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 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 الدورة التاسعة عشرة املستأنفة

        ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣فيينا، 
      ت والشروحجدول األعمال املؤقّ  
      إضافة  
      الشروح  

    مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية - ٨ 
     والتمويلعمل الفريق العامل املعين باحلوكمة )أ(   
  التوجيهات السياساتية واملتعلقة بامليزانية لربنامج األمم املتحدة  )ب(   

    ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
ــرَّ، ٢٠٠٩يف عــام  ــا     ق ــة يف قراره ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من ــة ١٨/٣ر كــل مــن جلن  وجلن

األمـم املتحـدة املعـين    حتسني حوكمة مكتـب   "، املعنونني كليهما    ٥٢/١٣املخدرات يف قرارها    
 ٢٠٠٩/٢٥١ره  ، واجمللس االقتصادي واالجتماعي يف مقـرّ      "باملخدرات واجلرمية ووضعه املايل   

تـواتر ومـدة انعقـاد الـدورات املـستأنفة للجنـة املخـدرات وجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة                      "املعنون  
 توصـيات   ويعـدّ ، إنشاء فريق عامل حكومي دويل دائم مفتـوح العـضوية لكـي ينـاقش          "اجلنائية

بشأن كيفية حتسني هيكل حوكمة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة ووضـعه                   
مـة  رة مقدَّوُعرضت على جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا التاسعة عشرة مـذكّ   .املايل

الً بقـرار   وعمـ  ).E/CN.7/2010/16-E/CN.15/2010/16(من األمانة بـشأن عمـل الفريـق العامـل           
رة من األمانـة عـن عمـل    عرض عليها يف دورهتا التاسعة عشرة املستأنفة مذكّ      ، ستُ ١٨/٣اللجنة  

 ).E/CN.7/2010/23-E/CN.15/2010/21(مة منه ن أي توصيات مقدَّالفريق العامل تتضّم
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    الوثائق   
ية املعـين   رة من األمانـة عـن عمـل الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح العـضو                     مذكّ

بتحــــسني حوكمــــة مكتــــب األمــــم املتحــــدة املعــــين باملخــــدرات واجلرميــــة ووضــــعه املــــايل   
)E/CN.7/2010/23-E/CN.15/2010/21(  
  

***  
  

    افتتاح الدورة العشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وانتخاب أعضاء املكتب  
أداء جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة     "ون ، املعنـ ٢٠٠٣/٣١ بقرار اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي     عمالً
 من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس، يشغل أعـضاء مكتـب جلنـة               ١٦، واملادة   "اجلنائية

 .منع اجلرمية والعدالة اجلنائية مناصبهم إىل حني انتخاب من خيلفهم، وحيق هلم أن ُيعاد انتخاهبم

أن تنتخـب اللجنـة يف هنايـة كـل         ٢٠٠٣/٣١ قـراره    وقد قّرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي يف      
ــارا مــن عــام   ، مكتبــها للــدورة التاليــة، وأن تــشّجعه علــى أداء دور نــشط يف   ٢٠٠٤دورة، اعتب

ــني         ــا ب ــد فيم ــيت ُتعق ــة ال ــا غــري الرمسي ــة وكــذلك الجتماعاهت ــدورهتا العادي األعمــال التحــضريية ل
تية مستمرة وفّعالة لربنامج األمم املتحـدة  ى للجنة أن تقّدم توجيهات سياسا  الدورات، لكي يتسنّ  

 .ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 مــن ١٥ واملــادة ٢٠٠٣/٣١ بقــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي  ة، عمــالً مــدعوَّواللجنــةُ
ــداخلي للجــان الفن  ــة دورهتــا التاســعة عــشرة     النظــام ال ــام، يف هناي ــة التابعــة للمجلــس، إىل القي ي

، بافتتــاح دورهتــا العــشرين لغــرض وحيــد هــو  ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٣املــستأنفة، يف 
 .راب للرئيس ومقّرانتخاب رئيس وثالثة نّو

 سـيكون  وبالنظر إىل املمارسـة املّتبعـة يف التنـاوب علـى املناصـب علـى أسـاس التوزيـع اإلقليمـي،             
  أعــضاء املكتـــب الــذين ســـتنتخبهم اللجنـــة لــدورهتا العـــشرين مـــن اجملموعــات اإلقليميـــة علـــى     

  :النحو التايل
  

 جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى :الرئيس
 جمموعة الدول اآلسيوية :النائب األّول للرئيس
 جمموعة الدول األفريقية :النائب الثاين للرئيس
 جمموعة دول أوروبا الشرقية :سالنائب الثالث للرئي

 يـجمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب :املقّرر
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، سـُيدعى رؤسـاء اجملموعـات      ٢٠٠٣/٣١وأيضاً عمالً بقرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي          
ــة الـــ     ــيس جمموع ــة اخلمــس ورئ ــاد     ٧٧اإلقليمي ــة االحت ــن رئاس ــب ع ــل أو املراق ــصني واملمث  وال

لون، مع أعضاء املكتـب املنتخـبني،       كة يف اجتماعات املكتب، وهم سيشكّ     األورويب إىل املشار  
  .املكتب املوسَّع
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 املرفق
      التنظيم املقترح لألعمال  

وفــور  .خيــضع تنظــيم األعمــال املقتــرح املبــيَّن أدنــاه ملوافقــة جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة 
ــاول البنــ       ــود، ســيجري تن ــشة حــول أحــد البن ــام املناق ــذلك   اختت ــت ب ــايل، إذا مســح الوق  .د الت

، ومــن الــساعة ٠٠/١٣ إىل الــساعة ٠٠/١٠واألوقــات املقترحــة للجلــسات هــي مــن الــساعة 
 .٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥
    

     الدورة التاسعة عشرة املستأنفة  
 العنوان أو الوصف البند التوقيت التاريخ

 كانون ٣اجلمعة، 
 ديسمرب/األول

ح الدورة التاسعة عشرة املستأنفة للجنة منع افتتا ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 اجلرمية والعدالة اجلنائية

مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون  ٨  
 :اإلدارية

عمل الفريق العامل املعين باحلوكمة  )أ( 
 والتمويل

التوجيهات السياساتية واملتعلقة  )ب( 
ة بامليزانية لربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمي

 والعدالة اجلنائية

 )تابع(

مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون  ٠٠/١٨٨-٠٠/١٥ 
 اإلدارية

 مسائل أخرى ١٠  

 اعتماد تقرير اللجنة ١١ 

 


