
 
 

 

 
 

 

 مؤتمر األمم المتحدة الرابع عشر 
 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 

 
 2021 آذار/مارس 12-7كيوتو، اليابان، 

 
 

 : 3حلقة العمل 
 تعزيز  التعليم ومشاركة الشباب ابعتبارمها عنصرين أساسيني يف

 صمود اجملتمعات يف وجه اجلرمية 
 

 املنظمون:
  (UNODC) املتحدة املعين ابملخدرات واجلرميةمكتب األمم 

  (UNICRI) معهد األمم املتحدة اإلقليمي لبحوث اجلرمية والعدالة
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 )1(00:15-00:13 : 1 اجتماع
 مشاركة الشباب

 
 

   جيلربتو دواريت UNODC :  :نقاط االتصال
  : UNICRI مانويال برونريو 

 
 مدة املتحدثون

 مقدمة إىل ورشة العمل ترحيبية و كلمة 
 الربازيل ،ڤَلي  َكر   دي ماركونديس انطونيو جوزيه فريالس ،الرئيس

 دقائق 5

 قفرة متهيدية 
  UNICRI السيدة مانويال برونريو ، مسؤولة الربامج ،

 UNODCالربامج يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  مسؤول، السيد جيلبريتو دواريت
 دقائق 10

 

 توقيت الياابن القياسي (1) 



 خالد إمامالسيد.  
منسق اجملموعة الرئيسية لألطفال والشباب واملدير التنفيذي ملنظمة نداء العدالة للحقوق 

 والتنمية

 دقائق 10

 السيد مكرم بن مخيس
 ، تونس فين رغما عينمدير برانمج ، 

 دقائق 10

 السيد رمحة هللا محدارد 
 CEOوشريك مؤسس، Hope for Education and Leadership in Afghanistan  

 دقائق 10

 السيدة إيزادورا بيتشوتو 
 برانمج السفراء الشباب ، الربازيل

 دقائق 10

 دقائق 55 التعليقات واملناقشة من املشاركني
 دقائق 5 (UNODC,UNICRI، االستنتاجات وملخص اجللسة )الرئيس

 
 
 

 18:00-16:00 :2 اجتماع
 التعليم

 
   جيلربتو دواريت UNODC :  :نقاط االتصال

 : UNICRI: جوزيبينا مادالونو 
 

 مدة املتحدثون
 مقدمة إىل ورشة العمل كلمة ترحيبية و 

 الربازيل ،ڤَلي  َكر   دي ماركونديس انطونيو جوزيه سفريال ،الرئيس
 دقائق 5

 قفرة متهيدية 
  UNICRI السيدة جوزيبينا مادالونو، مسؤولة الربامج ،

 UNODCالسيد جيلبريتو دواريت، مسؤول الربامج يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، 

 دقائق 10

 السيدة ميليسا ديرينج 
  جامعة قطر ،كلية القانون ،حماضر ومرشد أكادميي 

 دقائق 10

 السيدة فيكتوراي إبيوي 
 طفل أفريقي واحد و ة مبادرةمؤسس

 2030الشباب ، اللجنة التوجيهية للتعليم  ةممثل 

 دقائق 10



 توكوشيف السيد قريجان
 مجهورية كازاخستان ،وكالة مكافحة الفساد ،”Sanaly urpak“رئيس مشروع

 دقائق 10

 السيد راماتشاندرا
قسم الرتبية املدرسية ) Navodaya Vidyalaya Samiti اخلرجيني والتوعية (منسق فخري
 اهلند والتعليم،وزارة الرتبية  وحمو األمية،

 دقائق 10

 دقائق 55 التعليقات واملناقشة من املشاركني
 دقائق 5 (UNODC,UNICRI، )الرئيساالستنتاجات وملخص اجللسة 
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 11:00-09:00 :3 اجتماع
 رايضة

 
 يوهانس دي هان ،جورجيا دمييرتوبولو UNODC :  :نقاط االتصال

  :  UNICRI دوتشيو مازاريس 
 

 مدة املتحدثني
 مقدمة إىل ورشة العمل 

 الربازيل ،ڤَلي  َكر   دي ماركونديس انطونيو جوزيه السفري،الرئيس
 دقائق 5

 قفرة متهيدية 
  UNICRI مسؤول برانمج، السيد دوتشيو مازاريس ،

 UNODC، مسؤول الربامج يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  يوهانس دي هانالسيد 

 دقائق 10

 السيد بيرت أوتينس
 YETS Foundation  املؤسس واملدير،

 دقائق 10

 السيدة غابرييال بينريو
 الكفاح من أجل السالم ، البرازيل مديرة الشراكات ،

 دقائق 10

 السيد رامون سباي 
ورئيس  أستاذ بكلية الرايضة وعلوم التمرين ، معهد الصحة والرايضة ، جامعة فيكتوراي؛

 خاص لعلم االجتماع الرايضي ، قسم علم االجتماع ، جامعة أمسرتدام 

 دقائق 10

 دقائق 10 السيدة جيليان ترينيداد 



 مؤسس مشروع تشايلد بوز يوجا ، الفلبني
 السيد سيباستيان سويتو
 بريو ،معمل البحوث الرايضية 

 دقائق 10

 دقائق 45 التعليقات واملناقشة من املشاركني
 دقائق 5 (UNODC,UNICRI، االستنتاجات وملخص اجللسة )الرئيس

 
 


