
 
 

  متحدث الرمسي بإسم رئيس اجلمعية العامةبيان منسوب لل

  م٢٠١٥أبريل نيسان/ ١٢ ،نيويورك

  

 مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشريلقي خطابا أمام الرئيس سام كوتيسا 

  الدوحةيف ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

 أمري دولة قطر ،صاحب السمو الشيخ/ متيم بن محد آل ثاين ويلتقي

  

  

مع صاحب السمو الشيخ/ متيم بن ، رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة، اجتماعا ثنائيا / سام كاهامبا كوتيساالسيد سعادةعقد 

 الدكتور/ خالد معاايل . وقد حضر اللقاءملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةبل إفتتاح مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر قمحد آل ثاين، أمري دولة قطر

  .بن حممد العطية وزير خارجية قطر

  

األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية  ؤمترمل الشكر اىل أمري دولة قطر على إستضافتها يساكوتالرئيس  وخالل اللقاء وجه سعادة

  .ية العامةالدورة التاسعة والستني للجمعوخاصة ألنشطة املتحدة لعمل األمم دعم حكومة قطر املتواصل ووالعدالة اجلنائية 

  

جدول أعمال التنمية ملا بعد ءا من للجعية العامة بد ٦٩ال جدول أعمال الدورةوجهات النظر بشأن أولويات اجلانبان وقد تبادل 

الضوء على أمهية احلكم الرشيد سلط اجلانبان  واليت من شأا أن تعود بفوائد ملموسة يف حتسني سبل العيش للجميع. كما ٢٠١٥عام 

ناقش الطرفان  . كماخالل شهر يوليو املقبل يف أديس أبابا واملقرر عقدهمن املؤمتر الثالث لتمويل التنمية  اخلروج بنتائج إجيابية اىلواحلاجة 

بني  عددا من القضايا األخرى كتغري املناخ والذي يعترب أحد القضايا اجلوهرية، اىل جانب أمهية حشد اجلهود لتمكني املرأة وحتقيق املساواة

مات اإلقليمية، وتبادل وجهات النظر حول ناقش الرئيس كوتيسا وأمري دولة قطر سبل تعزيز التعاون بني األمم املتحدة واملنظجلنسني. كما ا

  تفعيل اجلمعية العامة وإصالح جملس األمن.السالم و أمهية حل الرتاعات سلميا وبناء

  

اليت طالت أحناء خمتلفة يف العامل واليت تستدعي من الدول األعضاء املشاركة يف إجياد حل اهلجمات اإلرهابية  كما أدان اجلانبان

 ٢١ يستضيفها يوميأمري دولة قطر على املناقشة املواضيعية اليت سبإطالع الرئيس كوتيسا ملواجهة التطرف وتعزيز مكافحة التعصب، وقام 

املمثل كي مون، األمني العام لألمم املتحدة، وسعادة السيد/ ناصر بن عبدالعزيز النصر،  بالتعاون مع السيد باناجلمعية العامة أبريل ب ٢٢و 

تعزيزالتسامح واملصاحلة: تعزيز جمتمعات سلمية وشاملة ملكافحة التطرف موضوع "حول وذلك السامي لألمم املتحدة لتحالف احلضارات، 

   ".العنيف

 
 
 



 
  

  والعدالة اجلنائيةملنع اجلرمية الثالث عشر إفتتاح املؤمتر 

  

كبار عدد من  حضرهوويف كلمته أمام اجللسة العامة للمؤمتر الذي ترأسه معايل الشيخ/ عبداهللا بن ناصر بن خليفة آل ثاين 

سعادة/ بان كي مون، األمني العام لألمم املتحدة وسعادة السيد/ مارتن ساجدك، رئيس الس االقتصادي  فيهم، الشخصيات، مبن

خدرات واالجتار جتارة املالعصابات اإلجرامية أو عن واالجتماعي، قال السيد/ كوتيسا " سواء كنا نتحدث عن العنف املسلح الذي ترتكبه 

العابرة للحدود  الفساد أو غري ذلك من أشكال اجلرمية املنظمةو اإللكترونية اإلرهاب أو اجلرائمبالبشر واالجتار يف األعضاء البشرية و

  اليت ترتكب هذه اجلرائم." اجلماعاتالشبكات ووتفكيك هنالك ما يدعونا اىل االصرار على تعزيز العمل الدويل ملكافحة فإن الوطنية، 

  

يسودها العدل واإلزدهار جمتمعات سلمية  املمكنة إلقامة "بذل كل اجلهود علىرئيس اجلمعية العامة الدول األعضاء حث قد و

، والتصدي للتهديدات اليت تقوض تلك اتمعات السيما اجلرمية املنظمة العدالة اجلنائية ومنع اجلرميةوقواعد ومعايري من خالل تعزيز نظم 

  العابرة للحدود الوطنية واالجتار غري املشروع والفساد".

  

بشأن  ٢٠١٥فرباير  شهر اجلمعية العامة يف سعادة الرئيس كوتيسا اىل املناقشة املواضيعية رفيعة املستوى اليت عقداأشاز ما ك

من أجل حتقيق وعود التنمية املستدامة، جيب  ، مؤكدا على أنه٢٠١٥دمج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال التنمية ملا بعد عام 

نظم العدالة اجلنائية والتمسك  تنعم باألمن والسالم وذلك من خالل تعزيز سيادة القانون وتقويةجمتمعات  وجود األعضاء ضمانعلى الدول 

  باملبادىء األساسية للعدالة واالنصاف واملساواة.


