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 ةاألمم املتحدلربانمج 

 للمستوطنات البشرية

 

اجمللس التنفيذي لربانمج األمم  
 املتحدة للمستوطنات البشرية 

 )املستأنف(ل األو  االجتماع
 2019 نوفمرب/تشرين الثاين 20و  19نريويب، 

 *)أ( من جدول األعمال املؤقت 2البند 
 املسائل التنظيمية: إقرار جدول األعمال

 ** ت املشروحجدول األعمال املؤق

 1البند  
 افتتاح االجتماع املستأنف

، عقد اجمللس التنفيذي 201٨كانون األول/ديسمرب   20املؤرخ  2٣9/ ٧٣بقرار اجلمعية العامة  عملا  -1
أاير/مايو   ٣0ملوئل األمم املتحدة اجتماعه األول يف مقر موئل األمم املتحدة يف نريويب بعد ظهر يوم اخلميس، 

االجتماع، قرر اجمللس التنفيذي،  ، على هامش الدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة. وخلل ذلك2019
تشرين الثاين/نوفمرب. وأوصى مكتب    20و  1٨فيما يتعلق خبطة العمل، أن يستأنف اجتماعه يف موعد الحق بني  

  20و 19حزيران/يونيه، مبواصلة االجتماع األول يومي  21اجمللس التنفيذي، يف اجتماعه األول الذي عقد يف 
تشرين   19من يوم الثلاثء  10:00سيفتتح االجتماع املستأنف يف الساعة تشرين الثاين/نوفمرب. ولذلك 

يف مقر موئل األمم املتحدة. ويبني املرفق األول من هذه املذكرة عضوية اجمللس التنفيذي، يف   2019الثاين/نوفمرب  
 اع األول.حني ميكن االطلع يف املرفق الثاين على التوزيع اجلغرايف لألعضاء املنتخبني خلل االجتم

 الواثئق 
 (HSP/EB/1/4)تقرير اجمللس التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية عن أعمال اجتماعه األول 

  

 
*  HSP/EB.1/1/Rev.1. 

جبدول األعمال املؤقت للجتماع  2019حزيران/يونيه  21أوصى مكتب اجمللس التنفيذي يف اجتماعه الذي عقد يف   **
 املستأنف للمجلس التنفيذي.
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 2البند  
 املسائل التنظيمية

 إقرار جدول األعمال )أ(
ملستأنف، أعمال اجتماعه األول ا  )أ( من جدول األعمال، جدول  2يُقر اجمللس التنفيذي، يف إطار البند   -2

ويبت بعد ذلك يف تنظيم عمل للجتماع وما بعده. ويرد يف املرفق الثاين تنظيم العمل املقرتح واجلدول الزمين 
أاير/مايو   ٣0للجتماع. وأقر جدول األعمال املؤقت خلل االجتماع األول للمجلس التنفيذي الذي ُعقد يف 

حزيران/يونيه،  21تكميلية، يف اجتماعه الذي ُعقد يف  . وبعد ذلك اقرتح مكتب اجمللس التنفيذي بنوداا 2019
 لكي ينظر فيها اجمللس. 

 التنظيم املقرتح لعمل االجتماع املستأنف  )ب( 
)ب(، خطة عمل االجتماع األول املستأنف. وقد يود اجمللس  2سيعتمد اجمللس التنفيذي، يف إطار البند  -٣

 . 2019أاير/مايو   ٣0التنفيذي أيضاا أن حييط علماا ابلتقرير عن أعمال دورته األوىل املعقودة يف 
 الواثئق 

 بت فيه( )لل (HSP/EB.1/1/Rev.1) جدول األعمال املؤقت للجتماع املستأنف
 )للبت فيه(  (HSP/EB.1/1/Rev.1/Add.1)جدول األعمال املؤقت املشروح  

 (HSP/EB/1/4)تقرير اجمللس التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية عن أعمال اجتماعه األول 
 3البند  

 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة
، احلالة املالية واستخدام املوارد واسرتاتيجية تعبئة املوارد واألعمال ٣بند  سيناقش اجمللس التنفيذي، يف إطار ال -4

املتواصلة إلعادة هيكلة موئل األمم املتحدة. وسيدعى اجمللس التنفيذي إىل تقدمي التوجيهات بشأن اسرتاتيجية 
 االسرتاتيجية للفرتةتعبئة املوارد، هبدف تزويد املنظمة ابلقدرات املالية واملؤسسية لتحقيق أهداف خطتها 

. وسيستمع اجمللس التنفيذي أيضاا إىل إحاطة عن عملية إعادة اهليكلة اجلارية وتنفيذها. وستقرأ  202٣- 2020
املديرة التنفيذية بياهنا الفتتاح املناقشة بشأن احلالة املالية للمنظمة وسينظر اجمللس بعدئذ يف التقرير عن الشؤون 

 واإلدارة.املالية وشؤون امليزانية 
)واو( من النظام الداخلي  5للمادة  وابإلضافة إىل ذلك، ويف إطار هذا البند من جدول األعمال ووفقاا  -5

للمجلس التنفيذي، اليت تنص على تكليف اجمللس التنفيذي ابختصاص اإلشراف على امتثال موئل األمم املتحدة 
 اجمللس التنفيذي، للعلم، التقرير املايل والبياانت املالية  للتقييمات وتقدمي الدعم ملهام مراجعة احلساابت، سيقدم إىل

وكذلك تقرير جملس مراجعي   201٨كانون األول/ديسمرب    ٣1املراجعة ملوئل األمم املتحدة للسنة املالية املنتهية يف  
 احلساابت.

 الواثئق 
 (HSP/EB/1/6)تقرير عن الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة ملوئل األمم املتحدة 

وتقرير جملس   201٨كانون األول/ديسمرب   ٣1التقرير املايل والبياانت املالية املراجعة عن السنة املالية املنتهية يف 
 ( A/74/5/Add.9)مراجعي احلساابت 

 (HSP/EB.1/INF.2)  2019 حزيران/يونيه ٣0تقرير ملك املوظفني يف موئل األمم املتحدة حىت 
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 4البند  
املوافقة على برانمج العمل السنوي لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وعلى ميزانية مؤسسة األمم 

 2020املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية للعام  
املوافقة واإلشراف على تنفيذ )ج( من النظام الداخلي، يكلف اجمللس التنفيذي بوالية  5ابملادة  عملا  -6

برانمج العمل السنوي وامليزانية واسرتاتيجية تعبئة املوارد، وفقاا للخطط االسرتاتيجية واملبادئ التوجيهية السياسية  
قدم برانمج العمل السنوي  من جدول األعمال، سيُ  4اليت تقدمها مجعية موئل األمم املتحدة. ويف إطار البند 

دة للمستوطنات البشرية وميزانية مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية للعام  لربانمج األمم املتح
 إىل اجمللس التنفيذي للنظر فيهما واملوافقة عليهما.  2020

وسينظر اجمللس التنفيذي أيضاا يف تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية عن برانمج العمل املقرتح   -٧
م املتحدة للمستوطنات البشرية وميزانية مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية لعام  لربانمج األم

2020 . 
 الواثئق 

تقرير املديرة التنفيذية عن برانمج عمل برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وميزانية مؤسسة األمم املتحدة 
 (HSP/EB/1/2/Rev.1) 2020للموئل واملستوطنات البشرية لعام 

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية عن برانمج العمل املقرتح لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات 
 ( HSP/EB/1/2/Rev.1/Add.1) 2020البشرية وميزانية مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية لعام 

 5البند  
 تيجية ملوئل األمم املتحدةتقرير عن تنفيذ اخلطة االسرتا

 201٩- 2014تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة للفرتة   )أ(
-2014عن اخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة للفرتة  201٩اتريخ استالم التقرير السنوي لعام  ‘1’

201٩ 
اجتماعه األول، سيدرَج التقرير السنوي عن ملا تقرر يف خطة العمل اليت أقرها اجمللس التنفيذي خلل    وفقاا  -٨

  2019- 2014تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية يف جدول أعمال اجتماعاته كل عام. تنتهي اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  
‘، سيدعى اجمللس التنفيذي إىل 1)أ( ’   5. وبناء على ذلك، ويف إطار البند  2019كانون األول/ديسمرب    ٣1يف  

-2014عن اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  2019 لعام ذي سيستلم فيه اجمللس التقرير السنوي التوصية ابلتاريخ ال
،  2019حزيران/يونيه    21. وجتدر اإلشارة إىل أن مكتب اجمللس التنفيذي أوصى يف اجتماعه املعقود يف  2019

نيسان/أبريل أبن يستلم اجمللس التنفيذي التقرير السنوي خلل اجتماعه السنوي يف أواخر آذار/مارس أو أوائل 
2020 . 

- 2014اتريخ استالم التقرير النهائي عن الدورة الكاملة للخطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة للفرتة  ‘2’
201٩ 

‘، سيدعى اجمللس التنفيذي إىل التوصية ابلتاريخ الذي سيستلم حبلوله اجمللس 2)أ( ’  5يف إطار البند  -9
، مشرياا إىل أن املكتب، يف اجتماعه  2019-2014عن الدورة الكاملة للفرتة    التقرير النهائي للخطة االسرتاتيجية

أبن يستلم اجمللس التنفيذي التقرير النهائي خلل اجتماعه السنوي   ، أوصى2019حزيران/يونيه  21املعقود يف 
 . 2021املنعقد يف أواخر آذار/مارس أو أوائل نيسان/أبريل 
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 عن التتتدورة الكتتتاملتتتة للخطتتتة االستتتتتتتتتتترتاتيجيتتتة ملوئتتتل األمم املتحتتتدة للفرتة اتريخ استتتتتتتتتتتتالم تقرير التقييم ‘3’
2014-201٩ 

،  2019- 2014وأوصى املكتب أبن يتضمن التقرير النهائي عن الدورة الكاملة للخطة االسرتاتيجية للفرتة   -10
يم بشأن  يائياا للتق، تقريراا هن2021الذي سيستلمه اجمللس التنفيذي يف أواخر آذار/مارس أو أوائل نيسان/أبريل 

. وأوصى املكتب 2020استناداا إىل التقييم الذي سيجرى يف العام  2019-2014اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 
أيضاا أبنه ينبغي للمجلس التنفيذي أن ينظر يف حتديث للتقرير النهائي عن تقرير التقييم التأسيسي، وذلك خلل  

 . 2020ذار/مارس أو أوائل نيسان/أبريل اجتماعه السنوي املقرر عقده يف أواخر آ
 2023-2020إحاطة بشأن األعمال التحضريية لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة للفرتة  )ب( 

بشأن اخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة   1/1اعتمدت الدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة القرار   -11
، الذي وافق على اخلطة االسرتاتيجية وواءم دورهتا مع الدورة الرابعية السنوات جلمعية موئل  202٣-2020للفرتة  

، سيستمع اجمللس التنفيذي إىل إحاطة بشأن األعمال التحضريية  1/1من القرار    ٣ابلفقرة    األمم املتحدة. وعملا 
اص بشأن إطار النتائج، وأتثري اسرتاتيجية ، وبوجه خ202٣-2020خلطة موئل األمم املتحدة االسرتاتيجية للفرتة  

االتصال املؤثرة، واسرتاتيجية الشراكات، والتصنيف النموذجي لطلبات املستوطنات البشرية. ويف إطار هذا البند، 
سيدعى اجمللس أيضاا إىل املوافقة على إطار النتائج الذي عمم على الدول األعضاء إلبداء التعليقات والتعقيبات  

 . 2019أغسطس آب/ ٨يف 
 الواثئق

بشأن اخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة للفرتة  1/1تقرير مرحلي من املديرة التنفيذية عن تنفيذ القرار 
2020 -202٣ (HSP/EB/1/7) 

 6البند  
 املتحدةإحاطة بشأن حالة تنفيذ القرارات واملقررات املعتمدة خالل الدورة األوىل جلمعية موئل األمم  

، سيستمع اجمللس التنفيذي إىل إحاطة من املديرة التنفيذية عن حالة تنفيذ القرارات 6يف إطار البند  -12
بشأن املبادئ التوجيهية على  1/2واملقررات اليت اعتمدهتا الدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة، أي القرار 

بشأن تعزيز بناء القدرات   ٣/ 1البشرية األكثر أماانا؛ القرار    نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املدن واملستوطنات
بشأن   1/4؛ القرار 20٣0من أجل تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة واألبعاد احلضرية خلطة التنمية املستدامة لعام 

مدن   حتقيق املساواة بني اجلنسني عن طريق عمل برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية من أجل دعم إجياد
بشأن تعزيز الروابط احلضرية   1/5ومستوطنات بشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة؛ القرار  

بشأن ترتيبات االنتقال إىل هيكل إداري جديد   1/ ٣الريفية من أجل احلضرنة واملستوطنات البشرية املستدامة املقرر  
 .لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

إىل النظر يف إنشاء فريق عامل خمصص ملواصلة املناقشات بشأن وضع وس -1٣ يدعى اجمللس التنفيذي أيضا ا
سياسة موئل األمم املتحدة إلشراك أصحاب املصلحة، وفقاا للوالية اليت منحتها مجعية موئل األمم املتحدة للمجلس 

د لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات بشأن ترتيبات االنتقال إىل هيكل إداري جدي ٣/ 1التنفيذي يف مقررها 
من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، اليت تنص على أنه جيوز للمجلس التنفيذي  11البشرية ومتشياا مع املادة 

 أن ينشئ أفرقةا عاملة خمصصة كلما رأى ذلك ضرورايا. 
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 الواثئق
واملقررات املعتمدة خلل الدورة األوىل جلمعية موئل األمم  تقرير مرحلي من املديرة التنفيذية عن تنفيذ القرارات 

 (HSP/EB/1/8)املتحدة 
 7البند  

 إحاطة بشأن األنشطة املعيارية والتنفيذية ملوئل األمم املتحدة
)أ( من التقرير عن أعمال الفريق العامل املفتوح ابب العضوية الذي  ٣مع الفقرة  ومتشياا  ٧يف إطار البند  -14

،  ( A/73/726) ٧2/226بقرار اجلمعية العامة  ة املمثلني الدائمني لدى موئل األمم املتحدة عملا شكله رئيس جلن
بشأن األنشطة املعيارية    )أ( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، سيستمع اجمللس إىل إحاطة  5مع املادة    ومتشياا 

 والتنفيذية ملوئل األمم املتحدة.
ضاا إىل النظر يف الطريقة اليت سيشرف هبا على تنفيذ األنشطة املعيارية والتنفيذية وسُيدعى اجمللس التنفيذي أي -15

ملوئل األمم املتحدة وإىل اإلشارة إىل أية مسائل أخرى يرى من الضروري أن تعرض على اجمللس التنفيذي للنظر 
 فيها على أساس منتظم. 

 8البند  
 2020تبه للعام خطة عمل اجمللس التنفيذي، مبا يف ذلك اجتماعات مك

 . 2020، سيناقش اجمللس التنفيذي خطة العمل املقرتحة للعام  ٨يف إطار البند  -16
 الواثئق 

 (HSP/EB/1/5) 2020تنظيم األعمال املقرتح وخطة العمل املقرتحة الجتماعات اجمللس التنفيذي ومكتبه لعام 
 )للبت فيه( 

 ٩البند  
 لالجتماع الثاين للمجلس التنفيذياملواعيد وجدول األعمال املؤقت  

ويبت   2020، سيعتمد اجمللس التنفيذي جدول أعمال مؤقت للجتماع السنوي للعام 9يف إطار البند  -1٧
حزيران/يونيه  21يف موعد هذا االجتماع. واقرتح املكتب جدول األعمال املؤقت خلل اجتماعه املعقود يف 

 لكي ينظر فيه اجمللس التنفيذي. 2019
 واثئق ال

 (HSP/EB/1/9)  2020جدول األعمال املؤقت للجتماع السنوي للمجلس التنفيذي لعام 
 10البند  

 مسائل أخرى
، سينظر اجمللس التنفيذي يف مسائل مل تكن مشمولة يف إطار أي بند من بنود جدول 10يف إطار البند  -1٨

 األعمال ولكن يعتقد أهنا تستدعي اهتمامه. 
 11البند  

 ماعاختتام االجت
  20من يوم األربعاء  1٨:00يتوقع أن خيتتم االجتماع األول املستأنف للمجلس التنفيذي حبلول الساعة  -19

 . 2019تشرين الثاين/نوفمرب 
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 املرفق األول 

 201٩أاير/مايو  31عضوية اجمللس التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية يف 
 *عضوًا(36)

 األفريقيةالدول 
 ( 2019أنغوال ) 

 ( 2019الكامريون )
 ( 2019مجهورية الكونغو الدميقراطية )

 ( 2019مصر )
 ( 2019إثيوبيا )
 ( 2019كينيا )

 ( 2019ملوي )
 ( 2019املغرب )
 ( 2019نيجرياي )

 ( 2019السنغال )

 دول أورواب الغربية ودول أخرى 
 ( 2019كندا )
 ( 2019فرنسا ) 
 ( 2019أملانيا )

 ( 2019الربتغال )
 ( 2019إسبانيا )
 ( 2019السويد )

 ( 2019تركيا )
 ( 2019الوالايت املتحدة األمريكية )

 دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 ( 2019األرجنتني )

 ( 2019الربازيل )
 ( 2019شيلي )

 ( 2019كوستاريكا )
 ( 2019املكسيك )
 ( 2019أوروغواي )

 اهلادئ دول آسيا واحمليط 
 ( 2019الصني )
 ( 2019اهلند )

 ( 2019إندونيسيا )
 ( 2019اإلسلمية( ) -إيران )مجهورية 

 ( 2019الياابن )
 ( 2019ابكستان )

 ( 2019مجهورية كوراي ) 
 ( 2019سري النكا )

 دول أورواب الشرقية 
 ( 2019بولندا )

 ( 2019رومانيا ) 
 ( 2019االحتاد الروسي )

 ( 2019صربيا )
  

 
تنتخب مجعية موئل األمم املتحدة األعضاء لفرتة والية متتد أربع  (A/74/8)موئل األمم املتحدة انظر تقرير الدورة األوىل جلمعية   *

 سنوات.
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 الثاين املرفق 

 التوزيع اجلغرايف لألعضاء املنتخبني يف االجتماع األول للمجلس التنفيذي:
اجتماع اجمللس   السنة 

 التنفيذي 
 املقرر  نواب الرئيس  الرئيس 

دول أورواب الغربية ودول أخرى   األول  201٩
 )الوالايت املتحدة األمريكية( 

دول أمريكا اللتينية ومنطقة البحر  
 )األرجنتني( الكارييب  

الدول األفريقية  
 )ملوي( 

  دول آسيا واحمليط اهلادئ )الصني(    
  )االحتاد الروسي( دول أورواب الشرقية     

  



HSP/EB.1/1/Rev.1/Add.1 

8 

 املرفق الثالث
 تنظيم األعمال واجلدول الزمين املقرتحني لالجتماع املستأنف للمجلس التنفيذي

بند جدول   الوقت  اليوم/التاريخ
 األعمال

 املوضوع 

 االثنني 
 ة التسجيل واملشاورات اإلقليمي  2019الثاين/نوفمرب  تشرين 1٨

 الثلاثء 
 2019الثاين/نوفمرب  تشرين 19

 افتتاح االجتماع املستأنف  1 صباحاا 
بياانن من رئيس اجمللس التنفيذي واملديرة التنفيذية   •

 ملوئل األمم املتحدة
 املسائل التنظيمية  • 2  

األعمال املؤقت وجدول األعمال  إقرار جدول  •
 املؤقت املشروح للجتماع املستأنف

 اعتماد تقرير االجتماع املستأنف  •
 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة ٣ بعد الظهر 

املوافقة على برانمج العمل السنوي لربانمج األمم املتحدة   4 
للمستوطنات البشرية وعلى ميزانية مؤسسة األمم املتحدة  

 2020للموئل واملستوطنات البشرية للعام  
 األربعاء 

 2019الثاين/نوفمرب  تشرين 20
 املتحدة تقرير عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم  5 صباحاا 

إحاطة بشأن حالة تنفيذ القرارات واملقررات املعتمدة خلل   6  
 الدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة

 إحاطة بشأن األنشطة املعيارية والتنفيذية ملوئل األمم املتحدة  ٧ بعد الظهر 
اعتماد تنظيم األعمال املقرتح وخطة العمل املقرتحة   ٨ 

 2020الجتماعات اجمللس التنفيذي ومكتبه لعام 
املواعيد وجدول األعمال املؤقت للجتماع الثاين للمجلس   9 

 التنفيذي 
 مسائل أخرى  10 
 اختتام االجتماع  11 
بياانن من رئيس اجمللس التنفيذي واملديرة التنفيذية   •  

 ملوئل األمم املتحدة

 ___________ 


