قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  ٧٣٥ /٧١٠٢الذي اعتمد في  ٢تموز/يوليه ٧١٠٢
جدول األعم ال المؤقت للدورة السابعة عشرة للجنة الخبراء المعنية باإلدارة العامة

َّإن اجمللس االقتصادي واالجتماعي:
يعتمد جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة عشرة للجنة بصيغته الواردة أدناه:

:0202

-١

انتخاب أعضاء املكتب.

-٢

إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.

-٣

إعداد املؤسسات والسياسات من أجل تنفيذ خةذة التنميذة املسذتدامة لعذا
(أ)

تعزي ذذز االتس ذذاي عل ذذس ت ذذعيد السياس ذذات واملؤسس ذذات تنفي ذ ذ
أهداف التنمية املستدامة الذ سذيجري استعراضذاا بشذكل معمذ
إطذ ذ ذ ذذار املنت ذ ذ ذ ذذدى السياس ذ ذ ذ ذذي الر ي ذ ذ ذ ذ املس ذ ذ ذ ذذتوى لع ذ ذ ذ ذذا ٢١١٢
واألهداف األخرى؛

(ب)

بناء القدرات وحشد وختصيص وإدارة موارد امليزانية بفعالية لتنفي
خةة التنمية املستدامة لعا ٢١٣١؛

(ج)
-٤
املستويات:

إنش ذذاء مؤسس ذذات عال ذذة وخاض ذذعة للمس ذذاءلة وى ذذاملة للجمي ذ عل ذذس ي ذ
(أ)
(ب)

-٥
املؤسسات:

توعيذ ذ ذذة املذ ذ ذذوبفا اككذ ذ ذذوميا وبنذ ذ ذذاء فذ ذ ذذاءا
املستويا الوطين واحمللي.

وماذ ذ ذذارا

علذ ذ ذذس

ت ذ ذذيااة ما ذ ذذادل اكو م ذ ذذة الفعال ذ ذذة م ذ ذذن أج ذ ذذل التنمي ذ ذذة املس ذ ذذتدامة
باالستفادة من أعمال اللجنة دور ا السادسة عشرة؛
إىراك آليات املساءلة واجملتمذ املذدو ووسذائإل ا عذا
املشورة بشأن األهداف وا ىراف علس تنفي ها؛

إسذداء

القةاع العذا والتدذديات املرتاةذة

(ج)

طايعة سوء السلوك والفساد
هبما ،وسال املضي قدما؛

(د)

التأ ذذد مذ ذذن أن العنات ذذر الفاعلذ ذذة اجملتم ذ ذ املذ ذذدو ق ذذادرة علذ ذذس
املشذذار ة اختذذاق القذرارات املتعلقذذة بتنفيذ األهذذداف واملسذذا ة
إحراز التقد ؛

(هذ)

التشذذجي علذذس إلذذاد سذذال ماتكذذرة لتقذذد ا ذذدمات واتاذذاع ذ
النظا اككومي املفتوح لدع األهداف.

دعذ التدذذول تذذو تمعذذات مسذذتدامة وقذذادرة علذذس التكيذ  :تعزيذذز و ايذذز

(أ)

التغذ ذ ذالات الازم ذ ذذة املؤسس ذ ذذات وا دارات العامذ ذ ذة عل ذ ذذس يذ ذ ذ
املسذذتويات لتعزيذذز اذذول اجملتمعذذات علذذس الندذذو املةلذذوب وجذذب
خة ذ ذذة التنمي ذ ذذة املس ذ ذذتدامة لع ذ ذذا  ٢١٣١اجملتمع ذ ذذات اكضذ ذ ذرية
والريفية؛

(ب)

ضذذمان أن تكذذون إجذراءات القةذذاع ا ذذام متوا قذذة مذ مسذذارات
التنمية املستدامة مذن خذال األىذكال التقليديذة واملاتكذرة للتنظذي
وا دارة.

-٦

جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة عشرة للجنة.

-٧

اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دور ا السابعة عشرة.

