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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة الثالثة والعشرون

  ٢٠١٤ مايو/ أيار١٦- ١٢ فيينا،
 **من جدول األعمال املؤقَّت) أ( ٣ البند

مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون 
عمل الفريق العامل املعين بتحسني حوكمة : اإلدارية

ات واجلرمية مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّر
  ووضعه املايل 

  جلنة املخدِّرات 
  الدورة السابعة واخلمسون

  ٢٠١٤ مارس/ آذار٢١- ١٣ فيينا،
  * من جدول األعمال املؤقَّت١٢ البند

تقدمي توجيهات بشأن السياسة العامة إىل برنامج
املخدِّرات التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات

نامج ودور جلنة املخدِّرات واجلرمية، وتدعيم ذلك الرب
بصفتها هيئته اإلدارية، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة
        بالشؤون اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجية

  عمل الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية   
ة املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمي

      ووضعه املايل
      مذكّرة من األمانة    
  ملخَّص

ــذكِّ    ــصادي واالجتمــاعي    أُعــدَّت هــذه امل ــرَّر اجمللــس االقت ، ٢٠١٣/٢٤٦رة عمــالً مبق
الـذي مــدَّد فيــه اجمللــس واليـة الفريــق العامــل احلكــومي الـدويل الــدائم املفتــوح العــضوية املعــين    

رات واجلرميــة ووضــعه املــايل، وكــذلك بتحــسني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ
───────────────── 

 * E/CN.7/2014/1.  
  ** E/CN.15/2014/1.  



 

2 V.14-00291 

 

E/CN.7/2014/8 
E/CN.15/2014/8    

، وقــرارات جلنــة منــع ٥٦/١١ و٥٤/١٧ و٥٤/١٠و٥٢/١٣ عمــالً بقــرارات جلنــة املخــدِّرات
رة عمـل الفريـق     وتتناول هذه املـذكِّ   . ٢٢/٢ و ٢٠/٩و ٢٠/١ و ١٨/٣ اجلرمية والعدالة اجلنائية  

. ٢٠١٤ ينـاير /ين كـانون الثـا    ١٣ و ٢٠١٣ أكتـوبر / تـشرين األول   ٣١ العامل يف الفترة مـا بـني      
 تـشرين  ٣١ شاركان تقريراً شفوياً عن عمل الفريق العامل يف الفتـرة مـن     تم الرئيسان امل  وقد قدَّ 
 إىل جلنـة املخـدِّرات يف دورهتـا الـسادسة           ٢٠١٣ ديسمرب/ كانون األول  ١٠ أكتوبر حىت /األول

ــا ا       ــة يف دورهت ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من ــستأنفة، وإىل جلن ــشرين  واخلمــسني امل ــة والع لثاني
ــصورة        ــل ال ــر لكــي تكتم ــذا التقري ــضاً يف ه ــات مدرجــة أي ــذه املعلوم ــستأنفة؛ وه وميكــن . امل

 على معلومات عن عمل     E/CN.7/2013/7/Add.2-E/CN.15/2013/7/Add.2 الع يف الوثيقة  االطِّ
  . ٢٠١٣ سبتمرب/ أيلول٣٠ فرباير إىل/ شباط١ الفريق العامل خالل الفترة من
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    املداوالت  -أوالً  

ينـــاير / كـــانون الثـــاين١٣  إىل٢٠١٣أكتـــوبر / تـــشرين األول٣١ خـــالل الفتـــرة مـــن  -١
، عقد الفريُق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العـضوية املعـين بتحـسني حوكمـة                ٢٠١٤

 ووضعه املايل اجتماعـاً رمسيـاً واحـداً       ) املكتب(مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية       
وواصـل الفريـق النظـر يف املـسائل املندرجـة ضـمن بنـود جـدول          . وثالثة اجتماعات غري رمسيـة    

 وجلنـة املخـدِّرات     ٢٠١١/٢٥٨ره  ه اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف مقـرَّ      األعمال الذي أقرَّ  
، ووفقـــــاً ١٨/٣ وجلنـــــة منــــع اجلرميـــــة والعدالــــة اجلنائيـــــة يف قرارهــــا    ٥٢/١٣يف قرارهــــا  

 رفقــة بتلــك القــرارات، وكــذلك األحكــام الــواردة يف قــرار جلنــة املخــدِّرات  لالختــصاصات امل
  . ٢٢/٢ وقرار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ٥٦/١١
مت األمانـة معلومـات     أكتوبر، قدَّ / تشرين األول  ٣١ويف اجتماع الفريق العامل املعقود يف         -٢

 وامليزانيـة املدجمـة للمكتـب       ٢٠١٣-٢٠١٢ نتنيحمدَّثة عن تنفيذ امليزانية املدجمة للمكتب لفتـرة الـس         
ــرة الــسنتني   ــب، وهيكــل       ٢٠١٥-٢٠١٤لفت ــالوجود امليــداين للمكت ــا يتعلــق ب ــا يف ذلــك فيم ، مب

ع أن تـزداد    مـن املتوقَّـ   أنَّ  وأُبلغـت الوفـود بـ     . تكاليفه، وتنفيـذ الـربامج انطالقـا مـن املكاتـب امليدانيـة            
ا ُيـشري إىل ثقـة اجلهـات املاحنـة يف تنفيـذ             مم،  ٢٠١٣-٢٠١٢اإليرادات املخصصة الغرض يف الفترة      

وفيمـا يتعلـق بامليزانيـة     .ويف الوقت نفسه، استمر اخنفاض التّربعات العامة الغرض . املكتب للربنامج 
، استعرض املكتب منوذجه التمـويلي، ومنـهجيات تقـدير التكـاليف،            ٢٠١٥-٢٠١٤ املدجمة للفترة 

نتيجة للنمو املتسارع املتوقع يف حجم املساعدة التقنية ونطاقهـا،  واخليارات املتعلقة مبصادر التمويل    
. والتدهور املستمر يف اإليرادات العامة الغـرض، وذلـك هبـدف األخـذ باسـترداد التكـاليف الكاملـة                  

ويف حـني اتفـق     . وقُدِّمت أمثلـة عمليـة علـى األخـذ بـذلك االسـترداد يف عمليـات املكتـب امليدانيـة                   
استرداد التكاليف الكاملة سيكون له أثر إجيايب على الشفافية، أشـاروا إىل            نَّ  أمعظم املتكلمني على    

تنفيذه حيتاج إىل املزيد من املناقشة مع الدول األعضاء للتأكـد مـن أثـره علـى العمليـات امليدانيـة          أنَّ  
وأُحــيط الفريــق العامــل علمــاً بنتــائج تقيــيم املكتــب الــذي اضــطلع بــه مكتــب    . واملــساعدة التقنيــة

كمــا نظـر الفريـق العامـل يف املــشروع    . دمات الرقابـة الداخليـة، وبتنفيــذ التوصـيات الـواردة فيـه     خـ 
 فيمـا يتعلـق   ٢٠١٢وعرضت األمانـة اسـتعراض األداء الربنـاجمي لعـام     . املنقَّح لسياسة تقييم املكتب  

علومـات  وقُـدِّمت إىل الفريـق العامـل كـذلك م         . بالربنامج املواضيعي بـشأن تـدابري مكافحـة الفـساد         
حمدَّثة عن تنفيذ آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، والتحـضريات للمـؤمتر              

  . القادم للدول األطراف يف هذه االتفاقية يف بنما
نـوفمرب جلـسة مـع اإلدارة العليـا         / تشرين الثـاين   ٢٠ وُنظِّمت خالل االجتماع املعقود يف      -٣

ــة بــ   ــسنتني  للمكتــب لألســئلة واألجوب ــرة ال ــة املدجمــة للمكتــب لفت ، ٢٠١٥-٢٠١٤ شأن امليزاني
تناولــت جوانــب مثــل تكــاليف املرتبــات؛ وحتديــد املهــام األساســية؛ واملبــادئ التوجيهيــة بــشأن    
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ــاً للمــصدر؛ واملــستويات املتوقعــة للتربعــات العامــة الغــرض واملخصــصة       اســتخدام األمــوال وفق
، والتوجيـــه االســـتراتيجي، واإلبـــالغ، والربجمـــة الـــشفافيةأنَّ وشـــدد املتكلمـــون علـــى . الغـــرض

وأعربـت بعـض    . املتكاملة، وفعالية التكاليف، أمور أساسية الستمرار قدرة املكتب على املنافسة         
الوفــود عــن تأييــدها للنمــوذج التمــويلي القــائم علــى اســترداد التكــاليف الكاملــة، يف حــني شــدد 

ــرام    ــيم ب ــبعض اآلخــر علــى احلاجــة إىل إعــادة تقي ج املكتــب القائمــة يف ضــوء هــذا النمــوذج،   ال
وذكـروا أيـضا أنـه جيـب اسـتعراض مـدى            . وخصوصا فيما يتعلق بالكفاءة والقدرة على املنافسة      

وأشــار عــدد مــن . اســتدامة بعــض املكاتــب امليدانيــة يف إطــار منــوذج اســترداد التكــاليف الكاملــة
على كامل نطاق املكتـب، وشـددوا علـى         املتكلمني إىل أمهية األخذ باإلدارة القائمة على النتائج         

ــائج عــن اســتخدام       ضــرورة أن يقــدم املكتــب إىل البلــدان املاحنــة تقــارير ســنوية قائمــة علــى النت
م املكتــب عرضــاً إيــضاحياً عــن الربنــامج العــاملي املعــين باجلرميــة الــسيربانية، الــذي   وقــدَّ. تربعاهتــا

إىل بناء القدرات، فيما يتصل جبرائم الفـضاء        يهدف إىل تقدمي املساعدة التقنية والتدريب، إضافة        
التركيز ينصّب على تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء، بنـاء علـى             أنَّ  احلاسويب، وأَوضح   

طلبها، حبيث ميكن تطوير مهارات احملققني واملدعني العامني فيما يتعلق مبكافحـة جـرائم الفـضاء                
ية املسندة للمكتب فيما يتعلق جبـرائم الفـضاء احلاسـويب،       وناقش بعض املتكلمني الوال   . احلاسويب

والتعــاريف املـــستخدمة يف وثيقـــة الربنــامج، وعـــدم وجـــود إطــار دويل بـــشأن جـــرائم الفـــضاء    
وأعـرب متكلمـون آخـرون عـن تقـديرهم للربنـامج وتأييـدهم ملواصـلة تنفيـذ أنـشطته                    . احلاسويب

اع معلومـات حمدَّثـة عـن الربنـامج اإلقليمـي           وقُدمت أيضاً خـالل االجتمـ     . اخلاصة ببناء القدرات  
، بيَّنت نتائج وحالـة متويـل براجمـه الفرعيـة املتعلقـة باجلرميـة               ٢٠١٤-٢٠١٠ لغرب أفريقيا للفترة  

املنظمــة واالجتــار غــري املــشروع واإلرهــاب؛ والعدالــة والرتاهــة؛ والوقايــة مــن تعــاطي املخــدِّرات  
فيتـامني واالجتـار بـه،      ممن التحديات الرئيسية يف هذه املنطقـة إنتـاج امليثا         أنَّ  وأُشري إىل   . والصحة

وأخـرياً، أُطلـع    . وهتريب املهاجرين، واالجتار باألسلحة النارية، والقرصنة البحرية يف خليج غينيـا          
  .املشاركون على أدوات تعزيز ممارسات التقييم يف املكاتب امليدانية وبرامج املكتب

ديسمرب، أُبلغ املـشاركون بـاإلجراءات   / كانون األول١٠الذي ُعقد يف ويف االجتماع     -٤
اليت اختذها املكتب لتعزيز اإلبالغ على مـستوى براجمـه، مبـا يف ذلـك إعـداد تقريـر سـنوي عـن                

. برنامج املكتب يتضمن بيانات عاملية وإقليمية وقُطرية، رهناً بتوافر متويـل خـارج عـن امليزانيـة                
يتم جتميع خالصـة وافيـة لكـل متطلبـات التمويـل اخلاصـة باملكتـب،                ويف الوقت نفسه، سوف     

بعد إجراء استعراض شامل مليزانيات الـربامج العامليـة واإلقليميـة والقُطريـة املختلفـة ومتطلبـات                 
مث نظـر   . وميكن أن ُتشكل هاتان الوثيقتـان األسـاس حلـدث سـنوي لطلـب املـسامهات                .متويلها

، الـذي   ٢٠١٧-٢٠١٤ قليمي اجلديد جلنوب شـرق آسـيا للفتـرة        الفريق العامل يف الربنامج اإل    
يدعم حكومات املنطقة من أجل حتسني القدرة على التعامـل مـع التحـديات اإلقليميـة املتعلقـة                  
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ــة       باملخــدِّرات واجلرميــة مــن خــالل التعــاون عــرب احلــدود، باالشــتراك مــع آليــات وأطــر إقليمي
ة التفــاهم بــشأن مراقبــة املخــدِّرات يف  للــشراكة مثــل رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا ومــذكر  

الربنامج سوف يركز علـى اجلرميـة املنظمـة عـرب           أنَّ  وأشري إىل   . منطقة امليكونغ الفرعية الكربى   
الوطنية واالجتار غري املشروع، وأنـشطة مكافحـة الفـساد، ومنـع اإلرهـاب، والعدالـة اجلنائيـة،                  

دول األعضاء أيـضاً مناقـشة امليزانيـة املدجمـة     وواصلت ال . واملخدِّرات والصحة، والتنمية البديلة   
ــرة الــسنتني ــز علــى    ٢٠١٥-٢٠١٤ لفت ــتني، مــع التركي  اســتعدادا للجلــستني املــستأنفتني للجن

ــة ويف املقــر    ــذه يف املكاتــب امليداني ــة وتنفي وأشــارت بعــض . منــوذج اســترداد التكــاليف الكامل
 التكـاليف الكاملـة علـى تنفيـذ الربنـامج           الوفود إىل اآلثار الكبرية اليت سُيحدثها منوذج استرداد       
ن يف تقريـر اللجنـة االستـشارية لـشؤون          الفرعي للتعاون التقين والدعم امليداين، على النحو املبيَّ       

ونظـر الفريـق العامـل يف    . ٢٠١٥-٢٠١٤ اإلدارة وامليزانية عـن امليزانيـة املدجمـة لفتـرة الـسنتني      
د املتكلمون على أمهية الفريـق العامـل        وشدَّ. هاشكل اجتماعاته وتنظيمها، هبدف حتسني فعاليت     

ــدورتني        ــني ال ــا ب ــرة م ــتني خــالل فت ــسري عمــل اللجن ــشارية يف تي ــة است ــصفته هيئ ويف حــني . ب
د استصوب البعض إضفاء الطابع املؤسسي على الفريق العامل ليتخذ شـكل هيكـل دائـم، شـدَّ                

دم تــسييس مناقــشاته آخــرون علــى الطــابع غــري الرمســي للفريــق، وكــذلك علــى استــصواب عــ 
  . واجتناب تدخله يف جزئيات اإلدارة، وأيدوا جتديد واليته دورياً، وفقا للقرارات الراهنة

 / كـانون الثـاين    ١٣ وخاطب املدير التنفيذي االجتماع الرمسي للفريق العامل املعقـود يف           - ٥
سـترداد التكـاليف   زاً على األخذ بنموذج متويل مـستدام للمكتـب يـستند إىل ا      ركِّ، مُ ٢٠١٤يناير  

ــة ــامج املواضــيعي       . الكامل ــذ الربن ــة عــن تنفي ــات حمدَّث ــة خــالل االجتمــاع معلوم ــدَّمت األمان وق
العمـل يـشمل أيـضاً، بقـدر متزايـد، منـع اإلرهـاب              أنَّ  للمكتب بشأن منع اإلرهاب، ُمـشرية إىل        

ليـة صـوغ    ونظـر الفريـق العامـل يف عم       . من خالل مساعدة الدول على األخـذ بـالتجرمي الوقـائي          
واعتماد وتنقيح الربامج العاملية اليت يديرها مقر املكتب يف فيينـا والـيت تـستجيب للتحـديات الـيت                   

أنَّ وأعادت الوفـود التأكيـد علـى        . أو األقاليمي /تتطلب استجابة منسقة على الصعيدين الدويل و      
 األمانـة أمثلـة علـى       وعرض أعضاء من  . الفريق العامل ال يزال الشكل املالئم ملناقشة هذه الربامج        

تعــاون املكتــب مــع اجملتمــع املــدين يف تنفيــذ عملــه الربنــاجمي يف جمــاالت الــصحة وفــريوس نقــص   
اإليدز؛ والوقاية مـن تعـاطي املخـدِّرات وعـالج مـدمنيها وإعـادة تأهيلـهم؛ وسـبل         /املناعة البشرية 

يـة واألحـراج؛ واجلـرائم      كسب العيش املستدامة؛ واجلرائم املرتكبة ضد احليوانات والنباتـات الربِّ         
ــاجرين؛        ــب امله ــة؛ واالجتــار باألشــخاص وهتري ــة اجلنائي ــة وإصــالح العدال ــع اجلرمي ــة؛ ومن البحري

ــساد  ــة الف ــدين،      . وحمارب ــني املكتــب ومنظمــات اجملتمــع امل ــاون املكثــف ب ــشاركون بالتع ــر امل وأق
وقـدَّم  .  الواقـع  املكتب يستفيد مـن معـارف تلـك املنظمـات ودرايتـها علـى أرض              أنَّ  مشريين إىل   

عدد من رؤساء فروع املكتـب وأقـسامه عروضـاً إيـضاحية عـن حالـة التنفيـذ والوضـع التمـويلي                      
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، يف اجملاالت الـيت ُيـسند إىل        ٢٠١٣ و ٢٠١٢ لعدد من القرارات اليت اعتمدهتا اللجنتان يف عامي       
دة مـن اجلـرائم؛   املكتب عدد كبري من الواليات بشأهنا، مثل القرارات املتعلقة باألشـكال املـستج    

واملعايري والقواعد يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة؛ والوقايـة مـن تعـاطي املخـدِّرات وعـالج                  
ــدمنيها؛ والبحــوث  ــز      . م ــرارات مــن قيمــة كــبرية يف تعزي ــا العتمــاد الق ــى م ــدِّد عل ويف حــني ُش

ــضاً    ــَح أي ــات أو اســتحداثها، أُوِض ــات  أنَّ الوالي ــذه الوالي ــذ املكتــب هل ــن  تنفي ــه يف كــثري م  يعوق
وأُبلـغ املـشاركون مبـشاركة املكتـب يف العمـل           . األحيان عدم توفري أموال خارجة عن امليزانية له       

، وخباصــة يف ٢٠١٥الـذي تـضطلع بـه منظومـة األمــم املتحـدة بـشأن خطـة التنميــة ملـا بعـد عـام           
لقـانون واحلوكمـة،    زاعات، وسـيادة ا   ـزاعات، وبناء السالم بعد انتهاء النـ      ـجماالت منع نشوب الن   

  . نطاق الواليات املنوطة باملكتبفيما يتعلق باملسائل الواقعة ضمن
    

    املسائل التنظيمية واإلدارية  -ثانياً  
-إيـران، مجهوريـة   (ن رضـا جنفـي      ْيشاركَتـ ن امل ْي الرئيـسَ   من توجيهبعقد الفريق العامل،      -٦

عات غري رمسية خالل الفترة املـشمولة       ، ثالثة اجتما  )إسبانيا(وإغناثيو بايلينا رويث    ) اإلسالمية
 ديـسمرب / كـانون األول   ١٠نـوفمرب و  / تشرين الثـاين   ٢٠أكتوبر و / تشرين األول  ٣١ بالتقرير، يف 

ــاع غــري رمســي آخــر يف     . ٢٠١٣ ــد اجتم ــرَّر عق ــن املق ــباط١٢ وم ــر/ ش ــد . ٢٠١٤ فرباي وُعق
  . ٢٠١٤ يناير/ كانون الثاين١٣ اجتماع رمسي يف

ــة تزويــ   -٧ ــة   وواصــلت األمان ــائق واملعلومــات بالوســائل اإللكتروني   د الفريــق العامــل بالوث
طريــــق صــــفحة شــــبكية متاحــــة للعمــــوم ويف شــــكل نــــسخ مطبوعــــة، مبــــا يف ذلــــك عــــن  

)www.unodc.org/unodc/en/commissions/wg-governance-finance-2.html (  ــة ــشأهتا األمان أن
وتتولَّى إدارهتا على املوقع الشبكي للمكتب لكي يستخدمها الفريـق العامـل، وصـفحة شـبكية                

  . آمنة لتمكني الدول األعضاء من احلصول على املعلومات اليت حتظى باالهتمام
    

    اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنتان  -ثالثاً  
ات يف دورهتـا الـسادسة واخلمـسني املـستأنفة، وجلنـة منـع اجلرميـة                انتخبت جلنة املخدِّر    -٨

والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثانية والعشرين املستأنفة، رضـا جنفـي، مجهوريـة إيـران اإلسـالمية،               
ن يف ن للفريــق العامــل، وفقــاً لإلجــراء املبــيَّْيشاركَتــن مْيرئيــَس وإغنــاثيو بايلينــا رويــث، إســبانيا،

  .١٨/٣، وقرار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ٥٢/١٣خدِّرات قرار جلنة امل
 


