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 الشروح
 افتتاح المؤتمر -١

يُعقد مؤدتر األمم ادلتحدة ادلعين باإلسكان والتنمية احلضرية ادلستدامة )ادلوئل الثالث( يف بيت الثقافة  -7
( بكويتو، ويفتتح الساعة Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carriónاإلكوادوري بنخامني كاريون )

من النظام الداخلي ادلؤقت للمؤدتر  77. وتنص ادلادة 0276تشرين األول/أكتوبر  77يوم االثنني  من 22/72
يفتتح األمني العام لألمم ادلتحدة أو، يف حالة غيابو، أي عضو من األمانة أن ( على A/CONF.226/2)انظر 

 4/0276للمقرر  نتخب رئيسو. ووفقاً يسميو لذلك الغرض، اجللسة األوىل للمؤدتر، ويتوىل رئاسة ادلؤدتر إىل أن ي
 07إىل  05و اللجنة التحضريية للمؤدتر يف دورهتا الثالثة ادلعقودة يف سورابايا بإندونيسيا يف الفًتة من ختذتالذي ا

، ادلرفق األول(، تستمع اجللسة الرمسية االفتتاحية للمؤدتر إىل بيانات A/CONF.226/PC.3/24) 0276دتوز/يوليو 
رئيس ادلؤدتر، واألمني العام لألمم ادلتحدة، ورئيس اجلمعية العامة، ورئيس اجمللس االقتصادي ل من كيديل هبا  

لمجموعات الرئيسية واجلهات ادلعنية لواالجتماعي، واألمني العام للمؤدتر، وممثل للسلطات احمللية، وممثل 
 األخرى. 

 انتخاب الرئيس -٢
من بني ممثلي الدول  ؤقت للمؤدتر على أن ينتخب ادلؤدتر رئيساً من النظام الداخلي ادل 6تنص ادلادة  -0

على أن جترى رتيع االنتخابات باالقًتاع السري، ما مل يقرر ادلؤدتر، يف حالة عدم  44ادلشاركة. وتنص ادلادة 
وجود أي اعًتاض، عدم إجراء اقًتاع مىت ما كان ىناك مرشح متفق عليو أو كانت ىناك قائمة مرشحني متفق 

 )إكوادور( رئيسا للمؤدتر. عليها. وقد جرت العادة على أن يُنتخب رئيس وفد الدولة ادلضيفة
 اعتماد النظام الداخلي -٣

من النظام الداخلي ادلؤقت، يعتمد ادلؤدتر نظامو الداخلي يف جلستو األوىل. ويُوصى  78للمادة  وفقاً  -3
، واليت نقحتها 72/072مد ادلؤدتر نظامو الداخلي ادلؤقت بصيغتو اليت أقرهتا اجلمعية العامة يف قرارىا تبأن يع

، ادلرفق A/CONF.226/PC.3/24تو يف دورهتا الثالثة )ختذالذي ا 7/0276اللجنة التحضريية للمؤدتر يف مقررىا 
 األول(.
 الوثائق

 (A/CONF.226/2داخلي ادلؤقت للمؤدتر )مذكرة من األمانة العامة حتيل هبا النظام ال
 إقرار جدول األعمال -٤

من النظام الداخلي ادلؤقت، يقوم ادلؤدتر يف جلستو األوىل بإقرار جدول أعمالو الذي  78للمادة  وفقاً  -4
يكون مشروُعو، إىل أن يتم ىذا اإلقرار، جدول األعمال ادلؤقت للمؤدتر. ويُعرض جدول األعمال ادلؤقت 

(A/CONF.226/1 ) 0/0276للموافقة عليو، بصيغتو اليت أوصت هبا اللجنة التحضريية يف مقررىا على ادلؤدتر 
 ، ادلرفق األول(.A/CONF.226/PC.3/24يف دورهتا الثالثة ) ختذتوالذي ا
 الوثائق

 (A/CONF.226/1جدول األعمال ادلؤقت )
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 تخاب أعضاء المكتب ما عدا الرئيسان -٥
من النظام الداخلي ادلؤقت على أن ينتخب ادلؤدتر، مــن بيــن ممثلــي الــدول ادلشًتكــة،  6ادلادة  تنص -5

للرئيس حبكم الوظيفة من البلد  واحداً  للرئيس وكذلك نائباً  نائباً  74أعضاء ادلكتب التاليني من غري الرئيس: 
. ويُنتخب ىؤالء األعضاء الرمسيون على 46للمادة  اً للجنة الرئيسية ادلنشأة وفق ، ورئيساً عاماً  ادلضيف، ومقرراً 

. وجيوز للمؤدتر أن ينتخب آخرين لعضوية 77للمادة  أساس ضمان الطابع التمثيلي للمكتب، ادلكون وفقاً 
 ادلكتب ممن يرى ذلم ضرورة ألداء مهامو.

 يئات الفرعية ومسائل تنظيمية أخرتنظيم األعمال، بما في ذلك إنشاء اله -٦
 72/072و 0274كانون األول/ديسمرب   79ادلؤرخ  69/006عت اجلمعية العامة، يف قراريها شج -6

 ، الدول األعضاء على ادلشاركة يف ادلؤدتر على أعلى مستوى ممكن.0275كانون األول/ديسمرب   00ادلؤرخ 
دتو يف الذي اعتم 4/0276وقد بتت اللجنة التحضريية للمؤدتر يف شأن تنظيم أعمالو، يف مقررىا  -7

 ، ادلرفق األول(.A/CONF.226/PC.3/24دورهتا الثالثة )
من األحكام ادلتعلقة بتنظيم األعمال، مبا يف ذلك إنشاء اذليئات  ويتضمن النظام الداخلي عدداً  -8

الفرعية ومسائل تنظيمية أخرى. وسُتعرض على ادلؤدتر مذكرٌة من األمانة العامة بشأن ادلسائل التنظيمية 
 ألعمال ادلؤدتر. مقًتحاً  زمنياً  الً ة، تتضمن جدو واإلجرائي
 الوثائق

 (A/CONF.226/3مذكرة من األمانة العامة بشأن ادلسائل التنظيمية واإلجرائية )
 وثائق تفويض الممثلين لدى المؤتمر -٧
 تعيين أعضاء لجنة وثائق التفويض (أ)

من النظام الداخلي ادلؤقت على أن تُعنين يف بداية ادلؤدتر جلنة لوثائق التفويض تتألف من  4ادلادة  تنص -9
تسعة أعضاء. ويستند تكوينها إىل نفس األساس الذي يقوم عليو تكوين جلنة وثائق التفويض يف اجلمعية العامة 

 لألمم ادلتحدة يف دورهتا احلادية السبعني.
 ق التفويضتقرير لجنة وثائ )ب(

من النظام الداخلي ادلؤقت، تفحص اللجنة وثائق تفويض ادلمثلني وتقدم تقريرىا إىل  4للمادة  وفقاً  -72
على أن تقدم وثائق تفويض ادلمثلني وأمساء ادلمثلني ادلناوبني وادلستشارين إىل  3ادلؤدتر دون إبطاء. وتنص ادلادة 

ؤدتر مبا ال يقل عن أسبوع، إن أمكن. وتصدر وثائق التفويض إما عن أمانة ادلؤدتر قبل ادلوعد احملدد الفتتاح ادل
رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية، أو يف حالة االحتاد األورويب، من جانب رئيس ادلفوضية 

 األوروبية.
 المناقشة العامة -٨

ت عامة، على أساس جلستني يف ، يتألف ادلؤدتر من ذتاين جلسا69/006لقرار اجلمعية العامة  وفقاً  -77
ُكلن يوم ابتداء من   22/78إىل  22/75، ومن الساعة 22/73إىل الساعة  22/72اليوم، تُعقدان من الساعة 

 تشرين األول/أكتوبر. 02حىت يوم اخلميس و تشرين األول/أكتوبر  77يوم االثنني 
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، A/CONF.226/PC.3/24هتا الثالثة )اللجنة التحضريية يف دور  ختذتوالذي ا 4/0276للمقرر  ووفقاً  -70
، مبوجب ادلراسم ادلرفق األول(، توضع قائمة ادلتكلمني يف ادلناقشة العامة على أساس األولوية دلن يطلب أوالً 

احلكومات أواًل، يليهم رؤساء الوفود اآلخرون. ويُدرج االحتاد األورويب يف و ادلعتادة اليت تكفل تكلُّم رؤساء الدول 
 دقائق لكل بيان.  5قائمة ادلتكلمني بصفتو مراقباً. وحتدد مدة 

ة إذا مسح الوقت، دون أن يشكل وجيوز دلمثلي ادلنظمات التالية أن يدلوا ببيانات يف ادلناقشة العام -73
ادلنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى اليت تلقت دعوة دائمة من اجلمعية العامة للمشاركة  ذلك سابقة:

من النظام الداخلي  62بصفة مراقب يف دورات وأعمال رتيع ادلؤدترات الدولية اليت تُعقد حتت رعايتها )ادلادة 
ادلنظمات احلكومية الدولية األخرى )ادلادة و (؛ 67خصصة وادلنظمات ذات الصلة )ادلادة الوكاالت ادلتو ادلؤقت(؛ 

السلطات و (؛ 66األعضاء ادلنتسبون للجان اإلقليمية )ادلادة و (؛ 63ىيئات األمم ادلتحدة ادلهتمة )ادلادة و (؛ 60
 (.65ادلنظمات غري احلكومية )ادلادة و (؛ 64احمللية )ادلادة 

من النظام الداخلي ادلؤقت على أنو ال جيوز ألي شخص أن يلقي كلمة أمام ادلؤدتر  02وتنص ادلادة  -74
 على إذن من الرئيس. وتكون األمانة مسؤولة عن وضع قائمة بأمساء ادلتكلمني. دون احلصول مسبقاً 

 وسُتدرج موجزات اجللسات العامة يف تقرير ادلؤدتر. -75
 رةجلسات المائدة المستدي -٩

يتضمن ادلؤدتر ست جلسات مائدة مستديرة رفيعة ادلستوى تُعقد  69/006لقرار اجلمعية العامة  وفقاً  -76
يف وقت متزامن مع اجللسات العامة، عدا خالل اجللستني العامتني االفتتاحية واخلتامية، ويكون برنارلها كالتايل: 

تشرين  78والثالثاء ؛ 22/78 الساعة إىل 22/75من الساعة  ،أكتوبرتشرين األول/ 77االثنني 
؛ واألربعاء 22/78إىل الساعة  22/75ومن الساعة  22/73إىل الساعة  22/72، من الساعة األول/أكتوبر

إىل الساعة  22/75ومن الساعة  22/73إىل الساعة  22/72تشرين األول/أكتوبر، من الساعة  79
 .22/73إىل الساعة  22/72ة تشرين األول/أكتوبر، من الساع 02؛ واخلميس 22/78
، A/CONF.226/PC.3/24تو اللجنة التحضريية يف دورهتا الثالثة )ختذالذي ا 0/0276للمقرر  ووفقاً  -77

ادلرفق األول(، تركز جلسات ادلائدة ادلستديرة الرفيعة ادلستوى على حتديد إجراءات ملموسة من أجل تنفيذ اخلطة 
الشراكات العادلية من أجل حتقيق التنمية احلضرية ادلستدامة. وتتناول  احلضرية اجلديدة هبدف مواصلة تعزيز

لئال يتخّلف أحد عن الركب: ادلناطق احلضرية  - 7اجللسات الست ادلواضيع التالية: جلسة ادلائدة ادلستديرة 
رة على الصمود ادلدن السليمة إيكولوجيا والقاد - 0ودورىا يف حتقيق الشمول والرخاء؛ جلسة ادلائدة ادلستديرة 
السكن ادلالئم وادليسور التكلفة؛ جلسة ادلائدة  - 3أمام الظواىر ادلناخية والكوارث؛ جلسة ادلائدة ادلستديرة 

تنفيذ اخلطة احلضرية  - 5التكامل بني التخطيط االسًتاتيجي واإلدارة؛ جلسة ادلائدة ادلستديرة  - 4ادلستديرة 
دتويل التنمية احلضرية  - 6رتيع اجلهات الفاعلة؛ جلسة ادلائدة ادلستديرة  اجلديدة على رتيع ادلستويات ومبشاركة

 ادلستدامة. 
واآلخر من بلد متقدم النمو،  مٍ بلد نا وسيشًتك يف رئاسة كل جلسة رئيسان مشاركان، أحدمها من -78

بالتشاور مع اجملموعات  احلكومات والوزراء ادلشاركني يف ادلؤدتر،و يعينهما رئيس ادلؤدتر من بني رؤساء الدول 
اإلقليمية. وسيحدد األمني العام للمؤدتر، بالتشاور مع مكتب اللجنة التحضريية، أربعة أعضاء يف حلقة النقاش  

 لكل جلسة.  كحد أقصى وميسراً 
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وُتستهّل كل جلسة ببيانني يُديل هبما الرئيسان. ويقدم الرئيسان موجزات شفوية للجلسات أثناء  -79
 ادلوجزات يف التقرير النهائي للمؤدتر. رتيعمة اخلتامية، وُتدرج اجللسة العا

مشاركة أصحاب ادلصلحة ادلتعّددين، وسيكون باب  وستّتسم اجللسات بالطابع التفاعلي القائم على -02
من ممثلي ادلراقبني والكيانات ذات  75دلمثلي رتيع الدول ادلشاركة، ولعدد أقصاه  ادلشاركة يف كل منها مفتوحاً 

من ممثلي  6الصلة التابعة دلنظومة األمم ادلتحدة وغريىا من ادلنظمات احلكومية الدولية ادلعتمدة، وعدد أقصاه 
. وُتشجنع ادلعنينيحة من ممثلي اجملموعات الرئيسية وسائر أصحاب ادلصل 6السلطات احمللية، وعدد أقصاه 

لسات على أعلى اجلالدول ادلشاركة يف ادلؤدتر وغريىا من اجلهات ادلشاركة على احلرص على أن يكون دتثيلها يف 
 مستوى ممكن. وجيوز أن يرافق كل مشارك مستشار واحد.

رؤساء الدول أو  ودُتنح األولوية يف ترتيب أخذ الكلمة، وفقًا لتقدير الرئيسني، للمتكلمني على مستوى -07
بأنو لن  احلكومات أو ادلستوى الوزاري، يليهم ادلمثلون الرفيعو ادلستوى للجهات األخرى صاحبة ادلصلحة، علماً 

كفالة  بأمساء ادلتكلمني. وينبغي أن يراعى يف جلسات ادلائدة ادلستديرة العمل على تكون ىناك قائمة معّدة سلفاً 
أقصى قدر دلشاركة وادلتكلمني من اجلهات األخرى صاحبة ادلصلحة. وإلتاحة التوازن بني ادلتكلمني من الدول ا

  تتجاوز مدة ادلداخلة ثالث دقائق.المن ادلشاركة، ينبغي أ
 اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر -١١

بأن تصدر عن ادلؤدتر وثيقة ختامية موجزة زلددة األىداف  67/076قضت اجلمعية العامة، يف قرارىا  -00
خطة عمل ”عية وعملية ادلنحى جتدد االلتزام العادلي باإلسكان والتنمية احلضرية ادلستدامة ودعمهما وتنفيذ تطل

 “.جديدة للتنمية احلضرية
 الوثائق

 (A/CONF.226/4مذكرة من األمانة العامة حتيل هبا مشروع الوثيقة اخلتامية للمؤدتر )
 اعتماد تقرير المؤتمر -١١

 عن أنشطتو، ويعّد ادلقرر العام مشروع ىذا التقرير ويقدمو إىل ادلؤدتر للموافقة عليو. ادلؤدتر تقريراً  يعتمد -03
 الوثائق

 مشروع تقرير ادلؤدتر
 اختتام المؤتمر -١٢

، A/CONF.226/PC.3/24اختذتو اللجنة التحضريية يف دورهتا الثالثة ) الذي 4/0276للمقرر  وفقاً  -04
تشرين  02 اخلميساجللسة العامة اخلتامية اليت تُعقد بعد ظهر يوم  نهىتوقع أن تُ يُ ادلرفق األول( 

 األول/أكتوبر، بعرض التقرير عن جلسات ادلائدة ادلستديرة الرفيعة ادلستوى الست.
_____________________ 


