األمم ادلتحدة

الجمعية العامة

A/CONF.226/3
Distr.: General
23 September 2016
Arabic
Original: English

مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية
الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)
كويتو 02-74 ،تشرين األول/أكتوبر 0273
*
البند  3من جدول األعمال ادلؤقت
تنظيم األعمال ،بما في ذلك إنشاء الهيئات
الفرعية ،ومسائل تنظيمية أخرى

المسائل التنظيمية واإلجرائية
مذكرة من األمانة

 -7أ ُِعدت ادلقًتحات الواردة يف ىذه ادلذكرة على أساس ادلقررات اليت اختذهتا اللجنة التحضريية دلؤدتر األمم
ادلتحدة ادلعين باإلسكان والتنمية احلضرية ادلستدامة (ادلوئل الثالث) يف دورهتا الثالثة ،اليت عقدت يف سورابايا،
إندونيسيا ،يف الفًتة من  02إىل  04دتوز/يوليو .0273

أولا-

انتخاب أعضاء المكتب
 -0سينتخب ادلؤدتر رئيساً وأعضاء مكتب آخرين وفقاً لنظامو الداخلي .ووفق ما ىو منصوص عليو يف
ادلادة  3من النظام الداخلي ادلؤقت فإن ادلؤدتر سينتخب ،مــن بيــن ممثلــي الــدول ادلشًتكــة ،أعضاء ادلكتب
()7
التالني :رئيساً و 71نائباً للرئيس ونائباً واحداً للرئيس حبكم الوظيفة من البلد ادلضيف ،ومقرراً عاماً ،ورئيساً
للجنة الرئيسية يف حال إنشائها وفقاً للمادة  .13وسيُنتخب ىؤالء األعضاء الرمسيون على أساس ضمان الطابع
التمثيلي للجنة العامة ،ادلكونة وفقاً للمادة  .77وجيوز للمؤدتر أن ينتخب آخرين لعضوية ادلكتب ممن يرى ذلم
ضرورة ألداء مهامو.

ثاني ا-

اعتماد النظام الداخلي
 -3سيعتمد ادلؤدتر نظامو الداخلي .ويرد يف الوثيقة  A/CONF.226/2النظام الداخلي ادلؤقت على النحو
الذي أقرتو اجلمعية العامة يف قرارىا  072/42ادلؤرخ  00كانون األول/ديسمرب  0272ونقحتو اللجنة
التحضريية للمؤدتر يف ادلقرر  0273/7الذي اعتمد يف دورهتا الثالثة ( ،A/CONF.226/PC.3/24ادلرفق األول).
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( )7ثالثة من ٍ
كل من اجملموعات التالية :الدول األفريقية؛ دول آسيا واحمليط اذلادئ؛ دول أوروبا الشرقية؛ دول أوروبا الغربية ودول أخرى؛
وعضوان من دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.
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ثالث ا-

إقرار جدول األعمال
 -1سيعرض على ادلؤدتر جدول األعمال ادلؤقت ( ،)A/CONF.226/1على النحو ادلوصى بو يف ادلقرر
 0273/0الذي اعتمدتو اللجنة التحضريية يف دورهتا الثالثة ،العتماده.

رابع ا -تنظيم األعمال
ألف-

مواعيد انعقاد المؤتمر ومكانه
( Casa de la Cultura Ecuatoriana

 -2سيعقد ادلؤدتر يف بيت الثقافة اإلكـ ـ ـ ـ ـ ـوادوري بنخامني كاريون
 ،)Benjamín Carriónكيتو ،يف الفًتة من  74إىل  02تشرين األول/أكتوبر  .0273وسيعقد ادلؤدتر على أعلى
مستوى ممكن.
 -3ووفقاً لقرار اجلمعية العامة  003/36ادلؤرخ  76كانون األول/ديسمرب  ،0271سوف يتألف ادلؤدتر
من ذتاين جلسات عامة وست جلسات مائدة مستديرة رفيعة ادلستوى.
باء-

الجلسات العامة
 -4يتألف ادلؤدتر من ذتاين جلسات عامة ،على أساس جلستني يف اليوم ،تُعقدان من الساعة  72/22إىل
الساعة  ،73/22ومن الساعة  72/22إىل ُ 75/22كل يوم ابتداء من يوم االثنني  74تشرين األول/أكتوبر
وحىت يوم اخلميس  02تشرين األول/أكتوبر.
 -5ويف االفتتاح الرمسي للمؤدتر ،صبيحة يوم االثنني  74تشرين األول/أكتوبر ،سيُنظر يف ادلسائل اإلجرائية
والتنظيمية ،وىي انتخاب رئيس ادلؤدتر؛ واعتماد النظام الداخلي وإقرار جدول األعمال؛ وانتخاب أعضاء
ادلكتب ما عدا الرئيس؛ وإنشاء جلنة رئيسية (عند االقتضاء)؛ وتعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض؛ وترتيبات
كل من رئيس ادلؤدتر ،واألمني العام لألمم ادلتحدة ،ورئيس
إعداد تقرير ادلؤدتر؛ ومسائل أخرى .وسيدلـي بـبيان ٌ
اجلمعية العامة ،ورئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،واألمني العام للمؤدتر .وستتضمن اجللسة االفتتاحية
أيضاً بيانني يلقيهما ممثل عن السلطات احمللية وممثل عن اجملموعات الرئيسية واجلهات ادلعنية األخرى.
 -6وتوضع قائمة ادلتكلمني يف ادلناقشات العامة على أساس األولوية دلن يطلب أوالً ،مبوجب ادلراسم
ادلعتادة اليت تكفل تكلُّم رؤساء الدول واحلكومات أوالً ،يليهم رؤساء الوفود اآلخرون .ويُدرج االحتاد األورويب يف
قائمة ادلتكلمني بصفتو مراقباً .ويقًتح أن حتدد مدة قدرىا  2دقائق لكل بيان .وستعلن قائمة ادلتكلمني.
 -72وإضافةً إىل ممثلي الدول ادلشاركني يف ادلؤدتر وممثلي االحتاد األورويب جيوز دلمثلي اجلهات التالية أن يدلوا
ببيانات يف ادلناقشات العامة إذا مسح الوقت ،دون أن يشكل ذلك سابقة( :أ) ادلنظمات احلكومية الدولية
والكيانات األخرى اليت تلقت دعوة دائمة من اجلمعية العامة للمشاركة بصفة مراقب يف دورات وأعمال رتيع
ادلؤدترات الدولية اليت تُعقد حتت رعايتها (ادلادة  32من النظام الداخلي ادلؤقت)؛ (ب) الوكاالت ادلتخصصة
وادلنظمات ذات الصلة (ادلادة )37؛ (ج) ادلنظمات احلكومية الدولية األخرى (ادلادة )30؛ (د) ىيئات األمم
ادلتحدة ادلهتمة (ادلادة )33؛ (ه) األعضاء ادلنتسبون للجان اإلقليمية (ادلادة )33؛ (و) السلطات احمللية (ادلادة
)31؛ (ز) ادلنظمات غري احلكومية (ادلادة .)32
 -77ويتوقع أن ُختتتم اجللسة العامة اخلتامية ادلقرر عقدىا بعد ظهر يوم اخلميس  02تشرين األول/أكتوبر
بعرض التقرير ادلتعلق جبلسات ادلائدة ادلستديرة الرفيعة ادلستوى الست وباعتماد الوثيقة اخلتامية والتقرير عن
أعمال ادلؤدتر.
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جيم-

جلسات المائدة المستديرة الرفيعة المستوى
 -70يشتمل ادلؤدتر على ست جلسات مائدة مستديرة رفيعة ادلستوى تركز على حتديد إجراءات ملموسة
لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة هبدف زيادة تعزيز الشراكات العادلية من أجل التنمية احلضرية ادلستدامة ،تعقد يف
وقت متزامن مع اجللسات العامة ،عدا خالل اجللستني العامتني االفتتاحية واخلتامية .وستُعقد ىذه االجتماعات
على النحو التايل:


جلسة ادلائدة ادلستديرة  :7عدم إغفال أحد :اإلدماج والرخاء يف ادلناطق احلضرية (االثنني74 ،
تشرين األول/أكتوبر ،من الساعة  72/22إىل الساعة )75/22



جلسة ادلائدة ادلستديرة  :0ادلدن السليمة إيكولوجياً والقادرة على الصمود أمام الظواىر ادلناخية
والكوارث (الثالثاء 75 ،تشرين األول/أكتوبر ،من الساعة  72/22إىل الساعة )75/22



جلسة ادلائدة ادلستديرة  :3السكن ادلالئم وادليسور التكلفة (الثالثاء 75 ،تشرين األول/أكتوبر،
من الساعة  72/22إىل الساعة )75/22



جلسة ادلائدة ادلستديرة  :1التخطيط االسًتاتيجي ادلتكامل واإلدارة (األربعاء 76 ،تشرين
األول/أكتوبر ،الساعة  72/22إىل الساعة )73/22



جلسة ادلائدة ادلستديرة  - 2تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة على رتيع ادلستويات ومبشاركة رتيع
اجلهات الفاعلة (األربعاء 76 ،تشرين األول/أكتوبر ،من الساعة  72/22إىل الساعة )75/22



جلسة ادلائدة ادلستديرة  :3دتويل التنمية احلضرية ادلستدامة (اخلميس 02 ،تشرين األول/أكتوبر،
من الساعة  72/22إىل الساعة )73/22

 -73وسيشًتك يف رئاسة كل جلسة من جلسات ادلائدة ادلستديرة الرفيعة ادلستوى رئيسان مشاركان ،أحدمها
من بلد ناٍم واآلخر من بلد متقدم النمو ،يعينهما رئيس ادلؤدتر من بني رؤساء الدول واحلكومات والوزراء
ادلشاركني يف ادلؤدتر ،بالتشاور مع اجملموعات اإلقليمية .وسيحدد األمني العام للمؤدتر ،بالتشاور مع مكتب
اللجنة التحضريية ،أربعة أعضاء يف حلقة النقاش كحد أقصى وميسراً لكل جلسة.
 -71وستتّسم جلسات ادلائدة ادلستديرة الرفيعة ادلستوى بالطابع التفاعلي القائم على مشاركة أصحاب
ادلصلحة ادلتع ّددين ،وسيكون باب ادلشاركة يف كل منها مفتوحاً دلمثلي رتيع الدول ادلشاركة ،ولعدد أقصاه 72
من ممثلي ادلراقبني وممثلي الكيانات ذات الصلة التابعة دلنظومة األمم ادلتحدة وغريىا من ادلنظمات احلكومية
الدولية ادلعتمدة ،وعدد أقصاه  3من ممثلي السلطات احمللية ،وعدد أقصاه  3من ممثلي اجملموعات الرئيسية
وسائر أصحاب ادلصلحة ادلعنيني .وتُشجع الدول ادلشاركة يف ادلؤدتر وغريىا من اجلهات ادلشاركة على أن يكون
دتثيلها يف اجللسات على أعلى مستوى ممكن .وجيوز أن يرافق كل مشارك مستشار واحد.
 -72وُدتنح األولوية يف ترتيب أخذ الكلمة ،وفقاً لتقدير الرئيسني ادلشاركني ،للمتكلمني على مستوى رؤساء
الدول أو احلكومات أو ادلستوى الوزاري ،يليهم ادلمثلون الرفيعو ادلستوى للجهات األخرى صاحبة ادلصلحة،
علماً بأنو لن تكون ىناك قائمة مع ّدة سلفاً بأمساء ادلتكلمني .وينبغي أن يراعى يف جلسات ادلائدة ادلستديرة
الرفيعة ادلستوى العمل على كفالة التوازن بني ادلتكلمني من الدول ادلشاركة وممثلي أصحاب ادلصلحة .وللسماح
بأقصى قدر من ادلشاركة ،ينبغي أال تتجاوز مدة ادلداخلة ثالث دقائق.
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ستهل كل جلسة من جلسات ادلائدة ادلستديرة الرفيعة ادلستوى ببيانني يُديل هبما الرئيسان .ويقدم
 -73وتُ ّ
الرئيسان موجزات شفوية للجلسات أثناء اجللسة العامة اخلتامية ،وتُدرج رتيع ادلوجزات يف التقرير النهائي
للمؤدتر.
دال-

تنظيم الجلسات
 -74ستُـعقد اجللسات من الساعة  72/22إىل الساعة  73/22ومن الساعة  72/22إىل الساعة
 .75/22وضماناً الستخدام ادلوارد ادلتاحة بأكرب قدر من الكفاءة ،من ادلهم جداً أن تبدأ أعمال كل اجللسات
يف مواعيدىا ادلقررة.
 -75وستُعقد اجتماعات موازية وتنظم أنشطة أخرى ،بينها أنشطة اجلهات ادلعنية ادلتعددة ،بالتزامن مع
مواعيد انعقاد اجللسات العامة واجتماعات ادلائدة ادلستديرة ،وفق ما يسمح بو احليز ادلكاين .وسيجرى توفري
خدمات الًترتة الفورية ذلذه اجللسات ’’حسبما ىو متاح‘‘.
اجلهات ادلعنية ادلؤسسية
 -76وستنظم ُ
سات منظومة األمم ادلتحدة و ُ
الدول األعضاء ادلشاركة يف ادلؤدتر ومؤس ُ
وغري ادلؤسسية ادلعتمدة ،أنشطةً خاصة تشمل جلسات إحاطة وحلقات دراسية وحلقات عمل وحلقات نقاش
تتناول مسائل متصلة باإلسكان والتنمية احلضرية ادلستدامة ،لفائدة ادلشاركني يف ادلؤدتر .وسيُعرض اجلدول الزمين
لتلك األنشطة يف ادلوقع الشبكي للمؤدتر (.)https://habitat3.org/programme/

هاء-

اللجنة الرئيسية
 -02عند االقتضاء ،ستجتمع اللجنة الرئيسية ،يف حال إنشائها وفقاً للنظام الداخلي للمؤدتر ،بالتزامن مع
بت أي
اجللسات العامة يف ما عدا خالل اجللستني االفتتاحية واخلتامية .وسيُعهد إىل اللجنة الرئيسية مبسؤولية ّ
مسائل معلقة.

واو-

الجدول الزمني ألعمال المؤتمر
 -07يرد جدول زمين مقًتح ألعمال ادلؤدتر يف مرفق ىذه ادلذكرة .وستنشر معلومات مستكملة على ادلوقع
الشبكي للمؤدتر وتُعلن يف يومية ادلؤدتر.

خامسا -تعيين أعضاء لجنة وثائق التفويض

 -00تعني جلنة لوثائق التفويض تتكون من تسعة أعضاء وفقاً للنظام الداخلي للمؤدتر .وستنظر ىذه اللجنة
يف وثائق تفويض ادلمثلني وتقدم تقريرىا إىل ادلؤدتر من دون إبطاء.

سادسا -المشاركون
الدول ،واالحتاد األورويب،
 -03جيوز دلمثلي اجلهات التالية ادلشاركة يف ادلؤدتر وفقاً لنظامو الداخلي:
ُ
وادلنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى اليت تلقـت دعوة دائمة من اجلمعية العامة إىل ادلشاركة بصفة
كاالت ادلتخصصة وادلنظمات ذات
مراقب يف دورات وأعمال كل ادلؤدترات الدولية اليت تُعقد حتت رعايتها ،والو ُ
الصلة ،وادلنظمات احلكومية الدولية األخرى ،وىيئات األمم ادلتحدة الراغبة ،واألعضاءُ ادلنتسبون إىل جلان
إقليمية ،والسلطات احمللية ،وادلنظمات غري احلكومية وغريىا من اجملموعات الرئيسية.
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سابع ا -األمانة
 -01ستقدم أمانة ادلؤدتر الدعم لتنظيم ادلؤدتر ،بالتعاون مع سلطات البلد ادلضيف .وقد رحبت اجلمعية
العامة يف قرارىا  073/34ادلؤرخ  07كانون األول/ديسمرب  0270بتعيني األمني العام للمدير التنفيذي
لربنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم ادلتحدة) أميناً عاماً للمؤدتر وليعمل بصفتو منسقاً باسم
منظومة األمم ادلتحدة .

ثامن ا -الوثائق
 -02وفقاً للممارسة ادلتبعة يف مؤدترات األمم ادلتحدة السابقة ،تشمل الوثائق الرمسية للمؤدتر الوثائق الصادرة
قبل انعقاد ادلؤدتر ويف خاللو وبعده.
 -03ووفقاً للممارسة ادلتبعة يف مؤدترات األمم ادلتحدة السابقة أيضاً ،يوصى بأن يتضمن تقرير ادلؤدتر
القرارات اليت اختذىا ادلؤدتر وعرضاً موجزاً لوقائعو وسرداً ألعمال ادلؤدتر ولإلجراءات ادلتخذة يف اجللسات العامة.
درج أيضا يف تقرير ادلؤدتر موجز للجلسات العامة وجللسات ادلائدة ادلستديرة الرفيعة ادلستوى.
 -04ويُ َ
 -05وستـتاح كل وثائق ادلؤدتر يف ادلوقع الشبكي للمؤدتر.

تاسعا -التغطية اإلعالمية
 -06تُ ُّ
عد األمانةُ ادلو َاد الصحافية للصحافيني الذين يغطون ادلؤدتر .وإضافة إىل ذلك ،ستصدر نشرات
صحافية منتظمة عن نتائج اجللسات العامة واألنشطة األخرى .وستـتاح كل الوثائق ذات الصلة يف ادلوقع
الشبكي للمؤدتر.
 -32وسيجرى بث وقائع اجللسات العامة وجلسات ادلائدة ادلستديرة الرفيعة ادلستوى وادلؤدترات الصحافية
مباشرة يف ادلنطقة ادلخصصة لوسائط اإلعالم .وسيعلن الحقاً عن برنامج لإلحاطات اإلعالمية بشأن األنشطة
اخلاصة وادلؤدترات الصحافية.
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A/CONF.226/3

المرفق
الجدول الزمني المقترح ألعمال مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية الحضرية
المستدامة (الموئل الثالث) 02-71 ،تشرين األول/أكتوبر 0272
التاريخ/الزمن

بند جدول األعمال/الربنامج

الثنين 71 ،تشرين األول/أكتوبر
الجلسة العامة األولى
73/22-72/22

الجلسة العامة الثانية
75/22-72/22
جلسة مائدة مستديرة رفيعة المستوى
75/22-72/22

( 4أ)
7
5

افتتاح ادلؤدتر
انتخاب الرئيس
اعتماد النظام الداخلي
إقرار جدول األعمال
انتخاب أعضاء ادلكتب ما عدا الرئيس
تنظيم األعمال ،مبا يف ذلك إنشاء اذليئات الفرعية ومسائل
تنظيمية أخرى
تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض
البيانات االفتتاحية
ادلناقشة العامة

7
0
3
1
2
3

5

ادلناقشة العامة
جلسة ادلائدة ادلستديرة  :7عدم إغفال أحد :اإلدماج
والرخاء يف ادلناطق احلضرية

الثالثاء 71 ،تشرين األول/أكتوبر
الجلسة العامة الثالثة
73/22-72/22

5

جلسة مائدة مستديرة رفيعة المستوى
73/22-72/22
الجلسة العامة الرابعة
75/22-72/22

جلسة ادلائدة ادلستديرة  :0ادلدن السليمة إيكولوجياً والقادرة
على الصمود أمام الظواىر ادلناخية والكوارث
5

ادلناقشة العامة

جلسة مائدة مستديرة رفيعة المستوى
75/22-72/22

جلسة ادلائدة ادلستديرة  :3السكن ادلالئم وادليسور التكلفة

الجلسة العامة الخامسة
73/22-72/22

ادلناقشة العامة

األربعاء 71 ،تشرين األول/أكتوبر

جلسة مائدة مستديرة رفيعة المستوى
73/22-72/22
6

ادلناقشة العامة

5

جلسة ادلائدة ادلستديرة  :1التخطيط االسًتاتيجي ادلتكامل
واإلدارة

A/CONF.226/3

بند جدول األعمال/الربنامج

التاريخ/الزمن
الجلسة العامة السادسة
75/22-72/22

5

جلسة مائدة مستديرة رفيعة المستوى
75/22-72/22

جلسة ادلائدة ادلستديرة  :2تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة على
رتيع ادلستويات ومبشاركة رتيع اجلهات الفاعلة

الخميس 02 ،تشرين األول/أكتوبر
الجلسة العامة السابعة
73/22-72/22

5

جلسة مائدة مستديرة رفيعة المستوى
73/22-72/22
الجلسة العامة الثامنة
75/22-72/22

ادلناقشة العامة

ادلناقشة العامة
جلسة ادلائدة ادلستديرة  :3دتويل التنمية احلضرية ادلستدامة

5
6
( 4ب)
72
77
70

ادلناقشة العامة
تقرير عن جلسات ادلائدة ادلستديرة الرفيعة ادلستوى
تقرير جلنة وثائق التفويض
اعتماد الوثيقة اخلتامية للمؤدتر
اعتماد تقرير ادلؤدتر
اختتام ادلؤدتر

___________________

7

