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                        الدورة الثانية والسبعون
                  من جدول األعمال    ٤٢      البند 

                                األنشطة التنفيذية من أجل التنمية  
  

  *                    تقرير اللجنة الثانية  
         )زامبيا(        تشاندا                               : السيدة ترييزا تشيبولو لوسويلي       املقررة

        س بنــا       ٤1١2            أيلول/ســبتم      ١1                                                       قــررا اعمةيــع الةامــعس ه جلســتةا الةامــع القاديــعس املةقــو ة ه  -   ١
                              القاديع والسبةني البند املةنون:                                            على توصيع املكتبس أن تدرج ه جدول أعمال  ورهتا 

                                 األدشطع التنفيذيع من أجل التنميع: ”
                                                اليت تضطلع هبا منظومع األمم املتحدة من أجل التنميع؛            التنفيذيع             أ( األدشطع   ”)
  “                                             ب( التةاون فيما بني بلدان اعنوب من أجل التنميع  ”)

                            وأن حتيله إىل اللجنع القاديع.
           املةقـو تني ه     ٤2  و     ٤٤                                 موضـوعيع بشـ ن اـذا البنـد ه جلسـتيةا                              وأجرا اللجنع القاديع مناقشـع -   ٤

   . (١ )                                                         . ويــر  ســر  ملناقشــع اللجنــع للبنــد ه ازضــرين املــوجزين  و  ال ــلع    ٤1١2                  تشــرين األول/أوتــوبر     ٤1
                                                                                               ويوجه االدتباه أيضا إىل املناقشع الةامع اليت عقدهتا اللجنع ه جلساهتا القاديع إىل اخلامسعس املةقـو ة يـومي 

                                                                وير  ه إضافاا اذا التقرير سر  للمناقشاا الالحقع اليت أجرهتا اللجنع    . (٤ )                 تشرين األول/أوتوبر   2  و    ٤
                بش ن اذا البند.

                                                           وللنظر ه اذا البندس وادت الواثئق التاليع مةروضع على اللجنع: -   2

__________ 

  . A/  72/425      /Add.     2  و    A/  72/425      /Add.     1  و         A/  72/425                                                        ي در تقرير اللجنع بش ن اذا البند ه ثالثع أجزا  حتت الرموز   * 
 ( ١)  A/C.    2/72    /SR.    22     و  A/C.    2/72    /SR.    23  .  

  . A/C.    2/72    /SR.    5    س و  A/C.    2/72    /SR.    4    س و  A/C.    2/72    /SR.    3    س و  A/C.    2/72    /SR.    2            ادظر الواثئق   (٤ ) 
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     42      البند   
                                األنشطة التنفيذية من أجل التنمية  

                                            موجةـــع إىل األمـــني الةــاث مـــن املمقـــل الـــدائم  وـــوا ور    2   ٤1١            أيلول/ســـبتم      ٤2            رســالع مخر ـــع  
                                                                                       لدى األمم املتحدةس حييل هبا ا عالن الوزار  الذ  اعتمد ه االجتماع السـنو  ااـا   واألربةـني لـوزرا  

            أيلول/سـبتم      ٤٤                                      س املةقو  ه مقـر األمـم املتحـدة بنيويـور  ه   22                                 ارجيع الدول األعضا  ه جمموعع الـ 
٤1١2      ( A/  72  / 511   )  

                                    موجةـــــع إىل األمـــــني الةـــــاث مـــــن املمقـــــل الـــــدائم       ٤1١2                  تشـــــرين األول/أوتـــــوبر    9            رســـــالع مخر ـــــع  
                                                         حييــل هبــا ا عــالن الــوزار  املةتمــد ه االجتمــاع الــوزار  الســنو  ألقــل    س                        لبــندال يل لــدى األمــم املتحــدة

  (      A/  72/548 )      ٤1١2            أيلول/سبتم      ٤٤                                البلدان منواس املةقو  ه ديويور  ه 
 

                   )أ( من جدول األعمال    42      البند   
                                                                األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية  

                                                                                    تقرير األمني الةاث عن إعا ة تنظيم منظومع األمـم املتحـدة ا منائيـع مـن أجـل تنفيـذ  طـع التنميـع  
  (      A/  72/124      -E/  2018/3                            : وفالع مستقبل أفضل للجميع )    ٤121              املستدامع لةاث 

                            املتةلـق الالسـتةراا الشـامل الـذ       ٤٤7 /  72                                         ر األمـني الةـاث عـن تنفيـذ قـرار اعمةيـع الةامـع     تقري 
                                                                                          جير  ول أربع سنواا لسياسع األدشطع التنفيذيع اليت تضطلع هبا منظومع األمم املتحدة من أجل التنميع: 

   (.    A/  72/61     -E/  20  17/4              حتليل التمويل )
 

    )ب(    42      البند   
                                           التعاون فيما بني بلدان اجلنوب من أجل التنمية  

  (      A/  72/297                                                      تقرير األمني الةاث عن حالع التةاون فيما بني بلدان اعنوب ) 
                                              تشــــرين األول/أوتــــوبرس أ ىل بيــــان اســــتةال  وــــل مــــن مــــدير     ٤1            س املةقــــو ة ه   ٤٤         وه اعلســــع  -   ٢

                                         التابع   ارة الشخون االقت ا يع واالجتماعيع                  اعي وتنسيق شخوده                              مكتب  عم اجمللس االقت ا   واالجتم
                                                                                           )ه إطار البند الفرعي )أ((س ومدير مكتب األمم املتحـدة للتةـاون فيمـا بـني بلـدان اعنـوب التـابع لـ  م  

                                               األمم املتحدة ا منائي )ه إطار البند الفرعي )ب((. 
                                       /دوفم س أ ىل ثمقــل الــوالتما املتحــدة األمريكيــع            تشــرين القــاي    ١2          املةقــو ة ه    س  ٤1         وه اعلســع  -   1

   .  (2 )                                                   ببيان فيما يتةلق مبشاريع القراراا املةروضع على اللجنع
ـــه الـــرئيس ادتبـــاه     21  و     ٤٢           املةقـــو تني ه    س  ٤2  و     ٤7          وه اعلســـتني  -   7                      ئ                تشـــرين القـــاي/دوفم س وجئ

                                               ئط                                 اللجنــع إىل ورقــاا اــرم االجتماعـــاا اــري الر يــع الـــيت ع مئطمــت ال دكليزيــع فقـــ  والــيت تضــمنت الـــن  
   .  (٢ )                                                                                النةائي املتفق على إ راجه ه موضع حمد  من مشاريع القراراا املةنيع املةروضع على اللجنع

                                                     تشـــرين القـــاي/دوفم س أ ىل ثمقـــل زةوريـــع فنـــزويال البوليفاريـــع     21            س املةقـــو ة ه   ٤2      اعلســـع    وه  -   2
  . (1 )                                                   ببيان فيما يتةلق مبشاريع القراراا اليت اعتمدهتا اللجنع

__________ 

  .  A/C.    2/72    /SR.    25        الوثيقع       ادظر  (2 ) 

  .  A/C.    2/72    /SR.    27  و     A/C.    2/72    /SR.    26              ادظر الوثيقتني   (٢ ) 

  .  A/C.    2/72    /SR.    27             ادظر الوثيقع   (1 ) 
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