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  خدِّراتجلنة امل
  واخلمسون املستأنفةالسابعة الدورة 

  ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ٥- ٣فيينا، 
  *تاملؤقَّ من جدول األعمال ١٢البند 

التابع  خدِّراتتقدمي توجيهات بشأن السياسة العامة إىل برنامج امل
واجلرمية، وتدعيم ذلك  خدِّراتملكتب األمم املتحدة املعين بامل

بصفتها هيئته اإلدارية، مبا يف ذلك  خدِّراتامل الربنامج ودور جلنة
املسائل املتعلقة بالشؤون اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجية

  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
  والعشرون املستأنفةالثالثة الدورة 

  ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ٥- ٤فيينا، 
  **تاملؤقَّ من جدول األعمال ٣البند 

  إلدارة االستراتيجية وامليزانيةمسائل ا
   والشؤون اإلدارية

    
  العضوية املفتوح الدائم الدويل احلكومي العامل الفريق عمل    

  خدِّراتبامل املعين املتحدة األمم مكتب حوكمة بتحسني املعين
      املايل ووضعه واجلرمية

      األمانة من رةمذك    
    إضافة    

  صخمل 
، ٢٠١٣/٢٤٦ر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  رقــهــذه املــذكرة عمــال مبأعــدت  

الذي مـدد فيـه اجمللـس واليـة الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح العضـوية املعـين             
واجلرمية ووضـعه املـايل حـىت النصـف      خدِّراتبتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل

 ٥٤/١٠و ٥٢/١٣ خــــدِّرات، وكــــذلك عمــــال بقــــرارات جلنــــة امل٢٠١٥األول مــــن عــــام 
 ٢٠/٩و ٢٠/١و ١٨/٣وقــرارات جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة       ٥٦/١١و ٥٤/١٧و
 شــباط/فرباير  ١٢. وتشــمل هــذه املــذكرة عمــل الفريــق العامــل يف الفتــرة مــا بــني         ٢٢/٢و
  .٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١و

                                                                    

  *  E/CN.7/2014/1/Add.1. 
  **  E/CN.15/2014/1/Add.1. 
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    املداوالت  - أوالً  

ــدة الفتــرة يف  -١ ــوبر /تشــرين األول ١ إىل فربايــر/شــباط ١٢ مــن املمت  عقــد ،٢٠١٤أكت
 األمـم  مكتـب  حوكمـة  بتحسـني  املعـين  العضـوية  املفتوح الدائم الدويل احلكومي العاملالفريق 
 يف النظـر  وواصل. رمسية غري اجتماعاتأربعة  املايل ووضعه واجلرمية خدِّراتبامل املعين املتحدة
 يف واالجتمـاعي  االقتصـادي  لـس اجمل هرأقـ  حسـبما  أعماله، جدول بنود ضمن املندرجة املسائل
 اجلنائيـة  والعدالـة  اجلرميـة  منـع  وجلنـة  ٥٢/١٣ قرارها يف خدِّراتامل وجلنة ٢٠١٣/٢٤٦ رهمقر
 يفالـواردة   األحكـام  وكـذلك  القـرارات  بتلـك املرفقة  لالختصاصاتووفقا  ،١٨/٣ قرارها يف

ــة قــرارات ــة وقــرارات ٥٦/١١و ٥٤/١٧و ٥٤/١٠ خــدِّراتامل جلن ــة اجلرميــة منــع جلن  والعدال
  .٢٢/٢و ٢٠/٩و ٢٠/١ اجلنائية

، حملـةٌ عامـة عـن    فربايـر /شـباط  ١٢ يفاملنعقـد   اجتماعـه  يف ،العامـل  الفريقإىل  تقدمو  -٢
املواضيعي بشأن منع اجلرمية وإصـالح   هلربناجمواجلرمية  خدِّراتاملمكتب التقدم احملرز يف تنفيذ 

 إعـداد مساعدة الدول األعضـاء يف   ، الذي ركز على٢٠١٥-٢٠١٢اجلنائية يف الفترة  العدالة
، والــذي نفِّــذ مــن خــالل  واســتخدامها وتطبيقهــاوقواعــد األمــم املتحــدة ذات الصــلة  معــايري 

ــات         ــازات وأولوي ــا أيضــا بإجن ــاع علم ــة. وأحــيط االجتم ــة والقُطري ــة واإلقليمي ــربامج الدولي ال
، والربنـامج  ة اجلنائيـة يف جمـال منـع اجلرميـة وإصـالح نظـم العدالـ       لـدعم االربنامج العـاملي بشـأن   

ــة. وقــدمت مســتجدات بشــأن    ــرة  املتعلــق بــاجلرائم البحري -٢٠١٤اإلطــار االســتراتيجي للفت
 ذُكِّــــر. و٢٠١٧-٢٠١٦والتقــــدم احملــــرز يف وضــــع اإلطــــار االســــتراتيجي للفتــــرة   ٢٠١٥

ك يف نيويـور  الوثيقـة املـذكورة  جلنة الربنـامج والتنسـيق   املشاركون بأنه كان قد تقّرر أن تناقش 
وجلنــة منــع  خــدِّرات، ممــا مســح بأخــذ التعليقــات الــواردة مــن جلنــة امل٢٠١٤يف حزيران/يونيــه 

اجلرمية والعدالة اجلنائية يف االعتبـار. وأدىل املتكلمـون بتعليقـات أوليـة بشـأن مجلـة مـن النقـاط         
ل منها أن تشري الوثيقة إىل استدامة املكاتب امليدانية وأن تراعي على حنو متـوازن عنصـري عمـ   

. وأخريا، أُطلع الفريق العامل على التـدابري الراميـة إىل   واجلرمية خدِّراتاملاملكتب، أْي مكافحة 
حتسني التوازن بني اجلنسـني يف املكتـب علـى مسـتوى اإلدارة العليـا، وأعلـم الفريـق بـأن متثيـل          

وأثــار املــرأة يف مجيــع الفئــات يف املكتــب يتجــاوز نســبة مخســني يف املائــة مــن القــوى العاملــة.    
املشاركون تساؤالت بشأن التمثيل اجلغـرايف، مشـريين إىل أنـه ينبغـي أن يوسـع املكتـب نطـاق        

  اجلغرايف للقوى العاملة الفنية.  التنوع 
ت علــى الفريــق العامــل رضــع ،يونيــه/حزيــران ٢٣ يفعقــد  الــذي االجتمــاع وخــالل  -٣

ــذ    ــا   مســتجدات بشــأن تنفي ــامج اإلقليمــي لشــرق أفريقي ــرة الربن ، مشلــت ٢٠١٥-٢٠٠٩للفت
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وتعزيـز العدالـة    ،ومكافحـة الفسـاد   واإلرهاب، واجلرمية املنظمة ،مكافحة االجتار غري املشروع
وعلــى مــر الســنوات، توســعت قاعــدة التمويــل   وحتســني الصــحة والتنميــة البشــرية. ،والنـــزاهة

مــاد وحافظـة املشـاريع، وتزايـدت طلبـات املسـاعدة الــواردة مـن الـدول األعضـاء. وميثـل االعت         
علــى التربعــات حتــديا، وكــذلك الوضــع األمــين يف املنطقــة. وقــدم أيضــا عــرض إيضــاحي عــن   

لـدعم اسـتراتيجية اجلماعـة الكاريبيـة املتعلقـة       ٢٠١٦-٢٠١٤الربنامج اإلقليمي اجلديد للفترة 
باجلرمية واألمن اليت هتدف إىل تعزيز التعاون اإلقليمي والتدابري املنسقة للتصدي للتهديـد الـذي   

ملكافحـة اجلـرائم املتعلقـة باحليـاة     اجلديـد  ربنامج العاملي وعن ال ثله اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،مت
يـة يف جمـاالت   ن، والذي يهـدف إىل تقـدمي املسـاعدة التق   ٢٠١٨-٢٠١٤للفترة  الربية والغابات

ب ، والتجـــارة الدوليـــة يف األخشـــايـــةشـــروع بالنباتـــات واحليوانـــات الرباالجتـــار غـــري املمثـــل 
   ا علـى تسـاؤالت بشـأن الربنـامج األخـري، عرضـت األمانـة        املقطوعة بصـورة غـري قانونيـة. ورد

تفاصيل عن مسامهاهتا يف مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب    
رك، الوطنية وتعاوهنا مع املنظمات األخرى املختصة يف هـذا اجملـال مثـل املنظمـة العامليـة للجمـا      
  واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول)، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.  

، وقــرار ٥٦/١٧ خــدِّراتوقــدمت عــروض إيضــاحية أيضــا بشــأن تنفيــذ قــرار جلنــة امل  -٤
. ومــن املواضــيع الــيت تناولتــها العــروض االســترداد   ٢٢/٩جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة  

هـا املكتـب،   في الـيت ينظـر  الكفاءة  تدابريخمتارة، و مكاتب إقليمية وميدانيةاليف يف الكامل للتك
يف امليزانيــة املدجمــة لفتــرة   أمــوال تكــاليف دعــم الربنــامج و األمــوال العامــة الغــرض  واســتخدام

د علـى التـزام املكتـب بالعدالـة واالتسـاق فيمـا يتعلـق حبسـاب         . وشـدِّ ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 
ربـت  اجلهـات املاحنـة والـربامج. وأع   ل للتكاليف واستيعابه وعرضـه علـى مجيـع    االسترداد الكام

بعض الوفود عن دعمها لنموذج االسترداد الكامل للتكاليف، وشددت علـى أمهيـة اسـتعراض    
فعاليته وجدواه خـالل األشـهر القادمـة. وعلـى وجـه العمـوم، رأت الـدول األعضـاء أن هنـاك          

وإىل إجـراء املزيـد مـن املناقشـة مـع الـدول األعضـاء، مبـا يف         حاجة إىل اتباع هنج أكثـر تنظيمـا   
ذلك يف سـياق الفريـق العامـل، بشـأن املسـائل املتعلقـة باالسـترداد الكامـل للتكـاليف والوضـع           
املايل للمكتـب، مبـا يشـمل اسـتخدام األمـوال العامـة الغـرض وأمـوال تكـاليف دعـم الربنـامج.            

سـترداد الكامـل للتكـاليف بالتسـاوي يف املكاتـب      وجرى التشديد أيضا على ضرورة تطبيق اال
املكتـب للمزيـد مـن الـدعم مـن البلـدان الـيت تستضـيف          يامليدانية ويف املقر، وعلى ضرورة تلقّ

املعـايري  املكاتب امليدانية. وأشـري أيضـا إىل اآلثـار الـيت سـتترتب مـن حيـث التكلفـة علـى تنفيـذ           
، وهـي برجميـة لتخطـيط املـوارد املؤسسـية      وجـا" مشـروع "أوم و احملاسبية الدوليـة للقطـاع العـام   

بغرض إدارة الشؤون املالية واملوارد واملوجودات واليت ستصبح األداة اإلداريـة املركزيـة لألمـم    
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ا على املالحظات اليت أبدهتا الوفود، أكد املكتب جمددا أنه أصبح مـن الضـروري   املتحدة. ورد
ل فتــرة الســنتني االنتقاليــة احلاليــة بســبب     تطبيــق منــوذج االســترداد الكامــل للتكــاليف خــال     

  االخنفاض املستمر يف األموال العامة الغرض واحلاجة إىل حتقيق االستدامة.
ونظر االجتماع أيضا يف نتائج التقييم املتعمق لربنامج املكتب القُطـري يف باكسـتان، مبـا      - ٥

بأفغانسـتان يف سـياق مـا بعـد     يف ذلك التوصيات بشأن التوجه االستراتيجي للربنامج فيمـا يتعلـق   
. وشدد املتكلمون على ضرورة كفالة استدامة الربنامج القُطري مـن خـالل تشـجيع    ٢٠١٤عام 

الشــراكات والتعــاون مــع وكــاالت األمــم املتحــدة األخــرى املوجــودة يف البلــد. وأخــريا، اعتمــد  
كـانون   –ة حزيران/يونيـه  الفريق العامل اجلدول الزمين الجتماعاته وبرنـامج عملـه املؤقـت للفتـر    

، واتفق على إدراج املوضـوع املعنـون "تعزيـز الوضـع املـايل ملكتـب األمـم        ٢٠١٤األول/ديسمرب 
وقـرار جلنـة    ٥٦/١٧ خـدِّرات واجلرميـة وحوكمتـه: تنفيـذ قـرار جلنـة امل      خدِّراتاملتحدة املعين بامل

  لفترة.  " كبند ثابت يف جدول أعمال تلك ا٢٢/٩منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
أيلول/سبتمرب، قدم عرض إيضاحي عـن نتـائج وتوصـيات     ٥ويف االجتماع املنعقد يف   -٦

يهـدف إىل   يدز وفريوسـه التـابع للمكتـب والـذي    تقييم منتصف املدة للربنامج العاملي بشأن األ
باحلقن ونزالء السجون على الوقايـة والعـالج والرعايـة     خدِّراتامل متعاطي سبل حصولتعزيز 

يما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشـرية. وأُعلـم االجتمـاع أن املكتـب قـد قبـل مجيـع        والدعم ف
ون عـن تقـديرهم للربنـامج    مـ . وأعـرب املتكل إجـراءات املتابعـة املناسـبة   التوصيات ويقوم باختاذ 

العاملي. وشدد على أمهية التعاون مع سائر أفرقة العمل واجملتمع املـدين املشـاركني يف األنشـطة    
يــدز وفريوســه بغــرض تبــادل املعرفــة والــدروس املســتفادة. وطلبــت بعــض الوفــود    ألقــة بااملتعل

يــدز وفريوســه، وأشــارت إىل أنــه ينبغــي أن  ألتوضــيحات بشــأن واليــة املكتــب فيمــا يتعلــق با  
الوقايــة مــن تعــاطي تكــون األنشــطة يف ذلــك اجملــال جــزءا مــن األنشــطة املضــطلع هبــا يف جمــال  

ــار   وإعــادة تأهيلــهموعــالج متعاطيهــا  خــدِّراتامل ــة اعتب ، ومتناســبة معهــا. وأثــريت أيضــا أمهي
القضايا اجلنسانية وحقوق اإلنسان من املسائل اجلامعـة. وقـدمت عـروض إيضـاحية عـن حالـة       
تنفيذ االسترداد الكامـل للتكـاليف، تناولـت نـواحي مثـل تطبيـق االسـترداد الكامـل للتكـاليف          

مبـادئ حتديـد التكـاليف واملبـادئ التوجيهيـة      ، و٢٠١٤بأثر رجعي على تعهدات ما قبـل عـام   
بشأن تقسيم التكاليف على األموال العامة الغرض واألموال املخصصة الغرض وتكاليف دعـم  
الربنــامج، وكفــاءة التكلفــة يف املقــر وامليــدان. وشــددت الوفــود علــى احلاجــة إىل الشــفافية          

رت تسـاؤالت بشـأن آثـار تنفيـذ     واالتساق يف تطبيق منوذج االسترداد الكامل للتكاليف، وأثـا 
هذا النموذج يف امليدان واملقر. وسلّم عـدة مـتكلمني بـأن تنفيـذ مشـاريع املسـاعدة التقنيـة مـن         
مــواطن قــوة املكتــب، وأنــه ال ينبغــي أن يقــوض االســترداد الكامــل للتكــاليف العمــل امليــداين.  
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ويات الـربامج هبـا أن   وأثريت تساؤالت أخـرى بشـأن التعامـل مـع املكاتـب الـيت ال ميكـن ملسـت        
 االجتـاه التنـازيل  تتحمل االسترداد الكامـل للتكـاليف. وجـرى التسـليم علـى نطـاق واسـع بـأن         

فيما خيص األموال العامة الغرض من التحديات املسـتمرة الـيت تواجـه املكتـب، وأشـار الـبعض       
ك إىل خطـــر أن يـــؤدي منـــوذج االســـترداد الكامـــل للتكـــاليف إىل مواصـــلة االخنفـــاض يف تلـــ 

األمــوال. وطلبــت الوفــود توضــيحا بشــأن اســتخدام األمــوال العامــة الغــرض وتكــاليف دعــم     
الربنامج، وشددت على ضرورة وضع مبادئ توجيهية بشأن استخدام األمـوال العامـة الغـرض    
يف متويـل أوجـه العجــز الرباجميـة. ويف معـرض اإلشــارة إىل كفـاءة التكـاليف، ذكــر الـبعض أنــه        

يف تدابري احلد من التكاليف اليت تـؤثر علـى الوظـائف يف املكاتـب امليدانيـة،      باإلضافة إىل النظر 
    ا علــى تسـاؤالت ومالحظــات، أكـد ممثلــو   ينبغـي أيضـا النظــر يف حتقيـق الكفــاءة يف املقـر. ورد

املكتب جمددا على أن منـوذج االسـترداد الكامـل للتكـاليف مطبـق علـى نطـاق األمـم املتحـدة،          
زال  ه ليس حال جلميع االحتياجات املتعلقـة بالتمويـل وأن املكتـب مـا    وإن كانوا أشاروا إىل أن

حباجة إىل األموال العامة الغرض ليعمل بفعالية. وعرض تعريـف وأهـداف اإلدارة علـى أسـاس     
النتائج وتنفيذها يف املكتب، وقـدمت معلومـات بشـأن األدوات احلاسـوبية املوحـدة للتخطـيط       

لتقارير. وشدد املكتب على أمهيـة تـوافر أهـداف تنفيـذ متسـقة      وتقدمي التقارير، وعملية تقدمي ا
وأطر تنفيذ منطقية على نطاق املكتب، وكذلك قيـاس أثـر املسـاعدة عـن طريـق قيـاس النتـائج        
الطويلة األجل باإلضافة إىل النتائج الفورية. وأخريا، عرض املكتب، كآلية متويـل ممكنـة، عقـد    

ــداءات أو إلعــالن   ــربامج     مــؤمتر ســنوي إلصــدار ن ــر ســنوي عــن ال التربعــات اســتنادا إىل تقري
وخالصة لالحتياجات من التمويل. وأبلغ االجتماع كـذلك بعقـد حـدث للتمويـل اخلـاص يف      

والســماح بــإجراء ختطــيط  هبــدف التمــاس تربعــات إرشــادية مــن الــدول األعضــاء ٢٠١٥عــام 
  درة املؤسسية اجلديدة.  واقعي للربامج املقبلة. وهناك حاجة إىل موارد مستدامة هلذه املبا

تشـرين األول/أكتـوبر، قـدمت عـروض إيضـاحية عـن        ١وخالل االجتماع املنعقد يف   -٧
االسترداد الكامل للتكاليف تناولت جوانب مثل األثـر الرجعـي فيمـا يتعلـق باتفاقـات التمويـل       

ارنة بنمـاذج التمويـل   املربمة مع الدول األعضاء املاحنة، والفترة االنتقالية والنتائج املتوقعة، واملق
ــال، قــدمت حملــة عامــة إىل       املســتخدمة يف كيانــات األمــم املتحــدة األخــرى. وعلــى ســبيل املث

 لغـرب أفريقيـا ووسـطها   اإلقليمـي  املكتب املشاركني عن تنفيذ االسترداد الكامل للتكاليف يف 
أمهيـة املكتـب   التابع للمكتب، وأثر التنفيذ على املكتب اإلقليمي، مبا يف ذلك معلومات بشـأن  

اإلقليمي وبرنامج عمله، وهيكله املايل، واحلالة الراهنة لالسـترداد الكامـل للتكـاليف. وأثـريت     
أيضا مسألة استخدام تكاليف دعم الربنـامج يف امليـدان. وشـدد علـى أمهيـة إجيـاد التـوازن بـني         

ــترداد الكامــل للتكــاليف يف امليــدان         ــق أهــداف املكتــب احملــددة وتنفيــذ االس ويف املقــر. حتقي
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وأثارت الوفود أيضا شـواغل بشـأن تقـدمي املسـاعدة التقنيـة يف الوقـت املناسـب، وأشـارت إىل         
أمهية إجراء حوار موضوعي بني اجلهات املاحنة واملكتب. وأشري مـرة أخـرى إىل التفـاوت بـني     

 مـل لنـهج الربنـاجمي املتكا  األموال العامة الغـرض واألمـوال املخصصـة الغـرض. كمـا أشـري إىل ا      
 مسـاءلة وأمهية االتساق فيما بني اجلوانب املواضيعية واجلغرافية من عمل املكتب، واحلاجـة إىل  

. وقــدم معلومــات مســتجدة إىل املشــاركني بشــأن عمــل  تقــارير مســتندة إىل النتــائجموحــدة و
تناولت جوانب مثل أدوات التقييم وتعزيز بيئـة التقيـيم    وحدة التقييم املستقل التابعة للمكتب،

داخل املكتب. وقـدمت حملـة عامـة إىل الوفـود عـن التقييمـات املنتهيـة واملسـتمرة. وأبـرز أيضـا           
  إدراج املسائل اجلامعة، مثل املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان يف التقييمات.

    
    واإلدارية التنظيمية املسائل  - ثانياً  

 ١٢يف أربعـة اجتماعـات غـري رمسيـة     عقد الفريق العامل أثناء الفترة املشمولة هبذا التقرير   - ٨
ــر، و/شــباط ــه و ٢٣فرباي ــوبر   ١وأيلول/ســبتمرب  ٥حزيران/يوني . ومــن ٢٠١٤تشــرين األول/أكت
  .٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٢، ونوفمرب/الثاينتشرين  ٢٠ر عقد اجتماعات أخرى يف راملق
 ويف لكترونيــةإ بوســائل واملعلومــات بالوثــائق العامــل الفريــق تزويــد األمانــة وواصــلت  -٩

 الشـبكي علـى املوقـع    للعموم ةمتاح يةشبكصفحة  طريق عن ذلك يف مبا ،مطبوعة نسخ شكل
 وهتـدف إىل تزويـدها   األعضـاء  الـدول تقتصـر علـى    آمنـة  شـبكية  صفحةوعن طريق  ،للمكتب

   هتمها. اليت املعلوماتب

 


