
A/CONF.226/PC.3/L.7 األمــم املتحـدة

  

 

 Distr.: Limited اجلمعية العامة

22 July 2016 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

260716    260716    16-12728 (A) 

*1612728*  

اللجنــة التحضــريية ملــؤمتر األمــم املتحــدة   
املعــــين باإلســـــكان والتنميـــــة احلضـــــرية  

  املستدامة (املوئل الثالث)
  الدورة الثالثة

  ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧-٢٥سورابايا، إندونيسيا، 
  من جدول األعمال ٧البند 

        اعتماد التقرير  
باإلسـكان   مشروع تقرير اللجنـة التحضـريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين          

  والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث) عن أعمال دورا الثالثة
  

  (السنغال) مبودجالسيد مامادو  املقرر:
  

  مقدمة  - أوال   
، عقــدت اللجنــة ٧٠/٢١٠و  ٦٩/٢٢٦و  ٦٧/٢١٦وفقــا لقــرارات اجلمعيــة العامــة   - ١

التحضريية ملؤمتر األمـم املتحـدة املعـين باإلسـكان والتنميـة احلضـرية املسـتدامة (املوئـل الثالـث)          
يسـيا. وعقـدت   يف سـورابايا، إندون  ٢٠١٦متوز/يوليـه   ٢٧إىل  ٢٥دورا الثالثة يف الفترة مـن  
  اللجنة [__] جلسة عامة.  

    
  تنظيم األعمال  - ثانياً   
  افتتاح الدورة  -ألف   

مـن قبـل الرئيسـة املشـاركة      ٢٠١٦متوز/يوليـه   ٢٥افتتحت الدورة الثالثة يوم االثـنني    - ٢
للجنة التحضريية، مـاريز غوتييـه (فرنسـا). وأُبلغـت اللجنـة بـأن نائـب الـرئيس، جيمـي سـيلفا           
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ن (شيلي)، عيف  ، ينـوب عنـها  رئيسا مشاركا للجنـة بالنيابـة   ماريا دواريت (إكوادور)من قبل ي
اغيا.  

وأدىل ببيانات افتتاحية كل من الرئيسـة املشـاركة (فرنسـا) والـرئيس املشـارك بالنيابـة         - ٣
  األمني العام للمؤمتر.كذلك (شيلي) للجنة التحضريية، و

  
  العملإقرار جدول األعمال وبرنامج   -باء   

، أقـرت اللجنـة التحضـريية    ٢٠١٦متوز/يوليـه   ٢٥يف اجللسة العامة األوىل املعقودة يف   - ٤
)، A/CONF.226/PC.3/1جــدول أعمــال دورــا الثالثــة، اســتنادا إىل جــدول األعمــال املؤقــت ( 

  على النحو التايل:

  الدورة.افتتاح   - 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     (أ)    
  صاحبة املصلحة حلضور العملية التحضريية واملؤمتر؛

  مشروع جدول األعمال املؤقت للمؤمتر؛  (ب)    

  طرائق عقد جلسات املائدة املستديرة الرفيعة املستوى للمؤمتر؛  (ج)    

  مشروع تنظيم األعمال املقترح للمؤمتر؛  (د)    

  إنشاء جلنة رئيسية تابعة للجنة التحضريية.  )ه(    

  مشروع الوثيقة اخلتامية للمؤمتر.  - ٦  

  اعتماد التقرير.  - ٧  

  مسائل أخرى.  - ٨  

  اختتام الدورة.  - ٩  
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ويف اجللســة نفســها، أقــرت اللجنــة التحضــريية مشــروع برنــامج عملــها، علــى النحــو     - ٥
، علــى أن يكــون  )A/CONF.226/PC.3/1الــوارد يف مرفــق جــدول األعمــال املؤقــت املشــروح (

  إدخال املزيد من التعديالت إذا اقتضى األمر. مفهوما بأنه سيجري
  

  انتخاب أعضاء املكتب  - جيم  
متوز/يوليـــه، انتخبــت اللجنــة التحضـــريية    ٢٥املعقــودة يف   ،يف اجللســة العامــة األوىل    - ٦

(سـلوفاكيا)، رئيسـني    بالتزكية نائيب الرئيس، بورنومو أ. شاندرا (إندونيسيا) وإيلينا زولغايوفـا 
  مشاركني للجنة الرئيسية التابعة للجنة التحضريية.  

  
  مسائل تنظيمية  -دال   

متوز/يوليـــه، اعتمـــدت اللجنـــة التحضـــريية  ٢٥يف اجللســـة العامـــة األوىل املعقـــودة يف   - ٧
 النظام الداخلي املؤقت ملـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين باإلسـكان والتنميـة      ’’مشروع مقرر معنون 

  )، قدمه الرئيسان املشاركان.A/CONF.226/PC.3/L.4‘‘ (احلضرية املستدامة (املوئل الثالث)

ــون        - ٨ ــرر معن ــة التحضــريية مشــروع مق جــدول ’’ويف اجللســة نفســها، اعتمــدت اللجن
اإلســكان والتنميــة احلضــرية املســتدامة (املوئــل   األعمــال املؤقــت ملــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين ب  

  )، مقدم من الرئيسني املشاركني.A/CONF.226/PC.3/L.1‘‘ (الثالث)

طرائـق  ’’، اعتمدت اللجنة التحضـريية مشـروع مقـرر معنـون     نفسها أيضاويف اجللسة   - ٩
املستديرة الرفيعة املستوى ملـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين باإلسـكان والتنميـة       عقد جلسات املائدة 

)، مقــــدم مــــن الرئيســــني A/CONF.226/PC.3/L.2‘‘ (احلضــــرية املســــتدامة (املوئــــل الثالــــث) 
  املشاركني.

اعتمــدت اللجنــة التحضــريية  متوز/يوليــه،  ٢٥يف املعقــودة ، العامــة األوىلويف اجللســة   - ١٠
تنظيم األعمال املقترح ملـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين باإلسـكان والتنميـة       ’’مشروع مقرر معنون 

ئيســــني )، مقــــدم مــــن الرA/CONF.226/PC.3/L.3‘‘ (احلضــــرية املســــتدامة (املوئــــل الثالــــث) 
  املشاركني.

ويف اجللسة نفسـها، أنشـأت اللجنـة التحضـريية جلنـة رئيسـية وأحالـت إليهـا النظـر يف            - ١١
  ‘‘.مشروع الوثيقة اخلتامية للمؤمتر’’من جدول األعمال:  ٦البند 
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  احلضور  - هاء  
ــدول األعضــاء يف األمــم       - ١٢ ــو [__] مــن ال ــة التحضــريية ممثل ــة للجن ــدورة الثالث حضــر ال

ة والدول األعضاء يف الوكاالت املتخصصة. وحضـرها أيضـا ممثلـو املنظمـات احلكوميـة      املتحد
الدولية ومؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة واموعـات الرئيسـية وغريهـا مـن اجلهـات املعنيـة          

A/CONF.226/PC.3/INF/2 قائمة باملشاركني يف الوثيقة ردصاحبة املصلحة. وت
)١(.  

  
  التقرير املرحلي من األمني العام للمؤمتر  -واو   

األمــني  متوز/يوليــه، قــدم ٢٥يف اجللســة العامــة األوىل للجنــة التحضــريية، املعقــودة يف    - ١٣
  العام للمؤمتر تقريرا عن األنشطة اليت اضطلعت ا األمانة حتضريا للمؤمتر.  

  
  الوثيقة اخلتامية للمؤمترمشروع   - زاي  

متوز/يوليـه، أجـرت اللجنـة التحضـريية تبـادال       ٢٥يف اجللسة العامة األوىل املعقودة يف   - ١٤
وزيــرة التنميــة اإلقليميــة يف اجلمهوريــة التشــيكية، كــل مــن  عامــا لــآلراء، أدىل خاللــه ببيانــات

ــن يعقــوب احلمــر      ــر اإلســكان يف البحــرين، باســم ب ــة  كــارال سليشــتوفا؛ ووزي ــر التنمي ؛ ووزي
احلضرية واإلسكان يف أفغانستان، سادات منصور نـادري؛ ووزيـرة التخفيـف مـن حـدة الفقـر       
يف باكســتان، مــاريف ميمــون؛ ونائــب وزيــر اإلســكان والتنميــة احلضــرية والريفيــة يف الصــني،    
ــه غــونزالس          ــيط اإلقليمــي واألراضــي يف املكســيك، إنريك ــب وزيــر التخط ــغ يــان؛ ونائ هوان

و؛ ونائبة وزير املستوطنات البشرية يف جنوب أفريقيا، زو كوتـا فريـديريكس؛ ووزيـر    تيبورسي
األشغال العامة يف األرجنتني، دانييل تشـني؛ ووزيـر األشـغال العامـة واإلسـكان يف إندونيسـيا،       

  حممد باسوكي هادميويلجونو.

ــة، املعقــودة يف     - ١٥ ــه، واصــلت الل  ٢٥ويف اجللســة العامــة الثاني ــة التحضــريية  متوز/يولي جن
ــة واألشــغال واإلســكان يف        ــر الطاق ــا وزي  ــات أدىل ــآلراء واســتمعت إىل بيان ــام ل ــادل الع التب
ــر األراضــي واهلياكــل األساســية والنقــل يف       ــب وزي ــدي راجــي فاشــوال؛ ونائ ــا، باباتون نيجريي

والصـني)،   ٧٧هوان؛ وكـذلك ممثلـو تايلنـد (باسـم جمموعـة الــ       -مجهورية كوريا، كيم كيونغ
الحتاد األورويب، وملديف (باسم حتـالف الـدول اجلزريـة الصـغرية)، وسـلوفاكيا، وإسـرائيل،       وا

واليابــــان، والســــودان، والواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة، وماليزيــــا، وإكــــوادور، والفلــــبني،  
وغواتيمــاال، وســنغافورة، واهلنــد، ومدغشــقر، واإلمــارات العربيــة املتحــدة، والعــراق، وغانــا،   

__________ 

 ستصدر فيما بعد.  )١(  
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ــا، ومجهو ــا فاســو، وتيمــور    وتركي ــرويج، وبوركين ــال، والن ــا املتحــدة، ونيب ــة ترتاني ليشــيت، -ري
  وليسوتو.

ــة، املعقــودة يف     - ١٦ ــة الثالث ــة التحضــريية    ٢٦ويف اجللســة العام ــه، واصــلت اللجن متوز/يولي
التبادل العام لآلراء واستمعت إىل بيانـات أدىل ـا وزيـر اإلسـكان يف أنغـوال، برانكـا إسـربيتو        

ال عن ممثلي كل من مجهورية كوريا (باسم املـؤمتر الـوزاري آلسـيا واحملـيط اهلـادئ      سانتو، فض
بشأن اإلسكان والتنمية احلضرية) وسري النكـا، والسـنغال، وهـاييت، وزامبيـا، وجـزر القمـر،       

  ومالوي، وبنغالديش، والربازيل، والكرسي الرسويل، وبابوا غينيا اجلديدة.

يانــات أيضــا ممــثال منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان       ويف اجللســة نفســها، أدىل بب   - ١٧
  االقتصادي واللجنة الدولية للصليب األمحر.

ويف اجللســـة نفســـها أيضـــا، أدىل ببيانـــات ممـــثال الصـــندوق الـــدويل للتنميـــة الزراعيـــة   - ١٨
  ومنظمة العمل الدولية.

ببيانات أيضـا ممثلـو اللجنـة     متوز/يوليه، أدىل ٢٦ويف اجللسة العامة الثالثة، املعقودة يف   - ١٩
االقتصادية ألفريقيـا (باسـم اللجـان اإلقليميـة اخلمـس)، وبرنـامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات          
البشــرية (موئــل األمــم املتحــدة)، ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان، ومنظمــة األمــم     

املرأة (هيئة األمـم املتحـدة   املتحدة للطفولة، وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني 
  للمرأة).

ويف اجللسة نفسـها، أدىل ببيانـات ممثلـو املنظمـات غـري احلكوميـة التاليـة: فرقـة العمـل            - ٢٠
(باســم اموعــة الرئيســية  العامليــة (باســم اموعــة الرئيســية للســلطات احملليــة)؛ وجلنــة هــويرو 

للمــرأة)؛ ومنظمــة بــاكس رومانــا (باســم اموعــة الرئيســية لألطفــال والشــباب)؛ ورابطــة          
يف جامايكـا (باسـم اموعـة الرئيسـية      اتاملنتج اتالريفي النساءاملتقاعدين األمريكية؛ وشبكة 

ــة للخــدما      ــة الدولي ــة لســكان األكــواخ؛ واهليئ ــة الدولي ــة (باســم  للمــزارعني)؛ واملنظم ت العام
ــة       ــة مــن أجــل التنمي اموعــة الرئيســية للعمــال ونقابــام)؛ والــس العــاملي لألعمــال التجاري
املســتدامة (باســم اموعــة الرئيســية لقطــاع األعمــال التجاريــة والصــناعية)؛ ومعهــد لينكــولن   

خططـي املـدن   لسياسات األراضي؛ واالحتاد الدويل للمهندسني املعماريني؛ واجلمعيـة الدوليـة مل  
ــهادات القضــائية اخلاصــة         ــة لالجت ــة الوطني ــاليم؛ ومؤسســة أكســون جونســون؛ والرابط واألق
باملناطق احلضرية؛ ومنظمة أكشن إيـد للمعونـة؛ والتحـالف الـدويل للموئـل؛ واملنظمـة الدوليـة        

  للرؤية العاملية؛ ومنظمة حتالف املدن.
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  أعمال اللجنة الرئيسية  -حاء   
خالل الدورة الثالثة للجنة التحضريية، عقدت اللجنة الرئيسية [__] جلسـة والعديـد     - ٢١

  من املشاورات غري الرمسية.  

  [يستكمل الحقاً]
  

  اعتماد التقرير  -طاء   
متوز/يوليـه، عـرض املقـرر     ٢٧يف اجللسة العامة [__] للجنة التحضـريية، املعقـودة يف     - ٢٢

). واعتمـدت اللجنـة   A/CONF.226/PC.3/L.7جنـة التحضـريية (  مشروع تقرير الـدورة الثالثـة لل  
التحضريية مشروع التقرير عن أعمال دورا الثالثة، وأذنت للمقـرر بوضـع التقريـر يف صـيغته     

  بالتعاون مع األمانة، وذلك يف ضوء وقائع الدورة.   هائية،الن

  كمل الحقاً][يست
  

  مسائل أخرى  -يـــاء   
  [يستكمل الحقاً]  - ٢٣
  

  اختتام الدورة  -كاف   
متوز/يوليـه، أدىل ببيانـات ختاميــة كـل مــن     ٢٧يف اجللسـة العامـة [__]، املعقــودة يف     - ٢٤

ــة التحضــريية، وكــذلك       ــة (شــيلي) للجن ــرئيس املشــارك بالنياب الرئيســة املشــاركة (فرنســا) وال
  للمؤمتر. [يستكمل الحقاً]األمني العام 

وتـوىل اختتـام الـدورة الثالثـة للجنـة التحضـريية [الرئيسـة املشـاركة (فرنسـا) والـرئيس             - ٢٥
  املشارك بالنيابة (شيلي)].

  
  املقررات اليت اختذا اللجنة التحضريية  -الم   

متوز/يوليـه، اعتمــدت اللجنـة التحضـريية مشــروع     ٢٥ويف اجللسـة األوىل، املعقـودة يف    - ٢٦
ــادة      ــص املـ ــيح نـ ــؤمتر بتنقـ ــه املـ ــت فيـ ــرر أوصـ ــؤمتر     ٤مقـ ــت للمـ ــداخلي املؤقـ ــام الـ ــن النظـ مـ

)A/CONF.226/PC.3/L.4 جـدول األعمـال املؤقـت للمـؤمتر      )؛ ومشروع مقرر وافقت فيه علـى
)A/CONF.226/PC.3/L.1          وأوصـت باعتمـاده مـن قبـل املـؤمتر؛ ومشـروع مقـرر بشـأن طرائـق (

)؛ ومشـروع  A/CONF.226/PC.3/L.2عقد جلسات املائدة املستديرة الرفيعة املسـتوى للمـؤمتر (  
  ).A/CONF.226/PC.3/L.3مقرر بشأن تنظيم أعمال املؤمتر (

    [يستكمل الحقاً]
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  املرفق
 الوثائق الصادرة ألغراض الدورة الثالثـة للجنـة التحضـريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة          

  املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث)
  العنوان  الرمز

A/CONF.226/PC.3/1  جدول األعمال املؤقت املشروح  
A/CONF.226/PC.3/3     اجللســة املواضــيعية املعقــودة يف إطــار عمليــة املوئــل الثالــث بشــأن املشــاركة

  الذكية يف احلياة املدنية: مذكرة من األمانة

A/CONF.226/PC.3/4          االجتمــاع املواضــيعي للموئــل الثالــث بشــأن املنــاطق املتروبوليــة: مــذكرة
  األمانة  من

A/CONF.226/PC.3/5 اجتماع املوئل الثالث ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ: مذكرة من األمانة  

A/CONF.226/PC.3/6 احلضـري   للموئل الثالـث بشـأن املـدن املتوسـطة: النمـو      االجتماع املواضيعي
  وجتديد املناطق احلضرية: مذكرة من األمانة

A/CONF.226/PC.3/7      االجتماع املواضيعي للموئل الثالث بشأن الطاقـة املسـتدامة واملـدن: مـذكرة
  من األمانة

A/CONF.226/PC.3/8 االجتماع اإلقليمي األفريقي للموئل الثالث: مذكرة من األمانة  
A/CONF.226/PC.3/9 للموئــل الثالــث بشــأن متويــل التنميــة احلضــرية: حتــدي  االجتمــاع املواضــيعي

  األلفية: مذكرة من األمانة

A/CONF.226/PC.3/10 االجتماع اإلقليمي األورويب للموئل الثالث: مذكرة من األمانة  

A/CONF.226/PC.3/11      ــث بشــأن األمــاكن العامــة: مــذكرة مــن ــل الثال االجتمــاع املواضــيعي للموئ
  األمانة

A/CONF.226/PC.3/12        االجتماع املواضيعي للموئـل الثالـث بشـأن املسـتوطنات العشـوائية: مـذكرة
  من األمانة

A/CONF.226/PC.3/13          :اجتماع املوئـل الثالـث اإلقليمـي ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب
  مذكرة من األمانة

A/CONF.226/PC.3/L.1  جدول األعمـال املؤقـت ملـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين       ’’مشروع مقرر معنون
  ‘‘  باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث)

A/CONF.226/PC.3/L.2    ــون ــرر معن ــتديرة الر    ’’مشــروع مق ــدة املس ــات املائ ــد جلس ــق عق ــة طرائ فيع
املسـتوى ملــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين باإلســكان والتنميــة احلضــرية املســتدامة  

  ‘‘(املوئل الثالث)
A/CONF.226/PC.3/L.3   تنظـيم األعمـال املقتـرح ملـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين        ’’مشروع مقرر معنـون

  ‘‘مية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث)باإلسكان والتن
A/CONF.226/PC.3/L.4   النظـام الـداخلي املؤقـت ملـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين        ’’مشروع مقرر معنـون

  ‘‘باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث)
A/CONF.226/PC.3/INF/1 مذكرة معلومات للمشاركني  

 


