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الدورة السابعة عشرة
 ٢٧-٢٣نيسان/أبريل ٢٠١٨
البند  ٢من جدول األعمال املؤقت
إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى

جدول األعمال المؤقت المشروح
-١

انتخاب أعضاء املكتب.

-٢

إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.

-٣

إعداد املؤسسات والسياسات من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام :٢٠٣٠
(أ)

-٤

)18-00340 (A

تعزيز االتســا على صــعيد الســياســات واملؤسـســات يف تنفيذ أهداف التنمية املســتدامة
اليت سيجري استعراضها بشكل معمق يف إطار املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين
بالتنمية املستدامة لعام  ٢٠١٨واألهداف األخرى؛
وإدارة موارد امليزانيـة بفعـاليـة لتنفيـذ خطـة التنمية

(ب)

بنـاء القـدرات وحش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وختصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
املستدامة لعام ٢٠٣٠؛

(ج)

توعية املوظفني احلكوميني وبناء كفاءاهتم ومهاراهتم على املستويني الوطين واحمللي.

بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات:
(أ)

صـ ـ ـ ـ ــيا ة مبادئ احلوكمة الفعالة من أجل التنمية املسـ ـ ـ ـ ــتدامة باالسـ ـ ـ ـ ــتفادة من أعمال
اللجنة يف دورهتا السادسة عشرة؛

(ب)

إشـ ـ ـ ـرا آليات املس ـ ـ ــاءلة واجملتمع املدين ووس ـ ـ ــائ اإلعالم يف إس ـ ـ ــداء املش ـ ـ ــورة بشـ ـ ـ ـ ن
األهداف واإلشراف على تنفيذها؛

(ج)

طبيعة سوء السلو والفساد يف القطاع العام والتحديات املرتبطة هبما وسبل املضي قدما؛
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(د)

الت كد من أن العناص ـ ــر الفاعلة يف اجملتمع املدين قادرة على املش ـ ــاركة يف اختاذ القرارات
املتعلقة بتنفيذ األهداف واملسامهة يف إحراز التقدم؛

(ه)

التش ـ ــجيع على إجياد س ـ ــبل مبتكرة لتقدمي اخلدمات واتباع هنج النظام احلكومي املفتوح
لدعم األهداف.

دعم التحول حنو جمتمعات مستدامة وقادرة على التكيف عن طريق تعزيز وجتهيز املؤسسات:
(أ)

التغريات الالزمــة يف املؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات واإلدارات العــامــة على مجيع املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتويــات لتعزيز
حتول اجملتمعات على النحو املطلوب مبوجب خطة عام  ٢٠٣٠يف اجملتمعات احلضـ ـرية
والريفية؛

(ب)

ض ـ ــمان أن تكون إجراءات القطاع اخلاص متوافقة مع مس ـ ــارات التنمية املس ـ ــتدامة من
خالل األشكال التقليدية واملبتكرة للتنظيم واإلدارة.

-٦

جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة عشرة للجنة.

-٧

اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا السابعة عشرة.
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الشروح
 - 1انتخاب أعضاء المكتب
سـتنتخب اللجنة رئيسـا وثالثة نواب للرئيس ومقررا لدورهتا السـابعة عشـرة .ويتشـكل املكتب من
الرئيس ونواب الرئيس واملقرر .ووفقا للممارسـ ــة املتبعة يواصـ ــل املكتب املكون من هؤالء األعضـ ــاء مهامه
خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني اليت تلي الدورة السابعة عشرة حتضريا للدورة الثامنة عشرة.
 - 2إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
اللجنة مدعوة إىل اعتماد جدول أعمال الدورة السـ ـ ـ ـ ــابعة عشـ ـ ـ ـ ــرة على أسـ ـ ـ ـ ــا جدول األعمال
املؤقت الذي أقره اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف مقرره  ٢٥٣/٢٠١٧املؤرخ  ٧متوز/يوليه .٢٠١٧
ومن املقرر أن جتتمع اللجنة من االثنني  ٢٣إىل اجلمعة  ٢٧نيسـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبريل  .٢٠١٨وسـ ـ ـ ـ ـ ــتعقد
اجللســات الصــباحية من الســاعة  ١٠:٠٠إىل الســاعة  ١٣:٠٠واجللســات املســائية من الســاعة ١٥:٠٠
إىل الساعة  .١٨:٠٠وميكن أن تُعقد اجللسات واملناسبات ري الرمسية يف أوقات أخرى.

الوثائق
جدول األعمال املؤقت املشروح ()E/C.16/2018/1
 - 3إعداد المؤسسات والسياسات من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030
(أ) تعزيز االتسااا على صااعيد السااياسااات والمؤس اسااات في تنفيذ أهداف التنمية المسااتدامة التي ساايجري
استعراضها بشكل معمق في إطار المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام  201٨واألهداف األخرى
يف الدورات الس ـ ـ ــابقة أس ـ ـ ــدت اللجنة املش ـ ـ ــورة بشـ ـ ـ ـ ن خمتلف جوانب االتس ـ ـ ــا على ص ـ ـ ــعيد
السـ ـ ــياسـ ـ ــات واملؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات من قبيل مثل رسـ ـ ــم السـ ـ ــياسـ ـ ــات بطريقة متكاملة وتعزيز الكفاءة اإلدارية
والرتتيبات واالسـ ـرتاتيجيات املؤسـ ـس ــية الوطنية واتس ــا الس ــياس ــات يف جماالت س ــياس ــاتية حمددة وتعزيز
االس ـ ـرتاتيجيات على ص ـ ــعيد اإلدارة ب س ـ ــرها واملش ـ ــاركة والش ـ ـراكة والنُهج العامة إلدارة خماطر الكوارث
وتع ّقد احلوكمة .ويف الدورة السابعة عشرة ستقوم اللجنة بتوسيع نطا عملها املتعلق بتحويل املؤسسات
ملعاجلة الطابع املتكامل ألهداف التنمية املسـتدامة مبا يف ذلك فيما يتعلق حتديدا باألهداف اليت سـيجري
اســتعراضــها بشــكل معمق يف عام  ٢٠١٨يف املنتدى الســياســي الرفيع املســتوى املعين بالتنمية املســتدامة
وهي املياه النظيفة والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي والطاقة امليسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة التكلفة والنظيفة واملدن واجملتمعات احمللية
املس ــتدامة واالس ــتهال واإلنتاج املس ــؤوالن واس ــتخدام املوارد من األراض ــي والنظم اإليكولوجية على حنو
مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدام وحفظها (األهداف  ٦و  ٧و  ١١و  ١٢و  )١٥إىل جانب اهلدف  ١٧املتعلق بوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل
التنفيذ .وميكن النظر أيضـ ــا يف األدوات العملية لتقييم القدرات املؤس ـ ـسـ ــية فيما يتعلق برسـ ــم السـ ــياسـ ــات
بطريقة متكاملة لتناول الطابع املرتاب ألهداف التنمية املستدامة.
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الوثائق
مذكرة من األمانة العامة حتيل هبا الورقة املتخص ـ ـ ـصـ ـ ــة املتعلقة بتعزيز االتسـ ـ ــا على صـ ـ ــعيد السـ ـ ــياسـ ـ ــات
واملؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات يف تنفيذ أهداف التنمية املسـ ـ ــتدامة اليت سـ ـ ــيجري اسـ ـ ــتعراضـ ـ ــها بشـ ـ ــكل معمق يف املنتدى
السياسي الرفيع املستوى لعام  ٢٠١٨واألهداف األخرى )(E/C.16/2018/2
ورقة رفة اجتماعات مقدمة من األمانة العامة عن تقييم القدرات املؤسسية فيما يتعلق برسم السياسات
بطريقة متكاملة
(ب) بناء القدرات وحشد وتخصيص وإدارة موارد الميزانية بفعالية لتنفيذ خطة عام 2030
ناقشـ ـ ـ ــت اللجنة مسـ ـ ـ ــائل املالية العامة يف سـ ـ ـ ــيا األهداف اإلمنائية لأللفية يف دورهتا األوىل يف
عــام  ٢٠٠٢وتــداولــت بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن بيــانــات اإلنفــا احلكومي والض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائــب احلكوميــة يف دورهتــا الثــالثــة يف
عــام  .٢٠٠٤ويف وقــت أقرب عهــدا أكــدت اللجنــة احلــاجــة إىل توفري مــا يكفي من املوارد العــامــة للوفـاء
بااللتزامات واملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليات على الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيدين الوطين ودون الوطين ووجهت االنتباه من جديد إىل احلاجة
املاس ـ ـ ـ ــة إىل حش ـ ـ ـ ــد وختص ـ ـ ـ ــي وإدارة موارد امليزانية بفعالية لتنفيذ خطة عام  ٢٠٣٠واالحتياجات ذات
الصـ ــلة من القدرات .وقد تود اللجنة أن تنظر يف دورهتا السـ ــابعة عشـ ــرة يف مس ـ ـ لة املالية العامة وامليزنة يف
ســيا الغاية  ٦-١٦املتعلقة بإنشــاء مؤس ـســات فعالة وشــفافة وخاضــعة للمســاءلة على مجيع املســتويات
وكذلك فيما يتعلق بتحقيق األهداف ككل.

الوثائق
مذكرة من األمانة العامة حتيل هبا الورقة املتخص ـ ـصـ ــة املتعلقة حبشـ ــد وختصـ ــي
أهداف التنمية املستدامة ).(E/C.16/2018/3

وإدارة موارد امليزانية لتنفيذ

(ج) توعية الموظفين الحكوميين وبناء كفاءاتهم ومهاراتهم على المستويين الوطني والمحلي
تشكل مسائل املوارد البشرية أحد جماالت اهتمام اللجنة منذ إنشائها وهي تُدر من منظورات
متنوعة مع إسداء املشورة يف جمال السياسات إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي بش ن مسائل من قبيل
االسـرتاتيجيات املتعلقة بتوظيف أشــخاص من ذوي الكفاءة العالية يف القطاع العام وبناء قدرات احلوكمة
واإلدارة العامة يف حاالت األزمة وما بعد انتهاء النزاع والعامل البش ــري يف بناء القدرات وإدارة األداء يف
احلكومة واإلدارة احمللية والقيادة .ويف الدورات األخرية نظرت اللجنة يف تنمية املوارد البش ـ ـ ـ ـ ـ ـرية ومسـ ـ ـ ـ ـ ــائل
قيادة املؤسسات وال سيما فيما يتعلق خبطة عام  .٢٠٣٠ويف الدورة السابعة عشرة ستدعى اللجنة إىل
النظر يف اإلجراءات الالزمة لبناء الوعي والكفاءات خلدمة مدنية اسـ ــتش ـ ـرافية وكذلك املهارات احملددة يف
جمايل التنفيذ والس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات اليت س ـ ـ ــيحتاجها املوظفون احلكوميون على الص ـ ـ ــعيدين الوطين واحمللي كليهما
للمس ـ ـ ـ ـ ــامهة ب كرب قدر من الفعالية يف حتقيق األهداف ويف هدف عدم تر أي أحد خلف الركب الذي
ميثل مبدأ أساسيا خلطة عام .٢٠٣٠
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الوثائق
مذكرة من األمانة العامة حتيل هبا الورقة املتخص ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــة املتعلقة بتوعية املوظفني احلكوميني وبناء كفاءاهتم
ومهاراهتم على املستويني الوطين واحمللي ()E/C.16/2018/4
 - 4بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات
(أ) ص ا ا اايا ة مبادئ الحوكمة الفعالة من أجل التنمية المس ا ا ااتدامة باالس ا ا ااتفادة من أعمال اللجنة في
دورتها السادسة عشرة
ناقشـ ـ ــت اللجنة يف دورهتا اخلامسـ ـ ــة عشـ ـ ــرة إمكانية وضـ ـ ــع جمموعة من املبادئ املعرتف هبا دوليا
للحوكمة املســؤولة والفعالة اليت ميكن أن توفر للبلدان إرشــادات مفيدة يف تناول طائفة واســعة من حتديات
احلوكمة املرتبطة بتنفيذ خطة عام  .٢٠٣٠وواصـ ـ ــلت اللجنة نظرها يف هذه املس ـ ـ ـ لة يف دورهتا السـ ـ ــادسـ ـ ــة
عشــرة باســتكشــاف للغرض من املبادئ املقرتحة ونطاقها وتطبيقها فضــال عن إمكانية صــيا تها يف شــكل
ممارســات ملموســة .ويف الدورة الســابعة عشــرة ســتواصــل اللجنة صــيا ة مبادئ وممارســات احلوكمة الفعالة
أل راض التنمية املس ــتدامة باالس ــتفادة من اإلطار املفاهيمي املقدم يف الدورة الس ــادس ــة عش ــرة الذي تقع
العناصر األساسية للهدف ( ١٦أي الفعالية واملساءلة والشمولية) يف صميمه.

الوثائق
مذكرة من األمانة العامة أُع ّدت حتت قيادة اخلرباء بشـ ـ ـ ن ص ـ ــيا ة مبادئ احلوكمة الفعالة أل راض التنمية
املستدامة )(E/C.16/2018/5
(ب) إشاارا آليات المساااءلة والمجتمع المدني ووسااائ اإلعالم في إسااداء المشااورة بش ا األهداف
واإلشراف على تنفيذها
يف الدورات السابقة أسدت اللجنة املشورة بش ن احلاجة إىل تعزيز قدرة احلكومة واإلدارة العامة
على تش ـ ــجيع النهج التعاونية واحلوكمة القائمة على املش ـ ــاركة وإشـ ـ ـرا اجملتمع املدين والقطاع اخلاص يف
تنفيذ األهداف واس ـ ـ ـ ــتعراض ـ ـ ـ ــها وإشـ ـ ـ ـ ـرا الفئات الض ـ ـ ـ ــعيفة .واهتمت اللجنة أيض ـ ـ ـ ــا بالرواب اهلامة بني
الغاية ( ٧-١٦املتعلقة بضمان اختاذ القرارات على حنو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي
ومتثيلي على مجيع املس ـ ــتويات) والغايات األخرى وال س ـ ــيما الغاية ( ٦-١٦املتعلقة بإنش ـ ــاء مؤس ـ ـس ـ ــات
فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة) والغاية ( ١٠-١٦املتعلقة بكفالة وصول اجلمهور إىل املعلومات ومحاية
احلريات األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية وفقا للتش ـ ـ ـ ـريعات الوطنية واالتفاقات الدولية) وبتحقيق األهداف ككل .وتيسـ ـ ـ ـريا
للمداوالت قد تود اللجنة أن تنظر يف البند ( ٤ب) مع البندين ( ٤د) و ( ٥ب) فيما يتعلق باملسـ ـ ـ ـ ــائل
ذات الصلة باملشاركة والتعاون يف سيا خطة عام .٢٠٣٠

الوثائق
ورقة رفة اجتماعات مقدمة من األمانة العامة بش ن املشاركة والتعاون
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(ج) طبيعة سوء السلو والفساد في القطاع العام والتحديات المرتبطة بهما وسبل المضي قدما
ناقش ـ ـ ـ ـ ــت اللجنة باس ـ ـ ـ ـ ــتفاض ـ ـ ـ ـ ــة الفس ـ ـ ـ ـ ــاد باعتباره حتديا إمنائيا ودور اإلدارة العامة يف منع وكبح
املمارسـ ـ ــات الفاسـ ـ ــدة على حنو فعال .ومنذ عام  ٢٠١٥تنظر اللجنة يف مسـ ـ ــائل تتعلق مبنع الفسـ ـ ــاد يف
س ــيا حتقيق األهداف واالس ــتعراض ــات املواض ــيعية الس ــنوية اليت جيريها املنتدى الس ــياس ــي الرفيع املس ــتوى
لتنفيذ خطة عام  .٢٠٣٠وأسدت اللجنة املشورة فيما يتعلق بالفساد باعتباره ظاهرة متعددة األبعاد ذات
أس ــباب وآثار متعددة وزيادة الثقة من خالل اجلهود الفعالة ملكافحة الفس ــاد وتدابري منع الفس ــاد وإهناء
اإلفالت من العقاب والنزاهة العامة باعتبارها أحد األبعاد احلامسة للحوكمة الفعالة واجلمع بني النهج
العامة واحملددة األهداف ملنع الفسـ ـ ـ ــاد على حنو فعال والفسـ ـ ـ ــاد باعتباره قيدا يكبل جهود القضـ ـ ـ ــاء على
الفقر .وقد تود اللجنة أن تنظر يف دورهتا الس ــابعة عش ــرة يف املمارس ــة احملددة املتمثلة يف محاية األش ــخاص
الذين يبلغون عن وقائع تتعلق جبرائم الفساد يف القطاع العام.

الوثائق
مذكرة من األمانة العامة حتيل هبا الورقة املتخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املتعلقة مبس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لة محاية املبلغني عن املخالفات
).(E/C.16/2018/6
(د) الت كد من أ العناصاا ا ا اار الفاعلة في المجتمع المدني قادرة على المش ا ا ا اااركة في اتخاذ القرارات
المتعلقة بتنفيذ األهداف والمساهمة في إحراز التقدم
تيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريا للمــداوالت قــد تود اللجنــة أن تنظر يف البنــد ( ٤د) مع البنــدين ( ٤ب) و ( ٥ب)
فيما يتعلق باملسائل ذات الصلة باملشاركة والتعاون يف سيا خطة عام .٢٠٣٠
(ه) التش ا ا ا ا ااجيع على إيجاااد سا ا ا ا ا اباال مبتكرة لتقااديم الخاادماات واتباااع نهج النظااام الحكومي المفتوح
لدعم األهداف
تيس ـريا للمداوالت قد تود اللجنة أن تنظر يف البند ( ٤ه) مع البند ( ٥أ) فيما يتعلق باملســائل
ذات الصلة بالتحول حنو جمتمعات مستدامة وقادرة على التكيف.
 - 5دعم التحول نحو مجتمعات مستدامة وقادرة على التكيف :تعزيز وتجهيز المؤسسات
(أ) التغيرات الالزمة في المؤسا ا ا ا ا اسا ا ا ا ا ااات واإلدارات العامة على جميع المس ا ا ا ا ااتويات لتعزيز تحول
المجتمعات على النحو المطلوب بموجب خطة عام  2030في المجتمعات الحضرية والريفية
س ــتناق اللجنة يف دورهتا الس ــابعة عش ــرة التغريات الالزمة يف املؤس ـس ــات واإلدارات العامة على
مجيع املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتويــات لتعزيز حتول اجملتمعــات على النحو املطلوب مبوجــب خطــة عــام  ٢٠٣٠يف اجملتمعــات
احلضرية والريفية وفقا ملوضوع اجمللس االقتصادي واالجتماعي خالل دورته لعام  .٢٠١٨وستنظر اللجنة
أيضــا يف مســامهتها يف اســتعراض املنتدى الســياســي الرفيع املســتوى لعام  ٢٠١٨بش ـ ن موضــوع ”التحول
حنو جمتمعات مستدامة وقادرة على التكيف“.
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الوثائق
مذكرة من األمانة العامة حتيل هبا الورقة املتخص ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــة املتعلقة بالتحول املؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــي من أجل تعزيز رفاه
اجملتمعات احمللية الريفية واحلضرية :حالة ماليزيا ()E/C.16/2018/7
مذكرة معلومات أسـاسـية عن التحديات اليت تواجه املؤسـسـات يف التحول حنو جمتمعات مسـتدامة وقادرة
على التكيف :مشروع مسامهة يف االستعراض املواضيعي للمنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية
املستدامة لعام ٢٠١٨
(ب) ضا ا ا ااما أ تكو إجراءات القطاع الخاص متوافقة مع مسا ا ا ااارات التنمية المسا ا ا ااتدامة من خالل
األشكال التقليدية والمبتكرة للتنظيم واإلدارة
تيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريا للمــداوالت قــد تود اللجنــة أن تنظر يف البنــد ( ٥ب) مع البنــدين ( ٤ب) و ( ٤د)
فيما يتعلق باملسائل ذات الصلة باملشاركة والتعاون يف سيا خطة عام .٢٠٣٠
 - 6جدول األعمال المؤقت للدورة الثامنة عشرة للجنة
س ـ ـ ـ ـ ـ ــيكون معروض ـ ـ ـ ـ ـ ــا على اللجنة مش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع جدول أعمال مؤقت لدورهتا الثامنة عش ـ ـ ـ ـ ـ ــرة .ويف
القرار  ١/٦٨أهابت اجلمعية العامة باجمللس االقتصادي واالجتماعي أن يدعو هيئاته الفرعية إىل املسامهة
يف أعماله حســب االقتضــاء مبا يتســق مع موضــوع اجمللس الســنوي املتفق عليه .وســيكون موضــوع دورة
اجمللس لعام  ” ٢٠١9عامل واحد للجميع :متكني النا من بناء جمتمعات متسـ ــاوية وشـ ــاملة“ .وقد تود
اللجنة أيضــا أن تفســح اجملال للنظر يف مســامهة يف موضــوع املنتدى الســياســي الرفيع املســتوى لعام ٢٠١9
املعنون ’’متكني النا وض ـ ــمان الش ـ ــمول واملس ـ ــاواة‘‘ الذي يرتب به موض ـ ــوع اجمللس ارتباطا وثيقا .وقد
جتدر اإلش ـ ــارة إىل أن اللجنة تس ـ ــدي املش ـ ــورة يف جمال الس ـ ــياس ـ ــات والتوجيه الربناجمي إىل اجمللس بالدرجة
األوىل من خالل تقريرها ومشـ ـ ــروع قرارها عن الدورة وإىل املنتدى السـ ـ ــياسـ ـ ــي الرفيع املسـ ـ ــتوى من خالل
املسامهة يف متابعة واستعراض تنفيذ خطة عام  ٢٠٣٠على الصعيد العاملي.
وقد يكون املنتدى الس ــياس ــي الرفيع املس ــتوى يف عام  ٢٠١9ذا أمهية خاص ــة للجنة ألن املنتدى
س ــيعقد يف تلك الس ــنة على املس ــتوى الوزاري برعاية اجمللس االقتص ــادي واالجتماعي ألهداف منها إجراء
استعراض متعمق للهدف  .١٦وسيُعقد أيضا على مستوى رؤساء الدول واحلكومات حتت رعاية اجلمعية
العامة وهو ما سـ ــيؤدي إىل توفري التوجيه السـ ــياسـ ــي الرفيع املسـ ــتوى بش ـ ـ ن خطة عام  ٢٠٣٠وتنفيذها
وحتديد التقدم احملرز والتحديات الناشئة واختاذ املزيد من اإلجراءات للتعجيل بالتنفيذ.
وقد تود اللجنة كذلك أن تنظر يف التفكري بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن برنامج عمل مؤقت للفرتة ٢٠٢١-٢٠١٨
اليت تتزامن مع الوالية احلالية ألعضائها .ويف املاضي مل يكن األعضاء يشاركون يف هذا التخطي املسبق
ولكن قد يودون اآلن أن ينظروا فيما إذا كان القيام بذلك سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد يف تنظيم أعماهلم وتعزيز مكانة
اللجنة داخل منظومة األمم املتحدة من خالل الدراس ـ ــة االس ـ ــتشـ ـ ـرافية للمس ـ ــائل احلامسة يف جمال احلوكمة
واإلدارة العامة فيما يتعلق بتنفيذ ومتابعة خطة عام .٢٠٣٠

18-00340

7/8

E/C.16/2018/1

 - 7اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها السابعة عشرة
ستعتمد اللجنة تقريرا عن أعمال دورهتا السابعة عشرة يُقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي.
ووفقا لقرار اجلمعية العامة  ١/٦٨سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدرج اللجنة يف تقريرها موجزا تنفيذيا وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيكون التقرير وجيزا
وس ـ ــيحدد بوض ـ ــوح االس ـ ــتنتاجات والتوص ـ ــيات واملس ـ ــائل اليت قد تتطلب من اجمللس االنتباه إليها أو اختاذ
إجراءات بشـ ـ ـ ـ ـ هنا .وميكن للمجلس أن جيري اس ـ ـ ـ ــتعراض ـ ـ ـ ــا عملي املنحى لتقرير اللجنة وتوص ـ ـ ـ ــياهتا مرِّكزا
اهتمامه يف ذلك على املس ـ ــائل اليت تتطلب من منظومة األمم املتحدة ككل اس ـ ــتجابة موض ـ ــوعية منس ـ ــقة
ومرتبة األولويات .وس ــتعتمد اللجنة أيض ــا مس ــامهتها يف االس ــتعراض املواض ــيعي للمنتدى الس ــياس ــي الرفيع
املستوى لعام .٢٠١٨
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