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 ٢٠٠٥الدورة املوضوعية لعام 
 ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٧ -يونيه / حزيران٢٩نيويورك، 
 اجلزء العام

    * من جدول األعمال املؤقت٨ و ٦البندان 
 تنفيذ نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة ومتابعتها  

 
  باء٥٧/٢٧٠ باء و ٥٢/١٢ و ٥٠/٢٢٧امة تنفيذ قرارات اجلمعية الع  

  
تقرير مستكمل لألمني العام عن دور اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف التنفيـذ              

واملتابعــة املتكــاملني واملتســقني لنتــائج املــؤمترات ومــؤمترات القمــة الرئيســية الــيت 
ء  بـا  ٥٢/١٢ و   ٥٠/٢٢٧تعقدها األمم املتحدة يف ضوء قرارات اجلمعية العامـة          

  باء٥٧/٢٧٠و 
  

 موجز 
، قــرر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي، يف قــراره ٢٠٠٤يف الــدورة املوضــوعية لعــام  
 ٥٠/٢٢٧، أن يتضمن االستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ قرارات اجلمعيـة العامـة              ٢٠٠٤/٤٤

 وبنـاء علـى  .  باء، وطلب اجمللس تقدمي تقرير واحد يف هذا الصدد      ٥٧/٢٧٠ باء و    ٥٢/١٢و  
 وما زال مسـتمرا   . طلب اجمللس، يركز هذا التقرير على التقدم احملرز يف تنفيذ القرارات الثالثة           
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علـى أن أنـه سـتكون هنـاك      . استعراض أساليب عمل اجلمعيـة العامـة وجلنتيهـا، الثانيـة والثالثـة            
ق ويف مـا يتعلـ    . حاجة إىل مزيد من العمـل إلمتـام املشـاورات والوصـول هبـا إىل خامتـة ناجحـة                  

بــاجمللس واألجهــزة الفرعيــة التابعــة لــه فإنــه قــد أحــرز تقــدم يف عــدة جمــاالت، مبــا فيهــا تعزيــز   
الوحــدة املواضــيعية يف خمتلــف أجــزاء الــدورة املوضــوعية؛ واســتعراض أســاليب عمــل اللجــان   

وُتبـذل يف الوقـت ذاتـه       . الفنية؛ وتعزيز دور جلان األمـم املتحـدة اإلقليميـة يف متابعـة املـؤمترات              
ود أخــرى لتعزيــز التعــاون مــا بــني اللجــان الفنيــة، ولتعزيــز التعــاون بــني اللجــان اإلقليميــة  جهــ

 .والصناديق والربامج
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 معلومات أساسية -أوال  
جـدول   بـاء، قـررت اجلمعيـة العامـة أن تـدرج يف            ٥٧/٢٧٠ من القـرار     ٣٩يف الفقرة    - ١

التنفيـذ واملتابعـة املتكـامالن واملنسـقان لنتـائج          �األعمال السـنوي للجمعيـة العامـة بنـدا عنوانـه            
ــة الـــيت تعقـــدها األمـــم املتحـــدة يف     ــية ومـــؤمترات القمـ ــالنياملـــؤمترات الرئيسـ ــادي اجملـ  االقتصـ

 .ة، ودعت األمني العام إىل تقدمي تقرير عن هذه املسأل�واالجتماعي وامليادين ذات الصلة
، قرر اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي أن يتضـمن        ٢٠٠٤ويف الدورة املوضوعية لعام      - ٢

 بــــاء ٥٢/١٢ و ٥٠/٢٢٧عيــــة العامــــة االســــتعراض التقــــدم احملــــرز يف تنفيــــذ قــــرارات اجلم
هــذا وتصــلح هــذه .  بــاء، وطلــب تقــدمي تقريــر واحــد عــن تنفيــذ هــذه القــرارات  ٥٧/٢٧٠ و

ا العتماد الواحد منها على القرارين اآلخـرين وألن كـل منـهما             القرارات للنظر فيها جمتمعة مع    
 .ُيكمل اآلخر

ــرار  - ٣ ــادة تشـــكيل األمـــم املتحـــدة   � بشـــأن ٥٠/٢٢٧ويركـــز القـ تـــدابري أخـــرى إلعـ
علـى سـبل تعزيـز دور    � وتنشيطها يف امليدانني االقتصادي واالجتمـاعي وامليـادين املتصـلة هبمـا         

وتشــمل هــذه الســبل إحــداث زيــادة يف املــوارد املخصصــة  . ي يف امليــدان اإلمنــائةاملتحــداألمــم 
لألنشــطة التنفيذيــة وحتقيــق مزيــد مــن التــرابط والتكامــل بــني أعمــال اللجنــتني الثانيــة والثالثــة،  
وتعزيز دور اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف التنسيق وتعزيـز الصـالت علـى نطـاق املنظومـة                 

برنـامج  : جتديد األمـم املتحـدة  � باء وعنوانه  ٥٢/١٢رار  وأما الق . باملؤسسات التجارية واملالية  
يتضــــمن عــــدة أحكــــام تتعلــــق باإلصــــالحات يف امليــــدانني االقتصــــادي    فإنــــه �لإلصــــالح

 .واالجتماعي، وكذلك الشؤون اإلمنائية واإلنسانية
ــرار   - ٤ ــا الق ــه  ٥٧/٢٧٠أم ــاء وعنوان ــائج     � ب ــقان لنت ــامالن واملنس ــة املتك ــذ واملتابع التنفي

ــادي    املـــؤمتر ــالني االقتصـ ــة الـــيت تعقـــدها األمـــم املتحـــدة يف اجملـ ــية ومـــؤمترات القمـ ات الرئيسـ
فريمي إىل تعزيز التماسك والتكامـل يف خمتلـف عمليـات املـؤمترات واحلفـاظ يف                � واالجتماعي

ويقدم القرار املذكور أيضا التوجيـه لتحقيـق تنسـيق          . ذات الوقت على اهلوية املميزة لكل منها      
اإلمنائية العاملية واإلقليمية والوطنية، ولكفالة أن يدعم الواحد منـها اآلخـر وأن             أفضل لألنشطة   

. يسهم كل منها يف بلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفيـة               
 ويدعو القرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل مواصلة تعزيـز دوره باعتبـاره اآلليـة املركزيـة               

وُيسـلِّم القـرار باحلاجـة إىل زيـادة تعزيـز التعـاون مـع املؤسسـات         . للتنسيق على صعيد املنظومة 
املالية والتجارية الدولية والدور اهلام للمجتمع املدين والقطاع اخلاص يف اإلسراع بتنفيذ نتـائج              

 .املؤمترات
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 مقدمة -ثانيا  
 عامـا   ١٥مم املتحدة على مـدى الــ        أوجدت مؤمترات القمة واملؤمترات اليت عقدهتا األ       - ٥

املاضية توافقا عامليا يف اآلراء بشأن السياسات والتدابري الرامية إىل اإلسـراع بتحقيـق األهـداف               
لــوغ هــذه ســتدامة وإىل تــوفري إطــار أفضــل لبالراميــة إىل القضــاء علــى الفقــر وتعزيــز التنميــة امل 

رات القمة واملؤمترات املذكورة وعزز بعـض       واستند مؤمتر قمة األلفية إىل نتائج مؤمت      . األهداف
وتشـكِّل هـذه النتـائج، مقترنـة باجلوانـب ذات الصـلة بالتنميـة والـواردة يف                  . رسائلها األساسية 

 ).E/2005/56انظر ( األمم املتحدة اإلمنائي عمالإعالن األلفية جدول أ
ــذ األهــداف املتفــق علي      - ٦ ــز بقــدر أكــرب مــن الوضــوح علــى تنفي ــا  ويظــل التركي هــا دولي

وعلـى الـرغم مـن أن       . وغايات جدول أعمال األمم املتحدة اإلمنـائي أمـرا أساسـيا ال غـىن عنـه               
ــالتركيز علــى     اجمللــس قــد  ــائج املــؤمترات ب ابتــدر العمــل املتعلــق بوضــع هنــج متكامــل لتنفيــذ نت

 فإنـه مـا زالـت هنـاك حاجـة إىل بـذل مزيـد مـن اجلهـود             ١٩٩٥مواضيعها املشـتركة منـذ عـام        
 . جهاز األمم املتحدة اإلمنائي حنو إجراءات متابعة أكثر استدامة أو أفضل تكاماللتوجيه

ني وقد متـت مناقشـة اجلوانـب املوضـوعية للمتابعـة املتكاملـة للمـؤمترات يف تقريـر األمـ                 - ٧
 مــن الــدورة املوضــوعية للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي   العــام عــن اجلــزء الرفيــع املســتوى 

(A/60/56) .ا التقرير على التقدم احملرز يف تنفيذ القرارات الثالثةويركز هذ. 
 

زيادة تعزيز دور اجلمعية العامة وجلنتيها الثانية والثالثة يف املتابعة املنسـقة             -ثالثا  
 واملتكاملة جلدول األعمال اإلمنائي الشامل

 ٥٨/١٢٦ بــــــاء و ٥٧/٢٧٠ و ٥٠/٢٢٧وكمــــــا وردت الــــــدعوة يف القــــــرارات  - ٨
إن العمل ما زال جاريا يف الوقت الراهن بشأن استعراض عمل اجلمعيـة العامـة      ، ف ٥٨/٣١٦ و

وجلنتيها الثانية والثالثـة، وال سـيما يف مـا يتعلـق بتنفيـذ ومتابعـة نتـائج مـؤمترات األمـم املتحـدة                        
ويرمي هـذا االسـتعراض إىل تعزيـز دور اجلمعيـة العامـة القيـادي يف جمـال السياسـات           . الرئيسية

وميكن حتقيق هذا بتحسني أساليب العمل اليت تسمح ببذل أقصى قـدر            . ا اإلمنائية بشأن القضاي 
مــن التركيــز ووضــوح الرؤيــة والقــدرة السياســية صــوب بلــوغ جــدول أعمــال األمــم املتحــدة   

 .اإلمنائي
 

 اجلمعية العامة -ألف  
 ديسـمرب / كـانون األول   ١٩ املـؤرخ    ٥٨/١٢٦منذ أن اختذت اجلمعية العامة القـرارين         - ٩

، تواصــلت املشـاورات غــري الرمسيــة خــالل  ٢٠٠٤يوليــه / متــوز١ املـؤرخ  ٥٨/٣١٦ و ٢٠٠٣
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فقــد أشــارت الــدول . دورهتــا التاســعة واخلمســني بشــأن إعــادة تنشــيط أعمــال اجلمعيــة العامــة 
األعضاء إىل احلاجة إىل تعزيز دور مكتب اجلمعية العامـة وإىل مواصـلة تبسـيط وختفـيض عـدد                   

 جــدول األعمــال وإىل اختــاذ قــرارات أقصــر وأكثــر تركيــزا وإىل تبســيط   البنــود الــيت ُتــدرج يف
وشـكلت هـذه األهـداف    .  مدى التغطيـة منالوثائق دون أن ينال ذلك من العمق يف التحليل و       

ومع أنه ما زال يـتعني ظهـور توافـق يف اآلراء            . العامة أساس املشاورات ما بني الدول األعضاء      
 العامة وبضع من جلاهنا الرئيسية فـإن املشـاورات مـا زالـت              بشأن حتسني أساليب عمل اجلمعية    

ــة مــن إصــالحات املنظمــة     ــة املقبل ــة يف ســياق املرحل ــرتبط هــذه املشــاورات بقضــايا   . جاري وت
 .سبتمرب/اإلصالح املؤسسي الذي جيري النظر فيه حتضريا ملؤمتر القمة املقرر عقده يف أيلول

سيم حمسَّن للعمل بـني اجلمعيـة العامـة واجمللـس      ويف سياق احلاجة إىل تعاون أفضل وتق       - ١٠
االقتصادي واالجتماعي، فقد عقد رؤساء اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن واجمللـس االقتصـادي                 

 كان اهلدف مـن ورائهمـا هـو زيـادة التعـاون والتنسـيق               ٢٠٠٤واالجتماعي اجتماعني يف عام     
. ٥٨/١٢٦لــيت وردت يف القــرار والتكامــل بــني بــرامج عمــل األجهــزة الثالثــة، وفــق الــدعوة ا 

وسوف تستمر هذه العملية يف سـياق جولـة اإلصـالحات املقبلـة ويـتعني أن تأخـذ يف االعتبـار                     
االقتراح بإنشاء جلنة لبناء السالم وفق ما اقُتِرح يف تقريـر األمـني العـام عـن مـؤمتر القمـة املقـرر            

 .(A/59/2005)سبتمرب /عقده يف أيلول
 

 ةاللجنة الثاني -باء  
قـــدَّم رئـــيس اللجنـــة الثانيـــة يف الـــدورة الثامنـــة واخلمســـني للجمعيـــة العامـــة جمموعـــة  - ١١

ومشلـــت هـــذه . مقترحـــات، ســـعت اللجنـــة إىل تنفيـــذها خـــالل دورهتـــا التاســـعة واخلمســـني 
املقترحات عقـد اجتماعـات مبكـرة بـني املكتـبني املنصـرف واملقبـل، واألخـذ جبلسـات تطـرح                     

 األجوبـة؛ وحتقيـق اسـتعمال أفضـل ملوقـع اللجنـة الثانيـة علـى شـبكة                   فيها األسئلة وتقوم عليهـا    
اإلنترنت؛ والقيام يف وقـت مبكـر بتوزيـع تنظـيم األعمـال وبـإجراء مشـاورات بشـأن، وجتنُّـب                
التــداخل مــع اجللســات العامــة؛ وصــوغ مــوجز مقــدم مــن الــرئيس للمناقشــة العامــة وتوزيعــه؛   

فرقــة واملــتكلمني الرئيســيني واجتماعــات املائــدة واالســتخدام الواســع النطــاق لكــن الرشــيد لأل
املستديرة؛ وامتثال املواعيد احملددة لتقدمي مشاريع القرارات؛ وبـدء املفاوضـات يف وقـت مبكـر      
واختـاذ القــرارات يف وقــت مبكـر؛ وجتميــع بنــود جـدول األعمــال يف جمموعــات والوصــول إىل    

 .تسلسل أفضل لنظر اللجنة يف جدول أعماهلا
الل الدورة التاسعة واخلمسني تواصـلت املشـاورات بشـأن بضـعة جوانـب أخـرى                وخ - ١٢

وعلى أثر إجراء سلسـلة مـن املشـاورات، اتفقـت اللجنـة الثانيـة علـى                 . لتحسني أساليب العمل  
، أكدت على احلاجة إىل الوصـول إىل توافـق يف           (A/C.2/59/CRP.2/Rev.1)ورقة غرفة اجتماع    



E/2005/61  
 

05-34413 7 
 

ملطروحـــة علـــى جــدول األعمـــال، وإىل احلفــاظ علـــى الطـــابع   اآلراء يف حينــه بشـــأن البنــود ا  
ــة إىل اإلســهام يف فهــم هــذه       ــرارات، وإىل تنظــيم املناقشــات واألحــداث الرامي املوضــوعي للق
القضايا ونظرها على نطاق أوسع؛ وإىل اإلبقاء على املمارسة املتبعة املتمثلـة، بعـد النظـر رمسيـا                  

ومبـا ميكِّـن مـن الـدخول يف     ا يكفـي مـن الوقـت    يف كل جمموعة من اجملموعات، يف ختصيص مـ       
وكـذلك طلبـت    . ومن شـأن هـذا أن يسـاعد اللجنـة يف اختـاذ القـرارات يف حينـها                 . مفاوضات

اللجنة الثانية إىل جلنة املؤمترات النظر يف تقـدمي توقيـت اجتمـاع جملـس األمـم املتحـدة للتجـارة                    
سـبتمرب كـي يتسـىن النظـر يف البنـد           /والتنمية لكـي يتسـىن إتاحـة تقريـره حبلـول منتصـف أيلـول              

ــدرج حتــت جمموعــة    ــي  �الفرعــي املن ــة  . �قضــايا سياســة االقتصــاد الكل ــة غرف واقترحــت ورق
االجتماع أيضا عقد أحداث جانبية على مقربة من املناقشة املوضـوعية لبنـود جـدول األعمـال                 

ث اجلانبيـة الـيت     ذات الصلة، ونّوهت بضرورة إيالء مزيد مـن االهتمـام للـدور املتزايـد لألحـدا               
 .تنظمها الدول األعضاء وذات الصلة جبدول أعمال اللجنة

ومت االتفاق على أن تتواصل املناقشات بشـأن القضـايا العالقـة، ذات الصـلة خصوصـا                   - ١٣
 .بتبسيط جدول األعمال، وكذلك بشأن تعزيز التعاون مع اللجنة الثالثة

لعــام بشــأن القضــايا العالقــة، وال ســيما وينبغــي للجنــة الثانيــة اختــاذ قــرارات هــذا ا - ١٤
عادة جتميعها يف جمموعـات، وتقسـيم العمـل وتعزيـز           إبشأن تبسيط بنود جدول األعمال و     

 .التنسيق مع اللجنة الثالثة واجمللس االقتصادي واالجتماعي
 

 اللجنة الثالثة -جيم  
قـدم مـن الـرئيس    أثناء الـدورة التاسـعة واخلمسـني، وافقـت اللجنـة الثالثـة علـى نـص م                 - ١٥

بشأن تنشـيط أعماهلـا، فقـررت ترشـيد جـدول أعماهلـا بـدمج بعـض البنـود والنظـر يف بعضـها                        
ــة       ــة العامــة يف جلســتها العام ــة بعضــها إىل اجلمعي ومت . اآلخــر مــرة كــل ثــالث ســنوات وإحال

وهـي تشـمل تـدابري      . االتفاق على عـدة تـدابري واسـعة النطـاق لتحسـني أسـاليب عمـل اللجنـة                 
التشجيع على مناقشـات أكثـر تفـاعال كجـز مـن اإلجـراءات الرمسيـة؛ واألخـذ علـى                    ترمي إىل   

أســاس جتــرييب، يف دورهتــا الســتني، مبناقشــات تفاعليــة يف إطــار غــري رمســي؛ وعــرض قــرارات    
تكون موجزة ومركزة ومصممة للتأثري علـى عمليـة وضـع السياسـات؛ وتقـدمي القـرارات مـرة                  

ل؛ وجتنـب االزدواجيـة، وال سـيما حـني تكـون هـذه              كل سنتني أو خـالل فواصـل زمنيـة أطـو          
 .القرارات قد قام باختاذها اجمللس االقتصادي واالجتماعي أو هيئاته الفرعية من قبل

ومن األمهية مبكان أن اللجنة الثالثة قد وافقت على بـذل جهـود جديـدة خلفـض عـدد              - ١٦
.  طريـق أعـداد تقـارير موحـدة        الطلبات للحصول على تقارير من األمني العام، مبا يف ذلك عن          

 .وقد جرى التأكيد على أنه ال ينبغي أن تكون هناك تلقائية يف طلب تقارير األمني العام



E/2005/61
 

8 05-34413 
 

وتعزيزا للتنسيق مع اللجـان الرئيسـية األخـرى، جـرى تسـليط الضـوء علـى مناقشـات                   - ١٧
تغــيريات وتعــد هــذه التغــيريات . واجتماعــات مشــتركة بشــأن القضــايا مثــار االهتمــام املشــترك

واسعة األثر؛ وستعمل، حني تنفيذها، علـى حتسـني االتسـاق وعلـى إضـفاء قيمـة مضـافة علـى                     
ــى اإلســهام يف عمــل اللجــان الرئيســية األخــرى،         ــة، وســتعمل كــذلك عل ــة الثالث عمــل اللجن

 .سيما اللجنة الثانية وال
 

ــة     -رابعا   ــز دور اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي واألجهــزة الفرعي ــادة تعزي  زي
 بــاء ٥٢/١٢ و ٥٠/٢٢٧التابعــة لــه يف تنفيــذ قــرارات اجلمعيــة العامــة  

  باء٥٧/٢٧ و
 

 تعزيز دور اجمللس االقتصادي واالجتماعي -ألف  
 

 التشجيع على األخذ بنهج متسق ومتكامل ومنسق ��١ 
للمجلــس دور حاســم األمهيــة يضــطلع بــه يف التشــجيع علــى األخــذ بنــهج متســـق           - ١٨

ويف حـني أن اجلهـود مبذولـة    .  جـدول أعمـال األمـم املتحـدة اإلمنـائي         ومتكامل ومنسق لبلـوغ   
صوب تعزيز دور اجمللس يف متابعة املؤمترات فإن هناك حاجـة إىل أن ُتفعـم هـذه اجلهـود مبزيـد           

ذلك أن تقرير األمني العام إىل اجلـزء الرفيـع املسـتوى يـربز              . من الدينامية والتركيز على النتائج    
التــام بــني السياســات منظومــة األمــم املتحــدة بتحقيــق التكامــل واالتســاق احلاجــة إىل أن تقــوم 

.  اإلمنائيــة لأللفيــةتحــدة اإلمنــائي، وال ســيما األهــدافوالــربامج وبــني جــدول أعمــال األمــم امل
فعلــى الصــعيد احلكــومي الــدويل، هنــاك حاجــة ماســة إىل األخــذ بنــهج أكثــر اتســاقا وتنســيقا    

يـتعني علـى اجمللـس أن       وبلوغـا هلـذه الغايـة،       . هـداف اإلمنائيـة   وتركيزا لرصـد وتقيـيم تنفيـذ األ       
ــة، يف إطــار اإلجــراءات الــيت ســيتم اختاذهــا يف ضــوء املقترحــات       يضــع يف الصــيغة النهائي
ــر األمــني العــام إىل اجلــزء الرفيــع املســتوى مــن دورة اجمللــس، املتطلبــات      ــواردة يف تقري ال

 الذي طلبت اجلمعيـة فيـه إىل اجمللـس أن    . باء٥٧/٢٧٠ من القرار   ٤٢الواردة يف الفقرة    
ــام    ــع    ٢٠٠٤يضــع، يف موعــد ال يتجــاوز ع ــه أرب ــدد الســنوات، مدت ــامج عمــل متع ، برن

وينبغــي بــذل اجلهــود الالزمــة  . ، للجــزء املتعلــق بالتنســيق مــن دورتــه املوضــوعية ســنوات
عليـا  لالتفاق على برنامج عمل متعدد السنوات مدته أربع سنوات يكون مرتبطا ارتباطـا ف             

 .جبدول أعمال األمم املتحدة اإلمنائي
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 كفالة الوحدة املواضيعية وإقامة روابط متبادلة بني خمتلف األجزاء ��٢ 
 باء يف احلاجة إىل أن تركـز دورة         ٥٧/٢٧٠تتمثل الرسالة الواضحة املنبثقة عن القرار        - ١٩

مـن االتسـاق،    وكخطـوة أوىل صـوب حتقيـق مزيـد          . اجمللس السنوية على موضـوع عـام واحـد        
ــع املســتوى واجلــزء      ــرر اجمللــس أن يركــز اجلــزء الرفي ــى نفــس مواضــيع    ق ــق بالتنســيق عل املتعل

، لكــن علــى أن يكــون تنــاول هــذه )البنــود ذات الصــلة وأ(املــؤمترات الشــاملة لعــدة قطاعــات 
ويف األعـوام األخـرية، قـدمت مواضـيع         . املواضيع أيضا من منظور وضع السياسـات وتنسـيقها        

ومع أنـه يـتعني   .  الرفيعة املستوى أساسا عاما ملواضيع قطاعات أنشطة التنسيق والتنفيذ         األجزاء
حتقيق الوحدة املواضيعية فإن هناك حاجة إىل تناول قضية الوحدة املواضيعية والروابط املتبادلـة              

يـر  ما بني القطاعات يف إطار اإلجراءات اليت سيتم اختاذها بناء على املقترحـات الـواردة يف تقر                
األمني العام واملقدمة إىل اجلزء الرفيع املستوى من دورة اجمللـس، وال سـيما املقترحـات بـإجراء            

 .مراجعة يقوم هبا األقران وعقد منتدى للتعاون اإلمنائي
 

 تبسيط نظام تقدمي التقارير ��٣ 
سياسـات  ُيَعدُّ حتسني فعالية نظام تقدمي التقارير عنصرا هاما آخر يف تعزيز مهام وضع               - ٢٠

ذلـك أن التقـارير الـيت تقـدمها هيئـات اجمللـس الفرعيـة التابعـة لـه واإلقليميـة                . اجمللس وتنسـيقها  
ا هبـ دُّ اجمللس بثروة هائلة من املعلومات ومـدخالت السياسـة العامـة ذات الصـلة     متوذات الصلة   

ه علـى صـعيد     باملتابعة املنسقة واملتكاملة جلدول األعمال اإلمنائي فحسب ولكن بتقـدمي التوجيـ           
وقـد  . السياسات العامة ولصوغ االستراتيجية اإلمنائية الوطنية وتقييمها وبالتعاون الدويل أيضـا          

وأصـدر مكتـب   . عكف اجمللس علـى النظـر يف مسـألة اإلدارة األفضـل للمعلومـات واسـتعماهلا            
بشــكل اجمللــس مبــادئ توجيهيــة، تتعلــق بوثــائق اجمللــس واهليئــات الفرعيــة التابعــة لــه، مســتمدة 

وتضـم املبـادئ التوجيهيـة خطـوات       . رئيسي من التشريعات القائمة يف اجلمعية العامـة واجمللـس         
أخرى للوصول بالوثائق املقدمة إىل اجمللس من اهليئات الفرعيـة التابعـة لـه إىل أحجـام مناسـبة،                   

ملبـادئ  وينبغي تشجيع اهليئات الفرعيـة علـى التقيُّـد با         . وتويل هذه الوثائق مزيدا من التركيز     
 .التوجيهية املتعلقة بالوثائق

 
تعزيــز عمــل جلــان األمــم املتحــدة الفنيــة الــداعم لتنفيــذ قــرارات اجلمعيــة العامــة   -باء  

ــاء و ٥٢/١٢ و ٥٠/٢٢٧ ــرارين   ٥٧/٢٧٠ بـ ــذلك القـ ــاء وكـ  ٥٦/٢٠٢ بـ
 ٥٩/٢٥٠ و

اضــطلعت جلــان األمــم املتحــدة الفنيــة بــدور رئيســي يف وضــع وتنفيــذ جــدول أعمــال   - ٢١
مم املتحدة اإلمنائي، وال سيما بقيامها بدور اللجان التحضريية للمـؤمترات الدوليـة وكـذلك               األ
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ويف حني تضطلع فرادى اللجان الفنيـة، مـن خـالل بـرامج عملـها املتعـددة السـنوات                   . مبتابعتها
ومواضيعها ذات األولوية، مبتابعة نتائج املؤمترات املذكورة، فإن من شأن وجود اتسـاق أقـوى               

هــذه اللجــان أن ُيفضــي إىل متابعــة أكثــر تنســيقا ملختلــف األهــداف واملقاصــد الــواردة يف  بــني 
 .جدول أعمال األمم املتحدة اإلمنائي

وإذ تضــع اجلمعيــة العامــة هــذا اهلــدف نصــب عينيهــا وحتســينا لنــهوض اللجــان الفنيــة    - ٢٢
تصـادي واالجتمـاعي   بعملها، فقد طلبت اجلمعية إىل اللجـان الفنيـة وسـائر هيئـات اجمللـس االق             

، أن تراجـع أسـاليب عملـها وتعـزز التعـاون فيمـا بينـها                )١( بـاء  ٥٧/٢٧٠ذات الصلة يف القرار     
وتبني األساليب الكفيلـة باإلفـادة مـن الـدروس الـيت تستخلصـها الواحـدة مـن األخـرى وتقـدم                      

سـتمرة،  ويتسم هذا العمل بأنه ذو طبيعة م      . ٢٠٠٥تقريرا إىل اجمللس يف موعد ال يتجاوز عام         
وقد قامت جلان فنية عدة هبذه املمارسة اليت يتوقـع أن تفضـي نتيجتـها إىل تنفيـذ أكثـر تكـامال                  

 .لنتائج املؤمترات املذكورة
 

 استعراض أساليب عمل اللجان الفنية - ١ 
 بـاء، فقـد قامـت معظـم اللجـان الفنيـة حـىت             ٥٧/٢٧٠امتثاال للطلب الوارد يف القرار       - ٢٣

وضـمانا لالسـتمرار، فـإن معظـم اللجـان الفنيـة            . امج عمل متعـددة السـنوات     تارخيه باعتماد بر  
ومــن أجــل تعزيــز الُبعــد . ختتــار يف الوقــت الــراهن مكتبــها املقبــل ُبعيــد اختتــام دوراهتــا العاديــة 

اإلقليمي، فقد نظمت عدة جلان أنشطة حتاورية مع جلـان األمـم املتحـدة اإلقليميـة كجـزء مـن                    
العمل اجلديـدة هـذه علـى تعزيـز مشـاركة اجملتمـع املـدين والقطـاع                 وشجعت أساليب   . دوراهتا

اخلاص، ويرد استعراض لعمل جلان األمـم املتحـدة الفنيـة بشـأن تنفيـذ إعـالن األلفيـة يف تقريـر                 
وستواصل بعض اللجـان الفنيـة      .  بشأن عمل اللجان الفنية التابعة للمجلس      ٢٠٠٥موحد لعام   

ــرأة، واللجنــة ا      ــن مثــل جلنــة وضــع امل إلحصــائية، وجلنــة الســكان والتنميــة، وجلنــة التنميــة      م
وقد يرغب اجمللـس يف دعـوة       . االجتماعية، استعراض أساليب عملها يف دوراهتا العادية املقبلة       

اللجان الفنية وسائر اهليئات الفرعية ذات الصلة اليت ملا ُتكمل درسها أساليب عملها بعد          
 .صلة تنفيذ أهداف األمم املتحدة اإلمنائيةإىل فعل ذلك كمسألة ذات إحلاح، لتحسني موا

 
 تعزيز التعاون ما بني اللجان الفنية - ٢ 

تعمل كل من اللجان الفنيـة علـى حنـو يكـاد يكـون مسـتقال عـن غريهـا بشـأن متابعـة                         - ٢٤
وقــد كــان هــذا هــو الســبب يف حــدوث قــدر مــن االنغــالق   . مــؤمترات ومــؤمترات قمــة معينــة 

ية متيل إىل النظر إىل مجيع اجملاالت املواضيعية من منظورهـا اخلـاص         والتداخل إذ أن كل جلنة فن     
ومـع أن هـذا قـد يكـون مفيـدا يف إبـراز أبعـاد عـدة للمسـألة فإنـه يـؤدي أيضـا إىل معاجلـة                        . هبا
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ويـتعني تنـاول هـذا األمـر     . متباينة للقضايا وقد ال تنسجم املعاجلة مع غريهـا يف بعـض األحيـان           
 .على صعيدين

عيد األمانة العامة، ُيعد تبادل التقارير والوثـائق األخـرى واألنشـطة املشـتركة              وعلى ص  - ٢٥
واالتصــاالت بــني خمتلــف األمانــات أكثــر الوســائل املســتخدمة شــيوعا لتحقيــق اتســاق عمــل     

وتقــوم األمانــات املوضــوعية للجــان الفنيــة اخلمــس املوجــودة يف إدارة الشــؤون . اللجــان الفنيــة
 . بالعمل معا من أجل تنسيق براجمهااالقتصادية واالجتماعية

ــات        - ٢٦ ــا بــني اهليئ ــد التفاعــل م ــاك حاجــة إىل مزي ــدويل، هن ــى الصــعيد احلكــومي ال وعل
وتيســريا للتعــاون وتبــادل املعلومــات مــا بــني اللجــان الفنيــة وتعزيــزا للتنســيق مــا بــني   . الفرعيــة

وبـني اللجـان الفنيـة ومكتـب        اللجان الفنية واجمللس، عقد اجتماع ما بني رؤساء اللجان الفنية           
ومت تبادل املعلومات بشأن التقدم احملرز يف استعراض أسـاليب عملـها،            . ٢٠٠٤اجمللس يف عام    

ومـن املعتـزم    . هذا مع التركيز على مسألة كيف تتم زيادة تعزيز التعاون ما بـني اللجـان الفنيـة                
واالجتمــاعي لعــام عقــد مثــل هــذه االجتماعــات يف الــدورة املوضــوعية للمجلــس االقتصــادي   

٢(٢٠٠٥(. 
ينبغــي للمجلــس أن يأخــذ علــى عاتقــه االضــطالع مبهمــة تنســيق أقــوى يقــوم مــن   - ٢٧

خالهلا، يف مجلة أمور، بتحقيق االنسـجام مـا بـني بـرامج العمـل املتعـددة السـنوات للجـان                     
ا بـني  الفنية ودوراهتا املنتظمة، وبتوحيد التقارير بطريقة تسهل قراءهتا، وبتحقيق التكامل م    

 .نتائج مداوالت اللجان الفنية
 

 تعزيز التعاون ما بني اللجان الفنية والصناديق والربامج - ٣ 
 بـاء اللجـان الفنيـة علـى أن تعثـر علـى الوسـائل                ٥٧/٢٧٠شجع قـرار اجلمعيـة العامـة         - ٢٨

الكفيلــة باإلفــادة مــن التجــارب والــدروس الــيت تستخلصــها الصــناديق والــربامج التابعــة لألمــم   
ولبلـوغ  . املتحدة يف تنفيذ نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقـدها األمـم املتحـدة    

لغاية، بذلت اللجان الفنية اجلهود، مبا يف ذلك من خالل، عقـد أفرقـة حتاوريـة مـع ممثلـي        هذه ا 
وعليـه، ينبغـي زيـادة    . الصناديق والربامج اليت عملت على أن ُيثرى الواحد منـها عمـل اآلخـر         

حتسني تبادل التجارب والدروس املستخلصة ما بني اللجـان الفنيـة والصـناديق والـربامج،               
 . خالل قيام مكتب جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية بعقد جلسات إحاطةمبا يف ذلك من

 
 تعزيز التعاون ما بني اجمللس وجلانه الفنية - ٤ 

على مدى عدة أعوام، عقدت اجتماعات سنوية بني مكتب اجمللس ومكاتـب اللجـان               - ٢٩
 أعمـال   ، تركـزت املناقشـات علـى      ٢٠٠٥ففي االجتمـاع السـنوي الـذي عقـد يف عـام             . الفنية
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. اللجان والتدابري الالزمة لتعزيز التعاون ما بني اللجان الفنية وعلـى اسـتعراض أسـاليب عملـها              
كما ُبحثت يف االجتماع مسامهة اللجان الفنيـة يف أعمـال الـدورة املوضـوعية للمجلـس بشـأن         

ات مواضــيع اجلــزء الرفيــع املســتوى واجلــزء املتعلــق بالتنســيق مــن دورة اجمللــس، وكــذا املســامه 
 .سبتمرب/املمكنة من خالل اجمللس يف مؤمتر القمة املقرر عقده يف أيلول

ومن خالل عقد اجتماعات مشتركة بني مكاتب اللجان الفنية واجمللـس، أثنـاء انعقـاد                - ٣٠
الــدورات العاديــة للجــان ميكــن حتســني التنســيق وتبــادل املعلومــات وتقــدمي املســامهات وتقــدمي 

 .التوجيه يف الوقت املناسب
 

 التعاون بني اجمللس وجلان األمم املتحدة اإلقليمية -جيم  
وإذا ما وضعت يف االعتبار االختالفات اإلقليمية اهلامة يف التقدم احملـرز صـوب حتقيـق            - ٣١

أهداف جدول أعمـال األمـم املتحـدة اإلمنـائي فـإن إدخـال البعـد اإلقليمـي وتعميمـه يف عمـوم               
غري أن هـذا يقـوم علـى عالمـة أقـوى ثنائيـة املسـار                .  مضافة أعمال األمم املتحدة يكتسي أمهية    

ذلــك أنــه ينبغــي، مــن جهــة، االرتقــاء بإدخــال التحليــل اإلقليمــي يف  . مــع املنظمــات اإلقليميــة
كمــا يــتعني مــن جهــة أخــرى زيــادة اإلفــادة مــن املزايــا النســبية  . مــداوالت السياســات العامليــة

ظمـات علـى الصـعيد اإلقليمـي، وال سـيما األنشـطة          للجان اإلقليمية لتعزيـز تسـاوق أنشـطة املن        
ويف هــذا الســياق، خــول اجمللــس  : املضــطلع هبــا لــدعم جــدول أعمــال األمــم املتحــدة اإلمنــائي  

واسـتجابة لـذلك، قامـت      . )٤(اللجان اإلقليمية واليات حمددة ملتابعة املـؤمترات العامليـة الرئيسـية          
يــذ اإلقليميــة باملــداوالت العامليــة ولإلســهام يف اللجــان اإلقليميــة هــذه جبهــود لــربط تــدابري التنف

وسوف يـتعني علـى اجمللـس أيضـا        . تنفيذ السياسات العامة على الصعيدين اإلقليمي والقطري      
زيــادة تعزيــز روابطــه باللجــان اإلقليميــة، وال ســيما يف ســياق استعراضــات األقــران، الــيت  

وقـد يرغـب    . سبتمرب/ر عقده يف أيلول   اقترحها األمني العام يف تقريره إىل مؤمتر القمة املقر        
اجمللس يف دراسـة سـبل جديـدة لتعزيـز تعاونـه مـع اللجـان اإلقليميـة، وال سـيما يف إعـداد                        

 .التقارير عن التنفيذ
 

 ربط املداوالت العاملية مببادرات التنفيذ اإلقليمية - ١ 
 ترمجـة التوجيهـات   يشكل التعاون بني اجمللس واللجان اإلقليمية أداة رئيسـية يف كفالـة    - ٣٢

املقدمــة مــن اجمللــس بشــأن السياســات العامليــة إىل اســتراتيجيات إقليميــة ودون إقليميــة حمــددة    
ومــن . لتنفيــذ جــدول أعمــال األمــم املتحــدة اإلمنــائي، مبــا يف ذلــك األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   

 اللجـان اإلقليميـة   األمهية أيضا مبكان أن تشرك الكيانات العاملية، حني تضطلع بأنشـطة إمنائيـة،         
ففي املاضي القريب، أسهمت اللجان اإلقليميـة يف أعمـال اللجـان            . ذات الصلة إشراكا كامال   
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الفنية بل وشاركت فيها، وال سيما يف عملية االستعراض اليت جتري كل مخسة أعـوام وعشـرة               
عـالن وبرنـامج    فعلى سبيل املثال، ُعقدت، يف إطار متابعـة إ        . أعوام للمؤمترات الدولية الرئيسية   

عمـل بــيجني وإعــالن وبرنــامج عمــل كوبنــهاغن بعــد انقضــاء عشــرة أعــوام، عــدة اجتماعــات  
حتضريية مع اللجان اإلقليمية، ويسرت مشاركة اللجان اإلقليمية يف اجتماعـات اللجـان الفنيـة               

 .ذات الصلة
 وتنفيــذ وقامــت عــدة جلــان إقليميــة بتعزيــز دورهــا كهيئــات إقليميــة ملتابعــة املــؤمترات   - ٣٣

، ُنظمـت   ٢٠٠٤، ويف سياق التحضري لدورة اللجنة املسـتدامة لعـام           ٢٠٠٣ففي عام   . نتائجها
مخسة اجتماعات إقليمية للتنفيذ من أجل استعراض وتقييم العقبـات والقيـود والتحـديات الـيت                

 ٢١ وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن  ٢١تعتــرض تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن  
 للتنفيذ، وذلك مع التركيز خصوصا علـى جمموعـة مواضـيع امليـاه واملرافـق            غوخطة جوهانسرب 

ــنظم اجتماعــات إقليميــة للتنفيــذ   ٢٠٠٥ويف عــام . الصــحية واملســتوطنات البشــرية  ، ســوف ُت
 .حتضريا للدورة االستعراضية اليت تعقدها جلنة التنمية املستدامة

رات الرئيسية الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة     وتتمثل آلية هامة التساق تنفيذ ومتابعة املؤمت     - ٣٤
يف اجتماعــات التنســيق الــيت تعقــد بــني اللجــان والصــناديق والــربامج اإلقليميــة، وكــذا إدارات   
األمــم املتحــدة واملكاتــب والوكــاالت التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة والــيت تضــطلع بأنشــطة      

يل األمـني العـام عقـد اجتماعـات          وبرئاسة وك  ١٩٩٩وقد بدئ يف عام     . إقليمية ودون إقليمية  
 .١٩٩٨/٤٦التنسيق هذه اليت دعا عقدها اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قراره 

 
 تعزيز التعاون األقاليمي األفقي - ٢ 

 مـن خـالل     - التعـاون بـني اللجـان اإلقليميـة          -ينبغي تعزيز التعاون األقـاليمي األفقـي         - ٣٥
جتماعــات املعقــودة مــؤخرا بــني رؤســاء النقــل وختطــيط  وُتمثــل اال. تبــادل املعــارف والتواصــل

الربامج وكذا جهات تنسـيق شـؤون تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت والطاقـة مبـادرات                 
وينبغي توسيع نطاق هذه االجتماعـات لتشـمل جمـاالت          . ُتعزز التعاون ما بني اللجان اإلقليمية     

ة بـذل جهودهـا اهلادفـة إىل تعزيـز     وعليـه، ينبغـي للجـان اإلقليميـة مواصـل     . عمل مواضـيعية  
 .التعاون ما بينها من خالل تبادل املعارف والتواصل

 
 الترتيبات اإلقليمية/تعزيز الروابط ما بني اللجان اإلقليمية واهليئات - ٣ 

مــا انفكــت عمليــات اقتصــادية واجتماعيــة كــبرية حتــدث علــى الصــعيد اإلقليمــي مــن    - ٣٦
وتتجســـد األمثلـــة علـــى هـــذه العمليـــات يف التكامـــل  . يميـــةخـــالل اهليئـــات والترتيبـــات اإلقل

االقتصـــادي اإلقليمـــي وترتيبـــات التجـــارة احلـــرة واالســـتثمارات اإلقليميـــة العـــابرة للحـــدود   



E/2005/61
 

14 05-34413 
 

ــة وتكنولوجيــات      ومشــاريع اهلياكــل األساســية، مــن مثــل الطــرق الرئيســية والســكك احلديدي
ذه أثـر عظـيم علـى الرفـاه العـام جملتمعـات            املعلومات، وملبادرات اهليئات والترتيبات اإلقليمية ه     

ســكانية كــبرية وذلــك باحلــد مــن الفقــر والبطالــة، وهــي مبــادرات هامــة بتحقيقهــا األهــداف     
ــة ــدور داعــم أكــرب يف مبــادرات اهليئــات        . اإلمنائي وينبغــي للجــان اإلقليميــة االضــطالع ب

 .اإلقليمية ذات الصلة باهلياكل األساسية والتجارة والتكنولوجيا
 

ــة       - ٤  ــربامج اإلقليميـــ ــناديق والـــ ــة والصـــ ــان اإلقليميـــ ــني اللجـــ ــا بـــ ــاون مـــ ــز التعـــ تعزيـــ
 املتخصصة والوكاالت

ينبغي إقامة روابط أوثق بني األجهزة اإلقليميـة للصـناديق والـربامج واللجـان اإلقليميـة                 - ٣٧
تاحـة يف  ذات الصلة، كيما تتسىن اإلفادة الكاملة من قدرات األمم املتحـدة الفنيـة والتنفيذيـة امل          

وقد كان االتفـاق االسـتراتيجي مـا بـني اللجـان اإلقليميـة وبرنـامج األمـم املتحـدة            . كل منطقة 
وقـد عملـت مشـاركة      . مبـادرة هامـة ميكـن االسـتناد إليهـا جمـددا           ) ٢٠٠٠يوليه  /متوز(اإلمنائي  

ت اللجان اإلقليمية يف اجتماعـات جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة علـى تعزيـز صـوغ السياسـا                   
وينبغي للجان األمم املتحدة اإلقليمية وصناديق األمم املتحدة وبراجمها أن تقـيم          . وتنسيقها

 .روابط أوثق فيما بينها لتعزيز االتساق يف أعماهلا على الصعيد اإلقليمي
 

تعزيــز تعــاون اجمللــس مــع الصــناديق والــربامج؛ والوكــاالت املتخصصــة     -خامسا  
 ت؛ واملؤسسات املالية والتجارية الدوليةواهليئات املشتركة بني الوكاال

ميثل قيام رابطـة أوثـق بـني الـدور التـوجيهي للمجلـس علـى صـعيد السياسـات وجلانـه              - ٣٨
الفنية وجهاز األنشطة التنفيذية أمرا أساسيا ال غىن عنـه لكفالـة ترمجـة التوجيـه املقـدم يف جمـال        

ملنسـقة لنتـائج املـؤمترات العامليـة إىل دعـم فعـال             السياسات العاملية واملتعلقة باملتابعـة املتكاملـة وا       
وكـــذلك يـــتعني أن تتخلـــل . للجهـــود اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة والوطنيـــة املبذولـــة لتنفيـــذها

 .التجارب اإلقليمية والقطرية على حنو أعمق يف الفكر والتحليل العامليني
ــه امل       - ٣٩ ــني التوجي ــوى واتســاقا أكــرب ب ــط أق ــر رواب ــذا األم ــى صــعيد   ويتطلــب ه ــدم عل ق

ــة لصــناديق األمــم        ــيت ُتقرهــا اجملــالس التنفيذي ــربامج ال ــة وبــني السياســات وال السياســات العاملي
املتحدة وبراجمها وجمالس إدارة الوكاالت املتخصصة واللجان اإلقليمية وكـذا الفنيـة ومكاتـب               

 .املؤسسات التمويلية والتجارية الدولية
يف الفــروع الســابقة مــن هــذا التقريــر، تبــذل يف وعلــى النحــو الــذي جــرى استعراضــه  - ٤٠

الوقت احلايل عدة جهود لتعزيز تعاون الصـناديق والـربامج مـع اللجـان الفنيـة وإلعـادة تنشـيط                    
ومت القيام أيضا مببادرات لتيسري قيام تعـاون أكـرب مـا بـني جمـالس                . التعاون مع اللجان اإلقليمية   
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ت املشــتركة للمجــالس التنفيذيــة ملنظمــة األمــم  إدارة الصــناديق والــربامج مــن مثــل االجتماعــا 
املتحـدة للطفولـة وبرنــامج األمـم املتحـدة اإلمنــائي وصـندوق األمـم املتحــدة للسـكان وبرنــامج        
ــع املســتوى بــني اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي       ــام االجتمــاع الرفي ــة العــاملي، فيمــا ق األغذي

ــة  ومؤسســات بريتــون وودز ومنظمــة التجــارة العامليــة ومــؤمت   ر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمي
 .بتيسري احلوار ما بني هذه املنظمات

ومع أن العمل بتنفيذ هذه املبادرات اهلامـة مـا زال جاريـا فإنـه يـتعني أن تتضـافر هـذه                       - ٤١
املبــادرات يف هنــج متكامــل ومتســق مــن خــالل إطــار معمــول بــه علــى نطــاق منظومــة األمــم     

درة اجمللس على ترويج متابعة أكثر تكامال وتنسيقا للمـؤمترات         وهلذا آثار هامة على ق    . املتحدة
العاملية يف داخل املنظومة مبا يتسىن معها متكني اجمللس مـن ترمجـة هـذا النـهج إىل اسـتراتيجيات            

 .وبرامج للمنظومة بأسرها
ويــتعني إقامــة صــالت أوثــق بــني اجمللــس وجمــالس إدارة مؤسســات منظومــة األمــم           - ٤٢

ــك . املتحــدة ــس        ذل ــب اجملل ــة ومكت ــب اللجــان الفني ــني مكات ــدت ب ــيت ُعق ــات ال أن االجتماع
واملشـاركة الـيت قـام هبــا رؤسـاء اللجـان الفنيـة يف دورات اجمللــس سـاعدت كلـها علـى حتســني          

وينبغي للجان وأماناهتا أن حتـدد بوضـوح اآلثـار التنفيذيـة     . احلوار بني اجمللس واللجان الفنية 
سترعي انتباه جمالس إدارة الصناديق والربامج هلذه اآلثـار للنظـر   املترتبة على أعماهلا وأن ت  

فيها وتقدمي التوجيه الالزم بشأن األنشطة التنفيذية لتعزيز الصلة بني التوجيه علـى صـعيد               
 .السياسة العامة واألنشطة التنفيذية

 
 امتثال الواليات اخلاصة الصادرة عن اجمللس -سادسا  

 
 مويل التنميةاملؤمتر الدويل لت -ألف  

أنشــأ توافــق آراء مــونتريي عمليــة متابعــة للمــؤمتر الــدويل لتمويــل التنميــة يف اجلمعيــة     - ٤٣
 .العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي على حد سواء

 ٥٩/٢٢٥، اختاذ القـرار     ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ففي اجلمعية العامة، مت يف       - ٤٤
وقـررت اجلمعيـة العامـة أيضـا يف         . �ر الـدويل لتمويـل التنميـة      متابعة وتنفيذ نتائج املـؤمت    �بشأن  
، عقد حوار رفيع املستوى بشـأن       ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٧، املؤرخ   ٥٩/٩٤٥القرار  

ــة يف   ــل التنمي ــران٢٨ و ٢٧متوي ــه / حزي ــع    ٢٠٠٥يوني ــاد اجلــزء الرفي ــل انعق ــورك، قُبي  يف نيوي
، للنظــر يف ٢٠٠٥ي واالجتمــاعي لعــام املســتوى مــن الــدورة املوضــوعية للمجلــس االقتصــاد  

توصــيات احلــوار الرفيــع املســتوى خــالل العمليــة التحضــريية لالجتمــاع العــام الرفيــع املســتوى  
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للجمعية العامة، وتقرر أيضا عقد اجتماع منفصل بشأن متويل التنمية يف إطار االجتماع العـام               
 .الرفيع املستوى

 مـع مؤسسـات بريتـون    ٢٠٠٥ للمجلس لعام  وركز االجتماع اخلاص الرفيع املستوى     - ٤٥
مع مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة           ) ٢٠٠٤ومنذ عام   (وودز ومنظمة التجارة العاملية،     

حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك تلك الـواردة يف إعـالن      �على موضوع   
ساوق والتنسـيق والتعـاون يف سـياق تنفيـذ          الت�يف سياق التركيز العام لالجتماع على       � األلفية

ــونتريي  ــق آراء م ــالث قضــايا      . �تواف ــت ث ــدة مســتديرة تناول ــات مائ ــتة اجتماع ــدت س : وعق
ــال اخلــاص؛    و� �٢السياســات واالســتراتيجيات؛   ��١ ــدفقات رأس امل التجــارة واالســتثمار وت
ت املشــاركة غــري وكانــ. املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة ومصــادر مبتكــرة للتمويــل والــديون� �٣ و

املسبوقة من جانب املديرين التنفيذيني جملالس مؤسسات بريتـون وودز، وعـدد هـام مـن وزراء                 
املال وغريهم من الوزراء وحمافظي املصـارف املركزيـة، وكـذا مـن جانـب رئـيس مـؤمتر األمـم                     

وق املتحــدة للتجــارة والتنميــة شــهادة علــى أن هــذا االجتمــاع ُيعــد منتــدى هامــا لتعزيــز التســا 
داخــل املنظومــة، ال يف متابعــة مــونتريي فحســب، ولكــن يف الســعي إىل جــدول أعمــال إمنــائي  

واتفق املشاركون على إحلاحيـة بنـاء زخـم صـوب مـؤمتر القمـة املقـرر انعقـاده يف                    . أوسع أيضا 
واعترب اإلسـراع بتنفيـذ     . سبتمرب وعلى اإلسراع بتحقيق تقدم يف تنفيذ األهداف اإلمنائية        /أيلول
ــة   توافــق ــة يف بلــوغ هــذه الغاي وإضــافة إىل ذلــك، ســلط  .  آراء مــونتريي عنصــرا حاســم األمهي

املشــاركون الضــوء علــى تنــامي االهتمــام مبتابعــة بضــع مــن املبــادرات املتعلقــة مبصــادر مبتكــرة  
 .للتمويل

 
معاجلة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية غـري السـاحلية يف       : برنامج عمل أملايت   -باء  

 ار عاملي جديد للتعاون يف جمال النقل العابرسياق إط
كـان قـد ُعقـد      � اجتماع مشترك بني الوكاالت ومعين بتنفيذ برنامج عمل أملايت        �أقر   - ٤٦

ويف القـرار  . ، خريطة طريق لتنفيذ برنامج عمـل أملـايت  ٢٠٠٤فرباير / شباط١٤يف نيويورك يف   
اءات حمــــددة تتصــــل ، بشــــأن إجــــر٢٠٠٤ديســــمرب / كــــانون األول٢٢ املــــؤرخ ٥٩/٢٤٥

باالحتياجــات واملشــاكل الــيت تنفــرد هبــا البلــدان الناميــة غــري الســاحلية، دعــت اجلمعيــة العامــة   
 إىل معاجلـة االحتياجـات اخلاصـة        ٢٠٠٥االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعيـة العامـة لعـام           

 .للبلدان النامية غري الساحلية
يميـة ودون اإلقليميـة يف أملـايت، كازاخسـتان، يف         واجتمع ممثلو املنظمات الدولية واإلقل     - ٤٧

، للمشــاركة يف االجتمــاع الرفيــع املســتوى بشــأن ٢٠٠٥مــارس / آذار٣١ إىل ٢٩الفتــرة مــن 
ــامج عمــل أملــايت   � ــذ برن ــة يف تنفي ــة ودون اإلقليمي ــة واإلقليمي وشــدد . �دور املنظمــات الدولي
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ريطـة الطريـق لتنفيـذ برنـامج عمـل          املمثلون يف بيـان علـى أمهيـة اختـاذ خطـوات حمـددة وفقـا خل                
أملايت، وطلبوا إىل مكتـب ممثـل األمـم املتحـدة السـامي ألقـل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة غـري                         
الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية مواصلة مشاوراته بشأن أفضل السبل املمكنـة لتيسـري              

 .جهود التنسيق، ومواصلة تنظيم االجتماعات سنويا
 

 مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا -م جي 
، نظرت الدورة املوضـوعية للمجلـس يف املواضـيع ذات الصـلة بقضـايا               ٢٠٠٤يف عام    - ٤٨

ــة إىل متابعــة األخــذ بنــهج متســق شــامل        ــدان منــوا، كجــزء مــن جهــود اجمللــس الرامي أقــل البل
شطة حتضريية، مبا فيها عقد سلسلة مـن        وجرى االضطالع بأن  . الستعراض تنفيذ برنامج العمل   

اجتماعات املائدة املستديرة ألصحاب املصلحة املتعـددين بشـأن اسـتخدام املـوارد وهتيئـة البيئـة                
 للنظر يف موضوع اجلزء الرفيـع       ٢٠٠٤مارس  /فرباير وآذار /املؤاتية للقضاء على الفقر يف شباط     

ألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف أقـل         املستوى يف سياق برنامج عمـل بروكسـل كوسـيلة لتحقيـق ا            
 .البلدان منوا

ويف اجلــزء الرفيــع املســتوى، اعتمــد اجمللــس إعالنــا وزاريــا بشــأن تنفيــذ برنــامج عمــل    - ٤٩
 لصاحل أقل البلدان منوا، سلم فيـه بضـعف تنفيـذ برنـامج العمـل، وأكـد                  ٢٠١٠-٢٠٠١العقد  

إلعالن كل بلـد مـن أقـل البلـدان          ولبلوغ تلك الغاية، حث ا    . على ضرورة معاجلة هذه القضية    
منوا، بدعم من شركائه اإلمنـائيني، علـى مواصـلة تنفيـذ اإلجـراءات الـواردة يف برنـامج العمـل،           
وذلك بترمجتها إىل تدابري حمـددة يف سـياق إطـاره اإلمنـائي القـومي واسـتراتيجيته للقضـاء علـى                     

 .الفقر
 اجلهـود املبذولـة مـن منظومـة األمـم           واستعرض اجلزء املتعلق بالتنسيق من دورة اجمللس       - ٥٠

ويف . املتحدة للترويج لنهج متكامل للتنمية الريفية مع التركيز خصوصا علـى أقـل البلـدان منـوا                
ــرار  ــة األمــم      ٢٠٠٤/٤٨الق ــز التنســيق والتعــاون بــني وكــاالت منظوم ، دعــا اجمللــس إىل تعزي

ع البنك الدويل ومصـارف التنميـة       املتحدة، لدعم استراتيجيات التنمية الوطنية وتعزيز تعاوهنا م       
ودعيــت منظومــة األمــم املتحــدة إىل مواصــلة مســاعدة البلــدان الناميــة يف جهودهــا   . اإلقليميــة

لتعزيــز حصــول فقــراء الريــف علــى األصــول املنتجــة، وإىل دعــم تــدابري بنــاء القــدرات وكــذا     
 .وباملبادرات اإلقليمية ودون اإلقليمية وإىل تعزيز التعاون بني دول اجلن

 إىل ٢٠٠٥سـبتمرب لعـام    /واستعرضت اللجنة الثانية التنفيذ، ودعـت مـؤمتر قمـة أيلـول            - ٥١
معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا فيما ُيسـتعرض التقـدم احملـرز يف حتقيـق األهـداف                  

جنـة  وكـذلك قـررت الل    . اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك تلك الواردة يف إعالن األلفيـة            
 أثنــاء ٢٠٠٦الثانيــة إجــراء اســتعراض شــامل لربنــامج العمــل لصــاحل أقــل البلــدان منــوا يف عــام   
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وأكـدت  .  من برنامج العمـل    ١١٤انعقاد الدورة احلادية والستني للجمعية العامة، وفقا للفقرة         
 . من جديد على قلقها حيال ضعف تنفيذ برنامج العملةاللجن
ــاع اخلــاص الرفيــع    - ٥٢ ــذي ُعقــد يف نيســان   ويف االجتم ، مــع ٢٠٠٥أبريــل /املســتوى ال

ــة       ــة ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــون وودز ومنظمــة التجــارة الدولي مؤسســات بريت
ــاد( ، عــاجل اجمللــس أيضــا القضــايا ذات الصــلة بأقــل البلــدان منــوا والبلــدان املنخفضــة     )األونكت

 .ؤمتر الدويل لتمويل التنميةالدخل وشجع على الربط بني برنامج العمل املذكور وامل
 

تعزيز تعاون اجمللس مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص وتعزيز دورمها من            -ثامنا  
 أجل التنمية

سلمت مؤمترات القمة وسائر املؤمترات بدور اجملتمع املدين والقطاع اخلاص يف حتقيـق              - ٥٣
قــرار (األلفيــة، هــو اآلخــر  وســلم إعــالن . األهــداف اإلمنائيــة ومــا تنطــوي عليهــا مــن غايــات  

ــة   ــة العام ــدور احلكومــات والتزاماهتــا  )٥٥/٢اجلمعي ــة مــع القطــاع   �، ب بإقامــة شــراكات متين
، ويف األعــوام األخــرية �اخلــاص واجملتمــع املــدين ســعيا إىل حتقيــق التنميــة والقضــاء علــى الفقــر 

جملتمـع املـدين،    كثف اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي وجلانـه الفنيـة، إىل حـد بعيـد، مشـاركة ا                 
يف ذلــك املنظمــات غــري احلكوميــة واملؤسســات والربملــانيون والســلطات احملليــة، والقطــاع     مبــا

ولعــل أكثــر مبــادرات اجمللــس املتعــددة األطــراف صــاحبة املصــلحة    . اخلــاص يف هــذا املضــمار 
التصـاالت،  ابتكارا وجناعة هي املبادرة املتمثلة يف فرقة العمـل املعنيـة بتكنولوجيـا املعلومـات وا               

وتشارك املنظمات غري احلكوميـة وأعضـاء جمتمـع األعمـال التجاريـة مشـاركة نشـطة أيضـا يف                    
االجتماعات الرفيعة املستوى السنوية اليت تعقد مع مؤسسـات بريتـون وودز ومنظمـة التجـارة                

م وقبـل انعقـاد هـذه االجتماعـات، جيـري تنظـي           . العاملية ومؤمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة       
جلسات االستماع العامة لتمكني الـدول األعضـاء وغريهـا مـن اجلهـات صـاحبة املصـلحة مـن                   

وقد أثْـرت هـذه املبـادرات       . التفاعل مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص بشأن القضايا األساسية        
 .مداوالت اجمللس واهليئات الفرعية التابعة له

مـات اجملتمـع املـدين بـاطراد يف عمليـة           وعلى الصعيدين الوطين واإلقليمي، تشارك منظ      - ٥٤
وعلى الصـعيد   . التنمية، مبا يف ذلك من خالل الربامج واملبادرات الرامية إىل القضاء على الفقر            

العــاملي، كانــت املنظمــات غــري احلكوميــة تتصــدر أيضــا اجلهــات الــيت تقــوم بإيصــال املســاعدة  
 .اإلنسانية

أمــرا أساســيا ال غــىن عنــه لنجــاح تنفيــذ ويعــد وجــود قطــاع خــاص يتحلــى بالديناميــة  - ٥٥
وشـهدت الشـراكات    . ومتابعة األهداف والغايات اإلمنائية املعلنة يف املؤمترات ومؤمترات القمة        
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. بني القطاعني العام واخلاص اليت أُنشـئت للتصـدي للتحـديات الـيت تواجـه التنميـة منـوا مطـردا                    
امنــا هــذه، يف العديــد مــن  ذلــك أن شــركات القطــاع اخلــاص هــي شــريكات نشــيطات، يف أي  

وتشارك األمم املتحـدة مشـاركة نشـطة        . أجزاء العامل النامي يف كل جانب من جوانب التنمية        
ذلك أنه، برعاية االتفاق العاملي لألمم املتحدة، ُعقد مـؤمتر قمـة            . يف تعزيز دور القطاع اخلاص    

، وفيــه ٢٠٠٤يونيـه  /ران حزيـ ٢٤قـادة االتفـاق العـاملي يف مقـر األمـم املتحـدة يف نيويـورك يف        
 مـن املسـؤولني التنفيـذيني األوائـل واملسـؤولني احلكـوميني             ٥٠٠جتمع للمرة األوىل من نوعهـا       

ورؤســاء النقابــات العماليــة ومؤسســات اجملتمــع املــدين بشــأن موضــوع املواطنــة الصــاحلة لــدى 
رة املتفــق وأقــر االجتمــاع مكافحــة الفســاد مبــدأ إضــافيا إىل مبــادئ االتفــاق العشــ . الشــركات
 .عليها دوليا

 
 احلواشي 

، طلبـت اجلمعيـة العامـة إىل كـل جلنـة مـن اللجـان                ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ٢٣ باء، املؤرخ    ٥٧/٢٧٠يف القرار    )١( 
الفنية أن تدرس أساليب عملها لكي يتسىن هلا حتسني متابعتها تنفيذ نتائج املـؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات القمـة                    

حدة، مع التسليم بأنه ليست هناك حاجة إىل اتبـاع هنـج موحـد حيـث إن لكـل جلنـة فنيـة        اليت تعقدها األمم املت   
خصوصيتها، ومع مالحظة أيضا أن أساليب العمل احلديثة ميكـن أن تكفـل علـى حنـو أفضـل اسـتعراض التقـدم                       

جــان، احملــرز يف التنفيــذ علــى مجيــع الصــعد، مــع مراعــاة التقــدم الــذي أحرزتــه مــؤخرا يف هــذا الصــدد بعــض الل
وطلبت اجلمعية إىل اللجان الفنية واهليئات األخرى ذات الصلة التابعة للمجلـس            . وخباصة جلنة التنمية املستدامة   

 . تقارير عن نتائج هذا الدرس٢٠٠٥االقتصادي واالجتماعي أن تقدم يف موعد ال يتجاوز عام 
، ومـن املخطـط عقـد اجتمـاع بـني           ٢٠٠٥ه  يوليـ / متـوز  ١من املقرر عقد اجتماع بني رؤسـاء اللجـان الفنيـة يف              )٢( 

 .٢٠٠٥يوليه / متوز٧رؤساء اللجان الفنية ومكتب اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف 
 باء، دعت اجلمعية العامة إىل النظـر، يف مـداوالهتا، يف التجـارب والـدروس                ٥٧/٢٧٠ من القرار    ٤٨يف الفقرة    )٣( 

مم املتحدة يف تنفيذ نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمـة الـيت            اليت تستخلصها الصناديق والربامج التابعة لأل     
 .تعقدها األمم املتحدة

، دعا اجمللس اللجان اإلقليمية إىل زيادة تعزيز مشاركتها النشطة يف القيـام، علـى الصـعيد                 ١٩٩٨/٤٦يف القرار    )٤( 
 باء، ٥٧/٢٧٠ويف القرار . عقدها األمم املتحدةاإلقليمي، بتنفيذ نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت ت

دعت اجلمعية العامة اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة إىل أن تقوم بالتعـاون مـع غريهـا مـن املنظمـات والعمليـات         
اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، عنــد االقتضــاء، باملســامهة، يف نطــاق والياهتــا، يف اســتعراض التقــدم احملــرز يف تنفيــذ   

 نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة وباملشـاركة يف مناقشـات اجمللـس                      ومتابعة
االقتصــادي واالجتمــاعي بشــأن املســائل املواضــيعية الشــاملة لعــدة قطاعــات، املقــرر إجراؤهــا يف اجلــزء املتعلــق   

 .بالتنسيق من دورة اجمللس املوضوعية
 


