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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
   والعشرون املستأنفةالثانيةالدورة 

 ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٣- ١٢فيينا، 
     

    ت وشروحهجدول األعمال املؤقَّ    
  إضافة  

   
      الشروح    

    عمال واملسائل التنظيمية األخرىإقرار جدول األ  - ٢  
عقـد جلـسات مـشتركة      " املعنـون    ،٢٠١١/٢٥٩ينّص مقرَّر اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي         

 علــى أن ،" وجلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــةاملخــدِّراتيف إطــار الــدورات املــستأنفة للجنــة 
، جلـسات   ٢٠١١ وجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، اعتبـاراً مـن عـام                  املخدِّراتتعقد جلنة   

 للنظر يف البنود املدرجة يف اجلـزء العملـي   ا حصري مشتركة يف إطار دوراهتما املستأنفة ُتخصَّص     
 واجلرميــة املخــدِّراتمــن جــدويل أعمــال اللجنــتني بغيــة تزويــد مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب   

باملـسائل  فيمـا يتـصل     بتوجيهـات متكاملـة بـشأن الـسياسة العامـة           )  واجلرمية املخدِّراتمكتب  (
بـاع  وقـرَّر اجمللـس أيـضا أن يـستمر اتِّ         . سـتراتيجية اإلدارية واملسائل املتعلقة بامليزانية واإلدارة اال     

 منــهما مــن النظــر، يف عقــد دورات مــستأنفة متتاليــة للجنــتني لــتمكني كــلٍّ املعهــودة املمارســة 
اجلـزء املعيـاري مـن جـدول        يعقداهنا على حـدة، يف البنـود املدرجـة يف           منفصلة  جلسات  خالل  
  .أعماهلا

ان مشتركتان للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وجلنـة          ر، سوف ُتعقد جلست   ووفقاً لذلك املقرَّ  
 مــن جــدول األعمــال  ٣ يف اليــوم األول مــن الــدورتني املــستأنفتني للنظــر يف البنــد   املخــدِّرات
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وسوف ُينظر يف بـاقي بنـود       ". مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية     "املعنون  
منفــصلة، حــسبما هـو مبــيَّن يف تنظـيم األعمــال املقتــرح   جـدول األعمــال بعـد ذلــك يف جلـسة    

  . هذه الوثيقةالوارد يف مرفق
    

    الوثائق
  )E/CN.15/2013/1/Add.1الوثيقة (ت وشروحه قَّجدول األعمال املؤ

    
    مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية  - ٣  

 املخدِّراتب األمم املتحدة املعين بعمل الفريق العامل املعين بتحسني حوكمة مكت  )أ(  
    واجلرمية ووضعه املايل

التوجيهات املتعلقة مبسائل السياسة العامة وامليزانية لربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية   )ب(  
    والعدالة اجلنائية

رة ، ميزانيـة فتـ    املـستأنفة  الثانيـة والعـشرين   من املتوقّع أن تستعرض اللجنةُ وتقـّر، خـالل دورهتـا            
 لــصندوق األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، مبــا يف ذلــك  ٢٠١٥-٢٠١٤الــسنتني 

وسـُيعرض علـى اللجنـة تقريـُر املـدير التنفيـذي          . تكاليف الدعم اإلداري والربنـاجمي اخلاصـة بـه        
 املخــدِّرات ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب٢٠١٥-٢٠١٤املدجمــة لفتــرة الــسنتني  عــن امليزانيــة

 وتقريـُر اللجنـة االستـشارية لـشؤون اإلدارة     (E/CN.7/2013/15 – E/CN.15/2013/28)جلرميـة  وا
ــسنتني      ــرة ال ــة لفت ــة املدجم ــن امليزاني ــة ع ــين    ٢٠١٥-٢٠١٤وامليزاني ــم املتحــدة املع ــب األم  ملكت

، للنظـر فيهمـا خـالل اجللـسات     (E/CN.7/2013/16 – E/CN.15/2013/29) باملخـدِّرات واجلرميـة  
  .بني اللجنتني يف أثناء الدورة املستأنفةاملشتركة 

حتـسني حوكمـة    " املعنون   ٢٠١٣/٢٤٦قرَّره  ، يف م  داًجمدَّ لس االقتصادي واالجتماعي  اجملد  وقد أكَّ 
متديد والية الفريق العامـل احلكـومي   :  واجلرمية ووضعه املايلاملخدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين ب    

 املخـدِّرات ة املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعـين ب الدويل الدائم املفتوح باب العضوي  
حتـسني حوكمـة    " املعنـون    ١٨/٣ جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة            ، قـرارَ  "واجلرمية ووضعه املـايل   

، وقـرَّر جتديـَد واليـة الفريـق العامـل           " واجلرمية ووضعه املـايل    املخدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين ب    
، والـذي   ٢٠١٥يف النصف األول من عـام       املزمع عقده   ىت موعد اجلزء من دورة اللجنة       حاملذكور  

  . أن جتري اللجنة استعراضاً وافيا ألداء الفريق العامل وتنظر يف متديد واليتهأثناءه ينبغي 
 وقـد طلبـت     .١٨/٣وترد صالحيات الفريق العامل يف قرار جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة               

املــسائل املتــصلة بــالتقييم، االســتمرار يف تنــاول إىل الفريــق العامــل ، ٢٢/٢يف قرارهــا اللجنــة، 
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مواصـلة   واجلرميـة، و   املخـدِّرات مناقشة ودعم النهج الربنـاجمي املتكامـل لـدى مكتـب            ومواصلة  
املـايل  دعـم الوضـع     وإيالء االهتمام املناسب ملـسألة       تنفيذ القرارات،    بشأنم احملرز   دُّمناقشة التق 

  .مكتب وإدارته املاليةلل
–E/CN.7/2013/7/Add.2(رة من األمانـة عـن عمـل الفريـق العامـل             كّوسُتعرض على نظر اللجنة مذ    

E/CN.15/2013/7/Add.2.(  
ــُينظر يف ــد وسـ ــاء  ٣ البنـ ــشتركتني اأثنـ ــستني املـ ــة  جللـ ــع جلنـ ــدِّرات مـ ــالًاملخـ ــرَّ، عمـ ر اجمللـــس  مبقـ

٢٠١١/٢٥٩.  
    

    الوثائق    
 ملكتـب األمـم املتحـدة       ٢٠١٥-٢٠١٤عن امليزانية املدجمة لفترة الـسنتني        التنفيذي   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  واجلرميراتاملخدِّملكتب 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 والعشرين للجنةلثت للدورة الثاجدول األعمال املؤقَّ  - ٩  
 من جدول األعمال، يف البنود الفرعية اليت ستطرح ٩البند إطار ضمن  اللجنة توّد النظر والبّت، لعلَّ

 ره، يف مقـرَّ اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي وقد قّرر . ة والعشرينلثللمناقشة املواضيعية يف دورهتا الثا  
التعـاون الـدويل يف     "ة والعـشرين هـو      لثـ لدورة اللجنـة الثا   احملوري   أن يكون املوضوع     ،٢٠١٠/٢٤٣

مـن إعـالن سـلفادور بـشأن االسـتراتيجيات الـشاملة             ٢١  الفقـرة  واضعا يف اعتباره  ،  "املسائل اجلنائية 
الـذي اعتمـده    ر،  يِّـ لة اجلنائية وتطورها يف عـامل متغ      نظم منع اجلرمية والعدا   : يات العاملية دِّملواجهة التح 

  .٢٠١٠مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف عام 
    

    مسائل أخرى  - ١٠  
، وال ُيرتقـب حاليـاً وجـود    ١٠ مسائل يلزم طرحها يف إطار البند    ه انتباه األمانة إىل أيِّ    مل ُيوجَّ 

  .وثائق بشأن هذا البند
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     والعشرينالثانيةاعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا   - ١١  
أعمـال دورهتـا    عـن    من جدول األعمال، من املتوقَّع أن تعتمد اللجنة التقرير           ١١يف إطار البند    

  .والعشرين املستأنفةالثانية 
* * *    

   والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وانتخاب أعضاء مكتبهاالثالثةافتتاح الدورة 
لداخلي للجـان الفنيـة التابعـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،              من النظام ا   ١٦ باملادة   عمالً
ن خيلفهـم    أعضاء مكتب جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية مناصـبهم إىل حـني انتخـاب مَـ                يتوىل

  .وجيوز إعادة انتخاب أولئك األعضاء
 على أن تنتخـب اللجنـة يف هنايـة كـل            ٢٠٠٣/٣١وينص قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      

يف نـشيط  ، مكتبـها للـدورة التاليـة، وأن تـشجِّعه علـى أداء دور       ٢٠٠٤ورة، اعتباراً من عـام      د
 غري رمسية فيما بـني الـدورات،   ملا تعقده من اجتماعات عادية واجتماعاتاألعمال التحضريية   

 لربنـامج األمـم املتحـدة    اتسيف جمـال الـسيا   توفري التوجيـه املـستمر والفعـال        يتسّنى للجنة   لكي  
  .ع اجلرمية والعدالة اجلنائيةملن

 من النظام الداخلي للجـان      ١٥ واملادة   ٢٠٠٣/٣١وعمالً بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      
ــة،  ــة  الفني ــدعى اللجن ــا  ُت ــة دورهت ــام، يف هناي ــة إىل القي ــستأنفة، يف  الثاني ــشرين امل  كــانون ١٣والع
ض وحيــد هــو انتخــاب رئــيس  والعــشرين لغــرالثالثــة ، بافتتــاح دورهتــا ٢٠١٣ديــسمرب /األول

  .ر لتلك الدورةوثالثة نّواب للرئيس ومقرِّ
 باملمارسة املتَّبعة بشأن التناوب على املناصب على أساس التوزيع اإلقليمي، سيكون أعـضاء              وعمالً

  :والعشرين من اجملموعات اإلقليمية كما يليالثالثة املكتب الذين ستنتخبهم اللجنة لدورهتا 
    

  روبا الشرقيةدول أو  :الرئيس
 أمريكا الالتينية والكاريبـي دول   :النائب األول للرئيس
 دول أوروبا الغربية ودول أخرى  :النائب الثاين للرئيس
  دول آسيا واحمليط اهلادئ  :النائب الثالث للرئيس

      الدول األفريقية  :املقرِّر
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دَعى رؤسـاء اجملموعـات      أيـضا، سـيُ    ٢٠٠٣/٣١اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي       وفقاً لقرار   و
ـــ   ــيس جمموعــة ال ــة اخلمــس ورئ ــولّ  ٧٧اإلقليمي ــيت تت ــة ال ــل الدول ى رئاســة االحتــاد   والــصني وممثّ

سيشكِّل هؤالء مجيعـا،     مَّ؛ ومن ثَ  األورويب أو مراقب عنها إىل املشاركة يف اجتماعات املكتب        
  .مع أعضاء املكتب املنتَخبني، املكتَب املوسَّع
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    رفقامل
    املقترح عمال األتنظيم     

 أدنــاه، مرهــونٌ مبوافقــة جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة عمــال املقتــرح، حــسبما هــو ُمبــيَّنتنظــيُم األ
. وحاملا تنتـهي مناقـشة بنـد مـا يبـدأ النظـر يف البنـد الـذي يليـه إذا مسـح الوقـت بـذلك              . اجلنائية

 الــساعة  ومــن٠٠/١٣ إىل الــساعة ٠٠/١٠واألوقــات املقترحــة للجلــسات هــي مــن الــساعة   
ديـــسمرب ومـــن الـــساعة / كـــانون األول١٢ مـــن يـــوم اخلمـــيس ٠٠/١٨ إىل الـــساعة ٠٠/١٥
  .٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٣ من يوم اجلمعة ٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥
    

  العنوان أو الوصف  البند  الوقت  التاريخ
 كانون ١٢اخلميس، 

  ديسمرب/األول
٠٠/١٠ -
٠٠/١٣  

للجنة املستأنفة   والعشرينالثانيةالدورة افتتاح   
  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى  ٢    
مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون   ٣    

  )جلسة مشتركة) (تابع(اإلدارية 
  ٠٠/١٥ -

٠٠/١٨  
مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون   ٣

  )جلسة مشتركة() تابع(اإلدارية 
 كانون ١٣اجلمعة، 
  ديسمرب /األول

٠٠/١٥ -
٠٠/١٨  

 والعشرين الثالثةجدول األعمال املؤقت للدورة   ٩
  )تابع (للجنة

  )تابع(مسائل أخرى   ١٠    
  العشرين والثانيةاعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا   ١١    

  
 


