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 املبادئ التوجيهية للدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة

 
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١، نيويورك

  أيها األصدقاء والزمالء األعزاء،
ــة املــستدامة منظمــتكم إىل املــسامه     ــة جلنــة التنمي ة يف الــدورة الثامنــة عــشرة  تــدعو أمان
ــة ــن    للجن ــرة م ــتعقد يف الفت ــيت س ــار١٤ إىل ٣، ال ــايو / أي ــم املتحــدة يف   ٢٠١٠م ــر األم  يف مق

  .نيويورك
ية االستعراضية واملشاركة يف الدورة االستعراضـية الثامنـة         ولتيسري إسهاماتكم يف العمل     

عشرة للجنة التنمية املـستدامة، مبـا يف ذلـك اجتماعاهتـا التنفيذيـة اإلقليميـة، مجعـت أمانـة جلنـة                      
وقد أدرجنا فصوال تـبني     . املبادئ التوجيهية ملشاركة اجملموعات الرئيسية    التنمية املستدامة هذه    
قـارير املتعلقـة بالـسنة االستعراضـية، وتقـدم مواعيـد هنائيـة مهمـة لتقـدمي                  بإجياز عمليـة تقـدمي الت     

ــذ         ــات التنفي ــشاركتكم يف اجتماع ــية ختــص م ــات أساس ــشمل معلوم ــة، وت ــروض التحريري الع
وسـتركز الـدورة    . اإلقليمية ويف اجتمـاع الـدورة الثامنـة عـشرة للجنـة التنميـة املـستدامة نفـسه                 

 الثامنة عشرة والتاسعة عشرة للجنة التنمية املـستدامة علـى           املكونة من سنتني الشاملة للدورتني    
تعزيــز تنفيــذ التنميــة املــستدامة يف جمــاالت النقــل واملــواد الكيميائيــة وإدارة النفايــات والتعــدين   

  .واإلطار العشري للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة
ــدة يف أيلـــول     ــتعقد أيـــضا األمـــم املتحـ ــبتم/وسـ ــة ٢٠١٠رب سـ ــية رفيعـ  دورة استعراضـ

املــستوى عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ اســتراتيجية موريــشيوس للتنفيــذ للــدول اجلزريــة الــصغرية 
ستسبق الدورة االستثنائية الرفيعة املستوى للجمعيـة       و. النامية، بعد مخس سنوات من اعتمادها     

دعي ن إقليميــة وإقليميــة تـُـ العامــة الــيت ســتعقد يف نيويــورك ملــدة يــومني حتــضريات وطنيــة ودو  
 بعـض املعلومـات     املبـادئ التوجيهيـة   وقد أدرجنـا يف هـذه       . اجملموعات الرئيسية للمشاركة فيها   

  .عن كيفية إسهام منظمتكم
وقــد اضــطلعت اجملموعــات الرئيــسية بــدور هــام يف جلنــة التنميــة املــستدامة وذلــك يف      

 للتنميـة املـستدامة   يد مـؤمتر القمـة العـامل   تركيزها على تنفيذ االلتزامـات املتفـق عليهـا، منـذ عقـ       
ن الثامنــة عــشرة والتاســعة عــشرة للجنــة التنميــة املــستدامة مــرة  اوســتتيح الــدورت. ٢٠٠٢عــام 

ــة وأفــضل      أخــرى شــىت الفــرص للمجموعــات الرئيــسية لإلســهام بدراســات احلــاالت اإلفرادي
ــشاريعكم املي    ــة مبـ ــات املتعلقـ ــات واملعلومـ ــدمي البيانـ ــات، وتقـ ــى  املمارسـ ــرف علـ ــة، والتعـ دانيـ

ــة مــع       ــدخول يف حــوارات تفاعلي ــذ والعقبــات الــيت تعترضــه، وال التحــديات الــيت تواجــه التنفي
  . أثناء اجلزء الرفيع املستوى،ا فيهم الوزراءمباملسؤولني احلكوميني وغريهم من املشاركني، 
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 ويتطلب احلفاظ علـى تـراث املـشاركة الراسـخ للجنـة التنميـة املـستدامة وتعزيـزه                   

فمـشاركتكم الفعالـة يف أعمـال اللجنـة تثـري املناقـشة             . التزاما مستمرا من مجيع األطراف    
لــذلك، نــدعوكم إىل الــشروع يف التحــضري للــدورة الثامنــة عــشرة للجنــة    . وتــؤثر يف النتــائج

التنميـة املـستدامة، وحنـن علـى اسـتعداد للعمـل معكـم يف العمليـة التحـضريية وتيـسري مــشاركة           
  .يف اجتماعات هذه السنةمنظمتكم بنشاط 

ــصلة          ــسائل املت ــشأن امل ــد مــن املعلومــات وتقــدمي استفــسارات ب ــى مزي وللحــصول عل
  :باجملموعات الرئيسية، يرجى االتصال بالعنوان التايل

  
Major Groups Programme 

Two UN Plaza - DC-2210 - New York NY 10017 
Fax: +1 917 367-2341  - الربيد اإللكتروين :csdmgregister@un.org  
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  مبادئ توجيهية ملشاركة اجملموعات الرئيسية يف
  الدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة

  احملتويات
الصفحة  

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مقدمة إىل الدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة  - ١  
٥. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املواضيع واملسائل الشاملة  ١-١    
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احملددة واملواعيد النهائية املهمةاإلطار الزمين للتواريخ  ٢-١    
٦. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إطار تنظيم األعمال  ٣-١    
٧. . . . . . . . . . . . . . . . .أعضاء مكتب الدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة  ٤-١    

عملية تقدمي التقارير املتعلقة بالدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة واإلسهامات املقدمة  - ٢  
٨. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من اجملموعات الرئيسية

٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .قائمة مؤقتة بالتقارير واملواد التكميلية  ١-٢    
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اإلسهامات اخلطية املقدمة من اجملموعات الرئيسية  ٢-٢    
١٢. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النتائج املتوقعة  ٣-٢    

١٣. . . . . . . . . . . .مشاركة اجملموعات الرئيسية يف االجتماعات اليت تعقد فيما بني الدورات  - ٣  
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الدوراتجدول االجتماعات اليت تعقد فيما بني   ١-٣    
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مشاركة اجملموعات الرئيسية على الصعيد اإلقليمي  ٢-٣    
١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجتماعات التنفيذ اإلقليميةنسقوتواريخ وأماكن وم  ٣-٣    

١٧. . . . . . . . . . .مشاركة اجملموعات الرئيسية يف الدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة  - ٤  
١٧. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االعتماد والتسجيل املسبق  ١-٤    
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تراك اجملموعات الرئيسية يف الدورات الرمسيةاش  ٢-٤    
٢١. . . . .اجتماع مكتب جلنة التنمية املستدامة يف دورهتا الثامنة عشرة باجملموعات الرئيسية  ٣-٤    
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الشركاء املنظمون من اجملموعات الرئيسية  ٤-٤    
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٢٥. . . . . . . .املستدامةنة عشرة للجنة التنمية ممعرض الشراكات املقام يف إطار الدورة الثا  ٥-٤    
٢٧. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ممركز التعل  ٦-٤    
٢٧. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األنشطة املوازية  ٧-٤    

٢٨. . . . . . .الدورة االستعراضية الرفيعة املستوى:  سنوات٥+ استراتيجية موريشيوس للتنفيذ   - ٥  
٣٠. . . .٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٤من    :  برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة التنمية املستدامة                      ‐ ١املرفق     
٣٣. . . . . . . . . . . . . .٢٠١١‐ ٢٠١٠ل األعضاء يف جلنة التنمية املستدامة يف                    الدو  ‐ ٢املرفق     
٣٤. . . . . . . . . .عملية تدفق العمل        :    سنوات    ٥+  استعراض استراتيجية موريشيوس                   ‐ ٣املرفق     
٣٥. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قائمة االتصاالت املفيدة             ‐ ٤املرفق     
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    مقدمة إىل الدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة  - ١  
     الشاملةاملواضيع واملسائل  ١- ١    

عقد الــدورة الثامنــة عــشرة للجنــة التنميــة املــستدامة التابعــة لألمــم املتحــدة يف مقــر  ســُت  
  .٢٠١٠مايو / أيار١٤ إىل ٣األمم املتحدة يف نيويورك يف الفترة من 

وبوصف الدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة هي الـسنة األوىل لـدورة التنفيـذ                 
 عـشرة للجنـة، سـتقوم الـدورة الثامنـة عـشرة باسـتعراض مـا أحـرز مـن                     الثامنة عشرة والتاسـعة   
  : تقدم يف اجملاالت التالية

  
  املسائل الشاملة  اجملموعة املواضيعية  الدورة
  النقل •  ٢٠١٠/٢٠١١

  املواد الكيميائية •
  إدارة النفايات •
  التعدين •
اإلطــار العــشري للــربامج    •

املتعلقة بأمنـاط االسـتهالك     
  ملستدامةواإلنتاج ا

ــر    • ــى الفق ــضاء عل ــاط االســتهالك• الق ــيري أمن تغ
محايـــة وإدارة قاعـــدة• واإلنتـــاج غـــري املـــستدامة  

املــوارد الطبيعيــة للتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة
ــة • ــه إىل العوملــ ــامل يتجــ ــستدامة يف عــ ــة املــ التنميــ
ــة املــستدامة    • ــة املــستدامة• الــصحة والتنمي التنمي

التنميـة املـستدامة• لصغرية الناميـة   للدول اجلزرية ا
وسـائل• املبادرات اإلقليمية األخـرى       • ألفريقيا 
إطـار العمـل املؤسـسي للتنميـة املـستدامة• التنفيذ 

  التعليم• املساواة بني اجلنسني  •
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    اإلطار الزمين للتواريخ احملددة واملواعيد النهائية املهمة  ٢- ١    

  سبتمرب/أيلول أغسطس/آب
/تــشرين األول

  أكتوبر
/تـــــشرين الثـــــاين 

  نوفمرب
/كانون األول 

  ديسمرب
/كــانون الثــاين 

  مايو/أيار  أبريل/نيسان  مارس/آذار  فرباير/شباط  يناير
١٧:  

املوعــد النــهائي
ــدمي لتقـــــــــــــــــ
إســــــــــــهامات
اجملموعــــــــــات
الرئيـــــــــسية يف
تقـــارير األمـــني

  العام

٩-٨:  
قـــادة أفرقـــة عمـــل
ــراكش ــة مـــ عمليـــ

  )هلسنكي(
١٢:  

ــاع ــق فاجتمــــ ريــــ
ــرباء  ــاطاخلــــ ألمنــــ

ــتهالك اإلســـــــــــــــ
واإلنتاج املـستدامة  

  )مانيال(
١٨-١٧:  

االجتماع اإلقليمي
ــا ــامس ألمريكـ اخلـ
الالتينيــــــة بــــــشأن
ــتهالك ــاط اإلسـ أمنـ
واإلنتاج املـستدامة  

  )قرطاجنة(
٢٥:  

ــاع األول االجتمــــ
ــب ــضاء مكتــ ألعــ
ــة ــدورة الثامنــــ الــــ
ــة ــشرة للجنـــــ عـــــ
  التنمية املستدامة

٢٩-٢٨:  
أمنــــــاطاجتمــــــاع 
ــ تهالكاإلســـــــــــــــ

واإلنتاج املـستدامة  
ــي لل ــداناإلقليمـ بلـ

ــة  ــان(العربيـــ املكـــ
  )بعد حيدد فيما

٦-٤:  
اجتماع التنفيذ
اإلقليمــــــــــــــي

  لغريب آسيا
١٥:  

املوعـد النــهائي
لتقــــــــــــــــــدمي
ــهامات إســـــــــ
ــات اجملموعـــــــ
ــسية يف الرئيــــــ
ــني ــر األمـ تقريـ
العـــــام بـــــشأن
ــتراتيجية اســـــــ
موريـــــــشيوس

ــذ  ٥+ للتنفيــــ
  سنوات
٣٠-٢٦:  

اجتماع التنفيذ
قليمــــــــــــــياإل

  ألفريقيا

١٨-١٧:  
ــذ ــاع التنفيــ اجتمــ
اإلقليمــي ألمريكــا
ــة ومنطقـــة الالتينيـ

  البحر الكارييب
٣٠:  

ــهائي ــد النـــ املوعـــ
ــات ــدمي ورقـــ لتقـــ
مناقشة اجملموعات
الرئيــــــــــــــــــــــسية
وإســــــــــهاماهتا يف
ورقـات اســتعراض 
ــة ــدول اجلزريـــ الـــ

  الصغرية النامية
 كــــــانون١-٣٠
  :ديسمرب/ األول

ــذ ــاع التنفيــ اجتمــ
ااإلقليمــــي آلســــي  
  واحمليط اهلادئ

التاريخ فيمـاحيدد  
  :بعد

اجتمــــــاع فريــــــق
ــا ــرباء أوروبــــ خــــ
وأمريكــا الــشمالية

أمنــــــــاطبــــــــشأن 
اإلســـــــــــــــــتهالك
 واإلنتاج املستدامة

٢-١:  
اجتمــــــــــــــاع
التنفيـــــــــــــــــذ
اإلقليمــــــــــــي
ــا ألوروبــــــــــــ
ــا وأمريكـــــــــــ

  الشمالية

٣٠:  
وضــــع تقــــارير
األمني العـام يف
 صيغتها النهائية

حيــدد: التــاريخ
  فيما بعد

ــاع االجتمــــــــــ
إلقليمـــــــــــــــيا

الســــــــتراتيجية
موريـــــــــشيوس

ــذ ٥  +للتنفيـــــ
منطقة: سنوات

البحر الكـارييب
  )غرينادا(

١٠-٨:  
ــاع االجتمــــــــــ
اإلقليمـــــــــــــــي
الســــــــتراتيجية
موريـــــــــشيوس

ــذ  ٥+ للتنفيـــــ
منطقة: سنوات

ــادئ ــيط اهلـ احملـ
  )فانواتو(

١٢-٩:  
ــاع االجتمــــــــــــ
اإلقليمـــــــــــــــــي
الســــــــــتراتيجية
موريـــــــــــشيوس

ــذ  ٥+ للتنفيـــــــ
منطقــة: ســنوات

ياحملــيط األطلــس
واحملـــيط اهلنـــدي
ــيض والبحــر األب
املتوســــط وحبــــر
ــويب الـــصني اجلنـ

  )ملديف(

  ١٤-٣:  
الـــــــــــــدورة
الثامنة عشرة
للجنة التنمية

  املستدامة

    
    إطار تنظيم األعمال  ٣- ١    

  )مل يصدر بعد(  
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    أعضاء مكتب الدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة  ٤- ١    

  )غواتيماال(ربتو فريايت فيليس، سعادة الدكتور لويس أل   :الرئيس  
  )الفلبني(دافيد، االبن، . سعادة هيالريو غ  :نواب الرئيس  
  )اجلماهريية العربية الليبية(األحرف، . أ. سعادة حممد أ      
  )أملانيا(الدكتور أولف ياكل،       
  )كرواتيا(السيدة تانيا فالريي راغوز،       
 يرجـى زيـارة املوقـع اإللكتـروين لـشعبة           لالطالع على السري الذاتيـة ألعـضاء املكتـب،          

  http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_csd18_bureau.shtml: التنمية املستدامة
  

http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_csd18_bureau.shtml�
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امة عمليــة تقــدمي التقــارير املتعلقــة بالــدورة الثامنــة عــشرة للجنــة التنميــة املــستد    - ٢   
  واإلسهامات املقدمة من اجملموعات الرئيسية

تقــوم الــدورة الثامنــة عــشرة للجنــة التنميــة املــستدامة باســتعراض التنفيــذ علــى أســاس     
تقارير األمني العام عن حالـة التنفيـذ وحمـصالت اجتماعـات التنفيـذ ونتـائج االجتماعـات الـيت                    

هـا مـن وثـائق املعلومـات األساسـية          تتخلل الدورات وورقات مناقشة اجملموعات الرئيسية وغري      
وستتــضمن . الــيت تعــدها منظومــة األمــم املتحــدة وغريهــا مــن أصــحاب املــصلحة ذوي الــصلة  

تقــارير األمــني العــام عــن حالــة التنفيــذ استعراضــا مفــصال للتقــدم احملــرز يف التنفيــذ يف اجملــاالت 
اإلطـار العـشري للـربامج املتعلقـة        املواضيعية للنقل واملواد الكيميائية وإدارة النفايات والتعدين و       

تقريـر إضـايف إمجـايل التقـدم احملـرز يف تنفيـذ       وسيوضـح  . بأمناط االسـتهالك واإلنتـاج املـستدامة      
ــرن    ــال القـ ــدول أعمـ ــرن     ٢١جـ ــال القـ ــدول أعمـ ــذ جـ ــلة تنفيـ ــامج مواصـ ــة ٢١ وبرنـ  وخطـ

عــدها منظمــات جوهانــسربغ للتنفيــذ بنــاء علــى املعلومــات املقدمــة يف التقــارير والتقــارير الــيت ت
وسيكون هناك أيضا تقرير منفصل عـن اجملموعـات املواضـيعية املتعلقـة             . وهيئات األمم املتحدة  

بالدول اجلزرية الصغرية النامية، وتقرير عن حالة تنفيذ استراتيجية موريـشيوس مـن أجـل تلـك         
قـارير   كلمـة، وتـصدر هـذه الت       ٨ ٥٠٠وال يزيد أي تقرير من تقارير األمني العام عـن           . الدول

  .باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة
  

    قائمة مؤقتة بالتقارير واملواد التكميلية  ١- ٢    
  :تقارير األمني العام  
جدول األعمال املؤقت وتنظيم األعمال للـدورة الثامنـة عـشرة للجنـة التنميـة                 - ١  

  )E/CN.17/2010/1(املستدامة 
ــشرة    - ٢   ــة عــ ــدورة الثامنــ ــشاركني يف الــ ــة املــ ــستدامة  قائمــ ــة املــ ــة التنميــ  للجنــ

)E/CN.17/2010/2(  
  يف سبيل حتقيق التنمية املستدامةحملة عامة عن التقدم احملرز   - ٣  
  )E/CN.17/2010/3(تقرير األمني العام     
  النقل:  وخطة جوهانسربغ للتنفيذ٢١استعراض تنفيذ جدول أعمال القرن   - ٤  
  )E/CN.17/2010/4(تقرير األمني العام     



 -9- 09-51488
 
 

 املبادئ التوجيهية للدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة

 
املـواد  :  وخطة جوهانـسربغ للتنفيـذ     ٢١استعراض تنفيذ جدول أعمال القرن        - ٥  

  الكيميائية
  )E/CN.17/2010/5(تقرير األمني العام     
إدارة :  وخطـة جوهانـسربغ للتنفيـذ      ٢١استعراض تنفيذ جدول أعمال القرن        - ٦  

  النفايات
  )E/CN.17/2010/6(تقرير األمني العام     
:  وخطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ  ٢١مــال القــرن  اســتعراض تنفيــذ جــدول أع    - ٧  

  التعدين
  )E/CN.17/2010/7(تقرير األمني العام     
:  وخطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ  ٢١اســتعراض تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن       - ٨  

   بأمناط اإلستهالك واإلنتاج املستدامة اإلطار العشري للربامج املتعلقة
  )E/CN.17/2010/8(تقرير األمني العام     
  استراتيجية موريشيوساستعراض   - ٩  
  )E/CN.17/2010/9(تقرير األمني العام     
نتـــائج اجتماعـــات التنفيـــذ اإلقليميـــة للـــدورة الثامنـــة عـــشرة للجنـــة التنميـــة     - ١٠  

  املستدامة
  )E/CN.17/2010/10(مذكرة من األمانة العامة     
ــة     - ١١   ــا للــدورة الثامن ــة تقريــر عــن اجتمــاع التنفيــذ اإلقليمــي ألفريقي  عــشرة للجن

  )E/CN.17/2010/10/Add.1(التنمية املستدامة 
تقرير عن اجتماع التنفيذ اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ للدورة الثامنة عـشرة           - ١٢  

  )E/CN.17/2010/10/Add.2(للجنة التنمية املستدامة 
ــة       - ١٣   ــة عــشرة للجن ــا للــدورة الثامن تقريــر عــن اجتمــاع التنفيــذ اإلقليمــي ألوروب

  )E/CN.17/2010/10/Add.3(لتنمية املستدامة ا
تقرير عن اجتماع التنفيذ اإلقليمي ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب                 - ١٤  

  )E/CN.17/2010/10/Add.4(للدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة 
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ة للجنـة  تقرير عن اجتماع التنفيـذ اإلقليمـي لغـريب آسـيا للـدورة الثامنـة عـشر              - ١٥  

  )E/CN.17/2010/10/Add.5(التنمية املستدامة 
ورقــات مناقــشة اجملموعــات الرئيــسية عــن النقــل واملــواد الكيميائيــة وإدارة          - ١٦  

النفايـــات والتعـــدين واإلطـــار العـــشري للـــربامج املتعلقـــة بأمنـــاط االســـتهالك 
  )E/CN.17/2010/11(مذكرة إحالة من األمانة العامة : واإلنتاج املستدامة

  رأةمسامهات من امل: ورقات مناقشة مقدمة من اجملموعات الرئيسية  - ١٧  
  )E/CN.17/2010/11/Add.1(مذكرة من األمانة العامة     
ــسية     - ١٨   ــة مــن اجملموعــات الرئي ــشة مقدم مــسامهات مــن األطفــال  : ورقــات مناق

  والشباب
  )E/CN.17/2010/11/Add.2(مذكرة من األمانة العامة     
مــسامهات مــن الــشعوب  : ناقــشة مقدمــة مــن اجملموعــات الرئيــسية  ورقــات م  - ١٩  

  األصلية
  )E/CN.17/2010/11/Add.3(مذكرة من األمانة العامة     
املنظمـات غـري   مسامهات مـن  : ورقات مناقشة مقدمة من اجملموعات الرئيسية      - ٢٠  

  احلكومية
  )E/CN.17/2010/11/Add.4(مذكرة من األمانة العامة     
مــسامهات مــن الــسلطات : اقــشة مقدمــة مــن اجملموعــات الرئيــسية ورقــات من  - ٢١  

  احمللية
  )E/CN.17/2010/11/Add.5(مذكرة من األمانة العامة     
مــسامهات مــن العمــال   : ورقــات مناقــشة مقدمــة مــن اجملموعــات الرئيــسية       - ٢٢  

  والنقابات العمالية
  )E/CN.17/2010/11/Add.6(مذكرة من األمانة العامة     
ــا  - ٢٣   ــسية  ورق ــة مــن اجملموعــات الرئي ــشة مقدم مــسامهات مــن األعمــال  : ت مناق

  التجارية والصناعة
  )E/CN.17/2010/11/Add.7(مذكرة من األمانة العامة     
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مــسامهات مــن األوســاط  : ورقــات مناقــشة مقدمــة مــن اجملموعــات الرئيــسية    - ٢٤  

  العلمية والتكنولوجية
  )E/CN.17/2010/11/Add.8(مذكرة من األمانة العامة     
  مسامهات من املزارعني: ورقات مناقشة مقدمة من اجملموعات الرئيسية  - ٢٥  
  )E/CN.17/2010/11/Add.9(ذكرة من األمانة العامة م    
  )E/CN.17/2010/13(الشراكات يف جمال التنمية املستدامة   - ٢٦  
ــشؤون         - ٢٧   ــة إلدارة الـ ــستدامة التابعـ ــة املـ ــعبة التنميـ ــل شـ ــامج عمـ ــشروع برنـ مـ

  ٢٠١٣-٢٠١٢قتصادية واالجتماعية لفترة السنتني اال
  )E/CN.17/2009/12(مذكرة من األمانة العامة     

  )أرقام ورموز التقارير عرضة للتغيري(
  :مطبوعات املعلومات األساسية/ورقات  
  ١تقرير االجتاهات •      
  ٢تقرير االجتاهات •      
  تقرير الشراكات•      

  
   من اجملموعات الرئيسيةاإلسهامات اخلطية املقدمة  ٢- ٢    

ترحب أمانة جلنـة التنميـة املـستدامة باملـسامهات اخلطيـة املقدمـة مـن املنظمـات التابعـة                      
للمجموعــات الرئيــسية يف عمليــة اســتعراض الــدورة الثامنــة عــشرة للجنــة التنميــة املــستدامة يف 

  :األشكال التالية
تعلقــة حبالــة التنفيــذ، تركــز علــى إســهامات حتريريــة مقتــضبة يف تقــارير األمــني العــام امل  •  

: واملوعـد النـهائي للتقـدمي     . أفضل املمارسات والدروس املـستفادة فيمـا يتعلـق بالتنفيـذ          
  ؛٢٠٠٩أغسطس / آب١٧

تعــيني ورقــات نقــاش اجملموعــات الرئيــسية، ورقــة مــن كــل جمموعــة مــن اجملموعــات       •  
ــسبة إىل اجملــاالت املوا      ــا بالن ــدم قطاعه ــسع تلخــص تق ــسية الت ــات وضــيعية، الرئي العقب

 والتحديات اجلديدة اليت يتعني علـى اجملموعـات الرئيـسية           ،والقيود اليت تعترض التنفيذ   
وجتمـع هـذه الورقـات مـن خـالل عمليـة استـشارية        . مواجهتها بغيـة التعجيـل بالتنفيـذ    
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.  وُتـستعمل يف مناقـشات تفاعليـة     الشركاء املـنظمني مـن اجملموعـات الرئيـسية        يقوم هبا   
  ؛٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠: هائي للتقدمياملوعد الن

دراسـات احلــاالت اإلفراديـة وأمثلــة أفــضل املمارسـات الــيت ميكــن تقـدميها مــن خــالل       •  
  ) حتديدهجار (املوقع الشبكي ألمانة جلنة التنمية املستدامة

يرجــى، عنــد تقــدمي اإلســهامات اخلطيــة، مالحظــة أنــه لــن جيــري النظــر يف توصــيات      
  .املتعلقة بالسياسات يف السنة االستعراضيةاإلجراءات 

  .٤للحصول على قائمة باالتصاالت املفيدة، ُيرجى الرجوع إىل املرفق   
  

  النتائج املتوقعة  ٣- ٢    
  :ستدرج نتائج الدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة يف تقرير يتضمن  

تحـــديات بنـــاء علـــى  يـــستهدف تعـــيني القيـــود والعقبـــات والمـــوجز لبيـــان الـــرئيس  •  
املناقــشات املواضــيعية التفاعليــة للحكومــات مــع اجملموعــات الرئيــسية ومنظومــة األمــم 

  .املتحدة وغريها من أصحاب املصلحة ذوي الصلة
ــة ألصــحاب املــصلحة   مــوجز اجلــزء الرفيــع املــستوى   •   ، مبــا يف ذلــك املناقــشة احلواري

  املتعددين مع اجملموعات الرئيسية
  ت اإلقليميةسجل املناقشا  •  
  سجل معرض الشراكات  •  
  سجل مركز التعلم  •  
  تقرير اجتماع اللجنة التحضريية للدول اجلزرية الصغرية النامية  •  
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  مشاركة اجملموعات الرئيسية يف االجتماعات اليت تعقد فيما بني الدورات  - ٣   
 العمـل   سيجري تنظيم عدد من اجتماعات أفرقة اخلرباء واحللقات الدراسية وحلقـات            

 اوغريها من فـرص التـشاور عـن اجملـاالت املواضـيعية اخلمـسة طيلـة الـسنة االستعراضـية حتـضري                
ــة          ــذ اإلقليمي ــات التنفي ــستدامة، باإلضــافة إىل اجتماع ــة امل ــة التنمي ــشرة للجن ــة ع ــدورة الثامن لل

افة ضوقد تقوم احلكومات، فضال عن خمتلـف وكـاالت األمـم املتحـدة، برعايـة واستـ              . اخلمسة
إىل وباإلضـافة   .  االجتماعات، اليت كثريا ما تضم ممثلني عن منظمات اجملموعات الرئيـسية           هذه

ذلك، جيري تشجيع اجملموعات الرئيسية علـى تنظـيم أنـشطة ذات صـلة بـدورة التنفيـذ احلاليـة                    
  .للجنة التنمية املستدامة

  
  جدول االجتماعات اليت تعقد فيما بني الدورات  ١- ٣    

جــدول االجتماعــات الــيت تعقــد فيمــا بــني الــدورات يف املوقــع    ميكــن االطــالع علــى    
  year&calendarList=page?html.dsd/event/org.un.esango://http=2009: الشبكي

  
  ميمشاركة اجملموعات الرئيسية على الصعيد اإلقلي  ٢- ٣    

قـرر اجمللـس االقتــصادي واالجتمـاعي، عنــد تـصديقه علــى تنظـيم أعمــال جلنـة التنميــة         
ة اللجــان اإلقليميــة، بالتعــاون دعــو” يف دورهتــا احلاديــة عــشرةاملعتمــد  املــستدامة يف املــستقبل،

ــع ــات      مـ ــيم اجتماعـ ــر يف تنظـ ــستدامة، إىل النظـ ــة املـ ــة التنميـ ــة جلنـ ــة   أمانـ ــة بغيـ ــذ إقليميـ  تنفيـ
ــسامهة ــة  يف املــــ ــال اللجنــــ ــسربغ    . أعمــــ ــة جوهانــــ ــصلة خلطــــ ــام ذات الــــ ــا لألحكــــ وفقــــ

  .(E/CN.17/2003/6, #3(a))“للتنفيذ

تقـدم مـسامهات مـن اجملموعـات الرئيـسية،          ”وينبغي الجتماعات التنفيـذ اإلقليميـة أن          
ــالفقرات   ــة ) د(و ) ج (١٤٩و ) ز (١٣٩مـــع األخـــذ يف احلـــسبان بـ وهانـــسربغ جمـــن خطـ

  .(E/CN.17/2003/6, #3(a)(iv))“للتنفيذ
 اجتماعات التنفيذ اإلقليمية، بالتعـاون مـع أمانـة          اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة   وتنظم    

جلنـــة التنميـــة املـــستدامة وغريهـــا مـــن الكيانـــات اإلقليميـــة لألمـــم املتحـــدة، وستـــسهم هـــذه    
  :االجتماعات يف أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة من خالل

ز علــى منظــور إقليمــي عــن اســتعراض التقــدم احملــرز يف التنفيــذ يف اجملــاالت         التركيــ  •  
  املواضيعية اخلمسة، وتعيني القيود والتحديات اليت تعترض اإلسراع يف التنفيذ؛

http://esango.un.org/event/dsd.html?page=calendarList&year=2009�
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تقــدمي إســهامات إقليميــة يف تقــارير األمــني العــام املتعلقــة حبالــة التنفيــذ ويف املناقــشات    •  

  ة؛التفاعلية أثناء الدورات الرمسي
إتاحة الفرص للمجموعات الرئيسية الفعالة علـى الـصعيدين اإلقليمـي ودون اإلقليمـي                •  

  .لتقدمي املسامهات واملشاركة
وجيـــري تـــشجيع منظمـــات اجملموعـــات الرئيـــسية ذات الـــصلة املهتمـــة باملـــشاركة يف   

ملــستدامة اجتماعــات التنفيــذ اإلقليميــة علــى تنــسيق أنــشطتها بالتعــاون مــع أمانــة جلنــة التنميــة ا 
توجــد القائمــة (والــشركاء املــنظمني مــن اجملموعــات الرئيــسية يف الــدورة الثامنــة عــشرة للجنــة  

  )htm.op_mg/mgroups/sustdev/esa/org.un.www://httpالكاملة يف 
  

  نفيذ اإلقليمية اجتماعات التنسقوتواريخ وأماكن وم  ٣- ٣    
  

  املنسقون  التاريخ واملكان املقترحان  اللجنة اإلقليمية
جلنـــــــة األمـــــــم 
ــدة  املتحـــــــــــــــــ
ــصادية  االقتــــــــــ
واالجتماعيـــــــــة 

   آسيالغريب

اجتمـــاع التنفيـــذ اإلقليمـــي   
  لغرب آسيا

أكتــوبر / تــشرين األول٦-٤
  ، القاهرة، مصر٢٠٠٩

  السيدة أهنار حجازي
ــستدامة واإلنتاجيــ    ــة امل ــديرة، شــعبة التنمي ــةم ة، جلن

 األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
الـصلح،رياض  ، ميدان   ١١-٨٥٧٥صندوق بريد
  بريوت، لبنان

  )٩٦١-١(٩٧٨-٥٠٢: اهلاتف
  )٩٦١-١(٩٨١-٥١٠: الفاكس
  hegazi@un.org: لكتروينالربيد اإل

جلنـــــــة األمـــــــم 
ــدة  املتحـــــــــــــــــ
ــصادية  االقتــــــــــ

  فريقياأل

اجتمـــاع التنفيـــذ اإلقليمـــي   
  ريقياألف
 تــــــــــــــــــــــشرين ٣٠-٢٦ 

ــوبر /األول ، ٢٠٠٩أكتــــــــــ
  أديس أبابا، اثيوبيا

  

  السيد تشارلز أكول
مسؤول شؤون بيئية، شعبة األمن الغـذائي والتنميـة
  املستدامة، جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا

P.O. Box 3005, Addis Ababa, Ethiopia  
 5443349-11-251+: اهلاتف
  5514416-11-251+ :الفاكس

  cakol@uneca.org : الربيد اإللكتروين

http://www.un.org/esa/sustdev/mgroups/mg_op.htm�
mailto:hegazi@un.org�
mailto:cakol@uneca.org�
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  املنسقون  التاريخ واملكان املقترحان  اللجنة اإلقليمية
جلنـــــــة األمـــــــم 
ــدة  املتحـــــــــــــــــ
ــصادية  االقتــــــــــ
واالجتماعيـــــــــة 
آلســــيا واحملــــيط 

  اهلادئ

اجتمـــاع التنفيـــذ اإلقليمـــي   
  آلسيا واحمليط اهلادئ

أكتـــوبر / تـــشرين األول٣٠
ــا ١- ــشرين الثـ ــوفمرب /ين تـ نـ

  ، بانكوك، تايلند٢٠٠٩

  السيد سيمون هويربغ أولسن
  مسؤول بيئي معاون

  1454 288 2 66+: اهلاتف
  1025 288 2 66+ :الفاكس

  olsens@un.org: الربيد اإللكتروين
  السيدة تايكو تاكاهاشي

  مسؤولة بيئية معاونة
  1751 288 2 66+: اهلاتف

  1025 288 2 66+: لفاكسا
  takahashi1@un.org: الربيد اإللكتروين

شعبة البيئة والتنمية، جلنة األمم املتحـدة االقتـصادية
  واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

United Nations Building, Rajdamnern Avenue,

Bangkok, Thailand  
مـــــــم جلنـــــــة األ

ــدة  املتحـــــــــــــــــ
ــصادية  االقتــــــــــ
ألمريكا الالتينية  
ــر   ــة البحـ ومنطقـ

  الكارييب

اجتمـــاع التنفيـــذ اإلقليمـــي   
ــة    ــة ومنطقـ ــا الالتينيـ ألمريكـ

  البحر الكارييب
ــاين ١٨-١٧ ــشرين الثـــ /  تـــ

، ســانتياغو، ٢٠٠٩نــوفمرب 
  شيلي

  السيدة ماريان شابر
شـعبة التنميـة، مسؤولة كبرية عن التنميـة املـستدامة   

ستوطنات البــــشرية، جلنــــة األمــــماملــــستدامة واملــــ
املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر

  الكارييب
 P.O. Box 179 – D Santiago, Chile 

  2488 210 (2 56): اهلاتف
  0484 208 (2 56): الفاكس

 Marianne.schaper@cepal.org: الربيد اإللكتروين

mailto:olsens@un.org�
mailto:takahashi1@un.org�
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  املنسقون  التاريخ واملكان املقترحان  اللجنة اإلقليمية
جلنـــــــة األمـــــــم 
ــدة  املتحـــــــــــــــــ
ــصادية  االقتــــــــــ

  ألوروبا

ــي   اج ــذ اإلقليمــ ــع التنفيــ تمــ
  ألوروبا

ــانون األول٢-١ /  كــــــــــــــ
، جنيــــف، ٢٠٠٩ديــــسمرب 
  سويسرا

  السيدة مونيكا لني
رئيـــسة فريـــق، البيئـــة مـــن أجـــل أوروبـــا والتنميـــة
املستدامة، شعبة البيئة واإلسـكان وإدارة األراضـي،

  جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا
Palais des Nations, 1211 Geneva 10,

Switzerland  
  1315-917 (22-41): اهلاتف
  0123-917 (22-41): الفاكس

  monika.linn@unece.org: الربيد اإللكتروين
  

mailto:monika.linn@unece.org�
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  مشاركة اجملموعات الرئيسية يف الدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة  - ٤   
مة هتيئة حمفل حيوي للتفاعل فيما بني املوظفني احلكـوميني          اعتادت جلنة التنمية املستدا     

الــيت تقــوم هبــا يــة الدوليــة واجملموعــات الرئيــسية واملنظمــات الدوليــة، ممــا جيعــل العمليــة احلكوم
شـارك ممثلـو اجملموعـات الرئيـسية يف عمليـة جلنـة             قـد   و. اللجنة عملية زاخرة باألفكار اجلديـدة     

ني أصـــحاب املـــصلحة املتعـــددين، واملناقـــشات التفاعليـــة،     التنميـــة املـــستدامة يف احلـــوار بـــ   
أقـاموا الكـثري مـن     مواقـف منـسقة، و    اعتمدوا  و. واجتماعات املوائد املستديرة وحلقات النقاش    

تبـادل  مـن أجـل    ا عشرات األنشطة املوازيةالشراكات مع أصحاب املصلحة املتعددين، ونظمو  
لجنـــة ه مـــن احلـــري بالأنـــ رأوا  معينـــةضـــغوطا لتأييـــد مبـــادراتمارســـوا بنجـــاح اخلـــربات، و
 . على مبادرات مشتركة للتنفيذاتفقوا الدعم هلا، وتقدمي هبا أو االضطالع 

يف إطـار العمليـة     للمجموعـات الرئيـسية    وقد شهدت السنوات األخـرية قبـوال متزايـدا          
م يف   بـاالحترا  ا جـدير  ا أساسـي  ا بوصـفها شـريك    ،الرمسـي احلكومية الدوليـة املقامـة علـى الـصعيد          
لــدورات الرمسيــة جــزءا منــها ل تلــك اجملموعــات حــضورجمــال التنميــة املــستدامة، وأصــبح اآلن 

واملبتكــرة الــيت تعتمــدها جلنــة مــن نوعهــا وحتظــى التقاليــد الفريــدة . أكثــر مــن أي وقــت مــضى
التنمية املستدامة فيما يتعلق باملشاركة باعتراف واسع النطاق، وهـي تلقـى الـدعم الكامـل مـن                  

ــة ــشاركة         . اللجن ــز م ــدة لتعزي ــة ســبل جدي ــة دراس ــة واألمان ــب اللجن ــن مكت ويواصــل كــل م
  .اجملموعات الرئيسية يف عملية جلنة التنمية املستدامة

  
  االعتماد والتسجيل املسبق  ١- ٤    
  االعتماد    

ختــضع مــشاركة اجلهــات غــري احلكوميــة يف جلنــة التنميــة املــستدامة لقواعــد املــشاركة     
القواعـد أن   هـذه   وتقتضي  . س االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة     املعمول هبا يف اجملل   

يكون املشاركون من اجلهات غري احلكومية ممثلني ملنظمة غري حكومية ذات مركـز استـشاري               
جملموعــات الرئيــسية ذات املركــز االستــشاري لــدى اجمللــس، مبــا يف  اومنظمــات . لــدى اجمللــس

 املرشحني اخلاصة بلجنة التنمية املستدامة، ميكنـها أن تبعـث      ذلك املنظمات املدرجة على قائمة    
وسـُيطلب مـن منظمـات اجملموعـات الرئيـسية        .  عـشرة للجنـة    الثامنـة مثلني هلا حلضور الدورة     مب

اليت اعُتمدت حلضور مؤمتر القمة العاملي للتنمية املـستدامة أن حتـصل علـى املركـز االستـشاري                  
ــصادي واالجتمــاعي   ــس االقت ــدى اجملل ــة      ل ــة التنمي ــسات جلن ــشاركة يف جل ــا امل ــسىن هل  حــىت تت
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وال تسمح قواعد اجمللس االقتصادي واالجتماعي مبشاركة ممثلني ملنظمات ليس هلـا            . املستدامة

 .استشاريمركز 

 حقـق لـدى   إن مل تكن واثقـا مـن حالـة اعتمـاد املنظمـة الـيت تنتمـي إليهـا، ميكنـك الت                     و  
 : املصادر التالية

: اصة باجمللس االقتصادي واالجتماعيقائمة املرشحني اخل
  pdf.List_INF/pdf/ngo/coordination/esa/org.un.www://http  
 .إذا كانت املنظمة اليت تنتمي إليها مدرجة يف قاعدة البيانات، فهي منظمة معتمدة  

:  اخلاصة بلجنة التنمية املستدامةقائمة املرشحني
  pdf.roster_csd/mgroups/sustdev/esa/org.un.www://http  
 .، فهي منظمة معتمدةمدرجة يف القائمةإذا كانت املنظمة اليت تنتمي إليها   

 :  أيضاكوميكن  

ــة قــسماالتــصال ب  •   فالقــسم حيــتفظ بقــوائم مــستكملة بأمســاء   .  املنظمــات غــري احلكومي
املنظمــات املعتمــدة، مبــا يف ذلــك املنظمــات الــيت ُمنحــت املركــز االستــشاري حــديثا     

 . أهنا مل ُتضف بعد إىل القوائم املتاحة على شبكة اإلنترنت إال

One UN Plaza, Room DC1-1480 New York, NY 10017  
  9248-963 (212-1): ؛ الفاكس8652-963 (212-1): اهلاتف

 org.un@ngobranch: الربيد اإللكتروين

  . اجملموعات الرئيسية بأمانة جلنة التنمية املستدامةبربنامجاالتصال   •  
Two UN Plaza, Room 2210 New York NY 10007, USA  

  2341-367 (917-1): لفاكسا؛ 4704-963 (212-1) و أ8497-963 (212-1): اهلاتف
  org.un@csdmgregister: الربيد اإللكتروين

قبـل  ُيرجى التأكد من حـصول املنظمـة الـيت تنتمـي إليهـا علـى املركـز االستـشاري الـالزم                      
 .سفرهمل ترتيبات إجراء إىل نيويورك أو عنهاإيفاد ممثلني 

  

http://www.un.org/esa/coordination/ngo/pdf/INF_List.pdf�
http://www.un.org/esa/sustdev/mgroups/csd_roster.pdf�
mailto:ngobranch@un.org�
mailto:csdmgregister@un.org�
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 التسجيل املسبق    

 للجنة التنمية املستدامة، فعليـك أن تـسجل امسـك           اجتماعاتإذا كنت ختطط حلضور       
 واحلـصول علـى تـصريح       الجتمـاع مسبقا من خالل منظمة معتمدة حىت ميكنـك التـسجيل يف ا           

الـــذين ويـــسري ذلـــك علـــى ممثلـــي اجملموعـــات الرئيـــسية . الـــدخول اخلـــاص بـــاألمم املتحـــدة
  .املوازيةنشطة  الشراكات، ومركز التعلم، واألمعرض يفيشاركون 

ضور اجتماعــات جلنــة حلــويوجــد اآلن نظــام جديــد علــى اإلنترنــت للتــسجيل املــسبق   
ن االقتـصادية  جان الفنيـة األخـرى الواقعـة يف إطـار إدارة الـشؤو         لال عن ال  ضف(لتنمية املستدامة   ا

ل وكلمــة ســر ميكــن  باســم مــستعِم د املنــسقون املخصــصون ملنظمتــك وســيزوَّ). واالجتماعيــة
 موســيقدم قــس. جلميــع املمــثلني مــن هــذه املنظمــة تــشاطرها واســتعماهلا بغيــة التــسجيل املــسبق

ــدخول اخلاصــة مبنظمتــك إىل   يــكوماملنظمــات غــري احل  ــسقنياة معلومــات ال ولطلــب اســم  . ملن
  .org.un@ngobranchل وكلمة السر اخلاصني بك، يرجى إرسال بريد إلكتروين إىل املستعِم

نظــام إدارة اللقــاءات التــابع إلدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة   وسيــسمح لــك   
 بالدخول وإدارة طلب التـسجيل املـسبق ملنظمتـك مـن خـالل اإلنترنـت، مبـا يف                   باألمم املتحدة 

  .ئل تأكيد التسجيل لكل ممثلذلك إضافة أو تغيري أمساء املمثلني وطباعة وحفظ رسا
 إبــراز هــذه الرســالة وبطاقــة حتمــل صــورة صــاحبها يف مكتــب التــسجيل لــدى تعنيويــ  

وسـترد  . وصول ممثل منظمتك إىل مقر األمم املتحدة حلضور اجتماعات جلنة التنمية املـستدامة      
مكتــب يف املوقــع الــشبكي للــدورة الثامنــة عــشرة للجنــة التنميــة املــستدامة تفاصــيل عــن مقــر    

  .التسجيل وأوقات عمله حاملا تتوافر تلك املعلومات
وُينصح املمثلون الذين حيتاجون إىل تأشرية لـدخول الواليـات املتحـدة بالتقـدم بطلـب                  

للحصول عليها يف أبكر موعد ممكـن حتـسبا الحتيـاج سـلطات الواليـات املتحـدة وقتـا إضـافيا                   
. تأشــرية قبــل الــسفر بوقــت مناســب الهمللحــصول علــى تــصاريح خاصــة، وبالتأكــد مــن تلقــي

ويتــبني مــن التجــارب الــسابقة أنــه مــن املستحــسن، عنــد التقــدم بطلــب احلــصول علــى تأشــرية 
الواليــات املتحــدة، أن حيمــل ممثلــو املنظمــات احلكوميــة وغريهــا مــن قطاعــات          إىل دخــول

إىل رسـالة   اجملموعات الرئيسية نسخا من رسائل األمم املتحـدة إلـيهم لتأكيـد التـسجيل إضـافة                 
ســفارة الواليــات  أو تعــدها املنظمــة الــيت ينتمــون إليهــا، وذلــك عنــد ذهــاهبم إىل مقــر قنــصلية   

معلومــات مفــصلة عــن علــى وينبغــي أن حتتــوي رســالة املنظمــة . املتحــدة يف املوعــد احملــدد هلــم
 وعــدد ،املنظمــةهــذه وظيفتــه، وعــدد الــسنوات الــيت أمــضاها يف خدمــة : طالــب التأشــرية مثــل

mailto:ngobranch@un.org�
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نـــة التنميـــة املـــستدامة مـــىت   التأشـــرية الـــذين تعتـــزم املنظمـــة إيفـــادهم حلـــضور دورة جل طـــاليب
 .ذلك انطبق

الـذين تـربطهم    واجملموعـات الرئيـسية األخـرى       وجيوز ملمثلي املنظمات غـري احلكوميـة          
حـصول علـى    للبنظـرائهم   حياولوا االتـصال    ببعثة الواليات املتحدة يف بلداهنم عالقات عمل أن         

مــع مالحظــة أن املوظــف (يــة يقــدموهنا خــالل املقابلــة احملــددة مــع القــسم القنــصلي رســالة تزك
 ). ال يد له يف قرار منح التأشريةياملزكّ

ـــ     ــدة  وللحــــصول علــــى مزيــــد مــــن املعلومــــات عــــن قواعـ ــة األمــــم املتحــ د وأنظمــ
: مبـــــشاركة اجملموعـــــات الرئيـــــسية، ُيرجـــــى زيـــــارة املوقـــــع الـــــشبكي التـــــايل        املتعلقـــــة

shtml.mg_faqs_dsd/dsd/dsd/esa/org.un.www://http. 
  

  اشتراك اجملموعات الرئيسية يف الدورات الرمسية  ٢- ٤    
  هيكل املشاركة وطرائقها

 مشاركة اجملموعـات الرئيـسية يف الـدورة الرمسيـة الثامنـة عـشرة للجنـة التنميـة                   ستدمج  
املستدامة يف خمتلف األنشطة، وذلك مبا يتسق مع ما جرت عليـه العـادة يف اجتماعـات اللجنـة                    

وسيوصـي مكتـب جلنـة التنميـة املـستدامة يف دورهتـا الثامنـة عـشرة بـالنظر يف           . املعقودة مـؤخرا  
  :لتالية للمجموعات الرئيسيةا“ نقاط املداخلة”

  .ستدرج اجملموعات الرئيسية يف قوائم املتكلمني يف املناقشة العامة: البيانات االفتتاحية
سينظر مكتب الدورة الثامنة عـشرة للجنـة التنميـة          : املناقشات التفاعلية مع اجملموعات الرئيسية    

  .ةداملستدامة يف مناذج حمد
حبكــم املمارســة املتبعــة يف الــسابق، مــن املتــوخى إدمــاج   : يــذاملناقــشات املواضــيعية حــول التنف

ــيت ختــص املمارســة االستعراضــية       ــدورات ال ــع ال ــسية يف مجي ــضمن  واجملموعــات الرئي ــيت ستت ال
مناقشات حول املواضيع اخلمـسة للنقـل واملـواد الكيميائيـة وإدارة النفايـات والتعـدين واإلطـار                  

ك واإلنتـاج املـستدامة، ومناقـشات إقليميـة، وقطاعـا           العشري للـربامج املتعلقـة بأمنـاط االسـتهال        
يتنــاول الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة، ممــا سيــشكل اللجنــة التحــضريية للــدورة االستعراضــية 

وســيطلب مــن اجملموعــات   . ٢٠١٠ســبتمرب /الرفيعــة املــستوى القادمــة الــيت تعقــد يف أيلــول     
ى العـروض وتوجيـه األسـئلة واملـشاركة يف          الرئيسية أثناء تلك املناقـشات اإلدالء بتعليقـات علـ         

وفضال عن ذلك، قـد جتـري دعـوة اخلـرباء واملمارسـني باجملموعـات               . األفرقة والعمل كمصادر  

http://www.un.org/esa/dsd/dsd/dsd_faqs_mg.shtml�
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ــشاطر خــرباهتم         ــق باجملــاالت املواضــيعية لت ــا يتعل ــة فيم ــة واملعرف ــون بالفعالي ــسية ممــن يتحل الرئي

  .والدروس اليت استفادوا منها
بغـي ختـصيص قطـاع واحـد علـى األقـل إلجـراء حـوار تفـاعلي عـن                    ين: الرفيع املستوى القطاع  

ــوزراء واملمــثلني الرفيعــي املــستوى       ــة التنفيــذ يف إطــار اجملــاالت املواضــيعية اخلمــسة بــني ال حال
  .للمجموعات الرئيسية

 قــد تــدعى مجيــع اجملموعــات الرئيــسية لــإلدالء بتعليقــات شــاملة بــشأن نتــائج :اجللــسة اخلتاميــة
  .ضية أثناء اجللسة العامة اخلتاميةالدورة االستعرا

  النتائج
ستدرج املناقشات التفاعليـة مـع اجملموعـات الرئيـسية يف مـوجز الـرئيس الـذي سـيعني                     

القيود والعقبات والنهج املمكنـة وأفـضل املمارسـات فيمـا يتعلـق بتنفيـذ جـدول أعمـال القـرن                
شيوس للتنميـة املـستدامة يف       ومواصلة تنفيذه وخطة جوهانسربغ للتنفيذ واستراتيجية موري       ٢١

وسيتضمن مـوجز الـرئيس مناقـشات الـسياسات يف سـنة وضـع       .  الصغرية الناميةةالدول اجلزري 
  .٢٠١١السياسات اليت تؤدي إىل الدورة التاسعة عشرة للجنة التنمية املستدامة يف عام 

  
اجتمـــــاع مكتـــــب جلنـــــة التنميـــــة املـــــستدامة يف دورهتـــــا الثامنـــــة عـــــشرة          ٣- ٤    

  الرئيسية  وعاتباجملم
ــي          ــب االجتمــاع مبمثل ــن أعــضاء املكت ــستدامة وغــريه م ــة امل ــة التنمي ــيس جلن ــاد رئ اعت

وحاملـا تـرد معلومـات      . الـدورة ويف أثنـاء انعقـاد      اجملموعات الرئيسية خالل العملية التحـضريية       
ــة   نــشرهاعــن املوعــد واملكــان احملــددين هلــذا االجتمــاع، ســيجري     ــا الربيدي  عــن طريــق قائمتن

ووفقا ملـا جـرت عليـه العـادة، سـيجري      . كترونية وإدراجها يف موقعنا على شبكة اإلنترنت   اإلل
 انعقـاد الـدورة     طـوال فتـرة   تعيني رئيس مشارك يكون جهة االتـصال مـع اجملموعـات الرئيـسية              

 .ة عشرة للجنالثامنة
  

  الشركاء املنظمون من اجملموعات الرئيسية  ٤- ٤    
حة املتعــددين يف أعمــال جلنــة التنميــة املــستدامة التحــضري ملــشاركة أصــحاب املــصلإن   

ــرب  ــة  ُيعت ــه عملي ــشاركة  يف حــد ذات ــى م ــك األ  تنطــوي عل ــرافتل ــب اللجنــة   . ط ــدعو مكت وي
ــق    ــوين فريـ ــسية إىل تكـ ــات الرئيـ ــية للمجموعـ ــشبكات األساسـ ــسريالـ ــسمى تيـ ــشركاء ” ُيـ الـ

اب املـصلحة    ومـساعدة األمانـة يف إشـراك أصـح         ،على تنسيق االسـتعدادات     يعمل ،“املنظمون
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وتـرأس األمانـة فريـق    . تـوفري اإلرشـاد هلـم   يف من كل قطاع من قطاعات اجملموعات الرئيسية و  

 .عمله خالل العملية التحضريية ويف أثناء انعقاد الدورةدعم وتتيسري ال

واملنظمات اليت تعمل بوصفها شركاء منظمني هي منظمات ميسرة تعمـل مـن خـالل                 
وهذه املنظمات مسؤولة أمام فئاهتـا املـستهدفة ومكتـب    . ومعهافئات عاملية ضخمة مستهدفة،   

  .اللجنة وأمانتها
  :تشمل معايري الصالحية ما يلي

                         املنظمات اليت هلا خربة ودرايـة وكفـاءة بـشأن جمموعـة املـسائل الـيت ختـص دورة جلنـة
  التنمية املستدامة

     مل بالتعـاون مـع مكتـب جلنـة     املنظمات اليت أثبتت مبرور الوقف كفاءهتا والتزامها بالع
  التنمية املستدامة وأمانتها

             ــات ــب املنظم ــن جان ــا وم ــبري يف جمتمعاهت ــاحترام ك ــيت حتظــى ب ــة ال ــات املعروف املنظم
األخــرى الــيت تعمــل يف نفــس القطــاع، والــيت يكــون هلــا اتــصاالت مــع فــروع خمتلفــة   

  لقطاعاهتا
    ١(لصعيد العاملي أو اإلقليمياملنظمات اليت تتمتع بنطاق جغرايف وبعضوية على ا(  
    املنظمات ذات اهلياكل التمثيلية واآلليات املالئمة ملساءلة األعضاء  
                   املنظمات ذات الفهم اجليد لعملية صنع القرار احلكومي الدويل، وخباصـة عمليـة جلنـة

  التنمية املستدامة
    املنظمات ذات الدراية باألطراف واجملموعات اإلقليمية املعنية  
                        املنظمات اليت تلتزم بأن تظل مـشاركة طيلـة دورة جلنـة التنميـة املـستدامة الـيت تـستمر

  ملدة عامني
            ــام ــطالع باملهـ ــايف لالضـ ــت الكـ ــة والوقـ ــائل التنظيميـ ــع بالوسـ ــيت تتمتـ ــات الـ املنظمـ

  واملسؤوليات املطلوبة، مبا يف ذلك املشاركة يف اجتماعات اللجنة يف نيويورك

__________ 

مثل منظمة ذات تركيز وطين تكون شريكة منظمـات         (نة بشركاء مكملني داخل القطاع      إال إذا كانت مقتر     )١(  
  .أخرى هلا وجود قوي على الصعيد الدويل
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       لديها أعضاء ميارسـون املراقبـة الفعالـة لـسياساهتا وأعماهلـا أثنـاء ممارسـة                املنظمات اليت

ــة       ــع بالدميقراطي ــات صــنع القــرار الــيت تتمت حقــوق التــصويت أو غــري ذلــك مــن عملي
  والشفافية على النحو الواجب

          ــصادي ــع اجمللـــس االقتـ ــشاري مـ ــز استـ ــا مركـ ــون هلـ ــضل أن يكـ ــيت يفـ ــات الـ املنظمـ
رغـم  (ى قائمة املرشـحني اخلاصـة بلجنـة التنميـة املـستدامة             واالجتماعي أو املدرجة عل   

  .)عدم ضرورة ذلك
  : للشركاء املنظمني من اجملموعات الرئيسية ما يليوتشمل املسؤوليات األساسية

      التــشاور مــع الــشبكات مــن أجــل إعــداد إســهامات خطيــة يف شــكل ورقــات مناقــشة
كـل دورة مـن دورات تنفيـذ اللجنـة          وورقات أولويات العمل تتناول املواضيع املعينـة ل       

 اليت تعـرب عـن آراء جمموعـاهتم بـشأن           - مبا يف ذلك املواضيع الشاملة لعدة قطاعات         -
التقــدم احملــرز ووضــع اخلطــوط العريــضة للعقبــات والقيــود الــيت تقــف يف وجــه التنفيــذ 
ــة       ــا بغي ــسية أن تواجهه ــيت جيــب علــى اجملموعــات الرئي ــدة ال وتعــيني التحــديات اجلدي

  .عجيل بالتنفيذالت
                     تصنيف البيانـات واملعلومـات املتعلقـة باجملموعـات الرئيـسية والـدورة املـذكورة للجنـة

  .التنمية املستدامة وإدارهتا ونشرها
     التـــشاور مـــع الـــشبكات مـــن أجـــل حتديـــد املـــشاركني الـــذين سينـــضمون إىل وفـــود

  .قطاعاهتم
          وعات الرئيسية مـن تـدعيم حـضورها      تقدمي لوجستيات ووضع فهم للعملية ميكِّن اجملم

إىل أقصى حد يف عملية جلنة التنميـة املـستدامة وفقـا ملمارسـات وإجـراءات املـشاركة                   
  .املتبعة يف األمم املتحدة واللجنة

                 توفري التوجيه وإجياد اخلربات لوضع مناصب للسياسات متثل أفضل الفئـات املـستهدفة
برنـامج  /ول أعمـال دورة تنفيـذ اللجنـة       للمجموعات الرئيـسية ذات الـصلة بنقـاط جـد         

  .عملها
              تنسيق وتيسري مشاركة ممثلي قطاعاهتا املعنية طيلة دورات اللجنة، والتعـاون مـع ممثلـي

قطاعــات اجملموعــات الرئيــسية األخــرى الــذين حيــضرون اجتماعــات التنفيــذ اإلقليميــة  
  .واالجتماع التحضريي احلكومي الدويل ودورات اللجنة

  



 -24- 09-51488
 
 

 املبادئ التوجيهية للدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة

 
  ٢٠١٠- ٢٠٠٩ املنظمون من اجملموعات الرئيسية يف دورة التنفيذ للفترة الشركاء    

  املرأة
  )WECF(املرأة يف أوروبا من أجل مستقبل مشترك   
  )BIC(الطائفة البهائية الدولية   
  )VAM(مؤسسة أصوات األمهات األفريقيات   

  األطفال والشباب
  مؤمتر الشباب التابع للجنة التنمية املستدامة  

  الشعوب األصلية
  ياسات والتعليم مركز الشعوب األصلية الدويل ألحباث الس-مؤسسة طبطبا   
  الشبكة البيئية للشعوب األصلية  

  املنظمات غري احلكومية
  :شبكة املسائل املتعلقة بالتنمية املستدامة من خالل  
  )ANPED(التحالف الشمايل للتنمية املستدامة   
  )CI(املنظمة الدولية للمستهلكني   
  )ISS (معهد الدراسات األمنية  

  السلطات احمللية
  ية من أجل االستدامة احلكومات احملل-اجمللس الدويل للمبادرات البيئية احمللية   

  ال والنقابات العماليةالعم
واجمللـس االستـشاري للنقابـات العماليـة لـدى           )ITUC(االحتاد الدويل لنقابات العمال       

  )TUAC(منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
  ارية والصناعةاألعمال التج

  غرفة التجارة الدولية  
  )ICCA(اجمللس الدويل للرابطات الكيميائية   

  األوساط العلمية والتكنولوجية
  )ICSU(م اجمللس الدويل للعلو  
  )WFEO(االحتاد العاملي ملنظمات اهلندسة   
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http://www.wecf.eu/�
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  املزارعون
  )IFAP(االحتاد الدويل للمنتجني الزراعيني   
ــوا       ــنظمني الـ ــشركاء املـ ــصال بالـ ــة االتـ ــة لكيفيـ ــيل الكاملـ ــى التفاصـ ــالع علـ ردة لالطـ

:  أو زيــارة املوقــع التــايل هنــايف قائمــة جلنــة التنميــة املــستدامة، يرجــى النقــر    أمســاؤهم
 shtml.1011orgapart_mg/mg_aofw_dsd/dsd/esa/org.un.www://http    

  ة عشرة للجنة التنمية املستدامةمنمعرض الشراكات املقام يف إطار الدورة الثا  ٥- ٤    
يفسح معرض الـشراكات بـدورات جلنـة التنميـة املـستدامة جمـاال للـشراكات املـسجلة                    

بـني الـشراكات والـتعلم      باللجنة إلقامة شبكات والتعرف على شركاء جدد وإجياد أوجه تآزر           
وجيري التشجيع بصفة خاصـة     . من جتارب اآلخرين واستكشاف إمكانات املضاعفة واالرتقاء      

كات جـزء مـن الربنـامج الرمسـي للجنـة التنميـة             اومعرض الشر . كات جديدة اعلى البدء يف شر   
شأن  ويــستهدف تيــسري نظــر املــشاركني يف اللجنــة يف الــشراكات وإثــراء املناقــشة بــ،املــستدامة

وســيكون لــدى الــشراكات املــسجلة يف  . األدوات العمليــة لتنفيــذ التزامــات التنميــة املــستدامة 
اللجنة الفرصة أيضا إلحاطة املشاركني يف اللجنة علما بآخر تطورات التقدم احملرز واملـشاركة              

  .يف حوار مفتوح حول القضايا اليت حتظى باهتمام مشترك من الشراكات
يف معــرض الــشراكات بالــدورة الثامنــة عــشرة للجنــة التنميــة   وينــصب حمــور التركيــز    

املــستدامة علــى الــشراكات العاملــة يف اجملــاالت املواضــيعية للنقــل واملــواد الكيميائيــة وإدارة         
 واإلطــار العــشري للــربامج املتعلقــة بأمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املــستدامة، نالنفايــات والتعــدي

  .ية الصغرية الناميةفضال عن التركيز على الدول اجلزر
  

اهليكــــل العــــام ملعــــرض الــــشراكات املقــــام يف إطــــار الــــدورة الثامنــــة عــــشرة للجنــــة      
  املستدامة  التنمية

م هذه الدورات حبيث تولد حوارا وتبـادال لـآلراء أكثـر            تنظَّ: دورات العمل املعنية بالشراكات   
ــة بــني املفكــرين واملمارســني واخلــرباء الر    ائــدين حــول قــضايا تتعلــق  تفاعليــة وصــراحة ودينامي

وتــصمم هــذه . باســتخدام الــشراكات هبــدف تنفيــذ التنميــة املــستدامة علــى حنــو أكثــر فعاليــة   
الدورات علـى حنـو خـاص حبيـث متـنح فرصـة ملناقـشة آخـر التطـورات والقـضايا املـستجدة يف                        

لتـابعون  احلوار الدويل حول الشراكات، وإلقاء الضوء على اخلربات اليت يتمتع هبا املمارسـون ا             
، وزيــادة فــرص تــشاطر املعلومــات عــن الــدروس املــستفادة   “علــى أرض الواقــع”للــشراكات 

واخلربات عن أفضل املمارسات إىل أقصى حد، وإجيـاد حلـول مبتكـرة للتحـديات الـيت تواجـه                   

http://www.wfeo.org/�
http://www.ifap.org/ar/index.html�
http://www.ifap.org/ar/index.html�
http://www.ifap.org/ar/index.html�
http://www.ifap.org/ar/index.html�
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تنفيذ التنمية املستدامة فضال عن تعيني الدعم من أجل املبادرات يف املستقبل، وجتـسري الفجـوة                

  .يات السياسات والتنفيذ الفعالبني توص
 هــذه الــدورات الــيت تتمتــع بقــدر كــبري مــن  تــستهدف: التدريبيــة املعنيــة بالــشراكاتتالــدورا

ــوارد         ــة وامل ــاألدوات الثمين ــستدامة ب ــة امل ــة التنمي ــشاركني يف جلن ــد امل ــة تزوي ــل والدينامي التفاع
لــة، والفوائــد واحلــوافز واألمثلــة واخلــربات العمليــة بــشأن إقامــة وتطــوير وصــون شــراكات فعا 

ــات        ــذ غاي ــة مــن أجــل تنفي ــاذج تعاوني ــات أو من ــشراكات بوصــفها آلي امللموســة الســتخدام ال
وأهداف التنمية املستدامة على حنو أكثر فعالية، والنهج الفعالة للتصدي للتحديات اليت تواجـه              

ــرار قــصص الن        ــدة لتك ــالطرق املفي ــة ب ــصلحة، واملعرف ــن أصــحاب امل ــة م ــة متنوع جــاح جمموع
وإتاحة الفرص للشراكات املسجلة لدى اللجنة لنقل املعرفة والقدرة فيمـا يتعلـق         واالرتقاء هبا،   

  .مبسائل معينة من عملها
ســتتاح، بنــاء علــى تــوفر الفنــاء املغلــق، مكاتــب اســتعالمات : مكاتــب اســتعالمات الــشراكات

 تتــوفر هلــم الفرصــة كات ملمثلــي الــشراكات املــسجلة لــدى جلنــة التنميــة املــستدامة لكــياالــشر
لعرض ونشر وتوزيع املعلومات اليت تتعلق بشراكاهتم وتتفاعل على حنو مباشـر مـع املـشاركني                

  .يف اللجنة
  

  من ميكنه أن يشارك يف معرض الشراكات؟    
ميكـــن جلميـــع املـــشاركني يف جلنـــة التنميـــة املـــستدامة، مبـــن فـــيهم ممثلـــو احلكومـــات     

نظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واجملموعـــات الرئيـــسية  ومؤســـسات منظومـــة األمـــم املتحـــدة وامل 
وسـيكون لـدى املـشاركني يف الـشراكات املـسجلة           . املعتمدة، أن حيـضروا معـرض الـشراكات       

ــة لــدورات العمــل والتــدريب، فــضال عــن مكتــب       ــة الفرصــة لطلــب فواصــل زمني لــدى اللجن
والـشراكات  . للجنـة استعالمات أثناء معرض الشراكات املقـام يف إطـار الـدورة الثامنـة عـشرة                

املتعلقـــة باجملـــاالت املواضـــيعية للنقـــل واملـــواد الكيميائيـــة وإدارة النفايـــات والتعـــدين واإلطـــار 
العشري للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة               

 املــسجلة لــدى وجيــب علــى ممثلــي الــشراكات. جيــري تــشجيعها بــصفة خاصــة علــى املــشاركة
من خالل جمموعة رئيسية أو حكومـة       (اللجنة التأكد من اعتمادهم لدى جلنة التنمية املستدامة         

  .لكي ميكن هلم املشاركة يف معرض الشراكات) أو منظمة حكومية دولية
وستتاح معلومات أكثر تفصيال عن معرض الـشراكات املقـام يف إطـار الـدورة الثامنـة                   

ــاريخ     وميكــن الوصــول إليهــا يف املوقــع الــشبكي     ٢٠١٠مــن عــام  مبكــر عــشرة للجنــة يف ت
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وللحــصول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن الــشراكات مــن أجــل التنميــة    . لــشراكات اللجنــة

  .shtml.index_par/par_fwao_dsd/dsd/esa/org.un.www://httpاملستدامة، يرجى الرجوع إىل 
  

  مركز التعلم  ٦- ٤    
 بـشكل متـزامن مـع اجللـسات         ىمركز التعلم جزء من الربنامج الرمسي للجنـة وهـو جيـر             

 التعليم والتدريب على مـستوى عملـي بـشأن مواضـيع ذات     توفريوالغرض منه هو  .العامة للجنة
 مواضــيع شــاملة خمتــارة تتعلــق صــلة باملواضــيع احملــددة الــيت توجــد قيــد نظــر اللجنــة، فــضالً عــن 

 ، وخطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ  ،٢١بالتنميــة املــستدامة ملواصــلة تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن       
وإن كنـتم ترغبـون يف    .وس للتنمية املستدامة للدول اجلزرية الـصغرية الناميـة  يواستراتيجية موريش

يت ستنشر يف املستقبل القريـب      اقتراح نشاط ما يف مركز التعلم، يرجى اتباع املبادئ التوجيهية ال          
 . للجنة١٨الصفحة الرئيسية للدورة  يف

  
  األنشطة املوازية  ٧- ٤    

ــة اجملموعــات الرئيــسية واحلكومــات ووكــاالت األمــم        ــة، برعاي ســُتنظم أنــشطة موازي
 للجنـة بغيـة إجيـاد فـرص غـري رمسيـة لتبـادل               ١٨الـدورة   املتحدة، كجزء تكميلي لربنامج عمل      

، مـوازٍ وإن كنـتم ترغبـون يف تنظـيم نـشاط           . املتعـارف عليهـا   املعلومات واخلربات واآلراء غـري      
 الـيت سُتنـشر يف   ، للجنـة ١٨ يف الـدورة    املوازيـة يرجى اتباع املبادئ التوجيهية ملنظمي األنشطة       

  . للجنة١٨الصفحة الرئيسية للدورة  يف ٢٠١٠يناير /كانون الثاين

http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_par/par_index.shtml�
http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_csd18.shtml�
http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_csd18.shtml�
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ــذ    - ٥    ــشيوس للتنفيـــ ــتراتيجية موريـــ ــنوات٥+ اســـ ــية :  ســـ ــدورة االستعراضـــ الـــ
  املستوى الرفيعة
 دورة استعراضـية رفيعـة املـستوى عـن          ٢٠١٠سـبتمرب   /ستعقد األمم املتحدة يف أيلـول       

 تنفيذ استراتيجية موريشيوس للتنفيذ للدول اجلزرية الصغرية الناميـة بعـد مخـس     التقدم احملرز يف  
  . سنوات من اعتمادها

وستسبق الدورة االستثنائية الرفيعة املـستوى للجمعيـة العامـة الـيت سـتعقد يف نيويـورك                 
ومـن املتـوخى أن توجـد مـشاركة عامـة           . ملدة يومني حتـضريات وطنيـة ودون إقليميـة وإقليميـة          

واجملموعــات الرئيــسية . ســعة النطــاق يف املرحلــة التحــضريية ويف الــدورة االســتثنائية كــذلك  وا
  :مدعوة للنظر يف الفرص التالية ملشاركتها وإسهامها

                    وتعمـل كلجنـة    (املسامهة يف تقارير األمني العام اليت تعد للـدورة الثامنـة عـشرة للجنـة
املوعـد   -) ٢٠١٠مـايو   /لناميـة يف أيـار    حتضريية أثناء يومها للـدول اجلزريـة الـصغرية ا         

  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٥النهائي 
         ــضاء ــدول األعـــــ ــدها الـــــ ــيت تعـــــ ــة الـــــ ــيم الوطنيـــــ ــارير التقيـــــ ــسامهة يف تقـــــ   املـــــ

ــية    ــضريية أساســـــ ــوة حتـــــ ــوعي كخطـــــ ــاس طـــــ ــى أســـــ ــور . علـــــ ــن العثـــــ   وميكـــــ
ــبكة اإلنترنــــت    ــة علــــى شــ ــهامات اخلطيــ ــذه اإلســ ــة هلــ ــادئ التوجيهيــ  يف علــــى املبــ

_GUIDELINES/5plus_msi/pdfs_sids/sids_aofw_dsd/dsd/esa/org.un.www://http

pdf.5MSIplus_SIDS-NON_and_AGENCIES_FOR .   ــدميكم إىل وميكــن إرســال تق
توجــد قائمــة كاملــة علــى شــبكة اإلنترنــت يف   (نــسقني الــوطنيني للتنميــة املــستدامة  امل

shtml.index_ni/ni_aofw_dsd/dsd/esa/org.un.www://http .(  يرجى تقدمي مدخالتكم 
 تــضمني تقــاريركم يف الوثــائق الــيت  لكفالــة٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين٣٠قبــل 

  .جيري إعدادها لالجتماعات االستعراضية
                  ٢٠١٠االشتراك يف االجتماعات التحضريية اإلقليمية الثالثة يف تاريخ مبكر مـن عـام 

يف منطقة البحر الكارييب، واحمليط اهلادئ، واحمليط األطلسي، واحمليط اهلنـدي، والبحـر             
ــائج االجتماعــات  . )٢()AIMS(اجلنــويب األبــيض املتوســط وحبــر الــصني    ــشكل نت وست

__________ 

 مـن احلـروف األوليـة للمنـاطق البحريـة الـيت تقـع فيهـا اجلـزر يف اجملموعـة األصـلية؛ احملـيط                          AIMSيشتق االسـم      )٢(  
البحرين، جزر القمر، جزر (؛ واحمليط اهلندي )ومي وبرينسييب بيساو، ساو ت-الرأس األخضر، غينيا   (األطلسي  

  ).سنغافورة(؛ وحبر الصني اجلنويب )قربص، مالطة(؛ والبحر األبيض املتوسط )امللديف، موريشيوس، سيشيل

http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_sids/sids_pdfs/msi_plus5/GUIDELINES_FOR_AGENCIES_and_NON-SIDS_MSIplus5.pdf�
http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_sids/sids_pdfs/msi_plus5/GUIDELINES_FOR_AGENCIES_and_NON-SIDS_MSIplus5.pdf�
http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ni/ni_index.shtml�
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انظــر اخلــط . اإلقليميــة أســاس االجتمــاع التحــضريي يف الــدورة الثامنــة عــشرة للجنــة

  .٣الزمين املؤقت يف املرفق 
                        االشتراك يف يوم الدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة أثنـاء الـدورة الثامنـة عـشرة للجنـة يف

ــار ــايو /أيـ ــ٢٠١٠مـ ــورك، الـ ــة التحـــضريية    يف نيويـ ــاع للجنـ ــة اجتمـ ــتكون مبثابـ يت سـ
  .لالستعراض رفيع املستوى
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  ١املرفق  
 ٢٠٠٤مــن : برنــامج العمــل املتعــدد الــسنوات للجنــة التنميــة املــستدامة    

  ٢٠١٧ إىل
      

برنامج عملها املتعـدد    تنظم   أن   ، يف دورهتا احلادية عشرة    ،قررت جلنة التنمية املستدامة     
سـنتان، مـع تركيـز كـل        مدة كـل منـها       على أساس سبع دورات      ٢٠٠٣ عام   بعدالسنوات ملا   

  .الوارد أدناهدورة على جمموعات مواضيعية خمتارة من املسائل، كما هو حمدد يف اجلدول 
ويف كل دورة، سُتعاجل اجملموعـات املواضـيعية للمـسائل بطريقـة متكاملـة، مـع مراعـاة                    

ووافقــت اللجنــة علــى أن عمليــة  .  املــستدامةاألبعــاد االقتــصادية واالجتماعيــة والبيئيــة للتنميــة 
التنفيذ ينبغي أن تغطي كل هذه املسائل بالتساوي والحظت أن اختيـار بعـض املـسائل لـدورة                  

   .معينة ال يقلل من أمهية االلتزامات املتعلقة باملسائل اليت سُينظر فيها يف الدورات املقبلة
ن ُتعـاجل يف كـل دورة       أفيذ ينبغي   ووافقت اللجنة عالوة على ذلك على أن وسائل التن          
الـصالت    يف كـل دورة أن ُتعـاجل ويـتعني أيـضاً    .لكل مسألة وإجراء والتـزام ذي صـلة  وبالنسبة 

    .مبسائل شاملة أخرى، على النحو املبني أدناه
   :*برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة التنمية املستدامة

  
  املسائل الشاملة واضيعيةاجملموعة امل  الدورة
 املياه • ٢٠٠٤/٢٠٠٥

 الصرف الصحي •

 املستوطنات البشرية •

 وتغيري أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج،القضاء على الفقر  
 ومحايـة وإدارة قاعـدة املـوارد الطبيعيـة،غري املـستدامة  

 والتنمية املـستدامة يف،للتنمية االقتصادية واالجتماعية  
، والــصحة والتنميــة املــستدامة ،عــامل يتجــه إىل العوملــة 

ــة     ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــستدامة لل ــة امل ،والتنمي
ــا   ــستدامة ألفريقيـ ــة املـ ــة،والتنميـ ــادرات اإلقليميـ  واملبـ

ــذ ،األخــرى  وإطــار العمــل املؤســسي، ووســائل التنفي
  والتعليم، واملساواة بني اجلنسني،للتنمية املستدامة

 
  

 *  E/CN.17/2003/6.  



 -31- 09-51488
 
 

 املبادئ التوجيهية للدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة

 

  املسائل الشاملة واضيعيةاجملموعة امل  الدورة
يـة  الطاقـة مـن أجـل التنم    • ٢٠٠٦/٢٠٠٧

 املستدامة

 التنمية الصناعية •

الغـــالف  /تلــوث اهلــواء   •
  اجلوي

 تغري املناخ •

 وتغيري أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج،القضاء على الفقر  
 ومحايـة وإدارة قاعـدة املـوارد الطبيعيـة،غري املـستدامة  

 والتنمية املـستدامة يف،للتنمية االقتصادية واالجتماعية  
،صحة والتنميــة املــستدامة والــ،عــامل يتجــه إىل العوملــة 

ــة     ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــستدامة لل ــة امل ،والتنمي
ــا   ــستدامة ألفريقيـ ــة املـ ــة،والتنميـ ــادرات اإلقليميـ  واملبـ

ــذ ،األخــرى  وإطــار العمــل املؤســسي، ووســائل التنفي
  والتعليم، واملساواة بني اجلنسني،للتنمية املستدامة

 الزراعة •  ٢٠٠٨/٢٠٠٩

  يةالتنمية الريف •
 األراضي •

 اجلفاف •

 التصحر •

 أفريقيا •

 وتغيري أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج،القضاء على الفقر  
 ومحايـة وإدارة قاعـدة املـوارد الطبيعيـة،غري املـستدامة  

 والتنمية املـستدامة يف،للتنمية االقتصادية واالجتماعية  
، والــصحة والتنميــة املــستدامة ،عــامل يتجــه إىل العوملــة 

ــة  ــة   والتنمي ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــستدامة لل ،امل
ــا   ــستدامة ألفريقيـ ــة املـ ــة،والتنميـ ــادرات اإلقليميـ  واملبـ

ــذ ،األخــرى  وإطــار العمــل املؤســسي، ووســائل التنفي
  والتعليم، واملساواة بني اجلنسني،للتنمية املستدامة

 النقل •  *٢٠١٠/٢٠١١

 املواد الكيميائية •

 إدارة النفايات •

 التعدين •

 للـربامج   إلطار العشري ا •
ــاط   ــة بأمنـــــــــ املتعلقـــــــــ
ــاج   ــتهالك واإلنتـــ االســـ

  املستدامة

 وتغيري أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج،القضاء على الفقر  
 ومحايـة وإدارة قاعـدة املـوارد الطبيعيـة،غري املـستدامة  

 والتنمية املـستدامة يف،للتنمية االقتصادية واالجتماعية  
،نميــة املــستدامة والــصحة والت،عــامل يتجــه إىل العوملــة 

ــة     ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــستدامة لل ــة امل ،والتنمي
ــا   ــستدامة ألفريقيـ ــة املـ ــة،والتنميـ ــادرات اإلقليميـ  واملبـ

ــذ ،األخــرى  وإطــار العمــل املؤســسي، ووســائل التنفي
  والتعليم، واملساواة بني اجلنسني،للتنمية املستدامة
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  املسائل الشاملة واضيعيةاجملموعة امل  الدورة
 الغابات • *٢٠١٢/٢٠١٣

 التنوع البيولوجي •

 البيولوجية تكنولوجياال •

 السياحة •

 اجلبال •

 وتغيري أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج،القضاء على الفقر  
 ومحايـة وإدارة قاعـدة املـوارد الطبيعيـة،غري املـستدامة  

 والتنمية املـستدامة يف،للتنمية االقتصادية واالجتماعية  
، والــصحة والتنميــة املــستدامة ،عــامل يتجــه إىل العوملــة 

ــة ا ــة   والتنمي ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــستدامة لل ،مل
ــا   ــستدامة ألفريقيـ ــة املـ ــة،والتنميـ ــادرات اإلقليميـ  واملبـ

ــذ ،األخــرى  وإطــار العمــل املؤســسي، ووســائل التنفي
  والتعليم، واملساواة بني اجلنسني،للتنمية املستدامة

 احمليطات والبحار • *٢٠١٤/٢٠١٥

 املوارد البحرية •

ة الــدول اجلزريــة الــصغري •
 النامية

إدارة الكـــــــــــــــــــوارث  •
  والضعف إزاءها

 وتغيري أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج،القضاء على الفقر  
 ومحايـة وإدارة قاعـدة املـوارد الطبيعيـة،غري املـستدامة  

 والتنمية املـستدامة يف،للتنمية االقتصادية واالجتماعية  
، والــصحة والتنميــة املــستدامة ،عــامل يتجــه إىل العوملــة 

ــة ا ــة   والتنمي ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــستدامة لل ،مل
ــا   ــستدامة ألفريقيـ ــة املـ ــة،والتنميـ ــادرات اإلقليميـ  واملبـ

ــذ ،األخــرى  وإطــار العمــل املؤســسي، ووســائل التنفي
  والتعليم، واملساواة بني اجلنسني،للتنمية املستدامة

 العـــــام لتنفيـــــذ التقيـــــيم • ٢٠١٦/٢٠١٧
جـــدول أعمـــال القـــرن   

ــلة ،٢١ ــامج مواصـ  وبرنـ
نفيــــذ جــــدول أعمــــال ت

 وخطـــــــة ،٢١القـــــــرن 
  جوهانسربغ للتنفيذ

  

  
مقــرر،  سـتبقى هــذه اجملموعـات املواضــيعية جــزءا مـن برنــامج العمـل املتعــدد الــسنوات حـسبما هــو       *  

  .تتفق اللجنة على غري ذلك مل ما
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  ٢املرفق  
  ٢٠١٠ عام الدول األعضاء يف جلنة التنمية املستدامة يف    
  )سنوات عضواً؛ مدة ثالث ٥٣(    

      
  ):١٣(الدول األفريقيـة 

 ومجهوريـة الكونغـو      ومجهوريـة إثيوبيـا الدميقراطيـة االحتاديـة        اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة     إريتريا و 
  وموريـشيوس  فريقيـا والـرأس األخـضر وغـابون وغامبيـا وغينيـا ومـالوي             أالدميقراطية وجنوب   

   ونيجريياوناميبيا
  

  ؛)١١(الدول اآلسيوية 
وباكــستان والبحــرين وبــنغالديش )  اإلســالمية-مجهوريــة (ربيــة املتحــدة وإيــران اإلمــارات الع

  واململكة العربية السعودية واهلند واليابانوالصني والفلبني وقريغيزستان 
  

  ):٦(دول أوروبـا الشرقية 
  وبولندا ورومانيا وكرواتياوأوكرانيا االحتاد الروسي وإستونيا 

  
  ):١٠(لبحر الكارييب دول أمريكا الالتينية ومنطقة ا

ــاال وفنـــ      ــل وغواتيمـ ــواي والربازيـ ــودا وأوروغـ ــوا وبربـ ــتني وأنتيغـ ــة (زويال ـاألرجنـ  -مجهوريـ
  وهاييتوكولومبيا  وكوستاريكا  وكوبا)البوليفارية

  
  :*)١٣(دول أوروبا الغربية ودول أخرى 

ــسويد    ــا وبلجيكــا وال ــسرا أســتراليا وإســرائيل وأملاني ــدا   وسوي ــاكو وهولن ــدا ومون ــسا وكن وفرن
  والواليات املتحدة األمريكية

  
  

 
  

) ٢٠٠٩املنعقـد عـام   (كان هناك شاغران يف هذه اجملموعة لألعضاء الذين تبـدأ فتـرهتم يف االجتمـاع األول               *  
 .٢٠١٢لثامنة عشرة للجنة وتنتهي يف ختام الدورة العشرين للجنة يف عام للدورة ا
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  ٣املرفق  
  عملية تدفق العمل:  سنوات٥+ استعراض استراتيجية موريشيوس     

        
                        ٢٠٠٩أغسطس /آب
  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠

          )املوعد النهائي(
          ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول
      ٢٠١٠يناير /كانون الثاين
  يناير/كانون الثاين

٢٠١٠  
  
      

  

  
      

  ٢٠١٠مارس /آذار
    

  ٢٠١٠مايو / أيار١٠
  

  
  
  

  ٢٠١٠سبتمرب /أيلول

مشروع املوجز
التجميعي اإلقليمي

االجتماعات 
 اإلقليمية

املبادئ التوجيهية 
 اجلزريةالدول لتقارير التقييم

الصغرية النامية
البلدان من غري الدول
اجلزرية الصغرية النامية

وكاالت األمم املتحدة، املنظمات
غري احلكومية، املنظمات اإلقليمية

منطقة البحر الكارييب
  غرينادا

 )حيدد فيما بعد(

سيمنطقة احمليط األطل
واحمليط اهلندي والبحر 

 املتوسط وحبر األبيض
يفملد -ويبالصني اجلن

 مارس/آذار ١٢-٩
 )حيدد فيما بعد(

  احمليط اهلادئ
  فانواتو

فرباير/ شباط١٠-٨
 )حيدد فيما بعد(

 - يوم الدول اجلزرية الصغرية النامية 
 الدورة الثامنة عشرة للجنة

االستعراض الرفيع املستوى 
 الستراتيجية موريشيوس للتنفيذ

وىاللجنة التحضريية لالستعراض الرفيع املست
 سنوات٥+ للتنفيذ  الستراتيجية موريشيوس
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  ٤املرفق  
  قائمة االتصاالت املفيدة    

      
  أمانة اللجنة    
  :االستفسارات العامة    

Division for Sustainable Development/UN-DESA 
Two United Nations Plaza, 22nd Floor, New York, NY, 10017, USA 
Fax: +1 212 963-1267, -4260, -1795; 
E-mail: dsd@un.org 
Website: http://www.un.org/esa/dsd/index.shtml 

  
  :اجتماعات التنفيذ اإلقليمية    

Mr. Zvetolyub Basmajiev, Sustainable Development Officer 
Communication and Outreach Branch 
Division for Sustainable Development/UN-DESA 
Fax: +1 212 963-4260 
E-mail: dsd@un.org  
Website: http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_csd18_rims.shtml   

  :ميةالدول اجلزرية الصغرية النا    
Ms. Hiroko Morita-Lou, Chief 
SIDS Unit, Division for Sustainable Development/UN-DESA 
Fax: +1 917 367-3391 
E-mail: sidsnet@sdnhq.undp.org  
Website: http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_sids/sids_index.shtml   

  :اجملموعات الرئيسية    
Ms. Federica Pietracci, Major Groups Programme Coordinator 
Communication and Outreach Branch 
Division for Sustainable Development/UN-DESA 
Tel.: +1 212 963-8497      Fax: +1 917 367-2341 
E-mail: csdmgregister@un.org   
Ms. Tonya Vaturi, Major Groups Programme Officer 
Global Policy Branch 
Division for Sustainable Development /UN-DESA 
Tel.: +1 212 963-4704      Fax: +1 917 367-2341 
E-mail: csdmgregister@un.org  
Website: http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_mg/mg_index.shtml 
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  :الشراكات ومعرض الشراكات    

Ms. Patricia Chaves, Senior Officer 
Global Policy Branch 
Division for Sustainable Development/UN-DESA 
Fax: +1 917 367-2341 
E-mail: beyondwssd@un.org  
Website: http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_par/par_index.shtml   

  :مركز التعلم    
Fax: + 1 212 963-9883 
E-mail: learningcentre@un.org 
Website: http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_csd18.shtml   

  :ة املوازيةاألنشط    
Fax: +1 917 367-2341 
E-mail: dsd@un.org 
Website: http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_csd18.shtml   

ــم امل        ــابع إلدارة األمـ ــة التـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــسم املنظمـ ــصادية  قـ ــشؤون االقتـ ــدة للـ تحـ
  لالستفسارات املتصلة باعتماد املنظمات غري احلكومية(واالجتماعية 

DESA NGO Branch, Division for ECOSOC Support and Coordination 
One United Nations Plaza, Room 1480, New York, NY, 10017, USA 
Tel.: +1 212 963-8652     Fax: +1 212 963-9248 
E-mail: ngobranch@un.org  
Website: http://www.un.org/esa/coordination/ngo/    

  دوائر األمم املتحدة لالتصال مع املنظمات غري احلكومية، مكتب نيويورك    
One United Nations Plaza, Room 1106, New York, NY, 10017, USA 
Tel.: +1 212 963-3125     Fax: +1 212 963-8712 
E-mail: ngls@un.org  
Website: http://www.un-ngls.org/  

  
  

  

mailto:beyondwssd@un.org�
http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_par/par_index.shtml�
http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_csd18.shtml�
mailto:dsd@un.org�
http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_csd18.shtml�
mailto:ngobranch@un.org�
http://www.un.org/esa/coordination/ngo/�
mailto:ngls@un.org�
http://www.un-ngls.org/�

