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اللجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة 
لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة 

  (الموئل الثالث)
  الدورة األولى

  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٨و ١٧نيويورك، 
  من جدول األعمال املؤقت ٣البند 

  إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل

  الشروحجدول األعمال المؤقت و 

  المؤقت جدول األعمال
  افتتاح الدورة.  - ١
  انتخاب أعضاء املكتب.  - ٢
  جدول األعمال وبرنامج العمل. إقرار  - ٣
  األعمال التحضريية للمؤمتر: التقرير املرحلي من األمني العام للمؤمتر.  - ٤
  املسائل التنظيمية:  - ٥

  النظام الداخلي املؤقت؛  (أ)
ترتيبـــــات اعتمـــــاد اجملموعـــــات الرئيســـــية وغريهـــــا مـــــن اجلهـــــات املعنيـــــة ومشـــــاركتها يف العمليـــــة   (ب)

  ألمم املتحدة لإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث).التحضريية ويف مؤمتر ا
نتائج مؤمتر األمم املتحــدة الثــاين للمســتوطنات البشــرية (املوئــل الثــاين) تنفيذ التقدم احملرز حىت اآلن يف   - ٦

  وحتديد التحديات اجلديدة والناشئة على صعيد التنمية احلضرية املستدامة.
  التحضريية واملؤمتر.متويل العملية   - ٧
  ترتيبات الدورات القادمة للجنة التحضريية.  - ٨
  مسائل أخرى.  - ٩
ا األوىل.  - ١٠   اعتماد تقرير اللجنة التحضريية عن أعمال دور
  اختتام الدورة.  - ١١
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  الشروح
املســـتدامة (املوئـــل ســـتنعقد الـــدورة األوىل للجنـــة التحضـــريية ملـــؤمتر األمـــم املتحـــدة لإلســـكان والتنميـــة احلضـــرية 

(ب)  ٩يف مقـــر األمـــم املتحـــدة يف نيويـــورك، عمـــًال بـــالفقرة  ٢٠١٤أيلول/ســـبتمرب  ١٨و ١٧الثالـــث) يـــومي 
  . وسوف تستعرض اللجنة التحضريات التنظيمية واملوضوعية للمؤمتر.٦٧/٢١٦من قرار اجلمعية العامة 

  افتتاح الدورة  - ١
ني، سيقوم األمني العام للمؤمتر بافتتاح الــدورة بصــفته رئيســاً مؤقتــاً. يف انتظار انتخاب الرئيس/الرؤساء املشارك

وجيــري بعــد ذلــك انتخــاب الرئيس/الرؤســاء املشــاركني. وســيتم اإلدالء ببيانــات افتتاحيــة مــن الرئيس/الرؤســاء 
  املشاركني للجنة واألمني العام للمؤمتر.

  انتخاب أعضاء المكتب  - ٢
  خاب املرشحني الذين تقوم الرئاسات اإلقليمية بتسميتهم لعضوية املكتب.ستدعى اللجنة التحضريية إىل انت

  إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل  - ٣
ســتدعى اللجنــة التحضــريية إىل إقــرار جــدول األعمــال املعــروض يف هــذه الوثيقــة. ويتضــمن مرفــق هــذه الوثيقــة 

  مشروع برنامج العمل للدورة األوىل للجنة.
  رية للمؤتمر: التقرير المرحلي من األمين العام للمؤتمراألعمال التحضي  - ٤

ــا األمانــة حتضــرياً للمــؤمتر وســيقدِّم مقرتحــات  سيقدِّم األمني العام للمؤمتر تقريراً عن األنشــطة الــيت اضــطلعت 
بشـــأن حتســـني مشـــاركة الســـلطات احملليـــة وغريهـــا مـــن اجلهـــات املعنيـــة يف العمليـــة التحضـــريية يف املـــؤمتر ذاتـــه. 

ــا يف الفــرتة بــني أيلول/ســبتمرب و  سوف يقدِّم تقريراً أيضاً عن املعامل الرئيسية لألعمــال الــيت ســيتم االضــطالع 
  .٢٠١٦وانعقاد املؤمتر يف  ٢٠١٤

  المسائل التنظيمية  - ٥
ســُتدعى اللجنــة التحضــريية إىل اعتمــاد النظــام الــداخلي املؤقــت وترتيبــات اعتمــاد اجملموعــات الرئيســية وغريهــا 

اجلهــات املعنيــة ومشــاركتها يف العمليــة التحضــريية ويف املــؤمتر. وكانــت اجلمعيــة العامــة قــد قــررت يف قرارهــا  مــن
، أن تأخذ اللجنة التحضريية يف اعتبارها، لدى نظرها يف نظامها الــداخلي، النظــام الــداخلي ملــؤمتر ٦٧/٢١٦

، ٥٠/١٠٠أقرتــه اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا  األمــم املتحــدة الثــاين للمســتوطنات البشــرية (املوئــل الثــاين) الــذي
  واملمارسة املتبعة يف اجلمعية العامة.

التقدم المحرز حتى اآلن في تنفيــذ نتــائج مــؤتمر األمــم المتحــدة الثــاني للمســتوطنات البشــرية (الموئــل   - ٦
  الثاني) وتحديد التحديات الجديدة والناشئة على صعيد التنمية الحضرية المستدامة

اللجنــــة التحضــــريية إىل حتــــديث للمعلومــــات عــــن نتــــائج املوئــــل الثــــاين وحتديــــد التحــــديات اجلديــــدة ستســـتمع 
  والناشئة على صعيد التنمية احلضرية املستدامة، يعقبه تبادل عام لآلراء.
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  تمويل العملية التحضيرية والمؤتمر  - ٧
للعمليـــة التحضـــريية واملـــؤمتر وســـتدعى ســـيتم تقـــدمي معلومـــات إىل اللجنـــة التحضـــريية عـــن احتياجـــات امليزانيـــة 

عمــًال جبملــة  ،اللجنة إىل النظــر يف دعــم الصــندوق االســتئماين للموئــل الثالــث مــن خــالل املســامهات الطوعيــة
  .٦٨/٢٣٩من القرار  ١٢والفقرة  ،٦٧/٢١٦من القرار  ١٣أمور منها الفقرة 

  ترتيبات الدورات القادمة للجنة التحضيرية  - ٨
تحضــريية يف مقرتحــات تتصــل بالرتتيبــات اخلاصــة بالــدورات القادمــة، مبــا يف ذلــك التوصــيات ســتنظر اللجنــة ال

  املتعلقة بدورتيها الثانية والثالثة اليت ستقدمها إىل اجلمعية العامة.
  مسائل أخرى  - ٩

  أي مسائل أخرى. التحضريية تناقش اللجنة
  األولىاعتماد تقرير اللجنة التحضيرية عن أعمال دورتها   - ١٠

ا املوضوعية األوىل.   ستعتمد اللجنة التحضريية التقرير عن أعمال دور
  اختتام الدورة  - ١١

ــا األوىل ببيانــات ختاميــة مــن الرئيس/الرؤســاء املشــاركني للجنــة واألمــني العــام  ســتختتم اللجنــة التحضــريية دور
  .للمؤمتر
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  المرفق
الــدورة األولــى للجنــة التحضــيرية لمــؤتمر األمــم المتحــدة لإلســكان  مشــروع برنــامج عمــل

  والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)
  بند جدول األعمال/الربنامج  التاريخ/الوقت

      ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ١٧األربعاء، 
  عامةالاجللسة   الفترة الصباحية

  افتتاح الدورة  - ١  ٠٠/١٣ - ٠٠/١٠
  أعضاء املكتب انتخاب  - ٢  
  إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل  - ٣  
  املسائل التنظيمية  - ٤  
  األعمال التحضريية للمؤمتر: التقرير املرحلي من األمني العام للمؤمتر  - ٥  
التقـــدم احملـــرز حـــىت اآلن يف تنفيـــذ نتـــائج مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثـــاين   - ٦  

وحتديـــــد التحـــــديات اجلديـــــدة للمســـــتوطنات البشـــــرية (املوئـــــل الثـــــاين) 
  والناشئة على صعيد التنمية احلضرية املستدامة (تبادل عام لآلراء)

  عامةالاجللسة   بعد الظهر
التقـــــــدم احملـــــــرز حـــــــىت اآلن يف تنفيـــــــذ نتـــــــائج املوئـــــــل الثـــــــاين وحتديـــــــد   - ٦  ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥

التحـــديات اجلديـــدة والناشـــئة علـــى صـــعيد التنميـــة احلضـــرية املســـتدامة 
  عام لآلراء) (تابع)(تبادل 

  الفريق العامل (مسائل تشغيلية وإدارية)  
  املسائل التنظيمية (تابع)  - ٥  

      ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ١٨الخميس، 
  عامةالاجللسة   الفترة الصباحية

التقـــــــدم احملـــــــرز حـــــــىت اآلن يف تنفيـــــــذ نتـــــــائج املوئـــــــل الثـــــــاين وحتديـــــــد   - ٦  ٠٠/١٣ - ٠٠/١٠
علـــى صـــعيد التنميـــة احلضـــرية املســـتدامة التحـــديات اجلديـــدة والناشـــئة 

  (تبادل عام لآلراء) (تابع)
  الفريق العامل (مسائل تشغيلية وإدارية)  
  متويل العملية التحضريية واملؤمتر  - ٧  
  ترتيبات الدورات القادمة للجنة التحضريية  - ٨  
      



A/CONF.226/PC.1/1 

5 

  عامةالاجللسة   بعد الظهر
  ٨و ٧و ٥البنود تقرير الفريق العامل بشأن     ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥
  مسائل أخرى  - ٩  
ا األوىل  - ١٠     اعتماد تقرير اللجنة التحضريية عن أعمال دور
  اختتام الدورة األوىل للجنة التحضريية  - ١١  

___________________________  


