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*1609626*  

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

  (املوئل الثالث)
  الدورة الثالثة 

    ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧-٢٥سورابايا، إندونيسيا، 

  من جدول األعمال املؤقت ٣البند 

  إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل
      

  جدول األعمال املؤقت املشروح    
    

  جدول األعمال املؤقت    
  
  افتتاح الدورة.    - ١

  انتخاب أعضاء املكتب.  - ٢

  إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل.  - ٣

  التقرير املرحلي من األمني العام للمؤمتر.  - ٤

  مسائل تنظيمية:  - ٥

منح اعتماد خاص للمجموعات الرئيسية وغريها من اجلهـات املعنيـة صـاحبة      (أ)  

  عملية التحضريية واملؤمتر؛املصلحة حلضور ال

  مشروع جدول األعمال املؤقت للمؤمتر؛  (ب)  

  طرائق عقد جلسات املائدة املستديرة الرفيعة املستوى للمؤمتر؛  (ج)  
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  مشروع تنظيم األعمال املقترح للمؤمتر؛  (د)  

  إنشاء جلنة رئيسية تابعة للجنة التحضريية.  (هـ)  

  مشروع الوثيقة اخلتامية للمؤمتر.  - ٦

  اعتماد التقرير.  - ٧

  مسائل أخرى.  - ٨

  اختتام الدورة.  - ٩
  

  الشروح    

ســوف تعقــد الــدورة الثالثــة للجنــة التحضــريية ملــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين باإلســكان والتنميــة  

يف سـورابايا،   ٢٠١٦متوز/يوليـه   ٢٧إىل  ٢٥احلضرية املستدامة (املوئل الثالث) يف الفتـرة مـن   

. وسـتقوم اللجنـة التحضـريية    ٧٠/٢١٠و  ٦٩/٢٢٦اري اجلمعية العامـة  إندونيسيا، عمال بقر

  باستعراض األعمال التحضريية التنظيمية واملوضوعية للمؤمتر.
  

  افتتاح الدورة  -  ١    

  سيديل ببيانات افتتاحية كل من الرئيسني املشاركني للجنة التحضريية واألمني العام للمؤمتر.  
  

  انتخاب أعضاء املكتب  -  ٢    

  ستنظر اللجنة التحضريية يف إجراء أي تغيريات على تشكيل مكتبها، إذا لزم األمر.
  

  إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل  -  ٣    

إىل إقــرار جــدول األعمــال بصــيغته املبينــة يف هــذه الوثيقــة. ويــرد   ســتدعى اللجنــة التحضــريية 

  مشروع برنامج العمل يف مرفق هذه الوثيقة.
  

  التقرير املرحلي من األمني العام للمؤمتر  -  ٤    

سيقدم األمـني العـام للمـؤمتر تقريـرا عـن األنشـطة الـيت اضـطلعت ـا األمانـة حتضـريا للمـؤمتر،             

  املقرر االضطالع ا يف املؤمتر. وسيقدم عرضا موجزا لألعمال
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  مسائل تنظيمية:  -  ٥    

مــنح اعتمــاد خــاص للمجموعــات الرئيســية وغريهــا مــن اجلهــات املعنيــة صــاحبة       ) (أ

  املصلحة حلضور العملية التحضريية واملؤمتر

علـــى ترتيبـــات اعتمـــاد اموعـــات  ،٧٠/٢١٠وافقـــت اجلمعيـــة العامـــة، يف قرارهـــا   

ــة      ــاركتها يف العمليـ ــلحة ومشـ ــاحبة املصـ ــة صـ ــات املعنيـ ــن اجلهـ ــا مـ ــية وغريهـ الرئيسـ

  التحضريية ويف املؤمتر.

وســتدعى اللجنــة التحضــريية للنظــر والبــت يف توصــية األمانــة بشــأن مــنح اعتمــاد            

ضــور للمجموعــات الرئيســية وغريهــا مــن اجلهــات املعنيــة صــاحبة املصــلحة حل  خــاص

  العملية التحضريية واملؤمتر.  
  

  مشروع جدول األعمال املؤقت للمؤمتر  (ب)

ــوم        ــي يقــ ــال مؤقــــت لكــ ــدول أعمــ ــية جبــ ــريية إىل التوصــ ــة التحضــ ــتدعى اللجنــ ســ

  بإقراره.  املؤمتر
  
  طرائق عقد جلسات املائدة املستديرة الرفيعة املستوى للمؤمتر    (ج) 

، أن يتــألف املــؤمتر مــن ســت جلســات  ٦٩/٢٢٦قــررت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا    

مائدة مستديرة رفيعة املستوى تعقد يف وقت متزامن مع اجللسات العامة، عـدا خـالل   

  اجللستني العامتني االفتتاحية واخلتامية.  

نظيميــة جللســات املائــدة   وســتدعى اللجنــة التحضــريية إىل املوافقــة علــى الطرائــق الت       

  املستديرة الرفيعة املستوى اليت ستعقد أثناء املؤمتر.  
  

  مشروع تنظيم األعمال املقترح للمؤمتر  (د)

  ستدعى اللجنة التحضريية إىل املوافقة على تنظيم أعمال املؤمتر.  
  

  إنشاء جلنة رئيسية تابعة للجنة التحضريية  (هـ)

ء جلنة رئيسية للنظر يف بند جدول األعمال املتعلـق  ستدعى اللجنة التحضريية إىل إنشا  

  مبشروع الوثيقة اخلتامية للمؤمتر.  
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  مشروع الوثيقة اخلتامية للمؤمتر  -  ٦    

، أن يصدر عن املؤمتر وثيقة ختامية مـوجزة حمـددة   ٦٧/٢١٦قررت اجلمعية العامة، يف قرارها 

هــداف تطلعيــة عمليــة املنحــى جتــدد االلتــزام العــاملي باإلســكان والتنميــة احلضــرية املســتدامة  األ

  “.خطة عمل جديدة للتنمية احلضرية”ودعمهما وتنفيذ 

ضـات  ، الـدول األعضـاء علـى إمتـام املفاو    ٧٠/٢١٠وشجعت اجلمعية العامة بقـوة، يف قرارهـا   

حول مشروع الوثيقة اخلتامية يف الدورة الثالثـة للجنـة التحضـريية. ويتوقـع أن تنظـر اللجنـة يف       

  مشروع الوثيقة اخلتامية دف إحالته إىل املؤمتر بغية اعتماده.  
  

  اعتماد التقرير   -  ٧    

 ســتدعى اللجنــة التحضــريية إىل اعتمــاد تقريــر إجرائــي عــن أعمــال دورــا الثالثــة يف جلســتها   

  متوز/يوليه.   ٢٧اخلتامية، اليت ستعقد يف 
  

  مسائل أخرى  -  ٨    

  ستتناول اللجنة التحضريية أي مسائل أخرى قد تنشأ.
  

  اختتام الدورة  -  ٩    

ــة        ــن الرئيســني املشــاركني للجن ــة م ــات ختامي ــة ببيان ــا الثالث ــة التحضــريية دور ســتختتم اللجن

  واألمني العام للمؤمتر.
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  املرفق

  برنامج العملمشروع     
    

  بند جدول األعمــــال  التاريخ/الساعة

    ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٥االثنني     

  افتتاح الدورة.  - ١  ١٣:٠٠-١٠:٠٠

  انتخاب أعضاء املكتب.  - ٢

  إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل.  - ٣

  التقرير املرحلي من األمني العام للمؤمتر.  - ٤

  مسائل تنظيمية.  - ٥

  الوثيقة اخلتامية للمؤمتر.مشروع   - ٦

  مشروع الوثيقة اخلتامية للمؤمتر.  - ٦  ١٨:٠٠-١٥:٠٠

    ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٦الثالثاء 

  مشروع الوثيقة اخلتامية للمؤمتر.  - ٦  ١٣:٠٠-١٠:٠٠

  مشروع الوثيقة اخلتامية للمؤمتر.  - ٦  ١٨:٠٠-١٥:٠٠

    ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧األربعاء 

  الوثيقة اخلتامية للمؤمتر.مشروع   - ٦  ١٣:٠٠-١٠:٠٠

  مسائل تنظيمية.  - ٥  ١٨:٠٠-١٥:٠٠

  مشروع الوثيقة اخلتامية للمؤمتر.  - ٦

  اعتماد التقرير.  - ٧

  مسائل أخرى.  - ٨

  اختتام الدورة.  - ٩
    
 


