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  الس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
  ])E/2012/L.39(مقترح نظر فيه يف جلسة عامة  بناء على[

عــضوية الــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف اللجنــة التنظيميــة     - ٢٠١٢/٣٧
  للجنة بناء السالم

  
 ،إن الس االقتصادي واالجتماعي 

ــشري  ــة   إذ يـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــؤرخ ٦٠/١٨٠إىل قـ ــانون األول٢٠ املـ ــسمرب / كـ ديـ

 ٢٠٠٥ديـــسمرب / كـــانون األول٢٠املـــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٤٥ وقـــرار جملـــس األمـــن ٢٠٠٥

 جلنة بناء السالم،اللذين أنشئت مبوجبهما 

قـرار  مـن   ١٧ و ١٣و ) ب (١٢علـى وجـه اخلـصوص إىل الفقـرات      وإذ يشري أيـضا    

ــة   ــة العام ــن   ٦٠/١٨٠اجلمعي ــس األم ــرار جمل ــذين) ٢٠٠٥ (١٦٤٥ وق ــه  أالل ــشئت مبوجب ا من

 العالقة املؤسسية بني الس االقتصادي واالجتماعي وجلنة بناء السالم،

 كـــــانون ١٨ املـــــؤرخ ٦٣/١٤٥إىل قـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة   كـــــذلكوإذ يـــــشري 

اهليئـات األخـرى الـيت    بـدعوة  مجلـة أمـور،    يففيه اجلمعيـة،   امتق الذي  ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

 أن تعـدل مـدة عـضوية األعـضاء     م إىلنظيمية للجنة بناء الـسال هلا أعضاء منتخبون يف اللجنة الت     

ينـاير بـدال   / كانون الثاين ١عضوية مجيع أعضاء اللجنة التنظيمية يف       فترة   حبيث تبدأ التابعني هلا   

 يونيه،/حزيران ٢٣من 

مـايو  /أيـار  ٨ املؤرخ   ٢٠٠٦/٣ الس االقتصادي واالجتماعي     قراراتإىل  وإذ يشري    

 ١٤ املـؤرخ   ٢٠١٠/٣٦ و   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩املؤرخ   ٢٠٠٨/٣٨و   ٢٠٠٦

 نة التنظيمية للجنة بناء السالم،بعضوية الس يف اللج املتعلقة ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

تـضطلع بـه جلنـة بنـاء الـسالم مـن أجـل حتقيـق            يتعني أن   الدور الذي   أمهية   ب وإذ يسلم  

 دان اخلارجة من نزاعات، وال سيما يف أفريقيا،االنتعاش وإعادة اإلدماج والتعمري يف البل
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 إىل ضرورة إيالء االعتبار الواجـب يف تـشكيل اللجنـة التنظيميـة للجنـة بنـاء          وإذ يشري  

 اع،ـزلبلدان اليت خاضت جتربة التعايف بعد انتهاء النلالسالم 

ــد الـــسبعة املخصـــصة للمجلـــس االقتـــصادي   يقـــرر  - ١  ــع املقاعـ أن يكـــون توزيـ

 :واالجتماعي يف اللجنة التنظيمية للجنة بناء السالم على النحو التايل

دول آسـيا ومنطقـة     مقعد واحد لكل من اموعات اإلقليمية اخلمـس، وهـي            )أ( 

ودول أوروبـا   الكـارييب   الدول األفريقيـة ودول أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر             و احمليط اهلادئ 

 ودول أوروبا الغربية ودول أخرى؛الشرقية 

ــة      )ب(  ــة التنظيمي ــصادي واالجتمــاعي يف اللجن ــد انتخــاب أعــضاء الــس االقت عن

دول لـ  خيـصص املقعـدان املتبقيـان    ٢٠١٣ينـاير  / كـانون الثـاين  ١عـضويتهم يف  فتـرة  الذين تبدأ  

 ؛لدول األفريقيةول آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ

أن تطبـــق علـــى األعـــضاء الـــذين ينتخبـــهم الـــس االقتـــصادي   أيـــضايقـــرر  - ٢ 

الـس علـى اتباعهـا فيمـا يتـصل        واظـب واالجتماعي لعضوية اللجنـة التنظيميـة املمارسـة الـيت           

  .عضويتهم فترةباألعضاء املنتخبني لعضوية هيئاته الفرعية الذين ال يستطيعون إكمال 

  ٥٣اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ول كانون األ٢٠

  


