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مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية
الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)
كيتو 02-71 ،تشرين األول/أكتوبر 0272
البند  77من جدول األعمال
اعتماد تقرير المؤتمر

مشروع تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل
الثالث)
ادلقرر العام :السيد مامادو مبوج (السنغال)

أولً  -قرارات المؤتمر

ألف  -القرار 1
الخطة الحضرية الجديدة
[يدرج نص الوثيقتني  A/CONF.226/L.1و]A/CONF.226/4

باء  -القرار 2
اإلعراب عن الشكر لشعب وحكومة إكوادور
[يدرج نص الوثيقة ]A/CONF.226/L.2
جيم  -القرار 3
وثائق تفويض الممثلين في مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة

[يدرج نص القرار الوارد يف الوثيقة ]A/CONF.226/8

ثانياً  -تنظيم األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
ألف  -تاريخ انعقاد المؤتمر ومكانو
 - 7عقد مؤمتر األمم ادلتحدة ادلعين باإلسكان والتنمية احلضرية ادلستدامة (ادلوئل الثالث) يف كيتو،
خالل الفرتة من  71إىل  02تشرين األول/أكتوبر  ،0272عمالً بقرار اجلمعية العامة  072/21ادلؤرخ يف
 07كانون األول/ديسمرب  ،0270والقرار  93/26ادلؤرخ  01كانون األول/ديسمرب  ،0279والقرار
 002/23ادلؤرخ  73كانون األول/ديسمرب  ،0272والقرار  072/12ادلؤرخ  00كانون األول/ديسمرب
 .0272وخالل ىذه الفرتة ،عقد ادلؤمتر مثاين جلسات عامة وست اجتماعات مائدة مستديرة.
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باء  -الحاضرون
ستصدر قائمة ادلشاركني باعتبارىا الوثيقة .A/CONF.226/--

-0

جيم  -افتتاح المؤتمر
 - 9افتتح األمني العام لألمم ادلتحدة ادلؤمتر يف  71تشرين األول/أكتوبر  ،0272وذلك بصفتو الرئيس
ادلؤقت وفقاً للمادة  71من النظام الداخلي ادلؤقت.
 - 2ويف االفتتاح الرمسي ،وأثناء اجللسة العامة األوىل ،ادلعقودة يف  71تشرين األول/أكتوبر ،أدىل ببيان
كوريا؛ واألمني العام لألمم ادلتحدة ،بان كي  -مون؛ ورئيس اجلمعية العامة،
كل من رئيس ادلؤمتر ،رافاييل ّ
بيرت طومسون؛ واألمني العام للمؤمتر ،جوان كلوس؛ وموريسيو استيبان روداس إسبينيل ،رئيس بلدية منطقة
كيتو العاصمة (ممثالً للسلطات احمللية)؛ وشيربا نارانغ سوري ،نائبة رئيس اجلمعية الدولية دلخططي ادلدن
واألقاليم ،ونائبة رئيس اجلمعية العامة لشركاء ادلوئل الثالث( ،ممثلةً للمجموعات الرئيسية وأصحاب ادلصلحة
اآلخرين) .وأبلغ ادلؤمتر بأن رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي مل يتمكن من حضور ادلؤمتر ،ومن مث ال
يستطيع اإلدالء ببيان أثناء االفتتاح.
دال  -انتخاب رئيس المؤتمر وغيره من أعضاء مكتب المؤتمر
-2
ادلكتب.

قام ادلؤمتر يف جلستو العامة األوىل ادلعقودة يف  71تشرين األول/أكتوبر  0272بانتخاب أعضاء

رئيس المؤتمر
-2

كوريا ،رئيساً للمؤمتر بالتزكية.
انتخب الرئيس الدستوري جلمهورية إكوادور ،رافاييل ّ

-1

انتخب نواب الرئيس على النحو التايل:

نواب الرئيس

الدول األفريقية :السنغال ،وكينيا ،ونيجرييا؛
دول آسيا واحمليط اذلادئ :دولة فلسطني ،والفلبني؛
دول أوروبا الشرقية :االحتاد الروسي ،وإستونيا ،وتشيكيا؛
دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب :األرجنتني.
نائب الرئيس بحكم المنصب
-6

انتخبت إكوادور بالتزكية نائباً لرئيس ادلؤمتر حبكم ادلنصب.

المقرر العام
-3

2

انتخب مامادو مبوج (السنغال) مقرراً عاماً للمؤمتر بالتزكية.
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ىاء  -اعتماد النظام الداخلي
 - 72يف اجللسة العامة األوىل ،ادلعقودة يف  71تشرين األول/أكتوبر  ،0272اعتمد ادلؤمتر نظامو
الداخلي ( ،A/CONF.226/2ادلرفق).
واو  -إقرار جدول األعمال
 - 77يف اجللسة العامة األوىل أيضاً ،أقر ادلؤمتر جدول األعمال (:)A/CONF.226/1
 - 7افتتاح ادلؤمتر.
 - 0انتخاب الرئيس.
 - 9اعتماد النظام الداخلي.
 - 2إقرار جدول األعمال.
 - 2انتخاب أعضاء ادلكتب ما عدا الرئيس.
 - 2تنظيم األعمال ،مبا يف ذلك إنشاء اذليئات الفرعية ،ومسائل تنظيمية أخرى.
 - 1وثائق تفويض ادلمثلني:
(أ)

تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض؛

(ب) تقرير جلنة وثائق التفويض.
 - 6ادلناقشة العامة.
 - 3جلسات ادلائدة ادلستديرة.
 - 72اعتماد الوثيقة اخلتامية للمؤمتر.
 - 77اعتماد تقرير ادلؤمتر.
 - 70اختتام ادلؤمتر.
زاي  -تنظيم األعمال ،بما في ذلك إنشاء الهيئات الفرعية ،ومسائل تنظيمية أخرى
 - 70يف اجللسة العامة األوىل ،أقر ادلؤمتر تنظيم األعمال على النحو الوارد يف مذكرة األمانة ادلتعلقة
بادلسائل التنظيمية واإلجرائية (.)A/CONF.226/3
حاء  -وثائق تفويض الممثلين
 - 79يف اجللسة العامة الثانية ،قام ادلؤمتر ،وفقاً للمادة  2من نظامو الداخلي ادلؤقت ،بتعيني أعضاء جلنة
وثائق التفويض ،على أساس تشكيل جلنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة يف دورهتا احلادية والسبعني،
ومراعاة أن ثالث دول ال ميكنها ادلشاركة ،على النحو التايل :االحتاد الروسي ،وباراغواي ،ومجهورية كوريا،
وجنوب أفريقيا ،والصني ،وادلكسيك ،ومالوي ،والنمسا ،والواليات ادلتحدة األمريكية.
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طاء  -الوثائق
 - 72ترد قائمة الوثائق ادلعروضة على ادلؤمتر يف مرفق ىذا التقرير.

ثالثاً  -المناقشة العامة
[ - 72يستكمل الحقا]

رابعاً  -تقارير جلسات المائدة المستديرة

ألف  -عدم إغفال أحد :اإلدماج والرخاء في المناطق الحضرية ( جلسة المائدة المستديرة )1
[ - 72يستكمل الحقا]
باء -

المدن السليمة إيكولوجياً والقادرة على الصمود أمام الظواىر المناخية والكوارث (جلسة المائدة
المستديرة )2

[ - 71يستكمل الحقا]
جيم  -السكن المالئم والميسور التكلفة (جلسة المائدة المستديرة )3

[ - 76يستكمل الحقا]
دال  -التخطيط الستراتيجي المتكامل واإلدارة (جلسة المائدة المستديرة )4

[ - 73يستكمل الحقا]
ىاء  -تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة على جميع المستويات وبمشاركة جميع الجهات الفاعلة (جلسة
المائدة المستديرة )5

[ - 02يستكمل الحقاً]
واو  -تمويل التنمية الحضرية المستدامة (جلسة المائدة المستديرة )6

[ - 07يستكمل الحقاً]

خامساً  -تقرير لجنة وثائق التفويض
 - 00يف اجللسة العامة الثامنة ،ادلعقودة يف  02تشرين األول/أكتوبر  ،0272نظر ادلؤمتر يف تقرير جلنة
وثائق التفويض (.)A/CONF.226/xxx
[ - 09يستكمل الحقاً]

سادساً  -اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر
 - 02يف اجللسة العامة الثامنة ،ادلعقودة يف  02تشرين األول/أكتوبر  ،0272كان معروضاً على ادلؤمتر
مشروع قرار بشأن الوثيقة اخلتامية للمؤمتر ،اخلطة احلضرية اجلديدة ،مقدم من رئيس ادلؤمتر
( .)A/CONF.226/L.1وقد عُرضت ”اخلطة احلضرية اجلديدة“ على ادلؤمتر يف الوثيقة .A/CONF.226/4

[ - 02يستكمل الحقاً]
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سابعاً  -اعتماد تقرير المؤتمر
 - 02يف اجللسةةة العامةةة الثامنةةة ،ادلعقةةودة يف  02تش ةرين األول/أكتةةوبر  ،0272عةةرا ادلقةةرر العةةام مشةةروع
تقرير ادلؤمتر (.)A/CONF.226/L.3
[ - 01يستكمل الحقاً]

ثامناً  -اختتام المؤتمر
[ - 06يستكمل الحقاً]
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المرفق
قائمة الوثائق
[يستكمل الحقاً]
____________
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