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  التوجه العام    
مـع الـدول األعـضاء    ) كتـب امل(يعمل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة         ١-١٣

لتعزيز ما تبذله مـن جهـود ملواجهـة املـشاكل املترابطـة املتمثلـة يف تعـاطي املخـدرات، واالجتـار                 
ــساد،      ــة، والفـ ــدود الوطنيـ ــابرة للحـ ــة العـ ــة، واجلرميـ ــلحة الناريـ ــار بالبـــشر وباألسـ ــا، واالجتـ هبـ

عزيــز الــنظم وحتقيقــا لــذلك، يــساعد املكتــب الــدول األعــضاء علــى اســتحداث وت . واإلرهــاب
  .التشريعية والقضائية والصحية الالزمة لتوفري محاية أفضل لألشخاص األكثر ضعفا يف اجملتمع

 هبا واستهالكها خطرا رئيـسيا      وتشكل زراعة املخدرات غري املشروعة وصنعها واالجتار        ٢-١٣
. صـحة ماليـني األشـخاص وأسـرهم وكرامتـهم وآمـاهلم، وتـؤدي إىل إزهـاق أرواح البـشر           على

وبغية مواجهة هذه القضايا مبزيد مـن الفعاليـة، يهـدف املكتـب إىل مـساعدة الـدول األعـضاء يف                     
الــسعي إىل اتبــاع هنــج متــوازن يف تنفيــذ اتفاقيــات مكافحــة املخــدرات، ومــساعدهتا علــى وضــع  
ــات احملليــة واألفــراد لتعــاطي           ــة اجملتمع ــتراتيجيات متكاملــة مــن أجــل حتــسني مقاوم ــذ اس وتنفي

واعترافا بأن مشكلة املخدرات العاملية هـي مـسؤولية عامـة           . الجتار غري املشروع هبا   املخدرات وا 
ومشتركة، يساعد املكتب الدولَ األعضاء يف وضع استراتيجيات مشتركة تتفق متاما مع مقاصد             

ــام لــسيادة الــدو   ومبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة والقــانون الــدويل، وال   ل ســيما مــع االحتــرام الت
التـدخل يف الـشؤون الداخليـة للـدول، ومجيـع حقـوق اإلنـسان                قليمية، ومبـدأ عـدم    وسالمتها اإل 
  .األساسية واحلريات

وتشكل األنشطة اإلجرامية العاملية هتديـدا اسـتراتيجيا للحكومـات واجملتمعـات املدنيـة                ٣-١٣
نون وعلى غرار ذلك، تؤثر شبكات االجتار العاملية تأثريا كبريا علـى سـيادة القـا              . واالقتصادات

ويقدم املكتب الدعم إىل الدول األعـضاء هبـدف         . واألمن والتنمية وعلى قطاع املال واألعمال     
  . الالزمة ملواجهة هذه التهديداتالتوصل إىل االستراتيجيات واألدوات املشتركة

 لكيفيــة التــصّدي لقــضايا املخــدرات واجلرميــة يف مفهــوم   يويكمــن األســاس املفــاهيم   ٤-١٣
ذي ينطــوي علــى تــشريعات شـاملة وتعــاون دويل فّعــال وأمــن عــام وعدالــة  سـيادة القــانون، الــ 

فوجـود  . ونظام عدالة جنائية منصف وفّعال وخاضع للمساءلة وذي مصداقية ومتـاح للجميـع            
نظام عدالة جنائيـة منـصف وفّعـال وخاضـع للمـساءلة وذي مـصداقية ومتـاح للجميـع يـشكل                     

وتصّب التنمية وسيادة القـانون معـاً       . دم االستقرار درعا لدرء آثار اجلرمية واالجتار والفساد وع      
ــة       ــراض إجرامي ــاءة اســتخدامها ألغ ــوارد، ال يف إس ــشروع للم ــز االســتغالل امل ــة تعزي : يف خان

ــة        ــة واحليواني ــشروع باملنتجــات احلرجي ــاجرين واالجتــار غــري امل ــشر وهتريــب امله كاالجتــار بالب
  .ةت واألسلحة النارياملهددة باالنقراض، وبامللكية الثقافية واملخدرا
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إعـالن  ) أ (:وإىل جانب الواليات التأسيسية، يرتكز التوّجه الـسياسايت للمكتـب علـى             ٥-١٣
دورة اجلمعيــة العامــة ) ب(؛ )٥٥/٢انظــر قــرار اجلمعيــة العامــة (األمــم املتحــدة بــشأن األلفيــة 

التوصــيات املنبثقــة مــن ) ج(أن مواجهــة مــشكلة املخــدرات العامليــة؛  االســتثنائية العــشرين بــش
قـرارا اجمللـس االقتـصادي      ) د(؛  )٦٠/١قرار اجلمعيـة العامـة       (٢٠٠٥نتائج مؤمتر القمة العاملي     

 بـشأن التعـاون     اإلعالن السياسي وخطة العمل   ) هـ(؛  ٢٠٠٧/١٩ و   ٢٠٠٧/١٢واالجتماعي  
الــدويل صــوب وضــع اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مــشكلة املخــدرات العامليــة،          
ــة          ــا الثاني ــن دورهت ــستوى م ــع امل ــة املخــدرات يف اجلــزء الرفي ــدهتما جلن ــتني اعتم ــصيغتيهما الل ب

  ).A.10.XI.8منشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيع (واخلمسني 
وهــو يتجــسد يف واليتــه املتمثلــة     املكتــب مــن هــذه الواليــات    وينبــع منطقيــا عمــل    ٦-١٣
عــن طريــق ختلــيص العــامل مــن بــراثن اإلجــرام  األمــن والعدالــة للجميــع  اإلســهام يف حتقيــق ” يف

  ).E/CN.7/2007/14-E/CN.15/2007/5(“ واملخدرات واإلرهاب
ملكتــب للطلــب املتزايــد علــى خدماتــه ولقاعــدة مــوارده اآلخــذة بــالتقلص واســتجاب ا  ٧-١٣

ومـن  . لدعم الربامج األساسية، باستحداث منط متكامـل لتنفيـذ ختطـيط الـربامج واإلبـالغ عنـه         
اجلوانب الرئيـسية هلـذه املقاربـة إعـداد بـرامج قطريـة وإقليميـة حمَتـسبة تكاليفهـا بالكامـل تتـيح                       

وتـستفيد هـذه    . سـتمرار ت الدول األعضاء على حنو أكثر قابلية لال       للمكتب االستجابة ألولويا  
وجتـدر  . غرافيـة حمـددة  املهارات املعيارية والتقنية لربامج املكتب العاملية يف منـاطق ج         الربامج من 
أن هذه املقاربة تعّمـق التعـاطي مـع قطـاع عـريض مـن اجلهـات املعنيـة مـن الـدول                        اإلشارة إىل 

  .ة واملنتمية إىل اجملتمع املدينلفاعلة األكادميية والتقنية والسياسياألعضاء، بينها اجلهات ا
وتشكل حقوق اإلنسان، والسالم واألمن، والتنمية الركائز الثالث املترابطة واملتـآزرة             ٨-١٣

وسيواصـل املكتـب التـرويج السـتجابة شـاملة للمخـدرات            . لألمم املتحـدة املكّرسـة يف امليثـاق       
 اإلمنائي واألمين وتنتهج مقاربـة قائمـة علـى حقـوق اإلنـسان يف إعـداد                 واجلرمية تشمل اجلانبني  

وسيعزز املكتب جهـوده الراميـة إىل تـشجيع تطبيـق معـايري وقواعـد األمـم املتحـدة يف                    . الربامج
  . منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةجمال
ــسياسات يف مــسائل        ٩-١٣ ــر ال ــة بتقري ــسية املعني ــم املتحــدة الرئي ــضم أجهــزة األم ــة وت الرقاب

الدولية على املخدرات، ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، واليت تعمل كمجـالس إدارة للمكتـب،              
جلنةَ املخدرات وهيئاهتا الفرعية، وجلنةَ منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ومؤمتر األمم املتحـدة ملنـع               

  .خدراتية ملراقبة املاجلرمية والعدالة اجلنائية؛ كما يقدم املكتب الدعم إىل اهليئة الدول
 من الربامج الفرعية ضمن اهليكل التنظيمي املكـون مـن ثـالث شـعب،               ويندرج كلٍ   ١٠-١٣
  .يتيح االستفادة من أوجه التكامل والتآزر ما
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ويف إطار سـعي املكتـب إىل حتقيـق أهدافـه، سـيبذل قـصارى جهـده لتعمـيم مراعـاة                     ١١-١٣
  .ينانية يف برناجمه للتعاون التقاهلواجس اجلنس

  
  ١الربنامج الفرعي     
   مكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واجلرمية املنظمة عرب الوطنية    

التصّدي الفّعال للجرمية املنظّمة عرب الوطنيـة، واالجتـار غـري املـشروع، واالجتـار غـري      ودعم تعزيز : هدف املنظمة 
تحــدة ذات الــصلة علــى املــستويني املعيــارياملــشروع باملخــدرات، مــن خــالل تــسهيل تنفيــذ اتفاقيــات األمــم امل 

  والتنفيذي
  

  مؤشرات اإلجناز   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة

زيــادة املــساعدة التقنيــة املقدمــة، بنــاء علــى طلــب    )أ(
دف تـــــــشجيع التـــــــصديق هبـــــــالـــــــدول األعـــــــضاء،

االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات واتفاقيـة األمـم         على
ــدة  ــةملكاملتحـــ ــة افحـــ ــة املنظمـــ ــ اجلرميـــ ــة رب عـــ الوطنيـــ

ــا ــضاء يف اإل  و ،وبروتوكوالهتـ ــدول األعـ ــم الـ ــداد دعـ عـ
 العــــشرين بــــشأن االســــتثنائيةلــــدورة اجلمعيــــة العامــــة

ــة ــدرات العامليـ ــشكلة املخـ ــة مـ ــدول  ،مواجهـ ــم الـ  ودعـ
ــضاء يف ــدورة      األعـ ــن الـ ــصادرة عـ ــرارات الـ ــذ القـ تنفيـ
  االستثنائية

لــــيت تــــصّدقدد الــــدول األطــــراف اعــــزيــــادة  ‘١’  )أ(
حــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــةاتفاقيــة األمــم املت علــى
  الوطنية مبساعدة من املكتب عرب

دد الــــدول األطــــراف الــــيت تــــصّدقعــــزيــــادة  ‘٢’  
ــى ــم املتحــدة ملكافحــةبروتوكــوالت عل ــة األم  اتفاقي

  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية مبساعدة من املكتب

 يف جمـال مكافحـة    اإلقليمـي والـدويل  التعـاون زيـادة    )ب(
 الوطنيـــة، واالجتـــار غـــري املـــشروع، عـــرباجلرميـــة املنظمـــة 

، مبساعدة املكتب، وفقا    واالجتار غري املشروع باملخدرات
  هتلوالي

ضطلع هبـــاعـــدد املبـــادرات اإلقليميـــة املـــ زيـــادة  ‘١’  )ب(
ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــةاملنفـــذة  أو/و

اتفاقــات التعــاونواالجتــار غــري املــشروع مــن خــالل   
  أو دعم من املكتب/اليت ُتربم بتسهيل و

عـن طريـقعدد اآلليات اليت ُتنشأ أو ُتعّزز       زيادة   ‘٢’    
هبـــدف تـــشجيع تعزيـــزاملكتـــب ويف ســـياق والياتـــه 

التعاون وتبادل املعلومات بني أجهـزة العدالـة اجلنائيـة
كافحـة اجلرميـةملداخل احلـدود وعربهـا، مبـا يف ذلـك           

  رب الوطنيةاملنظمة ع
ــدة ‘٣’     ــم املتحـ ــني األمـ ــاون بـ ــسيق والتعـ ــز التنـ تعزيـ

ضاء يف فريـــق التنـــسيقعـــ األاملنظمـــاتوغريهـــا مـــن 
  الوكاالت ملكافحة االجتار باألشخاص املشترك بني
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ــادة   )ج( ــى القــدرةزي ــن الــدول األعــضاء     عل الطلــب م
إجـراءات فعالـة ضـد اجلرميـة        تتخذ، مبساعدة املكتـب،      أن

، مبـــا يف ذلـــك يف جمـــاالت االجتـــار لوطنيـــةااملنظمـــة عـــرب 
 األمـــوال، واالجتـــار وغـــسلباملخـــدرات، املـــشروع  غـــري

ــلحة ــار باألسـ ــاجرين، واالجتـ ــخاص، وهتريـــب املهـ باألشـ
القــضايا املــستجدة املتعلقــة باملخــدرات وجبــرائم  الناريــة، و

  حمددة

عــدد البلــدان املــستفيدة مــن املــساعدة الــيتزيــادة  ‘١’  )ج(
تعزيـــز املؤســـسات وبنـــاء القـــدراتل يقـــّدمها املكتـــب

جلرميـة املنظمـة عـرب     وا،  غري املشروع االجتار  جماالت   يف
باألســلحة الناريــة،  غــري املــشروع   واالجتــار   الوطنيــة،

ــة، و   ــلحة الناريـ ــبط األسـ ــار وضـ ــشروعاالجتـ ــري املـ غـ
  باملخدرات

ةستفيدعـــــدد الـــــدول األعـــــضاء املـــــ    زيـــــادة  ‘٢’    
ا، يف جمــايل بنــاء علــى طلبــه  ،مــساعدة املكتــب  مــن

ــة والتــدريب ملكافحــة غــسل األمــوال املــساعدة التقني
  ومكافحة متويل اإلرهاب

 من املـساعدةةستفيدعدد الدول األعضاء امل   زيادة   ‘٣’    
الــيت يقــّدمها املكتــب يف اعتمــاد أو تكييــف أو مراجعــة

ــشريعات  ــةالت ــةاحمللي ــصكوك القانوني ــذا ألحكــام ال  تنفي
ة، وال ســيما اتفاقيــة األمــماملتعلقــة باملخــدرات واجلرميــ 

املتحـــــدة ملكافحـــــة اجلرميـــــة املنظمـــــة عـــــرب الوطنيـــــة
  وبروتوكوالهتا

ــدد  ‘٤’     ــة األع ــة اإلضــافية/ودوات القانوني أو التنفيذي
اجلرميـــة املنظمـــة عـــربب  الـــسليمة املتعلقـــةمارســـاتاملو

 املكتب أو دعم من/ اليت اسُتحدثت بوساطة والوطنية
    

  االستراتيجية    
يتحقق وسـ . الربنامج الفرعـي  هذا  تتوىل شعبة شؤون املعاهدات املسؤولية الفنية عن          ١٢-١٣

  :ا يلياهلدف عن طريق م
الصكوك الدوليـة املتعلّقـة باملخـدرات واجلرميـة املنظمـة           وتطبيق  تشجيع تصديق     )أ(  

ة، والربوتوكــوالت املتعلقــة مبكافحــة االجتــار باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين واألســلحة الناريــ    
الصعد العـاملي واإلقليمـي     كل من    على   ةالقانونية والتشريعي ية و طريق تقدمي املشورة السياسات    عن

 وتـسهيل التعـاون   ومحاية حقوق ضحايا اجلرائم والـشهود عليهـا واملهـاجرين املهـّربني؛      ؛  والوطين
  ؛الدويل
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 ةضــعامــساعدة الــدول األعــضاء يف مكافحــة تــصنيع وتوزيــع وبيــع املــواد اخل    )ب(  
غــري ذلــك مــن أشــكال  قــوانني مراقبــة املخــدرات، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تــوفري التــدريب و  ل

تنــسيق ورصــد متابعــة الواليــات الــواردة يف القــرارات واملقــررات ؛ واملــساعدة التقنيــة األخــرى
  يئات اإلدارية املنشأة مبعاهدات؛ذات الصلة اليت تتخذها األجهزة واهل

 الـدول األطـراف يف اتفاقيـة مكافحـة اجلرميـة املنظمـة       القيام مبهام األمانة ملؤمتر     )ج(  
  ؛هعرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، وكذلك لألفرقة العاملة اليت أنشئت يف إطار

سـيما   والوفقا لوالية كـل منـها،      األخرى،  املعنية  التعاون مع اجلهات الفاعلة       )د(  
ــم امل     مــع ــامج األم ــها شــبكة برن ــألف من ــيت تت ــة،    املعاهــد ال ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي تحــدة ملن

  الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي؛كل من الصعد واملنظمات احلكومية الدولية على 
تقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل الــدول األعــضاء، بنــاء علــى طلبــها، لتعزيــز الــنظم   )هـ(  

، مبـا يف ذلـك      املـشروع  غـري    ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة واالجتـار       وتنفيـذ بـرامج     القضائية الوطنيـة    
  ريب املهاجرين واألسلحة النارية؛األشخاص وهتباملخدرات واالجتار 

ــات      )و(   ــدار ورقــ ــات أدوات وإصــ ــارير وجمموعــ ــات وتقــ ــشر كتيبــ ــداد ونــ إعــ
  .اجلرمية املنظمة غري املشروع باملخدرات ومكافحة االجتار عن
  

  ٢الربنامج الفرعي     
  التنمية البديلة واملعاجلة وإعادة اإلدماج، ونع،امل    

  
مـن خـالل أنـشطةاإليـدز   /احلد من تعاطي املخدرات واإلصابة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية           : هدف املنظمة 

ضـحايا االجتـارات احمللية، ويف نظم العدالـة اجلنائيـة وبـني          اجملتمعملنفذة داخل   اوقاية واملعاجلة وإعادة اإلدماج     ال
  عند االقتضاءامة، تعزيز التنمية البديلة املستد، وبالبشر

  
  مؤشرات اإلجناز   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة

تطبيق تدابري، بدعم من املكتب وبنـاء علـى         زيادة    )أ(
طلب الدول األعضاء، هتدف إىل خفـض درجـة تعـرض

لتعـــاطي املخـــدرات ولفـــريوس ة  احملليـــاتأفـــراد اجملتمعـــ
  اإليدز/نقص املناعة البشرية

ــادة ‘١’  )أ( ــدد  زيــ ــساعدةعــ ــى مــ ــيت تتلقــ ــدان الــ البلــ
تعـاطي املخـدراتإجراءات منع   املكتب يف تنفيذ     من
مع املعاهدات الدولية ذات الـصلة ويـستندنسجم  ي مبا

  إىل أدلة علمية
ــادة  ‘٢’     ــزيــ ــساعدةعــ ــى مــ ــيت تتلقــ ــدان الــ دد البلــ

ــذ   مــن ــقاملعاجلــة مــن ال إجــراءات املكتــب يف تنفي تعلُّ
وإعادة اإلدماج يف اجملتمـعالتأهيل  إعادة  باملخدرات و 
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مع املعاهدات الدولية ذات الـصلة ويـستندنسجم  مبا ي 
  إىل أدلة علمية

املكتب دد البلدان اليت تتلقى مساعدة من     عزيادة   ‘٣’    
يف وضع واعتماد وتنفيذ استراتيجيات وبـرامج متعلقـة

حيـث عالقتـه اإليدز من /س نقص املناعة البشرية   بفريو
األشـــخاص الـــذينســـيما  والمبتعـــاطي املخـــدرات،  

  يتعاطون املخدرات باحلقن
زيادة قدرات الدول األعضاء، بناء على طلبـها،          )ب(

مرافق نظـام العدالـة       يفجعل األفراد الذين يعيشون     على  
رضــــة لتعــــاطي املخــــدرات ولفــــريوس  أقــــل عاجلنائيــــة
  اإليدز/املناعة البشرية نقص

ــادة  ‘١’  )ب( ــساع   زيــ ــى مــ ــيت تتلقــ ــدان الــ ــدد البلــ دةعــ
أو توسـيع نطــاق الــسياسات/املكتــب يف وضــع و مـن 

مرافــق  يفاملخــدراتالتعلق ببــصل مــا يتــ والــربامج يف
مـــع املعاهـــداتينـــسجم  ، مبـــانظـــام العدالـــة اجلنائيـــة

  الدولية ذات الصلة ويستند إىل أدلة علمية
عـــدد البلـــدان الـــيت تتلقـــى مـــساعدة مـــنزيـــادة  ‘٢’    

ســات وبــرامجاملكتــب يف وضــع واعتمــاد وتنفيــذ سيا
اإليـدز ودعـم/للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية 

نظـام العدالـةداخـل مرافـق     ورعاية ومعاجلـة املـصابني      
مـع املعاهـدات الدوليـة ذات، تكون منسجمة    اجلنائية

لوقايــــةا” بــــشأن ستند إىل أدلــــة علميــــةتــــالــــصلة و
ــن ــشرية    م ــة الب ــريوس نقــص املناع ــدز و/ف ــةاإلي معاجل

ــصابني  ــة امل ــة ورعاي ــات مغلق ــسجون ويف بيئ ــه يف ال ب
  “رزمة متكاملة من اإلجراءات: أخرى

زيادة قدرات الدول األعضاء، بناء على طلبـها،          )ج(
على احلصول على مساعدة املكتـب مـن أجـل مـساعدة

ــون ــد يكونــ ــذين قــ ــراد الــ ــم  األفــ ــار هبــ ــة لالجتــ عرضــ
ــم،   ســبق أو ــاطي املخــدرات    االجتــار هب ــل عرضــة لتع أق

  اإليدز/اعة البشريةولفريوس نقص املن

 الــيت تتلقـى مــساعدة مــن املكتــبعــدد البلــدانزيـادة    )ج(
وبــرامج متعلقــةسياســات وضــع واعتمــاد وتنفيــذ   يف

مرتكــــزة علــــى األدلــــة ومــــستندةباالجتــــار بالبــــشر 
حقـــوق اإلنــــسان، وهادفــــة إىل حتقيــــق الــــصحة إىل

مع املعاهـدات الدوليـة ذات الـصلةينسجم   ، مبا العامة
ــستند إىل و ــة بــ  أي ــة علمي ــن فــريوسشأن ادل ــة م لوقاي

ــشرية   ــة الب ــدز و/نقــص املناع ــصابني معاجلــة اإلي ــهامل ب
  تهمورعاي
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الــدول األعــضاء بنــاء علــى طلبــها،   اتقــدرزيــادة    )د(
علـى وضـع وتنفيـذ ورصـد وتقيـيم اسـتراتيجيات مــستدامة
ملراقبة احملاصيل من خالل التنميـة البديلـة أو التنميـة البديلـة

  الوقائية

املكتـــبمـــن مـــساعدة يـــة تلقعـــدد البلـــدان املزيـــادة   )د(
وضــــع وتنفيــــذ اســــتراتيجيات مــــستدامة ملراقبــــة يف

 لتنمية الوطنيةلربامج ، مقترنة باحملاصيل غري املشروعة

 الــدول األعــضاء، بنــاء علــى اتحتــسني قــدر    )هـ(
علـــى تنفيـــذ جمموعـــة ، املكتـــب ومبـــساعدة مـــن طلبـــها

احليـــاة واملتعلقـــة بيـــة لجـــرائم احلرجلاألدوات التحليليـــة
 ضـد   االحتـاد الـدويل ملكافحـة اجلرميـة        اليت وضـعها     الربية

  احلياة الربية

دان الـــيت تتلقـــى مـــساعدة املكتـــبعـــدد البلـــزيـــادة   )هـ(
لجـرائم احلرجيـةلجمموعة األدوات التحليلية    تنفيذ   يف

ــة ب ــة واملتعلق ــاة الربي ــيت وضــعها  احلي ــدويل ال االحتــاد ال
  حلياة الربية ضد املكافحة اجلرمية

، مبـــساعدة مـــن املكتـــب وبنـــاء حتـــسني القـــدرة   )و(
ــى ــضاء،   علــ ــدول األعــ ــوفري طلــــب الــ ــبل علــــى تــ ســ

املـــــساعدة االجتماعيـــــة (املـــــستدامة العـــــيش  كـــــسب
باملخـدرات  تعلـق   لفئات السكانية املعرضـة لل    ل) األساسية

  لجرمية نتيجة التهميش االجتماعي واالقتصاديلو

املكتــبمــن  تتلقـى مــساعدة  عــدد البلــدان الــيتزيـادة    )هـ(
 اخلدمات االجتماعيـة واالقتـصادية األساسـيةتوفري يف

تعلــــقذات الــــصلة للفئــــات الــــسكانية املعرضــــة لل   
اإليــدز واجلرميــة،/فــريوس نقــص املناعــةلباملخــدرات و

مع املعاهدات الدولية ذات الـصلة ويـستندينسجم   مبا
  إىل أدلة علمية

    
  االستراتيجية    

 وســـُيحقَّق. عبة العمليـــات املـــسؤولية الفنيـــة عـــن هـــذا الربنـــامج الفرعـــيتتـــوىل شـــ  ١٣-١٣
  : ما يليدف عن طريقاهل هذا

حتــسني أو /يف اســتحداث ومــساعدة إىل الــدول األعــضاء، بنــاء علــى طلبــها،   )أ(  
 اسـتراتيجيات وخطــط وإجـراءات منــع تعــاطي املخـدرات مبــا ينــسجم مـع األدلــة العلميــة، وال    

  دولية ملنع تعاطي املخدرات؛سيما مع املعايري ال
أو توســيع /يف اســتحداث ومــساعدة إىل الــدول األعــضاء، بنــاء علــى طلبــها،   )ب(  

ات تنـدرج يف بيئـة رعايـة هتـدف          مستندة إىل أدلة علمية ملعاجلة التعلـق باملخـدر        خدمات  نطاق  
  ع وداخل آليات العدالة اجلنائية؛حتقيق التعايف يف اجملتم إىل

أو توســيع /يف اســتحداث ودول األعــضاء، بنــاء علــى طلبــها، مــساعدة إىل الــ  )ج(  
معاجلـة  اإليـدز و  /وقاية من فريوس نقص املناعة البشرية     للمستندة إىل أدلة علمية     خدمات  نطاق  

ــاحلقن   مــوجز تــهم ودعمهــم، مبــا ينــسجم مــع   ورعاي األشــخاص الــذين يتعــاطون املخــدرات ب
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يـدز ومعاجلـة ورعايـة املـصابني        اإل/البـشرية الوقاية من فريوس نقص املناعة      ”املعنون  السياسات  
، الــذي أعــده “جــراءاتمــن اإلرزمــة متكاملــة : البيئــات املغلقــةغريهــا مــن يف الــسجون و بــه
وبرنـامج   منظمة الصحة العاملية  وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     ومنظمة العمل الدولية و   كتب  امل

 ملـساعدة   الـدليل الـتقين   اإليـدز، و  /بـشرية س نقـص املناعـة ال     بفـريو   املعـين املـشترك   األمم املتحـدة    
فـريوس نقـص     من   حلقنبامجيع متعاطي املخدرات    من أجل وقاية     األهداف   حتديد علىلبلدان  ا

كتــب  واملمنظمــة الــصحة العامليــة وتــوفري العــالج والرعايــة هلــم، الــذي أعدتــه    املناعــة البــشرية
  اإليدز؛/ البشريةس نقص املناعةبفريو املعيناملشترك األمم املتحدة وبرنامج 
ــسني   )د(   ــدرات حتـ ــى   قـ ــضاء علـ ــدول األعـ ــول الالـ ــات والبحـــ إىل وصـ ث واملعلومـ

  وإعـادة تـهم  ورعايمعاجلـة متعاطيهـا  الوقاية من املخـدرات و بشأن األدلة  ستندة إىل   واملمارسات امل 
  ؛همتأهيل

املــــساعدة يف إدراج تقــــدمي الــــدعم إىل الــــدول األعــــضاء، بنــــاء علــــى طلبــــها،   )ـه(  
ــيما   وال،اعيـــةاالجتم ــرامج العـــالج مـــن  ، املـــستدامةعـــيش ســـبل كـــسب الإدراج سـ  التعلـــقيف بـ

تعـاطي  اإليـدز مـن حيـث ارتباطـه ب    /لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية    ى  تـصد تلك اليت ت  املخدرات، و ب
  ؛املخدرات
ــدأ املــسؤولية   عنــد التعزيــز وتوطيــد التعــاون الــدويل،    )و(   طلــب، علــى أســاس مب

ــشتركة يف  ــق امل ــد االق    التنحتقي ــك، عن ــا يف ذل ــستدامة، مب ــة امل ــة البديل ــة   مي ــة البديل ــضاء، التنمي ت
  الوقائية؛
ــدر   )ز(   ــى ت    اتحتــسني ق ــها، عل ــى طلب ــاء عل ــضاء، بن ــدول األع ــق  ال ــة طبي جمموع

االحتـاد الـدويل ملكافحـة     اليت وضـعها  احلياة الربيةواملتعلقة بلجرائم احلرجية لاألدوات التحليلية   
  .ةاحلياة الربي  ضداجلرمية

  
  ٣الربنامج الفرعي     
   الفسادمكافحة    

  
  واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادمبا ينسجم منع الفساد ومكافحته، : هدف املنظمة

  
  مؤشرات اإلجناز   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة

الـدول األعـضاء،    إىل   تقدمي املكتب مساعدة تقنية     )أ(
ات التـصديق علـى اتفاقيـة       عمليـ لـدعم   بناء على طلبـها،

  األمم املتحدة ملكافحة الفساد أو االنضمام إليها

عدد الدول األطراف الـيت تـصدق علـى اتفاقيـةزيادة    )أ(
أو تنــضم إليهــا،/األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد و   

  كتبساعدة من املمب



A/69/6 (Prog. 13) 
 

14-24932 11/41 
 

  مؤشرات اإلجناز   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة

مـؤمتر الـدول    عزيز الدعم املقـدم مـن املكتـب إىل          ت  )ب(
كافحـــة الفـــساد مـــم املتحـــدة مل األاألطـــراف يف اتفاقيـــة

وهيئاتـــه الفرعيـــة ومـــؤمتر األمـــم املتحـــدة ملنـــع اجلرميـــة   
ــة  ــة اجلنائي ــسهِّل اختــاذ  والعدال ــا ي ــرار، مب ــه ات الق  وتوجي

  السياسات
  

عــــدد تقــــارير االســــتعراض القطريــــةزيــــادة  ‘ ١’  )ب(
ــوجزات  ــيت ُتوامل ــّدال ــةع ــب آللي ــساعدة املكت ــها مب  عن

املتحدة ملكافحة الفساداستعراض تنفيذ اتفاقية األمم 
دول األعــضاء املــشاركة يفمــن الــالنــسبة املئويــة  ‘ ٢’  

ــة     ــراف يف اتفاقيـ ــدول األطـ ــؤمتر الـ ــدةمـ ــم املتحـ األمـ
ــنمل ــام ع ــرب عــن رضــاها الت ــيت تع ــساد ال كافحــة الف
ة وتوقيــت اخلــدمات التقنيــة والفنيــة الــيت تقــدمهادوجــ

  العامة األمانة
ول األعــضاء املــشاركةلــدمــن االنــسبة املئويــة   ‘ ٣’    

مـؤمتر األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيــة يف
ــام عــن      ــرب عــن رضــاها الت ــيت تع ــتدوجــال ة وتوقي

  اخلدمات التقنية والفنية اليت تقدمها األمانة العامة
طلبـها،   الدول األعضاء، بناء على   ات  حتسني قدر   )ج(

ة األمـم  اتفاقيـ  مبا ينـسجم مـع  على منع الفساد ومكافحته
املتحدة ملكافحة الفساد وعلى التـصدي جلـرائم االحتيـال

  االقتصادي واجلرائم املتعلقة باهلوية

 بـصياغة أو تنقـيح الـيت تقـوم  عدد البلـدان  زيادة    ‘١’  )ج(
ليـــــــة، مبـــــــساعدة مـــــــن املكتـــــــب، احملاتـــــــشريعاهت

إدراج أحكام اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة أجل من
  ات يف تلك التشريعالفساد

ــدان الــــيت تتلقــــى مــــساعدة  ‘٢’     ــادة عــــدد البلــ زيــ
ــن ــب،  مــ ــى طلبــــ  املكتــ ــاء علــ ــىها، بنــ ــععلــ  وضــ

ــخطــط عمــل  /اســتراتيجيات ــسادملكافحــة  ةوطني الف
  تطوير القدرات على منع الفساد ويف

ــ ‘ ٣’     ــادة عــ ــدان الــــيت تتلقــــى مــــساعدةزيــ دد البلــ
 علـىاقـدراهت نميـة    يف ت  ، بناء علـى طلبـها     ،املكتب من

كــشف الفــساد والتحقيــق فيــهعلــى لــوطين الــصعيد ا
ى املشاركة يف التعاون الـدويللوعوحماكمة مرتكبيه،   

ــة امل  يف ــسائل اجلنائيـ ــاملـ ــساد  تـ ــة الفـ وال(صلة مبكافحـ
ــيما  ــسليميف جمــايل س ــة وت ــة املتبادل ــساعدة القانوني امل

ــرمني ــال  ) اجملــ ــاون الفعــ ــترداديفوالتعــ ــسائل اســ  مــ
  املوجودات
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  االستراتيجية    
سـُيحقَّق  و. تتوىل شعبة شؤون املعاهدات املسؤولية الفنية عن هـذا الربنـامج الفرعـي              ١٤-١٣
  :عن طريق ما يلياهلدف هذا 

التشجيع على التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد وتنفيـذها،              )أ(  
والـوطين،  د العـاملي واإلقليمـي   ياصة من خالل تقدمي املشورة يف جمال السياسات على الصع       خبو

ــا       ص ببنــاء القــدرات املؤســسية   وخــدمات املــشورة القانونيــة والــدعم التــشريعي والــدعم اخل
  ، وتيسري نقل اخلربات ذات الصلة؛اجملال، وكذلك بالتدريب هذا يف

ــها،       )ب(   ــى طلب ــاء عل ــضاء، بن ــدول األع ــساعدة ال ــدر يف م ــز ق ــى اهتا تعزي ــععل  من
ام، وتعزيــز دور اجملتمــع املــدين والربملــانيني ، مبــا يف ذلــك داخــل مؤســسات القطــاع العــالفــساد

  والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية واجلمهور العريض يف منع الفساد؛
ــاء علــى طل    )ج(   ــدول األعــضاء، بن ــق   مــساعدة ال ــها، يف كــشف الفــساد والتحقي ب

  ؛وحماكمة مرتكبيه فيه
ن جــرائم  يف الفــساد ومــا يــرتبط بــه مــ     تعزيــز التعــاون الــدويل يف التحقيــق       )د(  

ــة   ت جمــااليف (هــا والفــصل فيوحماكمــة مرتكبيهــا   ــة املتبادل ــسليم اجملــرمني واملــساعدة القانوني ت
  ؛)مثالواسترداد املوجودات 

  ونشر منتجات معرفية للمساعدة يف تنفيذ االتفاقية؛استحداث   )ـه(  
دراسـات  جـراء   إنتاج بيانات وإ  يف  مساعدة الدول األعضاء، بناء على طلبها،         )و(  

  الفساد؛عن صائية وحتليلية إح
أداء مهــام األمانــة ملــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة     )ز(  
  تنفيذ؛الآلية استعراض وللهيئات املنبثقة منه، مبا فيها الفساد، 
عـن جمـالس    نـشأة مبعاهـدات و    امليئـات   اهلتنسيق تنفيذ الواليـات الـصادرة عـن           )ح(  

  ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛ؤمتر األمم املتحدة مها دارة، مبا فياإل
داخــل مــن الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة  اجلهــات الفاعلــة لتعــاون مــع ا  )ط(  

  املضي يف تنفيذ االتفاقية؛ها يف منظومة األمم املتحدة وخارج
ــها،     )ي(   ــاء علــى طلب ــدول األعــضاء، بن ــال  يف امــساعدة ال لتــصدي جلــرائم االحتي

  .صادي واجلرائم املتصلة باهلويةاالقت
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  ٤الربنامج الفرعي     
  منع اإلرهاب    

  
نظام عدالة جنائيـة عملـي ملكافحـة اإلرهـاب يكـون فعـاال تقـوم الـدول بتنفيـذهدعيم  تعزيز وت : هدف املنظمة 

  وفقا لسيادة القانون
  

  مؤشرات اإلجناز   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة

اعدة التقنيـة الـيت يقـدمها املكتـب، بنـاء           تعزيز املس   )أ(
اإلســهام يف التــصديق ، يف علــى طلــب الــدول األعــضاء

نــــع اإلرهــــاب  ملعلــــى الــــصكوك القانونيــــة الدوليــــة
  ومكافحته

ــادة   ‘١’  )أ( ــدد حــاالت  زي ــامع ــتقي ــيت تلق ــدان ال  البل
 يف جمال مكافحـة اإلرهـاب من املكتب  مساعدة تقنية 
ــصديق  ــصكوك القانونيـــ  بالتـ ــى الـ ــة ملنـــععلـ ة الدوليـ

  اإلرهاب ومكافحته
مـدتأو اعتُ الـيت ُنقحـت     زيادة عدد التشريعات    ‘ ٢’    

  املكتبمن ساعدة مب
علـى منـع اإلرهـاب      الدول األعـضاء    حتسني قدرة     )ب(

  وفقا لسيادة القانون
ــادة  ‘ ١’  )ب( ــزيــ ــدان الــــيت تتلقــــى مــــساعدةعــ دد البلــ

بنـــاء القـــدرات، بنـــاء علـــى طلبـــها، يف املكتـــب مـــن
  الصعيدين الوطين واإلقليمي على

نيزيــادة عــدد مــسؤويل العدالــة اجلنائيــة الــوطني   ‘ ٢’    
املــدربني يف جمــال تنفيــذ االتفاقيــات والربوتوكــوالت

  لة باإلرهابصالدولية املت
خطــــط العمــــل/عــــدد االســــتراتيجياتزيــــادة  ‘ ٣’    

اهلادفة إىل مكافحة اإلرهـاب، الـيت الوطنية واإلقليمية 
  ة املكتبوضعت مبساعد

نيعــدد مــسؤويل العدالــة اجلنائيــة الــوطني زيــادة  ‘ ٤’    
ملنـــعيف املـــسائل اجلنائيـــة لتعـــاون ااملـــدربني يف جمـــال 
  اإلرهاب ومكافحته

    
  االستراتيجية    

 وسـُيحقق . تتوىل شعبة شؤون املعاهدات املسؤولية الفنية عن هـذا الربنـامج الفرعـي              ١٥-١٣
املكتـب التقنيـة املتخصـصة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة               ت  امـن قـدر   باالسـتفادة   اهلـدف   هذا  

  :يلي ماعلى االستراتيجية أساسا نطوي وت. اجلنائية، وسيادة القانون
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ىل االتفاقيـــات والربوتوكـــوالت االنـــضمام إتـــشجيع الـــدول األعـــضاء علـــى   )أ(  
ات ومظـــاهره، وعلـــى تنفيـــذ تلـــك االتفاقيـــ أشـــكاله لة مبنـــع اإلرهـــاب وقمعـــه جبميـــع  صاملتـــ

  والربوتوكوالت؛
دعم تقـدمي الـ  املشورة يف جمـال الـسياسات، و  على إسداء   عند الطلب،   العمل،    )ب(  

رف اوتيـسري نقـل املعـ      بنـاء القـدرات،   يف جمـال    املشورة القانونية والـدعم التـشريعي و      يف إسداء   
ــها جــرائم اإلرهــاب امل      ــور، من ــة أم ــشأن مجل ــاملتخصــصة، ب ــل؛ ت ــاب؛  وصلة بالنق ــل اإلره متوي

ــت ــة    واسـ ــال اإلرهابيـ ــاب؛ وتقـــدمي الـــدعم إىل ضـــحايا األعمـ خدام اإلنترنـــت ألغـــراض اإلرهـ
   واإلشعاعي والنووي؛والبيولوجي الكيميائيواإلرهاب 

لة صتعزيــز قــدرات نظــم العدالــة اجلنائيــة الوطنيــة علــى تطبيــق التــشريعات املتــ   )ج(  
  ة القانون؛يتفق مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان وسياد مبكافحة اإلرهاب مبا

اصـــة يف خبلة باإلرهـــاب وصتعزيـــز التعـــاون الـــدويل يف املـــسائل اجلنائيـــة املتـــ   )د(  
  بتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة؛علق يت ما

ــها التنفيذيــة       )هـ(   التعــاون الوثيــق مــع جلنــة جملــس األمــن ملكافحــة اإلرهــاب ومديريت
  فيها؛ جمال مكافحة اإلرهاب ومع الكيانات املشتركةوكذلك مع فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف 

جمـالس  صادرة عـن اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات وعـن            الواليـات الـ   تنسيق تنفيذ     )و(  
  .مؤمتر األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ومنها اإلدارة

  
  ٥الربنامج الفرعي     
  العدالة    

  
نظم عدالــة جنائيــة تتــسمالتــرويج لــالل منــع ارتكــاب اجلــرائم وســيادة القــانون مــن خــتعزيــز : هــدف املنظمــة

مـع معــايري األمــم املتحـدة وقواعــدها يف جمــال منــعمبــا يتفــق بالفعاليـة والرتاهــة واإلنــسانية والقابليـة للمــساءلة،
  اجلرمية والعدالة اجلنائية ومع الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة

  
  مؤشرات اإلجناز  امة من األمانة العاإلجنازات املتوقعة

وضع معـايري وقواعـد دوليـة يف جمـال منـع اجلرميـة                )أ(
، بنـــاء والعدالـــة اجلنائيـــة وحتـــديثها بـــدعم مـــن املكتـــب

  طلب الدول األعضاء على

معــايري وقواعــد األمــم املتحــدة   اإلضــايف مــن  عــدد ال  )أ(
ــامل ــن منــع اجلرميــة والعدالــةت صلة مبجــاالت حمــددة م

ــة ــ،اجلنائيـ ــعتي ذ الـ ــدان أو حدثه وضـ ــه البلـ ــدعمٍتـ بـ
  ، بناء على طلب تلك البلداناملكتب من
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  مؤشرات اإلجناز  امة من األمانة العاإلجنازات املتوقعة

إصـــالح نـــع اجلرميـــة وملوضـــع وتنفيـــذ مبـــادرات   )ب(
ــة  ــة اجلنائي ــب،   ،العدال ــة املكت ــايري  ضــمن والي ــا للمع وفق

  والقواعد الدولية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

وات،الــيت تــستخدم األداإلضــافية عــدد البلــدان  ‘ ١’  )ب(
الـيتواخلـدمات االستـشارية     واألدلة، ومواد التدريب    

 لتحــــسني اســــتراتيجيات وتــــدابريوضــــعها املكتــــب
  اجلرمية وإجراءات وممارسات العدالة اجلنائية منع

ــافية عـــدد البلـــدان  ‘ ٢’     الـــيت تتلقـــى مـــساعدةاإلضـ
ــن ــب  م ــضــع وتنفيف واملكت ــادرات ي ــق مبذ مب ــعتتعل ن

      ة اجلنائيةإصالح نظم العدالباجلرمية و
  االستراتيجية

وســـُيحقق . تـــوىل شـــعبة العمليـــات املـــسؤولية الفنيـــة عـــن هـــذا الربنـــامج الفرعـــيت  ١٦-١٣
  :يمن خالل ما يلاهلدف  هذا

تـــشجيع مواصـــلة تطـــوير معـــايري األمـــم املتحـــدة وقواعـــدها يف منـــع اجلرميـــة   )أ(  
تعزيـز قـدرات نظـم      علـى    العمـل، عنـد الطلـب،     تطبيقهـا مـن خـالل       تيـسري   والعدالة اجلنائيـة، و   

ــة     ــع اجلهــات الفاعل ــة ومجي ــة الوطني ــة اجلنائي ــة و املنخرطــة يف العدال ــع اجلرمي ــة إصــالح من العدال
  اجلنائية؛
تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء، بناء على طلبـها، مبـا يف ذلـك مـن خـالل                    )ب(  

إصــالح جلرميــة ونقــل املعــارف وبنــاء املؤســسات وبنــاء القــدرات وتقــدمي املــشورة بــشأن منــع ا
، ءمــا يتعلــق بإصــالح الــشرطة، ودوائــر النيابــة العامــة، والقــضا   العدالــة اجلنائيــة، وال ســيما يف
ــة التــصاحلية، وإتاحــة   ــة والعدال ــة،  إمكاني إصــالح الــسجون  واحلــصول علــى املــساعدة القانوني

لـشاملة لعـدة    ملـسائل ا  فـضال عـن ا    املعايري املهنية ذات الصلة وآليات الرقابـة،        وجن،  وبدائل السَ 
الــضحايا وإقامــة العــدل لــصاحل األطفــال  بلة بــاملرأة يف نظــام العدالــة اجلنائيــة، و صقطاعــات املتــ
  ؛رمية القرصنة البحريةجبوالشهود، و

تنفيذيـــة، ومـــذكرات توجيهيـــة، وكتيبـــات، ووضـــع ونـــشر أدوات مرجعيـــة   )ج(  
  علومات؛ وموارد تكنولوجيا امل،ومناهج تدريبية، وقوانني منوذجية، ودراسات

جمـالس  صادرة عـن اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات وعـن            الواليـات الـ   تنسيق تنفيذ     )د(  
  مؤمتر األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛، ومنها اإلدارة

 يف جمـال سـيادة القـانون،     واردالفريـق املعـين بالتنـسيق واملـ       املشاركة يف أعمال      )هـ(  
ــة يف جمــا    ــصال العاملي ــات االت ــشرطة وجه ــيادة    الت ال ــة واملؤســسات اإلصــالحية يف س والعدال
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 واملعاهد الـيت تتـألف منـها    ،القانون يف حاالت ما بعد انتهاء الرتاع وحاالت األزمات األخرى     
  .شبكة األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، واملنظمات احلكومية الدولية

  
  ٦فرعي ربنامج الال    
  اهات واألدلة اجلنائيةاألحباث وحتليل االجت    

  
املعرفة باالجتاهات املواضيعية والشاملة لعدة قطاعـات مـن أجـل صـياغة سياسـات فعالـةتعزيز  : هدف املنظمة 

  والقيام باستجابة عملية وتقييم التأثري، وذلك استنادا إىل فهم سليم ملسائل املخدرات واجلرمية واإلرهاب
  
  مؤشرات اإلجناز  مة من األمانة العااإلجنازات املتوقعةا

املتزايـــدة عرفـــة املتعزيـــز إمكانيـــة احلـــصول علـــى    )أ(
عــاجل املــسائل تصــياغة اســتجابات اســتراتيجية  يتــيح  مبــا

  يف جمايل املخدرات واجلرميةستجدة القائمة وامل

ــشورات  ‘١’  )أ( ــواردة يف املن ــارات ال ــدد اإلش ــادة ع زي
 املكتبالبحثية إىل الوثائق أو املعلومات الصادرة عن

النــسبة املئويــة للتقييمـات اإلجيابيــة ألمهيــةزيـادة    ‘٢’    
مـــــا يتعلـــــق بـــــصياغة وفائـــــدة نتـــــائج األحبـــــاث يف

  االستجابات االستراتيجية
د جمموعـــات البيانـــات القطريـــة الـــيتعـــدزيـــادة   ‘٣’    

ــشرها املكتــــب مــــصنَّ   سب الطلــــب علــــى حبــــفة ينــ
رض املخـــدرات، واجلرميــة، والعدالـــة املخــدرات، وعــ  

  اجلنائية
ــات       )ب( ــل البيانـ ــاج وحتليـ ــى إنتـ ــدرة علـ ــادة القـ زيـ

اجتاهـات املـسائل    ها  اإلحصائية املتعلقة باالجتاهات مبا في
  وجرائم حمددةملخدرات ايف جمال املستجدة 

عــدد املؤســسات الوطنيــة الــيت تتلقــى التــدريبزيــادة   )ب(
املوجه أو غريه مـن أشـكال املـساعدة التقنيـة يف جمـال

  نات املتعلقة باملخدرات واجلرميةمجع البيا
األدلـة اجلنائيـة    حتسني القدرات العلميـة ويف جمـال          )ج(

زيــادة يــشمل املعــايري املهنيــة املناســبة، مبــا  علــى اســتيفاء 
استخدام املعلومات العلمية والبيانات املخربيـة ألغـراض

 ويف العمليات االسـتراتيجية     األجهزةأنشطة التعاون بني
   القراراتاذواختوالسياسات 

زيــادة النــسبة املئويــة للمؤســسات الــيت تتلقــى  ‘١’  )ج(
غ عن حتـسن قـدراهتا العلميـةبِلمساعدة من املكتب وتُ   

  األدلة اجلنائيةوقدراهتا يف جمال 
أعمـالزيادة عدد املختربات املشاركة فعليـا يف          ‘٢’  

  التعاون الدويل
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  مؤشرات اإلجناز  مة من األمانة العااإلجنازات املتوقعةا

قـــىزيـــادة النـــسبة املئويـــة للمختـــربات الـــيت تتل   ‘٣’    
بيانـاتيف املكتب وتبلغ عـن مـشاركتها       من  مساعدة  

ــة   ــة اجلنائيـ ــن أو /واألدلـ ــتعماهلا عـ ــا، اسـ ــذهلـ يف تنفيـ
مــع ســلطات إنفــاذالوكــاالت أنــشطة مــشتركة بــني  
لتنظيميــة والقــضائية والــصحيةالقــانون والــسلطات ا 

      يف إجراء حتليالت االجتاهات أو/و
  االستراتيجية    

لــسياسات والــشؤون العامــة املــسؤولية الفنيــة عــن هــذا الربنــامج تتـوىل شــعبة حتليــل ا   ١٧-١٣
  :عن طريق ما يليدف هلاوسُيحقق هذا . الفرعي

ات وحتلــيالت دقيقــة يف الوقــت املناســب عــن مــشاكل املخــدرات   ءتقــدمي إحــصا  )أ(  
  وألبعادهــا العــابرة للحــدودمــن اجلرميــةددة واجلرميــة يف العــامل، مــع إيــالء اهتمــام خــاص ملظــاهر حمــ

  ؛الوطنية
إنتـاج  من أجـل  لدول األعضاء، بناء على طلبها، لالدعم وبناء القدرات    وفري  ت  )ب(  

  ونشر وحتليل البيانات واإلحصاءات املتعلقة باملخدرات واجلرمية؛
 والقـضايا  ،جتاهـات االمساعدة الـدول األعـضاء، بنـاء علـى طلبـها، يف حتديـد                )ج(  

  جلرمية والفساد؛وااملخدرات جماالت األولويات يف ستجدة وامل
توســـيع قاعـــدة األدلـــة الالزمـــة لوضـــع الـــسياسات بـــشأن املـــسائل املتعلقـــة      )د(  

  باملخدرات واجلرمية والفساد؛
خمتــربات املخــدرات ومؤســسات إىل تقــدمي املــساعدة التقنيــة ومــشورة اخلــرباء   )ـه(  

  ؛اجلنائية ألدلةا
بيانــات تبــادل ال ونائيــةلألدلــة اجلمــساعدة الــدول األعــضاء يف وضــع املعــايري     )و(  

  ؛لوضع السياسات وصنع القرارات يف جمال األدلة اجلنائيةاجلودة واخلدمات العالية 
حيثمــا ، كتــب مبــا يف ذلــكاملزيــادة عــدد عناصــر البيانــات يف قاعــدة بيانــات    )ز(  

  .سب اجلنسحبأمكن، بيانات مصنفة 
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  ٧الربنامج الفرعي     
  دعم السياسات    

  
لة مبراقبــة املخــدرات، ومنــعص بــشأن القــضايا املتــ يــة والتنفيذيةري االســتجابات الــسياساتتيــس: هــدف املنظمــة

  اجلرمية والعدالة اجلنائية
  

  مؤشرات اإلجناز   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة

ــت  )أ( ــور وعيـ ــسائل املة اجلمهـ ــباملـ ــدرات تـ صلة باملخـ
ــاهره، ــكاله ومظـــ ــع أشـــ ــاب جبميـــ ــة واإلرهـــ واجلرميـــ

ألمم املتحدة ومعايريها وقواعـدها     القانونية ل وك  صكالوب
  ذات الصلة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

زوار املعــاودين الــذين حيــصلونعــدد الــ  زيــادة  ‘١’  )أ(
املوقـع الـشبكي للمكتـب،     يف  املعلومات املتـوفرة     على

ــل ــائل التواصــ ــرب وســ ــون املكتــــب عــ ــذين يتبعــ والــ
  االجتماعي

ــادة عــدد املنــشور   ‘٢’   ــها مــنىات الــيت جــرزي  ترتيل
سب اسـم املنـشورحبـ املوقع الشبكي للمكتب، مصنفة     

  ونوعه
ــ  )ب(  الــدول األعــضاء علــى تنفيــذ  اتض بقــدروهالن

االتفاقيــات واملعــايري والقواعــد الدوليــة ذات الــصلة يف
  املكتبإطار شراكات مع

ــشراكة و  ز  )ب( ــات ال ــادة عــدد اتفاق ــةأو /ي ــل املربم التموي
ؤسسات واملنظمات غري احلكوميـةاملاحلكومات و  مع

  وكيانات القطاع اخلاص
    

  االستراتيجية    
ــذ        ١٨-١٣ ــة عــن تنفي ــة املــسؤولية الفني ــشؤون العام ــسياسات وال ــل ال هــذا تتــوىل شــعبة حتلي

  : اهلدف عن طريق ما يليهذا حقق وسُي. الربنامج الفرعي
ــائج ألغــراض        )أ(   ــى النت ــة عل ــة قائم ــة معياري  يط والرصــدالتخطــوضــع أطــر إداري
  ؛واإلبالغ
إجراء حـوارات مـع احلكومـات املاحنـة والـدول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة                   )ب(  

  طاع اخلاص من أجل تعبئة املوارد؛وكيانات الق
  الدولية؛ التواصل مع املنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم  )ج(  
 مـع التركيـز     االضطالع بأنشطة حمددة اهلدف يف جمايل الـدعوة واالتـصاالت،           )د(  

يف اجملـاالت الفنيـة مثـل املخـدرات، والفـساد، واالجتـار بالبـشر،               ة  الرئيـسي اجلهـات املعنيـة     على  
  وهتريب املهاجرين؛
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ــع   )هـ(   ــسيق م ــة ل وكــاالت  التن ــسائل امل  أخــرى تابع ــشأن امل ــم املتحــدة ب ــألم صلة ت
  ؛باملخدرات واجلرمية واإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره

  .سياسات وإسداء مشورة متسقة، عند الطلبإجراء حتليل لل  )و(  
  

  ٨الربنامج الفرعي     
  التعاون التقين والدعم امليداين    

  
  والية املكتباملشمولة باالت اجملعلى الصعيد امليداين يف  فعالبشكل دارة تيسري التعاون واإل: هدف املنظمة

  
  مؤشرات اإلجناز   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة

 يــذ بــرامج متكاملــة بتــشاور وثيــق مــع  وضــع وتنف  )أ(
  ، حسب االقتضاءالكيانات اإلقليمية والبلدان الشريكة

اإلقليميـةالقطريـة و  الربامج املتكاملـة    عدد   زيادة  ‘١’  )أ(
  امليدانتنفيذها يف اجلاري ضعت واليت ُو

ــة للـــدول األعـــضاء الـــيتارتفـــاع   ‘٢’     النـــسبة املئويـ
ــا عـــن   ــةرةاملـــشوتعـــرب عـــن الرضـ ــال املقدمـ  يف جمـ

السياسات، واخلربة التقنية، والتنسيق، وغري ذلك مـن
  أشكال الدعم اليت تقدمها شبكة املكتب امليداين

تعزيز شفافية املكاتـب امليدانيـة التابعـة للمكتـب            )ب(
  ة فيهاالرشيداإلدارة وتها ومساءلتها وفعالي

شأهنازيادة عدد املكاتـب امليدانيـة الـيت مل يبـد بـ              ‘١’  )ب(
  مراجعو احلسابات آراء مشفوعة بتحفظات

اخنفــاض عــدد املالحظــات الــسلبية الــيت يبــديها ‘ ٢’    
  مراجعو احلسابات يف ما خيص املكاتب امليدانية

حظيـت بقبـولاليت  التقييم  زيادة عدد توصيات     ‘ ٣’    
  يف املكاتب امليدانيةملنفذة اكامل 

    
  االستراتيجية    

حقق وسـيُ . الربنـامج الفرعـي  هـذا  املـسؤولية الفنيـة عـن تنفيـذ      مليـات   العتتوىل شعبة     ١٩-١٣
  :اهلدف عن طريق ما يلي هذا

واليـات   واملنـسق ل   الفعـال تتـيح التنفيـذ     لربامج،   ل متكاملةمقاربة  وضع وتنفيذ     )أ(  
  إىل أقصى حد؛ها أثرتفعيل و، املساعدة التقنية واملتعلقة باملكتب املعيارية

ــشريكة   الك “إمــساك”ضــمان   )ب(   ــدان ال ــة والبل  “زمــامبكامــل ”يانــات اإلقليمي
  برامج املكتب من خالل احلوار والتنسيق يف جمايل السياسات والربامج؛
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والتنميــة بوصــفها البــشري حتقيــق العدالــة واألمــن إىل تعزيــز الــسعي املــشترك   )ج(  
  ؛ارئيسي اهدف

ــاون اإلقليمــي       )د(   ــن التع ــد م ــة مزي ــى إقام ــشجيع عل ــاليمالت ــدان   ي واألق ــني البل ب
  الجتار غري املشروع؛لمعاجلة الطابع العابر للحدود الوطنية للجرمية املنظمة وبغية الشريكة 
يف جمـال  اجليـدة النوعيـة    الدعم الـتقين واملـشورة    أنشطةتوفري طائفة شاملة من     )هـ(  

رات السياسات من أجل دعم تنفيذ الـدول األعـضاء التفاقيـات األمـم املتحـدة املتعلقـة باملخـد                  
  واجلرمية وملعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال العدالة اجلنائية ومنع اجلرمية؛

جهــود بـذل  ، مـن أجـل   ةامج اإلقليميـ ، مـن خـالل الـرب   ةمـشترك أرضـية  تـوفري    )و(  
اهليئــات املتعــددة غريهــا مــن مــع شــركاء األمــم املتحــدة واملؤســسات املاليــة الدوليــة ومتــضافرة 
  .دين، حسب االقتضاء، واجملتمع املاألطراف

  
  ٩الربنامج الفرعي     
ــة           ــة الدوليــ ــالس اإلدارة واهليئــ ــين إىل جمــ ــدعم الفــ ــسكرتارية والــ ــدمات الــ ــدمي خــ تقــ

  املخدرات  ملراقبة
  

لرسم السياسات يف جمـال مكافحـة املخـدرات ومنـع اجلرميـة، الـيت املتحدة   األمممتكني هيئات   : هدف املنظمة 
للمكتب، من العمل على حنو فعَّال وأداء والياهتا؛ ومتكني اهليئة الدوليـة ملراقبـةتقوم أيضا بدور جمالس اإلدارة

املخدرات من أداء الوالية املسندة إليهـا مبوجـب املعاهـدات يف رصـد وتعزيـز تنفيـذ املعاهـدات الدوليـة ملراقبـة
  املخدرات واالمتثال التام هلا

  
  جنازمؤشرات اإل   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة

لــــدعم املقــــدم مــــن املكتــــب إســــهاما     زيــــادة ا  )أ(
 القـرارات وتوجيـه الـسياسات يف هيئـات      اختاذ عملية يف

مـسائل املخـدرات    صنع القرار التابعة لألمـم املتحـدة يف
  واجلرمية واإلرهاب

ــشاركة يف  ‘١’  )أ( ــان املـــ ــة مـــــن اللجـــ النـــــسبة املئويـــ
ةعــن جــود التــام تعــرب عــن رضــاها االستقــصاء الــيت

وتوقيت اخلدمات التقنية والفنيـة الـيت تقـدمها األمانـة
  العامة

لــدول األعــضاء املــشاركةمــن االنــسبة املئويــة    ‘٢’    
مـؤمتر األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيــة يف

ــام رضــاهاأعربــت عــن  الــيت ة وتوقيــتعــن جــود الت
  اخلدمات التقنية والفنية اليت تقدمها األمانة العامة
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  جنازمؤشرات اإل   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة

 مــن رصــد اهليئــة الدوليـة ملراقبــة املخـدرات  متكـني    )ب(
وتعزيــــز االمتثــــال لالتفاقيــــات الدوليــــة املتعلقــــة مبراقبــــة

  املخدرات

ــن     ‘١’  )ب( ــة م ــسبة املئوي ــةالن ــة الدولي ــضاء اهليئ ــدد أع ع
عـن التـام    يعربون عـن رضـاهم    ملراقبة املخدرات الذين    

ــة  جــودة  وتوقيــت اخلــدمات الفنيــة الــيت تقــدمها األمان
ــة ــةالعام ــا يف ذلــ  إىل اهليئ ــال، مب ــل االمتث ك جــودة حتلي

  للمعاهدات
ــة    ‘٢’     ــسبة املئوي ــن الن ــرارات م ــذهاق ــيت تنف ــة ال اهليئ

  العامة األمانة
    

  االستراتيجية    
 .هــذا الربنــامج الفرعــيتنفيــذ تتــوىل شــعبة شــؤون املعاهــدات املــسؤولية الفنيــة عــن    ٢٠-١٣
  :ييل اهلدف عن طريق ماهذا حقق وسُي

ــتقين إىل     )أ(   ــدعم الفــين وال ــاتاهلتقــدمي ال ــة  يئ ــة بغي ــها مــن أداء دورهــا   التالي متكين
ملراقبــة الدوليــة للمخــدرات ومنــع سائل ابوصــفها أجهــزة األمــم املتحــدة لتقريــر الــسياسات يف مــ

 ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات تــشريعيةاجلرميـة والعدالــة اجلنائيــة، وبوصــفها اهليئــات ال 
  :جلرميةوا

  لعـام  الستعراض الرفيع املـستوى   ل اتدمتوفري اخل مبا يف ذلك    (جلنة املخدرات     ‘١’  
إلعالن السياسي وخطة العمل بـشأن التعـاون         ا الدول األعضاء  لتنفيذ   ٢٠١٤
ــدويل  ــشكلة املخــدرات     بوصــال ــة م ــة ملواجه ــة ومتوازن  اســتراتيجية متكامل
  ؛)A.10.XI.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (العاملية 

   جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛  ‘٢’  
  اهليئات الفرعية اخلمس للجنة املخدرات؛  ‘٣’  
ــة      ‘٤’   ــة اجلنائي  واألعمــال مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عــشر ملنــع اجلرميــة والعدال

   عشر؛رابعلمؤمتر الالتحضريية ل
  اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛  ‘٥’  
لــدورة االســتثنائية للجمعيــة  مبــا يف ذلــك األعمــال التحــضريية ل ،اجلمعيــة العامــة  ‘٦’  

ــة  ــدة العامـ ــم املتحـ ــة امل لألمـ ــدرات العامليـ ــدها بـــشأن مـــشكلة املخـ ــع عقـ يف زمـ
  ؛٢٠١٦ عام
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ــا جمـــالس اإلدارة  تابعـــة املتنـــسيق ورصـــد   )ب(   ــة يف الـــيت جتريهـ للواليـــات املدرجـ
 األمــم املتحــدة الثالــث عــشر ملنــع يف ذلــك نتــائج مــؤمتر القــرارات واملقــررات ذات الــصلة، مبــا

  ؛٢٠٠٩لعام تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل تعزيز اجلرمية والعدالة اجلنائية، و
ــدمي   )ج(   يــة ملراقبــة املخــدرات لتمكينــها    دعم إىل اهليئــة الدولأمانــة مــستقلة الــ  تق

اهـدات الدوليـة    برصـد امتثـال احلكومـات للمع   ،عاهداتالناشئة مبوجب املالوفاء بالتزاماهتا    من
  :بوسائل منها، والترويج له، ملراقبة املخدرات

تنفيــــذ االتفاقيــــات الدوليــــة ملراقبــــة ب احلكومــــات واجملتمــــع الــــدويل ةوعيــــت  ‘١’  
يف  للهيئـة وتوصـياهتا، مبـا   سيما من خالل نشر التقارير السنوية    املخدرات، ال 

  ؛املختصةطريق اهليئات احلكومية الدولية  ذلك عن
النظــام الــدويل ملراقبــة املخــدرات بالتعــاون مــع احلكومــات،       وتعزيــز د تعهُّــ  ‘٢’  

التقـديرات والتقييمـات وعائـدات اإلحـصاءات املتعلقـة          يف ما يتعلق ب   سيما   ال
الوســائل ا يف ذلــك بباملخــدرات واملــؤثرات العقليــة والــسالئف الكيميائيــة، مبــ

ــة؛ ــواد  اإللكترونيـ ــيم للمـ ــراء تقيـ ــنع  وإجـ ات غـــري ملخـــدرااملـــستخدمة يف صـ
ــدا إل ة،املــشروع ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري   متهي دراجهــا يف اتفاقي
 الـسالئف ويـل   ؛ ومنـع حت   ١٩٨٨عـام    ل املخدرات واملؤثرات العقليـة   باملشروع  

  إىل طرف ثالث؛
مع احلكومات مـن أجـل التـرويج لتنفيـذ          متكني اهليئة من تعزيز احلوار اجلاري         ‘٣’  

باملعاهـدات واإلبـالغ القـانوين      املـسائل املتـصلة     وئـة    اهلي االتفاقيات وتوصـيات  
  خالل تبادل املعلومات والتعاون الدويل؛ من

 للهيئــة بــشأن االمتثــال للمعاهــدات ملواجهــة  كفالــة إســداء املــشورة القانونيــة   ‘٤’  
  .املستجدةالتحديات 

  
  الواليات التشريعية    
  االتفاقيات    

  ١٩٧٢صيغتها املعدلة بربوتوكول عام  ب١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 
  ١٩٧١اتفاقية املؤثرات العقلية لعام 

ــشروع      ــري املـ ــار غـ ــة االجتـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة  يف اتفاقيـ ــؤثرات العقليـ ــدرات واملـ املخـ
  ١٩٨٨ لعام
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  والربوتوكـوالت امللحقـة  ٢٠٠٠اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام       
  ٢٠٠٣ملتحدة ملكافحة الفساد لعام اقية األمم ااتف هبا

  قرارات اجلمعية العامة    
قواعــد األمــم املتحــدة الــدنيا النموذجيــة إلدارة شــؤون قــضاء األحــداث     ٤٠/٣٣

 )بيجني قواعد(
ميـــة وإســـاءة   إعـــالن املبـــادئ األساســـية لتـــوفري العدالـــة لـــضحايا اجلر       ٤٠/٣٤

  السلطة استعمال
ــون      ٤٣/١٧٣ ــذين يتعرضـ ــة مجيـــع األشـــخاص الـ ــة حبمايـ ــادئ املتعلقـ ــة املبـ جمموعـ

  االحتجاز أو السجن شكل من أشكال ألي
ــم املتحــدة   ٤٥/١١٠ ــة    قواعــد األم ــدابري غــري االحتجازي ــة للت ــدنيا النموذجي  قواعــد( ال

 )طوكيو
مبــــادئ (ملنــــع جنــــوح األحــــداث مبــــادئ األمــــم املتحــــدة التوجيهيــــة   ٤٥/١١٢

 )التوجيهية الرياض
 مم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهمقواعد األ  ٤٥/١١٣
، بــصيغتها املعدلــة مبوجــب  املعاهــدة النموذجيــة املتعلقــة بتــسليم اجملــرمني   ٤٥/١١٦

  ٥٢/٨٨القرار 
  ، املرفقاملعاهدة النموذجية املتعلقة بنقل اإلجراءات يف املسائل اجلنائية  ٤٥/١١٨
املعاهــدة النموذجيــة بــشأن نقــل اإلشــراف علــى اجملــرمني احملكــوم علــيهم   ٤٥/١١٩

  ج عنهم إفراجاً مشروطاً، املرفقبأحكام مشروطة أو املفر
 وضع برنامج فعال لألمم املتحدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ٤٦/١٥٢
جتــار درات وإنتاجهــا واالالعمــل الــدويل ملكافحــة إســاءة اســتعمال املخــ    ٤٩/١٦٨

 بشكل غري مشروع هبا
  ، املرفقاملدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني  ٥١/٥٩
  ، املرفقإعالن األمم املتحدة بشأن اجلرمية واألمن العام  ٥١/٦٠
إعــالن األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد والرشــوة يف املعــامالت التجاريــة    ٥١/١٩١

  ، املرفقالدولية
د لقــضاء علــى العنــف ضــتــدابري منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة الراميــة إىل ا  ٥٢/٨٦

 املرأة
 إعالن سياسي  ٢٠/٢-دإ
ــة بالتقـــصي والتوثيـــق   ٥٥/٨٩ ــالني بـــشأن التعـــذيب وغـــريه  املبـــادئ املتعلقـ  الفعـ

  ، املرفقأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ضروب املعاملة من
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ــة اجملــرمني      ٥٦/١١٩ ــة ومعامل ــع اجلرمي ــم املتحــدة ملن ــها ،دور مــؤمترات األم  ومهمت
 ومدهتا اهتريوتو

مواجهـة حتـديات    : خطط العمل لتنفيذ إعالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالة         ٥٦/٢٦١
 ي والعشرينالقرن احلاد

مواجهـة  : متابعة خطط العمل لتنفيذ إعـالن فيينـا بـشأن اجلرميـة والعدالـة               ٥٧/١٧٠
 حتديات القرن احلادي والعشرين

  ، املرفقاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ٥٨/٤
 مكافحة زراعة القنب واالجتار به  ٥٩/١٦٠
تقدمي الدعم إىل أفغانستان هبـدف كفالـة التنفيـذ الفعـال خلطتـها اخلاصـة                  ٦٠/١٧٩

 بتنفيذ مكافحة املخدرات
عيـد تأكيـدها    كمـا أُ  (استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب         ٦٠/٢٨٨

 )٦٦/٢٨٢ و ٦٤/٢٩٧ و ٦٢/٢٧٢ات يف القرار
التعاون الـدويل علـى منـع االختطـاف ومكافحتـه والقـضاء عليـه، وعلـى                   ٦١/١٧٩

 توفري املساعدة للضحايا
ــة مــن مــصدر   نــع ومكافحــة ممارســات الفــساد وحت م  ٦٤/٢٣٧ ويــل األصــول املتأتي

ــري ــك األ   غــــ ــادة تلــــ ــشروع وإعــــ ــلية   مــــ ــداهنا األصــــ ــول إىل بلــــ صــــ
 اخلصوص، متاشياً مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وجه على

 جتار باألشخاصكافحة االخطة األمم املتحدة العاملية مل  ٦٤/٢٩٣
 متحدون لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية: الوفاء بالوعد  ٦٥/١
 النساء والفتياتباالجتار   ٦٥/١٩٠
ــة         ٦٥/٢٢٧ ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي ــام مكتــب األم ــادة تنظــيم مه إع

 والتغيريات اليت يلزم إدخاهلا على اإلطار االستراتيجي
ــع اجلرميــــة والعدالــــة اجلنائيــــة         ٦٥/٢٢٨ ــز التــــدابري املتخــــذة يف جمــــال منــ تعزيــ

 التصدي للعنف ضد املرأة أجل نم
قواعـــد األمـــم املتحـــدة ملعاملـــة الـــسجينات والتـــدابري غـــري االحتجازيـــة    ٦٥/٢٢٩

 )قواعد بانكوك(للمجرمات 
 اين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةمؤمتر األمم املتحدة الث  ٦٥/٢٣٠
ــشرية       ٦٥/٢٧٧ ــة البـ ــريوس نقـــص املناعـ ــشأن فـ ــسياسي بـ ــالن الـ ــة واإلعـ متالزمـ

ــدز(املناعــة املكتــسب   نقــص ــا  ): اإلي  القــضاء مــن أجــل تكثيــف جهودن
 فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز على

تعزيز التعاون الدويل علـى مكافحـة اآلثـار الـضارة للتـدفقات املاليـة غـري                   ٦٦/١٧٧
 املشروعة املتأتية من األنشطة اإلجرامية

تفاقيـــات والربوتوكـــوالت جـــل تنفيـــذ االن أاملـــساعدة التقنيـــة مـــتقـــدمي   ٦٦/١٧٨
 اإلرهابكافحة الدولية املتعلقة مب
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ــشر       ٦٦/١٧٩ ــاين ع ــم املتحــدة الث ــؤمتر األم ــائج م ــة نت ــة   متابع ــة والعدال ــع اجلرمي  ملن
ــة ــع      اجلنائي ــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عــشر ملن واألعمــال التحــضريية مل

 اجلنائيةة عدالاجلرمية وال
ــة          ٦٦/١٨٠ ــة حلماي ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــال من ــدابري املتخــذة يف جم ــز الت تعزي

 يتعلق باالجتار هبا املمتلكات الثقافية، وخباصة فيما
  يطات وقانون البحاراحمل  ٦٦/٢٣١
ــشر       ٦٧/١٨٤ ــاين ع ــم املتحــدة الث ــؤمتر األم ــائج م ــة نت ــة   متابع ــة والعدال ــع اجلرمي  ملن

 عـشر ملنـع   الثالـث  املتحـدة  األمـم  ملـؤمتر  التحـضريية  واألعمـال  اجلنائيـة 
  والعدالة اجلنائية اجلرمية

تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل القــضاء علــى العنــف ضــد املهــاجرين والعمــال    ٦٧/١٨٥
  املهاجرين وأسرهم

سات العدالــة اجلنائيــة، وخباصــة   تعزيــز ســيادة القــانون وإصــالح مؤســ      ٦٧/١٨٦
ــصلة   يف ــع ع اجملــاالت املت ــهج املتب ــم املتحــدة    بالن ــة األم ــى نطــاق منظوم ل
  مكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية واالجتار باملخدرات يف

 بــشأن ســبل احلــصول علــى املــساعدة مبــادئ األمــم املتحــدة وتوجيهاهتــا  ٦٧/١٨٧
  اجلنائية العدالة نظم يف القانونية

  السجناء ملعاملة الدنيا النموذجية القواعد  ٦٧/١٨٨
  باألشخاص االجتار ملكافحة املبذولة اجلهود تنسيق حتسني  ٦٧/١٩٠
  اجملرمني ومعاملة اجلرمية ملنع األفريقي املتحدة األمم معهد  ٦٧/١٩١
وتيـسري   الفـساد  عائـدات  وحتويـل  الفـساد  ممارسـات  ومكافحـة  منـع   ٦٧/١٩٢

 الــشرعيني وإىل ول وإعــادة تلــك األصــول إىل أصــحاهبا األصــ اســترداد
 األصــلية علــى وجــه اخلــصوص، وفقــا التفاقيــة األمــم املتحــدة        لــداهناب

  ملكافحة الفساد
  العاملية املخدرات مشكلة مكافحة على الدويل التعاون  ٦٧/١٩٣
  الدويل اإلرهاب على القضاء إىل يةالرام التدابري  ٦٨/١١٩
  اإلرهاب مكافحة سياق يف األساسية واحلريات اإلنسان حقوق محاية  ٦٨/١٧٨
والربوتوكـوالت   تاالتفاقيـا  تنفيـذ  أجـل  مـن  التقنيـة  املـساعدة  تقـدمي   ٦٨/١٨٧

  اإلرهاب مبكافحة املتعلقة الدولية
سـيما   وال اجلنائيـة،  والعدالـة  اجلرميـة  ملنـع  املتحـدة  األمـم  برنـامج  تعزيـز   ٦٨/١٩٣

    التقين التعاون جمال يف قدراته
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  رات اجمللس االقتصادي واالجتماعيقرا    

  جراءات التنفيذ الفعال للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناءإ  ١٩٨٤/٤٧
 إجراءات التنفيذ الفعال للمبادئ األساسية الستقالل السلطة القضائية   ١٩٨٩/٦٠
  املبادئ التوجيهية للتنفيذ الفعال لقواعد السلوك ملوظفي إنفاذ القانون  ١٩٨٩/٦١
قـوق األشـخاص الـذين يواجهـون        تنفيذ الـضمانات الـيت تكفـل محايـة ح           ١٩٨٩/٦٤

  عقوبة اإلعدام
 إنشاء جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ١٩٩٢/١
ــة        ١٩٩٣/٤٠ ــواد الكيميائيـ ــسالئف واملـ ــل الـ ــع حتويـ ــة إىل منـ ــدابري الراميـ ــذ التـ تنفيـ

 األساسية من أجل التصنيع غري املشروع للمخدرات واملؤثرات العقلية
ــازة األســلحة ال نظــيم ت  ١٩٩٧/٢٨ ــصحة     حي ــة وصــون ال ــع اجلرمي ــة ألغــراض من ناري

  والسالمة العامة
  تدابري منع ومراقبة االجتار غري املشروع باملركبات اآللية  ١٩٩٧/٢٩
ــادئ امل  ١٩٩٧/٣٠ ــة اجلنائيــة     الب ــال يف نظــام العدال ــل املتعلــق باألطف ، توجيهيــة للعم

  املرفق
 ضحايا اجلرمية والتعسف يف استعمال السلطة  ١٩٩٧/٣١
 نحتسني أحوال السجوى لعالتعاون الدويل   ١٩٩٧/٣٦
إعالن املبادئ األساسية لتوفري العدالـة لـضحايا اجلرميـة          خطة عمل لتنفيذ      ١٩٩٨/٢١

  ، املرفقوإساءة استعمال السلطة
 أعمال برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ١٩٩٩/٢٣
 منع اجلرمية منعاً فعاالً  ١٩٩٩/٢٥
 وضع وتنفيذ تدابري للوساطة والعدالة التصاحلية يف ميدان العدالة اجلنائية  ١٩٩٩/٢٦
 إدارة قضاء األحداث  ١٩٩٩/٢٨
تـدعيم آليـة    : استعراض برنـامج األمـم املتحـدة الـدويل ملراقبـة املخـدرات              ١٩٩٩/٣٠

األمــم املتحــدة ملراقبــة املخــدرات علــى الــصعيد الــدويل ضــمن نطــاق         
دة ملراقبـة املخـدرات ووفقـاً للمبـادئ األساسـية           املعاهدات الدولية املوجو  

 مليثاق األمم املتحدة
تنفيذ إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقـة بـضحايا اإلجـرام والتعـسف               ٢٠٠٠/١٥

 يف استعمال السلطة
منـــع تـــسريب الـــسالئف املـــستخدمة يف صـــنع العقـــاقري االصـــطناعية غـــري    ٢٠٠١/١٤

 املشروع
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 ية الستخدام برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائيةاملبادئ األساس  ٢٠٠٢/١٢
لتــدابري الفعالــة للتــصدي للمــسائل املتعلقــة باألطفــال املفقــودين لتــرويج ال  ٢٠٠٢/١٤

 وباالنتهاك أو االستغالل اجلنسي لألطفال
التعاون الدويل واملساعدة التقنيـة واخلـدمات االستـشارية يف منـع اجلرميـة                ٢٠٠٣/٢٥

 ة اجلنائيةوالعدال
التعاون الدويل على منع االختطاف ومكافحته والقضاء عليه، وعلـى تـوفري   ٢٠٠٣/٢٨

  املساعدة للضحايا
  أداء جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ٢٠٠٣/٣١
التـــدريب علـــى مراقبـــة الـــسالئف ومكافحـــة غـــسل األمـــوال والوقايـــة         ٢٠٠٣/٣٢

  املخدرات من تعاطي
ــشاء شــبكا  ٢٠٠٣/٣٦ ــةإن ــوال يف إطــار اخلطــط الوطني ــة ملكافحــة غــسل األم ت وطني

  والدولية ملراقبة املخدرات
  

تعزيـز سـيادة القـانون وإصـالح مؤسـسات العدالـة: سيادة القانون والتنميـة  ٢٠٠٤/٢٥
يف حـاالت إعـادةالتأكيـد علـى املـساعدة التقنيـة، مبـا يف ذلـك               اجلنائية، مع

  الرتاعات بعد البناء
   األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةمعايري  ٢٠٠٤/٢٨
اإليـدز يف مرافـق نظـام العدالـة/مكافحة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية       ٢٠٠٤/٣٥

   قبل احملاكمة واملرافق اإلصالحية ومرافق االحتجازاجلنائية
ت الـصلة إىل البلـدانتقدمي املـساعدة يف مراقبـة املخـدرات ومنـع اجلـرائم ذا         ٢٠٠٤/٣٩

  اخلارجة من الرتاعات
ــدات      ٢٠٠٥/١٤ ــسام عائ ــشأن اقت ــائي النمــوذجي ب ــاق الثن ــةاالتف  أو املمتلكــاتاجلرمي

ــم املت    ــة األمـ ــشمولة باتفاقيـ ــصادرة، املـ ــةاملـ ــة املنظمـ ــة اجلرميـ ــدة ملكافحـ حـ
ــرب ــشروع عـ ــري املـ ــار غـ ــة االجتـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة واتفاقيـ الوطنيـ

  ١٩٨٨ؤثرات العقلية لعام باملخدرات وامل
توجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقـة باألطفـال ضـحايا اجلرميـةالبادئ  امل  ٢٠٠٥/٢٠

  والشهود عليها
تعزيز قدرة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة علـى التعـاون  ٢٠٠٥/٢١

  ةالتقين يف جمال سيادة القانون وإصالح العدالة اجلنائي
  تدابري تعزيز منع اجلرمية منعا فعاال  ٢٠٠٥/٢٢
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،اجتماعـات رؤسـاء األجهـزة الوطنيـة املعنيـة بإنفـاذ قـوانني املخـدرات               ترية  و  ٢٠٠٥/٢٨
  أوروبا

تقرير األمني العام عن عقوبة اإلعدام والضمانات اليت تكفـل محايـة حقـوق  ٢٠٠٥/٢٤٧ر املقر
  الذين يواجهون عقوبة اإلعدام

   يف جمال منع اجلرمية وقواعدهايري األمم املتحدةمعا  ٢٠٠٦/٢٠
ــة  ٢٠٠٦/٢٢ ــساعدة التقني ــدائلإلتقــدمي امل ــا واســتحداث ب ــسجون يف أفريقي صــالح ال

  جمدية عن السجن
ــك  ٢٠٠٦/٢٥ ــا يف ذل ــة، مب ــة اجلنائي ــانون وإصــالح مؤســسات العدال ــز ســيادة الق تعزي

  حاالت التعمري بعد انتهاء الصراع يف
عدالــة اجلنائيــة ملواجهــة العنــفري املتخــذة يف جمــال منــع اجلرميــة وال   التــداب  ٢٠٠٦/٢٩

  النساء والفتيات ضد
 املـواد األفيونيـة املـستعملة يف تلبيـة علـى  طلـب الاحلاجة إىل إجياد توازن بني  ٢٠٠٧/٩

  وعرضهااالحتياجات الطبية والعلمية
  ملخدراتدعم تدابري أفغانستان وبراجمها الرامية إىل مكافحة ا  ٢٠٠٧/١١

  
مـــم املتحـــدة وقواعـــدها يف جمـــالأداة مجـــع املعلومـــات اخلاصـــة مبعـــايري األ  ٢٠٠٧/٢١

  اجلرمية والعدالة اجلنائية منع
   اجلهاز القضائي العاملني يف املبادئ األساسية لسلوكتدعيم  ٢٠٠٧/٢٢
دعــم اجلهــود الوطنيــة إلصــالح قــضاء األطفــال، وخــصوصا مــن خــالل  ٢٠٠٧/٢٣

  ية وحتسني التنسيق على نطاق منظومة األمم املتحدةاملساعدة التقن
ــبل احلـــصو    ٢٠٠٧/٢٤ ــاون الـــدويل علـــى حتـــسني سـ ــةالتعـ ل علـــى املـــساعدة القانونيـ

  خصوصا يف أفريقياوالعدالة اجلنائية،  نظم يف
  هنج متكامل: احلضريةتعزيز الوقاية من اجلرمية  ٢٠٠٨/٢٤
  اإليدز/ بفريوس نقص املناعة البشريةبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين  ٢٠٠٩/٦
التعاون الدويل على منع جرائم االحتيـال االقتـصادي واجلـرائم ذات الـصلة  ٢٠٠٩/٢٢

  باهلوية والتحّري عنها ومالحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم
 وتنفيـــذ الـــربامج اإلقليميـــة ملكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــيندعـــم إعـــداد  ٢٠٠٩/٢٣

  واجلرمية باملخدرات
التعــاون الــدويل الرامـــي إىل منــع االختطــاف ومكافحتـــه والقــضاء عليـــه،  ٢٠٠٩/٢٤

  توفري املساعدة لضحاياه وإىل
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 الـسائدة  االجتاهـات ب املعرفـة  وإبالغهـا وحتليلـها لنـشر     حتسني مجـع البيانـات  ٢٠٠٩/٢٥
  جماالت حمددة من اجلرمية يف

ــة إلصــالح قــضاء األ    ٢٠٠٩/٢٦  مــنوخــصوصاًطفــال، دعــم اجلهــود الوطنيــة والدولي
  خالل حتسني التنسيق يف جمال املساعدة التقنية

 بـصيغتها١٩٦١التعديل املقترح علـى االتفاقيـة الوحيـدة للمخـدرات لعـام  ٢٠٠٩/٢٥٠املقرر 
  ١٩٧٢ بروتوكول عام  مبوجباملعدلة

رميـة الـدورات املـستأنفة للجنـة املخـدرات وجلنـة منـع اجل       انعقـاد  تواتر ومدة  ٢٠٠٩/٢٥١ املقرر
  والعدالة اجلنائية

إعـــادة تنظـــيم مهـــام مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة  ٢٠١٠/١٧
  والتغيريات املُدخلة على اإلطار االستراتيجي

دعم العمل على وضع وتنفيذ هنج متكامل إلعداد الربامج يف مكتب األمـم  ٢٠١٠/٢٠
  املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

ــةإ  ٢٠١٠/٢١ عـــادة تنظـــيم مهـــام مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـ
  والتغيريات املُدخلة على اإلطار االستراتيجي

ــة  ٢٠١١/٣٠ ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــاين عــشر ملن ــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة الث متابعــة نت
دالــةواألعمــال التحــضريية ملــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عــشر ملنــع اجلرميــة والع 

  اجلنائية
تقدمي املساعدة التقنيـة مـن أجـل تنفيـذ االتفاقيـات والربوتوكـوالت الدوليـة  ٢٠١١/٣١

  اإلرهاب املتعلقة مبكافحة
ــة اآل    ٢٠١١/٣٢ ــاون الـــدويل علـــى مكافحـ ــز التعـ ــةتعزيـ ــدفقات املاليـ ــار الـــضارة للتـ ثـ

  املتأتية من األنشطة اإلجرامية املشروعة غري
 والتعــاون الــدويل يف جمــال مكافحــة اســتعمال تكنولوجيــااملنــع واحلمايــة  ٢٠١١/٣٣

  أو استغالهلم/املعلومات اجلديدة بغرض االعتداء على األطفال و
دعم العمل على وضع وتنفيذ هنج متكامل إلعداد الربامج يف مكتب األمـم  ٢٠١١/٣٤

  املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
ــع جــرائم ا  ٢٠١١/٣٥ ــدويل علــى من ــصلةالتعــاون ال ــال االقتــصادي واجلــرائم املت الحتي

  باهلوية والتحّري عنها ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم
التدابري الالزمة يف سياق منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة للحمايـة مـن االجتـار  ٢٠١١/٣٦

  غري املشروع بأنواع احليوانات والنباتات الّربية املهدَّدة باالنقراض
لسات مشتركة يف إطار الدورات املستأنفة للجنـة املخـدرات وجلنـةعقد ج  ٢٠١١/٢٥٩املقرر 

  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
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اســـــتراتيجية مكتـــــب األمـــــم املتحـــــدة املعـــــين باملخـــــدرات واجلرميـــــة        ٢٠١٢/١٢
  ٢٠١٥-٢٠١٢ للفترة

تعزيــز التعــاون الــدويل حملاربــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة بكــل أشــكاهلا  ٢٠١٢/١٩
  اومظاهره

  ٢٠١١تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   ٢٠١٢/٢٤٢املقرر 
متابعـــة مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثـــاين عـــشر ملنـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة  ٢٠١٣/٣٠

التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة واألعمال
  اجلنائية

ــ  ٢٠١٣/٣١ ــدابري املتخـ ــز التـ ــةتعزيـ ــة حلمايـ ــة اجلنائيـ ــة والعدالـ ــع اجلرميـ ــال منـ ذة يف جمـ
  الثقافية، وخباصة فيما يتعلق باالجتار هبا املمتلكات

تقدمي املساعدة التقنيـة مـن أجـل تنفيـذ االتفاقيـات والربوتوكـوالت الدوليـة  ٢٠١٣/٣٢
  مبكافحة اإلرهاب املتعلقة

 يف إطـار خطـة األمـم املتحـدةسيادة القانون ومنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة       ٢٠١٣/٣٣
  ٢٠١٥ملا بعد عام  للتنمية

ــدا  ٢٠١٣/٣٤ ــة والتــ ــتراتيجيات النموذجيــ ــفاالســ ــى العنــ ــضاء علــ ــة للقــ بري العمليــ
  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية األطفال يف جمال ضد

  القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء  ٢٠١٣/٣٥
  فتيات بدافع جنساينالتصدي جلرائم قتل النساء وال  ٢٠١٣/٣٦
حتسني نوعية اإلحصاءات املتعلقة باجلرمية والعدالـة اجلنائيـة وزيـادة توافرهـا  ٢٠١٣/٣٧

  وضع السياسات من أجل
مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية وصالهتا احملتملة باالجتـار غـري املـشروع               ٢٠١٣/٣٨

  باملعادن الثمينة
ــع اال  ٢٠١٣/٣٩ ــدويل علــى من ــةالتعــاون ال ــال االقتــصادي واجلــرائم املتــصلة باهلوي حتي

  ومالحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم والتحقيق فيها
ــة ملكافحــة االجتــار  ٢٠١٣/٤٠ ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة يف ســياق من ــدابري الالزم الت

  املشروع بـأنواع احليوانات والنباتات الربية احملمية غري
  تحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاصخطة عمل األمم املتنفيذ  ٢٠١٣/٤١
  مبادئ األمم املتحدة اإلرشادية املتعلقة بالتنمية البديلة  ٢٠١٣/٤٢
تقريــر جلنــة املخــدرات عــن دورهتــا الــسادسة واخلمــسني وجــدول األعمــال  ٢٠١٣/٢٤٩املقرر 

  السابعة واخلمسني املؤقت لدورهتا
  اقبة املخدراتتقرير اهليئة الدولية ملر  ٢٠١٣/٢٥٠املقرر 
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ــة ووضــعهإدارة حتــسني  ٢٠١٣/٢٤٦املقرر  ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم مكت
والية الفريق العامل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح العـضوية متديد: املايل

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــةإدارة املعــين بتحــسني
  ووضعه املايل

ــن دورهتــا ال        ٢٠١٣/٢٤٧ راملقر ــة ع ــة والعدالــة اجلنائي ــة منــع اجلرمي ــر جلن ــة تقري والعــشرينثاني
  وجدول األعمال املؤقت لدورهتا الثالثة والعشرين

  
   جلنة املخدرات ومقرراتقرارات    

  الكيماويات السليفةمراقبة  ٤٣/٩
 إىل تعزيــز تبــادل املعلومــات بــشأن األمنــاط اجلديــدة لتنــاولالتــدابري الراميــة  ٤٤/١٤

  العقاقري وبشأن املواد املستهلكة
 حتقيق املستوى األمثل للنظم املتكاملة للمعلومات عن املخدرات  ٤٧/١
ــابع ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات  ٤٨/٢ ــامج املخــدرات الت ــز برن تعزي

  واجلرمية ودور جلنة املخدرات بصفتها هيئته التشريعية
 املؤثرات العقليـة واالجتـار أوتعزيز التعاون الدويل على منع صنع املخدرات     ٤٨/١١

غــري مــشروعة، مــن خــالل منــع تــسريب الــسالئف واملعــداتهبمــا بــصورة
  الضرورية وهتريبها، يف سياق مشروع بريزم وعملية بريبل وعملية توباز

تـــــــدعيم نظـــــــم مراقبـــــــة املـــــــواد الكيميائيـــــــة الـــــــسليفة املـــــــستخدمة    ٤٩/٣
  االصطناعية يف صنع العقاقري

  التصدي لتفشي اإليدز وسائر األمراض املنقولة بني متعاطي املخدرات  ٤٩/٤
ــة  ٥٠/٢ ــاقري خاضــعة للمراقب ــون عالجــا بعق ــذين يتلق ــسافرين ال ــة بامل األحكــام املتعلق

  الدولية
 حتديد مصادر السالئف املستخدمة يف صناعة املخدرات غري املشروعة  ٥٠/٥
ــنع  ٥٠/١٠ ــستخدمة يف صـ ــرى املـ ــواد األخـ ــاقري واملـ ــالئف العقـ ــسريب سـ ــع تـ منـ

 وعةاملخدرات واملؤثرات العقلية بصورة غري مشر
التعاون الدويل علـى منـع التوزيـع غـري املـشروع للمـواد املـشروعة اخلاضـعة   ٥٠/١١

 للمراقبة الدولية عرب اإلنترنت
 هتا الفراغيةالدرونابينول وإيسومريامادة استعراض ٥٠/٢املقرر 
احلاجـــة إىل إجيـــاد تـــوازن بـــني طلـــب املـــواد األفيونيـــة املـــستعملة يف تلبيـــة  ٥١/٩

 االحتياجات الطبية والعلمية وعرض تلك املواد
ــري  ٥١/١١ ــار غ ــني االجت ــصالت ب ــشروعال ــري امل ــار غ ــشروع باملخــدرات واالجت  امل

 النارية باألسلحة
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ــة املخــدرات وجملــس  ٥١/١٤ ــها بــني جلن ــّررات ومواءمت ــسيق املق ــشجيع علــى تن الت
 وفريوسهتنسيق برنامج األمم املتحدة املشترك بشأن اإليدز 

حتـــسني اإلدارة والوضـــع املـــايل ملكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات  ٥١/١املقرر 
 واجلرمية

تعزيـز التعــاون الــدويل علــى التـصدي ملــشاركة النــساء والفتيــات يف االجتــار  ٥٢/١
 ياتباملخدرات، وخصوصا كساع

،تعزيز قدرات دول العبور الرئيسية اجملاورة ألفغانستان علـى إنفـاذ القـانون              ٥٢/٢
 استنادا إىل مبدأ املسؤولية املشتركة

 يف جهودهـا الراميــة إىل مكافحــةتقـدمي الــدعم الـدويل لــدول شـرق أفريقيــا     ٥٢/٣
 االجتار باملخدرات

التقدم احملرز يف تعزيز الدعم الدويل لدول غرب أفريقيا يف جهودهـا الراميـة  ٥٢/٤
 إىل مكافحة االجتار باملخدرات

 استكشاف مجيع جوانب استخدام بذور القنب ألغراض غري مشروعة  ٥٢/٥
ــرويج املمارســات  ٥٢/٦ ــرامجالفــضلى ت ــدروس املــستفادة لتحقيــق اســتدامة ب وال

 التنمية البديلة وسالمتها
 قتراح يتعلق بتقييم نوعية األداء يف خمتربات حتليل املخدراتا  ٥٢/٧
توظيف التكنولوجيا الصيدالنية يف التصدي السـتخدام املخـدرات كوسـيلة  ٥٢/٨

 )االغتصاب أثناء املوعد الغرامي(لتيسري ارتكاب االعتداء اجلنسي
غسل املوجودات املالية املتأتية من االجتـار باملخـدراتمكافحة  تعزيز تدابري  ٥٢/٩

 واجلرائم ذات الصلة
ــاون  ٥٢/١٠ ــز التعـ ــاليميتعزيـ ــني دول أمرياألقـ ــارييب ودول بـ ــة والكـ ــا الالتينيـ كـ

 ريقيا يف مكافحة االجتار باملخدراتأف غرب
ــة  ٥٢/١١ ــشروع باملخــدرات، واجلرمي ــوزاري املعــين باالجتــار غــري امل ــؤمتر ال ــة امل متابع

ــة يف ــصفتها حتــديات تواجــه األمــن والتنمي ــة واإلرهــاب ب املنظمــة عــرب الوطني
 منطقة الكارييب

بـالغ هبـا وحتليلـها مـن أجـل رصـد تنفيـذ اإلعـالنحتسني مجع البيانات واإل  ٥٢/١٢
السياسي وخطة العمـل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة

 ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية
مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة ووضـعهحوكمـة   حتسني  ٥٢/١٣

 املايل
 تعزيز الوقاية اجملتمعية من تناول املخدرات   ٥٣/١
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ــاول   ٥٣/٢ ــن تن ــة م ــشروعة   الوقاي ــزيف املخــدرات غــري امل ــدول األعــضاء وتعزي ال
 تعاطي املخدراتالوقاية من سياسات بشأن التعاون الدويل

ــا مــن        ٥٣/٣ ــة يف جمــال إدارة املمتلكــات وغريه ــز القــدرات الوطني املوجــوداتتعزي
بـذلك، والتـصرف    واجلرائم ذات الصلة     املصادرة يف قضايا االجتار باملخدرات

 فيها
ــز تــوافر العقــاقري املــشروعة اخلاضــعة للمراقبــة الدوليــة بكميــات كافيــة  ٥٣/٤ تعزي

ــسريبها ــع ت ــى من ــسه عل ــع العمــل يف الوقــت نف ــة م ــة والعلمي لألغــراض الطبي
 وتعاطيها

تعزيـــز التعـــاون اإلقليمـــي بـــني أفغانـــستان ودول العبـــور، ومـــسامهة مجيـــع  ٥٣/٥
مبـدأ املـسؤوليةاسـتنادا إىل    املتضررة يف جهود مكافحة املخـدرات،        البلدان
 واملشتركةاجلماعية

ــة   ٥٣/٦ ــرويج ألمتابع ــتدامةالت ــن أجــل اس ــستفادة م ــدروس امل ــضل املمارســات وال ف
 واقتراح تنظـيم حلقـة عمـل دوليـة ومـؤمتر بـشأن،برامج التنمية البديلة   وتكامل
 البديلة التنمية

اينعلــى مكافحــة املناولــة اخلفيــة للمــواد ذات التــأثري النفــسالتعــاون الــدويل  ٥٣/٧
 املتعلقة جبرائم االعتداء اجلنسي وغريها من األفعال اإلجرامية

 مـع التركيـزالعامليـة، مكافحة مشكلة املخـدرات     على  تعزيز التعاون الدويل   ٥٣/٨
 على االجتار غري املشروع باملخدرات واجلرائم ذات الصلة

ــى   ٥٣/٩ ــدعم   تعمــيم احلــصول عل ــة وال ــة والعــالج والرعاي ــاويلالوقاي ــدة متن لفائ
 املخدرات واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية أو املتأثرين به

 فال والشباب من تعاطي املخدراتمحاية األطالرامية إىل تدابري ال   ٥٣/١٠
مـواد الكانابينويـد االصـطناعيةاحتمـال تعـاطي     عـن   تبادل املعلومـات    تعزيز  ٥٣/١١

 املستثرية للمستقبالت واالجتار فيها
 مـــن حماصـــيلاملـــستخرجةبـــذور اخلـــشخاش مراقبـــة حركـــة نظـــم تعزيـــز  ٥٣/١٢

 غري مشروعةبصورة خشخاش األفيون املزروعة
بوصـــفه اجتاهـــا مـــستجدا يف تعـــاطي املخـــدرات “ البـــوبرز”تنـــاول مـــواد   ٥٣/١٣

 يف بعض املناطق
 متابعة تنفيذ ميثاق سانتو دومينغو وآلية ماناغوا   ٥٣/١٤
الـيت يكثـرتعزيز التعاون الـدويل واألطـر التنظيميـة واملؤسـسية ملراقبـة املـواد                  ٥٣/١٥

 استخدامها يف صنع املخدرات واملؤثرات العقلية
 االستبيان اخلاص بالتقارير السنويةتبسيط   ٥٣/١٦
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ــة األمــمالنقــل محــض فينيــل اخلــل مــن اجلــدول الثــاين إىل اجلــدول األول     ٥٣/١املقرر  تفاقي
لــسنةدرات واملــؤثرات العقليــة املخــيف املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع

١٩٨٨ 
 متابعة املشروع املنقح لالستبيان اخلاص بالتقارير السنوية  ٥٣/٢املقرر 
 أثري املخّدراتتعزيز التعاون الدويل على منع قيادة السيارات حتت ت  ٥٤/٢
ضمان توافر العينات املرجعية وعيِّنات االختبار من املواد اخلاضـعة للمراقبـة  ٥٤/٣

 واستخدامها يف خمتربات اختبار العقاقري لألغراض العلمية
 عة اقتراح تنظيم حلقة عمل دولية ومؤمتر دويل بشأن التنمية البديلةمتاب  ٥٤/٤
التشجيع على انتهاج استراتيجيات ملعاجلة االضطرابات الناشئة عـن تعـاطي   ٥٤/٥

ــها تكــون موجهــة حنــو    ــل وإعــادة اإلدمــاجاملخــدرات وعواقب إعــادة التأهي
تمــع وهتـــدف إىل حتـــسني الـــصحة وتعزيــز الرفـــاه االجتمـــاعي لـــدىاجمل يف

 األفراد واألسر واجملتمعات احمللية
واملــؤثرات العقليــة اخلاضــعة للمراقبــة الدوليــةاملخــدرة تعزيــز تــوافر العقــاقري   ٥٤/٦

ــاءةمنـــع تـــسريبها بكميـــات كافيـــة لألغـــراض الطبيـــة والعلميـــة مـــع   وإسـ
 استعماهلا

  مبادرة ميثاق باريس   ٥٤/٧
ــسالئف   ٥٤/٨ ــة الـ ــسية ملراقبـ ــة واملؤسـ ــر التنظيميـ ــدويل واألطـ ــاون الـ ــز التعـ تعزيـ

 غري مشروعةاقري االصطناعية بطريقة صنع العقالكيميائية املستخدمة يف
ــة حتــسني   ٥٤/٩ ــدرات الرصــد  النوعي ــاء ق ــات  مــن أجــل  وبن وإبالغهــامجــع البيان

العاملية وتدابري التصدي هلـا علـى مـستوىبشأن مشكلة املخدرات    وحتليلها
 السياسات العامة

ــحتــسني   ٥٤/١١ ــشاركي لدور ال ــدين  الت يف معاجلــة مــشكلة املخــدراتلمجتمــع امل
 العاملية

ــشتركة يف التــصدي ملــشكلة املخــدراتإنعــاش   ٥٤/١٢ ــة وامل ــدأ املــسؤولية العام مب
 العاملية

بفــريوس نقــص املناعــة البــشريةاحليلولــة دون حــصول أي إصــابات جديــدة    ٥٤/١٣
 باحلقن وغريهم من متعاطي املخدراتمتعاطي املخدرات أوساط  يف

شكلةاميـــة إىل التـــصدي ملـــالر جهودهـــا تـــدابري دعـــم الـــدول األفريقيـــة يف   ٥٤/١٤
 العامليةاملخدرات

مــرورتــضررا مــن األشــد مــساعدة الــدول مــن أجــل تعزيــز التعــاون الــدويل   ٥٤/١٥
 املخدرات عربها
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مـم املتحـدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات لفتـرةميزانية صـندوق برنـامج األ  ٥٤/١٦
 ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني

مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة ووضـعهحوكمـة   حتسني  ٥٤/١٧
املفتـوح العـضوية املعـينالدائم  الفريق العامل احلكومي الدويل     أعمال  : املايل
ووضـعهمكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة     حوكمة حسني  بت

  يتعلق بالتقييم واملراقبة فيمااملايل
ــة  ٥٥/١ تعزيــز التعــاون الــدويل يف التــصدي للتحــديات الــيت تطرحهــا املــؤثرات العقلي

  اجلديدة
تأهيـل وإعـادة إدمـاج األشـخاصإعـادة   ومعاجلـة   تعزيز الـربامج الراميـة إىل  ٥٥/٢

  املرهتنني للمخدرات الذين يطلق سراحهم من السجون
  الدوليةتفاقية األفيون الالذكرى السنوية املئوية  ٥٥/٣
متابعــة االقتــراح الــداعي إىل تنظــيم حلقــة عمــل دوليــة ومــؤمتر بــشأن التنميــة  ٥٥/٤

  البديلة
تعزيــز االســتراتيجيات والتــدابري الــيت تتــصدى لالحتياجــات اخلاصــة للمــرأة يف  ٥٥/٥

ــياق ــربا س ــىال ــب عل ــن الطل ــة للحــد م ــشاملة واملتكامل ــتراتيجيات ال مج واالس
  املخدرات

يف جمـال االجتـارتصدير  السترياد و اللإلذن با  إلكتروين دويل    نظاماستحداث  ٥٥/٦
  باملخدرات واملؤثرات العقليةاملشروع

، والاملخــدراتاإلفــراط يف جرعــات تعزيــز التــدابري الراميــة إىل الوقايــة مــن  ٥٥/٧
  سيما اإلفراط يف جرعات األفيونات

متابعة خطة العمل بشأن التعاون الدويل حنـو اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة  ٥٥/٨
لـنظماملخدرات العامليـة يف مـا يتعلـق بوضـع اسـتراتيجيات              مشكلةملكافحة
  ا فيها التنمية البديلة الوقائيةلتنمية البديلة، مبلالتسويق

كافحـــةملمتابعـــة التـــدابري الراميـــة إىل دعـــم الـــدول األفريقيـــة يف جهودهـــا    ٥٥/٩
  امليةمشكلة املخدرات الع

  لوقاية من املخدرات قائمة على األدلةلتعزيز استراتيجيات وسياسات  ٥٥/١٠
ــشأن  ٥٥/١١ ــاريس ب ــاق ب ــشركاء يف ميث ــوزاري الثالــث لل ــؤمتر ال متابعــة أعمــال امل

  باملخدرات املنتجة يف أفغانستان جتار غري املشروعمكافحة اال
اسـتراتيجيات احلـد مـن الطلـبكجـرائم معينـة     علـى   لسجن  لبدائل  اعتماد  ٥٥/١٢

   تعزز الصحة العامة والسالمة العامةاليت
  تنظيم األعمال يف الدورات املقبلة للجنة املخدرات  ٥٥/١املقرر 
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تنفيذ ميزانيـة صـندوق برنـامج األمـم املتحـدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات   ٥٦/١
  ٢٠١٣-٢٠١٢ لفترة السنتني

  إعالن أكرا  ٥٦/٢
املنتجـةة واد األفيونيـة غـري املـشروع   املـ تعزيز التعاون الدويل يف جمال مكافحـة  ٥٦/٣

ــستان يف ــاق أفغان ــادرة ميث ــدم إىل مب ــدعم املق ــز ال مــن خــالل مواصــلة وتعزي
  باريس

  هاحتديد املؤثرات العقلية اجلديدة واإلبالغ عنيف تعزيز التعاون الدويل  ٥٦/٤
ــة بال     ٥٦/٥ ــارف املتعلقـ ــربات واملعـ ــادل اخلـ ــز تبـ ــائيتعزيـ ــي اجلنـ ــيف العلمـ توصـ

  لمخدراتل
٢٠١١تكثيــف اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق أهــداف اإلعــالن الــسياسي لعــام   ٥٦/٦

بـشأن فــريوس نقـص املناعــة البـشرية واإليــدز بـني متعــاطي املخــدرات، وال
فـريوس بـني متعـاطي املخـدراتتفـشي ال  سيما اهلدف املتمثـل يف احلـد مـن

  ٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ٥٠باحلقن بنسبة
ســـترياداللـــإلذن با إلكتـــروين دويل نظـــامالتـــرويج الســـتحداث واســـتخدام  ٥٦/٧

ــصدير الو ــدويل   تـ ــصعيد الـ ــى الـ ــشروع علـ ــار املـ ــال االجتـ ــدراتيف جمـ  باملخـ
  واملؤثرات العقلية

ونــة واآلمنــة واملالئمــة للــتخلصرات املتخــذة بــشأن العــودة املأمتعزيــز املبــاد  ٥٦/٨
 طبيــة، وال ســيما تلــك الــيت تتــضمنةبوصــفستحــصل عليهــا األدويــة امل مــن

  خمدرات ومؤثرات عقلية خاضعة للمراقبة الدولية
ــشتر  ٥٦/٩ ــة وامل ــسؤولية العام ــدأ امل ــز مب ــدويلكتعزي ــه العمــل ال ة كأســاس لتوجي

  هنج شامل ومتوازنباتباع مكافحة مشكلة املخدرات العاملية  يف
عـالن الـسياسياإلحتسني مجع البيانات من أجل رصد وتقييم تنفيذ         أدوات  ٥٦/١٠

 تكاملــة ومتوازنــةوخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل حنــو اســتراتيجية م 
  ملكافحة مشكلة املخدرات العاملية

ــذاللاألعمــال التحــضريية  ٥٦/١٢ ــع املــستوى للتقــدم احملــرز يف تنفي ســتعراض الرفي
ة العمــل بــشأن التعــاون الــدويلاألعــضاء لإلعــالن الــسياسي وخطــ  الــدول
  ومتوازنة ملكافحة مشكلة املخدرات العاملية استراتيجية متكاملة حنو

جتــاراالاســتخدام املــواد غــري اجملدولــة يف ســياق  بتحويــل ةوعيــ الت:الـسالئف  ٥٦/١٣
هبـا إىل بـدائل للمـواد اجملدولـة املـستخدمة يف التـصنيع غـري املـشروعالدويل

  العقليةللمخدرات واملؤثرات
ــدويل يف  ٥٦/١٤ ــاون الـ ــز التعـ ــصدي لتعزيـ ــيب  التـ ــري الطـ ــتعمال غـ ــضرالسـ ملستحـ

االجتـار غـري املـشروعو غري املـشروع     هتصنيعلوعماله  استترامادول وإلساءة
  احمللي والدويله غري املشروع على الصعيدين توزيعبه و
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متابعة خطة العمل بشأن التعاون الدويل حنـو اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة            ٥٦/١٥
ملكافحـــة مـــشكلة املخـــدرات العامليـــة يف مـــا يتعلـــق بوضـــع اســـتراتيجيات

ا فيهـالتنميـة البديلـة، مبـ     الطوعي للمنتجـات املـستقاة مـن ا       التسويق  ألدوات
  ديلة الوقائيةالتنمية الب

التعــاون الــدويل مــن أجــل تعزيــز اجلهــود املبذولــة يف غــرب أفريقيــاسني حتــ  ٥٦/١٦
  ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات

إىل اجلــدولالرابــع اجلــدول روكــسيبيوترييك مــن هايد - غامــامحــض نقــل  ٥٦/١املقرر 
  ١٩٧١من اتفاقية املؤثرات العقلية لعام الثاين

    
  جلنة املخدرات    

ن الدورة االسـتثنائية العـشرين      مبيان وزاري مشترك وتدابري أخرى لتنفيذ خطط العمل املنبثقة          
ــة  ــة العام ــسادسة و     ، للجمعي ــدورة ال ــن ال ــوزاري م ــدة خــالل اجلــزء ال ــة  واملعتم األربعــني للجن

  ٢٠٠٣أبريل / نيسان١٧ و ١٦املخدرات، املعقود يومي 
ــة       ــدويل صــوب وضــع اســتراتيجية متكامل ــشأن التعــاون ال ــسياسي وخطــة العمــل ب اإلعــالن ال

مــن  مــدا يف اجلــزء الرفيــع املــستوى ين اعُتذومتوازنــة ملواجهــة مــشكلة املخــدرات العامليــة، اللــ  
ــد     ــة املخــ ــسني للجنــ ــة واخلمــ ــدورة الثانيــ ــا يف   الــ ــة الحقــ ــة العامــ ــدهتما اجلمعيــ  رات واعتمــ

  ٦٤/١٨٢ قرارها
  

   جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومقرراتقرارات    
  
ــا  ٤/١ ــدول فيم ــة ال ــقخالف ــدات الديتعل ــف باملعاه ــة اخلاصــة مبكافحــة خمتل ولي

 اجلرمية مظاهر
ة اجلنائيــةنــع اجلرميــة والعدالــ اإلدارة االســتراتيجية لربنــامج األمــم املتحــدة مل   ٧/١

 جانب جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من
نــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــةاإلدارة االســتراتيجية لربنــامج األمــم املتحــدة مل   ٩/١

 جانب جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من
ة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة ودور جلنــة منــعتعزيــز برنــامج األمــم املتحــد  ١٦/٣

 هيئته التشريعيةاجلرمية والعدالة اجلنائية بصفتها
ــز نزا     ١٧/٢ ــانون مــن خــالل تعزي ــدعيم ســيادة الق ــت ــةه ــة العام ة أجهــزة النياب

 هتااوقدر
حتسني إدارة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ووضعه املايل ١٧/٢املقرر 
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ــق  ١٨/١ ــتقالت يف املراف ــات واملع ــساء املوقوف ــة الن ــة خاصــة مبعامل ــد تكميلي قواع
 االحتجازية وغري االحتجازية

ــة اخلاصــة  ١٨/٢ ــة املدني ــا : اخلــدمات األمني ــزدوره ــهامها يف تعزي ــها وإس ومراقبت
 اجلرمية وسالمة اجملتمع منع

ملايلووضعه امكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية إدارة حتسني  ١٨/٣
 مؤمتر القمة العاملي الرابع لرؤساء النيابة العامة  ١٨/٤
متابعة املؤمتر الوزاري املعين باالجتار غري املشروع باملخدرات واجلرمية املنظمـة  ١٨/٥

ــة و ــةعــرب الوطني ــة يف منطق ــن والتنمي ــصفتها حتــديات تواجــه األم اإلرهــاب ب
 الكارييب

ــشات ١٨/١املقرر  ــة للمناق ــادئ التوجيهي ــا   املب ــيت جتريه ــةاملواضــيعية ال ــع اجلرمي ــة من جلن
 اجلنائية والعدالة

وثيقتـــان إضـــافيتان بـــشأن حتـــسني إدارة مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين ١٨/٢املقرر 
 باملخدرات واجلرمية ووضعه املايل

ــا     ١٩/١ ــام واخلــ ــاعني العــ ــشراكات بــــني القطــ ــة الــ ــةتقويــ ــة اجلرميــ ص يف جماهبــ
 ومظاهرها أشكاهلا بكل

تعزيز عملية مجـع بيانـات قابلـة للمقارنـة يف جمـال اجلرميـة وحتليلـها واإلبـالغ  ١٩/٢
 عنها

ــة إلحــراز  ١٩/٤ ــدابري الالزم ــسألة االجتــار باألشــخاص،    الت ــشأن م ــدم ب عمــالتق
شاملة ملواجهـة التحـدياتالـ سـتراتيجيات  االوضـع  إعالن سـلفادور بـشأن      ب

 نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغري: العاملية
 التحليل اجلنائيالتعاون الدويل يف جمال  ١٩/٥
 مكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال  ١٩/٦
 اجلنائيةالشؤون تعزيز الشبكات اإلقليمية للتعاون الدويل يف   ١٩/٧

ملواجهـــةجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة  منـــع االتـــدابري املتخـــذة يف جمـــالتعزيـــز ١٩/١املقرر 
 والقرصنة التزييف

 مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةعلى التعاون مواصلة تشجيع  ٢٠/٤
 يف البحراملرتكبة طنية مكافحة مشكلة اجلرمية املنظمة عرب الو  ٢٠/٥
ــز األنــشطة املتــصلة مبكافحــة اجلرميــة الــسيربية، مبــا يف ذلــك املــساعدة  ٢٠/٧ تعزي

 التقنية وبناء القدرات
ــع      ٢٠/٨ ــدة ملنـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــة صـ ــة ميزانيـ ــرةاجلرميـ ــة لفتـ ــة اجلنائيـ والعدالـ

 ٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني
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ــة ووضــعه إدارة حتــسني  ٢٠/٩ ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم مكت
املفتـوح العـضوية املعـينالدائم  الفريق العامل احلكومي الدويل     أعمال  : املايل

ووضــعهتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة   مكإدارة بتحــسني
 يتعلق بالتقييم واملراقبة ما يفاملايل

  تنظيم أعمال الدورات املقبلة للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ٢٠/١املقرر 
ــى اخلــدمات األ      ٢١/١ ــات عل ــة احلكوم ــز رقاب ــهامتعزي ــة اخلاصــة وإس ــة املدني مني

  اخلدمات يف تعزيز منع اجلرمية وسالمة اجملتمع هذه
  قبالة سواحل الصومال ويف خليج غينياسيما والمواجهة القرصنة البحرية  ٢١/٢
تعزيـــز التعـــاون الـــدويل ملعاجلـــة الـــصالت الـــيت ميكـــن أن توجـــد يف بعـــض  ٢١/٣

  اإلرهابيةاحلاالت بني أنشطة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واألنشطة 
   منع اجلرمية والعدالة اجلنائية املقبلة للجنةتنظيم األعمال يف الدورات  ٢١/١املقرر 
لفتــرة ألمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة  صــندوق اتنفيــذ ميزانيــة  ٢٢/١

  ٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني
ــة ووضــعه إدارة حتــسني  ٢٢/٢ ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم مكت

املفتــوح العــضويةالــدائم الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل توصــيات : املــايل
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــةإدارة املعــين بتحــسني
  ووضعه املايل

اجلهـــود الراميـــة إىل كفالـــة التنفيـــذ الفعـــال التفاقيـــة األمـــم املتحـــدةجتـــدد ٢٢/٣
الـذكرىلحقني هبـا يف     ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوليها امل      

  السنوية العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية
الـــيت يتعـــرض هلـــا القطـــاعاإلجراميـــة ة التهديـــدات جهـــاوعزيـــز فعاليـــة مت ٢٢/٤

عـن طريـق التعـاونسـيما    الالسياحي، مبا يف ذلك التهديـدات اإلرهابيـة، و        
  بني القطاعني العام واخلاص الدويل والشراكات

ــدويل ٢٢/٥ ــز التعــاون ال ــرويج لتعزي املنظمــة عــربتحليــل االجتاهــات يف اجلرميــة  يف الت
  الوطنية

التعاون الدويل وتعزيز القدرة علـى مكافحـة مـشكلة اجلرميـة املنظمـةدعيم  ت ٢٢/٦
  حدود الوطنية املرتكبة يف البحرالعابرة لل

  ويل ملكافحة اجلرائم التعاون الدتعزيز ٢٢/٧
ــاء القــدرات مــن أجــل تــ    ٢٢/٨ ــة وبن ــز املــساعدة التقني ــةدعيم تعزي التــدابري الوطني

  مية السيربيةراجلوالتعاون الدويل ملكافحة
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 املنظمـة عـرب   مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة       وقـرارات  مقـررات      
  الوطنية
  االجتار بالبشر  ٤/٤املقرر 
تنفيــذ بروتوكـــول مكافحــة صـــنع األســلحة الناريـــة وأجزائهــا ومكوناهتـــا  ٤/٦املقرر 

والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكمل التفاقيـة األمـم املتحـدة
  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

حـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــةاقيـــة األمـــم املتالتنفيـــذ الفعـــال التفكفالـــة  ٥/١
 والربوتوكوالت امللحقة هباالوطنية  عرب

 االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء ومعاقبــةتنفيــذ بروتوكــول منــع وقمــع  ٥/٢
واألطفــال، املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب

 الوطنية
يب املهاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو،تنفيذ بروتوكول مكافحة هتر  ٥/٣

 املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
صـنع األســلحة الناريـة وأجزائهــا ومكوناهتـا والــذخرية واالجتـار هبــا بــصورة  ٥/٤

 مشروعة غري
عـرب الوطنيـةاستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة               ٥/٥

 الربوتوكوالت امللحقة هباو
التقنية مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـةاألحكام املتعلقة باملساعدة    تنفيذ  ٥/٦

 اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
 الثقافيةلكية مكافحة اجلرائم املنظمة عرب الوطنية املتعلقة بامل  ٥/٧
مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـةالتعـاون الـدويل     ب األحكام املتعلقة تنفيذ  ٥/٨

  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
حـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــةكفالـــة التنفيـــذ الفعـــال التفاقيـــة األمـــم املت  ٦/١

  الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا عرب
االنضمام إىل بروتوكول مكافحـة صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـاتشجيع  ٦/٢

رية واالجتــار هبــا بــصورة غــري مــشروعة، املكمــل التفاقيــةومكوناهتــا والــذخ
 ، وتنفيذُ هذا الربوتوكولاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو،  ٦/٣
  لوطنيةاملكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ا

مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـةساعدة التقنية   املب األحكام املتعلقة تنفيذ  ٦/٤
  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
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  فساداألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الالدول مؤمتر وقرارات مقررات     
  آلية االستعراض  ٣/١
  التدابري الوقائية  ٣/٢
 توجودااسترداد امل  ٣/٣
 املساعدة التقنية يف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ٣/٤
 الفسادآلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   ٤/١

ــ ٤/٢ ــات مفتوح ــد اجتماع ــضويةةعق ــومياحلخــرباء  لل الع ــ نيك ــزل نيدوليال تعزي
 التعاون

 إعالن مراكش بشأن منع الفساد ٤/٣

 وجوداتاملداد يل على استرالتعاون الدو ٤/٤
 آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ٥/١املقرر 

الكشف عن جرائم الفـسادعلى  عزيز فعالية التعاون يف جمال إنفاذ القانون        ت  ٥/١
  يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

ــز ٥/٢ ــام التجــرمي   تعزي ــذ أحك ــم املتحــدة ملكافحــةاتالــواردة يف تنفي ــة األم فاقي
  التماس الرشوةما يتعلق ب يفسيما  الالفساد، و

  وجوداتاملداد تيسري التعاون الدويل على استر ٥/٣
  متابعة إعالن مراكش بشأن منع الفساد ٥/٤
ــ ٥/٥ األطفــال يف منــع الفــساد وتعزيــز ثقافــة احتــرامالــشباب ومــسامهة شجيع ت

  القانون والرتاهة
   اخلاصالقطاع ٥/٦
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	13-6 وينبع منطقيا عمل المكتب من هذه الولايات وهو يتجسد في ولايته المتمثلة في ”الإسهام في تحقيق الأمن والعدالة للجميع عن طريق تخليص العالم من براثن الإجرام والمخدرات والإرهاب“ (E/CN.7/2007/14-E/CN.15/2007/5).
	13-7 واستجاب المكتب للطلب المتزايد على خدماته ولقاعدة موارده الآخذة بالتقلص لدعم البرامج الأساسية، باستحداث نمط متكامل لتنفيذ تخطيط البرامج والإبلاغ عنه. ومن الجوانب الرئيسية لهذه المقاربة إعداد برامج قطرية وإقليمية محتَسبة تكاليفها بالكامل تتيح للمكتب الاستجابة لأولويات الدول الأعضاء على نحو أكثر قابلية للاستمرار. وتستفيد هذه البرامج من المهارات المعيارية والتقنية لبرامج المكتب العالمية في مناطق جغرافية محددة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقاربة تعمّق التعاطي مع قطاع عريض من الجهات المعنية من الدول الأعضاء، بينها الجهات الفاعلة الأكاديمية والتقنية والسياسية والمنتمية إلى المجتمع المدني.
	13-8 وتشكل حقوق الإنسان، والسلام والأمن، والتنمية الركائز الثلاث المترابطة والمتآزرة للأمم المتحدة المكرّسة في الميثاق. وسيواصل المكتب الترويج لاستجابة شاملة للمخدرات والجريمة تشمل الجانبين الإنمائي والأمني وتنتهج مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في إعداد البرامج. وسيعزز المكتب جهوده الرامية إلى تشجيع تطبيق معايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
	13-9 وتضم أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بتقرير السياسات في مسائل الرقابة الدولية على المخدرات، ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي تعمل كمجالس إدارة للمكتب، لجنةَ المخدرات وهيئاتها الفرعية، ولجنةَ منع الجريمة والعدالة الجنائية، ومؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛ كما يقدم المكتب الدعم إلى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
	13-10 ويندرج كلٍ من البرامج الفرعية ضمن الهيكل التنظيمي المكون من ثلاث شعب، ما يتيح الاستفادة من أوجه التكامل والتآزر.
	13-11 وفي إطار سعي المكتب إلى تحقيق أهدافه، سيبذل قصارى جهده لتعميم مراعاة الهواجس الجنسانية في برنامجه للتعاون التقني.
	البرنامج الفرعي 1
	مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطنية

	هدف المنظمة: تعزيز ودعم التصدّي الفعّال للجريمة المنظّمة عبر الوطنية، والاتجار غير المشروع، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، من خلال تسهيل تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة على المستويين المعياري والتنفيذي
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) زيادة المساعدة التقنية المقدمة، بناء على طلب الدول الأعضاء، بهدف تشجيع التصديق على الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، ودعم الدول الأعضاء في الإعداد لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العشرين بشأن مواجهة مشكلة المخدرات العالمية، ودعم الدول الأعضاء في تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الاستثنائية
	(أ) ’1‘ زيادة عدد الدول الأطراف التي تصدّق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمساعدة من المكتب
	’2‘ زيادة عدد الدول الأطراف التي تصدّق على بروتوكولات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمساعدة من المكتب
	(ب) زيادة التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتجار غير المشروع، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، بمساعدة المكتب، وفقا لولايته
	(ب) ’1‘ زيادة عدد المبادرات الإقليمية المضطلع بها و/أو المنفذة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع من خلال اتفاقات التعاون التي تُبرم بتسهيل و/أو دعم من المكتب
	’2‘ زيادة عدد الآليات التي تُنشأ أو تُعزّز عن طريق المكتب وفي سياق ولاياته بهدف تشجيع تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين أجهزة العدالة الجنائية داخل الحدود وعبرها، بما في ذلك لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
	’3‘ تعزيز التنسيق والتعاون بين الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأعضاء في فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص
	(ج) زيادة القدرة على الطلب من الدول الأعضاء أن تتخذ، بمساعدة المكتب، إجراءات فعالة ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك في مجالات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وغسل الأموال، والاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالأسلحة النارية، والقضايا المستجدة المتعلقة بالمخدرات وبجرائم محددة
	(ج) ’1‘ زيادة عدد البلدان المستفيدة من المساعدة التي يقدّمها المكتب لتعزيز المؤسسات وبناء القدرات في مجالات الاتجار غير المشروع، والجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية، وضبط الأسلحة النارية، والاتجار غير المشروع بالمخدرات
	’2‘ زيادة عدد الدول الأعضاء المستفيدة من مساعدة المكتب، بناء على طلبها، في مجالي المساعدة التقنية والتدريب لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
	’3‘ زيادة عدد الدول الأعضاء المستفيدة من المساعدة التي يقدّمها المكتب في اعتماد أو تكييف أو مراجعة التشريعات المحلية تنفيذا لأحكام الصكوك القانونية المتعلقة بالمخدرات والجريمة، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها
	’4‘ عدد الأدوات القانونية و/أو التنفيذية الإضافية والممارسات السليمة المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية التي استُحدثت بوساطة و/أو دعم من المكتب
	الاستراتيجية

	13-12 تتولى شعبة شؤون المعاهدات المسؤولية الفنية عن هذا البرنامج الفرعي. وسيتحقق الهدف عن طريق ما يلي:
	(أ) تشجيع تصديق وتطبيق الصكوك الدولية المتعلّقة بالمخدرات والجريمة المنظمة والبروتوكولات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والأسلحة النارية، عن طريق تقديم المشورة السياساتية والقانونية والتشريعية على كل من الصعد العالمي والإقليمي والوطني؛ وحماية حقوق ضحايا الجرائم والشهود عليها والمهاجرين المهرّبين؛ وتسهيل التعاون الدولي؛
	(ب) مساعدة الدول الأعضاء في مكافحة تصنيع وتوزيع وبيع المواد الخاضعة لقوانين مراقبة المخدرات، بما في ذلك من خلال توفير التدريب وغير ذلك من أشكال المساعدة التقنية الأخرى؛ وتنسيق ورصد متابعة الولايات الواردة في القرارات والمقررات ذات الصلة التي تتخذها الأجهزة والهيئات الإدارية المنشأة بمعاهدات؛
	(ج) القيام بمهام الأمانة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، وكذلك للأفرقة العاملة التي أنشئت في إطاره؛
	(د) التعاون مع الجهات الفاعلة المعنية الأخرى، وفقا لولاية كل منها، ولا سيما مع المعاهد التي تتألف منها شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمنظمات الحكومية الدولية على كل من الصعد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي؛
	(هـ) تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، لتعزيز النظم القضائية الوطنية وتنفيذ برامج لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والأشخاص وتهريب المهاجرين والأسلحة النارية؛
	(و) إعداد ونشر كتيبات وتقارير ومجموعات أدوات وإصدار ورقات عن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة.
	البرنامج الفرعي 2
	المنع، والمعالجة وإعادة الإدماج، والتنمية البديلة

	هدف المنظمة: الحد من تعاطي المخدرات والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من خلال أنشطة الوقاية والمعالجة وإعادة الإدماج المنفذة داخل المجتمعات المحلية، وفي نظم العدالة الجنائية وبين ضحايا الاتجار بالبشر، وتعزيز التنمية البديلة المستدامة، عند الاقتضاء
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) زيادة تطبيق تدابير، بدعم من المكتب وبناء على طلب الدول الأعضاء، تهدف إلى خفض درجة تعرض أفراد المجتمعات المحلية لتعاطي المخدرات ولفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
	(أ) ’1‘ زيادة عدد البلدان التي تتلقى مساعدة من المكتب في تنفيذ إجراءات منع تعاطي المخدرات بما ينسجم مع المعاهدات الدولية ذات الصلة ويستند إلى أدلة علمية
	’2‘ زيادة عدد البلدان التي تتلقى مساعدة من المكتب في تنفيذ إجراءات المعالجة من التعلُّق بالمخدرات وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع بما ينسجم مع المعاهدات الدولية ذات الصلة ويستند إلى أدلة علمية
	’3‘ زيادة عدد البلدان التي تتلقى مساعدة من المكتب في وضع واعتماد وتنفيذ استراتيجيات وبرامج متعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من حيث علاقته بمتعاطي المخدرات، ولا سيما الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بالحقن
	(ب) زيادة قدرات الدول الأعضاء، بناء على طلبها، على جعل الأفراد الذين يعيشون في مرافق نظام العدالة الجنائية أقل عرضة لتعاطي المخدرات ولفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
	(ب) ’1‘ زيادة عدد البلدان التي تتلقى مساعدة من المكتب في وضع و/أو توسيع نطاق السياسات والبرامج في ما يتصل بالتعلق بالمخدرات في مرافق نظام العدالة الجنائية، بما ينسجم مع المعاهدات الدولية ذات الصلة ويستند إلى أدلة علمية
	’2‘ زيادة عدد البلدان التي تتلقى مساعدة من المكتب في وضع واعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ودعم ورعاية ومعالجة المصابين داخل مرافق نظام العدالة الجنائية، تكون منسجمة مع المعاهدات الدولية ذات الصلة وتستند إلى أدلة علمية بشأن ”الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومعالجة ورعاية المصابين به في السجون وفي بيئات مغلقة أخرى: رزمة متكاملة من الإجراءات“
	(ج) زيادة قدرات الدول الأعضاء، بناء على طلبها، على الحصول على مساعدة المكتب من أجل مساعدة الأفراد الذين قد يكونون عرضة للاتجار بهم أو سبق الاتجار بهم، أقل عرضة لتعاطي المخدرات ولفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
	(ج) زيادة عدد البلدان التي تتلقى مساعدة من المكتب في وضع واعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج متعلقة بالاتجار بالبشر مرتكزة على الأدلة ومستندة إلى حقوق الإنسان، وهادفة إلى تحقيق الصحة العامة، بما ينسجم مع المعاهدات الدولية ذات الصلة ويستند إلى أدلة علمية بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومعالجة المصابين به ورعايتهم
	(د)  زيادة قدرات الدول الأعضاء بناء على طلبها، على وضع وتنفيذ ورصد وتقييم استراتيجيات مستدامة لمراقبة المحاصيل من خلال التنمية البديلة أو التنمية البديلة الوقائية
	(د) زيادة عدد البلدان المتلقية مساعدة من المكتب في وضع وتنفيذ استراتيجيات مستدامة لمراقبة المحاصيل غير المشروعة، مقترنة ببرامج للتنمية الوطنية
	(هـ)  تحسين قدرات الدول الأعضاء، بناء على طلبها وبمساعدة من المكتب، على تنفيذ مجموعة الأدوات التحليلية للجرائم الحرجية والمتعلقة بالحياة البرية التي وضعها الاتحاد الدولي لمكافحة الجريمة ضد الحياة البرية
	(هـ) زيادة عدد البلدان التي تتلقى مساعدة المكتب في تنفيذ مجموعة الأدوات التحليلية للجرائم الحرجية والمتعلقة بالحياة البرية التي وضعها الاتحاد الدولي لمكافحة الجريمة ضد الحياة البرية
	(و)  تحسين القدرة، بمساعدة من المكتب وبناء على طلب الدول الأعضاء، على توفير سبل كسب العيش المستدامة (المساعدة الاجتماعية الأساسية) للفئات السكانية المعرضة للتعلق بالمخدرات وللجريمة نتيجة التهميش الاجتماعي والاقتصادي
	(هـ) زيادة عدد البلدان التي تتلقى مساعدة من المكتب في توفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية ذات الصلة للفئات السكانية المعرضة للتعلق بالمخدرات ولفيروس نقص المناعة/الإيدز والجريمة، بما ينسجم مع المعاهدات الدولية ذات الصلة ويستند إلى أدلة علمية
	الاستراتيجية

	13-13 تتولى شعبة العمليات المسؤولية الفنية عن هذا البرنامج الفرعي. وسيُحقَّق هذا الهدف عن طريق ما يلي:
	(أ) مساعدة إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في استحداث و/أو تحسين استراتيجيات وخطط وإجراءات منع تعاطي المخدرات بما ينسجم مع الأدلة العلمية، ولا سيما مع المعايير الدولية لمنع تعاطي المخدرات؛
	(ب) مساعدة إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في استحداث و/أو توسيع نطاق خدمات مستندة إلى أدلة علمية لمعالجة التعلق بالمخدرات تندرج في بيئة رعاية تهدف إلى تحقيق التعافي في المجتمع وداخل آليات العدالة الجنائية؛
	(ج) مساعدة إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في استحداث و/أو توسيع نطاق خدمات مستندة إلى أدلة علمية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومعالجة الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بالحقن ورعايتهم ودعمهم، بما ينسجم مع موجز السياسات المعنون ”الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومعالجة ورعاية المصابين به في السجون وغيرها من البيئات المغلقة: رزمة متكاملة من الإجراءات“، الذي أعده المكتب ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والدليل التقني لمساعدة البلدان على تحديد الأهداف من أجل وقاية جميع متعاطي المخدرات بالحقن من فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير العلاج والرعاية لهم، الذي أعدته منظمة الصحة العالمية والمكتب وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
	(د) تحسين قدرات الدول الأعضاء على الوصول إلى المعلومات والبحوث والممارسات المستندة إلى الأدلة بشأن الوقاية من المخدرات ومعالجة متعاطيها ورعايتهم وإعادة تأهيلهم؛
	(هـ) تقديم الدعم إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في إدراج المساعدة الاجتماعية، ولا سيما إدراج سبل كسب العيش المستدامة، في برامج العلاج من التعلق بالمخدرات، وتلك التي تتصدى لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من حيث ارتباطه بتعاطي المخدرات؛
	(و) تعزيز وتوطيد التعاون الدولي، عند الطلب، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة في تحقيق التنمية البديلة المستدامة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، التنمية البديلة الوقائية؛
	(ز) تحسين قدرات الدول الأعضاء، بناء على طلبها، على تطبيق مجموعة الأدوات التحليلية للجرائم الحرجية والمتعلقة بالحياة البرية التي وضعها الاتحاد الدولي لمكافحة الجريمة ضد الحياة البرية.
	البرنامج الفرعي 3
	مكافحة الفساد

	هدف المنظمة: منع الفساد ومكافحته، بما ينسجم واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) تقديم المكتب مساعدة تقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، لدعم عمليات التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو الانضمام إليها
	(أ) زيادة عدد الدول الأطراف التي تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و/أو تنضم إليها، بمساعدة من المكتب
	(ب) تعزيز الدعم المقدم من المكتب إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهيئاته الفرعية ومؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يسهِّل اتخاذ القرارات وتوجيه السياسات
	(ب) ’1‘  زيادة عدد تقارير الاستعراض القطرية والموجزات التي تُعدّ عنها بمساعدة المكتب لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
	’2‘  النسبة المئوية من الدول الأعضاء المشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تعرب عن رضاها التام عن جودة وتوقيت الخدمات التقنية والفنية التي تقدمها الأمانة العامة
	’3‘  النسبة المئوية من الدول الأعضاء المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تعرب عن رضاها التام عن جودة وتوقيت الخدمات التقنية والفنية التي تقدمها الأمانة العامة
	(ج) تحسين قدرات الدول الأعضاء، بناء على طلبها، على منع الفساد ومكافحته بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وعلى التصدي لجرائم الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتعلقة بالهوية
	(ج) ’1‘  زيادة عدد البلدان التي تقوم بصياغة أو تنقيح تشريعاتها المحلية، بمساعدة من المكتب، من أجل إدراج أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في تلك التشريعات
	’2‘  زيادة عدد البلدان التي تتلقى مساعدة من المكتب، بناء على طلبها، على وضع استراتيجيات/خطط عمل وطنية لمكافحة الفساد وفي تطوير القدرات على منع الفساد
	’3‘  زيادة عدد البلدان التي تتلقى مساعدة من المكتب، بناء على طلبها، في تنمية قدراتها على الصعيد الوطني على كشف الفساد والتحقيق فيه ومحاكمة مرتكبيه، وعلى المشاركة في التعاون الدولي في المسائل الجنائية المتصلة بمكافحة الفساد (ولا سيما في مجالي المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين) والتعاون الفعال في مسائل استرداد الموجودات
	الاستراتيجية

	13-14 تتولى شعبة شؤون المعاهدات المسؤولية الفنية عن هذا البرنامج الفرعي. وسيُحقَّق هذا الهدف عن طريق ما يلي:
	(أ) التشجيع على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها، وبخاصة من خلال تقديم المشورة في مجال السياسات على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، وخدمات المشورة القانونية والدعم التشريعي والدعم الخاص ببناء القدرات المؤسسية في هذا المجال، وكذلك بالتدريب، وتيسير نقل الخبرات ذات الصلة؛
	(ب) مساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في تعزيز قدراتها على منع الفساد، بما في ذلك داخل مؤسسات القطاع العام، وتعزيز دور المجتمع المدني والبرلمانيين والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والجمهور العريض في منع الفساد؛
	(ج) مساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في كشف الفساد والتحقيق فيه ومحاكمة مرتكبيه؛
	(د) تعزيز التعاون الدولي في التحقيق في الفساد وما يرتبط به من جرائم ومحاكمة مرتكبيها والفصل فيها (في مجالات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجودات مثلا)؛
	(هـ) استحداث ونشر منتجات معرفية للمساعدة في تنفيذ الاتفاقية؛
	(و) مساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في إنتاج بيانات وإجراء دراسات إحصائية وتحليلية عن الفساد؛
	(ز) أداء مهام الأمانة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وللهيئات المنبثقة منه، بما فيها آلية استعراض التنفيذ؛
	(ح) تنسيق تنفيذ الولايات الصادرة عن الهيئات المنشأة بمعاهدات وعن مجالس الإدارة، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
	(ط) التعاون مع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية ودون الإقليمية من داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها في المضي في تنفيذ الاتفاقية؛
	(ي) مساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في التصدي لجرائم الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة بالهوية.
	البرنامج الفرعي 4
	منع الإرهاب

	هدف المنظمة: تعزيز وتدعيم نظام عدالة جنائية عملي لمكافحة الإرهاب يكون فعالا تقوم الدول بتنفيذه وفقا لسيادة القانون
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) تعزيز المساعدة التقنية التي يقدمها المكتب، بناء على طلب الدول الأعضاء، في الإسهام في التصديق على الصكوك القانونية الدولية لمنع الإرهاب ومكافحته
	(أ) ’1‘  زيادة عدد حالات قيام البلدان التي تلقت مساعدة تقنية من المكتب في مجال مكافحة الإرهاب بالتصديق على الصكوك القانونية الدولية لمنع الإرهاب ومكافحته
	’2‘ زيادة عدد التشريعات التي نُقحت أو اعتُمدت بمساعدة من المكتب
	(ب) تحسين قدرة الدول الأعضاء على منع الإرهاب وفقا لسيادة القانون
	(ب) ’1‘  زيادة عدد البلدان التي تتلقى مساعدة من المكتب، بناء على طلبها، في بناء القدرات على الصعيدين الوطني والإقليمي
	’2‘  زيادة عدد مسؤولي العدالة الجنائية الوطنيين المدربين في مجال تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة بالإرهاب
	’3‘  زيادة عدد الاستراتيجيات/خطط العمل الوطنية والإقليمية الهادفة إلى مكافحة الإرهاب، التي وضعت بمساعدة المكتب
	’4‘  زيادة عدد مسؤولي العدالة الجنائية الوطنيين المدربين في مجال التعاون في المسائل الجنائية لمنع الإرهاب ومكافحته
	الاستراتيجية

	13-15 تتولى شعبة شؤون المعاهدات المسؤولية الفنية عن هذا البرنامج الفرعي. وسيُحقق هذا الهدف بالاستفادة من قدرات المكتب التقنية المتخصصة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وسيادة القانون. وتنطوي الاستراتيجية أساسا على ما يلي:
	(أ) تشجيع الدول الأعضاء على الانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات المتصلة بمنع الإرهاب وقمعه بجميع أشكاله ومظاهره، وعلى تنفيذ تلك الاتفاقيات والبروتوكولات؛
	(ب) العمل، عند الطلب، على إسداء المشورة في مجال السياسات، وتقديم الدعم في إسداء المشورة القانونية والدعم التشريعي وفي مجال بناء القدرات، وتيسير نقل المعارف المتخصصة، بشأن جملة أمور، منها جرائم الإرهاب المتصلة بالنقل؛ وتمويل الإرهاب؛ واستخدام الإنترنت لأغراض الإرهاب؛ وتقديم الدعم إلى ضحايا الأعمال الإرهابية والإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي؛
	(ج) تعزيز قدرات نظم العدالة الجنائية الوطنية على تطبيق التشريعات المتصلة بمكافحة الإرهاب بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون؛
	(د) تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية المتصلة بالإرهاب وبخاصة في ما يتعلق بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة؛
	(هـ) التعاون الوثيق مع لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية وكذلك مع فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب ومع الكيانات المشتركة فيها؛
	(و) تنسيق تنفيذ الولايات الصادرة عن الهيئات المنشأة بمعاهدات وعن مجالس الإدارة، ومنها مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
	البرنامج الفرعي 5
	العدالة

	هدف المنظمة: تعزيز سيادة القانون من خلال منع ارتكاب الجرائم والترويج لنظم عدالة جنائية تتسم بالفعالية والنزاهة والإنسانية والقابلية للمساءلة، بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ومع الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) وضع معايير وقواعد دولية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتحديثها بدعم من المكتب، بناء على طلب الدول الأعضاء
	(أ) العدد الإضافي من معايير وقواعد الأمم المتحدة المتصلة بمجالات محددة من منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي وضعته البلدان أو حدثته بدعمٍ من المكتب، بناء على طلب تلك البلدان
	(ب) وضع وتنفيذ مبادرات لمنع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية، ضمن ولاية المكتب، وفقا للمعايير والقواعد الدولية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
	(ب) ’1‘  عدد البلدان الإضافية التي تستخدم الأدوات، والأدلة، ومواد التدريب والخدمات الاستشارية التي وضعها المكتب لتحسين استراتيجيات وتدابير منع الجريمة وإجراءات وممارسات العدالة الجنائية
	’2‘  عدد البلدان الإضافية التي تتلقى مساعدة من المكتب في وضع وتنفيذ مبادرات تتعلق بمنع الجريمة وبإصلاح نظم العدالة الجنائية
	الاستراتيجية
	13-16 تتولى شعبة العمليات المسؤولية الفنية عن هذا البرنامج الفرعي. وسيُحقق هذا الهدف من خلال ما يلي:
	(أ) تشجيع مواصلة تطوير معايير الأمم المتحدة وقواعدها في منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتيسير تطبيقها من خلال العمل، عند الطلب، على تعزيز قدرات نظم العدالة الجنائية الوطنية وجميع الجهات الفاعلة المنخرطة في منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية؛
	(ب) تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، بما في ذلك من خلال نقل المعارف وبناء المؤسسات وبناء القدرات وتقديم المشورة بشأن منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية، ولا سيما في ما يتعلق بإصلاح الشرطة، ودوائر النيابة العامة، والقضاء، والعدالة التصالحية، وإتاحة إمكانية الحصول على المساعدة القانونية، وإصلاح السجون وبدائل السَجن، والمعايير المهنية ذات الصلة وآليات الرقابة، فضلا عن المسائل الشاملة لعدة قطاعات المتصلة بالمرأة في نظام العدالة الجنائية، وبإقامة العدل لصالح الأطفال والضحايا والشهود، وبجريمة القرصنة البحرية؛
	(ج) وضع ونشر أدوات مرجعية وتنفيذية، ومذكرات توجيهية، وكتيبات، ومناهج تدريبية، وقوانين نموذجية، ودراسات، وموارد تكنولوجيا المعلومات؛
	(د) تنسيق تنفيذ الولايات الصادرة عن الهيئات المنشأة بمعاهدات وعن مجالس الإدارة، ومنها مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
	(هـ) المشاركة في أعمال الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون، وجهات الاتصال العالمية في مجالات الشرطة والعدالة والمؤسسات الإصلاحية في سيادة القانون في حالات ما بعد انتهاء النزاع وحالات الأزمات الأخرى، والمعاهد التي تتألف منها شبكة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمنظمات الحكومية الدولية.
	البرنامج الفرعي 6
	الأبحاث وتحليل الاتجاهات والأدلة الجنائية

	هدف المنظمة: تعزيز المعرفة بالاتجاهات المواضيعية والشاملة لعدة قطاعات من أجل صياغة سياسات فعالة والقيام باستجابة عملية وتقييم التأثير، وذلك استنادا إلى فهم سليم لمسائل المخدرات والجريمة والإرهاب
	االإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) تعزيز إمكانية الحصول على المعرفة المتزايدة بما يتيح صياغة استجابات استراتيجية تعالج المسائل القائمة والمستجدة في مجالي المخدرات والجريمة
	(أ) ’1‘  زيادة عدد الإشارات الواردة في المنشورات البحثية إلى الوثائق أو المعلومات الصادرة عن المكتب
	’2‘  زيادة النسبة المئوية للتقييمات الإيجابية لأهمية وفائدة نتائج الأبحاث في ما يتعلق بصياغة الاستجابات الاستراتيجية
	’3‘  زيادة عدد مجموعات البيانات القطرية التي ينشرها المكتب مصنَّفة بحسب الطلب على المخدرات، وعرض المخدرات، والجريمة، والعدالة الجنائية
	(ب) زيادة القدرة على إنتاج وتحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بالاتجاهات بما فيها اتجاهات المسائل المستجدة في مجال المخدرات وجرائم محددة
	(ب) زيادة عدد المؤسسات الوطنية التي تتلقى التدريب الموجه أو غيره من أشكال المساعدة التقنية في مجال جمع البيانات المتعلقة بالمخدرات والجريمة
	(ج) تحسين القدرات العلمية وفي مجال الأدلة الجنائية على استيفاء المعايير المهنية المناسبة، بما يشمل زيادة استخدام المعلومات العلمية والبيانات المخبرية لأغراض أنشطة التعاون بين الأجهزة وفي العمليات الاستراتيجية والسياسات واتخاذ القرارات
	(ج) ’1‘  زيادة النسبة المئوية للمؤسسات التي تتلقى مساعدة من المكتب وتُبلِغ عن تحسن قدراتها العلمية وقدراتها في مجال الأدلة الجنائية
	’2‘  زيادة عدد المختبرات المشاركة فعليا في أعمال التعاون الدولي
	’3‘  زيادة النسبة المئوية للمختبرات التي تتلقى مساعدة من المكتب وتبلغ عن مشاركتها في بيانات الأدلة الجنائية و/أو عن استعمالها لها، في تنفيذ أنشطة مشتركة بين الوكالات مع سلطات إنفاذ القانون والسلطات التنظيمية والقضائية والصحية و/أو في إجراء تحليلات الاتجاهات
	الاستراتيجية

	13-17 تتولى شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة المسؤولية الفنية عن هذا البرنامج الفرعي. وسيُحقق هذا الهدف عن طريق ما يلي:
	(أ) تقديم إحصاءات وتحليلات دقيقة في الوقت المناسب عن مشاكل المخدرات والجريمة في العالم، مع إيلاء اهتمام خاص لمظاهر محددة من الجريمة ولأبعادها العابرة للحدود الوطنية؛
	(ب) توفير الدعم وبناء القدرات للدول الأعضاء، بناء على طلبها، من أجل إنتاج ونشر وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمخدرات والجريمة؛
	(ج) مساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في تحديد الاتجاهات، والقضايا المستجدة والأولويات في مجالات المخدرات والجريمة والفساد؛
	(د) توسيع قاعدة الأدلة اللازمة لوضع السياسات بشأن المسائل المتعلقة بالمخدرات والجريمة والفساد؛
	(هـ) تقديم المساعدة التقنية ومشورة الخبراء إلى مختبرات المخدرات ومؤسسات الأدلة الجنائية؛
	(و) مساعدة الدول الأعضاء في وضع المعايير للأدلة الجنائية وتبادل البيانات والخدمات العالية الجودة في مجال الأدلة الجنائية لوضع السياسات وصنع القرارات؛
	(ز) زيادة عدد عناصر البيانات في قاعدة بيانات المكتب بما في ذلك، حيثما أمكن، بيانات مصنفة بحسب الجنس.
	البرنامج الفرعي 7
	دعم السياسات

	هدف المنظمة: تيسير الاستجابات السياساتية والتنفيذية بشأن القضايا المتصلة بمراقبة المخدرات، ومنع الجريمة والعدالة الجنائية
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) توعية الجمهور بالمسائل المتصلة بالمخدرات والجريمة والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وبالصكوك القانونية للأمم المتحدة ومعاييرها وقواعدها ذات الصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية
	(أ) ’1‘  زيادة عدد الزوار المعاودين الذين يحصلون على المعلومات المتوفرة في الموقع الشبكي للمكتب، والذين يتبعون المكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي
	’2‘  زيادة عدد المنشورات التي جرى تنزيلها من الموقع الشبكي للمكتب، مصنفة بحسب اسم المنشور ونوعه
	(ب) النهوض بقدرات الدول الأعضاء على تنفيذ الاتفاقيات والمعايير والقواعد الدولية ذات الصلة في إطار شراكات مع المكتب
	(ب) زيادة عدد اتفاقات الشراكة و/أو التمويل المبرمة مع الحكومات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية وكيانات القطاع الخاص
	الاستراتيجية

	13-18 تتولى شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة المسؤولية الفنية عن تنفيذ هذا البرنامج الفرعي. وسيُحقق هذا الهدف عن طريق ما يلي: 
	(أ) وضع أطر إدارية معيارية قائمة على النتائج لأغراض التخطيط والرصد والإبلاغ؛
	(ب) إجراء حوارات مع الحكومات المانحة والدول الأعضاء والمنظمات الدولية وكيانات القطاع الخاص من أجل تعبئة الموارد؛
	(ج) التواصل مع المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام الدولية؛
	(د) الاضطلاع بأنشطة محددة الهدف في مجالي الدعوة والاتصالات، مع التركيز على الجهات المعنية الرئيسية في المجالات الفنية مثل المخدرات، والفساد، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين؛
	(هـ) التنسيق مع وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة بشأن المسائل المتصلة بالمخدرات والجريمة والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره؛
	(و) إجراء تحليل للسياسات وإسداء مشورة متسقة، عند الطلب.
	البرنامج الفرعي 8
	التعاون التقني والدعم الميداني

	هدف المنظمة: تيسير التعاون والإدارة بشكل فعال على الصعيد الميداني في المجالات المشمولة بولاية المكتب
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) وضع وتنفيذ برامج متكاملة بتشاور وثيق مع الكيانات الإقليمية والبلدان الشريكة، حسب الاقتضاء
	(أ) ’1‘  زيادة عدد البرامج المتكاملة القطرية والإقليمية التي وُضعت والجاري تنفيذها في الميدان
	’2‘  ارتفاع النسبة المئوية للدول الأعضاء التي تعرب عن الرضا عن المشورة المقدمة في مجال السياسات، والخبرة التقنية، والتنسيق، وغير ذلك من أشكال الدعم التي تقدمها شبكة المكتب الميداني
	(ب) تعزيز شفافية المكاتب الميدانية التابعة للمكتب وفعاليتها ومساءلتها والإدارة الرشيدة فيها
	(ب) ’1‘  زيادة عدد المكاتب الميدانية التي لم يبد بشأنها مراجعو الحسابات آراء مشفوعة بتحفظات
	’2‘  انخفاض عدد الملاحظات السلبية التي يبديها مراجعو الحسابات في ما يخص المكاتب الميدانية
	’3‘  زيادة عدد توصيات التقييم التي حظيت بقبول كامل المنفذة في المكاتب الميدانية
	الاستراتيجية

	13-19 تتولى شعبة العمليات المسؤولية الفنية عن تنفيذ هذا البرنامج الفرعي. وسيُحقق هذا الهدف عن طريق ما يلي:
	(أ) وضع وتنفيذ مقاربة متكاملة للبرامج، تتيح التنفيذ الفعال والمنسق لولايات المكتب المعيارية والمتعلقة بالمساعدة التقنية، وتفعيل أثرها إلى أقصى حد؛
	(ب) ضمان ”إمساك“ الكيانات الإقليمية والبلدان الشريكة ”بكامل زمام“ برامج المكتب من خلال الحوار والتنسيق في مجالي السياسات والبرامج؛
	(ج) تعزيز السعي المشترك إلى تحقيق العدالة والأمن البشري والتنمية بوصفها هدفا رئيسيا؛
	(د) التشجيع على إقامة مزيد من التعاون الإقليمي والأقاليمي بين البلدان الشريكة بغية معالجة الطابع العابر للحدود الوطنية للجريمة المنظمة وللاتجار غير المشروع؛
	(هـ) توفير طائفة شاملة من أنشطة الدعم التقني والمشورة الجيدة النوعية في مجال السياسات من أجل دعم تنفيذ الدول الأعضاء لاتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالمخدرات والجريمة ولمعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة؛
	(و) توفير أرضية مشتركة، من خلال البرامج الإقليمية، من أجل بذل جهود متضافرة مع شركاء الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف، والمجتمع المدني، حسب الاقتضاء.
	البرنامج الفرعي 9
	تقديم خدمات السكرتارية والدعم الفني إلى مجالس الإدارة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات

	هدف المنظمة: تمكين هيئات الأمم المتحدة لرسم السياسات في مجال مكافحة المخدرات ومنع الجريمة، التي تقوم أيضا بدور مجالس الإدارة للمكتب، من العمل على نحو فعَّال وأداء ولاياتها؛ وتمكين الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات من أداء الولاية المسندة إليها بموجب المعاهدات في رصد وتعزيز تنفيذ المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات والامتثال التام لها
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) زيادة الدعم المقدم من المكتب إسهاما في عملية اتخاذ القرارات وتوجيه السياسات في هيئات صنع القرار التابعة للأمم المتحدة في مسائل المخدرات والجريمة والإرهاب
	(أ) ’1‘  النسبة المئوية من اللجان المشاركة في الاستقصاء التي تعرب عن رضاها التام عن جودة وتوقيت الخدمات التقنية والفنية التي تقدمها الأمانة العامة
	’2‘  النسبة المئوية من الدول الأعضاء المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي أعربت عن رضاها التام عن جودة وتوقيت الخدمات التقنية والفنية التي تقدمها الأمانة العامة
	(ب) تمكين الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات من رصد وتعزيز الامتثال للاتفاقيات الدولية المتعلقة بمراقبة المخدرات
	(ب) ’1‘  النسبة المئوية من عدد أعضاء الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات الذين يعربون عن رضاهم التام عن جودة وتوقيت الخدمات الفنية التي تقدمها الأمانة العامة إلى الهيئة، بما في ذلك جودة تحليل الامتثال للمعاهدات
	’2‘  النسبة المئوية من قرارات الهيئة التي تنفذها الأمانة العامة
	الاستراتيجية

	13-20 تتولى شعبة شؤون المعاهدات المسؤولية الفنية عن تنفيذ هذا البرنامج الفرعي. وسيُحقق هذا الهدف عن طريق ما يلي:
	(أ) تقديم الدعم الفني والتقني إلى الهيئات التالية بغية تمكينها من أداء دورها بوصفها أجهزة الأمم المتحدة لتقرير السياسات في مسائل المراقبة الدولية للمخدرات ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، وبوصفها الهيئات التشريعية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة:
	’1‘ لجنة المخدرات (بما في ذلك توفير الخدمات للاستعراض الرفيع المستوى لعام 2014 لتنفيذ الدول الأعضاء الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.10.XI.8)؛
	’2‘ لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية؛ 
	’3‘ الهيئات الفرعية الخمس للجنة المخدرات؛
	’4‘ مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر؛
	’5‘ المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
	’6‘ الجمعية العامة، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية المزمع عقدها في عام 2016؛
	(ب) تنسيق ورصد المتابعة التي تجريها مجالس الإدارة للولايات المدرجة في القرارات والمقررات ذات الصلة، بما في ذلك نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز تنفيذ الإعلان السياسي وخطة العمل لعام 2009؛
	(ج) تقديم أمانة مستقلة الدعم إلى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الناشئة بموجب المعاهدات، برصد امتثال الحكومات للمعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات، والترويج له، بوسائل منها:
	’1‘ توعية الحكومات والمجتمع الدولي بتنفيذ الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات، لا سيما من خلال نشر التقارير السنوية للهيئة وتوصياتها، بما في ذلك عن طريق الهيئات الحكومية الدولية المختصة؛
	’2‘ تعهُّد وتعزيز النظام الدولي لمراقبة المخدرات بالتعاون مع الحكومات، لا سيما في ما يتعلق بالتقديرات والتقييمات وعائدات الإحصاءات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، بما في ذلك بالوسائل الإلكترونية؛ وإجراء تقييم للمواد المستخدمة في صنع المخدرات غير المشروعة، تمهيدا لإدراجها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988؛ ومنع تحويل السلائف إلى طرف ثالث؛
	’3‘ تمكين الهيئة من تعزيز الحوار الجاري مع الحكومات من أجل الترويج لتنفيذ الاتفاقيات وتوصيات الهيئة والمسائل المتصلة بالمعاهدات والإبلاغ القانوني من خلال تبادل المعلومات والتعاون الدولي؛
	’4‘ كفالة إسداء المشورة القانونية للهيئة بشأن الامتثال للمعاهدات لمواجهة التحديات المستجدة.
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