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 املستدامة التنمية جلنة
 عشرة السادسة الدورة

 ٢٠٠٨ مايو/أيار ١٦-٥
 املؤقت األعمال جدول من ٢ البند
    األعمال وتنظيم األعمال جدول راإقر

   املؤقت األعمال جدول  
 .املكتب أعضاء انتخاب - ١
 .األعمال وتنظيم األعمال جدول راقرإ - ٢
 :يةاالستعراض دورة ال- ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ذالتنفي لدورة املواضيعية اجملموعة - ٣

 الزراعة؛ )أ( 
 الريفية؛ التنمية )ب( 
 األراضي؛ )ج( 
 اجلفاف؛ )د( 
 التصحر؛ )هـ( 
 .أفريقيا )و( 

ــة اختــذهتا الــيت املقــررات تنفيــذ اســتعراض - ٤ ــة دورهتــا يف اللجن ــاه بــشأن عــشرة الثالث  املي
 .بينها الترابط وأوجه الصحي والصرف

 .للجنة عشرة السابعة للدورة املؤقت لاألعما جدول - ٥
 .عشرة السادسة دورهتا عن اللجنة تقرير اعتماد - ٦
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 الشروح  
 املكتب أعضاء انتخاب - ١ 

 واالجتمـاعي  االقتـصادي  للمجلـس  الفنيـة  للجـان  الـداخلي  النظـام  من ١٥ املادة تنص - ١
 أعـضائها،  ممثلـي  بـني  من عادية، دورة كل من األوىل اجللسة بداية يف اللجنة، تنتخب أن على
ــة وانتخبــت .االقتــضاء حــسبا هلــا وســائر أعــضاء املكتــب   رئيــس ــسابقة، دوراهتــا يف اللجن  ال

 .املقرر مبهمة أيضا أحدهم اضطلع للرئيس، نواب أربعة الرئيس، إىل باإلضافة
 مكتـب  أعـضاء  انتخـاب  ترتيبـات  بـشأن  يلي ما  ،١٩٩٧/٦٣ هراقر يف،  اجمللس قررو - ٢

 جــدول تنفيــذ مواصــلة برنــامج مــن ١٣٦ الفقــرة ألحكــام تنفيــذا وذلــك املــستقبل، يف اللجنــة
 :٢١ القرن أعمال

مــن  األوىل اجللــسة ، العاديــةادوراهتــ مــن دورة أيــة اختتــام فــور ،اللجنــة تعقــد  
ــا ــة دورهت ــة، العادي ــو واحــد لغــرض التالي ــرئيس انتخــاب ه ــد ال ــضاء وســائر اجلدي  أع
 .للمجلس الفنية للجان الداخلي امالنظ من ١٥ للمادة وفقا املكتب،

 رئيــسا، )زمبــابوي( هنيمـا  .د فرانــسيس  اللجنــة انتخبـت  ،٢٠٠٧ مــايو/أيـار  ١١ ويف - ٣
 مـاريو  وخـوان  )إسـرائيل ( كارمون ودانييل )اإلسالمية إيران مجهورية( منصور - أمني وجواد
 أعــضاء تخــابان ترجــئ أن وقــررت عــشرة، الــسادسة دورهتــا لــرئيس نوابــا )غواتيمــاال( داري
 .مقبلة جلسة إىل املتبقني املكتب

 مـذكرة  يف املتحـدة،  األمـم  لـدى  اإلسـالمية  إيـران  جلمهوريـة  الدائمـة  البعثة وأخطرت - ٤
 األمــم لــدى النكــا لــسري الدائمــة البعثــة إىل موجهــة ٢٠٠٧ مــايو/أيــار ١٦ مؤرخــة شــفوية
 مــايو/أيــار شــهر خــالل ســيويةاآل للــدول اإلقليميــة اجملموعــة رئاســة تتــوىل كانــت الــيت املتحــدة
 .للجنة عشرة السادسة الدورة مكتب عضوية من  منصور - أمني جواد بسحب ،٢٠٠٧

 .الثاين املرفق يف عشرة السادسة دورهتا خالل اللجنة بأعضاء قائمة وترد - ٥
 

 ر جدول األعمال وتنظيم األعمالاإقر - ٢ 
وم اللجنـة، يف    تقـ  أن علـى  للمجلـس  الفنيـة  للجـان  الـداخلي  النظـام  مـن  ٧ املـادة  تنص - ٦

 .املؤقت األعمال جدول أساس على الدورة تلك أعمال جدول راقربداية كل دورة، بإ
 دورةالـ ( للجنـة  عـشرة  الـسادسة  الـدورة  عقـد  ،٢٠٠٧/٢٣٤ مقرره يف اجمللس، قررو - ٧

 ،٢٠٠٧/٢٣٥ املقــرر ويف .٢٠٠٨ مـايو /أيـار  ١٦ إىل ٥ مــن  املمتـدة الفتـرة  يف )يةاالستعراضـ 
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دول األعمـال املؤقـت     جـ  وأقـر  عـشرة  سةمـ ااخل دورهتـا  عـن  اللجنـة  بتقريـر  علمـا  اجمللـس  أحاط
 .عشرة سةدلدورهتا السا

ــررت - ٨ ــة، وق ــا يف اللجن ــوم تكــريس ،١٣/١ قراره ــا مــن واحــد ي  االستعراضــية دوراهت
ــذ الســتعراض ــتراتيجية تنفي ــشيوس اس ــذ ملواصــلة موري ــامج تنفي ــل برن ــن العم ــة أجــل م  التنمي

 ،العـام  ذلكية لـ  واضـيع امل موعـة اجمل علـى  التركيـز  مـع  الناميـة،  الـصغرية  اجلزرية للدول تدامةاملس
 لتحقيـق  الناميـة  الـصغرية  اجلزريـة  الـدول  جبهـود  يتعلـق  فيما جديدة تطورات أي على وكذلك
 أن يقـدم    العـام  األمـني  إىل طُلـب  الـصدد،  هذا ويف .املتاحة الطرائق باستخدام املستدامة التنمية
ــرا ،االستعراضــية اللجنــة، يف دورهتــا إىل  يف املــستدامة التنميــة جمــال يف احملــرز التقــدم عــن تقري

 تنفيـــذ لتعزيـــز توصـــيات يتـــضمن تعترضـــها الـــيت والعقبـــات الناميـــة الـــصغرية اجلزريـــة الـــدول
 .موريشيوس استراتيجية

 
 يةة االستعراضالدور - ٢٠٠٩-٢٠٠٨اجملموعة املواضيعية لدورة التنفيذ  - ٣ 

 الزراعة؛ )أ( 
 الريفية؛ التنمية )ب( 
 األراضي؛ )ج( 
 اجلفاف؛ )د( 
 التصحر؛ )هـ( 
 .أفريقيا )و( 

ــرر - ٩ ــس، وق ــراره يف اجملل ــةال أعمــال تنظــيم أن ،٢٠٠٣/٦١ ق ــسهم أن ينبغــي لجن  يف ي
 ،٢١ القـرن  أعمـال  جـدول  تنفيـذ  مواصـلة  وبرنامج ،٢١ القرن أعمال جدول بتنفيذ اإلسراع
 علـى  )“للتنفيـذ  جوهانـسربغ  خطـة ”( املـستدامة  للتنمية العاملي القمة مؤمتر ئجنتا تنفيذ وخطة
 بواليتـها،  اللجنـة  هنـوض  أجـل  مـن  أنـه  أيـضا  ،نفـسه  القـرار  يف ،اجمللـس  وقرر .املستويات مجيع
 نادة كـل منـها سـنت      مـ  العمليـة  الوجهـة  ذات التنفيـذ  دورات مـن  كسلـسلة  أعماهلا تنظيم سيتم
  :يلي كما الدورات نظام وسيكون .سياسات ودورة يةاستعراض دورة تشملسو

 تتـراوح  ملـدة  مـايو /أيـار  - أبريـل /نيـسان  يف اللجنة تعقدها يةاستعراض دورات )أ( 
 يف احملـرز  التقـدم  بتقيـيم  فيهـا  وتقـوم  الـدورة  مـن  األوىل السنة يف أسابيع ثالثةإىل   أسبوعني بني

 وخطــة ٢١ القــرن أعمــال دولجــ تنفيــذ مواصــلة وبرنــامج ٢١ القــرن أعمــال جــدول تنفيــذ
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 عمليـة  تواجـه  اليت والعقبات القيود حتديد على فيه تركز الذي الوقت يف للتنفيذ، جوهانسربغ
 للدورة؛ اختيارها مت اليت يةعيضااملو موعةاجملب يتعلق فيما التنفيذ

ــ تـــشمل )ب(  ــ دوراتالـ ــزءا يةاالستعراضـ ــع جـ ــادالو ،املـــستوى رفيـ ــرباتل تبـ  لخـ
 أفــــضل وتقاســــم العلميــــون، اخلــــرباء ومنــــهم اخلــــرباء، مــــع احلــــوارات وإجــــراء ،اإلقليميــــة
 الـتعلم  مراكـز  مثل القدرات بناء وأنشطة التنفيذ تيسري بغرض املستفادة، والدروس املمارسات
 كات؛االشر ومعارض
 :أساس على أعاله املذكور بالتقييم يةاالستعراض دوراتال تضطلع )ج( 
 الـذي  العـام  التقـدم  تعكـس  أن ينبغـي  اليت التنفيذ حالة عن العام األمني تقارير ‘١’ 

 جـدول  تنفيـذ  مواصـلة  وبرنـامج  ٢١ القـرن  أعمال جدول تنفيذ يف إحرازه مت
 املقدمـة  املعلومـات  أساس على للتنفيذ، جوهانسربغ وخطة ٢١ القرن أعمال

 أسـاس  وعلـى  وهيئاهتـا،  املتحـدة  األمـم  مؤسسات وتقارير القطرية التقارير يف
 االقتــضاء، حــسب اإلقليميــة، ودون اإلقليميــة املنــاطق مــن الــواردة املعلومــات

 تقــارير تتــضمن أن ينبغــي ذلــك، إىل وباإلضــافة .الرئيــسية اجملموعــات  ومــن
ــني ــن العــام األم ــذ حالــة ع ــصال استعراضــا التنفي ــرز للتقــدم مف تنفيــذ  يف احمل

 أيـضا  تعكـس  وأن املـستويات،  مجيع على للدورة املختارة يةعيضااملو موعةاجمل
  ؛٢١ القرن أعمال جدول بتنفيذ املتصلة اجلديدة والفرص التحديات

 العامليـة  البيئـة  ومرفـق  وصـناديقها  وبراجمهـا  املتحـدة  األمـم  وكاالت مسامهات ‘٢’ 
  الدولية؛ والتجارية املالية واملؤسسات

 االقتضاء؛ حسب وأنشطتها، اإلقليمية ودون اإلقليمية االجتماعات نتائج ‘٣’ 
ــسامهات ‘٤’  ــات مـ ــسية، اجملموعـ ــا الرئيـ ــا مبـ ــسامهات فيهـ ــرباء مـ ــيني، اخلـ  العلمـ

 )ج( ١٤٩ و )ز( ١٣٩ الفقرتـــان االعتبـــار يف تؤخـــذ أن علـــى والتربـــويني،
ــن )د( و ــة مـ ــسربغ خطـ ــذ، جوهانـ ــن للتنفيـ ــشطتها عـ ــة أنـ ــائج املتوخيـ  للنتـ

 جـدول  تنفيـذ  مواصـلة  وبرنـامج  ٢١ القـرن  أعمـال  جـدول  بتنفيـذ  يتعلق فيما
 للتنفيذ؛ جوهانسربغ وخطة ٢١ القرن أعمال

 فهـم  زيـادة  علـى  يةاالستعراضـ  دورةالـ  يف يـتم  الـذي  التقيـيم  يـساعد  أن ينبغي )د( 
شأن بـ  فعالـة  مناقشة إجراء وتيسري املختارة املواضيعية اجملموعة تنفيذ يف األولوية ذات الشواغل
 جملاالت؛ا هذه يف التنفيذ تعزيز بغرض وذلك السياسات، سنة خالل السياسات
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مقــدما مــن    وجزامــ  يتــضمن  ،تقريــرا  يةاالستعراضــ  دورةالــ  نتيجــة  ســتكون  )هـ( 
 لتنفيـــذ بالنـــسبة املمارســـات وأفـــضل املمكنـــة والنـــهج والعقبـــات القيـــود حيـــدد لـــرئيس،ا

ــدول ــال جـ ــرن أعمـ ــامج ٢١ القـ ــلة وبرنـ ــذ مواصـ ــدول تنفيـ ــال جـ ــرن أعمـ ــة ٢١ القـ  وخطـ
 .للتنفيذ جوهانسربغ

 للفتـرة  الـسنوات  متعـدد  للجنة عمل برنامج اعتماد أيضا اجمللس قرر نفسه، القرار ويف - ١٠
 الـسنوات  املتعدد العمل برنامج سيكون ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ للفترة وبالنسبة .٢٠٠٣ لعام التالية
 :التايل النحو على

 
 الشاملة القضايا املواضيعية اجملموعة الدورة

 الزراعة •٢٠٠٩-٢٠٠٨

 الريفية التنمية•

 األراضي •

 اجلفاف •

 التصحر •

 أفريقيا •

ــر؛ علـــى القـــضاء ــيري الفقـ ــتهالك أمنـــاط وتغـ االسـ
قاعـــدة وإدارة ومحايـــة املـــستدامة؛ غـــري واإلنتـــاج
واالجتماعيــة؛ االقتــصادية للتنميــة الطبيعيــة املــوارد

العوملـــة؛ إىل يتجـــه عـــامل يف املـــستدامة والتنميـــة
ــصحة ــة وال ــستدامة؛ والتنمي ــة امل ــستدامة والتنمي امل

املـستدامة  والتنميـة  النامية؛ الصغرية اجلزرية دوللل
ووسـائل  األخـرى؛  اإلقليميـة  واملبـادرات  ألفريقيا؛
 املـستدامة؛  للتنميـة  املؤسسي العمل وإطار التنفيذ؛
 والتعليم اجلنسني؛ بني واملساواة

  
ــرر - ١١ ــس وق ــضا اجملل ــسترشد أن أي ــذ يف ي ــامج تنفي ــل برن ــن ،العم ــني م ــور ب  أخــرى، أم

 :التالية باراتباالعت
ــتم أن )أ(  ــيم اســتعراض ي ــذ وتقي ــات اإلجــراءات تنفي ــا واألهــداف وااللتزام  وفق

 أعمــال جــدول تنفيــذ مواصــلة وبرنــامج ٢١ القــرن أعمــال جــدول مــن الــصلة ذات حكــاملأل
 املواضـيعية  اجملموعـات  تنـاول  وينبغـي  .اللجنة ومقررات للتنفيذ جوهانسربغ وخطة ٢١ القرن
 .املـستدامة  للتنميـة  والبيئيـة  واالجتماعيـة  االقتـصادية  األبعـاد  االعتبـار  يف خـذ تأ متكاملة بطريقة
 جوهانــسربغ وخطــة ٢١ القــرن أعمــال جــدول يف احملــددة املــسائل مجيــع بأمهيــة التــسليم ومــع

 اختيـار  يقلـل  وأال املـساواة،  قدم على املسائل هذه مجيع التنفيذ عملية تشمل أن ينبغي للتنفيذ،
 الــيت باملــسائل يتعلــق فيمــا هبــا املتعهــد االلتزامــات أمهيــة مــن معينــة، دورة أثنــاء املــسائل، بعــض

 التالية؛ الدورات أثناء فيهاسينظر 
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 جــدول يف حمــددة هــي كمــا التنفيــذ، وســائل دورة كــل يف تبحــث أن ينبغــي )ب( 
 مـسألة  لكـل  بالنـسبة  وذلـك  للتنفيـذ،  جوهانسربغ خطة من العاشر والفصل ٢١ القرن أعمال

 ؛ذي صلة التزام أو إجراء أو
 يف إليهـا  املـشار  األخـرى  الـشاملة  املسائل دورة كل يف تبحث أن أيضا ينبغي )ج( 
 ؛٢٠٠٣/٦١ اجمللس قرار مرفق

 وكـذلك  األخـرى،  اإلقليمية واملبادرات أفريقيا اتمبادر دورة كل يف تبحث )د( 
 جلميــع بالنــسبة وذلــك منــوا، انالبلــد وأقــل الناميــة الــصغرية اجلزريــة بالــدول املتعلقــة املبــادرات
 الصلة؛ ذات واألهداف واإلجراءات املسائل

 قيمــة إىل تــضيف أن فيهــا تــستطيع الــيت املــسائل علــى تركــز أن للجنــة ينبغــي )هـ( 
 ألحكـام  وفقـا  للقطاعات الشاملة واملسائل القطاعية املسائل بشأن الدولية احلكومية املداوالت

 مـن  )و( ١٣٩ والفقـرة  ٢٣ و ٢١ و )ح( ٣ فقراتـه  اصـة وخ ،٤٧/١٩١ العامـة  اجلمعيـة  قرار
 .للتنفيذ جوهانسربغ خطة

  
 الوثائق  

ــر ــني تقري ــام األم ــذي الع ــدم ال ــه يق ــة في ــة حمل ــن عام ــدم ع ــرز التق ــة   يف احمل ــق التنمي ــبيل حتقي  س
 أعمـال  جـدول  تنفيـذ  مواصـلة  وبرنـامج  ٢١ القـرن  أعمـال  جـدول  تنفيـذ  ستعراضا :املستدامة
 )E/CN.17/2008/2( للتنفيذ هانسربغجو وخطة ٢١ القرن

 )E/CN.17/2008/3( الزراعة عن العام األمني تقرير

 )E/CN.17/2008/4( الريفية التنمية عن العام األمني تقرير

 )E/CN.17/2008/5( ألراضيتقرير األمني العام عن ا

 )E/CN.17/2008/6( فافتقرير األمني العام عن اجل

 )E/CN.17/2008/7( التصحر عن العام األمني تقرير

 )E/CN.17/2008/8( ايأفريق عن العام األمني تقرير
 والتنميـة  بالزراعـة،  املتـصلة  املواضـيعية  للمجموعة متكامل باستعراض املتعلق العام األمني تقرير

ــة، ــي، الريفيـ ــاف، واألراضـ ــصحر واجلفـ ــا والتـ ــدول يف وأفريقيـ ــة الـ ــصغرية اجلزريـ ــة الـ  الناميـ
)E/CN.17/2008/9( 
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 )E/CN.17/2008/10( املستدامة التنمية أجل من الشراكات عن العام األمني تقرير
 عـشرة  الثالثـة  دورهتا يف املستدامة التنمية جلنة اختذهتا اليت املقررات تنفيذ عن العام األمني تقرير
 )E/CN.17/2008/11( الصحي والصرف املياه بشأن

 E/CN.17/2008/12( اإلقليميـــة يـــذالتنف اجتماعـــات نتـــائج بـــشأن العامـــة األمانـــة مـــن مـــذكرة
 )Add.1-5 و

 الرئيـــسية اجملموعـــات مـــن املقدمـــة املناقـــشة ورقـــات هبـــا حتيـــل العامـــة األمانـــة مـــن مـــذكرة
)E/CN.17/2008/13 و Add.1-9( 

 العنـوان  علـى  وستنـشر  هبـا  تقـدم  الـيت  باللغـة  إتاحتـها  جريتسـ  فقـط،  للعلم( معلومات ورقات
 .)http://www.un.org/esa/sustdev/documents/docs_csd16.htm :اإلنترنت شبكة على التايل

 
ــاه         - ٤  ــشأن املي ــة عــشرة ب ــا الثالث ــة يف دورهت ــيت اختــذهتا اللجن ــررات ال ــذ املق اســتعراض تنفي

 والصرف الصحي وأوجه الترابط بينها
 ومـن  ،٢٠١٢ إىل ٢٠٠٨ من الفترة يف ختصص أن ،١٣/١ قرارها يف اللجنة، قررت - ١٢
 دورهتــا يف ااعتمــدهت يتالــ عملــها وطرائــق  أعماهلــاوتنظــيم اللجنــة عمــل بربنــامج املــساس دون

 اللجنــة مكتــب حيــددها لفتــرة االستعراضــية، دوراهتــا هنايــة يف منفــصال جــزءا عــشرة، احلاديــة
 تنفيـذ  ومتابعـة  رصدوذلك من أجل     مرجعية، كنقطة يومني إىل يوم من فترة مستخدما مسبقا
 وأوجــه  الــصحي  والــصرف  امليــاه بــشأن  مقــررات  مــن  عــشرة لثــة الثا دورهتــا  يف اختذتــه  مــا

 .بينها الترابط
 

 جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة عشرة للجنة - ٥ 
 علـى  العـام  األمـني  يعـرض  للمجلـس،  الفنيـة  للجـان  الداخلي النظام من ٩ للمادة وفقا - ١٣

 يف سـتقدم  الـيت  الوثـائق  ببيـان  مـشفوعا  التاليـة،  لـدورهتا  مؤقـت  أعمـال  جـدول  مشروع اللجنة
 النظـر  من لتمكينها وذلك إلعدادها، التشريعي والسند األعمال جدول بنود من بند كل إطار
 إليهـا  احلاجـة  إحلـاح  ومـدى  هبـا  تـضطلع  الـيت  األعمـال  يف إسـهامها  زاويـة  مـن  الوثـائق  تلك يف

 .الراهنة الدورة ضوء يف وأمهيتها
 

 سادسة عشرةاعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا ال - ٦ 
 اجمللـس  إىل اللجنـة  تقـدم  للمجلـس،  الفنيـة  للجـان  الداخلي النظام من ٣٧ للمادة وفقا - ١٤

 .دوراهتا من دورة كل أعمال عن تقارير
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 األول املرفق
 تنظيم األعمال املقترح  

 
 غـري  مـشاورات  علـى  بنـاء  للجنـة  عـشرة  الـسادسة  الدورة ألعمال املقترح التنظيم أُعد 

 .أدناه موجزه املكتب ويرد رمسية أجراها
 

 الربنامجاألعمال جدول بند الوقت/التاريخ

ــد األســبوع ــن املمت إىل ٥ م
 ٢٠٠٨ مايو/أيار ٩

  

 الدورة افتتاح  مايو/أيار ٥ ،ثننياال
 عامة جلسة  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 
 املكتب أعضاء انتخاب ١ 
 األعمال وتنظيم األعمال جدول إقرار ٢ 
  عامة بيانات ٣ 

 املواضيعية املناقشات ٣ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
 اإلقليمية املناقشات  

   مايو/أيار ٦ الثالثاء،
 املواضيعية املناقشات ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 
 اإلقليمية املناقشات  

 املواضيعية املناقشات ٣ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
 اإلقليمية املناقشات  
 الرئيسية اجملموعات مع حوار  

   وماي/أيار ٧ األربعاء،
 املواضيعية املناقشات ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 
 املواضيعية املناقشات ٣ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
 

   مايو/أيار ٨ اخلميس،

 املواضيعية املناقشات ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 
 املواضيعية املناقشات ٣ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
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 الربنامجاألعمال جدول بند الوقت/التاريخ

   مايو/أيار ٩ اجلمعة،
 املواضيعية املناقشات ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 
 املواضيعية اقشاتاملن ٣ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
وممثلـــي  الرئيـــسية  اجملموعـــات  مـــع  حـــوار   

 الشراكات
إىل ١٢ مـن  املمتد األسبوع

 ٢٠٠٨ مايو/أيار ١٦
  

   مايو/أيار ١٢ االثنني،
 اجلزريـة  الـدول  بـشأن  املواضـيعية  املناقشات ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

 النامية الصغرية
 اللجنة اختذهتا اليت املقررات تنفيذ استعراض  

امليـــــاه بـــــشأن عـــــشرة الثالثـــــة ورهتـــــاد يف
 الصحي والصرف

 اجلزريـة  الـدول  بـشأن  املواضـيعية  املناقشات ٤، ٣ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
 النامية الصغرية

 اللجنة اختذهتا اليت املقررات تنفيذ استعراض  
امليـــــاه بـــــشأن عـــــشرة الثالثـــــة دورهتـــــا يف

 الصحي والصرف
   مايو/أيار ١٣ الثالثاء،

 اللجنة اختذهتا اليت املقررات تنفيذ ستعراضا ٤ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 
امليـــــاه بـــــشأن عـــــشرة الثالثـــــة دورهتـــــا يف

 الصحي والصرف
 اللجنة اختذهتا اليت املقررات تنفيذ استعراض ٤ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

امليـــــاه بـــــشأن عـــــشرة الثالثـــــة دورهتـــــا يف
 الصحي والصرف

اجلــزء - الــرئيس مــن املقــدم املــوجز عــرض  
 األول

 املستوى الرفيع اجلزء  مايو/أيار ١٤ األربعاء،
ــاع   ٠٠/١٠ -٣٠/٨  جلـــــسة :رمســـــي غـــــري وزارياجتمـــ

  استهاللية
ــات ٤، ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠  ــشات بيان ــة ومناق ــق” :تفاعلي إىل الطري
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 الربنامجاألعمال جدول بند الوقت/التاريخ

 “األمام
ــات ٤، ٣ ٠٠/١٨-٠٠/١٥  ــشات بيان ــة ومناق ــق” :تفاعلي إىل الطري

 “األمام
 وزارية مستديرة موائد  

   ايوم/أيار ١٥ اخلميس،
منظومـــة مـــع رمســـي غـــري وزاري اجتمـــاع  ٠٠/١٠ -٣٠/٨ 

 املتحدة األمم
ــة مناقـــشات ٤، ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠  ــع تفاعليـ ــاء مـ ــاالت رؤسـ وكـ

 وبراجمها وصناديقها املتحدة األمم
ــات   ــشات بيان ــة ومناق ــق” :تفاعلي إىل الطري

 “األمام
ــات ٤، ٣ ٠٠/١٨-٠٠/١٥  ــشات بيان ــة ومناق ــق” :تفاعلي إىل الطري

 “ألماما
 الرئيسية اجملموعات مع تفاعلية مناقشات  

   مايو/أيار ١٦ اجلمعة،
 ملخص :رمسي غري وزارياجتماع   ٠٠/١٠ -٣٠/٨ 
ــات ٤، ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠  ــشات بيان ــة ومناق ــق” :تفاعلي إىل الطري

 “األمام
ــرئيس مــن املقــدم املــوجز عــرض ٤، ٣ ٣٠/١٦-٠٠/١٥  اجلــزء -ال

 الثاين
الــسابعة للــدورة املؤقــت األعمــال جــدول ٥ ٣٠/١٧-٣٠/١٦ 

 للجنة عشرة
الــسادسة دورهتــا عــن اللجنــة تقريــر اعتمــاد ٦ ٠٠/١٨-٣٠/١٧ 

 عشرة
 الدورة اختتام  
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 الثاين املرفق
 ملستدامة يف دورهتا السادسة عشرةقائمة بأعضاء جلنة التنمية ا  

 
 الروسي الحتادا زمبابوي
 إسبانيا السنغال
 ياأسترال السودان
 إسرائيل السويد

 أملانيا شيلي 
 وبربودا أنتيغوا  صربيا 

 إندونيسيا الصني
 )اإلسالمية - مجهورية(إيران  غامبيا

 إيطاليا غواتيماال
 البحرين غينيا
 بلجيكا فرنسا

 بليز الكامريون
 بولندا كرواتيا
 بوليفيا كندا
 بريو كوبا

 بيالروس كوستاريكا
 تايلند الكويت

 تونس سيكاملك
 التشيكية اجلمهورية السعودية العربية اململكة
الشمالية يرلنداأو العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة  املتحدة ترتانيا مجهورية
 كوريا مجهورية موناكو
 الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية هاييت
 الدميقراطية الكونغو مجهورية اهلند

 أفريقيا جنوب هولندا
 جيبويت األمريكية املتحدة اتالوالي
 األخضر الرأس اليابان

 زامبيا 
 


