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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة الثالثة والعشرون املستأنفة

       ٢٠١٤األول/ديسمرب  كانون ٥- ٤فيينا، 
  املشروحت قَّجدول األعمال املؤ     

   
      إضافة   

، املسـتأنفة  جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، يف دورهتـا الثالثـة والعشـرين      سوف تنظر  
  ن جدول األعمال:يف البنود التالية م

  إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى  -٢  
  :مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية  -٣  
عمل الفريق العامل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح العضـوية املعـين         (أ)    

بتحســني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة 
  ضعه املايل؛وو

التوجيهــات املتعلقــة مبســائل السياســة العامــة وامليزانيــة لربنــامج األمــم   (ب)    
  املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

  أساليب عمل اللجنة.  (ج)    
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متابعــة نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة    -٨  
مـم املتحـدة الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة        واألعمال التحضريية ملؤمتر األ

  اجلنائية.
  جدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة الرابعة والعشرين.  -٩  
  مسائل أخرى.  -١٠  
  اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الثالثة والعشرين.  -١١  

    
     الشروح  

    إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى  - ٢  
، املعنـون "عقـد جلسـات مشـتركة يف     ٢٠١١/٢٥٩مقرَّر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي   ينصُّ

إطار الدورات املستأنفة للجنة املخدِّرات وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية"، على أن تعقد جلنـة  
، جلسـات مشـتركة يف   ٢٠١١املخدِّرات وجلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، اعتبـاراً مـن عـام        

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

ملسائل املتعلقـة  واجلرمية) بتوجيهات متكاملة بشأن السياسة العامة فيما يتصل باملسائل اإلدارية وا
أن يسـتمر اتِّبـاع املمارسـة املعهـودة يف عقـد       وقـرَّر اجمللـس أيضـاً    بامليزانية واإلدارة االستراتيجية.

دورات مستأنفة متتالية للجنتني لتمكني كلٍّ منهما من النظر، خـالل جلسـات منفصـلة يعقـداهنا     
  ا. على حدة، يف البنود املدرجة يف اجلزء املعياري من جدول أعماهل

ووفقاً لذلك املقرَّر، سوف ُتعقد جلستان مشتركتان للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وجلنـة   
مـن جـدول األعمـال املعنـون "مسـائل       ٣املسـتأنفتني للنظـر يف البنـد     أثناء دورتيهمااملخدِّرات 

دول األعمـال  اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية". وسوف ُينظر يف باقي بنود ج
منفصلة، حسـبما هـو مبـيَّن يف تنظـيم األعمـال املقتـرح الـوارد يف مرفـق          اتبعد ذلك يف جلس

  هذه الوثيقة.
    

    الوثائق    
  )E/CN.15/2014/1/Add.1(الوثيقة املشروح، إضافة جدول األعمال املؤقَّت 
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    ستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلداريةمسائل اإلدارة اال  - ٣  
املعين بتحسني حوكمة  احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية ل الفريق العاملعم  (أ)  

    مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل
التوجيهات املتعلقة مبسائل السياسة العامة وامليزانية لربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية   (ب)  

    والعدالة اجلنائية
    عمل اللجنة أساليب  (ج)

املعنـون "ميزانيـة صـندوق     ٢٢/٩القـرار   ،يف دورهتا الثانيـة والعشـرين املسـتأنفة    ،اعتمدت اللجنة
"، الـذي وافقـت فيـه    ٢٠١٥-٢٠١٤األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة لفتـرة السـنتني       

، ٢٠١٥-٢٠١٤السـنتني  على االستخدام املزمع لألموال العامة الغرض يف امليزانية املدجمة لفتـرة  
 .وأيَّدت تقديرات تكاليف دعم الربامج واألموال اخلاصة الغرض يف امليزانية املدجمة لفترة السنتني

املدجمـة   املكتـب  زانيـة ميعـن   ات واجلرميـة خـدِّر ملكتـب امل  نظرت اللجنة يف تقرير املدير التنفيذيو
ــنتني   ــرة السـ ــن   ) وE/CN.7/2013/15-E/CN.15/2013/28( ٢٠١٥-٢٠١٤لفتـ ــا مـ ــق هبـ ــا يتعلـ مـ

-E/CN.7/2013/16(توصـــيات وردت يف تقريـــر اللجنـــة االستشـــارية لشـــؤون اإلدارة وامليزانيـــة  

E/CN.15/2013/29.(  
ــرة الســنتني     ــة املدجمــة لفت ــة   ٢٠١٣- ٢٠١٢وعلــى غــرار امليزاني ــة اإلجنــازات املتوقع ، جــرت مواءم

مـع الـربامج الفرعيـة للربنـامج      ٢٠١٥- ٢٠١٤لفترة السنتني  املقترحةومؤشراهتا الواردة يف امليزانية 
ومــع  (A/67/6 (Prog.13)) ٢٠١٥- ٢٠١٤لفتــرة الســنتني  املقتــرح مــن اإلطــار االســتراتيجي  ١٣

ــرة الســنتني    ــة املقترحــة لفت ــة الربناجمي مــع  أيضــاً لكــن، (A/68/6 (Sect.16)) ٢٠١٥- ٢٠١٤امليزاني
ــاة ــازات املتوقَّ مراعـ ــترات  اإلجنـ ــار اسـ ــدَّدة يف إطـ ــة احملـ ــبعـ ــرة   يجية مكتـ ــة للفتـ ــدِّرات واجلرميـ  املخـ
  .٢٠١٢/١٢اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قراره  هاأقرَّ اليت ا، بصيغته٢٠١٥- ٢٠١٢

وسُيعرض على اللجنة تقرير املدير التنفيذي بشأن تنفيذ ميزانيـة املكتـب املدجمـة لفتـرة السـنتني      
٢٠١٥-٢٠١٤ )E/CN.7/2014/18-E/CN.15/2014/21ًلنظرهــا يف ذلــك التقريــر؛    )، التماســا

حــة تـرد يف ذلـك التقريــر بشـأن ميزانيـة صــناديق     تقـديرات منقَّ  كمـا سـُتعرض علــى اللجنـة أيُّ   
  ، التماساً ملوافقتها على تلك التقديرات.  ٢٠١٥-٢٠١٤األموال العامة الغرض لفترة السنتني 

املعنــون "حتســني  ٢٠١٣/٢٤٦وقــد أكَّــد اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي جمــدَّداً، يف مقــرَّره  
حوكمة مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة ووضـعه املـايل: متديـد واليـة الفريـق          
العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمـة مكتـب األمـم املتحـدة     
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ــة منــع اجلرميــة و    ــراَر جلن ــة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة ووضــعه املــايل"، ق ــة اجلنائي  ١٨/٣العدال
املعنون "حتسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املـايل"، وقـرَّر   
جتديَد والية الفريق العامل املذكور حىت موعد اجلزء من دورة اللجنة املزمـع عقـده يف النصـف    

ألداء الفريــق  اضــاً وافيــاً، والــذي ينبغــي أثنــاءه أن جتــري اللجنــة استعر ٢٠١٥األول مــن عــام 
  العامل وتنظر يف متديد واليته.

وقـد طلبـت    .١٨/٣وترد صالحيات الفريق العامل يف قرار جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة    
، إىل الفريــق العامــل االســتمرار يف تنــاول املســائل املتصــلة بــالتقييم،  ٢٢/٢اللجنــة، يف قرارهــا 

مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة،   الــذي يتَّبعــهنــاجمي املتكامــل ومواصــلة مناقشــة ودعــم النــهج الرب 
ومواصلة مناقشـة التقـدُّم احملـرز بشـأن تنفيـذ القـرارات، وإيـالء االهتمـام املناسـب ملسـألة دعـم            

  الوضع املايل للمكتب وإدارته املالية.
ــذكِّ    ــة مـ ــى اللجنـ ــُتعرض علـ ــن       وسـ ــرة مـ ــل يف الفتـ ــق العامـ ــل الفريـ ــن عمـ ــة عـ ــن األمانـ رة مـ

ــا يف تلـــك املـــذكِّ ٢٠١٤تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١ شـــباط/فرباير إىل ١٢ ــاً لنظرهـ  رة، التماسـ
)E/CN.7/2014/8/Add.1-E/CN.15/2014/8/Add.1.(  

ــد   ــُينظر يف البن ــتركتني   ٣وس ــاء اجللســتني املش ــة   أثن ــع جلن ــالًراتاملخــدِّم ــس   ، عم ــرَّر اجملل مبق
٢٠١١/٢٥٩.  

    
    الوثائق  

فيذ امليزانية املدجمة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة   تقرير املدير التنفيذي عن تن
  )E/CN.7/2014/18-E/CN.15/2014/21( ٢٠١٥- ٢٠١٤لفترة السنتني 

مذكِّرة من األمانـة عـن عمـل الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح العضـوية املعـين            
دِّرات واجلرميــــة ووضــــعه املــــايل بتحســــني حوكمــــة مكتــــب األمــــم املتحــــدة املعــــين باملخــــ 

)E/CN.7/2014/8/Add.1-E/CN.15/2014/8/Add.1(  
    

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

األعمـال   يفم احملـرز  من جدول األعمـال، التقـدُّ   ٨ن تستعرض، يف إطار البند أ اللجنة تودُّ لعلَّ
التحضــريية للمــؤمتر الثالــث عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة؛ وأن تنظــر فيمــا عســاه يكــون  

  ق إليها.  قاً من ترتيبات تنظيمية وجوهرية يلزم التطرُّمعلَّ
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    ابعة والعشرينجدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة الر  - ٩  
 أن تــنعم النظـر يف تنظـيم املناقشــات   مــن جـدول األعمـال،   ٩إطـار البنـد    يف، لعـلَّ اللجنـة تــودُّ  

رت، أثنــاء وكانــت اللجنــة قــد قــرَّ  والعشــرين. الرابعــةدورهتــا  الــيت ســتجريها أثنــاء املواضــيعية
ــاء دو        ــتتناوله أثن ــذي س ــارز ال ــة والعشــرين، أن يكــون املوضــوع الب ــا الثالث ــا الرابعــة  دورهت رهت

  ."متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةوالعشرين هو "
يف مواعيــد دورتيهــا الرابعــة والعشــرين  أيضــاً، يف إطــار هــذا البنــد، أن تبــتَّ اللجنــة تــودُّ ولعــلَّ

  العادية واملستأنفة.
    

    مسائل أخرى  - ١٠  
لــيس مــن املنتظــر يف ، و١٠ة إىل أيِّ مســائل يلــزم طرحهــا يف إطــار البنــد مل ُيوجَّــه انتبــاه األمانــ

  وثائق بشأن هذا البند.الوقت الراهن صدور أيِّ 
    

    اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الثالثة والعشرين  - ١١  
رين ، تقريرهـا عـن أعمـال دورهتـا الثالثـة والعشـ      ١١من املتوقَّع أن تعتمد اللجنة، يف إطار البند 

  املستأنفة.  
***  

  والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وانتخاب أعضاء مكتبها الرابعةافتتاح الدورة 
  

من النظام الداخلي للجـان الفنيـة التابعـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي،        ١٦عمالً باملادة 
إىل حـني انتخـاب َمـن خيلفهـم     ى أعضاء مكتب جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية مناصبهم يتولَّ

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

، مكتبـها للـدورة التاليـة، وأن تشـجِّعه علـى أداء دور نشـيط يف       ٢٠٠٤دورة، اعتباراً من عـام  
اجتماعات عادية واجتماعات غري رمسية فيما بـني الـدورات،    األعمال التحضريية ملا تعقده من

ال يف جمـال السياسـات لربنـامج األمـم املتحـدة      ى للجنة توفري التوجيـه املسـتمر والفعَّـ   لكي يتسنَّ
  ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية.

مــن النظــام الــداخلي  ١٥واملــادة  ٢٠٠٣/٣١وعمــالً بقــرار اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  
كـانون   ٥والعشرين املسـتأنفة، يف   الثالثةان الفنية، ُتدعى اللجنة إىل القيام، يف هناية دورهتا للج
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والعشــرين لغــرض وحيــد هــو انتخــاب رئــيس  الرابعــة، بافتتــاح دورهتــا ٢٠١٤األول/ديســمرب 
  وثالثة نّواب للرئيس ومقرِّر لتلك الدورة.
اصب على أساس التوزيع اإلقليمي، سيكون أعضـاء  وعمالً باملمارسة املتَّبعة بشأن التناوب على املن

  والعشرين من اجملموعات اإلقليمية كما يلي: الرابعةاملكتب الذين ستنتخبهم اللجنة لدورهتا 
  كاريـيبدول أمريكا الالتينية وال  الرئيس:  
  دول أوروبا الغربية ودول أخرى  النائب األول للرئيس:  
  يط اهلادئدول آسيا واحمل  النائب الثاين للرئيس:  
  الدول األفريقية  النائب الثالث للرئيس:  
  دول أوروبا الشرقية  ر:املقرِّ  

، سـُيدَعى رؤسـاء اجملموعـات    أيضـاً  ٢٠٠٣/٣١ووفقاً لقرار اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي    
ـــ   ــيس جمموعــة ال ــة اخلمــس ورئ ــولَّ والصــني وممثِّــ  ٧٧اإلقليمي ــيت تت ــة ال ى رئاســة االحتــاد  ل الدول

، مراقب عنها إىل املشاركة يف اجتماعات املكتب؛ ومن ثَمَّ سيشكِّل هؤالء مجيعـاً  األورويب أو
  مع أعضاء املكتب املنتَخبني، املكتَب املوسَّع.



 

V.14-06432 7 
 

E/CN.15/2014/1/Add.1 

    املرفق
    تنظيم األعمال املقترح   

تنظــيُم األعمــال املقتــرح، حســبما هــو ُمبــيَّن أدنــاه، مرهــونٌ مبوافقــة جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة  
 وحاملا تنتـهي مناقشـة بنـد مـا يبـدأ النظـر يف البنـد الـذي يليـه إذا مسـح الوقـت بـذلك.             اجلنائية.

ومــن الســاعة  ٠٠/١٣إىل الســاعة  ٠٠/١٠واألوقــات املقترحــة للجلســات هــي مــن الســاعة   
 ٠٠/١٥كانون األول/ديسمرب ومن السـاعة   ٤من يوم اخلميس  ٠٠/١٨إىل الساعة  ٠٠/١٥

  .٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٥من يوم اجلمعة  ٠٠/١٨إىل الساعة 
  

 العنوان أو الوصفالبندالوقت التاريخ

كانون ٤اخلميس 
 األول/ديسمرب

افتتاح الدورة الثالثة والعشرين املستأنفة للجنة   ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى ٢  

ة االستراتيجية وامليزانية والشؤون مسائل اإلدار ٣  
 )جلسة مشتركة) (تابعاإلدارية (

مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون  ٣ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
 )جلسة مشتركة) (تابعاإلدارية (

كانون ٥اجلمعة 
 األول/ديسمرب

متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع  ٨ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
والعدالة اجلنائية واألعمال التحضريية اجلرمية 

ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية 
 والعدالة اجلنائية

ت لدورة اللجنة الرابعة جدول األعمال املؤقَّ ٩  
 )تابعوالعشرين (

 )تابعمسائل أخرى ( ١٠  

اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الثالثة  ١١  
 والعشرين

 


