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 اتخدِّراملجلنة 
  الدورة السادسة واخلمسون املستأنفة

        ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٣- ١٢فيينا، 
      ت وشروحهجدول األعمال املؤقَّ   
      إضافة    
      الشروح    

    إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى  - ٢  
عقـد جلـسات مـشتركة يف       " املعنـون    ،٢٠١١/٢٥٩ينّص مقرَّر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي       

 على أن تعقد جلنـة  ،" وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاملخدِّراتإطار الدورات املستأنفة للجنة    
، جلـسات مـشتركة يف      ٢٠١١ وجلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، اعتبـاراً مـن عـام                 املخدِّرات

 للنظر يف البنـود املدرجـة يف اجلـزء العملـي مـن جـدويل                ا حصري إطار دوراهتما املستأنفة ُتخصَّص   
 املخـدِّرات مكتـب  ( واجلرميـة    املخـدِّرات أعمال اللجنتني بغية تزويد مكتب األمم املتحدة املعـين ب         

باملسائل اإلدارية واملسائل املتعلقـة   فيما يتصل   بتوجيهات متكاملة بشأن السياسة العامة      ) واجلرمية
يف عقـد   املعهـودة   بـاع املمارسـة     وقـرَّر اجمللـس أيـضا أن يـستمر اتِّ         . ستراتيجيةبامليزانية واإلدارة اال  

يعقـداهنا  منفـصلة  جلـسات  خـالل   منهما من النظر، دورات مستأنفة متتالية للجنتني لتمكني كلٍّ   
  .اجلزء املعياري من جدول أعماهلاعلى حدة، يف البنود املدرجة يف 

 وجلنــة منــع اجلرميــة اتخــدِّرر، ســوف ُتعقــد جلــستان مــشتركتان للجنــة املووفقــاً لــذلك املقــرَّ
 مـن جـدول األعمـال    ٣ورتني املستأنفتني للنظر يف البند والعدالة اجلنائية يف اليوم األول من الد   

 التــابع ملكتــب األمــم اتخــدِّرتقــدمي توجيهــات بــشأن الــسياسة العامــة إىل برنــامج امل "املعنــون 
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 بـصفتها هيئتـه     اتخـدِّر  واجلرمية، وتدعيم ذلك الربنامج ودور جلنة امل       اتخدِّراملتحدة املعين بامل  
ــسائل ا   ــك امل ــا يف ذل ــة، مب ــة واإلدارة االســتراتيجية   اإلداري ــة وامليزاني ــشؤون اإلداري ــة بال ". ملتعلق

وسوف ُينظر يف باقي بنود جدول األعمال بعد ذلك يف جلسة منفصلة، حـسبما هـو مبـيَّن يف                   
  . هذه الوثيقةمرفقيف تنظيم األعمال املقترح الوارد 

    
    الوثائق    

  (E/CN.7/2013/1/Add.1)جدول األعمال املؤقَّت وشروحه 
    

ات التابع ملكتب األمم املتحدة خدِّرتقدمي توجيهات بشأن السياسة العامة إىل برنامج امل  - ٣  
ات بصفتها هيئته خدِّرات واجلرمية، وتدعيم ذلك الربنامج ودور جلنة املخدِّراملعين بامل

    ةارة االستراتيجياإلدارية، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بالشؤون اإلدارية وامليزانية واإلد
    ات واجلرمية والتوجيهات املتعلقة بالسياسة العامةخدِّرعمل مكتب األمم املتحدة املعين بامل  )أ(  

حدة املعين ات التابع ملكتب األمم املتخدِّردور اللجنة بصفتها اهليئة اإلدارية لربنامج امل  )ب(  
    ات واجلرميةخدِّربامل

    ات واجلرميةخدِّرحدة املعين باملم املتات التابع ملكتب األمخدِّرتدعيم برنامج امل  ‘١‘  
    امليزانية واإلدارة االستراتيجيةاملسائل املتعلقة بالشؤون اإلدارية و  ‘٢‘  

 صـندوق   فة ميزانيـةَ   واخلمـسني املـستأنَ     السادسة دورهتا، خالل   وتقرَّ  اللجنةُ من املتوقَّع أن تستعرضَ   
ميزانيـة  ، مبا يشمل ٢٠١٥-٢٠١٤رة السنتني ات لفتمخدِّربرنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية لل  

وسوف ُيعَرض علـى اللجنـة يف اجللـستني املـشتركتني           . تكاليف الدعم اإلداري والربناجمي اخلاصة به     
-٢٠١٤ لفتـرة الـسنتني    للجنتني خالل الـدورة املـستأنفة تقريـر املـدير التنفيـذي عـن امليزانيـة املدجمـة                 

ــة خــدِّر ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل  ٢٠١٥ ) E/CN.7/2013/15-E/CN.15/2013/28(ات واجلرمي
لفتــرة الــسنتني  فيــه وتقريــر اللجنــة االستــشارية لــشؤون اإلدارة وامليزانيــة عــن امليزانيــة املدجمــة للنظــر
ــين بامل  ٢٠١٥-٢٠١٤ ــدة املعـــ ــم املتحـــ ــب األمـــ ــدِّر ملكتـــ ــة خـــ -E/CN.7/2013/16(ات واجلرميـــ

E/CN.15/2013/29.(  
حتــسني " املعنــون ٢٠١٣/٢٤٦ره يف مقــرَّ ،قــد اســتذكرتــصادي واالجتمــاعي  اجمللــس االقكــانو

متديــد واليــة الفريــق : ات واجلرميــة ووضــعه املــايلخــدِّرحوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل
العامــل احلكــومي الــدويل الــدائم املفتــوح بــاب العــضوية املعــين بتحــسني حوكمــة مكتــب األمــم  

د فيـه   الـذي كـان قـد أكّـ        ٢٠١١/٢٥٨ ُهَر مقـرَّ  "عه املايل ات واجلرمية ووض  خدِّراملتحدة املعين بامل  
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ــة املجمــّد ــرار جلن حتــسني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   " املعنــون ٥٢/١٣ات خــدِّردا ق
الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم          ، وقرَّر جتديَد واليـة      "ات واجلرمية ووضعه املايل   خدِّربامل

ات واجلرمية ووضـعه    خدِّروكمة مكتب األمم املتحدة املعين بامل     العضوية املعين بتحسني ح   املفتوح  
، ٢٠١٥يف النــصف األول مــن عــام  املزمــع عقــده حــىت موعــد اجلــزء مــن دورة اللجنــة   املــايل

ــاءهوالــذي ينبغــي ــاً ألداء الفريــق العامــل وتنظــر يف متديــد    أن جتــري اللجنــة  أثن استعراضــاً وافي
  .واليته

طلبت اللجنة إىل الفريـق     قد  و .٥٢/١٣ اتخدِّريف قرار جلنة امل   وترد صالحيات الفريق العامل     
 مواصــلة معاجلــة املــسائل املتعلقــة بــالتقييم ومناقــشة النــهج الربنــاجمي   ٥٦/١١العامــل يف قرارهــا 

ات واجلرمية ودعمه ومناقـشة التقـدم احملـرز يف تنفيـذ            خدِّراملتكامل ملكتب األمم املتحدة املعين بامل     
ــالء االه  ــرارات وإي ــين        الق ــم املتحــدة املع ــب األم ــايل ملكت ــم الوضــع امل ــسألة دع ــام املناســب مل تم

  .ات واجلرمية وإدارته املاليةخدِّربامل
-E/CN.7/2013/7/Add.2( الفريق العاملعمل  اللجنة مذكرة من األمانة عن      نظر وسُتعرض على 

E/CN.15/2013/7/Add.2(.  
، عمــال جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة      مــع ثنـاء اجللـستني املـشتركتني   أ ٣ البنـد  وسـُينظر يف 

  .٢٠١١/٢٥٩ر اجمللس مبقرَّ
    

    الوثائق    
 ملكتـب األمـم املتحـدة       ٢٠١٥-٢٠١٤ذي عن امليزانية املدجمة لفترة الـسنتني         التنفي املديرتقرير  
  (E/CN.7/2013/15 – E/CN.15/2013/28) واجلرمية املخدِّراتاملعين ب

 ٢٠١٥-٢٠١٤ تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية عن امليزانية املدجمة لفترة السنتني
  )E/CN.7/2013/16-E/CN.15/2013/29(ة  واجلرميخدِّراتاململكتب األمم املتحدة املعين ب

مــذكِّرة مــن األمانــة عــن عمــل الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل الــدائم املفتــوح العــضوية املعــين   
ــين ب    ــدة املعــ ــم املتحــ ــة مكتــــب األمــ ــسني حوكمــ ــدِّراتبتحــ ــايل  املخــ ــعه املــ ــة ووضــ  واجلرميــ

)E/CN.7/2013/7/Add.2-E/CN.15/2013/7/Add.2(  
    

   ة واخلمسني للجنةت للدورة السابعدول األعمال املؤقَّج  - ٩  
أن تتابع نتائج اجتماعاهتا املعقـودة فيمـا    من جدول األعمال،   ٩، يف إطار البند     لعلَّ اللجنة تودّ  

بني الدورات وأن تناقش أية مسائل متعلقة بأعمال التحضري للجـزء الرفيـع املـستوى، وهـو مـا                   
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ولعــلَّ . ت لــدورهتا الـسابعة واخلمــسني  مــن جـدول األعمــال املؤقَّـ  ٧ إىل ٣ن البنــود مـن  يتـضمّ 
ل األعـضاء بـشأن شـكل وتنظـيم املناقـشة           مـة مـن الـدو      أن تنظر يف املقترحـات املقدَّ      اللجنة تودّ 

ــع         ــق باالســتعراض الرفي ــا يتعل ــستديرة فيم ــد امل ــشات املوائ ــشأن شــكل وتنظــيم مناق ــة وب العام
اإلعالن الـسياسي وخطـة العمـل بـشأن        لتقّدم الذي أحرزته الدول األعضاء يف تنفيذ        املستوى ل 

، وذلـك   ات العاملية خدِّرة امل التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكل       
  . تلك املقترحاتمبا يشمل ترتيبات الرئاسة املتعلقة بتلك املناقشات، وأن تقّر

ت  كــذلك أن تنظــر يف شــكل البنــود ذات الــصلة يف جــدول األعمــال املؤقَّــ ولعــلَّ اللجنــة تــوّد
ــود وتتفــق       ــز األساســي لتلــك البن ــسابعة واخلمــسني وحمــور التركي ــة ال ــدورهتا العادي عليهمــا، ل

 املعنــون ٩والبنـد  " مناقـشات املوائـد املـستديرة   /املناقـشة املواضــيعية " املعنـون  ٨سـيما البنـد    وال
تنفيــذ اإلعــالن الــسياسي وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية متكاملــة     "

  ".ات العامليةخدِّرومتوازنة ملواجهة مشكلة امل
    

    مسائل أخرى  - ١٠  
حاليـا وجـود   ُيرتقـب  ، وال ١٠ يف إطار البند رحهاط األمانة إىل أيِّ مسائل يلزم       مل ُيوجَّه انتباه  

  .وثائق بشأن هذا البند
    

    ة واخلمسنيالسادساعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا   - ١١  
أعمـال دورهتـا     نعـ رير  أن تعتمد اللجنة التق   ع  ، من املتوقَّ   من جدول األعمال   ١١يف إطار البند    

  .املستأنفةة واخلمسني السادس
  

***    
     وانتخاب أعضاء مكتبهااتخدِّرة واخلمسني للجنة املالسابعافتتاح الدورة     

 من النظام الداخلي للجـان الفنيـة التابعـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،                ١٦ باملادة   عمالً
 مناصــبهم إىل حــني انتخــاب مــن خيلفهــم وجيــوز إعــادة اتخــدِّر أعــضاء مكتــب جلنــة املتــولّىي

  .ب أولئك األعضاءانتخا
 علـى أن تنتخـب اللجنـة        ١٩٩٩/٣٠ األول من قرار اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي         لبابا وينّص

، مكتبـها للـدورة الالحقـة، وأن تـشّجعه علـى أداء دور      ٢٠٠٠يف هناية كل دورة، اعتباراً من عـام     
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ــة واجتماعــات         ــن اجتماعــات عادي ــة م ــده اللجن ــا تعق ــال التحــضريية مل ــشط يف األعم ــني  ن ــا ب فيم
  .الة يف جمال السياسة العامةة وفعَّالدورات على السواء، حىت يتسّنى هلا تقدمي توجيهات مستمرَّ

 ١٩٩٩/٣٠قــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي  األول مــن البــاببواللجنــةُ مــدعوَّة، عمــالً 
 دسة واخلمـسني سا من النظام الداخلي للجـان الفنيـة، إىل القيـام، يف هنايـة دورهتـا الـ          ١٥واملادة  

 واخلمــسني لغــرض بعة، بافتتــاح دورهتــا الــسا٢٠١٣ديــسمرب / كــانون األول١٣املــستأنفة، يف 
  .وحيد هو انتخاب رئيس وثالثة نّواب للرئيس ومقّرر لتلك الدورة

وعمالً باملمارسة املتَّبعة بشأن التناوب على املناصب على أساس التوزيـع اإلقليمـي، سـيكون أعـضاء             
  :ستنتخبهم اللجنة لدورهتا السابعة واخلمسني من اجملموعات اإلقليمية كما يلياملكتب الذين 

  الدول األفريقية     :الرئيس  
  دول آسيا واحمليط اهلادئ  :النائب األول للرئيس  
  دول أوروبا الشرقية  :النائب الثاين للرئيس  
  دول أوروبا الغربية ودول أخرى  :النائب الثالث للرئيس  
  ي  أمريكا الالتينية والكاريبدول      :املقرِّر  

، ســيقوم فريــق ١٩٩١/٣٩وعمــالً باملمارســة املّتبعــة وبقــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي  
 والـصني وممثّـل الدولـة       ٧٧ف من رؤساء اجملموعات اإلقليميـة اخلمـس ورئـيس جمموعـة الــ             مؤلَّ

. يف املــسائل التنظيميــةى رئاســة االحتــاد األورويب أو مراقــب عنــها مبــساعدة الــرئيس  الــيت تتــولّ
  .وسيشكِّل هذا الفريق، مع أعضاء املكتب املنتَخبني، املكتَب املوسَّع
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    املرفق
      املقترحاألعمال تنظيم     

وحاملـا تنتـهي    . اتخـدِّر تنظيُم األعمال املقترح، حسبما هو ُمبيٌَّن أدنـاه، مرهـونٌ مبوافقـة جلنـة امل              
ــا  ــد م ــشة بن ــد ا مناق ــدأ النظــر يف البن ــذلك    يب ــه إذا مســح الوقــت ب ــذي يلي ــات املقترحــة  . ل واألوق

ــساعة    ــن ال ــسات هــي م ــساعة ٠٠/١٠للجل ــساعة  ٠٠/١٣ إىل ال ــن ال ــساعة ٠٠/١٥ وم  إىل ال
 ٠٠/١٣ إىل الـساعة     ٠٠/١٠ديسمرب ومن الـساعة     / كانون األول  ١٢ من يوم اخلميس     ٠٠/١٨

  .٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٣من يوم اجلمعة 
  

  العنوان أو الوصف  دالبن  الوقت  التاريخ

 كانون ١٢اخلميس، 
  ديسمرب /األول

ة واخلمسني املستأنفة للجنة سادسافتتاح الدورة ال   ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  اتخدِّرامل

  إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى  ٢    
تقدمي توجيهات بشأن السياسة العامة إىل برنامج   ٣    

حدة املعين ات التابع ملكتب األمم املتخدِّرامل
ات واجلرمية، وتدعيم ذلك الربنامج ودور خدِّربامل

ات بصفتها هيئته اإلدارية، مبا يف ذلك خدِّرجلنة امل
املسائل املتعلقة بالشؤون اإلدارية وامليزانية واإلدارة 

  )جلسة مشتركة) (تابع( االستراتيجية
 تقدمي توجيهات بشأن السياسة العامة إىل برنامج  ٣ ٠٠/١٨-٠٠/١٥  

ات التابع ملكتب األمم املتحدة املعين خدِّرامل
ات واجلرمية، وتدعيم ذلك الربنامج ودور خدِّربامل

ات بصفتها هيئته اإلدارية، مبا يف ذلك خدِّرجلنة امل
املسائل املتعلقة بالشؤون اإلدارية وامليزانية واإلدارة 

  )جلسة مشتركة) (تابع(االستراتيجية 
ة واخلمسني ت للدورة السابعدول األعمال املؤقَّج  ٩

  )تابع(للجنة 
  )تابع(مسائل أخرى   ١٠

 كانون ١٣اجلمعة، 
  يسمرب د/األول

٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

سة الساداعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا   ١١
  واخلمسني

  


