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اللجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة 
لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة 

 )الموئل الثالث(
 الدورة األولى

 2014أيلول/سبتمرب  18و 17نيويورك، 
 من جدول األعمال 10البند 

 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 
، عرالالالدل الل نالالال  2012كالالالانوأل األول/مي الالالمرب   21املالالال ر   67/216العامالالال   اجلمعيالالال عمالالالبق ارالالال ار  - 1

 17مورهتالالا األوي يالالوم  )املوئالالا اللالالال   التحضالالةي  ملالال أل  األمالالم املتحالالدة للسالالياأل والتنميالال  امضالال ي  امل الالتدام  
 يف مرال  األمالم املتحالالدة انيويالوركد وعرالدل الل نال  أراالالا جل الال عامال  واجتمالالاعن 2014أيلول/سالبتمرب  18و

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

افتالالالالتد الالالالالدورة األوي لل نالالالال  التحضالالالالةي  ملالالالال أل  األمالالالالم املتحالالالالدة للسالالالالياأل والتنميالالالال  امضالالالال ي  امل الالالالتدام   - 2
 17)املوئالالالالالالا اللالالالالالالال   األمالالالالالالن العالالالالالالاس للمالالالالالال أل ، ال الالالالالاليد جالالالالالالواأل كلالالالالالالو  ا الالالالالالفت  الالالالالالال ئي  امل  الالالالالال  يالالالالالالوس األراعالالالالالالا  

ال ئي الالالاأل امل الالالاركاأل د وشالالال ع  الل نالالال  التحضالالالةي  يف انت الالالاك رئي الالالن م الالالارك ند وأمي 2014سالالالبتمرب أيلول/
 موأل األمن العاس لألمم املتحدةد -لل ن  واألمن العاس للم أل  ابيانال افتتاحي د وأمي ابياأل أيضاق ااأل ك 

 انتخاب أعضاء المكتب -باء 
أعضالالا   2014أيلول/سالالبتمرب  17العامالال  األوي، املعرالالومة يف انت بالال  الل نالال  التحضالالةي  يف جل الالت ا  - 3

 ميتب ا على النحو التايل:
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 ال ئي األ امل اركاأل:
 مييغو أول تيا )إكوامور 
 ماريز غوتيي  )ف ن ا 

 أعضا  امليتب:
 إريك ميانغار )ت ام 
 اارا ا ريت ارمز )شيل  

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

 ك ااا كوروزي )هنغاريا 
 اورنومو أد شاندرا )إندوني يا 

 مامامو مبوج )ال نغال 
 ماجد ح ن ال ويدي )اإلمارال الع اي  املتحدة 

  مامامو مبوج )ال نغالاملر ِّر: 
 إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل -جيم 

 جدول األعمال على النحو التايل:أيضاق وي اعتمدل الل ن  التحضةي  يف جل ت ا العام  األ - 4
 افتتاح الدورةد - 1
 انت اك أعضا  امليتبد - 2
 إ  ار جدول األعمال وا نامج العماد - 3
 األعمال التحضةي  للم أل : التر ي  امل حل  من األمن العاس للم أل د - 4
 امل ائا التنظيمي : - 5

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

 العملي  التحضةي  ويف م أل  األمم املتحدة للسياأل والتنمي  امض ي  امل تدام  )املوئا اللال  د
التردس احمل ز حىت اآلأل يف تنفيذ نتائج م أل  األمم املتحدة اللاين للم توطنال الب  ي   - 6

 للاين  وحتديد التحديال اجلديدة والناشئ  على صعيد التنمي  امض ي  امل تدام د)املوئا ا
 ألويا العملي  التحضةي  وامل أل د - 7
 ت تيبال الدورال الرامم  لل ن  التحضةي د - 8
 م ائا أخ ىد - 9

 اعتمام تر ي  الل ن  التحضةي  عن أعمال مورهتا األويد - 10
 اختتاس الدورةد - 11
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واإلماريال  ي أسال   التنفيذيال و  رل الل ن  التحضالةي  يف نفال  اجلل ال ، إن الا  ف يالق عامالا معالئ اامل الائا  - 5
يالالالالوم  الالالالالدورة األوي، خالالالالبل ال الالالاليد ماجالالالالد ح الالالالن ال الالالالويدي )اإلمالالالالارال الع ايالالالال  املتحالالالالدة ، سالالالاليعرد اجتمالالالالاعن 

األعمالالالال )ألويالالالا العمليالالال  التحضالالالةي  مالالالن جالالالدول  7الف يالالالق العامالالالا البنالالالوم التاليالالال : البنالالالد  يتنالالالاولو الال رل أيضالالالاق أأل 
)أ  مالالن جالالدول  5مالالن جالالدول األعمالالال )ت تيبالالال الالالدورال الراممالال  لل نالال  التحضالالةي  ؛ البنالالد  8واملالال أل  ؛ البنالالد 

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

يرالالدِّس الف يالالق العامالالا تر يالال اق عالالن نتالالائج منا  الالات  يف أأل أيضالالاق الل نالال  و الال رل  ضالال ي  امل الالتدام  )املوئالالا اللالالال   دام
 اجلل   العام  اخلتامي  هلذه الدورةد

 المسائل التنظيمية -دال 
ملمارسالالالال  ال الالالالاار  لل الالالالاأل التحضالالالالةي  عمالالالالبق اا،  نف الالالالاالجتمالالالالا  حضالالالالةي ، أيضالالالالاق يف اتفرالالال  الل نالالالال  الت - 6

الداخليالال  لل الالاأل الفنيالال  التااعالال  للم لالال  اال ت الالامي  األنظمالال للمالال أل ال يف اجملالالاالل اال ت الالامي  واالجتماعيالال ، و 
 يالالالالالالالال مر ر  واالجتمالالالالالالالالاع ، وكالالالالالالالالذلك ال تيبالالالالالالالالال التيميليالالالالالالالال  املن الالالالالالالال ة لل نالالالالالالالال  التنميالالالالالالالال  امل الالالالالالالالتدام  مالالالالالالالالن اجمللالالالالالالالال  يف

أهنالالا تنقبالالق  1995شالالباف/فرباي   8املالال ر   1995/201و 1993شالالباف/فرباي   12املالال ر   1993/215
 على اجتماعال الل ن  التحضةي ، ح ب اال تضا د

 األعمال التحضيرية للمؤتمر -هاء 
لع  هبالا األمانالال   الدمس األمالن العالالاس للمال أل  يف اجلل الال  العامال  األوي أيضالالاق تر يال اق عالن األن الالق  الال  ا الالق - 7

حتضةاق للم أل ، وع ض مر حال ا  أل حت الن م الارك  ال اللقال احملليال  وغةهالا مالن اجل الال املعنيال  يف العمليال  
التحضالالةي  ويف املالال أل  .اتالال د و الالداس تر يالال اق أيضالالاق عالالن املعالالال ال ئي الالي  لألعمالالال الالال  سالاليتم اال الالقب  هبالالا يف الفالال ة 

 د2016مل أل  يف عاس وانعرام ا 2014ان أيلول/سبتمرب 
الثددانم(  التقددد ا المحددرى اتددى انن فددم نتددائج مددؤتمر األمددم المتحدددة الثددانم للمسددتو نا  الب ددرية )الموئددل -واو 

 وتحديد التحّديا  الجديدة والناشئة على صعيد التنمية الحضرية المستدامة
بالالالامالق عامالالالاق لالالاللرا ، وأالريالالال  في الالالا أجالالال ل الل نالالال  التحضالالالةي  يف جل الالالاهتا العامالالال  األوي حالالالىت ال ااعالالال ، ت - 8

، املتحالالالدة ابيانالالالال مالالالن لللالالال  البلالالالداأل التاليالالال : االحتالالالام ال وسالالال ، األرجنتالالالن، إكالالالوامور، أملانيالالالا، اإلمالالالارال الع ايالالال 
 ، ت كيالالا، 3)متعالالدمة الروميالالال  -، اوليفيالالا )مولالال   2)، الربازيالالا، االالنن 1)أوغنالالدا،  1)إثيوايالالا ، 1)إندوني الاليا،  1)والأنغالال

، شالاليل ، ال الالالن،  1)اجلم وريالال  الت الالييي ، جنالالالوك أف يريالالا، سالال ي النيالالا، سالالاللوفاكيا، سالالنغافورة، ال الالنغال ت الالام،
 ، 1)، لي الالالالوتو، مدغ الالالالر ، م الالالال  1)كولومبيالالالالا، كينيالالالالاالبوليفاريالالالال  ، فنلنالالالالدا،   -غ ينالالالالاما، ف ن الالالالا، فنالالالالزويب )  وريالالالال  

 للا االحتام األورويب أيضاق ابياألدوأمي  ، الواليال املتحدة األم ييي ، الياااألد 1)ني ةيا املي يك،
ويف اجلل الالالالتن العالالالالامتن اللانيالالالال  واللاللالالالال ، ألريالالالال  ايانالالالالال مالالالالن املنظمالالالالال اميوميالالالال  الدوليالالالال  واملنظمالالالالال  - 9

التااع  ملنظوم  األمم املتحدة: منظمال  العمالا الدوليال ؛ منظمال  األغذيال  والزراعال  التااعال  لألمالم املتحالدة؛ ال الندو  
 اعي ، منظم  التعاوأل والتنمي  يف امليداأل اال ت امي؛ واملنظم  الدولي  لل   ةدالدويل للتنمي  الزر 

___________________ 

 اياأل أاميل ا  على امل توى الوزاريد  1)
 االنياا  عن أ ا البلداأل منواقد  2)
 وال ند 77االنياا  عن جمموع  الال   3)
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اجملتمالالا املالالدين التاليالال :  ائتبفالالالألريالال  ايانالالال مالالن منظمال/ ،اللانيالال  إي ال ااعالال  اجلل الالال العامالال ويف  - 10
ب الالال ي ؛ م واالالالولي ، ال ااقالالال  ماداأل املتحالالالدة واميومالالالال احملليالالال ، جلنالالال  وايالالال و؛ املنظمالالال  الدوليالال  ملوئالالالا مالالالن أجالالالا الالالالال

العامليالالال  للمالالالدأل اليالالالربى، مع الالالد سياسالالال  النرالالالا والتنميالالال ؛ اجملموعالالال  ال ئي الالالي  لألطفالالالال وال الالالباك؛ اجلمعيالالال  الدوليالالال  
 مادأل واأل اليم؛ واملنظمال ال عبي  العامل  معاق االتآخ دالمل قق  ال

 مسائل أخرى -ىاي 
 تناول  الل ن  التحضةي  م ائا أخ ىد - 11

 تقرير الفريق العامل المعنم بالمسائل التنفيذية واإلدارية -ااء 
 الالالدمس رئالالالي  الف يالالالق العامالالالا يف اجلل الالال  العامالالال  ال ااعالالال  تر يالالال اق عالالالن نتالالالائج منا  الالالات د وعرالالالد الف يالالالق العامالالالا  - 12

 انعرام الدورة األويد خبلاملعئ اامل ائا التنفيذي  واإلماري  جل تن 
ن نتائدددددد المقدددررا  التدددم اعتمددددتها - اء  بالمسدددائل ج مدددداوال  الفريدددق العامدددل المعندددم اللجنددددددة التحضددديرية ب ددددددـد

 التنفيذية واإلدارية
أحاطالال  الل نالال  التحضالالةي  علمالالاق ااملر حالالال الالالوارمة يف املالالذك ة مالالن األمالالن العالالاس للمالال أل  ا الال أل ألويالالا  - 13

لل نالالالال  علمالالالالاق أيضالالالالاق مبالالالالذك ة مالالالالن األمانالالالال   د وأحاطالالالال  اA/CONF.226/PC.1/INF/3العمليالالالال  التحضالالالالةي  واملالالالال أل  )
االال أل وأوصالال   ،ا الال أل ال تيبالالال مالالن أجالالا الالالدورال املربلالال  لل نالال  التحضالالةي  علالالى النحالالو الالالوارم يف ور الال  اجتمالالا 

 د2015ني األ/أا يا  16إي  14تاعر د الدورة اللاني  لل ن  التحضةي  يف الف ة من 
ق التاليالال  يف مورهتالالا اللانيالال : م الال و  النظالالاس الالالداخل  امل  الال  الل نالال  التحضالالةي  االالالنظ  يف الوثالالائوأوصالال   - 14

، A/CONF.226/PC.1/2/Rev.1ملالالالال أل  األمالالالالم املتحالالالالدة للسالالالالياأل والتنميالالالال  امضالالالال ي  امل الالالالتدام  )املوئالالالالا اللالالالالال   )
 ؛ ومالالالذك ة مالالالن األمانالالال  ا الالال أل ال تيبالالالال ا الالال أل اعتمالالالام اجملموعالالالال ال ئي الالالي  وغةهالالالا مالالالن اجل الالالال املعنيالالال  امل فالالالق
 ؛ ومالالالالالذك ة مالالالالالن األمانالالالالال  ا الالالالال أل A/CONF.226/PC.1/3اركت ا يف العمليالالالالال  التحضالالالالالةي  ويف املوئالالالالالا اللالالالالالال  )وم الالالالال

الالدة للمنظمالالال غالالة اميوميالال  و  لبعتمالالام اخلالالاا يف املوئالالا اللالالال  ال ئي الالي  املوصالالى هبالالا  اجملموعالالالالرائمالال  املوحم
(A/CONF.226/PC.1/INF/4د  

 تر ي  ال فوي من الف يق العامادوأحاط  الل ن  التحضةي  علماق اال - 15
 اعتماد تقرير اللجنة التحضيرية عن أعمال دورتها األولى -ياء 

أحاطالال  الل نالال  التحضالالةي  علمالالاق مب الال و  التر يالال  عالالن أعمالالال مورهتالالا األوي وأ. نالال  للمرالال ر االال أل يضالالا  - 16
 ال يغ  الن ائي  للتر ي د

 اختتاا الدورة -كاف 
  مورهتالالا األوي ابيانالالال ختاميالال  أمي هبالالا ال ئي الالاأل امل الالاركاأل لل نالال  واألمالالن اختتمالال  الل نالال  التحضالالةي - 17

 العاس للم أل د
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 مرفق

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

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

 للسياأل والتنمي  امض ي  امل تدام  )املوئا اللال  
A/CONF.226/PC.1/3 -  املعنيالالال واجل الالالال  اجملموعالالالال ال ئي الالالي مالالالذك ة مالالالن األمانالالال  ا الالال أل ال تيبالالالال العتمالالالام 

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

A/CONF.226/PC.1/4 -  تر يال  األمالالن العالاس للمالال أل  ا ال أل األعمالالال التحضالةي  ملالال أل  األمالم املتحالالدة للسالالياأل
 والتنمي  امض ي  امل تدام 

A/CONF.226/PC.1/5 -  ك ة مالالن األمانالال  عالالن الترالالدحس احملالال ز حالالىت اآلأل يف تنفيالالذ نتالالائج مالال أل  األمالالم املتحالالدة مالالذ
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 - سالالالياأل والتنميالال  امضالال ي  امل الالالتدام  تر يالال  الل نالال  التحضالالةي  ملالالال أل  األمالالم املتحالالدة لل

 )املوئا اللال   عن أعمال مورهتا األوي
A/CONF.226/PC.1/INF/1 - ائم  ا مسا  امل اركن  
A/CONF.226/PC.1/INF/2 -   مالالالذك ة مالالالن األمانالالال  ا الالال أل م الالال و  النظالالالاس الالالالداخل  امل  الالال  لل نالالال  التحضالالالةي

  تدام  )املوئا اللال  مل أل  األمم املتحدة للسياأل والتنمي  امض ي  امل
A/CONF.226/PC.1/INF/3 -  مذك ة من األمان  ا  أل ألويا العملي  التحضةي  وامل أل 
A/CONF.226/PC.1/INF/4 -   الالالالالالالدة للمنظمالالالالالالالال غالالالالالالالة اميوميالالالالالالال مالالالالالالالذك ة مالالالالالالالن األمانالالالالالالال  ا الالالالالالال أل الرائمالالالالالالال  املوحا

لسالالياأل والتنميالال  امضالال ي  امل الالالتدام  املوصالالى هبالالا لبعتمالالام اخلالالاا ملالالال أل  األمالالم املتحالالدة ل اجملموعالالال ال ئي الالي و 
 )املوئا اللال  

_____________________ 


