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  جلنة املخدِّرات
  الدورة السابعة واخلمسون

        ٢٠١٤مارس / آذار٢١-١٣فيينا، 
      مشروع التقرير    
      )املكسيك(غونسالو سريفريا مارتينيس : املقرِّر    
      إضافة    
تقدمي توجيهات بشأن السياسة العامة إىل برنامج املخدِّرات التابع     

جلرمية، وتدعيم ذلك الربنامج ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات وا
ودور جلنة املخدِّرات بصفتها هيئته اإلدارية، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة 

      بالشؤون اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجية
، يف البنـد  ٢٠١٤مـارس  / آذار١٧ جلـستها اخلامـسة املعقـودة يف      ثنـاء أنظرت اللجنة،     -١

تقـــدمي توجيهـــات بـــشأن الـــسياسة العامـــة إىل برنـــامج  " مـــن جـــدول األعمـــال، املعنـــون ١٢
املخدِّرات التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، وتدعيم ذلك الربنـامج ودور             
جلنة املخدِّرات بصفتها هيئته اإلدارية، مبا يف ذلك املسائل املتعلقـة بالـشؤون اإلداريـة وامليزانيـة                 

  ".واإلدارة االستراتيجية
  : ما يلي١٢وكان معروضاً على اللجنة للنظر يف البند   -٢

تقريــر املــدير التنفيــذي عــن أنــشطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات     )أ(  
  ؛)E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2(واجلرمية 
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  ؛)E/CN.7/2014/6(تقرير األمانة عن الوثائق املعّدة للجنة املخدِّرات   )ب(  
ألمانة بشأن عمل الفريق العامل احلكومي الدويل الـدائم املفتـوح           مذكرة من ا    )ج(  

العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضـعه املـايل             
)E/CN.7/2014/8-E/CN.15/2014/8(؛  

ــسنتني        )د(   ــرة ال ــرح لفت ــام عــن اإلطــار االســتراتيجي املقت مــذكرة مــن األمــني الع
٢٠١٧-٢٠١٦) E/CN.7/2014/15-E/CN.15/2014/15(؛  

التقريــر عــن أعمــال الــدورة الــسادسة واخلمــسني املــستأنفة للجنــة املخــدِّرات    )ه(  
)E/2013/28/Add.1-E/CN.7/2013/15/Add.1(؛  

  مـــذكرة مـــن األمانـــة عـــن اإلطـــار االســـتراتيجي املقتـــرح لفتـــرة الـــسنتني           )و(  
٢٠١٧-٢٠١٦) E/CN.7/2014/CRP.4.(  

ــسياسات        وأد  -٣ ــل ال ــعبة حتلي ــدير ش ــات، وم ــعبة العملي ــدير ش ــتهاللية م ــات اس ىل بكلم
وأدىل بكلمة استهاللية أيضا ممثّل إسـبانيا، بـصفته أحـد           . والشؤون العامة، ومدير شعبة اإلدارة    

رئيسي الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمـة مكتـب              
  . باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايلاألمم املتحدة املعين

وأدىل بكلمات ممثلو مجهورية كوريـا والـصني واليابـان والواليـات املتحـدة األمريكيـة                  -٤
  .وأفغانستان) اإلسالمية-مجهورية(وكندا والربازيل وإيران 

بالنيابة عن الـدول األعـضاء يف جمموعـة         (وأدىل بكلمات أيضا املراقبون عن نيكاراغوا         -٥
ــة والكــاريب دول ــتني    ) ي  أمريكــا الالتيني ــدا واألرجن ــسويد وفنلن ــسعودية وال ــة ال واململكــة العربي

  .والكامريون
    

    املداوالت   
أعــرب املتكلِّمــون عــن تقــديرهم للعمــل الــذي يــضطلع بــه الفريــق العامــل احلكــومي       -٦

ين باملخـدِّرات   الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحـدة املعـ            
ــة اســتقرار الوضــع املــايل ملكتــب       ــه يف كفال واجلرميــة ووضــعه املــايل، والــدور اهلــام الــذي يؤدي

  .املخدِّرات واجلرمية، واملقدرة على تقييم الربامج والشفافية والكفاءة
وأثــىن املتكلِّمــون علــى الــدور الريــادي الــذي يقــوم بــه مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة يف    -٧

ــدأ املــسؤولية العامــة واملــشتركة     مــسار اجلهــو ــة املخــدِّرات، مبقتــضى مب ــة مبراقب ــة املعني د الدولي
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واستناداً إىل هنج متوازن ومتكامل، مع التركيز على جانيب خفض الطلـب والعـرض علـى حـد                  
وأعرب عن التقدير ملكتب املخدِّرات واجلرمية على ما يـضطلع بـه مـن أعمـال يف جمـال                   . سواء

ــرامج     وضــع املعــايري، وحتل  ــدة، وإعــداد ب يــل البيانــات واالجتاهــات، واســتبانة التحــّديات اجلدي
ــة         ــات اإلقليمي ــدان والكيان ــدى البل ــة ل ــدرات املؤســسية والعملياتي ــز الق ــتقين، وتعزي ــاون ال التع

وأُعـرب عـن تأييـد واسـع، علـى وجـه       . الشريكة، والترويج للتعاون الدويل واآلليات املـشتركة  
قليمية والقُطرية اليت ينفّذها املكتب يف امليـدان، وُنـوِّه يف الوقـت             اخلصوص، ملختلف الربامج اإل   

) مسـارت (التحليل واإلبالغ واالجتاهات    : نفسه بربنامج الرصد العاملي للمخدِّرات االصطناعية     
  .فيما يتعلق برصد املؤثِّرات النفسانية اجلديدة

كـاليف، علـى أن يـسترشد     وشدَّد املتكلِّمون، فيمـا يتعلـق مبوضـوع اسـترداد كامـل الت              -٨
ــة    ، وعلــى ضــرورة اضــطالع اللجنــة بتقيــيم   ٥٦/١٧مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة بقــرار اللجن

فعالية وجدوى مواصلة العمل بالنموذج التمـويلي اجلديـد وذلـك بعـد تنفيـذه املؤقَّـت يف فتـرة                    
يف ، على أن توضـع يف االعتبـار األهـداف املـشتركة للـدول األعـضاء                 ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني  

  .مكافحة املخدِّرات واجلرمية
وأُشـري إىل   . وأعرب عّدة متكلِّمني عن تأييدهم لتنفيذ نظـام اسـترداد كامـل التكـاليف               -٩

أنَّ التزامن بـني الزيـادة يف التمويـل املخـصَّص الغـرض والنقـصان يف التمويـل العـام الغـرض قـد                   
إجنــاز براجمــه بفعاليــة علــى املــدى دفــع مبكتــب املخــدِّرات واجلرميــة يف اجتــاه غــري مــستقر يهــّدد 

وُسلّم بأنَّ استرداد كامل التكاليف مل يولّـد تكـاليف جديـدة؛ بـل إنـه عـرض بطريقـة                    . الطويل
وإنَّ مـن   . خمتلفة التكاليف اليت كان خيفيها سابقاً أسلوب اإلعانة املالية التناقلية بـني احلـسابات             

ــذ نظــام اســترداد كامــل التكــا     ــؤثر   شــأن عــدم النجــاح يف تنفي ــه عواقــب ت ليف أن تترتــب علي
  .بوضوح يف احلضور امليداين للمكتب ويف مقدرته على إجناز النتائج اجليدة

وطلـــب املتكلمـــون إىل مكتـــب املخـــدَّرات واجلرميـــة أن يواصـــل االسترشـــاد مببـــادئ    -١٠
وأعــرب املتكلمــون عــن تقــديرهم ألنَّ االنتقــال صــوب نظــام   . الــشفافية واملــساءلة واالتــساق 

داد كامل التكاليف قد مكَّن من إجراء مناقشة على بينة بـشأن التكـاليف الفعليـة للـربامج                  استر
. واملشاريع وكذلك فعالية هذه التكاليف، مما من شأنه أن يعّزز الشفافية وإجناز النتـائج اجليـدة             

انيـة  وقيل إنَّ الدول األعضاء تتوقع أن ال تقتصر ممارسة االنضباط والترشيد علـى املكاتـب امليد         
وذُكــر أنَّ ضــرورة حتقيــق الكفــاءة يف التكــاليف هامــة علــى وجــه   . بــل أن تــشمل املقــر أيــضا 

اخلــصوص ألنَّ التكــاليف العاليــة املقترنــة باســترداد كامــل التكــاليف ميكــن أن تقلــل مــن امليــزة  
  .التنافسية ملشاريع املكتب
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لتكـاليف، وطلبـوا إىل   وأحاط املتكلمون علما باملذكرة اإلرشادية عن استرداد كامـل ا     -١١
األمانة أن تواصل تزويد الدول األعضاء مبعلومات عن تنفيـذ نظـام اسـترداد كامـل التكـاليف،                  

وأشــارت . وكــذلك عــن التحــديات املواَجهــة والــدروس املــستفادة، والتــشاور معهــا يف ذلــك  
شاريع إحدى الدول املاحنة إىل أنَّ تطبيـق نظـام اسـترداد كامـل التكـاليف بـأثر رجعـي علـى املـ                      

وطلــب إىل مكتــب املخــدِّرات  . القائمــة الــيت هلــا أُطــر ماليــة متَّفــق عليهــا أمــر ال ميكــن دعمــه   
واجلرمية أن يواصل إحكام احلجج املقنعة بشأن التماس دعم اجلهات املاحنـة ألسـلوب التمويـل                

  .العام الغرض، وذلك بالنظر إىل الدور احليوي هلذا التمويل
ــربامج     وطلــب املتكلِّمــون معلو   -١٢ ــوال تكــاليف دعــم ال مــات تفــصيلية عــن اســتخدام أم

وشجَّع املتكلِّمون على استخدام موارد امليزانية العادية حبصافة، وعلى مواصلة حتديد أولويـات             
ــة املــسَندة     ــز املــستدمي علــى تنفيــذ الواليــات احلالي ــة، والتركي وطلــب أحــد . األهــداف الربناجمي

 عــن اخلطــط اإلضــافية الــيت يــضعها املكتــب بغيــة تنفيــذ  املــتكلمني إىل األمانــة تقــدمي معلومــات
امليزنة القائمة على أساس النتائج وعن التقدُّم احملرز يف االضطالع باجلهود املبذولة علـى نطـاق                

وطلـب أحـد املـتكلمني أيـضا     ". أموجا"منظومة األمم املتحدة، ومنها مثال اجلهود املعنية بنظام   
  .لتوزيع اجلغرايف ملوظفي مكتب املخدِّرات واجلرميةإىل األمانة تقدمي معلومات عن ا

، ذكـر أحـد الوفـود    ٢٠١٧-٢٠١٦وفيما خيـص اإلطـار االسـتراتيجي لفتـرة الـسنتني         -١٣
، ينبغـي اإلشـارة إىل أنَّ مفهـوم         "احملدَّدة التكاليف بالكامـل   "أنه عند التطّرق إىل مفهوم الربامج       

واقترحــت قلــة مــن الوفــود أن ُيــشار إىل مــسائل   . تــااســترداد كامــل التكــاليف مل ُيقَــر إالَّ مؤقَّ 
كفاءة التكاليف وفعاليتها وشـفافيتها يف مـشروع صـيغة اإلطـار االسـتراتيجي باعتبارهـا ُتطبَّـق                  

  .على املقر الرئيسي ملكتب املخدِّرات واجلرمية ومكاتبه امليدانية أيضاً
ون التـام مـع اجملتمـع املـدين،     وشدَّد وفد آخر علـى أمهيـة الوثيقـة الـيت تـنص علـى التعـا                  -١٤

وأعــرب عــن . وأعــرب عــن تأييــد مواصــلة توســيع وتنفيــذ اإلدارة وامليزنــة علــى أســاس النتــائج
التأييد للعمل اجلاري االضطالع به بغية تنفيذ الورقة املوقفية ملكتب املخدِّرات واجلرميـة بـشأن       

لقــضية يف ســياق حقــوق اإلنــسان، وطُلــب بــذل جهــود لإلبــالغ علــى حنــو ثابــت عــن هــذه ا   
  .اإلبالغ اإلمجايل عن النتائج الربناجمية

وأبدى أحد املتكلِّمني عدة تعليقات حمدَّدة بشأن مشروع صـيغة اإلطـار االسـتراتيجي                -١٥
، ختص مجلـة أمـور منـها املواءمـة بـني املـصطلحات املـستخدمة،         ٢٠١٧-٢٠١٦لفترة السنتني   

إلشـارات املرجعيـة إىل مـؤمترات األمـم املتحـدة           وزيادة التركيز على مفهـوم الوقايـة، وتعـديل ا         
بشأن اجلرمية، وإشراك أصحاب املصلحة، وضرورة تطبيق مبـادئ الـشفافية املعـززة واحلوكمـة          

  . واجلرميةاملخدِّراتالرشيدة بالتساوي على املكاتب امليدانية واملقر الرئيسي ملكتب 


