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  ٢٠١٣الدورة املوضوعية لعام 
  ٢٠١٣يوليه / متوز٢٦-١جنيف، 

  األعمال  من جدول) ح (٧البند 
 جـدول : مسائل التنسيق والربنامج ومسائل أخـرى     

املـــؤمترات واالجتماعـــات يف امليـــدانني االقتـــصادي 
        وامليادين املتصلة هبما واالجتماعي
 جلنــة املــؤمترات إىل  موجهــة مــن رئيــسة٢٠١٣يوليــه / متــوز١٠رســالة مؤرخــة     

  رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي
اســــتجابة للــــدعوة املوجهــــة مــــن اجمللــــس االقتــــصادي واالجتمــــاعي يف مقــــرره          
 السـتعراض اجلـدول املؤقـت       ٢٠١٣يوليـه   / متـوز  ٢، اجتمعت جلنة املؤمترات يف      ١٩٨٨/١٠٣

يادين املتـصلة هبمـا لعـامي    ملؤمترات واجتماعات اجمللس يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامل 
، وأعربت عن ترحيبـها بالفرصـة املتاحـة هلـا مـن أجـل تقـدمي                 )E/2013/L.6 (٢٠١٥ و   ٢٠١٤

  . توصياهتا يف هذا الصدد إىل اجمللس حسب االقتضاء
وأثنــاء عــرض اجلــدول املؤقــت، وجهــت أمينــة اللجنــة انتبــاه اللجنــة إىل قــرار اجلمعيــة    

ا رفيع املـستوى ليحـل حمـل      ياجلمعية أن تنشئ منتدى سياس    ، الذي قررت فيه     ٦٦/٢٨٨العامة  
جلنة التنميـة املـستدامة، وأن تـستهل يف إطـار اجلمعيـة عمليـة تفـاوض حكوميـة دوليـة لتحديـد                       

الرفيــع املــستوى وجوانبــه التنظيميــة، توخيــا لعقــد أول منتــدى رفيــع  الــسياسي شــكل املنتــدى 
ويف ضــوء قــرار اجلمعيــة العامــة،  . معيــة العامــةاملــستوى يف بدايــة الــدورة الثامنــة والــستني للج 

اســتبدال جلنــة التنميــة املــستدامة يف اجلــدول املؤقــت للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي          مت
  . باملنتدى السياسي الرفيع املستوى، على أن حتدَّد مواعيد وطرائق عمله فيما بعد
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فقـد غـريت    . حـدة للبيئـة   وأُبلغت اللجنة أيـضا بتغـيري هيكلـي يتعلـق بربنـامج األمـم املت                
، تسمية جملس إدارة برنامج األمم املتحـدة للبيئـة إىل           ٦٧/٢٥١اجلمعية العامة، مبوجب قرارها     

ويف القــرار نفــسه، أحاطــت . مجعيــة األمــم املتحــدة للبيئــة التابعــة لربنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة
ففـي  . ٢٠١٣فرباير  /باط ش ٢٢ املؤرخ   ٢٧/٢اجلمعية العامة علما كذلك مبقرر جملس اإلدارة        

ــع            ذلــك القــرار، قــرر جملــس اإلدارة التوقــف عــن عقــد املنتــدى البيئــي الــوزاري العــاملي، م
وقــد أدرج هــذا التغــيري يف اجلــدول . االستعاضــة عنــه حبكــم األمــر الواقــع جبــزء رفيــع املــستوى 

  .املؤقت للمؤمترات
مهـا الـشديد بنتـائج      ، أعربـت اللجنـة عـن اهتما       ٦٧/٢٣٧وعمال بقرار اجلمعية العامة       

 بــشأن ضــرورة ٢٠١٣مــداوالت اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف دورتــه املوضــوعية لعــام 
وضـــع جـــدول لفتـــرة ســـنتني لالجتماعـــات يف امليـــدانني االقتـــصادي واالجتمـــاعي وامليـــادين  

  .هبما املتصلة
يف وطلب عدد من أعضاء اللجنة إيضاحات من أمانة اللجنة بـشأن التفاصـيل الـواردة                  

وســــترِد .  ومواضــــيعهااالجتماعــــاتومواعيــــد اجلــــدول املؤقــــت، مبــــا يف ذلــــك العــــضوية، 
ــذه ــم املتحــدة         ه ــات األم ــؤمترات واجتماع ــسنتني مل ــرة ال ــشروع جــدول فت التوضــيحات يف م
  .٢٠١٥ و ٢٠١٤ لعامي

وإذ تالحــظ اللجنــة أن اجلــدول املؤقــت ملــؤمترات واجتماعــات اجمللــس االقتــصادي          
ه الفرعيــة ميكــن أن يتــأثر كــثريا بنتــائج االســتعراض اجلــاري لتنفيــذ قــرار  واالجتمــاعي وأجهزتــ

 بشأن تعزيز اجمللس، قررت اللجنـة أن توصـي اجمللـس باعتمـاد اجلـدول       ٦١/١٦اجلمعية العامة   
  .٢٠١٥ و ٢٠١٤املؤقت لعامي 

  رامبوكويالشاميتري ) توقيع(
  رئيسة جلنة املؤمترات
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