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   "لتزام باإلدارة الرشيدةإ"
 تقرير مرحلي عن إصالح اإلدارة

 )٢٠٠٣أبريل / نيسان– ٢٠٠٢أبريل /نيسان(

 احملتويات       
 

الصفحة   
............................................................................تنفيذااللتزام بال ٣ -أوال
  
........)٢٠٠٣-٢٠٠٢(يتسم بالشفافية واالبتكار مكتب معين باملخدرات واجلرمية  ٣ -ثانيا
..............صياغة األولويات ضمن توجيهات الدول األعضاء وتعاون املوظفني                                   ٤  ألف  
.........................................................تنفيذ األولويات العملياتية            ٦  -باء  
..........................................................حتويل األفكار إىل وقائع            ٧ -جيم  
...........................الدمج بني اجلرمية واملخدرات             التقدم يف    :  واحد   مكتب   ٩  -دال 
....................................................................بناء الشراكات        ١٠  -هاء
   
.......................................................)٢٠٠٥-٢٠٠٤(طريق املستقبل  ١١ -ثالثا
.......٢٠٠٥-٢٠٠٤الربنامج وامليزانية للفترة            : أصحاب املصلحة واالستراتيجية                ١٢ -ألف  
...................................................................اجراءات التغيري       ١٢  -باء  
.................................رونة  التماس االستقرار وامكانية التنبؤ وامل               : املوارد  ١٤ -جيم  
................................................)املسامهات العينية        (التمويل البديل        ١٥  -دال 
...............................................آليات متويل جديدة قيد االستقصاء                   ١٥  -هاء
   
 املرفقات   
.......................مبادئ توجيهية للفترة املتوسطة األجل                  :  األولويات العملياتية         تكوين   ١٦ ١-
..........................................................املكتب املعين باملخدرات واجلرمية               ١٧ ٢-
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   "رشيدةلتزام باإلدارة الإ"
 تقرير مرحلي عن إصالح اإلدارة

    )٢٠٠٣أبريل / نيسان– ٢٠٠٢أبريل /نيسان(
   االلتزام بالتنفيذ   -أوال  

عقـب مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية       انطلقـت عملية إعادة ترتيب       
القرار  اليت اعتمدت – ٢٠٠٢أبريل /الـدورة اخلامسـة واألربعني للجنة املخدرات يف نيسان     

ومــنذ ذلــك احلــني،  . مــايو مــن العــام نفســه / وحــدث التغــيري يف اإلدارة يف أيــار – ٤٥/١٧
، عقــب دراســة دقــيقة  )الــذي غُــيِّر امســه يف غضــون ذلــك إىل امســه احلــايل  (اهنمــك املكتــب 

 .للعوامل اليت تعرقل أداءه، يف خطة عمل شاركت فيها الدول األعضاء واملوظفون عموما

 : مخسة من جماالت االدارة ألجل حتسينهاومنذ البدء، حددت 

 اإلدارة الرشيدة، )أ( 

 التمويل، )ب( 

 العمليات، )ج( 

 املوارد البشرية، )د( 

 .االتصاالت )ه( 

 أهدافــه الــربناجمية، بــدال مــن بتنفــيذ املكتــب الــتزامويف صــميم هــذا اإلطــار، يكمــن  
ّخص هذا التقرير القرارات اليت     ويل. حقـا يف اإلنفاق   اعتـبار املـوارد املوضـوعة حتـت تصـّرفه           

ــتدابري  املكتــباُتخــذت عــلى مــدى االثــين عشــر شــهرا املاضــية الصــالح     ، مــع الــنظر إىل ال
 .اإلدارية املتوقّع اختاذها خالل االثين عشر شهرا التالية

  
  يتسم بالشفافية واالبتكارمكتب معين باملخـدرات واجلرميـة -ثانيا 

)٢٠٠٣-٢٠٠٢(  
ليب اإلدارة عـلى األمهـية الـيت ينـبغي ايالؤهـا، عـلى التوايل، إىل                تشـّدد أحـدث أسـا      
، وهم يف هذه    الـزبائن ‘ ٢‘يف األمـم املـتحدة الـدول األعضـاء؛          وهـم    نياملـالك ‘ ١‘كـل مـن     

. املكتب و موظف وهم،  املـوارد البشـرية   ‘ ٣‘لمسـاعدة؛   املتلقـية ل  احلالـة الـبلدان واملؤسسـات       
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تماعــية املــنوطة بــاإلدارة، والــيت ميكــن تصــنيفها يف هــذه وكــثريا مــا يشــار إىل املســؤولية االج
وكانـت التحسـينات اإلداريـة على       . العالقـات مـع مـنظمات اجملـتمع املـدين          ‘٤‘احلالـة بأهنـا     

 .مجيع هذه اجلبهات كبرية
  

   صياغة األولويات ضمن اطار توجيهات الدول األعضاء وتعاون املوظفني -ألف 
دين الداخلي واخلارجي، هي إحدى الوسائل الرئيسية       اإلدارة الرشـيدة، على الصعي     

 .لوضع إطار لتنفيذ الربامج
  

 الشفافية والصراحة جتاه الدول األعضاء
 

ــة    ــتعّددة األطــراف (دلّــت االجــتماعات الدوري ــية وامل ــيت  ) الثنائ وحلقــات العمــل ال
وفدة إىل مجيع   عقـدت مـع املمـثّلني الدائمـني للـدول األعضاء يف فيينا وكذلك يف البعثات امل                

أحنـاء العـامل، عـلى اعـتزام املكتـب االسترشـاد بتوجـيهات هيـئاته التشـريعية واجلهـات املاحنة                     
وحتقـيقا هلـذه الغايـة، جاءت االجتماعات الدورية مع البعثات           . والـبلدان املتلقـية للمسـاعدة     

ت مكّملــة لالجــتماعا) عــلى مســتوى العضــوية الكاملــة وعــلى املســتوى االقلــيمي (الدائمــة 
واضـافة إىل ذلـك، عقـدت اجـتماعات إعالمــية     . العامـة الـيت عقـدت بالـتزامن مـع املوظفــني     

وقــد وضــعت . املكتــببشــأن املســائل التقنــية بغــية اطــالع املمــثلني الدائمــني عــلى أنشــطة    
 .اخلطط ملناسبات مماثلة خالل الفترة املقبلة

لعملياتية على املدى   وقـد اسـتفادت العملـية اليت أّدت إىل تعريف أولويات املكتب ا             
ومتخضت هذه املشاورات، يف    .  وخارجه املكتباملتوسـط مـن املشاورات املستفيضة ضمن        

ــثاين ــانون الـ ــناير /كـ ــن ٢٠٠٣يـ ــية، عـ ــات العملياتـ ــتحدة املعـــين  األولويـ ــم املـ  ملكتـــب األمـ
وأرســت ) ١انظــر املــرفق  (مــبادئ توجيهــية للفــترة املتوســطة األجــل : بــاملخدرات واجلــرمية

 . وهيكله التنظيمياملكتبليت يقوم عليها ترشيد برنامج عمل األسس ا

، هيكل  ٢٠٠٢ديسمرب  /وقـد ُعـرض عـلى احلكومـات واملوظفني، يف كانون األول            
 – الربامج العملياتية والتطوير املؤسسي والدعم االداري        –إداري وظـيفي ذو ثـالث ُشعب        

انظر ( املوافقـة عليه باإلمجاع       ، ومتـت   ٢٠٠٣يـناير   /مث ُعـرض علـيهم ثانـية يف كـانون الـثاين           
 ).٢املرفق 
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 اإلدارة التشاركية
 

، مـن مجيع مديري   ٢٠٠٢مـايو   /تـتألف اللجـنة التنفـيذية للمكتـب، املنشـأة يف أيـار             
ــابع          ــبات الط ــية إث ــرارات والتخطــيط االســتراتيجي بغ ــيها اختــاذ الق ــد أُســند ال ــعب، وق الُش

وتـتخذ اللجـنة التنفيذية، اليت جتتمع       . امـة التشـاركي الـذي يّتسـم بـه املكتـب يف سياسـته الع             
 .أسبوعياً، مجيع القرارات السياساتية ومجيع التدابري اإلدارية الرئيسية

  
 االتصاالت مع املوظفني

 
تــؤدي االجــتماعات املنــتظمة مــع كــبار املوظفــني واالجــتماعات العامــة مــع مجــيع     

ــبادل اآل      ــات وت ــد، لضــمان تقاســم املعلوم ــيت تعق ــني ال ــائف  املوظف راء، إىل اســتكمال الوظ
ــتظمة بــني اإلدارة وجملــس   . التشــاركية املــنوطة باللجــنة التنفــيذية  كمــا ُتعقــد مشــاورات من

ومثـة حتسـني آخـر يف عمـل املكتـب ُيعـىن بشـفافية االتصاالت، وذلك بنشر مجيع         . املوظفـني 
 ).إنتراِنت (القرارات الرئيسية والتعيينات واألحداث والبيانات على شبكة املكتب الداخلية

  
 االمتثال لالجراءات

 
 سياســة التقــّيد املكتــبمتاشــيا مــع االصــالحات الــيت أوعــز هبــا األمــني العــام، يّتــبع    

وتضـمن هـذه السياسـة التطوير الوظيفي، مبا يف ذلك توفري            . الصـارم بـالقواعد واالجـراءات     
ــنق      ــية الت ــية واألمــن الوظــيفي وقابل ــيات املنصــفة يف جمــاالت الترق ــد أُدخــل يف  . لاالمكان وق

تندمج فيه على حنو متكامل     ) غاالكسي( نظـام جديـد الختـيار املوظفـني          ٢٠٠٢مـايو   /أيـار 
 "غاالكســي"وقــد اتُّبعــت إجــراءات نظــام  . مجــيع الوظــائف املــنوطة بــإدارة املــوارد البشــرية 

 .حرفيا
  

 اجتناب اللجوء إىل التقاضي
 

وجيــري اآلن . زعات وتســويتهاأُنشــئت يف فييــنا آلــية غــري رمســية ملــنع حــدوث املــنا   
تعـيني أمـني مظـامل يكون مقّره فيينا، ألجل تعزيز االنصاف يف معاملة املوظفني والتقليل من                 

 .عدد املظامل
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   تنفيذ األولويات العملياتية         -باء  
 املقابل اجملزي لألموال املنفقة

 
أُنفقت لـن تعـرف الـدول األعضـاء مـا إذا كانـت مـوارد دافعـي الضـرائب فـيها قد                        

ــببصــورة جــيدة إىل أن ينشــئ    ــيم مســتقلة  املكت ــيفة تقي ــر اآلن    .  وظ ــذا األم ــرر ه ــد تق وق
فإضـافة إىل تقدمي اخلدمة إىل اهليئات التشريعية وإىل         . وُنشـرت إعالنـات الوظـائف الشـاغرة       

األعمـال املعـيارية املتعلقة بتنفيذ املعاهدات، يكمن قياس جناح املكتب أو اخفاقه يف عملياته        
ري تنفـيذها، ممـا يسـاعد الـبلدان عـلى حتقـيق أهداف الدورة االستثنائية للجمعية العامة                  اجلـا 

ومـن شـأن وظيفة التقييم أن تكفل ارساء الربامج واملشاريع على األساسني             . لألمـم املـتحدة   
 :التاليني

وهـذا يعـين أن يتسـم التنفـيذ مبهنية          .  يف التصـميم واإلدارة والتنفـيذ      التشـّدد  ‘١‘ 
 قصوى؛

 . يف التنفيذ، مبا يف ذلك طريقة إنفاق األموالشفافيةال ‘٢‘ 

ــّززا         ــد أن يع ــتها يف االطــار التنظــيمي اجلدي ــيم وأمهي ــع وظــيفة التقي ومــن شــأن موق
فمن شأنه أن يتيح اجملال لنظام      ) عن االدارة (أمـا طابعها املستقل     . باملكتـب املسـاءلة املـتعلقة     

 .ق يف حتقيق أهداف املشاريع ونتائجهاصريح مفتوح لتقدير حاالت النجاح واالخفا
  

 إشراك أصحاب املصلحة
 

ــتابع       ــية ال ــتقارير املال ــتقدمي ال ــنظام االلكــتروين الرئيســي ل  للمكتــبجيــري توســيع ال
، أصـبح املكتـب يتـيح للـدول األعضاء القيام باملساءلة        ٢٠٠٢فمـنذ عـام     . ليشـمل العواصـم   

سـبل الوصـول إىل النشـاط املـايل اخلاص          عـن طـريق االتصـال احلاسـويب املباشـر الـذي يوفـر               
ومــن شــأن تقــدمي  ). بــرويف(باملشــاريع مــن خــالل نظــام ادارة املعلومــات الــربناجمية واملالــية   

ــتقارير عــن طــريق االتصــال احلاســويب املباشــر أن يوفــر للــدول األعضــاء اجملــال لالطــالع      ال
 .مسامهاهتابصورة كاملة على البيانات املتعلقة باستغالل مواردها واستخدام 

  
 الدمج بني التمويل واألنشطة

 
ليشـمل وثـائق املشـاريع، وكذلـك للربط بني أهداف           " بـرويف "جيـري توسـيع نظـام        

أما املرحلة الثانية من النظام، فسوف تتيح ألصحاب املصلحة،         . املشـاريع واسـتخدام املوارد    



7 

م إىل املعلومــات وكذلــك عــلى قــدر مســاو يف األمهــية، ملديــري الــربامج، ســبل الوصــول الــتا
 .اجلوهرية عن تنفيذ أنشطة املشاريع واالجنازات املتعلقة هبا

  
 النهج االستراتيجي

 
دراسـات إمجالـية قطـرية وخمطّطـات إطارية برناجمية        ) سـنويا ( دوريـاً    املكتـب يصـدر    

اسـتراتيجية قطـرية بشـأن كـل بلـد ومـنطقة مـن الـبلدان واملـناطق املتلقـية للمسـاعدة، حبيث                       
علومـات ذات الصـلة باجلرمية واملخدرات واالرهاب وتبّين بالتفصيل العمل املتعلق            تشـمل امل  

ومن شأن هذا األسلوب أن يضع حّدا النتقاء        . بالعملـيات التقنـية يف هذيـن اجملـالني املعنـيني          
 .املشاريع على حنو خمصص

  
  حتويل األفكار إىل وقائع          -جيم   

القـيام باسـتعراض داخلي      يف   ،عملياتـية أولوياتـه ال  شـرع املكتـب، يف أعقـاب حتديـد           
ويتطلــب كــل مــن الدمــج بــني . لكــل مــن بــرامج وخطــط عمــل املكتــب وميزانيــته ومــوارده

مسـائل املخـدرات واجلـرمية وتكويـن قـاعدة معرفية سليمة استحداث أدوات جديدة لتيسري                
 .حتقيق الكفاءة يف تنفيذ الربامج وتقدمي خدمات أفضل إىل اهليئات التشريعية

  
 القيادة العقالنية

 
هـناك حاجـة إىل هـذه الوظـيفة الـيت سـوف ُتوفَّـر من خالل مكتب جديد للسياسة                     

ــية مــتكاملة ُتعــىن     . العامــة والتخطــيط ــتوفر لديهــا قــدرة حبث وهــذه الوظــيفة اجلديــدة، الــيت ت
باجلـرمية واملخـدرات معـا، سـوف تعـتمد عـلى املقـدرة العقلـية املـتوافرة لـدى املكتـب واليت                       

اقتصــاد وسـوف تصــدر قريــبا بعـد منشــور   . أن تظــل مــن الدرجـة األوىل وبــال مــنازع جيـب  
 الـذي صـدر مؤّخـرا، دراسـات أخرى عن اقتصاد الكوكايني والتأثري              األفـيون يف أفغانسـتان    

البيـئي الـذي يـنجم عـن صـنع املخـدرات غـري املشروعة، كما سيصدر املنشور السنوي عن                    
 .اهات اجلرميةاجت واجتاهات املخدرات غري املشروعة

  
 االعتماد على رأس املال البشري

 
" األهداف األربعة"اآلن بشـّدة يف عملـية إصـالحات ُتعـرف باسم     املكتـب   يـنهمك     

(4Rs): 
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 إعادة اهليكلة، ‘١‘  

 إعادة حتديد املالمح، ‘٢‘ 

 إعادة التوزيع، ‘٣‘ 

 .التناوب يف الوظائف ‘٤‘ 

لغــرض تنفــيذ الــربامج دون زيــادة  زيع توالــعــادة إ ‘١‘وســوف تنبــثق الكفــاءة عــن   
وعلى اخلصوص، سوف تبّين االمكانيات املتاحة إلعادة توزيع        . التكالـيف اخلاصة بالعاملني   

أمــا . اخلــربة عــلى املكاتــب امليدانــية ألجــل تعزيــز قدراهتــا عــلى تقــدمي اخلدمــات إىل الــبلدان  
ن توافر األساس املنطقي   لضما مالحمها    حتديد عـادة إ ‘٢‘شـبكة املكاتـب يف املـيدان فـيجري          

الــذي مج اواالتســاق الالزمــني ملســتويات التوظــيف فــيها وميزانــياهتا، مبــا يتماشــى مــع الــربن  
 عادة هيكلة إ ‘٣‘وميكن حتقيق املزيد من التآزر بشأن املخدرات واجلرمية من خالل           . تديـره 

عيارية، وحتقيقه   الـتكامل الـتام بـني األنشـطة العملياتية واألعمال امل           لتحقـيق ك  ، وذلـ  املكتـب 
 .كذلك يف جماالت الدعوة إىل املناصرة واالتصاالت واملنظمات غري احلكومية

وخيطّـط املكتـب، متاشـيا مع السياسة العامة لدى األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن                
وسوف تضمن   . يف الوظائف  التناوببرنامج   ‘٤‘القـدرة عـلى التـنقل، للشـروع يف إطالق           

وحيث . ة أمـور مـنها تـبادل املعـارف واملواهـب املنتظم بني امليدان واملقر           هـذه السياسـة مجلـ     
ومن املتوقّع أن   . أنـنا مـنظمة صـغرية، يتطلّـب هذا التناوب قدرا كبريا من التخطيط واملرونة              

 لتنفيذ ٢٠٠٣ يف املائة من الوظائف يف الفئة الفنية حبلول صيف عام      ٢٠ إىل   ١٠ُيعلـن عـن     
 .هذاخمطّط التناوب الطموح 

  
 االنصاف والتقّيد بالقواعد

 
وجرى تنفيذ  . قـام املكتـب بتعزيز الوسيلة الالزمة للمساءلة املتعلقة باملوارد البشرية           

 .ثالثة تدابري متقاربة

، مما يتيح للموظفني    وقـت العمـل ووقـت األسرة      أُطلـق بـرنامج يـوازن بـني          ‘١‘ 
 لتكييف الوقت   الفرصـة، مبوجـب شـروط معّيـنة تسـتند إىل قواعـد حمـّددة،              

 الذي ميضونه يف مكاتبهم؛

ق هــذا الــنهج املــرن يف تنظــيم وقــت  ، لكــي يــرافإدارة الوقــتأُدخــل نظــام  ‘٢‘ 
العمـل، وذلـك إلتاحـة الفرصـة لـلموظفني لإلبالغ بدقة عن حضورهم يف               
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ويتـيح هذا األسلوب يف ضبط الوقت اجملال لإلدارة أيضا للتيقّن           . مكاتـبهم 
مبـــا يف ذلـــك املشـــاريع املمّولـــة مـــن  (للعملـــيات مـــن التكالـــيف احلقيقـــية 

 وتكاليف الفرص املتاحة هلا؛) التربعات

لكترونــيا، ممــا  إل اآلن ســّج ُيوقــت دخــول املوظفــني وخــروجهم   أصــبح  ‘٣‘ 
 .طوارئيساعد على تقدير املخاطر األمنية يف حال حدوث 

 تتغري     وجيب أن      . مبعزل عن اآلخر         " األهداف األربعة       "وال ميكن حتقيق أي من              
وجيب أيضا انشاء آليات تضمن الشفافية واإلنصاف                            . املواقف مع تغّير طرائق العمل           

والتقّيد بالقواعد؛ كما جيب معاجلة عدم التوازن يف التمويل ومصادر التمويل بني برناجمي                                               
 .اجلرمية واملخدرات       

  
   التقّدم يف الدمج بني اجلرمية واملخدرات:  واحدمكتب -دال 

 رناجمي املخدرات واجلرميةالدمج بني ب
 

، بــنقل صــالحية ٢٠٠٣يــناير / كــانون الــثاين١أصــبحت هــذه العملــية ميّســرة مــنذ  
ــنا       ــيويورك إىل فيي ــن ن ــية م ــة اجلنائ ــنع اجلــرمية والعدال ــد أدجمــت هــذه   . إدارة صــندوق م وق

ة املســؤولية اآلن، مــع ادارة امليزانيــتني العاديــتني هلذيــن الــربناجمني، يف قســم واحــد للمالــي        
ــية يف املكتــب  ــتكار قياســي آخــر مت خــالل العــام  (وامليزان ، ٢٠٠٣وخــالل عــام  ). وهــذا اب

ســوف يــتحقق التوحــيد الكــامل خلدمــات امليزانــية واخلدمــات املالــية، ممــا يــؤّدي إىل حتقــيق   
 .الوفورات ويتيح اجملال إلعادة توزيع املوارد على حنو يعود بالنفع على العمليات

  
 ملياتهيكل صفيفي جديد للع

 
ــتعاون        ــربط بــني ال ــد للمكتــب إىل هــيكل صــفيفي، ي ســوف يســتند التنظــيم اجلدي

والدراية ) أي الـُبعد األفقـي يف الصفيفة    (اجلغـرايف الـذي يـتوىل إدارتـه مستشـارون إقليمـيون             
واستنادا ). أي الُبعد العمودي  (التقنـية املرتـبطة مبعاجلـة قضايا املخدرات واجلرمية واإلرهاب           

واألطر الربناجمية االستراتيجية بشأن    ) الـيت تصدر كل سنتني    (ر اإلمجالـية القطـرية      إىل الـتقاري  
، ســوف يســعى املكتــب إىل حتقــيق هنــج كُلّــي يف  )الــيت تصــاغ ســنويا(املخــدرات واجلــرمية 

 .تطوير حافظة مشاريعه
  



10 

 التوازن بني الطلب والعرض يف معاجلة اجلرمية واملخدرات
 

أمان، على حنو يتماشى مع األولويات العملياتية، اتباع        يواصـل بـرناجما املكتـب الـتو        
هنــج أكــثر جتانســا بشــأن الطلــب والعــرض، جيّســد عــلى حنــو أفضــل الــتوازن بــني إجــراءات   

 .العمل الوقائي وتدابري املكافحة
  

  بناء الشراكات       -هاء   
ال يسـتطيع املكتـب االّدعاء بأنه يفعل كل شيء وحده كما انه ال يستطيع مواصلة                 

العـتماد عـلى جمموعـة صـغرية فقـط مـن املـاحنني لـتوفري الـتمويل لكل من مشاريعه وهيكل                   ا
حمدودة جدا وغري مستقّرة    )  مليون دوالر يف العام    ١٠٠زهاء  (فمـوارده   . الدعـم اخلـاص بـه     

وهـي أيضـا خمّصصـة عـلى أسـاس تقّشـف شـديد ممـا ُيضعف على حنو                  . وال ميكـن التنـّبؤ هبـا      
 يف املائة من املوارد اليت ١وميثّل هذا املبلغ زهاء     .  اجلديدة عملياتيةاألولويـات ال  خطـري تنفـيذ     

. للتصــّدي لــنفس مســائل املخــدرات واجلــرمية) أو توفّــرها ثنائــيا(تــنفقها احلكومــات نفســها 
وعــالوة عــلى ذلــك، وعــلى خــالف نــدرة مــوارد املكتــب، تســتطيع مجاعــات الضــغط الــيت   

ــباع أمنــ    ــاطي املخــدرات وات ــر تع ــترح حتري ــتمد عــلى    تق ــلمخدرات أن تع ــّبلة ل اط حــياة متق
 مليون دوالر   ٥٠٠ال تقلّ عن    (ميزانـيات يـبلغ جمموعهـا أضـعافا عديدة من ميزانية املكتب             

ــام ــا ميكــنها         ). يف الع ــوردا هل ــرأي م ــيت تشــاطرها ال ــع املؤسســات ال ــوة الشــراكة م ــثّل ق ومت
 .استخدامه

  
 اجلرمية واملخدرات يف التنمية املستدامة

 
ملكتـب بـدور نشـط يف مشـروع أهـداف اعـالن األلفـية، الذي يتوىل برنامج                  يقـوم ا   

األمـم املـتحدة االمنـائي تنسيقه، بغية التأكد من االعتراف، يف أعمال برامج وصناديق األمم                
املـتحدة األخـرى وكذلك يف اجملتمع الدويل عامة، مبا للجرمية واملخدرات غري املشروعة من               

 .ةتأثري يف التنمية املستدام
  

 سبل العيش البديلة
 

البنك الدويل (أجـرى املكتـب، خـالل العام املاضي، اتصاالت مع املؤسسات املالية         
وسائر الوكاالت املتخصصة ) وصـندوق الـنقد الـدويل وغريمهـا من املؤسسات املالية الدولية      

املتعلقة بغـية تنبـيهها وتزويدها باملعلومات بشأن دعم الربامج          ) كمـنظمة األغذيـة والـزراعة     (
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ــية         ــلى ضــمان التنم ــيت ستســاعد ع باجلــرمية واملخــدرات وبشــأن االجتاهــات ذات الصــلة ال
 .املستدامة

  
 )االيدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشرية

 
عـّزز املكتب كذلك شراكته مع برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص              

ــناعة البشــرية  ــد/امل ــيدز(ز االي ــنمو الســريع جــدا يف االصــابة     ) اليون ــية حتســني التصــدي لل بغ
بـالفريوس املذكـور وااليـدز مـن خالل تعاطي املخدرات عن طريق احلقن يف مناطق عديدة                 

 .من العامل
  

 االتصال باجملتمع املدين
 

سـواء أكـان وطنـيا كاحلكومات أم دوليا كاألمم          (مل يعـد باسـتطاعة القطـاع العـام           
وكــتطور معــاكس اجيــايب هلــذا العجــز املســلّم بــه يف األمــوال . أن يفعــل كــل شــيء) املــتحدة

ويستغل املكتب اآلن هذه  . العمومـية، منـت مـع الـزمن حـركة قويـة مـن اخلدمـات التطّوعية                
غــري العاديــة لتنفــيذ املشــاريع امليدانــية، وخباصــة يف جمــايل خفــض   ) واملالــية(املــوارد البشــرية 

 .عاجلةالطلب على املخدرات وامل

واعــترافا مبــا للمــنظمات غــري احلكومــية مــن قــيمة وامكانــات، يعمــل املكتــب مــع      
مـنظمات اجملـتمع املـدين متاشـيا مع سياسة االتصال اليت وضعها األمني العام، بغية االستفادة                 

وكانـت الدورة السادسة واألربعون للجنة املخدرات       . مـن خـرباهتا واالعـتماد عـلى درايـتها         
ت لكـي تكفل التاحة الفرص للمنظمات غري احلكومية للمشاركة وتقاسم         نفسـها قـد ُنظّمـ     

اخلـربات وكذلـك اتاحـة املشـاركة املناسـبة يف اجلـزء الـوزاري للمـنظمات الـيت تتمّتع مبركز                   
 .استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي

  
   )٢٠٠٥-٢٠٠٤(طريق املستقبل  -ثالثا 

ملـتعلقة باألولويـات العملياتية للفترة املتوسطة       أمـا وقـد وضـعت املـبادئ التوجيهـية ا           
 .األجل، سيكون عمل املكتب خالل األشهر القادمة مّتسقا مع ثالثة عناصر مترابطة
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  ٢٠٠٥-٢٠٠٤الربنامج وامليزانية للفترة : أصحاب املصلحة واالستراتيجية -ألف 
الل  عــن طــريق العمــل مــن خــ –ســيقوم املكتــب، يف وقــت الحــق مــن هــذا العــام   

والزمالء يف  ) اللجـنة االستشـارية لشـؤون االدارة وامليزانية       (اهليـئات االستشـارية والتشـريعية       
 بعـــرض أهدافـــه االســـتراتيجية وأولوياتـــه حســـب املـــناطق -املقـــر يف نـــيويورك واملوظفـــني 

واألدوات لفــترة الســنتني التالــية بــأهداف ملموســة واضــحة وختصــيص لــلموارد ومؤّشــرات  
ـــألداء وحتقــيق  ــترة     .  االجنــازاتل ــية املقــترحة للف ــيجة هــذا العمــل عــرض امليزان وســتكون نت

٢٠٠٥-٢٠٠٤. 
  

  اجراءات التغيري      -باء  
ــزيد مــن التحســني االداري بأســلوب علــين       ستوضــع اجــراءات رئيســية لتحقــيق امل
إعادة التنظيم وإعادة التوزيع وإعادة حتديد      " (األهداف األربعة "وال ميكـن حتقـيق      . وشـفّاف 

وهبذه . شـيئا فشـيئا، اذ جيـب اجنازهـا يف أقرب وقت ممكن      ) مـح والتـناوب يف الوظـائف      املال
الطـريقة، يسـتطيع املكتـب أن يركّـز عـلى تنفـيذ الـربامج مـع احلـرص يف الوقـت نفسـه على                         

وعـن طريق   ". األهـداف األربعـة   "جتـاوز انعـدام الـيقني الـذي يسـاور املوظفـني بشـأن تنفـيذ                 
ناوب، ســتويل إدارة املــوارد البشــرية األولويــة لتدريــب املوظفــني  إعــادة التنظــيم وسياســة التــ

 .وإعادة تأهيلهم

، ستتناول اصالحات اإلدارة االضافية دورة املشاريع       عـلى صعيد العمليات    ‘١‘ 
 :وأدواهتا، مثل جلنة الربامج واملشاريع من أجل ما يلي

 حتسني وتبسيط اختيار املشاريع وفقا لألولويات؛ •  

  اجلودة يف تصميم املشاريع وفقا ألفضل املمارسات وأحدثها؛زيادة •  

 .وضع معايري ثابتة ومقبولة للموافقة على املشاريع •  

، ستقّدم دراسة عن إعادة تكوينها إىل الدول        عـلى صـعيد املكاتـب امليدانية       ‘٢‘ 
ــران   ــيه /األعضــاء واملوظفــني يف حزي ــلى   . ٢٠٠٣يون ــتقرير ع وسيســاعد ال

اتـب يف املـيدان، حيـث توجـد حاجة قصوى اليها، وفقا             حتديـد شـبكة املك    
لألولويــــات االســــتراتيجية والتوجــــيه السياســــايت الصــــادر عــــن اهليــــئات 
التشـــــريعية، وتـــــزويدها بـــــاملوظفني إلدارة املشـــــاريع املـــــتعلقة باجلـــــرمية  

 .واملخدرات، ومتويلها ذاتيا من خالل أعداد كافية من املشاريع
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رتب عـلى إعـادة تنظيم املكتب، إىل جانب متثيله          ، سـيت  عـلى صـعيد االدارة     ‘٣‘ 
 :الوظيفي، عدد من اخلطوات، ومنها ما يلي

ــية      •   ــالدارة وامليزانــ ــتمر لــ ــلي املســ ــتعراض الداخــ ــية االســ ــاز عملــ اجنــ
 ؛)٢٠٠٣مايو / أيار–أبريل /نيسان(واملشاورات مع املوظفني 

ــيويورك واعــداد نشــرات أمــني عــ      •   ــر يف ن ام اجــراء مشــاورات مــع املق
مـنقحة تشـمل مكتـب األمـم املـتحدة يف فييـنا ومكتـب األمـم املتحدة                  

 ؛)٢٠٠٣يونيه /حزيران(املعين باملخدرات واجلرمية 

عـرض اهليكل التنظيمي والتعيينات يف املناصب والوظائف على الدول           •  
يوليه /متوز(األعضـاء يف اطـار كـــل ركـن مـن أركان التنظيم الوظيفي       

٢٠٠٣.( 

 ا املعلوماتتكنولوجي ‘٤‘ 

) االلكترونــيات(إىل البايــتات ) الــورق(يــتحول املكتــب عــن الــذّرات   •  
ســـواء أكـــان ذلـــك يف فييـــنا أم يف الـــتعامل مـــع العواصـــم، ذلـــك أن   
ــية     املعلومــات والتكنولوجــيا ميــثّالن عنصــرين هــاّمني مــن عناصــر عمل

ــرافق    . االصــالح ــدول األعضــاء نفســها يف اســتخدام امل وقــد بــدأت ال
الــتابعة للمكتــب لــتعزيز املشــاورات ) ت والــرباجميات احلاســوبيةاملعــدا(

ــية    ــن االدارات احلكومـ ــل ادارة مـ ــل كـ ــد يف   (داخـ ــن بعـ ــتمار عـ االئـ
ــثال    ــلى ســبيل امل ــة، ع ــزيد يف   ). االجــتماعات الوزاري ــناك امل ولكــن ه

 :الطريق، مثل

التقارير املالية عن  " (برويف"أجنـز معظم أنشطة املرحلة األوىل من نظام          •  
 بتنفــيذ ٢٠٠٣وسيشــرع يف عــام ). طــريق االتصــال احلاســويب املباشــر

املـرحلة الثانـية مـن هـذا الـنظام مع ما تنطوي عليه من عنصر جوهري           
مما ) مبسـاعدة مالـية من املاحنني     (خـاص بـتقارير اإلبـالغ عـن املشـاريع           

سـيوفّر تدبـريا فّعـاال ميكـن للـدول األعضـاء مـن أن تقّيم بواسطته أداء                  
مــع املكتــب واالتصــال ) احلاســويب املباشــر(اجــراء االتصــال املكتــب و

 .بنظم املكتب من أماكن بعيدة
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 على صعيد املوارد البشرية ‘٥‘ 

 :سُتويل ادارة املوارد البشرية أيضا أولوية خاصة ملا يلي  

تعـيني نسـاء مؤّهـالت للوفـاء هبـدف الـتوازن اجلنساين الذي يبلغ اآلن                 •  
  يف املائة؛٤١

 ؛)وفق التوزيع اجلغرايف( املزيد من املوظفني الدوليني تعيني •  

ــية يقــلّ متوســط أعمــارهم عــن      •   تعــيني موظفــني شــباب مــن الفــئة الفن
 . عاما٤٨متوسط األعمار احلايل البالغ 

  
   التماس االستقرار وامكانية التنّبؤ واملرونة                : املوارد  -جيم   

ــن       ــيت ُيقصــد م ــت، وال ــيت أجري ــب   تقتضــي التحســينات ال ــات املكت ــيق أولوي ها تطب
بكفـاءة، وجـود قـاعدة مضـمونة ومسـتقّرة للـتمويل بغـية دعـم العملـيات يف املقر ومنه ويف                      

ويلقـى املكتب الكثري من التشجيع من التفاين والعمل الشاق من قبل الفريق العامل    . املـيدان 
 الشتاء وبداية املعـين بالـتمويل املسـتقر والـتابع للجنة املخدرات الذي عمل بكد طوال فصل        

ــنظر يف اخلــيارات املخــتلفة   ــيع لل ــدول    . فصــل الرب ــريده ال ــنوع الــذي ت ــرامج مــن ال ــإدارة ب ف
األعضـاء وتسـتحقه، يتطلّـب هيكال مستقّرا للموظفني يف امليدان ويف املقر، بغية االضطالع               

ــة والدعــم للمشــاريع    ــري الدراي ــالعمل وتوف ــية    . ب ــر خدمــات عال وال ميكــن للمكتــب أن يوفّ
حمّددة حاليا  (عـية ومّتسـقة اذا كانـت غالبـية موظفيه تواجه عدم اليقني يف عقود عملهم                 النو

 ).بستة أشهر فقط

 :وجيري عكس اجتاه هذا الوضع ببطء من خالل 

احملافظــة عــلى تــوازن كــاف يف املــوارد يف صــندوق بــرنامج املخــدرات،         ‘١‘ 
 وبسبب

أو يف ميزانـية الدعم اليت  املسـامهات الوشـيكة يف صـناديق األغـراض العامـة           ‘٢‘ 
 .توائم بني االيرادات واملصروفات

سـيبحث املكتب، من جانبه، عن جماالت اضافية خيفض مبوجبها التكاليف            ‘٣‘ 
ويـزيد دخـل املشـاريع ويوّسـع تقاسـم التكالـيف ويبحـث عن موارد متويل         
 .بديلة بغية خفض الضغط على املسامهات اليت يقدمها املاحنون التقليديون
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  )املسامهات العينية        (التمويل البديل       -دال  
يسـعى املكتـب، يف نفـس الوقـت، إىل اشراك الدول املتلقية للمساعدة اشراكا أكرب             

فقـــد ُوضـــعت سياســـة جديـــدة بشـــأن تقاســـم التكالـــيف والشـــراكات مـــع  . مـــن املاضـــي
ــدول املتوســطة املســتوى، يف الــربا        ــعيا إىل اشــراك ال ــية للمســاعدة، س ــات املتلق مج احلكوم

ــدول املتلّقــية للمســاعدة، بعــض        ــيها ال ــر ف ــة وتوفّ ــيها املكتــب الدراي ــر ف واملشــاريع الــيت يوفّ
 .تكاليف املشاريع أو تلك التكاليف كلها

وهو . آخـر فـيما يتعلق بتوفري املوارد العينية       ) مـوارد بشـرية   (وجيـري اختـبار منـوذج        
واملشــاريع امليدانــية وتعــيني يــرمي إىل خفــض االعــتماد عــلى املوظفــني الدولــيني يف املكاتــب 

وعـلى حنـو أساسي إىل حد أكرب، يعتزم         . موظفـي بـرامج وطنـيني، حيـثما كـان ذلـك ممكـنا             
ــتحدة          ــم امل ــتطّوعي األم ــن م ــتفادة م ــتطوعي وسيســعى إىل االس ــل ال ــب تشــجيع العم املكت

 .واملتطّوعني الدوليني
  

  آليات متويل جديدة قيد االستقصاء               -هاء   
 جديـدة للـتمويل، وخاصـة مـع رابطـات ال هتـدف إىل الربح        يـدرس املكتـب هنوجـا      

ــية يف الــدورة القادمــة للجــنة    . ومــع قطــاع الشــركات  وســُيقدَّم تقريــر عــن فعالــية هــذه اآلل
 .املخدرات
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 ١املرفق  
 تكوين

 مبادئ توجيهية للفترة املتوسطة األجل: األولويات العملياتية
 

، خـالل الفـترة القادمة، مبا       خدرات واجلـرمية  مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـامل         يلـتزم    
 :يلي

 اتباع هنج متكامل ازاء مسائل املخدرات واجلرمية؛ )أ(  
 وضع مسائل املخدرات واجلرمية يف سياق التنمية البديلة؛ )ب(  
 املوازنة بني أنشطة املنع واالنفاذ؛ )ج(  
 ية؛اختيار العمليات على أساس املعرفة والرؤيا االستراتيج )د(  
 املساعدة على انشاء مؤسسات تعّزز أفضل املمارسات الدولية؛ )ه(  

 .تدّبر املوارد بغية استغالل قوة الشراكة )و( 

وميكـن، إىل حد ما، فهم األولويات الثالث األوىل الواردة أعاله على أهنا أولويات               
. جمية والعملياتـــيةعملياتـــية، بيـــنما تتضـــّمن األولويـــات املتبقّـــية داللـــة عـــلى األدوات الـــربنا

وســيتباين التشــديد النســبـي عــلى كــل موضــوع مــن هــذه املواضــيع بــني بلــد وآخــر جمســدا   
ويعــد تقســيم االســتراتيجيات  . مــراحل التنمــية املخــتلفة وتــباين حــّدة املشــكلة االجتماعــية  

إىل بــرامج ومشــاريع جتّســد كــالً مــن األولويــات العلمياتــية للمكتــب ) انظــر أدنــاه(القطــرية 
 .يئة السياساتية لكل دولة، مسؤولية حامسة من مسؤوليات االدارة يف املقر ويف امليدانوالب

 :فسياقها حيتاج إىل التعزيز أيضا. والوضوح املتعلق باألولويات ال يكفي 

فأوال، ستتناول  . التركيز منّصبا على العمليات    املبادئ التوجيهية سـيبقي عـدد مـن        
وثانـــيا، .  آثـــار تـــتجاوز حـــدود الـــبلدانالعملـــيات، بصـــفة خاصـــة، مســـائل ذات

ستسـتفيد األنشـطة مـن قـوة األمـم املتحدة اليت ال تضاهيها قوة ومن االطار املتعّدد                  
وثالــثا، ســتراعي  . األطــراف الــذي توفّــره فــيما يــتعلق باملشــاورات واالجــراءات      

 العمليات املسائل احلّساسة جنسانيا؛

 من أجل تطبيق جمموعة األولويات      الشـروط امليسِّرة  مـن الضـروري الوفـاء بـبعض          
وحتـلّ يف املرتبة األوىل على قائمة األولويات، احلاجة إىل متويل سليم            . تطبـيقا فّعـاال   

وهـــناك حاجـــة أيضـــا إىل موظفـــني ذوي مهـــارات مناســـبة، . ومتنـــّبأ بـــه ومســـتقر
ــتكامل واالتصــال مــع   . يدعمهــم نظــام ادارة كفــؤ  ــية إىل ال وحتــتاج املكاتــب امليدان

 .فيينا
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 ٢املرفق 
 

   املكتب املعين باملخدرات واجلرمية
   )التنظيم الوظيفي(

 الربامج العملياتية التنمية املؤسسية
 الدعم االداري

العالقات 
 اخلارجية

السياسات 
أجهزة السياسات والتحليل  اجلرمية املخدرات

  
 

 

 
 املوارد البشرية

 
 أمانة اللجان البحوث  املشتركالتمويل

 
  العرضخفض

 املوارد املالية
 

الدعوة إىل املناصرة 
 واالتصاالت

شؤون املعاهدات 
 القانونيةوالشؤون

 التعاون التقين
 املستشارون  

 االقليميون
 املكاتب  

 امليدانية

  العامليةالربامج

تكنولوجيا املعلومات 
 واالتصاالت

يق بني الوكاالتالتنس
والعالقات مع 

املنظمات غري احلكومية
 التقييم

 
 العلميةاخلدمات

 التخطيط
 

 خفض الطلب

منع اجلرمية 
 اجلنائيةوالعدالة
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 :اهليكل الصفيفي للعمليات
 اجلغرايف واملواضيعي

  املخدرات جلرميةا

منع اجلرمية 
 والعدالة اجلنائية

 الربامج
 العاملية

 اخلدمات
 العلمية

 خفض
 العرض

 خفض
  الطلب

املستشار االقليمي     
لشرق آسيا، مبا يف ذلك 

 املكاتب امليدانية

املستشار االقليمي      
الفريقيا، مبا يف ذلك 
 املكاتب امليدانية

املستشار االقليمي      
مريكا الالتينية، مبا يف أل

 ذلك املكاتب امليدانية

املستشار االقليمي      
ليوراسيا، مبا يف ذلك 
 املكاتب امليدانية

 

 الربامج
 واملشاريع


