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 جلنة التنمية املستدامة
 عة عشرةتاسالدورة ال

 ٢٠١١مايو / أيار١٣-٢
  * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

اجملموعـــة املواضـــيعية لـــدورة التنفيـــذ    
  دورة السياسات- ٢٠١١-٢٠١٠

    
مــشروع برنــامج عمــل شــعبة التنميــة املــستدامة التابعــة إلدارة الــشؤون       

 ٢٠١٣-٢٠١٢االجتماعية لفترة السنتني االقتصادية و
    

 مذكرة من األمانة العامة    
  
ــسنتني     - ١ ـــرة الـ ـــة املـــستدامـــة لفتــ ـــدان التنميــ ـــل يف ميـــ ــامج العمــ ــدم مـــشــروع برنـ ُيقـ

ذه املــذكرة، إىل جلنــة التنميــة املــستدامة  هلــ ني األول والثــاينرفقاملــ، الــوارد يف ٢٠١٣-٢٠١٢
واجلوانــب الربناجميــة ختطــيط الــربامج ألنظمــة والقواعــد الــيت حتكــم بالتنظــر فيــه، وذلــك عمــال 

 ).ST/SGB/2000/8( التنفيذ وأساليب التقييم رصدللميزانية و

 اخلطـــة الربناجميـــة لفتـــرة الـــسنتني ٦٥/٢٤٤وقـــد أقـــرت اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا   - ٢
ــاجمي   ،٢٠١٣-٢٠١٢ ــسرد الربن ــضمن عناصــر ال ــيت تت ــد األهــداف و و ، ال اإلجنــازات بالتحدي

 وتتـضمن   .)املرفق األول  (املتوقعة ومؤشرات اإلجناز املتصلة بالربنامج الفرعي للتنمية املستدامة       
املرفــق (أيــضا مــشروع برنــامج يــدعم عمليــة التحــضري ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة  

 .٦٤/٢٣٦قرارها ب، وهو نشاط غري متكرر قررت اجلمعية العامة تنظيمه )الثاين
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  هـذه املـذكرة، عـالوة علـى الـسرد        يويشمل مـشروع برنـامج العمـل الـوارد يف مرفقـ            - ٣
 مــن) التنميــة املــستدامة (٤النواتج الــيت صــيغت يف إطــار الربنــامج الفرعــي  بــالربنــاجمي، قائمــة 

ــامج  ــة  (٧الربنــ ــرة الــــسنتني  ) الــــشؤون االقتــــصادية واالجتماعيــ ــة لفتــ ــة الربناجميــ    مــــن اخلطــ
٢٠١٣-٢٠١٢ . 

 وأن تـستعرض النـواتج املقترحـة        ،لجنة مدعوة إىل أن حتيط علمـا بالـسرد الربنـاجمي          وال - ٤
 والــيت ســتقدم إىل ،٢٠١٣-٢٠١٢ يف امليزانيــة الربناجميــة املقترحــة لفتــرة الــسنتني  كــي ُتــدرج

 .ة والستنيسادساللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية وإىل اجلمعية العامة يف دورهتا ال
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  األولاملرفــق
مشروع برنامج عمل شعبة التنمية املستدامة التابعة إلدارة الـشؤون االقتـصادية                

 ٢٠١٣-٢٠١٢واالجتماعية لفترة السنتني 
  .تضطلع شعبة التنمية املستدامة باملسؤولية عن هذا الربنامج الفرعي 

وفقـاً لألهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا ا والتزاماهتـ  االتعجيـل بتنفيـذ أهـداف التنميـة املـستدامة وغاياهتـ            :هدف املنظمـة  
دولياً، مبا يف ذلك تلك الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية ونتائج املؤمترات الرئيسية ومـؤمترات القمـة الـيت

 سيما مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة تعقدها األمم املتحدة، وال

 مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

قيـــــام الـــــدول األعـــــضاء باســـــتعراض فعـــــال   )أ(
التنميـــة املـــستدامة الـــيت تواجـــه للتحـــديات الرئيـــسية

برنـامج  يف  اإلجـراءات ذات األولويـة      باالتفاق على   و
املتعدد السنوات من أجل النهوض بالتنفيـذ يف        العمل  

ــا ــوجي والتكنولوجي ــوع البيول ــات والتن جمــاالت الغاب
 والسياحة واجلبالاألحيائية 

لـدول األعـضاء الـيت تعـرب عـنمن ا النسبة املئوية   زيادة   )أ(
ــة مـــن دعـــم ــة الدوليـ ــا يقـــدَّم للعمليـــة احلكوميـ رضـــاها علـــى مـ
ــق اآلراء ــق تواف ــصلة بتحقي ــشطة املت ــا يف ذلــك األن وخــدمات، مب

 الـشراكات ومركـزنتـدى وأداء مكتب جلنـة التنميـة املـستدامة وم        
 عات الرئيسيةالتعلم ومشاركة اجملمو

ــات   )ب( ــى  حتـــسني إمكانـ ــصول علـ ــات احلـ املعلومـ
رف عن اخليارات املتعلقة بالـسياسات      اواملعواملدارك  

والتـــدابري العمليـــة واإلجـــراءات امللموســـة الالزمـــة
العتماد هنج التنمية املـستدامة وتنفيـذها علـى الـصعد

 احمللي والوطين واإلقليمي والدويل

ل األعضاء يف قواعد البيانـاتالدوإسهامات  زيادة   ‘١’ )ب(
ــضل ــشراكات، وأفـــ ــة، والـــ ــات احلالـــ ــشأن دراســـ بـــ

 املمارسات، والدروس املستفادة

زيادة عدد الزيارات ملوقـع شـعبة التنميـة املـستدامة  ‘٢’ 
ــشبكي ــل  ال ــات الترتي ــدد عملي ــى، وع ــه لالطــالع عل  من

ــام ــارير األمـــني العـ ــل تقـ ــائق ذات الـــصلة، مـــن قبيـ الوثـ
ألساســــية والبيانــــات والتقــــاريروورقــــات املعلومــــات ا

 املوجزة وتقارير االجتاهات

تعزيـــز القـــدرات التقنيـــة والبـــشرية واملؤســـسية  )ج(
للبلــدان الناميــة والبلــدان الــيت متــر اقتــصاداهتا مبرحلــة

ــة  ــالانتقاليـ ــتراتيجيات   يف جمـ ــراءات واسـ ــذ إجـ  تنفيـ
 وامليــاهوطنيــة للتنميــة املــستدامة يف جمــاالت الطاقــة

ــوارد ال ــاج   واملــ ــتهالك واإلنتــ ــاط االســ ــة وأمنــ طبيعيــ
  املستدامة

ــادة  ‘١’  )ج( ــاهازيـ ــن رضـ ــرب عـ ــيت تعـ ــدان الـ ــدد البلـ  عـ
تتلقـاه مـن خـدمات املـشورة والتعـاون الـتقين وبنـاء عما

  لتحقيق أهدافها يف جمال التنمية املستدامة القدرات
يفـضي  عدد املـوظفني الـوطنيني املـدربني ممـا          زيادة  ‘٢’  

  واملهاراترفااملعحتّسن إىل 
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 االستراتيجية      

 :ستشمل االستراتيجية ما يلي  

 األمـم املتحـدة يف جمـال        خلطـة املتماسك واملنـسق    وتعزيز ودعم التنفيذ الفعال      )أ( 
 وبرنامج مواصلة تنفيذ جـدول أعمـال    ،٢١التنمية املستدامة، مبا يف ذلك جدول أعمال القرن         

ن برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـستدامة              وخطة جوهانسربغ للتنفيذ، فضال عـ      ،٢١القرن  
واصلة تنفيذ برنامج العمل مـن أجـل        ملللدول اجلزرية الصغرية النامية، واستراتيجية موريشيوس       

عد الـوطين واإلقليمـي والعـاملي، مـع         التنمية املستدامة للدول اجلزرية الـصغرية الناميـة علـى الـصّ           
 بوسـائل ة واالقتـصادية والبيئيـة للتنميـة املـستدامة،          التركيز على زيادة إدماج األبعـاد االجتماعيـ       
  منها االستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة؛

ين والفعــال، مبــا يف ذلــك وضــع وحتليــل الــسياسات العامــة، لــتقتقــدمي الــدعم ا )ب( 
للعمليات احلكوميـة الدوليـة، وخباصـة للجنـة التنميـة املـستدامة، ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة                     

  ؛٢٠١٢عام الربازيل ملستدامة الذي سيعقد يف ا
 ى علـ  ُتنفـذ  لألنشطة املشتركة بني الوكاالت اليت       تجانستقدمي دعم منسق وم     ) ج(  

 نطاق املنظومة من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛

ــدمي  )د(  ــشاريةدمات اخلــتق ــة   يف اجملــال  االست ــسياسات العام ــتقين وجمــال ال  إىل ال
يف هتا ا، مبا يف ذلك الدول اجلزرية الصغرية النامية، لتعزيـز قـدر   هابناء على طلب   الدول األعضاء، 

 وضــع وتنفيــذ ورصــد واســتعراض االســتراتيجيات الوطنيــة للتنميــة املــستدامة وخطــط  جمــاالت
 فضال عـن إجـراءات واسـتراتيجيات إدارة         ة،االستهالك واإلنتاج املستدام  أمناط  باملتعلقة  عمل  ال

تنفيـذ  لتعزيـز قـدراهتا أيـضا علـى          و ؛التـصدي لـتغري املنـاخ     أشكال  الطاقة و ادر  مصموارد املياه و  
  والرصد واالستعراض واإلبالغ على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛للمعلوماتنظم فعالة 

ــادة     )هـ(  ــة لزيـ ــد الفـــرص املتاحـ ــسية وحتديـ ــع اجملموعـــات الرئيـ ــاون مـ ــز التعـ تعزيـ
 مم املتحدة يف جمال التنمية املستدامة؛األاليت تضطلع هبا عمال األمشاركتها يف 

  مبـا يف ذلـك      وتقييمها بتعمـق،   تنفيذ التنمية املستدامة   الجتاهات السائدة يف  احتليل   ) و( 
نـهج   الدروس املستفادة وأفضل املمارسات والتحديات اجلديدة، وإجـراء حتليـل شـامل ل        استخالص

  وتغري املناخ واملياه و املوارد الطبيعية؛ االقتصاد والطاقةاتيف قطاعاملتبع لتنمية املستدامة ا

 االسـتعمال ومـن اليـسري الوصـول         ة وسـهل  ة شـفاف  ةقع شبكي اتعهد وحتسني مو   )ز( 
 التنمية املستدامة؛املتعلقة بعلومات املبيانات توفر التوي على نظم لقواعد  حت،اإليه

الـدول األعـضاء   توفري املعلومات والتقـارير املـوجزة للجنـة التنميـة املـستدامة و          )ح( 
  .التنمية املستدامةاملقامة من أجل عن الشراكات 



E/CN.17/2011/11  
 

10-70147 5 
 

  العوامل اخلارجية
ــه علــى افتــراض أن        ــه واإلجنــازات املتوقعــة من ــامج الفرعــي أهداف ُيتوقــع أن حيقــق الربن

سـتويل   ومنظومة األمـم املتحـدة، وغريهـا مـن اجلهـات املعنيـة،               احلكومات واملؤسسات الدولية  
وخطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ وااللتزامــات األخــرى  ٢١ أعمــال القــرن ولويــة لتنفيــذ جــدولاأل

املعلنة يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، واستراتيجية موريـشيوس ملواصـلة تنفيـذ برنـامج      
وُيتوقع أيضا أن يكـون لنتـائج       . العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية        

 تـأثري علـى برنـامج       ٢٠١٢حدة للتنمية املستدامة الذي سُيعقد يف الربازيـل عـام           مؤمتر األمم املت  
  .عمل الشعبة وعلى تنفيذه

  
 األنشطة/النواتج

 : النواتج التالية٢٠١٣-٢٠١٢ خالل فترة السنتني سُتنجز  
  

د امليزانيـة العاديـة واملـوار     (اخلدمات إىل اهليئات احلكومية الدولية وهيئات اخلـرباء         تقدمي   )أ(  
 )اخلارجة عن امليزانية

 :لالجتماعاتاملقدمة اخلدمات الفنية  ‘١’

، اجللـــسات الـــيت تعقـــدها اجلمعيـــة العامـــة وهيئاهتـــا العاملـــة أثنـــاء الـــدورات   - أ 
ات اللجنة الثانيـة، مبـا يف ذلـك املـشاورات غـري             لسج؛   غري الرمسية  اومشاوراهت

  ؛)٤٠(الرمسية 
اليت يعقدها اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي       اجللسات واملشاورات غري الرمسية      -ب  

؛ )٨( جلسات اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي         ؛وهيئاته العاملة أثناء الدورات   
 ؛)١٨( )اجمللس االقتصادي واالجتماعي(املشاورات غري الرمسية 

اجللـــسات واملـــشاورات غـــري الرمسيـــة الـــيت تعقـــدها جلنـــة التنميـــة املـــستدامة    -ج   
؛ جلــسات )٩٠(لجنــة وأفرقــة الــصياغة أثنــاء الــدورات جلــسات ال: ومكتبــها

 ؛)١٠(مكتب اللجنة واملشاورات غري الرمسية ذات الصلة 

 :وثائق اهليئات التداولية ‘٢’

ومـؤمتر  متابعة مؤمتر القمة العاملي للتنميـة املـستدامة   :  تقارير٧: اجلمعية العامة  -أ  
للتنميـة  راتيجية موريـشيوس  ؛ متابعـة اسـت   )٢(األمم املتحـدة للتنميـة املـستدامة        

 تقريــر عــن العقــد الــدويل    ؛)٢(املــستدامة للــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة     
ــاة  ”،للعمــل ــز  ؛)١ (٢٠١٥-٢٠٠٥، “املــاء مــن أجــل احلي ــر عــن تعزي  تقري

 تقرير عن السنة الدولية لتـوفري الطاقـة         ؛)١(مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة     
 ؛)١(املستدامة للجميع 



E/CN.17/2011/11
 

6 10-70147 
 

 ؛ )١(تقرير جلنة التنمية املستدامة : لس االقتصادي واالجتماعياجمل -ب   

ــة املــستدامة  -ج   ــة التنمي ــة     :جلن ــر استعراضــي للتقــدم احملــرز حنــو حتقيــق التنمي تقري
 وبرنـامج مواصـلة     ،٢١تنفيذ جدول أعمال القـرن      حالة  استعراض  : املستدامة
تقــارير  ؛)١( وخطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ ،٢١جــدول أعمــال القــرن  تنفيــذ

استعراض حالة الغابات والتنوع البيولوجي والتكنولوجيا األحيائية والـسياحة         
 املقامة من أجـل   تقرير عن الشراكات    ؛  )٦(واجلبال وأوجه الترابط فيما بينها      

ــة املــستدامة   ــسية  املقدمــة مــن  ورقــات ال؛ )١(التنمي ــة إىل اجملموعــات الرئي جلن
ت أساسية عـن املـسائل الـيت سـُتدرج          ؛ ورقات معلوما  )١٠(التنمية املستدامة   

 ؛ تقريــر عــن اســتعراض)٥ (٢٠١٣-٢٠١٢يف برنــامج عمــل اللجنــة للفتــرة 
مـــع التركيـــز علـــى اجملموعـــة  للتنفيـــذ  اســـتراتيجية موريـــشيوس حالـــة تنفيـــذ

؛ )١(التنميـة املـستدامة     ملسائل اليت ستـستعرضها جلنـة       املشكلة من ا  املواضيعية  
 ات اجتماعــبــشأن؛ مــذكرات )٥(إلقليميــة تقــارير عــن اجتماعــات التنفيــذ ا 

عــن برنــامج العمــل واإلطــار  مقــدم إىل اللجنــة ؛ تقريــر )١٠(مكتــب اللجنــة 
 ؛)١(االستراتيجي لشعبة التنمية املستدامة 

  : اخلدمات األخرى املقدمة ‘٣’
 وحتقيـق  اجتماع فريق اخلرباء بـشأن موازنـة الكربـون    :أفرقة اخلرباء املخصصة      

االجتاهات السائدة واملسائل املطروحـة والفـرص املتاحـة         : اع السياحة االستدامة يف قط  
؛ اجتمــاع فريــق اخلــرباء بــشأن االجتاهــات واملــسائل الناشــئة يف التكنولوجيــا )٢٠١٢(

؛ اجتماع فريق اخلرباء بـشأن التفاعـل بـني االسـتراتيجيات            )٢٠١٢(األحيائية البحرية   
ــستدامة واالســتراتيجيات    ــة امل ــة للتنمي ــن أجــل    الوطني ــة لتطــوير اإلحــصاءات م الوطني

مواءمة اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة مـع الواقـع احمللـي يف الـدول                  
قطريــة الدراســات ؛ اجتمــاع فريــق اخلــرباء بــشأن ال)٢٠١٣(اجلزريــة الــصغرية الناميــة 

؛ )٢٠١٣(يف الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة          ألوجه الضعف والقـدرة علـى التكيـف         
اجتمــاع فريــق اخلــرباء بــشأن مؤشــرات التنميــة املــستدامة ومقاييــسها وقواعــد بياناهتــا   

ربيـع عـام    (؛ اجتماع فريق اخلـرباء بـشأن احلـصول علـى الطاقـة              )٢٠١٣خريف عام   (
؛ اجتمــاع )٢٠١٣(حلقتــه الدراســية بــشأن اجلبــال  /؛ اجتمــاع فريــق اخلــرباء )٢٠١٣

امــة الــشراكات يف جمــال التنميــة املــستدامة     حلقتــه الدراســية بــشأن إق  /فريــق اخلــرباء 
: ؛ اجتمــاع فريــق اخلــرباء بــشأن النــهج املبتكــرة لــدعم املكاســب املــشتركة    )٢٠١٣(

 ).٢٠١٣(الغابات والتنوع البيولوجي وتغري املناخ 
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 األخرى الفنية األنشطة )ب( 

ــشورات املتكــررة  ‘١’ ــةاملن ــارات     : املطلوب ــة عــن االبتك ميــة يف جمــال التنمــذكرات إحاط
  ؛)٨) (ةفصلي جملة(منتدى املوارد الطبيعية ؛ )٨(املستدامة 

  ال شيء؛:  االختياريةاملنشورات املتكررة ‘٢’
الغابـــات والتنـــوع : اجتاهـــات التنميـــة املـــستدامة:  املطلوبـــةاملتكـــررةغـــري املنـــشورات  ‘٣’

  ؛)١(البيولوجي والتكنولوجا األحيائية والسياحة واجلبال 
حتقيـق االسـتدامة يف     : عمليـات موازنـة الكربـون     :  االختياريـة  ملتكـررة اغـري   املنشورات   ‘٤’

ــة   : قطـــاع الـــسياحة ــة والفـــرص املتاحـ ؛ )١(االجتاهـــات الـــسائدة واملـــسائل املطروحـ
  ؛)١(االجتاهات واملسائل الناشئة يف جمال التكنولوجيا األحيائية البحرية 

ة اجلداريـة وملفـات املـواد     الكتيبات والكراسات وصـحائف الوقـائع واللوحـات البيانيـ          ‘٥’
الصحفية للـدورة العـشرين للجنـة التنميـة املـستدامة           /ملفات املواد اإلعالمية  : اإلعالمية

  ؛)١(؛ نشرة تتعلق باجملموعات الرئيسية )١(؛ نشرة تتعلق بالشراكات )١(
املنظمــة اجلانبيــة املناســبات  الــشراكات ومراكــز الــتعلم وياتمنتــد: املناســبات اخلاصــة  ‘٦’

  ؛)٥( الدورة العشرين للجنة التنمية املستدامة ناء انعقادأث
واملوقـع الـشبكي   املوقع الشبكي لعملية مراكش    : املواد التقنية للمستخدمني اخلارجيني     ‘٧’

قواعـد بيانـات الـشراكات واجملموعـات         تعهُّـد وحتـديث      ؛)١(لشعبة التنمية املـستدامة     
نـات الـربامج املتعلقـة باألمنـاط املـستدامة          ؛ قاعـدة بيا   )١(الرئيسية واملعلومـات الوطنيـة      

لالستهالك واإلنتاج املتاحـة علـى املوقـع الـشبكي لعمليـة مـراكش؛ تعهـدها وحتـديثها                  
ــة املــستدامة  ت احلــاالةدراســ؛ تعهُّــد وحتــديث قاعــدة بيانــات  )١(  ؛)١( للجنــة التنمي

؛ تعهُّـد  )٢(ار تعهُّد وحتديث املوقع الشبكي لـشعبة التنميـة املـستدامة وتعزيـزه باسـتمر         
اخلريطــة العامليــة املتعلقــة    الوطنيــة، مبــا يف ذلــك   املعلومــاتوحتــديث قاعــدة بيانــات   

؛ تعهُّد وحتديث شبكة معلومات الـدول       )١( لتنمية املستدامة الوطنية ل ستراتيجيات  االب
؛ تعهُّد وحتديث املوقـع الـشبكي للمعلومـات املتعلقـة بـتغري      )١ (النامية اجلزرية الصغرية

؛ تعهُّد وحتـديث املوقـع الـشبكي        )١(اخ يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب        املن
ــة    ــة بالطاق ــشبكة األمــم املتحــدة املعني ــشبكي اخلــاص   )١(ل ؛ تعهُّــد وحتــديث املوقــع ال

  ؛)١ (الصحية السنة الدولية لتطوير املرافقب
ــيم اجتماعـــات  ‘٨’ ــذ تنظـ ــاء التنفيـ ــسيقينيجملـــس الرؤسـ الجتماعـــات أو ا/ و املعـــين بالتنـ

اجتماعات مشتركة بـني الوكـاالت لتنـسيق عمـل           :املشتركة بني الوكاالت  واألنشطة  
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امليـاه  املعنيـة ب  األمـم املتحـدة     جلنـة   اجتماعـات    :األمم املتحدة يف جمال التنمية املـستدامة      
ــة األمــم املتحــدة   شــبكة؛ اجتماعــات)٤( ـــالطاقب املعني ــصلة  ؛)٤(ة ــــ  املــسائل ذات ال

  ؛)٢(لمحيطات بشبكة األمم املتحدة ل
  

 )امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية(التعاون التقين   )ج(  

سـيجري، بنـاء علـى طلـب         : بنـاء علـى طلـب احلكومـات        اخلدمات االستـشارية  تقدمي   ‘١’
، تـوفري خــدمات  احلكومـات وبالتعــاون مـع وكــاالت األمـم املتحــدة وجلاهنـا اإلقليميــة    

والبلـدان الـيت متـر      الناميـة   اخلرباء االستشارية للبلـدان الناميـة والـدول اجلزريـة الـصغرية             
أو تعزيزهـا يف جمـاالت مـن قبيـل          /اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، من أجل بنـاء القـدرات و         

االقتـصاد األخـضر، والقـضاء علـى الفقـر،          لتنمية املـستدامة، و   الوطنية ل ستراتيجيات  اال
ــة    و وضـــع مؤشـــرات التنميـــة املـــستدامة، وتيـــسري إقامـــة الـــشراكات ألغـــراض التنميـ

ــز املؤســسات  ــشاملة ألطــراف   ،املــستدامة، وتعزي ــدعم لعمليــات التــشاور ال  وتقــدمي ال
 تـوفري   واليت من شأهنا تعزيز التنميـة املـستدامة، وكـذلك          متعددة من أصحاب املصلحة   

واحلـصول  كيـز علـى كفـاءة اسـتخدام الطاقـة           مـع التر  الطاقة الالزمة للتنمية املستدامة،     
ومــوارد الطاقــة اجلديــدة  علــى الطاقــة واالســتراتيجيات املتعلقــة بالطاقــة وتغــري املنــاخ    

واملتجــددة والتكنولوجيــات املتقدمــة للوقــود األحفــوري، إىل جانــب جمــاالت أخــرى   
 ؛، مبا يف ذلك إدارة موارد املياهمنها تنمية املوارد الطبيعية

ــدورا ‘٢’ ــل  الــ ــات العمــ ــية وحلقــ ــات الدراســ ــة ت واحللقــ ــية  :التدريبيــ ــات دراســ   حلقــ
 الــسياسات الوطنيــة يف البلــدان الناميــة  صــناعمــن أجــل  أو حلقــات عمــل تدريبيــة /و

، ، ومعهـم  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان الـيت متـر اقتـصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة              
  ؛ تنمية املستدامةبغرض تعزيز القدرات الوطنية يف مجيع جماالت ال

شاريع القطريـة   املتقدمي اخلدمات التقنية إىل الدول األعضاء يف إطار          :املشاريع امليدانية  ‘٣’
 بـدعم   ،يف جمال التنمية املـستدامة    وتنمية القدرات   تقين  للتعاون ال واإلقليمية واألقاليمية   

  .من مجيع مصادر التمويل
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  الثايناملرفــق
ــامج       ــشروع برنـ ــل المـ ــعمـ ــة الم دعلـ ــدة    العمليـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــضريية ملـ تحـ

 املستدامة للتنمية
  . الربنامج الفرعي هذاتضطلع شعبة التنمية املستدامة باملسؤولية عن 

وفقـاً لألهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـاوغاياهتـا والتزاماهتـا     التعجيـل بتنفيـذ أهـداف التنميـة املـستدامة            :هدف املنظمـة  
 الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية ونتائج املؤمترات الرئيسية ومـؤمترات القمـة الـيتدولياً، مبا يف ذلك تلك    

 سيما مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة تعقدها األمم املتحدة، وال

 مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

قيـــــام الـــــدول األعـــــضاء باســـــتعراض فعـــــال   )أ(
 التنميـــة املـــستدامة الـــيت تواجـــهلتحـــديات الرئيـــسية ل
برنـامج  يف  اإلجـراءات ذات األولويـة      باالتفاق على   و
ملتعدد السنوات من أجل النهوض بالتنفيـذ يف        لعمل ا ا

ــا ــوجي والتكنولوجي ــوع البيول ــات والتن جمــاالت الغاب
 األحيائية والسياحة واجلبال

الـيت تعـرب عـنلـدول األعـضاء     من ا النسبة املئوية   زيادة   )أ(
ــم ــة مـــن دعـ ــة الدوليـ ــا يقـــدَّم للعمليـــة احلكوميـ رضـــاها علـــى مـ
ــق اآلراء ــق تواف ــصلة بتحقي ــشطة املت ــا يف ذلــك األن وخــدمات، مب

 الـشراكات ومركـزمنتـدى وأداء مكتب جلنـة التنميـة املـستدامة و        
 التعلم ومشاركة اجملموعات الرئيسية

ــات   )ب( ــى حتـــسني إمكانـ ــصول علـ ــاتاحلـ   املعلومـ
رف عن اخليارات املتعلقة بالـسياسات      ا واملع ركواملدا

والتـــدابري العمليـــة واإلجـــراءات امللموســـة الالزمـــة
العتماد هنج التنمية املـستدامة وتنفيـذها علـى الـصعد

 احمللي والوطين واإلقليمي والدويل

الدول األعضاء يف قواعد البيانـاتإسهامات  زيادة   ‘١’ )ب(
ــات احلالـــــ   ــشأن دراســـ ــشراكات، ةبـــ ــضل، والـــ وأفـــ

 املمارسات، والدروس املستفادة

زيادة عدد الزيارات ملوقـع شـعبة التنميـة املـستدامة ‘٢’ 
ــشبكي ــل  ال ــات الترتي ــدد عملي ــى، وع ــه لالطــالع عل  من

ــام ــارير األمـــني العـ ــل تقـ ــائق ذات الـــصلة، مـــن قبيـ الوثـ
وورقــــات املعلومــــات األساســــية والبيانــــات والتقــــارير

 املوجزة وتقارير االجتاهات

ــسية    )ج( ــشرية واملؤسـ ــة والبـ ــدرات التقنيـ ــز القـ تعزيـ
ــة ــصاداهتا مبرحل ــر اقت ــيت مت ــدان ال ــة والبل ــدان النامي للبل

 تنفيذ إجراءات واسـتراتيجيات وطنيـة       يف جمال انتقالية  
ــة ــستدامة يف جمــاالت الطاق ــة امل ــاهللتنمي ــوارد واملي  وامل

  الطبيعية وأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة

ــادة  ‘١’  )ج( ــزيـ ــاها عـ ــن رضـ ــرب عـ ــيت تعـ ــدان الـ دد البلـ
تتلقـاه مـن خـدمات املـشورة والتعـاون الـتقين وبنـاء عما

  لتحقيق أهدافها يف جمال التنمية املستدامة القدرات
يفـضي  عدد املـوظفني الـوطنيني املـدربني ممـا          زيادة  ‘٢’  

 رف واملهاراتااملعحتّسن إىل 
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  االستراتيجية    
  :يلي ستشمل االستراتيجية ما  
تعزيز ودعم التنفيذ الفعال واملتجانس واملنـسق جلـدول أعمـال األمـم املتحـدة                 )أ(  

، وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ  ٢١يف جمــال التنميــة املــستدامة، مبــا يف ذلــك جــدول أعمــال القــرن   
، وخطـة جوهانـسربغ للتنفيـذ، فـضال عـن برنـامج العمـل مـن أجـل                   ٢١جدول أعمـال القـرن      

الـصغرية الناميـة، واسـتراتيجية موريـشيوس مـن أجـل مواصـلة        التنمية املستدامة للـدول اجلزريـة    
تنفيذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة علـى الـصعد                         
الــوطين واإلقليمــي والعــاملي، مــع التركيــز علــى زيــادة إدمــاج األبعــاد االجتماعيــة واالقتــصادية  

   مجلة أمور منها االستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة؛والبيئية للتنمية املستدامة، من خالل
تقدمي الدعم التقين الفعال، مبا يف ذلك وضـع الـسياسات وحتليلـها، للعمليـات         )ب(  

احلكومية الدولية، وخباصة للجنة التنمية املستدامة ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة الـذي             
  ؛٢٠١٢سُيعقد يف الربازيل عام 

تقدمي دعم منسق ومتجانس لألنشطة املشتركة بني الوكاالت اليت ُتنفـذ علـى               )ج(  
  نطاق املنظومة من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛

ــدمي   )د(   ــشاريةدمات اخلــتق ــة إىل    االست ــسياسات العام ــتقين وجمــال ال  يف اجملــال ال
رية النامية، لتعزيـز قـدراهتا يف   الدول األعضاء، بناء على طلبها، مبا يف ذلك الدول اجلزرية الصغ    

جمــاالت وضــع وتنفيــذ ورصــد واســتعراض االســتراتيجيات الوطنيــة للتنميــة املــستدامة وخطــط  
العمل املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة، فضال عـن إجـراءات واسـتراتيجيات إدارة              

يـز قـدراهتا أيـضا علـى تنفيـذ          موارد املياه ومصادر الطاقة، وأشكال التصدي لتغري املنـاخ؛ ولتعز         
   والرصد واالستعراض واإلبالغ على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛للمعلوماتنظم فعالة 

ــادة      )هـ(   ــة لزيـ ــد الفـــرص املتاحـ ــسية وحتديـ ــع اجملموعـــات الرئيـ ــاون مـ ــز التعـ تعزيـ
  مشاركتها يف األعمال اليت تضطلع هبا األمم املتحدة يف جمال التنمية املستدامة؛

مبـا يف ذلـك     ليل االجتاهات السائدة يف تنفيذ التنمية املستدامة وتقييمها بتعمـق،           حت  )و(  
استخالص الدروس املستفادة وأفضل املمارسات والتحديات اجلديدة، وإجـراء حتليـل شـامل لنـهج          

  التنمية املستدامة املتبع يف قطاعات االقتصاد والطاقة وتغري املناخ واملياه واملوارد الطبيعية؛
تعهُّد وحتسني مواقع شبكية شـفافة وسـهلة االسـتعمال ومـن اليـسري الوصـول                  )ز(  

  إليها، حتتوي على نظم لقواعد البيانات توفر املعلومات املتعلقة بالتنمية املستدامة؛
توفري املعلومات والتقـارير املـوجزة للجنـة التنميـة املـستدامة والـدول األعـضاء              )ح(  

  .التنمية املستدامةعن الشراكات اليت ُتقام من أجل 
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  العوامل اخلارجية    
ــه علــى افتــراض أن        ــه واإلجنــازات املتوقعــة من ــامج الفرعــي أهداف ُيتوقــع أن حيقــق الربن

سـتويل   ومنظومة األمـم املتحـدة، وغريهـا مـن اجلهـات املعنيـة،               احلكومات واملؤسسات الدولية  
،  وللمـؤمتر يف حـد ذاتـه   ة املـستدامة للتنميـ  ملؤمتر األمم املتحدة  ةعملية التحضريي الدعم  ولوية ل األ

ــق       ــه والتوصــل إىل تواف ــؤمتر أهداف ــوغ امل ــدفع حنــو بل ــك ال ــا يف ذل ــشأن املواضــيع  ا  يفمب آلراء ب
ــهاملطروحــة  ــائج املــؤمتر الــذي ســُيعقد يف الربازيــل عــام      . علي ومــن املتوقــع أيــضا أن يكــون لنت
  . تأثري على برنامج عمل الشعبة وعلى تنفيذه٢٠١٢

  
 نشطةاأل/النواتج

 تأديتـها  سـياق  يف  النـواتج التاليـة  ٢٠١٣-٢٠١٢خـالل فتـرة الـسنتني     الـشعبة    ستنجز  
ملسؤولياهتا باعتبارهـا أمانـة مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة هبـدف تقـدمي الـدعم الـتقين                       

 :واللوجسيت إىل املؤمتر
  

امليزانيـة العاديـة     (اخلدمات إىل اهليئات احلكوميـة الدوليـة وهيئـات اخلـرباء          تقدمي   )أ(  
 )اخلارجة عن امليزانيةواملوارد 

 :لالجتماعاتاملقدمة اخلدمات الفنية  ‘١’

ــة         ــشاوراته غــري الرمسي ــستدامة وم ــة امل ــم املتحــدة للتنمي ــؤمتر األم ــسات م : جل
اجتماعات اللجنة التحضريية، االجتماعات املعقودة ما بني الدورات، واملؤمتر يف حـد            

؛ اجتماعــات املــشاورات اإلقليميــة ودون )٦( مكتــب املــؤمتر ؛ اجتماعــات)١٤(ذاتــه 
  ؛)٧(اإلقليمية 

 :وثائق اهليئات التداولية ‘٢’

ــة  -أ   ــة العام ــر االجتمــاع الثالــث املعقــود بــني دورتــني    : اجلمعي ــر )١(تقري ؛ تقري
؛ تقريـر مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة           )١(االجتماع الثالث للجنـة التحـضريية       

  ؛)١(املستدامة 
تقرير األمني العام املقـدم إىل االجتمـاع   : مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة     -ب   

؛ تقريــر األمــني العــام املقــدم إىل االجتمــاع   )١(الثالــث املعقــود بــني دورتــني  
؛ تقريـرا األمـني العـام عـن مـؤمتر األمـم املتحـدة               )١(الثالث للجنة التحـضريية     

 ؛)٢(ميعيان ؛ تقريران جت)٢(للتنمية املستدامة 
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  : اخلدمات األخرى املقدمة ‘٣’
الكفــاءة اإليكولوجيــة اجتمــاع فريــق اخلــرباء بــشأن  :أفرقــة اخلــرباء املخصــصة    

ــصاد األخــضر  ــة     : واالقت ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــارات املتاحــة لل ؛ )٢٠١٢(اخلي
ألخـضر  اجتماع فريق اخلرباء بشأن استراتيجيات النمو اجلديدة حنـو حتقيـق االقتـصاد ا             

؛ اجتماع فريق اخلرباء بشأن دور استخدام الطاقة الكهربائيـة يف نظـم النقـل               )٢٠١٢(
ــضر     ؛ اجتمـــاع فريـــق اخلـــرباء بـــشأن    )٢٠١٢(املـــستدامة لتحقيـــق االقتـــصاد األخـ

؛ )٢٠١٢(السياسات الضريبية الداعمة لالقتصاد األخضر يف سـياق التنميـة املـستدامة             
؛ اجتمـاع   )٢٠١٢(املؤسـسي للتنميـة املـستدامة       اجتماع فريف اخلـرباء بـشأن اإلطـار         

فريـــق اخلـــرباء بـــشأن تقيـــيم عمليـــة وضـــع منـــاذج طويلـــة األجـــل للتنميـــة املـــستدامة   
  ؛)٢٠١٢(

  
  الفنية األخرىاألنشطة )ب(  

   : املطلوبة املتكررة غرياملنشورات ‘١’
ــذكرات        ــية ومـ ــات أساسـ ــات معلومـ ــاتورقـ ــؤمتر   املعلومـ ــيع املـ ــن مواضـ  عـ

  ؛)٦( وأهدافه
االقتــصاد األخــضر يف ســياق التنميــة املــستدامة  :  االختياريــة املتكــررة غــرياملنــشورات ‘٢’

؛ )١(اسـتراتيجيات معاجلـة تغـري املنـاخ         : ؛ االقتـصاد األخـضر    )١(والقضاء على الفقر    
  ؛)٣(املسائل اجلديدة والناشئة املدرجة على جدول أعمال التنمية املستدامة 

ئف الوقـائع واللوحـات البيانيـة اجلداريـة وملفـات املـواد           الكتيبات والكراسات وصـحا    ‘٣’
ــة ــستدامة    كتيــب عــن : اإلعالمي ــة امل ــم املتحــدة للتنمي ــؤمتر األم ــواد  )١( م ؛ ملفــات امل
ــة ــستدامة     /اإلعالميـ ــة املـ ــدة للتنميـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــصحفية ملـ ــق  )١(الـ ــشرة تتعلـ ؛ نـ

  ؛)١(؛ نشرة تتعلق باجملموعات الرئيسية )١(بالشراكات 
منتــديات الــشراكات ومراكــز الــتعلم واملناســبات اجلانبيــة املنظمــة  : ملناســبات اخلاصــةا ‘٤’

  ؛)٥(أثناء انعقاد مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 
تعهُّــد وحتــديث املوقــع الــشبكي ملــؤمتر األمــم  : املــواد التقنيــة للمــستخدمني اخلــارجيني  ‘٥’

  ؛)١ (٢٠١٢املتحدة للتنمية املستدامة لعام 



E/CN.17/2011/11  
 

10-70147 13 
 

 واالجتماعــات املــشتركة بــني اإلدارات الجتماعــات املــشتركة بــني الوكــاالتتنظــيم ا  
   :األنشطة وغريها من

للجنـــة ة التـــابع اجتماعـــات برنـــامج حتـــسني املعيـــشة واملـــستوطنات احلـــضري     
ــة    ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــة لل ــني     التنفيذي ــا ب ــاون فيم ــسيق والتع ــن أجــل التن  م

عم املـؤمتر، مبـا يف ذلـك فيمـا بـني صـناديق األمـم املتحـدة                  وكاالت األمم املتحدة يف د    
؛ اجتماعـات   )٦(وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة، وجلاهنا اإلقليمية وأمانات املعاهدات        

فرقة العمـل التابعـة إلدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة، مبـشاركة مـديري مجيـع                  
 األمني العام للشؤون االقتـصادية      الشعب التابعة لإلدارة، واملستشارين اخلاصني لوكيل     

؛ اجتماعــات األطــراف الثالثــة املتعلقــة مبــؤمتر )٦(واالجتماعيــة، واملنــسقني التنفيــذيني 
األمم املتحدة للتنمية املستدامة، وهم السيد شا، وكيل األمـني العـام، ورئيـسا برنـامج                

موعــة األمــم جمل اًمها رئيــس أحــداألمــم املتحــدة اإلمنــائي وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة،
؛ فرقة العمل املـشتركة بـني اإلدارات        )٨ (فريق اإلدارة البيئية  ل  واآلخر املتحدة اإلمنائية 

  ؛)٥(املعنية واإلدارات  املكاتبباخلدمات اللوجستية، مبشاركة  املعنية
  

 )امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية(التعاون التقين  )ج(  

سـيجري، بنـاء علـى طلـب         : بنـاء علـى طلـب احلكومـات        ت االستـشارية  اخلدماتقدمي   ‘١’
احلكومـات وبالتعــاون مـع وكــاالت األمـم املتحــدة وجلاهنـا اإلقليميــة، تـوفري خــدمات      

 دعمــا لألعمــال التحــضريية للمــؤمتر اجلاريــة علــى  اخلــرباء االستــشارية للبلــدان الناميــة 
ضــع وتنفيــذ خطــط عمــل    الــصعد الــوطين ودون اإلقليمــي واإلقليمــي والــدويل، وو    

  وسياسات يف إطار متابعة مقررات مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة؛
ــل    ‘٢’ ــات العمــ ــية وحلقــ ــات الدراســ ــدورات واحللقــ ــة الــ ــية  :التدريبيــ ــات دراســ   حلقــ

 الــسياسات الوطنيــة يف البلــدان الناميــة  صــناعمــن أجــل  أو حلقــات عمــل تدريبيــة /و
، ، ومعهـم  والبلدان الـيت متـر اقتـصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة          والدول اجلزرية الصغرية النامية     

  ذات الصلة مبواضيع املؤمتر وأهدافه؛االت اجملبغرض تعزيز القدرات الوطنية يف 
القطريـة  شاريع  املتقدمي اخلدمات التقنية إىل الدول األعضاء يف إطار          :املشاريع امليدانية  ‘٣’

نميــة القــدرات، ذات الــصلة مبواضــيع املــؤمتر  وتلتعــاون الــتقين واإلقليميــة واألقاليميــة ل
  .بدعم من مجيع مصادر التمويلوأهدافه، 

  


