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  خدِّراتجلنة امل
   املستأنفةالسادسة واخلمسون الدورة
  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٣- ١٢فيينا، 
   من جدول األعمال٣البند 

تقدمي توجيهات بشأن السياسة العامة إىل برنامج 
 خدِّراتملكتب األمم املتحدة املعين بامل التابع خدِّراتامل
 خدِّراتملوتدعيم ذلك الربنامج ودور جلنة ا واجلرمية، 

هيئته اإلدارية، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة  بصفتها
  اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجية بالشؤون

  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  
  العشرون املستأنفةوالدورة الثانية 

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

  االستراتيجية وامليزانية مسائل اإلدارة 
  والشؤون اإلدارية

      
ملكتب األمم املتحدة  ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة السنتني امليزانية املُدَمجة     

         واجلرميةخدِّراتاملعين بامل
      اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيةتقرير     

    مقدِّمة  -أوالً  
ــشؤون اإلدارة وا    -١ ــشارية ل ــة االست ــة يف نظــرت اللجن ــذي  مليزاني ــدير التنفي ــر امل عــن تقري

 خــدِّراتملكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل    ٢٠١٥-٢٠١٤لفتــرة الــسنتني  امليزانيــة املُدَمجــة  
). E/CN.7/2013/15-E/CN.15/2013/28) (املكتـب / واجلرمية خدِّراتاملكتب املعين بامل  (واجلرمية  

آخـرين  ممـثلني   بنائـب املـدير التنفيـذي و      ،  ، أثناء نظرها يف التقريـر      االستشارية واجتمعت اللجنة 
 ١٣ اخُتتمـت بـردود كتابيـة وردت بتـاريخ      موا معلومـات وتوضـيحات إضـافية      قدَّعن املكتب   
   .٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين
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 إىل جلنـة    ٢٠١٥-٢٠١٤ر أن ُتقدَّم ميزانية املكتـب املُدَمجـة لفتـرة الـسنتني             ومن املقرَّ   -٢
 جـيم   ٤٦/١٨٥ والعدالـة اجلنائيـة عمـال بقـراري اجلمعيـة العامـة               وجلنـة منـع اجلرميـة      خدِّراتامل
  .، الباب احلادي عشر٦١/٢٥٢و
    

    برنامج العمل  -اًثاني  
ُيعـىن أساسـاً    ، الـذي    ٢٠١٥-٢٠١٤يتم تنظـيم برنـامج عمـل املكتـب لفتـرة الـسنتني                -٣
 أشــكال مجيــعالعــامل أكثــر أمنــا مــن مــن خــالل جعــل تعزيــز األمــن والعدالــة وســيادة القــانون ب

مخـسة  : ، وهـي برامج فرعيةضمن تسعة ،  غري املشروعة واإلرهابخدِّراتواملاجلرمية  ومظاهر  
وظـائف دعـم    والعلـوم   يف جمـايل األحبـاث و      جامعـان برامج فرعية مواضيعية؛ وبرناجمان فرعيـان       

ــسياسات؛  خــدِّراتلمكتــب املعــين بامل التابعــة لاملكاتــب امليدانيــة  خــاص ب وبرنــامج فرعــي  ال
التــشريعية  اهليئــات لفائــدةاألمانــة  هبــا تــضطلعاألعمــال الــيت ميــة؛ وبرنــامج فرعــي يــشمل واجلر

أولويـات   حبيـث تتوافـق مـع      مـصوغة الـربامج الفرعيـة      وهـذه    .خـدِّرات واهليئة الدوليـة ملراقبـة امل     
 كمـا حـددهتا     ٢٠١٥-٢٠١٢يف استراتيجية املكتب للفتـرة      الواردة   واجلرمية   خدِّراتمراقبة امل 
. لمكتـب املعلـن ل  الربنـاجمي املتكامـل      مبا من شأنه تيسري التنفيـذ الفّعـال للنـهج            ،ألعضاءالدول ا 

كل برنـامج فرعـي ينـدرج ضـمن اهليكـل       أنَّ  تقرير املدير التنفيذي    من   ٣٤وقد ورد يف الفقرة     
  . املؤلَّف من ثالث شعباحلايل للمكتبالتنظيمي 

    
    إسقاطات املوارد املُدجمة  -اًثالث  

مـة إىل املكتـب     التربعـات املقدَّ  ُتـدرج    من تقرير املـدير التنفيـذي،        ٣جاء يف الفقرة     مثلما  -٤
 مخـدِّرات  إطـار صـندوق األمـم املتحـدة للمراقبـة الدوليـة لل             يف منفـصلة    وُتعـَرض فيهـا   يف امليزانية   

يف معــروض الوضــع املــايل للــصندوقني و. وصــندوق األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة
كمـا يف   أنـه،   أيـضا   جـاء يف التقريـر      و. ٣٤ و ٣٣يف اجلـدولني    ص  وملخَّـ اب التاسع من التقرير     الب

 علـى املـوارد     ٢٠١٥-٢٠١٤ميزانية املكتب لفترة السنتني     تركِّز  ،  ٢٠١٣-٢٠١٢فترة السنتني   
العامة الغرض للصندوقني، أي التربعات غري املخصَّصة اليت ُتقدَّم من أجل متويل عناصـر التوجيـه                 

تـة   املـوارد لتمويـل الـسُّلف املؤقَّ        هـذه  كما ُتستخدم .  ودعم الربامج  ، والربنامج ،تنفيذي واإلدارة ال
  .املقدَّمة إىل املشاريع وإىل العمليات امليدانية األخرى

 مــن تقريــر املــدير التنفيــذي، تقــدِّم امليزانيــة املُدَمجــة   ٤يف الفقــرة هــو مــذكور كمــا و  -٥
ــدة املعـــين ب  ــم املتحـ ــدِّراتاململكتـــب األمـ ــرة الـــسنتني  خـ ــة لفتـ  أيـــضا ٢٠١٥-٢٠١٤ واجلرميـ

 املتأتيـة   دعم الـربامج  الغرض وإيرادات تكاليف     املخصَّصة    املزمع لألموال  التوزيعمعلومات عن   
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ــة لألمــم املتحــدة    خمصَّــصة مــن تّربعــات متــوِّل و .الغــرض، وكــذلك عــن مــوارد امليزانيــة العادي
فنيـة  النـشطة   األتقين و الـ تعـاون   أنـشطة ال  كتـب مـن     الغرض مـا يـضطلع بـه امل        املخصَّصة   األموال

  .ويف امليدان) فيينا(خرى يف املقر األ
ــ  -٦ ــاليني     يِّويب ــذي اجتــاهني م ــدير التنفي ــر امل ــشكالن األول والثالــث يف تقري ــزين ن ال متمي

الغـرض منـوا     املخصَّـصة    فمـن ناحيـة، شـهدت اإليـرادات       . للمكتب يف فترات السنتني األخـرية     
خـرى، شـهدت اإليـرادات العامـة الغـرض، يف           األناحيـة   الضـية؛ ومـن     َرلبـات عَ   مـع تق   ،مستمرا

 مـن تقريـر املـدير التنفيـذي إىل أنـه يف      ١٣ و١١كمـا تـشري الفقرتـان       . معظم األحيان، تراجعـا   
 مليـون   ٥٨١قـدرها   الغـرض ذروة     املخصَّـصة    ، بينمـا بلغـت اإليـرادات      ٢٠١٣-٢٠١٢الفترة  

ع أن ، ُيتوقَّـ ٢٠١١-٢٠١٠ الفتـرة  عن مستواها يفيف املائة    ٢٢,٤ منوا بنسبة    جيسِّدالر، ما   ود
ــرادات العامــة الغــرض    ٢٧,٥، مــن ) يف املائــة٢٦,٥( ماليــني دوالر ٧,٣مبقــدار تتراجــع اإلي

  . مليون دوالر٢٠,٢قدره  إىل مبلغ منقَّح ٢٠١١-٢٠١٠الفترة مليون دوالر يف 
 املكتـب لفتـريت الـسنتني       ت مـوارد  إسـقاطا  يف تقرير املـدير التنفيـذي        ٤ويقدم اجلدول     -٧

  .ا يف اجلدول أدناهم، ويرد موجز هل٢٠١٥-٢٠١٤ و٢٠١٣-٢٠١٢
    

    ٢٠١٥- ٢٠١٤ و٢٠١٣- ٢٠١٢إسقاطات املوارد لفتريت السنتني     

 

باآلالف من دوالرات (املوارد 
 الوظائف  )الواليات املتحدة

 الفئة
٢٠١٣‐٢٠١٢ 

 ٢٠١٥‐٢٠١٤ )املنقحة(
 ٢٠١٣‐٢٠١٢ 

٢٠١٥‐٢٠١٤  )املنقحة(
 

 ٤١ ٥٩  ٨٧٤,٥ ١٥ ٢٣٧,٨ ٢١ األموال العامة الغرض

 ١٧٤ ١٨٧  ٧١١,٥ ٤٦ ٩٩٠,٧ ٣٧ الربامجتكاليف دعم أموال 

      الغرض املخصَّصة األموال

 ١١٢ ٩٨  ٥٦٧,٨ ٣٠٤ ٠٩٢,٢ ٢٤٤ خدِّراتصندوق برنامج امل  

 ١٧٨ ١٦٤  ١٤٢,٧ ٢٨١ ٣٩٥,٩ ٢٣٠ صندوق برنامج اجلرمية  

 ٢٩٠ ٢٦٢  ٧١٠,٥ ٥٨٥ ٤٨٨,١ ٤٧٤ موع الفرعياجمل 

 ٢٢٣ ٢٣١  ٣٢٦,٦ ٨٨ ٠٩٤,٣ ٨٥ امليزانية العادية

 ٧٢٨ ٧٣٩  ٦٢٣,١ ٧٣٦ ٨١٠,٩ ٦١٨ اجملموع 
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    إسقاطات النفقات    
ــر املــدير التنفيــذي، ُيتوقَّــ  ٢٨ إىل ٢٥كمــا هــو مــبني يف الفقــرات مــن     -٨ ع أن  مــن تقري

 ٥,٣ مببلـغ قـدره    وبرنـامج اجلرميـة      خـدِّرات ندوقي برنامج امل  تتراجع النفقات العامة الغرض لص    
 ٢٠١٣-٢٠١٢ مليــون دوالر يف الفتــرة ٢١,٢مــن وذلــك ، ) يف املائــة٢٥,٣(ماليــني دوالر 

ل صــوب  هــذا التراجــع التحــوُّ  جيــسِّدو. ٢٠١٥-٢٠١٤ مليــون دوالر يف الفتــرة  ١٥,٩إىل 
ع أن تزداد املتطلبـات املموَّلـة       وُيتوقَّ. ) أدناه ١٩ إىل   ١٠انظر الفقرات من    ( جديد   منوذج متويل 

 ٣٨,٠، أي مـن     ) يف املائـة   ٢٣,٠( مليـون دوالر     ٨,٧من مـوارد تكـاليف دعـم الـربامج مببلـغ            
. ٢٠١٥-٢٠١٤ مليــون دوالر يف الفتــرة ٤٦,٧ إىل ٢٠١٣-٢٠١٢مليــون دوالر يف الفتــرة 

 الغـرض إىل أمـوال تكـاليف    ويأيت هذا االزدياد أساسا من جراء نقل املوارد من األموال العامـة         
 خـدِّرات الغرض لصندوق برنـامج امل     املخصَّصة   ع أن يزداد جمموع النفقات    وُيتوقَّ. الربامجدعم  

ــغ    ــة مببل ــامج اجلرمي ــون دوالر ١١١,٢وصــندوق برن ــة٢٣,٤( ملي ــن ) يف املائ  ٤٧٤,٥، أي م
ــرة   ــون دوالر يف الفتـــ ــون دوالر يف ٥٨٥,٧ إىل ٢٠١٣-٢٠١٢مليـــ . ٢٠١٥-٢٠١٤ مليـــ

 مليــون ٨٥ ماليــني دوالر، أي مــن ٣,٣ جممــوع مــوارد امليزانيــة العاديــة زيــادة مببلــغ   جيــسِّدو
ــرة  ــرة  ٨٨,٣ إىل ٢٠١٣-٢٠١٢دوالر يف الفت ــون دوالر يف الفت ، وهــي ٢٠١٥-٢٠١٤ ملي

ــار ) A/68/6 (٢٠١٥-٢٠١٤يف امليزانيـــة الربناجميـــة املقترحـــة لفتـــرة الـــسنتني  مدرجـــة  يف إطـ
  .زاي ٢٩ و٢٣ و١٦ و١األبواب 

    
     املوظفني مالكإسقاطات    

 يف وظيفـة مقترحـة   ٤١ من تقريـر املـدير التنفيـذي، هنـاك     ٤كما هو مبني يف اجلدول     -٩
ــربامج  وظيفــة يف إطــار أمــوال  ١٧٤إطــار األمــوال العامــة الغــرض و   ــيِّ. تكــاليف دعــم ال ن ويب

 املكتـب   وظيفة يـديرها ٢٩٠ما جمموعه  ٢٠١٣أغسطس /يف آب هناك  ه كان اجلدول أيضا أن  
ــصة يف إطــار األمــوال  ــه باإلضــافة إىل الوظــائف    . الغــرض املخصَّ ــر إىل أن ــشار يف التقري كمــا ي

ــة مــن األمــوال  ــصة املموَّل ــاككانــت املــوظفني، مــالك الغــرض املدرجــة يف جــداول   املخصَّ   هن
 موظفـا مهنيـا وطنيـا،       ٢٣( ٢٠١٣أغسطس  /يف آب  وظيفة حملية يف املكاتب امليدانية       ١ ٣٣٣

يديرها برنـامج األمـم     )  عقد خدمات  ١ ٢٧٥، و )الرتب األخرى (ة خدمات عامة     وظيف ٣٥و
 ومــستواها ،وكــثري مــن هــذه الوظــائف ذو طــابع مؤقــت . املتحــدة اإلمنــائي نيابــةً عــن املكتــب 

  .عرضة للتغيري املتكرر
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   ٢٠١٥-٢٠١٤ستعراض منوذج التمويل والتدابري االنتقالية للفترة ا -رابعاً  
 املــدير التنفيــذي اجلهــود املبذولــة الســتعراض منــوذج متويــل املكتــب ضــمن ن تقريــريِّبــي  -١٠

توسـيع قاعـدة    إىل  دف  وهـي جهـود كانـت هتـ       السياق األعّم لوضع استراتيجية جلمع األموال،       
ــسية بنظــام الســترداد التكــاليف املباشــرة     ــرد تفاصــيل  . مــاحني املكتــب وربــط وظائفــه الرئي وت

  . من ذلك التقرير٢٣ إىل ١٥مويل يف الفقرات من املناقشات بشأن استعراض منوذج الت
ز منـوذج التمويـل اجلديـد        مـن تقريـره، يركِّـ      ١٦وكما بـيَّن املـدير التنفيـذي يف الفقـرة             -١١

 واالسـتخدام املوحـد جلميـع مـوارده اخلارجـة عـن             الكامـل للتكـاليف   سـترداد   االللمكتب على   
 يـستتبع إرسـاء نظـام سـليم         الكامـل للتكـاليف   اد  ستردالاأنَّ  ويشري املدير التنفيذي إىل     . امليزانية

 السترداد التكاليف املباشرة من ميزانيات األنشطة اليت تستفيد مباشـرة مـن اخلـدمات              ومستدمي
الـيت تـدعم    ودة يف استراتيجية املكتب جلمـع األمـوال         وتشمل األولويات الرئيسية احملدَّ   . املقدَّمة

 والرصـد وإدارة املخـاطر   لتخطـيط   ل عمليـة داخليـة      إنشاء) أ: ( املنقَّح ما يلي   ينموذج التمويل ال
 التكـاليف السـترداد   موحَّـد   نظـام    وضـع ) ب(؛ و األساسيةاملوارد  بصورة مستدامة فيما يتعلق ب    

 مــن امليزانيــة العاديــة أو مالئمــة تقــدمي إعانــات غــري لتجنــب ،أنــشطة املــساعدة التقنيــةاملتعلقــة ب
  .يف امليداندة التقنية عمليات املساعلاألموال العامة الغرض 

 الكامـل للتكـاليف  سـترداد  اال مـن تقريـر املـدير التنفيـذي تـأثري          ٢ و ١ويعرض اجلدوالن     -١٢
أنَّ  ١ويــبني اجلــدول . ٢٠١٥-٢٠١٤والتــدابري االنتقاليــة ذات الــصلة املقترحــة لفتــرة الــسنتني   

 سـوف متـوَّل مـن       غرض ال  كانت متوَّل سابقا من األموال العامة       مليون دوالر  ١٤,٥نفقات مببلغ   
ــوال ــصة األم ــون دوالر١٢,٥(الغــرض  املخصَّ ــوال تكــاليف دعــم  )  ملي ــربامج وأم ــون ٢(ال  ملي
بقا  كانت متوَّل سـا  مليون دوالر١٤,٢نفقات مببلغ أنَّ  ٢ن اجلدول وبصورة مماثلة، يبيِّ ). دوالر

تم متويلــها مــن لتكــاليف الربناجميــة املباشــرة ليــل رصــد ســوف ُتمــن أمــوال تكــاليف دعــم الــربامج 
 ماليني دوالر يقيَّد علـى تكـاليف        ٩,١مبلغ  أنَّ   ٢كما يبني اجلدول    . الغرض املخصَّصة   األموال

ديـدة  اجلنفقـات   الو)  مليون دوالر  ٢( من األموال العامة الغرض      تنقيالتعن طريق   الربامج  دعم  
 احمللــي ملبــادرات فيمــا يتعلــق بتعزيــز وظــائف الــدعم غــري املباشــر والتنفيــذ )  ماليــني دوالر٧,١(

 النفقـات  تنقـيالت  إىل أنـه بينمـا ُيقتـرح تنفيـذ         ٢ و ١كما يشري اجلـدوالن     . يقودها املقر الرئيسي  
 يف  دعـم الـربامج تنفيـذا كـامالً        ماليني دوالر من األموال العامة الغرض إىل تكـاليف           ٩,١البالغة  

لغـرض وأمـوال تكـاليف       حتويـل النفقـات مـن األمـوال العامـة ا            فإنَّ ٢٠١٥-٢٠١٤فترة السنتني   
. يف فتـرة الـسنتني التاليـة      يكتمـل   أن  وُيتـوخى   الغرض جزئي،    املخصَّصة   إىل األموال دعم الربامج   

الغرض أثناء فترة السنتني التالية من األمـوال   املخصَّصة  النفقات املخطَّط لنقلها إىل األموال    وتأيت  
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 مـن  ٢٠، كمـا ورد يف الفقـرة    وكـذلك ، ماليـني دوالر   ٥,٨  قـدره   مببلـغ   وذلـك  العامة الغـرض،  
  . مليون دوالر١١,٤  قدره مببلغ وذلك،دعم الربامجتقرير املدير التنفيذي، من أموال تكاليف 

، ٦٧/٢٢٦يف قرارهــا ، ســلَّمتاجلمعيــة العامــة أنَّ تــشري اللجنــة االستــشارية إىل و  -١٣
ــدأ اســترداد التكــ مب املخصــصة   اســتخدام املــواردضــرورة تفــادي وأكــدت ،بالكامــلف يلاب

ــشطة ــية لألنـ ــدعم   /األساسـ ــة لـ ــشطةالعاديـ ــوارد مو املاألنـ ــن املـ ــة مـ ــشطة   لـ ــصة ألنـ املخصـ
 املخصــــصة لألنــــشطة اســــتخدام املــــوارد مبــــا يف ذلــــك، اخلارجــــة عــــن امليزانيــــة/حمــــددة

املـــوارد املخصـــصة ألنـــشطة   ودعـــم لتغطيـــة التكـــاليف املتعلقـــة بـــإدارة العاديـــة/األساســـية
اجلهود اليت يبذهلا   اللجنة  تعارض   الولذلك   .يةاجمنربال تهاوأنشطاخلارجة عن امليزانية    /حمددة

 على أساس حتديـد واضـح ودقيـق         لتكاليفل  الكامل الستردادلاملكتب من أجل إرساء نظام      
  .للتكاليف املباشرة وغري املباشرة لرباجمه ومشاريعه

وقد تزامن استعراض املكتب لنموذج متويله مـع إصـدار املراقـب املـايل لألمـم املتحـدة                    -١٤
.  السياسات املنقَّحة بشأن استرداد التكـاليف وتكـاليف دعـم الـربامج         ٢٠١٢يونيه  /يف حزيران 

صارم الـ االلتـزام  الـسياسات املنقَّحـة   تتـوخَّى   من تقرير املدير التنفيذي، ٥وكما ورد يف الفقرة    
ــد مــستوى    مب ــربامج عن ــة١٣عــّدل تكــاليف دعــم ال  وتقــصر اســتخدام تكــاليف دعــم   ، يف املائ

إيـرادات  أنَّ ح توضِّـ و، املبادرات املؤسَّـسية على الربامج على مهام الدعم اليت يضطلع هبا املقّر و  
دعـم الـربامج جيـب أن ُتـستخدم يف احلـاالت الـيت ال ميكـن فيهـا عـزو التكـاليف إىل أنــشطة أو           

مـن تلـك األنـشطة    من خارج امليزانية، أو استردادها  فردية  و برامج فنية مموَّلة بصورة      مشاريع أ 
 مـن تقريـره     ٨ن املدير التنفيذي يف الفقرة      ويبيِّ. ومباشرسهل  على حنو   أو املشاريع أو الربامج،     

سياسـات  مـع   املتوافقـة    ، يف املائـة   ١٣مـا زال ملتزمـاً التزامـاً صـارماً بالنـسبة البالغـة              املكتب  أنَّ  
تطبيق املعايري اليت وضعها املراقـب املـايل        ب، و الربامجدعم  املنظمة وإجراءاهتا فيما خيص تكاليف      

  . يف املائة١٣النسبة املوحَّدة البالغة يف منح االستثناءات من 
 يف املائة الـيت ختـص   ١٣نسبة الـأنَّ ب،  على استفسارهاًءبناوأُبلغت اللجنة االستشارية،      -١٥

 وأنـه  ،د يف مجيـع كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة      ال ُتطبَّق على حنو موحَّ    الربامج  م  دعتكاليف  
ــا يف ذلــك     ــان الواحــد، مب ــة لتكــاليف دعــم    يف حــىت ضــمن الكي املكتــب، توجــد نــسب متباين

  :كما أحيطت اللجنة مبا يلي. الربامج
ا مصادر متويـل بعـض كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة طوعيـة حـصرا، أمَّـ                  أنَّ    )أ(  
 مــزيج مــن التربعــات واالشــتراكات   هــي املــصادرألمــم املتحــدة فــإنَّ العامــة لمانــة لألبالنــسبة 
  املقرَّرة؛
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 قــدر ، تكــاليف الــدعم الربنــاجميتقتــصرالترتيبــات بــني الوكــاالت، بعــض يف   )ب(  
   يف املائة لكل منظمة لتغطية التكاليف غري املباشرة؛٧نسبة على اإلمكان، 
 يف  ٨ أو   ٧نـات منظومـة األمـم املتحـدة الـيت تطبـق نـسبة               تستخدم بعـض كيا     )ج(  

قيد جزء مـن تكـاليف املـشاريع        ‘ ١‘:  أخرى، مثل  تدابريمزجيا من   الربامج  دعم  تكاليف  لاملائة  
ــرة    ــاليف مباشـ ــى تكـ ــرب علـ ــادةًُتعتـ ــرة  عـ ــري مباشـ ــل ( غـ ــوظفني مثـ ــتقدام املـ ــتراءاسـ   ؛ ) واالشـ

الـربامج الـيت   دعـم  قيـد تكـاليف   ‘ ٣‘؛ التربعـات   علـى ملكتـسبة االحتفاظ بالفائـدة احملقَّقـة ا   ‘ ٢‘
التقيُّــد بالنــسبة العاديــة عــدم ‘ ٤‘ملــشروع؛ علــى ا املنفِّــذ كتكــاليف مباشــرة يتكبــدها الــشريك

ــد   ــدما ُيعه ــذها؛      عن ــن أجــل تنفي ــركاء منفِّــذين م ــشاريع إىل ش ــتعانة باستــشاريني  ‘ ٥‘مب االس
، وقيد تلـك التكـاليف مباشـرة        ألساسيةاملوارد ا بسبب حمدودية   بعض األنشطة   ألداء  ني  يخارج

  .على املشاريع
اسـتعراض منـوذج متويـل      أنَّ  وأُبلغت اللجنة االستشارية أيـضا، بنـاء علـى استفـسارها،              -١٦

  :ما يليأوضح املكتب، باالقتران بالسياسات املنقَّحة للمراقب املايل، 
ليف وظــائف تكــاليف ميكــن عزوهــا مباشــرة إىل الــربامج، مثــل تكــاهنــاك أنَّ   )أ(  

بالــدعم اإلداري للمكاتــب امليدانيــة املكتــب والتكــاليف املتعلقــة ممثلــي املكتــب ونــواب ممثلــي  
علـى األمـوال   بل الغرض  املخصَّصة على األموال تكن تقيَّد   يف فيينا، مل    للربامج  والدعم املكتيب   

  العامة الغرض غري املخصَّصة؛
ـــ  أنَّ   )ب(   ــة، مث ــة خمتلفـ ــرة وعامـ ــاليف غـــري مباشـ ــالتخطيط  تكـ ــة بـ ل تلـــك املرتبطـ

ُتـسدَّد  تكـن   ، مل   مكتــب خـدمات الرقابـة الداخليـة       االستراتيجي وجملس مراجعـي احلـسابات و      
  ؛الربامجدعم من تكاليف 

على نطاق األمم املتحدة، املنطوية على تكاليف تنفيذ حمليـة          خذة  املتَّاملبادرات  أنَّ    )ج(  
  .من تكاليف دعم الربامجينبغي أن تغطَّى ، قطاع العاماملعايري احملاسبية الدولية للموجا ووألنظام 
مجلة تـدابري،   يتطلب اختاذ   االنتقال صوب منوذج متويل جديد      أنَّ  بلغت اللجنة أيضا    وأُ  -١٧

منها النقل التدرجيي لوظائف نواب املمثلني وممثلي املكاتب امليدانية من األموال العامة الغـرض              
وظـائف  تـرتبط  فقا للمعلومات التكميلية املقدَّمة إىل اللجنة، وو. الغرض املخصَّصة   إىل األموال 

 املخصَّـصة   املموَّلـة مـن األمـوال     اجلارية   بإدارة األنشطة الربناجمية     ومباشرة  أساساً نيب املمثل نوا
 ورصـدها واإلبـالغ عنـها، وكـذلك اسـتحداث أنـشطة جديـدة،           وتنفيذ تلك األنـشطة   الغرض  

أنَّ كمــا أُبلغـت اللجنــة  . اخلاصــة بـالربامج يدانيــة بالوظـائف  تـرتبط وظـائف ممثلــي املكاتـب امل   و
 ٩,٧مــن خيفَّــض لــدعم املكاتــب امليدانيــة ســوف  الــربامج دعــم تكــاليف م مــن املقــدَّتمويــل ال
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-٢٠١٤ ماليــني دوالر يف الفتــرة  ٦,٩ إىل ٢٠١٣-٢٠١٢ماليــني دوالر يف فتــرة الــسنتني   
  .الغرض املخصَّصة ل مليون دوالر إىل األموا٢,٨، بعد نقل مبلغ ٢٠١٥

 من تقرير املدير التنفيذي أنه لـضمان التنفيـذ النـاجح لنمـوذج              ٢١وقد ورد يف الفقرة       -١٨
جـري املكتـب حاليـا سلـسلة مـن املقارنـات            ، يُ الكامل للتكاليف سترداد  اال املستند إىل التمويل  

-٢٠١٤ االنتقاليــة ويــذكر التقريــر أنــه خــالل الفتــرة. بــني املكاتــب امليدانيــة والــربامج العامليــة
 دانيـة وهياكـل التكـاليف يف املقـر         املكتـب إىل تقيـيم أنـواع املكاتـب املي          حيتـاج ، سوف   ٢٠١٥

ــدان، وإعــادة التفــاوض    ــل، وحتديــد   بــشأنويف املي ، أوجــه كفــاءة التكــاليف   اتفاقــات التموي
د، وحتسني املبـادئ التوجيهيـة واإلجـراءات املتعلقـة باسـترداد التكـاليف، ووضـع أدوات للرصـ                 

  . يف حسابات املكتب)Umoja(أوموجا وإدراج مهام مركز تكاليف مشروع 
ــد  -١٩ ــر املــدير التنفيــذي  ويفي ــه، ٢٢كــذلك، يف الفقــرة   تقري ــ من  ينمــوذج التمــويل الأنَّ ب

 التعـاون الـتقين     ،٨الربنـامج الفرعـي     وال سيما على    اجلديد سوف تكون له انعكاسات كبرية،       
املكتـب، يف فتـرة      ُيضطَرُّونتيجة لذلك، قد    . مل برامج املكتب  كيفية ع وعلى  والدعم امليداين،   

 تكـاليف ال و  ومواقعهـا   نطاق مكاتبه وعملياتـه امليدانيـة      إىل استعراض ،  ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني  
 سياساتالـ الظـروف اجلديـدة الـيت قـد تنـشأ مـن تنفيـذ                مع وإىل مواءمتها يف املقر،    ذات الصلة 
 مـن   ٢٢ يف الفقرة    ،َيذْكر املدير التنفيذي   ،ونتيجة لذلك . فلتكاليل  الكامل سترداداملتعلقة باال 

صـد تنفيـذ النمـوذج اجلديـد عـن كثـب ودوريـاً ويرفـع                سري رفيع املستوى    ا إداري اًريقف أنَّ ،تقريره
املكتب ينوي رصد تنفيذ منوذجـه      أنَّ  وتدرك اللجنة االستشارية    . تقاريره إىل املدير التنفيذي   

املقرَّرة بالسياسات داً دقيقاً تقيُّد املكتب ع أن يتقيَّاعُتمد، وتتوقَّ، إذا  بشأن التمويل اجلديد
ــاليف   ــا خيـــص تكـ ــترداداالو الـــربامجدعـــم فيمـ ــاليفل  الكامـــلسـ ــة . لتكـ وتتطلـــع اللجنـ

منـوذج التمويـل اجلديـد يف التقريـر املقبـل           عـن   االستشارية إىل تلقّـي املزيـد مـن املعلومـات           
  .بشأن امليزانية املُدجمة للمكتب

    
   مسائل أخرى -اًخامس  

    الوظائفاخلاصة بوارد املالنفقات يف إطار ازدياد     
الوظـائف، وتـربط جـزءا      اخلاصـة ب  وارد  املـ النفقـات ضـمن     ازدياد   امليزانية املدجمة    جتسِّد  -٢٠

ــاد  مــن  ــاد بازدي ــشارية  . تكــاليف الرواتــب ذلــك االزدي ــة االست ــاء علــى  وقــد أُبلغــت اللجن ، بن
 يف املائـة مـن   ٦اعتمـاداً بنـسبة   تكـاليف املـوظفني   تـشمل   ٢٠١٣من عام ه بدءا استفسارها، أن 

 مـن   ،لتـأمني الـصحي بعـد انتـهاء اخلدمـة         خـاص با  أجـل احتيـاطي جديـد       تكاليف املوظفني من    
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ويــستند مــستوى هــذا االعتمــاد إىل التقييمــات  . يف املــستقبلأجــل تــسديد االلتزامــات النقديــة
ات املـستقبلية املتعلقـة بالتـأمني الـصحي بعـد انتـهاء اخلدمـة،               كتوارية للقيمـة احلاليـة لاللتزامـ      اإل

ذي الــصلة ، مــن مــصدر التمويــل الوقــت املناســب، يف رصــد األمــوالويتمثــل الغــرض منــه يف 
 وأُبلغــت ).تكــاليف دعــم الــربامج  أو األمــوال املخصَّــصة الغــرض  أو األمــوال العامــة الغــرض (

التـأمني  لوفـاء بالتزامـات     ، الراميـة إىل ا    لتمويـل هـذه   اسـتراتيجية ا  املكتـب ينفـذ     أنَّ  باللجنة أيضا   
حـل شـامل وفعـال      بوضـع   عمال بتوصية جملس مراجعي احلسابات      ،  الصحِّي بعد انتهاء اخلدمة   

  ).٤٦، الفقرة Corr.1 وA/67/5/Add.9 (جتاه موظفيه يف املستقبلاملكتب لتمويل التزامات 
مـن أجـل تـسديد      داث احتيـاطي    وتالحظ اللجنة االستشارية قيـام املكتـب باسـتح          -٢١

األمــر الــذي ، املتعلقــة بالتــأمني الــصحي بعــد انتــهاء اخلدمــة املــستقبليةااللتزامــات النقديــة 
ويف هذا السياق،   . ، مبعزل عن الرواتب   عامة يف تكاليف موظفي املكتب    عنه زيادة   نتجت  

إدارة االلتزامـات   يف تقريرهـا بـشأن      األخرية الـواردة    تشري اللجنة إىل تعليقاهتا ومالحظاهتا      
  ).A/68/550(املتعلقة بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة 

    
    املساعدة التقنية من أجل الربامج اإلقليميةتقدمي     

 أن يرتفـع حجـم إجنـاز      ع   مـن تقريـر املـدير التنفيـذي، ُيتوقَّـ          ٢٧ما جاء يف الفقـرة      حسب  -٢٢
، ) يف املائـة ٢٤,٨( مليـون دوالر  ٦٠,٥ مببلـغ  خـدِّرات املشاريع بدعم مـن صـندوق برنـامج امل    

 ماليـــني دوالر يف الفتـــرة ٣٠٤,٦ إىل ٢٠١٣-٢٠١٢ مليـــون دوالر يف الفتـــرة ٢٤٤,١مـــن 
الربنــامج  الزيــادة التوســع يف املــساعدة التقنيــة املقدَّمــة يف أمــور منــها جتــسِّدو. ٢٠١٥-٢٠١٤

جرييــا وأمريكــا الالتينيــة ويف غــرب أفريقيــا ونياإلقليمــي املعــين بأفغانــستان والبلــدان اجملــاورة،  
ــ ــيا  ـوالكاري ــوب شــرق آس ــق األول  . يب وجن ــضمن املرف ــويت ــة  اخلــاص بالتقرير ب ــة املُدجم امليزاني

وقـد  .  حبـسب املنطقـة اجلغرافيـة وجمـال الربنـامج        لتربُّعـات املخصَّـصة الغـرض     ل توزيعـاً للمكتب  
، ساحل غـرب أفريقيـا     لـ  املـشتركة بـادرة   ه فيما خيـص امل    بناء على استفسارها، أن   أُبلغت اللجنة،   

اتفقــت البلــدان اخلمــسة الــشريكة يف املبــادرة والوكــاالت الــشريكة التابعــة لألمــم املتحــدة          
على املـشروع اإلقليمـي اجلديـد، الـذي ُينتظـر أن            ) اإلنتربول(واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية     

أنَّ بلغـت اللجنـة   كمـا أُ . ٢٠١٤ينـاير  / أو كـانون الثـاين  ٢٠١٣ديـسمرب   /يبدأ يف كانون األول   
أثناء مؤمتر املاحنني اإلقليمي الرفيـع املـستوى   واسع  حظيت باهتمام مبادرة ساحل غرب أفريقيا   

وتالحـــظ اللجنـــة . ٢٠١٣أكتـــوبر /مـــن أجـــل غـــرب أفريقيـــا الـــذي ُعقـــد يف تـــشرين األول
، مبـا  تـب الذي يقترحـه املك  إلجناز املشاريع يف الربامج اإلقليميةعزَّز ملااالستشارية املستوى   

  .مشاريع املكتبثقة املاحنني يف وازدياد مبادرة ساحل غرب أفريقيا، يشمل 
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    الشراكات مع كيانات منظومة األمم املتحدة    
األنـشطة الـيت يـضطلع هبـا         زيادةأنَّ  إىل   من تقريره    ٤٢ املدير التنفيذي يف الفقرة      يشري  -٢٣

 إىل تعزيـز التنـسيق واالتـساق يف         تدة أدَّ مم املتحـ  املكتب بالتعاون مع كيانات أخرى تابعة لأل      
ــصاالت   ــادل االتــ ــذ   تبــ ــلة بتنفيــ ــسائل ذات صــ ــشأن مــ ــدات  خمتلــــف ابــ ــات واملعاهــ التفاقيــ

ويــرد يف . الفــسادمبنــع  واإلرهــاب وخــدِّراتجلرميــة واملكافحــة ا مباملتــصلةوالربوتوكــوالت 
فَّــذة مــع كيانــات  مــن التقريــر بيــان تفــصيلي باألنــشطة املــشتركة املن٤٣ إىل ٤٠الفقــرات مــن 

عـين بفـريوس نقـص املناعـة         مثـل برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك امل           ،حمددة تابعة لألمـم املتحـدة     
وأُبلغـــت اللجنـــة . إدارة عمليـــات حفـــظ الـــسالميـــدز ومنظمـــة الـــصحة العامليـــة واأل/البـــشرية

دة املـشترك  برنامج األمـم املتحـ  املكتب شريك يف رعاية  أنَّ   بناء على استفسارها،  االستشارية،  
يف جمـال وقايـة   الوكالـة التنظيميـة   املكتـب هـو   أنَّ و، يـدز ألا/املعين بفريوس نقص املناعة البشرية   

 وعـالج املـصابني بـه       ريةمن اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـش           والسجناء   خدِّراتمتعاطي امل 
ء الــوطنيني  يف رعايـة الربنــامج والـشركا  املـشارِكة األخــرى بالتعـاون مــع اجلهـات   و. ورعايتـهم 

املبـذول لتحقيـق    اجلهـد   يف  البلـدان   يـساعد املكتـب     منظمات اجملتمع املدين،    ها  مبا في والدوليني،  
بفــريوس نقــص  والــسجناء علــى اخلــدمات الــشاملة املتعلقــة خــدِّراتحــصول مجيــع متعــاطي امل

تـب  املكيعـززه   اللجنة التعاون واالتساق على نطـاق املنظومـة الـذي            وتؤيد. املناعة البشرية 
  . األنشطة املشتركة اليت ينفِّذها مع شركائهن خاللم
 


