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  جلنة املخدرات
  الدورة الثالثة واخلمسون املستأنفة

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢فيينا، 
   من جدول األعمال١٠البند 

تقدمي توجيهات بشأن السياسة العامة لربنامج املخّدرات 
التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية، 

بصفتها هيئته وتدعيم ذلك الربنامج ودور جلنة املخّدرات 
اإلدارية، مبا يف ذلك دورها يف مسائل اإلدارة وامليزانية 

  ستراتيجية وتسيري األعمالالوا

  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
  الدورة التاسعة عشرة املستأنفة

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣فيينا، 
  من جدول األعمال) أ (٨البند 

زانية والشؤون ستراتيجية وامليإلمسائل اإلدارة ا
 عمل الفريق العامل املعين باحلوكمة والتمويل: اإلدارية

      
عمل الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني     

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

 صملّخ 

 الذي ٢٠٠٩/٢٥١مبقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي رة عمالً أُعدَّت هذه املذكّ  
مفتوح العضوية بشأن حتسني حوكمة مكتب  دائماًفريقاً عامالً حكومياً دولياً أنشأ اجمللس مبوجبه 

 وقرار ٥٢/١٣عمالً بقرار جلنة املخدرات ، واألمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ووضعه املايل
عامل توصيات الفريق م ال أوصي يف مرفقيهما أن يقّد، اللذين١٨/٣ة والعدالة اجلنائية جلنة منع اجلرمي
عن تقريران  ٢٠١٠ و٢٠٠٩يف دورتيهما املعقودتني يف عامي م إىل اللجنتني دِّ وقُ.إىل اللجنتني

 E/CN.7/2009/15-E/CN.15/2009/25( الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضويةعمل 
تقريراً عن عمل الفريق العامل خالل املذكرة   هذهتضّمو ).E/CN.7/2010/16-E/CN.15/2010/16و
 .٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول٢٩ إىل فرباير/ شباط٦ من فترةال
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    املداوالت  -أوال  
، واصل ٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول٢٩ إىل فرباير/ شباط٦يف أثناء الفترة من   - ١

لدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم الفريق العامل احلكومي ا
 بنود جدول  إطاراملتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ووضعه املايل النظر يف املسائل الواردة يف

 وقرار جلنة منع اجلرمية والعدالة ٥٢/١٣عمالً بقرار جلنة املخدرات ا األعمال املتفق عليه
لو العديد من  وقد شارك ممثّ.الختصاصات املرفقة هبذين القرارين ووفقا ل١٨/٣اجلنائية 

الدول مشاركة نشطة، وركّزت املناقشات على وضع برامج مواضيعية وإقليمية وتنفيذها 
  .متويل املكتب وعلى وظيفة التقييمإىل حتسني ترمي تدابري اختاذ وعلى 

 حالة إعداد الربامج بيل عن موضوعات من قلو األمانة عروضا إيضاحيةم ممثّوقّد  -٢
 ويف . والوضع املايل للمكتب ومنوذج متويله وعمل وحدة التقييم املستقلاملواضيعية واإلقليمية

بعنوان بصريا  مسعياإيضاحيا قّدم ممثّل لألمانة عرضا ، ٢٠١٠يونيه / حزيران٣قد يف اجتماع ُع
  )".٢٠١١-٢٠١٠(إجراءات مكافحة الفساد واجلرمية االقتصادية : الربنامج املواضيعي"

مل يعتمد الفريق ، ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٩ويف االجتماع الذي عقد يف   - ٣
 وجلنة منع  املستأنفةالعامل أي توصيات لتنظر فيها جلنة املخدرات يف دورهتا الثالثة واخلمسني

  . املستأنفةاجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا التاسعة عشرة
    

    مية واإلداريةاملسائل التنظي  -ثانيا  
  فرباير إىل / شباط٦ني غري رمسيني يف الفترة من عقد الفريق العامل اجتماع  - ٤

 / تشرين األول٢٩يونيه واآلخر يف / حزيران٣أحدمها يف : ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٩
ني غري رمسيني آخرين أحدمها يف اجتماعومن املزمع أن يعقد الفريق العامل . ٢٠١٠أكتوبر 

  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٧نوفمرب واآلخر يف /الثاين تشرين ٢٥

ئيسني املتشاركني، يف الدعوة إىل عقد ال األرجنتني وأملانيا، بالتشاور مع الروتشارك ممثّ  -٥
 تشرين ٥يونيه و/ حزيران١٥ و١٤مارس و/ آذار٢فرباير و/ شباط٣مناقشات غري رمسية يف 

، وذلك بغية صوغ توصيات لينظر فيها الفريق العامل مث يرفعها إىل اللجنتني ٢٠١٠أكتوبر /األول
، وذلك وفقا الختصاصات ٢٠١٠ديسمرب /لتنظرا فيها يف دورتيهما املستأنفتني يف كانون األول

ونظر املشاركون يف هذه املناقشات يف ورقة عمل تتناول حتسني احلوار بشأن . الفريق العامل
 ، بيد أنه ملتعزيز الدور التشريعي للجنتني وحتسني أدائهماالربامج املواضيعية واإلقليمية وتدابري ل

  .ل إىل توافق يف اآلراء بشأن جمموعة من التوصيات لتقدميها إىل الفريق العامل التوّصتسنَّي
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أكتوبر /، يف الفترة بني تشرين األولفريق العامل للتيحتوباإلضافة إىل الوثائق اليت أُ  -٦
 وقرار جلنة منع ٥٢/١٣ من قرار جلنة املخدرات ٧عمالً بالفقرة  ،٢٠٠٩مارس /وآذار ٢٠٠٨

 مطبوعة  الفريق العامل وثائق عديدةيف متناولاألمانة ، وضعت ١٨/٣اجلرمية والعدالة اجلنائية 
موقع  علىالصفحة املخّصصة هلذا الغرض  أيضا على  عدد من هذه الوثائقشرُنوإلكترونية؛ و

-www.unodc.org/unodc/en/commissions/wg) :املكتب الشبكي، اليت أنشأهتا وحتتفظ هبا

governance-finance-2.html).  
    

    اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنتان  -ثالثا  
 وُمرفق قرار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،٥٢/١٣عمالً ُمبرفق قرار جلنة املخدرات   -٧
، والية  الثالثة واخلمسني والتاسعة عشرة، على التوايلدت اللجنتان يف دورتيهما، جّد١٨/٣

لفريق ل متشاركَني رئيسنيك) إسبانيا (ثيو بايلينا رويثوإغنا) كوبا (سنورما غويكوشيا إيستينو
  .٢٠١١حىت دوريت اللجنتني املزمع عقدمها يف النصف األول من عام العامل 

  


