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  ]٢٠١٤ يناير/الثاين كانون ١٧[
  احملتويات

 الصفحة   

  خاذ إجراء بشأهنا املسائل اليت تستدعي من اجمللس االقتصادي واالجتماعي اتِّ -أوالً
  ١.................................................................. انتباهه إليهااليت ُيوجَّهأو 

 ١...................... العتماده اجمللس االقتصادي واالجتماعيمشروع مقرَّر مقدَّم إىل - ألف 

 ١..........................املسائل اليت ُيوجَّه انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي إليها -باء 

  ميزانية صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية   ٢٢/٩القرار  
  ١..............................................٢٠١٥- ٢٠١٤لفترة السنتني 

  ٧.......................................ارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلداريةمسائل اإلد -ثانياً
 ٨........................................................................املداوالت  - ألف 

  ١٠........................................................خذته اللجنةاإلجراء الذي اتَّ  -باء 
 ١١........................................ت للدورة الثالثة والعشرين للجنةجدول األعمال املؤقَّ -ثالثاً

 ١١........................................................................املداوالت  - ألف 

 ١٣........................................................خذته اللجنةاإلجراء الذي اتَّ  -باء 

 ١٤...............................................................................مسائل أخرى -رابعاً

  ١٤................................................................................املداوالت  
 ١٥...............................العشرين املستأنفةالثانية واعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا  -خامساً

 ١٦............................................................. اإلداريةواملسائلتنظيم الدورة  -سادساً

 ١٦..............................................................هتادَّافتتاح الدورة وم  - ألف

 ١٦..........................................................................احلضور  -باء

  ١٧...........................................................................الوثائق  - جيم
  ١٧.............................................اختتام الدورة الثانية والعشرين املستأنفة  - دال
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      الفصل األول
 املسائل اليت تستدعي من اجمللس االقتصادي واالجتماعي   

  انتباهه إليهاُيوجَّهاليت  بشأهنا أو خاذ إجراءاتِّ
   

     العتماده اجمللس االقتصادي واالجتماعيإىلمقدَّم مشروع مقرَّر  - ألف  
باعتمــاد ي واالجتمــاعي  االقتــصادَساجلنائيــة اجمللــ منــع اجلرميــة والعدالــة توصــي جلنــةُ  -١

  :ر التايلمشروع املقرَّ
    

    رمشروع املقرَّ  
 تقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورهتا   

     والعشرين املستأنفةالثانية
حييط اجمللس االقتصادي واالجتماعي علماً بتقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عـن أعمـال          

  . والعشرين املستأنفةالثانيةدورهتا 
   

    املسائل اليت ُيوجَّه انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي إليها - باء  
منـع  ُيوجَّه انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل القـرار التـايل الـذي اعتمدتـه جلنـة             -٢

  :يف دورهتا الثانية والعشرين املستأنفةاجلرمية والعدالة اجلنائية 
    

  ٢٢/٩القرار   
  صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ميزانية 

  ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة السنتني 
  

  ،جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةإنَّ   
، ٦١/٢٥٢ اإلدارية واملالية املوكلـة إليهـا مـن اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا                  املهامَّ إذ متارس   

  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٢خ املؤرَّ
،  يف تقرير املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة            قد نظرت و   

لفتــرة  لــصندوق األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة  امليزانيــة املقترحــة نالــذي يتــضمَّ
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ــسنتني  ــصلة   )١(،٢٠١٥-٢٠١٤ال ــر والتوصــيات ذات ال ــواردة يف تقري ــشارية  ال ــة االست  اللجن
  )٢(إلدارة وامليزانية،لشؤون ا
خـدِّرات واجلرميـة، باعتبـاره       املعيارية ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل           باملهامِّ موإذ تسلِّ   

 من األمانة العامة لألمم املتحدة، وتشدِّد على أمهيـة املـساعدة التقنيـة الـيت يقـدِّمها ضـمن                   اًجزء
م هلـذا الغـرض بأمهيـة تـوفري التمويـل            علـى طلبـها، وتـسلِّ      إطار واليتـه إىل الـدول األعـضاء بنـاءً         

  ،الكايف واملستقر واملمكن التنبؤ به للمكتب
 على خطط املدير التنفيذي الراميـة إىل متابعـة االنتقـال إىل النمـوذج          َط الضوء وإذ تسلِّ   

التمويلي اجلديد املستند إىل األولويات املـستبانة، وذلـك بطريقـة ووتـرية واقعيـتني ومتـوازنتني،           
  إىل توقعات الدول األعضاء ومتطلباهتا،بالنظر 

ى عن تنفيذ النموذج التمويلي القائم علـى اسـترداد          بعات اهلامة اليت ستتأتَّ    التَّ وإذ تالحظ   
ما فيما خيص التعاون الـتقين وشـبكة املكاتـب امليدانيـة التابعـة للمكتـب                سي كامل التكاليف، وال  

  ل أن يفضي تنفيذه إىل نتائج غري مقصودة،املعين باملخدِّرات واجلرمية، مبا يف ذلك احتما
 الراميـة إىل مراقبـة الوضـع     املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة    خطط املكتبوإذ تالحظ أيضاً   

 يفواملثابرة على إطالع الدول األعضاء على كامل جوانبه، والتنسيق معها بشأن التقدُّم احملـرز               
الفريـق   واآلليـات القائمـة، مبـا يف ذلـك           ، مـن خـالل اللجنـة       وبشأن أثـره   تنفيذ النموذج اجلديد  

العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمـة مكتـب األمـم املتحـدة              
  ،املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل

عــن  بأمهيــة العمليــات امليدانيــة، حــسبما يبيِّنــه تقريــر املــدير التنفيــذي   وإذ حتــيط علمــاً  
 مــن ذلــك التقريــر إىل قــرار اجمللــس االقتــصادي       ٣٥ملدجمــة، وباإلشــارة يف الفقــرة    امليزانيــة ا

، الـذي طلـب فيـه اجمللـس إىل املـدير            ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ٣٠خ   املـؤرَّ  ٢٠٠٩/٢٣واالجتماعي  
م  عـن التقـدُّ    م تقريـراً  أن يعطي أولويـة عاليـة لتنفيـذ بـرامج املكتـب اإلقليميـة وأن يقـدِّ                التنفيذي  

  ،ذهااحملرز يف تنفي
 ضــرورة مواصــلة تــشجيع احلــوار املنــتظم بــني مجيــع الــدول األعــضاء ومــع  وإذ تــدرك  

  املكتب بشأن ختطيط وصياغة األنشطة العملياتية للمكتب، مبا يف ذلك براجمه ومشاريعه،

                                                                    

  )1(  E/CN.7/2013/15–E/CN.15/2013/28.  
  )2(  E/CN.7/2013/16-E/CN.15/2013/29.  
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ربنـامج  ل م احملرز يف استحداث هنج الربامج املواضـيعية واإلقليميـة          التقدُّ تالحظ  -١  
ويف بالتــشاور مــع الــدول األعــضاء، ة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، عمــل مكتــب األمــم املتحــد

  ضمان التكامل التام بني الربامج املواضيعية واإلقليمية؛
ــتراتيجية املبيَّ  تالحـــظ أيـــضاً  -٢   ــور، إىل االسـ ــة أمـ ــستند، يف مجلـ ــة تـ ــة  أنَّ امليزانيـ نـ

وإىل اسـتراتيجية   )٣(،٢٠١٥-٢٠١٤ مـن اإلطـار االسـتراتيجي للفتـرة      ١٣بالتفصيل يف الربنامج    
  ؛٢٠١٥-٢٠١٢املكتب للفترة 

زاي مــن امليزانيــة  ٢٩ و١٦ أنَّ امليزانيــة متوائمــة مــع البــابني  تالحــظ كــذلك  -٣  
  )٤(؛٢٠١٥-٢٠١٤الربناجمية املقترحة لألمم املتحدة لفترة السنتني 

ــتالحــظ   -٤   ــة تركِّ  هــا تــشمل أيــضاً ز علــى األمــوال العامــة الغــرض وأنَّ أنَّ امليزاني
صة صة الغرض وإيرادات تكـاليف دعـم الـربامج احملـصَّلة مـن املـسامهات املخصَّـ                األموال املخصَّ 

  الغرض، عالوة على موارد امليزانية العادية؛
 علــى اتفاقــات ويلي اجلديــد لــن ُيطبَّــق تلقائيــاالنمــوذج التمــأنَّ  أيــضاً تالحــظ  -٥  

  ذلك؛التمويل القائمة مع املكتب ما مل ُيتَّفق على خالف 
يعيـق   النموذج التمويلي اجلديد ينبغي، بني مجلة أمـور، أالَّ        أنَّ   كذلك تالحظ  -٦  

  ر على تنفيذها؛العمليات امليدانية للمكتب وأنشطته املضطلع هبا يف املقر، وأال يؤثِّ
أنَّ املــوارد العامــة الغــرض لــصندوق برنــامج األمــم املتحــدة للمراقبــة   تالحــظ   -٧  

صـندوق األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة معروضـة كميزانيـة           الدولية للمخدِّرات و  
 لإليـرادات الـيت    واحدة وأنَّ النفقـات العامـة الغـرض سـوف تقـسَّم فيمـا بـني الـصندوقني وفقـاً                   

  قها كل منهما؛حيقِّ
أنَّ مـــوارد تكـــاليف دعـــم الـــربامج بـــشأن صـــندوق برنـــامج     أيـــضاًتالحـــظ  -٨  
 الدولية للمخدِّرات وصندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة           املتحدة للمراقبة  األمم

معروضة كميزانية واحدة وأنَّ نفقات تكاليف دعم الربامج سوف تقسَّم فيما بـني الـصندوقني       
  قها كل منهما؛ لإليرادات اليت حيقِّوفقاً

                                                                    

  ).A/67/6/Rev.1 (٦الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم   )3(  
  )4(  A/68/6 (Sect. 16)و (Sect. 29G).  
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 لألمـوال   املزمـع علـى االسـتخدام       يف اعتبارها أحكام هذا القـرار،      آخذةً،  توافق  -٩  
وتدعو الدول األعضاء إىل    ،  ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني يف إطار امليزانية املدجمة لفترة       العامة الغرض 

   دوالر من دوالرات الواليات املتحدة؛٤ ٦٨٤ ٨٠٠تقدمي مسامهات ال يقل جمموعها عن 
تقـديرات أمـوال تكـاليف دعـم         يف اعتبارهـا أحكـام هـذا القـرار،           ، آخـذةً  تقرُّ  -١٠  

 ٢٠١٥-٢٠١٤ لفتــرة الــسنتني املدجمــةيف إطــار امليزانيــة صة الغــرض امج واألمــوال املخصَّــالــرب
  على النحو الوارد أدناه؛

    
    األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةموارد صندوق  إسقاطات    

 
  املوارد 

 الوظائف )الواليات املتحدةبآالف دوالرات (

 ٢٠١٥‐ ٢٠١٤ ٢٠١٣‐ ٢٠١٢ ٢٠١٥‐ ٢٠١٤ ٢٠١٣‐ ٢٠١٢ الفئة

  األموال العامة الغرض
 ١٣ ٢٤ ٤١٧,٩ ٤ ٣٣٨,٠ ٨ املتعلقة بالوظائف  

 -  - ٢٦٦,٩ ٢٩٢,٧  غري املتعلقة بالوظائف  

 ١٣ ٢٤ ٦٨٤,٨ ٤ ٦٣٠,٧ ٨ اجملموع الفرعي  

     أموال تكاليف دعم الربامج

 ٨١ ٧٦ ٠٩١,٦ ١٩ ٣٩٧,٠ ١٦ املتعلقة بالوظائف  

 - - ٧٣٩,٣ ٣ ١٣٦,٤ ٤ تعلقة بالوظائفغري امل  

 ٨١ ٧٦ ٨٣٠,٩ ٢٢ ٥٣٣,٤ ٢٠ اجملموع الفرعي  

 ١٧٨ ١٦٤ ١٤٢,٧ ٢٨١ ٣٩٥,٩ ٢٣٠ صة الغرضاألموال املخصَّ

 ٢٧٢ ٢٦٤ ٦٥٨,٤ ٣٠٨ ٥٦٠,٠ ٢٥٩ اجملموع 
    

  املــوارد املقــدَّرة الــواردة أعــاله مرهونــة بتــوافر التمويــلإســقاطات أنَّ تالحــظ  -١١  
تمل أن يلزم إدخالـه مـن التعـديالت، بتوجيـه مـن اللجنـة، تبعـاً للعوامـل ذات الـصلة يف                       ومبا حي 

-E/CN.7/2013/15 مـن الوثيقـة      ٢٣ إىل   ٢١امليزانية املدجمة، مبا فيها العوامل املبيَّنة يف الفقـرات          

E/CN.15/2013/28؛  
ــسبة      تطلــب  -١٢   ــى ن ــشركاء عل ــدول األعــضاء وســائر ال ــع ال  إىل املكتــب أن يطل

ــدمي         ال ــى تق ــة عل ــوال املنفق ــسبة األم ــربامج ون ــذ ال ــدعم أو تكــاليف تنفي ــصة لل تربعــات املخصَّ
  املساعدة التقنية، وأن يزودهم باملعلومات ذات الصلة؛
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ــذ املؤقَّــ   تــشدِّد   -١٣   ت للنمــوذج التمــويلي  علــى ضــرورة قيامهــا باســتعراض التنفي
  متابعة العمل به؛ لتقييم فعاليته وجدوى ٢٠١٥-٢٠١٤اجلديد يف فترة السنتني 

 علـى مجيـع     ذج التمويلي اجلديد تطبيقاً متَّـسقاً      احلاجة إىل تطبيق النمو    تالحظ  -١٤  
  من التربعات؛املموَّلة برامج املكتب وأنشطته 

 بزيادة فعالية برامج املكتب اخلاصـة باملـساعدة التقنيـة           تبقى على التزامها التام     -١٥  
داً احلاجـة إىل إجـراء مـشاورات مستفيـضة بـني اجلهـات              وتنفيذها، وتؤكِّد جمدَّ  وتعزيز نتائجها   

   تغيري يف احلضور امليداين للمكتب؛ية، قبل إحداث أيِّاملعنية، مبا فيها البلدان املتلقِّ
ا وباسـتمرار، مـن خـالل اآلليـات القائمـة،            إىل األمانـة أن تقـوم، دوريـ        تطلب  -١٦  

  :مسائل منها ما يلي ا بشأنبتزويد الدول األعضاء باملعلومات وبالتنسيق معه
ب على تنفيذ النمـوذج التمـويلي اجلديـد فيمـا خيـص             أي تعديل مزمع قد يترتَّ      )أ(  

  يف املقر؛يدانية واملكاتب املالعمليات املضطلع هبا يف 
تفاصـيل تنفيــذ النمــوذج التمــويلي اجلديـد للمكتــب فيمــا خيــص العمليــات يف     )ب(  

سبيل الذكر ال احلصر األموال املخصَّصة الغـرض للوظـائف          امليدان ويف املقر، مبا يف ذلك على        
 أعـاله، مبـا يف ذلـك أثنــاء جلـسات اإلحاطـة باملعلومـات الـسابقة للــدورة        ١٠املبيَّنـة يف الفقـرة   
  ؛٢٠١٤ املستأنفة، املزمع عقدمها يف عام الثالثة والعشرين والدورة الثالثة والعشرين

ت عن تنفيذ النموذج التمويلي وأثره علـى         إىل املكتب أن يقدِّم معلوما     تطلب  -١٧  
 قدرتـه علـى تقـدمي املـساعدة         احلـصر  مبـا يف ذلـك علـى سـبيل الـذكر ال           جوانب عمل املكتب،    

 أثــر يــستتبعه النمــوذج التمــويلي علــى  علــى طلبــها، وعــن أيِّالتقنيــة إىل الــدول األعــضاء بنــاًء
ــر املــدير التنفيــذي عــن امليزانيــ    ــة يف تقري ة املدجمــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين   التربعــات املبيَّن

  )٥(؛٢٠١٥-٢٠١٤باملخدِّرات واجلرمية لفترة السنتني 
ز جهـوده الراميـة    إىل املكتـب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يعـزِّ     تطلب أيـضاً    -١٨  

إىل مواصــلة تــشجيع اجلهــات املاحنــة علــى تقــدمي متويــل عــام الغــرض، بوســائل منــها مواصــلة     
ة اإلبالغ ونوعيته، وتدعو الدول األعضاء وسـائر اجلهـات املاحنـة إىل النظـر يف              النهوض بشفافي 

  تقدمي الدعم بأموال عامة الغرض إىل املكتب؛

                                                                    

  )5(  E/CN.7/2013/15-E/CN.15/2013/28.  
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 أن تبيِّن البيانات املاليـة للمكتـب بـشأن مـشاريع القـرارات املقدَّمـة إىل             تطلب  -١٩  
 سـائر الوثـائق االعتياديـة       ، وكـذلك يف   الثالثـة والعـشرين والرابعـة والعـشرين       اللجنة يف دورتيها    

عـة علـى   مها املكتـب بـشأهنا، كيفيـة تـأثري النفقـات املتوقَّ        املرتبطة بامليزانية واملعلومـات الـيت يقـدِّ       
  .استخدام موارد امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية
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      الفصل الثاين
      مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية    

خـالل جلـستيها األوىل والثانيـة املعقـودتني      نظرت جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،             -٣
 مـن   ٣، يف البنـد     ٢٠١٣ديـسمرب   / كانون األول  ١٣ و ١٢يومي   املخدِّراتجلنة   باالشتراك مع 

  :، ونصه كما يليجدول األعمال
  :مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية"  

عمـل الفريـق العامـل املعـين بتحـسني حوكمـة مكتـب األمـم املتحـدة            )أ("      
  ؛ واجلرمية ووضعه املايلاملخدِّراتاملعين ب

التوجيهـــات املتعلقـــة مبـــسائل الـــسياسة العامـــة وامليزانيـــة لربنـــامج         )ب("      
  ."املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية األمم

  :ما يليمن جدول األعمال  ٣البند  على اللجنة للنظر يف وكان معروضاً  -٤
 ملكتـب  ٢٠١٥- ٢٠١٤امليزانية املدجمة لفترة السنتني   تقرير املدير التنفيذي عن       )أ(  

  ؛)E/CN.7/2013/15-E/CN.15/2013/28 (األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية
دَمجـة لفتـرة    امليزانيـة املُ  عـن   تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية         )ب(  
-E/CN.7/2013/16 ( ملكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة         ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني  

E/CN.15/2013/29(؛  
 عمل الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح               عن رة من األمانة  مذكِّ  )ج(  

 جلرمية ووضـعه املـايل  العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات وا     
)E/CN.7/2013/7/Add.2-E/CN.15/2013/7/Add.2.(  
 يف مكتــب األمــم املتحــدة العمليــاتعبة  مــدير ُشــةألقــى كلمــخــالل اجللــسة األوىل، و  -٥

 مجهوريـة إيـران اإلسـالمية    ل   وممثِّـ  ،املعين باملخدِّرات واجلرمية، ورئيس دائرة إدارة املوارد املاليـة        
يـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح العـضوية املعـين بتحـسني             بصفته أحـد رئيـسي الفر     

  .حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل
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واالحتـــاد الروســـي وباكـــستان وتكلَّـــم ممثِّلـــو الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة واليابـــان   -٦
. الية ومجهوريــة إيـران اإلســالمية والربازيــل واململكـة املتحــدة لربيطانيـا العظمــى وأيرلنــدا الـشم   

  .السويد ونيكاراغواو  كندا وهولندا عنونوتكلَّم أيضاً املراقب
    

    املداوالت  - ألف  
رحَّب املتكلِّمون بعمل الفريق العامل احلكومي الدويل الـدائم املفتـوح العـضوية املعـين            -٧

واجلرميـة ووضـعه املـايل وأعربـوا عـن          بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات         
ة مــتكلِّمني أن يــصبح هــذا الفريــق العامــل هيئــة فرعيــة دائمــة تابعــة   واقتــرح عــدَّ. تقــديرهم لــه

  . وفقاً للممارسة احلالية املتَّبعةا بعضهم اآلخر متديد واليته دوريللجنتني، يف حني فضَّل
ايل للمكتـب املعـين باملخـدِّرات    وأعرب املتكلِّمون عن آراء وشواغل بـشأن الوضـع املـ        -٨

 ا عزاه بعضهم إىل القيود الشديدة املفروضة على ميزانيـات بلـداهنم، وأخـذوا علمـاً               واجلرمية، ممَّ 
، الـذي قُـدِّم     ٢٠١٥-٢٠١٤بتقرير املدير التنفيذي عن ميزانيـة املكتـب املدجمـة لفتـرة الـسنتني               

ة مـتكلِّمني بـأنَّ التقريـر       وسـلَّم عـدَّ   . اليففيه منوذج متويلي وُركِّز فيه على استرداد كامل التكـ         
قـــدَّم ميزانيـــة واقعيـــة، وأنَّ التنفيـــذ التـــدرجيي للنمـــوذج التمـــويلي ســـيتيح ألصـــحاب الـــشأن   

ولـوحظ أنَّ مـن     . جُه التغـيريات يف البـارامترات والـنُّ       فهـم وللمكتب املعين باملخدِّرات واجلرميـة      
ملكتـب،  ض هلـا ا الـيت يتعـرَّ   شاكل التمويليـة املتـواترة      جل امل شأن النموذج التمويلي املكيَّف أن يعا     

حتــسني الوضــع غــري علــى  والــصناديقوأنَّــه سيــساعد علــى االســتغناء عــن الــدعم التنــاقلي بــني  
وُرحِّـب بإنـشاء فريـق اإلدارة       . املتوازن بني التمويل العام الغـرض والتمويـل املخـصَّص الغـرض           

ريصـد بـشكل وثيـق التقـدُّم احملـرز         سدير التنفيذي، و  ريفع تقاريره إىل امل   سالرفيع املستوى الذي    
  .يف تنفيذ النموذج التمويلي ويقدِّم تقارير دورية عنه

ووضع عـدد مـن املـتكلِّمني موضـع التـساؤل أثـر النمـوذج التمـويلي واسـترداد كامـل                       -٩
نفيــذ التكــاليف علــى اســتدامة تقــدمي املكتــب املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة للمــساعدة التقنيــة وت  

 دون شـروط، فينبغـي أن يواصـل املكتـب           التمـويلي نمـوذج   الواقُترح أال ُيقـرَّ     .  امليدانية هعمليات
بالتـشاور الوثيـق مـع الـدول        ه  واستعراضـ  رصـد تنفيـذ هـذا النمـوذج        املعين باملخدِّرات واجلرمية  

ل وطلب بعض املتكلِّمني أن تتـاح هلـم فرصـة اسـتعراض تنفيـذ منـوذج اسـترداد كامـ                   . األعضاء
وُشدِّد أيـضاً علـى     . التكاليف وأثره على تقدمي املساعدة التقنية وعلى برامج املكتب ومشاريعه         

 ينبغي أالَّ يقلِّـص نطـاق بـرامج املكتـب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة                 التمويلينموذج  ال تنفيذ   أنَّ
. اتب امليدانيـة إىل املقـر     ومكاتبه امليدانية وتوزُّعها اجلغرايف، وأالَّ يفضي إىل نقل املوارد من املك          

النمــوذج  علــى ضــرورة أالَّ يفــضي ، فيمــا يتعلــق بــاألموال املخصَّــصة الغــرض ،وُشــدِّد كــذلك
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 إىل فرض التزامات مالية مزدوجة على اجلهـات املاحنـة الـيت تقـدِّم أيـضا مـسامهات يف           التمويلي
  .األموال العامة الغرض

 ختفــيض يــستتبع ضــمناًوأوضــح ممثِّــل لألمانــة أنَّ منــوذج اســترداد كامــل التكــاليف ال    -١٠
 األمــوال العامــة الغــرض ينطــوي علــى االنتقــال مــن اســتخدام مــا ، وإنَّللميــدانملــوارد املتاحــة ا

األمـوال املخصَّـصة الغـرض، بغيـة        اسـتخدام   واألموال املرصودة لسدِّ تكاليف دعم الـربامج إىل         
  .ءمة استخدام األموال وفقاً للسياسات العامة لألمانة العامة لألمم املتحدةإعادة موا

ــتكلِّمني إىل أنَّ وأشــار عــدَّ   -١١ ــايرية م ــسياملع ــة الرئي ــدعم  ا حــدَّدهتيت ال ــدول األعــضاء ل  ال
النتائج القابلة للقياس والفعالية من حيـث التكلفـة والـشفافية           التنفيذ و  تشمل النموذج التمويلي 

 اهلامة األخرى اليت أُثريت بشأن النموذج التمـويلي واسـترداد كامـل             املسائلومن  . ةواالستدام
 إىل مجع معلومـات تيـسِّر اسـتعراض أثـر اسـترداد كامـل التكـاليف؛ واحلاجـة                   التكاليف احلاجةُ 

تنفيـذها مقابـل    وعـات املخـصَّص لتكـاليف دعـم الـربامج           ىل تقدمي إيضاحات بشأن جـزء الترب      إ
 احلـوار  مواصـلة تنفيذ األعمال اجلوهرية وتقدمي املساعدة التقنية؛ واحلاجـة إىل      اجلزء املخصَّص ل  

مــع الــدول األعــضاء واملواظبــة علــى إطالعهــا علــى مــدى اســتدامة املكاتــب والــربامج التابعــة    
للمكتب املعين باملخـدِّرات واجلرميـة وإشـراكها يف هـذه املـسائل؛ واحلاجـة إىل إيـضاح مـا مييِّـز               

ب استرداد كامـل التكـاليف فيمـا خيـّصها عـن األمـوال املرصـودة لـسدِّ تكـاليف          األموال املطلو 
دعم الـربامج؛ واحلاجـة إىل إبقـاء التكـاليف العامـة عنـد حـدِّها األدىن؛ واحلاجـة إىل اسـتعراض               

على رصيد صندوق برنامج األمم املتحـدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدِّرات             النموذج التمويلي   أثر  
  .تحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةوصندوق األمم امل

ورحَّــب أحــد املــتكلِّمني باملعلومــات اإلضــافية املقدَّمــة بــشأن اســتخدام األمــوال العامــة   -١٢
الغرض واألموال املرصودة لسدِّ تكاليف دعم الربامج، بيد أنَّه أعـرب أيـضاً عـن شـواغل بـشأن         

طلوبــة يف امليزانيــة مــن أجــل التنفيــذ احمللــي   املــوارد اإلضــافية املتعلقــة بتكــاليف دعــم الــربامج امل  
ــة للقطــاع العــام ومــشروع    سة،  لتخطــيط املــوارد يف املؤسَّــ "أوموجــا"للمعــايري احملاســبية الدولي

رات واجلرميــة تزويــد اجلهــات املاحنــة مبعلومــات عــن   املكتــب املعــين باملخــدِّ وطلــب أن يواصــل 
عات املخصَّـصة الغـرض املقدَّمـة للمكتـب          الترب  إىل أنَّ تزايد   وأُشري أيضاً . استخدام هذه األموال  

املعـــين باملخـــدِّرات واجلرميـــة يعـــدُّ دلـــيالً علـــى ثقـــة اجلهـــات املاحنـــة وعلـــى أنَّ املكتـــب املعـــين 
ه اســتراتيجي صــحيح ينطــوي علــى هنــج برنــاجمي متكامــل باملخــدِّرات واجلرميــة قــد أخــذ بتوجُّــ

وأُشري إىل نوعية التقارير املقدَّمة باعتبارهـا       . ومنوذج للتمويل قائم على استرداد كامل التكاليف      
  .حافزاً للجهات املاحنة على تقدمي مزيد من املسامهات املخصَّصة الغرض بشروط ميسَّرة
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ة مـتكلِّمني أيـضاً إيـضاحات بـشأن مـسائل أخـرى متعلقـة بامليزانيـة املدجمـة              وطلب عدَّ   -١٣
ين ملـوظفي املكتـب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة،      صل مثال بـالتوزُّع اجلغـرايف والتـوازن اجلنـسا     تتَّ

فـرع  املعقـودة برعايـة     والوظائف اإلضافية املدرجة يف امليزانية، واجتماعات بعض أفرقة اخلرباء          
تقــدمي حملــة إمجاليــة عــن النفقــات جممَّعــة وفقــاً لطبيعتــها، ومــوجز   كمــا طلبــوا منــع اإلرهــاب، 

ظـات علـى إنـشاء وظـائف جديـدة          كلمني عـن حتفُّ    وأعرب أحـد املـت     .مبسامهات اجلهات املاحنة  
طلـب  و،  "التوجيـه التنفيـذي واإلدارة    "لة من األموال العامة الغرض يف باب امليزانية املعنـون           مموَّ

  .إىل األمانة زيادة توضيح ما ينطوي عليه عدم إنشاء تلك الوظائف من خماطر حمتملة
 أن يـويل املكتـب املعـين باملخـدِّرات          ة متكلِّمني ملـسائل أخـرى منـها طلـبُ         وتطرَّق عدَّ   -١٤

واجلرمية درجة عاليـة مـن األولويـة لتنفيـذ الـربامج اإلقليميـة وتقـدمي تقـارير عـن التقـدُّم احملـرز،                        
  .ية يف صياغة برامج املكتب الدور الذي تضطلع به البلدان املتلقِّتعزيز وطلُب

    
    خذته اللجنةاإلجراء الذي اتَّ  - باء  

ديــسمرب  / كــانون األول ١٢ جلــستها األوىل املعقــودة يف   يفعلمــاً،  أحاطــت اللجنــة    -١٥
، الـذي ُمـدِّدت بـه واليـة الفريـق      ٢٠١٣/٢٤٦، مبقرَّر اجمللس االقتصادي واالجتماعي      ٢٠١٣

العامــل احلكـــومي الــدويل الـــدائم املفتــوح بـــاب العــضوية املعـــين بتحــسني حوكمـــة مكتـــب      
وضــعه املــايل حــىت موعــد عقــد جــزء دوريت جلنــة  املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة و األمــم

، وانتخبـت   ٢٠١٥املخدِّرات وجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف النـصف األول مـن عـام                    
رئيـسني للفريـق العامـل      ) إسبانيا(وإغناثيو بايلينا رويث    ) مجهورية إيران اإلسالمية  (رضا جنفي   

 ومرفـق قـرار جلنـة منـع اجلرميـة           ٥٢/١٣ملخـدِّرات   وفقاً لإلجراءات املبيَّنة يف مرفق قـرار جلنـة ا         
  .١٨/٣والعدالة اجلنائية 

، ٢٠١٣ديـسمرب   / كـانون األول   ١٣واعتمدت اللجنة، يف جلستها الثانية املعقـودة يف           -١٦
 لفتـرة  ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة    ميزانية صندوق األمم املتحدة    "حاً معنوناً   مشروع قرار منقَّ  

الع على النص، انظـر الفـصل األول،        لالطِّ. (ا، بصيغته املعدَّلة شفوي   "٢٠١٥-٢٠١٤السنتني  
  .)٢٢/٩الباب باء، القرار 
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    الفصل الثالث
   والعشرين للجنةالثالثةت للدورة جدول األعمال املؤقَّ    

   
، ٢٠١٣ديـسمرب  / كـانون األول ١٣جلستها الثانية املعقـودة يف    خاللنظرت اللجنة،     -١٧

 والعـشرين  الثالثـة ت للـدورة    جـدول األعمـال املؤقَّـ     "جـدول األعمـال، وعنوانـه        من   ٩ يف البند 
 بتنظـيم أعمـال دورهتـا       صلة انتبـاه اللجنـة إىل املـسائل املتَّـ         هووجَّـ وعرض الـرئيس البنـد       ".للجنة

  .الثالثة والعشرين
    

    املداوالت  - ألف  
     والعشرين وغري ذلك من الترتيباتالثالثةة الدورة مدَّ  - ١  

 / تـــشرين األول٤يف املعقـــود  هاجتماعـــأنَّ املكتـــب املوسَّـــع اتَّفـــق، يف  اســـتذكر الـــرئيُس  -١٨
 إىل يـوم اجلمعـة      مايو/أيار ١٢من يوم االثنني     الثالثة والعشرون     اللجنة دورةأن تنعقد   ، على   أكتوبر
. ٢٠١٤مــايو / أيــار٩لــدورة يــوم اجلمعــة ل ســابقة، مــع إجــراء مــشاورات ٢٠١٤مــايو / أيــار١٦

ــع، يف اجتماعــه املعقــود يف  وأوصــ بتخــصيص ، ٢٠١٣ديــسمرب / كــانون األول٩ى املكتــب املوسَّ
  . والعشرين املستأنفةالثالثة  اللجنة لعقد دورة٢٠١٤ ديسمرب/ كانون األول٥و ٤يومي 
 املوعــد األقــصى يكــون، ٢٢/٢ و٢١/١ يهــاره، وفقــاً ملقرَّأنَّــ انتبــاه اللجنــة إىل وُوجِّــه  -١٩

، يتعــيَّن تقــدمي مَّومــن ثَــ.  بــدء الــدورةمــن شــهر واحــدقبــل اريع القــرارات لتقــدمي مــشالنــهائي 
 الثالثــة والعــشرين حبلــول ظهــر يــوم  اللجنــة يف دورهتــا علــى املــراد عرضــهامــشاريع القــرارات 

  .٢٠١٤أبريل / نيسان١٤، االثنني
    

    املناقشة املواضيعية  - ٢  
ره تـــصادي واالجتمـــاعي يف مقـــرَّهـــا اجمللـــس االق علـــى توصـــية اللجنـــة الـــيت أقرَّبنـــاًء  -٢٠

التعـاون الـدويل يف   "، سيكون املوضوع احملوري لدورة اللجنـة الثالثـة والعـشرين           ٢٠١٠/٢٤٣
  ".املسائل اجلنائية

 علــى توصــية املكتــب دت اللجنــة خــالل دورهتــا الثانيــة والعــشرين املــستأنفة، بنــاًءوأيَّــ  -٢١
قشة املواضيعية يف دورهتا الثالثة والعشرين، وقائمـة        هج املقترح فيما خيص تنظيم املنا     املوسَّع، النَّ 

  .املواضيع، بصيغتها املعدَّلة شفوياً
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 وجلسة بعد الظهـر،     اجللسة الصباحية جرى خالل   ُتواسُتذكر أنَّ املناقشة املواضيعية س      -٢٢
ــستني، إذ ســتركِّ     ــع املواضــيع خــالل اجلل ــى   وســُتناقش مجي ــصباحية عل ــسة ال ــشة يف اجلل ز املناق

ز املناقـشة يف جلـسة بعـد الظهـر      يات القائمـة، وسـتركِّ    ف على الدروس املـستفادة والتحـدِّ      التعرُّ
 مـن   ٢١يات، مع مراعـاة الفقـرة       على الطريق قُُدماً واإلجراءات اإلضافية الالزمة لتذليل التحدِّ       

نظـم منـع اجلرميـة      : يات العامليـة  السـتراتيجيات الـشاملة ملواجهـة التحـدِّ       اشأن  إعالن سلفادور بـ   
  .روالعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغيِّ

  :وفيما يلي قائمة مواضيع املناقشة املواضيعية، بصيغتها املعدَّلة شفوياً  -٢٣
  :الطرائق احملدَّدة للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية  )أ(  
  تسليم املطلوبني وتبادل املساعدة التقنية؛  ‘١‘  
  ؛ةالتعاون الدويل ألغراض املصادر  ‘٢‘  
  يف املسائل اجلنائية؛ سائر أشكال التعاون الدويل استخدام  ‘٣‘  
  دة ختـــص ر التعـــاون الـــدويل يف إطـــار إجـــراءات قانونيـــة متعـــدِّ     ســـبل تـــدبُّ   )ب(  

  الشخص نفسه؛
   بـــشأن التعـــاون الـــدويل يف ن أحكامـــاًتنفيـــذ الـــصكوك الدوليـــة الـــيت تتـــضمَّ  )ج(  

  املسائل اجلنائية؛
  ؛ب على الصعيد اإلقليميم من التجارالتعلُّ  )د(  
   من اجلرمية؛واملستجِدَّةالتعاون الدويل على مكافحة األشكال اجلديدة   ) ه(  
  تقدمي املساعدة القانونية؛  )و(  
  . الثغرات والطريق قُُدماًسّد  )ز(  

 اًمتنــاِظرح اجملموعــات اإلقليميــة  ، سترشِّــ١٨/١ أنَّــه، وفقــاً ملقــرَّر اللجنــة    واســُتذكر  -٢٤
. جلـسة بعـد الظهـر     للمـشاركة يف    املناقشة املواضيعية يف اجللسة الصباحية وآخر         للمشاركة يف 

حيها إىل األمانة قبل شهرين من انعقـاد دورة         فُدعيت اجملموعات اإلقليمية إىل تقدمي أمساء مرشَّ      
  .٢٠١٤مارس / آذار١٢اللجنة الثالثة والعشرين، يف موعد أقصاه 
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    ة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةحلقة العمل اليت تنظِّمها شبك  - ٣  
ــع     -٢٥ ــأنَّ املكتــب املوسَّ ــة ب ــقَأُبلغــت اللجن  /كــانون األول ٩ املعقــود يف اجتماعــه، يف لبِ

 من شبكة برنامج األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة               اً مقدَّم اً، مقترح ٢٠١٣ديسمرب  
 عن موضـوع يتعلـق باملـساعدة التقنيـة ذي     ، سنوات سابقةارغر ، علىتنظيم حلقة عملبشأن  

عقــد برئاسـة عــضوٍ يف مكتـب الــدورة، وذلــك قبـل نظــر اللجنــة    أعمـال اللجنــة، تُ صـلة وثيقــة ب 
  .القراراتاجلامعة يف مشاريع 

    
    أساليب عمل اللجنة  -٤  

ت ؤقَّــخــذت قرارهــا بــشأن جــدول األعمــال املاســُتذكر أنَّ اللجنــة أضــافت، عنــدما اتَّ  -٢٦
ــد     ــت البنـ ــشرين، حتـ ــة والعـ ــدورهتا الثالثـ ــون   ٣لـ ــا املعنـ ــدول أعماهلـ ــن جـ ــسائل اإلدارة " مـ مـ
". أســاليب عمــل اللجنــة"عنوانــه ) ج (بنــداً فرعيــا" االســتراتيجية وامليزانيــة والــشؤون اإلداريــة

 مــن األمانــة أن تلــتمس آراء الــدول األعــضاء بــشأن تقريــر  ٢٢/٢وطلبــت اللجنــة يف مقررهــا 
) E/CN.15/2013/13 ("ت للجنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة          الوثائق اليت أُعدَّ  "ة املعنون   األمان

ــدِّ ــراًوأن تق ــة   عــن اآلراء املتلقَّــ م تقري ــا املقبل ــة يف دورهت ــاع   . اة إىل اللجن ــة اجتم وأُتيحــت ورق
)E/CN.15/2013/CRP.12 (   ــدورة املــستأنفة لتيــسري التحــضري للنظــر يف البنــد الفرعــ ي خــالل ال

  . الثالثة والعشرين اللجنةخالل دورة
    

    خذته اللجنةاإلجراء الذي اتَّ  - باء  
ــرَّتأ  -٢٧ ــودة يف   ق ــة املعق ــستها الثاني ــة، يف جل ــسمرب /كــانون األول ١٣  اللجن ، ٢٠١٣دي

تني ة والعشرين، املشار إليها يف الفقـر      اخلاصة بدورهتا الثالث  املواعيد واآلجال النهائية والترتيبات     
  .عاله أ١٩ و١٨
ــى     -٢٨ ــة عل ــسة نفــسها، وافقــت اللجن ــة شــفويا واضــيع صــيغة املويف اجلل ــشة  لاملعدَّل لمناق

 بتنظـيم   دت اقتراحـاً   أعـاله، وأيَّـ    ٢٣ يف الفقـرة     والـواردة ،  هتا الثالثـة والعـشرين    املواضيعية لـدور  
بـيَّن يف   املعلـى النحـو     ،   عمـل  حللقـة  شبكة برنامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة             

  . أعاله٢٥الفقرة 
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      الفصل الرابع
    مسائل أخرى    
    املداوالت    

    ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاألعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر   - ١  
 انتباه اللجنة إىل حال التحـضريات لعقـد مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عـشر ملنـع                     ُوجِّه  -٢٩

ــة، الــذي ســُيعقد يف الدوحــة مــن   اجلرميــة والعدا ــة اجلنائي ، ٢٠١٥أبريــل / نيــسان١٩ إىل ١٢ل
  .٢٠١٥أبريل / نيسان١١واملشاورات السابقة للمؤمتر اليت سُتعقَد يف 

 اجتمـاع    وهـي  ،واسُتذكر أنَّ أربعة اجتماعات إقليمية حتضريية سُتعقَد يف هـذا الـشأن             -٣٠
 / كـانون الثـاين  ٢٤ إىل ٢٢يف بـانكوك مـن   منطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ اإلقليمـي التحـضريي          

فربايـر  /شـباط  ٥ إىل   ٣ واجتماع غريب آسيا اإلقليمي التحضريي يف الدوحة من          ؛٢٠١٤يناير  
ــا و؛٢٠١٤ ــاريب  اجتم ــة والك ــا الالتيني ــي التحــضريي  ي اإل ع أمريك ــن   قليم ــيه م ــان خوس يف س

يف أديـس أبابـا     ي  االجتمـاع األفريقـي اإلقليمـي التحـضري        و ؛٢٠١٤فربايـر   / شباط ٢١إىل   ١٩
  .٢٠١٤أبريل /نيسان ١١ إىل ٩من 
 علـى أنَّهـا املـدخل      وشدَّد الرئيس على أمهية االجتماعات اإلقليمية التحضريية، مؤكِّداً         -٣١

دول الـصيغة النهائيـة جلـ     وضـع   األساسي للمنظورات واملسامهات اإلقليمية اليت ستـساعد علـى          
 املــشاركني يف تلــك ٦٧/١٨٤ت يف قرارهــا ة حثََّــاملــؤمتر، واســتذكر أنَّ اجلمعيــة العامــأعمــال 

عية جلـدول أعمـال املـؤمتر الثالـث عـشر ويف مواضـيع              والنظر يف البنود املوض   االجتماعات على   
ند سَت عملـي يُـ    تقـدمي توصـيات ذات منحـىً      علـى   م يف إطـاره، و    حلقات العمل اليت سوف تـنظَّ     

  .نظر فيها املؤمترياليت سإليها يف إعداد مشاريع التوصيات واالستنتاجات 
    

    تعزيز اجمللس االقتصادي واالجتماعي  - ٢  
 بـــشأن ٦٨/١وجَّـــه الـــرئيس انتبـــاه اللجنـــة إىل أنَّ اجلمعيـــة العامـــة اعتمـــدت القـــرار    -٣٢

وأتاحت أمانـة   .  املتعلق بتعزيز اجمللس االقتصادي واالجتماعي     ٦١/١٦استعراض تنفيذ قرارها    
ــة    اجمللــس بعــض املعلومــات املــسبقة عــن ال   ــأثري احملتمــل لتنفيــذ هــذا القــرار علــى اللجــان الفني ت

ــة    ــة اجلنائي ــة منــع اجلرميــة والعدال وأُتيحــت بــشأن هــذه املــسألة ورقــة   . للمجلــس، مبــا فيهــا جلن
  ).E/CN.7/2013/CRP.7-E/CN.15/2013/CRP.13(اجتماع 



E/2013/30/Add.1 
E/CN.15/2013/27/Add.1 

V.14-00267 15 
 

     اخلامسالفصل 
    تأنفةالعشرين املس والثانيةاعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا     

، ٢٠١٣ديـسمرب  / كـانون األول ١٣، يف جلـستها الثانيـة املعقـودة يف        ةُاعتمدت اللجنـ   -٣٣
 مــن جــدول ٣بالبنــد جــزأه املتعلــق  اإلداريــة وواملــسائل تقريرهــا املتعلــق بتنظــيم الــدورة  ءجــز

مقـدَّم   واعتمدت اللجنة أيضاً مـشروع مقـرَّر         .)Add.8 و E/CN.15/2013/L.1/Add.7(األعمال  
العـشرين   والثانيـة تقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة عـن أعمـال دورهتـا             ئيس بشأن    الر من

ر، انظـر الفـصل     الع علـى نـص املقـرَّ      لالطِّـ  (. ليعتمده اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي     املستأنفة
ف رئيـسها بوضـع التقريـر يف صـيغته النهائيـة             وقرَّرت اللجنة أيضاً أن تكلِّـ      )، الباب ألف  األول

  .مبساعدة من املقرِّر
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    الفصل السادس
       اإلداريةواملسائلتنظيم الدورة   

    هتادَّافتتاح الدورة وم  -ألف  
 املـستأنفة يف فيينـا    والعـشرين الثانيـة  دورهتـا  منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة     قدت جلنـة    َع  -٣٤

  .٢٠١٣ ديسمرب/ كانون األول١٣ و١٢يومي 
ــرَّر اجمللــس االقتــصادي   -٣٥ عقــد " املعنــون ٢٠١١/٢٥٩ واالجتمــاعي، يف مقــرَّره وقــد ق

 وجلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة املخــدِّراتجلــسات مــشتركة يف إطــار الــدورات املــستأنفة للجنــة 
، ٢٠١١ وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، اعتباراً من عـام           املخدِّرات، أن تعقد جلنةُ     "اجلنائية

ا للنظــر يف البنــود املدرجــة يف ستأنفة ُتخــصَّص حــصريجلــسات مــشتركة يف إطــار دوراهتمــا املــ
اجلــزء العملــي مــن جــدويل أعمــال اللجنــتني، وذلــك بغيــة تزويــد مكتــب األمــم املتحــدة املعــين 

صل باملـسائل اإلداريـة      واجلرمية بتوجيهـات متكاملـة بـشأن الـسياسة العامـة فيمـا يتَّـ               املخدِّراتب
 عقــد ةُ ممارسـ رَّ أن تـستم وقـرَّر اجمللـس أيـضاً   .  االسـتراتيجية واملـسائل املتعلقـة بامليزانيـة واإلدارة   

دورات مستأنفة متتالية للجنتني لـتمكني كـل منـهما مـن النظـر، خـالل جلـسات منفـصلة، يف                     
  .البنود املدرجة يف اجلزء املعياري من جدول أعماهلا

 مـع   تنيمـشترك  تنيس منع اجلرمية والعدالة اجلنائية جلـ      ةُقدت جلن ووفقاً لذلك املقرَّر، عَ     -٣٦
ديسمرب، بغيـة النظـر يف   / كانون األول١٢، ة املستأنفةاليوم األول من الدور  يف املخدِّراتجلنة  
  . من جدويل أعمال اللجنتني٣البند 
ل  ممثِّــكمــا ألقــى كلمــةرئيــسا اللجنــتني، كلمــة افتتاحيــة  وخــالل اجللــسة األوىل، ألقــى  -٣٧

 عـن  نيابـةً (ليـات يف املكتـب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة           عبة العم  والصني ومدير شُ   ٧٧جمموعة الـ 
  ).املدير التنفيذي للمكتب

    
    احلضور  - باء  

حيـضر   ومل( يف اللجنـة   عـضواً  دولـةً ٣١لـو  ممثِّالثانية والعشرين املـستأنفة   حضر الدورة     -٣٨
ــو ممثِّ ــون عــن دول أخــرى أعــضاء يف األمــم املتحــدة وممثِّ   هاكمــا حــضر ).  دول٩ل ــ مراقب ون ل

نظومة األمم املتحدة ومراقبـون عـن منظمـات حكوميـة دوليـة ومنظمـات غـري                 مل لكيانات تابعة 
  . قائمة باملشاركنيE/CN.15/2013/INF/3وترِد يف الوثيقة . حكومية
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    الوثائق  - جيم  
ــُعمِّمـــــــت خـــــــالل   -٣٩ ــة  املـــــــستأنفة ة الثانيـــــــة والعـــــــشريندورالـــــ  اجتمـــــــاعورقـــــ

)E/CN.15/2013/CRP.11/Add.1 (تلك الدورةاملعروضة على اللجنة يفن قائمة بالوثائق مَّتتض .  
    

     والعشرين املستأنفةالثانيةاختتام الدورة   - دال  
 رئـيس اللجنــة  أدىل، ديـسمرب / كـانون األول ١٣ املعقــودة يف  للجنـة، يف اجللـسة الثانيـة    -٤٠

  .بكلمة ختامية


