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    ملحوظة
ه الرمـوز   ويعـين إيـراد أحـد هـذ       . ف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقـام        تتألَّ  
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  ]٢٠١٤ يناير/الثاينكانون  ٢١[

  احملتويات
الصفحة   
  خاذ إجراء بشأهنا املسائل اليت تستدعي من اجمللس االقتصادي واالجتماعي اتِّ-أوالً

 ١...................................................................أو اليت ُيوجَّه انتباهه إليها

  ١.......................ادي واالجتماعي العتمادهمشروع مقرَّر مقدَّم إىل اجمللس االقتص-ألف
  ١....................تقرير جلنة املخدِّرات عن أعمال دورهتا السادسة واخلمسني املستأنفة  
  ١............................املسائل اليت ُيوجَّه انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي إليها  -باء
ميزانية صندوق برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدِّرات   ٥٦/١٧القرار  

 ١......................................٢٠١٥- ٢٠١٤ لسنتنيلفترة ا

تقدمي توجيهات بشأن السياسة العامة إىل برنامج املخدِّرات التابع ملكتب األمم املتحدة املعين -ثانياً
باملخدِّرات واجلرمية، وتدعيم ذلك الربنامج ودور جلنة املخدِّرات بصفتها هيئته اإلدارية، مبا يف 

  ٦...........................انية واإلدارة االستراتيجيةذلك املسائل املتعلقة بالشؤون اإلدارية وامليز
 ٧..........................................................................املداوالت-ألف

  ٩.........................................................خذته اللجنةاتَّالذي  اإلجراء -باء
  ١١...............................جدول األعمال املؤقّت لدورة جلنة املخدِّرات السابعة واخلمسني-ثالثاً

  ١١..........................................................................املداوالت-ألف
  ١٣.........................................................خذته اللجنةاإلجراء الذي اتَّ -باء

  ١٤..............................................................................مسائل أخرى-رابعاً
  ١٤.................................................................................تاملداوال

  ١٥............................اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا السادسة واخلمسني املستأنفة-خامساً
  ١٦..............................................................تنظيم الدورة واملسائل اإلدارية-سادساً

  ١٦................................................................هتاافتتاح الدورة ومدَّ-ألف 
  ١٦............................................................................احلضور -باء 
  ١٧.............................................................................الوثائق -جيم 
  ١٧............................................اختتام الدورة السادسة واخلمسني املستأنفة -دال 
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      ل األولالفص
  املسائل اليت تستدعي من اجمللس االقتصادي واالجتماعي   

     خاذ إجراء بشأهنا أو اليت ُيوجَّه انتباهه إليهااتِّ
       إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي العتمادهمقدَّممشروع مقرَّر  - ألف 

  :قرَّر التايل امل اجمللَس االقتصادي واالجتماعي باعتماد مشروعخدِّراتتوصي جلنةُ امل  -١
    

    قرَّراملمشروع     
    املستأنفة واخلمسني السادسة عن أعمال دورهتا خدِّراتتقرير جلنة امل    

 الـسادسة  عن أعمـال دورهتـا       خدِّراتعلماً بتقرير جلنة امل   اجمللس االقتصادي واالجتماعي    حييط  
  . املستأنفةواخلمسني

    
    تصادي واالجتماعي إليهااملسائل اليت ُيوجَّه انتباه اجمللس االق  - باء  

ــة        -٢ ــه جلن ــايل الــذي اعتمدت ــاه اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي إىل القــرار الت ــه انتب ُيوجَّ
 واخلمــسني املــستأنفة، وإىل اإلجــراء الــذي اتُّخــذ عمــالً بقــرار  الــسادسةاملخــدِّرات يف دورهتــا 

للجنـة  ادس عـشر منـه       الذي أذنت اجلمعية العامة يف الباب الس       ، جيم ٤٦/١٨٥اجلمعية العامة   
  :راتصندوق برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدِّل  الربناجميةيزانيةاملبإقرار 

  
  ٥٦/١٧القرار     
  ميزانية صندوق برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدِّرات     

    ٢٠١٥- ٢٠١٤لفترة السنتني 
  إنَّ جلنة املخدِّرات،  
البـاب   مـن    ٢الفقـرة   ارية واملالية املوكلة إليها من اجلمعيـة العامـة يف            اإلد  املهامَّ إذ متارس   

  ،١٩٩١ديسمرب / كانون األول٢٠خ  جيم، املؤر٤٦/١٨٥َّقرارها من السادس عشر 
،  يف تقرير املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة            وقد نظرت    

 ندوق برنـامج األمـم املتحـدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدِّرات            امليزانيـة املقترحـة لـص     ن  الذي يتـضمَّ  
ــسنتني   ــرة الــ ــصلة  )١(،٢٠١٥-٢٠١٤لفتــ ــيات ذات الــ ــر  والتوصــ ــواردة يف تقريــ ــة الــ  اللجنــ

  )٢(االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية،
                                                                    

  )1( E/CN.7/2013/15–E/CN.15/2013/28. 
  )2( E/CN.7/2013/16-E/CN.15/2013/29. 
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 املعيارية ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، باعتبـاره                 باملهامِّ موإذ تسلِّ   
 من األمانة العامة لألمم املتحدة، وتشدِّد على أمهيـة املـساعدة التقنيـة الـيت يقـدِّمها ضـمن                   اًجزء

م هلـذا الغـرض بأمهيـة تـوفري التمويـل            علـى طلبـها، وتـسلِّ      إطار واليتـه إىل الـدول األعـضاء بنـاءً         
  ،الكايف واملستقر واملمكن التنبؤ به للمكتب

لتنفيذي الراميـة إىل متابعـة االنتقـال إىل النمـوذج      ملدير ا  على خطط ا   ط الضوءَ وإذ تسلِّ   
، وذلـك بطريقـة ووتـرية واقعيـتني ومتـوازنتني،       املـستبانة األولوياتاملستند إىل   التمويلي اجلديد   

  بالنظر إىل توقعات الدول األعضاء ومتطلباهتا،
علــى ى عــن تنفيــذ النمــوذج التمــويلي القــائم بعــات اهلامــة الــيت ســتتأتَّ التَّوإذ تالحــظ  

ســيما فيمــا خيــص التعــاون الــتقين وشــبكة املكاتــب امليدانيــة     اســترداد كامــل التكــاليف، وال
 أن يفـضي تنفيـذه إىل نتـائج   التابعة للمكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية، مبا يف ذلـك احتمـال      

  غري مقصودة،
بة الوضـع   الرامية إىل مراق  رات واجلرمية   املعين باملخدٍِّ  خطط املكتب    وإذ تالحظ أيضاً    

معها بشأن التقـدُّم احملـرز      واملثابرة على إطالع الدول األعضاء على كامل جوانبه، والتنسيق          
، مــن خــالل اللجنــة واآلليــات القائمــة، مبــا يف ذلــك  وبــشأن أثــرهتنفيــذ النمــوذج اجلديــديف 

م الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمـ            
  ،املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل

 بأمهيـة العمليـات امليدانيـة، حـسبما يبيِّنـه تقريـر املـدير التنفيـذي عـن                   وإذ حتيط علماً    
ــة املدجمــة، وباإلشــارة يف الفقــرة    ــصادي    ٣٥امليزاني ــرار اجمللــس االقت ــر إىل ق  مــن ذلــك التقري

، الذي طلـب فيـه اجمللـس إىل املـدير     ٢٠٠٩يه  يول/ متوز ٣٠خ   املؤرَّ ٢٠٠٩/٢٣واالجتماعي  
م م تقريـراً عـن التقـدُّ   التنفيذي أن يعطي أولوية عالية لتنفيذ برامج املكتب اإلقليميـة وأن يقـدّ        

  ،احملرز يف تنفيذها
 ضرورة مواصلة تـشجيع احلـوار املنـتظم بـني مجيـع الـدول األعـضاء ومـع                   وإذ تدرك   

  ملياتية للمكتب، مبا يف ذلك براجمه ومشاريعه،املكتب بشأن ختطيط وصياغة األنشطة الع
ربنـامج  ل م احملرز يف استحداث هنج الربامج املواضـيعية واإلقليميـة          التقدُّ تالحظ  -١  

ويف بالتــشاور مــع الــدول األعــضاء، عمــل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، 
  ية؛ضمان التكامل التام بني الربامج املواضيعية واإلقليم
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ــتراتيجية املبيَّ  أيـــضاًتالحـــظ   -٢    ــور، إىل االسـ ــة أمـ ــستند، يف مجلـ ــة تـ ــة  أنَّ امليزانيـ نـ
وإىل اسـتراتيجية    )٣(،٢٠١٥-٢٠١٤ مـن اإلطـار االسـتراتيجي للفتـرة          ١٣بالتفصيل يف الربنامج    

  ؛٢٠١٥-٢٠١٢املكتب للفترة 
امليزانيــة زاي مــن  ٢٩ و١٦ أنَّ امليزانيــة متوائمــة مــع البــابني  تالحــظ كــذلك  -٣   

  )٤(؛٢٠١٥-٢٠١٤الربناجمية املقترحة لألمم املتحدة لفترة السنتني 
ــتالحــظ   -٤   ــة تركِّ  أيــضاًهــا تــشمل ز علــى األمــوال العامــة الغــرض وأنَّ أنَّ امليزاني

صة صة الغرض وإيرادات تكـاليف دعـم الـربامج احملـصَّلة مـن املـسامهات املخصَّـ                األموال املخصَّ 
  امليزانية العادية؛الغرض، عالوة على موارد 

فاقــات  علــى اتِّامــويلي اجلديــد لــن ُيطبَّــق تلقائيــالنمــوذج التأنَّ  أيــضاً تالحــظ  -٥  
   على خالف ذلك؛ما مل ُيتَّفقالتمويل القائمة مع املكتب 

 يعيـق   النموذج التمويلي اجلديد ينبغي، بني مجلة أمـور، أالَّ        أنَّ   كذلك تالحظ  -٦  
  ر على تنفيذها؛ يؤثِّوأنشطته املضطلع هبا يف املقر، وأالَّالعمليات امليدانية للمكتب 

أنَّ املــوارد العامــة الغــرض لــصندوق برنــامج األمــم املتحــدة للمراقبــة   تالحــظ   ‐٧  
الدولية للمخدِّرات وصـندوق األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة معروضـة كميزانيـة             

 لإليـرادات الـيت    سَّم فيمـا بـني الـصندوقني وفقـاً        واحدة وأنَّ النفقـات العامـة الغـرض سـوف تقـ           
  قها كل منهما؛حيقِّ

أنَّ مـــوارد تكـــاليف دعـــم الـــربامج بـــشأن صـــندوق برنـــامج     أيـــضاًتالحـــظ  -٨  
املتحدة للمراقبة الدولية للمخدِّرات وصندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة             األمم

تكاليف دعم الربامج سوف تقسَّم فيما بـني الـصندوقني   معروضة كميزانية واحدة وأنَّ نفقات     
  قها كل منهما؛ لإليرادات اليت حيقِّوفقاً

 املزمــععلــى االســتخدام    يف اعتبارهــا أحكــام هــذا القــرار،   ، آخــذةًتوافــق  - ٩  
وتدعو الـدول   ،  ٢٠١٥- ٢٠١٤ السنتني لفترة   املدجمة يف إطار امليزانية     لألموال العامة الغرض  

 دوالر مــن دوالرات ١١  ١٨٩  ٧٠٠مي مــسامهات ال يقــل جمموعهــا عــن   األعــضاء إىل تقــد 
  الواليات املتحدة؛

                                                                    

 ).A/67/6/Rev.1 (٦الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم   )3(  

  )4(  A/68/6 (Sect. 16)و (Sect. 29G). 
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تقـديرات أمـوال تكـاليف دعـم         يف اعتبارهـا أحكـام هـذا القـرار،           ، آخـذةً  تقرُّ  -١٠  
 ٢٠١٥-٢٠١٤ لفتــرة الــسنتني املدجمــةيف إطــار امليزانيــة صة الغــرض الــربامج واألمــوال املخصَّــ
  على النحو الوارد أدناه؛

    
    موارد صندوق برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدِّرات إسقاطات    

 
  املوارد 

 الوظائف )الواليات املتحدةبآالف دوالرات (

 ٢٠١٥‐ ٢٠١٤ ٢٠١٣‐ ٢٠١٢ ٢٠١٥‐ ٢٠١٤ ٢٠١٣‐ ٢٠١٢ الفئة

   األموال العامة الغرض

 ٢٨ ٣٥ ٤٥١,٩ ١٠ ٤٢٥,٣ ١١ املتعلقة بالوظائف  

 - - ٧٣٧,٨  ١٨١,٨ ١   املتعلقة بالوظائفغري  

 ٢٨ ٣٥ ١٨٩,٧ ١١ ٦٠٧,١ ١٢ اجملموع الفرعي

     أموال تكاليف دعم الربامج

 ٩٣ ١١١ ٤٩٩,٨ ١٩ ٨٩٦,٢ ١٣ املتعلقة بالوظائف  

 - - ٣٨٠,٨ ٤ ٥٦١,١ ٣ غري املتعلقة بالوظائف  

 ٩٣ ١١١ ٨٨٠,٦ ٢٣ ٤٥٧,٣ ١٧ اجملموع الفرعي  

 ١١٢ ٩٨ ٥٦٧,٨ ٣٠٤ ٠٩٢,٢ ٢٤٤ صة الغرضاألموال املخصَّ

 ٢٣٣ ٢٤٤ ٦٣٨,١ ٣٣٩ ١٥٦,٦ ٢٧٤ اجملموع 
    

 املــوارد املقــدَّرة الــواردة أعــاله مرهونــة بتــوافر التمويــل إســقاطات أنَّ تالحــظ  -١١  
ومبا حيتمل أن يلزم إدخالـه مـن التعـديالت، بتوجيـه مـن اللجنـة، تبعـاً للعوامـل ذات الـصلة يف                        

-E/CN.7/2013/15 مـن الوثيقـة      ٢٣ إىل   ٢١ة، مبا فيها العوامل املبيَّنة يف الفقـرات         امليزانية املدجم 

E/CN.15/2013/28؛  
ــسبة      تطلــب  -١٢   ــى ن ــشركاء عل ــدول األعــضاء وســائر ال ــع ال  إىل املكتــب أن يطل

ــدمي          ــى تق ــة عل ــوال املنفق ــسبة األم ــربامج ون ــذ ال ــدعم أو تكــاليف تنفي ــصة لل التربعــات املخصَّ
  ؛ذات الصلةعلومات املدهم بة، وأن يزوِّاملساعدة التقني

ــذ املؤقَّــ   تــشدِّد   -١٣   ت للنمــوذج التمــويلي  علــى ضــرورة قيامهــا باســتعراض التنفي
   لتقييم فعاليته وجدوى متابعة العمل به؛٢٠١٥-٢٠١٤اجلديد يف فترة السنتني 

يـع  اً علـى مج   سق احلاجة إىل تطبيق النموذج التمويلي اجلديد تطبيقاً متَّـ         تالحظ  -١٤  
  لة من التربعات؛ املموَّوأنشطتهبرامج املكتب 
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 بزيادة فعالية برامج املكتب اخلاصـة باملـساعدة التقنيـة            التزامها التام  تبقى على   -١٥  
 اجلهـات   بـني ، وتؤكِّد جمدَّداً احلاجـة إىل إجـراء مـشاورات مستفيـضة             تنفيذهاوتعزيز نتائجها   و

   تغيري يف احلضور امليداين للمكتب؛إحداث أيِّية، قبل املعنية، مبا فيها البلدان املتلقِّ
مـن خـالل اآلليـات القائمـة،        ا وباسـتمرار،     إىل األمانـة أن تقـوم، دوريـ        تطلب  -١٦  
  : باملعلومات وبالتنسيق معها بشأن مسائل منها ما يلي الدول األعضاءبتزويد

مـا خيـص    في تنفيذ النمـوذج التمـويلي اجلديـد         ب على يترتَّأي تعديل مزمع قد       )أ(  
  ؛ املقريفاملكاتب امليدانية والعمليات املضطلع هبا يف 

تفاصـيل تنفيــذ النمــوذج التمــويلي اجلديـد للمكتــب فيمــا خيــص العمليــات يف     )ب(  
 املخصَّصة الغـرض للوظـائف      األموالامليدان ويف املقر، مبا يف ذلك على سبيل الذكر ال احلصر            

 أثنــاء جلـسات اإلحاطـة باملعلومـات الـسابقة للــدورة      أعـاله، مبـا يف ذلـك   ١٠املبيَّنـة يف الفقـرة   
  ؛٢٠١٤السابعة واخلمسني والدورة السابعة واخلمسني املستأنفة، املزمع عقدمها يف عام 

 إىل املكتب أن يقدِّم معلومات عن تنفيذ النموذج التمويلي وأثره علـى             تطلب  -١٧  
علـى تقـدمي املـساعدة      حلـصر   علـى سـبيل الـذكر ال ا       قدرتـه   مبـا يف ذلـك      جوانب عمل املكتب،    

 أثــر يــستتبعه النمــوذج التمــويلي علــى ، وعــن أيِّهاطلبــ علــى نيــة إىل الــدول األعــضاء بنــاًءالتق
ــة املدجمــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين       ــر املــدير التنفيــذي عــن امليزاني ــة يف تقري التربعــات املبيَّن

  ؛٢٠١٥-٢٠١٤باملخدِّرات واجلرمية لفترة السنتني 
ز جهـوده الراميـة    إىل املكتـب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يعـزِّ      أيـضاً  تطلب  -١٨  

إىل مواصــلة تــشجيع اجلهــات املاحنــة علــى تقــدمي متويــل عــام الغــرض، بوســائل منــها مواصــلة     
النهوض بشفافية اإلبالغ ونوعيته، وتدعو الدول األعضاء وسـائر اجلهـات املاحنـة إىل النظـر يف               

  ة الغرض إىل املكتب؛تقدمي الدعم بأموال عام
 أن تبيِّن البيانات املاليـة للمكتـب بـشأن مـشاريع القـرارات املقدَّمـة إىل             تطلب  -١٩  

اللجنة يف دورتيها السابعة واخلمسني والثامنة واخلمسني، وكذلك يف سـائر الوثـائق االعتياديـة               
عـة علـى    النفقـات املتوقَّ مها املكتـب بـشأهنا، كيفيـة تـأثري       املرتبطة بامليزانية واملعلومـات الـيت يقـدِّ       

  .استخدام موارد امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية
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      الفصل الثاين
   خدِّراتتقدمي توجيهات بشأن السياسة العامة إىل برنامج امل    

 واجلرمية، وتدعيم ذلك خدِّراتالتابع ملكتب األمم املتحدة املعين بامل
 بصفتها هيئته اإلدارية، مبا يف ذلك راتخدِّالربنامج ودور جلنة امل

     املسائل املتعلقة بالشؤون اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجية
جلنـة   املعقـودتني باالشـتراك مـع    والثانية األوىل هايجلست خالل، خدِّراتنظرت جلنة امل   -٣

 مـن   ٣، يف البنـد     ٢٠١٣ديـسمرب   /كـانون األول   ١٣ و ١٢ يـومي    منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة     
  :، ونصه كما يليجدول األعمال

ــامج امل   "   ــة إىل برنـ ــسياسة العامـ ــشأن الـ ــات بـ ــدمي توجيهـ ــدِّراتتقـ ــب  خـ ــابع ملكتـ  التـ
 خـدِّرات  واجلرمية، وتدعيم ذلك الربنامج ودور جلنة امل       خدِّراتاملتحدة املعين بامل   األمم

ــة بالــشؤو       ــا يف ذلــك املــسائل املتعلق ــصفتها هيئتــه اإلداريــة، مب ن اإلداريــة وامليزانيــة  ب
  :واإلدارة االستراتيجية

  
 واجلرميـة والتوجيهـات     خـدِّرات عمل مكتب األمم املتحـدة املعـين بامل         )أ"(    
  ؛ملتعلقة بالسياسة العامةا
 التـابع ملكتـب     خـدِّرات دور اللجنة بصفتها اهليئـة اإلداريـة لربنـامج امل           )ب"(    

   واجلرمية؛خدِّراتاألمم املتحدة املعين بامل
ــامج امل   ‘١‘"      ــدعيم برنـ ــدِّراتتـ ــين    خـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ــابع ملكتـ  التـ

   واجلرمية؛خدِّراتبامل
  ."املسائل املتعلقة بالشؤون اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجية  ‘٢‘"    

  :ما يليمن جدول األعمال  ٣ على اللجنة للنظر يف البند وكان معروضاً  -٤
ــدير التنف   )أ(   ــر امل ــسنتني    تقري ــرة ال ــة املدجمــة لفت ــذي عــن امليزاني  ٢٠١٥-٢٠١٤ي

  ؛)E/CN.7/2013/15-E/CN.15/2013/28(ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية 
تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية عـن امليزانيـة املُدَمجـة لفتـرة                )ب(  
-E/CN.7/2013/16(ين باملخـدِّرات واجلرميـة       ملكتب األمم املتحدة املعـ     ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني  

E/CN.15/2013/29(؛  
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 عمل الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح              عنرة من األمانة    مذكِّ  )ج(  
العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضـعه املـايل        

)E/CN.7/2013/7/Add.2-E/CN.15/2013/7/Add.2.(  
 يف مكتــب األمــم املتحــدة العمليــاتعبة مــدير ُشــ ةًكلمــألقــى خــالل اجللــسة األوىل، و  -٥

 مجهوريـة إيـران اإلسـالمية    ل   واجلرمية، ورئيس دائرة إدارة املوارد املاليـة، وممثِّـ         خدِّراتاملعين بامل 
 بتحـسني  بصفته أحـد رئيـسي الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح العـضوية املعـين                

  . واجلرمية ووضعه املايلخدِّراتحوكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل
كنـدا والواليـات املتحـدة األمريكيـة واليابـان وهولنـدا واالحتـاد الروسـي                لـو   وتكلَّم ممثِّ   -٦

هوريـة إيـران اإلســالمية   وباكـستان واململكـة املتحـدة لربيطانيــا العظمـى وأيرلنـدا الــشمالية ومج     
  . وتكلَّم أيضاً املراقبان عن السويد ونيكاراغوا.والربازيل

    
    املداوالت  -ألف  

رحَّب املتكلِّمون بعمل الفريق العامل احلكومي الدويل الـدائم املفتـوح العـضوية املعـين            -٧
بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة ووضـعه املـايل وأعربـوا عـن                  

ة مــتكلِّمني أن يــصبح هــذا الفريــق العامــل هيئــة فرعيــة دائمــة تابعــة   واقتــرح عــدَّ. تقــديرهم لــه
  . وفقاً للممارسة احلالية املتَّبعةا بعضهم اآلخر متديد واليته دوريللجنتني، يف حني فضَّل

وأعرب املتكلِّمون عن آراء وشواغل بـشأن الوضـع املـايل للمكتـب املعـين باملخـدِّرات            -٨
 هم إىل القيود الشديدة املفروضة على ميزانيـات بلـداهنم، وأخـذوا علمـاً             ا عزاه بعض  واجلرمية، ممَّ 

، الـذي قُـدِّم     ٢٠١٥-٢٠١٤بتقرير املدير التنفيذي عن ميزانيـة املكتـب املدجمـة لفتـرة الـسنتني               
ة مـتكلِّمني بـأنَّ التقريـر       وسـلَّم عـدَّ   . فيه منوذج متويلي وُركِّز فيه على استرداد كامل التكـاليف         

يـــة واقعيـــة، وأنَّ التنفيـــذ التـــدرجيي للنمـــوذج التمـــويلي ســـيتيح ألصـــحاب الـــشأن  قـــدَّم ميزان
ولـوحظ أنَّ مـن     . جُهوللمكتب املعين باملخدِّرات واجلرميـة فهـم التغـيريات يف البـارامترات والـنُّ             

ملكتـب،  ض هلـا ا جل املشاكل التمويليـة املتـواترة الـيت يتعـرَّ         شأن النموذج التمويلي املكيَّف أن يعا     
حتــسني الوضــع غــري علــى  والــصناديقه سيــساعد علــى االســتغناء عــن الــدعم التنــاقلي بــني  وأنَّــ

وُرحِّـب بإنـشاء فريـق اإلدارة       . املتوازن بني التمويل العام الغـرض والتمويـل املخـصَّص الغـرض           
ريصـد بـشكل وثيـق التقـدُّم احملـرز         سريفع تقاريره إىل املدير التنفيذي، و     سالرفيع املستوى الذي    

  .يذ النموذج التمويلي ويقدِّم تقارير دورية عنهيف تنف
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ووضع عـدد مـن املـتكلِّمني موضـع التـساؤل أثـر النمـوذج التمـويلي واسـترداد كامـل                       -٩
التكــاليف علــى اســتدامة تقــدمي املكتــب املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة للمــساعدة التقنيــة وتنفيــذ   

دون شـروط، فينبغـي أن يواصـل املكتـب          لتمـويلي   انمـوذج   ال ُيقـرَّ    واقُترح أالَّ .  امليدانية هعمليات
 واستعراضـه بالتـشاور الوثيـق مـع الـدول          رصـد تنفيـذ هـذا النمـوذج        املعين باملخدِّرات واجلرمية  

تـاح هلـم فرصـة اسـتعراض تنفيـذ منـوذج اسـترداد كامـل                وطلب بعض املتكلِّمني أن تُ    . األعضاء
وُشدِّد أيـضاً علـى     . التكاليف وأثره على تقدمي املساعدة التقنية وعلى برامج املكتب ومشاريعه         

يقلِّـص نطـاق بـرامج املكتـب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة                تنفيذ النموذج التمويلي ينبغي أالَّ     أنَّ
. جلغرايف، وأالَّ يفضي إىل نقل املوارد من املكاتب امليدانيـة إىل املقـر            ومكاتبه امليدانية وتوزُّعها ا   

وُشــدِّد كــذلك، فيمــا يتعلــق بــاألموال املخصَّــصة الغــرض، علــى ضــرورة أالَّ يفــضي النمــوذج   
 مـسامهات يف  أيـضاً التمويلي إىل فرض التزامات مالية مزدوجة على اجلهـات املاحنـة الـيت تقـدِّم         

  .األموال العامة الغرض
ملـوارد  ا ختفـيض  يستتبع ضمناً وأوضح ممثِّل لألمانة أنَّ منوذج استرداد كامل التكاليف ال            -١٠

 األمــوال العامــة الغــرض واألمــوال  ينطــوي علــى االنتقــال مــن اســتخدام مــا ، وإنَّللميــداناملتاحــة 
 مواءمـة   األموال املخصَّصة الغرض، بغيـة إعـادة      استخدام  املرصودة لسدِّ تكاليف دعم الربامج إىل       

  .استخدام األموال وفقاً للسياسات العامة لألمانة العامة لألمم املتحدة
ــتكلِّمني إىل أنَّ وأشــار عــدَّ   -١١ ــايرية م ــسياملع ــة الرئي ــدعم  ا حــدَّدهتيت ال ــدول األعــضاء ل  ال

النتائج القابلة للقياس والفعالية من حيـث التكلفـة والـشفافية           التنفيذ و  تشمل النموذج التمويلي 
 اهلامة األخرى اليت أُثريت بشأن النموذج التمـويلي واسـترداد كامـل             املسائلومن  . تدامةواالس

 إىل مجع معلومـات تيـسِّر اسـتعراض أثـر اسـترداد كامـل التكـاليف؛ واحلاجـة                   التكاليف احلاجةُ 
عـات املخـصَّص لتكـاليف دعـم الـربامج وتنفيـذها مقابـل              ضاحات بشأن جـزء الترب    إىل تقدمي إي  
 احلـوار  مواصـلة ص لتنفيذ األعمال اجلوهرية وتقدمي املساعدة التقنية؛ واحلاجـة إىل       اجلزء املخصَّ 

مــع الــدول األعــضاء واملواظبــة علــى إطالعهــا علــى مــدى اســتدامة املكاتــب والــربامج التابعــة    
للمكتب املعين باملخـدِّرات واجلرميـة وإشـراكها يف هـذه املـسائل؛ واحلاجـة إىل إيـضاح مـا مييِّـز               

ها عـن األمـوال املرصـودة لـسدِّ تكـاليف      طلوب استرداد كامـل التكـاليف فيمـا خيـصُّ    األموال امل 
دعم الـربامج؛ واحلاجـة إىل إبقـاء التكـاليف العامـة عنـد حـدِّها األدىن؛ واحلاجـة إىل اسـتعراض               

استرداد كامـل التكـاليف علـى رصـيد صـندوق برنـامج األمـم املتحـدة                 النموذج التمويلي و  أثر  
  . للمخدِّرات وصندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةللمراقبة الدولية

ورحَّــب أحــد املــتكلِّمني باملعلومــات اإلضــافية املقدَّمــة بــشأن اســتخدام األمــوال العامــة      -١٢
ه أعـرب أيـضاً عـن شـواغل بـشأن      دِّ تكاليف دعم الـربامج، بيـد أنَّـ   الغرض واألموال املرصودة لس   
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علقة بتكاليف دعم الربامج املطلوبة يف امليزانية من أجل التنفيـذ احمللـي للمعـايري             املوارد اإلضافية املت  
سة، وطلــب أن  لتخطــيط املــوارد يف املؤسَّــ"أوموجــا"احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام ومــشروع  

رات واجلرميـة تزويـد اجلهـات املاحنـة مبعلومـات عـن اسـتخدام هـذه                 يواصل املكتب املعـين باملخـدِّ     
ــوال ــة للمكتـــب املعـــين    إىل أنَّ تزايـــد التربأيـــضاً وأُشـــري .األمـ ــات املخصَّـــصة الغـــرض املقدَّمـ عـ

باملخــدِّرات واجلرميــة يعــدُّ دلــيالً علــى ثقــة اجلهــات املاحنــة وعلــى أنَّ املكتــب املعــين باملخــدِّرات    
ه استراتيجي صحيح ينطوي علـى هنـج برنـاجمي متكامـل ومنـوذج للتمويـل                واجلرمية قد أخذ بتوجُّ   

وأُشـري إىل نوعيـة التقـارير املقدَّمـة باعتبارهـا حـافزاً للجهـات        . ئم على استرداد كامل التكاليف  قا
  .املاحنة على تقدمي مزيد من املسامهات املخصَّصة الغرض بشروط ميسَّرة

ة مـتكلِّمني أيـضاً إيـضاحات بـشأن مـسائل أخـرى متعلقـة بامليزانيـة املدجمـة              وطلب عدَّ   -١٣
زُّع اجلغـرايف والتـوازن اجلنـساين ملـوظفي املكتـب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة،          بـالتو صل مثالً تتَّ

فـرع  املعقـودة برعايـة     والوظائف اإلضافية املدرجة يف امليزانية، واجتماعات بعض أفرقة اخلرباء          
تقــدمي حملــة إمجاليــة عــن النفقــات جممَّعــة وفقــاً لطبيعتــها، ومــوجز   كمــا طلبــوا منــع اإلرهــاب، 

ظـات علـى إنـشاء وظـائف جديـدة          عـن حتفُّ  تكلِّمني   وأعرب أحـد املـ     .جلهات املاحنة مبسامهات ا 
طلـب  و،  " واإلدارة يالتوجيـه التنفيـذ   "لة من األموال العامة الغرض يف باب امليزانية املعنـون           مموَّ

  . ما ينطوي عليه عدم إنشاء تلك الوظائف من خماطر حمتملة توضيحزيادةإىل األمانة 
 أن يـويل املكتـب املعـين باملخـدِّرات           متكلِّمني ملـسائل أخـرى منـها طلـبُ         ةوتطرَّق عدَّ   -١٤

واجلرمية درجة عاليـة مـن األولويـة لتنفيـذ الـربامج اإلقليميـة وتقـدمي تقـارير عـن التقـدُّم احملـرز،                        
  .ية يف صياغة برامج املكتب الدور الذي تضطلع به البلدان املتلقِّتعزيز وطلُب

    
     اللجنةخذتهالذي اتَّ اإلجراء  - باء  

ديــسمرب  / كــانون األول ١٢جلــستها األوىل املعقــودة يف   يف أحاطــت اللجنــة علمــاً،     -١٥
، الـذي ُمـدِّدت بـه واليـة الفريـق      ٢٠١٣/٢٤٦، مبقرَّر اجمللس االقتصادي واالجتماعي      ٢٠١٣

العامــل احلكـــومي الــدويل الـــدائم املفتــوح بـــاب العــضوية املعـــين بتحــسني حوكمـــة مكتـــب      
دوريت جلنــة جــزء ة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة ووضــعه املــايل حــىت موعــد عقــد  املتحــد األمــم

، وانتخبـت   ٢٠١٥ل مـن عـام      املخدِّرات وجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف النـصف األو              
 رئيـسني للفريـق العامـل       )إسبانيا( وإغناثيو بايلينا رويث     )مجهورية إيران اإلسالمية  ( رضا جنفي 

قـرار جلنـة منـع اجلرميـة        مرفـق    و ٥٢/١٣قـرار جلنـة املخـدِّرات       مرفق  ت املبيَّنة يف    وفقاً لإلجراءا 
  .١٨/٣والعدالة اجلنائية 
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، ٢٠١٣ديـسمرب   / كـانون األول   ١٣املعقـودة يف     يف جلستها الثانية     ،واعتمدت اللجنة   -١٦
ة ميزانيـــة صـــندوق برنـــامج األمـــم املتحـــدة للمراقبـــة الدوليـــ "حـــاً معنونـــاً مـــشروع قـــرار منقَّ

الع علـى الـنص،     لالطِّـ . (ا، بـصيغته املعدَّلـة شـفوي      "٢٠١٥-٢٠١٤للمخدِّرات لفترة الـسنتني     
  .)٥٦/١٧انظر الفصل األول، الباب باء، القرار 
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      الفصل الثالث
    واخلمسنيالسابعةجلنة املخدِّرات ت لدورة جدول األعمال املؤقَّ    

، ٢٠١٣ديـسمرب  / كـانون األول ١٣يف  جلستها الثانية املعقـودة    خالل ،نظرت اللجنة   -١٧
  جلنــة املخــدِّراتت لــدورةجــدول األعمــال املؤقَّــ "وعنوانــه مــن جــدول األعمــال، ٩يف البنــد 

صلة بتنظـيم اجلـزء     انتباه اللجنة إىل املسائل املتَّ     ووجَّه وعرض الرئيس البند     ".السابعة واخلمسني 
لـو املكـسيك وكنـدا وفرنـسا واهلنـد          ممثِّوتكلَّـم   . الرفيع املستوى من دورهتا الـسابعة واخلمـسني       

  .وهولندا وإسرائيل والصني وأستراليا واالحتاد الروسي ومجهورية إيران اإلسالمية وباكستان
    

    املداوالت  - ألف  
     واخلمسني وغري ذلك من الترتيباتالسابعةة الدورة مدَّ  - ١  

ــرئيُس  -١٨ ــتذكر الـ ــاَق االتِّاسـ ــاع الـــذي عُ ،فـ ــدورتني يف   الـــذي متَّ يف االجتمـ ــد بـــني الـ قـ
مـن يـوم اخلمـيس       واخلمسني   جلنة املخدِّرات السابعة   دورة   ُتعقد، على أن    ٢٠١٣مايو  /أيار ٨

الرفيع املـستوى   عقد االستعراض   وسُي. ٢٠١٤مارس  / آذار ٢١مارس إىل يوم اجلمعة     /آذار ١٣
قة ، مع إجراء مشاورات غري رمسيـة سـاب        ٢٠١٤مارس  / آذار ١٤ و ١٣يومي اخلميس واجلمعة    

، سـُيعقد اجلـزء العـادي مـن دورة جلنـة          ومـن مثَّ  . ٢٠١٤مـارس   / آذار ١٢للدورة يوم األربعـاء     
مـارس  / آذار ٢١مارس إىل يوم اجلمعـة      / آذار ١٧املخدِّرات السابعة واخلمسني من يوم االثنني       

 كـانون  ٥ و٤جلنة املخدِّرات الـسابعة واخلمـسني املـستأنفة يـومي     دورة واقُترح عقد   . ٢٠١٤
كـانون   ١١ اجتماعـه يف  خـالل  علـى توصـية مـن املكتـب املوسَّـع            ، بناءً ٢٠١٤ديسمرب  /األول
  .٢٠١٣ديسمرب /األول
يكـون املوعـد األقـصى لتقـدمي مـشاريع      ، ٥٥/١ه، وفقاً ملقرَّر اللجنة   أنَّ ر أيضاً ذِكواسُت  -١٩

قبـل شـهر   ، مـن حيـث املبـدأ،        املراد النظر فيها خالل اجلزء العـادي مـن دورة اللجنـة           القرارات  
  . واخلمسنيالسابعة فيما خيص الدورة ٢٠١٤فرباير / شباط١٣بدء الدورة، أي من 

    
    التحضري للجزء الرفيع املستوى لدورة جلنة املخدِّرات السابعة واخلمسني  - ٢  

ف االستعراض الرفيع املـستوى مـن        على أن يتألَّ    نصَّ ٥٦/١٢اسُتذكر أنَّ قرار اللجنة       -٢٠
التقدُّم احملرز والتحدِّيات القائمة يف جمـال تنفيـذ اإلعـالن الـسياسي وخطـة      "مناقشة عامة بشأن   

العمل بشأن التعاون الدويل صوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة مـشكلة املخـدِّرات             
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 لتنظــيم ووفقــاً. ، ومــن مناقــشات موائــد مــستديرة بــشأن األجــزاء الثالثــة خلطــة العمــل"العامليــة
ني يف املناقشة العامة بإجراء قرعة خالل اجتمـاع ُيعقـد   لِّمستوضع قائمة املتك  ح،  األعمال املقترَ 

 تتجـاوز كلمتـهم     مني أالَّ مجيع املتكلِّ وسُيطلب إىل   . ٢٠١٤فرباير  /فيما بني الدورتني يف شباط    
ى النـواب الثالثـة لـرئيس اجلـزء الرفيـع املـستوى رئاسـة مناقـشات املوائـد              وسـيتولَّ . مخس دقائق 
ع اجملموعــات اإلقليميــة للمــشاركة يف مناقــشات املوائــد املــستديرة بــإجراء   وزَّ وســُتاملــستديرة،

 ت رؤسـاء مناقـشات املوائـد املـستديرة مـوجزا     وسـيعدُّ . قرعة خالل اجتمـاع للمكتـب املوسَّـع     
 خالل جلسة عامة تعقدها اللجنـة قبـل اختتـام           امن نقاط لعرضه  هذه املناقشات    ما مشلته    ألهمِّ

وقـد وافـق املكتـب املوسَّـع يف         . ولن تكون املوجزات موضع مفاوضات    ملستوى،  اجلزء الرفيع ا  
ــشرين األول ٣٠ ــوبر /تـ ــدَّ  ٢٠١٣أكتـ ــذكِّرة أعـ ــى مـ ــرح    علـ ــيم املقتـ ــشأن التنظـ ــة بـ هتا األمانـ

، وأُتيحـت خـالل   )E/CN.7/2014/13(الرفيع املستوى لدورة اللجنة الـسابعة واخلمـسني     للجزء
  .الدورة املستأنفة

لرئيس إىل املفاوضات اجملراة خالل الفترة املمتدة بني الدورتني بـشأن اإلعـالن            وأشار ا   -٢١
 بقـرار   الوزاري املشترك الوجيز املراد إصداره عنـد اختتـام االسـتعراض الرفيـع املـستوى، عمـالً                

ة إىل تقدمي اقتراحـات وتعقيبـات ومالحظـات بـشأن           ودعا مجيع الوفود املهتمَّ   . ٥٦/١٢اللجنة  
 يف  أكتـوبر، ومـن مثَّ    / تـشرين األول   ٤ ُوزِّع يف    ، الـذي   املتعلـق بالوثيقـة اخلتاميـة      ح الـرئيس  مقتَر

ديسمرب، للنظر فيها قبل االجتمـاع املزمـع عقـده بـني     / كانون األول  ٦صيغة منقَّحة ُوزِّعت يف     
  .٢٠١٤يناير / كانون الثاين١٤الدورتني يف 

    
    سابعة واخلمسنيالتحضري للجزء العادي من دورة جلنة املخدِّرات ال  - ٣  

ــأنَّ املكتــب املوسَّــع وافــق، فيمــا خيــص البنــد       -٢٢ ــرئيس ب  مــن جــدول األعمــال  ٨أفــاد ال
خــذ املناقــشات شــكل حلقــات نقــاش تفاعليــة، مبــشاركة خــرباء ت، علــى التوصــية بــأن تتَّاملؤقَّــ

 دوراملوضــوع احملــوري حللقــات النقــاش، بوفيمــا يتعلــق . تعيِّنــهم خمتلــف اجملموعــات اإلقليميــة
اجملموعــات اإلقليميــة وفــرادى الــدول األعــضاء، لكــنَّ  عــدد مــن التعليقــات واالقتراحــات مــن  

  .فاق على توصية مشتركةاملكتب املوسَّع مل يتمكَّن من التوصل إىل اتِّ
ــاش       -٢٣ ــات النق ــني املواضــيع املقترحــة حللق ــن ب ــسألة    "وم ــك م ــا يف ذل ــواد، مب ــة امل جدول
ــؤثِّ ــدة املـ ــسانية اجلديـ ــنُُّهج"و، "رات النفـ ــصدِّ اجل الـ ــدة للتـ ــة  ديـ ــدِّرات العامليـ ــشكلة املخـ " ي ملـ

جــري عقــب ومل يفــض احلــوار الــذي أُ". تعــاطي املخــدِّراتبــشأن الدراســات االستقــصائية "و
ــرئيس إىل أنَّ املــسألة تتطلــب  . فــاق يف اآلراء بــشأن خمتلــف املقترحــات اتِّذلــك إىل  فخلــص ال

  . الدورتنيمواصلة املناقشات خالل الفترة املمتدة بني
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ووافقت اللجنة على التوصية اليت قـدَّمها املكتـب املوسَّـع بـشأن إضـافة عبـارة جديـدة                 -٢٤
ــد   ــوان البن ــصَّ   مــن جــدول األعمــال املؤقَّــ  ٩إىل عن ــسابعة واخلمــسني، ليــصبح ن ــدورة ال ه ت لل

تنفيـذ اإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية            : "يلـي  كما
رات الرفيـع  متابعـة اسـتعراض جلنـة املخـدِّ    : لة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية     متكام

ة بـشأن مـشكلة املخـدِّرات العامليـة، املزمـع           دورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـ      املستوى، متهيداً للـ   
  ".٢٠١٦عقدها يف عام 

    
    خذته اللجنةاإلجراء الذي اتَّ  - باء  

ــرَّ  -٢٥ ــة، يف جتأق ــودة يف    اللجن ــة املعق ــستها الثاني ــسمرب / كــانون األول١٣ل ، ٢٠١٣دي
  .املواعيد واآلجال والترتيبات املشار إليها أعاله فيما خيص دورهتا السابعة واخلمسني
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      الفصل الرابع
    مسائل أخرى    
    املداوالت    

، ٢٠١٣ديـسمرب  / كـانون األول ١٣ جلستها الثانية املعقـودة يف   خاللنظرت اللجنة،     -٢٦
هـذا  مـةً عـن   مقدِّوعـرض الـرئيس   . "مسائل أخـرى " من جدول األعمال، وعنوانه   ١٠ البند   يف

  .لو املكسيك وكندا واالحتاد الروسي وفرنسام ممثِّوتكلَّ. البند
 / الذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة يف أيلـول    ٦٨/١ الرئيس انتباه اللجنة إىل القرار     ووجَّه  -٢٧

ــبتمرب  ــس ا  ٢٠١٣س ــز اجملل ــشأن تعزي ــاعي  ب ــصادي واالجتم ــا   . القت ــة يف دورهت وأُتيحــت للجن
ن معلومــات تتــضمَّ) E/CN.7/2013/CRP.7-E/CN.15/2013/CRP.13(املــستأنفة ورقــة اجتمــاع  

. عـن التــأثري احملتمـل لتنفيـذ القــرار علـى عمـل اللجــان الفنيـة، مبـا فيهــا جلنـة املخــدِّرات        مـسبقة  
   .لشأن حال توافرهايف هذا امعلومات إضافية  بأيِّوستزوَّد اللجنة 

وأشار أحد املتكلِّمني إىل إنشاء اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي حملفـل سياسـي رفيـع                   -٢٨
رات، بـالنظر   ى جلنـة املخـدِّ    ا قد يفضي أيـضاً إىل تبعـات علـ         املستوى معين بالتنمية املستدامة، ممَّ    

وطلـب  . ة لألمـم املتحـدة    يـ ها معنية مبسألة تكامـل اخلطـط االجتماعيـة واالقتـصادية والبيئ           إىل أنَّ 
 خــاذ أيِّرات قبــل اتِّ معلومــات إضــافية عــن تلــك التطــوُّمتكلِّمــون آخــرون تزويــد اللجنــة بــأيِّ

  .إجراء ملموس بشأهنا
ي، وحـثَّ     إىل أمهية مكافحة املخـدِّرات يف منطقـة املثلـث الـذهب           وأشار أحد املتكلِّمني      -٢٩

رات يف  رة التفـاهم بـشأن مكافحـة املخـدِّ        مكتب املخدِّرات واجلرميـة علـى مواصـلة دعـم مـذكِّ           
  . اإلقليمي اخلاص جبنوب شرقي آسياهمنطقة امليكونغ دون اإلقليمية الكربى يف سياق برناجم

 املشاركني باالجتماع املزمع أن يعقده جملس األمن برئاسـة           سائر وأبلغ أحد املتكلِّمني    -٣٠
املنظَّمـة عـرب الوطنيـة يف منطقـة غـرب أفريقيـا        جار باملخدِّرات واجلرميـة     فرنسا بشأن مسألة االتِّ   

 .والساحل
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      الفصل اخلامس
     واخلمسني املستأنفةالسادسةاعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا     

ــةُ، يف جلــستها الثانيــة املعقــودة يف     -٣١ ، ٢٠١٣ديــسمرب / كــانون األول١٣اعتمــدت اللجن
 مــن جــدول ٣ه املتعلــق بالبنــد  وجــزأ،إلداريــةواملــسائل ااملتعلــق بتنظــيم الــدورة  تقريرهــا  جــزء

 واعتمدت اللجنة أيضاً مشروع مقـرَّر مقـدَّم مـن    .)Add.6 و E/CN.7/2013/L.1/Add.5 (األعمال
الرئيس بشأن تقرير جلنة املخـدِّرات عـن أعمـال دورهتـا الـسادسة واخلمـسني املـستأنفة، ليعتمـده          

وقـرَّرت  ) ص، انظر الفصل األول، الباب ألفالع على النلالطِّ(اجمللس االقتصادي واالجتماعي    
  . مبساعدة من املقرِّربوضع هذا التقرير يف صيغته النهائية هاف رئيس أن تكلِّاللجنة أيضاً
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      الفصل السادس
     اإلداريةواملسائلتنظيم الدورة    

    هتاافتتاح الدورة ومدَّ  -ألف  
ــة    -٣٢ ــدت جلن ــا خــدِّراتاملَعق ــسادسة دورهت ــومي     واخلمــسنيال ــا ي ــستأنفة يف فيين    ١٢امل
  .٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٣و

ــرَّر اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، يف مقــرَّره     -٣٣ عقــد " املعنــون ٢٠١١/٢٥٩وقــد ق
جلــسات مــشتركة يف إطــار الــدورات املــستأنفة للجنــة املخــدِّرات وجلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة 

، ٢٠١١ منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، اعتباراً من عـام          ، أن تعقد جلنة املخدِّرات وجلنة     "اجلنائية
ا للنظــر يف البنــود املدرجــة يف جلــسات مــشتركة يف إطــار دوراهتمــا املــستأنفة ُتخــصَّص حــصري

 أعمــال اللجنــتني، وذلــك بغيــة تزويــد مكتــب األمــم املتحــدة املعــين اجلــزء العملــي مــن جــدويلْ
صل باملـسائل اإلداريـة     بـشأن الـسياسة العامـة فيمـا يتَّـ         باملخدِّرات واجلرمية بتوجيهـات متكاملـة       

 عقــد  ممارسـةُ وقـرَّر اجمللـس أيـضاً أن تـستمرَّ    . واملـسائل املتعلقـة بامليزانيـة واإلدارة االسـتراتيجية    
دورات مستأنفة متتالية للجنتني لـتمكني كـل منـهما مـن النظـر، خـالل جلـسات منفـصلة، يف                     

  .من جدول أعماهلاالبنود املدرجة يف اجلزء املعياري 
ووفقاً لذلك املقرَّر، عقدت جلنةُ املخدِّرات جلستني مـشتركتني مـع جلنـة منـع اجلرميـة                  -٣٤

 بغيـة النظـر     ديـسمرب، / كـانون األول   ١٢،  والعدالة اجلنائية يف اليوم األول من الـدورة املـستأنفة         
  . من جدويل أعمال اللجنتني٣يف البند 

ــى    -٣٥ ــسة األوىل، ألق ــةًةًكلمــويف اجلل ــتني   افتتاحي ــسا اللجن ــةً  . رئي ــى كلم ــا ألق ــكم ل  ممثِّ
 عـن   نيابـةً (عبة العمليات يف املكتب املعين باملخدِّرات واجلرميـة          والصني ومدير شُ   ٧٧جمموعة الـ 

  ).املدير التنفيذي للمكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية
    

    احلضور  - باء  
ــستأنفة ممثِّ    -٣٦ ــسادسة واخلمـــسني املـ ــدورة الـ ــضر الـ ــو حـ ــة  ٤١لـ ــضواً يف اللجنـ ــةً عـ  دولـ

كما حضرها مراقبون عـن دول أخـرى أعـضاء يف األمـم املتحـدة           ).  دولةً ١٢حيضر ممثِّلو    ومل(
ة دوليــة  وممثِّلــون لكيانــات تابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة ومراقبــون عــن منظمــات حكوميــ         

 .كني قائمة باملشارE/CN.7/2013/INF/3د يف الوثيقة وتر. ومنظمات غري حكومية
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    الوثائق  - جيم  
 قائمـة بالوثـائق املعروضـة علـى اللجنـة يف            E/CN.7/2013/CRP.6/Add.1ترد يف الوثيقة      -٣٧

  .دورهتا السادسة واخلمسني املستأنفة
    

     املستأنفة واخلمسنيالسادسةاختتام الدورة   - دال  
ئـيس اللجنــة   رديـسمرب، أدىل / كـانون األول ١٣املعقــودة يف للجنـة،  يف اجللـسة الثانيـة     -٣٨

  .بكلمة ختاميةعبة اإلدارة يف املكتب ومدير ُش
  


