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دور الس االقتصادي واالجتماعي يف التنفيذ واملتابعة املتكاملني واملنـسقني              

لنتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة، يف ضوء           
  61/16قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، مبا فيها القرار 

  إن الس االقتصادي واالجتماعي، 

يوليـه  / متـوز  28بتـاريخ    1995/1ه املتفق عليها    ــاتى استنتاج ـ إل شريإذ ي  
 وقراراته ذات الـصلة بالتنفيـذ       )2(2002يوليه  / متوز 26 بتاريخ   2002/1 و )1(1995

واملتابعة املتكاملني واملنسقني لنتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقـدها األمـم             
ـ   2006يوليه  / متوز 28 املؤرخ   2006/44فيها قراره    املتحدة، مبا  دور الـس   املتعلق ب

االقتصادي واالجتماعي يف التنفيذ واملتابعة املتكاملني واملنسقني لنتائج املـؤمترات الرئيـسية            
 50/227ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة، يف ضوء قـرارات اجلمعيـة العامـة               

و  1997ديـسمرب  / كانون األول 19ؤرخ  امل باء   52/12 و 1996مايو  / أيار 24املؤرخ  
 15 املـؤرخ    2006/274قـرره   م، و 2003يونيه  / حزيران 23 املؤرخ    باء 57/270

 بشأن تعزيـز  61/16تابعة تنفيذ قرار اجلمعية العامة   املتعلق مب  2006ديسمرب  /كانون األول 
علق املت 2006يوليه  / متوز 28 املؤرخ   2006/46الس االقتصادي واالجتماعي، وقراره     

مبتابعة مؤمتر القمة العاملي تمع املعلومات واستعراض جلنة تـسخري العلـم والتكنولوجيـا              
 57/270  باء و  52/12 و   50/227ألغراض التنمية، فضال عن قرارات اجلمعية العامة        

 / تشرين الثاين  20 املؤرخ   61/16 و   2006يونيه   / حزيران 30 املؤرخ   60/265 باء و 
  ،2006 نوفمرب

املتعلـق   2006فرباير  / شباط 10 املؤرخ   2006/206 إىل مقرره    ري أيضا وإذ يش  
  تكييف عمل الس االقتصادي واالجتماعي، ب

 إىل األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلـك األهـداف             وإذ يشري كذلك   
 املتحـدة   عقـدها األمـم   تاإلمنائية لأللفية، ونتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة الـيت          

  واستعراض تنفيذها يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي و امليادين املتصلة ما، 

__________ 
 3لوثائــق الرمسيــة للجمعيــة العامة، الــدورة اخلمســون، امللحـــق رقــــم           ا  )1(  

(A/50/3/Rev.1) 22، الفصل الثالث، الفقرة.  
  .9، الفصل اخلامس، الفقرة (A/57/3/Rev.1) 3الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )2(  



  ،)3(2005 ؤمتر القمة العاملي لعامالبيان اخلتامي مل إىل وإذ يشري 

 بدور أكرب يف اإلشـراف علـى        ينبغي له أن يضطلع   لس  ا إىل أن    وإذ يشري أيضا   
يق التكامل املتـوازن بـني اجلوانـب االقتـصادية           وحتق  ككل التنسيق على نطاق املنظومة   

إىل تعزيز التنمية املـستدامة، وإذ      اهلادفة  واالجتماعية والبيئية لسياسات وبرامج األمم املتحدة       
يؤكد من جديد أن جلنة التنمية املستدامة ينبغي أن تظل اللجنة الرفيعة املـستوى املـسؤولة                

للنظر يف املسائل املتصلة    منتدى   كونملستدامة وأن ت  داخل منظومة األمم املتحدة عن التنمية ا      
إىل ذلـك يف قرارهـا       اجلمعيـة العامـة      كما دعت  بتكامل أبعاد التنمية املستدامة الثالثة،    

61/16،  

 ، تنفيـذا كـامال    لشراكة العاملية من أجل التنميـة     ضرورة تنفيذ ا   وإذ يعيد تأكيد   
 وتوافـق آراء    ،)4(م املتحدة بـشأن األلفيـة      إعالن األم  وااللتزامات املقطوعة ذا الشأن يف    

وخطة التنفيذ ملؤمتر القمة العاملي للتنميـة       ،  )5( املؤمتر الدويل لتمويل التنمية    نبثق من مونتريي امل 
مؤمتر القمة العـاملي    تولد عن   وتعزيز الزخم امل  ،  )6()‘‘خطة جوهانسربغ للتنفيذ  ’’(املستدامة  

، بتفعيل وتنفيذ االلتزامـات الـواردة يف نتـائج          لقيام، على مجيع املستويات   ل 2005لعام  
 مبا يف ذلك مؤمتر القمة العاملي       ،املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت عقدها األمم املتحدة       

  ، يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة ما،2005لعام 

صادي واالجتماعي يف التنفيـذ      إىل تقرير األمني العام عن دور الس االقت        وإذ يشري  
واملتابعة املتكاملني واملنسقني لنتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقـدها األمـم             

 بـاء   57/270 بـاء و     52/12 و   50/227املتحدة، يف ضوء قرارات اجلمعية العامـة        
  ،)7(60/265 و

الجتمـاعي  االقتـصادي وا   ضرورة مواصلة تعزيز الس      يؤكد من جديد    - 1 
باعتباره اآللية املركزية للتنسيق على نطاق املنظومة، ومن مث تعزيز التنفيذ واملتابعة املتكـاملني           

__________ 
  .60/1جلمعية العامة قرار اانظر   )3(  
  .55/2انظر قرار اجلمعية العامة   )4(  
منـشورات األمـم     (2002مارس  / آذار 22–18تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكسيك،          )5(  

  .، املرفق1، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 
/ أيلـول  4 -أغـسطس   / آب 26،  جنوب أفريقيا ،  جوهانسربغ،  املستدامةمؤمتر القمة العاملي للتنمية     تقرير    )6(  

، 2، الفـصل األول، القـرار       ) والتصويب A..03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع       (2002 سبتمرب
  .املرفق

  )7(  E/2007/76-A/62/89.  



واملنسقني لنتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحـدة يف امليـدانني              
املتحدة وقرارات اجلمعيـة     وفقا مليثاق األمم     ،االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة ما    

  ؛61/16 باء و 57/270 و 50/227 القرارات اصةالعامة ذات الصلة، وخب

 انتهاء اللجان الفنية وغريها من اهليئات املعنية التابعة للمجلس مـن           يالحظ  - 2 
مواصلة اسـتعراض   قررت  بعض اهليئات الفرعية    أن    أيضا  ويالحظ ،استعراض أساليب العمل  

   باء؛57/270 لقرار اجلمعية العامة، وفقا أساليب عملها

 تعزيز التنسيق والتعاون بني الس وجلانـه الفنيـة          مواصلةباحلاجة إىل    يقر  - 3 
اعتباره اآلليـة املركزيـة     ب احليوي   دوره يتمكن الس من االضطالع ب     حىتوهيئاته الفرعية   

 على أنـه     يف الوقت ذاته   تأكيدفعالية، ويكرر ال  قدر أكرب من ال   للتنسيق على نطاق املنظومة ب    
املسؤولية األوىل عن استعراض وتقيـيم  حتمل ينبغي للجان الفنية، عند تكليفها، أن تستمر يف     

التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج املؤمترات ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة يف امليـدانني               
  االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة ما؛

 اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض       تبذهلا باجلهود اليت    يـقر  - 4 
مـارس  / آذار27املـؤرخ   60/252 باء و 57/270 وفقا لقراري اجلمعية العامة      ،التنمية

 إىل الس باعتباره جهة التنـسيق       فعالة، لتقدمي مساعدة    2006/46وقرار الس    2006
سيما يف استعراض وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج          نظومة، ال يف جمال املتابعة على نطاق امل     

واليتـها  ب النـهوض  ذاته يف الوقت    واصلعلى أن ت   ،)8(تمع املعلومات مؤمتر القمة العاملي    
تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، وأن تأخذ يف االعتبـار أيـضاً            املتعلقة ب األصلية  

 أيـضا   ، ويقـر  )148(2005ؤمتر القمة العاملي لعام     يقة اخلتامية مل  الوث من   60أحكام الفقرة   
 فعال، مـع  بشكل القائم على تعدد أصحاب املصلحة النهجا اللجنة التباع  تبذهلباجلهود اليت   

  دويل؛ الكومي طابعها احل على ذاتهاحملافظة يف الوقت 

 متعدد السنوات  إىل توصية اجلمعية العامة بأن يضع الس برنامج عمل           يشري  - 5 
  ؛ 61/16 لالستعراضات املوضوعية على املستوى الوزاري، وذلك وفقا لقرار اجلمعية العامة

املعنيـة   وغريها من اهليئات الفرعية       واللجان اإلقليمية   إىل اللجان الفنية   يطلب  - 6 
لس  ا أعماللتابعة للمجلس أن تواصل اإلسهام، حسب االقتضاء ووفقا لوالية كل منها، يف             ا

  ؛ 61/16  باء و57/270ن اقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، وخاصة القرارمتشيا مع 

__________ 
  .A/60/687 و A/C.2/59/3انظر   )8(  



أنـه   على أمهية إسهام اتمع املدين يف تنفيذ نتائج املؤمترات، ويؤكد            يشدد  - 7 
يف أكثر وبشكل أفضل    تشجيع املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص على اإلسهام         ينبغي  

  ؛ه وإجراءاتهلقواعدأعمال الس وفقا 

 مؤسسات منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك مؤسسات بريتون وودز           يدعو  - 8 
 الـس، حـسب     أعمال، كل يف إطار واليتها، يف       إىل أن تسهم   ،ومنظمة التجارة العاملية  

االقتضاء، مبا يف ذلك يف التنفيذ واملتابعة املتكاملني واملنسقني لنتـائج املـؤمترات الرئيـسية               
 مبا فيها   ،ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة، وفقا لقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة           

  ؛61/16القرار 

 إىل األمني العام أن يقدم تقريرا عن دور الس يف التنفيذ واملتابعـة              يطلب  - 9 
ألمم املتحدة، يف   املتكاملني واملنسقني لنتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها ا         

، يتضمن أيضا معلومـات     61/16ضوء قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، مبا فيها القرار          
، مبا يف ذلك اإلجراءات املتخذة ملتابعـة هـذا          2008وافية عن عمل اللجان الفنية يف عام        

  .2008القرار، وذلك لينظر فيه الس يف دورته املوضوعية لعام 
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