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ــدة    ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــريية ملـ ــة التحضـ اللجنـ
املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة 

  (املوئل الثالث)
  الدورة الثالثة

  ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧-٢٥ندونيسيا، سورابايا، إ
  *(ج) من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

ــدة     ــد جلســات املائ ــق عق ــة: طرائ مســائل تنظيمي
        للمؤمتراملستديرة الرفيعة املستوى 

  مشروع مقرر مقدم من الرئيسني املشاركني للّجنة التحضريية    
  

طرائــق عقــد جلســات املائــدة املســتديرة الرفيعــة املســتوى ملــؤمتر األمــم املتحــدة        
  املستدامة (املوئل الثالث)املعين باإلسكان والتنمية احلضرية 

  
إن اللجنة التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة املعين باإلسكان والتنميـة احلضـرية املسـتدامة      

 كـانون األول/ديسـمرب   ١٩املؤرخ  ٦٩/٢٢٦(املوئل الثالث)، إذ تشري إىل قرار اجلمعية العامة 
ــة أن يشــمل املــؤمتر ســت جلســات مائــدة مســتديرة رفيعــة     ، ٢٠١٤ الــذي قــررت فيــه اجلمعي

املستوى تعقد يف وقت متزامن مـع اجللسـات العامـة عـدا خـالل اجللسـتني العـامتني االفتتاحيـة         
  واخلتامية، تقرر أن يتم تنظيم اجللسات الست على النحو املبين يف مرفق هذا املقرر.
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  املرفق

ســات املائــدة املســتديرة الرفيعــة املســتوى ملــؤمتر األمــم املتحــدة   طرائــق عقــد جل    
  املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث)

  
  الرفيعة املستوى الست كالتايل: ستكون مواعيد انعقاد جلسات املائدة املستديرة  - ١

  مساء ٦إىل  ٣، من ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ١٧  

  مساء ٦إىل  ٣مساء ومن  ١صباحا إىل  ١٠، من ٢٠١٦ول/أكتوبر تشرين األ ١٨  

  مساء ٦إىل  ٣مساء ومن  ١صباحا إىل  ١٠، من ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ١٩  

  مساء. ١صباحا إىل  ١٠، من ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٠  

ا وســيكون لكــل جلســة مائــدة مســتديرة رفيعــة املســتوى رئيســان مشــاركان، أحــدمه   - ٢
ــام واآلخــر مــن بلــد متقــدم النمــو، يعينــهما رئــيس املــؤمتر مــن بــني رؤســاء الــدول      بلــد  مــن ن
احلكومات والـوزراء الـذين حيضـرون املـؤمتر، بالتشـاور مـع اموعـات اإلقليميـة. وسـيقوم           أو

األمني العام للمؤمتر، بالتشاور مع مكتـب اللجنـة التحضـريية، بتحديـد أربعـة أعضـاء يف حلقـة        
  دير للنقاش لكل جلسة.د أقصى ومالنقاش كح

وسينصــب تركيــز جلســات املائــدة املســتديرة الرفيعــة املســتوى علــى حتديــد إجــراءات    - ٣
تعزيــــز الشــــراكات العامليــــة  ملموســــة لتنفيــــذ اخلطــــة احلضــــرية اجلديــــدة ــــدف مواصــــلة 

  ة:حتقيق التنمية احلضرية املستدامة. وستتناول اجللسات الست املواضيع التالي  أجل  من

لئال يتخلّف أحد عن الركب: املناطق احلضـرية ودورهـا    - ١املائدة املستديرة جلسة   
  يف حتقيق الشمول والرخاء؛

ود أمـام  مة إيكولوجيـا والقـادرة علـى الصـم    املـدن السـلي   - ٢جلسة املائـدة املسـتديرة     
  ؛الظواهر املناخية والكوارث

  فة؛وامليسور التكل مالئالسكن امل - ٣جلسة املائدة املستديرة   

  التكامل بني التخطيط االستراتيجي واإلدارة؛ - ٤جلسة املائدة املستديرة   

تنفيــذ اخلطــة احلضــرية اجلديــدة علــى مجيــع املســتويات   - ٥جلســة املائــدة املســتديرة   
  ومبشاركة مجيع اجلهات الفاعلة؛

  متويل التنمية احلضرية املستدامة. - ٦جلسة املائدة املستديرة   
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ــم   - ٤ ــة املســـ   وستتسـ ــتديرة الرفيعـ ــدة املسـ ــات املائـ ــائم  جلسـ ــاعلي القـ ــابع التفـ توى بالطـ
مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين، وسيكون باب املشاركة فيها مفتوحا ملمثلـي مجيـع    على

من ممثلـي املـراقبني والكيانـات ذات الصـلة التابعـة ملنظومـة        ١٥الدول املشاركة، ولعدد أقصاه 
مـن ممثلــي   ٦ملنظمـات احلكوميــة الدوليـة املعتمــدة، ولعـدد أقصــاه    األمـم املتحــدة وغريهـا مــن ا  

لرئيســية وســائر أصــحاب املصــلحة  مــن ممثلــي اموعــات ا  ٦الســلطات احملليــة وعــدد أقصــاه  
الصلة. وتشجع الدول املشـاركة يف املـؤمتر وغريهـا مـن اجلهـات املشـاركة علـى احلـرص          ذوي

أن يرافـق   ستديرة على أعلى مستوى ممكـن. وجيـوز  على أن يكون متثيلها يف جلسات املائدة امل
  كل مشارك مستشار واحد.

وتمنح األولوية يف ترتيب أخذ الكلمة، وفقاً لتقدير الرئيسـني املشـاركني، للمـتكلمني      - ٥
ــو        ــون الرفيع ــيهم املمثل ــوزاري، يل ــات أو املســتوى ال ــدول أو احلكوم ــى مســتوى رؤســاء ال عل

ملصـلحة، علمــا بأنــه لــن تكـون هنــاك قائمــة معــدة ســلفا   املسـتوى للجهــات األخــرى صــاحبة ا 
ــدة املســ     ــي أن يراعــى يف جلســات املائ ــتكلمني. وينبغ ــة املســتوى العمــل  بأمســاء امل تديرة الرفيع

خلق توازن بني املتكلمني من الدول املشاركة واملتكلمني من اجلهـات صـاحبة املصـلحة.     على
  تجاوز مدة املداخلة ثالث دقائق.وإلتاحة أقصى قدر من املشاركة، ينبغي أن ال ت

ديرة الرفيعـــة املســـتوى ببيـــانني وستســـتهلّ كـــل جلســـة مـــن جلســـات املائـــدة املســـت   - ٦
ون بعــرض مــوجزات اجللســات شــفويا  الرئيســني املشــاركني. وســيقوم الرؤســاء املشــارك  مــن
  اجللسة العامة اخلتامية، وسيتم إدراج املوجزات يف التقرير النهائي للمؤمتر.  يف

 


