويقــوم مكتــب االتــصال يف نيوي

ين يف خمتلف جلان اجلمعية العامة ويتواصل يف املـسائل الفنيـة مـع شـركاء األمـم املتحـدة اآلخـر               
ــة يف تنــسيق ممارســات املكتــب املعــين بامل   . املقــر  اتخــدِّركمــا يكفــل مكتــب االتــصال الفعالي

 أيـضا ويعمل مكتـب االتـصال      . واجلرمية ومراعاهتا ضمن سياسات األمم املتحدة األوسع نطاقا       
مع كيانات من خارج األمم املتحدة يف أمريكا الشمالية، من بينها وسائط اإلعـالم، والقطـاع                



 

98 V.13-87095 

 

E/CN.7/2013/15 
E/CN.15/2013/28  

ــ ــسات     اخلـ ــة، واملؤسـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــة للواليـ ــسات، واإلدارات احلكوميـ اص، واملؤسـ
  .األكادميية، وجمامع الفكر، وسائر منظمات اجملتمع املدين

    
  ٢٣اجلدول 

    أهداف فترة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء    
  .ات ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةخدِّرياتية للمسائل املتعلقة مبراقبة امل تيسري تدابري التصدي السياساتية والعمل:اهلدف

 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة من األمانة

 اتخدِّرإذكاء الوعي العام باملسائل املتعلقة بامل )أ(
 جبميع أشكاله ومظاهره، وما يتصل واإلرهابواجلرمية 

نونية ومعايريها بذلك من صكوك األمم املتحدة القا
 وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

ازدياد عدد الزّوار املختلفني الذين يطّلعون على املعلومات  ‘١‘  )أ(
 واجلرمية، اتخدِّراملتاحة على املوقع الشبكي للمكتب املعين بامل

 مصنفني حسب نوع تلك املعلومات وتواتر دخوهلم إىل املوقع

 داءمقاييس األ 
 )عدد الزوار املختلفني شهريا(

  زائر١٨٤ ٠٠٠: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
  زائر٢٠٠ ٠٠٠ :٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

   زائر٢٢٥ ٠٠٠ :٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
زَّل من املوقع الشبكي للمكتب  ازدياد عدد املنشورات اليت ُتن  ‘٢‘ 

  ونوعه واجلرمية، مصنفة حسب عنوان املنشور اتخدِّراملعين بامل
 مقاييس األداء

  )زَّل شهريا عدد املنشورات اليت ُتن(
  منشورا١٣ ٤٤٥: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة  

  منشور١٤ ٠٠٠ :٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
  منشور١٤ ٥٠٠ :٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

النهوض بقدرة الدول األعضاء على تنفيذ   )ب(
 الصلةاالتفاقيات واملعايري والقواعد الدولية ذات 

  واجلرميةاتخدِّرداخلة يف والية املكتب املعين باملال

أو التمويل املربمة مع /ازدياد عدد اتفاقات الشراكة و  )ب(
احلكومية وكيانات القطاع   احلكومات واملؤسسات واملنظمات غري

  اخلاص
  مقاييس األداء

قيمة أدوات التمويل، من قبيل االتفاقات والرسائل املتبادلة ومذكرات(
  )التفاهم
  مليون دوالر٤٨٥: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  مليون دوالر٤٨٥ :٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
        مليون دوالر٥٠٠ :٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
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    العوامل اخلارجية    
ــافتراض مــا يلــي       -١٢٢ ــه املتوقعــة ب ــامج الفرعــي أهدافــه وإجنازات : مــن املنتظــر أن حيقــق الربن

مواصـلة الـدول األعـضاء    ) ب(ارجـة عـن امليزانيـة؛       عدم حدوث عجـز كـبري يف املـوارد اخل          )أ(
  . واجلرميةاتخدِّردعم تنفيذ مفهوم اإلدارة القائمة على النتائج يف املكتب املعين بامل

    
    النواتج    

  :التاليةالنهائية  النواتج  سوف تتحقق٢٠١٥-٢٠١٤خالل فترة السنتني   -١٢٣

  ):املوارد اخلارجة عن امليزانية/امليزانية العادية(األنشطة الفنية األخرى   )أ(  
قاعدة بيانات علـى اإلنترنـت للمنظمـات غـري احلكوميـة         : املنشورات املتكررة   ‘١‘  

 وتــوفري العــالج والتأهيــل، والتنميــة البديلــة، اتخــدِّرالعاملــة يف أنــشطة الوقايــة مــن امل
ــة، ومكافحــة الفــساد ومكافحــة االّتجــار بالبــشر      ــة اجلنائي ؛ )١(ومنــع اجلرميــة والعدال

  ؛)٢٤(ونشرة إلكترونية شهرية يصدرها املكتب 
ــواد        ‘٢‘   ــابالت وم ــور، ومق ــة اجلمه ــة لتوعي ــة وإذاعي ــرات تلفزيوني ــات، وفق كتيب

  ؛)٨(تروجيية أخرى 
مواصــلة اســتحداث مبــادرات جديــدة جلمــع األمــوال وإقامــة  : املناســبات اخلاصــة  ‘٣‘  

ــاحنني ووكــاالت األمــم املتحــد    ــة  شــراكات اســتراتيجية مــع امل ــة الدولي ة واملؤســسات املالي
؛ واالحتفال باليوم الـدويل     )١(أو املؤسسات اليت ترعاها الشركات      /واملؤسسات اخلاصة و  

  ؛)٤( واالجتار غري املشروع هبا، واليوم الدويل ملكافحة الفساد اتخدِّرملكافحة تعاطي امل
ــة  ‘٤‘   ــشبكي ملكتــب امل : املــواد التقني ميــة وتعهــده  واجلراتخــدِّرتــصميم املوقــع ال

  ؛)١(وحتسينه 
إصدار جمموعـة مـن الـصور الفوتوغرافيـة املتعلقـة           :  البصرية -املوارد السمعية     ‘٥‘   

 واجلرمية واإلرهـاب، وتعهـد مكتبـة الـصور الفوتوغرافيـة املوجـودة       اتخدِّرمبواضيع امل 
  ؛)١(؛ وإصدار أشرطة فيديو تروجيية )١(على اإلنترنت وعلى القرص الصلب 

التنـــسيق :  اخلـــدمات الفنيـــة لالجتماعـــات املـــشتركة بـــني الوكـــاالت تقـــدمي  ‘٦‘  
بني الوكاالت مـن خـالل املـشاركة يف اللجنـة الرفيعـة املـستوى املعنيـة              فيما  واالتصال  

  ).١(بالربامج ويف االجتماعات املشتركة بني الوكاالت يف منظومة األمم املتحدة 
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  ٢٤اجلدول 
   دعم السياسات- ٧ الربنامج الفرعي :إسقاطات املوارد  

 

 
  بآالف دوالرات (املوارد 

 الوظائف )الواليات املتحدة
 ٢٠١٥‐٢٠١٤ ٢٠١٣‐٢٠١٢ ٢٠١٥‐٢٠١٤ ٢٠١٣‐٢٠١٢ الفئة

 
     األموال العامة الغرض  -ألف

 ٣ ٣ ٠٩٣,١ ١ ٩٣١,٦ املتصلة بالوظائف 

 - - ٣٠٦,٢ ٣٤٤,٢ غري املتصلة بالوظائف  

 ٣ ٣ ٣٩٩,٣ ١ ٢٧٥,٨ ١ اجملموع الفرعي  

     أموال تكاليف دعم الربامج  -باء

 ١٣ ١٠ ٩٨٥,٠ ٣ ٩٦٩,٦ ٢ املتصلة بالوظائف 

 - - ٢٨٦,٢ ٢٣٦,٢ غري املتصلة بالوظائف  

 ١٣ ١٠ ٢٧١,٢ ٤ ٢٠٥,٨ ٣ اجملموع الفرعي  

      الغرضخصَّصةاألموال امل  -جيم

 ٥ ٤ ٤٩٧,٣ ٢ ٩٤٥,٠ ١ اتخدِّرصندوق برنامج امل  

 ٤ ٥ ٨٠١,٨ ٢ ٠٤٦,٠ ٣ امج اجلرميةصندوق برن  

 ٩ ٩ ٢٩٩,١ ٥ ٩٩١,٠ ٤ اجملموع الفرعي  

     امليزانية العادية  -دال

 ٥ ٥ ٧٢١,٧ ١ ٤٦٧,٢ ١ املتصلة بالوظائف 

   ٣٧,٥ ٣٧,١ غري املتصلة بالوظائف  

 ٥ ٥ ٧٥٩,٢ ١ ٥٠٤,٣ ١ اجملموع الفرعي  

 ٣٠ ٢٧ ١٢,٧٢٨,٨ ٩٧٦,٩ ١٠ اجملموع  

      
ــدره     يغطــي   -١٢٤ ــرض وق ــة الغ ــوارد العام ــالث  ١ ٣٩٩ ٣٠٠إمجــايل امل ــاليف ث  دوالر تك

)). الرتـب األخـرى  ( خ ع ١،  ٣- ف ١،  ١- مـد  ١(وظائف يف مكتب االتصال يف نيويـورك        
وســتغطي املــوارد غــري املتعلقــة بالوظــائف تكــاليف املــساعدة املؤقتــة وســفر املــوظفني والــضيافة 

   .ة واللوازم واملواد واألثاث واملعداتواإلجيار والصيانة ونفقات التشغيل العام
 دوالر يف فتـرة الـسنتني   ١٢٣ ٥٠٠ والبالغـة  ّسد الزيادةُ يف املوارد العامـة الغـرض     و جت   -١٢٥

ــات   ٢٠١٣-٢٠١٢ ــاليف املرتبـ ــادةَ يف تكـ ــة  )  دوالر١٦١ ٥٠٠( الزيـ ــادات املتعلقـ واالعتمـ
 ٤ ٠٠٠( واهلواتـف النقالـة      د واملكاتب خـارج املقـر     ْعبالرسوم السنوية خلدمات الوصول من بُ     

  .، يقابلها جزئيا اخنفاض يف االحتياجات املتعلقة باملساعدة املؤقتة العامة)دوالر
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 دوالر، تكــاليف ٤ ٢٧١ ٢٠٠، البــالغ دعــم الــربامجويغطــي إمجــايل مــوارد تكــاليف   -١٢٦
ــسياسات      الرتــب ( خ ع ١(وظيفــة واحــدة يف مكتــب رئــيس فــرع الــشؤون العامــة ودعــم ال

مبا يف ذلك مكتب االتـصال يف       (وتسع وظائف يف قسم التمويل املشترك والشراكة        )) األخرى
ــب األخــرى ( خ ع ٣، ٣- ف٣، ٤- ف٣) (بروكــسل ــة واحــدة يف وحــدة   ))الرت ، ووظيف

ــتراتيجي   ــيط االسـ ــرة    ) ٤- ف١(التخطـ ــدعوة إىل املناصـ ــسم الـ ــتني يف قـ ، ٤- ف١(ووظيفـ
، ٢٠١٣-٢٠١٢يف فتـــرة الـــسنتني وكمـــا كـــان عليـــه احلـــال )). الرتـــب األخـــرى(ع  خ ١

استـشراف  " يف قسم الدعوة إىل املناصرة مـع مـشروع   ٤-سيتواصل تقاسم تكاليف وظيفة ف  
". ات واجلرميـة  خـدِّر حنو شـراكة أقـوى مـع منظمـات اجملتمـع املـدين ملكافحـة امل               : ما وراء األفق  

املـوظفني واإلجيـار    وسوف تغطي املوارد غري املتصلة بالوظائف تكاليف املساعدة املؤقتة وسفر           
  .والصيانة ونفقات التشغيل العامة واللوازم واملواد واألثاث واملعدات

 دوالر يف فتـرة     ١ ٠٦٥ ٤٠٠ والبالغـة    ربامجلـ دعـم ا  وجتّسد الزيـادة يف مـوارد تكـاليف           -١٢٧
  دوالر حتت بند املـوارد املتـصلة بالوظـائف     ١ ٠١٥ ٤٠٠ زيادة قدرها    ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  

  . دوالر حتت بند املوارد غري املتصلة بالوظائف٥٠ ٠٠٠ا وزيادة قدره
  : دوالر يف املوارد املتصلة بالوظائف ما يلي١ ٠١٥ ٤٠٠د الزيادة البالغة جتّس  -١٢٨

 ملــساعد لــشؤون  ،)الرتــب األخــرى (إنــشاء وظيفــة جديــدة مــن فئــة خ ع       )أ(   
ؤون العامــة ودعــم يف مكتــب رئــيس فــرع الــش )  دوالر٢٠٦ ٦٠٠ ، مبيزانيــة قــدرهااملــوظفني

  السياسات لتوفري الدعم اإلداري الالزم لرئيس الفرع؛
ــة       )ب(    ــشؤون اخلارجي ــدة ملوظــف لل ــة جدي ــشاء وظيف ــدرها  ٣-ف(إن ــة ق ، مبيزاني

يف قــسم التمويــل املــشترك والــشراكة لتــوفري الــدعم اإلضــايف فيمــا يتعلــق    )  دوالر٣١٦ ١٠٠
ة املكاتــب الفنيــة يف ضــمان إدارة أمــوال  ، وإعــداد اتفاقــات التمويــل، ومــساعد األمــوالجبمــع 

أمانــة جملــس أمنــاء صــندوق األمــم املتحــدة بــصفة ، والعمــل خاضــعة للمــساءلةاملــاحنني بطريقــة 
االستئماين للتربعات لـضحايا االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، وتـوفري أعمـال                  

  الدعم اليومية املتصلة مبجلس األمناء؛ 
 ٢٢٨ ٤٠٠الرتب األخرى، مبيزانية قـدرها      (جديدة من فئة خ ع      إنشاء وظيفة     )ج(   

ملساعد فريق يف مكتب االتصال يف بروكسل لتوفري الدعم اإلداري، بـدوام كامـل، الـذي           ) دوالر
حيتاجه مكتب االتصال، ودعم املمثل هنـاك يف نـشاطه الـدعوي الرامـي إىل زيـادة ظهـور املكتـب               

  كسل للعيان؛ واجلرمية يف برواتخدِّراملعين بامل
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ــامج يف وحــدة التخطــيط االســتراتيجي        )د(    ــة موظــف الربن ــصنيف وظيف ــادة ت إع
لمـــسائل املتعلقـــة  لتحـــضري ال لتعزيـــز ٤- إىل رتبـــة ف٣-مـــن رتبـــة ف )  دوالر٧١ ٦٠٠(

ــا يف ذلـــك تنـــسيق األعمـــال التحـــضريية     ــها، مبـ بالـــشؤون املـــشتركة بـــني الوكـــاالت ومتابعتـ
جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني ملنظومـة        يف  ستوى املعنيـة بـالربامج و     للمشاركة يف اللجنـة الرفيعـة املـ       

 واجلرميـة يف العمليـة      اتخـدِّر املاملعـين ب  كتـب   مشاركة امل ، وتنسيق   األمم املتحدة املعين بالتنسيق   
  ؛٢٠١٥املعقدة املتمثلة يف وضع خطة تنمية ملا بعد عام 

  .) دوالر١٩٢ ٧٠٠(تكاليف املرتبات ازدياد   )ه(   
ــة  وجتــّس  -١٢٩ ــصافية البالغ ــادة ال ــصلة بالوظــائف   ٥٠ ٠٠٠د الزي ــوارد غــري املت  دوالر يف امل

ــاد  ــة االحتياجــات ازدي ــسفر يف املتعلق ــاراتبال ــة لتوســيع نطــاق    زي ــدان املاحن  إىل عواصــم البل
االحتياجـات املتـصلة    وازديـاد   ،  ) دوالر ٣٢ ٠٠٠(املشاركة مـع أصـحاب املـصلحة وتعميقهـا          

ــة يف   ــشغيل العام ــات الت ــصال يف      بنفق ــب االت ــشراكة، وإجيــار مكت ــشترك وال ــل امل ــسم التموي  ق
د والرسـوم   عْـ ، وتكـاليف تـوفري خـدمات الوصـول مـن بُ           ) دوالر ١٨ ٤٠٠(بروكسل وصيانته   

االحتياجـات حتـت بنـد      يف  ، يقابلها جزئيا اخنفاض     ) دوالر ١٠ ٤٠٠(السنوية للهواتف النقالة    
  . املساعدة املؤقتة العامة

مـن امليزانيـة    ) ٧الربنـامج الفرعـي      (١٦امليزانيـة العاديـة يف إطـار البـاب          وُترصد موارد     -١٣٠
 دوالر تكـاليف مخـس      ١ ٧٥٩ ٢٠٠ ويغطي مبلـغ  . ٢٠١٥-٢٠١٤حة للفترة   الربناجمية املقتر 

والنفقــات غــري املتــصلة بالوظــائف، مبــا ) ٢- ف١، ٣- ف١، ٥- ف٢، ١- مــد١(وظـائف  
ــة   ــادة البالغــة  و. يف ذلــك ســفر املــوظفني واخلــدمات التعاقدي  دوالر إىل ٢٥٤ ٩٠٠تعــزى الزي

؛ ٢٠١٣-٢٠١٢ صودق عليهـا يف فتـرة الـسنتني    ١-لوظيفة برتبة مد  اآلجل  األثر  ) أ: (يلي ما
كـاليف الطباعـة    اخنفاض حتـت بنـد املـوارد غـري املتـصلة بالوظـائف جيـّسد التخفـيض يف ت                  ) ب(

  .٦٧/٢٤٨ا لقرار اجلمعية العامة  وفقاخلارجية، املقترح
جيـّسد    دوالر، وهـذا مـا     ٥ ٢٩٩ ١٠٠ الغـرض    خصَّصةومن املتوقع أن تبلغ النفقات امل       -١٣١

ومن املتوقع أن يواصـل الربنـامج دعـم محـالت     ).  يف املائة ٦,٢( دوالر   ٣٠٨ ١٠٠زيادة قدرها   
 والفـساد، إضـافة إىل   اتخـدِّر التوعية مبسائل اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، واالجتـار بالبـشر، وامل         

وسـوف يـضطلع    . ل اجلديدة للجرمية املنظمة عرب الوطنيـة، مـن قبيـل جـرائم احليـاة الربيـة                األشكا
الربنامج بتنفيذ األنشطة الرئيسية يف جمال االتصاالت، من قبيل توفري موقع شـبكي حمـدَّث وغـين                 
باملعلومات وتوفري املواد اإلعالميـة، وكـذلك التواصـل مـع وسـائط اإلعـالم وأصـحاب املـصلحة                  

وسـوف يـضطلع الربنـامج أيـضا بتنفيـذ عـدد متزايـد مـن                .  واجلرميـة  اتخـدِّر ني ملكتـب امل   الرئيسي
األنشطة بغية توفري الدعم والتدريب للمنظمات غـري احلكوميـة، وخـصوصا بـشأن اتفاقيـة األمـم                  
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ــدين يف       ــع املـ ــشاركة اجملتمـ ــسيق مـ ــسري وتنـ ــستمر يف تيـ ــوف يـ ــساد، وسـ ــة الفـ ــدة ملكافحـ املتحـ
 الغـرض  خصَّـصة وكـذلك سـوف تكمِّـل األمـوالُ امل        . لدولية ذات الـصلة   االجتماعات احلكومية ا  

 يف جمال التخطيط االستراتيجي والتنسيق فيما بني الوكاالت وتغطية          دعم الربامج أموال تكاليف   
 واجلرمية على اإلدارة    اتخدِّرتكاليف أخرى من بينها تكاليف تدريب موظفي املكتب املعين بامل         

ويف حـني أن  . تكاليف السفر ملتابعة الشؤون املشتركة فيمـا بـني الوكـاالت   القائمة على النتائج و 
صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين  واجلرميــة هــو اجلهــة املعينــة إلدارة أمــوال اتخــدِّرمكتــب امل

ــوفري         ــذي يهــدف إىل ت ــال، ال ــساء واألطف ــضحايا االجتــار باألشــخاص، وخباصــة الن للتربعــات ل
، سـوف يواصـل املـشروع ذو        باألشـخاص ونية واملاليـة لـضحايا االجتـار        املساعدة اإلنسانية والقان  

الصلة تقدمي منح صغرية إىل املنظمات غري احلكومية على مستوى القاعدة اجلماهريية، الـيت تـوفر              
  .الرعاية والدعم بصورة مباشرة للضحايا على الصعيد احمللي

  
   التعاون التقين والدعم امليداين- ٨الربنامج الفرعي     

 
وسـوف  . ة العمليـات باملـسؤولية الفنيـة عـن تنفيـذ هـذا الربنـامج الفرعـي                ُشـعب تضطلع    -١٣٢

 مــن ٨ينفَّــذ هــذا الربنــامج الفرعــي وفقــا لالســتراتيجية املفــصَّلة يف إطــار الربنــامج الفرعــي         
  . ٢٠١٥-٢٠١٤ من اخلطة الربناجمية لفترة السنتني ١٣ الربنامج
ة العمليـات، وفـرع الـربامج املتكاملـة      ُشـعب ب مـدير    ويضم هـذا الربنـامج الفرعـي مكتـ          -١٣٣

ــة ــب امل  ،والرقاب ــة ملكت ــب امليداني ــةاتخــدِّر واملكات ــة    .  واجلرمي ــة احلالي ــشبكة امليداني وتغطــي ال
 مكتبـا فرعيـا لـشؤون الـربامج،         ٤٠ مكتبـا ميـدانيا دائمـا وأكثـر مـن            ٢٠للمكتب، املؤلفة مـن     

موظفـون وطنيـون مـن      (ف معظمهم حملي     موظ ١ ٤٠٠ بلدا، ولديها أكثر من      ١٩٠أكثر من   
، يشغلون وظـائف ذات طـابع مؤقـت    )الفئة الفنية، ووظائف من الرتبة احمللية، وعقود خدمات     

ــة عــن مكتــب         ــائي بالنياب ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــديرها برن ــشكل متكــرر وي ختــضع للتغــيري ب
  . واجلرميةاتخدِّرامل

  :  ما يليوسوف حيقق الربنامج الفرعي هدفه من خالل  -١٣٤
ــة اجلــودة يف اجملــال الــسياسايت واالســتراتيجي      )أ(    تــوفري خــدمات استــشارية عالي

ــشركاء    ــة، ووكــاالت األمــم املتحــدة، وال ــسلطات احلكومي ــاري لل ــاحنني،واملعي ــع ، وامل  يف مجي
  ؛اتخدِّرجماالت الوالية املنوطة مبكتب اجلرمية وامل

احمللــيني يف املراكــز امليدانيــة بــشأن  إســداء املــشورة للــدول األعــضاء والنظــراء    )ب(   
 واجلرميـة والفـساد، ومعـايري األمـم املتحـدة           اتخـدِّر أحكام اتفاقيات األمم املتحـدة املتعلقـة بامل       
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وقواعــدها يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، واملعاهــدات الدوليــة، واألطــر والــسياسات   
 ويف جمــاالت أخـرى تقــع ضـمن نطــاق   كافحــة اإلرهـاب وغــسل األمـوال،  مباملؤسـسية املتـصلة   
   واجلرمية؛اتخدِّروالية مكتب امل

الدعوة إىل تزويد الدول األعضاء باخلرباء واملدخالت فيما يتعلق بوضـع سياسـات      )ج(   
   واجلرمية؛اتخدِّرواستراتيجيات وخطط عمل على الصعيدين الوطين واإلقليمي ملكافحة امل

البلــدان الــشريكة والكيانــات اإلقليميــة    وضــع وتنفيــذ بــرامج متكاملــة مــع       )د(   
هـذه الـربامج مـن خـالل إجـراء حـوارات منتظمـة        " كامل زمـام "وضمان تويل الدول األعضاء    

  .واالستراتيجية والربامج على صعيدي امليدان واملقربالسياسات تتعلق 
 واجلرميـــة يف االســـتراتيجيات اتخـــدِّرالتـــرويج إلدمـــاج مـــسائل مكافحـــة امل  )ه(   

ية واألمنية الوطنية واإلقليمية، حسب االقتـضاء، وتـوفري اخلـربة الالزمـة إلقامـة شـراكات             اإلمنائ
 اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة       ملكافحةجديدة وتعاون أقوى على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي        

  واالجتار غري املشروع؛
 باعتبـار دانيـة  إدارة آليات تـشاورية مـع الـشركاء احمللـيني يف مراكـز العمـل املي         )و(   

اجلهــود مــع شــركاء األمــم املتحــدة واملؤســسات املاليــة لتــضافر قاعــدة مــشتركة تلــك اآلليــات 
  .الدولية واملنظمات الدولية واهليئات املتعددة األطراف واملنظمات اإلقليمية واجلهات املاحنة

  
  ٢٥اجلدول     
    ومقاييس األداءأهداف فترة السنتني، واإلجنازات املتوقعة، ومؤشرات اإلجناز،     
  . واجلرميةاتخدِّرتيسري التعاون الفعال واإلدارة الفعالة على الصعيد امليداين يف جماالت الوالية املنوطة مبكتب امل :اهلدف

 مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة

  وضع وتنفيذ برامج متكاملة بالتشاور الوثيق   )أ(
  لدان الشريكة، مع الكيانات اإلقليمية والب

 حسب االقتضاء

عدد الربامج اإلقليمية املتكاملة اليت وِضعت وجيري تنفيذها  ‘١‘  )أ(
  يف امليدان

  مقاييس األداء
طط التنفيذ، وأن وفقا خلأن حترز الربامج اإلقليمية املتكاملة تقدما (

  ) يف االستعراضات والتقييمات الدوريةحتصل على تقييم مرضٍ
  ٧ :٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  ٨: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
 ١٠: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 



 

V.13-87095 105 
 

  E/CN.7/2013/15
E/CN.15/2013/28

 مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة

النسبة املئوية للدول األعضاء اليت تعرب عن رضاها عن املشورة   ‘٢‘ 
املقدمة يف جمال السياسات، واخلربة التقنية، والتنسيق، وغري ذلك من 

  أشكال الدعم اليت تقدمها الشبكة امليدانية للمكتب
  مقاييس األداء

املئوية للدول األعضاء اليت تشملها الربامج اإلقليمية واليت النسبة (
  )تعرب عن رضاها

   يف املائة٦٥: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة  
   يف املائة٧٥: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

  يف املائة٨٥: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
زيادة عدد املكاتب امليدانية اليت مل يبد بشأهنا مراجعو  ‘١‘  )ب(

 احلسابات آراء مشفوعة بتحفظات
  تعزيز الشفافية والفعالية واملساءلة واحلوكمة   )ب(

 التابعة للمكتبالسليمة للمكاتب امليدانية 

  مقاييس األداء
عدد احلاالت اليت يتلقى فيها أحد املكاتب امليدانية رأيا مشفوعا (

  )بتحفظات
  صفر: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  صفر: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
 صفر: ٢٠١٥-٢٠١٤ هدف الفترة

اخنفاض عدد املالحظات السلبية اليت يبديها مراجعو احلسابات   ‘٢‘ 
  بشأن املكاتب امليدانية

  مقاييس األداء
 منعدد احلاالت اليت يتلقى فيها أحد املكاتب امليدانية مالحظة سلبية(

  )مراجعي احلسابات
 صفر: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  صفر: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
 صفر: ٢٠١٥-٢٠١٤الفترة هدف 

    
    العوامل اخلارجية    

: افتراض مـا يلـي  بـ  الربنامج الفرعـي أهدافـه وإجنازاتـه املتوقعـة      هذا أن حيققمن املتوقع   -١٣٥
ــستمرة؛     ) أ( ــصفة م ــة ب ــوارد مــن خــارج امليزاني ــوافر م ــدول األعــضاء   ) ب(أن تت أن تكــون ال

فعاليــة تــشجع  وجــود آليــات إقليميــة )ج(ر علــى صــعيد الــربامج؛ مــستعدة لتــوفري متويــل ميــسَّ
الـسائدة علـى أرض الواقـع       التـشغيلية   أال حتـول الظـروف      ) د( علـى الـصعيد الـوطين؛        املشاركةَ

  .دون تنفيذ األنشطة املقررة
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    النواتج    
  : سوف تتحقق النواتج النهائية التالية٢٠١٥-٢٠١٤خالل فترة السنتني   -١٣٦

املـــوارد (وميـــة الدوليـــة وهيئـــات اخلـــرباء  تقـــدمي اخلـــدمات إىل اهليئـــات احلك  )أ(  
  ):اخلارجة عن امليزانية

 تقريـر املـدير التنفيـذي عـن الـدعم       - وثائق اهليئات التداوليـة   : اتخدِّرجلنة امل   ‘١‘   
  ؛)١(لمكتب لاملقدم لوضع وتنفيذ الربامج اإلقليمية 

  ):املوارد اخلارجة عن امليزانية(التعاون التقين   )ب(  
ــشاريع   ‘١‘    ــةامل ــدان اجملــاورة،     : امليداني ــستان والبل ــامج اإلقليمــي ألفغان ــذ الربن تنفي

ــة     ــة وطني ــربامج متكامل ــه ب ــا الوســطى،    )٨(ودعم ــامج اإلقليمــي ألمريك ــذ الربن ؛ تنفي
؛ تنفيــذ الربنــامج اإلقليمــي لــشرق آســيا واحملــيط   )٣(ودعمــه بــربامج متكاملــة وطنيــة  

 الربنـامج اإلقليمـي لـشرق أفريقيـا،         ؛ تنفيـذ  )٩(اهلادئ، ودعمه بربامج متكاملة وطنيـة       
؛ تنفيـذ الربنـامج اإلقليمـي جلنـوب آسـيا، ودعمـه             )٣(ودعمه بـربامج متكاملـة وطنيـة        

؛ تنفيـذ الربنـامج اإلقليمـي جلنـوب شـرق أوروبـا، ودعمـه               )٦(بربامج متكاملة وطنيـة     
ــة   ــة وطني ــربامج متكامل ــامج اإلقليمــي للجنــوب األفريقــي، ودعمــه    )٣(ب ــذ الربن ؛ تنفي

؛ تنفيـذ الربنـامج اإلقليمـي لغـرب أفريقيـا، ودعمـه بـربامج               )٣(امج متكاملة وطنيـة     برب
؛ تنفيذ الربنامج اإلقليمي للـدول العربيـة، ودعمـه بـربامج متكاملـة              )٣(متكاملة وطنية   

؛ )٣(ي، ودعمـه بـربامج متكاملـة وطنيـة            لكـاريب ل؛ تنفيذ الربنامج اإلقليمـي      )٣(وطنية  
؛ تنفيــذ الربنــامج  )٣( دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات    ي يفقُطــر تنفيــذ الربنــامج ال 

؛ تنفيـذ الربنـامج     )٣(ي يف كولومبيـا     قُطـر ؛ تنفيـذ الربنـامج ال     )٣(ي يف الربازيـل     قُطرال
  ).٣(ي يف بريو قُطر؛ تنفيذ الربنامج ال)٣(ي يف املكسيك قُطرال

    
  ٢٦اجلدول 

     والدعم امليداين التعاون التقين- ٨الربنامج الفرعي : إسقاطات املوارد    
 

  بآالف دوالرات (املوارد 
 الوظائف )الواليات املتحدة

٢٠١٥‐٢٠١٣٢٠١٤‐٢٠١٥٢٠١٢‐٢٠١٤ ٢٠١٣‐٢٠١٢ الفئة

     األموال العامة الغرض  -ألف

 ١٢ ٢٥ ٣٥٦,٣ ٦ ٢٧٠,٣ ١١ املتصلة بالوظائف  

 -  - ١,٦  - غري املتصلة بالوظائف  
 ١٢ ٢٥ ٣٥٧,٩ ٦ ٢٧٠,٣ ١١ اجملموع الفرعي  
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  بآالف دوالرات (املوارد 

 الوظائف )الواليات املتحدة
٢٠١٥‐٢٠١٣٢٠١٤‐٢٠١٥٢٠١٢‐٢٠١٤ ٢٠١٣‐٢٠١٢ الفئة

    دعم الربامجأموال تكاليف   -باء

 ٨٠ ١٢١ ٥١٥,٧ ١٣ ٢٦٢,٨ ١٤ املتصلة بالوظائف  

 - - ٣٠٨,٧ ٣ ٨٧٤,٣ ٤ غري املتصلة بالوظائف  
 ٨٠ ١٢١ ٨٢٤,٤ ١٦ ١٣٧,١ ١٩ اجملموع الفرعي  

    )أ( الغرضخصَّصةاألموال امل  -جيم

 ٩ ٥ ٧٣٠,٨ ٥ ٧٧٨,٢ ٦ اتخدِّرصندوق برنامج امل  
 ٨ - ٥٥٥,٢ ٣ ٣٠٥,٩ ٣ صندوق برنامج اجلرمية  

 ١٧ ٥ ٢٨٦,٠ ٩ ٠٨٤,١ ١٠ اجملموع الفرعي  

     امليزانية العادية  -دال

 ٥ ٦ ٤٨٢,٢ ١ ٦٠٢,١ ١ املتصلة بالوظائف  

  - - ٥٩٩,٠ ١ ٦٠٠,٢ ١ غري املتصلة بالوظائف  
 ٥ ٦ ٠٨١,٢ ٣ ٢٠٢,٣ ٣ اجملموع الفرعي  

 ١١٤ ١٥٧ ٥٤٩,٥ ٣٥ ٦٩٣,٨ ٤٣ اجملموع  

    
 واجلرمية واملمولة من األموال اتخدِّراملاملعين بكتب املتشمل الوظائف اليت يديرها   )أ(   
 الغرض خصَّصةوإضافة إىل الوظائف املمولة من األموال امل. ٢٠١٣أغسطس /آب  الغرض حىتخصَّصةامل

ئف من الرتبة احمللية يف املكاتب  وظا،٢٠١٣أغسطس /آبيف  هناك، تاملدرجة يف جداول املوظفني، كان
عقود  ١ ٢٧٥ من الرتبة احمللية، و٣٥ وظيفة موظف فين وطين، و٢٣( وظيفة ١ ٣٣٣امليدانية يبلغ عددها 

والكثري من .  واجلرميةاتخدِّراملاملعين بكتب امليديرها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالنيابة عن ) خدمات
  .ضع رتبها للتغيري بشكل متكررهذه الوظائف ذو طابع مؤقت وخت

    
ة العمليــات، وفــرع الــربامج املتكاملــة ُشــعب مكتــب مــدير ٨ويــشمل الربنــامج الفرعــي   -١٣٧

  .والرقابة، واملكاتب امليدانية
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  ٢٧اجلدول     
     املقر- ٨الربنامج الفرعي : إسقاطات املوارد    

 
  بآالف دوالرات (املوارد 

 الوظائف )الواليات املتحدة
٢٠١٥‐٢٠١٤ ٢٠١٣‐٢٠١٢ ٢٠١٥‐٢٠١٤ ٢٠١٣‐٢٠١٢ ةالفئ

     األموال العامة الغرض  -ألف

 ١ ١ ٥٦١,٠ ٤٥٧,٤ املتصلة بالوظائف  

 - - ١,٦ - غري املتصلة بالوظائف  
 ١ ١ ٥٦٢,٦ ٤٥٧,٤ اجملموع الفرعي  

    أموال تكاليف دعم الربامج  - باء

 ٣٠ ٣١ ٨٨٨,٤ ٨ ٧٧٦,٠ ٨ املتصلة بالوظائف  

 - - ٩٨٣,٨ ٦٥٥,٠ غري املتصلة بالوظائف  

 ٣٠ ٣١ ٨٧٢,٢ ٩ ٤٣١,٠ ٩ اجملموع الفرعي  

     الغرضخصَّصةاألموال امل  -جيم

 - ١ ٩٦٩,٨ ٦٧٢,٣ اتخدِّرصندوق برنامج امل  

 - - ٩٧٠,٧ ٧٩٤,٥ صندوق برنامج اجلرمية  

 - ١ ٩٤٠,٥ ١ ٤٦٦,٨ ١ اجملموع الفرعي  

     ةامليزانية العادي  -دال

 ٥ ٦ ٤٨٢,٢ ١ ٦٠٢,١ ١ املتصلة بالوظائف  

 - - ٥٩٩,٠ ١ ٦٠٠,٢ ١ غري املتصلة بالوظائف  

 ٥ ٦ ٠٨١,٢ ٣ ٢٠٢,٣ ٣ اجملموع الفرعي  

 ٣٦ ٣٩ ٤٥٦,٥ ١٥ ٥٥٧,٥ ١٤ اجملموع  

    
 اتخـدِّر  يف مقر املكتـب املعـين بامل       ٨ُتستخدم األموال العامة الغرض للربنامج الفرعي         -١٣٨

ويغطـي إمجـايل املـوارد العامـة الغـرض املتوقـع       . ة العمليـات ُشـعب تمويـل مكتـب مـدير     لواجلرمية  
 دوالر تكــاليف وظيفــة واحــدة يف مكتــب املــدير  ٥٦٢ ٦٠٠ والبــالغ ٢٠١٥-٢٠١٤للفتــرة 

د عْـ وسوف تغطي املوارد غري املتصلة بالوظائف تكاليف خـدمات الوصـول مـن بُ       ). ٢- مد ١(
  .ةوالرسوم السنوية للهواتف النقال

 دوالر زيـادةً يف التكـاليف       ١٠٥ ٢٠٠وجتّسد الزيادةُ يف النفقات العامة الغـرض البالغـة            -١٣٩
)  دوالر١٠٣ ٦٠٠ (٢٠١٢القياســية للمرتبــات وتكــاليف مــلء وظيفــة كانــت شــاغرة يف عــام  

  ). دوالر١ ٦٠٠(د والرسوم السنوية للهواتف النقالة ْعوتكاليف توفري خدمات الوصول من ُب
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املعــين كتــب امل يف مقــر ٨ للربنــامج الفرعــي دعــم الــربامجتخدم مــوارد تكــاليف وُتــس  -١٤٠
. ة العمليـات وفـرع الـربامج املتكاملـة والرقابـة          ُشـعب  واجلرمية يف متويل مكتب مـدير        اتخدِّراملب

 دوالر تكـاليف وظيفـتني يف مكتـب املــدير    ٩ ٨٧٢ ٢٠٠وتغطـي االحتياجـات الكليـة البالغـة     
 وظيفـــة يف فـــرع الـــربامج ٢٨و)) الرتـــب األخـــرى( خ ع ١، و)يةالرتـــب الرئيـــس( خ ع ١(

وتغطـي  )). الرتـب األخـرى   ( خ ع    ١٢، و ٣- ف ٧،  ٤- ف ٥،  ٥- ف ٤(املتكاملة والرقابـة    
ــة وســفر  ٩٨٣ ٨٠٠البالغــة واملــوارد غــري املتــصلة بالوظــائف    دوالر تكــاليف املــساعدة املؤقت

  .ل العامة واللوازم واملواداملوظفني والضيافة واخلدمات التعاقدية ونفقات التشغي
ــادةُ البالغـــة    -١٤١ ــاليف  ١١٢ ٤٠٠وجتـــّسد الزيـ ــادةَ يف تكـ  دوالر يف إطـــار الوظـــائف الزيـ

يف فـرع   ) ٤-ف(، يقابلـها جزئيـا إلغـاء وظيفـة موظـف برنـامج              ) دوالر ٥٠٠ ١٠٠(املرتبات  
غرة أيــضا ل إلغــاء هــذه الوظيفــة الــشاويــشكِّ).  دوالر٣٨٧ ٧٠٠(الــربامج املتكاملــة والرقابــة 

تكــاليف الــدعم املباشــر بنفــسها خطــوة باجتــاه منــوذج جديــد للتمويــل تتحمــل مبوجبــه الــربامج 
  .الذي يوفره هلا فرع الربامج املتكامل والرقابة

 ســوف نــد املــوارد غــري املتــصلة بالوظــائف  دوالر حتــت ب٣٢٨ ٨٠٠والزيــادة البالغــة   -١٤٢
اعدة املؤقتة والسفر ونفقات التشغيل لـدعم       د املس وا االحتياجات اإلضافية حتت بن    تغطي أساس 

وحيتاج فرع الربامج املتكاملة والرقابـة إىل املـساعدة املؤقتـة      . نتقال إىل منوذج جديد للتمويل    اال
  .اإلضافية لدعم املكاتب امليدانية وإسداء املشورة هلا طوال عملية االنتقال

للخـربات واملعـارف اجلغرافيـة يف     مركـز مهمـة   والرقابـة   فرع الربامج املتكاملـة     ويؤدي    -١٤٣
ســيما   واجلرميــة بــشأن مجيــع التطــورات واالجتاهــات اإلقليميــة، وال اتخــدِّراملاملعــين بكتــب امل

ويـدعم الفـرُع تنفيـذ الـربامج ويقـوم          . الشراكة االستراتيجية والفرص الربناجمية للمكتب ككل     
مــع ويتواصـل  الرقابــة؛ برصـده ورفــع التقـارير عنــه؛ ويـوفر خــدمات ضـمان اجلــودة والرصـد و     

ــشأن اجلهــات املاحنــة   ــسق وضــع    ب ــذها؛ وين ــربامج وتنفي ــوضــع ال ــة واإلربامج ال ــة قُطرالقليمي ي
 واجلرميــة بــشأن اتخــدِّراملاملعــين بكتــب املتكاملــة؛ ويــسدي املــشورة االســتراتيجية إىل إدارة امل

 اعبـ واتِّية الـشاملة،    وضع الربامج، مع التركيز على إصالح األمم املتحدة، واملسائل االستراتيج         
ربامج الـ وعلى وجه اخلـصوص، يقـوم الفـرع بتنـسيق وضـع             .  وتنفيذ التقييم  ،أفضل املمارسات 

املـدير التنفيـذي ومناسـبات بنـاء        بعثـات   ديدة وتنفيـذها واملـشاركة فيهـا وتقييمهـا، ويـدعم            اجل
ــا   ــشارك فيه ــشراكة وي ــى   ،ال ــربامج يف  ويعمــل عل ــيت االت اجملــوضــع ال ــشملها الــ ال ربامج ال ت

ــة أو ال ــةقُطراإلقليمي ــتعراض هي    . ي ــضا اس ــرع أي ــسؤولية الف ــشمل م ــة   اوت ــب امليداني كــل املكات
اسـتراتيجية لتحديـد الفـرص الربناجميـة اجلديـدة أو املوّسـعة،             ورات  مشاواستراتيجياهتا، وإجراء   

 وتنــسيق ودعــم البعثــات ،ووضــع مبــادئ توجيهيــة عمليــة وإجــراءات تــشغيل معياريــة للــربامج
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 ، والتقيــيم، ومراجعــة احلــسابات،  بعاملــشتركة بــني الــشُّ   يدعم الرباجمــ نيــة وبعثــات الــ  امليدا
  .وتقييمات وحدة التفتيش املشتركة

ــؤدي   -١٤٤ ــسيق      وت ــام التن ــة مه ــة والرقاب ــربامج املتكامل ــب ال ــة ملكت ــة التابع ــسام اإلقليمي األق
، أو علــى الــصعيد الرئيــسية، ســواء علــى الــصعيد اخلــارجي مــع الــشركاء يف الــربامج والتمويــل

 اتخــدِّراملاملعــين بلمكتــب لعب التابعــة اق أفرقــة العمــل املــشتركة بــني الــشُّويف ســي. الــداخلي
واجلرمية وسائر عمليات التشاور الداخلية، تعمل تلك األقسام على ضمان التـآزر التـام والتكامـل                

للمكتــب وبراجمــه  يــة واإلقليميــة مــن جهــة، واخلطــط االســتراتيجية      قُطرالفعــال بــني الــربامج ال  
وتـوفر األقـسام اإلقليميـة كـذلك املعلومـات والتحلـيالت            . املواضيعية والشاملة من اجلهة األخرى    

 املتعلقـة   االقتـصادية -والتقارير واإلحاطـات بـشأن االجتاهـات والتطـورات الـسياسية واالجتماعيـة            
لتنفيـذي واإلدارة العليـا     واجلرمية يف البلـدان واملنـاطق بغيـة إسـداء املـشورة للمـدير ا               اتخدِّربامل

والــدول األعــضاء واملنظمــات الــشريكة فيمــا يتــصل بــالفرص االســتراتيجية والربناجميــة وإدارة    
أجهـزة تقريـر الـسياسات التابعـة     كما ترفع تلك األقسام التقـارير الفنيـة إىل       . املخاطر يف امليدان  

 وجملـــس األمـــن واجمللـــس  واجلرميـــة، وكـــذلك إىل اجلمعيـــة العامـــةاتخـــدِّرللمكتـــب املعـــين بامل
. االقتــصادي واالجتمــاعي وجملــس الرؤســاء التنفيــذيني ملنظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق    

وتعمل تلك األقسام أيـضا بـصفة جهـة التنـسيق الـشاملة يف املكتـب للعالقـات مـع مجيـع الـدول                        
 والدوليـة، مبـا يف   األعضاء الساعية إىل احلصول على املـساعدة مـن املكتـب واملنظمـات اإلقليميـة         

  .ذلك عندما ال تكون هناك برامج قائمة لتقدمي املساعدة التقنية
 من امليزانيـة    ٢٣ويف الباب   ) ٨الربنامج الفرعي    (١٦وترد موارد امليزانية العادية يف الباب         -١٤٥

 سـوف   ،٢٠١٥-٢٠١٤ وبالنسبة لفترة السنتني     .٢٠١٥-٢٠١٤الربناجمية املقترحة لفترة السنتني     
 ١٢١ ١٠٠ا مببلـغ     دوالر، مـا ميثـل اخنفاضـ       ٣ ٠٨١ ٢٠٠غ إمجـايل مـوارد امليزانيـة العاديـة          يبل

 دوالر تكـاليف مخـس   ١ ٤٨٧ ٣٠٠ والبالغـة  ١٦وتغطي األموال املذكورة يف البـاب   . دوالر
واملــوارد غــري املتــصلة بالوظــائف  )) الرتــب األخــرى( خ ع ٢، ٤- ف٢، ١- مــد١(وظــائف 

 وجيــسد االخنفــاض أساســاً حتويــل وظيفــة مــن فئــة اخلــدمات العامــة   . لــسفر املــوظفنيخصَّــصةامل
عبة شـؤون  ، نتيجةً لتبـسيط مهـام الرصـد والـدعم يف شُـ           ١إىل الربنامج الفرعي    ) الرتب األخرى (

ا ملـوارد غـري املتـصلة بالوظـائف وفقـ         تخفـيض يف ا   لعبة العمليـات، وكـذلك نتيجـة        املعاهدات وشُ 
  دوالر ١ ٥٩٣ ٩٠٠ قـدره    ٢٣صد اعتماد يف إطـار البـاب        وُر. ٦٧/٢٤٨لقرار اجلمعية العامة    

ــة       ــدمات التعاقديـ ــسفر واخلـ ــرباء والـ ــشاريني واخلـ ــة واالستـ ــساعدة املؤقتـ ــاليف املـ ــة تكـ لتغطيـ
  .ومصروفات التشغيل واملنح والتربعات
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  ٢٨اجلدول 
     العمليات امليدانية- ٨الربنامج الفرعي : إسقاطات املوارد    

 
  بآالف دوالرات (املوارد 

 الوظائف )الواليات املتحدة
٢٠١٥‐ ٢٠١٣٢٠١٤‐ ٢٠١٢ ٢٠١٥‐ ٢٠١٤ ٢٠١٣‐ ٢٠١٢ الفئة

     األموال العامة الغرض  -ألف
 ١١ ٢٤ ٧٩٥,٣ ٥ ٨١٢,٩ ١٠ املتصلة بالوظائف  

 - -- - غري املتصلة بالوظائف  

 ١١ ٢٤ ٧٩٥,٣ ٨١٢,٩٥ ١٠ اجملموع الفرعي  

    امجأموال تكاليف دعم الرب  - باء

 ٥٠ ٢٦٧,٣٩٠ ٤٨٦,٨٤ ٥ املتصلة بالوظائف  

 - - ٣٢٤,٩ ٢ ٢١٩,٣ ٤ غري املتصلة بالوظائف  

 ٥٠ ٩٠ ٩٥٢,٣ ٦ ٧٠٦,١ ٩ اجملموع الفرعي  

    )أ( الغرضخصَّصةاألموال امل  -جيم

 ٩ ٧٦١,٠٤ ١٠٥,٩٤ ٦ اتخدِّرصندوق برنامج امل  

 ٨ - ٥٨٤,٥ ٢ ٥١١,٤ ٢ صندوق برنامج اجلرمية  

 ١٧ ٤ ٣٤٥,٥ ٧ ٦١٧,٣ ٨ اجملموع الفرعي  

 ٧٨ ١١٨ ٠٩٣,١ ٢٠ ١٣٦,٣ ٢٩ اجملموع  

  
 واجلرمية واملمولة من األموال اتخدِّراملاملعين بكتب املتشمل الوظائف اليت يديرها   )أ(  

 الغرض خصَّصةوإضافة إىل الوظائف املمولة من األموال امل. ٢٠١٣أغسطس / الغرض حىت آبخصَّصةامل
 وظائف من الرتبة احمللية يف املكاتب ،٢٠١٣أغسطس /آبيف  هناك، تة يف جداول املوظفني، كاناملدرج

عقود  ١ ٢٧٥ من الرتبة احمللية، و٣٥ وظيفة موظف فين وطين، و٢٣( وظيفة ١ ٣٣٣امليدانية يبلغ عددها 
والكثري من .  واجلرميةاترخدِّاملاملعين بكتب امليديرها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالنيابة عن ) خدمات

  .هذه الوظائف ذو طابع مؤقت وختضع رتبها للتغيري بشكل متكرر
    

، سوف ُتـستخدم األمـوال العامـة الغـرض لتمويـل تكـاليف              ٢٠١٥-٢٠١٤يف الفترة     -١٤٦
 واجلرميـة، يف    اتخـدِّر بعض وظائف املوظفني الدوليني يف املكاتب امليدانيـة للمكتـب املعـين بامل            

دعـم   التكاليف احمللية، مبا يف ذلك تكاليف املوظفني احملليني، مـن أمـوال تكـاليف                حني ستموَّل 
 ٣٠٠وسوف يغطي إمجايل املوارد العامة الغـرض البـالغ          .  الغرض خصَّصة والتربعات امل  الربامج
 ٧،  ١-مـد  ٣ (٢٠١٤ دوالر إحدى عشرة وظيفة دولية يف املكاتب امليدانية يف عـام             ٥ ٧٩٥
 ٦،  ١-مـد  ٣ (٢٠١٥وظائف دوليـة يف املكاتـب امليدانيـة يف عـام            وعشر  ) ٤- ف ١،  ٥-ف
  ).٤- ف١، ٥-ف
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  :ا يلي دوالر، عم٥َّ ٠١٧ ٦٠٠وقد جنم صايف االخنفاض، الذي يعادل   -١٤٧
 فيمـا يتعلـق بوظـائف ممثلـي         ٥- إىل رتبـة ف    ١-إعادة التصنيف مـن رتبـة مـد         )أ(  

ــب املعــين بامل  ــصال   اتخــدِّراملكت ــب االت ــة يف مكت ــب    واجلرمي ــشراكة يف املكــسيك، واملكت وال
 الـذي أُعيـد   -، واملكتب اإلقليمي جلنوب شرق آسـيا واحملـيط اهلـادئ     ىاإلقليمي آلسيا الوسط  
مركـز إقليمـي إىل مكتـب إقليمــي لـضمان االمتثـال لتـسميات وهياكــل        تـصنيفه هـو أيـضا مــن   

  ؛) دوالر٩٩ ٠٠٠( واجلرمية اتخدِّراملكاتب اإلقليمية التابعة للمكتب املعين بامل
   دوالر؛١ ٨٠٨ ٩٠٠ازدياد تكاليف املرتبات مببلغ   )ب(  
  :على النحو التايل ،اجلديدتمويلي النموذج التدابري االنتقال إىل   )ج(  

نائـب املمثـل    :  الغـرض  خصَّـصة حتويل تكاليف الوظائف التالية إىل األمـوال امل         ‘١‘   
قليميــة لكــل مــن الــشرق ويف املكاتــب اإل) ٥-ف(ي يف أفغانــستان قُطــريف املكتــب ال

ــا   ــوب شــرق آســيا واحملــيط اهلــادئ   )٤-ف(األوســط ومشــال أفريقي ، )٤-ف(، وجن
، وشــرق أفريقيــا  )٣-ف(، وغــرب أفريقيــا ووســطها   )٤-ف(واجلنــوب األفريقــي  

وكــان هــذا االنتقــال التــدرجيي قــد بــدأ فعــال يف  ). ٣-ف(وآســيا الوســطى ) ٣-ف(
 ارتباطــا مباشــرا وأساســيا بــإدارة  ، ألن تلــك الوظــائف تــرتبط٢٠١٣-٢٠١٢الفتــرة 

األنشطة اجلارية وتنفيذها ورصـدها واإلبـالغ عنـها، وبوضـع أنـشطة برناجميـة جديـدة             
  ؛ ) دوالر٢ ٨٧٦ ٥٠٠( الغرض خصَّصةممولة من األموال امل

سـت وظـائف    :  الغرض خصَّصةحتويل تكاليف الوظائف التالية إىل األموال امل        ‘٢‘   
 ووظيفــة واحــدة إضــافية  ٢٠١٤ واجلرميــة يف عــام اتخــدِّرملمثلــي املكتــب املعــين بامل 

يـة واإلقليميـة الـيت تنفـذ بـرامج كـبرية            قُطر يف املكاتـب ال    ٢٠١٥ملمثل املكتب يف عام     
  .) دوالر٣ ٨٥١ ٠٠٠(احلجم اليت أقيمت فيها شراكات مستدامة 

لغــرض إىل وميثــل حتويــل تكــاليف وظــائف ممثلــي املكاتــب امليدانيــة مــن األمــوال العامــة ا    -١٤٨
 الغرض خطـوة هامـة صـوب تنفيـذ النمـوذج التمـويلي اجلديـد للمكتـب املعـين                    خصَّصةاألموال امل 

كمـا أن   . بكـل برنـامج علـى حـدة       تـؤدي مهـام خاصـة        واجلرمية، ألن هـذه الوظـائف        اتخدِّربامل
غ وجيـّسد مبلـ   . حتويل التكاليف خيفف العبء على اإليرادات املتناقصة من األموال العامـة الغـرض            

 دوالر، املــدرج يف امليزانيــة حتــت بنــد األمــوال العامــة الغــرض لتغطيــة تكــاليف         ٥ ٧٩٥ ٣٠٠
 يف  ،٢٠١٥-٢٠١٤الوظائف العشر املتبقية للممثلني، استمرار التمويل العام الغرض، طوال فترة           

 الغـرض   خصَّـصة ليس لديها حـىت اآلن إيـرادات كافيـة مـن األمـوال امل             ) أ(البلدان واملناطق اليت    
 الغرض من خـالل اتفـاق مـع         خصَّصةتتلقى معظم األموال امل   ) ب( الربامج الكبرية احلجم؛     من

  .جهة واحدة ماحنة أو شريكة
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 دعــــم الــــربامج، يبلــــغ إمجــــايل مــــوارد تكــــاليف ٢٠١٥-٢٠١٤لفتــــرة لوبالنــــسبة   -١٤٩
 دوالر يتعلـــق بـــاملوارد املتـــصلة بالوظـــائف ٤ ٦٢٧ ٣٠٠ دوالر، منـــها مبلـــغ ٦ ٩٥٢ ٢٠٠
ــغ ــصلة بالوظــائف   ٢ ٣٢٤ ٩٠٠ ومبل ــاملوارد غــري املت ــق ب ــال   .  دوالر يتعل ــق االنتق ــة حتقي وبغي

 وظيفــة مــن الرتبــة احملليــة، خــالل الفتــرة ٥٠للعمــل بــالنموذج التمــويلي اجلديــد، ُيتوقَّــع متويــل 
 وظيفــة ٢١( وظيفــة حمليــة ٩٠، مقارنــة بـــربامجلــم ادعــ، مــن أمــوال تكــاليف ٢٠١٥-٢٠١٤

كانت ممولـة جزئيـا   ) ٢٠١٣-٢٠١٢ظيفة من الرتبة احمللية يف الفترة  و٦٩موظف فين وطين و  
. ٢٠١٣-٢٠١٢ الغـرض يف الفتـرة       خصَّـصة  ومـن األمـوال امل     دعم الـربامج  من أموال تكاليف    

وجيّسد هذا االخنفاُض النقلَ التدرجيي ملهام الدعم احمللـي اخلاصـة بكـل برنـامج علـى حـدة مـن                     
 الغــرض، باعتبــاره خطــوة صــوب العمــل خصَّــصةمــوال املأمــوال تكــاليف دعــم الــربامج إىل األ

. بنموذج جديد للتمويل تتم مبوجبـه تغطيـة الـدعم املباشـر املقـدم للـربامج مـن حافظـة الـربامج                     
ويف غضون فترة السنتني، سيسعى املكتب إىل زيـادة تقـدير التكـاليف التناسـيب ملـوظفي الرتبـة                    

 الغــرض، وهــذا مــا يقتــضي زيــادة خصَّــصةألمــوال املاحملليــة يف األنــشطة الربناجميــة املمولــة مــن ا
  .التمويل الوارد من املاحنني والشركاء

 إىل ٢٠١٣-٢٠١٢ دوالر يف الفتـــرة ٦٥٠ ٠٠٠ويف الوقـــت ذاتـــه، ُنِقـــل اعتمـــاد قـــدره   -١٥٠
ــغ إىل    ــشغيل العامــة، وارتفــع هــذا املبل ــرة ١ ٠٢٦ ٠٠٠نفقــات الت  ،٢٠١٥-٢٠١٤ دوالر يف الفت

وإضــافة إىل ذلــك، . العجــز يف حــاالت الطــوارئ ويف املرحلــة االنتقاليــة لتغطيــة أوجــه وذلــك 
 دوالر تكـاليف املـساعدة      ١ ٢٩٨ ٩٠٠سوف تغطي املوارد غـري املتـصلة بالوظـائف والبالغـة            

وهـذا مــا  . املؤقتـة والـسفر واللــوازم واملعـدات ونفقــات التـشغيل األخــرى يف املكاتـب امليدانيــة     
 لتكــاليف، اخنفاضــا مببلــغ لكامــل االســترداد المويــل ومبــادئ ميثــل، وفقــا للنمــوذج اجلديــد للت 

 والتوقُّـع   ٢٠١٣-٢٠١٢ دوالر يف التكاليف غري املتصلة بالوظائف عن الفتـرة           ١ ٨٩٤ ٤٠٠
  . الغرض كامل تكاليف املكاتب امليدانيةخصَّصةبأن تتحمل األموال امل

 ٩ ٢٨٦ ٠٠٠الغــرض  خصَّــصة امل٨ومــن املنتظــر أن تبلــغ نفقــات الربنــامج الفرعــي     -١٥١
ويعــزى هــذا االخنفــاض  ).  يف املائــة٧,٩( دوالر ٧٩٨ ١٠٠دوالر، مــا جيــّسد اخنفاضــا يبلــغ  

ــة     أساســ ــة احمللي ــة تكــاليف املكاتــب امليداني ــة إىل تغطي ــة الرامي ا إىل اخنفــاض حجــم املــشاريع امليداني
لربازيــل علــى ســبيل  يف أفغانــستان وا(واملــوظفني واألمــن واهلياكــل األساســية يف املكاتــب الكــبرية   

 خصَّـصة قبل تطبيق الزيـادة يف تقـدير التكـاليف املباشـرة إزاء الـربامج املمولـة مـن األمـوال امل                  ) املثال
تربعــات  ٢٠١٣-٢٠١٢ويف الوقــت ذاتــه وردت يف الفتــرة  . ٢٠١٣-٢٠١٢الغــرض يف الفتــرة 

. بنمـا واملكـسيك  حكومية جديدة لتغطية تكاليف املكاتب امليدانيـة احملليـة لكـل مـن الربازيـل و          
وُيتوقع أن تستمر هذه التربعات احلكومية لـصاحل هـذه املكاتـب امليدانيـة وغريهـا مـن املكاتـب         
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وجيــّسد ذلــك االخنفــاض أيــضا اخنفــاض االحتياجــات يف   . ٢٠١٥-٢٠١٤امليدانيــة يف الفتــرة 
بـدء  يـة واإلقليميـة املتكاملـة، ومرحلـة         قُطر فيما يتعلق بصوغ الـربامج ال      ٢٠١٥-٢٠١٤الفترة  

  .تشغيلها، نظرا ألن هذه الربامج مت صوغها اآلن يف كل املناطق ذات األولوية للمكتب تقريباً
    

تقدمي خدمات األمانة والدعم الفين إىل هيئات اإلدارة  - ٩الربنامج الفرعي     
    اتخدِّرامل واهليئة الدولية ملراقبة

وسـوف  . ا الربنـامج الفرعـي    عبة شؤون املعاهدات باملسؤولية الفنية عـن هـذ        تضطلع شُ   -١٥٢
 ١٣ مـن الربنـامج      ٩يف الربنـامج الفرعـي      املفصَّلة  لالستراتيجية   ُينفَّذ هذا الربنامج الفرعي وفقا    
  .٢٠١٥-٢٠١٤ للخطة الربناجمية لفترة السنتني

 مــن بينــها تــوفري الــدعم الفــين والــتقين  ،بعــدة أمــورالتــشريعية يئــات اهلوتــضطلع أمانــة   -١٥٣
مبــا يف ذلــك تقــدمي    (اتخــدِّرجلنــة امل) أ: (يئــات احلكوميــة الدوليــة التاليــة   واخلــدمات إىل اهل

بـشأن تنفيـذ الـدول     ٢٠١٤اخلدمات إىل االستعراض الرفيـع املـستوى الـذي سـيجري يف عـام           
األعضاء لإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة                   

 اتخـدِّر اهليئـات الفرعيـة اخلمـس للجنـة امل       ) ب(؛  )ت العاملية اخدِّرومتوازنة ملواجهة مشكلة امل   
 يف أفريقيـا، وآسـيا واحملـيط        اتخدِّراجتماعات رؤساء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني امل       (

ي، علـى التـوايل، وكـذلك اللجنـة الفرعيـة املعنيـة        اهلادئ، وأوروبا، وأمريكـا الالتينيـة والكـاريب    
ــار غـــري املـــشروع  ؛ ) واملـــسائل ذات الـــصلة يف الـــشرقني األدىن واألوســـط اتخـــدِّر باملباالجتـ

العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح       الفريـق ) د(جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة؛       )ج(
 واجلرميــة ووضــعه اتخــدِّراألمــم املتحــدة املعــين بامل العــضوية املعــين بتحــسني حوكمــة مكتــب 

تحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة واجتماعاتـه التحـضريية اإلقليميـة         مؤمتر األمم امل  ) ه(املايل؛  
 والجتماعاتـه  ٢٠١٥مبا يف ذلك تقدمي اخلدمات للمـؤمتر الثالـث عـشر الـذي سـيعقد يف عـام        (

اجلمعيــة العامــة واجمللــس االقتــصادي  ) و(؛ )٢٠١٤التحــضريية اإلقليميــة الــيت ســتعقد يف عــام  
ــاء نظرمهــا يف    ــصلة بامل واالجتمــاعي أثن ــود املت ــةاتخــدِّرالبن ــضطلع .  واجلرمي ــة وت ــات اهلأمان يئ

تعزيز ورصد تنفيذ الدول األعضاء لنتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين عـشر ملنـع              بأيضا  التشريعية  
اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة واألعمــال التحــضريية للمــؤمتر الثالــث عــشر، وكــذلك تعزيــز ورصــد  

ــذ  ــسياسي وخطــة تنفي ــة     اإلعــالن ال ــدويل صــوب اســتراتيجية متكامل ــشأن التعــاون ال  العمــل ب
  .ات العامليةخدِّرومتوازنة ملواجهة مشكلة امل

للهيئـة، مبـا يف ذلـك تقـدمي         األمانـة    مهـام    اتخـدِّر وتؤدي أمانة اهليئة الدوليـة ملراقبـة امل         -١٥٤
ات الدوليـة  الدعم التقين والفين؛ ومساعدة اهليئـة يف رصـد وتعزيـز امتثـال احلكومـات للمعاهـد               
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عــن ك التقريــر الــسنوي  ؛ وُتــصِدر تقريــر اهليئــة الــسنوي، وكــذل    اتخــدِّرالــثالث ملراقبــة امل 
مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري املـشروع يف                  ١٢السالئف بشأن تنفيـذ املـادة       

 اترخــدِّ امل، والتقريــرين الفنــيني الــسنويني عــن    ١٩٨٨ات العقليــة لــسنة  ؤثِّرات واملــخــدِّرامل
وتقـوم األمانـة بـإدارة النظـام الـدويل للتقييمـات واإلحـصاءات، فـضال عـن                  . ات العقليـة  ؤثِّروامل

، والنظـام  اتمخـدِّر املعلومات، مبا يف ذلـك نظـام املراقبـة الدوليـة لل    تكنولوجيا  العديد من نظم    
ة خـدِّر  امل الدويل اإللكتروين لترخيص االسترياد والتـصدير يف جمـال التجـارة الدوليـة يف العقـاقري               

 ونظــام ،ات العقليــة، ونظــام اإلشــعارات الــسابقة للتــصدير باالتــصال احلاســويب املباشــر ؤثِّرواملــ
ا لقــرار اجلمعيــة العامــة    ئف، وكــذلك نظــم بيانــات أخــرى، وفقــ    الــسال اإلخطــار حبــوادث  

 وتـسدي   ،مـع احلكومـات   حـوار مـستمر     بالنيابة عـن اهليئـة، علـى        حتافظ األمانة،   و. ٥٩/١٦٢
 التقنيــة للحكومــات وتقــدم هلــا املــساعدة والتــدريب بــشأن تنفيــذ أحكــام االتفاقيــات   املــشورة

الــثالث، كمــا تــوفر الــدعم للحكومــات يف مجــع املعلومــات االســتخباراتية وتبادهلــا بغيــة دعــم  
  .السالئف الكيميائيةتسريب بشأن التحريات االقتفائية 

    
  ٢٩اجلدول     
    توقعة، ومؤشرات اإلجناز، ومقاييس األداءأهداف فترة السنتني، واإلجنازات امل    

 ومنع اجلرمية، اليت تقوم أيضا بدوراتخدِّرمتكني هيئات األمم املتحدة املعنية بتقرير السياسات يف جمال مراقبة امل :هدف املنظمة
والياهتا؛ ومتكني اهليئة الدولية واجلرمية، من العمل على حنو فعَّال وأداء اتخدِّرهيئات تشريعية ملكتب األمم املتحدة املعين بامل

 من أداء الوالية املسندة إليها مبوجب املعاهدات واملتمثلة يف رصد وتعزيز تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبةاتخدِّرملراقبة امل
   . واالمتثال الكامل هلااتخدِّرامل

  مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة

  قدم من املكتب لإلسهام زيادة الدعم امل  )أ(
  يف عمليات اختاذ القرارات والتوجيه السياسايت 

   اتخدِّريف اهليئات التشريعية ذات الصلة مبسائل امل
 واجلرمية واإلرهاب

 وجلنة منع اجلرمية والعدالة اتخدِّرجلنة امل(عدد أعضاء اللجنتني  ‘١‘  )أ(
وقيت اخلدمات التقنيةالذين يعربون عن رضاهم التام عن نوعية وت) اجلنائية

  والفنية اليت تقدمها األمانة
  مقاييس األداء

  )اتخدِّرجلنة امل(
  *غري متوافر: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  *غري متوافر: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
 عضوا١٣: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

-٢٠١٢ و٢٠١١-٢٠١٠يقيس املؤشر، خالل فتريت السنتني (* 
-٢٠١٤ويف الفترة .  املوسع، مدى رضا أعضاء املكتب٢٠١٣
، سيجري تغيري هذا املؤشر ليقيس مدى رضا مجيع أعضاء ٢٠١٥

  ).اللجنة، على النحو الذي أوصت به جلنة الربنامج والتنسيق
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  مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة

  مقاييس األداء 
  )جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية(

  غري متوافر: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
  غري متوافر: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

   عضوا١٦: ٢٠١٥-٢٠١٤ف الفترة هد
 ٢٠١١-٢٠١٠يقيس املؤشر، خالل فتريت السنتني : مالحظة(
ويف الفترة . ، مدى رضا أعضاء املكتب املوسع٢٠١٣-٢٠١٢و

، سيجري تغيري هذا املؤشر ليقيس مدى رضا مجيع ٢٠١٥-٢٠١٤
).أعضاء اللجنة، على النحو الذي أوصت به جلنة الربنامج والتنسيق

بة املئوية للدول األعضاء املشاركة يف مؤمتر األمم املتحدة النس  ‘٢‘ 
ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية اليت أعربت عن رضاها التام عن نوعية 

  وتوقيت اخلدمات التقنية والفنية اليت تقدمها األمانة
  مقاييس األداء

   يف املائة٨٠: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
  ة يف املائ٨٥: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

   يف املائة٨٥: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
  ، بدعم اتخدِّرمتكني اهليئة الدولية ملراقبة امل  )ب(

من املكتب، من رصد وتعزيز االمتثال لالتفاقيات ذات
الصلة عن طريق اختاذ قرارات وتوصيات فعالة بشأن

 املسائل املتعلقة باالتفاقيات

 الذين اتخدِّرعدد أعضاء اهليئة الدولية ملراقبة امل  ‘١‘  )ب(
يعربون عن رضاهم التام عن نوعية وتوقيت اخلدمات الفنية اليت 

  تقدمها األمانة إىل اهليئة
  مقاييس األداء

 عضوا من أعضاء ١٣ عضوا من أصل ١١: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
  اهليئة

 عضوا ١٣ أعضاء من أصل ١٠: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 
  من أعضاء اهليئة

 عضوا من ١٣ أعضاء من أصل ٧: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
  أعضاء اهليئة

  النسبة املئوية لقرارات اهليئة اليت تنفذها األمانة  ‘٢‘  
  مقاييس األداء

   يف املائة٨٥: ٢٠١١-٢٠١٠ الفترة
   يف املائة٨٠: ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات الفترة 

   يف املائة٨٥: ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 
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    العوامل اخلارجية    
: افتراض مـا يلـي  بـ ن حيقق هذا الربنامج الفرعـي أهدافـه وإجنازاتـه املتوقعـة           أ املنتظرمن    -١٥٥

يف أعمـال اللجنـتني، مبـا يف ذلـك يف دوراهتمـا             الكاملـة   استعداد الدول األعضاء للمشاركة     ) أ(
ملتابعـة تنفيـذ   واسـتعداد الـدول األعـضاء       بـني الـدورات،      العادية واملـستأنفة واجتماعاهتمـا فيمـا      

ــان  القــرارات ذات الــ  ــانصلة الــيت تعتمــدمها هات ــوافر مرافــق املــؤمترات الالزمــة؛   ) ب(؛ اهليئت ت
 عـــدم حـــدوث عجـــز كـــبري يف املـــوارد الالزمـــة لتقـــدمي اخلـــدمات يف الوقـــت املناســـب؛  )ج(
الــصادرة عــن األجهــزة  اتية توجيهــات الــسياسالإبــداء الــدول األعــضاء اســتعدادها لتنفيــذ   )د(
 واجلرميــة واإلرهــاب؛ اتخــدِّرعاهــدات فيمــا يتعلــق باملامل املنــشأة مبوجــبالتــشريعية يئــات اهلو
بالنيابـة   ومـع أمانتـها      ،مشاركة الدول األعضاء مشاركة فاعلة يف حوار مـستمر مـع اهليئـة             )ه(

ــة امل     ــة مبراقب ــثالث املتعلق ــة ال ــات الدولي ــال لالتفاقي ــة االمتث ــها، لكفال ــذاتخــدِّرعن  تلــك  وتنفي
ــها، االتفاقيــات التقييمــات واالســتمارات اإلحــصائية  /نظــام التقــديرات  املــشاركة يفبــسبل من

مبـا هـو مطلـوب منـها       تلـك الـدول  ءاوفـ ، بطرائـق منـها   اتخـدِّر التابع للنظام الـدويل ملراقبـة امل    
ــصل   ات،مبوجــب االتفاقيــ  ــى حنــو مــستمر    البتقــدمي فيمــا يت ــة عل ــارير إىل اهليئ ــتويف تق  التوقي

، وقبـول    اليت تصلها من اهليئة    ول على معلومات  حلصاراسالت وطلبات   امل، والرد على    املناسب
  . اهليئة باهليئة بناء على طلبالجتماع اهليئة، وإرسال وفود لتوفدهاية اليت قُطرالبعثات ال

    
    النواتج    

  :التاليةالنهائية  النواتج  سوف تتحقق٢٠١٥-٢٠١٤خالل فترة السنتني   -١٥٦
  ):امليزانية العادية(لية وهيئات اخلرباء تقدمي اخلدمات إىل اهليئات احلكومية الدو  )أ(  
  :اجلمعية العامة  ‘١‘  

تقارير عن التعاون الدويل من أجل التـصدي        : وثائق اهليئات التداولية    -أ      
األفريقي ملنـع اجلرميـة      األمم املتحدة    تقارير عن معهد  و؛  )٢(  العاملية اتخدِّرملشكلة امل 

 بــه جلنــة تقــومض رفيــع املــستوى الــذي االســتعرا تقريــر عــنو؛ )٢ (ومعاملــة اجملــرمني
تعزيــز برنــامج األمــم  تقــارير عــنو؛ )١(  لإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــلاتخــدِّرامل

  ؛)٢( جمال التعاون التقين سيما قدرته يف املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وال
  : اجمللس االقتصادي واالجتماعي  ‘٢‘  

اجتماعـات اجمللـس االقتـصادي      : تماعـات تقدمي اخلدمات الفنيـة لالج      -أ      
  ؛)١٢(واالجتماعي 
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ــة   -ب       ــات التداولي ــائق اهليئ ــارير ال: وث ــتق ــة املال ؛ )٢ (اتخــدِّرسنوية للجن
سنوي للهيئـة   الـ تقريـر   وال؛  )٢( املستأنفة   هتا عن دور  اتخدِّرللجنة امل  سنويالتقرير  وال

 بـشأن   اتخدِّرة الدولية ملراقبة امل   سنوي للهيئ التقرير  وال؛  )٢ (اتخدِّرالدولية ملراقبة امل  
االسـتعراض رفيـع املـستوى     تقرير عنوال؛ )٢ (١٩٨٨ من اتفاقية عام  ١٢تنفيذ املادة   

سنوي عـن أعمـال جلنـة منـع اجلرميـة           الـ تقرير  وال؛  )١(لإلعالن السياسي وخطة العمل     
  عـن دورهتـا    يةللجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائ     سنويالتقرير  الو؛  )٢(والعدالة اجلنائية   

  ؛)٢(املستأنفة 
  : جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ‘٣‘  

فيمـا  اجتماعـات مكتـب اللجنـة       : تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات     -أ      
جلــسات اللجنــة اجلامعــة يف و؛ )٣٢(اجللــسات العامــة للجنــة و؛ )١٢(بــني الــدورات 

بـني دوراهتـا    فيمـا    اللجنـة    هاالـيت تعقـد   جتماعـات   واال؛  )٢٤(الدورات العاديـة للجنـة      
  ؛ )٤(الدورة املستأنفة للجنة  اجللسات العامة يفو؛ )١٠(للبعثات الدائمة 

جـدول األعمـال املؤقـت والـشروح للـدورة          : وثائق اهليئات التداوليـة     -ب      
جــدول األعمــال املؤقــت والــشروح للــدورة املــستأنفة   و؛ )٢(العاديــة الــسنوية للجنــة  

من األمانة عن أعمال الفريق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم             مذكرات  و؛  )٢(للجنة  
 اتخــدِّراملفتــوح العــضوية املعــين بتحــسني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل   

سنوي عــن أنــشطة املعاهــد الــيت تتــألف منــها الــتقريــر الو؛ )٢(واجلرميــة ووضــعه املــايل 
ــة اجل    ــع اجلرميــة والعدال ــامج األمــم املتحــدة ملن ــة شــبكة برن ــو؛ )٢(نائي ــدليل ال سنوي ال

  ؛)٢(للمناقشة املواضيعية اليت جترى أثناء انعقاد جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
  :مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ‘٤‘  

ــات    -أ       ــة لالجتماعــ ــدمات الفنيــ ــدمي اخلــ ــات  : تقــ ــسات االجتماعــ جلــ
ــة   ــضريية اإلقليميـ ــة    و؛ )٣٠(التحـ ــسات العامـ ــا يف ذلـــك اجللـ ــؤمتر، مبـ ــات املـ اجتماعـ

  ؛)٤٥(بالتوازي تعقد  وجلسات اللجنة األوىل واللجنة الثانية اليت
ــة    -ب       ــات التداولي ــائق اهليئ ــل : وث ــشة املدلي ــن نتــائج   و؛ )١(ناق ــارير ع تق

ــات التحــضريية   ــؤمتر     و؛ )٥(االجتماع ــشروح للم ــت وال ــال املؤق ؛ )١(جــدول األعم
ورقات عمـل بـشأن     و؛  )١(ن حالة اجلرمية والعدالة اجلنائية على نطاق العامل         تقرير ع و

ــود  ــة البن ورقــات معلومــات أساســية عــن مواضــيع   و؛ )٤(مــن جــدول األعمــال  الفني
  ؛)١( تقرير املؤمتر الثالث عشرو؛ )٤( العمل اتحلق
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  :اتخدِّرجلنة امل  ‘٥‘  
مكتـــب اللجنـــة اجتماعــات  : تقــدمي اخلـــدمات الفنيــة لالجتماعـــات    -أ      

 العامــة ودورات األفرقــة العاملــة التابعــة    اجللــساتو؛ )١٢(املعقــودة بــني الــدورات   
بــني دوراهتــا فيمــا تعقــدها اللجنــة الــيت جتماعــات الاو؛ )٩٠(لـهيئات الفرعيــة للجنــة  ل

اجللــــسات العامــــة و؛ )١٦(جلــــسات اللجنــــة اجلامعــــة و؛ )١٠(للبعثــــات الدائمــــة 
  ؛ )٤( الدورة املستأنفة للجنة أثناءاجللسات العامة و؛ )٣٢( للجنة

جـدول األعمـال املؤقـت والـشروح للـدورة          : وثائق اهليئات التداوليـة     -ب      
جــدول األعمــال املؤقــت والــشروح للــدورة املــستأنفة   و؛ )٢(العاديــة الــسنوية للجنــة  

ــة  ــتقريــر وال؛ )٢(الــسنوية للجن ؛ )٢(سنوي للمــدير التنفيــذي عــن أنــشطة املكتــب   ال
الـذي  تقريـر   وال؛  )٢(يئـات الفرعيـة اخلمـس للجنـة         اهلنوية عـن اجتماعـات      تقارير سـ  و

؛ )١(  تنفيــذ اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــلعــن املــدير التنفيــذي كــل عــامني هقدمــ
مـذكرة مـن األمانـة عـن أعمـال         و؛  )٩(تامي الجتماعات اهليئـات الفرعيـة       اخلتقرير  وال

عضوية املعين بتحسني حوكمة مكتـب  الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح ال     
 ةول األعمـال املؤقتـ    اجدو؛  )٢( واجلرمية ووضعه املايل     اتخدِّراألمم املتحدة املعين بامل   

تقريــــر املــــدير التنفيــــذي بــــشأن و؛ )٩(والــــشروح الجتماعــــات اهليئــــات الفرعيــــة 
تقريـر مـن األمانـة    و؛ )١(رفيع املستوى لإلعالن السياسي وخطة العمـل        الاالستعراض  

ــع املــستوى     ــة لالســتعراض رفي ــشأن األعمــال التحــضريية الفني ــهيئات  )١(ب ــر لل ؛ وتقري
 ؛)٩(؛ وتقرير للهيئات الفرعية عـن التعـاون اإلقليمـي           )٩(الفرعية عن تنفيذ التوصيات     

  ؛)٢(تقرير سنوي عن التغريات يف نطاق مراقبة املواد و
ــدائم املفتــوح ال       ‘٦‘     ــق العامــل احلكــومي الــدويل ال عــضوية املعــين بتحــسني   الفري

  : واجلرمية ووضعه املايلاتخدِّراملتحدة املعين بامل حوكمة مكتب األمم
االجتماعات الرمسية واجللـسات    : تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات     -أ      

  ؛)٢٤(للفريق العامل غري الرمسية واملشاورات غري الرمسية 
  :اتخدِّراهليئة الدولية ملراقبة امل  ‘٧‘  

تقـدمي اخلـدمات الفنيـة لـدورات        : تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات     -أ      
تقـدمي اخلـدمات الفنيـة إىل اللجنـة         و؛  )١١٠(اهليئة وجلنتها الدائمـة املعنيـة بالتقـديرات         

وهـذه كلـها بـرامج      ،شروع بريـزم  اخلاصة مب عمل  الولفرقة  " التالحم"التوجيهية لعملية   
 غــري املــشروعة اتخــدِّراملصــنع  املــستخدمة يف  لتعقــب املــواد الكيميائيــةدوليــة مكثفــة

  ؛)١٠(، )وارد اخلارجة عن امليزانيةامل(
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التقرير السنوي عـن الـتغريات يف نطـاق مراقبـة            :وثائق اهليئات التداولية    -ب      
ات ؤثِّر واملـ  اتخـدِّر ؛ وتقرير عن أداء الرقابة الدولية على اإلمـداد املـشروع بامل           )٢(املواد  

؛ )٨(ات العقليـة ونظـام التقيـيم        ؤثِّر واملـ  اتمخـدِّر  ذلك نظام التقـديرات لل     العقلية، مبا يف  
وتقارير لفرق العمل التابعـة ملـشروع بريـزم ومـشروع الـتالحم، ومهـا مبادرتـان دوليتـان                   

؛ وتقـارير   )٨( غري املـشروعة     اتخدِّرملنع تسريب املواد الكيميائية املستخدمة يف صنع امل       
؛ وتقارير عن التطـورات الـيت تـستجد       )٣٠(ا ملواضيع حمددة    بشأن بعثات اهليئة ودراساهت   

؛ وتقارير عن حتليل البيانات للتعّرف علـى التطـورات اجلديـدة يف             )٤(بني الدورات   فيما  
؛ وتقـارير عـن     )٤) (الـسالئف ( غـري املـشروعة وتقيـيم املـواد الكيميائيـة            اتخـدِّر صنع امل 

 ١٩ و ١٤؛ وتقـارير بـشأن املـواد        )٤(تقييم مدى امتثال احلكومات عمومـا للمعاهـدات         
ــوام  ٢٢و ــات أع ــوايل  ١٩٨٨ و١٩٧١ و١٩٦١ مــن اتفاقي ــى الت ــارير عــن  )٤( عل ؛ وتق

ــة      ــسبة لبعثـــات اهليئـ ــا احلكومـــات بالنـ ــة الـــيت تـــضطلع هبـ ــراءات املتابعـ ــيم إجـ ؛ )٤(تقيـ
  ؛)٦(ات العقلية والسالئف ؤثِّر واملاتخدِّرومنشورات تقنية عن امل

اجتماعـات فريـق اخلـرباء املخـصص لتقـدمي          : خصَّـصة املأفرقة اخلـرباء      -ج      
 ١٢ بــشأن املــسائل املتعلقــة بتنفيــذ املــواد اتخــدِّراملــشورة إىل اهليئــة الدوليــة ملراقبــة امل

اجتماعــات و؛ )١( مبراقبــة الــسالئف فيمــا يتــصل ١٩٨٨ مـن اتفاقيــة عــام  ٢٢ و١٣و
ــة يف   ــساعدة اهليئـ ــرباء املخـــصص ملـ ــق اخلـ ــسائل  فريـ ــها للمـ ــذ  استعراضـ ــة بتنفيـ  املتعلقـ

فـرقيت العمـل   تقدمي اخلـدمات الجتماعـات   و؛  )٣ (اتخدِّراملعاهدات الدولية ملراقبة امل   
واجتمــاع فريــق اخلــرباء املخــصص  ؛ )٢(شروع الــتالحم ومــشروع بريــزم املعنيــتني مبــ

 عن التكليفـات املتوقـع صـدورها عـن االسـتعراض رفيـع املـستوى الـذي جتريـه            الناشئ
ــة امل ــدول       ،اتخــدِّرجلن ــذ ال ــشأن تنفي ــه، ب ــد يف ســياق متابعت ــيت تعق واالجتماعــات ال

ــدويل حنــو اســتراتيجية        ــاون ال ــشأن التع ــسياسي وخطــة العمــل ب األعــضاء لإلعــالن ال
  ؛)١( العاملية اتخدِّرمتكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة امل

تقـــدمي اخلـــدمات الفنيـــة إىل : تقـــدمي اخلـــدمات الفنيـــة لالجتماعـــات  -د      
احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليمية والدولية األخرى اليت تـشمل واليتـها           املنظمات  
، أو منظمــة )اإلنتربــول (املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة   مثــل  ،اتخــدِّرمراقبــة امل

 ، أو مكتب الشرطة األوروبيـة  )جمموعة بومبيدو (اجلمارك العاملية، أو اجمللس األورويب      
  ؛)٦ ()اليوروبول(
  ):امليزانية العادية(ة الفنية األخرى األنشط  )ب(  
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 بنــاء علــى طلبــات مــن اهليئــة  تعــّد خمصَّــصةمنــشورات : املنــشورات املتكــررة  ‘١‘   
ات العقليـــة ؤثِّر واملـــاتخـــدِّراملصـــنع تقـــارير عــن  و؛ )٢(ات خـــدِّرالدوليــة ملراقبـــة امل 

؛ )٢ (االحتياجـــات واإلحـــصاءات العامليـــة املقـــدرة   : اتخـــدِّراملو؛ )٢(وســـالئفها 
حتديث فصلي لتقييمات االحتياجات الطبية والعلمية من املـواد املدرجـة يف اجلـداول              و

 ١٥ وفقـا للمـادة      اتخـدِّر تقارير اهليئة الدوليـة ملراقبـة امل      و؛  )٨(الثاين والثالث والرابع    
ــام    ــة ع ــن اتفاقي ــادة ١٩٦١م ــام   ١٨ وامل ــة ع ــن اتفاقي ــة  و؛ )٢ (١٩٧١ م ــارير اهليئ تق
؛ )٢ (١٩٨٨ مـــن اتفاقيـــة عـــام ١٢ بـــشأن تنفيـــذ املـــادة اترخـــدِّالدوليـــة ملراقبـــة امل

ــشور  و ــة املقــدرة  : اتخــدِّراملمالحــق ملن  وتقــديران االحتياجــات واإلحــصاءات العاملي
ــة   ــعــن إحــصاءات و؛ )١٠(مبكــران لالحتياجــات العاملي ــة ؤثِّرامل تقييمــات (ات العقلي

ثــاين، وشــروط إصــدار االحتياجــات الطبيــة والعلميــة مــن املــواد املدرجــة يف اجلــدول ال
 يئـات اهلعـن    وأدلـة ؛  )٢) ( يف اجلدولني الثالـث والرابـع      درجةأذون االسترياد للمواد امل   

  ؛)٢ (اتخدِّرالوطنية املختصة مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة امل
كتيبــات ملــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عــشر ملنــع    : املنــشورات غــري املتكــررة   ‘٢‘   

  ؛)١( نائيةاجلرمية والعدالة اجل
: كتيبات وصحائف وقائع ولوحات بيانية جدارية وجمموعـات مـواد إعالميـة             ‘٣‘   

جمموعــات مــواد صــحفية تــوّزع  و؛ )٢٤(ملخــصات إخباريــة شــهرية ألعــضاء اهليئــة  
  ؛ )٢(مبناسبة إصدار التقرير السنوي للهيئة 

م احملافظــة علــى االتــصال مبراكــز األمــ : نــشرات صــحفية ومــؤمترات صــحفية   ‘٤‘   
املتحــدة لإلعــالم، واملــشاركة يف املــؤمترات الــصحفية، واالســتجابة لطلبــات وســائط     
اإلعــالم، وتقــدمي اإلســهامات يف اخلطــب واملــداخالت الــيت يــديل هبــا أعــضاء اهليئــة يف 

جلنـة   و اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي      اجتماعـات    االجتماعات الدولية، مبا يف ذلـك     
 اهليئـة وتقاريرهـا علـى نطـاق         ت الـيت تتوصَّـل إليهـا      االسـتنتاجا نـشر   و؛  )٢ (اتخدِّرامل

  ؛)٢(اجلمهور عموم واسع بني صناع القرار و
ــنوية لتعّهـــد جـــدول البلـــدان الـــيت تـــشترط علـــى   : املـــواد التقنيـــة  ‘٥‘    أنـــشطة سـ

املستوردين احلصول على أذون السترياد املواد الواردة يف اجلدولني الثالث والرابع مـن             
لنمـوذج دال اخلـاص باملعلومـات       وحتـديث وتعمـيم سـنوي ل      ؛  )٢ (١٩٧١اتفاقية عام   

ات ؤثِّر واملـ اتمخـدِّر  للنع غـري املـشروع  املتعلقة بـاملواد الـيت يكثـر اسـتخدامها يف الـص         
ــة  ــام ســنويا ب و؛ )٢(العقلي ــيم  القي ــة املتحــديث وتعم ــة  اتخــدِّرقائم  اخلاضــعة للمراقب
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ات ؤثِّر قائمــة املــوتعمــيمحــديث ت باوالقيــام ســنوي؛ )٢) ("القائمــة الــصفراء"(الدوليــة 
تحـديث  القيـام سـنويا ب  و ؛)٢) ("القائمـة اخلـضراء  "(العقلية اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة      

 اتمخــدِّر لل املــشروعغــريالــصنع قائمــة املــواد الــيت يكثــر اســتخدامها يف     وتعمــيم 
اث واســتحد؛ )٢) ("القائمــة احلمــراء"(ات العقليــة اخلاضــعة للمراقبــة الدوليــة  ؤثِّرواملــ

ــد ــة بامل    وتعّه ــشطة املــشروعة املتعلق ــشأن األن ــات شــاملة ب  اتخــدِّر ثــالث قواعــد بيان
حتديث وتوزيع مـواد التـدريب املتعلقـة      و؛  )٢(والسالئف الكيميائية   ات العقلية   ؤثِّروامل

حتديث القوائم احملـدودة للرقابـة      و؛  )٣(ات العقلية والسالئف    ؤثِّر وامل اتخدِّرمبراقبة امل 
 غـري   اتخـدِّر ة علـى املـواد الكيميائيـة الـيت يكثـر اسـتخدامها يف صـنع امل                الدولية اخلاص 

؛ وعمليـات حتـديث جملموعـة املعلومـات املتعلقـة مبراقبـة الـسالئف واملـواد                 )٢(املشروع  
ات العقليــة غــري مــشروع ؤثِّر واملــاتخــدِّرالكيميائيــة الــيت يكثــر اســتخدامها يف صــنع امل 

ألـف وبـاء وجـيم لكـي تـستخدمها احلكومـات            ؛ وعمليات حتديث سنوية للنماذج      )٢(
 ١٩٦١يف تزويد اهليئة بالبيانـات اإلحـصائية والتقـديرات املطلوبـة مبوجـب اتفاقيـة عـام                  

 )P, A/P, B/P(" عـني /باء"و" عني/ألف"و" عني"؛ وعمليات حتديث سنوية للنماذج )٢(
 ١٩٧١  تـستخدمها احلكومـات يف تقـدمي البيانـات املطلوبـة مبوجـب اتفاقيـة عـام                 لكي

 توفري البيانات وحتلـيالت   و؛  )٢(وقرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة       
علومات املتعلقة بالصناعة والتجارة وأمنـاط االسـتعمال املـشروعة للـسالئف لتـسهيل              امل

تـــوفري و؛ )١(ها الكـــشف عـــن الـــصفقات املـــشبوهة وإنـــشاء قاعـــدة بيانـــات وتعهـــد
ــا  قائمــة مراقبــة دوليــة خاصــة للمــواد     وتعّهــدنــشاء املعلومــات إل حتلــيالتت والبيان

  ؛ )١(الكيميائية غري املدرجة يف اجلداول ملنع استخدامها من قبل املّتجرين 
 اتخـدِّر نشرة فصلية تصدرها اهليئة الدوليـة ملراقبـة امل        :  الصكوك القانونية  ترويج  ‘٦‘   

ــات  ــة    )٨(للحكومـ ــافية أو بديلـ ــدابري إضـ ــشأن تـ ــرح بـ ــا ؛ ومقتـ ــقفيمـ ــال يتعلـ  باالمتثـ
ــة امل    ــة وجلن ــى احلكومــات واهليئ ــات  )٢ (اتخــدِّرللمعاهــدات لعرضــه عل ــوفري البيان ؛ وت

والتحليالت بشأن املؤشرات ذات الصلة ملساعدة احلكومات علـى تقيـيم احتياجاهتـا مـن             
؛ وإجراء دراسـات وحتلـيالت للبيانـات لتحديـد التطـورات            )١( بشكل أفضل    اتخدِّرامل

ات ؤثِّر واملــاتمخــدِّرت مقارنــة للعــرض والطلــب املــشروعني لل اجلديــدة وإعــداد حتلــيال
؛ إجــراء دراســات )١(ات األمفيتامينيــة، وإعــداد حتلــيالت مقارنــة، نــشِّطالعقليــة، مثــل امل
  ؛)١(ات العقلية لتغطية االحتياجات الطبية ؤثِّر واملاتخدِّربشأن توافر امل

  ):امليزانية العادية(التعاون التقين   )ج(  
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يـــة مـــن اهليئـــة الدوليـــة ملراقبـــة قُطربعثـــات /زيـــارات: خلـــدمات االستـــشاريةا  ‘١‘   
إصـدار مـذكرات شـفوية كإخطـارات       :  الصكوك القانونيـة   وترويج؛  )٣٠ (اتخدِّرامل

؛ وتقدمي مقترحات بـشأن تـدابري إضـافية أو بديلـة            اتخدِّرمبوجب معاهدات مراقبة امل   
 وجلنــة اتخــدِّرة الدوليــة ملراقبــة املتتعلــق باالمتثــال للمعاهــدات إىل احلكومــات واهليئــ 

؛ توفري املعلومات القانونية واملشورة القانونيـة للـدول بـشأن انـضمامها             )٢ (اتخدِّرامل
  ؛)٢(إىل االتفاقيات وسعيا إىل تنفيذها الكامل 

ــات العمــل      ‘٢‘    ــات الدراســية وحلق ــة واحللق ــدورات التدريبي ــدريب اخلــرباء  : ال ت
  ).٢) (اتخدِّراملاهليئات الوطنية ملراقبة (

  
  ٣٠اجلدول     
    ٩الربنامج الفرعي : االحتياجات من املوارد    

  بآالف دوالرات (املوارد 
 الوظائف )الواليات املتحدة

 ٢٠١٣‐ ٢٠١٢ الفئة

٢٠١٥‐ ٢٠١٤  
قبل إعادة تقدير (

٢٠١٥‐ ٢٠١٣٢٠١٤‐ ٢٠١٢ )التكاليف

      الغرضخصَّصةاملوارد امل  -ألف
 ٦ ٦٦٧,٣٥ ٦٩٥,٣٤ ١ اتخدِّراملصندوق برنامج   

 – –٢١,٥- صندوق برنامج اجلرمية  

 ٦ ٦٨٨,٨٥ ٦٩٥,٣٤ ١ اجملموع الفرعي  

   امليزانية العادية  - باء

 ٣٧ ٥٩٥,١٣٧ ٢٢١,٥٩ ٩ املتصلة بالوظائف  

 – –٢٠٢,٤ ١٣٩,٨١ ١ غري املتصلة بالوظائف  

 ٣٧ ٧٩٧,٥٣٧ ٣٦١,٣١٠ ١٠ اجملموع الفرعي  

 ٤٣ ٤٨٦,٣٤٢ ٠٥٦,٦١٥ ١٢ اجملموع  

    
ــاليف ١٠ ٧٩٧ ٥٠٠يغطــــي مبلــــغ   -١٥٧ ــة ٣٧ دوالر تكــ ، ٥- ف٣، ١- مــــد١( وظيفــ

، ))الرتـــب األخـــرى( خ ع ١٢، )الرتـــب الرئيـــسية( خ ع ٢، ٢- ف٥، ٣- ف٩، ٤-ف ٥
ــشاريون         ــة، واالست ــة العام ــساعدة املؤقت ــك امل ــا يف ذل ــائف، مب ــصلة بالوظ ــري املت واالحتياجــات غ

. رباء، وسفر املـوظفني، واخلـدمات التعاقديـة، ونفقـات التـشغيل العامـة، واألثـاث واملعـدات                 واخل
وتعزى الزيادة الصافية حتت بنـد املـوارد غـري املتـصلة بالوظـائف إىل نـشوء احتيـاج جديـد يتعلـق                       

 مـن اإلعـالن الـسياسي بـشأن     ٤٠بتقدمي إحاطة إىل البعثات الدائمة يف نيويورك عن تنفيذ الفقرة    
  . العامليةاتخدِّرلتعاون الدويل صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املا
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ــغ النفقــات امل    -١٥٨ ــع أن تبل ــصةومــن املتوق ــا جيــّسد  ٤ ٦٨٨ ٨٠٠ الغــرض خصَّ  دوالر، م
ــدرها   ــادة ق ــة١٧٦,٦( دوالر ٢ ٩٩٣ ٥٠٠زي ــادة االحتياجــات   ).  يف املائ ــذه الزي وجتــّسد ه

 اتخـدِّر البلـدان منـوا وسـائر البلـدان الناميـة حلـضور اجتماعـات جلنـة امل        لدعم سفر ممثلـي أقـل       
وهيئاهتا الفرعية، وجلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وكـذلك لتيـسري املـشاركة الفنيـة هلـؤالء                    

ــرار   ــناعة القـ ــات صـ ــثلني يف عمليـ ــسياسايت ال واتاملمـ ــه الـ ــة  توجيـ ــة الدوليـ ــهيئات احلكوميـ  للـ
  . واجلرمية برعاية اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعياتدِّرخمبسائل امليتصل  فيما
ــة        -١٥٩ ــة مبراقب ــة املتعلق ــشطة اهليئ ــادة يف أن ــضا زي ــادة يف النفقــات أي ــسالئف وجتــّسد الزي ال

ــة ــة واملــ     الكيميائي ــة التنظيمي ــاء القــدرات يف جمــال املراقب ــدين لبن ــدء مــشروعني جدي ات ؤثِّر، وب
  .النفسانية اجلديدة

جيـّسد األنـشطة    الـسالئف الكيميائيـة     وال يزال اهلـدف العـام مـن برنـامج اهليئـة ملراقبـة                 -١٦٠
الرئيسية للهيئة يف رصد التجارة املشروعة باملواد الكيميائية املدرجة يف اجلدولني األول والثـاين              

 ومنع تسريبها إىل قنوات غـري مـشروعة، ورصـد االجتـار غـري املـشروع           ١٩٨٨سنة  من اتفاقية   
فيمــا يتعلــق باحتمــال وتقيــيم املــواد غــري اخلاضــعة بعــد للمراقبــة الدوليــة  بالــسالئف الكيميائيــة 

، يتواصـل التركيـز علـى    ٥٩/١٦٢ووفقا لقرار اجلمعية العامة  . يف نطاق املراقبة  إجراء تغيريات   
املتعلـق  (املبادرات الدولية اليت تتصدى لعمليـات تـسريب الـسالئف، مـن قبيـل مـشروع بريـزم          

املتعلـق بـاملواد الكيميائيـة املـستخدمة يف         (ومـشروع الـتالحم     ) ات األمفيتامينية نشِّطئف امل بسال
وتشمل جمـاالت التركيـز األخـرى مواصـلة         ).  على حنو غري مشروع    اينيكوالكواهلريوين  صنع  

تطوير النظام العاملي املؤمتت لإلشعارات السابقة للتـصدير باالتـصال احلاسـويب املباشـر ومنـصة                
 وتعزيـز تبـادل املعلومـات االسـتخباراتية      ،الـسالئف صاالت العاملية لنظام اإلخطار حبـوادث       االت

، ونظـام التقـديرات   اتمخـدِّر يف االجتار بالسالئف، واجليل اجلديد من نظـام املراقبـة الدوليـة لل      
ات األمفيتامينيـة، ومـصرف     نـشِّط ط لتوفري االحتياجات الـسنوية املـشروعة مـن سـالئف امل           املبسَّ

  .شروعامل غري اتخدِّر املعيانات السالئف واملواد الكيميائية األخرى املستخدمة يف صنب
واستجابة للطلبات الواردة من احلكومات، أنشئ مشروع جديـد هبـدف زيـادة قـدرة                 -١٦١

ــة امل       ــات مراقب ــام اتفاقي ــال ألحك ــى االمتث ــصة عل ــة املخت ــات الوطني ــدِّراهليئ ــة  اتخ ــال املراقب  يف جم
ات العقلية والسالئف الكيميائية، ما يـسهم يف تـوافر          ؤثِّر وامل اتخدِّرتجارة املشروعة بامل  التنظيمية لل 

املواد اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة بكميـات مالئمـة لألغـراض الطبيـة والعلميـة واحليلولـة، يف الوقـت                      
وسـوف تـشمل األنـشطة وضـع        . ذاته، دون إساءة استخدامها وتسريبها إىل قنـوات غـري مـشروعة           

اهج تدريبية موحـدة، واسـتحداث أدوات للـتعلّم اإللكتـروين وتعميمهـا، وتنظـيم حلقـات عمـل               من
  . إليهمخصَّصةتدريبية إقليمية ملوظفي اهليئات الوطنية املختصة وتقدمي املساعدة التقنية امل
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ــواردة مــن احلكومــات بــشأن املــ    -١٦٢ ات النفــسانية اجلديــدة، أنــشئ  ؤثِّرواســتجابة للطلبــات ال
ــشروع  ــول املـــ  مـ ــة دون وصـ ــد للحيلولـ ــواق   ؤثِّرجديـ ــديثا إىل األسـ ــر حـ ــيت تظهـ ــسانية الـ ات النفـ

لتبـادل املعلومـات    علـى اإلنترنـت     ويهدف هـذا املـشروع إىل إقامـة منـصة اتـصاالت             . االستهالكية
ات النفسانية اجلديدة، وإنشاء ودعم فرقة عمل متعددة األطراف للعمليات          ؤثِّراالستخباراتية عن امل  

  .ت، وتقييم التدابري التنظيمية القائمة وحتسينها، ودعم وضع تدابري جديدة عند االقتضاءوالتحريا
    

    دعم الربامج -ثامناً 
ــ  -١٦٣ ــسياسة تــدعم ُش ــر ال ــه التنفيــذي واإلدارة،عبة اإلدارة أجهــزة تقري  والــربامج ، والتوجي

 املـوارد املاليـة، ودائـرة    دائـرة إدارة : م اخلدمات يف إطار ستة كيانات وهي    وتنظَّ. الفرعية الفنية 
إدارة املـــوارد البـــشرية، ودائـــرة تكنولوجيـــا املعلومـــات، وقـــسم الـــدعم العـــام، ودائـــرة إدارة   

يرد فيما يلي ذكر دائـرة إدارة املـؤمترات ودائـرة األمـن             وال  . املؤمترات، ودائرة األمن والسالمة   
لـى التـوايل مـن امليزانيـة         ع ٣٤ و ٢ يف إطـار البـابني       منفـصل  حيث تعاجلان على حنـو       ،والسالمة

  .٢٠١٣-٢٠١٢الربناجمية املقترحة للفترة 
 يف تقـدمي خـدمات الـدعم الـيت تتـسم بالكفـاءة يف               اإلدارةعبة  ويتمثل اهلدف العـام لـشُ       -١٦٤

 وغـري   ،اجملاالت التنظيمية واإلدارية واملاليـة ويف جمـال املـوارد البـشرية، وتكنولوجيـا املعلومـات               
 مــع التركيــز علــى ،، إىل الــربامج الفنيــة لألمــم املتحــدة التحتيــةالــبىنذلــك مــن خــدمات دعــم 

األخـرى املوجـودة يف     املنظمـات الدوليـة     وومكاتبـه امليدانيـة      واجلرميـة    اتخدِّراملعين بامل املكتب  
  .مركز فيينا الدويل

 تعزيـز  ٢٠١٥-٢٠١٤ يف فيينـا خـالل فتـرة الـسنتني         املتحـدة وسيواصل مكتب األمم      -١٦٥
 وتنفيـــذ برنامـــج األمـني العـام     والـضوابط املاليـة  مج من خالل حتسني اإلدارة املاليـة  تنفيذ الربنا 

علـى تنـسيق    سـوف ينـصّب     عبة  جهـود الـشُّ   اجتاه تركيـز     بيد أنَّ . إلصالح إدارة املوارد البشرية   
ام املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العــ    (األمانـة  نطـاق  علـى  خـذة  املتَّالتنفيـذ احمللـي للمبـادرات    

، ٢٠١٤ومــن املزمــع تنفيــذ املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام يف عــام  ). أوموجــاونظــام 
 اتخـدِّر للمكتـب املعـين بامل  حيث ستعد أول جمموعة من البيانات املاليـة املمتثلـة لتلـك املعـايري               

اتـب   يف فيينـا ويف املك نظـام أوموجـا  زمـع تنفيـذ    وُي. ٢٠١٤ديـسمرب   /يف كـانون األول   واجلرمية  
 إصـالحية  بأنـه أهـم مبـادرة        نظـام أوموجـا   وصـف   يو. ٢٠١٥للمكتـب يف عـام      التابعة  امليدانية  

الـشؤون املاليـة    كاملـة   بـصفة   وهـو يتنـاول     سـنوات قادمـة،     لعـدة   لألمم املتحدة علـى اإلطـالق       
. دعم اجلوانـب املاديـة لعمليـة تنفيـذ الـربامج     ويـ واملوارد البشرية واخلدمات العامـة واملـشتريات       

 مـن قبيـل املواءمـة بـني إجـراءات العمـل وحتديـد         ،رع يف تنفيـذ األعمـال التحـضريية       ُشلفعل  وبا
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ف جهـود مـا قبـل التنفيـذ     ، سـتكثَّ ٢٠١٤وابتـداء مـن عـام      . الوظيفيـة واملهام  اهلياكل التنظيمية   
املــستعملني وستــشمل عمــال مفــصال بــشأن حتديــد أدوار املــوظفني، واختبــارات التحقــق مــن    

 وتدريبـهم، وإعـداد   ة املـوظفني  البيانات والتحقق من سـالمتها، وتقيـيم جاهزيـ      وقبوهلم، وتنقية 
عمل على الصعيد احمللي، وتدعيم قدرات مركـز املـساعدة احلاسـوبية            وخمططات سري ال  تقارير  ال

ــدعم   ــدمي ال ــة تق ــع أنَّ. وأفرق ــوم ــضطلع ب ُش ــعبة اإلدارة ست ــادي الدور ال ــامقي ــذ  الع ــشأن تنفي  ب
مـن خـربة باملوضـوع يف       مبـا لـديهم     د  ا اجلهـ  مجيـع العمـالء يف هـذ       يـسهم    ُيتـوخى أن  املبادرتني،  

ــسيطرهتم   ــتموَّ. اجملــاالت اخلاضــعة ل ــشر  وس ــات ن ــصر ل عملي ــة  عن ــدرات الوظيفي ــصر الق وعن
دعم الـ مـن رصـيد االحتياجـات مـن املـوارد املدرجـة يف ميزانيـة        كليهمـا   تكنولوجيا املعلومـات    

  . اسبية الدولية للقطاع العام واملعايري احمللنظام أوموجا يالرباجم
 واإلبـالغ املاليـة   ستواصل دائرة إدارة املوارد املالية تعزيز رصـد أداء امليزانيـة واملراقبـة              و  -١٦٦
وستواصل الدائرة تقدمي املساعدة جلميع كيانات الربنـامج التابعـة ملكتـب األمـم املتحـدة              . املايل

يف جمــاالت ختطــيط الــربامج وميزنتــها وتنفيــذها   واجلرميــة اتخــدِّراملعــين بامليف فيينــا واملكتــب 
ز وسـريكَّ . تقارير بشأن تنفيذ امليزانية واإلدارة املالية وخدمات احملاسبة واإلبالغ املـايل          الوتقدمي  

ملعـايري احملاسـبية الدوليـة      ا الالزمة لتعميم    والضوابطوالعمليات  األنظمة  بوجه خاص على تنفيذ     
ــاع العــام   مــن قبيــل إدارة  ،لقــدرات الوظيفيــة اخلاصــة هبــذه املعــايري    ز اوســتعزَّ.  بنجــاحللقط

 احلـصول    هبـدف  ، واإلبـالغ القـانوين    عن املستحقات، ، واإلبالغ    املوظفني ومسؤوليةاألصول،  
  . بشأن البيانات املاليةخال من التحفظات رأي على 
 إلصـالح إدارة    ز دائرة إدارة املوارد البشرية على تنفيـــذ برنامـــج األمـني العـام             وستركِّ  -١٦٧

ــة    ــشرية، ال ســيما يف اجملــاالت التالي ــوارد الب ــع     ) أ: (امل ــق رف ــوظفني عــن طري ــدرات امل ــة ق تنمي
م والتـدريب ربطـا وثيقـا بنظـام تقيـيم           مستوى مهـاراهتم الفنيـة والتقنيـة، وربـط مبـادرات الـتعلّ            

يفي؛  التخطـــيط لتعاقـــب املـــوظفني وإدارة األداء وآليـــات التطـــوير الـــوظ ومـــن خـــالل ،األداء
ختـص مـساءلة   تعزيـز آليـة   ) ج(حتسني ظــروف اخلدمة وتعميم مراعاة املنظور اجلنـساين؛         )ب(

وســتبذل كــذلك جهــود لكفالــة تــوفري  . املــوظفني واإلدارة علــى مجيــع املــستويات ومــسؤولية 
اخلــدمات الطبيــة املالئمــة، مبــا يف ذلــك بــرامج الــصحة والعافيــة، للمــوظفني يف مجيــع كيانــات   

  . حدة املوجودة يف فيينااألمم املت
 إىل مجيع الربامج الفنية ومجيع وحدات األمانة العامـة           الدعم  قسم الدعم العام   قدموسي  -١٦٨

مـن خـالل   يف مركز فيينا الدويل من خالل رصد خدمات إدارة املبـاين الـيت تقـدمها اليونيـدو و         
ك من خـدمات إدارة      ذل تقدمي خدمات السفر والنقل وإدارة املخزونات وعمليات الربيد وغري        

املكتبة خـدمات شـاملة تتـصل باملكتبـة واملعلومـات لوحـدات             وحدة خدمات   قدم  وست. املرافق
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وسـيكفل قـسم املـشتريات الـدعم       .  والبعثات الدائمة  ،األمانة العامة يف فيينا، واملكاتب امليدانية     
  .ع واخلدماتء السلشرايف جمال فيينا واملكاتب امليدانية للمكاتب املوجودة يف العايل اجلودة 

وستقدم دائرة تكنولوجيا املعلومات الدعم املتعلـق باملعلومـات واالتـصاالت إىل مجيـع                -١٦٩
وحــدات األمانــة العامــة املوجــودة يف مركــز فيينــا الــدويل، وإىل الــدول األعــضاء حيثمــا ينطبــق 

العامـة يف فيينـا   ملا تضطلع به كيانات األمانـة  رة سِّأيضا دور جهة مي   وتؤدي هذه الدائرة    . ذلك
 إىل حتـسني الـدعم اإلداري الـشامل الـذي           ات، مبـا يفـضي    عمليـ الحتـسني   األمتتـة و  مبـادرات   من  

للـربامج الفنيـة    عديـدة   ر الـدائرة حلـوال برجميـة        ضـافة إىل ذلـك، تطـوِّ      إلوبا. عبة اإلدارة تقدمه شُ 
 الوحــدات  وميتــد نطــاق تغطيتــها للعمــالء مــن املنظمــات الدوليــة إىل ،وتقــوم بنــشرها ودعمهــا
  .احلكومية للدول األعضاء

  
  ٣١اجلدول 

    أهداف فترة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء    
 توفري خدمات الدعم التنظيمي واإلداري واملايل وخدمات الدعم يف جماالت املوارد البشرية وتكنولوجيـا املعلومـات وغـري                   :اهلدف

  .ات واجلرمية على حنو يتسم بالكفاءةخدِّر التحتية للربامج الفنية اخلاصة باملكتب املعين باملذلك من خدمات دعم البنية
 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقَّعة

   قدرة املنظَّمة على إدارة ختطيط حتسني  )أ(
 من األخذ بنهج متكامل ومنسَّق ، مبا ميكّناملوارد

  ية، وإدارة ، ونظم املوارد البشراملاليةللضوابط 
  واختاذ قرارات موحدة،سالسل اإلمدادات، واإلبالغ

احلفاظ على مستوى تطبيقات سري العمل املدجمة مع نظام   )أ(
 املتكامل السابق ونظام أوموجا اجلديد لتخطيط اإلداريةاملعلومات 

أكثر من جمموعة واحدة من املستعملني ختص  واليت ،املوارد املؤسسية
  . ة خمتلفةوحدات تنظيميتشمل 

  مقاييس األداء
  )النسبة املئوية لتطبيقات سري العمل(

   يف املائة ٨٥: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
   يف املائة ٩٠: ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة اتقديرات 

  يف املائة٩٠: ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة اهدف 
  حتسني إدارة املوارد العامة للميزانية   )ب(

  الربناجمية
زمة إلصدار املخصصات احلفاظ على مدة التنفيذ الال‘ ١‘) ب(

  اخلارجة عن امليزانية 
  مقاييس األداء

متوسط عدد أيام العمل اليت يستغرقها إصدار املخصصات اخلارجة (
  ) عن امليزانية

   ٣: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
   ٣: ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة اتقديرات 

 ٣: ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة اهدف 
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 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقَّعة

ات والنفقات احلد من النسبة املئوية للفروق بني املخصصَّ‘ ٢‘) ب( 
  من املوارد اخلارجة عن امليزانية

  مقاييس األداء
النسبة املئوية للرصيد غري امللتزم به من املخصصات من املوارد (

اخلارجة عن امليزانية مقابل جمموع املخصصات من املوارد اخلارجة 
  ) عن امليزانية

   ٢٠: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
   ١٨: ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة اتقديرات 

 ١٥: ٢٠١٥-٢٠١٤رة لفتاهدف 

خاليا من التحفظات  اإبداء جملس مراجعي احلسابات رأي‘ ١‘  )ج(   سالمة البيانات املاليةحتسُّن  )ج(
  بشأن البيانات املالية

  مقاييس األداء 
  )  احلسابات املشفوع بتحفظاترأي مراجع(

  صفر : ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
  صفر : ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة اتقديرات 

 صفر: ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة اهدف 
يف مراجعة استنتاجني هامني سلبيني عدم وجود أكثر من ‘ ٢‘  )ج( 

  تصالن مبسائل مالية أخرى ياحلسابات 
  مقاييس األداء

سلبية ذات أمهية بشأن استنتاجات ض مراجعة احلسابات عن متخُّ(
  ) مسائل مالية أخرى

  صفر : ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
  صفر : ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة اتقديرات 

 صفر: ٢٠١٥-٢٠١٤فترة لاهدف 
  حتسني قدرة املوظفني احلاليني على تنفيذ   )د(

  املسندةالواليات
النسبة املئوية من املوظفني املستفيدين من احلد األدىن   )د(

   أيام تدريب يف السنة ٥املستهدف وهو 
  مقاييس األداء

   يف املائة ٣٠: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
  ائة  يف امل٣٠: ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة اتقديرات 

  يف املائة٣٠: ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة اهدف 
  حتسني قدرة املنظمة يف جمال إدارة   )ه(

  أنشطتها
أو املعززة عن طريق املؤمتتة زيادة يف عدد اخلدمات الفنية ال  )ه(

  مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
  )تراكمي (٨٥: ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة اتقديرات  

 )كميترا (٩٠: ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة اهدف 
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تعزيز مواءمة العمليات املوّحدة إلجناز املشاريع   )و(
 واخلدمات مع أفضل املمارسات

زيادة عدد خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املقدمة   )و(
مبستويات متزايدة من النضج، على النحو احملدد يف أطر املمارسات 

 ملكتبة املرجعيةمنهجية ااملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، أو (الفضلى 
ة املتعلقة راقبللهياكل األساسية لتكنولوجيا املعلومات، أو أهداف امل

  )(COBIT) وما يتصل هبا من تكنولوجيات باملعلومات
  مقاييس األداء

املزيدة ستويات ذات املخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (
جيا من العدد اإلمجايل خلدمات تكنولو، كنسبة مئوية من النضج

  )املعلومات واالتصاالت
   يف املائة ٨٠: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

   يف املائة ٨٥: ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة اتقديرات 
  يف املائة٩٠: ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة اهدف 

  تقدمي خدمات مشتريات تفي بالكامل   )ز(
 مبتطلبات خطط االقتناء

االستقصاءات النسبة املئوية للعمالء اجمليبني على ازدياد ‘ ١‘  )ز(
   عن رضاهم الذين يعربون
  مقاييس األداء

   يف املائة ٨٥: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
   يف املائة ٩٠: ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة اتقديرات 

  يف املائة٩٠: ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة اهدف 
بيان احلفاظ على عدد األسابيع اليت تفصل بني إصدار ‘ ٢‘  )ز( 

  وَمنح العقد األعمال 
  مقاييس األداء

   أسابيع ٨: ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
   أسابيع ٨: ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة اتقديرات 

  أسابيع٨: ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة اهدف 
    

    العوامل اخلارجية    
دعـم  ) أ: (ُينتظر أن حيقق الربنامج الفرعي أهدافه وإجنازاته املتوقعة على افتراض ما يلـي              -١٧٠

ات األخـرى املـشتركة     عبة اإلدارة وتعاوهنم التام معها، ورغبة املنظمـ        شُ جلهودأصحاب املصلحة   
د لألمم املتحدة واملوجودة يف فيينـا يف التعـاون مـع األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة                    يف النظام املوحّ  

تعاون أصحاب املـصلحة بتقـدمي تقـارير ماليـة دقيقـة ويف الوقـت               ) ب(بشأن مزيد من األنشطة؛     
ــشاور بــني املــوظفني واإلدارة مــسامه   ) ج(املناســب؛  ــة الت ــادرات  أن تــسهم عملي ــة يف املب ة إجيابي

 اتخـدِّر اجلارية إلصالح إدارة املوارد البشرية، وأال يـؤثر الوضـع التمـويلي يف املكتـب املعـين بامل         
واجلرمية تأثريا سلبيا على قدرة مديري املكتب علـى التخطـيط لتلبيـة االحتياجـات مـن املـوظفني                   
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فــات يف شــروط اخلدمــة مقارنــة وإدارة تعاقــب املــوظفني وتنفيــذ كــل ذلــك، وأال يكــون لالختال
مبؤسسات منظومة األمم املتحـدة األخـرى تـأثري سـليب علـى اسـتبقاء املـوظفني يف مراكـز العمـل                      

أن تظـل التطـورات الـيت تـشهدها         ) د( واجلرميـة؛    اتخدِّرالشاقة اليت يعمل فيها املكتب املعين بامل      
تفـاوض إىل أجـور مالئمـة       شركات اخلطوط اجلويـة وأسـعار الوقـود تتـيح فرصـا للتوصـل عـرب ال                

أال تطرأ زيادات كربى على تكاليف اخلطوط اجلويـة بـسبب فـرض رسـوم إضـافية                 : أي(للسفر  
، وأن يلتــزم املوظفــون بالتعــاون مــع التــدفق الالورقــي      )علــى الوقــود أو وقــوع أفعــال كيديــة    

عايري املعمـول هبـا     لالتصاالت واإليداع اإللكتروين للوثائق واملسامهة فيه، وأن يتقيد املوظفون بامل         
 للمكاتـــب، وأن يـــشاركوا يف املبـــادرات البيئيـــة يف مركـــز فيينـــا الـــدويل،  خصَّـــصةلألمـــاكن امل

تـتغري   حتدث زيادة غري عادية يف حجم االحتياجات مـن املـشتريات ويف مـدى تعقّـدها وأال                 وأال
طـرأ يف جمـال   أال يـؤثر تطـور التكنولوجيـا واملـستجدات الـيت ت     ) ه(ظروف السوق تغريا كـبريا؛ و  

  . الصناعات ذات الصلة تأثرياً سلبياً على نطاق اخلدمات
    

    النواتج    
 النواتج النهائية وفق اجلدول الـزمين املفـصل        ٢٠١٥-٢٠١٤ستتحقق خالل فترة السنتني       -١٧١

 ٢٠١٥-٢٠١٤ مـــن امليزانيـــة الربناجميـــة املقترحـــة لفتـــرة الـــسنتني      ايز ٢٩املـــدرج يف البـــاب  
  ).A/68/6 (Sect. 29G) نظرا(
  

  ٣٢اجلدول 
    دعم الربامج: توقعات املوارد    

 
  بآالف دوالرات (املوارد 

 الوظائف )الواليات املتحدة
٢٠١٥‐٢٠١٤ ٢٠١٣‐٢٠١٢ ٢٠١٥‐٢٠١٣٢٠١٤‐٢٠١٢ الفئة

     األموال العامة الغرض  -ألف

 ٤ ٧ ٨٨٥,٦ ٢٩٧,٣ ١ املتعلقة بالوظائف  

 - - ١٧٦,٠ ٥٠٤,٣ غري املتعلقة بالوظائف  

 ٤ ٧ ٠٦١,٦ ١ ٨٠١,٦ ١ اجملموع الفرعي  

   أموال تكاليف دعم الربامج  - باء

 ٦٧ ٥١ ١٩٦,٢ ١٧ ٧٤٢,٢ ١١ املتعلقة بالوظائف  

 - - ١١١,٨ ٤ ٥٠٢,٢ ٢ غري املتعلقة بالوظائف  

 ٦٧ ٥١ ٣٠٨,٠ ٢١ ٢٤٤,٤ ١٤ اجملموع الفرعي  

      الغرضخصَّصةاألموال امل  -جيم

 ٨ ٦ ٩٩٩,٨ ٨٤٠,١ ٣ اتخدِّر برنامج املصندوق  
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  بآالف دوالرات (املوارد 

 الوظائف )الواليات املتحدة
٢٠١٥‐٢٠١٤ ٢٠١٣‐٢٠١٢ ٢٠١٥‐٢٠١٣٢٠١٤‐٢٠١٢ الفئة

 ١٨ ١٢ ٧٥٠,٧ ٦ ٢٣٨,٥ ٤ صندوق برنامج اجلرمية  

 ٢٦ ١٨ ٧٥٠,٥ ٧ ٠٧٨,٦ ٨ اجملموع الفرعي  

     امليزانية العادية  -دال

 ٩٠ ٩٣ ٩٩٧,١ ١٩ ٦٩٣,٢ ١٩ املتعلقة بالوظائف  

 - - ٣٦٠,٣ ٢١ ١٠٠,٠ ٢١ غري املتعلقة بالوظائف  

 ٩٠ ٩٣ ٣٥٧,٤ ٤١ ٧٩٣,٢ ٤٠ اجملموع الفرعي  

 ١٨٧ ١٦٩ ٤٧٧,٥ ٩١٧,٨٧١ ٦٤  اجملموع  

    
متــوِّل املــوارد العامــة الغــرض التكــاليف املتــصلة بنظــام إدارة املعلومــات الربناجميــة واملاليــة    -١٧٢

ويغطي إمجايل االحتياجـات مـن املـوارد العامـة الغـرض      . وخدمات الدعم املشتركة) نظام برويف (
الرتبــــة (واحــــدة خ ع (دوالر تكــــاليف أربــــع وظــــائف لنظــــام بــــرويف  ١ ٠٦١ ٦٠٠البــــالغ 
واملـــوارد غـــري املتعلقـــة بالوظـــائف الـــيت تـــشمل )) الرتـــب األخـــرى(، وثـــالث خ ع ))الرئيـــسية

املــساعدة املؤقتــة، واخلــدمات التعاقديــة، ونفقــات التــشغيل العامــة، واللــوازم واملــواد، واخلــدمات  
 دوالر ٧٤٠ ٠٠٠اض الــصايف يف املــوارد العامــة الغــرض مببلــغد االخنفــوجيــسَّ. مــة بالتــشاركاملقدَّ

إعادة تصنيف النفقات اليت ميكن بوضوح اعتبارها أنشطة دعم برناجمي شاملة وباإلمكـان تغطيـة               
وتــشمل إعــادة . تكاليفهــا مــن أمــوال تكــاليف دعــم الــربامج، إىل أمــوال تكــاليف دعــم الــربامج  

الوظـائف الـثالث    ) أ: ( أمـوال تكـاليف دعـم الـربامج        تصنيف النفقات هذه حتويل ما يلي إىل بند       
، مبـا  ) دوالر٦١٩ ٨٠٠(املتعلقـة بـصيانة نظـام بـرويف         ) الرتب األخـرى  (من فئة اخلدمات العامة     

االعتمــادات املرصــودة ) ب( لــصيانة برجميــات بــرويف ال لتطويرهــا؛  خمصَّــصةأن هــذه الوظــائف 
احلـصة   )ج(؛ ) دوالر٣٨٢ ٧٠٠(داخليـة  جمللس مراجعي احلسابات ومكتب خـدمات الرقابـة ال      

ويعــوِّض عــن هــذا االخنفــاض ).  دوالر٩٢ ٨٠٠(مــة بالتــشارك ذات الــصلة مــن اخلــدمات املقدَّ
ونقـــل حـــصة دعـــم وحـــدات عمـــل )  دوالر٢٠٨ ١٠٠(جزئيـــا ازديـــاد يف تكـــاليف الرواتـــب 

لفـــة ، واملـــسامهة يف تك) دوالر٨٤ ٠٠٠(حاســـوبية ذات صـــلة إىل األمـــوال العامـــة الغـــرض     
، واملــسامهة املتعلقــة باخلــدمات املــشتركة يف إدارة ) دوالر٢٤ ٠٠٠(اخلــدمات الطبيــة املــشتركة 

  ). دوالر٣ ٢٠٠(د ْع ُبعنوتكاليف توفري خدمات الوصول )  دوالر٣٦ ٠٠٠(املباين 
ة اإلدارة مــن ُشــعبتكــاليف احتياجــات إمجــايل بلــغ ت ٢٠١٥-٢٠١٤بالنــسبة للفتــرة و  -١٧٣

ويغطـي ذلـك املبلـغ تكـاليف وظيفـة واحـدة يف        . دوالر ٢١ ٣٠٨ ٠٠٠ دعم الـربامج  املوارد ل 
 ٤- ف ١(ارجيـة   اخلطـراف   األ، وثـالث وظـائف يف وحـدة إشـراك           )٥- ف ١(مكتب املـدير    



 

132 V.13-87095 

 

E/CN.7/2013/15 
E/CN.15/2013/28  

ــرى ( خ ع ٢و ــب األخـ ــا   ))الرتـ ــق أوموجـ ــائف يف فريـ ــت وظـ  ٣- ف٤، و٤- ف١(، وسـ
سـبية الدوليـة للقطـاع العـام     ، وأربـع وظـائف يف فريـق املعـايري احملا         ))الرتب األخرى (ع   خ ١و
 وظيفــة يف دائــرة إدارة املــوارد   ٢٥، و))الرتــب األخــرى ( خ ع ١، و٣- ف٢، و٤-ف ١(

 خ ع ١٦و) الرتبـة الرئيـسية  ( خ ع ٣، و٢- ف١، و٣- ف٣ و٤- ف١ و١- مـد  ١(املالية  
 ١٠ و٣- ف١ و٤- ف٢( وظيفــة يف دائــرة إدارة املــوارد البـــشرية    ١٣، و))الرتــب األخــرى  (
 ٥- ف١ و١- مـد ١(، وتـسع وظـائف يف دائـرة تكنولوجيـا املعلومـات            ))ب األخرى الرت(ع   خ
، وست وظائف يف قسم الـدعم العـام         ))الرتب األخرى ( خ ع    ٥و) الرتبة الرئيسية (خ ع    ٢و
ــب األخــرى ( خ ع ٤ و٣- ف٢( ــاليف     )). الرت ــائف تك ــة بالوظ ــري املتعلق ــوارد غ وتغطــي امل

ــة،   ورســوم دعــم وحــدات عمــل حاســوبية يــستخدمها   املــوظفني األخــرى، واخلــدمات التعاقدي
امج، وســـفر املـــوظفني وتدريبـــهم، مولـــون مـــن أمـــوال تكـــاليف دعـــم الـــربموظفـــو املكتـــب امل

 ،واالتصاالت، واإلمدادات، واألثاث، واملعدات، واملسامهة يف تكلفة اخلدمات الطبيـة املـشتركة           
  .من تكاليف التشغيل العامةواملسامهة يف اخلدمات املشتركة يف إدارة املباين، وغري ذلك 

دوالر يف أمـوال تكـاليف دعـم الـربامج زيــادة      ٧ ٠٦٣ ٦٠٠البالغـة  وتعكـس الزيـادة     -١٧٤
 دوالر يف إطـار     ١ ٦٠٩ ٦٠٠ دوالر حتت بند الوظائف وزيادة قـدرها         ٥ ٤٥٤ ٠٠٠قدرها  

  :ويرد شرحها فيما يلي ،املوارد غري املتعلقة بالوظائف
يف مكتــب مــدير ) ٥-ف(تغــيري الدة ملــدير عمليــة  وظيفــة جديــدة واحــإنــشاء  )أ(  

ة اإلدارة لإلشراف على تنفيذ مجيـع مبـادرات اإلصـالح اإلداري ومواءمتـها، مبـا يف ذلـك                   ُشعب
أوموجـا،  نظـام  اإلصالحات املتعلقة باملوارد البشرية، واملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام، و     

ــد اخلطــراف األوإطــار إشــراك  ــة، وفــرق ال ــةارجي  وخــضرنة األمــم املتحــدة  ،عم امليــداين املتنقل
تنفيـــــذ اإلصـــــالحات مكتـــــب أن يـــــشمل وتـــــضمن هـــــذه املـــــوارد ).  دوالر٤٤٦ ٤٠٠(

 وكــذلك ،ومكاتبــه امليدانيــة واجلرميــة اتخــدِّراملعــين باملاملتحــدة يف فيينــا ومقــر املكتــب  األمــم
يـة التغـيري مبـا يف ذلـك مـا          التزام هذه اإلصالحات مبعايري أفـضل املمارسـات يف جمـال إدارة عمل            

  . هبمأصحاب املصلحة واالتصاالتمالمح يتعلق بتحليل 
إنشاء ست وظائف لتشكيل فريـق أوموجـا األساسـي املعـين مبـرحليت مـا قبـل                    )ب(  

فريق أوموجا احملوري الرئيسي املعـين مبرحلـة مـا بعـد التنفيـذ،              نظام  التنفيذ والتعميم، وتشكيل    
ــة االحتياجــات ذات   ــولتغطي وهتــدف ).  دوالر٢ ٠٠٠ ٨٠٠(صلة غــري املتعلقــة بالوظــائف  ال

 إىل تـوفري  ، أوموجـا مـشروع ت بناء على مشاورات مع القائمني على ئ اليت أنش،هذه التشكيلة 
 مـن   ، والتـدريب األساسـي    ،القدرة الكافية علـى التنـسيق، واخلـربات الوظيفيـة، والـدعم الـتقين             

 أنـشطة الـدعم يف   وإىل بـدء أوموجا إىل تعميم نظام    الالزمة املفضية   أجل ختطيط وتنسيق املهام     



 

V.13-87095 133 
 

  E/CN.7/2013/15
E/CN.15/2013/28

 اتخـدِّر للمكتـب املعـين بامل  بـصمة اجلغرافيـة اهلائلـة    العلـى أن   وُيـشدَّد   . مرحلة مـا بعـد التنفيـذ      
عـامالن مـن شـأهنما      وأثره مـن حيـث التغـيري، مهـا          أوموجا  مشروع  إىل جانب نطاق    واجلرمية،  

وسـيتم التعامـل مـع      . يف األداء ت التراجع   وحاالالتنسيق  من حيث   فرض حتديات على املكتب     
وضــوع املعــين مــن خمتلــف هــذه املخــاطر عــرب توظيــف املــوارد املناســبة واستــشارة خــرباء يف امل 

 املدرجـة يف ميزانيـة      نظـام أوموجـا   كما تشمل مـوارد     . عب كلما اقتضت احلاجة   املكاتب والشُّ 
 لنظـام   سؤول عـن التـدريب    منـسق ومـ   :  موارد إلنشاء الوظـائف التاليـة      ٢٠١٥-٢٠١٤الفترة  
، )٣-ف(يف املوارد البـشرية     فين  ، خبري   )٣-ف(يف اإلدارة املالية    فين  ، خبري   )٤-ف (أوموجا

، خــبري يف تقنيــات تكنولوجيــا املعلومــات )٣-ف(خــبري وظيفــي يف اخلــدمات العامــة والــشراء 
ع خ (للجــداول الزمنيــة للتــدريب   ومعــد نظــام أوموجــا، مــساعد دعــم ل)٣-ف(وتــشكيلها 

 يف مكتـب األمـم      نظـام أوموجـا    على عملية نـشر      أوموجاوسيشرف فريق   )). الرتب األخرى (
التقـارير   وسـيقدم    ،امليدانيةومكاتبه   واجلرمية   اتخدِّركتب املعين بامل  املاملتحدة يف فيينا ويف مقر      

 علــى الــصعيد نظــام أوموجــاوالفريــق املعــين بنــشر ) ٥-ف(إىل كــل مــن مــدير عمليــة التغــيري  
وستـشمل مـسؤوليات    .  نـشر النظـام    أنـشطة وحالـة   بشأن مـدى جاهزيـة املواقـع        وذلك  ي  العامل

، وتنقيـة البيانـات والتحقـق مـن         مدعومة بالوثائق بشأن نـشر النظـام      هذا الفريق تقدمي خيارات     
سالمتها قبل حتويلـها، وحتديـد متطلبـات تقـدمي التقـارير علـى الـصعيد احمللـي، وإعـداد املنـاهج                      

ــة احملل ــالتدريبي ــة االنتقــال إىل     ةي ــساعدة خــالل عملي ــة، وتقــدمي امل ــة التقني النظــام ، وإعــداد البيئ
 يف املكاتــب امليدانيــة، وتــوفري  نــشر النظــام   االختبــار، وإدارة عمليــة  أنــشطة، وإدارة اجلديــد
صــدت يف امليزانيــة وُر.  مكتــب املــساعدة احلاســوبية، وتقــدمي تــدريب متعــدد املراحــلخــدمات

يف املائـة لعـام      ١٠٠ وبنـسبة    ٢٠١٤ يف املائـة لعـام       ٥٠ف اجلديدة بنسبة    تكاليف إنشاء الوظائ  
وستغطي االحتياجات غري املتعلقة بالوظـائف املتـصلة بتنفيـذ          ). دوالر ١ ٤٠٠ ٨٠٠ (٢٠١٥

ــا  ــام أوموج ــة    نظ ــة العام ــساعدة املؤقت ــات امل ــسفر )دوالر ٢٠٠ ٠٠٠( نفق  ١٠٠ ٠٠٠(، وال
  ؛ )دوالر ٢٠٠ ٠٠٠(دات واملع)  دوالر١٠٠ ٠٠٠(والتدريب ) دوالر

ــبية       )ج(   ــايري احملاسـ ــق املعـ ــائف يف فريـ ــع وظـ ــشاء أربـ ــةإنـ ــام   الدوليـ ــاع العـ للقطـ
املعـايري وإعـداد التقـارير املاليـة     هذه خبري يف جمال تنسيق تنفيذ     : ، وهي )دوالر ١ ٢٢٦ ٥٠٠(

 خـبري يف  و ،)٣-ف(هلـذه املعـايري      ويف اإلبـالغ عنـها       األصـول خـبري يف جمـال      و،  )٤-ف(عنها  
ومـساعد  ) ٣-ف(هلذه املعايري   جمال التزامات املوظفني واالستحقاقات وااللتزامات االحتمالية       

هذه وظـائف وأعبـاء     و)). الرتب األخرى (خ ع   (جراءات  ومرجع يف تطوير اإل   للشؤون املالية   
  واجلرميـة حاليـا    اتخـدِّر كتب املعـين بامل   املجديدة ال يضطلع هبا مكتب األمم املتحدة يف فيينا و         

وستقع على عاتق الفريـق املعـين باملعـايري احملاسـبية           . أو ال ميتلكان اخلربة املطلوبة لالضطالع هبا      
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الدولية للقطاع العـام مـسؤولية تنفيـذ هـذه املعـايري يف مكتـب األمـم املتحـدة يف فيينـا ويف مقـر                
 تنفيذيـة متتثـل     توإجـراءا اختاذ سياسـات    و واجلرمية ومكاتبه امليدانية؛     اتخدِّركتب املعين بامل  امل
ــ ــايريذه اهل ــذ وضــع و ،ملع ــة هبــ   وتنفي ــدريب متعلق ــتراتيجية ت ــايرياس ــات  و؛ ذه املع ــد العملي حتدي

ــة األساســية احلامســة   ــال  األمهي ــق االمتث ــا  هلــذه لتحقي ــايري وم ــا املع ــرات يف نظــم  يناظره مــن ثغ
 امتثــال حتــضريية للتأكــد مــناملعلومــات؛ وضــمان تنقيــة البيانــات ذات الــصلة والقيــام بتمــارين 

وســوف . ملعــايريهلــذه اأرصــدة احلــسابات االفتتاحيــة والبيانــات املاليــة الــصادرة يف هنايــة العــام  
وأمـام  األنـشطة،   بـشأن عمليـة تنـسيق       ) ٥-ف(مدير عملية التغـيري     مسؤوالً أمام    الفريق   يكون

ل النظم القائمـة   املعايري داخ تطبيق  وسيتم  . رئيس دائرة إدارة املوارد املالية بشأن االمتثال التقين       
 من تنفيذ برنامج املعايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام،             األول، وهو العام    ٢٠١٤ خالل عام 

  ؛٢٠١٥ يف عام نظام أوموجادمج هذه املعايري يف وسُت
) ٤-ف(إنشاء وظيفة واحدة جديدة ملوظف معين بسياسات املوارد البـشرية             )د(  

اهليئـات العليـا    تزايـدة علـى تقـدمي املـشورة القانونيـة مـن             لتلبية الطلبات امل  )  دوالر ٣٨٧ ٧٠٠(
الطلـب علـى    ويتزايد  .  املعقدة اليت تترتب عليها آثار قانونية      الشكاوىلتعامل مع   ولإلدارة  إىل ا 

ن ألخـالل الـسنوات األخـرية        وقائي، تزايـدا مـستمرا وكـبريا         دْعكذلك بُ له   الذي   ،هذا العمل 
طلبـون توجيهـات قانونيـة لـضمان امتثـال مـا يتخذونـه مـن                كـرب مـن املـديرين أصـبحوا ي        أعددا  

الوقـت واملـوارد مـن جانـب        نفاق مـن    يف اإل نتج عنه زيادة    ت وهو ما    ،قرارات للمعايري القانونية  
الــذي جــرى إقامــة العدالــة يف األمــم املتحــدة نظــام ومــع اعتمــاد . دائــرة إدارة املــوارد البــشرية

ــد   ــد تعقّ ــد ، والقــضاياإصــالحه، يتزاي ــضا ازق ــديرين  داد أي ، وازدادت مــستوى التفاعــل مــع امل
وسـوف يـشارك املـسؤول عـن سياسـات      . لقرارات غري املمتثلة للمعـايري   املالية ل تكلفة  كذلك ال 

 مبـا يف ذلـك   ،املوارد البشرية يف مجيع مراحل التسوية الرمسية وغـري الرمسيـة لـشكاوى املـوظفني           
يتطلـب حتلـيال   متثيـل   وهـو  ، التابعـة لألمـم املتحـدة   زاعـات  عرب متثيل األمني العام أمام حمكمة الـن      

وسـيكون املوظـف املعـين      .  مـن ذي قبـل     أكثـر حبوث قانونية ومـذكرات     وإعداد  أكثر تفصيال،   
ــة       ــة فيمــا يتعلــق برصــد عملي بــسياسات املــوارد البــشرية مــسؤوال عــن تقــدمي املــشورة القانوني

ــا، وبتحل   ــة وتطويرهـ ــسياسات احملليـ ــتعراض الـ ــذ، وباسـ ــة وب التنفيـ ــضايا التأديبيـ ــل القـ ــداد إيـ عـ
ن أالتوصــيات بــشأن التعامــل مــع خمتلــف احلــاالت، وبــالرد علــى االستفــسارات القانونيــة بــش    

  جمموعة واسعة من املسائل املتعلقة باملوارد البشرية؛ 
 ٢٥٤ ٩٠٠) (٢-ف(إنـشاء وظيفــة جديـدة واحــدة ملوظـف ميزانيــة معــاون      )ه(  
 اتخـدِّر لمكتـب املعـين بامل    لة لوحدة شؤون امليزانية التابعة      هبدف تعزيز القدرة التحليلي   ) دوالر

تقـارير عـن امليزانيـة، وحتاليـل للميزانيـة، ورصـد            ازديـاد طلبـات احلـصول علـى         واجلرمية وتلبيـة    
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. واملـــشاريع وتنقيحاهتـــالألمـــوال، وإجـــازة اتفاقـــات التمويـــل، واســـتعراض وثـــائق الربنـــامج  
 ودعـم  خصَّـصة املتقـارير  الإعـداد  و عن رصد األموال مسؤوالامليزنية املعاون   وسيكون موظف   

 اريع فــضال عــن اســتعراض وثــائق املــش،الوحــدة يف عمليــة وضــع امليزانيــة وتقــدمي تقــارير األداء
الغـرض  املخـصص   ومـع النمـو املرتقـب للتمويـل         . وإجازهتـا ووثائق الربامج واتفاقـات التمويـل       

 املزيد من التوسـع     ٢٠١٥-٢٠١٤ تشهد الفترة    توقع أن ، يُ  واجلرمية اتخدِّر املعين بامل  للمكتب
 وهــو مــا ســيؤدي إىل زيــادة يف طلبــات   ، الــيت تــدعمها دائــرة إدارة املــوارد املاليــة  األنــشطةيف 

   ودعم اإلدارة املالية؛ يةوتقدمي املشورة السياساتواإلجازة االستعراض 
ملتعلقـة  ا) الرتـب األخـرى   (حتويل الوظـائف الـثالث مـن فئـة اخلـدمات العامـة                )و(  

  ؛ )دوالر ٦١٩ ٨٠٠(العامة الغرض بصيانة نظام برويف من األموال 
إلنــشاء ثــالث اآلجــل واألثــر ) دوالر ٧٠٩ ٣٠٠( تكــاليف املرتبــات ازديــاد  )ز(  

يف عــام ) الرتــب األخــرى( خ ع ٢ و٤- ف١ارجيــة اخل طــرافاألوظــائف يف وحــدة إشــراك 
  ؛ )دوالر ٤٠٨ ٦٠٠ (٢٠١٣

ألغــراض العامــة وزيــادة االعتمــاد املخــصص ملكتــب   صــناديق االتحويــل مــن   )ح(  
  ؛ )دوالر ٤٨٣ ٢٠٠(خدمات الرقابة الداخلية، وجملس مراجعي احلسابات 

التحويــل مــن األمــوال العامــة الغــرض للحــصة مــن خــدمات الــدعم املــشتركة    )ط(  
  ؛ )دوالر ١١٤ ٩٠٠(املتصلة بتكاليف دعم الربامج 

يــة املــشتركة يف مركــز فيينــا الــدويل الــيت   املــسامهة يف تكــاليف اخلــدمات الطب   )ي(  
ويف تكلفــة اخلــدمات املــشتركة يف ) دوالر ٩٩ ٢٠٠(تــديرها الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة  

  ؛ )دوالر ١٤٨ ٨٠٠(إدارة املباين اليت تديرها اليونيدو 
ازديــاد االحتياجــات املتعلقــة بالــسفر إىل املكاتــب امليدانيــة خبــصوص املــسائل     )ك(  
  ؛ ) دوالر٤٠ ٠٠٠(املوارد البشرية ومسائل  واملالية اإلدارية

االحتياجات من العمل اإلضايف يف دائرة إدارة املوارد البشرية ملواجهـة           ازدياد    )ل(  
  ؛ )دوالر ١٠ ٠٠٠(فترات ذروة عبء العمل 

 اإلجيار والصيانة املرتبطـة بـالفرق الـصغرية التابعـة     ازدياد االحتياجات من رسوم    )م(  
نولوجيا املعلومات واملوجـودة يف املكتـب اإلقليمـي جلنـوب آسـيا ويف مكتـب االتـصال           لدائرة تك 

  ؛ ) دوالر٩٠ ٠٠٠( واجلرمية اتخدِّروالشراكة يف املكسيك، التابعني للمكتب املعين بامل
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والرســـوم )  دوالر٥٦ ٨٠٠(د ْعـــ ُبعـــن وصـــولتكـــاليف تـــوفري خـــدمات ال  )ن(  
  ؛)دوالر ١٨ ٤٠٠(السنوية خلدمة اهلاتف النقال 

االحتياجـات حتـت    يف  يف شكل اخنفاض    عن ازدياد التكاليف،    تعويض جزئي     )س(  
  ). دوالر ٥١ ٧٠٠(بند دعم وحدات العمل احلاسوبية 

ــدارها       -١٧٥ ــة، ومق ــة العادي ــة مــن امليزاني ــوفَّر االحتياجــات املطلوب  دوالر، يف ١ ١٤٦ ٣٠٠وُت
. ٢٠١٥-٢٠١٤جميـة املقترحـة لفتـرة الـسنتني          مـن امليزانيـة الربنا     ١٦صورة دعم برناجمي يف الباب      

ــا املعلومـــات يف املكتـــب   وُتـــستخدم ــة احتياجـــات دعـــم تكنولوجيـ ــوارد لتلبيـ ــذه املـ  املعـــين  هـ
، مــن قبيــل اخلــدمات املتخصــصة املتعلقــة بتطــوير الــنظم وتنفيــذها لتلبيــة     واجلرميــةاتخــدِّربامل

تبيــة والــشبكات املــستخدمة احلواسـيب املك حمطــات عمــل االحتياجـات الفنيــة، وصــيانة ودعـم   
. لألنـــشطة املدرجـــة يف امليزانيـــة العاديـــة، واقتنـــاء معـــدات تكنولوجيـــا املعلومـــات واســـتبداهلا 

ــالغ فــيض والتخ  وفقــا ملخطــط امليزانيــة الــذي وضــعه األمــني العــام،    مقتــرح دوالر٣ ٥٠٠الب
واخلاصـة  ة  يتحقق بتطبيق أفضل املمارسات مثل اإللغاء التـدرجيي للطابعـات الشخـصي           سوف  و

وقــد . باجملموعــات واســتخدام آالت النــسخ التــصويري أو األجهــزة املتعــددة الوظــائف كطابعــات 
زاي  ٢٩ة اإلدارة يف مكتـب األمـم املتحـدة يف فيينـا يف البـاب                ُشعبصدت موارد امليزانية العادية لـ     ُر
 ٤٠ ٢١١ ١٠٠ ويغطـي مبلـغ   . ٢٠١٥-٢٠١٤ امليزانية الربناجمية املقترحـة لفتـرة الـسنتني          من

ــة وســفر       ٩٠دوالر تكــاليف  ــساعدة املؤقت ــشمل امل ــصلة بالوظــائف ت ــوارد غــري مت ــة وم  وظيف
ومـن  . املوظفني واخلدمات التعاقدية ونفقـات التـشغيل واألثـاث واملعـدات واملـنح واملـسامهات              

ات خـدِّر املاملعـين ب  لمكتـب   لة اإلدارة الـدعم اإلداري      ُشـعب  ه يف حـني تـوفر     اجلدير باملالحظـة أنـ    
رمية فهي توفّر كذلك الدعم اإلداري لكيانات األمم املتحدة األخرى املوجودة يف فيينـا، مبـا             واجل

املتحـدة  ة القانون التجاري الـدويل وأمانـة جلنـة األمـم            ُشعبفيها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي و     
ــة      ــرة األمــم املتحــدة لإلعــالم ومكتــب خــدمات الرقاب ــار اإلشــعاع الــذري ودائ ــة بآث ــة املعني  العلمي

عبة بعض الـدعم اإلداري ملنظمـات دوليـة أخـرى توجـد مقارهـا يف مركـز                  كما توفّر الشُّ  . الداخلية
فيينا الدويل، وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واليونيدو واللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر             

  .ات تكاليفها خدمة مشتركة ترّد تلك املنظمأن هذا الدعمالشامل للتجارب النووية، على أساس 
ويتوقع أن تبلغ النفقات املخصَّصة الغـرض املتعلقـة بعنـصر تكنولوجيـا املعلومـات مـن                   -١٧٦

ــتقين   دوالر أو  ٣٢٨ ١٠٠دوالر، مــا ميثــل اخنفاضــا مببلــغ   ٧ ٧٥٠ ٥٠٠مــشاريع التعــاون ال
  . ٢٠١٣-٢٠١٢ املائة مقارنة بفترة السنتني يف ٤,١
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    الوضع املايل  -تاسعاً  
    اتمخدِّر برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للصندوق  - ألف  

مــوجز للوضــع املــايل لــصندوق برنــامج األمــم املتحــدة للمراقبــة     ٣٣يــرد يف اجلــدول   -١٧٧
 دوالر لفتـرة    ماليـني  ١٠,٧ومن املتوقع أن تبلغ اإليرادات العامة الغـرض         . اتمخدِّرالدولية لل 
عـن  )  يف املائـة ١٣,٧( مليـون دوالر  ١,٧ ، مـا ميثـل اخنفاضـا مقـداره      ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني  

ويتوقــع أن .  مليــون دوالر١٢,٤ والبالغــة ٢٠١٣-٢٠١٢ لفتــرة الــسنتني املتوقعــةاإليــرادات 
 ١,٤ مليـون دوالر، مـا ميثـل اخنفاضـا مقـداره             ١١,٢تبلغ النفقات من األموال العامـة الغـرض         

ووفقــــا . ٢٠١٣-٢٠١٢للفتــــرة املتوقعــــة عــــن النفقــــات )  يف املائــــة١١,٢(مليــــون دوالر 
، ســيبلغ رصــيد األمــوال العامــة الغــرض   ٢٠١٥-٢٠١٤لإلســقاطات اخلاصــة بفتــرة الــسنتني  

ويرجع اخنفاض اإليرادات العامـة الغـرض إىل االجتـاه          . ٢٠١٥ دوالر يف هناية عام      ماليني ٩,١
التنازيل للتمويل غـري املخـصص املقـدم مـن اجلهـات املاحنـة؛ وجيـري ختفـيض ميزانيـة األغـراض                      

 وإضـافة إىل حتويـل نفقـات مـن األمـوال العامـة الغـرض إىل أمـوال تكـاليف              .العامة وفقا لذلك  
 ملواءمـة مـستوى   ،دعم الربامج، ُتوزَّع النفقات أيضا على صندوق منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة     

  . النفقات مع مستوى اإليرادات يف الصندوقني
 يف ١٣,١( دوالر ماليــني ٣,١امج مببلــغ الــربكــاليف دعــم وُيتوقَّــع أن تــزداد إيــرادات ت  -١٧٨
 مليــون دوالر يف الفتــرة ٢٦,٥ إىل ٢٠١٣-٢٠١٢ مليــون دوالر يف الفتــرة ٢٣,٤، مــن )املائــة

 ٦,٤امج مببلــغ  أن تــزداد نفقــات تكــاليف دعــم الــرب توقَّــعوكنتيجــة لــذلك، ُي. ٢٠١٥-٢٠١٤
 ٢٣,٩ إىل   ٢٠١٣-٢٠١٢ة   مليـون دوالر يف الفتـر      ١٧,٥مـن   )  يف املائـة   ٣٦,٦( دوالر   ماليني

ــرة   ــون دوالر يف الفت ــني صــندوق برنــامج      . ٢٠١٥-٢٠١٤ملي ــات ب ــضا، تــوزَّع النفق ــا أي وهن
 لضمان بقاء املستوى املتوقع للنفقات حتت املـستوى املتوقـع           ،ات وصندوق برنامج اجلرمية   خدِّرامل

ئيـسية مـن زيـادة متوقعـة     وتنتج الزيادة املتوقعة يف إيرادات تكاليف دعم الـربامج بـصفة ر      . لإليرادات
 مليـون  ٢٤٤,١يف النفقات املخصَّصة الغـرض، مـن     )  يف املائة  ٢٤,٨( مليون دوالر    ٦٠,٥مقدارها  

 وقد سـعى    .٢٠١٥-٢٠١٤ دوالر يف الفترة     ماليني ٣٠٤,٦ إىل   ٢٠١٣-٢٠١٢دوالر يف الفترة    
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ني ، وهــو يــضع ميــزانييت الفتــرت نــشطاً واجلرميــة ســعياًاتخــدِّراملكتــب املعــين بامل

 إىل مـا يعـادل علـى األقـل     دعم الـربامج ، إىل زيادة احتياطياته اخلاصة بتكاليف      ٢٠١٣-٢٠١٢و
ــسنة واحــدة   ــة ل ــدي     . االحتياجــات املطلوب ــدبري إىل ضــمان حتــسني األمــن التعاق ويرمــي هــذا الت

ــة مــن حــدوث اخنفــاض غــري      ــوفري احلماي ــسبقاً للمــوظفني، وت ــع م  يف حجــم اإلجنــاز ومــن  متوقَّ
لتضخم والتسويات النقدية، وإتاحة تصفية االلتزامات القانونية يف حالة اإلهناء املفـاجئ ألنـشطة              ا

وســتجعل هــذه التقــديرات رصــيد أمــوال تكــاليف دعــم  . املخصَّــصة الغــرضلــة مــن األمــوال مموَّ
  . ٢٠١٥ مليون دوالر يف هناية عام ١٥,١الربامج يصل إىل 
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 دوالر ماليني ٩,٩ الغرض اخنفاضا طفيفا مببلغ خصَّصةوُيتوقع أن تشهد اإليرادات امل  - ١٧٩
 مليـــون ٣١٤,٣ إىل ٢٠١٣- ٢٠١٢ مليـــون دوالر يف الفتـــرة ٣٢٤,٢مـــن )  يف املائـــة٣,١(

ــاد حجــم تنفيــذ الــربامج مــن   . ٢٠١٥- ٢٠١٤دوالر يف الفتــرة   مليــون ٢٤٤,١ويتوقــع ازدي
ونظرا . ٢٠١٥-٢٠١٤ دوالر يف الفترة ماليني ٣٠٤,٦ إىل ٢٠١٣- ٢٠١٢دوالر يف الفترة 

للزيــادة املتوقعــة يف اإلجنــاز، تــشري التقــديرات إىل أن مــن املُتوقَّــع أن يــنخفض رصــيد األمــوال  
 مليون دوالر   ١٨٣,٤ إىل   ٢٠١٣ مليون دوالر يف هناية عام       ٢٠٠,٠ البالغ   املخصَّصة الغرض 

  .٢٠١٥بنهاية عام 
    

  ٣٣اجلدول     
ق برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية امللخص املايل لصندو: اتخدِّربرنامج امل    

  ٢٠١٥- ٢٠١٤ و٢٠١٣- ٢٠١٢ات للفترتني مخدِّرلل
    )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 ٢٠١٥‐٢٠١٤امليزانية األولية   ٢٠١٣‐٢٠١٢حة امليزانية املنقَّ   

  

األموال 
 خصَّصةامل

  الغرض
األموال العامة 
  الغرض

تكاليف دعم 
  اجملموع  امجالرب

وال األم
 خصَّصةامل

  الغرض
األموال العامة 
  الغرض

تكاليف دعم 
  اجملموع  الربامج

         التمويل -أوالً
األرصدة النقدية يف   -ألف

 بداية فترة السنتني
٠٩٦,٠ ٢٢٢ ٥٣٣,٦ ١٢ ٦٠٤,٣ ٩ ٩٥٨,٠ ١٩٩ ١٢٤,٥ ١٦٢ ٢٨٧,٣ ٨ ٨٠١,١ ١٠ ٠٣٦,٠ ١٤٣ 

 ٠٩٦,٠ ٢٢٢ ٥٣٣,٦ ١٢ ٦٠٤,٣ ٩٥٨,٠٩ ١٢٤,٥١٩٩ ٢٨٧,٣١٦٢ ٨٠١,١٨ ١٠ ٠٣٦,٠ ١٤٣ اجملموع الفرعي، ألف  

         اإليرادات  -باء

 ٨٥٣,٠ ١٥٩ - ١٥٨,٠ ١٠ ٦٩٥,٠ ١٤٩ ٢١٤,٤ ١٦٣ - ٧٩٢,٦ ١١ ٤٢١,٨ ١٥١ مسامهات الدول األعضاء  

اقتسام الدول األعضاء   
 التكاليف

٤٢٠,٠ ١١٢ - - ٤٢٠,٠ ١١٢ ٩٤٨,٢ ١٢٣ -  - ٩٤٨,٢ ١٢٣ 

مهات املنظمات مسا  
 احلكومية األخرى

٨٥٠,٠ ٣١ - -٨٥٠,٠ ٩٦٩,٠٣١ ٢٢ - - ٩٦٩,٠ ٢٢ 

مسامهات املنظمات   
 الدولية

٩٠٠,٠ ١٥ - -٩٠٠,٠ ٧٧٤,٣١٥ ١٥ - - ٧٧٤,٣ ١٥ 

 ٥٠٠,٠ ١ - -٥٠٠,٠ ١٦٨,٣١ ١ -١,٣ ١٦٧,٠ ١ اهلبات العامة  

 ٦٢٥,٤ ٣ ١٥٢,٢ ٩٥٨,٦٥١٤,٦ ٧٢٧,٩٢ ٥٧٩,٨١٨٣,٦٩ ٩٦٤,٤ ٨ األخرىيرادات اإل  

اجملموع الفرعي،   
 اإليرادات

١٤٨,٤ ٣٢٥ ١٥٢,٢ ٦٧٢,٦ ٣٢٣,٦١٠ ٨٠٢,١٣١٤ ٣٧٣,٧١٨٣,٦٣٣٦ ١٢ ٢٤٤,٧ ٣٢٤ 

 - ٣٣٧,٤ ٢٦ -(٣٣٧,٤ ٢٦)  -٢٣٠,٥ ٢٣ - (٢٣٠,٥ ٢٣) تسوية دعم الربامج  

 ١٤٨,٤ ٣٢٥ ٤٨٩,٦ ٢٦ ٦٧٢,٦ ٩٨٦,٢١٠ ٨٠٢,١٢٨٧ ٤١٤,١٣٣٦ ٣٧٣,٧٢٣ ١٢ ٠١٤,٣ ٣٠١ اجملموع الفرعي، باء  

 ٢٤٤,٤ ٥٤٧ ٠٢٣,٣ ٣٩ ٢٧٦,٩ ٩٤٤,٢٢٠ ٩٢٦,٥٤٨٧ ٤٩٨ ٧٠١,٤ ٣١ ١٧٤,٩ ٢٣ ٠٥٠,٢ ٤٤٤)باء+ألف(اجملموع، أوالً   



 

V.13-87095 139 
 

  E/CN.7/2013/15
E/CN.15/2013/28

 ٢٠١٥‐٢٠١٤امليزانية األولية   ٢٠١٣‐٢٠١٢حة امليزانية املنقَّ   

  

األموال 
 خصَّصةامل

  الغرض
األموال العامة 
  الغرض

تكاليف دعم 
  اجملموع  امجالرب

وال األم
 خصَّصةامل

  الغرض
األموال العامة 
  الغرض

تكاليف دعم 
  اجملموع  الربامج

  
         النفقات - ثانيا

 ٢٦٩,٦ ٣ ١٨٩,٥ ١ ٣٩٢,٧ ١ ٦٨٧,٤ ٣٣٧,٤ ٢ - ٢٦٣,٨ ١ ٠٧٣,٦ ١ التوجيه التنفيذي واإلدارة   

 -١فرعي الربنامج ال  
مكافحة اجلرمية املنظمة 

عرب الوطنية واالجتار غري 
  ات خدِّراملشروع بامل

٦٠١,٥ ٩٦ ٢٠٧,٤ - ٣٩٤,١ ٩٦ ٥٥٠,٥ ٤٨ - - ٥٥٠,٥ ٤٨ 

 -٢الربنامج الفرعي   
الوقاية، والعالج وإعادة 

اإلدماج يف اجملتمع، 
 والتنمية البديلة

٦٩٢,٤ ١٦٣ ٣٣٦,١ - ٣٥٦,٣ ١٦٣ ٢٠٨,٧ ١٥٧ - ٢٥٩,٨ ٩٤٨,٩ ١٥٦ 

 -٣الربنامج الفرعي   
 مكافحة الفساد

- - - - - - - - 

 -٤الربنامج الفرعي   
 منع اإلرهاب

-  - - - - - - - 

 -٥الربنامج الفرعي   
 العدالة

٣٠٤,٥ ٣ - - ٣٠٤,٥ ٣ - - - - 

 -٦الربنامج الفرعي   
األحباث وحتليل 

 االجتاهات

٣٠٤,٩ ٣٣ ٣٨٩,٣ ٦٨٠,٧ ٢ ٢٣٤,٩ ٣٠ ٣٠٢,٢ ٢٢ - ٣٤٦,١ ٢ ٩٥٦,١ ١٩ 

 -٧الربنامج الفرعي   
 دعم السياسات

٢٦٢,٨ ٦ ٣٦٦,٢ ٢ ٣٩٩,٣ ١ ٤٩٧,٣ ٢ ٨٩٠,٩ ٣ ٦٧٠,١ ٢٧٥,٨ ١ ٩٤٥,٠ ١ 

 -٨الربنامج الفرعي   
التعاون التقين والدعم 

 امليداين

٢٣١,٦ ١٩ ٥٦١,٢ ٨ ٩٣٩,٦ ٧٣٠,٨٤ ٠٦٢,٠٥ ٩٢٤,٧٢٣ ٣٥٩,١٩ ٦ ٧٧٨,٢ ٦ 

 -٩الربنامج الفرعي   
دمات األمانة تقدمي خ

والدعم الفين إىل اهليئات 
التشريعية واهليئة الدولية 

 اتخدِّرملراقبة امل

٦٦٧,٣ ٤ - -٦٦٧,٣ ٦٩٥,٣٤ ١ - - ٦٩٥,٣ ١ 

 ٦٠٨,١ ١٢ ٨٣٠,٩ ١٠ ٨٠٥,١٩٩٩,٨٧٧٧,٤ ٨٦٢,٥١١ ١٠٢,٥٦ ١ ٨٤٠,١ ٣ دعم الربامج  

 ٦٣٨,١ ٣٣٩ ٨٨٠,٦ ٢٣ ١٨٩,٧ ٥٦٧,٨١١ ١٥٦,٦٣٠٤ ٤٥٧,٣٢٧٤ ٦٠٧,١١٧ ١٢ ٠٩٢,٢ ٢٤٤ اجملموع، ثانياً  
  
     التعديالت األخرى - ثالثاً

 - - - -(٦٧٣,٩ ٢)(٧١٠,٥ ١)(٩٦٣,٤) - التزامات هناية اخلدمة  

 - - - -(٦٧٣,٩ ٢)(٧١٠,٥ ١)(٩٦٣,٤)  - اجملموع، ثالثاً  

األرصدة املالية يف هناية   
   فترة السنتني

  )ثالثاً + ثانياً- أوالً(

٦٠٦,٣ ٢٠٧ ١٤٢,٧ ١٥ ٠٨٧,٢ ٣٧٦,٤٩ ٠٩٦,٠١٨٣ ٥٣٣,٦٢٢٢ ٦٠٤,٣١٢ ٩ ٩٥٨,٠ ١٩٩ 
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    صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  - باء  
موجز للوضع املايل لصندوق األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة               ٣٤يرد يف اجلدول      -١٨٠

توقـع أن تـنخفض اإليـرادات العامـة الغـرض مبقـدار             ومـن امل  ). صندوق برنامج اجلرميـة   (اجلنائية  
ــون دوالر ١,٤ ــة١٨,٣( ملي ــرة ماليــني ٧,٨مــن )  يف املائ  إىل ٢٠١٣-٢٠١٢ دوالر يف الفت
ــرة ماليــني ٦,٤ ــوال    . ٢٠١٥-٢٠١٤ دوالر يف الفت ــغ النفقــات مــن األم ــع أن تبل ومــن املتوق

 دوالر عـن مـستواها      ماليـني  ٣,٩ دوالر، ما ميثـل اخنفاضـا مقـداره          ماليني ٤,٧العامة الغرض   
 كانــت النفقــات ُترصــد يف هــذه احلالــة أيــضا مــن صــندوق ويف حــني. ٢٠١٣-٢٠١٢للفتــرة 

ات فإنه جيري احتواء ميزانية األموال العامة الغرض حتـسبا لالخنفـاض املتوقـع يف               خدِّربرنامج امل 
امة الغرض يـصل    وهذه التقديرات ستجعل رصيد األموال الع     . فترة السنتني اخلاصة ب اإليرادات  

  .٢٠١٥ دوالر يف هناية عام ماليني ٣,٧إىل 
 واجلرميـة مببلـغ    اتخدِّراملكتب املعين بامل  يف  ربامج  الوُيتوقَّع أن تزداد إيرادات تكاليف دعم         -١٨١
 إىل ٢٠١٣-٢٠١٢ مليـــون دوالر يف الفتـــرة ١٩,٩، مـــن ) يف املائـــة٢٠,٢( دوالر ماليـــني ٤,١

تكـاليف دعـم    مـن   نفقـات   الويتوقَّع أن تـزداد     . ٢٠١٥-٢٠١٤ مليون دوالر يف الفترة      ٢٤,٠
 مليــــون دوالر يف الفتــــرة ٢٠,٥مــــن )  يف املائــــة١١,٢( مليــــون دوالر ٢,٣الــــربامج مببلــــغ 

ــرة ٢٢,٨ إىل ٢٠١٣-٢٠١٢ ــرادات و. ٢٠١٥-٢٠١٤ مليـــون دوالر يف الفتـ ــادة يف إيـ الزيـ
النفقـات  يف  )  يف املائـة   ٢٢(دوالر   مليـون    ٥٠,٨البالغة   نتيجة للزيادة املتوقعة     يدعم الربامج ه  

 مليــون ٢٨١,٢ إىل ٢٠١٣-٢٠١٢ مليــون دوالر يف عــام  ٢٣٠,٤، مــن  الغــرضخصَّــصةامل
والزيادة املتوقعة يف نفقات تكاليف دعـم الـربامج ناشـئة مـن مـسعى               . ٢٠١٥-٢٠١٤دوالر يف   

ق برنـامج  ات وصـندو خـدِّر ملكتب على صندوق برنامج امليف القيد نفقات تكاليف دعم الربامج      
وقـد سـعى   . اجلرمية بالتناسب مع مستوى إيرادات تكاليف دعم الربامج اليت يدرَّها كل صندوق    

ــب امل ــدِّرمكتـ ــعياً خـ ــة سـ ــشطاًات واجلرميـ ــرتني     نـ ــزانييت الفتـ ــع ميـ ــد وضـ  ٢٠١١-٢٠١٠، عنـ
امج إىل مــا يعــادل علــى  ياطياتــه اخلاصــة بتكــاليف دعــم الــرب  إىل زيــادة احت،٢٠١٣-٢٠١٢و

األمن التعاقـدي   ضمان حتسني   ويرمي هذا التدبري إىل     . اجات املطلوبة لسنة واحدة   األقل االحتي 
للموظفني، وتوفري احلماية مـن حـدوث اخنفـاض غـري منظـور يف حجـم اإلجنـاز ومـن التـضخم                      
والتسويات النقدية، وإتاحة تصفية االلتزامات القانونية يف حالة اإلهنـاء املفـاجئ ألنـشطة ممولـة                

وستجعل هذه التقديرات رصـيد أمـوال تكـاليف دعـم الـربامج             . الغرض صةخصَّاملمن األموال   
 .٢٠١٥ مليون دوالر يف هناية عام ١٤,٢يصل إىل 

ــرادات امل   -١٨٢ ــاًخصَّـــصةوُيتوقـــع أن تـــشهد اإليـ  دوالر ماليـــني ٧,٠ مببلـــغ  الغـــرض اخنفاضـ
يـون دوالر    مل ٢٤٩,٧ إىل   ٢٠١٣-٢٠١٢ مليون دوالر يف الفتـرة       ٢٥٦,٧، من   )يف املائة  ٢,٧(
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 مليـون دوالر يف     ٢٣٠,٤كما ُيتوقع ازدياد حجم تنفيـذ الـربامج مـن           . ٢٠١٥-٢٠١٤يف الفترة   
 ونظـــرا للزيـــادة .٢٠١٥-٢٠١٤ مليـــون دوالر يف الفتـــرة ٢٨١,٢ إىل ٢٠١٣-٢٠١٢الفتـــرة 

 خصَّـصة املمـن املُتوقَّـع أن يـنخفض رصـيد األمـوال      أن  املتوقعة يف اإلجناز، تشري التقـديرات إىل        
ــالغ ال ــة عــام  ١٧٤,٤غــرض الب ــة ب مليــون دوالر ١١٦,٢ إىل ٢٠١٣ مليــون دوالر يف هناي نهاي

  .٢٠١٥عام 
    

  ٣٤اجلدول 
امللخص املايل لصندوق برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة : برنامج اجلرمية    

    ٢٠١٥- ٢٠١٤ و٢٠١٣- ٢٠١٢اجلنائية، 
 ٢٠١٥‐٢٠١٤ألولية امليزانية ا  ٢٠١٣‐٢٠١٢امليزانية املنقَّحة  

األموال اخلاصة 
 )أ(الغرض

األموال العامة 
  الغرض

تكاليف دعم 
 اجملموع  الربامج

األموال اخلاصة 
  )أ(الغرض

األموال العامة 
  الغرض

تكاليف دعم 
  اجملموع  الربامج

  
         التمويل -طاء

أرصدة الصندوق يف  - ألف  
 بداية فترة السنتني

٦٠٩,٧ ١٨٦ ٢٤٨,٠ ١٠ ٩٨٤,٤ ١ ٣٧٧,٣ ٦١٠,٢١٧٤ ٩٢٩,١١٨٣ ٤٣٢,٠٨ ٣ ٢٤٩,١ ١٧١ 

 ٦٠٩,٧ ١٨٦ ٢٤٨,٠ ١٠ ٩٨٤,٤ ١ ٣٧٧,٣ ٦١٠,٢١٧٤ ٩٢٩,١١٨٣ ٤٣٢,٠٨ ٣ ٢٤٩,١ ١٧١ اجملموع الفرعي، ألف  

         اإليرادات  - باء  

 ٣٦٤,٠ ١٣٩ - ٦٣٠,٠ ٥ ٧٣٤,٠ ٠٧٥,٧١٣٣ ١٤٨ -٩٥٤,٠ ٦ ١٢١,٧ ١٤١مسامهات الدول األعضاء  

ام الدول األعضاء اقتس  
 للتكاليف

٠٠٠,٠ ١٢ - - ٠٠٠,٠ ٩٦٢,٤١٢ ١٠ - - ٩٦٢,٤ ١٠ 

مسامهات املنظمات   
 احلكومية األخرى

٢٢٤,٦ ٩٠ - - ٢٢٤,٦ ٧٦٩,٧٩٠ ٨٣ - - ٧٦٩,٧ ٨٣ 

مسامهات املنظمات   
 الدولية

٦٥٠,٠ ٣ - - ٦٥٠,٠ ٢٣٦,٠٣ ٨ - - ٢٣٦,٠ ٨ 

 ٢٤١,٣ ٩ - - ٢٤١,٣ ٤٥٥,١٩ ٩ - - ٤٥٥,١ ٩ اهلبات العامة  

 ٧٢٩,٦ ١ ٦٠,٣ ٧٧١,١ ١٧٠,٧٨٩٨,٢ ٨٨٠,٠٩٢,٤٤ ١٩٨,٣ ٣ اإليرادات األخرى  

اجملموع الفرعي،   
 اإليرادات

٢٠٩,٥ ٢٥٦ ٦٠,٣ ٤٠١,١ ٦ ٧٤٨,١ ٦٦٩,٦٢٤٩ ٨٣٤,٠٩٢,٤٢٦٤ ٧ ٧٤٣,٢ ٢٥٦ 

 - ٧٧٤,٦ ٢٦ - (٧٧٤,٦ ٢٦) - ٧٨٣,٨ ٢٢ - (٧٨٣,٨ ٢٢) يدعم الرباجمتسوية ال  

 ٢٠٩,٥ ٢٥٦ ٨٣٤,٩ ٢٦ ٤٠١,١ ٦ ٩٧٣,٦ ٦٦٩,٦٢٢٢ ٢٦٤ ٨٧٦,٢ ٨٣٤,٠٢٢ ٧ ٩٥٩,٣ ٢٣٣ جملموع الفرعي،باءا  

اجملموع، أوالً   
 )باء+ألف(

٨١٩,٢ ٤٤٢ ٠٨٢,٩ ٣٧ ٣٨٥,٤ ٨ ٣٥٠,٩ ٢٧٩,٨٣٩٧ ٨٠٥,٤٤٤٨ ٢٦٦,٠٣١ ١١ ٢٠٨,٥ ٤٠٥ 

         النفقات  - ثانياً  

 ٣٠٦,٠ ١ ٨٠٤,١ ٥٠١,٩ -٠٤٣,٠ ٤٨٠,٤٥٦٢,٦١ -التوجيه التنفيذي واإلدارة  
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 ٢٠١٥‐٢٠١٤ألولية امليزانية ا  ٢٠١٣‐٢٠١٢امليزانية املنقَّحة  

األموال اخلاصة 
 )أ(الغرض

األموال العامة 
  الغرض

تكاليف دعم 
 اجملموع  الربامج

األموال اخلاصة 
  )أ(الغرض

األموال العامة 
  الغرض

تكاليف دعم 
  اجملموع  الربامج

 -١ الربنامج الفرعي  
مكافحة اجلرمية املنظمة 

عرب الوطنية واالجتار غري 
 اتخدِّراملشروع بامل

٥٢٣,٧ ٧٩ ٥٩٦,٧ ٤٤٨,٠ ٤٧٩,٠ ٤٤٠,٢٧٨ ٤٢٤,٧٥٦٢,٦٦٣ ٤٥٢,٩ ٦٢ 

 - ٢الربنامج الفرعي  
الوقاية والعالج وإعادة 

اإلدماج يف اجملتمع، 
  البديلةوالتنمية

٩٦٣,٣ ١  - - ٩٦٣,٣ ٢٢٨,٧١ ١ - - ٢٢٨,٧ ١ 

 - ٣الربنامج الفرعي  
 مكافحة الفساد

١٣٨,٢ ٤٦ ٣٨٩,٣ - ٧٤٨,٩ ٠٩٦,٥٤٥ ٣٢ -  - ٠٩٦,٥ ٣٢ 

منع  - ٤الربنامج الفرعي  
 اإلرهاب

٢١٨,٢ ١٧ ١٠٣,٣ - ١١٤,٩ ٧١٣,٢١٧ ١٥ - - ٧١٣,٢ ١٥ 

 - ٥الربنامج الفرعي  
 العدالة

٩١٨,٤ ٨٢ - ٠٢٠,٩ ١ ٨٩٧,٥ ٦٥٧,٧٨١ ٦٣ -٩١٧,٢ ٧٤٠,٥ ٦٢ 

 - ٦ الربنامج الفرعي  
 حتليل البحوث واالجتاه

١١٣,٧ ٤٤ ٢٩٢,٢ ٠١١,٥ ١ ٨١٠,٠ ٠٥٠,٠٤٢ ١٩٨,١٢٧٨,٢٤٧ ١ ٥٧٣,٧ ٤٥ 

 - ٧ الربنامج الفرعي  
 دعم السياسات

٧٠٦,٨ ٤ ٩٠٥,٠ ١  - ٨٠١,٨ ٥٨١,٧٢ ٥٣٥,٧٥ ٢  - ٠٤٦,٠ ٣ 

 - ٨ الربنامج الفرعي  
ون التقين والدعم التعا

 امليداين

٢٣٦,٧ ١٣ ٢٦٣,٢ ٨ ٤١٨,٣ ١ ٥٥٥,٢ ٤٢٩,٥٣ ٢١٢,٤١٧ ٩١١,٢٩ ٤ ٣٠٥,٩ ٣ 

 -٩ الربنامج الفرعي  
تقدمي خدمات األمانة 

والدعم الفين إىل هيئات 
اإلدارة واهليئة الدولية 

 اتخدِّرملراقبة امل

- - - - ٢١,٥ - - ٢١,٥ 

 ٥١٢,٠ ١٧ ٤٧٧,١ ١٠ ٢٨٤,٢ ٧٥٠,٧ ٣١٩,٥٦ ٣٨١,٩١٢ ٦٩٩,١٧ ٢٣٨,٥ ٤ دعم الربامج  

 ٦٥٨,٤ ٣٠٨ ٨٣٠,٩ ٢٢ ٦٨٤,٨ ٤ ١٤٢,٧ ٥٦٠,٠٢٨١ ٥٣٣,٤٢٥٩ ٦٣٠,٧٢٠ ٨ ٣٩٥,٩ ٢٣٠ اجملموع، ثانيا  

تسويات أخرى   - ثالثاً  
 لألرصدة املالية

        

تسوية اللتزامات هناية   
 اخلدمة غري املموَّلة

(٤٣٥,٢) (٦٥١,٠)(٠٢٣,٩ ١)(١١٠,١ ٢)- - - - 

 - - - -(١١٠,١ ٢)(٠٢٣,٩ ١)(٦٥١,٠) (٤٣٥,٢) اجملموع، ثالثاً  

األرصدة املالية يف هناية فترة   
 )ثالثاً+ثانياً-أوالً(السنتني 

١٦٠,٩ ١٣٤ ٢٥٢,٠ ١٤ ٧٠٠,٦ ٣ ٢٠٨,٢ ٦٠٩,٧١١٦ ٢٤٨,٠١٨٦ ٩٨٤,٤١٠ ١ ٣٧٧,٣ ١٧٤ 

  
  . األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالةتشمل الصندوق الفرعي ملعهد األمم املتحدة  )أ(  
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    املرفق األول
 ٢٠١٣-٢٠١٢ الغرض يف فتريت السنتني املخصَّصة التربُّعات توزيع    

    ٢٠١٥-٢٠١٤و
 الغــرض مببلــغ املخصَّــصةل مــن التربعــات وَّبرنــامج العمــل املمــرصــيد ُيتوقــع أن يزيــد   -١

 مليـون دوالر املتوقـع   ٤٧٤,٥لـغ  من مب  حبيث يرتفع ،  ) يف املائة  ٢٣,٤( مليون دوالر    ١١١,٢
  .٢٠١٥-٢٠١٤  السنتنيفترةيف  مليون دوالر ٥٨٥,٧ إىل ٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني لفترة
اجملـــال (حـــسب الربنـــامج الفرعـــي   للمخّصـــصات  تقـــسيماًن اجلـــدول أدنـــاه  ويبـــيِّ  -٢

ات خـدِّر  بامل عبة التابعة ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين         حسب الشُّ  و ، وحسب املنطقة  ،)املواضيعي
واجلرميــة ات خــدِّر بامل وحــسب صــندوق مكتــب األمــم املتحــدة املعــين     ،)املكتــب(واجلرميــة 

 فعـال   يوردهاوعالوة على املعلومات اليت     . وصندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية      
  علـى طلـب اللجنـة االستـشارية    ًء، يرد أدناه سرد حـسب املنطقـة بنـا   الرئيسي هلذه الوثيقة نت  امل

إىل أن يرصــد املكتــب بدقــة االحتياجــات اجلغرافيــة املــتغرية    الــداعيلــشؤون اإلدارة وامليزانيــة 
  .)E/CN.7/2005/9انظر (
    

     حسب املنطقةالتوزيع    
    أفريقيا والشرق األوسط    

 دوالر  مليـون  ٣٤,٤زيـادة قـدرها     حتـدث   يف أفريقيا والشرق األوسط، من املتوقع أن          -٣
 دوالر يف فتـرة     مليـون  ١٣١,٦ إىل   ٢٠١٣-٢٠١٢ يف فترة السنتني     مليون دوالر  ٩٧,٢من  (

طريـة املعتمـدة، والتمويـل املتلقّـى        ناداً إىل الـربامج اإلقليميـة والقُ      ، است )٢٠١٥-٣٠١٤السنتني  
ــة والتوقعــات    ــسنتني احلالي ــرة ال ــة يف فت ــسنتني  التمويلي ــرة ال هــذه  ُتعــزىو. ٢٠١٥-٢٠١٤لفت

 غــربللــة يف إطــار الــربامج اإلقليميــة  وَّع نطــاق األنــشطة املم توســيإىل بعيــد، إىل حــد ،الزيــادة
 .شرق أفريقيالأفريقيا، مبا فيه نيجرييا، وللدول العربية و

ففــي غــرب أفريقيــا، سيــستمر التركيــز علــى دعــم تنفيــذ خطــة العمــل اإلقليميــة للجماعــة    -٤
ار غــري املــشروع بــشأن معاجلــة تنــامي مــشكلة االجتــ ) اإلكــواس(االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا  

ات يف غـرب أفريقيـا، عـن طريـق التـدخالت اإلقليميـة        خـدِّر ات واجلرمية املنظمة وتعاطي امل    خدِّربامل
 .٢٠١٤-٢٠١٢والقُطريـــة يف إطـــار الربنـــامج اإلقليمـــي لغـــرب أفريقيـــا التـــابع للمكتـــب للفتـــرة 

ل ، يف ضــوء توســيع نطــاق خطــة عمــ ٢٠١٥عــام حــىت هنايــة الربنــامج هــذا وسيوّســع نطــاق 
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 الذي اعتمـده االحتـاد األورويب لـدعم        يتضمن التمويل ويف هذا السياق،    . اإلكواس للفترة ذاهتا  
للتنفيذ من جانـب املكتـب، تقـّدر تكلفتـه يف            أيضاإجناز اخلطة التنفيذية لإلكواس مكونا كبريا       

كمـا أن هـذا النـشاط الربنـاجمي        .  مليـون دوالر لفتـرة مخـس سـنوات         ١٥الوقت الراهن حبوايل    
لمكتـب مـن أجـل بنـاء القـدرات والتعـاون        ل اليابـان    ات اجلديدة من  تربعال، ومعه   ملمول حديثا ا

، ومنــع اتخــدِّراملومراقبــة ، والعدالــة اجلنائيــة، القــانوناإلقليمــي املتكــاملني يف جمــاالت إنفــاذ  
 أن يؤديـا    املنتظـر ، مـن    غينيـا  يف منطقة الساحل، واألمـن البحـري يف خلـيج            ،اجلرمية واإلرهاب 

وعـالوة علـى ذلـك،      . ىل إحداث زيادة ذات بالٍ يف حافظة مشاريع املكتب يف غرب أفريقيـا            إ
غرب أفريقيا املـشتركة بـني املكتـب ومكتـب          ساحل  بادرة  حة مل االستراتيجية اإلقليمية املنقَّ   نَّفإ

األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا التــابع إلدارة الــشؤون الــسياسية وإدارة عمليــات حفــظ الــسالم   
 بلـدان رائـدة خارجـة مـن حالـة       مخسة املنفذة يف    ،)اإلنتربول(ظمة الدولية للشرطة اجلنائية     واملن

أن حتظى مبزيـد     أيضا، من املنتظر    )بيساو وكوت ديفوار وليربيا   -وغينياوغينيا  سرياليون  (نزاع  
 .من اهتمام املاحنني

ــب       -٥ ــا واملكت ــاد األورويب ونيجريي ــني االحت ــسية ب ــشراكة الرئي ــشهد ال ــضمار ،وست  يف م
 أنــشطة مكافحــة الفــساد، وإصــالح قطــاع  يفواجلرميــة املنظمــة املتــصلة هبــا، وكــذاات خــدِّرامل

ارتفاعــا شــديدا يف األداء ومكافحــة اإلرهــاب، العدالــة، واالجتــار بالبــشر وهتريــب املهــاجرين،  
 ٢١أكـرب مـن   ر حاليا بأحجـام تنفيـذ سـنوية    يقدَّالذي ، ٢٠١٥-٢٠١٤املايل يف فترة السنتني    

علـى  عملـها   ب االرتقـاء مـسامهة مباشـرة يف مـساعدة نيجرييـا علـى            ويشكّل ذلك   . مليون دوالر 
 .يف تنفيذ خطة عمل اإلكواسالصعيد القطري 

عطـى األولويـة ملـساندة إصـالح العدالـة اجلنائيـة            يف الشرق األوسط ومشـال أفريقيـا، تُ       و  -٦
 على إصالح الـشرطة والـسجون،    يف املنطقة بأسرها، مع التركيز خصوصاً    القانونونظم إنفاذ   

فضال عن تدابري مكافحة الفساد واسترداد املوجـودات يف البلـدان اخلارجـة مـن حالـة ثـورة يف             
ومع إيالء االعتبار الواجب للوضع الـسياسي املتطـور يف بعـض البلـدان، يواصـل                . مشال أفريقيا 

ــات انتقا     ــيت متــر بعملي ــة وال ــة يف املنطق ــدان الواقع ــانون   املكتــب دعــم البل ــز ســيادة الق ــة لتعزي لي
 يـشكّل  ٢٠١٥-٢٠١١وسيظل الربنامج اإلقليمـي للـدول العربيـة للفتـرة           . ة الرشيد ةكموواحل

يف توسـيع نطـاق األنـشطة املُـضطلع هبـا يف            بـذلك    ُمسهماًاإلطار اجلامع للمساعدة يف املنطقة،      
ن وتــونس وجنــوب بلــدان جملــس التعــاون اخلليجــي، ويــسُند أيــضا املبــادرات الوطنيــة يف األرد 

وباإلضــافة إىل ذلــك فبينمــا . ومــصر والــيمنوليبيــا العــراق ولبنــان دولــة فلــسطني والــسودان و
،  كـال علـى حـدة      لبلدانالتدعيم  معدَّة خصيصا   سيداوم الربنامج اإلقليمي التركيز على أنشطة       

 ملكافحـة    املبـادرة العربيـة    سـياق سـيما يف     التعاون الدويل حيثما أمكن ذلـك، وال      أيضا  ج  سريوِّ
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 جملـس التعـاون اخلليجـي يف        بلـدان االجتار بالبشر، وكذا على املستوى دون اإلقليمي فيما بـني           
عمليـات أكثـر تركيـزا    تنفيذ ا يفضي إىل مبجماالت مجع البيانات عن اجلرمية وحتليلها وتقامسها،       

 . داخل البلدان وعلى الصعيدين اإلقليمي والوطينالقانونإلنفاذ 

ــام   -٧ ــا الربن ــا، وهــو   أم ــشرق أفريقي ــة  ج اإلقليمــي ل ــربامج املتكامل ــل ال  للمكتــب مــن أوائ
سيوضــع مــع و ،٢٠١٥-٢٠١٤ ، فقــد ُمــدِّد أجلــه إىل فتــرة الــسنتني ٢٠٠٩ يف عــام املعتمــدة
 عــدد هجمــات القراصــنة يف القــرن األفريقــي ورغــم أن.  جديــدبرنــامج إقليمــيوقتئــٍذ  النظــراء

ولــذلك . لمنطقــةل كــبرياً هاجــساً لتظــالقرصــنة  فــإن ٢٠١٢واحملــيط اهلنــدي اخنفــض يف عــام 
، ةالبحريـ ملكافحـة اجلـرائم   سيوسع املكتب أيضا نطاق برنامج مكافحة القرصنة ليصبح برناجما         

وعلى املستوى الوطين، ستستمر الـربامج يف التركيـز         . بغية دعم مزيد من التدخالت يف املنطقة      
وتوسـيع نطـاق األنـشطة يف الـصومال،         نيـا   يف كي على تعزيز إصـالح العدالـة اجلنائيـة والـشرطة           

 برنــامج مكافحــة القرصــنة، طبقــاً الســتراتيجية األمــم املتحــدة ملــساعدة الــصومال   يتجــاوز مبــا
 ذلك، سيزيد املكتب من دعمه حلكومـة إثيوبيـا لتعزيـز            إىل وباإلضافة. ٢٠١٥-٢٠١١للفترة  
جتــار باألشــخاص الار، ومنــه اجتــالد يف جهــوده املناهــضة لم العدالــة اجلنائيــة ومــساندة البلــنظــا

 ترمــي تــدخالت ذات أولويــة عاليــة إىل تعزيــز ،وعلــى املــستوى اإلقليمــي. وهتريــب املهــاجرين
البـشرية ومتالزمـة    نقـص املناعـة     فـريوس   قدرة الدول األعضاء يف شرق أفريقيا على الوقاية من          

 وفـضالً عـن   . الـسجون ، مبا يف ذلك تقـدمي الرعايـة والـدعم يف            )يدزألا(املكتسب  نقص املناعة   
عرب الوطنيـة، ومنـها اجلرميـة        اجلرمية املنظَّمة    ذلك، سيظل املكتب يقدم املساعدة التقنية يف جمال       

 .ويهدف إىل توسيع نطاقها بالتمويل اجلديد املرتقب، اليت تطال األحياء الربية

جعــل "ن ، الربنــامج اإلقليمــي اجلديــد بــشأ ٢٠١٣ويف اجلنــوب األفريقــي، اعُتمــد يف عــام    -٨
 ،"٢٠١٦-٢٠١٣ات للفتـرة  خـدِّر اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي يف مأمنٍ أكثر مـن اجلرميـة وامل   

نتظـر لـه أن يتلقـى متـويال إضـافيا يف            يف وضعه اجلماعة املـذكورة واملكتـب، ويُ       تشاركت  الذي  
عدالـة  الربنـامج اإلقليمـي األولويـات يف جمـاالت ال         هـذا   ويتناول  . ٢٠١٥-٢٠١٤فترة السنتني   

 ومتتــد.  والتنميــة،والــصحةغــري املــشروع، جتــار الاجلنائيــة، ومنــع اجلرميــة، واجلرميــة املنظمــة، وا
املـرأة ومتكـني ضـحايا اجلرميـة        اسـتخدام العنـف ضـد       من مكافحـة    املعتزمة  التدخالت الربناجمية   

ايــة  ورعيــدزألاالبــشرية ونقــص املناعــة فــريوس الوقايــة مــن إىل جتــار باألشــخاص والإىل منــع ا
املكتـب  سـيهدف   ،  هـذا الـدعم داخـل الـسجون؛ وفـضال عـن           تقدمي  ، مبا يف ذلك     املصابني هبما 

الفـساد  ملكافحـة   لبلدان يف املنطقـة يف جهودهـا املبذولـة          ا لدعممجع األموال لألنشطة    إىل  أيضا  
 .يف حق األحياء الربيةواجلرائم املرتكبة 
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    جنوب آسيا وشرقها واحمليط اهلادئ    
 ١١,٤نحــو أن تــزداد امليزانيــة العامــة جلنــوب آســيا وشــرقها واحملــيط اهلــادئ ب   ع توقَّــُي  -٩

 إىل ٢٠١٣-٢٠١٢ مليــون دوالر يف فتــرة الــسنتني ٣٠,٩مــن ، ) يف املائــة٣٧(مليــون دوالر 
مــد برنــامج  ويف جنــوب آســيا، اعتُ . ٢٠١٥-٢٠١٤ مليــون دوالر يف فتــرة الــسنتني   ٤٢,٣

ات خـدِّر  املعلى تـرويج سـيادة القـانون ومكافحـة     يركز  ٢٠١٥-٢٠١٣إقليمي لفترة السنتني    
وضـع  حاليـا ب  املكتـب   يقـوم   ويف جنوب شرق آسيا واحملـيط اهلـادئ،         . واجلرمية يف جنوب آسيا   

ستخدم هـذا الربنـامج     وسيُـ . ٢٠١٧-٢٠١٤جلنوب شـرق آسـيا للفتـرة        جديد  برنامج إقليمي   
 مع توخي اهلـدف العـام       ،ملكتباإلقليمي اجلديد كمنصة شاملة للمساعدة التقنية اليت يقدمها ا        

املتمثل يف تعزيز قدرة الدول األعـضاء واملؤسـسات يف املنطقـة علـى التـصدي بفعاليـة وبكيفيـة                   
وسيسعى الربنـامج إىل حتقيـق أقـصى        . واجلرمية والفساد واإلرهاب  ات  خدِّر امل منسقة لتحديات 

والـربامج القُطريـة يف     يع العامليـة    مع الربامج واملشاريع املوجودة يف املنطقة، مبا فيهـا املـشار          تآزر  
  .وفييت نام، وكذا مع الربنامج الذي جيري إعداده يف ميامنارإندونيسيا 

    
    وآسيا الوسطىغرب آسيا     

 ٢٤يف غرب آسيا وآسيا الوسطى، من املُتوقَّع حـدوث زيـادة يف حافظـة املـشاريع تبلـغ                  -١٠
 ٢٠١٣-٢٠١٢ر يف فتـــرة الـــسنتني  مليـــون دوال٨١,٥، مـــن ) يف املائـــة٢٩,٤(مليـــون دوالر 

ويتبـــع برنـــامج العمـــل يف هـــذه . ٢٠١٥-٢٠١٤ ماليـــني دوالر يف فتـــرة الـــسنتني ١٠٥,٥ إىل
املنطقــة الــربامج القطريــة األربعــة املعتمــدة، يف نطــاق األهــداف اإلقليميــة اجلامعــة الــيت يتوخاهــا     

، والـذي انطلـق متامـا    ٢٠١١م الربنامج اإلقليمي ألفغانستان والبلدان اجملـاورة الـذي أُطلـق يف عـا          
 وُمــدِّد إىل ســنة  ٢٠١٣-٢٠١٢مــن ناحيــة األداء املــايل يف النــصف الثــاين مــن فتــرة الــسنتني        

ــادرة     . ٢٠١٥ ــة الناجحــة، كاملب ــدخالت اإلقليمي ويف هــذا اإلطــار، سيواصــل املكتــب تيــسري الت
الـيت تـشمل أفغانـستان      وباكـستان واملبـادرة     ) اإلسـالمية -مجهوريـة (الثالثية بني أفغانستان وإيران     

وطاجيكستان وقريغيزستان، وكلتامها هتدفان إىل حتقيـق التعـاون عـرب احلـدود علـى إنفـاذ قـوانني                   
وسـيبين املكتـب أعمالـه علـى املـساعدة          . ، وسيواصـل تعزيـز هـذه التـدخالت        اتخدِّرمكافحة امل 

نائيـة، مـع التركيـز بوجـه     املقدمة إىل البلدان يف املنطقة يف جماالت التعاون الدويل علـى األمـور اجل             
ــى         ــب عل ــدة يف جمــال خفــض الطل ــادل املمارســات اجلي ــى اســترداد املوجــودات، وتب خــاص عل

، وحتــسني تنــسيق التــدريب علــى إنفــاذ القــانون، وكــذلك حتــسني وتركيــز البحــوث    اتخــدِّرامل
ات يف  وسيـساند الربنـامج اإلقليمـي بنـاء القـدر         . وقياس األثر علـى املـستويني القُطـري واإلقليمـي         

 . وجهود مراقبة السالئف على الصعيد اإلقليمياتجمال التحليل اجلنائي واالستخبار
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يات دِّ التحــ٢٠١٤-٢٠١١طــري للفتــرة بة ألفغانــستان، يعكــس الربنــامج القُ وبالنــس  -١١
ب الوضـع األمـين اإلقليمـي واآلثـار املترتبـة علـى احلالـة              املتزايدة يف جمال التنفيذ النامجة عن تقلّـ       

بإسـناد مزيـد مـن املـسؤوليات إىل األمـم املتحـدة             وذلـك    ومـا بعـدها،      ٢٠١٤يف عـام    ة  السائد
ث، وويف جمـال البحـ    ). أي بواسـطة الـصناديق االسـتئمانية      (وكذا إتاحة املـوارد بطرائـق خمتلفـة         

، أفغانـستان حلكومـة    القدرات والوظائف السياسية والتنـسيقية    سيظل الربنامج يهدف إىل دعم      
إطار برنـامج بنـاء القـدرات       التدابري املتخذة يف    كما أن   . اتخدِّر مكافحة امل  ال سيما يف ميدان   

ولتتـضمن  لتـشمل احلـدود الـشمالية للبلـد         أكثر  مراقبة احلدود وإنفاذ القانون ستتوسع      يف جمال   
ويف جمـال العدالـة اجلنائيـة،        .ط مع بلـدان أخـرى ووكـاالت شـريكة إقليميـة           إقامة عالقات ترابُ  
ى اإلســهام يف إصــالح قــانون العقوبــات وتعزيــز اجلهــود الوطنيــة املناهــضة    ســيقع التركيــز علــ 

للفساد؛ وسوف تقترن هذه اجلهود حبافظـة متزايـدة لألنـشطة تـشمل قـضايا الـصحة ومـصادر                   
بفــــريوس نقــــص املناعــــة واإلصــــابة ات خــــدِّر املتعــــاطيتزايــــد معــــدالت الــــرزق وتتنــــاول 

ل رصـد   وسيواصَـ . خاش يف املقاطعات املعرضة هلـا     ومتنع العودة إىل زراعة اخلش    األيدز  /البشرية
ــام بعمــل حتليلــي إنتــاج األفيــون، مبــا يف ذلــك   اد الــسياسي واجلرميــة  جديــد بــشأن االقتــص القي

مـن  حـدَّد   قياسا علـى معـامل مرجعيـة تُ       ات، وعلى اخلصوص رصد التقدم احملرز       خدِّروتعاطي امل 
 .اترخدِّحة ملكافحة املقَّخالل االستراتيجية الوطنية املن

، مـا فتـئ املكتـب يقـدم         ٢٠١٠طـري يف عـام      باكستان، ومنذ إطالق الربنامج القُ    ويف    -١٢
دعمــا متزايــدا حلكومــة باكــستان، مــع التركيــز الربنــاجمي الرئيــسي علــى إدارة مراقبــة احلــدود    

ــصادية، وعلــى خفــض الطلــب علــى امل      ــة االقت ، وعلــى اتخــدِّركوســيلة لتحــسني األمــن والتنمي
لة بالوقاية من فريوس نقـص املناعـة البـشرية، فـضال عـن بنـاء القـدرات اخلاصـة يف                     اخلدمات املتص 

وألن باكـستان بلـد     . ميدان مجع وحتليل البيانات والتحاليل اجلنائية ومراقبـة احلاويـات والـسالئف           
 فقد ُنفّذ فيه الربنامج القُطري بتنسيق وثيق مع فريق األمم املتحـدة           " توحيد األداء "رائد يف مبادرة    

تطبيـق  بعـد    ٢٠١٥-٢٠١٤القُطري يف باكستان، وهذا تطور ستزداد أمهيتـه أثنـاء فتـرة الـسنتني               
 ".ميزانية األمم املتحدة الواحدة"منوذج 

طـري يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية، رغـم بعـض             الربنـامج القُ  أن يواصـل    ومن املتوقـع      -١٣
ــات  ــة، العقب ــدمي االتمويلي ــا   تق ــاً ألولوي ــة دعم ــساعدة التقني ــصلة   مل ــة مت ــة معّين  ت وخطــط وطني

 التعــاون الثنــائي  تــسهيل) أ: (، مــن خــالل مــا يلــي   واجلرميــة والعدالــة والفــساد  ات خــدِّربامل
والقواعـد  واملعـايري   االتفاقيـات   تـرويج   ) ب(واإلقليمي والدويل مع مجهورية إيـران اإلسـالمية؛         

نامج بشدة علـى القـضايا   وسريكز الرب.  والصادرة من األمم املتحدةواملمارسات اجليدة الدولية 
مـع الـسلطات    ذ بالتعـاون الوثيـق       وسـينفَّ  ،وبالـصحة ات  خـدِّر  امل املتعلقة باحلد من الطلـب علـى      
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مـع   بتعـاوٍن وثيـق   أيـضا ، ولكـن  )جمموعة دبلـن الـصغرى  (احمللية ومع فريق التنسيق بني املاحنني   
 .مبادرات إقليمية، مثل منظمة التعاون االقتصادي

لمخطــــط ل برنــــامج عمــــل املكتــــب يف آســــيا الوســــطى نتيجــــة طــــوريتتوقــــع أن وُي  -١٤
 الـذي  املعتمـد مـؤخرا،      ٢٠١٥-٢٠١٢االستراتيجي آلسيا الوسـطى وجنـوب القوقـاز للفتـرة           

. الرؤيــة االســتراتيجية ملــساعي املكتــب اجلاريــة واملخطــط هلــا يف منطقــة آســيا الوســطى    يــوفِّر 
للمكتـب  مع اهليكـل التنفيـذي الـراهن        ي   القوقاز يف املخطط االستراتيج    إدراج جنوب ويتوافق  
طـري جديـد   قُكما أن برنامج املكتب آلسيا الوسطى سيستفيد من إطـالق برنـامج             . يف امليدان 

ات وللتماســك خــدِّر املمكافحــةعمليــات إلجنــازات اإلقليميــة يف  لوتعزيــزاً . يف قريغيزســتان
قليمي ألفغانـستان والبلـدان     يف عمل املكتب، يكّمل املخطط االستراتيجي الربنامج اإل       النظامي  
أنــشطة يف نطــاق هــذا النــهج اإلقليمــي، وضــع التــصورات لعــدة وقــد جــرى . ويعــززهاجملــاورة 

املركز اإلقليمـي للمعلومـات والتنـسيق يف آسـيا الوسـطى             لعملية جعل اصة الدعم املتواصل    خبو
الئفهما أكثــر فاعليــة ات العقليــة وســؤثِّرواملــات خــدِّر باملاملعــين مبكافحــة االجتــار غــري املــشروع

 ومركـز  ،خليـة التخطـيط املـشتركة الـيت أُنـِشئت يف طهـران        املركـز و  هذا  وضمان االتصال بني    
 وكيانـات أخـرى ذات صـلة، السـيما يف           ،إنفاذ القـانون جلنـوب شـرق أوروبـا يف بوخارسـت           

الـيت  الكيفيـة   ومـع تزايـد فهـم       .  ومـا بعـدها    ٢٠١٤ضوء الفترة االنتقالية يف أفغانستان يف سـنة         
لتـهريب  ") الـدرب الـشمايل    "ُيـسّمى (دروب االجتـار الرئيـسية      أحـد   آسـيا الوسـطى     تشكل هبا   

إىل االحتاد الروسي وأوروبـا فـإن مـن املتوقـع أن تطـرأ يف غـضون فتـرة                   األفغانية  املواد األفيونية   
ة اصــة يف جمــال مكافحــوخب، املنطقــة دون اإلقليميــةيف إجنــاز الــربامج يف أخــرى الــسنتني زيــادة 

وسيواصــل املكتــب، مبــشاريعه الرئيــسية املتعلقــة بإنفــاذ القــانون، تــرويج التعــاون    . اتخــدِّرامل
 لقــانون يف املنطقــة علــى منــع اجلرميــة املتــصلة إنفــاذ ااإلقليمــي وتعزيــز قــدرة وكــاالت ودوائــر  

. دوليـة مبـستويات   التدريب اجليد على مواضيع إنفاذ القانون اجلوهرية        توفري  وعلى  ات  خدِّربامل
نـستان  اوسيحّسن املكتب قدرة وكاالت إنفاذ القانون التابعة ألفغانستان وأوزبكـستان وتركم          

 . عرب احلدودبينهان وطاجيكستان وقريغيزستان والتعاو
الــشراكات  تعزيــز  وســيعمل املكتــب، لــدى تنفيــذه لرباجمــه يف هــذه املنطقــة، علــى          -١٥

ن االقتــصادي، ومنظمــة معاهــدة األمــن والتنــسيق مــع املنظمــات اإلقليميــة، مثــل منظمــة التعــاو
املشترك، ومنظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا، واالحتـاد األورويب، ومنظمـة شـنغهاي للتعـاون،                 

 مـع منظمـات أخـرى متعـددة األطـراف       منخرطـاً وسيبقى املكتب   . الدول املستقلة وكومنولث  
أفغانـستان، ومركـز    على املستوى القطـري، وبـاألخص مـع بعثـة األمـم املتحـدة للمـساعدة يف                  

األمـم املتحــدة اإلقليمــي للدبلوماسـية الوقائيــة يف آســيا الوسـطى، واالحتــاد األورويب، وبرنــامج    
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يف مواصـلة تطـوير     كـاالت األمـم املتحـدة والبنـك الـدويل،           وغـري ذلـك مـن و      األغذية العـاملي،    
نفيذيـة  إىل إقامـة شـراكات ت     حافظة مشاريعه يف منطقة غرب آسيا وآسيا الوسـطى، وسيـسعى            

  .منائي واملنظمة الدولية للهجرةجديدة مع برنامج األمم املتحدة اإل
    

    وجنوب شرق أوروباأوروبا الشرقية     
ــاأوجنـــوب شـــرق يف   -١٦ ــامج  ترشد يف التوجُّـــس، ُيـــروبـ ــتراتيجي للمكتـــب بالربنـ ه االسـ

ا،  يف فيينـ   ٢٠١٢مـايو   /طلـق يف أيـار     الذي أُ  ،)٢٠١٥-٢٠١٢(أوروبا  جلنوب شرق   اإلقليمي  
وعند تقدمي امليزانية احلاليـة،     . ٢٠١٥عام  هناية   مليون دوالر حىت     ١٤,٧قدرها  مبيزانية متوقعة   

مس مـن    ماليني دوالر لتنفيذ الربنامج اإلقليمي، والـتُ       ٣,٩بنحو  مع أو أُعلن التربع     كان قد جُ  
يـد أنـه    ب؛٢٠١٥-٢٠١٤ يف فترة الـسنتني   ماليني دوالر٣,٥متويل إضايف قدره    توفري  املاحنني  

مبلـغ جديـد    ُجمـع    مـا وإذا  .  اإلقليمـي  عـن التـربع بـأي مبلـغ جديـد للربنـامج           اآلن  علن إىل   مل يُ 
 ستخدم للتركيز على مكونات الربنامج اإلقليمي اليت تعاجل بناء القدرة علـى مكافحـة           سوف يُ ف
 وسـيادة   الوكاالت اإلقليميـة واألقاليميـة،    الربط الشبكي بني    وإنفاذ القوانني، وعلى    ات  خدِّرامل

نقـص املناعـة    فريوس  واحلد من الطلب، والوقاية من      وجهود مكافحة االجتار بالبشر،     القانون،  
ــة ومكافحــة الفــساد  خــط أســاس بيانــات وإجيــاد  ،يــدزألا/البــشرية . جديــدة يف قطــاعي العدال

ــا ويواصــل املكتــب   ــره يف فيين ــامج اإلقليمــي   مــن مق ــداين  وأداء إدارة الربن وظــائف مكتــب مي
أوروبــا، بواســطة فريــق صــغري متفــاٍن يف إطــار فــرع الــربامج املتكاملــة    نــوب شــرق إقليمــي جل
 إقامــة شــراكات موســعة مــع منظمــات إقليميــة كمركــز جنــوب شــرق  املتوقّــعومــن . والرقابــة

  واألكادمييــة الدوليـــة التركيـــة ملكافحـــة ، وجملــس التعـــاون اإلقليمـــي ،أوروبــا إلنفـــاذ القـــانون 
وعـالوة علـى ذلـك،      . هلـا مقـاّر حمليـة     الـيت   دوليـة   النظمـات   امل، ومع   واجلرمية املنظمة ات  خدِّرامل

 يف إطــار مبــادرة ميثــاق  -إدراج التــآزر مــع األنــشطة اجلديــدة اخلاصــة مبنطقــة البلقــان   جيــري 
 .إدارتهضمن تصوره، مبا يف ذلك ضمن هذا الربنامج اإلقليمي و ضمن -باريس 

ملكتـب لتحقيـق    عمليـات ا  ات االستراتيجية ل  با الشرقية، يعاد النظر يف التوجه     وويف أور   -١٧
ــة عــام  . والتكامــلمزيــد مــن التماســك   ، حــدث مزيــد مــن االخنفــاض يف  ٢٠١٢وحبلــول هناي

الوقايـة مـن   الكـبري املتعلـق ب  شروع املـ  إمتـام ، علـى إثـر       برامج املكتب يف االحتاد الروسـي      حافظة
ليص حجم الوجود الـدويل، مـن    وتقورعاية املصابني هبما،    يدز  ألا/البشريةفريوس نقص املناعة    

الواليــات املتحــدة للتنميــة املــاحنني للمكتــب، ومنــهم وكالــة املقــدم مــن تمويــل الاء خفــض جــرَّ
يف  اتاالحتـاد الروسـي تنفيـذ برنـامج للتـدريب علـى بنـاء القـدر               ومع ذلك فقـد دعـم       . الدولية
 ٧٠٠ ٠٠٠ه يــل للمــشروع قــدر ومتمــع إنفــاذ القــانون يف آســيا الوســطى وأفغانــستان،  جمــال 
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علــى متويــل  ٢٠١٥-٢٠١٤؛ ومــن املتوقــع احلــصول للفتــرة دوالر مقــدَّم مــن حكومــة اليابــان
ويواصـل املكتـب    .  هـذا العمـل إىل مرحلـة ثانيـة         مـن أجـل متديـد     إضايف من نفس اجلهـة املاحنـة        

احلـايل   مكتـب الربنـامج   حتويـل   احتمـال    بـشأن أيضا االضطالع مبشاورات مع االحتاد الروسـي        
يف االحتـاد الروسـي إىل مكتـب اتـصال وشـراكة يف             ات واجلرميـة    خـدِّر املعـين بامل  لمكتب  لالتابع  

تـستخدمها احلكومـة املـضيفة    األمـر الـذي سـيوفر منـصة لكـي           ،  ٢٠١٥-٢٠١٤فترة الـسنتني    
وللتعـاون علـى تـدعيم التعـاون        القائمـة   لتعزيـز الـشراكات     ات واجلرميـة    خدِّرواملكتب املعين بامل  
 . ٢٠١٥-٢٠١٤مي يف فترة السنتني اإلقليمي واألقالي

 ماليـني دوالر بـشأن الوقايـة        ٦ومن املتوقَّع أن يتلقى املشروع اإلقليمي الذي تبلغ قيمتـه             -١٨
ــشرية    ــة الب ــريوس نقــص املناع ــا     /مــن ف ــصابني هبمــا يف آســيا الوســطى وأوكراني ــة امل ــدز ورعاي األي

املتعلق لشق  ل ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني   ومجهورية مولدوفا مبلغا إضافيا قدره مليونا دوالر يف فترة        
 دوالر يف ٤٠٠ ٠٠٠وفيمــــا خيــــص مجهوريــــة مولــــدوفا، حــــشد املكتــــب حــــوايل . بأوكرانيــــا

. ٢٠١٥-٢٠١٤ ملكافحـــة االجتـــار بالبـــشر، وجيـــري التنفيـــذ طـــوال فتـــرة الـــسنتني  ٢٠١٣ عـــام
ت االجتـار بالبـشر     بيالروس، يعزز املكتب شراكته االستراتيجية وتعاونه التقين احملتمل يف جمـاال           ويف

وأوكرانيـا ومجهوريـة مولـدوفا      . األيـدز /ومكافحة الفساد والوقاية من فريوس نقص املناعـة البـشرية         
 .٢٠١٥-٢٠١٤كلتامهــا بــصدد االنــضمام إىل الربنــامج العــاملي ملراقبــة احلاويــات لفتــرة الــسنتني    
 منولـث الـدول   كووعلى الصعيد اإلقليمـي، يـستعرض املكتـب بروتوكولـه احلـايل للتعـاون مـع                 

العمليـات  ع يف   ومثـة آفـاق للتوسُّـ     . تملة يف املنطقة  القيام بعمليات مشتركة حم   ويتوخى   ،املستقلة
 عمـل زيـادة متويـل   ل الطريـق  ميّهـد يف املنطقة مع التركيز على التعاون اإلقليمي والدويل، مـا قـد         

  . يف املنطقةاملكتب
    

    ي أمريكا الالتينية والكاريب    
رتقــب أن ي، وعلــى أســاس التوقعــات احلاليــة للتمويــل، ُي لالتينيــة والكــاريبيف أمريكــا ا  -١٩

نتظـر  يف امليزانيـة العامـة، الـيت يُ      )  يف املائـة   ٨,٦( ماليـني دوالر     ٩,٧حتدث زيادة طفيفة قـدرها      
 مليــون ١٢٢,٤ إىل ٢٠١٣-٢٠١٢ مليــون دوالر يف فتــرة الــسنتني   ١١٢,٧أن ترتفــع مــن  

يف املنطقـة والقيـادة   القائمة  التقنية اتويف ضوء القدر. ٢٠١٥-٢٠١٤دوالر يف فترة السنتني     
ات خـدِّر  امل اليت متارسها بعـض الـدول األعـضاء علـى املـستويني اإلقليمـي والـدويل يف مكافحـة                  

سـيما مـن خـالل إقامـة         رئيـسية، ال  البلـدان   الواجلرمية، ميـتِّن املكتـب عالقاتـه االسـتراتيجية مـع            
ــب  يف يف املكــسيك أُنــشئ أول مكتــب مــن هــذه املكاتــب     وقــد . شراكةالــتــصال واالمكات

، ومــن املتوقَّــع أن يفــضي هــذان املكتبــان إىل  ٢٠١٣ يف الربازيــل يف عــام والثــاين ٢٠١٢ عــام
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 وعـالوة علـى ذلـك     . تيجية مـع املكتـب     بالـشراكة االسـترا    نياحلكومتهاتني  التزام  زيادة تدعيم   
منــها الربازيــل وبنمــا وكولومبيــا    و،  يف املنطقــة املوجــودةفــإن العديــد مــن الــدول األعــضاء    

ات خـدِّر  املعـين بامل   لمكتـب التابعـة ل  كاتـب   املواملكسيك، تسهم بالفعل إسهاما كبريا يف هيكل        
لتغــدو منطقــة ي تتطــور  منطقــة أمريكــا الالتينيــة والكــاريبفــإنَّ لــذا و. واجلرميــة ومــالك موظفيــه
نطقـة بالتـدريج أيـضا إىل أن تعمـل          وستـسعى املكاتـب امليدانيـة يف امل       . شراكة حقيقية للمكتب  

التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب،        وحفـز   املبادرات اإلقليمية   من أجل زيادة تعزيز     ،  حقيقيةكشبكة  
 .ي وهذا ما تروج له وتنفذه بالفعل بنجاح بعض الدول األعضاء يف أمريكا الالتينية والكاريب

 مليــون ٢٦,٦ مــا قيمتــه ســينجز أنــهر مكتــب االتــصال والــشراكة يف الربازيــل  دِّويقــ  -٢٠
ــسنتني   ــرة الـ ــشمل ٢٠١٥-٢٠١٤دوالر يف فتـ ــذا، ويـ ــوطين   هـ ــل الـ ــامج املتكامـ ــضا الربنـ  أيـ

األولويـات  إحـدى  ترويج التعاون بني بلدان اجلنوب     وميثل  . ٢٠١٤-٢٠١١غواي للفترة   البار
نقــص وفــريوس سيواصــل أيــضا التركيــز علــى الــصحة،  الــذي االســتراتيجية ملكتــب الربازيــل، 

وبالنـسبة  .  ومكافحـة الفـساد    ،، ومنع اجلرميـة   اتخدِّرواحلد من الطلب على امل    البشرية،  ة  املناع
قـدرة مـستدامة علـى    إنشاء على يركز  ، سيظل املكتب املذكور     ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة السنتني   

 .على اجملال املهم املتمثل يف االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرينوالبحث 

 ممثـل جديـد للمكتـب       ٢٠١٣يِّن يف عـام     ة القوميـات، حيـث عُـ      ويف دولة بوليفيا املتعدد     -٢١
ات واجلرميــة، ينفّــذ املكتــب القُطــري حاليــا أنــشطة تغطــي اجملــالني االســتراتيجيني  خــدِّراملعــين بامل

، واألحبــاث )ات وفــريوس نقــص املناعــة البــشريةخــدِّرال ســيما مــسألة امل(الــصحة وســبل العــيش 
ومكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيـة، والفـساد، واالجتـار          وحتليل االجتاهات، ودعم السياسات،     

وسـيقع  . ٢٠١٥-٢٠١٤ ماليني دوالر لفتـرة الـسنتني        ٤,٦وُيتوقع أن يبلغ التنفيذ     . اتخدِّربامل
 ،دولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات       إىل  طـري   ، يف الدعم الـذي يقدمـه املكتـب القُ         التركيز أساسا 

ميـــة البديلـــة؛  والتن،وإعـــادة التأهيـــلوالعـــالج الوقايـــة  )أ(: ليـــةعلـــى اجملـــاالت املواضـــيعية التا
 مكافحـة الفـساد واجلرميـة املنظمـة      )ج(؛  والتحاليـل اجلنائيـة    األحباث وحتليـل االجتاهـات،     )ب(

 .عرب الوطنية

ويواصل املكتب القُطري لكولومبيا تنفيذ أحد أعلى مستويات إجناز الربامج على نطاق              -٢٢
.  خالل أنشطة التنمية البديلة اليت متول حكومة كولومبيا القسط األعظم منهاالعامل، وخباصة من 

وجتـدر اإلشـارة    .  ماليـني دوالر   ٦٧,٧ مببلـغ    ٢٠١٥-٢٠١٤ويقّدر إجناز الربامج لفترة السنتني      
وباتــت  ٢٠١٣-٢٠١٢أيــضا إىل أن حافظــة املــشاريع القُطريــة قــد تعــّززت أثنــاء فتــرة الــسنتني  

 جمــاالت مواضــيعية هامــة، مثــل مكافحــة الفــساد واجلرميــة احلــضرية  تــدخالت يفتــشمل أيــضا 
 .واالجتار باألشخاص
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ملكـسيك عـدة مـشاريع تغطـي        يف ا وتشمل حافظة مشاريع مكتب االتصال والشراكة         -٢٣
 اصـة وخب(والـصحة وسـبل العـيش      والعدالـة،   ،  االجتاهاتوحتليل  لألحباث  اجملاالت االستراتيجية   

عـرب الوطنيـة واالجتـار     اجلرميـة املنظَّمـة     وكذا مكافحة ) البشريةملناعة  نقص ا ات وفريوس   خدِّرامل
هـذا  و.  ماليـني دوالر   ٣,٥ يف فترة السنتني إىل      الربنامجع أن ينخفض تنفيذ     توقَّوُي. اتخدِّربامل

مــا أُدخــل علــى حافظــة املــشاريع التــشغيلية مــن تعــديالت   فقــط االخنفــاض املتوقــع ال يعكــس 
 وعلـى  ،أيـضا بـل   ٢٠١٢ديـسمرب  /ة االحتادية يف املكسيك يف كانون األول     ر اإلدار بتغيُّمرتبطة  

 بنقــل اإلدارة العامــة حلافظــة املــشاريع اإلقليميــة     ٢٠١٣اخلــصوص، القيــام يف منتــصف ســنة    
ي، إىل املكتـب اإلقليمــي يف   ات واجلرميـة، يف أمريكــا الالتينيـة والكــاريب  خــدِّرللمكتـب املعـين بامل  

ــا ــادرات . بنمـ ــز املبـ ــسيك    وتركـ ــسلطات يف املكـ ــع الـ ــا مـ ــا حاليـ ــاوض عليهـ ــري التفـ الـــيت جيـ
 علــى جمــاالت منــع اجلرميــة، والتنميــة البديلــة، واحلــد مــن الطلــب علــى  ٢٠١٥-٢٠١٤ للفتــرة

، وإصــالح العدالــة والــسجون، ومكافحــة الفــساد، وتــرويج التعــاون بــني بلــدان         اتخــدِّرامل
 .اجلنوب

ي يف بنمــا، التــابع للمكتــب املعــين    والكــاريبوســيطلق املكتــب اإلقليمــي ألمريكــا الوســطى   -٢٤
 ،٢٠١٦-٢٠١٤ي للفترة     ، برناجما إقليميا جديدا للكاريب    ٢٠١٤ات واجلرمية، يف أوائل عام      خدِّربامل

ات خــدِّر باملكتــب املعــيناملوســريكز . ســتراتيجية اجلرميــة واألمــن للجماعــة الكاريبيــة  دعمــا ال
ضاء  ألمريكـا الوسـطى، الـيت وضـعتها الـدول األعـ            واجلرمية على دعم تنفيـذ اسـتراتيجية األمـن        

اإلمجــايل إلجنــاز ويبلــغ مقــدار ا. منظومــة تكامــل أمريكــا الوســطىالواقعــة يف املنطقــة يف إطــار 
حافظـة  وتركـز  . ٢٠١٥-٢٠١٤تني  ماليـني دوالر لفتـرة الـسن    ٩,٥املتوقع للمكتب اإلقليمي    

اد، وإصـالح الـسجون، واحلـد مـن         املشاريع يف املقـام األول علـى جمـاالت مثـل مكافحـة الفـس              
 . ومكافحة اجلرمية املنظمة،، ومراقبة احلدوداتخدِّرالطلب على امل

أيـضا  الـذي يغطـي   وواجلرميـة،  ات خـدِّر  بامل لمكتـب املعـين   لويقّدر مكتـب بـريو التـابع          -٢٥
ــسنتني     ــرة ال ــازه لفت ــغ إجن ــوادور، أن يبل ــه ٢٠١٥-٢٠١٤ إك ــا قيمت ــني دوالر١٠,٦  م .  مالي

 علـى جمـايل الـصحة وسـبل         اشـديد ا   املكتـب تركيـز    هـذا ساعدة التقنيـة الـيت يقـدمها        وتشمل املـ  
أيــضا املــساعدة  وتغطــي). البــشريةنقــص املناعــة فــريوس وات خــدِّرمــسألة املســيما  ال(العــيش 
  .اتخدِّرعرب الوطنية واالجتار بامل اجلرمية املنظَّمة ومكافحةاالجتاهات ث وحتليل والبح
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برنامج العمل امل

موَّل من التربُّ
عات 

املخصَّصة
ض يف فتريت السنتني 

 الغر
٢٠١٢

-
٢٠١٣
 

و
٢٠١٤

-
٢٠١٥

 
)

مباليني دوالرات الواليات املتحدة
(  

  
 

صندوق برنامج األمم املتحدة 
  

ملراقبة امل
خدِّرات

 

صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية 
  

والعدالة اجلنائية
 

جمموع أموال صندوقي مكتب األمم املتحدة 
املعين
 ب

املخدِّرات 
واجلرمية

  

 
٢٠١٢
‐

٢٠١٣
٢٠١٤
‐

٢٠١٥
)

نسبة 
التغيري املئوية  
(
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‐
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٢٠١٤
‐

٢٠١٥
)

نسبة 
التغيري املئوية  
(

٢٠١٢
‐

٢٠١٣
 

٢٠١٤
‐

٢٠١٥
 

)
نسبة 

التغيري املئوية  
(  

ألف
 -  

حسب املوضوع احملوري
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
التوجيه التنفيذي واإلدارة

 
١
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٦٨٧
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٪
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- 
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- 

١
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 ٦٨٧
,٤

 
(٣٦
٪
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١-

  
مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب 

الوطنية واالجتار غري 
املشروع بامل

خدِّر
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٩٪
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 ١١٤
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١٠
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٩
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(٨٪
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٩-  

تقدمي خدمات األمانة 
والدعم الفين إىل اهليئات 
التشريعية واهليئة الدولية 

ملراقبة امل
خدِّر
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١٧٥
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,١

 
 ٩٩٩

,٨
 

(٧٤
٪

) 
٤

 ٢٣٨
,٥

 
٦

 ٧٥٠
,٧

 
٥٩
٪

 
٨

 ٠٧٨
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٢٨١
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صندوق برنامج األمم املتحدة 
  

ملراقبة امل
خدِّرات

 

صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية 
  

والعدالة اجلنائية
 

جمموع أموال صندوقي مكتب األمم املتحدة 
املعين
 ب

املخدِّرات 
واجلرمية
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‐
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٢٠١٤
‐

٢٠١٥
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التغيري املئوية  
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‐

٢٠١٥
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 ٤١٤
,١
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العامل
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٩٠
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١٤٩

 ٧٦٦
,٨
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جيم
-  
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٢١٧
 ٩٥٣

,٨
 

٢٦٦
 ٩٩٦
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٢٣
٪

 
٩٠
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 حتليل السياسات 
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 ٧٨٦
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 ٧٥٠
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٩

 ١٨٥
,٥
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مكتب املدير التنفيذي

 
١

 ٠٧٣
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 ٦٨٧
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- 
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اجملموع
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يشمل الصندوق الفرعي مل
عهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة

.  
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املرفق الثاين
-

  
مكتب األمم املتحدة املعين بامل

خدِّر
ات واجلرمية

 :
اهليكل التنظيمي وتوزيع الوظائف 

  
لفترة السنتني 

٢٠١٤
-

٢٠١٥
  

  

  
    

مكتب املدير التنف
يذي

 

امليزانية
 

العادية
  

األموال املخصَّصة 
لتكاليف دعم الربامج

  
ض 

األغرا
  

العامة
  

١
 و أ ع

  
١

 ف
 -٤

  
١

 مد
 -١

  
١

 ف
 -٥ هـ(

(
  

١
 ف

 -٤ ب(
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 ف
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 ف
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(
  

١
 ف
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١
 ف

 -٤ )د(
،)
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١
 ف
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 ف
 -٣ هـ(

(
  

١
 خ ع 

)
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(

  
  

١
 خ ع 

)
ر ر

( هـ(
(

  
  

  
٤

 خ ع 
)

)ر أ
هـ(

(
  

  
  

وحدة التقييم املستقلة
  

امليزانية العادية
  

األموال املخصَّصة 
للمشاريع

  
األموال املخصَّصة 

لتكاليف دعم الربامج
 

١
 ف

 -٥
  

١
 خ ع 

)
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١

 خ ع 
)
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١
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 -٤
  

  
١
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)
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(
  

ُشعبة شؤون املعاهدات
  

)
الربامج الفرعية 

و ١
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 و٤
٩(

  

امليزانية العادية
  

األموال املخصَّصة
للمشاريع

)ز(
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)
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)
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)
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امليزانية
 

العادية
  

األموال املخصَّصة 
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ُشعبة حتليل السياسات والشؤون العامة
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امليزانية العادية
  

األموال املخصَّصة 
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(
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املكاتب امليدانية
 

)
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ن
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أموال 
ا

ملشاريع
)ز(

  
أموال تكاليف 
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املختصرات
: 

خ ع 
)

ر ر
 = (

خدمات عامة 
)

رتبة رئيسية
؛)
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(ع 
أ  ر

 = (
خدمات عامة 

)
رتب أخرى

؛)
ف و 

 م 
 =

ف فين وطين؛ ر م 
موظ

 =
رتبة حملية؛ ع خ

 :
عقد خدمة

.  
)أ(

 
 

ف دعم الربامج
ض إىل أموال تكالي

مرحَّل من األموال العامة الغر
.  

ب(
(

 
 

وظيفة جديدة
.  

ج(
(

 
 

ف
إعادة تصني

.  
)د(

 
 

نقل داخلي
.  

) ه(
 

 
ف مموَّلة من الباب 

وظائ
١

 يف امليزانية العادية، مكتب املدير العام، فيينا
.  

)و(
 

 
تشم

ل دائرة إدارة املوارد املالية، ودائرة إدارة املوارد البشرية، ودائرة تكنولوجيا املعلومات، وقسم اخلدمات العامة، ودائرة شؤون املكتبة، وقسم املشتريات يف ُشعبة اإلدارة
.  

)ز(
 

 
ف اليت يديرها مكتب األمم املتحدة املعين بامل

تشمل الوظائ
خدِّر

ات واجلرمية واملناصب احمللية
 يف املكاتب امليدانية 

)
املوظفني الفنيني الوطنيني والرتب احمللية وعقود اخلدمات

 (
اليت يديرها برنامج 

ض يف آب
األمم املتحدة اإلمنائي نيابةً عن املكتب ومتوَّل من األموال املخصَّصة الغر

/
س 

أغسط
٢٠١٣

 .
ف مؤقَّتة بطابعها وكثرياً ما ختضع رتبها للتغ

والعديد من هذه الوظائ
يري

.  
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      املرفق الثالث
الصادرة  لتنفيذ التوصيات ذات الصلة موجز إجراءات املتابعة املتخذة   

   من اهليئات الرقابية
 اإلجراءات املتخذة لتنفيذ التوصية وصف موجز للتوصية

  اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية
)A/66/7(   

تطلب اللجنة أن تتضمن تقارير امليزانية املقبلة هياكل 
 ).٩١- الفقرة رابعا(تنظيمية مفصلة 

يكل التنظيمي املفصل وتوزيع الوظائف ملكتب يرد اهل
يف ) املكتب(ات واجلرمية خدِّراألمم املتحدة املعين بامل

املعلومات التكميلية املقدمة فيما يتعلق هبذا التقرير من 
 . أجل اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

توصي اللجنة بأن ُيطلب إىل األمني العام أن يقدم، يف 
، تقييما ٢٠١٥- ٢٠١٤تقرير امليزانية للفترة سياق 

لعملية إعادة التنظيم ومدى حتقيق األهداف املنشودة 
 ).٩٢- الفقرة رابعا(

 من امليزانية ١٩-١٦درجت معلومات مفصلة يف الفقرة أُ
   ٢٠١٥-٢٠١٤الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

)A/68/6 (Sect.16).(  

  
  جملس مراجعي احلسابات

)A/67/5/Add.9و Corr.1( 

 

أوصى اجمللس بأن يقوم املكتب بتنقيح قواعده املالية 
للموافقة رمسيا على تنقيحات ميزانية فترة السنتني للحصول 

على أموال األغراض العامة يف اجتماع هيئاته التشريعية 
عقد عادة يف الربع األول من السنة الثانية من فترة الذي ُي
رى هذا التنقيح على القواعد واقترح اجمللس أن جي. السنتني

املالية يف الوقت الذي يقوم فيه املكتب بتنقيح نظامه املايل 
وقواعده املالية يف سياق تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية 

 ).١٢الفقرة (للقطاع العام 

جيري تنفيذ هذه التوصية؛ والتاريخ املستهدف للتنفيذ هو 
، A/67/319/Add.1انظر  (٢٠١٤أبريل /نيسان
 ).٧٨٦ الفقرة

كرر اجمللس جزءا من توصيته السابقة بأن يقوم املكتب 
بإعداد البيانات املالية حبيث تشمل أرصدة مسامهات 

امليزانية العادية للمكتب يف بياناته املالية عن فترة السنتني 
 ).١٥الفقرة  (٢٠١٣- ٢٠١٢

جيري تنفيذ هذه التوصية؛ والتاريخ املستهدف للتنفيذ هو 
، الفقرة A/67/319/Add.1انظر  (٢٠١٤أبريل /اننيس

٧٨٨.( 

أوصى اجمللس بأن يستعرض املكتب موجوداته النقدية بغية 
وميكن حتقيق . التقليل إىل أدىن حد ممكن من املبالغ املتوفرة

  جيري تنفيذ هذه التوصية بصورة مستمرة 
 ).٧٩٠، الفقرة A/67/319/Add.1انظر (
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ذلك من خالل البحث عن سبل التعجيل بتنفيذ الربامج 
ات بطريقة حمكومة، واملطابقة بطريقة أفضل بني املسامه

 ).٢٣الفقرة (وجداول زمنية واقعية للنشر 

يشترط على ) أ: (أوصى اجمللس بأن يقوم املكتب مبا يلي
املمثلني اإلقليميني إجراء تدقيق مؤيد بأدلة شهريا ويف 

 ذلك االلتزامات، من هناية العام لإلقرارات املالية، مبا يف
إنشاء ) ب(مجيع املكاتب القطرية يف املناطق اإلقليمية؛ 

آلية تتطلب من اإلدارة العليا للمكاتب امليدانية استعراض 
املدفوعات املتوقع (تسويات كشوف املرتبات الشهرية 

والتوقيع ) تسديدها للموظفني مقابل املدفوعات الفعلية
 ).٢٦الفقرة (عليها 

 التوقيع شهريا على التحقق من كشوف ُنفِّذ شرط
وستكفل شعبة العمليات . املرتبات وسجل املوجودات

االستعراض الشامل للكشوف واالمتثال الكامل من 
  ).٧٩٢املرجع نفسه، الفقرة (جانب املكاتب امليدانية 

 

تعزيز الرقابة ) أ: (أوصى اجمللس بأن يقوم املكتب مبا يلي
تعراض يف املكاتب امليدانية؛ على اإلدارة املالية واالس

تقييم اهليكل اإلداري داخل كل مكتب من املكاتب  )ب(
اإلقليمية للتأكد من أن وظيفة الشؤون املالية تتناسب مع 

تنفيذ ) ج(حجم املكتب والربامج يف هذا املكتب؛ 
تغيريات يف النظام للمساعدة على الفصل بني الواجبات 

مكاتب اإلقليمية حبلول هناية ضمن األفرقة املالية التابعة لل
 ).٢٧الفقرة  (٢٠١٢عام 

 ).٧٩٤املرجع نفسه، الفقرة (جيري تنفيذ هذه التوصية 

أوصى اجمللس بأن يقوم املكتب بتنفيذ هنج تنظيمي متسق 
 ).٢٩الفقرة (لتخطيط إدارة املخاطر 

املرجع نفسه، (جيري تنفيذ هذه التوصية بصورة مستمرة 
 ).٧٩٦الفقرة 

جمللس بأن يقوم املكتب باستعراض وتعزيز هيكله أوصى ا
املايل داخل مكاتب إقليمية وميدانية مستهدفة لتعزيز 

 ).٣٣الفقرة (االمتثال الكامل جلميع اإلجراءات 

املرجع نفسه، (جيري تنفيذ هذه التوصية بصورة مستمرة 
 ).٧٩٨الفقرة 

استكمال  )أ: (أوصى اجمللس بأن يقوم املكتب مبا يلي
يم توجيهاته بشأن معاجلة مدفوعات سلف بدل وتعم

اإلقامة اليومي لصرفها، وإصدار نشرات تذكريية منتظمة 
تنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة ) ب(جلميع املوظفني؛ 

لتعزيز ثقافة االمتثال الكامل يف مجيع املكاتب التابعة له 
 ).٣٦الفقرة (

 ).٨٠٠املرجع نفسه، الفقرة (جيري تنفيذ هذه التوصية 

أوصى اجمللس بأن يقوم املكتب بتسجيل التربعات بشكل 
مّتسق وفقا ألنظمة األمم املتحدة وقواعدها، وأن يتم 

املرجع نفسه، (جيري تنفيذ هذه التوصية بصورة مستمرة 
 ).٨٠١الفقرة 
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تسجيل أي خمالفة لألنظمة وتربيرها بشكل صحيح عند 
 ).٣٨الفقرة (تسلم التربع 

 املكتب بتعميم توجيهات أوصى اجمللس بأن يقوم
وتعليمات حمسَّنة تتعلق باإليرادات على مجيع املوظفني، 

مبا يف ذلك عملية اإلفراج عن األموال، لتذكريهم باملعيار 
 ).٣٩الفقرة (املتعلق بتسجيل اإليرادات 

والتاريخ املزمع للتنفيذ الكامل هو . جيري تنفيذ هذه التوصية
 ).٨٠٣رجع نفسه، الفقرة امل (٢٠١٣الربع الثاين من عام 

أوصى اجمللس بأن يقوم املكتب بتسجيل مجيع املعلومات 
األساسية اليت تتسم بأمهية حيوية لعمله داخل النظام، 

وإتاحتها لفائدة املستعملني املتعددين، مع اإلشارة املناسبة 
. والكاملة إىل الوثائق األخرى وتوثيق اجتهاداته الفنية

ن يقوم املكتب أيضا بوضع وأوصى اجمللس كذلك بأ
استراتيجية لتحديد معايري لطريقة االحتفاظ هبذه الوثائق 

 ).٤٢الفقرة (واملعلومات املتعلقة بالعمليات الكربى 

  ).٨٠٥املرجع نفسه، الفقرة (جيري تنفيذ هذه التوصية 
 

كرر اجمللس توصيته بأن يقوم املكتب، بالتشاور مع مقر 
 حل شامل وفعال لتمويل األمم املتحدة، بالتوصل إىل

  االلتزامات جتاه موظفيه يف املستقبل 
 ).٤٦الفقرة (

). ٨٠٧املرجع نفسه، الفقرة (جيري تنفيذ هذه التوصية 
وقد قامت دائرة إدارة املوارد املالية يف مكتب األمم 

املتحدة يف فيينا بإعداد مشروع كشف وزِّع على 
ري حاليا وجي. املكاتب األخرى املوجودة خارج املقر

النظر يف هذا املشروع هبدف اعتباره ممارسة عامة على 
 .صعيد األمانة العامة لألمم املتحدة

أوصى اجمللس بأن يقوم املكتب بإعادة النظر يف مستويات 
السيولة النقدية واالستثمارات اليت حيتفظ املكتب هبا على 

أساس شهري، وحتليل التدفق النقدي، واملساعدة على 
 ).٥٠الفقرة ( تنفيذ الربامج املشاريع استعراض

). ٨٠٩املرجع نفسه، الفقرة (جيري تنفيذ هذه التوصية 
وجيري بانتظام قياس ورصد التعرض ملخاطر تقلبات 

وقد قام مكتب . أسعار الصرف وعائدات االستثمار
مكتب األمم املتحدة املعين /األمم املتحدة يف فيينا

ع خزانة األمم املتحدة مبالتراسل ات واجلرمية خدِّربامل
للحد من املخاطر بتقليل حيازات األرصدة باليورو إىل 

ويتم إبالغ اللجنة التنفيذية مبستويات . احلد األدىن
 .التعرض للمخاطر القائمة

تطهري ) أ: (أوصى اجمللس بأن يقوم املكتب مبا يلي
سجالت أصوله من املمتلكات غري املستهلكة تطهريا 

 كافة األصول بشكل منفصل يف إدراج) ب(كامال؛ 
إدراج أدوار ومسؤوليات املكتب ) ج(السجل؛ 

واجلهات املستفيدة يف وثائق التسليم واالستالم؛ 

 ).٨١١املرجع نفسه، الفقرة . (جيري تنفيذ هذه التوصية
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استكمال سجل جرد املكاتب امليدانية لتبيان  )د(
احلاالت اليت قام فيها جملس حصر املمتلكات بشطب 

إرفاق وثائق التسليم واالستالم بسجل )  ه(املخزون؛ 
 ).٥٣الفقرة ( املكاتب امليدانية جرد

تعزيز قاعدة ) أ: (أوصى اجمللس بأن يقوم املكتب مبا يلي
بيانات جرد املكاتب امليدانية، لإلحاطة بالتكاليف اليت 

وضع األصول موضع إىل ميكن عزوها مباشرة 
جرد املكاتب امليدانية تطهري بيانات ) ب(االستعمال؛ 

حبيث ميكن اإلحاطة بتكلفة شراء األصول احلالية 
 ).٥٧الفقرة (والتكاليف األخرى مثل التسليم واملناولة 

 ).٨١٣املرجع نفسه، الفقرة . (جيري تنفيذ هذه التوصية

تطهري  )أ: (أوصى اجمللس بأن يقوم املكتب مبا يلي
علومات واستكمال سجالت اجلرد لكي تشمل مجيع امل

 وأرقام النموذج؛ ات الصلة، مثل األرقام التسلسليةذ
وسم األصول اليت ال حتمل أرقاما مرجعية فريدة ) ب(

من نوعها، كاألثاث، برقم مرجعي لسجل جرد املكاتب 
 ).٥٩الفقرة (امليدانية 

 ).٨١٥املرجع نفسه، الفقرة . (جيري تنفيذ هذه التوصية

م املتحدة املعين أوصى اجمللس بأن يقوم مكتب األم
ات واجلرمية ومكتب األمم املتحدة يف فيينا خدِّربامل

باستكمال مجيع عمليات التفويض بسلطة الشراء، 
 ).٦٢الفقرة (وإبالغها بوضوح جلميع املوظفني املعنيني 

 واسُتكملت .٢٠١٢أبريل /ُنفذت التوصية يف نيسان
املرجع نفسه، (مجيع عمليات التفويض بسلطة الشراء 

 ).٨١٧فقرة ال

أوصى اجمللس بأن يقوم مكتب األمم املتحدة املعين 
ات واجلرمية ومكتب األمم املتحدة يف فيينا خدِّربامل

بتحسني بياناهتما اخلاصة بأداء عمليات الشراء من خالل 
حتديد االحتياجات من املعلومات وتنفيذ حتسينات على 

 ).٦٧الفقرة (النظم 

الشراء يف مكتب األمم ويستطيع قسم . ُنفذت التوصية
ات خدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل/املتحدة يف فيينا

واجلرمية يف الوقت احلايل إعداد تقارير عن عدد احلاالت 
حسب طبيعتها، وقيمة الطلبات حسب القسم املنشئ 
هلا، مبا يف ذلك املكاتب امليدانية، وكذلك اإلعفاءات 

 ).٨١٩، الفقرة املرجع نفسه(وحاالت األثر الرجعي 

أوصى اجمللس بأن يقوم املكتب ومكتب األمم املتحدة يف 
فيينا بإبالغ مجيع اجلهات الطالبة، بشكل عاجل، وعلى 
أساس منتظم بعد ذلك، حسب االقتضاء، بأمهية البدء 

بعمليات الشراء واالنتهاء منها يف الوقت املناسب، 
لضرورية لتسهيل املنافسة الفعالة وتفادي النفقات غري ا

 ).٧٠الفقرة (

املرجع نفسه، (جيري تنفيذ هذه التوصية بصورة مستمرة 
 ).٨٢١الفقرة 
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إجراء مناقشة  )أ: (أوصى اجمللس بأن يقوم املكتب مبا يلي
مع مقر األمم املتحدة بشأن ما إذا كان سيتم ختصيص 

تنقيح خطته ) ب(موارد كافية وتوفري التمويل للمكتب؛ 
ايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف ضوء احمللية لتنفيذ املع

 ).٧٢الفقرة (التقدم احملرز حىت اآلن 

وقد وافق املكتب ومقر األمم . جيري تنفيذ هذه التوصية
املرجع نفسه، (املتحدة على تقاسم مسؤوليات التمويل 

 ).٨٢٣الفقرة 

أوصى اجمللس بأن يقوم املكتب بتوضيح كيفية قياس 
ديد للتخطيط االستراتيجي ووضع مدى جناح النهج اجل

 ).٧٦الفقرة (امليزانية، مبا يف ذلك تقييم تكلفة التنفيذ 

وقد أُكمل تقرير التقييم املستقل لنهج . ُنفذت التوصية
الربجمة املتكاملة وُعرض على الفريق العامل احلكومي 
الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمة 

ات واجلرمية ووضعه خدِّراملعين باملمكتب األمم املتحدة 
املرجع نفسه،  (٢٠١٢أكتوبر /املايل يف تشرين األول

 ).٨٢٥الفقرة 

 عندما يتم حتديث كل ،أوصى اجمللس بأن يقوم املكتب
وثيقة من الوثائق االستراتيجية، مبواءمة ما يلي بشكل 

األهداف والغايات احملددة يف الوثائق؛ ) أ: (واضح
د االستراتيجيات والوثائق الداعمة يف توقيت إعدا  )ب(

 ).٧٩الفقرة (املستقبل، مبا يف ذلك الربامج املواضيعية 

 ).٨٢٧املرجع نفسه، الفقرة (جيري تنفيذ هذه التوصية 

أوصى اجمللس بأن يقوم املكتب، عند حتديث كل واحد 
حتديد جمموعة واقعية ) أ: (من براجمه اإلقليمية مبا يلي

ن األولويات لفترة كل برنامج؛ وقابلة للتحقيق م
وضع مؤشرات لألداء تكون قوية وواقعية وقابلة   )ب(

حتديد عدد ميكن التحكم به من مؤشرات ) ج(للقياس؛ 
األداء الرئيسية، املتوازنة بني مؤشرات النتائج والنواتج؛ 

ربط مؤشرات أداء كل مشروع على حدة بشكل ) د(
ستراتيجي، حىت واضح باملؤشرات الواردة يف اإلطار اال

يتسىن جتميع املؤشرات وتزويد اإلدارة العليا بتقييم واضح 
 ).٨٧الفقرة (للتقدم احملرز لبلوغ أهدافها االستراتيجية 

 ).٨٢٩املرجع نفسه، الفقرة (جيري تنفيذ هذه التوصية 

أوصى اجمللس بأن يقوم املكتب حبلول كانون 
قارير، على ، بإنشاء آلية لتقدمي الت٢٠١٢ديسمرب /األول

الصعيد الداخلي وألصحاب املصلحة، عن التقدم احملرز 
 ).٩٠الفقرة (يف تنفيذ الربامج اإلقليمية 

  ).٨٣١املرجع نفسه، الفقرة (جيري تنفيذ هذه التوصية 
 

أوصى اجمللس بأن تتضمن مجيع مقترحات مشاريع 
:  ما يلي٢٠١٢سبتمرب /املكتب اجلديدة حبلول أيلول

  ).٨٣٣املرجع نفسه، الفقرة (جيري تنفيذ هذه التوصية 
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وموجز للمشكلة اليت يهدف املشروع حتديد واضح  )أ(
إنشاء خط أساس واضح ميكن مبوجبه ) ب(إىل معاجلتها؛ 

تقييم اإلجناز، أو تقدمي شرح واضح لكيفية إنشاء خط 
حتديد وتوثيق املخاطر املادية وإجراءات ) ج(األساس؛ 

ختفيفها، مبا يف ذلك ختصيص عنصر للطوارئ يف ميزانيات 
 ).٩٣الفقرة (غري املعروفة املشاريع، للتصدي للمخاطر 

ات واجلرمية خدِّرأوصى اجمللس بأن يقوم املكتب املعين بامل
احلصول ) أ: ( مبا يلي٢٠١٢ديسمرب /حبلول كانون األول

على معلومات موجزة عن التقدم احملرز يف املشاريع 
 املتفق عليها يف بداية املشروع أو والربامج، مقارنة باملعامل

الربنامج، وذلك كجزء من عملية الرصد املركزية؛ 
رصد اإلنفاق مقارنة مبالمح مستقبلية واقعية للنفقات  )ب(

 ).٩٦الفقرة (املتوقعة 

  ).٨٣٥املرجع نفسه، الفقرة (جيري تنفيذ هذه التوصية 
 

أوصى اجمللس بأن يقوم املكتب، حبلول منتصف عام 
تنسيق مشاريع حتسني التطبيقات ) أ: (، مبا يلي٢٠١٢

احلاسوبية اليت يضطلع هبا قسم الشؤون املالية، ووحدة 
التخطيط االستراتيجي، ووحدة التقييم املستقل؛ 

تنفيذ التغيريات الالزمة ملعاجلة أوجه القصور يف   )ب(
تقارير األداء يف أنظمة املكتب املتعلقة بتكنولوجيا 

اعاة التطورات احلالية يف تلك األقسام املعلومات، مع مر
ويف أداة املتابعة يف املركز اإلقليمي لشرق آسيا واحمليط 
اهلادئ ويف نظام اإلبالغ اإلداري يف املكتب القطري 

 ).١٠٠الفقرة (لباكستان 

 ).٨٣٧املرجع نفسه، الفقرة (جيري تنفيذ هذه التوصية 

وضع ) أ: (أوصى اجمللس بأن يقوم املكتب مبا يلي
منهجية مفصلة لتقييم الربنامج اإلقليمي لشرق آسيا 

استخدام اخلربة إلرشاد منهجية ) ب(واحمليط اهلادئ؛ 
إجناز عمليات التقييم يف ) ج(الربامج اإلقليمية املتبقية؛ 

الوقت املناسب إلرشاد عملية وضع الربامج اإلقليمية يف 
 ).١٠٥الفقرة (املستقبل 

وُعرض ). ٨٣٩ه، الفقرة املرجع نفس(نفذت التوصية 
تقرير التقييم املستقل على الفريق العامل احلكومي الدويل 

 الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب

يف  ات واجلرمية ووضعه املايلخدِّراألمم املتحدة املعين بامل
 .٢٠١٣فرباير /شباط

:  مبا يلي٢٠١٢أوصى اجمللس بأن يقوم املكتب خالل عام 
 حتديد أفضل السبل جلمع وحتليل التقارير بانتظام عن )أ(

تقييم املشاريع، من أجل حتديد ونشر الدروس املستفادة 

 ).٨٤١املرجع نفسه، الفقرة (جيري تنفيذ هذه التوصية 
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توزيع املسؤولية بني األقسام ) ب(املشاكل املتكررة؛  أو
حتديد أكثر  )ج(ذات الصلة لتنفيذ أي حتسينات الزمة؛ 

 فعالية وكفاءة لتنسيق وإدارة امليزانيات املخصصةالسبل 
   ).١١١الفقرة (لعمليات التقييم 

  وحدة التفتيش املشتركة
)A/66/315( 

  

ات وجلنة منع خدِّرأوصت الوحدة بأن تعقد جلنة امل
اجلرمية والعدالة اجلنائية دورات مستأنفة مشتركة تكون 

راف على مبثابة هيئة تشريعية متكاملة مهمتها اإلش
 ).١التوصية (أنشطة املكتب املتعلقة مبيزانيته وبراجمه 

انظر مذكرة األمني العام اليت حييل هبا تعليقاته على 
توصيات وحدة التفتيش املشتركة الواردة يف تقريرها 

استعراض التنظيم واإلدارة يف مكتب األمم املتحدة "املعنون 
  ).Corr.1 وA/66/315/Add.1" (ات واجلرميةخدِّراملعين بامل

فقد أجرت الدول األعضاء، بدعم . ُنفذت هذه التوصية
من أمانة اهليئات التشريعية، مشاورات إلتاحة عقد 
وعلى . جلسات مشتركة أثناء الدورات املستأنفة للَّجنتني

هذا األساس، قرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف 
نع ات وجلنة مخدِّر أن تعقد جلنة امل٢٠١١/٢٥٩مقرره 

اجلرمية والعدالة اجلنائية جلسات مشتركة أثناء دوراهتما 
 .٢٠١١ديسمرب /املستأنفة، اعتباراً من كانون األول

أوصت الوحدة بأن جيري املدير التنفيذي استعراضاً 
جامعاً لكل الواليات املسندة إىل املكتب، مبا يف ذلك 
. املوارد الالزمة واملخصصة، عالوة على حالة تنفيذها

ا ينبغي للمدير التنفيذي على هذا األساس، أن يقدم كم
ات وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، يف خدِّرإىل جلنة امل

أقرب وقت ممكن، وثيقة تتناول ترتيب األولويات 
 ).٢التوصية (

  .ُنفذت هذه التوصية
قُدم تقريران عن تنفيذ القرارات واملقررات املتعلقة 

رمية اليت يضطلع هبا املكتب املعين ات واجلخدِّربربامج امل
 إىل ٢٠٠٨يغطيان الفترة من عام (ات واجلرمية خدِّربامل

ات يف دورهتا اخلامسة خدِّر، إىل جلنة امل)٢٠١١عام 
ات خدِّر بربامج املفيما يتصلواخلمسني 

)E/CN.7/2012/15( وإىل جلنة منع اجلرمية والعدالة ،
 بربامج فيما يتصل اجلنائية يف دورهتا احلادية والعشرين

  ).E/CN.15/2012/2(اجلرمية 
قُدم اإلطار االستراتيجي للمكتب إىل الفريق العامل 

احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني 
ات واجلرمية خدِّرحوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل

، كما قُدم إىل جلنة ٢٠١٢فرباير /ووضعه املايل يف شباط
 .ات وأقرته جلنة الربنامج والتنسيقرخدِّامل
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أوصت الوحدة بأن تكفل اجلمعية العامة أن تكون 
وظائف املكتب األساسية ممولة من موارد امليزانية 

، وذلك ٢٠١٣- ٢٠١٢العادية، اعتباراً من فترة السنتني 
من أجل متكني املكتب من الوفاء بوالياته على حنو 

 ).٣التوصية (متسق ومستدام 

 هذه التوصية من الناحية الوظيفية لفترة السنتني ُنفذت
أما بالنسبة إىل النظر يف متويل مجيع . ٢٠١٣- ٢٠١٢

الوظائف األساسية من موارد امليزانية العادية يف األجل 
 .الطويل، فهو ما زال جاريا

أوصت الوحدة بأن يطلب املدير التنفيذي إجراء دراسة 
 برنامج بشأن جدوى ومزايا ومساوئ دمج صندوق

 وصندوق اتمخدِّراألمم املتحدة للمراقبة الدولية لل
األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وأن يقّدم 

ات وجلنة منع اجلرمية والعدالة خدِّرتقريراً عنها إىل جلنة امل
 ).٤التوصية  (٢٠١٢اجلنائية يف موعد أقصاه هناية عام 

ناقشات الداخلية يف وجتري امل. جيري تنفيذ هذه التوصية
 .املكتب بشأن جدوى دمج الصندوقني

أوصت الوحدة بأن ُيرسي املدير التنفيذي آلية مؤسسية 
لإلشراف على الوضع املايل للمكتب وحتديد التوزيع العام 

للموارد، ترمي بوجه خاص إىل زيادة الشفافية سعياً إىل احلد 
 .)٥التوصية (من نسبة املسامهات املخصصة الغرض 

فقد أُنشئت آلية مؤسسية . تنفذ التوصية بشكل متواصل
لإلشراف على الوضع املايل للمكتب وحتديد التوزيع 

العام للموارد، وذلك عن طريق إنشاء فريق استعراض 
 .معين بالرصد املايل للمكتب

أوصت الوحدة بأن يصوغ املدير التنفيذي استراتيجية 
 توسيع قاعدة بشأن مجع التربعات ترمي إىل املضي يف

 ).٦التوصية (ماحني املكتب 

فقد اعتمدت اللجنة التنفيذية يف . ُنفذت هذه التوصية
 استراتيجية مجع التربعات للفترة ٢٠١٢مايو /أيار ٧

 وقدمت إىل الفريق العامل احلكومي ٢٠١٥- ٢٠١٢
الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمة 

ات واجلرمية ووضعه خدِّراملمكتب األمم املتحدة املعين ب
وتتيح االستراتيجية . ٢٠١٢مايو / أيار٢٣املايل، يف 

خط األساس والنظرة اإلمجالية الجتاهات متويل املكتب، 
تقترح إطاراً متعدد السنوات متعلقاً بتمويل  كما

الوظائف األساسية والربامج، عالوة على آليات متويل 
 .املباشر لتكاليفهاألنشطة األساسية للمكتب واالسترداد 

أوصت الوحدة بأن ُيجري املدير التنفيذي استعراضاً 
وظيفياً لكل شعب املكتب وأقسامه ووحداته كي تتواءم 

داخل إطار عمل املكتب بعد إعادة تأكيد ذلك اإلطار 
 ٢وترتيب أولوياته على النحو املقترح يف التوصية 

 ).٧التوصية (

 .ملية إدارة التغيرييقع تنفيذ هذه التوصية ضمن نطاق ع
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أوصت الوحدة بأن جيري املدير التنفيذي استعراضاً 
وتقييماً شاملني آلليات وإجراءات التنسيق داخل 

املكتب، وأن يتخذ ما يلزم من تدابري من أجل حتسينها 
 ).٨التوصية  (٢٠١٢قبل هناية عام 

 .يقع تنفيذ هذه التوصية ضمن نطاق عملية إدارة التغيري

حدة بأن يعرض املدير التنفيذي تقييما مستقال أوصت الو
للربجمة املواضيعية واإلقليمية وأن يقدم تقريراً عن حالة 

تنفيذها وتأثريها والدروس املستخلصة منها إىل جلنة 
ات وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية قبل هناية خدِّرامل

 ).٩التوصية  (٢٠١٣عام 

 .جيري تنفيذ هذه التوصية

الوحدة بأن يتشاور املدير التنفيذي يف أقرب أوصت 
وقت ممكن مع مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن 

استعراض وحتديث مذكرة التفاهم القائمة من أجل أن 
 ).١٠التوصية (درج فيها أحكاٌم تكفل تقييم اخلدمات ُت

وهي تعين أن تأخذ ترتيبات . جيري تنفيذ هذه التوصية
 األمم املتحدة اإلمنائي شكل استعراضٍ العمل مع برنامج

 .ملستوى جودة اخلدمات وتنسيقٍ أفضل إلجناز الربامج

أوصت الوحدة بأن يتخذ املدير التنفيذي مزيداً من 
التدابري من أجل حتسني التوازن بني اجلنسني على 
مستوى اإلدارة العليا، مبا يشمل املمثلني امليدانيني 

 ).١١التوصية (

 .هذه التوصية بصورة مستمرةجيري تنفيذ 

أوصت الوحدة بأن يضع املدير التنفيذي خطة عمل 
واضحة ترمي إىل توسيع تنوع القوى العاملة الفنية، 

وكذلك توسيع الدائرة اليت ُيختار منها اخلرباء 
ن، وخباصة من خالل النظر يف مزيد من واالستشاري

 ).١٢التوصية (املرشحني املنتمني لبلدان نامية 

 .ري تنفيذ هذه التوصية بصورة مستمرةجي

أوصت الوحدة بأن يتخذ املدير التنفيذي التدابري الالزمة 
، إنشاء نظام داخلي ٢٠١١لكي يتم، قبل انتهاء عام 

يكفل رصد تنفيذ التوصيات اليت تقدمها األجهزة الرقابية 
 ).١٣التوصية (ذات الصلة 

 .جيري تنفيذ هذه التوصية

عدِّل املدير التنفيذي يف أقرب وقت أوصت الوحدة بأن ي
ممكن التبعية اإلدارية ألمني اهليئة الدولية ملراقبة 

، وأن يضع هذا املنصب حتت مسؤوليته اتخدِّرامل
 ).١٤التوصية (املباشرة يف اهليكل التنظيمي 

، ٢٠١٢يناير /ففي كانون الثاين. مل ُتقبل هذه التوصية
مانة اهليئة الدولية وافقت اإلدارة العليا على أن تبقى أ

 .ات تابعة لشعبة شؤون املعاهداتخدِّرملراقبة امل
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    املرفق الرابع
  مشروع قرار بشأن ميزانية صندوق برنامج األمم املتحدة     

   ٢٠١٥-٢٠١٤ لفترة السنتني اتمخدِّرللمراقبة الدولية لل
    اتخدِّرُيتوّخى أن تعتمده جلنة امل

 اتمخـدِّر  لـصندوق برنـامج األمـم املتحـدة للمراقبـة الدوليـة لل             امليزانيـة املقترحـة   ُتعرض    -١
    يف تقريــــر املــــدير التنفيــــذي ملكتــــب األمــــم املتحــــدة املعــــين٢٠١٥-٢٠١٤لفتــــرة الــــسنتني 

ــة ات خــدِّربامل ــب(واجلرمي ــسنتني     ) املكت ــرة ال ــب املدّمجــة لفت ــة املكت  ٢٠١٥-٢٠١٤عــن ميزاني
)E/CN.7/2013/15–E/CN.15/2013/28(١٣ات خدِّر امل عمال بقرار جلنة، املقّدم) واملادة ) ٣٦-د

تقريـر   E/CN.7/2013/16–E/CN.15/2013/29ويرد يف الوثيقـة     . الثالثة من قواعد الصندوق املالية    
  .اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية يف هذا الشأن

باعتمـاده،  ات  رخـدِّ  امل قدَّم توصـية إىل جلنـة     ويلخص مـشروع القـرار التـايل، الـذي سـتُ            -٢
املسائل الرئيسية الواردة يف تقرير املدير التنفيذي بشأن ميزانية صـندوق برنـامج األمـم املتحـدة             

  .اتمخدِّرللمراقبة الدولية لل
    

 لفترة السنتني اتمخدِّرميزانية صندوق برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية لل   
٢٠١٥- ٢٠١٤    
  ،اتخدِّرإنَّ جلنة امل  
 ٤٦/١٨٥  املهام اإلداريـة واملاليـة املوكلـة إليهـا مـن اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا                  سإذ متار   

  ،١٩٩١ديسمرب / كانون األول٢٠، املؤرخ ٢جيم، الباب السادس عشر، الفقرة 
واجلرميـة  ات  خـدِّر  بامل  يف تقرير املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحـدة املعـين          وقد نظرت   

ــة املقترحــة لــصندوق   ــة الدوليــة لل  عــن امليزاني لفتــرة  )أ(اتمخــدِّربرنــامج األمــم املتحــدة للمراقب
، والتوصــيات ذات الــصلة الــيت قدمتــها اللجنــة االستــشارية لــشؤون   ٢٠١٦-٢٠١٥الــسنتني 

  )ب(اإلدارة وامليزانية،

                                                         

 .E/CN.7/2013/15–E/CN.15/2013/28  )أ(  

 .E/CN.7/2013/16-E/CN.15/2013/29  )ب( 
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 بالتقــدم احملــرز يف اســتحداث هنــج الــربامج املواضــيعية واإلقليميــة  حتــيط علمــا  -١  
واجلرمية، ويف ضـمان التكامـل      ات  خدِّر بامل  األمم املتحدة املعين   الذي يتبعه برنامج عمل مكتب    

  التام بني الربامج املواضيعية واإلقليمية؛
أنَّ امليزانيـــة تـــستند، يف مجلـــة أمـــور، إىل االســـتراتيجية املبّينـــة  أيـــضاتالحـــظ   -٢  

تيجية  وإىل اسـترا   )ج(؛٢٠١٥-٢٠١٤ من اإلطار االستراتيجي للفترة      ١٣بالتفصيل يف الربنامج    
  ؛٢٠١٥-٢٠١٢املكتب للفترة 

ــابني   كــذلكتالحــظ   -٣   ــة متوائمــة مــع الب ــة  زاي٢٩ و١٦ أنَّ امليزاني  مــن امليزاني
  )د(؛٢٠١٥-٢٠١٤الربناجمية املقترحة لألمم املتحدة لفترة السنتني 

ــة تركــز علــى األمــوال العامــ  تالحــظ   -٤   ــضا   أنَّ امليزاني ــشمل أي ة الغــرض وأهنــا ت
املخصـصة  لة مـن املـسامهات      امج احملـصَّ  ض وإيرادات تكـاليف دعـم الـرب        الغر ةاألموال املخصص 

  الغرض، عالوة على موارد امليزانية العادية؛
أنَّ املــوارد العامــة الغــرض لــصندوق برنــامج األمــم املتحــدة        أيــضاتالحــظ   -٥  

ضـة  نائيـة معرو   وصـندوق األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجل             اتمخـدِّر للمراقبة الدوليـة لل   
م فيمـــا بـــني الـــصندوقني وفقـــا كميزانيـــة واحـــدة وأنَّ النفقـــات العامـــة الغـــرض ســـوف تقـــسَّ

  لإليرادات اليت حيققها كل منهما؛
مـة الغـرض وأمـوال      أنَّ امليزانية متيـز بوضـوح بـني األمـوال العا          تالحظ كذلك     -٦  

صـندوقي مكتـب    امج وأهنا توائم استخدام فـئيت األمـوال هـاتني وإدارهتمـا يف              تكاليف دعم الرب  
  واجلرمية؛ات خدِّر باملاألمم املتحدة املعين

امج بشأن صندوق برنـامج األمـم املتحـدة         أنَّ موارد تكاليف دعم الرب    تالحظ    -٧  
نائيـة معروضـة     وصـندوق األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجل             اتمخـدِّر للمراقبة الدوليـة لل   

م فيمـا بـني الـصندوقني وفقـا         امج سـوف تقـسَّ    تكـاليف دعـم الـرب     فقـات    ن كميزانية واحدة وأنَّ  
  لإليرادات اليت حيققها كل منهما؛

ــة   توافـــــق   -٨   ــتخدام املتوقـــــع لألمـــــوال العامـــ ــرة علـــــى االســـ الغـــــرض يف فتـــ
، وتدعو الـدول األعـضاء إىل تقـدمي مـسامهات ال يقـل جمموعهـا عـن                  ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني
   دوالر من دوالرات الواليات املتحدة؛١١ ١٨٩ ٧٠٠
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الغـرض علـى   املخصـصة   امج واألمـوال     تقديرات أموال تكاليف دعـم الـرب       تقّر  -٩  
  النحو الوارد أدناه؛

    
    اتمخدِّرإسقاطات املوارد لصندوق برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية لل    

 
  بآالف دوالرات (املوارد 

 الوظائف )الواليات املتحدة

 ٢٠١٥‐ ٢٠١٤ ٢٠١٣‐ ٢٠١٢ ٢٠١٥‐ ٢٠١٤ ٢٠١٣‐ ٢٠١٢ الفئة

   األموال العامة الغرض

 ٢٨ ٤٥١,٩٣٥ ٤٢٥,٣١٠ ١١ املتعلقة بالوظائف  

 - -٧٣٧,٨ ١٨١,٨ ١  غري املتعلقة بالوظائف  
 ٢٨ ١٨٩,٧٣٥ ٦٠٧,١١١ ١٢ اجملموع الفرعي

  امجدعم الربأموال تكاليف   

 ٩٣ ٤٩٩,٨١١١ ٨٩٦,٢١٩ ١٣ املتعلقة بالوظائف  

 -  -٣٨٠,٨ ٥٦١,١٤ ٣ لقة بالوظائفغري املتع  
 ٩٣ ٨٨٠,٦١١١ ٤٥٧,٣٢٣ ١٧ اجملموع الفرعي  

 ١١٢ ٥٦٧,٨٩٨ ٠٩٢,٢٣٠٤ ٢٤٤ األموال املخصصة الغرض

 ٢٣٣ ٦٣٨,١٢٤٤ ١٥٦,٦٣٣٩ ٢٧٤ اجملموع 

  
  . أنَّ إسقاطات املوارد املقدَّرة الواردة أعاله مرهونة بتوافر التمويلتالحظ  -١٠  
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    مساملرفق اخلا
  مشروع قرار بشأن ميزانية صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية     

  ى أن تعتمده ُيتوّخ ٢٠١٥-٢٠١٤والعدالة اجلنائية لفترة السنتني 
    جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

لفتــرة   ُتعــرض امليزانيــة املقترحــة لــصندوق األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة           -١
ات واجلرميـة   خـدِّر  يف تقرير املدير التنفيذي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل             ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني

–E/CN.7/2013/15 (٢٠١٥-٢٠١٤عـــن ميزانيـــة املكتـــب املدّمجـــة لفتـــرة الـــسنتني      ) املكتـــب(

E/CN.15/2013/28(، مــن اجلــزء احلــادي عــشر مــن قــرار اجلمعيــة العامــة  ١ املقــّدم عمــال بــالفقرة 
 تقريـــر اللجنـــة االستـــشارية E/CN.7/2013/16–E/CN.15/2013/29 الوثيقـــة ويـــرد يف. ٦١/٢٥٢

  .لشؤون اإلدارة وامليزانية يف هذا الشأن
ويلّخـص مــشروع القــرار التـايل، الــذي ســتقدَّم توصــية إىل جلنـة منــع اجلرميــة والعدالــة      -٢

ن ميزانيــة صــندوق اجلنائيــة باعتمــاده، املــسائل الرئيــسية الــواردة يف تقريــر املــدير التنفيــذي بــشأ
  :األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

    
  ميزانية صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية لفترة     

    ٢٠١٣- ٢٠١٢السنتني 
  إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،   
ــارس   ــب اجلمع     إذ متـ ــن جانـ ــا مـ ــة إليهـ ــة املوكلـ ــة واملاليـ ــام اإلداريـ ــة يف   املهـ ــة العامـ يـ
  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٢، املؤرخ ٦١/٢٥٢ قرارها

واجلرميـة  ات  خـدِّر  بامل  يف تقرير املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحـدة املعـين          وقد نظرت   
 لفتـــرة )أ(عـــن امليزانيـــة املقترحـــة لـــصندوق األمـــم املتحـــدة ملنـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة         

ــسنتني ــشؤون    ، والتوصــيا٢٠١٥-٢٠١٤ ال ــشارية ل ــة االست ــها اللجن ــصلة الــيت قّدمت ت ذات ال
  )ب(اإلدارة وامليزانية،

                                                         

 .E/CN.7/2013/15–E/CN.15/2013/28  )أ(  

 .E/CN.7/2013/16-E/CN.15/2013/29  )ب( 
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املتَّبـع يف   التقدم احملرز يف استحداث هنـج الـربامج املواضـيعية واإلقليميـة              تالحظ  -١  
واجلرميـة، ويف ضـمان التكامـل التـام بـني           ات  خـدِّر  بامل برنامج عمـل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين          

  ة واإلقليمية؛الربامج املواضيعي
ــة    أيـــضا تالحـــظ  -٢   ــتراتيجية املبّينـ ــور، إىل االسـ ــة أمـ ــستند، يف مجلـ ــة تـ أنَّ امليزانيـ

 وإىل اسـتراتيجية    )ج(،٢٠١٥-٢٠١٤ مـن اإلطـار االسـتراتيجي للفتـرة          ١٣بالتفصيل يف الربنامج    
  ؛٢٠١٥-٢٠١٢لفترة املكتب ل
ــابني     كــذلكتالحــظ   -٣   ــع الب ــة م ــة متوائم ــة  ايز ٢٩و ١٦أنَّ امليزاني ــن امليزاني  م

  )د(؛٢٠١٥-٢٠١٤الربناجمية املقترحة لألمم املتحدة لفترة السنتني 
أنَّ امليزانية تركز على األموال العامة الغرض وأهنا تشمل أيـضا األمـوال        تالحظ    -٤  
الغـرض،  ملخصـصة   امج احملـصلة مـن املـسامهات ا        الغـرض وإيـرادات تكـاليف دعـم الـرب          املخصصة

  انية العادية؛عالوة على موارد امليز
أنَّ املــوارد العامــة الغــرض لــصندوق برنــامج األمــم املتحــدة        أيــضاتالحــظ   -٥  

 وصـندوق األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة معروضـة                 اتمخـدِّر للمراقبة الدوليـة لل   
م فيمـــا بـــني الـــصندوقني وفقـــا أن النفقـــات العامـــة الغـــرض ســـوف تقـــسَّكميزانيـــة واحـــدة و

  ليت حيققها كل منهما؛لإليرادات ا
أنَّ امليزانية متيـز بوضـوح بـني األمـوال العامـة الغـرض وأمـوال                 كذلكتالحظ    -٦  
   وأهنا توائم استخدام فئيت األموال هاتني وإدارهتما يف صندوقي املكتب؛دعم الربامجتكاليف 
امج لصندوق برنامج األمـم املتحـدة       أنَّ موارد تكاليف دعم الرب     كذلكتالحظ    -٧  

 وصــندوق األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة معروضــة   اتمخــدِّرمراقبــة الدوليــة لللل
م فيمــا بــني الــصندوقني وفقــا امج ســوف تقــسَّفقــات تكــاليف دعــم الــربكميزانيــة واحــدة وأنَّ ن

  لإليرادات اليت حيققها كل منهما؛
رة الـــسنتني علـــى االســـتخدام املتوقـــع لألمـــوال العامـــة الغـــرض يف فتـــتوافـــق   -٨  
 ٤ ٦٨٤ ٨٠٠، وتدعو الدول األعضاء إىل تقدمي مسامهات ال يقل جمموعها عـن             ٢٠١٥-٢٠١٤

  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة؛
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الغـرض علـى    املخصـصة   امج واألمـوال     تقـديرات أمـوال تكـاليف دعـم الـرب          تقّر  -٩  
  النحو الوارد أدناه؛

    
    ع اجلرمية والعدالة اجلنائيةإسقاطات املوارد لصندوق األمم املتحدة ملن    

 
  بآالف دوالرات (املوارد 

 الوظائف )الواليات املتحدة

 ٢٠١٥‐ ٢٠١٤ ٢٠١٣‐ ٢٠١٢ ٢٠١٥‐ ٢٠١٤ ٢٠١٣‐ ٢٠١٢ الفئة

 األموال العامة الغرض
 ١٣ ٤١٧,٩٢٤ ٣٣٨,٠٤ ٨ املتعلقة بالوظائف  

 -  -٢٩٢,٧٢٦٦,٩  غري املتعلقة بالوظائف  
 ١٣ ٦٨٤,٨٢٤ ٦٣٠,٧٤ ٨ الفرعياجملموع   

   امجأموال تكاليف دعم الرب

 ٨١ ٠٩١,٦٧٦ ٣٩٧,٠١٩ ١٦ املتعلقة بالوظائف  

 - -٧٣٨,٣ ١٣٦,٤٣ ٤ غري املتعلقة بالوظائف  
 ٨١ ٨٣٠,٩٧٦ ٥٣٣,٤٢٢ ٢٠ اجملموع الفرعي  

 ١٧٨ ١٤٢,٧١٦٤ ٣٩٥,٩٢٨١ ٢٣٠ األموال املخصصة الغرض

     ٢٧٢ ٦٥٨,٤٢٦٤ ٥٦٠,٠٣٠٨ ٢٥٩ اجملموع 
  . أنَّ إسقاطات املوارد املقدَّرة الواردة أعاله مرهونة بتوافر التمويلتالحظ  -١٠  

 


