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Relatório da I Reunião de Trabalho da 5a Rodada de Avaliação do MEM
Prezados Senhores Comissários,
Conforme é de conhecimento geral, o Mecanismo de Avaliação Multilateral é a
ferramenta utilizada para avaliar o progresso alcançado pelos países membros
na implementação de suas políticas nacionais sobre drogas.
Cabe a mim, na condição de coordenador geral do grupo de peritos
governamentais, reportar sobre a I Reunião de Redação do Grupo de
Especialistas Governamentais da 5a Rodada de Avaliação do MEM,
realizada nesta cidade, no período de 19 a 28 de abril.
O principal objetivo dessa primeira reunião foi o de analisar e resumir a enorme
quantidade de informações enviadas como resposta aos 50 indicadores que
compõem o questionário do MEM em sua 5a rodada. Também trabalhamos para
estabelecer o dialogo com os países membros, por meio do qual os peritos
poderão obter os esclarecimentos necessários ao processo de avaliação.
De acordo com a metodologia de trabalho adotada pelo GEG, durante os
primeiros quatro dias os peritos foram divididos em sub-grupos, nos quais
prepararam a avaliação preliminar dos 33 relatórios nacionais, elaborando,
inclusive, as recomendações preliminares a serem sugeridas. Outros 5 dias
foram utilizados para conduzir o processo de avaliação em sessão plenária,
durante a qual os relatórios nacionais são devidamente apresentados e
discutidos por todos os peritos presentes. Durante ambas sessões, um total de
40 peritos, incluídos aí titulares e suplentes, trabalharam exaustivamente até às
9 ou 10 horas da noite todos os dias e inclusive sábados com o intuito de
completar sua missão.
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No entanto, algumas dificuldades, naturais a um processo desta complexidade,
foram impostas ao grupo, dentre as quais entendo importante mencionar:
- o aumento considerável no volume de informações solicitadas pelos
indicadores;
- a dificuldade enfrentada por alguns dos paises membros em responder aos
indicadores corretamente;
- a falta de familiaridade dos peritos com alguns desses novos indicadores, o
que fez necessário o debate aprofundado sobre alguns temas;
Um exemplo claro desta situação são os indicadores relacionados a narcotráfico
marítimo e armas de fogo, para os quais o grupo conta com pouquíssima
expertise.
- a substituição de 09 peritos em relação à rodada anterior; e
- a impossibilidade de participação, por motivos diversos e justificados, de 4
peritos governamentais durante a jornada de trabalho.
Tais dificuldades, juntamente com a preocupação do grupo em garantir a
qualidade das avaliações executadas, fizeram com que o processo acontecesse
de forma mais lenta do que o esperado.
Assim, o grupo logrou avaliar em plenária apenas 16 relatórios nacionais,
restando 17 relatórios pendentes de apreciação. Face a esse cenário, e visando
garantir a legitimidade do processo e a aplicação da mesma metodologia de
avaliação a todos os paises membros, o GEG, em coordenação com a
Secretaria Executiva da CICAD, decidiu extender esta I Reunião por mais uma
semana, em data a ser definida, provavelmente no mês de junho deste ano. Os
custos desta extensão serão cobertos pela Secretaria Executiva.
E para que esta extensão reflita realmente uma continuidade da 1a Reunião, os
mesmos especialistas que participaram do primeiro encontro e que contribuíram
na construção dos acordos metodológicos e procedimentais que continuarão a
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nortear nossos trabalhos, serão convidados a retornar e finalizar a revisão em
plenária dos 17 relatórios pendentes. No meio-tempo, tais especialistas ficarão
encarregados de re-trabalhar os relatórios pendentes com base nos acordos
metodológicos alcançados pelo grupo até agora, garantindo, dessa maneira, a
agilidade dos trabalhos em nosso próximo encontro.
É com satisfação que comunico, ainda, a eleição da Sra Iran Tillet, perita de
Belize, como coordenadora adjunta do grupo. Iran já demonstrou, em diversas
ocasiões, experiência técnica e capacidades de relacionamento e liderança que
serão certamente de muita valia para o grupo.
Finalizado, assim, meu relato sobre a reunião do GEG, trago também a sua
consideração a Minuta do “Relatório de Analise das Recomendações do MEM
2010: por Sub-região, Rodada e Área Temática”. Este documento, do qual os
senhores receberão cópia ate o final desta CICAD 47, encontra-se em fase de
finalização, para apresentação durante a próxima Assembléia Geral da OEA.
Ele consiste numa análise descritiva dos resultados alcançados pelo processo,
durante seus 10 anos de existência, incluindo dados como número de
recomendações elaboradas, número de recomendações implementadas, e a
distribuição destas por sub-região e áreas temáticas. Caso haja comentários
sobre o mesmo, solicito a gentileza de que os encaminhem a Secretaria
Executiva até o dia 10 de maio, data em que o mesmo será fechado para
publicação.
Desta maneira, concluo meu relato, agradecendo por sua atenção e reiterando a
todos minha estima e consideração.
Muito Obrigado!
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