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 جلنة املخدرات
  الدورة الثالثة واخلمسون

  ٢٠١٠مارس /آذار ١٢- ٨فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقت ’٢’ )ب( ١٠البند 

تقدمي توجيهات بشأن السياسة العامة لربنامج املخدرات التابع 
ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وتدعيم ذلك 

ها هيئته اإلدارية، مبا يف ذلك الربنامج ودور جلنة املخدرات بصفت
  : الشؤون اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجيةمسائل 

  دور اللجنة بصفتها اهليئة اإلدارية لربنامج املخدرات التابع 
الشؤون مسائل : ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

 اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجية

  ع اجلرمية والعدالة اجلنائيةجلنة من 
  الدورة التاسعة عشرة

  ٢٠١٠مايو /أيار ٢١- ١٧فيينا، 
  **من جدول األعمال املؤقت ٨البند 

مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية 
 والشؤون اإلدارية

    
  التغيريات اليت يلزم إدخاهلا على اإلطار االستراتيجي وآثارها على مكتب   

  ين باملخدرات واجلرمية وعلى توزيع املوارد على الربامج األمم املتحدة املع
  مكانية استدامة ، وإنشاء وحدة التقييم املستقل وإالفرعية لربنامج العمل

      وحدة التخطيط االستراتيجي
    ***تقرير املدير التنفيذي    

 ملخص 
رميـة والعدالـة   وقرار جلنة منـع اجل  ٥٢/١٤أُعد هذا التقرير عمال بقرار جلنة املخدرات  
اللذين طلبت فيهما اللجنتان تقريرا عن اآلثـار الـيت تترتـب علـى مكتـب األمـم        ١٨/٦اجلنائية 

_______________ 
 * E/CN.7/2010/1. 
 ** E/CN.15/2010/1.  
أُعد هذا التقرير بناء على طلب صدر عن جلنة املخدرات يف دورا الثانية واخلمسني املستأنفة، اليت  *** 

، وعن جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورا ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٢و ١عقدت يومي 
 .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٤و ٣ي الثامنة عشرة املستأنفة، اليت عقدت يوم
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جـراء اعتمـاد ـج للـربامج     ) مبـا يف ذلـك ختصـيص املـوارد    (املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة
م املسـتقل  لتقيـي املواضيعية واإلقليمية وتنفيـذ التـدابري الالزمـة فيمـا خيـص إعـادة إنشـاء وحـدة ل        

ويتنــاول الفصــل األول مــن التقريــر عمليــة . مكانيــة اســتدامة وحــدة التخطــيط االســتراتيجيوإ
إعــادة تنظــيم املهــام يف إطــار تطبيــق ــج الــربامج املواضــيعية واإلقليميــة، مبــا يف ذلــك العمليــة    

تقيـيم املسـتقل   أمـا الفصـل الثـاين فيتنـاول إعـادة إنشـاء وحـدة ال       . الالزمة إلعادة توزيع املـوارد 
 .مكانية استدامة وحدة التخطيط االستراتيجيإو
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  : إعادة تنظيم املهام يف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  -أوال  
    املنافع واملكاسب الناجتة عن الكفاءة    

، اضــطلع ٢٠٠٩بعــد إجــراء مشــاورات وثيقــة مــع الــدول األعضــاء واملــوظفني يف عــام   -١
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بعملية إعادة تنظيم علـى الصـعيد الـداخلي ملهـام      مكتب

ولكي يتسـىن مجـع اخلـربات املتراكمـة يف الشـعبتني يف      . شعبة العمليات وشعبة شؤون املعاهدات
ات إطــار اــاالت املواضــيعية املشــتركة، أُنشــئت اموعــات املواضــيعية التاليــة الــيت جتســد واليــ  

اجلرمية املنظمة واالجتار غري املشروع؛ الفسـاد واجلرميـة االقتصـادية؛ العدالـة؛     : الشعبتني األساسية
والغرض من عملية إعادة التنظيم أيضـا هـو حتسـني توزيـع     . الصحة وسبل املعيشة؛ منع اإلرهاب

داخلي املسؤوليات ومستوى مساءلة املوظفني والـتخلص مـن االزدواجيـة والتـداخل والتنـافس الـ      
  .على املوارد

وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن عمليــة إعــادة التنظــيم متماشــية مــع أنشــطة املكتــب بشــأن     -٢
تبسيط أدواته اخلاصة بالتخطيط االستراتيجي والتنفيذ ضمانا لتحقيق أقصى قدر مـن االتسـاق   

يف امليـدان،   فيما خيص أهدافه وج سياسته العامة وترتيباته اإلدارية، سواء يف املقر الرئيسـي أم 
  .قطرية/وذلك عن طريق وضع برامج مواضيعية وإقليمية

وتستجيب عملية إعادة التنظيم استجابة مباشرة للتوصـيات املقدمـة مـن مكتـب خـدمات        - ٣
إىل مكتب املخدرات واجلرميـة أن   ٢٠٠٦الرقابة الداخلية التابع لألمانة العامة، الذي طلب يف عام 

بشــأن إعــادة تنظــيم مكتــب    ) ST/SGB/2004/6(مــني العــام  يســتعرض اختصاصــاته، ولنشــرة األ  
املخدرات واجلرمية، بغية توضيح وظـائف خمتلـف الشـعب والفـروع واألقسـام وجتنـب االزدواجيـة        

وكـان مـن املتـوخى تشـجيع     . وإبراز أوجه التكامـل واملزايـا النسـبية بـني خمتلـف مكونـات املكتـب       
وإدراج هـذا الـدور وتلـك املهـام يف ذلـك االسـتعراض       الدور الـذي تؤديـه الفـرق العاملـة ومهامهـا      

. لكـي يتسـىن التعـاون بـني األقسـام والفـروع والشـعب فيمـا يتعلـق باملخرجـات واملشـاريع احملـددة            
الصـادر عـن وحـدة التقيـيم املسـتقل التابعـة للمكتـب         ٢٠٠٦وأوصى تقريـر التقيـيم السـنوي لعـام     

املتحدة يف جمال املخدرات واجلرميـة وـج اسـتراتيجي    باتباع ج شامل يف النهوض بواليات األمم 
  .يف إقامة الشراكات الالزمة لضمان النهوض بواليات املكتب بفعالية وكفاءة

    
    املكاسب الناجتة عن الكفاءة  -ألف  

سيتســىن للمكتــب، بفضــل ترتيبــات العمــل اجلديــدة، االضــطالع بأنشــطة التخطــيط       -٤
ــى أســس مواضــيعية وإقلي    ــل عل ــار تقــدمي      املتكام ــة والربناجميــة يف إط ميــة ومجــع املهــام املعياري
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وفيما يلي ملخص للمبادئ األساسية اليت تستند إليها عمليـة إعـادة   . اخلدمات للدول األعضاء
  .تنظيم املهام واملكاسب الناجتة عن الكفاءة يف هذا املضمار

    
    التآزر بني األنشطة املعيارية وبناء القدرات  -١  

العمل يف املاضـي بـني شـعبة شـؤون املعاهـدات وشـعبة العمليـات، الـذي          أسفر تقسيم  -٥
كــان يســري علــى أســاس الفصــل بــني األنشــطة املعياريــة واألنشــطة التنفيذيــة، عــن ازدواج           

  .وتداخل، بل حىت عن تنافس داخلي على املوارد
وملعاجلــة هــذا الفصــل فــإن عمليــة إعــادة التنظــيم تســتحدث جمموعــات مــن اخلــربات       -٦
ــز مواضــيعية رئيســية  تمحــورة حــول مخســة جمــاالت  امل ــا يكفــل متكــني اخلــرباء    .تركي وهــذا م

ــا يف الشــعبتني مــن النــهوض بواليــات املكتــب بطريقــة مشوليــة حقــا، إذ إــم      املوجــودين حالي
  .سيضطلعون باألنشطة املعيارية والتنفيذية على حد سواء

ب على ربط األنشطة املعياريـة  وسوف تتعزز، بفضل عملية إعادة التنظيم، قدرة املكت  -٧
والقانونيــة باألنشــطة التنفيذيــة، وذلــك بغيــة تعزيــز القــدرة املؤسســية لــدى الــدول علــى تنفيــذ   
اتفاقيات املخدرات واجلرمية والصكوك الدولية املتعلقة باإلرهاب واملعايري والقواعد القائمـة يف  

  .جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية تنفيذا فعاال
ــ  -٨ ــامي      وك ــني الشــعبتني يف ع ــرق العمــل املشــتركة ب أول  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨ان إنشــاء ف

إذ تقـوم فـرق العمـل، بـالتركيز علـى      . خطوة تبين منافع اتباع ج متكامـل يف هـذا اخلصـوص   
مناطق حمـددة، بتوجيـه خـربات املقـر الرئيسـي إىل املكاتـب اإلقليميـة والقطريـة الـيت حتتـاج إىل           

ــة حمــددة لــن يكــو   توفريهــا مــن مصــادر خارجيــة عنــد    ن مــن اــدي اقتصــاديا مــدخالت تقني
  .مستويات متدنية من حجم الربامج

اخلربات هذه قيام اموعات املواضـيعية بتوزيـع    جتميعويف الوقت نفسه، متكّن عملية   -٩
فــرق اخلــرباء حــىت اآلن أصــغر مــن أن   وملــا كانــت. املهــام بــني موظفيهــا علــى أســاس إقليمــي 

مـل بفعاليـة علـى الصـعيد اإلقليمـي، فـإن عمليـة إعـادة التنظـيم تـوفر الكتلـة            تستطيع تقسيم الع
احلرجة الالزمة للقيام بذلك، األمر الذي سيمكّن اخلـرباء مـن حتسـني تركيـز أعمـاهلم وتعميـق       

وعليه فـإن عمليـة إعـادة التنظـيم سـوف تسـاعد       . معارفهم باالحتياجات واألولويات اإلقليمية
 .كوين منظور إقليمي ومواضيعي متكامل حقااملكتب يف الواقع على ت

ومن اجلوانب األخرى للمكاسـب الناجتـة عـن الكفـاءة انتـهاج الالمركزيـة يف ختطـيط          -١٠
وال يـؤدي ذلـك إىل تبسـيط اإلجـراءات فحسـب،      . األنشطة التنفيذية ورصدها واإلبالغ عنها

  .قاعدةبل يعزز أيضا املساءلة والتوجه القائم على النتائج على مستوى ال
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    تعزيز الدعم للربامج املواضيعية واإلقليمية  -٢  
استحدث، بدعم من الدول األعضاء، نوعـان مـن الـربامج لتنفيـذ اسـتراتيجية املكتـب         -١١

، وذلــك حبســب املوضــوع وحبســب التقســيم اجلغــرايف، ومهــا الــربامج   ٢٠١١-٢٠٠٨للفتــرة 
نظـيم سـوف يـتمكّن هـذان النوعـان مـن       وبفضل عملية إعادة الت. املواضيعية والربامج اإلقليمية

  .الربامج من استغالل كامل إمكاناما
ومبا أن الربامج املواضيعية والربامج اإلقليمية أدوات استراتيجية فهي مترابطة متامـا مـن     -١٢

حيث أن الربامج اإلقليمية تعكس على املستوى التنفيذي توجيهات السياسة العامة اليت ترسـم  
تلخـص نظريــا  " سياسـة عامــة "وهــذه األخـرية هــي أساسـا وثيقــة   . املواضـيعية يف إطـار الــربامج  

واهلدف الرئيسي من هـذه الـربامج   . أعمال املكتب يف كل جمال من جماالت التركيز املواضيعية
ــات         ــب بشــأن األولوي ــة واضــحة عــن أعمــال املكت ــدول األعضــاء بصــورة جممل ــد ال هــو تزوي

مكونـات خربتـه يف جمـاالت كـل مـن الـدعوة والبحـوث        املواضيعية الرئيسـية الـيت متثـل خمتلـف     
ــايري   ــدعم التشــريعي والقــانوين ووضــع املع ــة  وال ــربامج  . وتقــدمي املســاعدة التقني ــإن ال ــه، ف وعلي

املواضـيعية الـيت جيـري وضــعها يف املقـر الرئيسـي للمكتــب تقـدم حملـة عامــة عـن واليـة املكتــب          
  .واستراتيجيته يف جمال مواضيعي معني

القطرية، من جانبها، ج عمل من القاعدة إىل القمـة يكفـل   /الربامج اإلقليمية وتعتمد  -١٣
التشاور الكامل على الصعيد امليداين مع الـدول األعضـاء فيمـا خيـص أولوياـا، وبـذلك، فإـا        

وفيمــا يلــي . حتــدد أهــدافا واضــحة بشــأن تقــدمي املكتــب للمســاعدة التقنيــة وإقامــة الشــراكات
 :إليها هذا النهج املبادئ اليت يرتكز

ملكية كاملة من جانب البلـدان الشـريكة مـن خـالل التوفيـق مـع السياسـات          )أ(  
 الوطنية؛/واألولويات اإلقليمية

إطار متكامـل يـربط بـني اجلوانـب املعياريـة والتنفيذيـة ألعمـال املكتـب علـى            )ب(  
 الوطين؛/الصعيد اإلقليمي

 ؛"ج برناجمي"التحول من ج قائم على املشاريع إىل   )ج(  

ــة مــع ســائر هيئــات األمــم املتحــدة وغريهــا مــن        )د(   ــر فعالي تعــاون وختطــيط أكث
  .اجلهات املاحنة املتعددة األطراف

وتؤيــد الـــدول األعضــاء ـــج الربجمـــة اإلقليميــة علـــى النحـــو املــبني يف قـــرار الـــس       -١٤
كتـب جـيال جديـدا    ومتاشـيا مـع النـهج اجلديـد، أعـد امل     . ٢٠٠٩/٢٣االقتصادي واالجتمـاعي  
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من الربامج اإلقليمية اليت تشمل شرق آسيا واحمليط اهلادئ، وشرق أفريقيـا، وأمريكـا الوسـطى    
وقد حتققت بفضل هذا النهج منافع ملموسة ومباشـرة يف املنـاطق   . ومنطقة الكاريـيب، والبلقان

ري اخلـربات  من حيث حتسني السياسات واالستراتيجيات والربجمـة وحشـد املـوارد الالزمـة لتـوف     
  .وتنفيذ األنشطة الربناجمية

بــرامج إقليميـة إضــافية، تشـمل غــرب أفريقيـا، ومشــال     ٢٠١٠وسـوف تســتهل يف عـام     -١٥
أفريقيا والشرق األوسط، وأفريقيا اجلنوبية، وأفريقيا الوسطى، وغرب آسـيا ووسـطها، وأمريكـا    

  .الكامل مع بلدان هذه املناطقالالتينية، مبا يف ذلك بلدان املخروط اجلنويب، وذلك بالتشاور 
    

    تعزيز نظام اإلدارة يف توفري توجيهات السياسة العامة للمكتب  -٣  
املاليـة كانـت لألسـف حـدثا     " األزمـات "من مآخذ هيكل التمويل املعقد للمكتب أن   -١٦

فمــن ناحيــة أوىل، تتزايــد . وقــد أدى ذلــك بــدوره إىل مــا ميكــن تســميته أزمــة تصــور  . مألوفــا
ميكـن تغطيـة    ات املخصصة الغرض مبعدالت مل يسبق هلا مثيـل؛ ومـن ناحيـة أخـرى، ال    املسامه

مـن املسـامهات   ) بـد منـها   املهـام التنظيميـة واإلداريـة األساسـية الـيت ال     (نفقات املكتـب الثابتـة   
العامة الغرض اليت تظـل مسـتقرة إىل حـد مـا يف أفضـل األوقـات وتـنخفض بسـرعة يف أوقـات          

كل هـذه العوامـل إىل حالـة مـن عـدم الـيقني فحسـب، وإمنـا حتـد أيضـا مـن             وال تؤدي. الشدة
وسـعيا إىل تعزيـز دور الـدول األعضـاء يف مهمـة      . قدرة املكتب على أداء عمله بفعالية وكفاءة

عت عملية إعادة تنظيم املهـام عـددا مـن    توجيه املكتب ودعمه واإلشراف على أدائه، فقد شج
ه، فإن ج الربجمـة اإلقليميـة راسـخ يف اإلرادة السياسـية ويف واقـع      ومثلما ذُكر أعال. العمليات

وهو ينطوي على إجراء مشاورات مع اخلـرباء يف بلـدان املنطقـة املعنيـة لتحديـد      . املناطق املعنية
االحتياجات واألولويات على الصعيدين اإلقليمي والوطين وعلى ما يستتبع ذلـك مـن التمـاس    

وتكفل هذه العملية ربـط مبـادرات املكتـب    . ملستوى للربامج اإلقليميةالتأييد السياسي الرفيع ا
يف امليدان ربطا وثيقا باألولويات اإلقليمية والقطرية كما تكفل هلا الـدعم الكامـل مـن جانـب     

  .الزعماء السياسيني
ــام للفريــق العامــل       -١٧ وباإلضــافة إىل ذلــك، دأبــت األمانــة العامــة علــى تقــدمي دعمهــا الت

ويشارك هذا الفريق مـع املكتـب يف معاجلـة    . لدويل الدائم املعين باحلوكمة والتمويلاحلكومي ا
مسائل ذات أمهية فنية وإدارية، لتمكني الدول األعضـاء مـن التوصـل إىل فهـم أفضـل ألنشـطة       

  .املكتب وأعماله الربناجمية
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    أعمال املكتب على مستوى رسم السياسة واملستوى التنفيذي  -٤  
ومثـة جـزء   . روف أن اتساع نطاق الوالية يؤدي إىل ارتفاع مسـتوى التوقعـات  من املع  -١٨

أساســي مــن اســتراتيجية املكتــب مــن حيــث االرتقــاء بقيمــة األداء هــو تكثيــف اجلهــود علــى     
والعمل يف الوقت نفسه على دعـم تقـدمي التعـاون الـتقين علـى أسـاس        السياساتمستوى رسم 

على ذلك، فـإن أعمـال املكتـب تتركّـز علـى بنـاء توافـق        وبناء . املمارسات اليت أثبتت جدواها
سياسي يف اآلراء بشأن أمهية اعتبار سيادة القانون على أا جـزء ال يتجـزأ مـن جـدول أعمـال      

وينطوي ذلك على تشـاور وثيـق مـع الـدول األعضـاء علـى مسـتوى سياسـي رفيـع يف          . التنمية
يـق تكامـل أوثـق مـع عمليـات التخطـيط       جمال حتديـد األولويـات اإلقليميـة والوطنيـة وعلـى حتق     

ــة علــى الصــعيد الــدويل علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة وغــري ذلــك مــن اجلهــود      . املبذول
والغــرض مــن عمليــة إعــادة التنظــيم، وخصوصــا توطيــد الــدعم املقــدم يف املقــر الرئيســي علــى   

يع نطـاق شـراكات   الصعيد امليداين يف إطـار فـرع الـربامج املتكاملـة والرقابـة، هـو تعزيـز وتوسـ        
املكتب التنفيذية مع مجيع اجلهات صاحبة املصـلحة املعنيـة ووكـاالت األمـم املتحـدة واهليئـات       

ــدين       ــة ومنظمــات اتمــع امل ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــددة األطــراف والثنائي ــذا . املتع ويف ه
  .تبالسياق، تشكل األعمال املشتركة بني الوكاالت وإقامة الشراكات برنامج عمل املك

    
    إعادة توزيع املوارد  - باء  

سعيا إىل حتقيق املسـتوى األمثـل يف إعـادة تنظـيم املهـام املُضـطلع ـا يف شـعبة شـؤون            -١٩
املعاهدات وشعبة العمليـات، جمـع املوظفـون العـاملون يف اـال املواضـيعي نفسـه يف جمموعـة         

الســواء يف ذلــك اــال   مواضــيعية مســؤولة عــن جوانــب العمــل املعياريــة والتشــغيلية علــى        
وتقـدم املخططـات التنظيميـة الـواردة يف املرفـق معلومـات مفصـلة، حبسـب         . املواضيعي حتديدا

مســتوى الوظيفــة ومصــدر التمويــل، عــن الوظــائف املخصصــة لكــل جمموعــة مــن اموعــات    
ي ملكتـب  ويرد أيضا يف املرفق خمطط تنظيم. املواضيعية وغريها من املهام املشتركة يف الشعبتني

  .املخدرات واجلرمية ككل يوفر حملة عامة عن توزيع كل الوظائف واملهام يف املكتب
    

    تنظيم اموعات املواضيعية وتوفري املوارد هلا  -١  
  .ستنظّم اموعات املواضيعية وتوفّر هلا املوارد على النحو املبين أدناه  -٢٠
    



 

8 V.10-50483 
 

E/CN.7/2010/13
E/CN.15/2010/13

    جتار غري املشروعالفرع املعين باجلرمية املنظمة واال  )أ(  
سيعاد ختصيص معظم الوظائف املعتمدة حاليا للقسم املعـين باجلرميـة املنظمـة والعدالـة       -٢١

اجلنائيــة والتــابع لشــعبة شــؤون املعاهــدات ولوحــدة إنفــاذ القــانون واجلرميــة املنظمــة ومكافحــة  
بة العمليـات،  غسل األموال ووحدة مكافحة االجتـار بالبشـر وريـب املهـاجرين التـابعتني لشـع      
وسـتجمع يف  . للفرع املعين باجلرمية املنظمة واالجتار غـري املشـروع يف شـعبة شـؤون املعاهـدات     

لة مـن املشـاريع يف جمـاالت كـل مـن االجتـار بالبشـر وغسـل األمـوال          هذا الفرع األنشطة املمو
 شـعبة العمليـات   ومراقبة احلاويات واجلرمية املنظمة واجلرائم اخلطرية، واليت كان يضطلع ا يف

وسيمكّن ذلك من تعزيـز عمـل املكتـب بوصـفه وصـيا علـى اتفاقيـة األمـم         ). ١انظر اجلدول (
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واتفاقيـات مراقبـة املخـدرات، ممـا يـؤدي إىل إقامـة       

ملنشـأة مبوجـب   صلة أوثق بني األنشطة املعيارية وصوغ السياسات احلكومية الدولية للـهيئات ا 
املعاهدات، مثل مؤمتر األطراف يف اتفاقية مكافحة اجلرميـة املنظمـة، واملسـاعدة التقنيـة املقدمـة      

وستكون علـى رأس هـذا الفـرع    . إىل الدول األعضاء لتنفيذ االتفاقية على حنو سلس متماسك
وظيفة نائـب مـدير    لة من امليزانية العادية واملعتمدة حاليا بوصفهااملمو ١-الوظيفة من رتبة مد

  )١(.شعبة شؤون املعاهدات ورئيس فرع شؤون املعاهدات واملساعدة القانونية
  

  ١اجلدول     
    الوظائف حبسب الفئة ومصدر التمويل: الفرع املعين باجلرمية املنظمة واالجتار غري املشروع    

 الفئة
لة الوظائف املمو 

 من امليزانية العادية

 الوظائف املؤقتة

اموع
األموال العامة 
 الغرض

األموال اخلاصة 
بتكاليف دعم 
 الربامج

األموال 
املخصصة 
 الغرض

 الفئة الفنية وما فوقها
 ٢ ١ - -١ ١-مد
 ٤ ٢ - ١١ ٥-ف
 ٨ ٢ - -٦ ٤-ف
 ٧ ٥ - -٢ ٣-ف
 ٦ ٤ - -٢ ٢/١-ف

 ٢٧ ١٤ -١٢١اموع الفرعي    
   فئة اخلدمات العامة

 -  -  - -- بة رئيسيةرت
 ٧ ٤ ١-٢ رتب أخرى

 ٧ ٤ ١-٢اموع الفرعي    
 ٣٤ ١٨ ١٤١١ اموع    

_______________ 
 .سيحتفظ صاحب هذا املنصب بلقبه الوظيفي ويؤدي مهام نائب مدير شعبة شؤون املعاهدات )١(  
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    الفرع املعين بالفساد واجلرائم االقتصادية  )ب(  
ســوف تجمــع يف الفــرع املعــين بالفســاد واجلــرائم االقتصــادية كــل الوظــائف املعتمــدة    -٢٢

ــا للقســم املعــين بالفســاد واجلــرائم اال   ــابع لشــعبة شــؤون املعاهــدات، وبعــض    حالي قتصــادية الت
زاهة التابعـة لشـعبة العمليـات والـيت تعـاجل قضـايا تتعلـق        ـالوظائف املعتمـدة لوحـدة العدالـة والنـ    

وعلــى غــرار املنطــق املُتبــع يف دمــج املهــام يف  ). ٢انظــر اجلــدول (زاهة القضــائية ـبالفســاد والنــ
غري املشروع، يرمي نقل هذه الوظـائف إىل دمـج أنشـطة    الفرع املعين باجلرمية املنظمة واالجتار 

وسـتكون علـى رأس الفـرع املعـين بالفسـاد      . مكافحة الفساد اليت كانت مقسمة بـني الشـعبتني  
 اجلمعيـة تمول مـن امليزانيـة العاديـة وتقرهـا      ١-واجلرائم االقتصادية وظيفة جديدة من رتبة مد

  .٢٠١١-٢٠١٠العامة لفترة السنتني 
    

  ٢دول اجل    
    الوظائف حبسب الفئة ومصدر التمويل: الفرع املعين بالفساد واجلرائم االقتصادية    

 الفئة
لة الوظائف املمو 

 من امليزانية العادية

 الوظائف املؤقتة

اموع
األموال العامة 
 الغرض

األموال اخلاصة 
بتكاليف دعم 
 الربامج

األموال 
املخصصة 
 الغرض

 ة وما فوقهاالفئة الفني
 ١ -  - -١ ١-مد
 ٤ ٢ - -٢ ٥-ف
 ٧ ٣ - -٤ ٤-ف
 ٥ ٣ - -٢ ٣-ف
 ٥ ١ - -٤ ٢/١-ف

 ٢٢ ٩ - - ١٣ اموع الفرعي    
   فئة اخلدمات العامة
 -  -  - -- رتبة رئيسية
 ٧ ٥ - -٢ رتب أخرى

 ٧ ٥ --٢اموع الفرعي    
       ٢٩ ١٤ --١٥ اموع    

    ع منع اإلرهابفر  )ج(  
ستبقى يف هذه اموعة املواضيعية مجيع الوظائف املعتمدة حاليا لفـرع منـع اإلرهـاب      -٢٣

لـة  وسـتظل علـى رأس الفـرع الوظيفـة املمو    ). ٣انظـر اجلـدول   (التابع لشعبة شؤون املعاهدات 
  .واملعتمدة لفرع منع اإلرهاب ١-من امليزانية العادية من رتبة مد
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  ٣اجلدول     
    الوظائف حبسب الفئة ومصدر التمويل: ع منع اإلرهابفر    

 الفئة
لة الوظائف املمو 

 من امليزانية العادية

 الوظائف املؤقتة

اموع
األموال العامة 
 الغرض

األموال اخلاصة 
بتكاليف دعم 
 الربامج

األموال 
املخصصة 
 الغرض

    الفئة الفنية وما فوقها
 ١ -  -  - ١ ١-مد
 ٣ ٢ -  - ١ ٥-ف
 ٨ ٦ -  - ٢ ٤-ف
 ٦ ٤ -  - ٢ ٣-ف
 ٥ ٥ -  - - ٢/١-ف

 ٢٣ ١٧ - - ٦ اموع الفرعي    
      فئة اخلدمات العامة
 -  -  -  - - رتبة رئيسية
 ٧ ٥ -  - ٢ رتب أخرى

 ٧ ٥ - - ٢ اموع الفرعي    
     ٣٠ ٢٢ - - ٨ اموع    

  قسم العدالة  )د( 
بعـض الوظـائف املعتمـدة    : الوظائف التاليـة مـن أجـل تعزيـز قسـم العدالـة      سوف تنقل   -٢٤

ــة والنــ  زاهة ولوحــدة إنفــاذ القــانون واجلرميــة املنظمــة ومكافحــة غســل األمــوال    ـلوحــدة العدال
       لـة مـن املـوارد اخلاصـة     التابعتني لشـعبة العمليـات؛ ووظيفـة واحـدة ملوظـف شـؤون الـربامج ممو

لتعـاون الـتقين األول التـابع لشـعبة العمليـات؛ ووظيفـة واحـدة        بتكاليف دعم الربامج يف قسـم ا 
ملوظف معاون معين مبراقبة املخدرات ومنع اجلرمية ممولـة مـن امليزانيـة العاديـة ومعتمـدة للقسـم       
املعين باجلرمية املنظمة والعدالة اجلنائية التابع لشعبة شؤون املعاهدات؛ ووظيفة واحـدة مسـاعد   

ــة مــلشــؤون الــربامج ممو ــة العاديــة ومعتمــدة لوحــدة الربجمــة املتكاملــة التابعــة لشــعبة    ل ن امليزاني
مولـة مـن امليزانيـة العاديـة     ستكون علـى رأس القسـم الوظيفـة امل   و). ٤انظر اجلدول (العمليات 
  .املعتمدة لقسم احلوكمة واألمن البشري وسيادة القانون التابع لشعبة العمليات ٥-برتبة ف
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 ٤اجلدول   
   الوظائف حبسب الفئة ومصدر التمويل: لعدالةقسم ا  

 الفئة
لة الوظائف املمو 

 من امليزانية العادية

 الوظائف املؤقتة

اموع
األموال العامة 
 الغرض

األموال اخلاصة 
بتكاليف دعم 
 الربامج

األموال 
املخصصة 
 الغرض

    الفئة الفنية وما فوقها
 ١ -  -  - ١ ٥-ف
 ٤ ١ -  - ٣ ٤-ف
 ٥ -  ١ ١ ٣ ٣-ف
 ١ -  -  - ١ ٢/١-ف

 ١١ ١ ١ ١ ٨ اموع الفرعي    
      فئة اخلدمات العامة
 -  -  -  - - رتبة رئيسية
 ٢ -  -  ١ ١ رتب أخرى

 ٢ - - ١ ١ اموع الفرعي    
       ١٣ ١ ١ ٢ ٩ اموع    

    فرع الصحة وسبل املعيشة  )ه( 
٢٥-  خصع الوظائف املعتمـدة حاليـا لقسـم الشـؤون     ص لفرع الصحة وسبل املعيشة مجيست

الصـــحية والتنميـــة البشـــرية التـــابع لشـــعبة العمليـــات، ووظيفـــة إضـــافية أخـــرى مـــن الشـــعبة    
 ١-وســتكون علــى رأس الفـرع وظيفــة جديــدة مـن رتبــة مــد  ). ٥انظــر اجلـدول  ( )٢(املـذكورة 

  )٣(.تمول أساسا من املوارد اخلاصة بتكاليف دعم الربامج

    

_______________ 
  )٢( لة من املوارد اخلاصة بتكاليف دعم الربامج ومعتمدة حاليا لقسم وظيفة واحدة ملساعد فريق ممو

 .التعاون التقين الثاين
، املُمولة من املوارد ٤- سوف يستخدم التمويل املخصص لوظيفة فكاليف، التحفاظا على توازن  )٣(  

لتقدمي الدعم من فيينا للمكتب اإلقليمي برامج نسق اخلاصة بتكاليف دعم الربامج واملخصصة مل
ويستكمل من  ١- ، لتغطية تكاليف هذه الوظيفة اجلديدة من رتبة مدلالحتاد الروسي وبيالروس

 .هلذا الغرضبتوفريها بالفعل التعهد مت اليت ض األموال املخصصة الغر
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  ٥اجلدول     
    الوظائف حبسب الفئة ومصدر التمويل: فرع الصحة وسبل املعيشة    

 الفئة
لة من الوظائف املمو

 امليزانية العادية

 الوظائف املؤقتة

اموع
األموال العامة 
 الغرض

األموال اخلاصة 
بتكاليف دعم 
 الربامج

األموال 
املخصصة 
 الغرض

 الفئة الفنية وما فوقها
 ٢ ١ ١-- ١-مد
 ١ ١ - -- ٥-ف
 ٧ ٥ - -٢ ٤-ف
 ٣ ٢ - -١ ٣-ف
 ١ ١ - -- ٢/١-ف

 ١٤ ١٠ ١ - ٣ اموع الفرعي    
   فئة اخلدمات العامة
 -  -  - -- رتبة رئيسية
 ٧ ٤ ١١١ رتب أخرى

 ٧ ٤ ١١١اموع الفرعي    
       ٢١ ١٤ ٤١٢ اموع    

    ابةفرع الربامج املتكاملة والرق  )و(  
ستجمع كل الوظائف املعتمدة حاليا لوحدة الربجمة املتكاملـة التابعـة لشـعبة العمليـات       -٢٦

يف فــرع ) قســما التعــاون الــتقين األول والثــاين التابعــان لشــعبة العمليــات  (واملكاتــب اإلقليميــة 
اجلـدول  انظـر  (الذي سيترأسه نائب مدير شعبة العمليـات   )٤(الربامج املتكاملة والرقابة اجلديد،

كمـــا ســـيجمع يف هـــذا الفـــرع املستشـــارون األقـــاليميون الـــذين يتبعـــون شـــعبة شـــؤون   ). ٦
لـة  ممو ٣-وعالوة على ذلك، سوف يعزز هذا الفرع بوظيفـة أخـرى مـن رتبـة ف    . املعاهدات

من املوارد اخلاصة بتكاليف دعم الربامج كانت خمصصة لوحدة الرصـد والـدعم التابعـة لشـعبة     
ض مــن عمليــة التحويــل هــذه هــو تركيــز وتعزيــز مهــام الربجمــة والرقابــة          والغــر . العمليــات

وسـيعزز املكتـب مشـاركته    . االستراتيجية اليت تضطلع ا فرق الدعم امليداين يف املقر الرئيسـي 
على الصعيد التنفيـذي بفضـل اجلمـع بـني املكاتـب اإلقليميـة واملهـام االسـتراتيجية الـيت كانـت           

_______________ 
الرتب (يشمل مجيع املوظفني من املكاتب اإلقليمية، باستثناء وظيفتني من فئة اخلدمات العامة  )٤(  

التعاون التقين ممولتني من املوارد اخلاصة بتكاليف دعم الربامج، واللتني ستنقالن من قسم ) األخرى
 .الدعمالرصد وإىل وحدة الثاين 
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وســوف يقــدم الفــرع دعمــا مشوليــا علــى   . ة وحــدة الربجمــة املتكاملــة تتوالهــا يف الســنة املاضــي 
  .مستوى إدارة الشعبتني وكل اموعات املواضيعية وشبكة املكاتب امليدانية

    
  ٦اجلدول 

    الوظائف حبسب الفئة ومصدر التمويل: فرع الربامج املتكاملة والرقابة    

 الفئة
لة الوظائف املمو 

 من امليزانية العادية

 ظائف املؤقتةالو

اموع
األموال العامة 
 الغرض

األموال اخلاصة 
بتكاليف دعم 
 الربامج

األموال 
املخصصة 
 الغرض

 الفئة الفنية وما فوقها
 ١ -  - -١ ١-مد
 ٣ -  ٣-- ٥-ف
 ٩ ٢ ٦-١ ٤-ف
 ٣ -  ٣-- ٣-ف
 ١ -  ١-- ٢/١-ف

 ١٧ ٢ ١٣ - ٢ اموع الفرعي    
   دمات العامةفئة اخل

 -  -  - -- رتبة رئيسية
 ١٢ ٤ ١٧- رتب أخرى

 ١٢ ٤ ١٧-اموع الفرعي    
       ٢٩ ٦ ٢١٢٠ اموع    

    وحدة الرصد والدعم  )ز(  
سوف تعزز وحدة الرصد والدعم القائمة التابعة لشعبة العمليـات بـوظيفتني إضـافيتني      -٢٧

ومـن خـالل إعـادة ختصـيص وظيفـة واحـدة مـن فئـة         ) ٤ انظـر احلاشـية  (من املكتـب اإلقليمـي   
لـة مـن امليزانيـة العاديـة ومعتمـدة حاليـا ملكتـب مـدير شـعبة          ممو) رتب أخـرى (اخلدمات العامة 
وسـوف تنتمـي الوحـدة إداريـا إىل مكتـب مـدير شـعبة العمليـات، ولكنـها          . شؤون املعاهدات

  .ستقدم دعما مشوليا يف مستوى إدارة كلتا الشعبتني
    

    أمانة قسم اهليئات التشريعية  )ح(  
سـتدرج يف هــذه اموعــة الشـمولية مجيــع وظــائف قســم دعـم السياســة العامــة التــابع      -٢٨

  .لشعبة شؤون املعاهدات
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    أثر عملية إعادة التنظيم على جدول الوظائف يف املكتب  -٢  
فـرع  (الشـمولية   جتدر اإلشارة، يف سياق اهليكـل اجلديـد، إىل أن اموعـات الوظيفيـة      -٢٩

ســتقدم ) الــربامج املتكاملــة والرقابــة ووحــدة الرصــد والــدعم وأمانــة قســم اهليئــات التشــريعية    
اخلدمات لشعبة العمليات وشعبة شؤون املعاهدات والشـبكة امليدانيـة، إضـافة إىل أـا سـتعمل      

  .على نطاق واسع مع شعب املكتب األخرى تعزيزا لتكامل األنشطة
وعلــى وجــه  . حصــيلة عمليــات نقــل الوظــائف املوصــوفة أعــاله      ٧ ويبــين اجلــدول   -٣٠

وظـائف ممولـة مـن     ٣التحديد، سوف يزداد جـدول وظـائف شـعبة شـؤون املعاهـدات مبقـدار       
امليزانية العادية ووظيفة واحدة ممولة من املوارد العامة الغرض وأخرى ممولة من املوارد اخلاصـة  

ة مــن املــوارد املخصصــة الغــرض؛ وســوف يــنخفض  وظيفــة ممولــ ١٩بتكــاليف دعــم الــربامج و
  .جدول وظائف شعبة العمليات باملقدار نفسه من عدد الوظائف

    
  ٧اجلدول     
الشعبة /الوظائف حبسب املكون: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    

    ومصدر التمويل

 الشعبة/املكون

لة من الوظائف املمو
 )أ(امليزانية العادية

 )ب(ائف املؤقتةوظ

 اموع
  األموال العامة 
 الغرض

األموال اخلاصة 
بتكاليف دعم الربامج

األموال املخصصة 
 )ب(الغرض

 املقترحة احلالية املقترحة احلالية املقترحة احلالية املقترحة احلالية املقترحة احلالية

       التوجيه التنفيذي واإلدارة
 ١٦ ١٦ ٢ ٢ - -١١١١٣٣ دير التنفيذيمكتب امل

       برنامج العمل
 ١٣٧ ١١٣ ٥٨ ٣٩ ١-١-٧٤٧٧ شعبة شؤون املعاهدات
شعبة حتليل السياسات 

 ٧٠ ٧٠ ١٩ ١٩ -  - ٢٧ ٢٧ ٢٤ ٢٤ والشؤون العامة
 ٢٥٦ ٢٨٠ ١١٤٩٥ ٢٢١٩٢٨٢٧١١٦١١٥ شعبة العمليات
       دعم الربامج

 ١٦٠ ١٦٠ ٢٢ ٢٢ ٩١٩١٧٧٤٠٤٠ دارةشعبة اإل
   ٦٣٩ ٦٣٩ ١٩٦١٩٦ ٢٢٢٢٢٢٦٥٦٥١٥٦١٥٦ اموع

 واو من امليزانية الربناجمية ٢٨و ١٦و ١تشمل وظائف امليزانية العادية الواردة يف األبواب   )أ(  
  .٢٠١١- ٢٠١٠لفترة السنتني 

داول املوظفني واملشغولة يف تشمل الوظائف املمولة من األموال املخصصة الغرض يف ج  )ب(  
ويتسم الكثري من هذه الوظائف بطابع مؤقت وختضع . ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ٢٠

لة من املوارد املخصصة الغرض ولكنها ال تشمل الوظائف املمو. رتبتها لتغيريات متكررة
  .اليت يديرها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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    ٢٠١١- ٢٠١٠ي للفترة العالقة باإلطار االستراتيج  جيم  

وســوف . ٢٠١١-٢٠١٠ال يوجــد أي تغــيري يف ســياق اإلطــار االســتراتيجي للفتــرة    -٣١
  .ج الربامج املواضيعية واإلقليمية ٢٠١٣-٢٠١٢جيسد اإلطار االستراتيجي املقترح للفترة 

    
    ستدامة وحدة التخطيط االستراتيجيإنشاء وحدة تقييم مستقل وإمكانية ا  - ثانيا  

ــا     -٣٢ ــة املخــدرات يف قراره ــة يف     ٥٢/١٤طلبــت جلن ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من وجلن
إىل املـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يقـدم           ١٨/٦ قرارهـا 

من هذين القرارين، وكذلك عن التمويل املسـتدام والـذي    ١٨-١٦تقريرا عن تنفيذ الفقرات 
  .االستراتيجي يف املستقبل وظيفة رئيس وحدة التخطيطميكن التنبؤ به ل

    
    إعادة إنشاء وحدة التقييم املستقل  -ألف  

مــن قــراري اللجنــتني املــذكورين، نقلــت الوظيفــة املمولــة مــن   ) أ( ١٦عمــال بــالفقرة   -٣٣
، وظيفة رئيس وحدة التخطيط االستراتيجي، من الربنامج الفرعـي  ٥-امليزانية العادية برتبة ف

ــا إجــراءات       ،٢ ــذي واإلدارة، وتســري حالي ــه التنفي ــات، إىل التوجي ــل السياســات واالجتاه حتلي
وبعـد تعـيني رئـيس الوحـدة سـيكون املكتـب يف وضـع        . توظيف رئيس وحدة التقيـيم املسـتقل  

ومع ذلـك، وإضـافة إىل الوظيفـة املمولـة     . من قراري اللجنتني ١٨و ١٦أفضل لتنفيذ الفقرتني 
، حيتـاج األمـر إىل تربعـات مـن أجـل إجـراء تقييمـات متعمقـة         ٥-دية برتبـة ف من امليزانية العا

ولكــي تنــهض الوحــدة بأعماهلــا . وإنشــاء وحــدة تقيــيم مســتدامة وفعالــة ومســتقلة يف عملياــا
، الـيت أحاطـت ـا اللجنتـان     ٢٠١١-٢٠١٠على أمت وجه وتنفّـذ خطـة العمـل لفتـرة السـنتني      

سـيلزم تـوفري مـوارد خارجـة عـن امليزانيـة لتغطيـة تكـاليف         مـن قراريهمـا،    ٢٠علما يف الفقـرة  
واثنتـان مـن فئـة اخلـدمات العامـة       ٢-وثالثـة ف  ٣-وأخرى ف ٤-واحدة ف(مخس وظائف 

 ١ ٥٦٠ ٠٠٠وهـذا يتطلـب مقـدار    . وتوفري ميزانيـة تشـغيلية ألعمـال التقيـيم    )) رتب أخرى(
دوالر ممــا  ٨٠٠ ٠٠٠يــيم مقــدار املســتوى احلــايل للتربعــات املتاحــة للتق ويبلــغ. دوالر ســنويا
دوالر لكفالـة ســري عمـل الوحـدة بصـورة فعالــة      ٧٦٠ ٠٠٠مبلــغ إضـايف قـدره    يقتضـي تـوفر  

  .٢٠١١-٢٠١٠خالل فترة السنتني 
    

    إمكانية استدامة وحدة التخطيط االستراتيجي  - باء  
٣٤-  التخطـيط   رئـيس وحـدة  ( ٥-لة من امليزانيـة العاديـة برتبـة ف   نتيجة لنقل الوظيفة املمو

ووفقـا  . أصـبحت وحـدة التخطـيط االسـتراتيجي تمـول بالكامـل مـن التربعـات        ) االستراتيجي
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من قراري اللجنتني، وضمانا الستدامة الوحـدة، مبـا يتماشـى مـع أمهيـة املهـام الـيت         ١٧للفقرة 
واحـدة  (تضطلع ا، سيلزم تـوفري مـوارد خارجـة عـن امليزانيـة لتغطيـة تكـاليف سـت وظـائف          

رتــب (العامــة  واثنتــان مــن فئــة اخلــدمات  ٢-ورابعــة ف ٣-وثالثــة ف ٤-نيــة فوثا ٥-ف
دوالر ســنويا يــتعني  ١ ٦٨٠ ٠٠٠ويتطلــب ذلــك مقــدار . وتــوفري ميزانيــة تشــغيلية)) أخــرى

االسـتراتيجي مقـدار    ويبلـغ املسـتوى احلـايل للتربعـات املتاحـة للتخطـيط      . متويلها من التربعـات 
 دوالر لكفالـة سـري عمـل    ٩٤٠ ٨٠٠بلـغ إضـايف قـدره    دوالر مما يقتضي تـوفر م  ٧٣٩ ٢٠٠

  .٢٠١١-٢٠١٠الوحدة بصورة فعالة يف الفترة 
ودعت اللجنتان أيضا يف قراريهما الدول األعضاء إىل زيادة املسامهات العامة الغـرض    -٣٥

، ٢٠٠٩-٢٠٠٨مــن أجــل اســتئناف وتعزيــز املهــام واألنشــطة الــيت توقفــت يف فتــرة الســنتني   
وأشـار تقريـر املـدير    . ة رئيس فرع حتليـل السياسـات والبحـوث واحـدة منـها     واليت كانت مهم

ــرة الســنتني     ــة املدجمــة للمكتــب لفت إىل الصــعوبات الــيت   ٢٠١١-٢٠١٠التنفيــذي عــن امليزاني
-E/CN.7/2009/13مــن الوثيقــة ) أ( ٤٦الفقــرة (سـيواجهها ذلــك الفــرع بســبب إلغـاء الوظيفــة   

E/CN.15/2009/23 .( ،ونظــرا ألن مســتوى املســامهات اخلارجــة عــن امليزانيــة وبنــاء علــى ذلــك
لـرئيس فـرع حتليـل     ١-يتسم ببعض املرونة، فإن من املقترح إعادة إنشـاء الوظيفـة مـن فئـة مـد     

ومــن املتوقــع أن تفضــي عمليــة إعــادة تنظــيم شــعبة العمليــات وشــعبة    . السياســات والبحــوث
تؤثر يف هيكـل وتكـوين شـعبة    شؤون املعاهدات إىل إدخـال تعـديالت علـى هيكـل الـربامج سـ      

  .حتليل السياسات والشؤون العامة
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  املرفق

  )أ(اهليكل التنظيمي وتوزيع الوظائف: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  
  

  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ككل  -ألف  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شعبة العمليات
  أ م غ  ت د ب  أ ع غ  )د(م ع
  -   -   ٢- مد ١  - 
  ١- مد ١  ١- مد ١  -   ١- مد ١
  ٥- ف ١  ٥- ف ٣  -   ١- ف ١
  ٤- ف ٨  ٤- ف ٦  -   ٤- ف ٧
  ٣- ف ٢  ٣- ف ٤  ٣- ف ١  ٣- ف ٤
  ٢- ف ١  ٢- ف ٢  -   ٢- ف ١
 )رأ(خ ع  ٨  )رأ(خ ع  ١٢  )رر(خ ع  ١ )رأ(خ ع  ٥

      )رأ(خ ع  ٣  
 

 وحدة التقييم املستقل
 أ م غ م ع

 ٤-ف١ ٥-ف١
 )رأ(خ ع١ 

 شعبة شؤون املعاهدات
  أ م غ ت د ب أ ع غ م ع

 - - - ٢-مد١
  ١-مد١ - - ١-مد٤
  ٥-ف٦ - ٥-ف١ ٥-ف٧
  ٤-ف١١ - - ٤-ف١٧
  ٣-ف١٣ - - ٣-ف١٥
  ٢-ف١٠ - - ٢-ف١١
  )رأ(خ ع١٧ )رأ(خ ع١ - )رر(خ ع٢
    )رأ(خ ع٢٠
 

 شعبة اإلدارة
 أ م غ ت د ب أ ع غ )ج(م ع
 - - - ٢-مد١
 - ١-مد٢ - ١-مد١
 - ٥-ف١ - ٥-ف٤
 ٤-ف١ ٤-ف٢ - ٤-ف٦
 ٣-ف١ ٣-ف٢ - ٣-ف٦
 - - - ٢-ف٣
 - )رر(خ ع٥ )رر(خ ع١ )رر(خ ع٦
 )رأ(خ ع٢٠ )رأ(خ ع٢٨ )رأ(خ ع٦ )رأ(خ ع٦٤

 

 شعبة حتليل السياسات والشؤون العامة
 أ م غ أ ع غ م ع

 -  -  ٢-مد١
 ١-مد١  -  ٥-ف٥
 -  -  )ب(٥-ف١
 ٤-ف٣ ٤- ف ٦ ٤-ف٤
 ٣-ف٧ ٣- ف ٦ ٣-ف٦
 ٢-ف٢  -  ٢-ف٢
   -  )رر(خ ع١
 )رأ(خ ع٦ )رأ(خ ع  ١٥ )رأ(خ ع٥
    )ب()رأ(خ ع١

 
  املكاتب امليدانية

  أ م غ  ت د ب  أ ع غ
  -   -   ١- مد ٦
  ٥- ف ٩  -   ٥- ف ٧
  ٤- ف ٣٩  -   ٤- ف ٥
  ٣- ف ٢٢    ٣- ف ٣

  ٢- ف ٤    
    م و ١٨  
    ر م ٦٩  

 مكتب املدير التنفيذي
 أ ع غ م ع

 ١-ف١ و أ ع١
 ٤-ف١ )ب(٥-ف١
 ٢-ف١ )ب(٤-ف١
  )ب(٣-ف١
  )ب()رر(خ ع١
  )ب()رأ(خ ع١

 ، خدمات عامة)ر ر(؛ خ ع)رتب أخرى(، خدمات عامة)ر أ(أ ع غ، أموال عامة الغرض؛ خ ع:املختصرات
  أموال خمصصة الغرض؛ ؛ ر م، رتبة حملية؛ ت د ب، أموال خاصة بتكاليف دعم الربامج؛ أ م غ، )رتبة رئيسية(

  .م ف و، موظف فين وطين؛ م ع، امليزانية العادية؛ و أ ع، وكيل األمني العام
  .ال يشمل اخلرباء املعاونني  )أ(
  .، مكتب املدير العام، فيينا١الوظائف املمولة من امليزانية العادية، الباب   )ب(
 .و، اإلدارة، فييناوا ٢٨الوظائف املُمولة من امليزانية العادية، الباب   )ج(
ممـولتني مـن امليزانيـة العاديـة،     ) ٥واألخرى مـن الرتبـة    ٦واحدة من الرتبة (ال يشمل وظيفتني يف املساعدة املؤقتة العامة   )د(

 .، الربنامج العادي للتعاون التقين٢٢الباب 



 

 

18

E
/C

N
.7

/2
01

0/
13

 
 E
/C

N
.1

5/
20

10
/1

3
 

    شعبة  - باء  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
، الربنامج ٢٢ممولتني من امليزانية العادية، الباب ) ٥واألخرى من الرتبة  ٦واحدة من الرتبة (ال يشمل وظيفتني يف املساعدة املؤقتة العامة   )أ(  

  .العادي للتعاون التقين

 مكتب املدير
  )مبا يف ذلك وحدة الرصد والدعم(

 ت د ب أ ع غ أ ع غ
 -   ٢-مد١  - 
 ٢-ف١ - ٤- ف ١

  )رر(خ ع١  - 
 )ر أ(خ ع٤  )ر أ(خ ع  ٣

  قسم العدالة
  أ م غ  ت د ب  أ ع غ  م ع

  -   -   -   ٥- ف ١
  ٤- ف ١  -   -   ٤- ف ٣
  -   ٣- ف ١  ٣- ف ١  ٣- ف ٣
  -   -   -   ٢- ف ١
  -   -   )ر أ(خ ع  ١  )ر أ(خ ع  ١

 فرع الصحة وسبل املعيشة
 أ م غ د بت أ ع غ م ع
١-مد١ - -

 )جديدة(
 ١-مد١

 ٥-ف١   
 ٤-ف٥ - - ٤-ف٢
 ٣-ف٢ - - ٣-ف١

 ٢-ف١ - - -
 )رأ(خ ع٤ )رأ(خ ع١ )رأ(خ ع١ )رأ(خ ع١

 فرع الربامج املتكاملة والرقابة
 أ م غ ت د ب أ ع غ )أ(م ع
 - - - ١-مد١

 - ٥-ف٣ - -
  ٤-ف٢ ٤-ف٦ - ٤-ف١

 - ٣-ف٣ - -
 - ٢-ف١ - -
  )رأ(خ ع٤ )رأ(خ ع٧ )رأ(خ ع١ -

 املكاتب امليدانية
 أ م غ ت د ب أ ع غ

 - - ١-مد٦
 ٥-ف٩ - ٥-ف٧
 ٤-ف٣٩  ٤-ف٥
 ٣-ف٢٢  ٣-ف٣

 ٢-ف٤  
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  شعبة شؤون املعاهدات  - جيم  

  
 

 
 
 
 

  
  
 

  
 

  
––––––––– 

 مكتب املدير
 م ع

 ٢-مد١
 )ر أ(خ ع٢

 

  الفرع املعين باجلرمية املنظمة واالجتار غري املشروع
  أ م غ  ت د ب  أ ع غ  م ع

  ١- مد ١  -   -   ١- مد ١
  ٥- ف ٢  -   ٥- ف ١  ٥- ف ١
  ٤- ف ٢  -   -   ٤- ف ٦
  ٣- ف ٥  -   -   ٣- ف ٢
  ٢- ف٤  -   -   ٢- ف ٢
  )ر أ(خ ع  ٤  )ر أ(خ ع  ١  -   )ر أ(خ ع  ٢

 عين بالفساد واجلرائم االقتصاديةالفرع امل
 أ م غ م ع

 - ١-مد١
 ٥-ف٢ ٥-ف٢
 ٤-ف٣ ٤-ف٤
 ٣-ف٣ ٣-ف٢
 ٢-ف١ ٢-ف٤
 )ر أ(خ ع٥ )ر أ(خ ع٢

 أمانة قسم اهليئات التشريعية
 م ع

 ٥-ف١
 ٤-ف٢
 ٣-ف١
 ٢-ف١
 )ر ر(خ ع١
 )ر أ(خ ع٤

 فرع منع اإلرهاب
 أ م غ  م ع

 -  ١-مد١
 ٥-ف٢  ٥-ف١
 ٤-ف٦  ٤-ف٢
 ٣-ف٤  ٣-ف٢

 ٢-ف٥  -
 )ر أ(خ ع٥  )ر أ(خ ع٢

 أمانة اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات
 أ م غ م ع

 - ١-مد١
 - ٥-ف٢
 - ٤-ف٣
 ٣-ف١ ٣-ف٨
 - ٢-ف٤
 - )ر ر(خ ع١
 )أر(خ ع٣ )ر أ(خ ع٨


