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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  والعشرون السادسةالدورة 

 ٢٠١٧أيار/مايو  ٢٦- ٢٢فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت(ه)  ٥البند 

 ات واجلرميةخدِّرتوحيد جهود مكتب األمم املتحدة املعين بامل
  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية: والدول األعضاء وتنسيقها يف جمال

  ات خدِّربامل أنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب األمم املتحدة املعين
  برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية  واجلرمية، وخصوصاً أنشطة شبكة

      غري احلكومية وغريها من اهليئات واملنظمات والعدالة اجلنائية،
  ي األمم املتحدة األقاليميف جملس أمناء معهد عضوين ترشيح     

      ألحباث اجلرمية والعدالة
    من األمني العام رةمذكِّ    

اجلنائيـة إىل مسـألة تتعلـق بتشـكيل جملـس أمنـاء        والعدالـة انتباه جلنة منع اجلرميـة   ُيسترعى  -١
 االقتصـادي ب مـن اللجنـة واجمللـس    تتطلَّـ و ألحباث اجلرميـة والعدالـة   األقاليميمعهد األمم املتحدة 

الوالية األوىل لعضـوين مـن أعضـاء اجمللـس،      اختاذ إجراء بشأهنا، حيث ستنتهي قريباً واالجتماعي
  .  طاوس فروخي (اجلزائر)ال(أوغندا) و نتيالل كارياايجومها 
ــة مــن النظــام األساســي   ا وتقضــي  -٢ ــادة الرابع ــرار اجمللــس االقتصــادي   ( لمعهــدلمل ــق ق مرف

  مبا يلي: )١٩٨٩/٥٦ واالجتماعي
  تشكيل اجمللس كما يلي: يكون  -٢"  
علـى ترشـيح    ًءبنا )١(أعضاء ختتارهم جلنة منع اجلرمية ومكافحتها، سبعة  "(أ)      

االعتبــار  إيــالءمــع  مــن األمــني العــام، ويوافــق علــيهم اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي، 

                                                           
 *  E/CN.15/2017/1. 

  ، تغيَّر اسم جلنة منع اجلرمية ومكافحتها ١٩٩٢/١ قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعيعقب اعتماد   )١(  
  إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
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ــة أنَّ  ــه ُيمــ  الواجــب حلقيق ــة،  وَّالاملعهــد وأعمال ــدأ  وكــذلكن مــن املســامهات الطوعي ملب
 املرمــوقنيالتوزيــع اجلغــرايف العــادل. ويكــون اختيــار أعضــاء اجمللــس مــن بــني األشــخاص 
 الشخصـية الذين يتمتعون باملؤهالت واخلربة الالزمـة. ويعمـل هـؤالء األعضـاء بصـفتهم      

. فيـه ملدة مخس سنوات ابتـداًء مـن تـاريخ أول اجتمـاع للمجلـس ُيـدعون إىل االشـتراك        
مـدة   عـن نهم مبوافقة اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي ملـا ال يزيـد    وجيوز للجنة إعادة تعيي

  أخرى."واحدة 
ــد عــرض كــ   - ٣ ــا  الســيدمــن  لٌّوق ــة ومهــا     والســيدةكاري ــة ثاني ــرة والي فروخــي العمــل لفت

  .مقترحان إلعادة انتخاهبما
 احلـايل جملـس األمنـاء   يتـألَّف  مبـدأ التوزيـع اجلغـرايف العـادل. و    ى يف تشكيل اجمللس وُيراَع  -٤

  :األعضاء التالية أمساؤهم ملعهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة من
  )إسبانيا(كارلوس كاستريسانا فرينانديث   
  خويل أنطونيو إيرنانديس غارسيا (املكسيك)  
  (اجلزائر) الطاوس فروخي  
  جيانتيالل كاريا (أوغندا)  
  ستوارت بيج (أستراليا)  
  (الواليات املتحدة األمريكية) كريستني كالين  
  زاب (قطر) حممد حن  

  


