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*1611698*  

اللجنـــة التحضـــريية ملـــؤمتر األمـــم املتحـــدة  
املعــــــين باإلســــــكان والتنميــــــة احلضــــــرية 

  املستدامة (املوئل الثالث)
  الدورة الثالثة

  ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧-٢٥سورابايا، إندونيسيا، 
  *األعمال املؤقت(د) من جدول  ٥البند 

مســـائل تنظيميـــة: مشـــروع تنظـــيم األعمـــال     

  املقترح للمؤمتر
      

  مشروع مقرر مقدم من رئيسي اللجنة التحضريية    
    

تنظيم األعمال املقترح ملـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين باإلسـكان والتنميـة احلضـرية            
  املستدامة (املوئل الثالث)  

  
املتحدة املعين باإلسكان والتنميـة احلضـرية املسـتدامة    إن اللجنة التحضريية ملؤمتر األمم   

  .(املوئل الثالث) تقرر أن جيرى تنظيم املؤمتر وفقا لتنظيم األعمال الوارد يف مرفق هذا املقرر
  

  
  

  *  A/CONF.226/PC.3/1.  
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  املرفق  

تنظيم األعمال املقترح ملـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين باإلسـكان والتنميـة احلضـرية            
  املستدامة (املوئل الثالث)

  
ــة       - ١ ــة العامـ ــراري اجلمعيـ ــتنادا إىل قـ ــذكرة اسـ ــذه املـ ــواردة يف هـ ــات الـ ــدمت املقترحـ قُـ

، وكــذلك مــن خــالل إجــراء مشــاورات وثيقــة مــع البلــد املضــيف         ٧٠/٢١٠و  ٦٩/٢٢٦
تنميـــة احلضـــرية املســـتدامة التحضـــريية ملـــؤمتر األمـــم املتحـــدة لإلســـكان وال ومكتـــب اللجنـــة 

  الثالث).  (املوئل
    

  انتخاب أعضاء املكتب    -  أوال  

ينتخب املؤمتر رئيسـه وأعضـاء املكتـب اآلخـرين وفقـاً لنظامـه الـداخلي. وكمـا تـنص            - ٢
الـدول املشـتركة أعضــاَء   مـن النظـام الـداخلي املؤقــت، ينتخـب املـؤمتر مـن بــني ممثلـي         ٦املـادة  

ونائبا للرئيس مـن البلـد املضـيف حبكـم منصـبه،       ،) أ(نائبا للرئيس ١٤و  ،املكتب التالني: رئيسا
وينتخــب هــؤالء األعضــاء  .٤٦ومقــررا عامــا، ورئــيس اللجنــة الرئيســية املنشــأة وفقــا للمــادة   

. وللمـؤمتر أن  ١١الرمسيون على أساس ضمان الطابع التمثيلي للمكتـب، املكـون وفقـا للمـادة     
  املكتب ممن يرى هلم ضرورة ألداء مهامه.يف آخرين أعضاء ينتخب أيضا 

    
  اعتماد النظام الداخلي  -  ثانيا  

د النظــام الــداخلي املؤقــت الــذي أقرتــه اجلمعيــة  يعتمــد املــؤمتر نظامــه الــداخلي. وســريِ   - ٣
  .A/CONF.226/2 يف الوثيقة ٧٠/٢١٠العامة مبوجب قرارها 

    
  إقرار جدول األعمال  -  ثالثا  

، بصـيغته الـيت أوصـت    )A/CONF.226/1(سيعرض على املؤمتر جدول األعمال املؤقت   - ٤
  .إلقرارهمتهيدا ا اللجنة التحضريية يف دورا الثالثة، 

    

__________ 

ثالثة من كلٍ من اموعات التالية: الدول األفريقية؛ دول آسيا واحملـيط اهلـادئ؛ دول أوروبـا الشـرقية؛ دول       ) أ(  
 أوروبا الغربية ودول أخرى؛ وعضوان من دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.
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  تنظيم األعمال  -  رابعا  

  موعد املؤمتر ومكان انعقاده

ــورا (دار الثقافــــة) يف ك    - ٥ ــا دي ال كولتــ ــؤمتر يف كاســ ــيعقد املــ ــو ســ ــن ويتــ إىل  ١٧مــ
  على أرفع مستوى ممكن.دعى إىل املشاركة فيه . وسي٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر   ٢٠
  

  اجللسات العامة  

تشـرين األول/أكتـوبر،    ١٧سيشمل املؤمتر مثاين جلسات عامة، تعقد من يوم االثـنني    - ٦
ومــن  ١٣:٠٠إىل الســاعة  ١٠:٠٠تشــرين األول/أكتــوبر، مــن الســاعة  ٢٠إىل يــوم اخلمــيس 

  من كل يوم.   ١٨:٠٠إىل الساعة  ١٥:٠٠الساعة 
تشـرين األول/أكتـوبر، سـينظر يف املسـائل      ١٧ويف االفتتاح الرمسي للمؤمتر، صـبيحة     - ٧

اإلجرائيــة والتنظيميــة، وهــي انتخــاب رئــيس املــؤمتر؛ واعتمــاد النظــام الــداخلي وإقــرار جــدول  
تعـيني أعضـاء جلنـة    وإنشاء جلنة رئيسية (عند االقتضاء)؛ وانتخاب أعضاء املكتب؛ واألعمال؛ 

مــن  ترتيبــات إعــداد تقريــر املــؤمتر؛ ومســائل أخــرى. وسيدلـــي بـــبيان كــلٌ و وثــائق التفــويض؛
رئيس املؤمتر، واألمني العام لألمم املتحدة، ورئيس اجلمعية العامة، ورئـيس الـس االقتصـادي    

ــان      ــاح أيضــا بي ــام للمــؤمتر. وسيتضــمن االفتت ــني الع ــايلقيه نيواالجتمــاعي، واألم ــل  م ــنممث  ع
  عن اموعات الرئيسية واجلهات املعنية األخرى.  السلطات احمللية وممثل 

مبوجـب  وستوضع قائمة املتكلمني يف املناقشـة العامـة علـى أسـاس أولويـة مـن يسـبق،          - ٨
ــادة الــيت تكفــل تكلُّــم رؤســاء الــدول أو احلكومــات أوالً    ، يلــيهم رؤســاء الوفــود  املراســم املعت

درقتـرح أن تقتصـر      ،اًبصـفته مراقبـ  ، ج االحتاد األورويباآلخرون. وسييف قائمـة املـتكلمني. وي
  ن قائمة املتكلمني الحقا.علَتمدة إلقاء كل بيان على مخس دقائق. وس

يف املــؤمتر، وممثــل االحتــاد األورويب، جيــوز ملمثلــي   ةوإضــافةً إىل ممثلــي الــدول املشــارك  - ٩
ــاء املناقشــة العامــة،    ــان يف أثن ــدلوا ببي ــة أن ي ــى    املنظمــات التالي ــذلك، عل إذا مــا مســح الوقــت ب

يشكل ذلك سابقة: (أ) املنظمات احلكومية الدولية والكيانـات األخـرى الـيت تلقـت دعـوة       أال
ملشاركة بصفة مراقب يف دورات وأعمال كـل املـؤمترات الدوليـة    إىل ادائمة من اجلمعية العامة 

(ب) الوكـاالت املتخصصـة   مـن النظـام الـداخلي املؤقـت)؛      ٦٠اليت تعقد حتت رعايتها (املادة 
)؛ ٦٢)؛ (ج) املنظمـات احلكوميـة الدوليـة األخـرى (املـادة      ٦١واملنظمات ذات الصلة (املـادة  

للجـان اإلقليميـة   إىل ا) األعضـاء املنتسـبون   ـ(هـ  ؛)٦٣(د) هيئات األمم املتحـدة املهتمـة (املـادة    
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ــادة  ــادة    ٦٦(امل ــة (امل ــو الســلطات احمللي ــ٦٤)؛ (و) ممثل ــة   و )؛ (ز) ممثل ــري احلكومي ــات غ املنظم
  ).  ٦٥  (املادة

قــرر عقــدها بعــد ظهــر يــوم اخلمــيس      ويتوقــع أن تختــتم اجللســة العامــة اخلتاميــة امل      - ١٠
تشـرين األول/أكتــوبر بعــرض التقريــر املتعلــق جبلســات املائــدة املســتديرة الرفيعــة املســتوى   ٢٠

  اعتماد الوثيقة اخلتامية وتقرير املؤمتر.  بو
  

  ديرة الرفيعة املستوىاملائدة املست  

ــالتزامن مــع       - ١١ سيشــمل املــؤمتر ســت جلســات مائــدة مســتديرة رفيعــة املســتوى تعقــد ب
املقـرر انعقادهـا    ناجللسات العامة، يف ما عدا خالل اجللستني العامتني االفتتاحية واخلتاميـة، مـ  

  على النحو التايل:
  .١٨:٠٠الساعة إىل  ١٥:٠٠من الساعة  ،٢٠١٦األول/أكتوبر   تشرين ١٧  
، ومــن ١٣:٠٠إىل الســاعة  ١٠:٠٠مــن السـاعة   ،٢٠١٦األول/أكتــوبر  تشـرين  ١٨  

  .١٨:٠٠إىل الساعة  ١٥:٠٠الساعة 
، ومــن ١٣:٠٠إىل الســاعة  ١٠:٠٠مــن السـاعة   ،٢٠١٦تشـرين األول/أكتــوبر   ١٩  

  .١٨:٠٠إىل الساعة  ١٥:٠٠الساعة 
  .١٣:٠٠ىل الساعة إ ١٠:٠٠من الساعة  ،٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٠  

  إضافية متعلقة جبلسات املائدة املستديرة. يف قرار للجنة التحضريية طرائق ستردو  - ١٢
  

  تنظيم اجللسات  

إىل  ١٥:٠٠ومـن السـاعة    ١٣:٠٠إىل الساعة  ١٠:٠٠ستـعقد اجللسات من الساعة   - ١٣
الكفاءة، مـن املهـم جـدا أن    ستخدام املوارد املتاحة بأكرب قدر من ا الناضم. و١٨:٠٠الساعة 

  تبدأ أعمال كل اجللسات يف مواعيدها املقررة بالضبـط.
ــنظَّم أنشــطة أخــرى، ب      - ١٤ ــة وت ــات موازي ــها وســتعقد اجتماع ــة   ين ــات املعني أنشــطة اجله

ماعــات املائــدة املســتديرة، وفــق  املتعــددة، بــالتزامن مــع مواعيــد انعقــاد اجللســات العامــة واجت  
ة الفوريـة هلـذه اجللسـات حسـبما     . وسـيجرى تـوفري خـدمات الترمجـ    املكاينيسمح به احليز  ما
  متاح.    هو
ــم املتحــدة         - ١٥ ــة األم ــؤمتر ومؤسســات منظوم ــدولُ األعضــاء املشــاركة يف امل وســتنظم ال

خاصــة تشــمل جلســات إحاطــة  واجلهــات املعنيــة املؤسســية وغــري املؤسســية املعتمــدة، أنشــطةً 



A/CONF.226/PC.3/L.3 

 

16-11698 5/6 

 

لقـات نقـاش تتنـاول مسـائل متصـلة باإلسـكان والتنميـة        وحلقات دراسـية وحلقـات عمـل وح   
يف  اجلـدول الـزمين لتلـك األنشـطة    يعرض احلضرية املستدامة، لفائدة املشاركني يف املـؤمتر. وسـ  

  .للمؤمتراملوقع الشبكي 
  

  اللجنة الرئيسية    

١٦ -  ر، نشأ وفقـا للنظـام الـداخلي للمـؤمت    وعند االقتضاء، ستجتمع اللجنة الرئيسية، اليت ست
وســيعهد إىل يــة. بــالتزامن مــع اجللســات العامــة يف مــا عــدا خــالل اجللســتني االفتتاحيــة واخلتام

  اللجنة الرئيسية مبسؤولية بت أي مسائل معلقة.
    

  تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض  -  خامسا  

ض . وتنظـر يف وثـائق تفـوي   رتعين جلنـة لوثـائق التفـويض وفقـا للنظـام الـداخلي للمـؤمت         - ١٧
  .  ءاملمثلني وتقدم تقريرها إىل املؤمتر من دون إبطا

    
  املشاركون  -  سادسا  

ــدولُ      - ١٨ ــداخلي ال ـــه ال ــا لنظام ــؤمتر وفق ــات  ستشــارك يف امل ، واالحتــاد األورويب، واملنظم
ملشـاركة  إىل ااحلكومية الدولية والكيانات األخرى اليت تلقـت دعوة دائمة مـن اجلمعيـة العامـة    

      عقـد حتـت رعايتـها، والوكـاالتبصفة مراقب يف دورات وأعمال كل املؤمترات الدولية الـيت ت
، واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة األخــرى، وهيئــات األمــم  ذات الصــلةاملتخصصــة واملنظمــات 

احلكوميــة وغريهــا مــن اموعــات الرئيســية،      املتحــدة والســلطات احملليــة، واملنظمــات غــري    
  املنتسبون إىل اللجان اإلقليمية. واألعضاُء

    
  األمانة العامة  -  سابعا  

  وستقدم أمانة املؤمتر الدعم لتنظيم املؤمتر، بالتعاون مع سلطات البلد املضيف.  - ١٩
    

  الوثائق  -  ثامنا  

ــة       - ٢٠ وفقــا للممارســة املتبعــة يف مــؤمترات األمــم املتحــدة الســابقة، تشــمل الوثــائق الرمسي
  الصادرة قبل انعقاد املؤمتر ويف خالله وبعده. للمؤمتر الوثائق
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ووفقا للممارسة املتبعة يف مؤمترات األمم املتحدة السـابقة أيضـا، يوصـى بـأن يتضـمن        - ٢١
ــؤمتر         ــه وســردا ألعمــال امل ــوجزا لوقائع ــؤمتر وعرضــا م ــيت اختــذها امل ــرارات ال ــؤمتر الق ــر امل تقري

  ولإلجراءات املتخذة يف اجللسات العامة.
درج أيضــا يف تقريــر املــؤمتر مــوجز للجلســات العامــة وجللســات املائــدة املســتديرة   ويــ  - ٢٢

  الرفيعة املستوى.
  وستـتاح كل وثائق املؤمتر يف املوقع الشبكي للمؤمتر.  - ٢٣
    

  التغطية اإلعالمية  -  تاسعا  

٢٤ -  تــةُ عــد ــك،     املــواد األمان ــذين يغطــون املــؤمتر. وإضــافة إىل ذل الصــحافية للصــحافيني ال
ستصدر نشرات صحافية منتظمة عن نتائج اجللسات العامة واألنشطة األخرى. وستـتاح كـل  

  الوثائق ذات الصلة يف املوقع الشبكي للمؤمتر.
ــتديرة واملـــؤمترات      - ٢٥ ــائع اجللســـات العامـــة وجلســـات املائـــدة املسـ وســـيجرى بـــث وقـ

عـــن برنـــامج الحقـــا فية مباشـــرة يف املنطقـــة املخصصـــة لوســـائط اإلعـــالم. وســـيعلن  الصـــحا
  اخلاصة واملؤمترات الصحافية.بشأن األنشطة لإلحاطات اإلعالمية 

 


