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 2017دورة عام 
 2017متوز/يوليه  27 - 2016متوز/يوليه  28
 من جدول األعمال 2البند 

    إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
مشروع مقّرر مقّدم مـن رئـيس اجمللـس ءنـاى علـو مشـاورامس ةـب رنيـة ءشـ   مشـروع             

 E/2017/L.3املقرر 
  

 2017اجمللس االقتصادي واالجتماعي لعام ترتيبامس عمل أخرى لدورة   
 

 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
 2006تشـرين الاـان/فوربم     20املـرر    61/16إىل قراري اجلمعية العامة  إذ يشري 

 ءش   تعزيز اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 2013أيلول/سبتم   20  املرر 68/1و 
أفه حيـ  للمللـس، ءاعتبـارن مـن أجاـزة األمـم املتحـدة الرئيسـية، أ           وإذ يعيد تأكيد 

يعقد اجتماعامس خمصصة حسب االقتضاى ملعاجلـة املسـتلدامس العاجلـة مل امليـادين االقتصـادية      
ــا     ــل  ــ ــا يتصــ ــة ومــ ــة والبيويــ ــادين واالجتماعيــ ــن ميــ ــ     مــ ــدعم ال ــ ــل الــ ــي  ــ ــق تلقــ ، مــ

 املرمترامس، وخدمامس
ينبغي أاّل تـردي   68/1أ  الترتيبامس الواردة مل مررب  قرار اجلمعية العامة  وإذ يالحظ 

 إىل زيادة عدد أيام االجتماعامس املخصصة حاليا للمللس،
للس، عند حتديد مواعيـد دوراتـه واجتماعاتـه ومشـاوراته، أ      ء فه ينبغي للم وإذ يقر 

ي خـ  مل اسسـبا  اجتماعـامس اايوــامس األخـرى الـل تتنــاول القضـايا االقتصـادية واالجتماعيــة        
 والبيوية لت ادي أي تداخل ال داعَي له ءني جداول أعمااا وحشوها ءبنود ال لزوم اا،
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إىل اعتماد خطة عمل أديس أءاءا الصادرة عن املرمتر الدويل الاالث لتمويـل   وإذ يشري 
 ،(2)2030وخطة التنمية املستدامة لعام  (1)التنمية

ءشــ   ترتيبــامس  2016متوز/يوليــه  28املــرر   2017/1إىل قــرارن  وإذ يشريريري ضي ريريا 
 ،  2017ام لع اخلاصة ءدورتهالعمل 
منتــدى اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي املعــ  لتاءعــة متويــل   علــو أّ  يعيريريد اأتأكيريريد  
ملناقشـة عمليـة متاءعـة واسـتعران النـواتو املتوخـاة مـن متويـل التنميـة ووسـائل           مكـّر    التنمية

القــرارامس املقبلــة املتعلقــة  مــرة أخــرى أ ، وير ــد 2030تن يــ  خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 
االسـتنتاجامس والتوصـيامس املت ـ  علياـا علـو الصـعيد       ينبغي أ  تكـو  مـمن   املنتدى الواردة ء

 ؛اسكومي الدويل
 من خطة عمل أديس أءاءا؛ 132و  131ال قرتني إىل يشري  
ــرامس  إىليشريريري ضي ريريا    ــة     6و  5و  4ال ق ــة العام ــرار اجلمعي ــن ق ــرر   70/299م امل

اجمللــس   الــ ي قــررمس ربيــه اجلمعيــة رلــةب أمــور مــن ءينــاا أ  يعمــد         2016متوز/يوليــه  29
تواُؤم مواميعه الرئيسية السـنوية   ، إىل   الةمن أجل تعزيز االتساق، االقتصادي واالجتماعي

سـتدامة  مق ما يقاءلاا من مواميق سنوية للمنتـدى السياسـي الرربيـق املسـتوى املعـ  ءالتنميـة امل      
 املعقود حتت رعاية اجمللس؛

منتـدى اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي املعـ       أ  يـتّم، ءشـكل اسـتانائي، عقـد     يقّرر  
أيار/مـايو، علـو أاّل ُيخـّل  لـح ء حكـام قـرار        25إىل  22مل ال تـرة مـن    لتاءعة متويـل التنميـة  

ــة العامــة  ــدى     68/1اجلمعي ــة، وأ  يتضــّمن املنت وأاّل ًيشــّكل ســاءقةل ءالنســبة للمناقشــامس املقبل
اخلاص الرربيق املستوى مق مرسسامس ءريتو  وودز ومنظمة التلـارة العامليـة ومـرمتر     االجتماَع

 .األمم املتحدة للتلارة والتنمية
 

__________ 

 ، املررب .69/313قرار اجلمعية العامة  (1) 

 .70/1قرار اجلمعية العامة  (2) 
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