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 دورة استثنائية
     2021أيار/مايو  7فيينا، 

 جدول األعمال المؤقت المشروح    
  

 جدول األعمال المؤقت  
 
 المسائل التنظيمية: -1

 افتتاح الدورة االستثنائية للمؤتمر؛ )أ( 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. )ب( 

ــا ، الم رر ع د ا ف   -2 ــتثنائية للأملية الحامة مس أجل ممافحة الهســــــ ــيرةة للدورة االســــــ األعمال التحضــــــ
 ؛2021حزةران/يونيه  4إلى  2الهترة مس 

 النظر ف  اإلعالن السياس  الذي سيحتمد خالل الدورة االستثنائية؛ )أ( 

 النظر ف  أي مسائل أخرى. )ب( 

 اعتما  الت رةر. -3
  

 الشروح  
 المسائل التنظيمية -1 

 افتتاح الدورة االستثنائية للمؤتمر )أ( 

 63                                                         ، اتهاقية األمم المتحدة لممافحة الهســـــا ، الت  تنمـــــ  الما ة  58/4اعتمدت الأملية الحامة، بم تضـــــى قرار ا  
                                                                                               منهـا مؤتمرا  لـلدول األاراف ف  االتـهاقـية مس أجـل تحســــــــــــــيس ـقدرة اـلدول األاراف وتحـاونهـا على تح ي  األ ـداف 

 المبينة ف  االتهاقية ومس أجل تمأيع تنهيذ ا واستحراضه. 

ــتثنائية للمؤتمر ف  الوقن والممان والمدة الت   مس النظام الداخل  للمؤتمر، 4ووف ا للما ة  يأوز ع د  ورات اســــــ
 يته  عليها المؤتمر.  

http://undocs.org/ar/A/RES/58/4
http://undocs.org/ar/A/RES/58/4
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، أن يح ــد  ورة اســــــــــــــتثنــائيــة ب ر  إقرار اإلعالن 74/276والبــن الأمليــة الحــامــة إلى المؤتمر، ف  قرار ــا 
 لتحتمده ف   ورتها االستثنائية المتحل ة بممافحة الهسا .                            السياس  إلحالته الح ا  إليها

ــيت ذ ا  ــع للمؤتمر أن ينظم جميع اإلجراتات الت  سـ ــه، البن الأملية الحامة إلى الممتل الموسـ وف  ال رار نهسـ
ا                                                                                                    المؤتمر ف  إاار التحضير للدورة االستثنائية وأن يضع، بالتماور مع الدول األعضات، خطة عمل وجدوال  زمني  

ع، ف  اجتماعاته المح و ة ف                                                                                                 للمضـــ  قدما بالممـــاورات حول ممـــرول اإلعالن الســـياســـ . وواف  الممتل الموســـ 
، على خطة الحمل والأدول الزمن  لألعمال التحضــيرةة للدورة االســتثنائية، بما ف  تلر تارةع انح ا  2020عام 

 الدورة االستثنائية للمؤتمر.
  

 نظيم األعمالإقرار جدول األعمال وت )ب( 

، تنظيم األعمــال 74/276مس النظــام الــداخل  للمؤتمر وقرار الأمليــة الحــامــة  8                          أعــدت األمــانــة، وف ــا  للمــا ة 
 الم ترح.  

لموار                                                                                     وال صــــــــــد مس تنظيم األعمال  و تيســــــــــير النظر ف  حنو  جدول األعمال ف  حدو  الوقن الم صــــــــــ   وا
المتاحة للمؤتمر. وســوف تســمم الموار  المتاحة للمؤتمر ف   ورته االســتثنائية بح د جلســتيس، مع توفير الترجمة 

 المهوةة حل ات األمم المتحدة الرسمية السن. 
  

األعمال التحضيرية للدورة االستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد، المقرر عقدها في الفترة  -2 
 2021حزيران/يونيه  4إلى  2من 

 النظر في اإلعالن السياسي الذي سيعتمد خالل الدورة االستثنائية )أ( 

 النظر في أي مسائل أخرى  )ب( 

ــ ن 2021، أن تح د ف  النصـــــــم األول مس عام  191/ 73قررت الأملية الحامة، ف  قرار ا  ــتثنائية لها بمـــــ ،  ورة اســـــ
ــا  أن  ــا  وممافحته وتوايد التحاون الدول . وقر رت الأملية الحامة أيضـــ                                                                                                                  التحديات ال ائمة والتداحير الرامية إلى منع الهســـ

                                                                                   ثنائية، إعالنا ســياســيا موجزا وعمل  المنحى، ي ت ه  عليه مســو ا حتواف  ايرات ف  مهاوضــات تحتمد، ف  تلر الدورة االســت 
حمومية  ولية حرعاية المؤتمر. وعالوة على تلر،  عن الأملية المؤتمر إلى أن يتولى زمام قيا ة الحملية التحضـــــيرةة  

ــتثنائية حتناول جميع األمور التنظيمية والموضـــــو ية ف  م  داوالت مهتوحة، والبن إلى ممتل األمم المتحدة  للدورة االســـ
 المحن  بالم درات والأرةمة أن يوفر ضروب ال برة الهنية والدعم الت ن  الالزمة.  

تحل ة بممافحة الهسـا ، ، ف  الترتيوات التنظيمية لدورتها االسـتثنائية الم74/276وبتن الأملية الحامة، ف  قرار ا  
ــتثنائية حتناول جميع األمور  وكررت  عوتها للمؤتمر إلى أن يتولى زمام قيا ة الحملية التحضــــــــــــيرةة للدورة االســــــــــ
                                                                                                  التنظيمية والموضــــو ية ف  مداوالت مهتوحة؛ والبن إلى المؤتمر أن يحد، ف  الوقن المناســــل، إعالنا  ســــياســــي ا 

ــو ا حتواف  ايرات ف  مهاوضــــــــــات حمومية  ولية ت ح د تحن رعاية المؤتمر                                 موجزا  وعمل  المنحى ي ت ه  عليه                                                                    مســــــــ
 لك  تحتمده الأملية الحامة ف   ورتها االستثنائية.

وف  ال رار نهسـه، كررت الأملية الحامة الت ييد على أ مية االضـطالل بحملية تحضـيرةة لـاملة للأميع تتضـمس  
 د ثالثة اجتماعات حيس الدورات كحد أقصـى، حسـل االقتضـات، ممـاورات فنية مسـتضيضـة، و عن المؤتمر إلى ع

                                                                                             للمضـــــــ  قدما  حتلر الممـــــــاورات. ولـــــــأحن الأملية الحامة الهيتات والكيانات والوكاالت المت صـــــــصـــــــة التابحة 
لمنظومــة األمم المتحــدة والمنظمــات الــدوليــة والمنظمــات اإلقليميــة تات الصــــــــــــــلــة والمأتمع المــدن  واألوســـــــــــــــا  

ــيرةة، األيا يمية وأ ــا مة كاملة ف  الحملية التحضــــــ ــا مة مســــــ ــلحة المحنييس ايخرةس على المســــــ ــحاب المصــــــ صــــــ

http://undocs.org/ar/A/RES/74/276
http://undocs.org/ar/A/RES/74/276
http://undocs.org/ar/A/RES/74/276
http://undocs.org/ar/A/RES/74/276
http://undocs.org/ar/A/RES/73/191
http://undocs.org/ar/A/RES/73/191
http://undocs.org/ar/A/RES/74/276
http://undocs.org/ar/A/RES/74/276
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ل واعـد النظـام الـداخل  تات الصــــــــــــــلـة والحرف المتوع، والبـن إلى ممتـل األمم المتحـدة المحن  بـالم ـدرات        وف ـا  
أن تتناولها الأملية  والأرةمة أن يأمع  ذه المســا مات، بما ف  تلر التوصــيات المحد ة بمــ ن المســائل الم رر

ف   ورتها االســــــــــــتثنائية تلر، وأن يطلع المؤتمر عليها. وقد أتيحن جميع المســــــــــــا مات ف  الموقع اإللكترون :  
www.ungass2021.org . 

، إت الحظـن ب ل  الحـاـلة المتحلـ ة بأـائحـة مر  74/568وعالوة على تـلر، قررت الأملـية الحـامـة، ف  م رر ـا 
ــا )يوفيـــد ــائيـــة ف  الهترة مس 19-فيروس كورونـ ــد الـــدورة االســــــــــــــتثنـ ، حـــدال 2021حزةران/يونيـــه  4إلى  2(، ع ـ

 . 2021نيسان/أحرةل  28إلى  26 مس

 ولرل المؤتمر، حدعم مس الممتل الموسع، ف  عملية ممثهة حهدف إعدا  اإلعالن السياس .

، حدأ المؤتمر الحمل على ممــــــرول أول  أعده الميســــــران الممــــــاركان للممــــــاورات غير 2020آب/أغســــــط   وف  
، 74/276ممتل الموســـع وف ا ل رار الأملية الحامة  ن عينهما الان الســـياســـ ، اللذالرســـمية بمـــ ن ممـــرول اإلعال

ــول تهاو  خالل فترة ما حيس الدورات، وســــــــوف ي حر  على المؤتمر ف                                                                                            حدعم مس األمانة. وكان الن  موضــــــ
لتحتمده ف   ورتها االســتثنائية الحامة                                                                     ورته االســتثنائية لك  ي ر ه. وســيحال اإلعالن الســياســ  الح ا إلى الأملية  

 لمتحل ة بممافحة الهسا .ا
  

 اعتماد التقرير -3 

 مس المتوقع أن يحتمد المؤتمر، ف  األغلل باست دام إجرات المواف ة الصامتة، ت رةرا عس  ورته االستثنائية.
  

https://ungass2021.unodc.org/ungass2021/index.html
http://undocs.org/ar/A/RES/74/276
http://undocs.org/ar/A/RES/74/276
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 المرفق 
 تنظيم األعمال المقترح    

 
 الحنوان أو الوصم حند جدول األعمال  التوقين التارةع

 افتتاح الدورة االستثنائية للمؤتمر  )أ(  1 00/13-00/11 أيار/مايو 7الأمحة،     

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب(  1  

األعمال التحضيرةة للدورة االستثنائية للأملية الحامة مس   2  
  4إلى    2أجل ممافحة الهسا ، الم رر ع د ا ف  الهترة مس  

   2021حزةران/يونيه  

النظر ف  اإلعالن السياس  الذي سيحتمد خالل الدورة  )أ(  2  
 االستثنائية 

 النظر ف  أي مسائل أخرى  )ب(  2  

األعمال التحضيرةة للدورة االستثنائية للأملية الحامة  2 00/15-00/17 
 2مس أجل ممافحة الهسا ، الم رر ع د ا ف  الهترة مس 

 )تابع( 2021حزةران/يونيه  4إلى 

 اعتما  الت رةر 3  
 


