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جريت يف مركز قطر تقرير عن املشاورات السابقة للمؤمتر اليت أُ    

     ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١١الدوحة يف يف الوطين للمؤمترات 
املؤمترات اخلاصة اليت تعقدها األمم املتحدة، ووفقـاً لقـرار   بعة يف ملمارسة املتَّمتشياً مع ا  -١

ــة العامــة   ــانون األول/د ١٩خ املــؤرَّ ٥٦/١١٩اجلمعي ، أُجريــت مشــاورات  ٢٠٠١يســمرب ك
يف مركـز قطـر الـوطين    األمـم املتحـدة الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة          ملـؤمتر سابقة 

وكان باب املشـاركة يف تلـك املشـاورات     .٢٠١٥نيسان/أبريل  ١١يف  للمؤمترات يف الدوحة
  شر.ؤمتر الثالث عاملة إىل لي مجيع الدول املدعوَّأمام ممثِّ مفتوحاً

  .وترد فيما يلي املسائل اليت ُنِظر فيها والتوصيات اليت اتُّفق عليها أثناء املشاورات  -٢
    

    انتخاب رئيس املؤمتر الثالث عشر  - ألف 
 معايل الشيخ عبد اهللا بـن ناصـر بـن خليفـة    ُيوصى بأن ينتخب املؤمتر الثالث عشر بالتزكية   -٣
دولــة قطــر ورئــيس وفــد البلــد املضــيف،   يف  داخليــةالوزراء ووزيــر جملــس الــثــاين، رئــيس  آل

  للمؤمتر.  رئيساً
    

    أعضاء املكتب اآلخرينانتخاب   - باء 
 ٦ ينتخبـهم املـؤمتر مبوجـب املـادة     عضـواً  ٢٨ف مكتب املؤمتر الثالث عشـر مـن   سيتألَّ  -٤

يف  منصـب الـرئيس  يوضـع  ولـن  تبعاً للتوزيع اجلغرايف املبـيَّن أدنـاه.    ،ؤقَّتمن النظام الداخلي امل
  .اجلغرايفالتوزيع االعتبار فيما يتعلق ب

تشــكيل  فيمـا خيــصُّ مت الترشــيحات التاليــة دِّقُـ كانــت قــد ، ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١١ يفو  -٥
 نيجرييـا (الـدول األفريقيـة)؛   ناميبيـا،  ، املغـرب مصـر،  ، أفريقيا  ، جنوبتونس، اجلزائرمكتب املؤمتر: 
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أذربيجــان، )؛ ا واحملــيط اهلــادئآســي (دول ليابــانالصــني، الكويــت، لبنــان، اتايلنــد، إندونيســيا، 
املكسـيك  كوستاريكا، غواتيماال، إكوادور، السلفادور، كرواتيا، التفيا (دول أوروبا الشرقية)؛ 

(دول أوروبـا   ، كنـدا، هولنـدا  فنلنـدا أستراليا، أملانيا، إيطاليا، ي)؛ ـأمريكا الالتينية والكاريب (دول
  الغربية ودول أخرى).

 ٦  يف سياق املشاورات السابقة للمـؤمتر، ووفقـاً للمـادة    اليت أُديل هباوء اإلعالنات ويف ض  - ٦
لجنـة األوىل  ال ي منصـب رئـيس  لتـولِّ  املكسـيك  ممثِّلُيرشَّح ، ُيوصى بأن ؤقَّتمن النظام الداخلي امل

ب أفريقيـا  ل جنـو ممثِّـ ُيرشَّـح  بـأن  أيضـاً  وصـى  الثانيـة. ويُ للجنـة  ارئـيس  ي منصـب  لتولِّ فنلندا ممثِّلو
  .عامال رقرِّي منصب امللتولِّل التفيا ممثِّولرئيس لل وَّي منصب النائب األلتولِّ
    

    اعتماد النظام الداخلي  - جيم 
بصــيغته الــواردة يف  ؤقَّــتُيوصــى بــأن يعتمــد املــؤمتر الثالــث عشــر النظــام الــداخلي امل    -٧

  .A/CONF.222/2الوثيقة 
    

    إقرار جدول األعمال  - دال 
ــأن  ُيو  -٨ ــرَّصــى ب ــؤمتر الثالــث عشــر جــدول األعمــال امل    يق ــتامل ــواردة يف   ؤقَّ بصــيغته ال

  .A/CONF.222/1  الوثيقة
    

    توزيع بنود جدول األعمال  - هاء 
اجلـزء   ُيعقـد بـأن  و ؤقَّـت جدول األعمال املمن  ٧إىل  ١من البنود  ُينظر يفُيوصى بأن   -٩

إىل  ٣و ١ أن ُتسـند حلقتـا العمـل   بـ و ،امةجلسات ع يفالرفيع املستوى من املؤمتر الثالث عشر 
إىل اللجنــة  ٤و ٢. وُيوصــى أيضــاً بــأن ُتســند حلقتــا العمــل   أعماهلمــا نظــر يفلاللجنــة األوىل ل
  .أعماهلما الثانية للنظر يف

    
    تنظيم األعمال  - واو 

، حسبما يرد يف مرفـق  املقترح هتنظيم أعمالعلى املؤمتر الثالث عشر  يوافقُيوصى بأن   -١٠
، إدخــال مــا قــد يلــزم مــن أعمــال املــؤمترســري أثنــاء  جيــري،، علــى أن A/CONF.222/1وثيقــة ال

  تعديالت على هذا التنظيم.
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١١-  مشـروع إعـالن الدوحـة    ا عنـد افتتـاح اجلـزء الرفيـع املسـتوى      وُيوصى بأن ُيعتمد رمسي
يف جـدول أعمـال األمـم املتحـدة األوسـع مـن أجـل         بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة  

علــى الصــعيدين الــوطين  للتحــدِّيات االجتماعيــة واالقتصــادية وتعزيــز ســيادة القــانون  التصــدِّي
  .والدويل ومشاركة اجلمهور

 واحـدة وُيوصى بأن تتاح لكل دولة، أثناء اجلزء الرفيع املستوى، إمكانيـة إلقـاء كلمـة      -١٢
ى تـوفري مـا يكفـي مـن الوقـت جلميـع الـدول        دقـائق، لكـي يتسـنَّ    مخـس هتا ال تتجـاوز مـدَّ   فقط

  .ةيف إلقاء كلمالراغبة 
عــن طريــق ســحب القرعــة يف قائمــة املــتكلمني يف اجلــزء الرفيــع املســتوى  تأُعــدَّوقـد    -١٣
 اإلمكـان قـدر   يف اعتبارهـا  آخـذةً  هـذه القائمـة  ى األمانة جتميع وتتولَّ، ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٦

  .ةإلقاء كلم راغبة يفد كل دولة مرتبة رئيس وف
مـن  الثانيـة  السـاعة   عنـد اجلـزء الرفيـع املسـتوى     أثناءوُيوصى بأن ُتغلق قائمة املتكلمني   -١٤

  .٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٢يوم  بعد ظهر
    

    تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويضالثالث عشر:  وثائق تفويض املمثِّلني لدى املؤمتر  -زاي 
االحتاد الروسي والربازيـل  عيَّن ُي، ُيوصى بأن ؤقَّتامل النظام الداخليمن  ٤وفقاً للمادة   -١٥
يف والصـني وناميبيـا والواليـات املتحـدة األمريكيـة      وجامايكا والـدامنرك والسـنغال   ش يبنغالدو

علـى اقتـراح    ، بنـاءً تغيُّبـها جلنة وثائق التفويض، على أن حتل حملَّ أي من تلك الـدول يف حـال   
  .انفسهاملنطقة لة أخرى من من الرئيس، دو

    
    املؤمتر الثالث عشرتقرير   - حاء 

ملنـع اجلرميـة والعدالـة    السابقة األمم املتحدة مؤمترات  يفُيوصى، وفقاً للممارسة املتَّبعة   -١٦
بشـأن إدمـاج منـع اجلرميـة     ف تقريـر املـؤمتر الثالـث عشـر مـن إعـالن الدوحـة        أن يتـألَّ باجلنائية، 

ــة  ــة اجلنائي ــن أجــل التصــدِّي      يف والعدال ــم املتحــدة األوســع م ــال األم للتحــدِّيات   جــدول أعم
علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل ومشــاركة   االجتماعيــة واالقتصــادية وتعزيــز ســيادة القــانون 

جلـدول أعمالـه ونتـائج     املوضـوعية ى البنـود  ، واستنتاجات املؤمتر وتوصـياته بشـأن شـتَّ   اجلمهور
لألحـداث الـيت    مـوجزاً  ن التقريـر قـرارات املـؤمتر وعرضـاً    حلقات العمل. كما ينبغي أن يتضـمَّ 

الــيت  املوضــوعيةلألعمــال  اًصــملخَّ يشــملاملــؤمتر، مبــا أعمــال ســبقت انعقــاد املــؤمتر، ووقــائع  
 لوقــائع اجلــزء الرفيــع املســتوى وعرضــاً اًصــوملخَّ ،واللجنتــاناملــؤمتر بكامــل هيئتــه هبــا  اضــطلع
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ــأن لعامــة. وُيوصــى أيضــاً  خــذة يف اجللســات الإلجــراءات املتَّ ــرا اللجنــتني األوىل  ُيعتمــدب تقري
هــذين التقريــرين املــؤمتر بكامــل هيئتــه عتمــد يقبــل أن  همالكــل منــ اخلتاميــةوالثانيــة يف اجللســة 

 من تقرير املؤمتر. باعتبارمها جزءاً

  


