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  اجتماع أفريقيا اإلقليمي التحضريي ملؤمتر األمم املتحدة 
  الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

       ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١١-٩أديس أبابا، 
      املشروح جدول األعمال املؤقَّت    

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

  ".٢٠٣٠القانون: حنو حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 
عقد ومواضــيع حلقات العمل اليت ســُتدول أعمال املؤمتر الرابع عشــر جلالبنود املوضــوعية   -٥

 إطاره: يف

االستراتيجيات الشاملة ملنع اجلرمية من أجل حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية   (أ)  
من جدول األعمال)؛ ومنع اجلرمية باالســـتناد إىل األدلة: االســـتفادة من  ٣(البند 

  )؛١حلقة العمل اإلحصاءات واملؤشرات والتقييم يف دعم املمارسات الناجحة (
من  ٤النُُّهج املتكاملة للتصـــــدي للتحديات اليت تواجه نظام العدالة اجلنائية (البند   (ب)  

بانة املخاطر وإجياد احللول  ــــــت جدول األعمال)؛ واحلد من معاودة اإلجرام: اس
  )؛٢(حلقة العمل 

ــــياد  (ج)   ة القانون من النُُّهج املتعددة األبعاد اليت تعتمدها احلكومات من أجل تعزيز س
خالل أمور منها توفري سبل الوصول إىل العدالة للجميع؛ وإقامة مؤسسات فعالة 
ونزيهة وخاضـــعة للمســـاءلة وشـــاملة للجميع؛ والنظر يف وضـــع تدابري اجتماعية 
وتعليمية وتدابري أخرى ذات صـــلة، منها تدابري تســـتهدف ترســـيخ ثقافة احترام 
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ية قاف قانون مع احترام اهلويات الث ند ال لدوحة (الب قًا إلعالن ا جدول  ٥، وف من 
األعمال)؛ والتعليم ومشـــاركة الشـــباب باعتبارمها عنصـــرين أســـاســـيني يف تعزيز 

  )؛٣صمود املجتمعات يف وجه اجلرمية (حلقة العمل 
ــــــكاهلا   (د)   التعاون الدويل وتقدمي املســــــاعدة التقنية من أجل منع اجلرائم جبميع أش

جبميع أشــــــكاله وجتلياته؛ و(ب) أشــــــكال اجلرمية والتصــــــدي هلا: (أ) اإلرهاب 
من جدول األعمال)؛ واالجتاهات الراهنة للجرمية،  ٦اجلديدة واملســــتجدة (البند 

سيما التكنولوجيات اجلديدة بوصفها  والتطورات األخرية واحللول املستجدة، ال 
  ).٤وسائل الرتكاب اجلرمية وأدوات ملكافحتها (حلقة العمل 

  املؤمتر الرابع عشر.عروضة على املالتوصيات   -٦
  اعتماد تقرير االجتماع.  -٧
    

      الشروح    
    انتخاب أعضاء املكتب  -٢  

  .انتخاب رئيس واحد ونائب واحد للرئيس ومقرِّر واحد ُيقترح
    

    خرىاألتنظيمية السائل املإقرار جدول األعمال و  -٣  
جدوًال زمنيًّا وأن يتفق على تنظيم لعلَّ االجتماع يودُّ أن يضــــــع، عقب إقرار جدول األعمال، 

  األعمال. ويرد يف ُمرفق هذه الوثيقة التنظيم املقترح لألعمال.
    

املوضوع الرئيسي للمؤمتر الرابع عشر: "النهوض مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وسيادة القانون:   -٤  
    "٢٠٣٠حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام   حنو

إنَّ مؤمتر األمم املتحدة الرابع عشــر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية هو املحفل املناســب حلفز مزيد من 
النقاش السياسايت بشأن أمهية تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل، وكذلك بشأن 

ىل تعزيز ســيادة القانون أن أهداف التنمية املســتدامة، والكيفية اليت ميكن هبا للجهود الرامية إترابط 
  بأكملها. ٢٠٣٠تسهم يف التنفيذ الفعال خلطة عام 

عقد اجلزء الرفيع املســـتوى من املؤمتر الرابع عشـــر أثناء اليومني األولني للمؤمتر ليتســـىن ُيوف وســـ
  لرؤساء الدول أو احلكومات والوزراء التركيز على املوضوع الرئيسي للمؤمتر.

مِّم حبيث يكون مبثابة مظلة للبنود املوضـــــوعية جلدول األعمال ومبا أنَّ املوضـــــوع الرئ يســـــي صـــــُ
ومواضــيع حلقات العمل وللمناقشــات اليت ســتجري يف إطارها أثناء املؤمتر، يدعى املشــاركون يف 
االجتماع إىل إجراء مناقشة عامة طموحة فيما خيص العالقة بني املوضوع الرئيسي للمؤمتر والبنود 

  عماله، وكذلك التبعات السياساتية لتلك العالقة. دول أجلاملوضوعية 
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دول األعمال ومواضيع جلالبنود املوضوعية  شملإطالة البيانات اليت ت الجتنابوينبغي بذل اجلهود 
  يف إطار املؤمتر. اليت سُتعقد حلقات العمل 

    
عقد ُتسملؤمتر الرابع عشر ومواضيع حلقات العمل اليت دول أعمال اجلالبنود املوضوعية   -٥  

    إطاره يف
  عقد يف إطار املؤمتر هي كالتايل:ُتسدول األعمال ومواضيع حلقات العمل اليت جلالبنود املوضوعية 

االســــــتراتيجيات الشــــــاملة ملنع اجلرمية من أجل حتقيق   -من جدول األعمال ٣البند   (أ)
  ية؛التنمية االجتماعية واالقتصاد

ــــــتفــادة من       -١حلقة العمل    ــــــتنــاد إىل األدلــة: االس منع اجلرميــة بــاالس
  الناجحة؛ يف دعم املمارساتاإلحصاءات واملؤشرات 

نظام النُُّهج املتكاملة للتصــــــدي للتحديات اليت تواجه   -من جدول األعمال ٤البند   (ب)
  ؛العدالة اجلنائية

ــــــتبــانــة املخــاطر وإجيــاد احلــد من معــاودة اإلجرام:       -٢حلقة العمل    اس
  احللول؛

النُُّهج املتعددة األبعاد اليت تعتمدها احلكومات من أجل   -من جدول األعمال ٥البند   (ج)
تعزيز ســــيادة القانون من خالل أمور منها توفري ســــبل 
الوصـــول إىل العدالة للجميع؛ وإقامة مؤســـســـات فعالة 
شاملة للجميع؛ والنظر يف ضعة للمساءلة و  ونزيهة وخا
وضــــــع تدابري اجتماعية وتعليمية وتدابري أخرى ذات 
صلة، منها تدابري تستهدف ترسيخ ثقافة احترام القانون 

  مع احترام اهلويات الثقافية، وفقًا إلعالن الدوحة؛
التعليم ومشاركة الشباب باعتبارمها عنصرين أساسيني       -٣حلقة العمل   

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

اجلرائم جبميع أشــــــكاهلا والتصــــــدي هلا: (أ) اإلرهاب 
جبميع أشــكاله وجتلياته؛ و(ب) أشــكال اجلرمية اجلديدة 

  واملستجدة؛
الجتاهات الراهنة للجرمية، والتطورات األخرية واحللول ا        -٤ حلقة العمل

املســـتجدة، ال ســـيما التكنولوجيات اجلديدة بوصـــفها 
  وسائل الرتكاب اجلرمية وأدوات ملكافحتها.

وبناًء على توصية جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، بوصفها اهليئة التحضريية للمؤمتر الرابع عشر، 
تحدة الثالث عشــــــر ، املعنون "متابعة نتائج مؤمتر األمم امل٧٢/١٩٢اعتمدت اجلمعية العامة القرار 
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ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية واألعمال التحضــــــريية ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشــــــر ملنع اجلرمية 
من هذا القرار، حثَّت اجلمعية العامة املشــاركني يف االجتماعات  ١٣والعدالة اجلنائية". ويف الفقرة 

ـــة البنود املوضـــوعية  ول أعمال املؤمتر الرابع عشـــر ومواضـــيع دجلالتحضـــريية اإلقليمية على دراس
عقد يف إطاره وتقدمي توصــــيات ذات منحى عملي ُيســــتَند إليها يف إعداد حلقات العمل اليت ســــُت

  مشاريع التوصيات واالستنتاجات، لكي ينظر فيها املؤمتر.
يف دليل دول األعمال ومواضيع حلقات العمل بالتفصيل جلوترد املسائل املتعلقة بالبنود املوضوعية 

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

ات حققه، من أجل ضـــمان تبســـيط املوضـــوع العام للمؤمتر وبنود جدول أعماله ومواضـــيع حلق
عقد يف إطاره. وبالنظر إىل ذلك وبغية تيســــــري اإلعداد لالجتماعات التحضــــــريية ُتســــــمل اليت الع

عقد يف إطارها ويف إطار املؤمتر نفســــه، يصــــنِّف دليُل املناقشــــة يف اإلقليمية واملناقشــــات اليت ســــُت
حلقات  جمموعات بنود جدول األعمال اليت تتناول مســائل ذات أمهية واســعة وعاملية مع مواضــيع

العمل ذات الصــلة، على أن يكون مفهومًا أنَّ حلقات العمل هذه مصــممة حبيث تشــمل مواضــيع 
  أكثر حتديدًا وتستند إىل جتارب وُنُهج عملية.

    
    املؤمتر الرابع عشراملعروضة على التوصيات   -٦  

ــامــة، يف قرارهــا  ــة الع ، أن يعتمــد املؤمتر الرابع عشــــــر، وفقــًا لقرارهــا ٧٢/١٩٢قرَّرت اجلمعي
  ، إعالنًا واحدًا يقدَّم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية لكي تنظر فيه. ٥٦/١١٩

دول األعمال ومواضــــــيع حلقات العمل الواردة يف جدول جلوبعد النظر يف البنود املوضــــــوعية 
املؤقت للمؤمتر الرابع عشـــــر، ينبغي أن تقدَّم توصـــــيات حمدَّدة يف هناية االجتماع بشـــــأن  األعمال

  مشروع اإلعالن الذي سيعتمده املؤمتر.
    

    اعتماد تقرير االجتماع  -٧  
شاركون على التركيز  بالنظر إىل أنَّ تقرير االجتماع ُيتوقَّع منه أن يكون ذا منحى عملي، ُيحثُّ امل

    دة، مع مراعاة املنظور اإلقليمي والعناصر الواردة يف دليل املناقشة.على توصيات حمدَّ
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    املرفق  
    تنظيم األعمال املقترح    

الغرُض من تنظيم األعمال املقترح املبيَّن أدناه الجتماع أفريقيا اإلقليمي التحضــــــريي ملؤمتر األمم 
النظر يف بنود جدول األعمال ضــــمن املتحدة الرابع عشــــر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية هو تيســــري 

  الوقت املحدود املتاح، مع مراعاة اخلدمات املتاحة لالجتماع.
    

اجتماع أفريقيا اإلقليمي التحضريي ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، 
  ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١١-٩

 العنوان أو الوصف   التاريخ والوقت

    نيسان/أبريل ٩الثالثاء، 
 افتتاح االجتماع  -١البند   ٠٠/١٣-٠٠/١٠  

 انتخاب أعضاء املكتب  -٢البند    
 خرىاألتنظيمية السائل املإقرار جدول األعمال و  -٣البند    

   

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

 "٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 
  ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

 
البنود املوضوعية جلدول أعمال املؤمتر الرابع عشر   -٥البند 

 عقد يف إطارهومواضيع حلقات العمل اليت ستُ 

   نيسان/أبريل ١٠األربعاء، 
  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 
   ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

أعمال املؤمتر الرابع عشر البنود املوضوعية جلدول   -٥البند 
 )تابعقد يف إطاره (عتُ ومواضيع حلقات العمل اليت س

   نيسان/أبريل ١١اخلميس، 
  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 
   ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

 املؤمتر الرابع عشر املعروضة على التوصيات   -٦البند 
 اعتماد تقرير االجتماع  -٧البند 

     اختتام االجتماع  
  


