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جدول األعمال المؤقت والترتيبات األخرى
للدورة السابعة والعشرين لمجلس اإلدارة

جدول األعمال المؤقت والترتيبات األخرى للدورة السابعة والعشرين لمجلس اإلدارة
مشروع قرار بشأن االعتماد
قدمته الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي
إن جملس اإلدارة،
إذ يشري إىل قراره  2/28املؤرخ  8أيار/مايو  1002املعنون ’’النظام الداخلي جمللس إدارة موئل األمم
املتحدة‘‘ ،والسيما منو املواد  53و 54و ،55املتعلقة بدور السلطات احمللية والشركاء اآلخرين يف جدول
أعمال املوئل يف مداوالت جملس اإلدارة وىيئاتو الفرعية،
وإذ يشري أيضاً إىل قراره  7/28املؤرخ  8أيار/مايو  ،1002الذي قرر مبوجبو أن يؤكد من جديد ،لدى
الطلب ،اعتماد جملس إدارة موئل األمم املتحدة للسلطات احمللية والشركاء اآلخرين يف جدول أعمال املوئل
املعتمدين لدى مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين) ولدى الدورة االستثنائية للممعية العامة
املكرسة إلجراء استعراض وتقييم عامني لتنفيذ جدول أعمال املوئل ،املعقودة يف نيويورك يف الفتة من  5إىل 7
حزيران/يونيو ،1002
وإذ يشري كذلك إىل قرار اجلمعية العامة  120/60املؤرخ  11كانون األول/ديسمرب  ،1024الذي
وافقت فيو اجلمعية على النظام الداخلي املؤقت ملؤمتر األمم املتحدة املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة
(املوئل الثالث) املعقود يف كيتو يف الفتة من  26إىل  10تشرين األول/أكتوبر  ،1025وعلى ترتيبات اعتماد
اجملموعات الرئيسية وغريىا من اجلهات املعنية صاحبة املصلحة ومشاركتها يف العملية التحضريية ويف املوئل
الثالث على النحو املبني يف املرفقني األول والثاين للقرار،
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وإذ يُقر باحلاجة إىل إصالح نظام االعتماد ،بالتشاور مع الدول األعضاء ،استناداً إىل أفضل املمارسات
والنماذج املستوحاة من املؤسسات املتعددة األطراف ذات الصلة ،لكفالة املشاركة النشطة جلميع أصحاب
املصلحة املعنيني ،ورصد االعتماد ،وتعزيز الشفافية واملساءلة،
يقرر أن يؤكد من جديد ،لدى الطلب ،اعتماد جملس اإلدارة للمهات صاحبة املصلحة
-2
املتعمدة لدى املوئل الثالث؛
يطلب إىل املدير التنفيذي أن ينشر على نطاق واسع مجيع املعلومات ذات الصلة بإجراءات
-1
اعتماد املنظمات صاحبة املصلحة يف دورات جملس اإلدارة؛
يطلب أيضاً إىل املدير التنفيذي ،بالتشاور مع الدول األعضاء ،أن يُعد مشروع سياسة
-2
إلشراك أصحاب املصلحة ،استناداً إىل أفضل املمارسات والنماذج املستوحاة من املؤسسات املتعددة األطراف
ذات الصلة ،واستكشاف آليات جديدة لتعزيز الشفافية واملشاركة الفعالة للممتمع املدين ،وأن يقدم مشروع
السياسة حبلول هناية عام  1026لكي تنظر فيو جلنة املمثلني الدائمني بغية تقدميو إىل جملس اإلدارة يف دورتو
السابعة والعشرين للنظر فيو مع احتمال املوافقة عليو.
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