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الفصل األول
المسائل التي تستدعي من المجلس االقتصادي واالجتماعي اتخاذ إجراء بشأنها
أو التي يوجه انتباهه إليها
ألف -مشروعا مقررين مقدمان إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي العتمادهما
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التاليي :

توصأ لجية ميع الجريمة ثالندالة الجيائية المجلس االقتصأا ي ثاالجتماع باعتما مشأرثع المقرري

مشروع المقرر األول

تحسين حوكمة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووضعه المالي :تمديد
والية الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح العضوية المعني بتحسين حوكمة مكتب
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووضعه المالي
ين المجلس االقتصأا ي ثاالجتماع  ،يذ يشأير يلى مقررل  236/2017المنيون "تحسأي حوكمة مكتب

األمم المتحأدة المني بأالمخأدرات ثالجريمأة ثثضأ أ أ أ أ أ أنأه المأال  :تمأدرأد ثاليأة الفريق النأامأل الحكوم الأدثل الأدائم

المفتوح النض أ أ أأوية المني بتحس أ أ أأي حوكمة مكتب األمم المتحدة المني بالمخدرات ثالجريمة ثثض أ أ أأنه المال "،

الأاي أ أد فيأه مجأد ا ،ف جملأة أمور ،قرار لجيأة المخأدرات  13/52المؤرخ  20ذار/مأارس  2009ثقرار لجيأة

ميع الجريمة ثالندالة الجيائية  3/18المؤرخ  24نيس أأان/أبريل  ،2009ثقرر فيه تجدرد ثالية الفريق النامل حتى
موعد عقد الجزء م

ثرت اللجيتي ف اليصأ أ أ أ

األثل م عا ،2021 .يقرر تمدرد ثالية الفريق النامل ،على

اليحو المبي ف مقرر المجلس  ،236/2017حتى الموعد المقرر لنقد الدثرتي المسأ أأتلنفتي للجيتي ف كانون
األثل /يسأ أ أأمبر  ،2021حيث ريب

عيدئا أن تجري اللجيتان اسأ أ أأتن ارضأ أ أأا ثافيا لسأ أ أأير عمل الفريق النامل ثأن

تيظ ار ف تمدرد ثالرته لما بند عا2021 .

مشروع المقرر الثاني

تقرير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عن أعمال دورتيها التاسعة والعشرين العادية
والمستأنفة وجدول األعمال المؤقت لدورتها الثالثين
ين المجلس االقتصا ي ثاالجتماع :
أ)

النا ية ثالمستلنفة؛

يحيط علما بتقرير لجية ميع الجريمة ثالندالة الجيائية ع أعمال ثرتيها التاسأ أأنة ثالنشأ أري

ب)

رؤكد مجد ا مقرر اللجية  1/21المؤرخ  27نيسان/أبريل 2012؛

ج)

روافق على جدثل األعمال المؤقت لدثرة اللجية الثالثي الوار أ نال

جدول األعمال المؤقت لدورة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الثالثين
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انتخاب أعضاء المكتب
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يقرار جدثل األعمال ثالمسائل التيظيمية األخر
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المياقشة النامة
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مسائل ال ارة االستراتيجية ثالميزانية ثالشؤثن ال ارية:
أ)

عمل الفريق النامل الحكوم الدثل الدائم المفتوح النضأ أ أ أ أأوية المني بتحسأ أ أ أ أأي حوكمة مكتب
األمم المتحدة المني بالمخدرات ثالجريمة ثثضنه المال ؛

ب) التوجيهات المتنلقة بمس أ أ أ أ أأائل الس أ أ أ أ أأياس أ أ أ أ أأة النامة ثالميزانية لبرنام األمم المتحدة لميع الجريمة
ثالندالة الجيائية؛

ج) أساليب عمل اللجية؛
)

تكوي مالك موظف مكتأأب األمم المتحأأدة المني بأأالمخأأدرات ثالجريمأأة ثالمسأ أ أ أ أ أ أ أأائأأل األخر
ذات الصلة
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المياقشة المواضيعية بشلن التدابير الفنالة لميع تهريب المهاجري ثالتصدي له ،مع حماية حقوق المهاجري
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توحيد جهو مكتب األمم المتحدة المني بالمخدرات ثالجريمة ثالدثل األعض أ أ أ أأاء ثتيس أ أ أ أأيقها ف مجال

المهربي  ،ثخصوصا اليساء ثاألطفال ،ثحقوق األطفال المهاجري غير المصحوبي باثيهم

)1

ميع الجريمة ثالندالة الجيائية:
أ)

التصدرق على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة الميظمة عبر الوطيية ثبرثتوكوالتها ثتيفياها؛

ب) التصدرق على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسا ثتيفياها؛
ج) التصدرق على الصكوك الدثلية لميع الرهاب ثمكافحته ثتيفياها؛
)

مسائل أخر تتنلق بميع الجريمة ثالندالة الجيائية؛

ه) أنشطة أخر لدعم أعمال مكتب األمم المتحدة المني بالمخدرات ثالجريمة ،ثخصوصا أنشطة شبكة
برنام األمم المتحدة لميع الجريمة ثالندالة الجيائية ثالميظمات غير الحكومية ثغيرها م الهيئات
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استخدا .ثتطبيق منارير األمم المتحدة ثقواعدها ف مجال ميع الجريمة ثالندالة الجيائية
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اتجاهات الجريمة على الص أأنيد النالم ثالمس أأائل ثتدابير التص أأدي المس أأتجدة ف مجال ميع الجريمة
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متابنة نتائ مؤتمر األمم المتحدة الرابع عش أ أ أ أأر لميع الجريمة ثالندالة الجيائية ثاألعمال التحض أ أ أ أأيرية

-10

مسأ أ أ أ أ أ أأاهمأات اللجيأة ف عمأل المجلس االقتصأ أ أ أ أ أ أأا ي ثاالجتمأاع  ،تمأاشأ أ أ أ أ أ أيأا مع قرار الجمعيأة النأامة
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جدثل األعمال المؤقت لدثرة اللجية الحا ية ثالثالثي

-12

مسائل أخر

-13

اعتما تقرير اللجية ع أعمال ثرتها الثالثي

ثالندالة الجيائية

لمؤتمر األمم المتحدة الخامس عشر لميع الجريمة ثالندالة الجيائية

 ،305/72بما ف ذلك متابنة خطة التيمية المستدامة لنا 2030 .ثاستنراضها ثتيفياها

 )1ثفقا لمقرر المجلس االقتصا ي ثاالجتماع 230/2020
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باء -المسائل التي يوجه انتباه المجلس االقتصادي واالجتماعي إليها
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الجيائية ف

روجأه انتبأال المجلس االقتصأ أ أ أ أ أ أأا ي ثاالجتمأاع يلى القرار التأال الأاي اعتمأدتأه لجيأة ميع الجريمأة ثالنأدالأة

ثرتها التاس أأنة ثالنشأ أري المس أأتلنفة ،ثءلى الجراء الاي اتخا عمال بقرار الجمعية النامة  ،252/61الاي

أذنت فيه الجمعية للجية بإقرار الميزانية البرنامجية لصيدثق برنام األمم المتحدة لميع الجريمة ثالندالة الجيائية:
القرار 1/29

تنفيذ ميزانية صندوق األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لفترة
السنتين 2021-2020
ين لجية ميع الجريمة ثالندالة الجيائية،
يذ تمأأارس المهأأا .ال اريأأة ثالمأأاليأأة الت أثكلتهأأا يليهأأا الجمعيأأة النأأامأأة ف قرارهأأا  ،252/61المؤرخ

 22انون األثل /يسمبر ،2006

ثق أأد نظرت ف تقرير الم أأدررة التيفي أأاي أأة ع تيفي أأا الميزاني أأة المأ أدمج أأة لمكت أأب األمم المتح أأدة المني

بالمخدرات ثالجريمة لفترة الس أ أ أ أأيتي ،2021-2020

)2

ثكالك ف المنلومات الض أ أ أ أأافية الت قدمت يلى الفريق

النامل الحكوم الدثل المفتوح النضوية المني بتحسي حوكمة المكتب ثثضنه المال م أجل مداثالته،
ثءذ تنيد تل يد قرارها  4/28المؤرخ  13كانون األثل /يسمبر ،2019
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تالحظ أن تقرير الم أأدررة التيفي أأاي أأة ع تيفي أأا الميزاني أأة المأ أدمج أأة لمكت أأب األمم المتح أأدة المني
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تطلب يلى مكتب األمم المتحدة المني بالمخدرات ثالجريمة أن رواصأ أأل تيفيا قرار لجية ميع

بالمخدرات ثالجريمة لفترة السيتي  2021-2020يقد .منلومات ع التندرالت الت أ خلت على الميزانية المدمجة؛

الجريمأأة ثالنأأدالأة الجيأأائيأأة  4/28تيفيأأاا كأامال ثأن يقأأد .أب انتظأأا .تقأأارير ع تيفيأأال يلى الفريق النأأامأل الحكوم
الدثل الدائم المفتوح النضوية المني بتحسي حوكمة المكتب ثثضنه المال ؛
-3

تطلب يلى رئيس أ أ الفريق النامل الحكوم الدثل الدائم المفتوح النض أ أأوية المني بتحس أ أأي

حوكمة المكتب ثثضأ أ أ أ أأنه المال أن يضأ أ أ أ أأنا ،بالتشأ أ أ أ أأاثر مع الدثل األعضأ أ أ أ أأاء ثبدعم م األمانة ،خطة عمل

لنأا 2021 .تتضأ أ أ أ أ أ أأم أط ار مييأة ثاضأ أ أ أ أ أ أحأة لمتأابنأة ثاسأ أ أ أ أ أ أأتنراض تيفيأا المكتأب الكأامأل للواليأات الوار ة ف

القرار  ،4/28ثف هاا القرار؛
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تطلأب يلى مكتأب األمم المتحأدة المني بأالمخأدرات ثالجريمأة أن رواصأ أ أ أ أ أ أأل البال ع ا ثأار

المالية ثال ارية أل مة مرض فيرثس كورثنا

وفيد )19-ثع التدابير الت اتخاها المكتب ف التصأ أ أأدي ل مة،

ثأن يقد .توصيات م شلنها تحسي تصديه ألي أ مات محتملة ف المستقبل؛
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تطلب أيضأ أ أأا يلى مكتب األمم المتحدة المني بالمخد ارت ثالجريمة أن يقد .اقتراحات بشأ أ أألن

حلول ممكية ألثجه القص أأور ف الميزانية ،بما ف ذلك تلك الياجمة ع أ مة الس أأيولة ف يطار الميزانية النا ية

ث ثار أ مة كوفيد ،19-ثأن يقد .أيضا منلومات ع أي ثفورات متحققة ثأي يمكانية لعا ة تخصيص الموار ؛
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توافق على الميزانيأ أ أأة الميقحأ أ أأة ل موال النأ أ أأامأ أ أأة ال رض لفترة السأ أ أ أ أ أ أأيتي 2021-2020

بمبلغ  3 428 900ثالر م

ثالرات الواليات المتحدة؛
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تقر الميزانية الميقحة ل موال المخصأ أ أ أ أ أص أ أ أ أ أأة ال رض ثتكاليس عم البرام لفترة الس أ أ أ أ أأيتي

 2021-2020على اليحو الوار أ نال:

إسقاطات الموارد بشأن صندوق األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
الموار بآالف ثالرات الواليات المتحدة)
الميزانية المنتمدة،
2021–2020

الوظائ

الميزانية الميقحة،
2021–2020

الميزانية الميقحة،
2021–2020

الميزانية المنتمدة،
2021–2020

األموال العامة الغرض
المتنلقة بالوظائ

2 254,2

2 088,7

غير المتنلقة بالوظائ

1 349,8

1 340,2

7

7

المجموع الفرعي

3 604,0

3 428,9

7

7

األموال المخصصة الغرض

359 555,4

331 999,2

264

264

المجموع الفرعي

359 555,4

331 999,2

264

264

أموال تكاليف دعم البرامج
المتنلقة بالوظائ

10 764,3

غير المتنلقة بالوظائ

3 353,7

18 579,8

المجموع الفرعي
المجموع

377 277,3

ب)

64

64

335

335

7 159,7

14 117,9

أ)

64

64

أ)

25 739,5

ب)

361 167,6

مخصصات عا2020 .

مخصصات فترة السيتي 2021–2020
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تالحظ أن يسقاطات الموار المقدرة الوار ة أعالل مرهونة بتوفر التمويل؛
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ترحب بالجهو الت ربالها مكتب األمم المتحدة المني بالمخدرات ثالجريمة لزيا ة الشأ أ أ أأفافية

ف عرض الميزانية ،ثتطلب ف هاا الصأ أ أ أ أ أ أأد يلى المدررة التيفياية للمكتب ضأ أ أ أ أ أ أأمان أن تدرج التكاليس المقدرة

ل نشطة المتوقنة ألمانة الهيئتي ال اريتي ثأمانة الهيئة الدثلية لمراقبة المخدرات ف ثثائق الميزانيات المدمجة
المقبلة على اليحو الواجب ثبشكل ميفصل؛
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تطل أأب يلى الم أأدررة التيفي أأاي أأة لمكت أأب األمم المتح أأدة المني ب أأالمخ أأدرات ثالجريم أأة أن تق أأد.

منلومات ع ا ثار المالية المترتبة على االسأ أ أ أأتراتيجية الطويلة األجل للمكتب ،ثمنلومات أيضأ أ أ أأا ع عمليات
يعا ة التخصيص المحتملة لمنالجة تلك ا ثار
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