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 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة الرابعة والعشرون

  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢- ١٨فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٣البند 

        مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية
    ة إيران اإلسالمية: مشروع مقرَّرمجهوري  

ــة ا        ــة والعدال ــع اجلرمي ــةُ من ــاد    توصــي جلن ــَس االقتصــادي واالجتمــاعي باعتم ــة اجملل جلنائي
  مشروع املقرَّر التايل:

    
املايل:  عين باملخدِّرات واجلرمية ووضعهحتسني حوكمة مكتب األمم املتحدة امل    

العضوية املعين بتحسني  ل احلكومي الدويل الدائم املفتوحمتديد والية الفريق العام
    املخدِّرات واجلرمية ووضعه املايلب حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين

ــتذكر      ــاعي، إذ يســ ــادي واالجتمــ ــس االقتصــ ــرَّرهمإنَّ اجمللــ ــؤرَّخ  ٢٠١٣/٢٤٦ قــ املــ
واملعنــون "حتســني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات         ٢٠١٣متوز/يوليــه  ٢٥

فتـوح بـاب العضـوية    واجلرمية ووضعه املايل: متديد والية الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم امل
ــايل"،         ــة ووضــعه امل ــين باملخــدِّرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم ــة مكت ــين بتحســني حوكم  املع

 ٢٠٠٩آذار/مـارس    ٢٠املؤرَّخ  ٥٢/١٣أكَّد فيه جمدَّداً، يف مجلة أمور، قرار جلنة املخدِّرات   الذي
، وقـرَّر جتديـد   ٢٠٠٩أبريل نيسـان/  ٢٤املؤرَّخ  ١٨/٣وقرار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

والية الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتـوح العضـوية املعـين بتحسـني حوكمـة مكتـب       
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األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة ووضــعه املــايل حــىت موعــد عقــد اجلــزء مــن دوريت    
ستعراضـا وافيـا ألداء   ، الذي ُتجري اللجنتان أثناءه ا٢٠١٥اللجنتني يف النصف األول من عام 

  الفريق العامل وتنظران يف متديد واليته:
ــدَّداً   (أ)   ــد جم ــى يؤكِّ ــوح       عل ــدائم املفت ــدويل ال ــومي ال ــل احلك ــق العام ــاءة الفري كف

  العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل؛
نـــة املخـــدِّرات بوصـــفها اجلهـــاز الرئيســـي لتقريـــر دور جل يؤكِّـــد جمـــدَّداً أيضـــاً  (ب)  

السياسات يف األمم املتحدة املعين مبسائل مراقبة املخدِّرات على الصـعيد الـدويل وبوصـفها اهليئـة     
اإلدارية لربنامج املخدِّرات التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، ودور جلنـة         

ة بوصفها اجلهـاز الرئيسـي لتقريـر السياسـات يف األمـم املتحـدة املعـين        منع اجلرمية والعدالة اجلنائي
  مبسائل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وبوصفها اهليئة اإلدارية لربنامج اجلرمية التابع للمكتب؛

املـايل،  مرة أخـرى عـن قلقـه املسـتمر بشـأن حوكمـة املكتـب ووضـعه          يعرب  (ج)  
ويعرب عن إدراكـه للحاجـة املتواصـلة إىل معاجلـة هـاتني املسـألتني بشـكل عملـي كـفء قـائم           

  على التعاون وينحو إىل حتقيق النتائج؛
وقـرار جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة       ٥٢/١٣قـرار جلنـة املخـدِّرات     يؤكِّد جمدَّداً  (د)  
 ٢٠١١آذار/مــارس  ٢٥ؤرَّخ املــ ٥٤/١٠، وكــذلك قــرارات جلنــة املخــدِّرات  ١٨/٣اجلنائيــة 

آذار/مـــارس  ١٥املـــؤرَّخ  ٥٦/١١و ٢٠١١كـــانون األول/ديســـمرب   ١٣املـــؤرَّخ  ٥٤/١٧و
 ٢٠١١نيسـان/أبريل   ١٣املـؤرَّخ   ٢٠/١وقرارات جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة       ٢٠١٣

نيســــان/أبريل  ٢٦املــــؤرَّخ  ٢٢/٢و ٢٠١١كــــانون األول/ديســــمرب   ١٣املــــؤرَّخ  ٢٠/٩و
ويقــرِّر جتديــد واليــة الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل الــدائم املفتــوح العضــوية املعــين  ،٢٠١٣

بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة ووضـعه املـايل حـىت موعـد         
، الـذي مـن املزمـع أن جتـري     ٢٠١٧عقد اجلزء من دوريت اللجنتني يف النصف األول من عـام  

  استعراضا وافيا ألداء الفريق العامل وأن تنظرا يف متديد واليته؛ اللجنتان أثناءه
أن يعقد الفريق العامل اجتماعات رمسية وغري رمسية متاشيا مع املمارسـة   يقرِّر  ) (ه  

  املتبعة حاليا، وأن حيدد رئيساه مواعيد تلك االجتماعات بالتشاور مع األمانة؛
ق ذات الصـلة قبـل موعـد انعقـاد أيٍّ مـن      تزويـد الفريـق العامـل بالوثـائ     يطلب  (و)  

  اجتماعاته بعشرة أيام على األقل؛
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أمهية قيـام الـدول األعضـاء بوضـع خطـة عمـل سـنوية إرشـادية،          يكرِّر تأكيد  (ز)  
تأخذ مسامهات األمانة العامة يف االعتبار، لكي يسترشد هبـا الفريـق العامـل يف عملـه، ويوافـق      

  ق العامل على النحو املبيَّن أدناه:على جدول األعمال املؤقَّت للفري
  امليزانية املدجمة لفترة السنتني ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية.  -١  
  حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل.  -٢  
  التقييم والرقابة.  -٣  
  مسائل أخرى.  -٤  

 


