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المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة
الذي يُعقد حتت رعاية اجمللس االقتصادي واالجتماعي*
 ١٨-٩متوز/يوليه ٢٠١٨
البند  ١من جدول األعمال املؤقت
إقرار جدول األعمال

جدول األعمال المؤقت
-١

إقرار جدول األعمال.

-٢

التحول حنو جمتمعات مستدامة وقادرة على الصمود(:)١
(أ)

استعراض أهداف التنمية املستدامة  ٦و  ٧و  ١١و  ١٢و  ١٥و ١٧؛

(ب)

االستعراض املواضيعي؛

(ج)

االستعراضات الوطنية الطوعية.

الوثائق
تقرير األمني العام عن تعميم مراعاة أبعاد التنمية املستدامة الثالثة يف منظومة األمم املتحدة
تقرير األمني العام عن التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة
تقرير مرحلي عن إطار العمل العشري للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة
موجز االجتماع الرفيع املستوى السادس الذي يُعقد كل سنتني ملنتدى التعاون اإلمنائي
_________________

* املنتدى الس ـ ــياس ـ ــي الرفيع املس ـ ــتوى املعد بالتنمية املسـ ــتدامةة الذي يُعقد حتت رعاية اجمللس االقتصـ ــادي واالجتماعية هو
البند  ٦من جدول أعمال اجمللس لدورته لعام  .٢٠١٨واالجتماع الوزاري للمنتدى هو البند الفرعي (أ) من البند ٥ة اجلزء
الرفيع املستوى .ويرد جدول أعمال اجمللس لدورته لعام  ٢٠١٨يف الوثيقة .E/2018/1
( )١قرار اجلمعية العامة .٢٩٩/٧٠
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تقارير املنتديات اإلقليمية بشأن التنمية املستدامة
ورقات مناقشـة بشـأن موضـوع املنتدى السـياسـي الرفيع املسـتوى املعد بالتنمية املسـتدامةة مقدمة
من اجملموعات الرئيسية واجلهات املعنية األخرى
موجز جتميعي للمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات الطوعية املقدمة من اللبان الفنية التابعة للمبلس االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
واالجتماعي وغريها من اهليئات واملنتديات احلكومية الدولية
موجزات تنفيذية لالستعراضات الوطنية الطوعية املقدمة إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى
موجز وقائع املنتدى املتعدد أصـ ـ ـ ـ ــحاب املصـ ـ ـ ـ ــلحة املعد بتسـ ـ ـ ـ ــوري العلم والتكنولوجيا واالبتكار
ألغراض أهداف التنمية املستدامة لعام ٢٠١٨
موجز وقائع منتدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي املعد مبتابعة متويل التنمية لعام ٢٠١٨
تقرير منتدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي املعد مبتابعة متويل التنمية لعام ٢٠١٨
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-٣

اعتماد اإلعالن الوزاري.

-٤

اعتماد التقرير.
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