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بةدداة  المنلماةاا الجاااةةة  الميةا ةة   لجنة  البراا  المننةة  
 على الصنيد النالمي

 الدوة  الناشا 
 2020آب/أغسطس  7-5نيويورك، 

 *من جدول األعمال المؤقت 12البند 
األطا القا م ة  والسةةااةاةة ب بما  ي كل  

 المسائل المتصل  بالرةا اا الماجعة 
   

 األطا القا م ة  والسةاااةة ب بما  ي كل  المسائل المتصل  بالرةا اا الماجعة   
  

 اذكا  ان األاا   الناا   
 

ء انتـعاة لإـنه اللبااو المانـجه ـلة ارة الما ومـا  الإ اا ـجه الم ـانـجه   تتشــــــــــــــامة األمـاـنه الاـامـه ـلنة توجـرا
ــاتجه   ارة ع ى الصــــــــــــايد ال ــجا ــــــــــ ة الفايق الاامل الماني لاألطا القانونجه والســــــــــ االمي إلى التقايا الذي أعدر

الما وما  الإ اا جه الم انجه، والذي  ــيتاع ع ى الصــفحه الشــع جه صا  الصــ ه ل إنه اللبااو لال  ه التي ق در  
ــا  ق    (. وال إنـــه مـــدعورة  /http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Sessionبهـ

إلى ا حـاطـه ع مـاا لـالتقايا وإلى إبـداو رأيهـا  ي الترقـد  الـذي أحاقة الفايق الاـامـل اــــــــــــــمن جهو ة المبـذولـه 
الم انجه، لما  ي صلك المســا ل المتصــ ه  ي إ ارة الما وما  الإ اا جه   لماالإه المســا ل القانونجه والســجا ــاتجه

 لالبجانا  الماجعجه.
 

 امجز التقايا  
ــه الماقو ة  ي نيويورك  ي الفتاة من   ــاـ ــا ـــــــــــ ــا التـ ــه اللبااو،  ي  ورتهـ ــد  لإنـ  آب/ 9إلى  7اعتمـ

، الذي أشـار   جء م  التقديا إلى مسـاةمه الفايق الاامل  ي واـ   ليل تنفيذ 9/110، المقار  2019 أغسـطس
التوجيها  والتدابيا ”ا طار المتكامل ل ما وما  الإ اا جه الم انجه، و ي صلك الصـــــد ، رحبت لالواجقه المانونه  

يســتند إليها ةذا المسـار   والتي  “: المســا ل الســجا ــاتجه والقانونجه2الموصـى بها المتســقه م  المســار ات ــتااتجإي  
ات تااتجإي. وتحظت أيضا التقد  المحاق  ي  را ه حاله ات تلدا  التي وااها الفايق الاامل وقجامء لةعدا  
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أجل واـــــ  وتقديم التوججء المتا ق   كتاب أبجض لماالإه المســـــا ل والنتا س المســـــتل صــــه من  را ـــــه الحاله من
طايقه متكام ه لما ي فل تنفيذ ا طار بنإاع. وط  ب إلى الفايق الاامل أيضــا لاتعتعارا  القانونجه والســجا ــاتجه ل

 النظا  ي مسنله الوصايه والس طه ع ى البجانا  الإ اا جه الم انجه.

ويااض الفايق الاامل،  ي تقاياة، ما وما  عما أحاقة من تقد  وما يضــــط   لء من أنشــــطه، لما  
ــتكمال اتالء األبجض ــاتجه والقانونجه لتوا ا الما وما  الإ اا جه    ي صلك إعدا  وا ــــ ــجا ــــ المتا ق لالإوانب الســــ

الم انجه. ويتضــمن الكتاب األبجض، الذي يقدم  اواجقه ما وما  أ ــا ــجه ل تقايا، النتا س النها جه المنب قه عن 
لالمســـــــار    را ـــــــه حاله ات ـــــــتلدا ، ويواـــــــا وياتمد تطبيق النهس الوار  وصـــــــفء  ي  ليل التنفيذ  جما يتا ق

 ، لما  ي صلك لاض المسا ل السجا اتجه والقانونجه الماقدة التي تم التطاق إليها.2ات تااتجإي 

ــا،  ي تقاياة، لمحـه عـامـه عن أنشــــــــــــــطـتء المقارة ل فتاة    2021-2020ويـقد  الفايق الاـامـل أيضــــــــــــ
اا جه الم انجه ولدعم تنفيذ لماالإه المســــــــــا ل القانونجه والســــــــــجا ــــــــــاتجه الماقدة  ي مإال إ ارة الما وما  الإ 

ا طـار المتكـامـل ل ما ومـا  الإ اا ـجه الم ـانـجه. و ي ةـذا الصــــــــــــــد ، يطـ ب الفايق الاـامـل موا ـقه ال إـنه ع ى 
ت ييا ا مء إلى الفايق الاامل الماني لالسجا ا  واألطا القانونجه   ارة الما وما  الإ اا جه الم انجه، وصلك 
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