
221014  K1402930 

 A/CONF.226/PC.1/6  األمم املتحدة

 

 الجمعية العامة
 

Distr.: General 

13 October 2014 

Arabic 

Original: English 

اللجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة 
لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة 

 )الموئل الثالث(
 الدورة األولى

 4172أيلول/سبتمرب  71و 71نيويورك، 
 من جدول األعمال 71البند 

 اعتماد تقرير اللجنة التحضيرية عن أعمال دورتها األولى

تقرير اللجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة 
 )الموئل الثالث( عن أعمال دورتها األولى

 المقرِّر: مامادو مبوج )السنغال(

 مقدمة -أواًل 
، ع الالالالدل الل نالالالال  4174كالالالالانوو األول/ربي الالالالمرب   47املالالالال ر   71/477العامالالالال   اجلمعيالالالال عمالالالالقر ر الالالال ار  - 7

 71ربورهتالالا األوي يالالوم  )املوئالالا اللالالال   التحضالالةي  ملالال أل  األمالالم املتحالالدة للسالالياو والتنميالال  امضالال ي  امل الالتدام  
 يف م الال  األمالالم املتحالالدة رنيويالالوركا وع الالدل الل نالال  أررالالا جل الالال عامالال  واجتمالالاعن 4172أيلول/سالالبتمرب  71و

 اثنن للف يق العاماا
 تنظيم العمل -ثانيًا 
 افتتاح الدورة -ألف 

افتالالالالتد الالالالالدورة األوي لل نالالالال  التحضالالالالةي  ملالالالال أل  األمالالالالم املتحالالالالدة للسالالالالياو والتنميالالالال  امضالالالال ي  امل الالالالتدام   - 4
 71)املوئالالالالالالا اللالالالالالالال   األمالالالالالالن العالالالالالالاس للمالالالالالال أل ، ال الالالالالاليد جالالالالالالواو كلالالالالالالو  ر الالالالالالفت  الالالالالالال ئي  امل  الالالالالال  يالالالالالالوس األررعالالالالالالا  

ال ئي الالالاو امل الالالاركاو ا وشالالال ع  الل نالالال  التحضالالالةي  يف انت الالالاك رئي الالالن م الالالارك نا وأربي 4172سالالالبتمرب أيلول/
 موو األمن العاس لألمم املتحدةا -لل ن  واألمن العاس للم أل  ربيانال افتتاحي ا وأربي ربياو أيضار راو ك 

 انتخاب أعضاء المكتب -باء 
أعضالالا   4172أيلول/سالالبتمرب  71العامالال  األوي، املع الالوربة يف انت بالال  الل نالال  التحضالالةي  يف جل الالت ا  - 3

 ميتب ا على النحو التايل:
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 ال ئي او امل اركاو:
 ربييغو أول تيا )إكواربور 
 ماريز غوتيي  )ف ن ا 

 أعضا  امليتب:
 إريك ميانغار )ت ارب 
 رارر ا ريت ارربز )شيل  

 ربانيق غ امبول وفا )اجلم وري  الت ييي  
 فورف ك )أملانيا  -دغ  يتانيا رو 

 ك ارا كوروزي )هنغاريا 
 رورنومو أا شاندرا )إندوني يا 

 ماماربو مبوج )ال نغال 
 ماجد ح ن ال ويدي )اإلمارال الع ري  املتحدة 

  ماماربو مبوج )ال نغالامل  ِّر: 
 إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل -جيم 

 جدول األعمال على النحو التايل:أيضار وي اعتمدل الل ن  التحضةي  يف جل ت ا العام  األ - 2
 افتتاح الدورةا - 7
 انت اك أعضا  امليتبا - 4
 إ  ار جدول األعمال ور نامج العماا - 3
 األعمال التحضةي  للم أل : الت  ي  امل حل  من األمن العاس للم أل ا - 2
 امل ائا التنظيمي : - 5

 النظاس الداخل  امل   ؛ )أ 
اعتمارب اجملموعال ال ئي ي  وغةها من اجل ال املعني  وم اركت ا يف  ت تيبال )ك 

 العملي  التحضةي  ويف م أل  األمم املتحدة للسياو والتنمي  امض ي  امل تدام  )املوئا اللال  ا
الت دس احمل ز حىت اآلو يف تنفيذ نتائج م أل  األمم املتحدة اللاين للم توطنال الب  ي   - 7

 للاين  وحتديد التحديال اجلديدة والناشئ  على صعيد التنمي  امض ي  امل تدام ا)املوئا ا
 ألويا العملي  التحضةي  وامل أل ا - 1
 ت تيبال الدورال ال اربم  لل ن  التحضةي ا - 1
 م ائا أخ ىا - 9
 اعتمارب ت  ي  الل ن  التحضةي  عن أعمال ربورهتا األويا - 71
 اختتاس الدورةا - 77
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واإلرباريال  ي أسال   التنفيذيال و  رل الل ن  التحضالةي  يف نفال  اجلل ال ، إن الا  ف يالق عامالا معالئ رامل الائا  - 5
يالالالالوم  الالالالالدورة األوي، خالالالالقل ال الالالاليد ماجالالالالد ح الالالالن ال الالالالويدي )اإلمالالالالارال الع ريالالالال  املتحالالالالدة ، سالالالاليع د اجتمالالالالاعن 

ألعمالالالال )ألويالالالا العمليالالال  التحضالالالةي  مالالالن جالالالدول ا 1الف يالالالق العامالالالا البنالالالورب التاليالالال : البنالالالد  يتنالالالاولو الالال رل أيضالالالار أو 
)أ  مالالن جالالدول  5مالالن جالالدول األعمالالال )ت تيبالالال الالالدورال ال اربمالال  لل نالال  التحضالالةي  ؛ البنالالد  1واملالال أل  ؛ البنالالد 

جالالدول األعمالالال )ت تيبالالال اعتمالالارب اجملموعالالال ال ئي الالي  )ك  مالالن  5البنالالد  ؛  النظالالاس الالالداخل  امل  الال)األعمالالال 
وغةهالالالالا مالالالالن اجل الالالالال املعنيالالالال  وم الالالالاركت ا يف العمليالالالال  التحضالالالالةي  ويف مالالالال أل  األمالالالالم املتحالالالالدة للسالالالالياو والتنميالالالال  

ي الالدِّس الف يالالق العامالالا ت  يالال ار عالالن نتالالائج منا  الالات  يف أو أيضالالار الل نالال  و الال رل  ضالال ي  امل الالتدام  )املوئالالا اللالالال   اام
 ل   العام  اخلتامي  هلذه الدورةااجل

 المسائل التنظيمية -دال 
ملمارسالالالال  ال الالالالار   لل الالالالاو التحضالالالالةي  عمالالالالقر را،  نف الالالالاالجتمالالالالا  اتف الالال  الل نالالالال  التحضالالالالةي ، أيضالالالالار يف  - 7

الداخليالال  لل الالاو الفنيالال  التارعالال  للم لالال  اال ت الالاربي  األنظمالال للمالال أل ال يف اجملالالاالل اال ت الالاربي  واالجتماعيالال ، و 
 7993/475 يالال تمالالاع ، وكالالذلك الاتيبالالال التيميليالال  املن الاللة لل نالال  التنميالال  امل الالتدام  مالالن اجمللالال  يف م  ر واالج
أهنالالالا تن بالالالق علالالالى اجتماعالالالال  7995شالالالبارب/فرباي   1املالالال ر   7995/417و 7993شالالالبارب/فرباي   74املالالال ر  

 الل ن  التحضةي ، ح ب اال تضا ا
 األعمال التحضيرية للمؤتمر -هاء 

ألمالن العالالاس للمال أل  يف اجلل الال  العامال  األوي أيضالالار ت  يال ار عالن األن الال   الالم اةالال لع   الا األمانالال   الدمس ا - 1
حتضةار للم أل ، وع ض م احال ر لو حت الن م الارك  ال الل ال احملليال  وغةهالا مالن اجل الال املعنيال  يف العمليال  

ي الالي  لألعمالالال الالالم سالاليتم االةالال ق   الالا يف الفالالاة التحضالالةي  ويف املالال أل  .اتالال ا و الالداس ت  يالال ار أيضالالار عالالن املعالالا  ال ئ
 ا4177وانع ارب امل أل  يف عاس  4172رن أيلول/سبتمرب 

الثددانم(  التقددد ا المحددرى اتددى انن فددم نتددائج مددؤتمر األمددم المتحدددة الثددانم للمسددتو نا  الب ددرية )الموئددل -واو 
 ة المستدامةوتحديد التحّديا  الجديدة والناشئة على صعيد التنمية الحضري

أجالالال ل الل نالالال  التحضالالالةي  يف جل الالالاهتا العامالالال  األوي حالالالىت ال ارعالالال ، تبالالالاربالر عامالالالار لالالال را ، وأ ل يالالال  في الالالا  - 1
، املتحالالالدة ربيانالالالال مالالالن لللالالال  البلالالالداو التاليالالال : االحتالالالارب ال وسالالال ، األرجنتالالالن، إكالالالواربور، أملانيالالالا، اإلمالالالارال الع ريالالال 

 ، ت كيالالالا، 3)متعالالالدربة ال وميالالالال  -، روليفيالالالا )ربولالالال   4)، الربازيالالالا، رالالنن 7)أوغنالالالدا،  7)إثيوريالالالا ، 7)إندوني الالاليا،  7)والأنغالال
، شالاليل ، ال الالالن،  7)اجلم وريالالال  الت الالييي ، جنالالالوك أف ي يالالا، سالالال ي النيالالا، سالالاللوفاكيا، سالالنغافورة، ال الالالنغال ت الالارب،

 ، 7)غ الالالال  ، م الالالال ، لي الالالالوتو، مد 7)كولومبيالالالالا، كينيالالالالاالبوليفاريالالالال  ، فنلنالالالالدا،   -غ ينالالالالاربا، ف ن الالالالا، فنالالالالزويق )  وريالالالال  
 للا االحتارب األورويب أيضار ربياواوأربي  ا، الواليال املتحدة األم ييي ، الياراو 7)ني ةيا املي يك،

ويف اجلل الالالالتن العالالالالامتن اللانيالالالال  واللاللالالالال ، أل يالالالال  ريانالالالالال مالالالالن املنظمالالالالال اميوميالالالال  الدوليالالالال  واملنظمالالالالال  - 9
زراعال  التارعال  لألمالم املتحالدة؛ ال الندو  التارع  ملنظوم  األمم املتحدة: منظمال  العمالا الدوليال ؛ منظمال  األغذيال  وال

 الدويل للتنمي  الزراعي ، منظم  التعاوو والتنمي  يف امليداو اال ت اربي؛ واملنظم  الدولي  لل   ةا
___________________ 

 رياو أ ربيل ر  على امل توى الوزاريا  7)
 رالنيار  عن أ ا البلداو منوارا  4)
 وال نا 11رالنيار  عن جمموع  الال   3)
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اجملتمالالا املالالدين التاليالال :  ائتقفالالالأل يالال  ريانالالال مالالن منظمال/ ،اللانيالال  إي ال ارعالال  اجلل الالال العامالال ويف  - 71
مالالالال احملليالالال ، جلنالالال  وايالالال و؛ املنظمالالال  الدوليالال  ملوئالالالا مالالالن أجالالالا الب الالال ي ؛ ماورالالالولي ، ال ار الالال  م د و املتحالالالدة واميو الالالال

العامليالالال  للمالالالدو اليالالالربى، مع الالالد سياسالالال  الن الالالا والتنميالالال ؛ اجملموعالالال  ال ئي الالالي  لألطفالالالال وال الالالباك؛ اجلمعيالالال  الدوليالالال  
 م دو واأل اليم؛ واملنظمال ال عبي  العامل  معار رالتآخ االمل     ال

 سائل أخرىم -ىاي 
 تناول  الل ن  التحضةي  م ائا أخ ىا - 77

 تقرير الفريق العامل المعنم بالمسائل التنفيذية واإلدارية -ااء 
 الالالدمس رئالالالي  الف يالالالق العامالالالا يف اجلل الالال  العامالالال  ال ارعالالال  ت  يالالال ار عالالالن نتالالالائج منا  الالالات ا وع الالالد الف يالالالق العامالالالا  - 74

 انع ارب الدورة األويا خقل املعئ رامل ائا التنفيذي  واإلرباري  جل تن
بالمسدددائل ج مدددداوال  الفريدددق العامدددل المعندددم المقدددررا  التدددم اعتمددددتها اللجنددددددة التحضددديرية ب ددددددد ن نتائدددددد - اء 

 التنفيذية واإلدارية
أحاطالال  الل نالال  التحضالالةي  علمالالار رامل احالالال الالالوارربة يف املالالذك ة مالالن األمالالن العالالاس للمالال أل  ر الاللو ألويالالا  - 73
 ا وأحاطالالالال  الل نالالالال  علمالالالالار أيضالالالالار مبالالالالذك ة مالالالالن األمانالالالال  A/CONF.226/PC.1/INF/3ليالالالال  التحضالالالالةي  واملالالالال أل  )العم

رالاللو وأوصالال   ،ر الاللو الاتيبالالال مالالن أجالالا الالالدورال امل بلالال  لل نالال  التحضالالةي  علالالى النحالالو الالالواررب يف ور الال  اجتمالالا 
 ا4175أر يا ني او/ 77إي  72ت ع  د الدورة اللاني  لل ن  التحضةي  يف الفاة من 

الل نالال  التحضالالةي  رالالالنظ  يف الوثالالائق التاليالال  يف ربورهتالالا اللانيالال : م الال و  النظالالاس الالالداخل  امل  الال  وأوصالال   - 72
، A/CONF.226/PC.1/2/Rev.1ملالالالال أل  األمالالالالم املتحالالالالدة للسالالالالياو والتنميالالالال  امضالالالال ي  امل الالالالتدام  )املوئالالالالا اللالالالالال   )

و اعتمالالالارب اجملموعالالالال ال ئي الالالي  وغةهالالالا مالالالن اجل الالالال املعنيالالال   ؛ ومالالالذك ة مالالالن األمانالالال  ر الالاللو الاتيبالالالال ر الالاللامل فالالالق
 ؛ ومالالالالالذك ة مالالالالالن األمانالالالالال  ر الالالالاللو A/CONF.226/PC.1/3وم الالالالالاركت ا يف العمليالالالالال  التحضالالالالالةي  ويف املوئالالالالالا اللالالالالالال  )

الالدة للمنظمالالال غالالة اميوميالال  و  لقعتمالالارب اخلالالاا يف املوئالالا اللالالال  ال ئي الالي  املوصالالى  الالا  اجملموعالالالال ائمالال  املوحم
(A/CONF.226/PC.1/INF/4ا  

 وأحاط  الل ن  التحضةي  علمار رالت  ي  ال فوي من الف يق العاماا - 75
 اعتماد تقرير اللجنة التحضيرية عن أعمال دورتها األولى -ياء 

أحاطالال  الل نالال  التحضالالةي  علمالالار مب الال و  الت  يالال  عالالن أعمالالال ربورهتالالا األوي وأ. نالال  للم الال ر رالاللو يضالالا  - 77
 للت  ي اال يغ  الن ائي  

 اختتاا الدورة -كاف 
اختتمالال  الل نالال  التحضالالةي  ربورهتالالا األوي ربيانالالال ختاميالال  أربي  الالا ال ئي الالاو امل الالاركاو لل نالال  واألمالالن  - 71

 العاس للم أل ا
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 مرفق

وثددائق صددادرة مددن أجددل الدددورة األولددى للجنددة التحضدديرية لمددؤتمر األمددم المتحدددة لإلسددكان 
 لثالث(والتنمية المستدامة )الموئل ا

A/CONF.226/PC.1/1 and Rev. 1 - جدول األعمال امل    وال  وح 
A/CONF.226/PC.1/2 and Rev. 1 -  مالذك ة مالن األمانال  ر اللو م ال و  النظالاس الالداخل  ملال أل  األمالم املتحالدة

 للسياو والتنمي  امض ي  امل تدام  )املوئا اللال  
A/CONF.226/PC.1/3 - املعنيالالال واجل الالالال  اجملموعالالالال ال ئي الالالي اتيبالالالال العتمالالالارب مالالالذك ة مالالالن األمانالالال  ر الالاللو ال 

األخ ى وم اركت ا يف العمليال  التحضالةي  ويف مال أل  األمالم املتحالدة للسالياو والتنميال  امضال ي  امل التدام  )املوئالا 
 اللال  

A/CONF.226/PC.1/4 - لسالالياو ت  يال  األمالالن العالاس للمالال أل  ر اللو األعمالالال التحضالةي  ملالال أل  األمالم املتحالالدة ل
 والتنمي  امض ي  امل تدام 

A/CONF.226/PC.1/5 -  مالالذك ة مالالن األمانالال  عالالن الت الالد س احملالال ز حالالىت اآلو يف تنفيالالذ نتالالائج مالال أل  األمالالم املتحالالدة
التنميالالال  امضالالال ي  علالالالى صالالالعيد ناشالالالئ  الديالالالدة و اجلتحالالالدايال ال)املوئالالالا اللالالالاين  وحتديالالالد للم الالالتوطنال الب الالال ي  اللالالالاين 

 امل تدام 
A/CONF.226/PC.1/6 -   ت  يالال  الل نالال  التحضالالةي  ملالالال أل  األمالالم املتحالالدة للسالالالياو والتنميالال  امضالال ي  امل الالالتدام

 )املوئا اللال   عن أعمال ربورهتا األوي
A/CONF.226/PC.1/INF/1 - ائم  رلمسا  امل اركن  
A/CONF.226/PC.1/INF/2 - تحضالالالةي  مالالالذك ة مالالالن األمانالالال  ر الالاللو م الالال و  النظالالالاس الالالالداخل  امل  الالال  لل نالالال  ال

 مل أل  األمم املتحدة للسياو والتنمي  امض ي  امل تدام  )املوئا اللال  
A/CONF.226/PC.1/INF/3 -  مذك ة من األمان  ر لو ألويا العملي  التحضةي  وامل أل 
A/CONF.226/PC.1/INF/4 -   الالالالالالالدة للمنظمالالالالالالالال غالالالالالالالة اميوميالالالالالالال مالالالالالالالذك ة مالالالالالالالن األمانالالالالالالال  ر الالالالالالاللو ال ائمالالالالالالال  املوحا

املوصالالى  الالا لقعتمالالارب اخلالالاا ملالالال أل  األمالالم املتحالالدة للسالالياو والتنميالال  امضالال ي  امل الالالتدام   ل ئي الالي اجملموعالالال او 
 )املوئا اللال  

_____________________ 


