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 الدورة التاسعة والستون
 من جدول األعمال 331و  301)أ( و  31و  31البنود 

التنفيــو واملتاةعــة املتنــامنن واملنســئان لنتــا   املــ   ا   
ال  يسية وم   ا  الئمة اليت تعئـداا األمـم املتحـدة      

 امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما
ــتدامة  ت ــة املسـ ــ ن  التنميـ ــال الئـ ــدول أعمـ ــو جـ  13نفيـ

ــ ن      ــال الئـ ــدول أعمـ ــو جـ ــلة تنفيـ ــام  موا ـ  13وة نـ
ــ          ــة املســتدامة وم ــاملي للتنمي ــة الع ــ    الئم ــا   م ونت

 األمم املتحدة للتنمية املستدامة
 منع اجل مية والعدالة اجلنا ية

    متاةعة نتا   م    قمة األلفية
ــوة    1رســالة م ر ــة     ــا  مــن   مو 1032تشــ ين األولكأوت جهــة  ا األمــني الع

 املمثلة الدا مة لئط  لدى األمم املتحدة
يشــ  أ أن أر ــه ميــ  مــوج  الــ  ين النــاجم عــن اجتمــاا ايــ ا  ا نــوميني الــوي    

، ةشـنن األعمـال التحيـ ية    1032أيلولكسبتم   11 ا  12انعئد   الدوحة   الفت ة من 
 1031 ميـة والعدالـة اجلنا يـة، املئـ ر عئـدا   عـا        مل    األمـم املتحـدة الثالـش عشـ  ملنـع اجل     

 .  361ك86)انظ  امل  ه(. وقد عئد االجتماا عمن ةئ ار اجلمعية العامة 
وأرجو ممتنة تعميم اوا ال سالة وم  ئها ووثيئـة مـن وثـا ه اجلمعيـة العامـة،    مـار        

 من جدول األعمال.   331و  301)أ( و  31و  31البنود 
 آل ثاينأمحد سيف  ( عليا توقيع)

 السف ة
 املمثلة الدا مة
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املوجهة  ا األمـني العـا     1032تش ين األولكأوتوة   1م  ه ال سالة امل ر ة   
 من املمثلة الدا مة لئط  لدى األمم املتحدة

اجتماا اي ا  ا نوميني ةشنن األعمال التحي ية مل    األمـم املتحـدة الثالـش      
 (1032أيلولكسبتم   11-12عدالة اجلنا ية )الدوحة، عش  ملنع اجل مية وال

 موج  ال  ين  
نظمت حنومة دولة قط ، ةصفتها الدولـة امليـيفة ملـ    األمـم املتحـدة الثالـش عشـ          - 3

ــة، اجتماعــا لف يــه  ــ ا  حنــوميني معنيــا ةاألعمــال التحيــ ية      ملنــع اجل ميــة والعدالــة اجلنا ي
ــن  للمــ      الدوحــة، قطــ ،   ال  ــ ة م . وشــاروت   1032أيلولكســبتم   11 ا  12فت

االجتمـاا دول أعيـا    األمـم املتحــدة  ا جانـ  منتـ  األمــم املتحـدة املعـأ ةامل ــدرا         
 واجل مية وأمانة امل    الثالش عش .

وقد أتاح االجتماا    ة يـ ا  مـن اوموعـا  ايقليميـة وأعيـا  مـن منتـ  جلنـة          - 1
عدالـة اجلنا يـة للمشـاروة الفعالـة   األعمـال التحيـ ية الفنيـة للمـ    الثالـش          منع اجل ميـة وال 

عش ، وأظه  الت ا  قط  الئوي ةيمان حتئيه امل    الثالـش عشـ  للواليـة املنومـة ةـ  مـن قبـ         
 اللجنة واجلمعية العامة.

ثالـش عشـ  أن   وقد ُعئد االجتماا لتيس  املناقشة ةشنن املسامهة اليت مينـن للمـ    ال   - 1
، عمـن ةئـ ار اولـن االقتصـادي     1031يئدمها للمداوال  ةشنن  طـة التنميـة ملـا ةعـد عـا       

، ولتجميع اآلرا  ةشنن ويفية السـ  قـدما   ايعـداد الفـأ ملشـ وا      11ك1032واالجتماعي 
  ، واملـوو ة املفاايميـة، الـواردة    3 عنن الدوحة )انظ  جدول األعمال، الوارد   اليميمة 

 (.1اليميمة 
 

 1031املسامهة اليت مينن للم    الثالش عش  أن يئدمها يطة التنمية ملا ةعد عا   - 3 
أع ةت مجيع الو ود عن شن اا ا ار  نومة قط  على و   ضيا تها وعلـى تو  اـا    - 2

ــال ا   ــنن األعمـ ــاور ةشـ ــا  للتحـ ــا للـــدول األعيـ ــ ا اامـ ــ   منـ ــ ية للمـــ    الثالـــش عشـ لتحيـ
ة . وقد أثنت الو ود على دولة قط  الختاذاا اوا املبادرة والحظـت مـع التئـدي      ي  جس وما

أن االجتمـاا مثــ  الف  ــة األوا مــن نوعهــا لتجتمــع البلــدان وتتبــادل اآلرا  قبــ  ةــد  عمليــة  
املشاورا  غ  ال مسية ةشنن النتا   ايتامية للم   . وأضا ت الو ود أن تلـ  املناسـبة وانـت    

 لغاية وحئئت مناس  اامة.مفيدة ل
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وقــد  منتــ  األمــم املتحــدة املعــأ ةامل ــدرا  واجل ميــة مشــ وا تئ يــ  عــن ويفيــة      - 1
ــة ملــا ةعــد عــا      ــة الــيت  1031مســامهة املــ    الثالــش عشــ     طــة التنمي ،   أعئــاا العملي

يــو      ــة أنشــن ا اجلمعيــة العامــة. وأشــار العديــد مــن املــتنلمني  ا أن املــ    مــن شــنن  أن 
  يــدة للــدول األعيــا  ولطا فــة واســعة مــن املمارســني واجلهــا  املعنيــة،  ــا   ذلــ  اوتمــع  
املــدين والــدوا   األوادمييــة، لــين  ئــل ملناقشــة التحــديا  واألولويــا     ــال منــع اجل ميــة     

وسـيادة الئـانون،   والعدالة اجلنا ية، و منا أييا ية از الصن  ةني منع اجل مية والعدالة اجلنا ية، 
ومحاية حئوق اينسان، والتنمية املستدامة. عنوة علـى ذلـ ، أوـد املتنلمـون علـى أمهيـة أن       
ينــون للــدول األعيــا  منــه  ثاةــت، علــى املســتويني الــومأ والــدول،   املناقشــا  املتعلئــة  

   خمتلف املنتديا  والعمليا . 1031خبطة التنمية ملا ةعد عا  
لمون عن الشن  لألمانة على تو  اا مش وا تئ ي  جيـد التنظـيم ف  يـ     وأع ا املتن - 8

الت وي  على ا اجة  ا وضع هن  شـام   زا  منـع اجل ميـة والعدالـة اجلنا يـة. ومـا أشـاروا  ا        
أن مشــ وا التئ يــ  اســتند  ا عــدد اــدود مــن االســتجاةا  وأنــ   بــو النظــ    م يــد مــن     

 لتئ ي  أو  ما فة ممننة من املسا   اليت  م الدول األعيا .االستجاةا  ليمان أن يعنن ا
وف التنويد علـى أن املـ    الثالـش عشـ  لـ  قـدرة   يـدة علـى املسـامهة   املناقشـا             - 2

والئـدرة، مـن  ـنل جلنـة منـع اجل ميـة والعدالـة         1031اهلامة ةشنن  طة التنمية ملا ةعـد عـا    
 اجلنا ية، على متاةعة تل  ايطة.

ــ      وســلَّ - 6 ــواردة   مشــ وا التئ ي ــد مــن املســا   ال ل املتنلمــون اليــو  علــى أن العدي
التط ق  ليها أييا   تئاري  االجتماعا  التحي ية ايقليمية، واو ما يـبني وجـود تئـارا     ف

   وجها  النظ    أولويا  الدول األعيا .
ــني        - 1 ــن الصــن  ة ــن املشــاروني ة ســهاا ع ــد م ــة   وحتــدا العدي ــة والتنمي ــع اجل مي من

املستدامة، حيش أشاروا  ا أهنما يع زان ةعيها البعض وأن نظـا  العدالـة اجلنا يـة وم سسـات      
 يشننن روي ة أساسية من روا   التنمية املستدامة.

أود املتنلمون على أمهية الوقاية املبن ة، مشـددين علـى دور تـو   التعلـيم األساسـي       - 30
األمـ  اهلـا  لتطـوي  ثئا ـة االمتثـال للئـانون، ووـول  أمهيـة غـ   الئـيم            جلميع األمفال، واو

 املشت وة ةشنن احملا ظة على سيادة الئانون، ةو ف ذل  عامن أساسيا   التنمية املستدامة.
و يما خيص املساواة ةني اجلنسني،  ئد  ت ايشارة  ا ض ورة التصـدي علـى النحـو     - 33

 مل أة، ووول  لتمنني النسا  والفتيا .الصحيح ملسنلة العنف ضد ا
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ةايضــا ة  ا ذلــ ، رأى املشــاروون أن مــن املهــم  ةــ از مفهــو  املســ ولية العامــة          - 31
 يــن عــن املســاعدة التئنيــة     واملشــت وة   النطــاق األوســع ملنــع اجل ميــة والعدالــة اجلنا يــة،      

 الئدرا . وةنا 
ــ  الئيــايا      - 31 ــى ضــ ورة دم ــون عل ــة    وأوــد املتنلم ــود العام ــال   اجله ــة ةاألمف املتعلئ

املبوولة    ال سيادة الئانون،  ا ة مـا يتعلـه ةاألمفـال احملـ ومني مـن ح يتـهم، واألمفـال        
 الوين ميسهم نظا  العدالة اجلنا ية،  ا   ذل  األمفال من الشهود أو ضحايا اجل مية.

  ـال منـع اجل ميـة والعدالـة     وأود املتنلمون الدور اهلـا  الـوي ييـطلع ةـ  الشـباا        - 32
اجلنا ية و  التنميـة املسـتدامة، ووـول  ا اجـة  ا تـو   الفـ ف النا يـة،  ـا   ذلـ  تـو             
  ف العم  الن ه، للشباا واملهاج ين العاملني. ومـا اعتـ  أن اجلهـود ال اميـة  ا ا ـد مـن       

السياسـا  األوثـ   عاليـة      الفئ  وعـد  املسـاواة، و صو ـا ةـني الشـباا، هلـا  ـلة وثيئـة ة        
  ال منع اجل مية والعدالة اجلنا ية.

وأود ةعض املتنلمني على أمهية  عادة تنويـد التـ ا  البلـدان  نا حـة و هنـا  اي ـن         - 31
من العئاا، واو ما ي تبل مباش ة ةاألمن، وسنمة املـوامنني، والئيـا  علـى املـنذا  اآلمنـة      

وضوا اي ن  من العئاا على أمهية ةالغـة، ألنـ  اعتـ  أنـ  لـ       للسلوك ايج امي. وينطوي م
آثارا سلبية على التنمية املسـتدامة. عـنوة علـى ذلـ ، ف التطـ ق  ا أمهيـة  اـاد تـوازن  عـال          

 ةني ال دا والوقاية.
وأشـار املتنلمــون أييـا  ا الصــن  ةــني العدالـة وســيادة الئـانون والتنميــة املســتدامة      - 38

ــة األمــن البشــ ي،   1031يطــة التنميــة ملــا ةعــد عــا    ةالنســبة  . و ــت ايشــارة أييــا  ا أمهي
والعدالة االنتئالية، وعمليا  املصا ة، ةايضا ة  ا أمهية االستئ ار و عادة ايعمار   منـامه  

 ما ةعد انتها  الزناا.
ودون ايقليمـي  وأود ةعض املتنلمني ا اجة  ا تع ي  التعاون على الصعيد ايقليمي  - 32

 والدول   ةول جهود  ا ة للتصدي للعوام  اليت تغوي اجل مية وايرااا والتط ف.
وأشار  ةعض الو ود  ا ض ورة  دراج أولويا   ضا ية تتعله  نـع اجل ميـة والعدالـة     - 36

 اجلنا ية   التئ ي ، وض ورة تع ي  التعاون الدول   الش ون اجلنا ية.
ود أييا على أمهية ةنـا  الئـدرا  وتئـدمل املسـاعدة التئنيـة لـنظم العدالـة        وشدد  الو  - 31

الومنية ومس ول  نفاذ الئانون. و  اـوا الشـنن، ف التنويـ  ةالوظيفـة الئيمـة الـيت ييـطلع هبـا         
منت  األمم املتحدة املعأ ةامل درا  واجل مية، ةاسـت دا    تـ  الفنيـة لتئويـة قـدرا  نظـا        
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عـــد يـــة وم سســـات  علـــى تع يـــ  ســـيادة الئـــانون   ســـياق  طـــة التنميـــة ملـــا ة  العدالـــة اجلنا 
 .1031 عا 
ومن املسا   األ  ى اليت ف تسـليل اليـو  عليهـا رغبـة الـدول األعيـا    أن تتـاح         - 10

هلا أدوا  لتئييم مـدى تئـدمها   تنفيـو الت اما ـا    ـال منـع اجل ميـة والعدالـة اجلنا يـة، و           
سيادة الئانون لتحئيه أاداف التنمية املستدامة. وقد ف التشديد علـى ايـ ة الفنيـة     ال تع ي  

 اليت مينن أن يو  اا منت  األمم املتحدة املعأ ةامل درا  واجل مية   ذل  الصدد.
وأع ا املشاروون   االجتماا عن تئدي ام ألن التئ ي  الـوي أعـدا الف يـه العامـ       - 13

 (A/68/970)ة التــاةع للجمعيــة العامــة واملعــأ ةناــداف التنميــة املســتدامة  املفتــوح ةــاا العيــوي
عنن الدور ا اسم األمهية الوي مينن أن يئو  ة  نظا  العدالة اجلنا يـة وم سسـات  األساسـية    

  ايشــارة  ا العنقــة التةزريــة ةــني و ويــ ة لتحئيــه التنميــة املســتدامة. وف التنويــد علــى  ةئــا
. وعلـى  1031سيادة الئانون والتنمية املستدامة   النتيجة النها يـة يطـة التنميـة ملـا ةعـد عـا        

ــة اهلــدف      ــى ضــ ورة    38وجــ  ايصــوف، أشــار املشــاروون  ا أمهي ــ ح، مشــددين عل املئت
 ا فاظ على ميمون  وتعهدا   عملية املفاوضا    املستئب .

وف التنويد على أن جلنة منع اجل مية والعدالة اجلنا ية، ةنـا  علـى املشـورة الـيت يئـدمها       - 11
امل    الثالش عش ، هلا دور اا    تع ي  املتاةعة املناسبة للعنا   ذا  الصـلة    طـة التنميـة    

    ال ا تصا ها. 1031ملا ةعد عا  
 

 عنا   مش وا ايعنن - 1 
ــة تيســ  م  - 11 ــة      ةغي ناقشــة عنا ــ  مشــ وا ايعــنن، ف توضــيح أن قطــ  وضــعت وثيئ

م جعيــة تتيــمن نســ ة موحــدة مــن مجيــع التو ــيا  الصــادرة عــن االجتماعــا  التحيــ ية  
 ايقليمية األرةعة للم    الثالش عش .

وو    تل  الوثيئة للمشـاروني نظـ ة عامـة شـاملة عـن التو ـيا  الـيت  مـت عـن           - 12
ية ايقليميــة األرةعــة   نــص واحــد يعنــن أولويــا  الــدول واملنــامه    االجتماعــا  التحيــ 

 وشواغلها ويغطي البنود الفنية ومواضيع حلئا  العم .
و ت ايشارة  ا أن اجتماا اي ا  ا نوميني و   لو ود الدول األعيـا    اللجنـة    - 11

  ــة أوليــة للمشــاروة االقتصــادية ألوروةــا، الــيت ل ينــن لــديها اجتمــاا حتيــ ي  قليمــي،    
 ةةرا ها ومئت حا ا وتو يا ا قب  ةد  املشاورا  غ  ال مسية ةشنن الوثيئة ايتامية.

http://undocs.org/ar/(A/68/970)
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وقامت األمانة ةتوو  الو ود ةنن  ينبغي للم    الثالش عش  أن يعتمـد  عننـا وحيـدا     - 18
تو ــيا  ، ينبغــي أن  تــوى علــى 362ك82وأن ذلــ  ايعــنن، عمــن ةئــ ار اجلمعيــة العامــة 

ــتوى، ومناقشـــ     ــع املسـ ــ   ال  يـ ــداوال  اجلـ ــن مـ ــا    تعنـ ــال، وحلئـ ــدول األعمـ ــود جـ ة ةنـ
 امل   . عم 
ودار النئــاب ةشــنن العنا ــ  الــيت يــتعني  دراجهــا   مشــ وا ايعــنن حــول  ســة     - 12

 مواضيع ر يسية، اي  الشن ، واحملتوى، واملتاةعة، واألث ، والعملية.
و ــنت  خبطــة التنميــة ملــا ةعــد       للمــ    الثالــش عشــ    مــع م اعــاة املوضــوا العــا    - 16
، دعا املتنلمـون  ا أن يتيـمن ايعـنن رسـالة سياسـية قويـة موجهـة  ا اوتمـع         1031 عا 

الدول عمومـا يدمـاج مسـا   منـع اجل ميـة والعدالـة اجلنا يـة   جـدول أعمـال األمـم املتحـدة            
املئت ح من الف يـه العامـ  املفتـوح     38اهلدف  األوسع نطاقا، و ا ضمان احملا ظة على اتوى

  طـة التنميـة ملـا ةعـد     ةاا العيوية التاةع للجمعية العامة واملعأ ةناداف التنميـة املسـتدامة    
 .1031 عا 

. وسـاد شـعور   “قصـ  ومـوج   ”وناقشت الو ود تفسـ ا ا ملـا مينـن أن تعنيـ  عبـارة       - 11
وأن تست د  ةنود جدول أعمال املـ    )ومواضـيع    عا  ةنن تنون الوثيئة ذا   ياغة انمة

حلئــا  العمــ ( و مــار، ةغيــة تع يــ  قاةليــة الوثيئــة للئــ ا ة وجعلــها مفهومــة لــدى اجلمهــور    
ــة شــاملة        ــة أن تنــون الوثيئ ــة وأمهي ــي ةامل ون ــا. وأوــد متنلمــون ضــ ورة التحل األوســع نطاق

 وواملة وأن يتم تنظيمها حس  اوموعا .
قوية أييا للسعي لوضـع وثيئـة جيـدة الت ويـ  وعمليـة املنحـى  يـش         و در  دعوة - 10

 تشن  أساسا يحداا أث  حئيئي.
و ت ايشارة  ا مسا   يدراجها   مش وا ايعنن، حيش أشار  ةعـض الو ـود    - 13

ملنا حــة وا ــة أشــنال اجل ميــة،   ا أولويا ــا الومنيــة و ا ا اجــة  ا تع يــ  التعــاون الــدول   
  ذل  األشنال اجلديدة والناشـةة. ومـا ف  ةـ از أمهيـة التعـاون ايقليمـي ودون ايقليمـي          ا

  منا حة مجيع أشنال اجل مية و وي ة اامة ملنع اجل ميـة والعدالـة اجلنا يـة. ومـا ف التشـديد      
ــة          ــيت تتســم ةئــدر أوــ  مــن امل ون ــة ال ــة املتبادل ــى أشــنال املســاعدة الئانوني ةصــفة  ا ــة عل

اليــة،  ا ــة   الئيــايا الــيت تنطــوي علــى  جــ ا ا  الــتحفا علــى األمــوال ومصــادر ا  والفع
 وجتميداا واست داد عا دا  اجل مية.

وُأع ا عن ال أي ةنن  ينبغي جتن  وضع قا مة ةاجل ا م وأن مشـ وا ايعـنن ينبغـي     - 11
 أن ي و  على مسا   السياسا  العامة.
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لــى أمهيــة اختــاذ هنــ  يئــو  علــى حئــوق اينســان    وشــدد املشــاروون   االجتمــاا ع  - 11
لأل  اد واليحايا الوين ميسهم نظا  العدالة اجلنا ية،  ا ة اجلماعـا  الـيت تنـون   حـاال      
ضــعف واألقليــا . و  ذلــ  الصــدد، روــ  العديــد مــن املــتنلمني علــى أمهيــة معــاي  األمــم     

ى تيـمني مشـ وا ايعـنن مسـا   مـن      املتحدة وقواعداا   منع اجل مية والعدالة اجلنا ية وعل
قبي  معاملة السجنا  واألشـ اف احملـ ومني مـن ح يتـهم، وحـه مـ تنئ اجلـ ا م   ا صـول         
على التعليم و عادة التناي  و عادة ايدماج   اوتمع، وعدالـة األحـداا، والعدالـة االنتئاليـة،     

 لعئوةة السجن. واجل مية ا ي ية، والعدالة اي نحية، والتداة  البديلة
وف الت وي  أييا علـى الـدور الـوي يئـو  ةـ  اوتمـع املـدين والئطـاا ايـاف، وأمهيـة            - 12

 مشاروة اجلمهور   املسامهة   منع اجل مية ةشن   عال.
ــاملني    نفــاذ          - 11 ــ  قــدرا  الع ــة تع ي ــى أنــ ، ةغي وشــدد املشــاروون   االجتمــاا عل

ــم أمهيــة حامســة      ــانون، مــن امله ــادل أ يــ       الئ ــا  الئــدرا ، وتب تــو   املســاعدة التئنيــة، وةن
ــة. و  ذلـــ  الصـــدد،     ــة والدوليـ ــة وايقليميـ ــتويا  احملليـ املمارســـا  واملعلومـــا  علـــى املسـ

التشـديد علـى األمهيـة النــب ة لبنـا  الئـدرا  واملسـاعدة التئنيــة ةالنسـبة للعديـد مـن الــدول           ف
 ا النامجة عن التصديه علـى الصـنوك الئانونيـة الدوليـة     النامية ملساعد ا على االمتثال اللت اما

 أو االنيما   ليها.
وُأش  أييا  ا أن ،  نل عملية التفـاو  ةشـنن مـ    الدوحـة، اـ  ا فـاظ علـى         - 18

روح  يينا،  ا   ذل  ا فاظ عليها   املشاورا  غ  ال مسية امل دية  ا وضـع نـص ايعـنن    
ينبغــي توظيــف روح  يينــا ةط يئــة و  اــوا الشــنن، ف التشــديد علــى أنــ      ــيغت  النها يــة. 

 تعيه الو ول  ا توا ه   اآلرا ، ة  تيس ا. ال
 

 نتيجة االجتماا - 1 
اتفه املشاروون   االجتماا على ض ورة نش  اوا املـوج  علـى أوسـع نطـاق ممنـن       - 12

ملناقشـا  الـيت دار   يـ . واسـتجاةة     ليمان  ةنغ الدول األعيا  الـيت ل حتيـ  االجتمـاا ةا   
لــول ، أ ــاد  حنومــة قطــ  ةنهنــا ســتئو  ة رســال اــوا املل ــص للجنــة منــع اجل ميــة والعدالــة  

 اجلنا ية و ا اجلمعية العامة.
ومل  املشـاروون   االجتمـاا  ا حنومـة قطـ   ا أن تعـد، ةالتعـاون مـع منتـ           - 16

، وثيئــة أوليــة لوضــع مشــ وا ايعــنن لتوجيــ       األمــم املتحــدة املعــأ ةامل ــدرا  واجل ميــة    
املشاورا  غ  ال مسية اليت ستعئد    يينا   أعئـاا االجتمـاا املئبـ  الـوي ينعئـد  يمـا ةـني        

. و  ذلـ  الصـدد، اقُتـ ح أييـا أن     1032تش ين الثاينكنو م   8الدورا  واملئ ر عئدا   
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اورا  غــ  ال مسيــة. ومــا اقُتــ ح تنظــيم  يــتم تعمــيم اــوا الوثيئــة قبــ  اجلولــة األوا مــن املشــ  
مناقشة ةشنن ويفية الس  قدما  ـنل املشـاورا  غـ  ال مسيـة، ةغيـة تنظـيم نتـا   املشـاورا          

 ةشن  أ ي .
 

 قا مة املشاروني - 2 
ــاا    - 11 ــة   االجتمـ ــدان التاليـ ــاروت البلـ ــتني، واألردن،   شـ ــي، واألرجنـ ــاد ال وسـ االحتـ

ور، و ندونيســيا، وأنغــوال، وأوروغــواي، وال ازيــ ، وةــينرو ، ســبانيا، و ســتونيا، و وــواد و
وتايلنـــد، واجل ا ـــ ، واجلمهوريـــة الدومينينيـــة، ومجهوريـــة مئـــدونيا اليوغوســـن ية الســـاةئة،  
وجنـــوا أ  يئيـــا، والســـلفادور، وســـلو ينيا، والســـودان، وسويســـ ا، والصـــني، وعمـــان،        

ــتارينا،   ــدا، وووسـ ــ ، وونـ ــدا، وقطـ ــاال، و نلنـ ــم غ،   وغواتيمـ ــا، ولنسـ ــا، ووينيـ ووولومبيـ
ــا،         ــا، وناميبي ــة الســعودية، ومنغولي ــة الع ةي ــ ا، واملنســي ، واململن ــا، ومصــ ، واملغ وليتواني

 والنمسا، ونيج يا، والواليا  املتحدة األم ينية، والياةان.
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 3اليميمة   
لثالـش عشـ  ملنـع    اجتماا اي ا  ا نوميني ةشـنن األعمـال التحيـ ية ملـ    األمـم املتحـدة ا        

 (1032أيلولكسبتم   11-12اجل مية والعدالة اجلنا ية )الدوحة، 
 

 جدول األعمال  
 
  1032أيلولكسبتم   12السبت،   

 التسجي  ال مسي  باحا 10 1
 الت حي  ةاملشاروني وا تتاح االجتماا ةعد الظه  00 3 - باحا  00 30

مينن مل    األمم ع   مش وا التئ ي  ةشنن املسامهة اليت  
املتحدة الثالش عش  ملنع اجل مية والعدالة اجلنا ية أن يئدمها، 
ةالنظ   ا موضوع  ال  يسي،   مناقشا   طة التنمية ملا ةعد 

 1031عا  
 مناقشة عامة وتعئيبا  على التئ ي  

 است احة لتناول وجبة الغدا  ةعد الظه  00 1 - ةعد الظه  00 3
 )تابع(مناقشة عامة وتعئيبا  على التئ ي   ةعد الظه  00 8 - ةعد الظه  00 1

  1032أيلولكسبتم   16األحد، 
 عنا   مش وا ايعنن السياسي ةعد الظه  00 3 - باحا  00 30
 است احة لتناول وجبة الغدا  ةعد الظه  00 1 - ةعد الظه  00 3
 (تابع)ن السياسي عنا   مش وا ايعن ةعد الظه  00 8 - ةعد الظه  00 1

  1032أيلولكسبتم   11االثنني، 
 االستنتاجا  وسب  امليي قدما ةعد الظه  00 3 - باحا   00 30
 الغدا  وزيارة  ا م و  قط  الومأ للم   ا  ةعد الظه  00 1 - ةعد الظه  00 3
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 1اليميمة   
  األمـم املتحـدة الثالـش    اجتماا اي ا  ا نوميني ةشنن األعمال التحي ية مل    

 (1032أيلولكسبتم   11-12عش  ملنع اجل مية والعدالة اجلنا ية )الدوحة، 
 

 موو ة مفاايمية  
 مئدمة  

ت غ  حنومة قط    تو     ف للدول األعيا  للمشاروة   األعمال التحيـ ية   
ا يـة هبـدف وفالـة حتئيـه املـ         الفنية مل    األمم املتحدة الثالش عش  ملنع اجل مية والعدالة اجلن

 لواليت  املنومة ة  من جلنة منع اجل مية والعدالة اجلنا ية واجلمعية العامة.
وامع اجتمـاا ايـ ا  ا نـوميني ةـني  ـ ا  مـن اوموعـا  ايقليميـة وأعيـا  مـن            

ــة للمســامهة   األعمــال التحيــ ية للمــ    الثالــش عشــ  ةــ ج ا  مناقشــة عــن       منتــ  اللجن
العنا   اليت يتعني  دراجها   مش وا ايعنن  هيـدا للمـ   ، وةتـو   مسـامها   ضـا ية        

 .1031مش وا التئ ي  عن مسامهة امل    املناقشا  ةشنن  طة التنمية ملا ةعد عا  
 

 املعلوما  األساسية الفنية والواليا   
 5102خطة التنمية ملا بعد عام   

 أيــارك 38-31عشــ ين للجنــة منــع اجل ميــة والعدالــة اجلنا يــة )       الــدورة الثالثــة وال  
(، أشــار العديــد مــن املــتنلمني  ا أن املــ    الثالــش عشــ  ســينعئد مــع اســتهنل 1032 مـايو 

ومـا أقـ اوا ةـنن املـ    مـن شـنن         1031أعمال األمم املتحدة ةشنن  طة التنمية ملا ةعـد عـا    
نظــا  العدالــة اجلنا يــة مــن االضــطنا ةــدور من عــي  يــو       ــة   يــدة مــن نوعهــا  نــن  أن
 تع ي  سيادة الئانون و  دعم التنمية املستدامة.  

و  الــدورة الثالثــة والعشــ ين أييــا، أو ــت اللجنــة ةــنن يعتمــد اولــن االقتصــادي     
مــ    األمــم املتحــدة الثالــش عشــ  ملنــع اجل ميــة والعدالــة ”واالجتمــاعي مشــ وا قــ ار عنوانــ  

 (.E/CN.15/2014/L.14/Rev.1) “1031ة و طة التنمية ملا ةعد عا  نا ياجل
ــا           ــدول  األعيـ ــاعي الـ ــادي واالجتمـ ــن االقتصـ ــدعو اولـ ــ ار، يـ ــ  الئـ ــاذ ذلـ وةاختـ

واملنظمـا  الدوليـة ومجيـع أ ـحاا املصـلحة املعنـيني  ا ت ويـد منتـ  األمـم املتحـدة املعـأ            
مهة اليت مينن للم    الثالـش عشـ  أن يئـدِّمها، ةـالنظ      ةامل دِّرا  واجل مية ةةرا هم ةشنن املسا

، مــع االمتثــال 1031 ا موضــوع  ال  يســي،   النئاشــا  ةشــنن  طــة التنميــة ملــا ةعــد عــا   
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يئــد  تئ يــ ا   ا املــ       لإلجــ ا ا  الــيت أرســتها اجلمعيــة العامــة، ويطلــ   ا املنتــ  أن   
 الشنن. اوا

 
 صفه نتيجة للمؤمتروضع مشروع إعالن يعتمد بو  

، قــ ر  اجلمعيــة، و ئــا لئ اراــا    361ك86مــن قــ ار اجلمعيــة العامــة     1  الفئــ ة  
، أن يعتمــد املــ    الثالــش عشــ   عننــا واحــدا يئــد   ا جلنــة منــع اجل ميــة والعدالــة 331ك18

اجلنا ية لنـي تنظـ   يـ  وأن يتيـمن ايعـنن التو ـيا  ال  يسـية الـيت جتسـد مـداوال  اجلـ              
 ل  يع املستوى ومناقشة ةنود جدول األعمال وحلئا  العم  وتنبثه منها.ا

من ذل  الئ ار نفس ، ملبت اجلمعية العامة  ا اللجنة أن ختصـص     13و  الفئ ة  
دور ا الثالثـة والعشـ ين وقتـا وا يـا السـتع ا  التئـد  احملـ ز   األعمـال التحيـ ية للمـ              

يع الت تيبا  التنظيمية والفنية املتبئيـة   الوقـت املناسـ ، وأن    الثالش عش ، وأن تنتهي من مج
 تئد  تو يا ا  ا اجلمعية عن م يه اولن االقتصادي واالجتماعي.

و  الدورة الثالثة والعش ين، أو ت اللجنة اولن االقتصادي واالجتمـاعي ةاملوا ئـة    
عـة نتـا   مـ    األمـم املتحـدة الثـاين       متاة”على مشـ وا قـ ار لتعتمـدا اجلمعيـة العامـة عنوانـ        

ملنـع   عش  ملنع اجل مية والعدالة اجلنا ية واألعمال التحيـ ية ملـ    األمـم املتحـدة الثالـش عشـ       
 .(E/CN.15/2014/L.7/Rev.1) “اجل مية والعدالة اجلنا ية

الئــ ار، تنحــا اجلمعيــة العامــة مــع التئــدي  التئــد  احملــ ز حــ  اآلن    وةاختــاذ ذلــ   
األعمال التحي ية للم    الثالش عش  وحتيل علما  ش وا دلي  املناقشة الوي أعـدها األمـني   
العــا ، ةالتعـــاون مـــع معااــد شـــبنة ة نـــام  األمــم املتحـــدة ملنـــع اجل ميــة والعدالـــة اجلنا يـــة،     

 ة ايقليمية وللم    الثالش عش .لنجتماعا  التحي ي
 ضا ة  ا ذل ، تسلم اجلمعية ةنمهية االجتماعا  التحي ية ايقليميـة، الـيت درسـت     

البنود الفنية جلدول أعمال امل    الثالش عش  ومواضيع حلئا  العم  الـيت سـتعئد    مـارا،    
ســيعتمدا املــ     وأ ــدر  تو ــيا  عمليــة املنحــى لتنــون أساســا  ملشــ وا ايعــنن الــوي   

 الثالش عش .
عنوة على ذل ، تطل  اجلمعية  ا جلنة منع اجل مية والعدالـة اجلنا يـة أن تبـدأ، و ئـا       

ــة العامــة   ــد املوضــوا    361ك86لئــ ار اجلمعي ،    عــداد مشــ وا  عــنن قصــ  ومــوج  اسِّ
   ةفتـ ة وا يـة،   ال  يسي للمـ      اجتماعـا  تعئـداا   مـا ةـني الـدورا  قبـ  انعئـاد املـ          

ــة واملشــاورا  مــع      علــى أن ت  ــو ةعــني االعتبــار تو ــيا  االجتماعــا  التحيــ ية ايقليمي
 املنظما  والنيانا  ذا  الصلة.

http://undocs.org/ar/(E/CN.15/2014/L.7/Rev.1)
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 أهداف اجتماع اخلرباء احلكوميني  
 ي مي اجتماا اي ا  ا نوميني  ا  نني اي ا  ا نوميني من استع ا  ما يلي  
ن املسـامهة الـيت مينـن للمـ    الثالـش عشـ  أن يئـدمها          مش وا التئ ي  عـ  )أ( 

. و  ذل  الصـدد، ملبـت حنومـة قطـ   ا     1031املناقشا  ةشنن  طة التنمية ملا ةعد عا  
األمانة أن تو   مش وا التئ ي  لنجتماا، ةغية  نني اي ا  ا نوميني من التئـد  ةتعليئـا م   

وضع  ةالصيغة النها ية. وةالنظ   ا األمهيـة البالغـة يطـة    على التئ ي  ومسامها م  ي  من أج  
ــة ملــا ةعــد عــا    ــدول    1031التنمي ــ  مــن آرا  ال ــة أن يســتفاد   وضــع التئ ي ، مــن املهــم للغاي

 ؛األعيا  وأن يورد التئ ي ، ةصورة شاملة، املسا   اليت تعت اا الدول األعيا  ذا   لة
، يتـوا البلـد امليـيف عـادة زمـا  الئيـادة         و ئا للممارسة املتبعة   املاضـي  )ا( 

تنظيم مشاورا  غ  رمسية قب  انعئاد امل   ، وذل  هبـدف  عـداد مشـ وا لإلعـنن ايتـامي      
ينون أق ا ما مينـن لنوتمـال    ـورت  النها يـة. ومـن م، يتمثـ  اـدف  ضـا  الجتمـاا          

يست د  ونسـا  للمشـاورا  غـ      اي ا  ا نوميني   حتديد العنا   ال  يسية ملش وا أول
وقـ اري اجلمعيـة العامـة     E/CN.15/2014/L.7/Rev.1ال مسية. وعمن  ـا ورد   مشـ وا الئـ ار    

ــتند ايعـــنن  ا تو ـــيا  االجتماعـــا  التحيـــ ية   331ك18و  361ك86 ، ينبغـــي أن يسـ
املسامها  األ  ى الواردة من جلنة منع اجل مية والعدالة اجلنا يـة، وأن ينـون قصـ ا    و ايقليمية

 وموج ا، وأن اسد املوضوا ال  يسي للم   .
 

http://undocs.org/ar/E/CN.15/2014/L.7/Rev.1
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