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اللجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة 
لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة 

  (الموئل الثالث)
  الدورة األولى

  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٨و ١٧نيويورك، 
  من جدول األعمال املؤقت ٣د البن

  إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل

  الشروحجدول األعمال المؤقت و 

  المؤقت جدول األعمال

  افتتاح الدورة.  -  ١
  انتخاب أعضاء املكتب.  -  ٢
  إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل.  -  ٣
  ؤمتر.األعمال التحضريية للمؤمتر: التقرير املرحلي من األمني العام للم  -  ٤
  املسائل التنظيمية:  -  ٥

  النظام الداخلي املؤقت؛  (أ)
ترتيبات اعتماد اجملموعات الرئيسية وغريها من اجلهات املعنية ومشاركتها يف العملية   (ب)

  التحضريية ويف مؤمتر األمم املتحدة لإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث).
نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين) تنفيذ التقدم احملرز حىت اآلن يف   -  ٦

  وحتديد التحديات اجلديدة والناشئة على صعيد التنمية احلضرية املستدامة.
  متويل العملية التحضريية واملؤمتر.  -  ٧
  ترتيبات الدورات القادمة للجنة التحضريية.  -  ٨
  مسائل أخرى.  -  ٩

ا األوىل.اعتماد تق  -  ١٠   رير اللجنة التحضريية عن أعمال دور
  اختتام الدورة.  -  ١١
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  الشروح
ستنعقد الدورة األوىل للجنة التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة لإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل 

(ب) من  ٩رة يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك، عمًال بالفق ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٨و ١٧الثالث) يومي 
  . وسوف تستعرض اللجنة التحضريات التنظيمية واملوضوعية للمؤمتر.٦٧/٢١٦قرار اجلمعية العامة 

  افتتاح الدورة  -  ١
يف انتظار انتخاب الرئيس/الرؤساء املشاركني، سيقوم األمني العام للمؤمتر بافتتاح الدورة بصفته رئيسًا مؤقتاً. 

اء املشاركني. وسيتم اإلدالء ببيانات افتتاحية من الرئيس/الرؤساء وجيري بعد ذلك انتخاب الرئيس/الرؤس
  املشاركني للجنة واألمني العام للمؤمتر.

  انتخاب أعضاء المكتب  -  ٢
  ستدعى اللجنة التحضريية إىل انتخاب املرشحني الذين تقوم الرئاسات اإلقليمية بتسميتهم لعضوية املكتب.

  عملإقرار جدول األعمال وبرنامج ال  -  ٣
ستدعى اللجنة التحضريية إىل إقرار جدول األعمال املعروض يف هذه الوثيقة. ويتضمن مرفق هذه الوثيقة 

  مشروع برنامج العمل للدورة األوىل للجنة.
  األعمال التحضيرية للمؤتمر: التقرير المرحلي من األمين العام للمؤتمر  -  ٤

ا األمانة حتضريًا للمؤمتر وسيقدِّم مقرتحات  سيقدِّم األمني العام للمؤمتر تقريرًا عن األنشطة اليت اضطلعت 
بشأن حتسني مشاركة السلطات احمللية وغريها من اجلهات املعنية يف العملية التحضريية يف املؤمتر ذاته. وسوف 

ا يف الفرتة بني أيلول/سبتم  ٢٠١٤رب يقدِّم تقريرًا أيضًا عن املعامل الرئيسية لألعمال اليت سيتم االضطالع 
  .٢٠١٦وانعقاد املؤمتر يف 

  المسائل التنظيمية  -  ٥
سُتدعى اللجنة التحضريية إىل اعتماد النظام الداخلي املؤقت وترتيبات اعتماد اجملموعات الرئيسية وغريها من 
اجلهات املعنية ومشاركتها يف العملية التحضريية ويف املؤمتر. وكانت اجلمعية العامة قد قررت يف قرارها 

، أن تأخذ اللجنة التحضريية يف اعتبارها، لدى نظرها يف نظامها الداخلي، النظام الداخلي ملؤمتر ٦٧/٢١٦
، ٥٠/١٠٠األمم املتحدة الثاين للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين) الذي أقرته اجلمعية العامة يف قرارها 

  واملمارسة املتبعة يف اجلمعية العامة.
التقدم المحرز حتى اآلن في تنفيذ نتائج مؤتمر األمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل   -  ٦

  الثاني) وتحديد التحديات الجديدة والناشئة على صعيد التنمية الحضرية المستدامة
جلديدة والناشئة ستستمع اللجنة التحضريية إىل حتديث للمعلومات عن نتائج املوئل الثاين وحتديد التحديات ا

  على صعيد التنمية احلضرية املستدامة، يعقبه تبادل عام لآلراء.
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  تمويل العملية التحضيرية والمؤتمر  -  ٧
سيتم تقدمي معلومات إىل اللجنة التحضريية عن احتياجات امليزانية للعملية التحضريية واملؤمتر وستدعى 

عمًال جبملة  ،وئل الثالث من خالل املسامهات الطوعيةاللجنة إىل النظر يف دعم الصندوق االستئماين للم
  .٦٨/٢٣٩من القرار  ١٢والفقرة  ،٦٧/٢١٦من القرار  ١٣أمور منها الفقرة 

  ترتيبات الدورات القادمة للجنة التحضيرية  -  ٨
  .ستنظر اللجنة التحضريية يف مقرتحات تتصل بالرتتيبات اخلاصة بالدورات القادمة

  مسائل أخرى  -  ٩
  أي مسائل أخرى. التحضريية اللجنة تناقش

  اعتماد تقرير اللجنة التحضيرية عن أعمال دورتها األولى  -  ١٠
ا املوضوعية األوىل.   ستعتمد اللجنة التحضريية التقرير عن أعمال دور

  اختتام الدورة  -  ١١
ا األوىل ببيانات ختامية من الرئيس/الرؤساء املشاركني للجنة واألمني العام  ستختتم اللجنة التحضريية دور

  .للمؤمتر
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  المرفق
الدورة األولى للجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة لإلسكان  مشروع برنامج عمل

  والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)
  بند جدول األعمال/الربنامج  التاريخ/الوقت

      ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ١٧األربعاء، 
  عامةالاجللسة   الفترة الصباحية

  افتتاح الدورة  -  ١  ٠٠/١٣ -  ٠٠/١٠
  انتخاب أعضاء املكتب  -  ٢  
  إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل  -  ٣  
  املسائل التنظيمية  -  ٤  
  األعمال التحضريية للمؤمتر: التقرير املرحلي من األمني العام للمؤمتر  -  ٥  
م املتحدة الثاين التقدم احملرز حىت اآلن يف تنفيذ نتائج مؤمتر األم  -  ٦  

للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين) وحتديد التحديات اجلديدة 
  والناشئة على صعيد التنمية احلضرية املستدامة (تبادل عام لآلراء)

  عامةالاجللسة   بعد الظهر
التقدم احملرز حىت اآلن يف تنفيذ نتائج املوئل الثاين وحتديد   -  ٦  ٠٠/١٨ -  ٠٠/١٥

دة والناشئة على صعيد التنمية احلضرية املستدامة التحديات اجلدي
  (تبادل عام لآلراء) (تابع)

  الفريق العامل (مسائل تشغيلية وإدارية)  
  املسائل التنظيمية (تابع)  -  ٥  

      ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ١٨الخميس، 
  عامةالاجللسة   الفترة الصباحية

ذ نتائج املوئل الثاين وحتديد التقدم احملرز حىت اآلن يف تنفي  -  ٦  ٠٠/١٣ -  ٠٠/١٠
التحديات اجلديدة والناشئة على صعيد التنمية احلضرية املستدامة 

  (تبادل عام لآلراء) (تابع)
  الفريق العامل (مسائل تشغيلية وإدارية)  
  متويل العملية التحضريية واملؤمتر  -  ٧  
  ترتيبات الدورات القادمة للجنة التحضريية  -  ٨  
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  عامةالاجللسة   بعد الظهر
  ٨و ٧و ٥تقرير الفريق العامل بشأن البنود     ٠٠/١٨ -  ٠٠/١٥
  مسائل أخرى  -  ٩  
ا األوىل  -  ١٠     اعتماد تقرير اللجنة التحضريية عن أعمال دور
  اختتام الدورة األوىل للجنة التحضريية  -  ١١  

  
_____________________  


