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  جلنة املخدِّرات
  الدورة السادسة واخلمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١٥- ١١فيينا، 
   من جدول األعمال٦البند 

  تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل 
  بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة 

          ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية
      حمشروع قرار منقَّ: املكسيك والسويد    
: حتسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل    

توصيات الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني 
      حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل

  إنَّ جلنة املخدِّرات،  
حتسني حوكمـة   "، واملعنون   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٠ املؤّرخ   ٥٢/١٣ها   قرار إذ تستذكر   

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

  داء مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وفعاليته،املشترك املتمثِّل يف تعزيز أ
ــضاً    ــستذكر أيـ ــاعي    وإذ تـ ــصادي واالجتمـ ــس االقتـ ــرَّر اجمللـ ــؤرَّخ ٢٠٠٩/٢٥١ مقـ    املـ

تواتر ومّدة انعقاد الدورات املـستأنفة للجنـة املخـدِّرات وجلنـة     "، واملعنون ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣٠
د كلٌّ من جلنـة املخـدِّرات وجلنـة منـع           لذي قرَّر فيه اجمللس أن تعق     ا،  "منع اجلرمية والعدالة اجلنائية   
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، دورات مـستأنفة  ٢٠١٠اجلرمية والعدالة اجلنائية يف النصف الثاين من كل سنة، ابتداًء مـن عـام          
 وقــرار جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة  ٥٢/١٣ســنوية لكــي تــتمكَّن، عمــالً بقــرار جلنــة املخــدِّرات   

نظــر يف تقــارير الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل الــدائم املفتــوح العــضوية  ، مــن ال١٨/٣اجلنائيــة 
املعــين بتحــسني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة ووضــعه املــايل ويف     

  التوصيات اليت يقترحها،
 دورها بصفتها هيئة األمـم املتحـدة الرئيـسية املعنيـة بوضـع الـسياسات                وإذ تعيد تأكيد    

 يتعلــق بــشؤون املراقبــة الدوليــة للمخــدِّرات، وبــصفتها اهليئــة اإلداريــة لربنــامج املخــدِّرات فيمــا
  التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،

ــد     ــضاً تأكي ــد أي ــا وإذ تعي ــؤرَّخ ٥٤/١٠ قراره ــارس / آذار٢٥ امل ــون ٢٠١١م ، واملعن
توصــيات : خــدِّرات واجلرميــة ووضــعه املــايلحتــسني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل"

الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العـضوية املعـين بتحـسني حوكمـة مكتـب األمـم             
  ،"املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل

 بشأن حوكمة مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة              وإذ تعرب عن قلقها     
ملايل، وتبدي إدراكها للحاجـة امللحَّـة إىل االسـتمرار يف معاجلـة هـذه املـسألة يف إطـار            ووضعه ا 

  عملي كفء يتَّسم بالتعاون وينحو إىل حتقيق النتائج،
 بأعمال الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح العـضوية                علماً حتيط  -١  

ــم املتحــدة املعــين باملخــ      ــايل،  املعــين بتحــسني حوكمــة مكتــب األم ــة ووضــعه امل دِّرات واجلرمي
  ؛٥٤/١٠ و٥٢/١٣وفقاً لقرارْي اللجنة  )١(ومبذكِّرة األمانة عن أعماله هذه،

ــة     تعــرب عــن تقــديرها   -٢   ــاه مــن عمــل، ولألمان ــا أدَّي ــق العامــل مل ــسْي الفري  لرئي
عـن  لتقدميها املساعدة بشأن تيسري عمل الفريق العامل، بوسائل منها تزويـده مبعلومـات حمدَّثـة                

عـروض إيـضاحية   وبإحاطـات و الوضع املايل ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة         
عن مسائل التقييم والرقابـة، وتطلـب إىل األمانـة أن تواصـل             وعن الربامج املواضيعية واإلقليمية     

  توفري تلك املساعدة الضرورية مع مراعاة حمدودية املوارد املتاحة هلا؛
مارسة املتَّبعة واملتمثِّلة يف وضع جدول زمـين واضـح لالجتماعـات             بامل ترحِّب  -٣  

وبرنامج عمل واضح للفريق العامل، وكذلك بسائر التدابري املتََّخذة هبدف حتسني أداء الفريـق               
العامــل وكفاءتــه، وتطلــب أن ُيــوزَّع مــشروع جــدول أعمــال لكــل اجتمــاع مــن اجتماعــات   

───────────────── 
  )1( E/CN.7/2013/7-E/CN.15/2013/7 وAdd.1.  
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ام علـى األقـل، مـشفوعاً جبميـع الوثـائق ذات الـصلة بـذلك            الفريق العامل قبل انعقاده بعشرة أي     
االجتماع، وتؤكِّد من جديد أمهية قيـام الـدول األعـضاء بوضـع خطـة عمـل سـنوية إرشـادية،                     
ــشكل        ــضاء، إجــراء اســتعراض ل ــيح، حــسب االقت ــة وتت ــيت تقــدِّمها األمان تراعــي املــدخالت ال

  وتنظيم عمل الفريق بغية حتسني فعَّاليته؛
    

 املتواصل للترويج لثقافة تقييمية ضمن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات الدعم    
    واجلرمية يف مجيع مراحل ختطيط الربامج وصوغها وتنفيذها

ــستذكر   -٤   ــائج    تـ ــن النتـ ــدة عـ ــضاحية عديـ ــروض إيـ ــل ُزوِّد بعـ ــق العامـ أنَّ الفريـ
ــدوا جمــدَّدا يف ســي    ــيم، وأنَّ املــشاركني أكَّ ــة وجــود مهمــة   املستخلــصة مــن التقي اقها علــى أمهي

وظيفية مؤسسية خاصـة بـالتقييم يف مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، تكـون            
ــربامج       ــصفة خاصــة علــى األهــداف العامــة لل ــز ب ــها، وتركِّ ــة ومــستقلّة يف عمل مــستدامة وفعَّال

  املواضيعية واإلقليمية وعلى تنفيذها وأدائها وتأثريها؛
 وتـدعو  ؛الفريق العامل االستمرار يف تناول املسائل املتصلة بـالتقييم   إىل   تطلب  -٥  

  :وحدة التقييم املستقل إىل مواصلة القيام مبا يلي
تزويـــد الفريـــق العامـــل بالنتـــائج املستخلـــصة مـــن تقيـــيم الـــربامج املواضـــيعية    )أ(  

  واإلقليمية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية؛
ــائج     التــشاو  )ب(   ر مــع الفريــق العامــل بــشأن وضــع خارطــة طريــق لألنــشطة والنت

  احلالية واملقبلة؛
التـــرويج لثقافـــة تقييميـــة ضـــمن املكتـــب يف مجيـــع مراحـــل ختطـــيط الـــربامج    )ج(  

  وصوغها وتنفيذها؛
 مــع املكتــب علــى رصــد تنفيــذ التوصــيات الــيت ُتقــدِّمها هيئــات الرقابــة التعــاون  )د(  
  املعنية؛

    
    واصل للترويج لنهج برناجمي متكاملالدعم املت    

 أنَّ الفريق العامـل ُزوِّد بالنتـائج األوليـة املستخلـصة مـن تقيـيم النـهج               تستذكر  -٦  
الربناجمي املتكامـل، الـيت تبـيِّن أنَّ هـذا النـهج ميكـن أن يـساعد املكتـب علـى اكتـساب منظـور                         

وابط وأوجـه التـآزر بـني    إقليمي ومواضيعي متكامل وعلى حتقيق فوائد على صـعيد حتـسني الـر          
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السياسة العامة والتخطيط االسـتراتيجي والعمـل الربنـاجمي وحـشد املـوارد وعالقـات الـشراكة                  
  مع مجيع املعنيني من أصحاب املصلحة؛

 منـرباً  على أنَّ الفريق العامل كان، يف اجتماعاته الرمسيـة وغـري الرمسيـة،             تشدِّد  -٧  
 بـني الـدول األعـضاء، وكـذلك بـني الـدول األعـضاء واألمانـة بـشأن تطـوير                     بّناًء للحـوار فيمـا    

  برامج املكتب، وتوصي بتعزيز هذا احلوار؛
  : إىل الفريق العامل القيام مبا يليتطلب  -٨  
مواصلة التشاور ودعم تطوير النهج الربناجمي املتكامـل للمكتـب، مـن خـالل                )أ(  

ــال     ــضاء، االنتق ــها، حــسب االقت ــور من ــة أم ــائم      مجل ــشاريع إىل هنــج ق ــى امل ــائم عل ــن هنــج ق    م
  على الربامج؛

مواصلة مناقشة النهج الربناجمي املتكامل، وحتسني تنفيذه علـى نطـاق املنظمـة                )ب(  
  من جانب املكتب وهيئتيه اإلداريتني يف مجيع مراحل الدورات الربناجمية؛

تفادة مـن اخلـربات     االعتماد على النتائج املستخلصة مـن التقيـيم والـدروس املـس             )ج(  
   النهج عند مناقشة مسائل منها، حسب االقتضاء، مسائل مجع األموال؛ هذااملكتسبة يف تطبيق

    
    الدعم املتواصل لتعزيز الوضع املايل ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية    

رب ديـسم / كـانون األول   ٢٠، املـؤرَّخ    ٦٧/١٩٣ قرار اجلمعيـة العامـة       تستذكر  -٩  
، الـذي حثَّــت فيــه اجلمعيــةُ مجيــَع احلكومـات علــى أن ُتقــدِّم أوىف دعــم مــايل وسياســي   ٢٠١٢

ــه، وخباصــة التربعــات       ــادة التربعــات املقدَّمــة إلي ــه وزي ممكــن إىل املكتــب بتوســيع قاعــدة ماحني
املرصــودة لألغــراض العامــة، لتمكينــه مــن مواصــلة أنــشطته يف جمــال التعــاون التنفيــذي والــتقين  

ع نطاقها وحتسينها وتعزيزها، يف إطار واليته، وأعربت فيه أيضاً عـن قلقهـا إزاء الوضـع                 وتوسي
املــايل العــام للمكتــب وأكَّــدت ضــرورة قيــام املكتــب بتحــسني فعاليــة تكلفــة اســتخدام املــوارد  
وطلبت إىل األمني العـام أن يقـدِّم اقتراحـات يف امليزانيـة الربناجميـة الـيت اقترحهـا لفتـرة الـسنتني                       

   تكفل توافر موارد كافية للمكتب لتمكينه من تنفيذ واليته؛٢٠١٥-٢٠١٤
 أنَّ الفريق العامل ناقش يف عّدة مناسبات مسائل مجـع األمـوال             تستذكر أيضاً   -١٠  

وســبل إقامــة هيكــل متــويلي مــستدام ومتــوازن للمكتــب، لكفالــة تزويــده بالقــدرة علــى تنفيــذ   
  استدامتها؛الربامج املواضيعية واإلقليمية وحتقيق 



 

V.13-81741 5 
 

E/CN.7/2013/L.11/Rev.1 

 املــايل إىل الفريــق العامــل إيــالء االهتمــام املناســب ملــسألة دعــم الوضــع تطلــب  -١١  
للمكتب وإدارته املالية، وتقدمي املساعدة إىل اللجنة لكي تنخرط مبزيـد مـن النـشاط والـشفافية           

غـرض   الـسنتني، مبـا يف ذلـك جـزء التمويـل املخـصَّص ال              لفتراتيف عملية إعداد امليزانية املدجمة      
  :يف امليزانية، وذلك بسبل منها

 تلقّــي تقــارير عــن األنــشطة املموَّلــة مــن خــالل االســترداد الكامــل للتكــاليف    )أ(  
، وتيـسري االسـتفادة املثلـى مـن عمليـة حـشد املـوارد،            دة هلذه األنشطة  واحلصول على أمثلة حمدَّ   

واإلقليميـة املتكاملـة جنبـا     من أجل املساعدة على الترويج بشفافية ومشوليـة للـربامج املواضـيعية             
ساق إىل جنب مع احتياجاهتا من املـوارد، لتعزيـز القـدرة علـى التنّبـؤ بالتمويـل واملـسامهة يف اتِّـ                     

  األنشطة الربناجمية للمكتب مع جممل األولويات واألهداف املندرجة يف إطار واليته؛
عمـل، بنـاًء علـى      متحيص ُسبل تعزيز االستدامة املالية للمكتب، بطرائق منها ال          )ب(  

اقتراح من املكتب، على وضع نظام ُيـشجِّع علـى اسـتدامة املـسامهات املاليـة مـن أجـل ضـمان                      
وحتسني الكفـاءة اإلداريـة وزيـادة احلـوافز علـى تـوّخي املرونـة يف ختـصيص                   القدرة على التنفيذ  

   وعلى التمويل املتعّدد السنوات؛،األموال على مستوى الربامج
ملتواصل لإلبالغ الربناجمي واملايل املبسَّط والقائم على النتائج على         توفري الدعم ا    )ج(  

مـستوى احملــصالت، بطرائــق منـها أن ُتعتمــد دورة إبــالغ يف اجتماعـه األول غــري الرمســي عقــب    
، بناًء على اقتراح من رئيـسي       ٢٠١٣دوريت اللجنتني، اللتني ستعقدان يف النصف األول من عام          

األمانــة واســتنادا إىل طلبــات الــدول األعــضاء، وذلــك هبــدف تعزيــز  الفريــق العامــل وبــدعم مــن 
الشفافية وتشجيع املشاركة لدى أصحاب املصلحة املعنيني، وكذلك احلوار بني الدول األعـضاء         

  :واألمانة، وميكن للفريق العامل من خالل تلك الدورة أن يتلقى ويناقش ما يلي
 مــوجزة عــن وكــذلك حملــاتلــربامج  اعــن فــرادىتقــارير مــستندة إىل النتــائج   ‘١‘  

 األولويــات والنتــائج والتنفيــذ، ال ســيما الوضــع التمــويلي  يــشملبــرامج املكتــب، مبــا 
  ؛اإلجنازوالفجوات التمويلية وأثرها على قدرة املكتب على 

ــضاحية    ‘٢‘   ــرة   مــنعــروض إي ــشأن اإلطــار االســتراتيجي للفت ــة ب -٢٠١٢ األمان
 وأيِّ تطـّورات بـشأن تنفيـذمها، وكـذلك       ٢٠١٥-٢٠١٢ واستراتيجية الفترة    ٢٠١٣

  ؛٢٠١٥-٢٠١٤اإلطار االستراتيجي للفترة 
منــها تبــادل اآلراء جلملــة أغــراض  للــدول األعــضاء منــرباالســتمرار يف تــوفري   )د(  

بــشأن التحــدِّيات القائمــة الــيت تواجــه االســتدامة املاليــة واإلداريــة للمكتــب وأنــشطته، هبــدف   
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آلراء للتصّدي هلذه التحـّديات علـى حنـو مالئـم وبطريقـة تعاونيـة،        ُنهج مقبولة بتوافق ا تشكيل
   مزيد من القرارات؛ليتيسر هلا اختاذ منها إعداد التوصيات للجنة وذلك بسبل

    
    مواصلة دعم اللجنة يف رصد تنفيذ ما تعتمده من قرارات ومقّررات    

حملـَرز بـشأن تنفيـذ     إىل الفريـق العامـل أن يواصـل مناقـشة التقـدُّم ا          تطلب أيضاً   -١٢  
  القرارات واملقّررات اليت اعتمدهتا اللجنة؛

ــام    تطلـــب  -١٣   ــة واخلمـــسني، يف عـ ــا الثامنـ ــا يف دورهتـ ــدِّم إليهـ ــة أن تقـ  إىل األمانـ
، للنظـر فيـه، مـن       ٢٠١٢ عن تنفيذ القرارات املعتمدة منذ عام         ووجيزاً  خمتصراً ، تقريراً ٢٠١٥

  .خالل الفريق العامل، حسب االقتضاء
 


