
 

091019 K1903879 

HSP 

HSP/EB/1/5 

  األمم
 املتحدة

 
Distr.: General 
28 August 2019 

Arabic 
Original: English 

لس التنفيذي   ا
مج األمم املتحدةل   رب

   للمستوطنات البشرية

مج األمم  لس التنفيذي لرب ا
  للمستوطنات البشرية املتحدة
  املُستأنف)( األوىلالدورة 
  ٢٠١٩فمرب و تشرين الثاين/ن ٢٠و ١٩نريويب، 

  *من جدول األعمال املؤقت ٨البند 
لس التنفيذي، مبا يف ذلك  خطة عمل ا

  ٢٠٢٠اجتماعات مكتبه للعام 

  ٢٠٢٠تنظيم العمل املقرتح وخطة العمل للمجلس التنفيذي واجتماعات مكتبه لعام 

لس التنفيذي -أوالً    الرتتيبات التنظيمية املقرتحة الجتماعات ا
لس التنفيذي يف عام  حرصاً  - ١ لس التنفيذي ٢٠٢٠على الكفاءة يف تسيري أعمال ا ، أوصى مكتب ا

، ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢١لألمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم املتحدة)، أثناء اجتماعه املعقود يف 
لس التنفي ذي. وقد ُوضعت الرتتيبات التنظيمية لرتتيبات التنظيمية الواردة يف هذه الوثيقة لكي ينظر فيها ا

بشأن تنفيذ نتائج مؤمتري األمم املتحدة  ٧٣/٢٣٩املقرتحة مع مراعاة قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
مج األمم املتحدة البشرية واإلسكان لمستوطنات ل للمستوطنات البشرية؛ والتنمية احلضرية املستدامة، وتعزيز بر

؛ والنظام الداخلي للمجلس التنفيذي على النحو )A/73/726(الفريق العامل املفتوح العضوية تقرير عن أعمال وال
ر/مايو  ٣٠املعتمد خالل اجتماعه األول املعقود يف    .)HSP/HA.1/HLS.3( ٢٠١٩أ

  االجتماعات واملواعيد املقرتحةانعقاد دورة وتواتر  -ألف
لس التنفيذي بعقد ثالثة اجتماعات سنو  - ٢ ن. وسيستمر ً أوصي ا : اجتماع سنوي واحد واجتماعان عاد

م، ويُقرتح عقده يف أواخر آذار/مارس أو أوائل نيسان/أبريل  يستمر االجتماع و ؛ ٢٠٢٠االجتماع السنوي ثالثة أ
وسُيعقد يف منتصف أيلول/سبتمرب؛ وسيستمر االجتماع العادي الثاين يومني، وسُيعقد  واحداً  العادي األول يوماً 

لس التنفيذي أن يعيد النظر يف تواتر ومدة  كل انعقاد  خالل األسبوع األول من كانون األول/ديسمرب. وقد يود ا
حة املرونة للدورات املقبلة. ويوصى كذلك أال تبد لس التنفيذي يوم اجتماع يف الوقت املناسب إل أ اجتماعات ا

اية األسبوع قبل سجيل املرتتب على التاالثنني، من أجل تفادي تكبد أي تكاليف للعمل اإلضايف  خالل عطلة 
  عقد االجتماع.
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لس التنفيذي، على وجه التحديد، مبا يلي: - ٣   وأوصى مكتب ا
يُعقد يف الفرتة  سنوً  اجتماعاً  ٢٠٢٠ينبغي أن يكون االجتماع األول للمجلس التنفيذي يف عام  (أ)

م؛ ٣نيسان/أبريل ملدة  ٢آذار/مارس إىل  ٣١من    أ

  ملدة يوم واحد؛ ٢٠٢٠أيلول/سبتمرب  ١٦ينبغي أن يُعقد االجتماع العادي األول يف  (ب)

  ملدة يومني. ٢٠٢٠كانون األول/ديسمرب   ٣و ٢ينبغي أن يُعقد االجتماع العادي الثاين يف يومي  (ج)
لس التنفيذي -ء   مدة والية الرئيس ونواب الرئيس ومقرر ا

لس التنفيذي يف دورته العادية  ١-٩ملادة  عمالً  - ٤ من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، ينتخب ا
من  ٣-٩للمادة  يتألف من رئيس وثالثة نواب للرئيس ومقرر. ووفقاً  األوىل من كل عام، من بني أعضائه مكتباً 

، جيري التناوب يف منصيب الرئيس واملقرر لكي تشغلهما جمموعة إقليمية خمتلفة كل سنة. وانُتخب ظامذلك الن
ر/مايو  ٣٠يف  الذي عقدأعضاء املكتب احلاليني خالل االجتماع األول للمجلس التنفيذي   حرصاً و . ٢٠١٩أ

لس التنفيذي ، على الكفاءة يف تسيري أعمال املكتب مواءمة فرتة عضوية الرئيس ونواب  يف أن ينظرقد يود ا
لس التنفيذي مع دورة لس التنفيذي على النحو املبني أعاله. ويف هذا  انعقاد الرئيس ومقرر ا اجتماعات ا

لس التنفيذي، يف دورته الثانية العادية يف كل عام،  ن ينتخب ا  جديداً  رئيساً  ،من بني أعضائهو الصدد، يوصى 
. وكرتتيب انتقايل، يُقرتح متديد فرتة عضوية الرئيس احلايل ونواب الرئيس واملقرر بشكل ومقرراً  وثالثة نواب للرئيس

  .٢٠٢٠استثنائي حىت االجتماع العادي الثاين لعام 
ئق -جيم   ريخ استالم الو

ئق الرمسية من الدول األعضاء قبل كل اجتماع وفقاً  - ٥ ريخ استالم الو  للنظام الداخلي جيب أن يكون 
لس ٨-٦للمادة  للمجلس التنفيذي. ووفقاً  ئق ما قبل الدورة لكل اجتماع من اجتماعات ا ، جيب أن تُتاح و

، جيب تلقي إخطار يتضمن جدول أعمال ٣للمادة  قبل أربعة أسابيع من االجتماع الذي تتعلق به، ووفقاً 
  من انعقاده. يوماً  ٤٢االجتماع قبل 

لس التنفيذي قبل  - ٦ وستقدم املديرة التنفيذية إحاطة للدول األعضاء بشأن األعمال التحضريية الجتماع ا
لس التنفيذي  يف  أن ينظرأسبوعني على األقل من انعقاد االجتماع. ولدواعي االقتصاد يف النفقات، قد يود ا

ئق الرمسية على بضع لغات، على الرغم من أن  الرتمجة الشفوية قد تظل متاحة جبميع اللغات. اقتصار ترمجة الو
لس أيضاً  يف النظر يف التوصية اليت قدمتها شعبة خدمات املؤمترات مبكتب األمم املتحدة يف نريويب  وقد يود ا

للغة اإلنكليزية فقط. لس التنفيذي اليت تُعقد ملدة يوم أو يومني  ئق الدورة الجتماعات ا   حة و

  ات املكتب املشرتكةاجتماع -دال
اليت تنص على  ،)HSP/HA.1/HLS.2(من النظام الداخلي جلمعية موئل األمم املتحدة  ٢٨مع املادة  متشياً  - ٧

لس التنفيذي،  إمكانية عقد اجتماعات مشرتكة بني مكاتب مجعية موئل األمم املتحدة، وجلنة املمثلني الدائمني وا
لس التنفيذي يف  اجتماعات املكتب املشرتكة هذه إلنشاء منرب لألغراض  انعقاد تواتر ودورةيُقرتح أن ينظر ا

  التالية:
  لتمكني تنسيق أنشطة جمالس اإلدارة؛ (أ)

  و إلجراء تقييم مجاعي لعمل جمالس اإلدارة؛ (ب)
  احملتملة واملسائل املستجدة والبت يف كيفية معاجلتها بصورة منتظمة. الثغراتلتحديد  (ج)
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لس التنفيذيشكل  -هاء   النتائج الرمسية الجتماعات ا
لس التنفيذي أن يقرر ما إذا كان  - ٨  مع مراعاةيف شكل قرارات و/أو مقررات،  نتائجهعن  سيعربقد يود ا

  أربع سنوات بني دورات مجعية موئل األمم املتحدة. وميكن النظر يف األمثلة التالية: متتدالفجوة اليت 

مج (أ) إىل ممارسة جملس اإلدارة  العمل السنوي وامليزانية من خالل القرارات، استناداً  املوافقة على بر
ئق جيب أن حتصل على املوافقة النهائية من اجلمعية العامة؛ لنظر إىل أن الو   و

إقرار جدول األعمال املؤقت ومواعيد انعقاد الدورات املقبلة للمجلس التنفيذي من خالل  (ب)
  املقررات؛

التوصيات واملشورة من خالل القرارات إما للمتابعة من املدير التنفيذي أو لكي تنظر فيها  تقدمي (ج)
لس التنفيذي من أجل الرصد املنتظم لألنشطة التنفيذية اليت  الدول األعضاء، استناداً  ا موئل ضطلع يإىل والية ا

  األمم املتحدة.

لس التنفيذي وتنظيم املناسبات اجلانبيةمشاركة الشركاء وأصحاب املصلحة يف اجتماعات  -واو   ا
لس التنفيذي أن ينظر يف وترية مشاركة أصحاب املصلحة والشركاء يف االجتماعات. وعمالً  - ٩  قد يود ا

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، جيوز ملمثلي األمانة العامة لألمم املتحدة، والوكاالت  ٢-١٧ملادة 
ت منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك املؤسسات املالية الدولية، واملصارف اإلمنائية املتخصصة، وأي من مؤسسا

نشطتها أو تلك اليت  لس بصفة مراقب للتشاور بشأن املسائل املتصلة  اإلقليمية، أن تشارك يف اجتماعات ا
لس التنفيذي. و  لس، عندما  ٣-١٧ادة ختول املكذلك تنطوي على مسائل التنسيق، مبا يف ذلك بدعوة من ا ا

، أن يدعو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى يرى ذلك مناسباً 
لس االقتصادي واالجتماعي، أو املعتمدة لدى مجعية موئل األمم املتحدة، للمشاركة يف مداوالته بشأن املسائل  ا

نشطتها.   املتصلة 
لس التنفيذي أن يقرر ما إذا كان ينبغي دعوة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري وقد يود ا - ١٠

ا إىل االجتماعات السنوية فقط.  احلكومية للمشاركة يف كل اجتماع عادي وسنوي أو ما إذا كان ينبغي دعو
تكبد تكاليف تؤدي إىل ال ينبغي أن شاركة أصحاب املصلحة وتنظيم املناسبات اجلانبية ن موأوصى املكتب 

لس التنفيذي    من تنظيم املناسبات اجلانبية اليت تُعقد على هامش االجتماعات. التقليلإضافية. ولذا قد يود ا
نشاء أفرقة عاملة خمصصة -زاي   االقرتاح املتعلق 

ل إىل اهليكل الصادر عن مجعية موئل األمم املتحدة بشأن ترتيبات االنتقا ١/٣من املقرر  ٥للفقرة  وفقاً  - ١١
لس التنفيذي،  وضع سياسة واستكمال املناقشات  مبواصلةاإلداري اجلديد ملوئل األمم املتحدة، الذي يعهد إىل ا

، قد ٢٦/٧موئل األمم املتحدة بشأن إشراك أصحاب املصلحة، على النحو الذي طلبه جملس اإلدارة يف قراره 
لس التنفيذي إنشاء فريق عامل خمصص هل   ذا الغرض.يود ا

 ٢١من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، أوصى املكتب خالل اجتماعه املعقود يف  ١١ملادة  وعمالً  - ١٢
أنه ينبغي للمجلس أن ينظر يف إنشاء فريق عامل خمصص بشأن مسائل امليزانية واملسائل  ٢٠١٩حزيران/يونيه 

لس  وأن حييل  ااختصاصايف إنشاء أفرقة عاملة خمصصة أخرى يراها ضرورية وحتديد  أن ينظراإلدارية. وقد يود ا
  أية مسائل تندرج يف نطاق واليته من أجل النظر فيها واإلبالغ عنها. إليها
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نتظامبنود جدول األعمال  -حاء لس التنفيذي لكي اليت تعرض    ينظر فيها ا
لس التنفيذي إىل البنود الو  يوجه - ١٣ ه انتباه ا لالقرتاحات واملالحظات أو للبنود اإلضافية التماسًا اردة أد

لس التنفيذي على أساس منتظم، وفقاً  للتقرير عن أعمال  اليت ميكن أن تنعكس يف قائمة البنود اليت سينظر فيها ا
مج األمم امل تحدة للمستوطنات الفريق العامل املفتوح العضوية الذي أنشأه رئيس جلنة املمثلني الدائمني لدى بر

  :٧٢/٢٢٦بقرار اجلمعية العامة  عمالً ) A/73/726(البشرية 
مج العمل وامليزانية السنوية ملوئل  (أ) مج العمل وامليزانية السنوية ملوئل األمم املتحدة: سُيدرج بر بر

لس التنفيذي    السنوي؛فيه أثناء اجتماعه  لكي ينظراألمم املتحدة يف جدول أعمال اجتماعات ا
التقرير السنوي عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة: سُيدرج التقرير السنوي عن  (ب)

لس التنفيذي للنظر فيه أثناء اجتماعه السنوي؛   تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية يف جدول أعمال اجتماعات ا

ملوئل األمم املتحدة، واستخدام املوارد،  ةاملاليستكون احلالة الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة:  (ج)
إعادة اهليكلة ملوئل األمم املتحدة، ومتويل موئل األمم املتحدة، مبا يف ذلك تنفيذ مواصلة واسرتاتيجية تعبئة املوارد، و 

لس  منتظماً  للخطة االسرتاتيجية، بنداً  اسرتاتيجية تعبئة املوارد وفقاً    التنفيذي؛يف جدول أعمال اجتماعات ا

ا مجعية موئل األمم املتحدة بنداً  (د) يف جدول  منتظماً  سيكون تنفيذ القرارات واملقررات اليت اعتمد
لس التنفيذي؛   أعمال اجتماعات ا

يف جدول  منتظماً  سيكون تقدمي إحاطة عن األنشطة املعيارية والتنفيذية ملوئل األمم املتحدة بنداً  (هـ)
لس من الرقابة على هذه األنشطة. لس التنفيذي لتمكني ا  أيضاً  ةالتنفيذي ةاملدير  وستقدم أعمال اجتماعات ا

لس، مبا يف ذلك أمثلة عمل موئل األمم  إحاطة عن األنشطة الُقطرية كبند منتظم يف جدول أعمال اجتماعات ا
  التقرير السنوي. يشملهااملتحدة على الصعيد القطري اليت قد ال 

  **٢٠٢٠جدول األعمال املؤقت املقرتح لالجتماع السنوي للمجلس التنفيذي للعام  -نياً 
ن يكون االجتماع األول للمجلس التنفيذي لعام  - ١٤ يُعقد يف الفرتة من  سنوً  اجتماعاً  ٢٠٢٠يوصى 
  وأن يكون جدول أعمال ذلك االجتماع، على النحو التايل: ٢٠٢٠نيسان/أبريل  ٢آذار/مارس إىل  ٣١

  افتتاح االجتماع. - ١

  تنظيمية:املسائل ال - ٢
  ؛٢٠٢٠الجتماع السنوي للعام لعمل الإقرار جدول األعمال املؤقت وخطة   )أ(

  االجتماع األول املستأنف.تقرير اعتماد   )ب(

  املالية وشؤون امليزانية واإلدارة.الشؤون  - ٣
مج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وعلى ميزانية  - ٤ مج العمل السنوي لرب املوافقة على بر

 .٢٠٢١مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية للعام 

    
                                                 

لس التنفيذي يف جلسته املعقودة يف   ** ، جبدول األعمال املؤقت لالجتماع السنوي ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢١أوصى مكتب ا
  .٢٠٢٠للمجلس التنفيذي، الذي سيعقد يف آذار/مارس 
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  تقرير عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة: - ٥

  ؛٢٠١٩-٢٠١٤عن اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  ٢٠١٩السنوي لعام استالم التقرير   (أ)
معلومات مستكملة عن التقرير النهائي عن اخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة للدورة   (ب)

  عن تقييم التقرير األويل؛ ٢٠١٩-٢٠١٤ الكاملة للفرتة

  :٢٠٢٣-٢٠٢٠تقرير عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة   (ج)
  إطار املساءلة؛ ‘١’

  اخلطة املالية؛ ‘٢’

  سياسة اإلدارة القائمة على النتائج. ‘٣’
خالل الدورة األوىل جلمعية موئل األمم  اليت اختذتحالة تنفيذ القرارات واملقررات  بشأنإحاطة  - ٦

  املتحدة.

  ملوئل األمم املتحدة. والتنفيذيةإحاطة بشأن األنشطة املعيارية  - ٧
  ونواب الرئيس واملقرر.متديد فرتة والية الرئيس  - ٨

، املقرر عقده ٢٠٢٠جدول األعمال املؤقت لالجتماع العادي األول للمجلس التنفيذي لعام  - ٩
  .٢٠٢٠أيلول/سبتمرب  ١٦يف 

  مسائل أخرى. - ١٠

  اختتام االجتماع. - ١١

  ٢٠٢٠جدول األعمال املؤقت املقرتح لالجتماع العادي األول للعام  -لثاً 
لس التنفيذي  - ١٥ ن يعقد ا أيلول/سبتمرب  ١٦يوم األربعاء  ٢٠٢٠اجتماعه العادي األول للعام يوصى 

  وأن يكون جدول أعمال ذلك االجتماع على النحو التايل: ٢٠٢٠

  افتتاح االجتماع. - ١
  تنظيمية:السائل امل - ٢

  ؛٢٠٢٠إقرار جدول األعمال املؤقت املشروح وخطة عمل االجتماع العادي األول للعام  (أ)

  .٢٠٢٠الجتماع السنوي لعام تقرير ااعتماد  (ب)
  الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة. - ٣

  تقرير عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة: - ٤
ملوئل األمم املتحدة للفرتة للخطة االسرتاتيجية حالة التقييم اجلاري  بشأنإحاطة  (أ)

  ؛٢٠١٩-٢٠١٤

  .٢٠٢٣-٢٠٢٠للفرتة تقرير عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية  (ب)



HSP/EB/1/5 

6 

خالل الدورة األوىل جلمعية موئل األمم  اليت اختذتحالة تنفيذ القرارات واملقررات  بشأنإحاطة  - ٥
  املتحدة.

  ملوئل األمم املتحدة. والتنفيذيةإحاطة بشأن األنشطة املعيارية  - ٦

  .٢٠٢٠جدول األعمال املؤقت لالجتماع العادي الثاين للعام  - ٧

  مسائل أخرى. - ٨
  ماع.اختتام االجت - ٩

  ٢٠٢٠جدول األعمال املؤقت املقرتح لالجتماع العادي الثاين للعام  -رابعاً 
لس التنفيذي اجتماعه العادي الثاين للعام  - ١٦ ن يعقد ا كانون   ٣و ٢يف يومي  ٢٠٢٠يوصى 

  وأن يكون جدول أعمال ذلك االجتماع على النحو التايل: ٢٠٢٠األول/ديسمرب 

  تنظيمية:السائل امل - ١

  ؛٢٠٢٠جدول األعمال املؤقت املشروح وخطة عمل االجتماع العادي الثاين للعام إقرار  (أ)
  .٢٠٢٠االجتماع العادي األول لعام  تقريراعتماد  (ب)

  الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة. - ٢

  تقرير عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة: - ٣
-٢٠١٤طة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة للفرتة التقييم اجلاري للخ حالة إحاطة بشأن  (أ)

  ؛٢٠١٩

  .٢٠٢٣-٢٠٢٠تقرير عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة   (ب)
خالل الدورة األوىل جلمعية موئل األمم  اليت اختذتحالة تنفيذ القرارات واملقررات  بشأنإحاطة  - ٤

  املتحدة.

  األمم املتحدة.ملوئل  والتنفيذيةإحاطة بشأن األنشطة املعيارية  - ٥
لس التنفيذي. - ٦   انتخاب الرئيس ونواب الرئيس ومقرر ا

  .٢٠٢١تنظيم العمل وخطة العمل للمجلس التنفيذي واجتماعات مكتبه لعام  - ٧

  .٢٠٢١جدول األعمال املؤقت لالجتماع السنوي لعام  - ٨
 مسائل أخرى. - ٩

  .االجتماع اختتام - ١٠

___________  


