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البند  2من جدول األعمال
إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى

جـــدول األعمـــال املدـــرو لـــدورة اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي
لعام 2016
أقـــرجمل اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي
املؤقت لدورته لعام .2016

م ـــرر  202/2016جـــدول األعمـــال

ويتضــمن الفــرا األول مــن اــث الواي ــة قائمــة بنــود جــدول أعمــال دورة اجمللــس
لعــام  .)E/2016/1( 2016ويتضـــمن الفــرا اللـــا الدــرو املتعل ـــة ــالبنود .وال صـــد مـــن
الدرو او ت دمي حملة تارخيية عن كل نـد علـح ةـدة وارةـارة ةيلمـا لـ م إ الواـائ الـ
ستتا أاناء الدورة .وال تتضمن اث الواي ة البنود ال ينظر فيها اجمللس مرة كل سنتني(.)1
ول ــد أقــر اجمللــس قــرار  1/2016ترتيبــاع عمــل دورتــه لعــام  2016الــ
تتضــمن اجتماعــاع التنســي واردارة واجل ـ ء املتعل ـ األ دــنة التنفيثيــة مــن أجــل التنميــة
واجل ء املتعل التكامل واجل ء املتعل الدؤون ار سا ية واجلـ ء الرفيـا املسـتوى واملنتـدى
السياسي الرفيا املستوى املعين التنمية املستدامة الثي يع د رعاية اجمللس.
__________
( )1املي ا ية الرب اجمية امل ترةة لفترة السنتني التاليـة و ر ـاما األمـم املتحـدة املدـترين املعـين فـ ومل ـ املناعـة
البدرية ومتالزمـة ـ املناعـة املكتسـي/اريدز وجـدول املـؤمتراع واالجتماعـاع امليـدا ني االقتصـادي
واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما ومنتدى األمم املتحـدة املعـين البا ـاع و ـل البضـائا ا نـرة ومعااـد
البحث والتدريي التا عة لألمم املتحدة.
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ومن امل مـا أن يواصـل جملـس األمـن يـديث ترتيبـاع عملـه لـدورة عـام  2016مـن
أجــل تن ــيم مواعيــد عــ االجتماعــاع كمــا كــان قــد قرراــا ــادا األمــر قـــرار
 1/2016وإدراج االجتماعاع اراضـافية علـح النحـو الـثي بلبتـه اجلمعيـة العامـة قراراهتـا
 313/69املتعل خبنة عمل أديس أ ا ا الصادرة عن املؤمتر الـدوا اللالـث لتمويـل التنميـة و
 1/70املتعل خبنة التنمية املسـتدامة لعـام  2030و  192/70املتعلـ تا عـة املـؤمتر الـدوا
لتمويل التنمية.
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أوال  -جدول أعمال دورة عام 2016

()2

-1

ا تخاب املكتي.

-2

إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.

-3

ر اما العمل األساسي للمجلس.

-4

اال تخا اع والترةيحاع وإقرار الترةيحاع والتعييناع.

-5

اجل ء الرفيا املستوى:
(أ)

االجتمـــاا الـــوزاري للمنتـــدى السياســـي الرفيـــا املســـتوى املعـــين التنميـــة
املستدامة الثي يُع د رعاية اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛

(ب) احلـوار الرفيــا املســتوى الــثي يُع ــد مـا املؤسســاع املاليــة والتجاريــة الدوليــة
دأن السياساع العامة؛

-6
-7

(ج)

منتدى التعاون ارمنائي؛

(د)

املناقدة املوااضيعية.

املنتدى السياسي الرفيا املستوى املعين التنميـة املسـتدامة الـثي يع ـد رعايـة اجمللـس
االقتصادي واالجتماعي.
األ دنة التنفيثية ال تضنلا هبا األمم املتحدة
(أ)

متا عة توصياع اجلمعية العامة واجمللس

جمال التعاون ارمنائي الدوا:
جمال السياساع العامة؛

(ب) ت ارير اجملالس التنفيثية لرب اما األمم املتحدة ارمنائي/صندوق األمـم املتحـدة
للســكان/مكتي األمــم املتحــدة ــدماع املدــاريا ومنظمــة األمــم املتحــدة
للنفولة وايئة األمم املتحدة للمساواة ني اجلنسني ومتكـني املـرأة و ر ـاما
األغثية العاملي؛
(ج)
-8

اجل ء املتعل التكامل.

-9

املساعدة االقتصادية ا اصة واملساعدة ار سا ية واملساعدة البواية

__________
( )2علح النحو املبني
16-00374

التعاون فيما ني لدان اجلنوب من أجل التنمية.
ةاالع الكوارث.
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 - 10دور منظومــة األمــم املتحــدة تنفيــث ارعــالن الــوزاري الصــادر عــن اجل ـ ء الرفيــا
املستوى من دورة اجمللس االقتصادي واالجتماعي املواضوعية.
 - 11تنفيث ومتا عة تائا املؤمتراع الرئيسية ومؤمتراع ال مة ال تع داا األمم املتحدة:
(أ)

متا عة املؤمتر الدوا لتمويل التنمية؛

(ب) اســــتعران وتنســــي تنفيــــث ر ــــاما العمــ ـل لصــــال أقــــل البلــــدان منــــوا
للع ــــــد .2020-2011
 - 12مسائل التنسي والرب اما ومسائل أخرى:
(أ)

ت ريرا ايئ التنسي ؛

(ب) اربار االستراتيجي امل تر للفترة 2019-2018؛
مجيا سياساع منظومة األمم املتحدة و راجمها؛

(ج)

تعميم مراعاة املنظور اجلنسا

(د)

الرب اما النويل األجل لت دمي الدعم إ ااي ؛

(اـ)

البلدان األفري ية ا ارجة من الزناا؛

(و)

الوقاية من األمران غ املعدية ومكافحتها؛

 - 13تنفيــــث قــــراراع اجلمعيــــة العامــــة  227/50و  12/52ــــاء و  270/57ــــاء
و  265/60و  16/61و  290/67و .1/68
 - 14تنفيــث الوكــاالع املتخصصــة واملؤسســاع الدوليــة املرتبنــة ــاألمم املتحــدة رعــالن
منم االست الل للبلدان والدعوب املستعمرة.
 - 15التعاون ارقليمي.
 - 16اال عكاســاع االقتصــادية واالجتماعيــة لالةــتالل ارســرائيلي علــح األةــوال املعيدــية
للدعي الفلسنيين األرن الفلسنينية احملتلـة ـا فيهـا ال ـدمل الدـرقية وللسـكان
العرب اجلوالن السوري احملتل.
 - 17املنظماع غ احلكومية.
 - 18املسائل االقتصادية والبيئية:
(أ)

التنمية املستدامة؛

(ب) تسخ العلم والتكنولوجيا ألغران التنمية؛
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(ج)

ارةصاءاع؛

(د)

املستوبناع البدرية؛

(اـ)

البيئة؛

(و)

السكان والتنمية؛

(ز)

اردارة العامة والتنمية؛
املسائل الضريبية؛

( )

التعاون الدوا

(ط)

رسم ا رائط؛

(ي)

املرأة والتنمية؛

(ين)

ت دمي املساعدة إ الدول اللاللة املتضررة من تنبي اجل اءاع.

 - 19املسائل االجتماعية ومسائل ة وق ار سان:
(أ)

النهون املرأة؛

(ب) التنمية االجتماعية؛
(ج)

منا اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

(د)

املخدراع؛

(اـ)

مفون األمم املتحدة السامي لدؤون الالجئني؛

(و)

ة وق ار سان؛

(ز)

املنتدى الدائم املعين ضايا الدعوب األصلية؛

( )

التنفيث الدامل رعالن و ر اما عمل دير ان.

اا يا  -الدرو
 - 1ا تخاب املكتي
عمــــال ــــرار اجلمعيــــة العامــــة  1/68يــــدجملد ر ــــاما عمــــل اجمللــــس االقتصــــادي
واالجتماعي دورة تبدأ متوز/يوليه وتنتهي متوز/يوليه الثي يليه .وتكون مـدة عضـوية
أعضاء اجمللس (املكتي) لدورة عام  2016من تاريخ ا تخـاهبم إ ةـني ا تخـاب مـن خيلفهـم
16-00374
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وف ــا للمــادة  19مــن النظــام الــداخلي للمجلــس .ووف ــا لنظــام التنــاوب اجلبــرا العــادل ــني
اجملموعاع ارقليمية ةـبل منصـي الـرئيس ينببـي أن يكـون رئـيس اجمللـس دورتـه لعـام
 2016مــن دول آســيا ومنن ــة احملــيط ا ــادا .وسـيُنتخي ــواب رئــيس اجمللــس األر عــة مــن
اجملموعاع ارقليمية األر عة األخرى.
وقـــرر اجمللـــس م ـــرر  200/2016ـــاء أن ينتخـــي الت كيـــة أو جـــون مـــن
مجهورية كوريا رئيسا للمجلس وفريدريك موسيوا ماكامورِ ةـافا مـن زمبـا وي وفالدميـ
درو نياين من كرواتيا وماريا كريسـتينا سـفال مـن األرجنـتني و ـول سـيبر مـن سويسـرا
وا ا لرئيس اجمللس دورته لعام .2016
وقرر اجمللس م رر  200/2016اء أن ينتخي الت كيـة سـفني يورغنسـن مـن
إستو يا ويورغ الو ر من سويسرا ائبني لـرئيس اجمللـس وذلـك رمتـام فتـرة عضـوية فالدميـ
درو نياين (كرواتيا) و ول سيبر (سويسرا) علح التواا.
وقرر اجمللس م رر  200/2016جيم أن ينتخـي الت كيـة ايكتـور أليخا ـدرو
املـا سـ ا مـن انـدورامل ائبـا لـ رئيس اجمللـس رمتـام فتـرة عضـوية ماريـا كريسـتينا سـفال
(األرجنتني).
و نــاء علــح توصــية الــرئيس ــت اجمللــس
ا اصة للمكتي دورة عام .2016

م ــرر 203/2016

املســؤولياع

الواائ
ال يتطلب هذا البند أي وثائق.

 - 2إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
اجللسة األو من جلساع دورة اجمللس لعام  2016املع ودة يوم  24متوز/يوليـه
 2015أقر اجمللس جدول األعمال املؤقت ث الدورة (م رر اجمللس .)202/2016
الواائ
جدول األعمال املؤقت ()E/2016/1
واائ ر اما العمل املؤقت للمجلس االقتصادي واالجتماعي لعام )E/2016/2( 2016
جدول األعمال املدرو لدورة اجمللس االقتصادي واالجتماعي لعام )E/2016/100( 2016
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 - 3ر اما العمل األساسي للمجلس
عمال رار اجمللـس  77/1988املتعلـ تندـيط اجمللـس ي ـوم الـرئيس التعـاون مـا
أعضاء املكتي اآلخرين الترتيي رجراء مداوراع ما أعضاء اجمللس دأن مدروا ر ـاما
العمل وي دم م ترةاع هبثا الدأن لينظر فيها اجمللس.
وعمال رر اجمللس  206/2006دـأن تكييـع عمـل اجمللـس يع ـد رئـيس اجمللـس
مداوراع للمجلس علح أسامل ما او متا من أجل تكييع تنظيم أعماله وأسـاليي عملـه
الراانـــة وف ـــا لألةكـــام املنصـــوا عليهـــا قـــراراع اجلمعيـــة العامـــة  1/60و 16/61
و .1/68
الواائ
مل يطلب إعداد أي وثائق مسبقة.

 - 4اال تخا اع والترةيحاع وإقرار الترةيحاع والتعييناع
يضا اجمللس اجلدول ال مين لال تخا اع الرامية إ مـلء الدـواغر الـ تنـرأ
الفرعية أاناء اجتماعاع التنسي واردارة للدورة.

ايئاتـه

الواائ
ةرو اال تخا ـاع والترةـيحاع وإقـرار الترةـيحاع والتعيينـاع
للمجلس االقتصادي واالجتماعي ()E/2016/1/Add.1

ا يئـاع الفرعيـة

ا تخـــــاب أعضـــــاء اللجـــــان الفنيـــــة التا عـــــة للمجلـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي
( E/2016/9واراضافاع)

 - 5اجل ء الرفيا املستوى
قررع اجلمعية العامة قراراا  1/68أن يع د اجل ء الرفيا املسـتوى متوز/يوليـه.
وستواصــل االاضــنالا هــام اجل ـ ء الرفيــا املســتوى للمجلــس علــح النحــو املنصــوا عليــه
قراراع اجلمعية العامة  264/45و  162/48و  227/50و .16/61
وعمال رار اجلمعيـة العامـة  1/68يع ـد اجمللـس ةـوارا سـنويا مـا األمنـاء التنفيـثيني
للجان ارقليمية.
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وبلــي اجمللــس قــرار  11/2015إ جلنــة السياســاع ارمنائيــة أن تتــدارمل
دورهتــا اللامنــة عدــرة ( 18-14آذار/م ـارمل) املواضــوا الســنوي لــدورة اجمللــس لعــام 2016
وأن ت دِّم توصياع دأ ه.
وقـــرر اجمللـــس قـــرار  203/2015أن يكـــون مواضـــوا دورة عـــام  2016اـــو
”تنفيث خنة التنمية ملا عد عام  :2015اال ت ال من قنا االلت اماع إ ي ي النتائا“.
الواائ
ت ريــر جلنــة السياســاع ارمنائي ـة عــن دورهتــا اللامنــة عدــرة (( )E/2016/33امللح ـ رقــم )13
(قراراع اجمللس ( 1079د )39-و  46/1998و )11/2015
ت رير األمني العام عن تنفيث خنة التنمية ملا عد عام  :2015اال ت ال مـن قنـا االلت امـاع إ
ي ي النتائا (قرار اجلمعية العامة  1/68وم رر اجمللس )203/2015
(أ) االجتماا الوزاري للمنتدى السياسـي الرفيـا املسـتوى املعـين التنميـة املسـتدامة الـثي
يُع د رعاية اجمللس االقتصادي واالجتماعي
عمــال ــالف رة ( 11ج) مــن مرفــ قـــرار اجلمعيــة العامــة  1/68يُع ــد االجتمـــاا
الـوزاري للمنتــدى السياســي الرفيــا املسـتوى املعــين التنميــة املســتدامة علـح مــدى االاــة أيــام
رعاية اجمللس خالل اجل ء الرفيا املستوى من دورة اجمللس.
الواائ
املوج التنفيثي لتقرير التنمية املستدامة على الصعيد العاملي (قرار اجلمعية العامة )1/70
الت رير املرةلي لألمني العام عن أاداف التنمية املستدامة (قرار اجلمعية العامة )1/70
(ب) احلــوار الرفيــا املســتوى الــثي يع ــد مــا املؤسســاع املاليــة والتجاريــة الدوليــة دــأن
السياساع العامة
وف ا ل راري اجلمعية العامة  162/48و  16/61يع د اجمللس خـالل اجلـ ء الرفيـا
املســتوى مـــن دورتـــه ةـــوارا رفيـــا املســـتوى جمـــال السياســـاع مـــا الر ســـاء التنفيـــثيني
للمؤسساع املالية والتجارية الدولية دأن التنوراع احلالية االقتصاد العاملي.

8/36

16-00374

E/2016/100

الواائ
دراسة احلالة االقتصادية واالجتماعيةة العةامل ( )E/2016/50( 2016/2015قـرارا اجلمعيـة
العامة ( 118د )2-و  180/52وقرار اجمللس )50/1983
احلالة والتوقعات االقتصادية
اجمللس )52/1990

العامل لعام ( 2016قـرار اجلمعيـة العامـة ( 118د )2-وقـرار

(ج) منتدى التعاون ارمنائي
عمــال ــراراع اجلمعيــة العامــة  1/60و  16/61و  1/68يع ــد اجمللــس منتــدى
التعاون ارمنـائي الرفيـا املسـتوى كـل سـنتني السـتعران االاااـاع السـائدة جمـال التعـاون
ارمنــائي الــدوا ــا ذلــك االســتراتيجياع والسياســاع والتمويــل وزيــادة االتســاق ــني
األ دنة ارمنائية ال يضنلا هبا خمتلع الدركاء التنمية وتع ي الصالع ني أعمال األمـم
املتحدة املتعل ة واضا املعاي وأعما ا التنفيثية.
الواائ
ت رير األمني العام عـن ااااـاع التعـاون ارمنـائي الـدوا والت ـدم احملـرز فيـه (قـراراع اجلمعيـة
العامة  1/60و  16/61و )1/68
(د) املناقدة املوااضيعية
عمــال ــراراع اجلمعيــة العامــة  1/60و  16/61و  1/68يواصــل اجمللــس تع ي ـ
احلــوار العــاملي وســائل منــها تــدعيم الترتيبــاع ال ائمــة ــا ذلــك إجــراء مناقدــة موااضــيعية
ملسألة ا صلة امليدا ني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما ي رراا اجمللس اسـتنادا
إ ت رير ي دمه األمني العام.
ومن امل ما أن ي رر اجمللس موعد الةـ مواضـوا املناقدـة املوااضـيعية الـ سـتع د
خالل اجل ء الرفيا املستوى من دورته لعام .2016
الواائ
ت رير األمـني العـام عـن مواضـوا املناقدـة املوااضـيعية للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي لعـام
( 2016قراراع اجلمعية العامة  1/60و  16/61و )1/68
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 - 6املنتدى السياسي الرفيـا املسـتوى املعـين التنميـة املسـتدامة الـثي يع ـد رعايـة
اجمللس االقتصادي واالجتماعي
قررع اجلمعية العامة قراراا  290/67أن يـدعو رئـيس اجمللـس سـنويا إ ع ـد
املنتــدى السياســي الرفيــا املســتوى املعــين التنميــة املســتدامة يــت رعايــة اجمللــس وأن يرك ـ
املنتدى علح مواضوا يربز التكامل ني أ عاد التنميـة املسـتدامة اللالاـة ـا يتفـ مـا املواضـوا
الثي ترك عليه أ دنة اجمللس ويتجملس ما خنة التنمية ملا عد عام .2015
وعمال رار اجلمعية العامة  1/70سيجري املنتدى السياسي الرفيا املسـتوى يـت
رعاية اجمللـس استعرااضـاع منتظمـة متدـيا مـا قـرار اجلمعيـة العامـة 290/67؛ وستسترةـد
عملياع املتا عة واالستعران علح مستوى املنتدى السياسي الرفيـا املسـتوى ـالت رير املرةلـي
السنوي املتعل أاداف التنمية املستدامة الثي يعدُّ األمـني العـام التعـاون مـا منظومـة األمـم
املتحدة ارمنائية وتقرير التنمية املستدامة على الصعيد العاملي.
ودعـت اجلمعيــة العامـة قراراــا  1/70رئـيس اجمللــس إ إجـراء عمليــة تدــاورية
دأن ناق تقرير التنمية املستدامة على الصعيد العاملي ومنهجيته وتواتر وأيضا ةول عالقتـه
الت رير املرةلي املتعل أاداف التنمية املستدامة علح أن ُتدْرج تائا العملية اضمن ارعـالن
الوزاري للمنتدى السياسي الرفيا املستوى دورته لعام .2016
ودعت اجلمعية العامة قراراا  290/67اللجان ارقليمية إ املسـاةة أعمـال
املنتــدى السياســي الرفيــا املســتوى املعــين التنميــة املســتدامة الــثي يع ــد يــت رعايــة اجمللــس
االقتصادي واالجتماعي نرق منها ع د اجتماعاع إقليمية سنوية.
وعمــال ــراري اجلمعيــة العامــة  313/69و  1/70سيسترةــد املنتــدى السياســي
الرفيــا املســتوى اجتماعاتــه ــاملوج امل ــدم مــن املنتــدى املتعــدد أصــحاب املصــلحة املعــين
تسخ العلم والتكنولوجيا واال تكار ألغران أاداف التنمية املستدامة.
وعمـــــال ـــــراراع اجلمعيـــــة العامـــــة  313/69و  1/70و  192/70ســـ ـتُدرج
االستنتاجاع والتوصياع املتف عليها علح الصعيد احلكومي الدوا ال متخ عنـها املنتـدى
السنوي املعين تمويل التنمية التا ا للمجلس اضمن عملية متا عة تنفيث خنة التنمية املسـتدامة
لعام  2030واستعرااضها دكل عام إبار املنتدى السياسي الرفيا املستوى.
وكــررع اجلمعيــة العامــة قراريهــا  214/69و  201/70النــداء الصــادر عــن
مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة والوارد خنة التنميـة املسـتدامة لعـام  2030والـداعي
إ مواصلة تعميم مراعاة األ عاد اللالاة علح ناق منظومة األمم املتحدة أسـراا ودعـت
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اــثا الصــدد األمــني العــام إ مواصــلة إبــالا اجلمعيــة العامــة عــن بريـ اجمللــس االقتصــادي
واالجتماعي علح ما يُحـرز مـن ت ـدم اـثا اجملـال وذلـك ألغـران مـن ينـها ظـر املنتـدى
السياسي الرفيا املستوى املعين التنمية املستدامة اثا األمر.
وأكــدع اجلمعيــة العامــة قراراــا  201/70أ ـه مــن الضــروري أن يســتمر إيــالء
االعتبار الواجي لالستهالين وار تـاج املسـتدامني خـالل اجتماعـاع املنتـدى السياسـي الرفيـا
املســتوى املعــين التنميــة املســتدامة الـ تُع ــد يــت رعايــة اجمللــس .ولــثلك سيواصــل املنتــدى
السياسي الرفيا املستوى املعـين التنميـة املسـتدامة النظـر الت ـارير امل دَّمـة مـن جملـس وأما ـة
إبــار العمــل العدــري للــرباما املتعل ــة أمنــاط االســتهالين وار تــاج املســتدامة كمــا اــو مــبني
التفصيل إبار العمل العدري للرباما.
ودعت اجلمعية العامة قراراا  125/70املنتدى السياسي الرفيـا املسـتوى املعـين
التنميــة املســتدامة إ النظــر الت ــارير الســنوية للجنــة املعنيــة تســخ العلــم والتكنولوجيــا
ألغران التنمية.
وقررع اجلمعية العامة قراراا  204/70إيالء العناية الواجبة السـتعران الت ـدم
احملــرز علــح الصــعيد العــاملي تنفيــث إبــار ســنداي كج ـ ء مــن عمليــاع متا عتــها املتكاملــة
واملنس ة للمؤمتراع ومؤمتراع ال مة ال تع داا األمم املتحـدة ـا يتوافـ مـا أعمـال اجمللـس
االقتصادي واالجتماعي واملنتدى السياسي الرفيـا املسـتوى املعـين التنميـة املسـتدامة ودوراع
االستعران الدامل للسياسـاع الـ اـرى كـل أر ـا سـنواع ةسـي االقتضـاء مـا مراعـاة
املساةاع امل دَّمة من املنتدى العاملي للحد من خمابر الكوارث واملنتدياع ارقليمية للحـد مـن
خمابر الكوارث وأداة الرصد احملداة املستندة إ إبار عمل ايوغو لرصد العمل.
وأةــــارع اجلمعيــــة العامــــة قراراــــا  202/70إ الف ــــرة  11مــــن قراراــــا
 290/67والف رة  123من مسـار سـاموا والف ـرة  16مـن قراراـا  217/69والةظـت
اجتماعه لعام  2016و اجتماعاته امل بلـة
أن املنتدى السياسي الرفيا املستوى سيخص
ما يكفي من الوقـت ملواصـلة تنـاول مواضـوا التحـدياع الـ تواجـه الـدول اجل ريـة الصـب ة
النامية جمال التنمية املستدامة ومتا عة وتنفيث مسار سـاموا وةـجعت كـثلك املنتـدى علـح
إ داء االاتمام الكا هبث املناقداع ما األخث االعتبار أن الدول اجل ريـة الصـب ة الناميـة
تدكّل ةالـة خاصـة مـن ةـاالع التنميـة املسـتدامة وأيضـا الـدرومل املسـتفادة مـن عمليـاع
متا عــة واســتعران املــؤمتراع املتعل ــة الــدول اجل ريــة الصــب ة الناميــة ومــا صــدر عنــها مــن
واائ ختامية.
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الواائ
ت رير األمني العام عن تعميم مراعـاة أ عـاد التنميـة املسـتدامة اللالاـة
(قرارا اجلمعية العامة  214/69و )201/70

منظومـة األمـم املتحـدة

األ واب ذاع الصلة من ت رير اللجنة املعنية تسخ العلـم والتكنولوجيـا ألغـران التنميـة عـن
دورهتــــا التاســـــعة عدـــــرة ( 13-9أيار/مـــــايو ( )E/2016/31( )2016امللحــــ رقـــــم )11
(قرار اجلمعية العامة )125/70
املوج التنفيثي لتقرير التنمية املستدامة على الصعيد العاملي (قرار اجلمعية العامة )1/70
موج مناقداع املنتدى املتعدد أصحاب املصلحة املعين تسخ العلم والتكنولوجيا واال تكـار
(قرارا اجلمعية العامة  313/69و )1/70
الت رير املرةلي لألمني العام عن أاداف التنمية املستدامة (قرار اجلمعية العامة )1/70
االستنتاجاع والتوصياع املتف عليها علح الصعيد احلكومي الدوا ال متخـ عنـها منتـدى
اجمللس املعين تا عة متويل التنمية (قراراع اجلمعية العامة  313/69و  1/70و )192/70
موج أعدجمل رئيس منتدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي املعين تا عة متويـل التنميـة (قـراراع
اجلمعيـــــــة العامـــــــة  230/58و  187/62و  145/65و  313/69وقـــــــرارا اجمللـــــــس
 26/2010و )11/2014
ت ارير املنتدياع ارقليمية ا مسة دأن التنمية املستدامة (قرار اجلمعية العامة )290/67
ورقــاع م دمــة مــن اجملموعــاع الرئيســية واجلهــاع األخــرى صــاةبة املصــلحة (قــرار اجلمعيــة
العامة )290/67

 - 7األ دنة التنفيثية ال تضنلا هبا األمم املتحدة
(أ) متا عة توصياع اجلمعية العامة واجمللس

جمال التعاون ارمنائي الدوا

جمال السياساع العامة

بلبت اجلمعية العامـة قراراـا  226/67وبلـي اجمللـس قـرار 15/2015
إ األمــني العــام أن ي ــدم ت ريــرا عــن االســتعران الدــامل الــثي تــري كــل أر ــا ســنواع
لسياساع األ دنة التنفيثية ال تضنلا هبا منظومة األمم املتحدة.
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ال واائ
ت رير األمني العام عن تنفيث قـرار اجلمعيـة العامـة  226/67دـأن االسـتعران الدـامل الـثي
تري كل أر ا سنواع لسياسة األ دنة التنفيثية ال تضنلا هبـا منظومـة األمـم املتحـدة مـن
أجل التنمية(( )3قرار اجلمعية العامة  226/67وقرارا اجمللس  14/2014و )15/2015
(ب) ت ـــارير اجملـــالس التنفيثيـــة لرب ـــاما األمـــم املتحـــدة ارمنائي/صـــندوق األمـــم املتحـــدة
للسكان/مكتي األمم املتحدة دماع املداريا ومنظمة األمم املتحدة للنفولة وايئـة
األمم املتحدة للمساواة ني اجلنسني ومتكني املرأة و ر اما األغثية العاملي
سـتُعرن علــح اجمللــس الت ــارير الســنوية امل دمــة مــن اجملــالس التنفيثيــة لرب ــاما األمــم
املتحــدة ارمنائي/صــندوق األمــم املتحــدة للســكان/مكتي األمــم املتحــدة ــدماع املدــاريا
ومنظمة األمم املتحـدة للنفولـة وايئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة ـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة
و ر ـــاما األغثيـــة العـــاملي (قـــراراع اجلمعيـــة العامـــة  162/48و  208/62و 289/64
و  176/65و  226/67و  229/68وقـــــــــ ـراراع اجمللـــــــــــس  51/1995و 5/2011
و  5/2013و .)15/2015
وعمال رار اجلمعية العامة  1/70يتعني علح جمـالس اردارة ذاع الصـلة ايئـاع
منظومـة األمـم املتحــدة ارمنائيــة أن تتخـث ارجــراءاع الالزمــة السـتعران الـدعم امل ـدَّم مـن
قبل منظومـة األمـم املتحـدة ارمنائيـة لتنفيث خنة التنميـة املسـتدامة لعـام  2030وت ـدمي ت ريـر
عن الت دم احملرز ومعوقـاع التنفيـث (قرار اجلمعية العامة .)1/70
الواائ
ت ريــر اجمللــس التنفيــثي لرب ــاما األمــم املتحــدة ارمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان
ومكتـــي األمـــم املتحـــدة ـــدماع املدـــاريا عـــن أعمالـــه خـــالل عـــام )E/2015/35( 2015
(امللحــــــ رقــــــم ( )15قــــــراراع اجلمعيــــــة العامــــــة  162/48و  250/59و 208/62
و  176/65وقرار اجمللس )51/1995
ت ريــر اجمللــس التنفيــثي ملنظمــة األمــم املتحــدة للنفولــة عــن دورتيــه العــاديتني األو واللا يــة
ودورته السنوية لعام ( )E/2015/34/Rev.1( 2015امللحـ رقـم ( )14قـراراع اجلمعيـة العامـة
 162/48و  250/59و  208/62وقرار اجمللس )51/1995
__________
( )3ي دَّم إ اجلمعية العامة عن بري اجمللس.
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ت ريـر اجمللـس التنفيـثي لرب ــاما األغثيـة العـاملي عـن دورتيــه العـاديتني األو واللا يـة ودورتــه
الســنوية لعــام ( )E/2016/36( 2015امللحــ رقــم ( )16قــراراع اجلمعيــة العامــة 162/48
و  250/59و  208/62وقرار اجمللس )51/1995
الت رير السنوي لرب اما األغثية العاملي عن عام ( )E/2016/14( 2015قراراع اجلمعيـة العامـة
 162/48و  8/50و  250/59و  208/62وقرار اجمللس )51/1995
ت ارير اجمللس التنفيثي يئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة ـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة عـن دورتيـه
العـــاديتني األو واللا يـــة ودورتـــه الســـنوية لعـــام ( )E/2016/4( 2015قـــرار اجلمعيـــة العامـــة
 289/64وقرار اجمللس )5/2011
(ج) التعاون فيما ني لدان اجلنوب من أجل التنمية
عمال راري اجلمعية العامة  134/33و  220/58اتمـا اللجنـة الرفيعـة املسـتوى
املعنية التعاون فيما ني لدان اجلنوب مـرة كـل عـامني السـنواع الفرديـة وت ـدم ت اريراـا
إ اجلمعية العامة عـن بريـ اجمللـس التنفيـثي لرب ـاما األمـم املتحـدة ارمنائي/صـندوق األمـم
املتحدة للسكان/ومكتي األمم املتحدة دماع املداريا واجمللس.
و دورهتــا اللامنــة عدــرة أقــرع اللجنــة الرفيعــة املســتوى املعنيــة التعــاون فيمــا ــني
لــدان اجلنــوب م رراــا  2/18جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا التاســعة عدــرة امل ــرر
ع ــداا عــام  .2016ومــن فســوف ينظــر اجمللــس ت ريــر اللجنــة عــن أعمــال دورهتــا
التاسعة عدرة دورة اجمللس لعام .2016
الواائ
ت ريــر اللجنــة الرفيعــة املســتوى املعنيــة التعــاون فيمــا ــني لــدان اجلنــوب عــن أعمــال دورهتــا
التاسعة عدرة ( 19-16أيار/مـايو ( )A/71/39( )2016امللحـ رقـم ( )39قـراراع اجلمعيـة
العامة  134/33و )220/58

 - 8اجل ء املتعل التكامل
عمــال ــرار اجلمعيــة العامــة  1/68يُع ــد ســنويا جـ قء يتعلـ التكامــل ي ــرر اجمللــس
توقيته وبرائ ه .وتتملل املهام الرئيسية ثا اجلـ ء توةيـد مجيـا إسـهاماع الـدول األعضـاء
وايئاع اجمللس الفرعية ومنظومة األمم املتحـدة وغ اـا مـن اجلهـاع املعنيـة وتع يـ التكامـل
ني أ عاد التنمية املسـتدامة اللالاـة علـح مـو متـوازن .وتمـا اجلـ ء املتعلـ التكامـل الرسـائل
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األساسية الواردة مـن منظومـة اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي واملتعل ـة املواضـوا الرئيسـي
ويعدجمل توصياع عملية املنحح ألغران املتا عة.
ول د قرر اجمللس م رر  206/2016أن يكون مواضوا اجل ء املتعل التكامـل
من دورته لعام  2016اـو ”تنفيـث خنـة التنميـة املسـتدامة لعـام  2030مـن خـالل اال تكـار
والتكامل جمال السياساع“.
الواائ
مل يطلب إعداد أي وثائق مسبقة.

 - 9املســــاعدة االقتصــــادية ا اصــــة واملســــاعدة ار ســــا ية واملســــاعدة البوايــــة
ةاالع الكوارث
وف ا ل رار اجلمعيـة العامـة  12/52ـاء الـثي أ دـأع وجبـه اجلمعيـة جـ ءا خاصـا
الدؤون ار سا ية من دورة اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي وعمـال ـالف رة  11مـن مرفـ
قرار اجلمعية العامة  1/68يُع د ج ء متعلـ الدـؤون ار سـا ية ة يران/يو يـه ينببـي أن
يواصـل اجمللــس مــن خاللــه ارسـهام تع يـ تنســي وفعاليــة املسـاعدة ار ســا ية الـ ت ــدمها
األمم املتحـدة ودعـم وتكميـل اجلهـود الدوليـة الراميـة إ معاجلـة النـوارا ار سـا ية ـا
ذلك الكوارث النبيعية من أجل تدجيا استجا ة حمسنة ومنس ة مـن جا ـي األمـم املتحـدة.
وينببي للمجلس يواصـل أيضـا تنظـيم ةـدث خـاا ملناقدـة التحـول مـن ارغااـة إ التنميـة
يُ ع د مباةرة قبل اجلـ ء املتعلـ الدـؤون ار سـا ية و عـد الـدورة السـنوية للمجـالس التنفيثيـة
لصنادي منظومة األمم املتحدة و راجمها.
الواائ
ت ر ير األمني العام عن تع ي تنسي املساعدة ار سـا ية الـ ت ـدمها األمـم املتحـدة
النوارا (قرار اجلمعية العامة  12/52اء وم رر اجمللس )208/1999

ةـاالع

 - 10دور منظومة األمم املتحدة تنفيث ارعالن الوزاري الصـادر عـن اجلـ ء الرفيـا
املستوى من دورة اجمللس االقت صادي واالجتماعي املواضوعية
ال ــرار  264/45بلبــت اجلمعيــة العامــة إ األمــني العــام أن ينفــث التوصـــياع
املوجهة إليه مرف ال رار ومن اضمن تلك التوصياع أن تنظَّم الدورة املواضـوعية للمجلـس
االقتصــادي واالجتمــاعي ةــكل أجـ اء تدــمل جـ ءا يتعل ـ التنســي ويركـ علــح تنس ـي
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أ دنة الوكاالع املتخصصة وأجه ة ومؤسساع وايئاع منظومـة األمـم املتحـدة امليـدا ني
االقتصــادي واالجتمــاعي وامليــادين املتصــلة هبمــا وف ــا للمــادتني  63و  64مــن ميلــاق األمــم
املتحدة .و ال رار  29/2008بلـي اجمللـس إ األمـني العـام أن ي ـدم ت ريـرا عـن التـدا
املتخثة لتنفيث ارعالن الوزاري السنوي الصادر عن اجلـ ء الرفيـا املسـتوى مـن دورة اجمللـس
لينظــر فيــه اجمللــس اجلـ ء املتعلـ التنســي مــن دورتــه املواضــوعية للســنة التاليــة .و ال ــرار
 1/68قــررع اجلمعيــة العامــة أن تع ــد ا تظــام اجتماعــاع خمصصــة للتنســي واردارة ألداء
مهام التنسي واملهام املضنلا هبا األج اء العامة.
الواائ
مل يطلب إعداد أي وثائق مسبقة.

 - 11تنفيث ومتا عة تائا املؤمتراع الرئيسية ومؤمتراع ال مة ال تع داا األمم املتحدة
بلي مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املسـتدامة إ منظومـة األمـم املتحـدة تعمـيم مراعـاة
األ عــاد االقتصــادية واالجتماعيــة والبيئيــة للتنميــة املســتدامة مجيــا أعما ــا .و ال ــرارين
 214/69و  201/70دعت اجلمعيـة العامـة األمـني العـام إ مواصـلة موافاهتـا عـن بريـ
اجمللــس ت ــارير عــن الت ــدم احملــرز زيــادة تعمــيم مراعــاة أ عــاد التنميــة املســتدامة اللالاــة
منظومة األمم املتحدة أسراا.
و امل رر  217/2011دعا اجمللس رئـيس جلنـة األمـن البـثائي العـاملي أن ىليـل إ
اجمللس سنويا دءًا من عام  2012ت ريرا عـن ال ـراراع والتوصـياع الرئيسـية الـ صـدرع
دــأن السياســاع العامــة وأيضــا عــن النتــائا ال ـ ي هــا اللجنــة جمــال األمــن البــثائي
والتبثية وف ا ألدواراا ور يتها اجلديدة.
الواائ
ت رير األمني العام عن تعميم مراعـاة أ عـاد التنميـة املسـتدامة اللالاـة
(قرارا اجلمعية العامة  214/69و )201/70

منظومـة األمـم املتحـدة

ت رير رئيس جلنة األمن البثائي العاملي عن ال راراع والتوصياع الرئيسية املتعل ـة السياسـاع
العامـــة والنتـــائا الـ ـ ة تـــها اللجنـــة جمـــال األمـــن البـــثائي والتبثيـــة (قـــرار اجمللـــس
 212/1999وم رر )217/2011

16/36

16-00374

E/2016/100

(أ) متا عة تائا املؤمتر الدوا لتمويل التنمية
عمال رار اجلمعية العامة  313/69يع ـد اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي منتـدى
سنويا ملتا عة متويل التنميـة يسـتبرق مـدة تصـل إ سسـة أيـام يُكـرمل يـوم منـها لالجتمـاا
ا ــاا الرفيــا املســتوى مــا مؤسســاع ريتــون وودز ومنظمــة التجــارة العامليــة ومــؤمتر األمــم
املتحدة للتجارة والتنمية وتُكرمل مدة تصـل إ أر عـة أيـام ملناقدـة عمليـة متا عـة واسـتعران
النواتا املتوخاة من متويـل التنميـة ووسـائل تنفيـث خنـة التنميـة ملـا عـد عـام  .2015وتصـي
اســتنتاجاع وتوصــياع املنتــدى املتفـ عليهــا علــح الصــعيد احلكــومي الــدوا جممــل عمليــة
متا عة واسـتعران تنفيـث خنـة التنميـة ملـا عـد عـام  2015إبـار املنتـدى السياسـي الرفيـا
املستوى املعين التنمية املستدامة.
وقررع اجلمعية العامة قراراا  192/70أن تُع د دوراع املنتدى م ـر األمـم
املتحــدة يويــورين فصــل الر يــا وأن تُع ــد دورتــه االفتتاةيــة عــام  .2016وقــررع
أيضا أن يتو رئاسة املنتدى رئيس اجمللس الـثي يتخـث ا نـواع الالزمـة للتحضـ ألعمـال
املنتدى وف ا للف رة  132من خنة عمل أديس أ ا ا.
الواائ
مــثكرة مــن األمــني العــام عــن املواضــوا العــام لالجتمــاا ا ــاا الرفيــا املســتوى للمجلــس
االقتصادي واالجتمـاعي مـا مؤسسـاع ريتـون وودز ومنظمـة التجـارة العامليـة ومـؤمتر األمـم
املتحدة للتجارة والتنمية (قرار اجلمعية العامة  313/69وقرار اجمللس )11/2014
مــوج م ــدَّم مــن رئــيس منتــدى اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي املعــين تا عــة متويــل التنميــة
(قــراراع اجلمعيــة العامــة  230/58و  187/62و  145/65و  313/69وقــرارا اجمللــس
 26/2010و )11/2014
مـثكرة إعالميــة دـأن الترتيبــاع املتخــثة لع ـد منتــدى اجمللــس االقتصـادي واالجتمــاعي لعــام
 2016املعين تا عة متويل التنمية (قرارا اجلمعية العامة  313/69و )192/70
االستنتاجاع والتوصياع املتف عليها علح الصعيد احلكومي الدوا ال متخـ عنـها منتـدى
اجمللس املعين تا عة متويل التنمية (قراراع اجلمعية العامة  313/69و  1/70و )192/70
(ب) استعران وتنسي تنفيث ر اما العمل لصال أقل البلدان منوا للع د 2020 - 2011
بلي اجمللس قرار  35/2015إ األمني العام أن ي دم إليه ت ريـرا مرةليـا عـن
تنفيث ر اما العمل لصال أقل البلدان منوا للع د .2020-2011
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ودعـ ـت اجلمعيـــة العامـــة قراراـــا  231/69اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي
إ النظــر مســألة اســتعران منتصــع املــدة الدــامل الرفيــا املســتوى لتنفيــث ر ــاما العمــل
لصال أقل البلدان منوا اضمن إبار اجتماعاع التنسي واردارة ال سـيع داا عـام .2016
وبلبت اجلمعية العامة إ األمني العام أن ي ـدم للـول الر ـا األول مـن عـام  2016ت ريـرا
ةامال عن تنفيث ر اما عمل اسننبول دال من ت رير الـثي سـي دمه إ اجلمعيـة العامـة
دورهتــــا احلاديــــة والســــبعني وإ اجمللــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي دورتــــه املواضــــوعية
لعام .2016
و ال رار  216/70كررع اجلمعية العامة بلبها إ األمني العـام أن ي ـدم للـول
الر ا األول من عام  2016ت ريرا ةامال عن تنفيث ر اما عمل اسننبول دال مـن ت ريـر
الـــثي ســـي دمه إ اجلمعيـــة العامـــة دورهتـــا احلاديـــة والســـبعني وإ اجمللـــس االقتصـــادي
واالجتماعي دورته املواضوعية لعام .2016
الواائ
ت ريـر األمـني العـام عــن تنفيـث ر ـاما العمـل لصــال أقـل البلـدان منـوا للع ــد 2020-2011
(قــــــرارا اجلمعيــــــة العامــــــة  280/65و  216/70وقــــــراراع اجمللــــــس ( 1079د)39-
و  46/1998و )35/2015

 - 12مسائل التنسي والرب اما ومسائل أخرى
(أ) ت ريرا ايئ التنسي
ي ــدم جملــس الر ســاء التنفيــثيني منظومــة األمــم املتحــدة املعــين التنســي ت ريــر
االستعرااضي السنوي إ اجمللس الثي يتضمن موج ا لألعمال ال ااضنلعت هبـا آليـة اجمللـس
عام .2015
وسيتضـــمن ت ريـــر جلنـــة الرب ـــاما والتنســـي عـــن دورهتـــا السادســـة وا مســـني (6
ة يران/يو يـــه  1 -متوز/يوليـــه  )2016آراء اللجنـــة عـــن ظراـــا ت ريـــر جملـــس الر ســـاء
التنفيثيني منظومة األمم املتحدة املعين التنسي .
الواائ
الت رير االستعرااضـي ا لسـنوي امل ـدم مـن جملـس الر سـاء التنفيـثيني منظومـة األمـم املتحـدة
املعين التنسي لعام ( 2015قرار اجمللس ( 13د )3-وم رر )321/2001
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ت ريــر جلنــــة الرب ــاما والتنســي عــن أعمــال دورهتــا السادســة وا مســني (( )A/71/16امللح ـ
رقم ( )16قرار اجلمعية العامة  93/31وقرار اجمللس ( 2008د))60-
(ب) اربار االستراتيجي امل تر للفترة 2019 - 2018
وف ـــا لل اعـــدة  31مـــن النظـــام الـــداخلي للمجلـــس يعمِّـــم األمـــني العـــام اربـــار
االســتراتيجي امل تــر للفتــرة  2019-2018الــثي يبنــي األ دــنة امليــدا ني االقتص ـادي
واالجتمــاعي وميــدان ة ــوق ار ســان .وســينظر اجمللــس األ ــواب ذاع الصــلة مــن اربــار
االستراتيجي امل تر للفترة .2019-2018
الواائ
األ واب ذاع الصلة من اربار االسـتراتيجي امل تـر للفتـرة ( 2019-2018ا ظـر املل مـاع
ذاع الصلة من الواي ة ( )A/71/6قرار اجلمعية العامة  269/58وقرار اجمللس )77/1988
(ج) تعميم مراعاة املنظور اجلنسا

مجيا سياساع منظومة األمم املتحدة و راجمها

بلبـــت اجلمعيـــة العامـــة قراريهـــا  137/62و  191/65إ األمـــني العـــام أن
يواصل سنويا ت دمي ت ارير عن متا عة تنفيث إعالن ومنهاج عمل ـيجني و تـائا دورة اجلمعيـة
العامة االستلنائية اللاللة والعدـرين وعـن الت ـدم احملـرز اـثا الصـدد تتضـمن ت ييمـا للت ـدم
تعميم مراعاة املنظور اجلنسا وسائل منها توف معلوماع عن ارجنازاع الرئيسـية
احمل
والـــدرومل املســـتفادة واملمارســـاع الســـليمة وت ـــدمي توصـــياع اللـــاذ م يـــد مـــن التـــدا
لتع ي التنفيث.
و ال ــرار  12/2015بلــي اجمللــس إ األمــني العــام أن ي ــدم إليــه دورتــه لعــام
 2016ت ريــرا عــن تنفيــث ال ــرار ــا ذلــك دــأن تع ي ـ املســاءلة علــح املســتويني الــوبين
والعاملي كليهما و دأن الت دم احملرز تنفيث خنة العمـل علـح نـاق منظومـة األمـم املتحـدة
ما يتعل املساواة ني اجلنسني ومتكني املرأة.
الواائ
مجيا سياساع منظومة األمم املتحـدة
ت رير األمني العام عن تعميم مراعاة املنظور اجلنسا
و راجمها (قرارا اجلمعية العامة  137/62و  191/65وقرار اجمللس )12/2015
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(د) الرب اما النويل األجل لت دمي الدعم إ ااي
ال رار  18/2015قرر اجمللـس متديـد واليـة الفريـ االستدـاري املخصـ ـاي
إ ةــني ا ع ــاد الــدورة املواضــوعية للمجلــس عــام  2016وذلــك لكــي يتــا ا عــن كلــي
تنفيث استراتيجية التنمية النويلة األجـ ل ـاي مـن أجـل تع يـ اال تعـات والـتعم واالسـت رار
علـــح الصـــعيدين االجتمـــاعي واالقتصـــادي وأن ي ـــدم املدـــورة دـــأ ا مـــا إيـــالء ااتمـــام
خــاا لضــرورة كفالــة ت ــدمي دعــم دوا متس ـ ومســتدام إ اــاي وف ــا ألولويــاع التنميــة
الوبنيــة األجــل النويــل االســتناد إ خنــة التنميــة االســتراتيجية ــاي وتأكيــد اضــرورة
تفادي التداخل واالزدواجية ما اآللياع ال ائمة.
و ال ــرار ذاتــه بلــي اجمللــس إ الفريـ االستدــاري أن يوافيــه ت ريــر عــن أعمالــه
مدفوعا توصياع ةسي االقتضاء لينظر فيه دورته لعام .2016
الواائ
ت رير الفري االستداري املخص

اي (قرار اجمللس )18/2015

(اـ) البلدان األفري ية ا ارجة من الزناا
امل رر  231/2015أةـاط اجمللـس علمـا ت ريـر األمـني العـام عـن تنفيـث منظومـة
األمـــم املتحـــدة أل دـــنة ت ـــدمي الـــدعم املتكامـــل واملتسـ ـ واملنسـ ـ إ جنـــوب الســـودان
( )E/2015/74وبلــي ت ــدمي ت ريــر آخــر دــأن اــثا املواضــوا لينظــر فيــه اجمللــس دورتــه
لعام .2016
و ال ــرار  32/2009دعــا اجمللــس رئــيس اللجنــة التنظيميــة للجنــة نــاء الســالم إ
مواصــلة إبالعــه علــح أفضــل املمارســاع وال ســيما الــدرومل املســتفادة املســت اة مــن اــارب
اللجنة ال اي ذاع أةية التصدي للتحدياع االقتصـادية واالجتماعيـة الـ يفراضـها نـاء
السالم البلدان األفري ية األخرى ا ارجة من النـ اا.
الواائ
ت رير األمني العام عن ت دمي دعم متكامل ومتس ومنس إ جنـوب السـودان (م ـرر اجمللـس
)231/2015
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(و) الوقاية من األمران غ املعدية ومكافحتها
ال ــرار  12/2013بلــي اجمللــس إ األمــني العــام أن يُند ـ فرقــة عمــل األمــم
املتحدة املدتركة ني الوكاالع املعنية الوقاية من األمران غ املعدية ومكافحتها عن بريـ
توســيا واليــة فرقــة العمــل املخصصــة املدــتركة ــني الوكــاالع املعنيــة كافحــة التبــم ال ائمــة
ةاليــا علــح أن تــدعو إ ا ع اداــا وت وداــا منظمــة الصــحة العامليــة وأن ت ــدم ت اريراــا إ
اجمللس االقتصادي واالجتماعي عن بري األمني العام وأن تدما عملها العمل الـثي ت ـوم
ه فرقـة العمـل املخصصـة املدـتركة ـني الوكـاالع املعنيـة كافحـة التبـم ـا ذلـك العمـل
املتعل ـ ــدعم األبــراف اتفاقيــة منظمــة الصــحة العامليــة ارباريــة ملكافحــة التبــم تنفيــث
االتفاقية علح مو عاجل.
و ال رار ذاتـه بلـي اجمللـس إ األمـني العـام أن يضـا التعـاون الوايـ مـا املـدير
العــام ملنظمــة الصــحة العامليــة و التدــاور التــام مــا الــدول األعضــاء عــن بريـ منظمــة الصــحة
العامليــة اختصاصــاع فرقــة عمــل األمــم املتحــدة املدــتركة ــني الوكــاالع املعنيــة الوقايــة مــن
األمران غ املعدية ومكافحتها ليث تضم علح سبيل امللال ال احلصر العمـل الـثي ت ـوم
ه فرقة العمل املخصصة املدتركة ني الوكاالع املعنية كافحـة التبـم والعمـل الـثي ت ـوم ـه
ةاليا أما ة منظمة الصحة العاملية من أجل ت سيم املهام واملسؤولياع علح النحو الـوارد يا ـه
التــثييل  4نــة العمــل العامليــة ملنظمــة الصــحة العامليــة للوقايــة مــن األمــران غ ـ املعديــة
ومكافحتها للفترة .2020-2013
وبلي اجمللـس قـرار  8/2015إ األمـني العـام أن ي ـدم دورة عـام 2016
ت ريــرا عــن تنفيــث ال ــرار  12/2013إبــار التحضـ لالســتعران الدــامل الــثي ســتجريه
اجلمعية العامة عام  2018للت دم احملرز الوقاية من األمران غ املعدية ومكافحتها.
الواائ
مثكرة من األمني العام ىليل هبا ت رير املدير العام ملنظمة الصحة العاملية عـن فرقـة عمـل األمـم
املتحدة املدتركة ني الوكاالع املعنية الوقاية من األمران غـ املعديـة ومكافحتـها (قـراراع
اجمللس  12/2013و  10/2014و )8/2015
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 - 13تنفيــث قــراراع اجلمعيــة العامــة  227 /50و  12 /52ــاء و  270 /57ــاء
و  265 /60و  16 /61و  290 /67و 1 /68
مرف قرار اجلمعية العامة  1/68ذكرع اجلمعية العامة أ ه ينببي لألمـني العـام أن
ي ــدم م ترةــاع لتع يـ التعــاون علــح نــاق منظومــة األمــم املتحــدة آخــثا االعتبــار مهــام
اجمللس االقتصادي واالجتماعي عـد تع يـ مـا قيـام إدارة الدـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة
األما ــة العامــة ــدور املركــ الرئيســي لــدعم اجمللــس مــن أجــل االســتفادة علــح أفضــل
وجه من املوارد املتاةة ملنظومة األمم املتحدة لتوسـيا نـاق الـدعم امل ـدم للمجلـس وملكتبـه.
وينببـي أن تتضــمن امل ترةـاع تــدا لـتمكني األما ــة العامــة مـن ت ــدمي الـدعم دــكل أفضــل
لتنفيث خنة موةدة للتنمية .وينببـي أيضـا أن يسـتنلا األمـني العـام إمكا يـة ت ـدمي م ترةـاع
لتع ي الدعم امل دم إ اجمللس ا ذلك الدعم امل دم ملكتي رئيس اجمللس.
الواائ
مل يطلب إعداد أي وثائق مسبقة.

 - 14تنفيث الوكاالع املتخصصة واملؤسساع ال دوليـة املرتبنـة ـاألمم املتحـدة إعـالن
منم االست الل للبلدان والدعوب املستعمرة
تقةةدا املسةةاعد إش الاةةعب ال لسةةطي  -بلــي اجمللــس دورتــه اللاللــة والســتني
املع ودة عام  1977إ األمني العام أن ي دم إليـه ت ـارير سـنوية عـن مسـألة ت ـدمي املسـاعدة
إ الدعي الفلسنيين.
تن يذ الوكاالت املتخصصة واملؤسسةات الدوليةة املرتبطةة مةاامت املتإةد إعة مةن
االستق ل للبلدا والاعوب املستعمر  -بلبـت اجلمعيـةا العامـة قراراـا  96/70وبلـي
اجمللسُ قرار  16/2015إ الوكاالع املتخصصـة واملؤسسـاع األخـرى التا عـة ملنظومـة
األمم املتحدة واملنظماع الدولية وارقليمية أن تبحث وتسـتعرن الظـروف كـل إقلـيم مـن
األقــاليم غ ـ املتمتعــة ــاحلكم الــثا كــي تتخــث التــدا املناســبة للتعجيــل ــدةراز الت ــدم
ال نــاعني االقتصــادي واالجتمــاعي لتلــك األقــاليم وبلبــا أيضــا إ الوكــاالع املتخصصــة
واملنظماع واملؤسساع األخرى التا عة ملنظومة األمـم املتحـدة واملنظمـاع ارقليميـــة أن تعـ ِّز
تــدا الــدعم ال ائمــة وأن تضــا كــل إبــار واليتــه ــراما مناســبة لت ــدمي املســاعدة إ
األقاليم ال ال ت ال غ متمتعة احلكم الثا للتعجيل دةراز الت دم ال ناعني االقتصـادي
واالجتماعي لتلك األقاليم.
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و ال رارين فسهما بلبت اجلمعية العامة واجمللس إ رئيس اللجنـة ا اصـة املعنيـة
لالة تنفيث إعالن منم االست الل للبلدان والدعوب املستعمرة وإ رئـيس اجمللـس االقتصـادي
مـا ينـهما دـأن تلـك املسـائل وأن يوافيـا اجمللـس
واالجتماعي أن يواصال االتصـال الوايـ
ت ــارير اــثا الصــدد .وبلــي اجمللــس أيضــا إ األمــني العــام أن يتــا ا تنفيــث اــثا ال ــرار
مـا إيـالء ااتمــام خـاا لترتيبــاع التعـاون والتكامــل لتح يـ أقصــح قـدر لكـــن مـن الكفــاءة
أ دنة املساعدة ال تضنلا هبا ةـ مؤسسـاع منظومـة األمـم املتحـدة وأن ي ـدم ت ريـرا
هبثا الدأن إ اجمللس دورته لعام .2016
الواائ
ت ريــــر األمـــني العــــام عــــن ت ـــدمي املســــاعدة إ الدــــعي الفلســـنيين (قـــرار اجلمعيـــة العامـــة
 147/57وقرار اجمللس ( 2100د))63-
ت رير األمني العام عن تنفيث الوكاالع املتخصصة واملؤسساع الدولية املرتبنة ـاألمم املتحـدة
إعــالن مــنم االســت الل للبلــدان والدــعوب املســتعمرة (قــرار اجلمعيــة العامــة  96/70وقــرار
اجمللس )16/2015
ت ريــر رئــيس اجمللــس عــن املدــاوراع املع ــودة مــا اللجنــة ا اصــة املعنيــة لالــة تنفيــث إعــالن
منم االست الل للبلدان والدعوب املستعمرة ما يتعل تنفيث ارعـالن (قـرار اجلمعيـة العامـة
 96/70وقرار اجمللس )16/2015

 - 15التعاون ارقليمي
عمال رار اجلمعية العامـة  1/68يع ـد اجمللـس ةـوارا سـنويا مـا األمنـاء التنفيـثيني
للجان ارقليمية .وقد دعت اجلمعيـة قراراـا  290/67اللجـان ارقليميـة إ املسـاةة
أعمال املنتدى السياسي الرفيا املستوى املعين التنمية املستدامة الثي يُع د يت رعاية اجمللـس
االقتصادي واالجتماعي نرق منها ع د اجتماعاع إقليمية سنوية.
وسينظر اجمللس أيضا ت رير األمني العام عن التعـاون ارقليمـي يتخـث ارجـراءاع
الضــرورية فيمــا خيــ امل ــرراع والتوصــياع الــواردة اضــمنه الــ ت تضــي مواف تــه ةســي
ال واعد املرعية.
وسـتُعرن علــح اجمللــس أيضــا مــوج اع دراســاع الظــروف االقتصــادية واالجتماعيــة
ارقليميــة ال ـ تعــداا اللجــان ارقليميــة وال ـ تســلط الضــوء علــح املدــكالع الرئيســية ال ـ

16-00374

23/36

E/2016/100

تواجهها تلـك املنـاب والفـرا املتاةـة أمامهـا (قـرار اجلمعيـة العامـة ( 1823د )17-وقـرار
اجمللس ( 1817د )55-وم رر .)1/1979
الواائ
ت رير األمني العام عن التعاون ارقليمي
هبما ( E/2016/15واراضافتان)

امليدا ني االقتصـادي واالجتمـاعي وامليـادين املتصـلة

احلالــة االقتصــادية منن ــة اللجنــة االقتصــادية ألورو ــا (أورو ــا وأمريكــا الدــمالية ورا نــة
الدول املست لة) الفترة )E/2016/16( 2016-2015
ظرة عامة علح الظروف االقتصادية واالجتماعية

أفري يا )E/2016/17( 2016-2015

مـــــــوج دراسةةةةةةةة احلالةةةةةةةة االقتصةةةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةةة
لعام )E/2016/18( 2016

سةةةةةةةيا وا ةةةةةةةي ا ةةةةةةةاد

أمريكا الالتينية ومنن ة البحر الكارييب :احلالـة والتوقعـاع االقتصـادية للفتـرة 2016-2015
()E/2016/19
مــوج دراســة التنــوراع االقتصــادية واالجتماعيــة
لبرب آسيا الفترة )E/2016/20( 2016-2015

منن ـة اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة

مثكرة من األمني العام ىليـل هبـا ت ريـر وةـدة التفتـيا املدـتركة املعنـون ”التعـاون فيمـا ـني
اللجان ارقليمية لألمم املتحدة“
مثكرة من األمني ال عام ىليل هبـا تعلي اتـه وتعلي ـاع جملـس الر سـاء التنفيـثيني ملنظومـة األمـم
املتحدة املعين التنسي علح ت رير وةدة التفتيا املدتركة املعنون ”التعـاون فيمـا ـني اللجـان
ارقليمية لألمم املتحدة“

 - 16اال عكاســـاع االقتصـــادية واالجتماعيـــة لالةـــتالل ارســـرائيلي علـــح األةـــوال
املعيدـــية للدـــعي الفلســـنيين األرن الفلســـنينية احملتلـــة ـــا فيهـــا ال ـــدمل
الدرقية وللسكان العرب اجلوالن السوري احملتل
ال رار  17/2015بلي اجمللـس إ األمـني العـام أن ي ـدم إ اجلمعيـة العامـة
دورهتا السبعني عن بري اجمللس ت ريرا عن تنفيث ال رار وأن يواصـل تضـمني ت ريـر منسـ
األمم املتحدة آخر املستجداع األةوال املعيدية للدعي الفلسنيين التعاون ما وكـاالع
األمم املتحدة املعنية.
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الواائ
ت ريـــر األمـــني العــــام عـــن اال عكاســـاع االقتصــــادية واالجتماعيـــة لالةـــتالل ارســــرائيلي
علــح األةــوال املعيدــية للدــعي الفلســنيين األرن الفلســنينية احملتلــة ــا فيهــا ال ــدمل
الدرقية وللسكان العرب اجلوالن السوري احملتل (قرار اجمللس )8/2013

 - 17املنظماع غ احلكومية
ســـينظر اجمللـــس عمـــال راريـــه ( 3د )2-و  31/1996وم ـــرر 304/1995
ت ريــــري اللجنــــة املعنيــــة املنظمــــاع غيــــــر احلكوميـــــــة عــــن أعمــــال دورهتــــا العاديــــة
( 25كـــا ون اللا /ينـــاير  3 -ةـــباط/فرباير  )2016ودورهتـــا املســـتأ فة ( 23أيار/مـــايو -
 1ة يران/يو يه  .)2016وقد أقر اجمللس مواعيد ا ع اد دور اللجنـة لعـام  2016وجـدول
أعما ا املؤقت م رر .229/2015
الواائ
ت ريـــــــر اللجنــــــة املعنيــــــة املنظمــــــاع غـ ـ احلكوميـــة عـــن دورهتـــا العاديـــة لعـــام 2016
((( )E/2016/32 (Part Iقرارا اجمللس ( 3د )2-و  31/1996وم رر )304/1995
ت ريـــــــر اللجنــــــة املعنيــــــة املنظمــــــاع غــ احلكوميـــة عـــن دورهتـــا املســـتأ فة لعـــام 2015
((( )E/2016/32 (Part IIقرارا اجمللس ( 3د )2-و  31/1996وم رر )304/1995

 - 18املسائل االقتصادية والبيئية
(أ) التنمية املستدامة
ســيعرن علـــــح اجمللــس ت ريــر جلنــــــة السياســاع ارمنائيــة عــن أعمــال دورهتــا اللامنــة
عدرة ( 18-14آذار/مارمل .)2016
الواائ
ت ريــر جلنــة السياســاع ارمنائيــة عــن دورهتــا اللامنــة عدــرة (( )E/2016/33امللح ـ رقــم )13
(قراراع اجمللس ( 1079د )39-و  46/1998و )11/2015
ت رير األمني العام عن تعم يم مراعـاة أ عـاد التنميـة املسـتدامة اللالاـة
(قرارا اجلمعية العامة  214/69و )201/70
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(ب) تسخ العلم والتكنولوجيا ألغران التنمية
سيُعرن علح اجمللس ت رير اللجنة املعنية تسخ العلم والتكنولوجيا ألغـران التنميـة
عــن دورهتــا التاســعة عدــرة ( 13-9أيار/مــايو  .)2016وقــد أقــر اجمللــس جــدول األعمــال
املؤقت للدورة التاسعة عدرة للجنة وواائ ها م رر .246/2015
و ال رارين  198/68و  125/70بلبت اجلمعية العامة إ األمني العام أن ي ـدم
إليها ت ريرا عـن ةالـة تنفيـث ال ـرارين ومتا عتـهما إبـار عمليـة إ ـالغ اجلمعيـة العامـة الـ
ي وم هبا سنويا عن بري كل من اللجنة املعنيـة تسـخ العلـم والتكنولوجيـا ألغـران التنميـة
واجمللـــس دـــأن الت ـــدم احملـــرز تنفيـــث تـــائا ال مـــة العامليـــة جملتمـــا املعلومـــاع ومتا عتـــها
علح الصعيدين ارقليمي والدوا.
الواائ
ت ريـــــر اللجنـــــة املعنيـــــة تســـــخ العلـــــم والتكنولوجيـــــا ألغـــــران التنميـــــة عـــــن دورهتـــــا
التاســـــعة عدـــــرة (( )E/2016/31امللحـــ ـ رقـــــم ( )11قـــــرارا اجلمعيـــــة العامـــــة 235/46
و )182/56
ت رير األمني العام عن الت ـدم احملـرز تنفيـث تـائا ال مـة العامليـة جملتمـا املعلومـاع ومتا عتـها
علح الصعيدين ارقليمي والدوا (قرارا اجلمعية العامة  198/68و )125/70
(ج) ارةصاءاع
ســيُعرن علــح اجمللـــــس ت ريــر اللجنــة ارةصــائية عــن دورهتــا الســا عة واألر عــني
( 11-8آذار/مـــــارمل  .)2016وقـــــد أقـــــر اجمللـــــس جـــــدول األعمـــــال املؤقـــــت للـــــدورة
السا عة واألر عني للجنة ومواعيد ا ع اداا م رر .216/2015
الواائ
ت رير اللجنة ارةصائية عن دورهتا السا عة واألر عني (( )E/2016/24امللح رقـم ( )4قـراراع
اجمللس ( 8د )1-و ( 8د )2-و ( 1566د))50-
(د) املستوبناع البدرية
سيُعرن علح اجمللس ت رير األمني العام عن التنفيث املنس جلدول أعمال املوئل.
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الواائ
ت رير األمني العام عن التنفيث املنس جلدول أعمال املوئل (قرار اجمللس )34/2015
(اـ) البيئة
ي دم جملس إدارة ر ـاما األمـم املتحـدة للبيئـة ت ـارير إ اجلمعيـة العامـة عـن بريـ
اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي .وتتمــا جملــس اردارة دوراع عاديــة مــرة كــل ســنتني
و دوراع استلنائية السنواع األخرى.
و ال رار  251/67قررع اجلمعية العامـة تبـي تسـمية جملـس إدارة ر ـاما األمـم
املتحدة للبيئة إ مجعية األمم املتحدة للبيئة التا عة لرب اما األمم املتحدة للبيئة.
و الدورة األو جلمعية األمم املتحدة للبيئـة لرب ـاما األمـم املتحـدة للبيئـة املع ـودة
الفتــرة مــن  23إ  27ة يران/يو يــه  2014قــررع اجلمعيــة م رراــا  2/1أن تع ــد
الفتـرة مـن  23إ  27أيار/مـايو  .2016ومـن فسـوف ينظـر
دورهتا اللا ية ـ و
اجمللس ت رير الدورة اللا ية دورة اجمللس لعام .2016
الواائ
ت ريــر مجعيــة األمــم املتحــدة للبيئــة التا عــة لرب ــاما األمــم املتحــدة للبيئــة (( )A/71/25امللح ـ
رقم ( )25قراراع اجلمعية العامة ( 2997د )27-و  242/53و )251/67
(و) السكان والتنمية
ســيُعرن علــح اجمللــس ت ريــر جلنــة الســكان والتنميــة عــن أعمــال دورهتــا التاســعة
واألر عني ( 15-11يسان/أ ريل  .)2016وقد أقر اجمللـس جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة
التاسعة واألر عني للجنة وواائ ها م رر .253/2015
الواائ
ت ريــر جلنــة الســكان والتنميــة عــن دورهتــا التاســعة واألر عــني (( )E/2016/25امللح ـ رقــم )5
(قرار اجلمعية العامة )128/49
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(ز) اردارة العامة والتنمية
سـيُعرن علــح اجمللــس ت ريــر جلنــة خــرباء اردارة العـــامة عــن دورهتــا ا امســة عدـــرة
( 22-18يســان/أ ريل  .)2016وقــد أقــر اجمللــس مكــان ومواعيــد ا ع ــاد الــدورة ا امســة
عدرة للجنة وجدول أعما ا املؤقت م رر .247/2015
الواائ
ت رير جلنة خـرباء اردارة العامـة عـن دورهتـا ا امسـة عدـرة (( )E/2016/44امللحـ رقـم )24
(قرارا اجمللس  45/2001و )60/2003
( ) التعاون الدوا

املسائل الضريبية

عمــال ــال رار  24/2013ســيع د اجمللــس مــرة الســنة اجتماعــا خاصــا للنظــر
التعاون الدوا املسائل الضريبية ا ذلك الترتيباع املؤسسية لتع ي اثا التعاون.
وعمال رار اجلمعية العامة  313/69زيـد تـواتر اجتماعـاع جلنـة ا ـرباء املعنيـة
التعاون الـدوا املسـائل الضـريبية إ دورتـني السـنة تسـتبرق كـل واةـدة منـها أر عـة
أيام عمل.
وسيُعرن علح اجمللس ت رير جلنة ا ـرباء املعنيـة التعـاون الـدوا املسـائل الضـريبية
عن أعمال دورهتا احلاديـة عدـرة ( 23-19تدـرين األول/أكتـو ر  .)2015وقـد أقـر اجمللـس
مكــان ومواعيــد ا ع ــاد الــدورة احلاديــة عدــرة للجنــة وجــدول أعما ــا املؤقــت م ــرر
.214/2015
وس ـيُعرن علــح اجمللــس أيضــا ت ريــر جلنــة ا ــرباء املعنيــة التعــاون الــدوا املســائل
الضريبية عن دورهتا اللا ية عدرة .وسيُ ر اجمللس مكـان ومواعيـد ا ع ـاد الـدورة اللا يـة عدـرة
للجنة موعد الة .
الواائ
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ت ريــر جلنــة ا ــرباء املعنيــة التعــاون الــدوا
(( )E/2015/45امللح رقم )25

املســائل الضــريبية عــن دورهتــا احلاديــة عدــرة

ت ريــر جلنــة ا ــرباء املعنيــة التعــاون الــدوا
(( )E/2016/45امللح رقم )25

املســائل الضــريبية عــن دورهتــا اللا يــة عدــرة
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(ط) رسم ا رائط
قرر اجمللس دورته لعام  2011إ داء جلنة ا رباء املعنية ددارة املعلومـاع اجلبرافيـة
املكا ية العاملية وف ا لالختصاصاع الـواردة مرفـ قـرار  .24/2011وقـد أقـر اجمللـس
م رر  251/2014جدول األعمال املؤقت للدورة ا امسة للجنة ومواعيد ا ع اداـا (7-5
آب /أغسـنس  .)2015ومـن فسـوف ينظــر اجمللـس ت ريـر اللجنــة عـن أعمـال دورهتــا
ا امسة دورة اجمللس لعام .2016
وأقـــر اجمللـــس م ـــرر  240/2014مكـــان ومواعيـــد ا ع ـــاد الـــدورة التاســـعة
والعدــرين لفريــ خــرباء األمــم املتحــدة املعــين األ ــاء اجلبرافيــة وجــدول أعمالــه املؤقــت
( ـــا كوين  29-25يســــان/أ ريل  .)2016وســــينظر اجمللــــس ت ريــــر الــــدورة التاســــعة
والعدرين لفري ا رباء دورته لعام .2016
و امل ــرر  252/2014واف ـ اجمللــس علــح مواعيــد ومكــان ا ع ــاد مــؤمتر األمــم
املتحــدة ارقليمــي العدــرين لرســم ا ــرائط آلســيا واحملــيط ا ــادا (ج ي ـرة جيجــو مجهوريــة
كوريــا  9-5تدــرين األول/أكتــو ر  .)2015وســينظر اجمللــس ت ريــر املــؤمتر دورتــه
لعام .2016
الواائ
ت رير فري خرباء األمم املتحدة املعين األ اء اجلبرافيـة عـن أعمـال دورتـه التاسـعة والعدـرين
( ـــا كوين  29-25يســـان/أ ريل ( )2016قـــرارا اجمللـــس  715ألـــع (د )27-و 1314
(د )44-وم رر )240/2014
ت ريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة ارقليمــي العدــرين لرســم ا ــرائط آلســيا واحملــيط ا ــادا (ج يــرة
جيجـــو مجهوريـــة كوريـــا  9-6تدـــرين األول/أكتـــو ر) (( )E/CONF.104/9قـــرارا اجمللـــس
 715ألع (د )27-و ( 1314د)44-
ت رير جلنة ا رباء املعنية ـددارة املعلومـاع اجلبرافيـة املكا يـة علـح الصـعيد العـاملي عـن دورهتـا
ا امســــة ( 7-5آب/أغســــنس ( )E/2015/46( )2015امللحـــ رقــــم ( )26قــــرار اجمللــــس
)24/2011
(ي) املرأة وال تنمية
س ـتُعرن علــح اجمللــس الفــرواُ ذاع الصــلة مــن ت ريــر جلنــة واضــا املــرأة عــن دورهتــا
الستني ( 24-14آذار/مارمل .)2016
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الواائ
الفــروا ذاع الصــلة مــن ت ريــر جلنــة واضــا املــرأة عــن دورهتــا الســتني (( )E/2016/27امللح ـ
رقم ( )7قرار اجلمعية العامة  178/42وقرار اجمللس )24/1987
(ين) ت دمي املساعدة إ الدول اللاللة املتضررة من تنبي اجل اءاع
أكد اجمللس من جديد قرار  32/2000الدور ا ام الثي ت وم ـه اجلمعيـة العامـة
واجمللس وجلنة الرب اما والتنسي ةسي االقتضاء تعبئة ورصد اجلهود الـ يبـث ا اجملتمـا
الــدوا ومنظومــة األمــم املتحــدة لت ــدمي املســاعدة االقتصــادية إ الــدول ال ـ تواجــه مدــاكل
اقتصادية خاصة اةئة عن تنبي التدا الوقائية أو تدا ار فـاذ الـ يفراضـها جملـس األمـن
وكثلك ال يام ةسي االقتضاء تحديد ةلول املداكل االقتصادية ا اصة لتلك الـدول.
ول ــد قــرر اجمللــس أن يواصــل النظــر املســألة إبــار البنــد املعنــون ”املســائل االقتصــادية
والبيئية“ وااضعا اعتبار قراراع اجلمعية العامة وجملس األمن ذاع الصلة (ا ظر أيضا قـرار
اجلمعية العامة .)45/59
الواائ
مل يطلب إعداد أي وثائق مسبقة.

 - 19املسائل االجتماعية ومسائل ة وق ار سان
(أ) النهون املرأة
سيُعرن علح اجمللس ت رير جلنة واضا املرأة عن دورهتا الستني ( 24-14آذار/مـارمل
 .) 2016وقد أقر اجمللس جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة السـتني للجنـة وواائ هـا م ـرر
.218/2015
ات اقية القضاء على مجيةع أشكال التمييز ضةد املةرأ (قـرار اجلمعيـة العامـة 180/34
املرف )  -وجي املادة  21من االتفاقية ت دم اللجنة املعنية ال ضـاء علـح التمييـ اضـد املـرأة
إ اجلمعية العامة سنويا عن بري اجمللس ت ريـرا عـن أ دـنتها وتـوز أن ت ـدم م ترةـاع
وتوصـــياع عامـــة نـــاء علـــح دراســـتها للت ـــارير واملعلومـــاع الـــواردة مـــن الـــدول األبـــراف
االتفاقية.
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الواائ
ت ريــر جلنــة واضــا املــرأة عــن دورهتــا الســتني (( )E/2016/27امللحـ رقــم ( )7قــراراع اجمللــس
( 11د )2-و  22/1987و )6/1996
مـثكرة مــن األما ـة العامــة ييــل هبـا تــائا دوراع اللجنـة املعنيــة ال ضــاء علـح مجيــا أةــكال
التميي اضد املرأة
(ب) التنمية االجتماعية
سـيُعرن علــح اجمللــس ت ريــر جلنــة التنميــة االجتماعيــة عــن دورهتــا الرا عــة وا مســني
( 12-3ةــــباط/فرباير  .)2016وقــــد أقــــر اجمللــــس جــــدول األعمــــال املؤقــــت للــــدورة
الرا عة وا مسني للجنة وواائ ها م رر .212/2015
وبلبت اجلمعية العامة قراراا  144/69إ األمني العام أن ي ـدم إليهـا دورهتـا
احلادية والسبعني عن بري جلنة التنمية االجتماعية واجمللس ت ريرا عن تنفيـث أاـداف السـنة
الدولية لألسرة وعملياع متا عتها.
ال واائ
ت ريــر جلنــة الســكان والتنميــة عــن دورهتــا الرا عــة وا مســني (( )E/2016/26امللح ـ رقــم )6
(قراراع اجمللس ( 10د )2-و ( 1139د )41-و )7/1996
ت ريــر األمــني العــام عــن تنفيــث أاــداف الســنة الدوليــة لألســرة وعمليــاع متا عتــها
( )E/2016/7قرار اجلمعية العامة )144/69

(A/71/61-

(ج) منا اجلرمية والعدالة اجلنائية
س ـيُعرن علــح اجمللــس ت ريــر جلنــة منــا اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة عــن دورهتــا الرا ع ـة
والعدرين املستأ فة ( 10و  11كا ون األول/ديسمرب .)2015
وس ـيُعرن علــح اجمللــس أيضــا ت ريــر جلنــة منــا اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة عــن دورهتــا
ا امس ـة والعدــرين ( 27-23أيار/مــايو  .)2016ول ــد أقــر اجمللــس جــدول األعمــال املؤقــت
للدورة ا امسة والعدرين للجنة م رر .235/2015
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الواائ
ت ريــر جلنــة منــا اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة عــن أعمــال دورهتــا الرا عــة والعدــرين املســتأ فة
(( )E/2015/30/Add.1امللح رقم  10ألع) (م ررا اجمللس  251/2009و )259/2011
ت رير جلنة منا اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة عـن دورهتـا ا امسـة والعدـرين (( )E/2016/30امللحـ
رقم ( )10قرار اجمللس  1/1992وم رر )242/1993
(د) املخدراع
سيُعرن علـح اجمللـس ت ريـر جلنـة املخـدراع عـن دورهتـا اللامنـة وا مسـني املسـتأ فة
( 11-9كا ون األول/ديسمرب .)2015
وسـيُعرن علــح اجمللــس أيضــا ت ريــر جلنــة املخــدراع عــن دورهتــا التاســعة وا مســني
( 22-14آذار/مــارمل  .)2016وقــد أقــر اجمللــس جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة التاســعة
وا مسني للجنة م رر .238/2015
تقرير ا يئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام  - 2015وف ا للف رة  1من املـادة  15مـن
االتفاقيــة الوةيــدة للمخــدراع لســنة  1961والف ــرة  1مــن املــادة  18مــن اتفاقيــة املــؤاراع
الع لية لسنة  1971والف رة  1من املادة  23من اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة االاـار غـ
املدروا املخدراع واملؤاراع الع لية لسنة  1988ست دم ا يئة إ اجمللس عن بريـ جلنـة
املخدراع ت ريرا عن أعما ا لعام .2015
الواائ
ت ريــر جلنــة املخــدراع عــن أعمــال دورهتــا اللامنــة وا مســني املســتأ فة ()E/2015/28/Add.1
(امللح رقم  8ألع) (م ررا اجمللس  251/2009و )259/2011
ت ريــر جلنــة املخــدراع عــن أعمــال دورهتــا التاســعة وا مســني (( )E/2016/28امللحـ رقــم )8
(قرارا اجمللس ( 9د )1-و )39/1991
تقرير ا يئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام )E/INCB/2015/1( 2015
(اـ) مفو ن األمم املتحدة السامي لدؤون الالجئني
قررع اجلمعية العامة قراراا  153/58أن ي ـدم مفـون األمـم املتحـدة السـامي
لدؤون الالجئني ت ريرا ةفويا سنويا إ اجمللس ربالعه أوال ـأول علـح جوا ـي التنسـي
أعمال مفواضية األمم املتحدة لدؤون الالجئني وأن يواصـل ةسـبما تـن عليـه الف ـرة 11
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من ظامها األساسي (قرار اجلمعية العامة ( 428د )5-املرف ) املمارسـة احلاليـة الـ تتملـل
ت دمي ت رير سنوي خني إ اجلمعية.
الواائ
الت رير الدفوي امل دم من مفون األمم املتحدة السامي لدؤون الالجئني
(و) ة وق ار سان
س ـتُعرن علــح اجمللــس ت ــارير جلنــة احل ــوق االقتصــادية واالجتماعيــة والل افيــة عــن
دوراهتــا الرا عــة وا مســني وا امســة وا مســني والسادســة وا مســني ( 23ةــباط/فرباير -
 6آذار /مــــــارمل و  19-1ة يران/يو يــــــه و  21أيلول/ســــــبتمرب  9 -تدـــــــرين األول/
أكتو ر .)2015
وسيُعرن علح اجمللس أيضا ت رير مفون األمم املتحدة السامي حل وق ار سان.
ات اقيةةة وقةةو الط ة (قــرار اجلمعيــة العامــة  25/44املرفـ ) .وجــي املــادتني 44
و  45مــن االتفاقيــة ت ــدم جلنــة ة ــوق النفــل كــل ســنتني إ اجلمعيــة العامــة ع ـن بري ـ
اجمللس ت ارير عن أ دنتها وتوز ا أن ت دم اقتراةاع وتوصـياع عامـة تسـتند إ دراسـة
الت ارير واملعلوماع الواردة من الدول األبراف االتفاقية.
الواائ
ت رير اللجنة املعنية احل وق االقتصادية واالجتماعيـة والل افيـة عـن دوراهتـا الرا عـة وا مسـني
وا امســة وا مســني والسادســة وا مســني (( )E/2016/22امللح ـ رقــم ( )2قــراراع اجمللــس
( 1988د )60-و  17/1985و )39/1995
ت رير مفون األمم املتحدة السامي حل وق ار سان (قرار اجلمعية العامة )141/48
ت رير جلنة ة وق النفل (( )A/71/41امللح رقم )41
(ز) املنتدى الدائم املعين ضايا الدعوب األصلية
سيعرن علح اجمللس ت رير املنتدى الدائم املعين ضـايا الدـعوب األصـلية عـن دورتـه
ا امسـة عدـرة ( 20-9أيار/مـايو  .)2016وقـد أقـر اجمللـس مكـان ومواعيـد ا ع ـاد الـدورة
ا امسة عدرة للمنتدى وجدول أعماله املؤقت م رريه  249/2015و .250/2015
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الواائ
ت رير املنتدى الدائم املعين ضايا الدـعوب األصـلية عـن دورتـه ا امسـة عدـرة ()E/2016/43
(امللح رقم ( )23قرار اجمللس )22/2000
( ) التنفيث الدامل رعالن و ر اما عمل دير ان
قررع اجلمعية العامـة قراراـا  220/62أ ـا مـن خـالل مـا ت ـوم ـه مـن دور
واضا السياساع واجمللس من خالل ما ي وم ه من دور التوجيه والتنسـي العـامني وف ـا
لــدور كــل منــهما وجــي ميلــاق األمــم املتحــدة وقــرار اجلمعيــة  227/50وجملــس ة ــوق
ار سان يدكلون عملية ةكومية دول يـة االايـة املسـتوى مـن أجـل التنفيـث واملتا عـة الدـاملني
رعــالن و ر ــاما عمــل دير ــان اللــثين اعتمــدةا املــؤمتر العــاملي ملنااضــة العنصــرية والتميي ـ
العنصري وكرااية األجا ي ومـا يتصـل ـثلك مـن تعصـي .وأكـدع اجلمعيـة مـن جديـد
ال ــرار فســه أ ــه يــتعني أن يواصــل جملــس ة ــوق ار ســان أداء دور أساســي رصــد تنفيــث
إعالن و ر اما عمل دير ان اضمن منظومـة األمـم املتحـدة و إسـداء املدـورة إ اجلمعيـة
اثا الدأن.
الواائ
مل يطلب إعداد أي وثائق مسبقة.

34/36

16-00374

E/2016/100

املرف
ترتيباع العمل لدورة اجمللس االقتصادي واالجتماعي لعام 2016
علح مو ما جاء

قرار اجمللس :1/2016

(أ) تُع ـــد اجتماعـــاع التنســـي واردارة الفتـــرة مـــن  4إ  6يســـان/أ ريل
2016؛ و الفتــرة مــن  1إ  3ة يران/يو يــه 2016؛ و الفتــرة مــن  25إ  27متــوز/
يوليه 2016؛
(ب) يُع د منتدى الدباب يومي  1و  2ةباط/فرباير 2016؛
(ج) يُع د اجل ء املتعل األ دنة التنفيثية من أجل التنميـة
 24ةباط/فرباير 2016؛
(د)

الفتـرة مـن  22إ

يُع د منتدى الدراكاع يوم  31آذار/مارمل 2016؛

(اـ) يُع د االجتماا الرفيا املستوى ا اا للمجلس ما البنـك الـدوا وصـندوق
الن د الدوا ومنظمة التجارة العاملية ومؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة يـومي  18و 19
يسان/أ ريل 2016؛
(و) يُع د االجتماا ا اا للمجلـس الـثي يسـتبرق يومـا واةـدا دـأن التعـاون
الدوا املسائل الضريبية يوم  22يسان/أ ريل 2016؛
(ز)

يُع د اجل ء املتعل التكامل

الفترة من  2إ  4أيار/مايو 2016؛

( ) يُع ـــــد اجلــــ ء املتعلــــ الدـــــؤون ار ســـــا ية
ة يران/يو يه 2016؛

الفتـــــرة مـــــن  20إ 22

(ط) يُع د املنتدى السياسي الرفيا املسـتوى املعـين التنميـة املسـتدامة الـثي يُـنظَّم
رعايــة اجمللــس الفتــرة مــن  11متوز/يوليــه إ  15متوز/يوليــه 2016؛ ويُع ــد االجتمــاا
الــوزاري للمنتــدى الــثي يســتبرق االاــة أيــام الفتــرة مــن  18متوز/يوليــه إ  20متــوز/
يوليه 2016؛
(ي) يُع ـــد اجلــ ء الرفيـــا املســـتوى ـــا ذلـــك االجتمـــاا الـــوزاري للمنتـــدى
السياسي الرفيا املستوى املعين التنمية املستدامة الثي يستبرق االاة أيام يت رعايـة اجمللـس
ومنتــدى التعــاون ارمنــائي الــثي يُــنظَّم مــرة كــل ســنتني الفتــرة مــن  18متوز/يوليــه إ
 22متوز/يوليه 2016؛
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(ين) تُع ــد الــدورة التنظيميــة املتعل ــة رب ــاما عمــل اجمللــس الفتــرة املمتــدة مــن
متوز/يوليه  2016إ متوز/يوليه  2017يومي  28و  29متوز/يوليه .2016
وقرر اجمللس قرار  207/2016عد ارةارة إ قرار  1/2016وخاصـة الف ـرة ( )
منه ال قرر فيها ع د اجل ء املتعل الدـؤون ار سـا ية مـن دورتـه لعـام  2016الفتـرة مـن
 20إ  22ة يران/يو يه  2016قرجملر تبي موعد ا ع اد اثا اجل ء ليصـبم مـن  27إ 29
ة يران/يو يه .2016
وقـــرر اجمللـــس قـــرار  208/2016عـــد ارةـ ـارة إ قـــراري اجلمعيـــة العامـــة
 313/69و  1/70وقــــرار  1/2016أن ينع ــــد املنتــــدى املتعــــدد أصــــحاب املصــــلحة
املعـــين تســـخ العلـــم والتكنولوجيـــا واال تكـــار ألغـــران أاـــداف التنميـــة املســـتدامة يــومي
 6و  7ة يران/يو يه .2016
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