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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة العشرون

  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥- ١١فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقت)ب(و) أ (٣البند 

  :والشؤون اإلداريةمسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية 
  عمل الفريق العامل املعين بتحسني حوكمة مكتب 

    ؛رمية ووضعه املايلاألمم املتحدة املعين باملخدرات واجل
  امليزانية مبسائل السياسة العامة والتوجيهات املتعلقة 

        لربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
      **مشروع قرار :السويد والواليات املتحدة األمريكية 

  حتسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية     
   توصيات الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم :ووضعه املايل

  املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة 
    املعين باملخّدرات واجلرمية ووضعه املايل

  ،منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةإنَّ جلنة   
مـة  حتـسني حوك  "، واملعنـون    ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٢٤ املؤرَّخ   ١٨/٣قرارها   إذ تستذكر   

، الــذي أُنــشئ مبوجبــه الفريــق  "مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات واجلرميــة ووضــعه املــايل  
                                                         

  * E/CN.15/2011/1.  
قُدِّم بناًء على توصية الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب  **  

 ١٨/٣نع اجلرمية والعدالة اجلنائية األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية ووضعه املايل، عمالً بقرار جلنة م
 . الصادر عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي٢٠٠٩/٢٥١واملقرَّر 
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العامــل احلكــومي الــدويل الــدائم املفتــوح العــضوية املعــين باحلوكمــة والتمويــل، مــن أجــل حتقيــق    
  جلرمية،اهلدف املشترك املتمثل يف تدعيم أداء وفعالية مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات وا

ــضاً    ــستذكر أيـ ــرَّوإذ تـ ــاعي    مقـ ــصادي واالجتمـ ــس االقتـ ــؤر٢٠٠٩/٢٥١َّر اجمللـ   خ  املـ
تواتر ومّدة انعقاد الدورات املستأنفة للجنـة املخـّدرات وجلنـة           "املعنون  و،  ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣٠

 منـع   ، الذي قّرر اجمللس فيه أن تعقد كل من جلنـة املخـّدرات وجلنـة              "منع اجلرمية والعدالة اجلنائية   
، دورات مـستأنفة  ٢٠١٠اجلرمية والعدالة اجلنائية يف النصف الثاين من كل سنة، ابتداء مـن عـام     

الفريـق  ، مـن النظـر يف تقـارير    ١٨/٣منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة      لكي تتمكن، وفقاً لقرار جلنة      
م املتحـدة  املفتـوح العـضوية املعـين بتحـسني حوكمـة مكتـب األمـ             الدائم  العامل احلكومي الدويل    

   ويف التوصيات اليت يقترحها،املعين باملخّدرات واجلرمية ووضعه املايل
 علــى أن يكــون الفريــق العامــل، ١٨/٣  أنَّهــا شــدَّدت يف قرارهـا وإذ تـستذكر كــذلك   

يف اجتماعاتــه الرمسيــة وغــري الرمسيــة، حمفــالً للحــوار فيمــا بــني الــدول األعــضاء، وكــذلك بــني  
   بشأن تطوير برامج مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية،الدول األعضاء واألمانة،

 بــصفتها هيئــة األمــم املتحــدة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة دور جلنــة وإذ تعيــد تأكيــد  
، وبــصفتها اهليئــة مبنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــةالرئيــسية املعنيــة بوضــع الــسياسات فيمــا يتعلــق  

   التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية،رميةاجل لربنامج التشريعية
ــد     ــضاً تأكي ــد أي ــصادي واالجتمــاعي   وإذ تعي ــرار اجمللــس االقت ــؤّرخ ٢٠٠٩/٢٣ ق   ، امل

دعم إعداد وتنفيـذ الـربامج اإلقليميـة ملكتـب األمـم املتحـدة              "، واملعنون   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣٠
، واملعنــون ٢٠١٠يوليــه / متــوز٢٢، املــؤّرخ ٢٠١٠/١٧، وقــراره "املعــين باملخــّدرات واجلرميــة

إعادة تنظيم مهام مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـّدرات واجلرميـة والـتغريات املدخلـة علـى                "
دعــم " واملعنــون ٢٠١٠يوليــه / متــوز٢٢، املــؤّرخ ٢٠١٠/٢٠، وقــراره "اإلطــار االســتراتيجي

 مكتــب األمــم املتحــدة املعــين    العمــل علــى وضــع وتنفيــذ هنــج متكامــل إلعــداد الــربامج يف       
ــة "باملخــّدرات واجلرميــة ــرار جلن ــة  ، وق ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال  كــانون ٣، املــؤرَّخ ١٨/٦من

 ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة       ميزانية صندوق األمم املتحـدة      "، واملعنون   ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
  ".٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني 

ديـــسمرب / كـــانون األول٢٤، املـــؤّرخ ٦٤/٢٤٣امـــة  قـــرار اجلمعيـــة العوإذ تـــستذكر  
ــون ٢٠٠٩ ــسنتني    "، واملعنـ ــرة الـ ــة لفتـ ــة املقترحـ ــة الربناجميـ ــصلة بامليزانيـ ــسائل املتـ -٢٠١٠املـ
 منه، عـن قلقهـا إزاء الوضـع املـايل العـام      ٨٥، الذي أعربت اجلمعية العامة، يف الفقرة       "٢٠١١

 وطلبت إىل األمني العام أن يـدرج يف امليزانيـة           ملكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية،     
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 اقتراحات تكفل توافر موارد كافية للمكتـب        ٢٠١٣-٢٠١٢الربناجمية املقترحة لفترة السنتني     
  لتمكينه من االضطالع بواليته،

 إزاء حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات واجلرميــة   وإذ يــساورها القلــق  
ــة    ووضــعه املــايل، وإذ تــدرك   احلاجــة امللّحــة إىل معاجلــة هــاتني املــسألتني بطريقــة عمليــة وفّعال

  وتعاونية جتعل نصب عينها حتقيق النتائج املرجّوة،
 بأعمال الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح العـضوية                حتيط علماً   -١   

ــة ووضــع       ــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات واجلرمي ــايل، املعــين بتحــسني حوكمــة مكتــب األم ه امل
  )١(؛١٨/٣وبالتقرير اخلاص بأعماله، وفقاً لقرار اللجنة 

 للعمــل الــذي قــام بــه رئيــسا الفريــق العامــل، وملــا قّدمتــه  تعــرب عــن تقــديرها  -٢  
األمانة من مساعدة لتسهيل عمل الفريـق، بوسـائل منـها تزويـده مبعلومـات حمدَّثـة عـن الوضـع                   

رات واجلرميـة وعقـد جلـسات إحاطـة وتقـدمي عـروض             املايل ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدّ     
إيــضاحية عــن الــربامج املواضــيعية واإلقليميــة إىل الفريــق العامــل، وكــذلك عــن مــسائل التقيــيم  
والرقابة، وتطلـب إىل األمانـة أن تواصـل تـوفري تلـك املـساعدة الـضرورية مـع مراعـاة حمدوديـة               

  املوارد املتاحة هلا؛
عة يف وضع جدول زمين واضـح لالجتماعـات وبرنـامج            باملمارسة املّتب  ترّحب  -٣  

عمل واضح للفريق العامل، وكذلك مبا اتُّخـذ مـن تـدابري أخـرى لتحـسني أداء الفريـق العامـل                     
وكفاءته، وتطلب أن ُيَعد لكل اجتماع من اجتماعات الفريق العامل مـشروع جـدول أعمـال                

   ذات الصلة بذلك االجتماع؛يوّزع قبل االجتماع بوقت معقول، مشفوعاً جبميع الوثائق
    

    ٢٠١٥- ٢٠١٢االستراتيجية املتوسطة األجل للفترة     
 إىل األمانــة والفريــق العامــل احلكــومي الــدويل الــدائم املفتــوح العــضوية   تطلــب  -٤  

املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخـّدرات واجلرميـة ووضـعه املـايل أن يعـدَّا،                  
 )٢(،٢٠١١-٢٠٠٨جية مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـّدرات واجلرميـة للفتـرة              متابعةً الستراتي 

، وأن َيعرضا تلك االسـتراتيجية علـى اللجنـة يف دورهتـا             ٢٠١٥-٢٠١٢استراتيجية حمدَّثة للفترة    

                                                         
  )1( E/CN.7/2011/9-E/CN.15/2011/9.  
  .٢٠٠٧/١٢مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )2(  
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 الرابعــة واخلمــسني يف دورهتــا املخــدرات املــستأنفة لكــي تنظــر فيهــا، وأن ُيطلعــا جلنــة   العــشرين
  ، على تلك االستراتيجية؛٢٠١١زمع عقدها يف النصف الثاين من عام املستأنفة، امل

 األمانة على مواصلة ضمان أن ُيسترَشد باالستراتيجية احملدَّثـة، بـصيغتها            حتثّ  -٥  
اليت أقّرهتا الدول األعضاء وحسبما هو مبّين يف اإلطارين االستراتيجيني اللذين يـشمالن فتـريت              

، يف صوغ أهـداف حمـّددة بوضـوح ومعـايري قيـاس         ٢٠١٥-٢٠١٤ و ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  
ومؤشرات أداء حمـسَّنة تقـيس أثـر عمـل املكتـب نوعيـاً وكميـاً علـى حنـو ميتثـل متامـاً ملـا يتـصل                            

  بذلك من قرارات اجلمعية العامة املتعلقة بامليزنة على أساس النتائج؛
    

    التقييم والرقابة    
ديــسمرب / كــانون األول٣ّرخ  املــؤ١٨/٦أهنــا قــّررت، يف قرارهــا   تــستذكر   -٦  
، أن تتــضّمن امليزانيــة املدَجمــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات واجلرميــة لفتــرة   ٢٠٠٩
 خمّصصات كافية إلنشاء وحدة تقيـيم مـستدامة وفّعالـة ومـستقلة مـن               ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  

نـة علـى اإلسـراع    حيث عملياهتا، وترّحـب بتعـيني رئـيس وحـدة التقيـيم املـستقل، وحتـثّ األما             
 ضماناً لتزويـد وحـدة التقيـيم املـستقل بكـل مـا يلزمهـا مـن مـوظفني           ١٨/٦بتنفيذ قرار اللجنة    

حبيث تصبح جاهزة للعمل دون مزيـد مـن اإلبطـاء، وتـدعو الوحـدة إىل أن تركّـز يف تقييماهتـا                  
 الفريــق علــى تنفيــذ الــربامج املواضــيعية واإلقليميــة وأدائهــا وأثرهــا، وأن تواصــل التــشاور مــع   

  العامل هبذا الشأن؛
 إىل األمانــة أن تــرّوج لثقافــة تقييميــة يف كــل وحــدات مكتــب األمــم   تطلــب  -٧  

املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية، وأن تدمج استخدام أدوات الرصد والتقيـيم ذات الـصلة يف    
حـدود  صميم ختطيط الربامج وتنفيذها، وأن توفّر التدريب املناسب، حسب االقتضاء وضـمن             

ــة         ــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات واجلرمي ــب األم ــوظفي مكت ــر وم ــوظفي املق ــوارد املتاحــة، مل امل
 املستأنفة تقريراً عن التـدابري املّتخـذة        العشرينومكاتبه امليدانية، وأن تقّدم إىل اللجنة يف دورهتا         

  واملزمع اختاذها يف هذا الشأن؛
ــضاً   -٨   ــارير تطلــب أي ــة أن جتعــل تق ــيم املــستقل، مبــا فيهــا    إىل األمان  وحــدة التقي

تقريرها السنوي، متاحة جلميع الدول األعضاء يف النصف األول من العام قبـل انعقـاد دورات                
اللجنة بوقت كاف، من أجل زيادة وعي مجيع الدول األعضاء بأنشطة وحدة التقييم املـستقل               

  واستنتاجاهتا، وتعزيزاً للشفافية؛
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اســتعراض التنظــيم  " التفتــيش املــشتركة املعنــون    بتقريــر وحــدة حتــيط علمــاً   -٩   
 وتطلب إىل الفريـق العامـل أن        )٣(،"واإلدارة يف مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية       

ينظــر ملّيــاً، ضــمن حــدود واليتــه، يف املالحظــات والتوصــيات الــواردة يف ذلــك التقريــر، بغيــة  
ــة   ــدابري املتابع ــدمي توصــيات بت ــا     تق ــاء دورهت ــا أثن ــة لكــي تنظــر فيه ــشرين املناســبة إىل اللجن  الع

 املـستأنفة، يف النـصف الثـاين        الرابعـة واخلمـسني    يف دورهتـا     املخدراتاملستأنفة، وأن ُيطلع جلنة     
  ، على تلك التوصيات؛٢٠١١من عام 
إىل الفريق العامل أن يستكشف إن كان مـن املمكـن القيـام قبـل هنايـة                 تطلب    -١٠  

 بإنشاء نظام داخلي لرصد تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات الرقابة املعنيـة، مبـا               ٢٠١١عام  
فيها مكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة ووحـدة التفتـيش املـشتركة وجملـس مراجعـي حـسابات                    

 املــستأنفة   العــشريناألمــم املتحــدة ووحــدة التقيــيم املــستقل، وأن يقــّدم إىل اللجنــة يف دورهتــا   
  .أنتقريراً هبذا الش

    
    دعم النهج الربناجمي املتكامل    

 مبا أُحرز من تقّدم يف صـوغ وتنفيـذ هنـج برنـاجمي متكامـل،                مع التقدير  ترّحب  - ١١  
يــشتمل علــى بــرامج مواضــيعية وإقليميــة إلجنــاز واليــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات  

وذلـك ضـمن حـدود واليـة املكتـب          واجلرمية فيما يتعلق بوضع املعايري وتقـدمي املـساعدة التقنيـة،            
ويف إطار من التشاور املـستمر مـع الـدول األعـضاء، وتطلـب إىل املـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم                       
املتحــدة املعــين باملخــّدرات واجلرميــة أن يواصــل عــرض تلــك الــربامج املواضــيعية واإلقليميــة علــى 

 الدعم لتنفيـذ النـهج الربنـاجمي    الفريق العامل، وأن يواصل إعطاء درجة عالية من األولوية وتقدمي  
املتكامل، من خالل ترويج تلك الـربامج اإلقليميـة واملواضـيعية، وأن يقـّدم إىل اللجنـة يف دورهتـا          

 يف دورهتـا    املخـدرات  املستأنفة تقريراً عن التقّدم احملرز يف ذلك التنفيذ، وأن ُيطلع جلنـة              العشرين
  ، على ذلك التقرير؛٢٠١١ النصف الثاين من عام  املستأنفة، اليت ستعقد يفالرابعة واخلمسني

    
    تدابري حتسني الوضع التمويلي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية    

ــايل        حتــثّ  -١٢   ــدعم امل ــن ال ــدر ممكــن م ــدمي أوىف ق ــى تق ــدول األعــضاء عل ــع ال  مجي
الل توسـيع قاعـدة املـاحنني    والسياسي إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية مـن خـ          

وزيادة التربعات، وخصوصاً التربعات العامة الغرض، لكي يتمكن املكتب من مواصلة مـا يقـوم              

                                                         
  )3(  JIU/REP/2010/10.  
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بــه مــن أنــشطة ميدانيــة ومــا يقّدمــه مــن مــساعدات تقنيــة وتوســيع تلــك األنــشطة واملــساعدات    
 ٢١ املـؤرخ   ،٦٥/٢٣٣وحتسينها وتدعيمها ضمن حدود واليته، وتستذكر قرار اجلمعية العامـة           

، الذي أوصت فيه اجلمعية بـأن يـستمر ختـصيص جـزء كـاف مـن                 ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 
  ميزانية األمم املتحدة العادية للمكتب لكي يتمكن من أداء مهامه على حنو متسق ومستقر؛

 إىل األمانة أن تواصل حتسني تقاريرها عن تنفيـذ الـربامج القائمـة علـى                تطلب  -١٣  
تنحـو إىل دراسـة احملـصالت، مـن أجـل تعزيـز الـشفافية وثقـة الـدول األعـضاء يف                      النتائج واليت   

أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخـّدرات واجلرميـة وإمـساكها بزمـام تلـك األنـشطة علـى                   
  الصعيد السياسي، سعياً إىل احلد من ختصيص التربعات ألغراض معّينة؛

توّجه جزءاً مـن تربعاهتـا حنـو التمويـل           الدول األعضاء اليت بوسعها أن       تشّجع  -١٤  
العــام الغــرض بغيــة احملافظــة علــى تــوازن مــستدام بــني التربعــات املخّصــصة الغــرض والتربعــات 

  العامة الغرض، على أن تفعل ذلك؛
يف ختــصيص التربعــات " املرونــة" الــدول األعــضاء إىل النظــر يف تــوخِّي  تــدعو  -١٥  

واضيعية، من أجل إضـفاء مرونـة علـى نظـام متـويلي ال يـزال          املقدمة دعماً للربامج اإلقليمية وامل    
  يف معظمه حمكوماً بالتربعات املخّصصة الغرض؛

 باالجتاه الذي سـاد يف اآلونـة األخـرية، حيـث صـارت الـدول األعـضاء                   ترّحب  -١٦  
تتعّهد بتقدمي تربعات مالية استرشادية لفترة سنتني أو لعـدة سـنوات لفـئيت التمويـل العـام الغـرض                 

املخّصص الغرض، وتشّجع مجيع الدول األعضاء اليت بوسـعها أن تتعهـد بتقـدمي تربعـات لفتـرة                  و
سنتني أو لعدة سنوات على النحو املذكور أن تنظر يف اتبـاع تلـك املمارسـة املـستجدة، ويفـّضل              
جعل تلك التعهدات متوافقة مع دورة ميزانيـة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـّدرات واجلرميـة                    

  ترة السنتني، تعزيزاً إلمكانية التنبؤ بالتمويل املقّدم إىل املكتب واستقرار ذلك التمويل؛لف
 إىل األمانــة، ســعياً إىل تــذليل املــصاعب املاليــة ملكتــب األمــم املتحــدة    تطلــب  -١٧  

املعين باملخّدرات واجلرمية، وخـصوصاً بـالنظر إىل تنـاقص التربعـات العامـة الغـرض، أن تكفـل                   
 يف ١٣ نــسبةُ تكــاليف دعـم الــربامج عــن النـسبة املوّحــدة املوصــى هبـا حاليــاً، وقــدرها    أالّ تقـلَّ 

املائة، مـع إيـالء االعتبـار الواجـب لالتفـاق اإلطـاري املـايل واإلداري بـني اجلماعـة األوروبيـة،                      
  ممثلةً مبفوضية اجلماعات األوروبية، واألمم املتحدة؛

ــضاً   -١٨   ــا تطلــب أي ــة أن تأخــذ مبع ــسبة    إىل األمان ــق ن ــدة يف تطبي يري شــفافة وموحَّ
تكاليف دعم الربامج، وأن تواصل التشاور مـع الفريـق العامـل بـشأن هـذه املـسألة، وأن تقـّدم                     

   املستأنفة تقريراً هبذا الشأن؛العشرينإىل اللجنة يف دورهتا 
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 األمانة على أن تصوغ، بالتشاور الوثيق مع الفريـق العامـل، اسـتراتيجية              حتثّ  -١٩  
األموال من شأهنا أن توّسع قاعدة املاحنني وتـشّجع الـدول األعـضاء علـى التـربع لـصاحل                   جلمع  

  التمويل العام الغرض إىل جانب التمويل املخّصص الغرض؛
 البلــدان املـضيفة علــى استكـشاف ســبل ملواصـلة تقــدمي الـدعم الكــايف     تـشّجع   -٢٠  

ملخــّدرات واجلرميــة، وتــدعو الفريــق  للمكاتــب امليدانيــة التابعــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين با  
ــة       ــدان املــضيفة علــى تقــدمي تربعــات لتغطي العامــل إىل أن ميــضي يف مناقــشة ســبل تــشجيع البل
نفقــات التــشغيل االعتياديــة للمكاتــب القطريــة والربناجميــة، مــن أجــل تعزيــز االســتدامة املاليــة    

املخـّدرات واجلرميـة، وأن يقـّدم إىل    لشبكة املكاتب امليدانية التابعة ملكتب األمم املتحدة املعين ب       
   املستأنفة تقريراً هبذا الشأن؛العشريناللجنة يف دورهتا 

    
    حتسني دور اللجنة يف جمال احلوكمة وأدائها    

ــها،      توصــي،  -٢١   ــا لعمل ــة يف جمــال احلوكمــة وأدائه  مــن أجــل حتــسني دور اللجن
  :وافياً، مبا يليوتنفيذ القرارات اليت اعتمدهتا اللجنة تنفيذاً فّعاالً و

ــستأنفة        )أ(   ــة دورات م ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من ــة املخــّدرات وجلن أن تعقــد جلن
مشتركة تقتصر على تناول البنـود املندرجـة يف اجلـزء العملـي مـن جـدول أعمـال كـل منـهما، بغيـة                          

 فيمـا يتعلـق     تزويد مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـّدرات واجلرميـة بتوجيهـات سياسـاتية متكاملـة                  
وينبغي، يف هذا السياق، أن يستمر اتباع املمارسة        . بالشؤون اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجية    

 اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة لـدورتني مـستأنفتني متعـاقبتني،           منـع  املتمثلة يف عقد جلنـة املخـّدرات وجلنـة        
  عياري من جدول أعمال كل منهما؛ولكن منفصلتني، ملعاجلة البنود املندرجة يف اجلزء امل

أن يدرس الفريق العامل الوسـائل الكفيلـة بـأن ُتقـدَّم التوجيهـات إىل املكتـب                   )ب(  
  على حنو متكامل؛

أن ُتشجََّع الدولُ األعضاء علـى تقـدمي ومناقـشة مـشاريع القـرارات يف النـصف                   )ج(  
، لكـي تـتمكّن   الـة اجلنائيـة  منـع اجلرميـة والعد  األول من العام قبـل وقـت كـاف مـن دورات جلنـة           

وجيـب أال تـؤوَّل تلـك املناقـشات التمهيديـة بـأيِّ شـكل مـن         . اللجنة من اختـاذ قـرارات مـستنرية      
  األشكال على أهنا تستبعد والية اللجنة أو حتل حملها؛

أن تتضّمن كل وثيقة عمل ُتقدَّم رمسيـاً إىل اللجنـة ملخـصاً، وكـذلك حتديـداً                   )د(  
  ت الزمة؛واضحاً أليِّ إجراءا
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ــدول األعــضاء يف        )ه(   ــع ال ــل جلمي ــق العام ــصدرها الفري ــاح أيُّ توصــيات ي أن ُتت
  النصف األول من العام قبل انعقاد دورات اللجنة بوقت كاف وأن تنظر فيها اللجنة؛

أن تقــّدم األمانــة، يف النــصف األول مــن العــام، تقريــراً خمتــصراً ووجيــزاً عــن      )و(  
 . يف دوراهتا للنظر فيه، من خالل الفريق العامل، حسب االقتضاءتنفيذ القرارات إىل اللجنة


