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 فريق اخلرباء املعين جبمع البيانات
        ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول ١٣- ١١فيينا، 

    جدول األعمال املؤقت وشروحه    
  .انتخاب أعضاء املكتب -١

  .إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى -٢
  .وضع الصيغة النهائية ملضمون وهيكل نظام إبالغ منقَّح وبسيط وكفؤ -٣
  .يف حتسني عمليات مجع البيانات واإلبالغ هباقدماً سبل املضي  -٤

  .االستنتاجات والتوصيات -٥
 .اعتماد تقرير فريق اخلرباء عن اجتماعه -٦
    

    الشروح   
    انتخاب أعضاء املكتب - ١  

   إىل ١٢يف االجتمــاع املعقــود مــن  أعــضاء مكتــب فريــق اخلــرباء املعــين جبمــع البيانــاتانُتخــب 
 :على النحو التايل ،٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٥
  

أوليسيس كانتشوال غوتيرييس  ي جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب الرئيس
  )املكسيك(

  )أستراليا( لويزا ديغينهارت  جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى  النائبة األوىل للرئيس
 إيكيديدي الينسكينجيكا   جمموعة الدول األفريقية  املقّرر

  )نيجرييا(
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اســتعدادهم ب  أعــضاء املكتــب رهنــاًاســتمرارقــب افتتــاح االجتمــاع، ســيؤكد فريــق اخلــرباء وع
 .، أو سيعمد إىل انتخاب أعضاء آخرين ملكتبه حسب االقتضاءمناصبهمشغل ملواصلة 

    
    إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى - ٢  

، سـوف يقـّر فريـق اخلـرباء         ضاءاالقتـ حسب   ،أو انتخاهبم   أعضاء املكتب  استمرارعقب تأكيد   
  ).انظر املرفق(جدولَ أعمال اجتماعه، ويّتفق على تنظيم األعمال 

، بـشأن متابعـة   ٥٣/٢وقد أُعدَّ جدول األعمال املؤقت لالجتماع وفقاً لقـرار جلنـة املخـدرات     
ع  بـشأن حتـسني مجـ     ٥٢/١٢املشروع املنقَّح لالستبيان اخلاص بالتقارير السنوية، وقرار اللجنـة          

البيانات واإلبالغ هبا وحتليلـها مـن أجـل رصـد تنفيـذ اإلعـالن الـسياسي وخطـة العمـل بـشأن                       
  .التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية

 مـشروع االسـتبيان      مـن  حـة  إىل األمانة إعداد صـيغة منقّ      ،٥٣/٢ يف قرارها    ،وقد طلبت اللجنة  
  :راعي فيها ما يلي ت)١(ير السنويةاخلاص بالتقار

التعليقات الواردة من الدول األعضاء قبل انعقاد الدورة الثالثـة واخلمـسني للجنـة          )أ( 
 :Revised draft annual reports questionnaire"واملـضمَّنة يف ورقـة غرفـة االجتماعـات املعنونـة      

comments received from Member States")  ح اخلاص بالتقـارير الـسنوية  املنقّن االستبيامشروع: 
 ؛)التعليقات الواردة من الدول األعضاء

 ؛٢٠١٠مايو / أيار٢٠أي تعليقات تكميلية تقدمها الدول األعضاء قبل  )ب( 

  .اآلليات األخرى القائمة جلمع البيانات )ج( 

ر الـسنوية أي    أن تربز الصيغة املنقحـة ملـشروع االسـتبيان اخلـاص بالتقـاري            أيضاً  وقررت اللجنة   
 .مسائل عالقة قد تنشأ عن وجود تعليقات متضاربة

    
    وضع الصيغة النهائية ملضمون وهيكل نظام إبالغ منقَّح وبسيط وكفؤ - ٣  

، إن وجــدت مــسائل مــن هــذا تعليقــاتالســيناقش فريــق اخلــرباء أي مــسائل عالقــة تنــشأ عــن  
 يتــسىن للجنــة أن تنظــر يف األداة  وسيــضع الــصيغة النهائيــة ألداة مجــع البيانــات، حبيــثالقبيــل،

يف دورهتـا الثالثـة واخلمـسني املـستأنفة، الـيت        من أجـل اعتمادهـا      الشاملة املنقحة جلمع البيانات     

───────────────── 
موقع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  وسائر الوثائق املعدة لالجتماع على الوثائقستتاح هذه   )1(  

  .(www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/index.html)على اإلنترنت 
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ويتـــألف املـــشروع املـــنقَّح لالســـتبيان اخلـــاص . ٢٠١٠ديـــسمرب / كـــانون األول٢ســـُتعقد يف 
  :بالتقارير السنوية من األجزاء األربعة التالية

  اإلطار التشريعي واملؤسسي :اجلزء األول

  عرضهااملخدرات والطلب على النهج الشامل خلفض  :اجلزء الثاين

  نطاق تعاطي املخدرات وأمناطه واجتاهاته :اجلزء الثالث

نطاق أنـشطة زراعـة املخـدرات وصـنعها واالجتـار هبـا وأمنـاط تلـك األنـشطة                    :اجلزء الرابع
  واجتاهاهتا

    
    قـالوثائ    

  (UNODC/CND/EG.1/2010/10)اجلزء األول  : اخلاص بالتقارير السنويةملنقّحاالستبيان امشروع 

  (UNODC/CND/EG.1/2010/11)اجلزء الثاين  : اخلاص بالتقارير السنويةاملنقّحالستبيان امشروع 

  (UNODC/CND/EG.1/2010/12) اجلزء الثالث :اخلاص بالتقارير السنوية املنقّحالستبيان امشروع 

  (UNODC/CND/EG.1/2010/13)اجلزء الرابع  :اخلاص بالتقارير السنوية املنقّحان الستبيامشروع 
    

    يف حتسني عمليات مجع البيانات واإلبالغ هباقدماً سبل املضي  - ٤  
سيتناقش فريق اخلرباء ويعد توصيات لتعتمدها اللجنـة بـشأن آليـة اإلبـالغ بالبيانـات املـستمدة          

يـشمل  ح اخلـاص بالتقـارير الـسنوية بعـد أن تعتمـده اللجنـة، مـع مراعـاة أن                    من االستبيان املـنق   
االجتاهـات يف اسـتهالك املخـدرات وعرضـها؛         ) أ: (إبالغ اللجنة هبـذه البيانـات رصـد مـا يلـي           

  .تنفيذ خطة العمل) ج(االنضمام إىل االتفاقيات؛ ) ب(

ــق اخلــرباء  ــى وجــه اخلــصوص ،وســينظر فري ــة  ، عل ــالغ اللجن ــات إب ــدة   يف آلي ــات اجلدي بالبيان
التحليليـة، وغـري ذلـك مـن        اإليـضاحية   اجملموعة، وذلـك مـن حيـث تـواتر التقـارير، والعـروض              

  . مناسبةاللجنة تراهاالتوجيهات اليت قد 
    

   االستـنتاجات والتوصيات - ٥  
يتوقع أن يناقش فريق اخلرباء أي مسائل عالقة، وأن يـضع الـصيغة النهائيـة ألداة مجـع البيانـات                

 التعليقـات علـى   بنـاءً  و٢٠١٠ينـاير  / أُعدت نتيجة لالجتماع الذي عقده يف كـانون الثـاين        اليت
  .الواردة من الدول األعضاء



 

4 V.10-55404 

 

UNODC/CND/EG.1/2010/9    

جمموعـةً منقحـةً مـن أدوات       أن يقـدِّم إليهـا      فريق اخلـرباء    ينبغي ل ،  ٥٢/١٢ بقرار اللجنة    وعمالًً
جـل النظـر   مـن أ  ا هبـ الغبـ اإلمجع البيانات وكذلك آليـات مجـع البيانـات وتـصنيفها وحتليلـها و             

  .يف دورهتا الثالثة واخلمسني فيها وإمكانية اعتمادها
    

    اعتماد تقرير فريق اخلرباء عن اجتماعه - ٦  
ــ تقريـــره الـــذي يتـــضّمن االســـتنتاجات والتوصـــيات يف  اخلـــرباء فريـــق ع أن يعتمـــد مـــن املتوقّـ

  .، اليوم األخري من االجتماع٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول ١٣
    



 

V.10-55404 5 
 

  UNODC/CND/EG.1/2010/9

      املرفق
    نظيم األعمال املقترحت  

ــوارد أدنــاه مرهــون مبوافقــة فريــق اخلــرباء    وحاملــا تنتــهي مناقــشة   .التنظــيم املقتــرح لألعمــال ال
واألوقات املقترحـة للجلـسات      .ما، سيجري تناول البند الذي يليه، إذا مسح الوقت بذلك          بند

  .٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥ الساعة ، ومن٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠هي من الساعة 
  

  العنوان أو الوصف  البند  التاريخ والوقت

      أكتوبر/تشرين األول ١١، الثننيا
  افتتاح اجللسة    ٠٠/١٣ - ٠٠/١٠
  انتخاب أعضاء املكتب ١  
  إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى ٢  
 :وضع الصيغة النهائية ملضمون وهيكل نظام إبالغ منقَّح وبسيط وكفؤ ٣  

 املنقَّح اخلاص بالتقارير السنويةاالستبيان ملية إجناز مشروع استعراض ع
 :وضع الصيغة النهائية ملضمون وهيكل نظام إبالغ منقَّح وبسيط وكفؤ ٣  ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥

  اجلزء األول
 :وضع الصيغة النهائية ملضمون وهيكل نظام إبالغ منقَّح وبسيط وكفؤ    

  اجلزء الثاين
      أكتوبر/تشرين األول ١٢، لثالثاءا

 :وضع الصيغة النهائية ملضمون وهيكل نظام إبالغ منقَّح وبسيط وكفؤ ٣  ٠٠/١٣ - ٠٠/١٠
  )تابع(اجلزء الثاين 

 :وضع الصيغة النهائية ملضمون وهيكل نظام إبالغ منقَّح وبسيط وكفؤ ٣  ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥
  اجلزء الثالث 

 :كفؤوضع الصيغة النهائية ملضمون وهيكل نظام إبالغ منقَّح وبسيط و    
  اجلزء الرابع

      أكتوبر/تشرين األول ١٣،ألربعاءا
  مناقشة ٣  ٠٠/١٣ - ٠٠/١٠
  يف حتسني عمليات مجع البيانات واإلبالغ هباقدماً سبل املضي  ٤  
  االستـنتاجات والتوصيات ٥  ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥
  اعتماد تقرير االجتماع ٦  
  


