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الدورة الثانية والسبعون
البند  32من جدول األعمال

القضاء على الفقر وقضااي إمنائية أخرى
تقرير اللجنة الثانية*
املقررة :السيدة ترييزا تشيبولو لوسويلي تشاندا (زامبيا)
 - ١بن ـ ــا عل ـ ــك تو ـ ــيجل املةت ـ ــة ،يف ـ ــرر اعممي ـ ــجل المام ـ ــجل ،جلس ـ ــت ا المام ـ ــجل ال ا ي ـ ــجل املمق ـ ــو ة
 ١١أيلول/سبتمرب  ،3١١٢أن تدرج جدول أعمال ورهتا ال ا يجل والسبمني البند املمنون:
”القضا علك الفقر ويفضااي إمنائيجل أخرى:
”(أ)

تنفيذ عقد األمم املتحدة ال اين للقضا علك الفقر ()3١١٢-3١١2؛

”(ب) ور املرأة

التنميجل؛

”(ج) تنميجل املوار البشريجل‘‘
وأن حتيله إىل اللجنجل ال ا يجل.
 - 3وأجــر اللجنــجل ال ا يــجل منايفشــجل مو ــوعيجل بشــهن ــذا البنــد جلســتي ا  ١3و  ١2املمقــو تني
ي ــومي  ١١و  ١3تش ـرين األول/أبت ــوبر  .3١١٢وي ــر س ــر ملنايفش ــجل اللجن ــجل للبن ــد ا ض ـرين امل ــوجزين
ذوي الصــلجل( . )١ويوجــه ات تبــاض أيضــا إىل املنايفشــجل المامــجل الــن عقــدهتا اللجنــجل جلســاهتا مــن ال ا يــجل إىل
اخلامسـجل ،املمقـو ة يـومي  3و  2تشـرين األول/أبتـوبر( .)3ويـر إ ـاتا ـذا التقريـر سـر لويفـائ ـر
اللجنجل تحقا ذا البند.
__________
* يصــدر تقريــر اللجنــجل بشــهن ــذا البنــد أربمــجل أجـزا  ،حتـ الرمــوز  A/72/424و  A/72/424/Add.1و A/72/424/Add.2
و .A/72/424/Add.3
( ،C.2/72/SR.12 )١و .A/C.2/72/SR.13
( )3ا ر  ،A/C.2/72/SR.2و  ،A/C.2/72/SR.3و  ،A/C.2/72/SR.4و .A/C.2/72/SR.5

)17-21989 (A

111217

**1721989

111217

A/72/424

-2

وللن ر

ذا البند ،با

الواثئق التاليجل ممرو جل علك اللجنجل:

البند 32
القضاء على الفقر وقضااي إمنائية أخرى
رسـالجل مررخـجل  3٢أيلول/سـبتمرب  3١١٢موج ـجل إىل األمـني المـام مـن املم ـد الـدائم وبـوا ور لـدى األمـم
املتحــدة ،ليــد إلــا اوعــرن الــوزاري الــذي اعتعمــد اتجتمــاا الســنوي اءــا ي واألربمــني لــوزرا خارجيــجل
الدول األعضا جمموعجل الـ  ،٢٢املمقو يويورك  33أيلول/سبتمرب )A/72/511( 3١١٢
رسالجل مررخجل  ٩تشرين األول/أبتوبر  3١١٢موج جل إىل األمـني المـام مـن املم ـد الـدائم لبـنلر ي لـدى
األمم املتحدة ،ليد إلا اوعـرن الـوزاري املمتمـد اتجتمـاا الـوزاري السـنوي أليفـد البلـدان منـوا ،املمقـو
يويورك  33أيلول/سبتمرب )A/72/548( 3١١٢
البند ( 32أ)
تنفيذ عقد األمم املتحدة الثاين للقضاء على الفقر ()3002-3002
تقري ـ ــر األم ـ ــني الم ـ ــام ع ـ ــن تنفي ـ ــذ عقـ ـ ــد األم ـ ــم املتح ـ ــدة ال ـ ــاين للقض ـ ــا عل ـ ــك الفق ـ ــر ()3١١٢-3١١2
()A/72/283
البند ( 32ب)
دور املرأة يف التنمية
تقرير األمني المام عن ور املرأة

التنميجل ()A/72/282

البند ( 32ج)
تنمية املوارد البشرية
تقرير األمني المام عن تنميجل املوار البشريجل

القرن اءا ي والمشرين ()A/72/292

 - ٤و اعلسـ ـ ــجل  ،١3املمقـ ـ ــو ة  ١١تش ـ ـ ـرين األول/أبتـ ـ ــوبر ،أ ىل ببيـ ـ ــان ب ـ ـ ــد مـ ـ ــن األمينـ ـ ــجل المام ـ ـ ــجل
املساعدة/انئبجل املديرة التنفيذيجل ملةتة الدعم اءةومي الدويل والشرابا اتسرتاتيجيجل التاب هليئجل األمـم املتحـدة
للمســاواة بــني اعنســني ورةــني امل ـرأة ( يئــجل األمــم املتحــدة للم ـرأة) ( إ ــار البنــد الفرعــي ( 32ب))؛ ومــديرة
شمبجل السياسا والتنميـجل امليـدان اتجتمـاعي التابمـجل و ارة الشـرون اتيفتصـا يجل واتجتماعيـجل ( إ ـار
البند الفرعي ( 32أ))؛ ومـدير مةتـة عـم ا لـق اتيفتصـا ي واتجتمـاعي وتنسـيق شـرو ه التـاب و ارة
الشرون اتيفتصا يجل واتجتماعيجل ( إ ار البند الفرعي (ج)).
 - ١و اعلسجل فس ا ،أ ىل مم ر إبوا ور و يجرياي بتمليقا و رحا أسئلجل يفام ابلر علي ا مديرة
شـمبجل السياسـا والتنميـجل امليــدان اتجتمـاعي التابمـجل و ارة الشــرون اتيفتصـا يجل واتجتماعيـجل ،واألمينــجل
المامجل املساعدة/انئبجل املديرة التنفيذيجل ملةتة الدعم اءةـومي الـدويل والشـرابا اتسـرتاتيجيجل التـاب هليئـجل
األمم املتحدة للمرأة.
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 - ٦و اعلســجل  3١املمقــو ة  ١٢تش ـرين ال ــاين /وتمرب ،أ ىل مم ــد الــوتاي املتحــدة األمريةي ــجل
ببيان تيما يتملق مبشاري القرارا املمرو جل علك اللجنجل(.)2
وج ــه الـ ـرئيق ا تب ــاض
 - ٢و اعلس ــتني  3٦و  3٢املمق ــو تني  32و  2١تشـ ـرين ال ــاين /وتمرب ،س
اللجنــجل إىل وريفــا اــرا اتجتماعــا اــري الرِّيــجل الــن عع سمم ـ ابو ةليزيــجل تق ـ والــن تضــمن الــن
الن ائي املتفق علك إ راجه موا حمد ة من مشاري القرارا املمنيجل املمرو جل علك اللجنجل(.)٤
 - 2و اعلســجل  ،3٢املمقــو ة  2١تش ـرين ال ــاين /وتمرب ،أ ىل مم ــد ز وريــجل تنــزوير البوليفاريــجل
ببيان تيما يتملق مبشاري القرارا الن اعتمدهتا اللجنجل(.)١

__________
( )2ا ر .A/C.2/72/SR.25
( )٤ا ر  A/C.2/72/SR.26و .A/C.2/72/SR.27
( )١ا ر .A/C.2/72/SR.27
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