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  اتخدِّرامل جلنة
  املستأنفة واخلمسون السادسة الدورة
  ٢٠١٣ ديسمرب/األول كانون ١٣- ١٢ فيينا،
  األعمال جدول من ٣ البند
   اتخدِّرامل برنامج إىل العامة السياسة بشأن توجيهات تقدمي
   واجلرمية، اتخدِّربامل املعين املتحدة األمم ملكتب التابع

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

  اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جلنة
  املستأنفة والعشرون الثانية الدورة
  ٢٠١٣ ديسمرب/األول كانون ١٣- ١٢ فيينا،
  األعمال جدول من ٣ البند

  وامليزانية االستراتيجية اإلدارة مسائل
  اإلدارية والشؤون

      
 املعين العضوية املفتوح الدائم الدويل احلكومي العامل الفريق عمل    

 واجلرمية اتخدِّربامل املعين املتحدة األمم مكتب حوكمة بتحسني
      املايل ووضعه

      األمانة من مذكّرة    
      إضافة    

  صملخَّ  
 ،٢٠١٣/٢٤٦ واالجتمـاعي  االقتـصادي  اجمللـس  رقـرَّ مب عمالً رةاملذكّ هذه تعدَّأُ  
 املعـين  العـضوية  املفتـوح  الـدائم  الـدويل  احلكومي العامل الفريق والية اجمللس فيه مدَّد الذي

 حــىت املــايل ووضــعه واجلرميــة اتخــدِّربامل املعــين املتحــدة األمــم مكتــب حوكمــة بتحــسني
 ٥٢/١٣ اتخـــدِّرامل نـــةجل بقـــراراتعمـــالًوكـــذلك،٢٠١٥عـــاممـــناألول النـــصف
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 ١٨/٣ اجلنائيـــة والعدالـــة اجلرميـــة منـــع جلنـــة وقـــرارات ٥٦/١١و ٥٤/١٧و ٥٤/١٠و
 بــني مــا الفتــرة يف العامــل الفريــق عمــل املــذكّرة هــذه وتــشمل .٢٢/٢و ٢٠/٩و ٢٠/١و
 جلنـة  إىل ماقـدَّ  املتـشاركني  الرئيـسني  أنَّ ومع .٢٠١٣ سبتمرب/أيلول ٣٠و فرباير/شباط ١
 غايـة  إىل العامـل  الفريـق  عمـل  عـن  شـفوياً  تقريراً واخلمسني السادسة دورهتا يف اتخدِّرامل

ــباط ١١ ــر/شـ ــإنَّ ،٢٠١٣ فربايـ ــك فـ ــرد املعلومـــات تلـ ــضاً تـ ــذا يف أيـ ــر هـ  حـــىت التقريـ
  .الصورة تكتمل

        
    املداوالت  -أوالً  

ــُق عقــد ،٢٠١٣ ســبتمرب/أيلــول ٣٠ إىل فربايــر/شــباط ١ مــن املمتــدة الفتــرة يف  -١  الفري
 املتحـدة  األمـم  مكتـب  حوكمـة  بتحسني املعين العضوية املفتوح الدائم الدويل احلكومي العامل
. واحـداً  رمسيـاً  واجتماعـاً  رمسيـة  غـري  اجتماعـات  ثالثـةَ  املايل ووضعه واجلرمية اتخدِّربامل املعين

 دياالقتـصا  اجمللـس  أقـّره  حسبما أعماله، جدول بنود ضمن املندرجة املسائل يف النظر وواصل
 اجلرميـة  منـع  وجلنـة  ٥٢/١٣ قرارهـا  يف اتخـدِّر امل وجلنة ٢٠١٣/٢٤٦ مقّرره يف واالجتماعي

ــة  وكــذلك القــرارات بتلــك املرفقــة لالختــصاصات ووفقــاً ،١٨/٣ قرارهــا يف اجلنائيــة والعدال
 منـع  جلنـة  وقـرارات  ٥٦/١١و ٥٤/١٧و ٥٤/١٠ اتخدِّرامل جلنة قرارات يف الواردة األحكام
  .٢٢/٢و ٢٠/٩و ٢٠/١ اجلنائية الةوالعد اجلرمية

 علـى  ٢٠١٣ فربايـر /شـباط  ١ يف ُعقـد  الـذي  الرمسي اجتماعه يف العامل الفريق ووافق  -٢
 اجلرميـة  منـع  وجلنـة  واخلمـسني  الـسادسة  دورهتـا  يف اتخـدِّر امل جلنـة  فيها ستنظر اليت التوصيات
 واليتــها متديــد قبيــل مــن جوانــب تــشمل والــيت والعــشرين الثانيــة دورهتــا يف اجلنائيــة والعدالــة

 األمــم مكتــب داخــل متكامــل برنــاجمي هنــج واعتمــاد التقيــيم ممارســة ترســيخ علــى والتــشجيع
 أعمــال واسـتعراض  املــايل املكتـب  بنيـان  وتعزيــز )املكتـب ( واجلرميـة  اتخــدِّربامل املعـين  املتحـدة 
ــق ــل الفري ــن العام ــث م ــشكل حي ــيم ال ــد .والتنظ ــاَع ســبقت وق ــالثُ االجتم ــن جــوالت ث  م

  .التوصيات ملناقشة يناير/الثاين كانون ٣٠و ٢٤و ١٨ يف" جانبية رمسية غري "مشاورات
ــالل  -٣ ــاع وخـ ــذي االجتمـ ــدُع الـ ــباط ١١ يف قـ ــر،/شـ ــتُع فربايـ ــائج رضـ ــة النتـ  األوليـ

 للفتــرة للمكتــب التــابع اهلــادئ واحملــيط آســيا لــشرق اإلقليمــي الربنــامج إلطــار املــستقل للتقيــيم
 ،مجـاالً إو .بـشأهنا  تعليقـات  مقـدِّ وُت النقـاش  مـن  مبزيـد  األعضاء دولال لتتناوهلا ٢٠١٢-٢٠٠٩

 هـا أنَّ كمـا  لمكتـب ل التابعـة  الـسياسات  أطـر  مـن  غريهـا  مـع  متوافقـة  الوثيقة أنَّ التقييم من نتبيَّ
ــ إطــاراً تتــيح  أفــضل حنــو علــى باالســتجابة لــه يــسمح ممــا املنطقــة، يف املكتــب ألنــشطة سقاًمّت
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 نتيجـة  قتتحقَّـ  مل رمبا ربنامجال من األولية عاتالتوقُّ أنَّ املشاركون حظوال. الوطنية لألولويات
 وقـدَّم  .باإلشـادة  جـدير  املنطقة يف به املضطلع داجليِّ العمل أنَّ من الرغم على التمويل يف نقص
 الــربامج عــن تقــارير بتقــدمي يتعلــق مــا يف الراهنــة احلالــة عــن إيــضاحياً عرضــاً األمانــة عــن لممثِّــ

 أول تكــون أن عاملتوقَّــ مــن أنَّ العامــل الفريــق أبلــغ كمــا. للمكتــب التابعــة واإلقليميــة يــةالقطر
 القطريــة الــربامج مجيــع بــشأن النتــائج علــى القائمــة الــربامج عــن التقــارير مــن كاملــة جمموعــة
 دورة يف النظـر  يف الـشروع  الفريـق  بوسـع  أنَّ إىل وأُشـري  .٢٠١٤ عـام  لولحب متاحة واإلقليمية

 جبمـع  الـصلة  ذات القـضايا  وعـن  الـربامج  تنفيـذ  مـدى  عـن  تقـارير  بانتظـام  خالهلـا  تقـدَّم  سنوية
 القـراءة  سـهلة  مـة املقدَّ التقـارير  تكـون  أن إىل احلاجـة  علـى  كـذلك  املشاركون دوشدَّ .األموال
 نَّإ إذ ،حمــدد برنــامج كــل إطــار يف قــةاحملقَّ امللموســة النتــائج عــن معلومــات نتتــضمَّ أن وعلــى
 فرقـة  عـن  املستجدات آخر األمانة متوقدَّ .األطراف الدول من التمويل جلب شأنه من ذلك

 واالجتـــار الوطنيـــة عــرب  املنظَّمـــة باجلرميـــة املعنيــة  املتحـــدة األمـــم منظومــة  نطـــاق علـــى العمــل 
 يف العـــام األمـــني أنـــشأها الـــيت واالســـتقرار، األمـــن دانيهـــدِّ خطـــرين باعتبارمهـــا اتخـــدِّربامل
ــام ــدف. ٢٠١١ ع ــة وهت ــل فرق ــذه العم ــيت ه ــشترك ال ــتها يف ي ــبامل رئاس ــشؤون وإدارة كت  ال

 املنظمـة  للجرميـة  للتـصدي  املنظومـة  نطـاق  علـى  تدابري إعداد إىل العامة لألمانة التابعة السياسية
 مثـل  وثـائق  بـشأن  للتـشاور  منتـدى  تتيحأهنا   كما ،اتخدِّربامل واالجتار الوطنية للحدود العابرة

 مل العمـل  فرقـة  أنَّ حـني  ويف .املكتـب  هبـا  يقـوم  الـيت  الوطنية عرب املنظَّمة اجلرمية خطر تقييمات
 الـصعيد  علـى  الربجمـة  يف أو املشتركة املساعدة تقدمي ويف العملياتية باألنشطة القيام يف بعد تبدأ

 خمتلـف  يف التجـارب  وتقاسـم  الـسياساتية  املسائل مناقشة هلا يتيح موقعها فإنَّ ،بانتظام القطري
 أهنـم  وإىل املكتـب  واليـة  يف حموريـاً  دوراً يتـؤدّ  العمـل  فرقة أنَّ إىل املشاركون وأشار .اطقاملن

  .منتظم بشكل اأنشطته حول معلومات يهمتلقّ يتواصل أن يف يأملون
 اجلــدول علــى العامــل الفريــق وافــق يونيــه،/حزيــران ٢٠ يف املنعقــد االجتمــاع وخــالل  - ٤

 دورة تغطيـة  إىل يهـدف  الذي ،٢٠١٤- ٢٠١٣ للفترة ؤقتامل عمله وبرنامج الجتماعاته الزمين
 التقيـيم  نتـائج  ويف املاليـة  وإدارتـه  التمويلي وضعه يف النظر وإىل املكتب لربامج سنوية استعراضية
 الـشكل  حيـث  مـن  أعمالـه  العامل الفريق استعرض كما .الرقابة هيئات عن الصادرة والتوصيات
 يف رئيـسياً  دوراً يـؤدي  العامل الفريق أنَّ الصدد هذا يف ولوحظ .فعاليتها حتسني هبدف والتنظيم
 املكتــب بعمــل إمجــاالً األعــضاء الــدول تعريــف بإمكانــه ألنَّ األمــوال جلمــع املكتــب جهــود

 .اللجنـتني  إىل ملموسـة  توصـيات  تقـدمي  يتواصـل  أن يف األمـل  عن وأُعرب .التمويلية واحتياجاته
ــة عرضــت كمــا ــامج األمان ــشرق اإلقليمــي الربن ــرة آســيا ل ــذي، ٢٠١٥- ٢٠١٣ للفت ــشمل ال  ي

 االجتــار ذلــك يف مبــا املــشروع غــري واالجتــار الوطنيــة للحــدود العــابرة املنظمــة اجلرميــة مكافحــة
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 تتــسم اجلنائيــة للعدالــة نظــم إلقامــة والتــرويج اإلرهــاب؛ ومنــع الفــساد؛ ومكافحــة ات؛خــدِّربامل
 وعالجــه؛ اتخــدِّرامل تعــاطي مــن والوقايــة اإلنــسانية؛ االعتبــارات وتراعــي واإلنــصاف بالكفــاءة
 حـوار  عـن  الربنـامج  يف دتُحـدِّ  الـيت  األولويـات  ونتجـت  .األيـدز /البشرية املناعة نقص وفريوس
 التركيـز  انـصبَّ  وقـد  .دولـيني  وشـركاء  املـدين  واجملتمـع  املعنيـة  احلكومات مع وشامل موضوعي

 اعتمــاد ضــرورة وعلــى املنطقــة يف اجلرميــة تطرحهــا الــيت للتحــديات للحــدود العــابر البعــد علــى
 .اإلقليمـي  الـصعيد  علـى  التعـاون  تعزيـز  هبدف الوطين الصعيد على الفعَّ لتنفيذ الالزمة الصكوك
 يف للمكتـب  التنفيـذي  املـدير  مع عقداه قد كانا الذي االجتماع إىل املتشاركان الرئيسان وأشار
 املكتــب بــني والتحــاور التعــاون تعزيــز كيفيــة مــسألة خاللــه ناقــشوا والــذي يونيــه/حزيــران ١٩

 فيمـا  خاصـة  ،٢٠١٥- ٢٠١٣ للفتـرة  اجملـّددة  واليتـه  إطـار  يف عملـه  تيـسري  بغيـة  العامـل  والفريق
  .استدامة وأكثر ؤللتنّب قابلية أكثر حنو على املكتب متويل ضمان حنو دماًقُ باملضي يتعلق
 الرئيـسية  النتـائج  األمانـة  عرضـت  سـبتمرب، /أيلـول  ٣٠ يف عقـد  الذي االجتماع وخالل  - ٥

 التحـــديات مبختلـــف يتعلـــق وفيمـــا .اجملـــاورة والبلـــدان ألفغانـــستان اإلقليمـــي للربنـــامج احلاليـــة
 أفغانــستان، هبــا متــر كانــت الــيت االنتقاليــة املرحلــة ســياق يف املطروحــة والــسياسية االســتراتيجية

 التركيـز  بغيـة  اإلقليمـي  جالربنام إطار يف االستراتيجية الناحية من يعمل سوف املكتب أنَّ أُوضح
ــاون جمـــاالت علـــى ــة قبيـــل مـــن، الرئيـــسية التعـ ــواد وتقاســـم الـــسالئف، مراقبـ  واملعلومـــات املـ

 علـى  وعـالوة  .اجلنائيـة  املـسائل  يف اإلقليمي التعاون عن فضالً األموال، وتدفقات االستخباراية،
 يف عاملــة أخــرى ئيــسيةر آليــات مــع وثيقــاً تزامنــاً متــزامن اإلقليمــي الربنــامج أنَّ لــوحظ ذلــك،
 أخـرى  كيانـات  ومـع  الـصلة،  ذات اإلقليميـة  واملبادرات املنظمات مع جارٍ التعاون وأنَّ املنطقة،
 مبـا  التمـويلي،  املكتـب  وضـع  عـن  معلومات للوفود متوقُدِّ .شريكة وبلدان املتحدة لألمم تابعة
 الغـرض،  العامـة  والاألمـ  وخفـض  الغـرض  صةاملخصَّـ  األمـوال  يف الزيـادة  عـن   معلومات ذلك يف

ــل اجتــاه وعــن ــار يف االخنفــاض حنــو التموي ــة إط ــة امليزاني ــة وأبلغــت .العادي ــشاركني األمان  يف امل
 .٢٠١٥- ٢٠١٤ للفتـرة  اعتمـاده  املتوقع من جديد متويل منوذج إىل املقترح باالنتقال االجتماع

 الربنــاجمي الــدعم تكــاليف ألمــوال هبــا املــسموح االســتخدامات حــول إيــضاحات متقُــدِّ كمــا
 ميكـن  كيـف  توضـح  أمثلـة  متوقُـدِّ  والـربامج،  املـشاريع  يف بالكامـل  التكـاليف  االسترداد وحول
 املـسألة  هذه مناقشة ملواصلة استعدادها عن األمانة وأعربت .عملياً اجلديد التمويل منوذج تطبيق
 املوّحـدة  مليزانيةا بشأن إجراءات اللجنتان تتخذ أن قبل القادمة، العامل الفريق اجتماعات خالل

 كــانون يف ســتنعقد الــيت املــستأنفة دوراهتمــا خــالل ٢٠١٥- ٢٠١٤ الــسنتني لفتــرة املقترحــة
 تـتم  أن أمهيـة  وعلـى  املتكامـل  الربنـاجمي  النـهج  أمهيـة  علـى  مـتكلمني  عـدة  دوأكَّـ . ديسمرب/األول
 بـني  الـصلة  إىل متكلمـون  أشار كما. الربناجمي املستوى على األموال ومجع التقارير تقدمي عمليتا
 حبـسب  أمـوال  لتخـصيص  حـوافز  إجياد إىل واحلاجة األموال، مجع وعملية املقدمة التقارير جودة
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 التمويـل  منـوذج  املـشاركني  بعـض  واعتـرب  .)رةميـسَّ  بـشروط  صخمـصَّ  متويل( املوضوع أو املنطقة
ــرح ــادة اســتخدامها حيتمــل أداة املقت ــساءلة لزي ــشفافية امل ــشأن وال ــيالف االســتخدام ب ــوال عل  ألم
 املكتـب  اقترحـه  الـذي  التمويـل  منـوذج  هبـا  سـيعاجل  الـيت  الكيفيـة  حـول  أسئلة وطُرحت .املتربعني
 لتحفيـز  تـدابري  مـن  اختـاذه  بـصدد  هـو  ما وحول الغرض العامة املوارد يف املتوقع االخنفاض مسألة

 االجتمـاع  خـالل  إيـضاحياً  عرضـاً  أيـضاً  األمانـة  متوقـدَّ  .املـوارد  هـذه  يف املسامهة يف االستمرار
 للفتـرة  واالجتـار  املنظمة باجلرمية اخلاص املواضيعي الربنامج تنفيذ يف اآلن حىت احملرز مالتقّد حول

  .الفرعية الربامج ملختلف التمويلي والوضع واألولويات اإلجنازات مشل ،٢٠١٣- ٢٠١١
    

    واإلدارية التنظيمية املسائل  -ثانياً  
 وثالثــة واحــداً رمسيــاً اجتماعــاً التقريــر هبــذا املــشمولة فتــرةال أثنــاء العامــل الفريــق عقـد   -٦

   يونيـــه/حزيـــران ٢٠ ويف فربايـــر،/شـــباط ١١و فربايـــر،/شـــباط ١ يف رمسيـــة غـــري اجتماعـــات
 /األول تــشرين ٣١ يف أخــرى اجتماعــات عقــد راملقــرَّ ومــن .٢٠١٣ ســبتمرب/وللــأي ٣٠و

  .٢٠١٣ مربديس/األول كانون ١٠و نوفمرب/الثاين تشرين ٢٠و أكتوبر،
 عاناملوسَّـــ املكتبـــان اتفـــق ،٢٠١٣ يونيـــه/حزيـــران ٦ يف قـــدُع مـــشترك اجتمـــاع ويف  -٧

 بيلينـا  وإغنـاثيو  )اإلسـالمية  إيـران  مجهوريـة ( سـلطانية  أصـغر  علـي  بتعـيني  التوصـية  على للجنتني
 االجتماعــات يف اجملــّددة واليتــه إطــار يف العامــل للفريــق متــشاركني رئيــسني )إســبانيا( رويــث

 املكتبــان وافــق وقــد .املــستأنفة دوراهتمــا يف أو الــدورات بــني فيمــا ســُتعقد الــيت للجنــتني قبلــةامل
ــ  صــالحية املرشَّــحني املتــشاركني الرئيــسني ختويــل علــى املــشترك االجتمــاع يف أيــضاً عاناملوسَّ

 رمسيـاً  اللجنـتني  إقـرار  قبل االجتماعات، عقد ذلك يف مبا العامل الفريق عمل تنظيم يف الشروع
 للقــرار واالجتمــاعي االقتــصادي اجمللــس اعتمــاد وقبــل املتــشاركني، الرئيــسني ملنــصْيب التعييــنني
 رئـيس  ملنصب جنفي رضا والصني ٧٧  ال جمموعة حتورشَّ .العامل الفريق والية بتمديد املتعلق
 ٢٠١٣ سـبتمرب /وللـ أي ١ يف واليتـه  فتـرة  انقـضاء  عند سلطانية السيد حملّ ليحلّ جديد مشارك

  .الحقاً اللجنتني قبل من تعيينه وإقرار الترشيح هذا قبول يتم أن لىع
 ويف إلكترونيـة  بوسـائل  واملعلومـات  بالوثائق العامل الفريق تزويد األمانة واصلت وقد  -٨

 ىوتتـولَّ  األمانـة  أنـشأته  للعمـوم  متاح شبكي موقع طريق عن ذلك يف مبا ،مطبوعة نسخ شكل
 املـشمولة  الفتـرة  وخـالل . العامـل  الفريـق  يـستخدمه  لكـي  مكتـب لل الشبكي املوقع على إدارته

ــالتقرير ــشأت ،ب ــة أن ــضاً األمان ــة شــبكية صــفحة أي ــدة آمن ــدول لفائ ــها األعــضاء ال  مــن لتمكين
  .هتّمها اليت املعلومات على احلصول


