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    ملحوظة
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  ]٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ١٩[
  احملتويات

 الصفحة   
  ١..... انتباهه إليهااليت ُيوجَّهخاذ إجراء بشأهنا أو املسائل اليت تستدعي من اجمللس االقتصادي واالجتماعي اتِّ -أوالً

 ١.............................. العتماده اجمللس االقتصادي واالجتماعي مقرَّر مقدَّم إىلمشروع -ألف 
  ١.............. والعشرين املستأنفةلثالثةاتقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورهتا    
 ١..................................املسائل اليت ُيوجَّه انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي إليها -باء 
  تنفيذ ميزانية صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية لفترة السنتني   ٢٣/٤القرار  

١....................................................................٢٠١٥-٢٠١٤  
  ٤................................................دارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلداريةمسائل اإل -ثانياً

 ٥................................................................................املداوالت  -ألف 
  ٧................................................................ذته اللجنةاإلجراء الذي اخت  -باء 

متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية واألعمال التحضريية ملؤمتر  -ثالثاً
 ٨.................................................والعدالة اجلنائيةاملتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية  األمم

 ٩.........................................................................................املداوالت 
 ١١................................................لدورة الرابعة والعشرين للجنةلجدول األعمال املؤقَّت  -رابعاً

  ١١................................................................................املداوالت  -ألف  
  ١٣................................................................اإلجراء الذي اختذته اللجنة  -باء  

 ١٤.....................................................................................مسائل أخرى -خامساً
 ١٥.......................................اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الثالثة والعشرين املستأنفة -سادساً
  ١٦...................................................................... واملسائل اإلداريةالدورةتنظيم   -سابعاً

 ١٦......................................................................هتادافتتاح الدورة وم  -ألف
 ١٦..................................................................................احلضور  -باء
  ١٧...................................................................................الوثائق  - جيم
  ١٧..................................................... والعشرين املستأنفةالثالثةاختتام الدورة   -دال

     املرفق
املعين بتحسني حوكمة  الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية ْيم من رئيَسدَّبيان مق  

  ١٨..........................................املايل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه
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    الفصل األول
 املسائل اليت تستدعي من اجمللس االقتصادي واالجتماعي   

  انتباهه إليهاُيوجَّه بشأهنا أو خاذ إجراءاتِّ
   

     العتمادهعي اجمللس االقتصادي واالجتماإىلمقدَّم مشروع مقرَّر  - ألف  
باعتمــاد  االقتــصادي واالجتمــاعي َساجلنائيــة اجمللــ منــع اجلرميــة والعدالــة توصــي جلنــةُ  -١

  :ر التايلمشروع املقرَّ
  

    رمشروع املقرَّ  
 تقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورهتا   

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

  . والعشرين املستأنفةالثالثةدورهتا 
   

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

  : والعشرين املستأنفةالثالثةيف دورهتا ة والعدالة اجلنائية اجلرمي
  

    ٢٣/٤القرار   
  تنفيذ ميزانية صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية لفترة السنتني 

٢٠١٥- ٢٠١٤    
  ،جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةإنَّ   
، ٦١/٢٥٢ا مـن اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا            اإلدارية واملالية املوكلـة إليهـ       املهامَّ إذ متارس   

  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٢خ املؤرَّ
ملكتـب األمـم املتحـدة      املدجمـة    يف تقرير املدير التنفيذي عـن تنفيـذ امليزانيـة            وقد نظرت     

  )١(،٢٠١٥-٢٠١٤ املعين باملخدِّرات واجلرمية لفترة السنتني
───────────────── 

  )1(  E/CN.7/2014/18-E/CN.15/2014/21.  
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  ،٢٠١٣ديسمرب /ول كانون األ١٣  املؤرخ٢٢/٩  قرارهاوإذ تستذكر  
ــة    نَّأ تالحــظ  -١   ــر املــدير التنفيــذي عــن تنفيــذ امليزاني ملكتــب األمــم املدجمــة تقري

م معلومـــات عـــن دِّيقـــ ٢٠١٥-٢٠١٤ املتحـــدة املعـــين باملخـــدِّرات واجلرميـــة لفتـــرة الـــسنتني 
  ؛ املدجمةالتسويات اليت أجريت على امليزانية 

الـذي  يف تنفيذ الـربامج   اجلهات املاحنة   ى القويَّة لد  ثقةالاستمرار   ً تالحظ أيضا   -٢  
الزيـادة الـيت طـرأت      هو مـا يتبـيَُّن مـن        ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،        يتوالَّه

  الغرض؛ صة املخصَّعلى املسامهات 
يعيق  الَّأالنموذج التمويلي اجلديد ينبغي، بني مجلة أمور،  نَّأ تالحظ كذلك  -٣  
املضطلع هبا يف وأنشطته  األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية مليات امليدانية ملكتبالع

   تنفيذها؛يفر  يؤثِّالَّاملقر، وأ
 مكتبمن جانب ت املؤقَّ التطبيقأن تواصل تقييم  هلاأنه ينبغي  د من جديدكِّتؤ  -٤  

 يف فترة السنتني السترداد الكامل للتكاليفا نموذجلواجلرمية رات دِّاألمم املتحدة املعين باملخ

كاتب  على سالمة وتكلفة امل وتأثريه وفعاليتهكفاءته من حيث ، وذلك٢٠١٥- ٢٠١٤
  رات واجلرمية؛دِّ ملكتب األمم املتحدة املعين باملخواملشاريع امليدانية التابعةامليدانية 
 الَّاالسترداد الكامل للتكاليف بأثر رجعي إمنوذج  ميكن تطبيق أنه ال دكِّتؤ  -٥  

رات واجلرمية واجلهات املاحنة دِّمكتب األمم املتحدة املعين باملخمبوجب اتفاقات ثنائية بني 
  املعنية، مع أخذ آراء البلدان املستفيدة يف االعتبار، حسب االقتضاء؛ 

رات دِّألعضاء ومكتب األمم املتحدة املعين باملخ التشاور بني الدول انَّ أتالحظ  -٦  
لسياسات املتعلقة باالسترداد الكامل للتكاليف التطبيق املمكنني لتفسري والواجلرمية بشأن 

  مستمر؛ الزم على أساسوتكاليف دعم الربامج 
 التكاليف اليت اختذها مكتب األمم املتحدة املعين االقتصاد يف تدابري ًتالحظ أيضا  - ٧  

والر من  د١١ ١٨٩ ٧٠٠ مقدارعند النفقات العامة الغرض  إلبقاءواجلرمية  راتملخدِّبا
  دوالر؛  ٢٣ ٨٨٠ ٦٠٠ مقدار عنددوالرات الواليات املتحدة، ونفقات تكاليف دعم الربامج 

رات دِّاجلهود املتواصلة اليت يبذهلا مكتب األمم املتحدة املعين باملخع جِّتش  -٨  
لتربعات، كوسيلة لتعزيز ا القيام بعملية سنوية لإلعالن عن وداد تقرير سنويواجلرمية إلع

من الشفافية، وتدعو الدول األعضاء إىل تقدمي موارد وتعزيز اإلدارة القائمة على النتائج 
  خارج امليزانية هلذه األغراض؛
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  :دناهالغرض على النحو الوارد أصة صَّاملخلألموال حة قَّاملن التقديرات تقرُّ  -٩  
  

    املوارد لصندوق برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةتوقُّعات 
  الوظائف

  املوارد 
   )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  امليزانية املنقَّحة
٢٠١٥‐ ٢٠١٤  

  امليزانية املعتمدة
٢٠١٥‐ ٢٠١٤  

   امليزانية املنقَّحة
٢٠١٥‐ ٢٠١٤  

  امليزانية املعتمدة
٢٠١٥‐ ٢٠١٤   

  األموال العامة الغرض    
  املتعلقة بالوظائف  ٤  ٤١٧.٩  ٤  ٤١٧.٩  ١٣  ١٣.٥

  غري املتعلقة بالوظائف  ٢٦٦.٩  ٢٦٦.٩  –  –
  اجملموع الفرعي  ٤  ٦٨٤.٨  ٤  ٦٨٤.٨  ١٣  ١٣.٥

  أموال تكاليف دعم الربامج
  املتعلقة بالوظائف  ١٩  ٠٩١.٦  ١٨  ٥١٣.٩  ٨١  ٨١.٠

  لقة بالوظائفغري املتع  ٣  ٧٣٩.٣  ٤  ٣١٧.٠  –  –
  اجملموع الفرعي  ٢٢  ٨٣٠.٩  ٢٢  ٨٣٠.٩  ٨١  ٨١.٠
  صة الغرضصَّاألموال املخ  ٢٨١  ١٤٢.٧  ٢٨٥  ١٥٩.٢  ١٧٨  ١٦٩.٠
      اجملموع  ٣٠٨  ٦٥٨.٤  ٣١٢  ٦٧٤.٩  ٢٧٢  ٢٦٣.٥

جهوده  يعزِّزاملعين باملخدِّرات واجلرمية أن األمم املتحدة إىل مكتب  تطلب  - ١٠  
بوسائل منها وذلك شجيع اجلهات املاحنة على تقدمي متويل عام الغرض، الرامية إىل مواصلة ت

 اإلبالغ ونوعيته، وتدعو الدول األعضاء وسائر اجلهات املاحنة إىل النظر زيادة شفافيةمواصلة 
  يف تقدمي الدعم بأموال عامة الغرض إىل املكتب؛ 

م املتحدة املعين األم بزيادة فعالية برامج مكتب تبقى على التزامها التام  - ١١  
احلاجة  داًد جمدَّتؤكِّاخلاصة باملساعدة التقنية وتعزيز نتائجها وتنفيذها، وواجلرمية باملخدِّرات 

أيِّ ، قبل إحداث املتلقيةإىل إجراء مشاورات مستفيضة بني اجلهات املعنية، مبا فيها البلدان 
  تغيري يف احلضور امليداين للمكتب؛ 

  .ر التمويلرة الواردة أعاله مرهونة بتوفُّاملقدَّعات املوارد قُّتو نَّأ تالحظ  - ١٢  
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      الفصل الثاين
    مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية    

نظرت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، أثناء اجللسة األوىل من دورهتا الثالثة والعـشرين                -٣
راك مـع جلنـة املخـدِّرات يف دورهتـا الـسابعة واخلمـسني املـستأنفة،                 اليت عقدهتا باالشت   ،املستأنفة

  ديـسمرب /كـانون األول  ٥ ، واجللسة الثانية اليت عقـدهتا يف ٢٠١٤ ديسمرب/كانون األول ٤ يف
  :كما يليونصه من جدول األعمال،  ٣ ، يف البند٢٠١٤

  :مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية"  
عمل الفريق العامل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح العـضوية املعـين               )أ("      

  بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل؛ 
التوجيهــات املتعلقــة مبــسائل الــسياسة العامــة وامليزانيــة لربنــامج األمــم   )ب("      

  املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛ 
  ."أساليب عمل اللجنة  )ج("    

  : ما يليمن جدول األعمال  ٣  على اللجنة للنظر يف البندوكان معروضا  -٤
تقرير املدير التنفيـذي عـن تنفيـذ امليزانيـة املدجمـة ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين                      )أ(  

  ؛)E/CN.7/2014/18-E/CN.15/2014/21( ٢٠١٥-٢٠١٤ باملخدِّرات واجلرمية لفترة السنتني
مذكِّرة من األمانة عن عمل الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح                   )ب(  

العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضـعه املـايل          
)E/CN.7/2014/8/Add.1-E/CN.15/2014/8/Add.1(؛  

ويل الدائم املفتوح العـضوية      الفريق العامل احلكومي الد    ْيبيان مقدَّم من رئيسَ     )ج(  
ــة ووضــعه املــايل           ــين باملخــدِّرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم ــة مكت ــين بتحــسني حوكم املع

)E/CN.7/2014/CRP.16-E/CN.15/2014/CRP.8( ؛  
  .)E/CN.15/2014/CRP.9(ساليب عمل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أ  )د(  

 اإلدارة يف مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات             وأدىل بكلمة اسـتهاللية مـدير شـعبة         -٥
ــة ــضا  . واجلرمي ــة اســتهاللية أي ــل  وأدىل بكلم ــصفته أحــد   ممث ــَسإســبانيا، ب ــل   ْيرئي ــق العام الفري

  . كتب ووضعه املايلاملاحلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمة 
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املراقــب عــن و)  والــصني٧٧الـــ عــن جمموعــة ةًيابــن(الفلــبني  عــن راقــبوأدىل بكلمــات امل  -٦
 عـن االحتـاد   ةًنيابـ (وممثـل إيطاليـا    ) يكا الالتينية والكاريـيب   عن دول جمموعة أمر    ةًنياب(باراغواي  
االحتـاد  وباكـستان واليابـان والنـرويج ومجهوريـة كوريـا      وأدىل بكلمات أيضا ممثلو   ). األورويب
ــة و  الروســي  ــات املتحــدة األمريكي ــل   والوالي ــصني واملكــسيك والربازي ــران ال ــة (وإي  -مجهوري
  .أفغانستانوالسويد وكندا وأدىل كذلك بكلمات املراقبون عن . )اإلسالمية

    
    املداوالت  - ألف  

 هـو  منوذج التمويل القائم علـى االسـترداد الكامـل للتكـاليف             نَّاملتكلمني أ  عدد من الحظ    -٧
ب بعـض املـتكلمني خبطـط       حَّـ ور. وا على أمهية تنفيذه التـام     د لتعزيز الشفافية والكفاءة، وشدَّ    أداةٌ

  لتربعـات، عـن ا  عـالن   اإلعمليـة   لإلنـشاء آليـة إلعـداد تقـارير سـنوية و          املخدِّرات واجلرميـة    مكتب  
ــائج  مــن مــن شــأنه أن حيــسِّن ممــا  ــة خفــض  أُو. الــشفافية واإلدارة القائمــة علــى النت شــري إىل أمهي

بـني   تـربط  ةواضـح  ةاسـتراتيجي على وضع    التنافسية    املكتب قدرةالتكاليف العامة واحملافظة على     
  . يف املقراليت يبذهلايف امليدان واجلهود املكتب اليت يبذهلا هود اجل
ر علــى الثقــة يف صة الغــرض كمؤشـ صَّــالتربعـات املخ بالزيــادة الـيت طــرأت علــى  ب حِّـ ُرو  -٨

ودعــا بعــض . القلــق إزاء اخنفــاض األمــوال العامــة الغــرضعــرب عــن عمــل املكتــب، يف حــني أُ
ن مــن االســترداد الكامــل للتكــاليف بغيــة الــتمكلعمليــة واملتــسق مني إىل التنفيــذ الكامــل املــتكل

 بعمــل  أيــضاًوَنــوَّه املــتكلِّم. االســتراتيجي للمكتــبه جُّــالتوإجــراء نقاشــات مــستنرية وحتــسني 
  .رصد االسترداد الكامل للتكاليفل الشُّعببني اللجنة الرفيعة املستوى املشتركة 

 وضـرورة   االسـترداد الكامـل للتكـاليف     لنمـوذج   ت  املؤقَّمني الطابع   واستذكر أحد املتكل    -٩
وأشـار  . افسق وشـفَّ  متَّـ د علـى أمهيـة تنفيـذه علـى حنـو            دَّتعراض مـدى قابليتـه للتنفيـذ، وشـ        اس

مبوجـب اتفاقـات ثنائيـة       إالَّ النموذج بـأثر رجعـي        إىل ضرورة عدم تطبيق    بعض املتكلمني أيضاً  
أنــه مني ورأى أحــد املــتكل. حالــة علــى حــدةكــل بــني املكتــب واجلهــات املاحنــة وعلــى أســاس 

ــربامج      ال ــم ال ــي حــصر اســتخدام تكــاليف دع ــك    يف ينبغ ــرن لتل ــا إىل اســتخدام م ــر، ودع املق
 بـاجلهود املبذولـة    أيضاًوُنوِّه.  التكاليفصاد يفاالقتمواصلة تنفيذ تدابري ؛ كما دعا إىل   األموال

 وتــوفري البنيــة التنظيميــة للحوكمــةاللتمــاس أمــوال عامــة الغــرض مــن الــدول األعــضاء وتعزيــز 
  . النوعيةدةتقارير جيِّ

 منـوذج التمويـل اجلديـد آثـار     يترتَّب علـى  د بعض املتكلمني على أمهية ضمان أالَّ      دَّوش  -١٠
أمهيـة دعـم أنـشطة      علـى   و،  مها املكتب إىل الدول األعضاء    دِّى املساعدة التقنية اليت يق    سلبية عل 
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 ينبغـي   االحتياجات األساسية مـن املـساعدة التقنيـة        نَّورأى بعض املتكلمني أ    .املكاتب امليدانية 
   .من ميزانية املكتب العاديةى غطَُّتأن 
املكتــب  يفالقــرارات  عمليــات اختــاذ مني دور البلــدان املــستفيدة يف أحــد املــتكلوأبــرز  -١١

  . بشأن امليزنة، مبا يف ذلك ختطيط مشاريع املساعدة التقنية وتنفيذها ورصدها
وأشار أحد املتكلمني إىل أمهية حقوق اإلنسان وسيادة القانون كمـسألتني مـشتركتني         -١٢

الذي يضطلع بـه املكتـب       إىل الدور الفريد     شري أيضاً أُو.  املخدِّرات واجلرمية  يف مشاريع مكتب  
هنـج شـامل، مـن خـالل وجـود قـوي يف امليـدان،               باتباع  للمخدِّرات واجلرمية   التصدي  يف جمال   
  .دة إليهاليات املسنلول ووفقاً
يف تشجيع  املخدِّرات واجلرمية   وأشار أحد املتكلمني إىل الدور احلاسم الذي يؤديه مكتب            - ١٣

فحة املخدِّرات واجلرمية يف إطار االتفاقيات الدولية الـثالث         التغيري املؤسسي يف البلدان يف جمال مكا      
 املخدِّرات واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة واتفاقيـة األمـم املتحـدة              ملراقبة

م علـى صـعيد التـصدي للمـؤثرات النفـسانية اجلديـدة ورصـد               دُّولوحظ إحراز تقـ   . ملكافحة الفساد 
  .  غري املشروعة ومراقبة احلاويات ومكافحة غسل األموالعة احملاصيلازر
علـى قـرار إنـشاء الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم                 داًجمـدَّ  مـتكلمني    دَّةعد  كَّوأ  -١٤

جلرميــة املفتــوح العــضوية املعــين بتحــسني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات وا  
 لتبـادل وجهـات النظـر فيمـا بـني الـدول األعـضاء وبـني         ياارووضعه املايل بوصـفه حمفـال استـش     

ر آليـة   الفريـق العامـل يـوف      نَّأ مـتكلمني يف رأي مفـاده        دَّةُوتشارك ع . الدول األعضاء واملكتب  
وقـالوا  . الدول األعضاء من أجل معاجلة مسائل حوكمة املكتب ووضـعه املـايل   شفافة توجهها   

بـني الـدورات بـشأن      مـا   فتـرات   يتـه كمحفـل للحـوار يف        ذلك الفريـق العامـل قـد أثبـت أمه          إنَّ
  .ودعا متكلمون إىل متديد واليته، وضع الربامج وتنفيذها

 على ضرورة أن تواصل األمانة مناقشة سبل معاجلة ما يعانيه املكتـب مـن                أيضاً وُشدِّد  -١٥
علـى  بـه، ومناقـشة ضـرورة ضـمان قـدرة املكتـب             للتنبـؤ   وغـري قابـل     ومقيـد   وضع مـايل مـزمن      

  .العاملية واإلقليميةوالتنفيذ واستدامة براجمه املواضيعية 
الفريـق العامـل، وأعربـوا عـن تأييـدهم لتمديـد             رئيـَسيْ مني على قيادة    وأثىن عدة متكل    -١٦

ــل   ــق العام ــة الفري ــالوا إ. والي ــوق ــي أن ُتنَّ ــه ينبغ ــة    ـاح خــاللت ــة واخلمــسني للجن ــدورة الثامن ال
ــدورة الرابعــة   ــة   املخــدِّرات وال ــة اجلنائي ــة منــع اجلرميــة والعدال  إلجــراء فرصــةالوالعــشرين للجن

  .استعراض شامل لعمل الفريق العامل فيما يتعلق بتمديد واليته
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غـرايف  اجلتوزيـع   الدة اهلـدف لـضمان      ودعا بعض املتكلمني إىل بذل جهود حثيثة وحمـدَّ          -١٧
صـب العليـا     فيمـا يتعلـق باملنا     وخصوصابني اجلنسني داخل املكتب،     توازن  العادل للوظائف و  ال

ــسياسات   ــر ال ــال      ومناصــب تقري ــم يف جــداول أعم ــد دائ ــسألة كبن ــذه امل ، واقترحــوا إدراج ه
  .اللجنتني ويف اجتماعات الفريق العامل

م احملــرز علــى صــعيد توطيــد وحــدة التقيــيم املــستقل  دُّوأشــار أحــد املــتكلمني إىل التقــ   -١٨
وفيما يتعلـق بالـدور الـذي يـضطلع بـه الفريـق       . واملكاتب امليدانيةوإشاعة ثقافة التقييم يف املقر     

مني إىل أمهيـة األخـذ بطريقـة حتليـل           بـرامج املكتـب، أشـار أحـد املـتكل          العامل يف مناقشة تقيـيم    
  . األثر يف تقييم برامج املكتب اليت يـنظر فيها أثناء اجتماعات الفريق العامل

    
    اإلجراء الذي اختذته اللجنة  - باء  

ديـسمرب، ببيـان    /كـانون األول   ٥  يف املعقـودة  يف جلستها الثانيـة،      علماًأحاطت اللجنة     -١٩
 الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمـة مكتـب              ْيرئيَس

  .)ملرفقانظر ا(رات واجلرمية ووضعه املايل دِّاألمم املتحدة املعين باملخ
ــا ،ةواعتمــدت اللجنــ   -٢٠ ــسة ذاهت ــرار  ، يف اجلل ــشروع ق ــه منقَّحــاً م ــة   "عنوان ــذ ميزاني تنفي

ــسنتني     ــرة الـ ــة لفتـ ــة اجلنائيـ ــة والعدالـ ــع اجلرميـ ــدة ملنـ ــم املتحـ ــندوق األمـ  ".٢٠١٥-٢٠١٤ صـ
  .)٢٣/٤ باء، القرار لباباالع على النص، انظر الفصل األول، لالطِّ(
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      الفصل الثالث
  ئج مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية متابعة نتا    

  واألعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية 
    والعدالة اجلنائية

، ٢٠١٤ ديـسمرب /األولكـانون    ٥  يف املعقـودة  جلستها الثانيـة،     خالل ،نظرت اللجنة   -٢١
متابعــة نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين عــشر ملنــع "عنــون مــن جــدول األعمــال امل ٨ البنــديف 

اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة واألعمــال التحــضريية ملــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عــشر ملنــع اجلرميــة 
  ". والعدالة اجلنائية

 سـحب القرعـة مـن أجـل وضـع      نَّ بـأ  وأبلـغ اللجنـةَ  ،البنـد مقدِّمـة عـن    عرض الرئيس   و  -٢٢
 أثنـاء اجتمـاع     سـوف جيـري   تكلمني يف اجلزء الرفيع املستوى مـن املـؤمتر الثالـث عـشر              قائمة امل 

وأدىل املراقـب عـن قطـر بكلمـة اسـتهاللية      . ر عقده قبل انعقاد املـؤمتر     اللجنة بني الدورتني املقرَّ   
  . م احملرز يف األعمال التحضريية للمؤمتر الثالث عشرعن التقدُّ

  : الوثائق التالية ٨ لنظر يف البندوكان معروضاً على اللجنة ل  -٢٣

إىل مكتـب   هـة   جَّ مو ٢٠١٤ أكتـوبر /تـشرين األول   ٦خـة   رَّمؤشـفوية    كِّرةمذ  )أ(  
) فيينـا (األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة مـن البعثـة الدائمـة لقطـر لـدى األمـم املتحـدة                      

)E/CN.15/2014/22(؛  
إىل األمـني العـام مـن     موجَّهـة  ٢٠١٤  أكتوبر/تشرين األول ٢ خةرَّمؤ رسالة  )ب(  

  .)A/69/424( املمثلة الدائمة لقطر لدى األمم املتحدة
وأدىل بكلمــات أيــضا ممثلــو ).  االحتــاد األورويبنيابــة عــن(وأدىل بكلمــة ممثــل إيطاليــا   -٢٤

 االحتــاد الروســي وباكــستان وجنــوب أفريقيــا والواليــات املتحــدة وتــونس والــصني والربازيــل
 اململكــة املتحــدة لربيطانيــا   وإيطاليــا واليابــان و) اإلســالمية-مجهوريــة (إيــران  وونيــسياإندو

  .مجهورية كوريا واجلزائر ويرلندا الشماليةآالعظمى و
مــصر واملغـرب وفرنـسا وإكـوادور وأفغانــستان    وأدىل كـذلك بكلمـات املراقبـون عـن       -٢٥
  .وقطروهولندا إسبانيا وتركيا والفلبني و
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    املداوالت    
 لعقد مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عـشر            األعمال التحضريية  انتباه اللجنة إىل حال      ُوجِّه  -٢٦

أبريــل / نيــسان١٩  إىل١٢ د يف الدوحــة مــنعقَــُيوف ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، الــذي ســ 
عـرب  أُو. ٢٠١٥  أبريـل / نيـسان ١١ د يفعقَـ ُتوف ، واملشاورات السابقة للمؤمتر الـيت سـ  ٢٠١٥

  . أعمال يف إطار التحضري للمؤمترالتقدير حلكومة قطر على جهودها وما اضطلعت به منعن 
شري إىل اجتماع اخلرباء احلكوميني بـشأن األعمـال التحـضريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة                 أُو  -٢٧

وإىل ،  ٢٠١٤ سـبتمرب /أيلـول  ٢٩ إىل   ٢٧مـن    يف الدوحـة يف الفتـرة        الـذي ُعقـد   الثالث عشر،   
 الـيت ينبغـي، كمـا       لرمسية اجلارية بشأن إعداد مشروع الوثيقة اخلتامية للمؤمتر،       املشاورات غري ا  

  .افة وشاملةفَّذكر، أن تكون ش
ــوشــدَّد  -٢٨ ــى أ دَّةُ ع ــتكلمني عل ــي أن يكــون     نَّ م ــة ينبغ ــة اخلتامي ــشروع الوثيق ــوجزاً م  م
 إىل عــدم فــوَد مــن املــتكلمني الوودعــا عــدٌد.  قبــل املــؤمترتوضــع صــيغته النهائيــةوأن ، اًزكَّــومر

 الــشؤونعتــرب مــثرية للجــدل يف مــشروع الوثيقــة اخلتاميــة، فيمــا خيــص  اقتــراح إدراج مــسائل ُت
وأشـار  . املتعلقة بالـسيادة الوطنيـة والـسالمة اإلقليميـة، وكـذلك احلـساسيات الدينيـة والثقافيـة                
مـن  ائل  متكلمون آخرون إىل احلاجة إىل إجراء حوار مفتوح ال يستبعد قبل األوان إدراج مـس              

أشار بعض املـتكلمني إىل أنـه، عنـد إعـداد الـصيغة النهائيـة               كما  . يف الوثيقة النهائية  هذا القبيل   
ــة، ينبغــي   ــانملــشروع الوثيقــة اخلتامي وأخــذها يف مــة مــن الــدول األعــضاء  دَّ املــدخالت املقتبي

  .التحضريية للمؤمتراإلقليمية ، مبا يف ذلك نتائج االجتماعات االعتبار
ملشاورات غري الرمسيـة بـشأن مـشروع        ا ت كذلك مسألة البنية التنظيمية لتيسري     ونوقش  -٢٩

، رمبـا علـى    إلدارة اجللـسات رينسِّ عـدة ميـ  إشـراك واقترح عدد من املـتكلمني  . الوثيقة اخلتامية 
النــهج القــائم علــى    "، واســتخدام للجميــعأســاس التمثيــل اجلغــرايف، لتعزيــز مشوليــة العمليــة     

ــة املخــ  النــهج علــى غــرار  " اجملموعــات ــع يف التحــضري العتمــاد جلن ــوزاري  دِّاملتب ــان ال رات للبي
وذكر بعض املتكلمني اآلخرين أنه ينبغـي اإلبقـاء علـى النـهج             . ٢٠١٤ مارس/املشترك يف آذار  

  . العملواالزدواجية يف التجزؤ جتنُّب احلاليني من أجل يةالتيسريوالبنية 
 مــشروع الوثيقــة اخلتاميــة، مــضمون بــشأن دة معظــم املــتكلمني مقترحــات حمــدَّوقــدَّم  -٣٠
مكافحـة الفـساد    : يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر، املسائل الوطنية التالية ذات األولويـة             مبا

 علـى   والتـشديد واجلرمية املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب ومصادر متويله؛ واسترداد املوجودات؛          
؛ وأمهيـة مـشاركة اجملتمـع    فئات املستـضعفة  حقوق ال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك        

املدين على نطـاق واسـع؛ وإلغـاء عقوبـة اإلعـدام؛ والتـصدي للجـرائم الـسيربانية واالجتـار غـري                      
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 الربيـة، مبـا يف      حبـق األحيـاء   املشروع يف املمتلكات الثقافيـة واملعـادن الثمينـة، وكـذلك اجلـرائم              
ذلـــك صـــيد األمســـاك غـــري املـــشروع؛ وهتريـــب املهـــاجرين ومحايتـــهم مـــن العنـــف؛ واالجتـــار  

ــا يف ذلــك االجتــار باألشــخاص     ــزع أعــضائهم لباألشــخاص، مب ؛ ومكافحــة  اجلــسديةغــرض ن
  .بصُّالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تع

بــني ســيادة القــانون  التداعميــة أبرزهــا املتكلمــون العالقــة ومــن املــسائل األخــرى الــيت  -٣١
 يف خـصوصاً ، ٢٠١٥  م يف خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام     اوالتنمية املـستدامة، مبـا يف ذلـك اإلسـه    

عمليــة التفــاوض اجلاريــة بــشأن أهــداف التنميــة املــستدامة؛ وتعزيــز التعــاون القــضائي الــدويل،  
ملساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املطلوبني؛ وتعزيز مؤسسات العدالة اجلنائيـة مـن            يف ذلك ا   مبا

  . يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةالعام خالل تقدمي املساعدة التقنية، ومشاركة اجلمهور 
 إىل وضـع    ة يف مـشروع الوثيقـة اخلتاميـة       رإمكانية اإلشا  بشأن   متباينةعرب عن آراء    أُو  -٣٢

  .ة ما يتعلق باجلرائم السيربانيةك قانونية دولية جديدة، وخباصصكو
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      الفصل الرابع
    للجنةالرابعة والعشرين  لدورةلجدول األعمال املؤقَّت     

، ٢٠١٤ ديـسمرب /كـانون األول   ٥ يف املعقـودة جلستها الثانيـة،    ، خالل   نظرت اللجنة   -٣٣
الرابعــة والعــشرين لــدورة لل املؤقَّــت جــدول األعمــا" مــن جــدول األعمــال املعنــون ٩ البنــديف 

ه انتباه اللجنة إىل املسائل املتعلقة بتنظـيم أعمـال          جِّالبند وو ن  عمقدِّمة  وعرض الرئيس   ". للجنة
 عــن ةًنيابــ(وأدىل بكلمــات ممثــل إندونيــسيا واملراقــب عــن الفلــبني  . الــدورة الرابعــة والعــشرين

ـــ ومجهوريــة كوريــا واملكــسيك  ثلــو باكــستان ، كمــا أدىل بكلمــات مم) والــصني٧٧جمموعــة ال
  . والربازيل واململكة املتحدةوالواليات املتحدة واجلزائر 

  . أيضاًأدىل املراقب عن فرنسا أيضا بكلمةو  -٣٤
    

    املداوالت  - ألف  
    مدة الدورة الرابعة والعشرين وغري ذلك من الترتيبات  - ١  

نـوفمرب،  / تـشرين الثـاين    ٣  يف املعقـود جتماعـه   ع، يف ا  سَّ املكتب املو  نَّاستذكر الرئيس أ    -٣٥
ما توصـيات بـأن     دَّنوفمرب، ق / تشرين الثاين  ٦  ما بني الدورات يف    املعقودواللجنة، يف اجتماعها    
 لعقـد الـدورة    موعـداً ٢٠١٥ مـايو / أيـار ٢٢ مايو إىل اجلمعـة / أيار١٨ تكون الفترة من االثنني  

 مـايو / أيـار ١٥ رات الـسابقة للـدورة يـوم اجلمعـة    عقد املشاو الرابعة والعشرين للجنة، على أن تُ     
ــة الرابعــة والعــشرين املــستأنفة يــومي   وعــالوةً علــى ذلــك، . ٢٠١٥     أوصــي بعقــد دورة اللجن

  .٢٠١٥ ديسمرب/ كانون األول١١ و١٠
، يكـون املوعـد األقـصى النـهائي         ٢٢/٢ و ٢١/١رين   للمقـرَّ  ذكر أيضا أنـه، وفقـاً     ُتواس  -٣٦

 نَّاسـتذكر الـرئيس أ  كمـا  .  العادة قبل شهر واحد من بـدء الـدورة       لتقدمي مشاريع القرارات يف   
 تــشرين ٦ ، يف اجتماعهــا املعقــود مــا بــني الــدورات يف  علــى أســاس اســتثنائياللجنــة أوصــت

ــايو / أيــــار٤ يــــوم االثــــننيهــــو املوعــــد النــــهائي  نــــوفمرب، بــــأن يكــــون/الثــــاين   ، ٢٠١٥مــ
  .أبريل/ نيسان١٩ ر الثالث عشر يف املؤمتاختتام وذلك بالنظر إىل،  ظهرا١٢ً الساعة

  
    ت للدورة الرابعة والعشرينقَّ املؤجدول األعمال  - ٢  

 ركيبـة ت"إدراج بنـد بعنـوان      )  والـصني  ٧٧ جمموعـة الــ    نيابـةً عـن   (اقترح ممثل إندونيسيا      -٣٧
 يف" ة واملـسائل األخـرى ذات الـصلة       موظفي مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـ            

ل أعمال اللجنة وجدول أعمال الفريق العامل احلكومي الـدويل الـدائم املفتـوح العـضوية                جدو
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، يف إطـار    أنَّ اللجنة ميكنها أن تناقش    وأشار إىل   . املعين بتحسني حوكمة املكتب ووضعه املايل     
، مبــا يف  املخـدِّرات واجلرميـة  مــوظفي مكتـب مبـدى متانـة تركيبـة    هـذا البنـد، التفاصـيل املتعلقــة    

ملكاتب امليدانية، على أساس التمثيل اجلغرايف من البلـدان الناميـة والتـوازن بـني               ذلك يف املقر وا   
  .  يف املناصب العليا ومناصب تقرير السياساتوخباصٍةاجلنسني، 

مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات          نَّ شعبة اإلدارة أ   ُر على ذلك، أوضح مدي    وردا  -٣٨
 سياسـاته املتعلقـة بـاملوارد       وتبعـاً لـذلك فـإنَّ     لألمـم املتحـدة،      جزء من األمانـة العامـة         هو واجلرمية
بـاملقررات ذات الـصلة الـصادرة عـن اجلمعيـة العامـة وبـالقرارات الـيت يتخـذها          تـسترشد  البشرية  

ن يف ميثـاق األمـم    والـصالحيات املـسندة إليـه علـى النحـو املبـيَّ           الوظيفية   للمهام   األمني العام وفقاً  
  . لذلك وفقا ُتحدَّد مدى مشاركة األمانة وإسهاماهتا بشأن هذا البند نَّ، فإولذلك. املتحدة
ج كبنـد دائـم يف جـدويل    دَرُيوف  س، حسب فهمه، هذا البند نَّأ أحد املتكلمني    وبيَّن  -٣٩

ــة املخــ       ــة وجلن ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من ــتني للجن ــدورتني املقبل ــن نَّرات، وأدِّأعمــال ال  م
وأعـرب عـدة    .  الدول األعضاء اختاذ القـرار بـشأن اجتـاه املـداوالت يف هـذا الـصدد                صالحيات

).  والـصني ٧٧جمموعـة الــ  عن  نيابةً(متكلمني عن تأييدهم لالقتراح الذي قدمه ممثل إندونيسيا   
لوظـائف،  يف ا وأشار أحد املتكلمني إىل أمهية املساواة بني اجلنسني، وكذلك التوزيـع اجلغـرايف              

  .فة هبذه الواليةلَّ مناقشتها يف احملافل املكمن املزمع هذه املسألة نَّأمع مالحظة 
    

    املناقشة املواضيعية  - ٣  
 اللجنـة الـيت وافـق عليهـا اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف مقـرره                 علـى توصـية      ًءبنا  -٤٠

ــوف ، ٢٠١٤/٢٣٠ ــشة  سـ ــوع املناقـ ــون موضـ ــارز يكـ ــوري البـ ــة  احملـ ــة الرابعـ  يف دورة اللجنـ
  ".نع اجلرمية والعدالة اجلنائيةمتابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر مل"هو  ينوالعشر
 يف نتـائج    للنظـر  هذا البنـد،     بأنَّ اللجنة سوف ُتتاح هلا الفرصة، يف إطار        الرئيس   وذكَّر  -٤١

 نَّوأشـار الـرئيس إىل أ    .  الصادرة عنه  املؤمتر الثالث عشر، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات       
وذلــك اتــساقاً مــع  املواضــيعية، بعــني االعتبــار إىل بنيــة تنظــيم مناقــشتها  النظــر دُّاللجنــة قــد تــو

  .١٨/١مقرَّرها 
    

    حلقة عمل لشبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية   - ٤  
نائيـة اقترحـت     شبكة برنامج األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجل            نَّبلغت اللجنة بأ  أُ  -٤٢

لمناقـشة  الرئيـسي ل وضوع املة حول عقد أثناء الدورة الرابعة والعشرين للجن  تنظيم حلقة عمل تُ   
  ".متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية"و  وهاملواضيعية
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    أساليب عمل اللجنة  - ٥  
 يف  املعقـودة  يف الـدورة الثالثـة والعـشرين للجنـة،           ا عددا من املتكلِّمني ذكـرو     ذكر أنَّ ُتاس  -٤٣
أنه ينبغي للجنة أن تواصل حتسني أساليب عملها، وخباصة فيما يتعلـق بـالنظر        ،  ٢٠١٤مايو  /أيار

قُـدِّم  وكـان قـد   .  علـى مبـدأ التعدديـة اللغويـة    ، يف هـذا الـصدد  ،ُشـدِّد وأنه  يف مشاريع القرارات،    
مـن  ) ج( ٣ صلة النقاش بشأن هذه املسألة يف الدورة الرابعة والعـشرين يف إطـار البنـد       اقتراح مبوا 

 على أن تلتمس األمانة آراء الـدول األعـضاء بـشأن            واتُّفقجدول األعمال املؤقت لتلك الدورة،      
طرائق حتسني عمل اللجنة يف النظر يف مشاريع القرارات، وأن تتيح املعلومـات للجنـة يف دورهتـا                  

 األمانـة يف    عمَّمتها شفوية على مذكرة    ردا من الدول،    املتلقَّاة الردود   نَّبلغت اللجنة بأ  أُو. لةاملقب
خــالل ) E/CN.15/2014/CRP.9(تيحــت يف ورقــة اجتماعــات  قــد أُ، ٢٠١٤ســبتمرب /أيلــول ١٠

  .لعشرين دورة اللجنة الرابعة واأثناءتيسري التحضري للنظر يف البند الفرعي بغية الدورة املستأنفة 
    

    اإلجراء الذي اختذته اللجنة  - باء  
، ٢٠١٤ ديـــسمرب/كـــانون األول ٥ يف املعقـــودة اللجنـــة، يف جلـــستها الثانيـــة أقـــرَّت  -٤٤

 ٣٥ انظــر الفقــرات(املواعيــد واآلجــال النهائيــة والترتيبــات اخلاصــة بــدورهتا الرابعــة والعــشرين 
  ).أعاله ٤٢ و٣٦و

 على مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعـة         ، وافقت اللجنة  ذاهتاويف اجللسة     -٤٥
مـوظفي مكتـب     ركيبـة ت "املعنـون ) د( بـإدراج البنـد الفرعـي        ياوالعشرين، بصيغته املعدلـة شـفو     

مـن شـأنه أن   الـذي  ، "األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة واملـسائل األخـرى ذات الـصلة           
مـسائل اإلدارة    "املعنـون  ٣ عمـال اللجنـة يف إطـار البنـد         علـى جـدول أ     اً دائمـ  يـا  فرع اًكون بند ي

  ".االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية
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      الفصل اخلامس
    مسائل أخرى    

 ديـسمرب، يف البنـد  /كـانون األول  ٥ يف املعقـودة  جلستها الثانيـة  خاللنظرت اللجنة،   -٤٦

 مـسائل يف إطـار هـذا البنـد مـن            يُّ أ رُتثَـ ومل  ". مسائل أخـرى   "من جدول األعمال املعنون    ١٠
  .جدول األعمال
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      الفصل السادس
    اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الثالثة والعشرين املستأنفة    

ــة    -٤٧ ، ٢٠١٤ ديــسمرب/كــانون األول ٥ يف املعقــودةاعتمــدت اللجنــة، يف جلــستها الثاني
ــة     ــشؤون اإلداري ــدورة وال ــة بتنظــيم ال ــا املتعلق ــدأجــزاء تقريره ــن جــدول األعمــال    ٣  وبالبن م

)E/CN.15/2014/L.1/Add.6 و Add.7.( رت اللجنـة   رَّقـ بعـة يف املاضـي،       مع املمارسة املتَّ   متاشياً و
يف تقريــر  َجدَرُيــأن  نظــر اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي إىل هــذا التقريــر، و ُيوجَّــَهأن أيــضا 

إىل ن املـستأنفة  ثالثـة والعـشري  حييـل تقريـر اللجنـة عـن دورهتـا ال       مقـرَّر    الدورة املستأنفة مشروعُ  
البـاب  ،  الع علـى الـنص، انظـر الفـصل األول         لالطِّ(. هعتمادالجمللس االقتصادي واالجتماعي    ا

رئيـسها بوضـع التقريـر يف صـيغته النهائيـة مبـساعدة مـن        ف لِّتك أن رت اللجنة أيضا رَّقو ).ألف
  . للدول األعضاءا حتريرياملنقَّحةتتاح بعد ذلك صيغته املسبقة غري أن ر، ورَّاملق
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      الفصل السابع
      تنظيم الدورة واملسائل اإلدارية    

    هتاافتتاح الدورة ومد  - ألف  
قدت جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة دورهتـا الثالثـة والعـشرين املـستأنفة يف فيينـا                    ع  -٤٨
  .٢٠١٤ ديسمرب/كانون األول ٥ و٤ يومي
ــقــد و  -٤٩ عقــد " املعنــون ٢٠١١/٢٥٩ه ررَّتمــاعي، يف مقــ جمللــس االقتــصادي واالج ر ارَّق

جلــسات مــشتركة يف إطــار الــدورات املــستأنفة للجنــة املخــدِّرات وجلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة 
، ٢٠١١  من عـام   رمية والعدالة اجلنائية، اعتبارا   ، أن تعقد جلنة املخدِّرات وجلنة منع اجل       "اجلنائية

حــصريا للنظــر يف البنــود املدرجــة يف  ُتخــصَّصجلــسات مــشتركة يف إطــار دوراهتمــا املــستأنفة 
املخــدِّرات واجلرميــة اجلــزء العملــي مــن جــدويل أعمــال اللجنــتني، وذلــك بغيــة تزويــد مكتــب   

ــسياسة العامــة فيمــا يتــصل     ــشأن ال ــة ب ــة واملــسائل املتعلقــة  باملــسائلبتوجيهــات متكامل  اإلداري
 أن تــستمر ممارســة عقــد دورات مــستأنفة اس أيــضاجمللــر رَّقــو. بامليزانيــة واإلدارة االســتراتيجية

منهما من النظـر، خـالل جلـسات منفـصلة، يف البنـود املدرجـة يف                كل  متتالية للجنتني لتمكني    
  .جدول أعماهلااجلزء املعياري من 

 منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة جلـسة واحـدة مـشتركة            ر، عقدت جلنة  املقرَّ لذلك   اًووفق  -٥٠
ديــسمرب، بغيــة /كــانون األول ٤يف اليــوم األول مــن الــدورة املــستأنفة، مــع جلنــة املخــدِّرات يف 

مـن جـدول    ١٢ من جدول أعمـال جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة والبنـد        ٣ النظر يف البند
  .أعمال جلنة املخدِّرات

  . اجللسة العامة املشتركة، ألقى رئيسا اللجنتني كلمتني افتتاحيتنيتلك ويف   -٥١
    

    ضورحلا  - باء  
ومل حيـضر  ( يف اللجنـة   عـضواً دولـةً  ٣٤ حضر الدورة الثالثة والعشرين املـستأنفة ممثلـو    -٥٢
ــو ــون عــن دول أخــرى أعــضاء يف األمــم املتحــدة     ). دول ٦ ممثل ــون كمــا حــضرها مراقب وممثل

 املتحدة ومراقبـون عـن منظمـات حكوميـة دوليـة ومنظمـات غـري                األمملكيانات تابعة ملنظومة    
  .E/CN.15/2014/INF/3  قائمة املشاركني يف الوثيقةوترد. حكومية
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    الوثائق  -جيم  
ــق هــذا    -٥٣ ــرد يف مرف ــرت ــة     التقري ــة يف دورهتــا الثالث ــى اللجن ــائق املعروضــة عل  قائمــة بالوث

  .)E/CN.15/2014/CRP.7/Add.1(والعشرين املستأنفة 
    

     املستأنفةاختتام الدورة الثالثة والعشرين  -دال  
ديـسمرب، إىل كلمـة   /كـانون األول  ٥ يف املعقـودة جنة، يف جلـستها الثانيـة       استمعت الل   -٥٤

  . ختامية أدىل هبا الرئيس
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    املرفق
 الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح رئيَسْيم من دَّبيان مق    

 األمم املتحدة املعين باملخدِّرات مكتبالعضوية املعين بتحسني حوكمة 
    املايل  واجلرمية ووضعه

ــوح          - ١ ــدائم املفت ــدويل ال ــل احلكــومي ال ــق العام ــة للفري ــاب االجتماعــات غــري الرمسي يف أعق
دِّرات واجلرميـة ووضـعه املـايل،       العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـ             

ا السابعة واخلمسني املستأنفة وجلنـة      رات يف دورهت  الفريق هذا البيان لتنظر فيه جلنة املخدِّ       رئيسام  دَّق
  .هتا الثالثة والعشرين املستأنفةمنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دور

 وقـرار جلنـة منـع اجلرميـة         ٥٢/١٣املخدِّرات   للوالية املنصوص عليها يف قرار جلنة        اًووفق  -٢
ــة  ــة اجلنائيـ ــة املخـــ ١٨/٣والعدالـ ــرارات جلنـ ــذلك قـ ، ٥٦/١١ و٥٤/١٧ و٥٤/١٠رات دِّ، وكـ

، تنـاول الفريـق العامـل عـددا     ٢٢/٢ و٢٠/٩ و٢٠/١ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةقرارات و
 املتابعـة الوافيـة     ضـمان ) أ: (، ومنـها  كبريا مـن املـسائل خـالل االجتماعـات غـري الرمسيـة األخـرية              

 حتــسني الوضــع تعزيــز التــدابري الراميــة إىل) ب(إلعــداد الــربامج املواضــيعية والعامليــة واإلقليميــة؛  
ــة املدجمــة ملكتــب  ) ج(؛  املخــدِّرات واجلرميــة التمــويلي ملكتــب  ــرة املخــدِّرات واجلرميــة  امليزاني لفت

دعم التـدابري الراميـة إىل التـرويج لثقافـة تقييميـة يف كـل وحـدات                 ) د(؛  ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني  
  .يف مجيع مراحل ختطيط الربامج وصوغها وتنفيذهااملخدِّرات واجلرمية مكتب 

، مبقتـضى   ٢٠١٥لفريق العامل يف النـصف األول مـن عـام           املسندة ل والية  الوسوف تنتهي     - ٣
 جلنـة املخـدِّرات، يف      تـضطلع أن  ع  ومن املتوقَّـ  . ٢٠١٣/٢٤٦ر اجمللس االقتصادي واالجتماعي     مقرَّ

يف ة، يف دورهتــا الرابعــة والعــشرين، دورهتــا الثامنــة واخلمــسني، وجلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــ 
عمـل الفريـق العامـل وبـالنظر يف متديـد      لـسري  باسـتعراض شـامل    ،٢٠١٥  النـصف األول مـن عـام   

وبغية تيسري املشاورات أثناء الدورة السابعة واخلمسني املـستأنفة للجنـة املخـدِّرات وأثنـاء        . واليته
 الفريــق العامــل أن دُّة والعدالــة اجلنائيــة، يــوع اجلرميــالــدورة الثالثــة والعــشرين املــستأنفة للجنــة منــ 

العمـل   فيهـا، وذلـك ملواصـلة        تتابعـا النظـر   يسترعي انتباه اللجنتني إىل املسائل البارزة التاليـة لكـي           
  .٢٢/٢ة  وقرار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائي٥٦/١١ االستناد إىل قرار جلنة املخدِّراتب

    
    رات واجلرمية دِّاملايل ملكتب األمم املتحدة املعين باملخالدعم املتواصل لتعزيز الوضع 

ــق العامــل يف عــدة مناســبات مــسائل مجــع األمــوال      -٤ ــاقش الفري ــوازن   ن ــق ت وســبل حتقي
مـن أجـل    املخـدِّرات واجلرميـة     مستدام بـني التمويـل األساسـي والتمويـل غـري األساسـي ملكتـب                
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الفريـق  ويعكـف   . واضـيعية والعامليـة واإلقليميـة     ضمان القدرة اإلجنازية واالستدامة يف الـربامج امل       
، وقرار جلنة منع اجلرميـة والعدالـة   ٥٦/١٧رات دِّخيف تنفيذ قرار جلنة امل على النظر أيضا    العامل  
االنتقـال إىل النمـوذج التمـويلي اجلديـد القـائم           معلومـات عـن      أُطلـع علـى   قـد   ، و ٢٢/٩اجلنائية  

   .على االسترداد الكامل للتكاليف
ان أن تطلبــا إليــه همــا تــودَّ واليــة الفريــق العامــل، فلعلَّ رت اللجنتــان متديــَدرَّإذا مــا قــو  -٥

، من خـالل     املخدِّرات واجلرمية  مواصلة دراسة ومناقشة الوضع التمويلي واإلدارة املالية ملكتب       
  :منها ما يليعدَّة ُسُبل و

غــرض تعزيــز للعمليــة ا  بتيــسريهوقيامــعمليــة حــشد املــوارد عــن يــه تقــارير تلقِّ  )أ(    
التنبــؤ وتعزيــز إمكانيــة  ،مــن املــواردمــع التــشديد علــى احتياجاهتــا  )أ(،بــرامج املكتــب املتكاملــة

   مع االستراتيجية املتوسطة األمد؛اتِّساقاًالتمويل ب
ــة   مواصــلة النقــاش مــع مكتــب    )ب(     ــشأناملخــدِّرات واجلرمي ــة إىل ب   اجلهــود الرامي

بوسـائل منـها    وذلـك   شجيع اجلهـات املاحنـة علـى تقـدمي متويـل عـام الغـرض،                تـ  يف   ماًُداملضي قُـ  
نوعيـة  جـودة   مواصلة العمل على زيادة الشفافية وحتسني تطبيق االسترداد الكامـل للتكـاليف و            

اإلبالغ واالتصال، باإلضافة إىل مواصلة مناقشة أسـباب تـدين مـستوى التمويـل العـام الغـرض                  
   بني األموال العامة الغرض واألموال املخصصة الغرض؛الوايف استعادة التوازن بغية

االســترداد الكامــل   تطبيــق سياســة العمليــة مــن  دوى اجلــمواصــلة النظــر يف    )ج(    
 تكـاليف دعـم      ألسـلوب  ، والتطبيق املـرن   الصدد وتأثريه  ذلك   يفم  دُّحرز من تق  أُللتكاليف وما   

  .اصة باملساعدة التقنية ونتائجهازيادة فعالية برامج املكتب اخلبغية الربامج 
    

    الدعم املتواصل للترويج لنهج برناجمي متكامل
يف تنفيــذ املخــدِّرات واجلرميــة م الــذي حيــرزه مكتــب دُّالتقــمــسار يتــابع الفريــق العامــل   -٦

 واملـساعدة   املعياريـة النهج القائم على الربجمة املتكاملة الساعي إىل تعزيز الروابط بني الواليـات             
، والتخطـيط االسـتراتيجي، والتقيـيم،        العامـة  قنية التنفيذيـة وحتـسني الـروابط بـني الـسياسات          الت

  .والعمل الربناجمي، وحشد املوارد، وعالقات الشراكة مع مجيع املعنيني من أصحاب املصلحة

───────────────── 

ليت اطرية قُالربامج ال  يشمل أيضا"النهج القائم على الربجمة املتكاملة"للمصطلح رات واجلرمية ِّدتعريف مكتب املخ  )أ(  
 . جلنة استعراض الربامجتعتمدها
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رت اللجنتان متديد والية الفريق العامل، فلعلهما تودان أن تطلبا إليـه القيـام              رَّإذا ما ق  و  -٧
  :ا يليمب
 مواصلة تشجيع احلـوار املنـتظم بـني مجيـع الـدول األعـضاء، وكـذلك مـع مكتـب                     )أ(    

 يتعلق بـالربامج    فيما، بشأن ختطيط وصياغة األنشطة العملياتية للمكتب، وخباصة         املخدِّرات واجلرمية 
  طار االستراتيجي؛اإلو مع االستراتيجية املتوسطة األمد متاشياًاملواضيعية والعاملية واإلقليمية، 

م احملـرز يف    دُّالتقـ عـن   املخـدِّرات واجلرميـة     مكتب  ي املعلومات من    قِّمواصلة تل   )ب(    
الـدروس   إدمـاج    مـا خيـصُّ   م احملرز في  تنفيذ الربامج اإلقليمية والعاملية واملواضيعية، وكذلك التقدُّ      

مـا بينـها، وضـمان العناصـر         داخل املناطق وفي   عمليات التقييم املستفادة والتوصيات املنبثقة عن     
واسـتراتيجية   ٢٠١٥-٢٠١٤ التكاملية بني الـربامج وتوافقهـا مـع اإلطـار االسـتراتيجي للفتـرة             

  ؛ ٢٠١٥-٢٠١٢ املكتب للفترة
ــذ  مواصــلة مناقــشة    )ج(     ــائج  مــسائل تنفي ــة القــائمتني علــى النت  مــع اإلدارة وامليزاني

  . املخدِّرات واجلرميةمكتب
    

رات دِّويج لثقافة تقييمية ضمن مكتب األمم املتحدة املعين باملخلترل الدعم املتواصل
  ذهاواجلرمية يف مجيع مراحل ختطيط الربامج وصوغها وتنفي

  
د د الفريق العامل بعروض إيضاحية عديدة عن النتائج املستخلصة من التقييم، وأكَّـ            ُزوِّ  -٨

 وظيفية مؤسسية خاصة بـالتقييم       على أمهية وجود مهمة    ،املناسباتتلك   يف   ،داًاملشاركون جمدَّ 
 علـى تنفيـذ     وُتركِّـز الة ومستقلة يف عملـها،      ، تكون مستدامة وفعَّ    املخدِّرات واجلرمية  يف مكتب 

  .املكتبدة إىل املسَنواليات المع وأدائها وتأثريها واتِّساقها الربامج املتكاملة 
ان أن تطلبا إليـه دعـوة       دَّهما تو لَّ فلع رت اللجنتان متديد والية الفريق العامل،     رَّإذا ما ق  و  -٩

  :وحدة التقييم املستقل إىل القيام مبا يلي
 مواصــلة تزويــد الفريــق العامــل بالنتــائج املستخلــصة مــن تقيــيم بــرامج مكتــب  )أ(    

  ؛املخدِّرات واجلرمية
يف املخدِّرات واجلرميـة    مواصلة الترويج لثقافة تقييمية يف كل وحدات مكتب           )ب(    

  حل ختطيط الربامج وصوغها وتنفيذها؛مجيع مرا
علـى رصـد تنفيـذ التوصـيات        املخـدِّرات واجلرميـة     مكتـب   مواصلة العمـل مـع        )ج(    

  مها هيئات الرقابة املعنية؛دِّاليت تق
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 التنسيق بـني اهليئـات      تعزيزعلى  املخدِّرات واجلرمية   مواصلة العمل مع مكتب       )د(    
غريهــا مــن اهليئــات الرقابيــة هبــدف بنــاء سلــسلة متواصــلة   احلــسابات مراجعــةاملعنيــة بــالتقييم و

  .هوبراجم  املخدِّرات واجلرميةمكتب مشاريع  للرقابة علىقةمنسَّ
    

بني اجلنسني  حتسني التوازن بغيةالبشرية  حوكمة املواردلتعزيز املتواصل الدعم 
  اجلغرايف  والتمثيل

  
 مـسألة التمثيـل اجلغـرايف والتـوازن بـني اجلنـسني يف           على مناقـشة   الفريق العامل  يعكف  -١٠
 مكتـب  حوكمـة جهـوده الراميـة إىل حتـسني         ضمن،   املخدِّرات واجلرمية   موظفي مكتب  ركيبةت

  .املخدِّرات واجلرمية
 إليـه القيـام     اتطلبأن   انتودَّ فلعلَّهما متديد والية الفريق العامل،      اللجنتانرت  رَّإذا ما ق  و  -١١

  :مبا يلي
التمثيـل اجلغـرايف وتطورهـا يف       التـوازن بـني اجلنـسني و      مواصلة معاجلـة مـسألة        )أ(    

مـن أجـل إجـراء      اختاذهـا    بري املمكـن  مناقشة التدا  بغية ،د من بنود جدول األعمال     بند حمدَّ  إطار
  هذا اجملال؛حتسينات يف 

، بــشأن  مبوبــةطريقــةب، مبــا يف ذلــك ثــة وشــاملةدَّحمي معلومــات قِّــمواصــلة تل  )ب(    
  . املخدِّرات واجلرميةمكتباملوظفني، وسياسات التوظيف يف  ركيبةت

    
لفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني ا والية متديد  

واستعراض ، يلحوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املا
  حيث الشكل والتنظيم   أعماله من

  
ــل  أثبــت   -١٢ ــق العام ــهالفري ــب  فعاليت ــة مكت ــة    يف دعــم حتــسني حوكم املخــدِّرات واجلرمي

 وبــني الــدول ،بــني الــدول األعــضاء فيمــا  للحــوارمنتــدى داء دور كأ مبواصــلة ووضــعه املــايل
ــة األعــضاء واألمانــة، بــشأن تطــوير وتنفيــذ الــربامج املواضــيعية و    واصــلة مب، وللمكتــباإلقليمي

  .على أساس منتظم املكتبوكمة الية واملتعلقة حباملسائل املمناقشة 
أعمالـه  اسـتعراض   ان  همـا تـودَّ   رت اللجنتان متديد والية الفريق العامـل، فلعلَّ       رَّإذا ما ق  و  -١٣

ل والنظـر مـن خـال     ،  ٢٠١٥عـام    يف   مـا العـاديتني   هييف دورت  حاليـا  من حيث الـشكل والتنظـيم     
  . يف املقترحات امللموسة يف هذا الصددذلك


