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الدورة السادسة والعشرون
نريويب ٕٔ-ٛ ،أيار/مايو ٕٓٔٚ
*
البنداف ٕ وٗ من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت
اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل

شروح جدول األعمال المؤقت
مذكرة من األمانة
البند 1
افتتاح الدورة
يقوـ رئيس رللس إدارة برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم ادلتحدة) يف دورتو
ٔ-
اخلامسة والعشرين ،أو مسؤوؿ آخر من مسؤويل الدورة اخلامسة والعشرين للمجلس ،يف حاؿ غياب الرئيس،
بافتتاح الدورة السادسة والعشرين للمجلس يف الساعة ٓٓ ٔٓ:من يوـ االثنني  ٛأيار/مايو  .ٕٓٔٚوترد يف
ادلرفق األوؿ ذلذه ادلذكرة قائمة بأعضاء رللس اإلدارة احلاليني.
البند 2
انتخاب أعضاء المكتب
وفقاً للمادة  ٔٚمن النظاـ الداخلي جمللس اإلدارة ،ينتخب اجمللس رئيساً وثالثة ّنواب للرئيس ومقرراً.
ٕ-
ويرد التوزيع اجلغرايف لألعضاء ادلنتَخبني يف الدورات السابقة جمللس اإلدارة يف ادلرفق الثاين ذلذه ادلذكرة.

الوثائق

شروح جدوؿ األعماؿ ادلؤقت ( :HSP/GC/26/1/Add.1الفقرتاف ٕ وٖ من ادلرفق الثالث) (الزباذ قرار)
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البند 3
وثائق التفويض
وفقاً للمادة  ٔٙمن النظاـ الداخلي جمللس اإلدارة ،جيب تقدمي وثائق تفويض شلثلي أعضاء اجمللس إىل
ٖ-
ادلدير التنفيذي يف موعد ال يتجاوز هناية اجللسة األوىل لدورة اجمللس .وجيب أف يفحص ادلكتب ىذه الوثائق
وأف يقدِّـ تقريراً بشأهنا إىل رللس اإلدارة بدوف تأخري.
البند 4
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
جدوؿ أعماؿ دورتو السادسة والعشرين،
يُقر رللس اإلدارة ،يف إطار البند ٗ من جدوؿ األعماؿ،
ٗ-
َ
ويبت بعد ذلك يف تنظيم عمل الدورة .وقد وافق رللس اإلدارة على جدوؿ أعمالو ادلؤقت يف دورتو اخلامسة
والعشرين ادلعقودة يف نريويب يف الفًتة من  ٔٚإىل ٖٕ نيساف/أبريل ٕ٘ٔٓ .وترد يف ادلرفق الثالث ذلذه ادلذكرة
مذكرة من ادلدير التنفيذي يقًتح فيها ترتيبات تنظيمية للدورة السادسة والعشرين ،يف حني يرد التنظيم ادلقًتح
للعمل واجلدوؿ الزمين للدورة يف ادلرفق الرابع.

الوثائق
جدوؿ األعماؿ ادلؤقت (( )HSP/GC/26/1الزباذ قرار)
شروح جدوؿ األعماؿ ادلؤقت ()HSP/GC/26/1/Add.1
قائمة الوثائق ادلعروضة على رللس اإلدارة (( )HSP/GC/26/INF/1للعلم)
البند 5
أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ،بما في ذلك مسائل التنسيق
يقدِّـ ادلدير التنفيذي يف إطار البند ٘ من جدوؿ األعماؿ تقريراً إىل رللس اإلدارة عن مسائل تشمل
٘-
يف صبلة أمور تنفيذ والية موئل األمم ادلتحدة وبرنامج عملو وتنفيذ القرارات وادلقررات اليت ازبذىا رللس اإلدارة
يف دورتو السابقة.

الوثائق
أنشطة برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية :تقرير ادلدير التنفيذي ()HSP/GC/26/2
تقرير الفريق العامل ادلعين بالربنامج وادليزانية :تقرير ادلدير التنفيذي ()HSP/GC/26/2/Add.1
التقرير عن الدورات ادلقبلة للمنتدى احلضري العادلي :إضافة إىل تقرير ادلدير التنفيذي ()HSP/GC/26/2/Add.2
للمديريْن التنفيذيني لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة
األنشطة ادلشًتكة يف البيئة احلضرية :التقرير ادلرحلي ادلشًتؾ
َ
وبرنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية ()HSP/GC/26/2/Add.3
التعاوف مع الوكاالت وادلنظمات داخل منظومة األمم ادلتحدة ،وادلنظمات احلكومية الدولية خارج منظومة األمم
ادلتحدة ،وادلنظمات غري احلكومية وغريىا من شركاء ادلوئل األمم ادلتحدة يف تنفيذ برنامج األمم ادلتحدة
للمستوطنات البشرية  -اخلطة االسًتاتيجية للفًتة ٕٗٔٓ :ٕٜٓٔ-إضافة إىل تقرير ادلدير التنفيذي
()HSP/GC/26/2/Add.4
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البند 6
استعراض نتائج مؤتمر األمم المتحدة لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)
ُعقد مؤسبر األمم ادلتحدة ادلعين باإلسكاف والتنمية احلضرية ادلستدامة (ادلوئل الثالث) يف كويتو يف الفًتة
-ٙ
من  ٔٚإىل ٕٓ تشرين األوؿ/أكتوبر إىل  .ٕٓٔٙوتُقر الوثيقة اخلتامية للمؤسبر ادلعنونة ’’جدوؿ أعماؿ حضري
جديد‘‘ بدور موئل األمم ادلتحدة يف تنفيذىا .وباإلضافة إىل ذلك طلب رللس اإلدارة إىل ادلدير التنفيذي ،يف
قراره ٕ٘ ٘/ادلؤرخ ٖٕ نيساف/أبريل ٕ٘ٔٓ ادلتعلق بدعم برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية للعملية
التحضريية دلؤسبر األمم ادلتحدة لإلسكاف والتنمية احلضرية ادلستدامة (ادلوئل الثالث) ،ودور جلاف ادلوئل الوطنية يف
التحضري لو وتنفيذه ،أف يقدـ إىل رللس اإلدارة يف دورتو السادسة والعشرين تقريراً عن تنفيذ القرار وعن نتائج
ادلوئل الثالث .ولذلك سيُعرض على رللس اإلدارة تقرير للمدير التنفيذي عن دعم موئل األمم ادلتحدة لعملية
ادلوئل الثالث وعن نتائج ادلؤسبر لكي ينظر فيو.

الوثائق
استعراض نتائج مؤسبر األمم ادلتحدة لإلسكاف والتنمية احلضرية ادلستدامة (ادلوئل الثالث) ()HSP/GC/26/4
نتائج مؤسبر األمم ادلتحدة لإلسكاف والتنمية احلضرية ادلستدامة (ادلوئل الثالث) ()HSP/GC/26/INF/5
البند 7
الحوار بشأن الموضوع الخاص للدورة السادسة والعشرين لمجلس اإلدارة
عمالً بقرار رللس اإلدارة ٕٓ ٕٔ/ادلؤرخ  ٛنيساف/أبريل ٕ٘ٓٓ ،خيتار مكتب رللس اإلدارة ادلوضوع
-ٚ
اخلاص لدورات اجمللس على أساس مشورة مق ّدمة من ادلدير التنفيذي ،بالتشاور مع جلنة ادلمثلني الدائمني.
وعلى ذلك سيُعرض على رللس اإلدارة تقرير للمدير التنفيذي عن ادلوضوع اخلاص للدورة السادسة والعشرين
لكي ينظر فيو.

الوثائق
تقرير ادلدير التنفيذي عن احلوار بشأف ادلوضوع اخلاص للدورة السادسة والعشرين جمللس اإلدارة ()HSP/GC/26/5
البند 8
برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية وميزانية مؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات
البشرية لفترة السنتين 2119-2118
ُو ِضع برنامج عمل موئل األمم ادلتحدة ليتزامن مع دورة ميزانية األمم ادلتحدة ككل .ولذلك فإف
-ٛ
برنامج العمل للفًتة  ٕٓٔٚ-ٕٓٔٙسينتهي يف ٖٔ كانوف األوؿ/ديسمرب  .ٕٓٔٚوبناءً عليو ،سيقدِّـ ادلدير
التنفيذي إىل رللس اإلدارة برنامج عمل وميزانية مقًتحني لفًتة السنتني  ٕٜٓٔ-ٕٓٔٛلكي ينظر فيهما يف
دورتو السادسة والعشرين.

الوثائق
برنامج العمل ادلقًتح لربنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية وادليزانية ادلقًتحة دلؤسسة األمم ادلتحدة للموئل
وادلستوطنات البشرية لفًتة السنتني  :ٕٜٓٔ-ٕٓٔٛتقرير ادلدير التنفيذي (( )HSP/GC/26/6الزباذ قرار)
تقرير اللجنة االستشارية لشؤوف اإلدارة وادليزانية :مذكرة من األمانة (( )HSP/GC/26/6/Add.1الزباذ قرار)
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اإلطار االسًتاتيجي ادلنقح للفًتة  :ٕٜٓٔ – ٕٓٔٛتقرير ادلدير التنفيذي (( )HSP/GC/26/6/Add.2الزباذ
قرار)
مشروع اخلطة االسًتاتيجية ادلنقحة للفًتة ٕٗٔٓ :ٕٜٓٔ-تقرير ادلدير التنفيذي ()HSP/GC/26/6/Add.3
(الزباذ قرار)
حالة ادلسامهات الطوعية ادلق ّدمة إىل مؤسسة األمم ادلتحدة للموئل وادلستوطنات البشرية حىت ٔ آذار/مارس
 :ٕٓٔٚمذكرة من األمانة (( )HSP/GC/26/INF/6للعلم)
تنفيذ اخلطة االسًتاتيجية للفًتة ٕٗٔٓ :ٕٜٓٔ-التقرير ادلؤقت للمدير التنفيذي ()HSP/GC/26/INF/7
(للعلم)
البند 9
جدول األعمال المؤقت والترتيبات األخرى للدورة السابعة والعشرين لمجلس اإلدارة
سيعتمد رللس اإلدارة يف إطار البند  ٜمن جدوؿ األعماؿ جدوؿ أعماؿ مؤقتاً لدورتو السابعة
-ٜ
والعشرين ويقرر تاريخ انعقاد الدورة وترتيباهتا األخرى.

الوثائق
جدوؿ األعماؿ ادلؤقت والًتتيبات األخرى للدورة السابعة والعشرين جمللس اإلدارة (( )HSP/GC/26/7الزباذ
قرار)
البند 11
مسائل أخرى
ٓٔ -سينظر رللس اإلدارة ،يف إطار البند ٓٔ من جدوؿ األعماؿ ،يف مسائل يرى أهنا تستحق اىتمامو
رغم عدـ ورودىا يف أي بند من بنود جدوؿ األعماؿ.
البند 11
اعتماد تقرير الدورة
ٔٔ -وفقاً للفقرة  ٚمن اجلزء أوالً -ألف من قرار اجلمعية العامة  ،ٕٓٙ/٘ٙسيعتمد رللس اإلدارة التقرير
عن أعماؿ دورتو السادسة والعشرين لتقدميو إىل اجلمعية عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي.
البند 12
اختتام الدورة
ٕٔ-
.ٕٓٔٚ
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المرفق األول

عضوية مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في  1كانون الثاني/يناير 2117
(أ)
( 58عضواً)
الدول األفريقية ()16
أنغوال ()ٕٜٓٔ
بنن (ٕٕٓٓ)
تشاد ()ٕٜٓٔ
صبهورية الكونغو الدميقراطية ()ٕٓٔٛ
مصر ()ٕٓٔٛ
الغابوف ()ٕٓٔٛ
غانا ()ٕٓٔٛ
كينيا ()ٕٜٓٔ
ليبيا (ٕٕٓٓ)
مدغشقر (ٕٕٓٓ)
موريشيوس (ٕٕٓٓ)
نيجرييا ()ٕٜٓٔ
السنغاؿ ()ٕٓٔٛ
الصوماؿ (ٕٕٓٓ)
جنوب أفريقيا ()ٕٜٓٔ
زمبابوي ()ٕٓٔٛ

ال يوجد مقعد شاغر

دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ()11
األرجنتني ()ٕٓٔٛ
الربازيل ()ٕٜٓٔ
شيلي ()ٕٜٓٔ
كولومبيا (ٕٕٓٓ)
إكوادور ()ٕٓٔٛ
غواتيماال ()ٕٓٔٛ
ادلكسيك ()ٕٜٓٔ
باراغواي (ٕٕٓٓ)
أوروغواي ()ٕٓٔٛ

مقعد واحد شاغر

دول أوروبا الشرقية ()6
كرواتيا (ٕٕٓٓ)
تشيكيا (ٕٕٓٓ)
جورجيا ()ٕٜٓٔ
االرباد الروسي ()ٕٓٔٛ
صربيا ()ٕٜٓٔ
سلوفاكيا ()ٕٓٔٛ

دول أوروبا الغربية ودول أخرى ()13
فنلندا ()ٕٓٔٛ
فرنسا (ٕٕٓٓ)
أدلانيا ()ٕٜٓٔ
إسرائيل ()ٕٜٓٔ
النرويج (ٕٕٓٓ)
السويد ()ٕٜٓٔ
الواليات ادلتحدة األمريكية ()ٕٓٔٛ

ستة مقاعد شاغرة

دول آسيا والمحيط الهادئ ()13
البحرين ()ٕٜٓٔ
الصني (ٕٕٓٓ)
اذلند ()ٕٜٓٔ
إندونيسيا ()ٕٓٔٛ
إيراف (صبهورية  -اإلسالمية) ()ٕٓٔٛ
العراؽ ()ٕٓٔٛ
الياباف ()ٕٓٔٛ
ماليزيا ()ٕٜٓٔ
صبهورية كوريا (ٕٕٓٓ)
ادلملكة العربية السعودية ()ٕٜٓٔ
سري النكا (ٕٕٓٓ)
تركمانستاف ()ٕٜٓٔ

مقعد واحد شاغر

ال يوجد مقاعد شاغرة متبقية

(أ) تنتهي مدة العضوية يف ٖٔ كانوف األوؿ/ديسمرب من السنة ادلشار إليها .وادلعلومات الواردة يف اجلدوؿ مقدمة من اجمللس االقتصادي
واالجتماعي.
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المرفق الثاني
التوزيع الجغرافي ألعض اء هيئة المكتب المنتخبين في دورات سابقة لمجلس إدارة موئل األمم
المتحدة

6

نائب الرئيس

ادلقرر

السنة

دورة رللس اإلدارة

الرئيس

ٜٔٚٛ

األوىل

الدوؿ األفريقية (مالوي)
دوؿ أوروبا الغربية
ودوؿ أخرى (السويد) دوؿ أوروبا الشرقية (بولندا)
دوؿ أمريكا الالتينية (ادلكسيك)

دوؿ آسيا (الفلبني)

ٜٜٔٚ

الثانية

الدوؿ األفريقية
(كينيا)

دوؿ آسيا (باكستاف)
دوؿ أمريكا الالتينية (ادلكسيك)
دوؿ أوروبا الغربية ودوؿ أخرى
(السويد)

دوؿ أوروبا الشرقية
(بولندا)

ٜٓٔٛ

الثالثة

دوؿ أمريكا الالتينية
(ادلكسيك)

الدوؿ األفريقية (نيجرييا)
دوؿ آسيا (العراؽ)
دوؿ أوروبا الشرقية (ارباد
اجلمهوريات االشًتاكية
السوفياتية)

دوؿ أوروبا الغربية
ودوؿ أخرى
(ىولندا)

ٜٔٔٛ

الرابعة

دوؿ آسيا (الفلبني)

الدوؿ األفريقية (ليسوتو)
دوؿ أوروبا الشرقية (ىنغاريا)
دوؿ أوروبا الغربية ودوؿ أخرى
(صبهورية أدلانيا االربادية)

دوؿ أمريكا الالتينية
(جامايكا)

ٕٜٔٛ

اخلامسة

دوؿ آسيا (سري النكا)
دوؿ أوروبا الشرقية
دوؿ أمريكا الالتينية (جامايكا)
(ارباد اجلمهوريات
االشًتاكية السوفياتية) دوؿ أوروبا الغربية ودوؿ أخرى
(كندا)

الدوؿ األفريقية
(مصر)

ٖٜٔٛ

السادسة

الدوؿ األفريقية (زامبيا)
دوؿ أوروبا الغربية
ودوؿ أخرى (فنلندا) دوؿ أوروبا الشرقية (بلغاريا)
دوؿ أمريكا الالتينية (األرجنتني)

دوؿ آسيا
(بنغالديش)

ٜٗٔٛ

السابعة

الدوؿ األفريقية
(الغابوف)

دوؿ آسيا (اذلند)
دوؿ أمريكا الالتينية (شيلي)
دوؿ أوروبا الغربية ودوؿ أخرى
(الواليات ادلتحدة األمريكية)

دوؿ أوروبا الشرقية

(ارباد اجلمهوريات
االشًتاكية السوفياتية)

ٜ٘ٔٛ

الثامنة

دوؿ أمريكا الالتينية
(جامايكا)

الدوؿ األفريقية (تونس)
دوؿ آسيا (سري النكا)
دوؿ أوروبا الشرقية (ىنغاريا)

دوؿ أوروبا الغربية
ودوؿ أخرى
(اليوناف)

ٜٔٛٙ

التاسعة

دوؿ أوروبا الغربية
ودوؿ أخرى (تركيا)

الدوؿ األفريقية (كينيا)
دوؿ آسيا (بنغالديش)
دوؿ أوروبا الشرقية (بولندا)

دوؿ أمريكا الالتينية
(شيلي)
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ٜٔٛٚ

دورة رللس اإلدارة

العاشرة

الرئيس

السنة

نائب الرئيس

ادلقرر

دوؿ أوروبا الشرقية
(بلغاريا)

دوؿ آسيا (إندونيسيا)
دوؿ أمريكا الالتينية (كولومبيا)
دوؿ أوروبا الغربية ودوؿ أخرى
(فنلندا)

الدوؿ األفريقية
(كينيا)

ٜٔٛٛ

احلادية عشرة

دوؿ آسيا (اذلند)

الدوؿ األفريقية (بوتسوانا)
دوؿ أمريكا الالتينية (الربازيل)
دوؿ أوروبا الغربية ودوؿ أخرى
(ادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى
وآيرلندا الشمالية)

دوؿ أوروبا الشرقية
(بولندا)

ٜٜٔٛ

الثانية عشرة

دوؿ أمريكا الالتينية
(كولومبيا)

الدوؿ األفريقية (الغابوف)
دوؿ أوروبا الشرقية (ىنغاريا)
دوؿ أوروبا الغربية ودوؿ أخرى
(الواليات ادلتحدة األمريكية)

دوؿ آسيا (سري
النكا)

ٜٜٔٔ

الثالثة عشرة

الدوؿ األفريقية
(زمبابوي)

دوؿ آسيا (سري النكا)
دوؿ أوروبا الشرقية
(االرباد السوفيايت)
دوؿ أمريكا الالتينية (الربازيل)

دوؿ أوروبا الغربية
ودوؿ أخرى
(ىولندا)

ٖٜٜٔ

الرابعة عشرة

الدوؿ األفريقية (أوغندا)
دوؿ أوروبا الغربية
ودوؿ أخرى (فنلندا) دوؿ آسيا (الفلبني)
دوؿ أوروبا الشرقية (رومانيا)

دوؿ أمريكا الالتينية
(شيلي)

ٜٜ٘ٔ

اخلامسة عشرة

دوؿ أوروبا الشرقية
(االرباد الروسي)

دوؿ آسيا (إندونيسيا)
دوؿ أمريكا الالتينية (فنزويال)
دوؿ أوروبا الغربية ودوؿ أخرى
(ادلملكة ادلتحدة)

الدوؿ األفريقية
(الكامريوف)

ٜٜٔٚ

السادسة عشرة

دوؿ آسيا
(بنغالديش)

الدوؿ األفريقية (كينيا)
دوؿ أمريكا الالتينية (ادلكسيك)
دوؿ أوروبا الغربية ودوؿ أخرى
(النرويج)

دوؿ أوروبا الشرقية
(رومانيا)

ٜٜٜٔ

السابعة عشرة

دوؿ أمريكا الالتينية
(كولومبيا)

الدوؿ األفريقية (السنغاؿ)
دوؿ أوروبا الشرقية (بلغاريا)
دوؿ أوروبا الغربية ودوؿ أخرى
(السويد)

دوؿ آسيا (صبهورية
إيراف اإلسالمية)

ٕٔٓٓ

الثامنة عشرة

الدوؿ األفريقية
(اجلزائر)

دوؿ أوروبا الغربية
دوؿ آسيا (بنغالديش)
دوؿ أوروبا الشرقية (االرباد الروسي) ودوؿ أخرى (تركيا)
دوؿ أمريكا الالتينية (األرجنتني)

ٖٕٓٓ

التاسعة عشرة

الدوؿ األفريقية (مالوي)
دوؿ أوروبا الغربية
ودوؿ أخرى (السويد) دوؿ آسيا (سري النكا)
دوؿ أوروبا الشرقية (بولندا)

دوؿ أمريكا الالتينية
(شيلي)
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السنة

ٕ٘ٓٓ

دورة رللس اإلدارة

العشروف

الرئيس

نائب الرئيس

ٕٓٓٚ

احلادية والعشروف

دوؿ آسيا (اذلند)

الدوؿ األفريقية (أوغندا)
دوؿ أمريكا الالتينية (األرجنتني)
دوؿ أوروبا الغربية ودوؿ أخرى
(كندا)

دوؿ أوروبا الشرقية
(االرباد الروسي)

ٕٜٓٓ

الثانية والعشروف

دوؿ أمريكا الالتينية
(جامايكا)

الدوؿ األفريقية (زامبيا)
دوؿ أوروبا الشرقية (اجلمهورية
التشيكية)
دوؿ أوروبا الغربية ودوؿ أخرى
(أدلانيا)

دوؿ آسيا
(باكستاف)

ٕٔٔٓ

الثالثة والعشروف

الدوؿ األفريقية
(رواندا)

دوؿ أوروبا الغربية
دوؿ آسيا (الصني)
دوؿ أوروبا الشرقية (االرباد الروسي) ودوؿ أخرى
(فنلندا)
دوؿ أمريكا الالتينية (شيلي)

ٖٕٔٓ

الرابعة والعشروف

الدوؿ األفريقية
(نيجرييا)

دوؿ أوروبا الشرقية (االرباد الروسي) دوؿ أوربا الغربية
ودوؿ أخرى
دوؿ أمريكا الالتينية (األرجنتني)
(أدلانيا)
دوؿ آسيا واحمليط اذلادئ
(بنغالديش)

ٕ٘ٔٓ

اخلامسة والعشروف

دوؿ أوروبا الشرقية
(سلوفاكيا)

دوؿ آسيا (الفلبني)
دوؿ أوروبا الشرقية
(اجلمهورية التشيكية) دوؿ أمريكا الالتينية (األرجنتني)
دوؿ أوروبا الغربية ودوؿ أخرى
(أدلانيا)

الدوؿ األفريقية (غانا)
دوؿ أوروبا الغربية ودوؿ أخرى
(أدلانيا)
دوؿ آسيا واحمليط اذلادئ (اذلند)

ادلقرر

الدوؿ األفريقية
(نيجرييا)

دوؿ أمريكا الالتينية
(أوروغواي)

ووفقاً دلبدأ التناوب اجلغرايف ادلنصوص عليو يف الفقرة ٕ من ادلادة  ٔٚمن النظاـ الداخلي جمللس اإلدارة ،على
اجملموعات اإلقليمية التالية أف تقدـ مرشحني للمناصب ادلذكورة ذليئة مكتب الدورة السادسة والعشرين جمللس اإلدارة:
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الرئيس

السنة

دورة رللس اإلدارة

ٕٓٔٚ

السادسة والعشروف دوؿ آسيا واحمليط
اذلادئ

نائب الرئيس

ادلقرر

الدوؿ األفريقية
دوؿ أوروبا الغربية ودوؿ أخرى
دوؿ أمريكا الالتينية

دوؿ أوروبا الشرقية
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المرفق الثالث
الترتيبات التنظيمية المقترحة للدورة السادسة والعشرين لمجلس إدارة موئل األمم المتحدة
مذكرة من المدير التنفيذي
ٔ  -يقػػًتح ادلػػدير التنفيػػذى أف تُعػػرض علػػى رللػػس اإلدارة ،مػػن أجػػل تصػريف عملػػو بشػػكل فعػػاؿ يف الػػدورة
السادسة والعشرين ،الًتتيبات التنظيمية الواردة أدناه .وقد أُعد ىذا ادلقػًتح وفقػاً للتوصػيات الػواردة يف قػرار رللػس
اإلدارة ٕٓ ،ٕٔ/ادلتعلق بتنظػيم دورات رللػس اإلدارة ادلقبلػة ومواضػيعها الرئيسػية ،الػذي دعػا اجمللػس دبوجبػو جلنػة
ادلمثلػػني الػػدائمني لػػدى موئػػل األمػػم ادلتحػػدة ،بوصػػفها ىيئػػة فرعيػػة دلػػا بػػني الػػدورات تابعػػة للمجلػػس ،إىل تقػػدمي
توصيات إىل رللس اإلدارة تتضمن مقًتحػات إضػافية لتحسػني ىيكػل وتنظػيم الػدورة احلاديػة والعشػرين والػدورات
ادلقبلػػة جمللػػس اإلدارة .وقػػد وافقػػت جلنػػة ادلمثلػػني الػػدائمني ،يف اجتماعهػػا الثالػػث والعشػرين ،ادلعقػػود يف  ٚكػػانوف
األوؿ/ديسػػمرب  ،ٕٓٓٙعلػػى رلموعػػة مػػن ىػػذه ادلقًتحػػات للػػدورة احلاديػػة والعشػرين ،وصبيػػع الػػدورات ادلقبلػػة و
إدراجها يف ىذه ادلذكرة ،خصوصاً فيما يتعلق باجلزء الرفيع ادلستوى ،واحلوار وادلوضوع الرئيسي.
ألف  -المكتب
ٕ  -وفقاً للمادة  ٔٚمن النظاـ الداخلي جمللس اإلدارة ،يتشكل مكتب رللس اإلدارة من رئيس وثالثة
نواب للرئيس ومقرر ،ويتم انتخاهبم مع ادلراعاة الواجبة دلبدأ التوزيع اجلغرايف العادؿ وبالتناوب فيما بني
اجملموعات اإلقليمية للدوؿ .ويبني ادلرفق الثاين ذلذه ادلذكرة التوزيع اجلغرايف ألعضاء ادلكتب يف الدورات السابقة
جمللس اإلدارة.
ٖ  -ووفقاً دلا تنص عليو ادلادة  ،ٔٛيعني أحد نواب الرئيس رئيساً للجنة اجلامعة للدورة ادلشار إليها يف
الفقرة  ٔٚأدناه .ويقوـ نائبا الرئيس اآلخراف دبساعدة رئيس رللس اإلدارة مباشرة يف أداء واجباتو يف اجللسات
العامة ،ويف رئاسة اللجنة ادلخصصة للصياغة ادلشار إليها يف الفقرة  ٔٛأدناه.
باء -

الجلسة العامة
يوصى بأف تقسم اجللسة العامة عملها إىل جزأين:
ٗ  -على ضوء ادلشاورات مع مكتب رللس اإلدارةَ ،
أوالً جزء رفيع ادلستوى ،تقتصر مداخالتو بشكل أساسي على الوزراء وغريىم من رؤساء الوفود ،وتُعقد جلساتو
يف اليومني األوؿ والثاين؛ وثانياً حوار احلكومات مع السلطات احمللية وشركاء جدوؿ أعماؿ ادلوئل اآلخرين،
كرس
ويُعقد يف اليوـ الثالث .وجيدر بادلالحظة أف جزءاً من اجللسة الصباحية اليت ستعقد يف اليوـ األوؿ سيُ َّ
للمسائل التنظيمية.

جيم  -الجزء الرفيع المستوى
٘  -يُقًتح أف يركز اجلزء الرفيع ادلستوى مناقشاتو على ادلوضوع الرئيسي وورقة ادلوضوع الرئيسي للدورة
إضافة إىل اجلوانب ذات الصلة بالبند ٘ من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت ،ادلتعلق بأنشطة برنامج األمم ادلتحدة
للمستوطنات البشرية ،دبا يف ذلك مسائل التنسيق ،والبند  ٛادلتعلق بربنامج عمل برنامج األمم ادلتحدة
للمستوطنات البشرية وميزانية مؤسسة األمم ادلتحدة للموئل وادلستوطنات البشرية لفًتة السنتني -ٕٓٔٛ
.)ٕٜٓٔ
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 - ٙومن اجلدير بالتذكري أف رللس اإلدارة قرر يف قراره ٕٓ ،ٕٔ/بأف ادلوضوع الرئيسي للحوار ينبغي أف
ينشئ صلة بني اجلزء الرفيع ادلستوى وحوار احلكومات مع السلطات احمللية وشركاء جدوؿ أعماؿ ادلوئل اآلخرين
وأف يعمل على إجياد التجانس يف ادلناقشات اليت تدور بشأف السياسات يف اجللسات العامة.
 - ٚومن أجل إتاحة الفرصة جلميع الوفود اليت تشارؾ عادة يف جلسات رللس اإلدارة ،ويًتاوح عددىا ما
بني ٓ ٙإىل ٓ ٛوفداً ،يُوصى بأف يُسمح ،أثناء اجلزء الرفيع ادلستوى ،دبدة أقصاىا مخس دقائق للتكلم وبالتزاـ
التقيد الصارـ هبذا احلد.
 - ٛوعند وضع قائمة ادلتكلمني للجزء الرفيع ادلستوى ،تُعطى األسبقية للوزراء ونواب الوزراء .مث يلي ذلك
الرؤساء اآلخروف للوفود احلكومية ،مث يلي ذلك عدد زلدود من شلثلي السلطات احمللية وشركاء جدوؿ أعماؿ
ادلوئل اآلخرين ،على النحو ادلنصوص عليو يف ادلادتني ٗ ٙو٘ ٙمن النظاـ الداخلي جمللس اإلدارة.
دال  -الحوار مع السلطات المحلية والشركاء اآلخرين
 - ٜجيدر بالذكر أف رللس اإلدارة قرر ،يف الفقرة ٕ من قراره  ،ٕٔ/ٔٙأف يوفر يف دورات مقبلة فرصاً
للشركاء للدخوؿ يف حوار فيما بينهم ومع احلكومات؛ وقد يستخدـ مثل ىذا احلوار ،حبسب االقتضاء،
كمدخل يف مداوالت رللس اإلدارة.
ٓٔ  -وسبشياً مع الفقرات ذات الصلة من القرار ٕٓ ،ٕٔ/قاـ ادلدير التنفيذي دلوئل األمم ادلتحدة ،بعد
التشاور مع جلنة ادلمثلني الدائمني ،بإعالـ أعضاء مكتب رللس اإلدارة بأف موضوع الدورة السادسة والعشرين
ينبغي أف يتم اختياره بعد اختتاـ ادلوئل الثالث.
ٔٔ  -وعمالً بالقرارات ادلذكورة أعاله ،وبغية زيادة مشاركة السلطات احمللية والشركاء اآلخرين يف أعماؿ
اجمللس ويف بلوغ الغايات ادلشًتكة بشأف ربقيق تنفيذ جدوؿ أعماؿ ادلوئل واألىداؼ اإلمنائية لأللفية ذات الصلة
والغايات ادلوجزة يف نتائج مؤسبر القمة العادلي لعاـ ُٕ٘ٓٓ ،و ِضعت ترتيبات حلوار مع السلطات احمللية والشركاء
اآلخرين ُجيرى خالؿ اجللسات العامة يف اليوـ الثالث (انظر ادلرفق الرابع) .وسيستند ذلك احلوار إىل النسق
الذي طبقتو اللجنة الثانية يف مؤسبر األمم ادلتحدة الثاين للمستوطنات البشرية (ادلوئل الثاين) ،الذي ُعقد يف
اسطنبوؿ من ٖ إىل ٗٔ حزيراف/يونيو  ،ٜٜٔٙحيث ستتاح دلمثلي اجملموعات الشريكة الفرصة لتقدمي عروض
موضوعية يتبعها حوار أو مناقشات بني احلكومات والشركاء بشأف تلك ادلوضوعات ادلقدمة.
شجع السلطات احمللية والشركاء اآلخروف على تقدمي ملخصات خطية
ٕٔ  -وربقيقاً لذلك اذلدؼ ،تُ َ
لعروضها قبل وقت كاؼ إىل األمانة لتوزيعها على صبيع ادلشاركني قبل االجتماع.
ٖٔ  -ومن ادلتوقع أف تكوف العروض اليت يقدمها شلثلو السلطات احمللية والشركاء اآلخروف شبرة ادلشاورات اليت
ذبريها تلك اجملموعات مع ادلنظمات غري احلكومية والربدلانيني ،والقطاع اخلاص ،عالوة على ادلختصني،
والباحثني والنقابات العمالية .وستُتخذ الًتتيبات لتمكني السلطات احمللية وكل رلموعة من الشركاء من إجراء
مشاورات يف نريويب ،إذا رغبت يف ذلك ،قبل انعقاد الدورة مباشرة ،أو يف أي وقت وأي مكاف زبتاره.
ٗٔ  -وستقدـ يف تاريخ الحق معلومات مفصلة عن تنظيم ىذا احلوار.
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هاء  -ملخص الرئيس
٘ٔ  -يقوـ الرئيس ،يف هناية اجلزء الرفيع ادلستوى وهناية احلوار ،ويف ضوء ادلداوالت اليت ذبرى يف ىاتني
اجللستني العامتني ،بإعداد ملخص للقضايا الرئيسية اليت تُثار يف اجلزء الرفيع ادلستوى واالستنتاجات أو
التوصيات اليت تُقدـ أثناء ذلك احلوار .وسيربز ىذا ادللخص التوجو الرئيسي للمناقشات وادلواقف الرئيسية ادلعلنة
ادلذكورين وسيقدَّـ ادلوجز من أجل إقراره يف جلسة عامة .وسيحاؿ أي مشروع قرار قد ينبثق عن
خالؿ اجلزأين
َ
ادلناقشات يف ىذه اجللسات العامة إىل جلنة الصياغة الزباذ إجراء بشأنو.
 - ٔٙوبعد أف يقر رللس اإلدارة استنتاجات الرئيس وتوصياتو باعتبارىا انعكاساً دقيقاً للمناقشات اليت
جرت يف اجلزء الرفيع ادلستوى ويف احلوار ،وبعد إسباـ العملية التشريعية الالزمة ،فإهنا تصبح مبادئ توجيهية
إلجراءات ادلتابعة اليت تقوـ هبا احلكومات والسلطات احمللية والشركاء اآلخروف واألمانة ،وخباصة يف دعم رلاالت
الًتكيز احلالية يف برنامج عمل موئل األمم ادلتحدة.
واو  -اللجنة الجامعة للدورة
 - ٔٚقد يود رللس اإلدارة ،واضعاً يف اعتباره تنظيم العمل يف الدورات السابقة جمللس اإلدارة ،والتوصيات
ادلذكورة أعاله بشأف عمل اجللسات العامة ،أف ينشئ جلنة جامعة للدورة تُسند إليها مسؤولية النظر بالتفصيل يف
البنود ٘ و ٙو ٛمن جدوؿ األعماؿ.
زاي  -لجنة الصياغة
 - ٔٛأنشأ رللس اإلدارة ،يف دورتو التاسعة عشرة ،وعلى أساس غري رمسي ،جلنة صياغة سلصصة مفتوحة
العضوية ،ربت رئاسة أحد نواب الرئيس ،لعمل فرز مسبق دلشاريع القرارات اليت تقدمها الوفود ،وذلك هبدؼ
درلها أو التوفيق بينها أو توضيحها حسب االقتضاء ،وذلك قبل أف يقوـ رللس اإلدارة بالنظر فيها يف جلساتو
العامة .وقد يود رللس اإلدارة مواصلة العمل هبذا األسلوب ،الذي يُعترب عموماً أنو عزز كفاءة عمل اجمللس،
على أف يُعرض تقرير جلنة الصياغة أوالً على اللجنة اجلامعة إلقراره قبل أف يعتمده رللس اإلدارة بصورتو النهائية.
حاء  -الجدول الزمني المقترح وبنود جدول األعمال المقترحة
 - ٜٔيرد يف ادلرفق الرابع تنظيم للعمل وجدوؿ زمين مقًتحاف للدورة ،وترد يف ادلرفق السادس قائمة ببنود
جدوؿ أعماؿ الدورة والوثائق ذات الصلة.
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المرفق الرابع
التنظيم المقترح لعمل الدورة السادسة والعشرين لمجلس إدارة موئل األمم المتحدة وجدولها
الزمني المقترح نيروبي 12-8 ،أيار/مايو 2117
التاريخ

اإلثنني ٛ
أيار/مايو

الزمن اجللسة العامة
صباحاً افتتاح الدورة

مساءً
الثالثاء ٜ
أيار/مايو

األربعاء ٓٔ
أيار/مايو

اللجنة اجلامعة

ادلسائل التنظيمية :اجلزء الرفيع ادلستوى
البنود ٔ وٕ وٖ وٗ من جدوؿ
األعماؿ

اجلزء الرفيع ادلستوى

البنود ٘ و ٙو ٚو ٛمن جدوؿ
األعماؿ

صباحاً اجلزء الرفيع ادلستوى

البنود ٘ و ٙو ٚو ٛمن جدوؿ
األعماؿ

مساءً

اجلزء الرفيع ادلستوى

صباحاً
ومساءً

حوار بني احلكومات وشركاء جدوؿ
أعماؿ ادلوئل اآلخرين
ادلوضوع اخلاص ،البند  ٚمن جدوؿ
األعماؿ (يوـ كامل)

صباحاً اجللسة العامة:

مساءً

البند ٘ من جدوؿ األعماؿ مشاورات بشأف
مشاريع القرارات
البند ٘ من جدوؿ األعماؿ مشاورات بشأف
البند  ٙمن جدوؿ األعماؿ مشاريع القرارات
البند  ٛمن جدوؿ األعماؿ

موجز الرئيس للجزء الرفيع ادلستوى
واحلوار
مشاريع تقارير اجللسات العامة عن
البنود ٔ وٕ وٖ وٗ
مشاريع تقارير اللجنة اجلامعة
تقرير عن مشاريع القرارات والبنود ٜ
وٓٔ ؤٔ ؤٕ من جدوؿ األعماؿ

البند  ٛمن جدوؿ األعماؿ مشاورات بشأف
مشاريع القرارات

البند  ٛمن جدوؿ األعماؿ مشاورات بشأف
البند  ٜمن جدوؿ األعماؿ مشاريع القرارات
استعراض مشاريع القرارات
الواردة من جلنة الصياغة
استعراض مشاريع القرارات
الواردة من جلنة الصياغة

___________
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-

البنود ٘ و ٙو ٚو ٛمن جدوؿ
األعماؿ

اخلميس ٔٔ صباحاً اجللسة العامة:
أيار/مايو
مساءً ادلوافقة على مشاريع التقارير بشأف
البنود ٘ و ٙو ٚو ٛوتقرير عن
مشروع ادلقرر بشأف البند ٜ
اجلمعة ٕٔ
أيار/مايو

-

جلنة الصياغة

