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اللجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة 
لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة 

 )الموئل الثالث(
 لثانيةالدورة ا
 2015نيسان/أبريل  16-14، بويني 

 جدبول األعمال  من 10البند 
 اعتماد تقرير اللجنة التحضيرية عن أعمال دورتها الثانية

المستدامة  التنمية الحضريةو اللجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة لإلسكان  مشروع تقرير
 )الموئل الثالث( عن أعمال دورتها الثانية

 بوج )السنغال(المقرر: السيد مامادو م
 مقدمة -أواًل 

ادلؤرخ  69/226، بوالقرار 2012كانون األبول/ديسمرب   21ادلؤرخ  67/216ر اجلمعية العامة عماًل بقرا -1
، عقدت اللجنة التحضيية دلؤمتر األمم ادلتحدة لإلسكان بوالتنمية احلضرية 2104كانون األبول/ديسمرب   19

يف مكتب األمم  2015نيسان/أبريل  16إىل  14من  ة خالل الفًتةادلستدامة )ادلوئل الثالث( دبورهتا الثاني
 [ اجتماعات لفريقها العامل.ةادلتحدة يف نيبوي. بوعقدت اللجنة ]ست[ جلسات عامة بو ]أربع

 تنظيم العمل -ثانياً 
 الدورةافتتاح  -ألف 

 14ي  وويييو )فرنسا(، الرئي  ادلاار  للجنة التحضيية، الدبورة الثانية يو  الثالاا،، ت مي تتحاف -2
ضرية بواسإسكان )إكوادبور(، رئيسًة التنمية احل ةاللجنة ماريا دبواريت، بوزير  بومن مث انتخبت. 2015نيسان/أبريل 

 مية احلضرية بواسإسكان )إكوادبور(.للتن الوزير السابق ،و أبولستيامااركًة لتحل زلل دييج

األمم  بوألقيت بيانات افتتاحية من جانب الرئيسني ادلااركني للجنة التحضيية، بواألمني العا  دلؤمتر -3
ادلتحدة لإلسكان بوالتنمية احلضرية ادلستدامة )ادلوئل الثالث( بوبوزير األراضي بواسإسكان بوالتنمية احلضرية يف كينيا، 

 بصفتو شلثالً للبلد ادلضيف.
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 أعضاء المكتب انتخاب -باء 
نا إيلي 2015نيسان/أبريل  14انتخبت اللجنة التحضيية يف جلستها العامة األبوىل ادلعقودة يف  -4

ا كوربوزي )ىنغاريا(، بوجيمي سيلفا )شيلي( نائبة للرئي  اكيا( نائبة للرئي  لتحل زلل كساب)سلوف زبولغايوفا
 بورهتا الثانية على النحو التايل:تحل زلل باربارا ريتااردز )شيلي(. بوىكذا ياكل أعضا، مكتب اللجنة يف دل

 الرئيسان ادلااركان:
 ماريا دبواريت )إكوادبور(

 )فرنسا( ميي  ووييي
 نواب الرئي :
 )سلوفاكيا( زبولغايوفاإيلينا 

 ر )يااد(اإيريك ميانغ
 جيمي سيلفا )شيلي(

 بوفا )اجلمهورية التايكية(ي ولدانييال ورامب
 ر  )أدلانيا(فورف –ر ودييانيا ربو 

 بورنومو أ. شاندرا )إندبونيسيا(
 عني أيضاً مقرراً(بو ) بوج )السنغال(مامادبو م

 مارات العربية ادلتحدة(ماجد حسن السويدي )اسإ
 إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل -جيم 

جدبول أعمال دبورهتا الثانية، استنادًا إىل جدبول اعتمدت اللجنة التحضيية يف جلستها العامة األبوىل  -5
 ، على النحو التايل:(A/CONF.226/PC.2/1)األعمال ادلؤقت 

 افتتاح الدبورة. - 1
 انتخاب أعضا، ادلكتب. - 2
 إقرار جدبول األعمال بوبرنامج العمل. - 3
 األعمال التحضيية للمؤمتر. - 4
 ادلسائل التنظيمية: - 5

 النظا  الداخلي ادلؤقت للمؤمتر؛ )أ(
يرييبات اعتماد اجملموعات الرئيسية بوويىا من اجلهات ادلعنية بومااركتها يف العملية  )ب(

تنمية احلضرية ادلستدامة )ادلوئل التحضيية بويف مؤمتر األمم ادلتحدة لإلسكان بوال
 الثالث(.

التقد  احملرز حىت اآلن يف ينفيذ نتائج مؤمتر األمم ادلتحدة الثاين للمستوطنات البارية )ادلوئل  - 6
 الثاين( بويف جدبول األعمال احلضري اجلديد.

 يرييبات الدبورة الثالثة للجنة التحضيية. - 7
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 مسائل أخرى. - 8
 لجنة التحضيية عن أعمال دبورهتا الثانية.اعتماد يقرير ال - 9
 اختتا  الدبورة. - 10

، اسإداريةبو  التاغيليةفريقها العامل ادلعين بادلسائل ينظر قررت اللجنة التحضيية أن يف نف  االجتماع، بو  -6
 (،مؤمتراألعمال التحضيية لل) 4البنود التالية من جدبول األعمال: البند  يفبوالذي أُنائ يف دبورهتا األبوىل، 

يرييبات اعتماد )ب( ) 5 بوالبند، (A/CONF.226/PC.2/2النظا  الداخلي ادلؤقت للمؤمتر، الوايقة )أ( ) 5البند بو 
اجملموعات الرئيسية بوويىا من اجلهات ادلعنية بومااركتها يف العملية التحضيية بويف مؤمتر األمم ادلتحدة 

يرييبات الدبورة ) 7، بوالبند (A/CONF.226/PC.2/3، الوايقة لث(لإلسكان بوالتنمية احلضرية ادلستدامة )ادلوئل الثا
. بوعينت اللجنة التحضيية أيضًا نائبة الرئي  األربعة جتماعاتاال خالل فًتة انعقاد( الثالثة للجنة التحضيية

 رئيسة للفريق العامل.فورفر  )أدلانيا(  -دجرييانيا ربو 

 المسائل التنظيمية -دال 
منظمة وي حكومية بورلموعات  33حضيية يف جلستها العامة األبوىل يف قائمة يضم نظرت اللجنة الت -7

لعملية التحضيية بوادلوئل الثالث لمااركة يف اباكل خاص لرئيسية أخرى أبوصت األمانة باعتمادىا 
(A/CONF.226/PC.2/4) قدمو الرئيسان ادلااركان سيتم عن طريقو اعتماد ىذه  ذي صلةماربوع مقرر يف ، بو
. بواعتمدت اللجنة ماربوع ادلقرر. بوألقيت بيانات عن (A/CONF.226/PC.2/L.1)بوالثالاني  ةنظمات الثالاادل
 نظا  من جانب شلثلي األرجنتني، بواجل ائر، بومصر، بواالحتاد الربوسي، بوجنوب أفريقيا. اطنق

 الحضور -هاء 
م ادلتحدة بودبول أعضا، يف [ دبولة عضو يف األم...حضر الدبورة الثانية للجنة التحضيية شلثلو ]. -8
 يف منظومة بومنظمات منضويةة أيضًا شلثلو منظمات حكومية دبولية بوحضر الدبور  .وكاالت ادلتخصصةال

األمم ادلتحدة، بومنظمات وي حكومية، بورلموعات رئيسية أخرى. بويرد قائمة بادلااركني يف الوايقة 
A/CONF.226/PC.2/INF.1.(1)

  
 مراألعمال التحضيرية للمؤت -واو 

قد  األمني العا  للمؤمتر يف اجللسة العامة األبوىل يقريرًا عن األناطة اليت اضطلعت هبا األمانة حتضياً  -9
 بوافتتاح ادلؤمتر.  2015ادلقرر القيا  بو يف الفًتة ما بني نيسان/أبريل  بوقد  أيضاً نبذة سلتصرة عن العملللمؤمتر. 

ائج مؤتمر األمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية )الموئل التقدم المحرز حتى اآلن في تنفيذ نت -زاي 
 الثاني( وفي جدول األعمال الحضري الجديد

 14من جدبول األعمال يف جلستها العامة األبوىل ادلعقودة يو   6نظرت اللجنة التحضيية يف البند  - 10
بارية )موئل األمم ادلتحدة( بوشلثل لربنامج نيسان/أبريل. بوقد  مخسة شلثلني لربنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات ال

عية جلدبول أصدرهتا ىيئات منظومة األمم ادلتحدة يتعلق بستة رلاالت موضو  بورقة قضايا 22 األمم ادلتحدة للبيئة
ادلدن الصاحلة للحياة؛ بوالتنمية ادلكانية؛ بواألطر  -الوئا  االجتماعي بواسإنصاف : األعمال احلضري اجلديد

 احلضري بواخلدمات األساسية. بواسإسكانتصاد احلضري؛ بواسإيكولوجيا احلضرية بوالبيئة؛ احلضرية؛ بواالق
                                                           

 يصدر فيما بعد.(  1)
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بوخالل اجللسة ذاهتا، أدىل ببيانات باأن نقاط النظا  شلثلو كل من الربازيل بوبنغالديش بومصر  -11
 بوالواليات ادلتحدة األمريكية.

لوجهات النظر شلثل مصر )بالنيابة عن  ، أدىل ببيان باأن التبادل العا بوخالل اجللسة نفسها أيضاً  -12
، نائب بوزير التخطيط احلضري يف ادلكسيك .بوالصني(، بوسعادة السيد إليخاندربو نييتو إنريكي  77رلموعة الـ 

 )بالنيابة عن رلموعة دبول أمريكا الاليينية بوالكارييب( بوشلثل االحتاد األبوربوي.
، أدىل ببيانات سعادة السيد موريو وي، بوزير لأبرينيسان/ 14بوخالل اجللسة العامة الثانية ادلنعقدة يف  -13

األشغال بواسإسكان يف جامايكا؛ بوسعادة السيد سا  إصلوال، بوزير الدبولة لإلسكان يف أبووندا؛ بوسعادة السيدة 
بوسعادة السيد كي ابوربو إياي، نائب بوزير األراضي  ماريا دبواريت، بوزيرة التنمية احلضرية بواسإسكان يف إكوادبور؛

بواذلياكل األساسية بوينمية ىوكايدبو يف اليابان؛ بوشلثلو كل من كينيا، بوليسويو، بوالواليات ادلتحدة األمريكية؛ 
بوسعادة السيد اليخاندربو نييتو إنريكي ، نائب بوزير التخطيط احلضري يف ادلكسيك؛ بوشلثلو كل من يركيا، 

التايكية، بوسنغافورة، بوشيلي، بوفنلندا، بوأندبونيسيا، بوإسرائيل، بوزامبيا، بوالنربويج، بواألرجنتني، بواجلمهورية 
 بوميامنار، بوفرنسا، بواالحتاد الربوسي، بوبوركينا فاسو.

 الرابطة العادلية للمدن الكربى. -بوخالل اجللسة نفسها، أدىل ببيان منظمة ميًتبوبولي  وي احلكومية  -14
، أدىل ببيانات شلثلو كل من باراوواي، لأبرينيسان/ 15ادلنعقدة يف الثالثة لعامة بوخالل اجللسة ا -15

 بونيجييا، بوالربازيل، بوبورندي، بوكوبا؛ بوسعادة السيدة زبو كويا فريديريك ، نائبة بوزير ادلستوطنات البارية يف
ند، بومجهورية فن بويال البوليفارية، فريقيا الوسطى، بويايلأن انيا ادلتحدة؛ بومجهورية جنوب أفريقيا؛ بوشلثلو مجهورية ي

بونيبال، بومدواقر، بوالبحرين؛ بوسعادة السيد سلتار عبد الكرمي آد ، بوزير الدبولة لاؤبون البيئة بوالغابات بوالتنمية 
العمرانية يف السودان؛ بوسعادة السيدة زبو كويا فريديريك ، نائبة بوزير ادلستوطنات البارية يف جنوب أفريقيا 

 بول األعضا، يف االحتاد األفريقي(.)بالنيابة عن الد
بوخالل اجللسة نفسها، أدىل ببيانات شلثلو كل من ادلنظمة العادلية لألرصاد اجلوية، بومنظمة العمل  -16

الدبولية، بواجملل  االقتصادي بواالجتماعي آلسيا بواحمليط اذلادئ )بالنيابة عن اللجان اسإقليمية اخلم  التابعة 
 وذية العادلي.لألمم ادلتحدة( بوبرنامج األ

، أدىل ببيانات ادلنظمات وي احلكومية التالية: ادلنظمة الدبولية للرؤية أيضاً  بوخالل اجللسة نفسها -17
 ةالرئيسي اجملموعةبالنيابة عن  يضاً بواألقاليم، بومنظمة باك  ربومانا )أالعادلية، بواجلمعية الدبولية دلخططي ادلدن 

 ئل، بومنظمة ادلدن بواحلكومات احمللية ادلتحدة.و ف الدبويل للمألطفال بوالاباب(، بواالئتالل
 ، أدىل ببيان شلثل يااد.أبريل/نيسان 15ادلنعقدة يف الرابعة بوخالل اجللسة العامة  -18
 بوىيئةبوخالل اجللسة نفسها، أدىل ببيان شلثلو كل من منظمة التعابون بوالتنمية يف ادليدان االقتصادي،  -19

ألمم ل ألوذية بوال راعةا، بومنظمة )ىيئة األمم ادلتحدة للمرأة( متكني ادلرأةبو سني األمم ادلتحدة للمسابواة بني اجلن
 .ادلتحدة
، أدىل ببيانات ادلنظمات وي احلكومية التالية: ادلنظمة الدبولية دلوئل من بوخالل اجللسة نفسها أيضاً  -20

ندسني ادلعماريني، بوجلنة ىوايربو، أجل البارية، بواالحتاد الدبويل لعمال البنا، بوالنجارة، بواالحتاد الدبويل للمه
، بوالرابطة األمريكية للتخطيط، بومنتدى زلًتيف ادلوئل"، Action Aid" العمل من أجل يقدمي ادلعونة بومنظمة

 بوادلؤسسة العادلية جملل  ادلستقبل، بواالحتاد األبوربوي لسائقي الدراجات.
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 ستكمل فيما بعد[]يُ 
 مسائل أخرى -حاء

 [ستكمل فيما بعد]يُ  -21
 تقرير الفريق العامل المعني بالمسائل اإلدارية والتشغيلية -طاء

يقريرًا عن رئي  الفريق العامل ادلعين بادلسائل اسإدارية بوالتاغيلية  قد ]خالل اجللسة العامة السادسة،  -22
ستكمل فيما يُ ] .انعقاد الدبورة الثانية[فًتة نتائج مناقاات الفريق. بوقد عقد الفريق العامل أربع جلسات خالل 

 بعد[
 اعتماد تقرير اللجنة التحضيرية بشأن أعمال دروتها الثانية -ياء

، قد  ادلقرر ماربوع يقرير الدبورة الثانية نيسان/أبريل 16]خالل اجللسة العامة السادسة ادلنعقدة يف  -23
. بواعتمدت اللجنة [يةبوبورقة وي رمس] A/CONF.226/PC.2/L.3للجنة التحضيية على النحو الوارد يف الوايقة 

أعمال دبورهتا الثانية بوأِذنت للمقرر بوضع الصيغة النهائية للتقرير بالتعابون مع  عن يقريرالتحضيية ماربوع 
 .األمانة يف ضو، زلضر أعمال الدبورة[

 اختتام الدورة -كاف
لرئيستان ، أدىل ببيانات ختامية انيسان/أبريل 16]خالل جلستها العامة السادسة ادلنعقدة يف  -24

 للجنة التحضيية بواألمني العا  للمؤمتر[. ادلااركتان
 ي  وويييي أعمال الدبورة الثانية للجنة التحضيية الرئيسة ادلااركة ]ماريا دبواريت )إكوادبور(/م تبواختتم -25

 )فرنسا([[
 المقررات التي اعتمدتها اللجنة التحضيرية -الم

لرئيسية في مؤتمر األمم المتحدة مجموعات االغيرها من و  اعتماد المنظمات غير الحكوميةمقرر بشأن 
 التحضيرية وعمليته لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة )الموئل الثالث(

باأن اعتماد ادلنظمات وي   A/CONF.226/PC.2/L.1اعتمدت اللجنة التحضيية ماربوع ادلقرر -26
ألمم ادلتحدة لإلسكان بوالتنمية احلضرية ادلستدامة )ادلوئل الرئيسية يف مؤمتر ا موعاتاجملويىا من احلكومية بو 

 الثالث( بوعمليتو التحضيية.
 ستكمل فيما بعد[]يُ  -27
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 المرفق
مؤتمر األمم المتحدة لإلسكان والتنمية الحضرية ل للجنة التحضيريةالوثائق الصادرة للدورة الثانية 

 المستدامة )الموئل الثالث(

A/CONF.226/PC.2/1  - بول األعمال ادلؤقت بوالاربوحجد 
A/CONF.226/PC.2/2 - ادلتحدة لإلسكان بوالتنمية احلضرية دلؤمتر األمم  نظا  الداخلي ادلؤقتماربوع ال
 ادلستدامة )ادلوئل الثالث(
A/CONF.226/PC.2/3 -  يف العملية بومااركتها الرئيسية بوويىا من اجلهات ادلعنية اجملموعات يرييبات اعتماد

 مؤمتر األمم ادلتحدة لإلسكان بوالتنمية احلضرية ادلستدامة )ادلوئل الثالث(بويف التحضيية 
A/CONF.226/PC.2/4 -  يف العملية بومااركتها الرئيسية بوويىا من اجلهات ادلعنية اجملموعات يرييبات اعتماد

 مؤمتر األمم ادلتحدة لإلسكان بوالتنمية احلضرية ادلستدامة التحضيية بويف
A/CONF.226/PC.2/L.1 -  يف ادلنظمات وي احلكومية بوويىا من اجملموعات الرئيسية اعتماد  :قررادلماربوع
بوعمليتو  مؤمتر األمم ادلتحدة لإلسكان بوالتنمية احلضرية ادلستدامة )ادلوئل الثالث( العملية التحضيية بويف

 التحضيية
A/CONF.226/PC.2/L.2 -  ؤمتر األمم الثالثة للجنة التحضيية دليواريخ بومكان عقد الدبورة  :قررادلماربوع

مؤمتر التحضيية بويواريخ بومكان عقد  بوعمليتو ادلتحدة لإلسكان بوالتنمية احلضرية ادلستدامة )ادلوئل الثالث(
 األمم ادلتحدة لإلسكان بوالتنمية احلضرية ادلستدامة )ادلوئل الثالث(

 ستكمل فيما بعد[]يُ 
___________ 


