مجعية موئل األمم املتحدة التابعة
لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

 25شباط/فرباير 2٠١٩

الدورة األوىل (نريويب 31-27 ،أاير/مايو )2019

إخطار من املديرة التنفيذية
أولا  -معلومات عامة للدول األعضاء
ألف  -تعزيز حوكمة موئل األمم املتحدة
 -١يف  2٠كانون األول/ديسمرب  ،2٠١٨قررت اجلمعية العامة يف قرارها  ،2٣٩/٧٣حل جملس إدارة برانمج
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم املتحدة/املوئل) واستبداله جبمعية موئل األمم املتحدة.
 -2ويف ذلك القرار ،رحبت اجلمعية العامة بعمل الفريق العامل املفتوح العضوية الذي أنشأه رئيس جلنة املمثلني
الدائمني ملوئل األمم املتحدة ،عملا بقرار اجلمعية العامة  ،226/٧2املؤرخ  2٠كانون األول/ديسمري .2٠١٨وأيدت
استنتاجات وتوصيات الفريق العامل املفتوح العضوية املتعلقة بتغيري هيكل اإلدارة يف موئل األمم املتحدة.
 -٣ويف القرار نفسه ،قررت اجلمعية العامة أيضا أن تُعقد الدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة يف أاير/مايو
 ،2٠١٩انطلقا من األعمال التحضريية اليت أجنزت ابلفعل للدورة السابعة والعشرين جمللس اإلدارة.
 -4ويف القرار ،قررت اجلمعية العامة كذلك أنه يف العام  2٠١٩سيعقد اجمللس التنفيذي للجمعية دورته األوىل يف
نريويب ملدة ثلثة أايم ،بعد أن تكون مجعية موئل األمم املتحدة قد انتخبت أعضاءه.
 -5وأخريا ،طلبت اجلمعية العامة إىل جلنة املمثلني الدائمني ملوئل األمم املتحدة إعداد مشروع النظام الداخلي
جلمعية موئل األمم املتحدة ،على أن يُنجز ذلك يف موعد أقصاه نيسان/أبريل أو أاير/مايو  ،2٠١٩لكي جيري اعتماده
يف الدورة األوىل للجمعية.
ابء  -مواعيد وأماكن النعقاد واملشاركة
 -6استنادا إىل أحكام القرار املذكور أعله ،وبناء على القرار الذي اختذه جملس اإلدارة يف  ١4كانون األول/ديسمرب
 2٠١٨بتغيري موعد انعقاد الدورة السابعة والعشرين جمللس اإلدارة من الفرتة  ١2-٨نيسان/أبريل  2٠١٩إىل
 ٣١-2٧أاير/مايو  ،2٠١٩يؤكد هذا اإلخطار أن الدورة األوىل للجمعية ستعقد يف الفرتة من  2٧إىل  ٣١أاير/مايو
 2٠١٩يف مقر موئل األمم املتحدة يف نريويب .ويرفق هبذا اإلخطار جدول األعمال املؤقت وقائمة الواثئق للدورة.
وستصدر الواثئق املوضوعية للدورة قبل ستة أسابيع من بداية الدورة.
-٧

وستفتتح الدورة يف الساعة  ٩:٠٠من يوم االثنني  2٧أاير/مايو .2٠١٩

 -٨وعملا بقواعد اجلمعية العامة ذات الصلة ،ميكن للدول األعضاء يف األمم املتحدة أن تشارك يف مداوالت
مجعية موئل األمم املتحدة .وميكن للدول األعضاء املنتسبة إىل عضوية إحدى الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة
وللدول غري األعضاء يف األمم املتحدة أن تشارك يف مداوالت اجلمعية بصفة مراقب.
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اثنيا  -موضوع الدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة
 -٩متشي ا مع الفقرات ذات الصلة من القرار  2١/2٠الصادر عن جملس اإلدارة (انظر املرفق الثالث) ،سيكون
املوضوع اخلاص للجمعية هو”االبتكار من أجل حتسني نوعية احلياة يف املدن واجملتمعات احمللية“ وسيكون موضوعها
املعجل للخطة احلضرية اجلديدة يف سبيل حتقيق أهداف التنمية املستدامة“.
الفرعي هو ”التنفيذ َّ

اثلثا  -املسائل الرئيسية املطروحة للنقاش
 -١٠تشمل املسائل الرئيسية اليت ستنظر فيها مجعية موئل األمم املتحدة يف دورهتا األوىل ما يلي:
(أ) املوافقة على مشروع اخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة للفرتة  2٠25 – 2٠2٠والبت يف مواءمة
اخلطة االسرتاتيجية مع دورات اجلمعية؛
(ب) التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة ،مبا يف ذلك استعراض التقرير الذي يصدره األمني العام
كل أربع سنوات عن التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة؛
(ج) استعراض االجتاهات الرئيسية املتعلقة ابملستوطنات البشرية والتوسع احلضري؛
(د)

النظر يف القواعد واملعايري العاملية للمستوطنات البشرية والتوسع احلضري املستدام؛

(ه) التوصية ابسرتاتيجيات من أجل التنفيذ املتسق لألبعاد املتصلة ابملستوطنات احلضرية والبشرية من خطة
التنمية املستدامة لعام  2٠٣٠وللخطة احلضرية اجلديدة واخلطط العاملية األخرى ،مبا يف ذلك العمل الذي تقوم به
منظومة األمم املتحدة؛
(و) اعتماد تقرير اجمللس التنفيذي ،مبا يف ذلك برانمج عمل موئل األمم املتحدة لعام  2٠2٠على النحو
الذي يوافق عليه اجمللس التنفيذي يف اجتماعه األول أثناء الدورة.

رابعا  -املشاورات غري الرمسية
 -١١تسهيلا لعمل اجلمعية ،ستُتخذ ترتيبات إلجراء مشاورات غري رمسية بني اجملموعات اإلقليمية تتناول شىت
األمور ،وال سيما انتخاب أعضاء املكتب ،وذلك يف يوم األحد  26أاير/مايو  ،2٠١٩حبيث يُشرع فيها مبدئي ا يف
الساعة  .١١:٠٠وسيصدر العدد األول من يومية الدورة يف يوم السبت  26أاير/مايو  ،2٠١٩وسيتضمن معلومات
ويوجه االنتباه إىل الوثيقة املتعلقة ابلتوزيع اجلغرايف ألعضاء املكتب املنتخبني يف
عن قاعات االجتماعات ومواعيدهاَّ .
دورات جملس اإلدارة (انظر املرفق الرابع).
 -١2وعلواة على ذلك ،يتوقع أن يقوم خمتلف الشركاء وأصحاب املصلحة ،وخباصة السلطات دون الوطنية
واملنظمات غري احلكومية ،إبجراء مشاورات غري رمسية وتنظيم فعاليات وأنشطة خاصة هبم قبل انعقاد الدورة وخلهلا.
وستوايف األمانة مجيع املشاركني مبعلومات مفصلة عن تلك الفعاليات فور توفرها.

خامس ا  -تكوين الوفود احلكومية للنظر فيه
 -١٣حتث املديرة التنفيذية مجيع الدول على املشاركة يف الدورة مشاركة كاملة .وابلنظر إىل أنه يُنتظر من مجعية موئل
األمم املتحدة أن تتداول بشأن املسائل ذات الصلة حبوكمة موئل األمم املتحدة ،يتوقع أن تويل الدول أمهية كربى لضرورة
وجود متثيل رفيع املستوى ،فضلا عن التمثيل اخلاص ابجلانب الفين يف الدورة ،مبا يف ذلك على مستوى صنع السياسات.
 -١4وتود املديرة التنفيذية أن توجه انتباه احلكومات إىل قرار جملس اإلدارة  ،١2/١6الذي دعيت فيه احلكومات
إىل أن تشرك يف وفودها إىل الدورات املقبلة جمللس اإلدارة (الذي أصبح اآلن مجعية موئل األمم املتحدة) ممثلني عن
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السلطات دون الوطنية وانشطني يف جماالت االختصاص من اجملتمع املدين ،وال سيما من القطاع اخلاص واملنظمات
غري احلكومية ومنظمات البحوث يف ميادين توفري املأوى امللئم للجميع والتنمية املستدامة للمستوطنات البشرية .وتود
املديرة التنفيذية أيضا أن تربز األمهية اليت يوليها جملس اإلدارة ملقررات مؤمتر األمم املتحدة الثاين للمستوطنات البشرية
(املوئل الثاين) ،الذي ُعقد يف إسطنبول يف الفرتة من  ٣إىل  ١4حزيران/يونيه  ،١٩٩6وملقررات مؤمتر األمم املتحدة
الثالث املعين ابإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث) ،الذي ُعقد يف كيتو يف الفرتة من  ١٧إىل  2٠تشرين
األول/أكتوبر  ،2٠١6فيما يتعلق ابألدوار اليت تتوالها احلكومات دون الوطنية وأعضاء اجملتمع املدين.
 -١5وجتدر امللحظة أنه ،عملا بطلب اجلمعية العامة الوارد يف قرارها  ،2٠6/56أُدخل تعديل على النظام الداخلي
جمللس اإلدارة لكي يتضمن أحكام ا بشأن املشاركة الفعالة يف مداوالته من السلطات احمللية والشركاء اآلخرين يف جدول
أعمال املوئل .وترد هذه األحكام يف املواد من  64إىل  6٧من النظام الداخلي جمللس اإلدارة.
 -١6وتود املديرة التنفيذية أن تشدد على الفوائد الكبرية اليت ستتحقق ملوئل األمم املتحدة وكذلك للدول األعضاء
فيه إذا أشركت الدول يف وفودها ممثليها الدائمني لدى موئل األمم املتحدة أو ممثلي جهات االتصال األخرى يف نريويب
الذين يتعامل معهم موئل األمم املتحدة بصفة مستمرة .ولذلك ترجو املديرة التنفيذية من الدول األعضاء أن تزودها
مبعلومات عن تشكيلت وفودها يف أقرب وقت ممكن وستكون شاكرة لذلك ،ويفضل أن ترد هذه املعلومات حبلول
 ١5نيسان/أبريل  ،2٠١٩ووفقا للمادة  ١6من النظام الداخلي ،ينبغي تقدمي واثئق تفويض املمثلني إىل املديرة التنفيذية
يف موعد غايته هناية اجللسة األوىل من الدورة ،أي يف  2٧أاير/مايو .2٠١٩

سادس ا  -الرتتيبات التنظيمية املقرتحة للدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة
 -١٧من أجل حتقيق كفاءة سري العمل خلل مجعية موئل األمم املتحدة ،تقرتح املديرة التنفيذية الرتتيبات التنفيذية
واجلدول الزمين الواردين يف املرفق اخلامس ،لكي تنظر فيها الدول األعضاء .ويتماشى هذا املقرتح مع قرار اجلمعية العامة
 ،2٣٩/٧٣الذي يفيد أبن األعمال التحضريية للدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة ينبغي أن تتم انطلقا من
األعمال التحضريية اليت أجنزت ابلفعل للدورة السابعة والعشرين جمللس اإلدارة .واسرتشدت تلك األعمال التحضريية
ابلتوصيات الواردة يف قرار جملس اإلدارة  ،2١/2٠املتعلق بتنظيم دورات جملس اإلدارة املقبلة ومواضيعها الرئيسية ،وفيه
دعا اجمللس جلنة املمثلني الدائمني ،اليت تقوم بدور هيئة اجمللس الفرعية ملا بني الدورات ،إىل تقدمي توصيات إىل جملس
اإلدارة تتضمن مقرتحات إضافية لتحسني هيكل وتنظيم الدورة احلادية والعشرين والدورات املقبلة جمللس اإلدارة .ووافقت
جلنة املمثلني الدائمني ،يف اجتماعها الثالث والعشرين ،املعقود يف  ٧كانون األول/ديسمرب  ،2٠٠6على جمموعة من
املقرتحات (اليت تتجسد يف هذا اإلخطار) للدورة احلادية والعشرين ومجيع الدورات املقبلة ،وال سيما فيما يتعلق ابجلزء
الرفيع املستوى ،واحلوار واملوضوع الرئيسي .وقد تود اجلمعية أن تنظر أيضا يف الرتتيبات التنظيمية اخلاصة هبا يف الوقت
املناسب.
ألف  -املكتب
 -١٨يتوقع أنه وفقا للمادة  ١٧من النظام الداخلي جمللس اإلدارة ،سيتألف مكتب اجلمعية من رئيس ونواب للرئيس
ومقرر ،يتم انتخاهبم مع املراعاة الواجبة ملبدأ التوزيع اجلغرايف العادل وابلتناوب فيما بني اجملموعات اإلقليمية للدول.
ويبني املرفق الرابع التوزيع اجلغرايف ألعضاء املكتب الذين انتخبوا يف دورات جملس اإلدارة .وقد ترغب اجلمعية يف النظر
يف حجم املكتب اجلديد يف ضوء الطابع العاملي للجمعية.
عني أحد نواب الرئيس رئيس ا للجنة اجلامعة للدورة املشار
 -١٩وعملا ابملادة  ١٨من النظام الداخلي ،يوصى أبن يُ َّ
إليها يف الفقرة  ٣٣أدانه .ويتوىل النواب اآلخرون مساعدة الرئيس مباشرةا يف أداء واجباته يف اجللسات العامة ويف رائسة
اللجنة املخصصة للصياغة املشار إليها يف الفقرة  ٣4أدانه.
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ابء  -اجللسات العامة
يقسم العمل يف اجللسات العامة إىل جزأين :أوالا جزء
صى أبن َّ
 -2٠اتباع ا للممارسات السابقة جمللس اإلدارة ،يو َ
رفيع املستوى ،تقتصر مداخلته أساس ا على الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود ،وتُعقد جلساته يف اليومني األول والثاين؛
واثني ا احلوار بني احلكومات واحلكومات دون الوطنية وغريها من اجلهات الشريكة يف جدول أعمال املوئل ،ويعقد يف
كرس للمسائل التنظيمية ،مبا
اليوم الثالث .وجتدر ملحظة أن جزءا من اجللسة الصباحية اليت ستُعقد يف اليوم األول سيُ َّ
فيها االنتخاابت.
جيم  -اجلزء الرفيع املستوى
 -2١يُقرتح أن يركز اجلزء الرفيع املستوى مناقشاته على املوضوع الرئيسي للدورة ،إضافة إىل املسائل املتصلة ابلبند
 ٩من جدول األعمال املؤقت’’ ،أنشطة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ،مبا يف ذلك مسائل التنسيق‘‘ والبند
’’ ١٣اخلطة االسرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية للفرتة  .‘‘2٠25-2٠2٠ووفق ا الستنتاجات
وتوصيات الفريق العامل املفتوح العضوية ،يتوقع إحالة برانمج عمل برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وميزانية
مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية للسنة  2٠2٠إىل اجمللس التنفيذي للنظر فيها.
 -22ومن أجل إشراك الوفود الكثرية اليت يتوقع أن حتضر اجلمعية ،يُوصى أبن تتاح لكل وفد ،أثناء اجلزء الرفيع
املستوى ،مدة أقصاها مخس دقائق للتكلم ،مع التقيد الصارم هبذا احلد.
 -2٣وعند وضع قائمة املتكلمني للجزء الرفيع املستوى ،تُعطى األسبقية لرؤساء الدول واحلكومات ،والوزراء ونواب
الوزراء ،ويليهم بعد ذلك الرؤساء اآلخرون للوفود احلكومية ،مث يليهم عدد حمدود من ممثلي احلكومات دون الوطنية
وغريهم من شركاء جدول أعمال املوئل وأصحاب املصلحة اآلخرين ،وفق ا للمادتني  64و 65من النظام الداخلي.
دال  -احلوار مع السلطات احمللية والشركاء اآلخرين
 -24جيدر ابلذكر أن جملس اإلدارة قرر ،يف الفقرة  2من قراره  ،١2/١6أن يوفر يف الدورات املقبلة فرص ا للشركاء
للدخول يف حوار فيما بينهم ومع احلكومات .وقد يُستخدم هذا احلوار ،حسب االقتضاء ،كإسهام يف مداوالت اجلمعية.

 -25ومتشيا مع الفقرات ذات الصلة من القرار  2١/2٠الصادر عن جملس اإلدارة ،اختارت املديرة التنفيذية للموئل،
ابلتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني ،موضوع اجلمعية ”االبتكار من أجل حتسني نوعية احلياة يف املدن واجملتمعات
احمللية“ ،الذي سيشكل أساسا للحوار.
 -26وسعي ا إىل زايدة املشاركة واإلسهامات من احلكومات دون الوطنية وغريها من الشركاء يف عمل اجلمعية ،ومن
أجل الوصول إىل األهداف املشرتكة لتحقيق تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة التنمية املستدامة لعام  ،2٠٣٠اختذت
ترتيبات إلجراء حوار مع احلكومات دون الوطنية وغريها من الشركاء ،وسيعقد ذلك احلوار خلل اجللسة العامة يف اليوم
الثالث من الدورة (انظر املرفق اخلامس).
شجع احلكومات دون الوطنية وغريها من الشركاء على تقدمي املوجزات اخلطية لعروضها
 -2٧ولبلوغ ذلك اهلدف ،تُ َ
يف وقت سابق إىل األمانة ،من أجل توزيعها على مجيع املشاركني قبل االجتماع.
 -2٨وجيدر ابلذكر كذلك أن القرار  2١/2٠الصادر عن جملس اإلدارة ينص على أن املوضوع الرئيسي للحوار
ينبغي أن ينشئ صلة بني اجلزء الرفيع املستوى واحلوار فيما بني احلكومات والسلطات دون الوطنية وغريها من شركاء
جدول أعمال املوئل وأن يعمل على االتساق يف املناقشات اليت تدور بشأن السياسات يف اجللسات العامة.

4

 -2٩ويتوقع أن تكون العروض اليت يقدمها املمثلون عن احلكومات دون الوطنية والشركاء اآلخرين انجتة عن
املشاورات اليت جتريها تلك اجملموعات مع املنظمات غري احلكومية والربملانيني وممثلي القطاع اخلاص واملهنيني والباحثني
واملنظمات الشعبية ونقاابت العمال وغريهم من الفئات املعنية وأصحاب املصلحة يف املدن .وستُتخذ ترتيبات لتمكني
احلكومات دون الوطنية وغريها من الشركاء ،من عقد مشاورات يف نريويب ،إذا رغبت يف ذلك ،قبل انعقاد الدورة مباشرة.
 -٣٠وستقدم يف الوقت املناسب معلومات مفصلة عن تنظيم هذا احلوار.
هاء  -موجز من الرئيس
 -٣١يقوم رئيس اجلمعية ،يف هناية اجلزء الرفيع املستوى واحلوار ،ويف ضوء املداوالت اليت جترى يف اجللستني العامتني،
إبعداد موجز للقضااي الرئيسية اليت تُثار يف اجلزء الرفيع املستوى وللستنتاجات أو التوصيات اليت تُقدم أثناء احلوار.
وسيربز هذا املوجز التوجه الرئيسي للمناقشات واملواقف الرئيسية املعلنة خلل اجلزء الرفيع املستوى واحلوار وسيقدَّم
املوجز من أجل إقراره يف اجللسات العامة .وسيحال أي مشروع قرار قد ينبثق عن املناقشات يف هذه اجللسات العامة
إىل جلنة الصياغة الختاذ إجراء بشأنه.
 -٣2وفور إقرار اجلمعية للموجز ابعتباره انعكاسا دقيقا للمناقشات اليت دارت خلل اجلزء الرفيع املستوى ويف
احلوار ،وبعد إمتام العملية التشريعية اللزمة ،ستصبح االستنتاجات والتوصيات مبادئ توجيهية إلجراءات املتابعة اليت
تقوم هبا احلكومات واحلكومات دون الوطنية والشركاء اآلخرون واألمانة ،وحتديدا يف دعم جماالت الرتكيز الراهنة يف
برانمج عمل موئل األمم املتحدة وخطته االسرتاتيجية.
واو  -اللجنة اجلامعة للدورة
 -٣٣قد ترغب اجلمعية ،واضعة يف اعتبارها تنظيم أعمال الدورات السابقة جمللس اإلدارة والتوصيات املذكورة أعله
بشأن العمل يف اجللسات العامة ،يف إنشاء جلنة جامعة للدورة تُسند إليها مسؤولية النظر ابلتفصيل يف البنود  ٩و١٠
و ١١و ١٣من جدول األعمال.
زاي  -جلنة الصياغة
 -٣4أنشأ جملس اإلدارة ،يف دورته التاسعة عشرة جلنة صياغة خمصصة مفتوحة العضوية ،على أساس غري رمسي،
برائسة أحد نواب الرئيس ،إلجراء فرز مسبق ملشاريع القرارات اليت تقدمها الوفود ،وذلك هبدف دجمها أو التوفيق بينها
أو توضيحها ،حسب االقتضاء ،قبل أن يقوم جملس اإلدارة ابلنظر فيها يف اجللسة العامة .وقد تود اجلمعية مواصلة
العمل هبذا األسلوب ،الذي اعترب عموما أنه عزز كفاءة عمل جملس اإلدارة ،على أن يُعرض تقرير جلنة الصياغة أوالا
على اللجنة اجلامعة إلقراره قبل أن تعتمده اجلمعية بصورة هنائية.
حاء  -حملة عامة عن األنشطة الرئيسية يف مجعية موئل األمم املتحدة
 -٣5تُقدم يف املرفق اخلامس الرتتيبات التنظيمية املقرتحة واجلدول الزمين للجمعية ،وعلى الرغم من أن جدول
األعمال املؤقت مل يعتمد بعد ،ترد فيما يلي حملة عامة أولية عن األنشطة املتوقعة:
السبت 25 ،أاير/مايو 2٠١٩
•

منتدى أصحاب املصلحة

األحد 26 ،أاير/مايو 2٠١٩
•
•

منتدى أصحاب املصلحة
حوار القطاع اخلاص
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•

اجتماع اجملموعات اإلقليمية

االثنني 2٧ ،أاير/مايو 2٠١٩
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

انتخاب رئيس مجعية وغريه من مسؤويل املكتب
انتخاب أعضاء اجمللس التنفيذي
اعتماد النظام الداخلي للجمعية واجمللس التنفيذي
حفل االفتتاح
بيان السياسات العامة للمديرة التنفيذية
بياانت تديل هبا الدول األعضاء
استعراض التقرير املرحلي للمديرة التنفيذية ملوئل األمم املتحدة
مؤمتر صحفي
افتتاح املعرض
مناسبات جانبية

الثلاثء  2٨أاير/مايو 2٠١٩
•
•
•
•
•
•

احلوار الرفيع املستوى للتمويل ،تليه جلسة إلعلن التربعات
استعراض التقرير املرحلي للمديرة التنفيذية ملوئل األمم املتحدة (تتمة)
استعراض التقرير املرحلي لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وأهداف التنمية املستدامة
بياانت تديل هبا الدول األعضاء
مناسبات جانبية
املعرض

األربعاء 2٩ ،أاير/مايو 2٠١٩
•

احلوار االسرتاتيجي التفاعلي بني الدول األعضاء والسلطات احمللية والشركاء اآلخرين بشأن املوضوع الرئيسي
للجمعية” ،االبتكار من أجل حتسني نوعية احلياة يف املدن واجملتمعات احمللية“
• استعراض التقرير املرحلي لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وأهداف التنمية املستدامة (تتمة)
• استعراض تقرير املنتدى احلضري العاملي
• استعراض اخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة للفرتة 2٠25-2٠2٠
• املداوالت املتعلقة مبشاريع قرارات اجلمعية
• األحداث اجلانبية واملعرض

اخلميس ٣٠ ،أاير/مايو 2٠١٩
•
•
•
•
•
•

االجتماع األول للمجلس التنفيذي.
استعراض برانمج عمل موئل األمم املتحدة وميزانيته لعام 2٠2٠
استعراض تقرير املنتدى احلضري العاملي
استعراض اخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة للفرتة ( 2٠25-2٠2٠تتمة)
املداوالت املتعلقة مبشاريع قرارات اجلمعية
األحداث اجلانبية واملعرض

اجلمعة ٣١ ،أاير/مايو 2٠١٩
•
•
•
•
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اعتماد مقررات وقرارات اجلمعية
املعرض
مؤمتر صحفي
حفل االختتام

سابعا  -الجتماع األول للمجلس التنفيذي
 -٣6عقب املشاورات اليت أجريت مع مكتب جلنة املمثلني الدائمني ،يوصى أبن يعقد االجتماع األول للمجلس
التنفيذي على هامش مجعية موئل األمم املتحدة ،عند إنشاء اجمللس ،وانتخاب أعضائه ،واعتماد نظامه الداخلي من
اجلمعية .ويقرتح أن يعقد اجتماع ملدة يوم واحد ،وذلك يف املقام األول من أجل النظر يف املسائل التنظيمية واستعراض
وإقرار برانمج العمل السنوي وامليزانية للمنظمة لعام  .2٠2٠وأوصى مكتب جلنة املمثلني الدائمني أيض ا أبن خيطط
لعقد اجتماع اجمللس التنفيذي حبيث ال يتعارض مع اجللسات العامة للجمعية.
 -٣٧وأوصى مكتب جلنة املمثلني الدائمني جبدول أعمال مؤقت للجتماع األول للمجلس التنفيذي (انظر املرفق
السادس) وترفق هبذا اإلخطار أيضا قائمة ابلواثئق املوصى هبا للمجلس (انظر املرفق السابع).
 -٣٨ويف ضوء االجتماع األول للمجلس التنفيذي ،وعملا بقرار اجلمعية العامة  ،2٣٩/٧٣تشجع الدول األعضاء،
من خلل جمموعاهتا اإلقليمية ،على بدء التجمعات بشأن انتخاب أعضاء اجمللس البالغ عددهم  ٣6عضوا والذين
سينتخبون خلل اجللسة العامة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة.

اثمنا  -التسجيل للدورة
يشجع املشاركون على التسجيل املسبق عرب اإلنرتنت على العنوان.https://unhabitat.org/habitatassembly :
-٣٩
َّ
وتقتصر املشاركة يف اجللسات الرمسية جلمعية البيئة على الدول األعضاء واحلكومات دون الوطنية وغريها من الشركاء يف
جدول أعمال املوئل وأصحاب املصلحة احلاملني لواثئق تفويض .وسيبدأ التسجيل يف مكان االجتماع اعتبارا من
الساعة  ١١:٠٠من يوم اخلميس  2٣أاير/مايو  .2٠١٩ولتفادي االنتظار يف طوابري طويلة يوم االفتتاح ،يرجى االطلع
عن طريق صفحة اإلنرتنت على اجلدول الزمين لساعات العمل من أجل التسجيل يف املوقع .وسيطلب من املشاركني
من منظمات اجملتمع املدين واجلهات املعنية األخرى اليت مل تكن معتمدة لدى املوئل الثاين ،أو دورة اجلمعية العامة
االستثنائية إلجراء استعراض وتقييم شاملني لتنفيذ جدول أعمال املوئل (اسطنبول  )5+أو املوئل الثالث ،أو الذين ال
يتمتعون مبركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،أن يقدموا طلب ا عن طريق اإلنرتنت للحصول على اعتماد
خمصص ،وعليهم أن يرفقوا به مجيع الواثئق املطلوبة املبينة على املوقع الشبكي.
 -4٠وستتاح معلومات للمشاركني عن املسائل املتعلقة أبماكن اإلقامة والتأشريات واملتطلبات الطبية وغريها على
موقع موئل األمم املتحدة على اإلنرتنت ( .)https://unhabitat.org/habitatassembly-information-package/ويرجى
توجيه أي استفسارات عن هذه املسائل أو أي مسائل أخرى متعلقة ابجلوانب التنظيمية للدورة إىل:
السيد كريس مينساه
أمني جملس اإلدارة
برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم املتحدة)
Mr. Chris Mensah
Secretary to the Governing Council
United Nations Human Settlements Programme
)(UN-Habitat
P.O. Box 30030
00100 Nairobi, Kenya

الربيد اإللكرتوين:
اهلاتف+254 20 762 5521/3216 :
اهلاتف احملمول+254 732689199 :
chris.mensah@un.org
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املرفق األول
جدول األعمال املؤقت للدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة
 -١افتتاح الدورة.
 -2انتخاب رئيس مجعية موئل األمم املتحدة.
 -٣اعتماد النظام الداخلي جلمعية موئل األمم املتحدة.
 -4إقرار جدول األعمال.
 -5انتخاب أعضاء املكتب.
 -6واثئق تفويض املمثّلني وتعيني أعضاء جلنة واثئق التفويض.
 -٧تنظيم العمل مبا يف ذلك إنشاء جملس تنفيذي واعتماد نظامه الداخلي.
 -٨انتخاب أعضاء اجمللس التنفيذي.
 -٩أنشطة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ،مبا يف ذلك مسائل التنسيق.
 -١٠استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة التنمية املستدامة لعام .2٠٣٠
 -١١تقرير املنتدى احلضري العاملي.
 -١2احلوار بشأن املوضوع اخلاص للدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة.
 -١٣اخلطة االسرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية للفرتة .2٠25-2٠2٠
 -١4جدول األعمال املؤقت وغري ذلك من الرتتيبات املتعلقة ابلدورة الثانية جلمعية موئل األمم املتحدة.
 -١5اعتماد تقرير الدورة وتقرير االجتماع األول للمجلس التنفيذي.
 -١6مسائل أخرى.
 -١٧اختتام الدورة.

8

املرفق الثاين
قائمة الواثئق املعروضة على مجعية موئل األمم املتحدة يف دورهتا األوىل
البيان

بند جدول الرمز
األعمال
١

A/RES/73/239

١

A/73/726

4
4
٧
٩
٩

HSP/HA/1/1
HSP/HA/1/1/Add.1
HSP/HA/1/INF/1
HSP/HA/1/2
HSP/HA/1/2/Add.1

٩

HSP/HA/1/2/Add.2

٩

HSP/HA/1/2/Add.3

٩

HSP/HA/1/2/Add.4

٩

HSP/HA/1/INF/2

٩
٩
٩

HSP/HA/1/INF/3
HSP/HA/1/3
HSP/HA/1/3/Add.1

٩

HSP/HA/1/3/Add.2

٩

HSP/HA/1/3/Add.3

١٠
١١
١١
١١
١2
١2
١٣
١٣

HSP/HA/1/4
HSP/HA/1/INF/4
HSP/HA/1/5
HSP/HA/1/INF/5
HSP/HA/1/INF/6
HSP/HA/1/6
HSP/HA/1/7

HSP/HA/1/INF/7

قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  2٣٩/٧٣بشأن تنفيذ نتائج مؤمتري األمم املتحدة
للمستوطنات البشرية واإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة ،وتعزيز برانمج األمم
املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم املتحدة)
تقرير عن أعمال الفريق العامل املفتوح العضوية الذي أنشأه رئيس جلنة املمثلني
الدائمني لدى موئل األمم املتحدة عمل بقرار اجلمعية العامة 226/٧2
جدول األعمال املؤقت جلمعية موئل األمم املتحدة
شروح جدول األعمال املؤقت
قائمة الواثئق املعروضة على مجعية موئل األمم املتحدة
أنشطة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
أنشطة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية :األنشطة املشرتكة يف البيئة
احلضرية :تقرير مرحلي مشرتك تقدمه املديراتن التنفيذيتان لربانمج األمم املتحدة
للبيئة وبرانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
أنشطة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية :التعاون مع الوكاالت واملنظمات
داخل منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية وغريها من شركاء موئل
األمم املتحدة يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 2٠١٩-2٠١4
أنشطة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية :مشروع املبادئ التوجيهية على
نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املدن واملستوطنات البشرية األكثر أمنا
أنشطة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية :مشروع السياسة املتعلقة إبشراك
أصحاب املصلحة
التقرير السنوي لعام  2٠١٨الصادر عن املديرة التنفيذية بشأن تنفيذ اخلطة
االسرتاتيجية 2٠١٩-2٠١4
تقرير عن األنشطة القطرية لعام 2٠١٨
عمل جلنة املمثلني الدائمني خلل فرتة ما بني الدورات
عمل جلنة املمثلني الدائمني خلل فرتة ما بني الدورات :تقرير جلنة املمثلني الدائمني
عن أعماهلا خلل فرتة ما بني الدورات– وللجتماع العادي الثاين والسبعني للجنة
عمل جلنة املمثلني الدائمني خلل فرتة ما بني الدورات :تقرير رئيس الفريق العامل
املعين ابلربانمج وامليزانية
عمل جلنة املمثلني الدائمني خلل فرتة ما بني الدورات :مذكرة األمانة بشأن مشاريع
القرارات اليت أعدهتا جلنة املمثلني الدائمني
التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة التنمية املستدامة لعام 2٠٣٠
تقرير عن أنشطة جلنة االمم املتحدة االستشارية للسلطات احمللية
الدورة التاسعة للمنتدى احلضري العاملي
التقرير عن الدورة التاسعة للمنتدى احلضري العاملي
التقييم املستقل للدورة التاسعة للمنتدى احلضري العاملي
احلوار بشأن املوضوع الرئيسي اخلاص للدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة
مشروع اخلطة االسرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية للفرتة
2٠25-2٠2٠
حالة املسامهات الطوعية ملؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية حىت
 ١آذار/مارس 2٠١٩
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املرفق الثالث
القرار  :21/20التنظيم وموضوعات الدورات املقبلة جمللس اإلدارة
إن جملس اإلدارة،
إذ يستذكر قراره  ١5/5املؤرخ  ٧أاير/مايو  ١٩٨2الذي قرر فيه تعيني جماالت املوضوعات اخلاصة
لدوراته قبل انعقادها بسنتني،
وإذ يستذكر أيضاا قراره  ١2/١6املؤرخ  ٧أاير/مايو  ١٩٩٧الذي قرر فيه توفري الفرص للشركاء أثناء
الدورات املقبلة للمجلس للمشاركة يف احلوار فيما بينهم ومع احلكومات،
وإذ يستذكر كذلك قراره  5/١٩املؤرخ  ٩أاير/مايو  2٠٠٣الذي قرر فيه أنه ينبغي أن ينصب تركيز
دورته العشرين ودوراته املستقبلية على تنفيذ ورصد اهلدف الوارد إبعلن األمم املتحدة بشأن األلفية( )١املتعلق
ابلنهوض حبياة سكان األحياء الفقرية،
وإذ يلحظ أن املنتدى احلضري العاملي يتيح اآلن فرصة إلجراء حوار موسع فيما بني احلكومات
والسلطات احمللية والشركاء اآلخرين يف جدول أعمال املوئل،
وإذ يقر أبمهية وجود جزء رفيع املستوى مركز وتفاعلي أثناء دورات جملس اإلدارة بشأن قضااي السياسات
ذات األولوية،
 -١يصادق على توصيات جلنة املمثلني الدائمني بشأن حتسني اإلعداد جمللس اإلدارة الواردة يف
التذييل هلذا القرار؛
 -2يقرر أن املوضوعات اخلاصة املشار إليها يف القرار  ١5/5مل يعد من الواجب اختيارها قبل انعقاد
الدورة بعامني ،ولكن بدالا من ذلك سيتم اختيارها من جانب مكتب جملس اإلدارة قبل بداية كل دورة جمللس
اإلدارة بستة أشهر على األقل ،على أساس املشورة الواردة من املدير التنفيذي ،ابلتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني،
ومع مراعاة نتائج دورات املنتدى احلضري العاملي وبشرط مواصلة الرتكيز على تنفيذ ومتابعة هدف إعلن األلفية
بشأن االرتقاء حبياة سكان األحياء الفقرية؛
 -٣يقرر أيضاا أنه ينبغي للجزء رفيع املستوى واحلوارات املشار إليها يف قراره  ١2/١6أن تركز يف
العادة على تلك املوضوعات اخلاصة ،وينبغي أن تشكل قوام املناقشات الفنية بشأن حل هذه املوضوعات اخلاصة؛
 -4يطلب إىل جلنة املمثلني الدائمني أن توصي جملس اإلدارة أثناء دورته احلادية والعشرين ،عن طريق
مكتب جملس اإلدارة ،بتقدمي املزيد من املقرتحات لتحسني اهليكل والرتتيبات التنظيمية للدورة احلادية والعشرين
والدورات املقبلة جمللس اإلدارة مبا يف ذلك ،وبصفة خاصة ،اجلزء رفيع املستوى؛
 -5يطلب أيضاا إىل املدير التنفيذي أن يعد ورقة معلومات أساسية لكي تستخدمها جلنة املمثلني
الدائمني وذلك نزوالا على الطلب الوارد يف الفقرة السابقة.
 ٨نيسان/أبريل 2٠٠5
( )١قرار اجلمعية العامة .2/55
10

املرفق الرابع
التوزيع اجلغرايف لألعضاء املنتخبني يف الدورات السابقة جمللس إدارة موئل األمم املتحدة* ،الذي
ميكن أن يرشد التوزيع اجلغرايف ملكتب مجعية موئل األمم املتحدة
السنة

دورة جملس اإلدارة

الرئيس

نواب الرئيس

املقرر

١٩٧٨

األوىل

دول أورواب الغربية
والدول األخرى
(السويد)

الدول األفريقية (ملوي) ،دول أورواب
الشرقية (بولندا) ،دول أمريكا اللتينية
(املكسيك)

دول آسيا (الفلبني)

١٩٧٩

الثانية

دول أورواب الشرقية
الدول األفريقية (كينيا) دول آسيا (ابكستان) ،دول أمريكا
اللتينية (املكسيك) ،دول أورواب الغربية (بولندا)
والدول األخرى (السويد)

١٩٨٠

الثالثة

دول أمريكا اللتينية
(املكسيك)

الدول األفريقية (نيجرياي) ،دول آسيا
(العراق) ،دول أورواب الشرقية (احتاد
اجلمهورايت االشرتاكية السوفياتية)

دول أورواب الغربية
والدول األخرى
(هولندا)

١٩٨١

الرابعة

دول آسيا (الفلبني)

الدول األفريقية (ليسوتو) ،دول أورواب
الشرقية (هنغاراي) ،دول أورواب الغربية
والدول األخرى (مجهورية أملانيا االحتادية)

دول أمريكا اللتينية
(جامايكا)

١٩٨2

اخلامسة

دول أورواب الشرقية
(احتاد اجلمهورايت
االشرتاكية السوفياتية)

دول آسيا (سري النكا) ،دول أمريكا
اللتينية (جامايكا) ،دول أورواب الغربية
والدول األخرى (كندا)

الدول األفريقية (مصر)

١٩٨٣

السادسة

الدول األفريقية (زامبيا) ،دول أورواب
دول أورواب الغربية
والدول األخرى (فنلندا) الشرقية (بلغاراي) ،دول أمريكا اللتينية
(األرجنتني)

دول آسيا (بنغلديش)

١٩٨4

السابعة

الدول األفريقية (غابون) دول آسيا (اهلند) ،دول أمريكا اللتينية دول أورواب الشرقية
(احتاد اجلمهورايت
(شيلي) ،دول أورواب الغربية والدول
األخرى (الوالايت املتحدة األمريكية) االشرتاكية السوفياتية)

١٩٨5

الثامنة

دول أمريكا اللتينية
(جامايكا)

١٩٨6

التاسعة

دول أمريكا اللتينية
الدول األفريقية (كينيا) ،دول آسيا
دول أورواب الغربية
والدول األخرى (تركيا) (بنغلديش) ،دول أورواب الشرقية (بولندا) (شيلي)

*

الدول األفريقية (تونس) ،دول آسيا
(سري النكا) ،دول أورواب الشرقية
(هنغاراي)

دول أورواب الغربية
والدول األخرى
(اليوانن)

الدورات السابقة لعام  ،2003كانت دورات للجنة املستوطنات البشرية.
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السنة

دورة جملس اإلدارة

الرئيس

نواب الرئيس

املقرر

١٩٨٧

العاشرة

دول أورواب الشرقية
(بلغاراي)

دول آسيا (إندونيسيا) ،دول أمريكا
اللتينية (كولومبيا) ،دول أورواب الغربية
والدول األخرى (فنلندا)

الدول األفريقية (كينيا)

١٩٨٨

احلادية عشرة

دول آسيا (اهلند)

الدول األفريقية (بوتسواان) ،دول أمريكا دول أورواب الشرقية
اللتينية (الربازيل) ،دول أورواب الغربية (بولندا)
والدول األخرى (اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)

١٩٨٩

الثانية عشرة

دول أمريكا اللتينية
(كولومبيا)

الدول األفريقية (غابون) ،دول أورواب
الشرقية (هنغاراي) ،دول أورواب الغربية
والدول األخرى (الوالايت املتحدة
األمريكية)

١٩٩١

الثالثة عشرة

الدول األفريقية
(زمبابوي)

دول آسيا (سري النكا) ،دول أورواب دول أورواب الغربية
الشرقية (االحتاد السوفيايت) دول أمريكا والدول األخرى
(هولندا)
اللتينية (الربازيل)

١٩٩٣

الرابعة عشرة

دول أمريكا اللتينية
الدول األفريقية (أوغندا) ،دول آسيا
دول أورواب الغربية
والدول األخرى (فنلندا) (الفلبني) ،دول أورواب الشرقية (رومانيا) (شيلي)

١٩٩5

اخلامسة عشرة

دول أورواب الشرقية
(االحتاد الروسي)

١٩٩٧

السادسة عشرة

دول أورواب الشرقية
دول آسيا (بنغلديش) الدول األفريقية (كينيا) ،دول أمريكا
اللتينية (املكسيك) ،دول أورواب الغربية (رومانيا)
والدول األخرى (النرويج)

١٩٩٩

السابعة عشرة

دول أمريكا اللتينية
(كولومبيا)

2٠٠١

الثامنة عشرة

الدول األفريقية (اجلزائر) دول آسيا (بنغلديش) ،دول أورواب
الشرقية (االحتاد الروسي) ،دول أمريكا
اللتينية (األرجنتني)

دول آسيا (إندونيسيا) ،دول أمريكا
اللتينية (فنزويل) ،دول أورواب الغربية
والدول األخرى (اململكة املتحدة)

الدول األفريقية (السنغال) ،دول أورواب
الشرقية (بلغاراي) ،دول أورواب الغربية
والدول األخرى (السويد)

دول آسيا (سري
النكا)

الدول األفريقية
(الكامريون)

دول آسيا (مجهورية
إيران اإلسلمية)
دول أورواب الغربية
والدول األخرى (تركيا)
دول أمريكا اللتينية
(شيلي)

2٠٠٣

التاسعة عشرة

دول أورواب الغربية
والدول األخرى
(السويد)

الدول األفريقية (ملوي) ،دول آسيا
(سري النكا) ،دول أورواب الشرقية
(بولندا)

2٠٠5

العشرون

دول أورواب الشرقية
(اجلمهورية التشيكية)

دول آسيا (الفلبني) ،دول أمريكا اللتينية الدول األفريقية
(األرجنتني) ،دول أورواب الغربية والدول (نيجرياي)
األخرى (أملانيا)

املقرر

السنة

دورة جملس اإلدارة

الرئيس

نواب الرئيس

2٠٠٧

احلادية والعشرون

دول آسيا (اهلند)

الدول األفريقية (أوغندا) ،دول أمريكا دول أورواب الشرقية
اللتينية (األرجنتني) ،دول أورواب الغربية (االحتاد الروسي)
والدول األخرى (كندا)

2٠٠٩

الثانية والعشرون

دول أمريكا اللتينية
(جامايكا)

2٠١١

الثالثة والعشرون

الدول األفريقية (رواندا) دول آسيا (الصني) ،دول أورواب الشرقية دول أورواب الغربية
(االحتاد الروسي) ،دول أمريكا اللتينية والدول األخرى
(فنلندا)
(شيلي)

2٠١٣

الرابعة والعشرون

دول أورواب الغربية
والدول األخرى
(أملانيا)

2٠١5

اخلامسة والعشرون

الدول األفريقية (زامبيا) ،دول أورواب
الشرقية (اجلمهورية التشيكية) ،دول
أورواب الغربية والدول األخرى (أملانيا)

الدول األفريقية (نيجرياي) دول أورواب الشرقية (االحتاد الروسي)،
دول أمريكا اللتينية (األرجنتني) دول
آسيا واحمليط اهلادئ (بنغلديش)
دول أورواب الشرقية
(سلوفاكيا)

دول آسيا (ابكستان)

دول أمريكا اللتينية
الدول األفريقية (غاان) ،دول أورواب
الغربية والدول األخرى (أملانيا) دول آسيا (أوروغواي)
واحمليط اهلادئ (اهلند)

 2٠١٧السادسة والعشرون دول آسيا واحمليط اهلادئ الدول األفريقية (كينيا) ،دول أورواب دول أورواب الشرقية
الغربية والدول األخرى (أملانيا) ،دول (االحتاد الروسي)
(اهلند)
أمريكا الالتينية (غواتيمال)
ووفقا ملبدأ التناوب اجلغرايف املنصوص عليه يف الفقرة  2من املادة  ١٧من النظام الداخلي جمللس اإلدارة ،ينبغي أن تقدم اجملموعات
اإلقليمية التالية مرشحني للمناصب املذكورة للدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة:
أعضاء مكتب الدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة
الرئيس
2٠١٩

نواب الرئيس
املقرر

دول أمريكا اللتينية
الدول األفريقية ،دول أورواب الشرقية،
دول أورواب الغربية والدول األخرى
دول آسيا واحمليط اهلادئ
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املرفق اخلامس
التنظيم واجلدول الزمين املقرتحان لعمل الدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة 31-27 ،أاير/مايو
2019
اليوم/التاريخ

االثنني،
 2٧أاير/مايو

الثلاثء،
 2٨أاير/مايو

الوقت

اجللسات العامة

صباحا

افتتاح الدورة
املسائل التنظيمية
اجلزء الرفيع املستوى
البنود  ١و 2و ٣و 4و 5و 6من
جدول األعمال

بعد الظهر

اجلزء الرفيع املستوى
البنود  6و ٧و ٨و ٩من جدول
األعمال
اجلزء الرفيع املستوى
البنود  ٩و ١٠و ١١من جدول
األعمال

صباحا

بعد الظهر استئناف اجلزء الرفيع املستوى
صباحا/بعد احلوار بني احلكومات وشركاء
األربعاء،
جدول أعمال املوئل اآلخرين
 2٩أاير/مايو الظهر
املوضوع اخلاص ،البند  ١2من
جدول األعمال
االجتماع األول للمجلس
صباحا
اخلميس،
التنفيذي (يف شكل جلسة عامة)
 ٣٠أاير/مايو

اللجنة اجلامعة للدورة

البندان  ٩و ١٠من جدول املشاورات بشأن
مشاريع القرارات
األعمال
البند  ٩من جدول األعمال املشاورات بشأن
البند  ١٠من جدول األعمال مشاريع القرارات
البند  ١١من جدول األعمال
البند  ١٠من جدول األعمال

البند  ١١من جدول
األعمال البند  ١٣من
جدول األعمال
استعراض مشاريع القرارات
الواردة من جلنة الصياغة

بعد الظهر (استئناف اجللسة العامة العادية)
إقرار مشاريع التقارير عن البنود ٩
و ١٠و ١١والتقرير عن مشروع
املقرر بشأن البند ١4
َّ
استعراض مشاريع القرارات
صباح ا/بعد موجز الرئيس عن اجلزء الرفيع
اجلمعة،
الواردة من جلنة الصياغة
املستوى واحلوار
 ٣١أاير/مايو الظهر
مشاريع تقارير اجللسات العامة
عن البندين  ١2و١٣
مشاريع تقارير اللجنة اجلامعة
تقرير عن مشاريع القرارات والبند
 ١5من جدول األعمال
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جلنة الصياغة

املشاورات بشأن
مشاريع القرارات

املشاورات بشأن
مشاريع القرارات

املرفق السادس
جدول األعمال املؤقت املقرتح لالجتماع األول للمجلس التنفيذي لربانمج األمم املتحدة
للمستوطنات البشرية 30 ،أاير/مايو 2019
-١

افتتاح االجتماع.

-2

املسائل التنظيمية:
(أ)

إقرار جدول األعمال؛

(ب) انتخاب أعضاء املكتب؛
(ج) النظر يف مشروع خطة عمل اجمللس التنفيذي للفرتة  2٠2٠-2٠١٩واملوافقة عليها ،مبا يف ذلك
اجلدول الزمين الجتماعات املكتب والبنود اليت سينظر فيها اجمللس بصورة منتظمة ،واتريخ
االجتماع القادم للمجلس.
-٣

املوافقة على برانمج العمل السنوي لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وامليزانية السنوية ملوئل
األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية للعام .2٠2٠

-4

مسائل أخرى.
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املرفق السابع
قائمة ابلواثئق املعروضة على الدورة األوىل للمجلس التنفيذي
العنوان

بند جدول األعمال الرمز
2

HSP/EB/1/1

2

HSP/EB/1/1/Add.1

٣

HSP/EB/1/2

٣

HSP/EB/1/2/Add.1

٣

HSP/EB/INF/1

جدول األعمال املؤقت للجتماع األول للمجلس التنفيذي
شروح جدول األعمال املؤقت
تقرير املديرة التنفيذية عن برانمج العمل السنوي املقرتح لربانمج
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وامليزانية املقرتحة ملؤسسة
األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية للعام 2٠2٠
مذكرة من األمانة بشأن تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة
وامليزانية
تقرير جملس مراجعي حساابت األمم املتحدة

___________
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