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 التحضريياإلقليمي غرب آسيا اجتماع 

 ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية
  والعدالة اجلنائية

  ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٨-٢٦بريوت، 
   

  جدول األعمال املؤقَّت املشروح 
 

  جدول األعمال املؤقَّت 
 

  افتتاح االجتماع.  -١
  انتخاب أعضاء املكتب.  -٢
  خرى.األتنظيمية السائل املإقرار جدول األعمال و  -٣
الرئيســـي للمؤمتر الرابع عشـــر: "النهوض مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وســـيادة  املوضـــوع  -٤

  ."٢٠٣٠القانون: حنو حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 
البنود املوضــوعية جلدول أعمال املؤمتر الرابع عشــر ومواضــيع حلقات العمل اليت ســتعقد   -٥

  يف إطاره:
شاملة ملنع اجلرمي  (أ) صادية االستراتيجيات ال ة من أجل حتقيق التنمية االجتماعية واالقت

من جدول األعمال)؛ ومنع اجلرمية باالســــتناد إىل األدلة: االســــتفادة من  ٣(البند 
  )؛١اإلحصاءات واملؤشرات والتقييم يف دعم املمارسات الناجحة (حلقة العمل 

من  ٤جلنائية (البند النُُّهج املتكاملة للتصــــــدي للتحديات اليت تواجه نظام العدالة ا  (ب)
جدول األعمال)؛ واحلد من معاودة اإلجرام: استبانة املخاطر وإجياد احللول (حلقة 

  )؛٢العمل 
ــــــيادة القانون من   (ج) النُُّهج املتعددة األبعاد اليت تعتمدها احلكومات من أجل تعزيز س

الة خالل أمور منها توفري ســبل الوصــول إىل العدالة للجميع؛ وإقامة مؤســســات فع
ونزيهة وخاضــــعة للمســــاءلة وشــــاملة للجميع؛ والنظر يف وضــــع تدابري اجتماعية 
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ــــيخ ثقافة احترام  ــــتهدف ترس وتعليمية وتدابري أخرى ذات صــــلة، منها تدابري تس
ند  لدوحة (الب قًا إلعالن ا ية، وف قاف يات الث قانون مع احترام اهلو جدول  ٥ال من 

ا عنصـــرين أســـاســـيني يف تعزيز األعمال)؛ والتعليم ومشـــاركة الشـــباب باعتبارمه
  )؛٣صمود املجتمعات يف وجه اجلرمية (حلقة العمل 

ــــــكاهلا   (د) التعاون الدويل وتقدمي املســـــــاعدة التقنية من أجل منع اجلرائم جبميع أش
والتصدي هلا: (أ) اإلرهاب جبميع أشكاله وجتلياته؛ و(ب) أشكال اجلرمية اجلديدة 

ال)؛ واالجتاهات الراهنة للجرمية، والتطورات من جدول األعم ٦واملستجدة (البند 
األخرية واحللول املســــتجدة، ال ســــيما التكنولوجيات اجلديدة بوصــــفها وســــائل 

  ).٤الرتكاب اجلرمية وأدوات ملكافحتها (حلقة العمل 
  املؤمتر الرابع عشر. املعروضة علىتوصيات ال  -٦
  .جتماعاعتماد تقرير اال  -٧
    

  الشروح   
  

    املكتب انتخاب أعضاء  -٢  
  ُيقترح انتخاب رئيٍس واحٍد ونائٍب واحٍد للرئيس ومقرٍِّر واحٍد.

    
    خرىاألتنظيمية السائل املإقرار جدول األعمال و  -٣  

لعلَّ االجتماع يودُّ أن يضــــــع، عقب إقرار جدول األعمال، جدوًال زمنيًّا وأن يتفق على تنظيم 
  لألعمال.األعمال. ويرد يف ُمرفق هذه الوثيقة التنظيم املقترح 

    
  املوضوع الرئيسي للمؤمتر الرابع عشر: "النهوض مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية   -٤  

    "٢٠٣٠وسيادة القانون: حنو حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 
مؤمتر األمم املتحدة الرابع عشـــر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية هو املحفل املناســـب حلفز مزيد  إنَّ

السياسايت بشأن أمهية تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل، وكذلك من النقاش 
بشـــأن ترابط أهداف التنمية املســـتدامة، والكيفية اليت ميكن هبا للجهود الرامية إىل تعزيز ســـيادة 

  بأكملها. ٢٠٣٠القانون أن تسهم يف التنفيذ الفعال خلطة عام 
ؤمتر الرابع عشر أثناء اليومني األولني للمؤمتر ليتسىن لرؤساء وسيعقد اجلزء الرفيع املستوى من امل

  الدول أو احلكومات والوزراء التركيز على املوضوع الرئيسي للمؤمتر.
مِّم حبيث يكون مبثابة مظلة للبنود املوضــــوعية جلدول األعمال  ومبا أنَّ املوضــــوع الرئيســــي صــــُ

، يدعى املشاركون يف ناء املؤمترأث يف إطارها ومواضيع حلقات العمل وللمناقشات اليت ستجري
للمؤمتر مناقشــــة عامة طموحة فيما خيص العالقة بني املوضــــوع الرئيســــي  إجراءاالجتماع إىل 

  لتبعات السياساتية لتلك العالقة.، وكذلك اهوالبنود املوضوعية جلدول أعمال
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ملوضوعية جلدول األعمال ومواضيع وينبغي بذل اجلهود لتفادي إطالة البيانات اليت تغطي البنود ا
  حلقات العمل اليت ستعقد يف إطار املؤمتر. 

  
 ستعقد اليتومواضيع حلقات العمل  البنود املوضوعية جلدول أعمال املؤمتر الرابع عشر  -٥  

    إطاره يف
ــــــتعقد يف إطار املؤمتر  جلدول األعمال ومواضــــــيع حلقات العمل اليت س البنود املوضــــــوعية 

  كالتايل: هي
االســتراتيجيات الشــاملة ملنع اجلرمية من أجل حتقيق   -من جدول األعمال ٣البند   (أ)

  التنمية االجتماعية واالقتصادية؛
ــــــتفادة من   -١حلقة العمل  ــــــتناد إىل األدلة: االس منع اجلرمية باالس

اإلحصاءات واملؤشرات والتقييم يف دعم املمارسات 
  الناجحة؛

نُُّهج املتكاملة للتصــدي للتحديات اليت تواجه نظام ال -من جدول األعمال ٤البند   (ب)
  العدالة اجلنائية؛

ــــــتبانة املخاطر وإجياد   -٢حلقة العمل  احلد من معاودة اإلجرام: اس
  احللول؛

عاد اليت تعتمدها احلكومات من   -من جدول األعمال ٥البند   (ج) النُُّهج املتعددة األب
ه قانون من خالل أمور من يادة ال ــــــ جل تعزيز س ا أ

توفري ســـــبل الوصـــــول إىل العدالة للجميع؛ وإقامة 
مؤسسات فعالة ونزيهة وخاضعة للمساءلة وشاملة 
للجميع؛ والنظر يف وضـــع تدابري اجتماعية وتعليمية 
وتدابري أخرى ذات صـــــلة، منها تدابري تســـــتهدف 
قانون مع احترام اهلويات  فة احترام ال قا ــــــيخ ث ترس

  الدوحة؛ الثقافية، وفقًا إلعالن
التعليم ومشــــــاركة الشــــــباب باعتبارمها عنصــــــرين   -٣حلقة العمل 

  أساسيني يف تعزيز صمود املجتمعات يف وجه اجلرمية؛
التعاون الدويل وتقدمي املساعدة التقنية من أجل منع   -من جدول األعمال ٦البند   (د)

اجلرائم جبميع أشــكاهلا والتصــدي هلا: (أ) اإلرهاب 
ــــــكاله وجتلياته؛ و(ب) ــــــكال اجلرمية  جبميع أش أش

  اجلديدة واملستجدة؛
ـــة، والتطورات األخرية   -٤حلقة العمل  ـــة للجرمي االجتـــاهـــات الراهن

واحللول املســـتجدة، ال ســـيما التكنولوجيات اجلديدة 
  بوصفها وسائل الرتكاب اجلرمية وأدوات ملكافحتها.
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تحضــــريية للمؤمتر الرابع وبناًء على توصــــية جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، بوصــــفها اهليئة ال
عامة القرار  تائج مؤمتر األمم املتحدة ٧٢/١٩٢عشــــــر، اعتمدت اجلمعية ال عة ن تاب ، املعنون "م

 الثالث عشـــر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية واألعمال التحضـــريية ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشـــر
شاركني يف من هذا ال ١٣". ويف الفقرة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية قرار، حثَّت اجلمعية العامة امل

االجتماعات التحضريية اإلقليمية على دراسة البنود املوضوعية جلدول أعمال املؤمتر الرابع عشر 
ومواضــيع حلقات العمل اليت ســتعقد يف إطاره وتقدمي توصــيات ذات منحى عملي ُيســتَند إليها 

  ظر فيها املؤمتر.يف إعداد مشاريع التوصيات واالستنتاجات، لكي ين
وترد املســائل املتعلقة بالبنود املوضــوعية جلدول األعمال ومواضــيع حلقات العمل بالتفصــيل يف 

)، وهو الوثيقة األساسية لالجتماع. وأوصت اجلمعية العامة، A/CONF.234/PM.1دليل املناقشة (
، ببذل قصــارى اجلهود، باالســتفادة من جتربة املؤمتر الثالث عشــر والنجاح ٧١/٢٠٦يف قرارها 

الذي حققه، من أجل ضـــمان تبســـيط املوضـــوع العام للمؤمتر وبنود جدول أعماله ومواضـــيع 
ــــــتعقد يف إطاره. وبالنظر إىل ذلك وبغية تيســــــري اإلعداد لالجتماعات  حلقات العمل اليت س

دليُل  يصـــنِّفت اليت ســـتعقد يف إطارها ويف إطار املؤمتر نفســـه، التحضـــريية اإلقليمية واملناقشـــا
ــــعة وعاملية مع  ــــائل ذات أمهية واس ــــة يف جمموعات بنود جدول األعمال اليت تتناول مس املناقش
مواضــــيع حلقات العمل ذات الصــــلة، على أن يكون مفهومًا أنَّ حلقات العمل هذه مصــــممة 

  إىل جتارب وُنُهج عملية.حبيث تشمل مواضيع أكثر حتديدًا وتستند 
  

    املؤمتر الرابع عشراملعروضة على توصيات ال  -٦  
، أن يعتمــد املؤمتر الرابع عشــــــر، وفقــًا لقرارهــا ٧٢/١٩٢قرَّرت اجلمعيــة العــامــة، يف قرارهــا 

  ، إعالنًا واحدًا يقدَّم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية لكي تنظر فيه. ٥٦/١١٩
املوضــــــوعية جلدول األعمال ومواضــــــيع حلقات العمل الواردة يف جدول  وبعد النظر يف البنود

ينبغي أن تقدَّم توصـــيات حمدَّدة يف هناية االجتماع بشـــأن  األعمال املؤقت للمؤمتر الرابع عشـــر،
  مشروع اإلعالن الذي سيعتمده املؤمتر.

  
    اعتماد تقرير االجتماع  -٧  

ن ماع ُيتوقَّع م ، ُيحثُّ املشـــــــاركون على عمليه أن يكون ذا منحى بالنظر إىل أنَّ تقرير االجت
  التركيز على توصيات حمدَّدة، مع مراعاة املنظور اإلقليمي والعناصر الواردة يف دليل املناقشة.

   



A/CONF.234/RPM.2/L.1 
 

V.18-08690 5/5 
 

  املرفق
  تنظيم األعمال املقترح 

ملؤمتر التحضــــريي اإلقليمي غرب آســــيا الجتماع الغرُض من تنظيم األعمال املقترح املبيَّن أدناه 
األمم املتحدة الرابع عشـــر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية هو تيســـري النظر يف بنود جدول األعمال 

  ضمن الوقت املحدود املتاح، مع مراعاة اخلدمات املتاحة لالجتماع.
 
التحضريي ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية اإلقليمي غرب آسيا اجتماع   

  ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٨-٢٦نائية، والعدالة اجل
 

  العنوان أو الوصف  التاريخ والوقت

   آذار/مارس ٢٦الثالثاء، 

  افتتاح االجتماع -١البند   ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  انتخاب أعضاء املكتب -٢البند 
تنظيمية السائل املإقرار جدول األعمال و -٣البند 
  خرىاأل

املوضوع الرئيسي للمؤمتر الرابع عشر:  -٤البند 
"النهوض مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وسيادة 

القانون: حنو حتقيق خطة التنمية املستدامة 
  "٢٠٣٠ لعام

البنود املوضوعية جلدول أعمال املؤمتر الرابع  -٥البند   ٣٠/١٧-٣٠/١٤
  ومواضيع حلقات العمل اليت ستعقد يف إطاره عشر

   آذار/مارس ٢٧األربعاء، 

٠٠/١٢-٠٠/٩   
  ٣٠/١٦-٣٠/١٣و

البنود املوضوعية جلدول أعمال املؤمتر  -٥البند 
اليت ستعقد  الرابع عشر ومواضيع حلقات العمل

  )تابع( إطاره يف
   آذار/مارس  ٢٨اخلميس، 

٠٠/١٢-٠٠/٩   
  ٣٠/١٦-٣٠/١٣و

املؤمتر الرابع عشر املعروضة علىتوصيات ال -٦البند 
  اعتماد تقرير االجتماع -٧البند 

  االجتماعاختتام  
 


