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اللجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة
لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة
(الموئل الثالث)
الدورة الثانية
نريويب 46-41 ،نيسان/أبريل 1045
البند  3من جدول األعمال املؤقت
إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل
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(ب) ترتيبات اعتماد اجملموعات الرئيسية وغريها من اجلهات املعنية ومشاركتها يف العملية
التحضريية ويف مؤمتر األمم املتحدة لإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث).
 - 6التقدم احملرز حىت اآلن يف تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين)
ويف جدول األعمال احلضري اجلديد.
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الشروح
ستنعقد الدورة الثانية للجنة التحضريية ملؤمت ر األمم املتحدة لإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل
الثالث) يف الفرتة من  41إىل  46نيسان/أبريل  1045يف مكتب األمم املتحدة يف نريويب ،عمالً بالفقرة 9
(ج) من قرار اجلمعية العامة  146/67والفقرة  1من قرار اجلمعية العامة  116/69واملقرر الذي اختذته
اللجنة التحضريية يف دورهتا األوىل .وسوف تستعرض اللجنة التحضريات التنظيمية واملوضوعية للمؤمتر.
-1

افتتاح الدورة
وسيتم اإلدالء ببيانات افتتاحية من الرؤساء املشاركني للجنة واألمني العام للمؤمتر.

-2

انتخاب أعضاء المكتب
تنظر اللجنة التحضريية يف إجراء أي تغيريات يف عضوية املكتب إذا اقتضت الضرورة.

-3

إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل
ستدعى اللجنة التحضريية إىل إقرار جدول األعمال املعروض يف هذه الوثيقة .ويتضمن مرفق هذه الوثيقة
مشروع برنامج العمل للدورة الثانية للجنة.

-4

األعمال التحضيرية للمؤتمر
سيقدم األمني العام تقريراً عن األنشطة اليت اضطلعت هبا األمانة حتضرياً للمؤمتر وسوف يقدم تقريراً أيضاً عن
املعامل الرئيسية لألعمال اليت سيتم االضطالع هبا يف الفرتة بني نيسان/أبريل  1045وانعقاد املؤمتر يف
 . 1046وتدعى اللجنة التحضريية لتقدمي توصيات تتضمن مشروع جدول أعمال مؤقت وبرنامج عمل
مؤقت وعناصر وثيقة (وثائق) ختامية للمؤمتر.

-5

المسائل التنظيمية
ستُدعى اللجنة التحضريية إىل تقدمي توصية مبشروع نظام داخلي مؤقت للمؤمتر العتماده والنظر يف اعتماد
ترشيحات اجملموعات الرئيسية وغريها من أصحاب املصلحة من اجلهات املعنية ومشاركتها يف العملية
التحضريية ويف املؤمتر.

-6

التقدم المحرز حتى اآلن في تنفيذ نتائج مؤتمر األمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل
الثاني) وجدول األعمال الحضري الجديد
تقدم الدول األعضاء عروضاً عن تنفيذ نتائج توصيات املوئل الثاين وعن التحديات اجلديدة والناشئة أمام
جدول األعمال احلضري اجلديد .وستعد األمانة ،بالتشاور مع مكتب اللجنة التحضريية ،سلسلة من ورقات
املسائل للمساعدة يف املناقشات.

-7

ترتيبات الدورة الثالثة للجنة التحضيرية
ستنظر اللجنة التحضريية يف مقرتحات تتصل بالرتتيبات اخلاصة بدورهتا الثالثة واألخرية.

-8

مسائل أخرى
تناقش اللجنة التحضريية أي مسائل أخرى.
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-9

اعتماد تقرير اللجنة التحضيرية عن أعمال دورتها الثانية
تعتمد اللجنة التحضريية يف جلستها اخلتامية يوم  46نيسان/أبريل ،التقرير عن أعمال دورهتا الثانية.

 - 10اختتام الدورة
ستختتم اللجنة التحضريية دورهتا الثانية ببيانات ختامية من الرؤساء املشاركني للجنة واألمني العام للمؤمتر.
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المرفق
مشروع برنامج عمل الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة لإلسكان والتنمية
الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)
التاريخ/الوقت

بند جدول األعمال/الربنامج

الثالثاء 14 ،نيسان/أبريل 2015
الفترة الصباحية
43/00 - 40/00

بعد الظهر
48/00 - 45/00

اجللسة العامة
 - 4افتتاح الدورة
-1

انتخاب أعضاء املكتب

-3

إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل

-1

املسائل التنظيمية

-5

األعمال التحضريية للمؤمتر

-6

التقدم احملرز حىت اآلن يف تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين
للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين) وجدول األعمال احلضري
اجلديد (تبادل عام لآلراء)

اجللسة العامة
 - 6التقدم احملرز حىت اآلن يف تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين
للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين) وجدول األعمال احلضري
اجلديد (تبادل عام لآلراء) (تابع)
الفريق العامل
( 5أ)

النظام الداخلي املؤقت للمؤمتر

( 5ب) ترتيبات اعتماد اجملموعات الرئيسية وغريها من اجلهات املعنية
ومشاركتها يف العملية التحضريية ويف مؤمتر األمم املتحدة
لإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث)
-1

األعمال التحضريية للمؤمتر (مشاريع وثائق ونتائج املوئل الثالث)

األربعاء 15 ،نيسان/أبريل 2015
الفترة الصباحية
43/00 - 40/00

اجللسة العامة
 - 6التقدم احملرز حىت اآلن يف تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين
للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين) وجدول األعمال احلضري
اجلديد (تبادل عام لآلراء) (تابع)
الفريق العامل
( 5أ)

النظام الداخلي املؤقت للمؤمتر

( 5ب) ترتيبات اعتماد اجملموعات الرئيسية وغريها من اجلهات املعنية
ومشاركتها يف العملية التحضريية ويف مؤمتر األمم املتحدة
لإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث)
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-1
بعد الظهر
48/00 - 45/00

األعمال التحضريية للمؤمتر (مشاريع وثائق ونتائج املوئل الثالث)

اجللسة العامة
-6

التقدم احملرز حىت اآلن يف تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين
للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين) وجدول األعمال احلضري
اجلديد (تبادل عام لآلراء) (تابع)

الفريق العامل
( 5أ)

النظام الداخلي املؤقت للمؤمتر

( 5ب) ترتيبات اعتماد اجملموعات الرئيسية وغريها من اجلهات املعنية
ومشاركتها يف العملية التحضريية ويف مؤمتر األمم املتحدة
لإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث)
-1

األعمال التحضريية للمؤمتر (مشاريع وثائق ونتائج املوئل
الثالث)

-7

ترتيبات الدورة الثالثة للجنة التحضريية

الخميس 16 ،نيسان/أبريل 2015
الفترة الصباحية
43/00 - 40/00

اجللسة العامة
التقدم احملرز حىت اآلن يف تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين
-6
للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين) وجدول األعمال احلضري
اجلديد (تبادل عام لآلراء) (تابع)
الفريق العامل
( 5أ)

النظام الداخلي املؤقت للمؤمتر

( 5ب) ترتيبات اعتماد اجملموعات الرئيسية وغريها من اجلهات املعنية
ومشاركتها يف العملية التحضريية ويف مؤمتر األمم املتحدة
لإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث)
-1

األعمال التحضريية للمؤمتر (مشاريع وثائق ونتائج املوئل
الثالث)

-7

ترتيبات الدورة الثالثة للجنة التحضريية

بعد الظهر

اجللسة العامة

48/00 - 45/00

تقرير الفريق العامل بشأن البنود  1و( 5أ) و7
–8

مسائل أخرى

–9

اعتماد تقرير اللجنة التحضريية عن أعمال دورهتا الثانية

- 40

اختتام الدورة الثانية

___________________________
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