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  منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةجلنة 
  الرابعة والعشرونالدورة 

 ٢٠١٥مايو /أيار ٢٢-١٨فيينا، 
  * املؤقَّت من جدول األعمال٣البند 

 مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية
     

  مشروع قرار: مجهورية إيران اإلسالمية    
   

: عين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايلحتسني حوكمة مكتب األمم املتحدة امل    
توصيات الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني 

      حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل
  ،منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةإنَّ جلنة   
حتـسني حوكمـة    "، واملعنون   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤خ   املؤرَّ ١٨/٣ قرارها   إذ تستذكر   

، الذي قرَّرت مبوجبه إنـشاء فريـق        "رات واجلرمية ووضعه املايل   دِّمكتب األمم املتحدة املعين باملخ    
عامل حكومي دويل دائم مفتـوح العـضوية معـين باحلوكمـة والتمويـل، مـن أجـل حتقيـق اهلـدف                      

  ،رات واجلرمية وفعاليتهدِّتحدة املعين باملخاملشترك املتمثِّل يف تعزيز أداء مكتب األمم امل
ــضاً    ــستذكر أيـ ــاعي    وإذ تـ ــصادي واالجتمـ ــس االقتـ ــرَّر اجمللـ ــؤرَّخ ٢٠٠٩/٢٥١ مقـ    املـ

 انعقاد الدورات املـستأنفة للجنـة املخـدِّرات وجلنـة     ومدَّةتواتر " واملعنون ،٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣٠
لس أن تعقد كلٌّ من جلنـة املخـدِّرات وجلنـة منـع             ، الذي قرَّر فيه اجمل    "منع اجلرمية والعدالة اجلنائية   

، دورات مـستأنفة  ٢٠١٠اجلرمية والعدالة اجلنائية يف النصف الثاين من كل سنة، ابتداًء مـن عـام          
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ــة املخــدِّرات      ــرار جلن ــتمكَّن، عمــالً بق ــؤرَّخ ا ٥٢/١٣ســنوية لكــي ت ــارس /آذار ٢٠مل  ٢٠٠٩م
، مـن النظـر يف تقـارير الفريـق العامـل احلكـومي              ١٨/٣اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة       وقرار جلنة منـع     

الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحـسني حوكمـة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات                   
  واجلرمية ووضعه املايل ويف التوصيات اليت يقترحها،

لـسياسات   ا األمـم املتحـدة الرئيـسية املعنيـة بتقريـر          دورها بصفتها هيئة     وإذ تعيد تأكيد    
التـابع  اجلرميـة   ، وبـصفتها اهليئـة اإلداريـة لربنـامج          منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة       املتعلقة بـشؤون    

  ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،
 املـؤرَّخ   ٢٢/٢ و ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ١٥ املؤرَّخ   ٢٠/١ قراريها   وإذ تعيد أيضاً تأكيد     

رات دِّحتـسني حوكمـة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـ       "ونني  ، واملعن ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٦
توصيات الفريق العامل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح العـضوية املعـين               : واجلرمية ووضعه املايل  

  ،"رات واجلرمية ووضعه املايلدِّبتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخ
ألمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة           بشأن حوكمة مكتب ا    وإذ تعرب عن قلقها     

يف إطـار عملـي     تلـك احلالـة     ووضعه املايل، وتبدي إدراكهـا للحاجـة إىل االسـتمرار يف معاجلـة              
  كفء يتَّسم بالتعاون وينحو إىل حتقيق النتائج،

 بأعمال الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح العـضوية                حتيط علماً   -١  
ــم املتحــدة املعــين باملخــ   املعــين بتحــسني  ــايل،  دِّ حوكمــة مكتــب األم ــة ووضــعه امل رات واجلرمي

  ؛٢٢/٢ و٢٠/١ و١٨/٣ اللجنة  وفقاً لقرارات)١(ومبذكِّرة األمانة عن أعماله هذه،
ــة     تعــرب عــن تقــديرها   -٢   ــاه مــن عمــل، ولألمان ــا أدَّي ــق العامــل مل ــسْي الفري  لرئي

  منها تزويـده مبعلومـات حمدَّثـة عـن         عامل، بوسائل لتقدميها املساعدة بشأن تيسري عمل الفريق ال      
الوضع املايل ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة وبإحاطـات وعـروض إيـضاحية            

مـسائل التقيـيم والرقابـة، وتطلـب إىل       املشاريع العامليـة وعـن      الربامج املواضيعية واإلقليمية و   عن  
  لضرورية مع مراعاة حمدودية املوارد املتاحة هلا؛األمانة أن تواصل توفري تلك املساعدة ا

 باملمارسة املتَّبعة واملتمثِّلة يف وضـع جـدول زمـين واضـح الجتماعـات               ترحِّب  -٣  
ــوزَّع مــشروع جــدول أعمــال لكــل      الفريــق العامــل وبرنــامج عمــل واضــح لــه، وتطلــب أن ُي

ألقـل، مـشفوعاً جبميـع      اجتماع من اجتماعـات الفريـق العامـل قبـل انعقـاده بعـشرة أيـام علـى ا                  
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الوثــائق ذات الــصلة بــذلك االجتمــاع، وتؤكِّــد مــن جديــد أمهيــة قيــام الــدول األعــضاء بوضــع 
  ؛خطة عمل سنوية إرشادية، تراعي املدخالت اليت تقدِّمها األمانة

    
    الدعم املتواصل لتعزيز الوضع املايل ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية     

 قد ناقش يف عـدَّة مناسـبات املـسائل املتعلقـة جبمـع              أنَّ الفريق العامل  ذكر  تست  -٤  
األموال وسبل حتقيق متويل متوازن ومستدام ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة                 
ــة والقــدرة علــى تنفيــذ املــشاريع واســتدامة الــربامج املواضــيعية       ــة املــساعدة التقني ضــماناً لفعالي

  طرية؛قُوالاإلقليمية والعاملية و
ــضاً   -٥   ــستذكر أي ــة       ت ــرار جلن ــذ ق ــر يف تنفي ــى النظ ــل عكــف عل ــق العام  أنَّ الفري

 وقرار جلنة منع اجلرميـة والعدالـة   ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٣ املؤرَّخ   ٥٦/١٧املخدِّرات  
ــة  ــؤرَّخ ٢٢/٩اجلنائي ــسمرب / كــانون األول١٣ امل ــذ املؤقَّــ   ٢٠١٣دي ــى التنفي ــع عل ــه أُطِل ت  وأن

  للنموذج التمويلي اجلديد القائم على االسترداد الكامل للتكاليف؛
كتـب األمـم     إىل الفريق العامل مواصلة دراسة ومناقشة الوضـع املـايل مل           تطلب  -٦  

  :رات واجلرمية وإدارته املالية جبملة سبل، منها ما يليدِّاملتحدة املعين باملخ
 املوارد وتيسري تلك العملية بغرض تعزيـز براجمـه      تلقِّي تقارير عن عملية حشد      )أ(  
 مع توكيـد احتياجـات تلـك الـربامج مـن املـوارد، وتعزيـز إمكانيـة التنبـؤ بالتمويـل            )٢(املتكاملة،

  يتماشى مع االستراتيجية املتوسطة األجل؛ مبا
مواصـلة اجلهـود، مبـا يف ذلـك عـن طريـق املكتـب، مـن أجـل املـضي قُــُدماً يف             )ب(  

هات املاحنة على تقدمي متويل عام الغرض، وذلك بوسائل منها مواصلة العمـل علـى               تشجيع اجل 
زيادة الشفافية، وحتـسني العمـل علـى تطبيـق نظـام االسـترداد الكامـل للتكـاليف وعلـى جـودة                      
التقارير واالتصاالت، ومواصلة النقاش حول أسـباب اخنفـاض مـستوى التمويـل العـام الغـرض                 

  ناسب بني األموال العامة الغرض واألموال املخصصة الغرض؛بغية استعادة التوازن امل
ومــن لتكــاليف لكامــل الســترداد اال تنفيــذ نظــام دراســة اجلــدوى مــن مواصــلة   )ج(  

التحلِّي باملرونة يف تطبيـق نظـام تكـاليف الـدعم الربنـاجمي والتقـدُّم احملـرز واآلثـار املترتِّبـة يف هـذا                     
  ب اخلاصة باملساعدة التقنية وحتسني نتائجها؛الشأن بغية زيادة فعالية برامج املكت

    
                                                                    

الربامج " ج الربجمة املتكاملةهن"يشمل تعريف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ملصطلح  )2(  
  .طرية اليت تقرها جلنة استعراض الربامج أيضاقُال
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    الدعم املتواصل للترويج لنهج برناجمي متكامل    
أنَّ الفريق العامل عاكف على متابعة ما حيـرزه املكتـب مـن تقـدُّم يف          تستذكر  -٧  

 بني الواليـات املعياريـة وجوانـب املـساعدة     تة املتكاملة يرمي إىل توثيق الصال    تنفيذ هنج للربجم  
 بـني الـسياسات وعمليـات التخطـيط االسـتراتيجي والتقيـيم             ابطولتقنية التـشغيلية وحتـسني الـر      ا

  والعمل الربناجمي وتعبئة املوارد والشراكات مع مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة؛
  : إىل الفريق العامل القيام مبا يليتطلب  -٨  
ــدول األ      )أ(   ــع ال ــتظم بــني مجي ــشجيع احلــوار املن ــع  مواصــلة ت عــضاء، وكــذلك م

براجمـه املواضـيعية   ال سيما فيمـا خيـصُّ   املكتب، بشأن ختطيط وإعداد أنشطة املكتب التشغيلية،        
  والعاملية واإلقليمية مبا يتماشى مع االستراتيجية املتوسطة األجل واإلطار االستراتيجي؛

ــرب        )ب(   ــذ ال ــدُّم احملــرز يف تنفي ــي املعلومــات مــن املكتــب عــن التق امج مواصــلة تلقِّ
ــة واملواضــيعية، وكــذلك عــن التقــدُّم احملــرز يف االنتفــاع بالــدروس املــستفادة      ــة والعاملي اإلقليمي
والتوصيات الناجتة عـن أعمـال التقيـيم الـيت تـتم داخـل املنـاطق اإلقليميـة وعربهـا، مـع احلـرص                        

 ٢٠١٥-٢٠١٤علــى حتقيــق التكامــل بــني الــربامج واتــساقها مــع اإلطــار االســتراتيجي للفتــرة  
  ؛٢٠١٥-٢٠١٢استراتيجية املكتب للفترة و

ة القائمــة علــى مواصــلة النقــاش مــع املكتــب حــول تنفيــذ نظــم اإلدارة وامليزنــ   )ج(  
  ؛النتائج مع املكتب

    
الدعم املتواصل لترويج ثقافة التقييم داخل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية 

    نفيذهايف مجيع مراحل ختطيط الربامج وإعدادها وت
 أعمـال   أنَّ الفريـق العامـل ُزوِّد بعـروض إيـضاحية عديـدة عـن نتـائج               تستذكر    -٩  

، املكتــبيف خــدمات تقيــيم مؤســسية جمــدَّدا يف ســياقها أمهيــة وجــود التقيــيم أكَّــد املــشاركون 
ــستق   ــة وم ــها، لَّتكــون مــستدامة وفعَّال ــا    ة يف عمل ــة وأدائه ــربامج املتكامل ــذ ال ــى تنفي ــز عل وتركِّ

  ؛ساقها مع واليات املكتبا ومدى اتِّوتأثريه
  : وحدة التقييم املستقل إىل القيام مبا يلي أن يدعو إىل الفريق العاملتطلب  -١٠  
  ؛املكتب نتائج تقييم برامج بهتزويدمواصلة   )أ(  
 املكتـب يف مجيـع مراحـل ختطـيط           علـى نطـاق    تقيـيم الالتـرويج لثقافـة     مواصلة    )ب(  
   وتنفيذها؛إعدادهاالربامج و
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مواصلة التعاون مع املكتب على رصد تنفيـذ التوصـيات الـيت ُتقـدِّمها هيئـات                  )ج(  
  الرقابة املعنية؛

العمــل مــع املكتــب علــى تعزيــز التنــسيق بــني اهليئــات املعنيــة بــالتقييم  مواصــلة   )د(  
غريها من اهليئات الرقابية هبدف بناء سلسلة منسَّقة مـن عمليـات الرقابـة              وومراجعة احلسابات   

  مشاريع املكتب وبراجمه؛على 
    

الدعم املتواصل لتعزيز حوكمة املوارد البشرية من أجل حتسني التوازن بني اجلنسني     
    والتمثيل اجلغرايف

ــستذكر  -١١   ــرايف      ت ــل اجلغ ــسألة التمثي ــشة م ــى مناق ــل عــاكف عل ــق العام  أنَّ الفري
الراميـة إىل حتـسني     والتوازن بني اجلنسني يف تركيبة مالك موظفي املكتـب كجـزء مـن جهـوده                

  حوكمة املكتب؛
  : إىل الفريق العامل القيام مبا يليتطلب  -١٢  
 يف  وتطوُّرهـا مواصلة مناقشة مـسألة التـوازن بـني اجلنـسني والتمثيـل اجلغـرايف                 )أ(  

إطار بند حمدَّد من بنود جدول األعمال، بغية مناقشة التدابري املمكـن اختاذهـا مـن أجـل إجـراء                  
  ال؛حتسينات يف هذا اجمل

مواصلة تلقِّـي معلومـات حمدَّثـة وشـاملة، مبـا يـشمل البيانـات املـصنَّفة، بـشأن                     )ب(  
  .تركيبة املوظفني، وسياسات التوظيف يف املكتب

 


