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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  والعشرون الرابعةالدورة 

  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢-١٨فيينا، 
  من جدول األعمال ٩البند 

        والعشرين اخلامسةجدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة 
    مشروع مقرَّر مقدَّم من الرئيس    

ادي واالجتمــاعي باعتمــاد توصــي جلنــةُ منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة اجمللــَس االقتصــ    
  مشروع املقرَّر التايل:

    
     مشروع مقرَّر    
  تقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن دورهتا الرابعة والعشرين     

    وجدول األعمال املؤقَّت لدورهتا اخلامسة والعشرين
  نَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي:إ  
ميــــة والعدالــــة اجلنائيــــة عــــن دورهتــــا  حيــــيط علمــــاً بتقريــــر جلنــــة منــــع اجلر   (أ)  
  والعشرين؛  الرابعة

  ؛٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٧املؤرَّخ  ٢١/١يعيد تأكيد مقرَّر اللجنة   (ب)  
  يوافق على جدول األعمال املؤقَّت للدورة اخلامسة والعشرين للجنة املبيَّن أدناه.  (ج)  
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    ع اجلرمية والعدالة اجلنائيةجدول األعمال املؤقَّت للدورة اخلامسة والعشرين للجنة من    
  انتخاب أعضاء املكتب.  -١
  إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى.  -٢
  مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية:  -٣

عمــل الفريــق العامــل املعــين بتحســني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين       (أ)  
  املايل؛ باملخدِّرات واجلرمية ووضعه

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

  أساليب عمل اللجنة؛  (ج)  
تكــوين مــالك مــوظفي مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة           (د)  

  واملسائل األخرى ذات الصلة.
  ية بشأن [...].مناقشة مواضيع  -٤
ــدول األعضــاء       -٥ توحيــد جهــود مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة وال

  وتنسيقها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية:
ــة       (أ)   ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني التصــديق علــى اتفاقي

  وبروتوكوالهتا وتنفيذها؛
  التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتنفيذها؛  )(ب  
  التصديق على الصكوك الدولية ملنع اإلرهاب ومكافحته وتنفيذها؛  (ج)  
  مسائل أخرى تتعلق مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛  (د)  
أنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة،      (ه)  

وصاً أنشطة شبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة        وخص
  واملنظمات غري احلكومية وغريها من اهليئات.

  استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.  -٦
املستجدَّة يف جمـال منـع    دِّيوتدابري التص اجتاهات اجلرمية على الصعيد العاملي واملسائل  -٧

  اجلرمية والعدالة اجلنائية.
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متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة واألعمـال         -٨
  التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية.

ي واالجتمـاعي، متشـياً مـع قـرار اجلمعيـة      مسامهات اللجنـة يف عمـل اجمللـس االقتصـاد      -٩
  .٦٨/١العامة 

  جدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة السادسة والعشرين.  -١٠
  مسائل أخرى.  -١١
  اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا اخلامسة والعشرين.  -١٢

  


