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  جلنة املخدرات
  الدورة الثانية واخلمسون املستأنفة

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢ و١فيينا، 
   من جدول األعمال١٠البند 

  شؤون اإلدارة وامليزانية

  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة الثامنة عشرة املستأنفة

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤ و٣فيينا، 
  عمال من جدول األ٧البند 

  التوجيهات السياساتية إىل برنامج اجلرمية التابع ملكتب 
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ودور جلنة منع 

اجلرمية والعدالة اجلنائية بصفتها هيئته التشريعية، مبا يف ذلك 
مسائل الشؤون اإلدارية واإلدارة االستراتيجية وامليزانية 

       ومتابعة القرارات
 الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني عمل    

      حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ووضعه املايل
      مذكّرة من األمانة    

    مقّدمة  -أوال  
تواتر ومدة " املعنون ٢٠٠٩/٢٥١ه مقّررأنشأ اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف   - ١

، فريقاً عامالً "رات املستأنفة للجنة املخدرات وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةانعقاد الدو
حكومياً دولياً دائماً مفتوح العضوية بشأن حتسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين 

  )١(.باملخدرات واجلرمية ووضعه املايل

                                                            
كومي الدويل املفتوح العضوية بشأن حتسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين ترد توصيات الفريق العامل احل (1) 

 ومبقّرر جلنة منع اجلرمية والعدالة ٥١/١باملخدرات واجلرمية ووضعه املايل، املنشأ عمالً مبقّرر جلنة املخدرات 
  ).E/CN.7/2009/10-E/CN.15/2009/10(، يف تقرير األمانة ذي الصلة ١٧/٢اجلنائية 
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يف  والعدالة اجلنائية وجلنة منع اجلرمية ٥٢/١٣ يف قرارها رت جلنة املخدراتوقد قّر  - ٢
يف الربع الثالث أوهلما أن يعقد الفريق العامل اجتماعني رمسيني على األقل،  ١٨/٣قرارها 

د الرئيسان املتشاركان ، وأن حيّد٢٠١٠ والثاين يف الربع األول من عام ٢٠٠٩من عام 
ده من ين االجتماعني وما ُيحتمل عقللفريق العامل، بالتشاور مع األمانة، مواعيد هذ

  .اجتماعات إضافية غري رمسية

تزويد الفريق العامل بالوثائق ذات الصلة يف الوقت اللجنتان يف قراريهما وطلبت   - ٣
  :املناسب ووافقتا على جدول األعمال املؤقت للفريق العامل على النحو التايل

 الـسنتني   امليزانية املدجمة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة لفتـرة            -١  
٢٠١١-٢٠١٠.  

  .حوكمة املكتب ووضعه املايل  - ٢  

  .التقييم والرقابة  - ٣  

  .مسائل أخرى  - ٤  

 بالتوصيات املرفقة بالقرارين املذكورين سابقاً، ينبغي للفريق العامل أن يعمل وعمالً  - ٤
 توصياته بتوافق اآلراء، وفقا للنظام الداخلي للجان الفنية للمجلس االقتصادي ويعّد
  .جتماعي، وينبغي أن تنظر اللجنتان يف تقارير الفريق العامل والتوصيات اليت يقترحهاواال

    
    املداوالت  -ثانيا  

نظــر الفريــق العامــل يف جمموعــة مــن املــسائل الــواردة يف بنــود جــدول األعمــال املتفــق   -٥
وقد شاركت وفود عديـدة مـشاركة نـشطة يف االجتماعـات وكانـت املناقـشات مثمـرة               . عليه
 مــن العــروض مت األمانــة عــدداُوقــدَّ. ركّــزة وجــرى تبــادل مفتــوح لــآلراء بــني املــشاركني وم

بشأن مواضيع من قبيل وظائف التخطيط والتقييم يف املكتب وامليزانيـة املدجمـة للمكتـب لفتـرة                 
 والسبل والوسائل الكفيلـة بتحـسني الوضـع املـايل للمكتـب والـربامج              ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  

مواجهـة جوانـب اخلطـر الـيت قـد          "م عرض عـن الربنـامج املواضـيعي         دِّوقُ. ليميةاملواضيعية واإلق 
وبـالرغم مـن مناقـشة مجيـع        ". ر على الصحة والتنمية البشرية يف سـياق املخـدرات واجلرميـة           تؤثّ

وقـد ركّــز  .  فيهــاة مـسائل حتتــاج إىل البـتّ   أنــه مـا زالــت هنـاك عــدّ  بنـود جــدول األعمـال إالّ  
 من جدول األعمال وعلى مشروعي القرارين الـواردين يف املـرفقني            ١ند  الفريق العامل على الب   

  الثالـــث والرابـــع مـــن تقريـــر املـــدير التنفيـــذي عـــن امليزانيـــة املدجمـــة للمكتـــب لفتـــرة الـــسنتني  
٢٠١١-٢٠١٠) E/CN.7/2009/13-E/CN.15/2009/23 .(رحــت بعــض التعــديالت هلــذين واقُت

وقــد نوقــشت . رتيهمــا املــستأنفتنير فيهــا يف دوالقــرارين وســُتعرض علــى اللجنــتني لكــي تنظــ 
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. مسألة إنشاء وحدة تقيـيم مـستقلة كمـا نـوقش صـوغ املكتـب للـربامج املواضـيعية واإلقليميـة               
واتفــق الفريــق العامــل علــى أنــه ينبغــي مواصــلة املــشاورات بــشأن خمتلــف املــسائل بــنفس روح 

ل دورتيهمــا العقــل املنفــتح وعلــى أن ال توضــع أي توصــيات لكــي تنظــر فيهــا اللجنتــان خــال   
ــانون األول  ــستأنفتني يف كـ ــسمرب /املـ ــشاركني، يف   . ٢٠٠٩ديـ ــسني املتـ ــد الرئيـ ــام أحـ ــد قـ   وقـ

، بإبالغ املكتب املوّسع واللجنتني يف اجتماع بني الـدورات،          ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣
  .م الذي أحرزه الفريق العاملبالتقّد

 على مسائل حوكمة لتركيز باالفريق العامل عمله أن يواصل قّرروكان من امل  - ٦
جلنة املخدرات يف دورهتا إىل وأي توصيات املكتب وإدارته ووضعه املايل هبدف تقدمي تقريره 

يف دورهتا جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وإىل  ٢٠٠٩مارس /الثالثة واخلمسني يف آذار
  .٢٠٠٩مايو /التاسعة عشرة يف أيار

    
    داريةاملسائل التنظيمية واإل  -ثالثا  

الفتـرة  خـالل   ومخسة اجتماعات غـري رمسيـة        واحداً  رمسياً عقد الفريق العامل اجتماعاً     -٧
وقــد ُعقــد االجتمــاع  . ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٤أكتــوبر إىل /ألول تــشرين ا١٩مــن 

/  تـشرين األول   ٢٣أكتوبر وعقدت االجتماعات غري الرمسيـة يف        / تشرين األول  ١٩الرمسي يف   
ــوبر و ــاين١٦أكتــوبر و/تــشرين األول ٢٩أكت ــاين٢٠نــوفمرب و/ تــشرين الث ــوفمرب/ تــشرين الث   ن

  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٤و

 ،٢٠٠٩يوليـه  / متـوز ٢قـد يف  اجتمـاع مـشترك عُ  ، يف للجنتني علماًع  املوّسملكتُباوأحاط    -٨
سني متـشاركني   رئي) إسبانيا(بايلينا رويث   يو  ثوإغنا) كوبا (سيا إستينو تشغويكو. مبترشيح نورما   
ــل  ــق العام ــشاركني       . للفري ــسني املت ــدورات الرئي ــني ال ــد ب ــاع ُعق ــان يف اجتم ــت اللجنت ــد انتخب وق

  .أكتوبر/ تشرين األول١٩وأكّد الفريق العامل االنتخاب يف اجتماعه األول يف . حنياملرشَّ

 ٢٠٠٨أكتــوبر /، يف الفتــرة بــني تــشرين األول  تيحــتوباإلضــافة إىل الوثــائق الــيت أُ    -٩
العــضوية املعـــين بتحـــسني    للفريـــق العامـــل احلكــومي الـــدويل املفتـــوح ،٢٠٠٩مــارس  /آذارو

 جلنـة   قـّرر املنشأ عمـالً مب   ووضعه املايل   األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية      حوكمة مكتب   
 مـن قـرار     ٧ بالفقرة   ، وعمالً ١٧/٢ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية       قّرر ومب ٥١/١املخدرات  

األمانـة إىل   مت  ، قـدَّ  ١٨/٣ وقـرار جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة              ٥٢/١٣ املخدرات   جلنة
 :علـــى شـــبكة اإلنترنـــتاملكتـــب شرت أيـــضا علـــى موقـــع الفريـــق العامـــل وثـــائق عديـــدة ُنـــ

(www.unodc.org/unodc/en/commissions/wg-governance-finance-2.html).  

  


