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 جلنة املخدرات
 الدورة الثالثة واخلمسون

 ٢٠١٠مارس /آذار ١٢- ٨فيينا، 
 *من جدول األعمال املؤقت ١٠البند 

تقدمي توجيهات بشأن السياسة العامة لربنامج املخدرات 
  التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، 

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

 واالستراتيجية وتسيري األعمال

 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
 الدورة التاسعة عشرة

 ٢٠١٠مايو /أيار ٢١- ١٧فيينا، 
  **من جدول األعمال املؤقت) أ( ٨البند 

  مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية 
 عمل الفريق العامل : داريةوالشؤون اإل

 املعين باحلوكمة والتمويل

    
  عمل الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية     

  املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات 
    واجلرمية ووضعه املايل

      ***مذكّرة من األمانة  
 صملخ 

ــة املخــدرات  رة عمــالً ت هــذه املــذكّعــدأُ   وقــرار جلنــة منــع اجلرميــة   ٥٢/١٣بقــرار جلن
مـل حكـومي دويل دائـم    ارت فيهمـا اللجنتـان إنشـاء فريـق ع    ، اللذين قـر ١٨/٣والعدالة اجلنائية 

هذا الفريـق توصـيات بشـأن املسـائل     إليهما م مفتوح العضوية معين باحلوكمة والتمويل وأن يقد
األمانـة   وإضـافة إىل مـذكّرة   .رج يف جماالت والية كل منـهما اإلدارية والربناجمية واملالية اليت تند

───────────────── 
 *  E/CN.7/2010/1.  
  **  E/CN.15/2010/1.  

عقد االجتماع الرمسي الثاين لفريق العمل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمة   ***
  .٢٠١٠فرباير /شباط ٥كتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ووضعه املايل يف م
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مت إىل جلنــة املخــدرات يف دورــا الثانيــة واخلمســني املســتأنفة، وإىل جلنــة منــع اجلرميــة  دالــيت قُــ
 حـىت والعدالة اجلنائية يف دورا الثامنة عشرة املستأنفة، بشـأن عمـل الفريـق العامـل منـذ إنشـائه       

، تضم هـذه الوثيقـة تقريـراً    )E/CN.7/2009/15-E/CN.15/2009/25( ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
  .٢٠١٠فرباير /شباط - ٢٠٠٩ ديسمرب/عن عمل الفريق العامل خالل فترة كانون األول
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     املداوالت -أوال 
خالل الفترة الالحقة النعقاد الدورتني املستأنفتني للجنة املخدرات وجلنة منـع اجلرميـة     -١

، واصــل الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل  ٢٠٠٩ديســمرب /اجلنائيــة يف كــانون األول والعدالــة
ــوح العضــوية املعــين بتحســني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات        ــدائم املفت ال
واجلرمية ووضعه املـايل النظـر يف جمموعـة مـن املسـائل الـواردة يف بنـود جـدول األعمـال املتفـق           

زة وكانـت املناقشـات مثمـرة ومركّـ     ،مشـاركة نشـطة   العديد من الدول ممثلو وقد شارك .عليه
بـرامج مواضـيعية    وضـع زت املناقشـات علـى   وركّ .لآلراء بني املشاركني صريحوجرى تبادل 

 .للجنتنيلدى اوإقليمية وتنفيذها وعلى التدابري الرامية إىل حتسني دور ووظائف احلوكمة 

ــاء ا     -٢ ــق العامــل، أثن ــد الفري ــه املنعقــد يف  ومل يعتم ــباط ٥جتماع ، أي ٢٠١٠فربايــر /ش
توصيات لتنظر فيهـا جلنـة املخـدرات يف دورـا الثالثـة واخلمسـني وجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة           

  .اجلنائية يف دورا التاسعة عشرة
    

     املسائل التنظيمية واإلدارية -ثانيا 
عقد الفريق العامل أربعة اجتماعات غري رمسيـة واجتماعـاً رمسيـاً واحـداً خـالل الفتـرة         -٣

وعقــدت االجتماعــات . ٢٠١٠فربايــر /شــباط ٥إىل  ٢٠٠٩ديســمرب /كــانون األول ١٧مــن 
ــة يف   ــاين  ٢٢و ١٩و ١١ويف  ٢٠٠٩ديســمرب /كــانون األول ١٧غــري الرمسي ــاير /كــانون الث ين

 .٢٠١٠فرباير /شباط ٥، وعقد االجتماع الرمسي يف ٢٠١٠

٤-  بشــأن مواضــيع مــن قبيــل األنشــطة    اإليضــاحية مت األمانــة عــدداً مــن العــروض وقــد
والوظائف الرئيسية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وعمل فرع منـع اإلرهـاب   

  د يف وخـالل االجتمـاع الـذي عقـ     .الـربامج املواضـيعية واإلقليميـة   وحالة إعداد التابع للمكتب 
تعزيز سيادة القـانون واألمـن البشـري يف    "بعنوان  إيضاحي م عرضديناير، قُ/كانون الثاين ٢٢

 ٥؛ ويف االجتمــــاع الــــذي عقــــد يف "٢٠١١-٢٠٠٩الربنــــامج اإلقليمــــي : شــــرق أفريقيــــا
تعزيـز سـيادة القـانون واألمـن البشـري يف      " :انالتاليـ  اإليضـاحيان  انم العرضـ دفربايـر، قُـ  /شباط

: ميثـاق سـانتو دومينغـو وآليـة مـانغوا     "و "٢٠١١-٢٠٠٩الربنامج اإلقليمـي   :وسطىأمريكا ال
 ".يب وأمريكا الوسطىـآلية رصد ملنطقة البحر الكاريو شراكة

مـارس  /وآذار ٢٠٠٨أكتـوبر  /تشـرين األول بـني  تيحـت يف الفتـرة   الـيت أُ  إىل الوثـائق وإضافة   - ٥
وية املعــين بتحســني حوكمــة مكتــب األمــم  لفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــ  ل ٢٠٠٩



 

4 V.10-50805

 

E/CN.7/2010/16
E/CN.15/2010/16 

٥١/١ر جلنة املخدرات املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ووضعه املايل املنشأ عمالً مبقر ر جلنـة  ومقر
وقـرار جلنـة    ٥٢/١٣من قـرار جلنـة املخـدرات     ٧، وعمالً بالفقرة ١٧/٢منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
شـرت أيضـاً علـى    مت األمانة إىل الفريق العامل وثائق عديدة ن، قد١٨/٣منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

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

   اإلجراء الذي ينبغي للجنتني اختاذه -ثالثا 
منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة     جلنـة   ومرفق قـرار  ٥٢/١٣جلنة املخدرات  مبرفق قرارعمالً   - ٦
  .لعام ثان نياملتشاركَ ينبغي للجنتني النظر يف جتديد والية رئيسي الفريق العامل .١٨/٣

  


