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 اجمللس التنفيذي
 ربانمج األمم املتحدةل

  للمستوطنات البشرية

األمم  ربانمجلاجمللس التنفيذي 
 للمستوطنات البشرية املتحدة

 األول االجتماع
 2019 مايو/أاير 30نريويب، 

 تقرير اجمللس التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية عن أعمال اجتماعه األول
 املقرر: السيد جون شومي )مالوي(

 مقدمة -أوالا 
، بشأن تنفيذ نتائج 201٨كانون األول/ديسمرب   20املؤرخ يف  ٧3/239لقرار اجلمعية العامة  وفقا   -1

مؤمتري األمم املتحدة للمستوطنات البشرية واإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة وتعزيز برانمج األمم املتحدة 
ألمم املتحدة اجتماعه األول يف مقر للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة(، عقد اجمللس التنفيذي ملوئل ا

 .2019أاير/مايو  30موئل األمم املتحدة بعد ظهر يوم اخلميس، 
، انتخبت مجعية موئل األمم املتحدة يف دورهتا ٧3/239لقرار اجلمعية العامة  وفقا  وعالوة على ذلك، و  -2

توزيع املقاعد على النحو املبني يف  عضوا ، مع مراعاة 36األوىل ابلتزكية أعضاء اجمللس التنفيذي البالغ عددهم 
التقرير املتعلق أبعمال الفريق العامل املفتوح العضوية الذي أنشأه رئيس جلنة املمثلني الدائمني لدى موئل األمم 

، الذي أقرت نتائجه وتوصياته اجلمعية العامة يف قرارها (A/73/726) ٧2/226بقرار اجلمعية العامة  املتحدة، عمال  
مقاعد  ٤مقاعد لدول آسيا واحمليط اهلادئ؛ و ٨مقاعد للدول األفريقية؛ و 10على النحو التايل: ، ٧3/239

مقاعد لدول أورواب الغربية  ٨مقاعد لدول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ و 6لدول أورواب الشرقية؛ و
 خرى.األدول الو 

 اجمللس: كأعضاء يف  ااألعضاء التالية أمساؤهالدول وانتخبت مجعية موئل األمم املتحدة ممثلي  -3
من الدول األفريقية: إثيوبيا، وأنغوال، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، والسنغال، والكامريون،  )أ(

 وكينيا، ومصر، واملغرب، ومالوي، ونيجرياي؛

وابكستان، ومجهورية اإلسالمية(،  -من دول آسيا واحمليط اهلادئ: إندونيسيا، وإيران )مجهورية  )ب(
وأبلغ رئيس جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ االجتماع أبن  كوراي، وسري النكا، والصني، واهلند، والياابن.

الدول وافقت على أن تتقاسم إندونيسيا والبحرين مقعدا ، على أن تعمل إندونيسيا ألول سنتني وتعمل البحرين 
 ربع؛للسنتني التاليتني من فرتة السنوات األ
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 من دول أورواب الشرقية: االحتاد الروسي، وبولندا، ورومانيا، وصربيا؛ )ج(

من دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب: األرجنتني، وأوروغواي، والربازيل، وشيلي، وكوستاريكا،  )د(
 واملكسيك؛

ركيا، والسويد، وفرنسا، من دول أورواب الغربية والدول األخرى: إسبانيا، وأملانيا، والربتغال، وت )هـ(
 وكندا، والوالايت املتحدة األمريكية.

 افتتاح االجتماع -اثنياا 
من يوم اخلميس،  10/15 الساعةافتتحت االجتماع األول للمجلس التنفيذي ملوئل األمم املتحدة يف  -٤

، رئيسة مجعية موئل األمم املتحدة. بعد ذلك انتخب اجمللس ، السيدة مارات دلغادو بريالتا2019أاير/مايو  30
 ابلتزكية السيدة لوري داندو )الوالايت املتحدة األمريكية( رئيسة  له.

 وأدلت الرئيسة ببيان افتتاحي. -5
 اعتماد النظام الداخلي -اا لثاث

 HSP/HA/1/9الوثيقتني اعتمد اجمللس النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، على النحو الوارد يف  -6

احملتمل يف وقت الحق. ويرد يف  وإقرارمها، اللتني أحيلتا إىل مجعية موئل األمم املتحدة للنظر فيهما HSP/EB/1/3و
وأقرته مجعية موئل  للمجلس التنفيذي على النحو الذي اعتمده اجمللس النظام الداخلي HSP/HA/1/HLS.3الوثيقة 

 .األمم املتحدة يف وقت الحق
اعتماد النظام الداخلي أدىل ببياانت ممثلو البلدان التالية: الصني، ورومانيا، والربازيل، وبولندا، وعقب  -٧

والسنغال، واالحتاد الروسي، وإثيوبيا، وسري النكا، والوالايت املتحدة األمريكية، وكوستاريكا. وأدىل ممثل االحتاد 
 األورويب أيضا  ببيان.

 بشأن املسائل اليت أثريت. وقدم املستشار القانوين توضيحات -٨
 املسائل التنظيمية -رابعاا 
 إقرار جدول األعمال -ألف

، اعتمد اجمللس التنفيذي يف اجتماعه العام األول جدول أعمال اجتماعه األول، بصيغته املعدلة شفواي   -9
 ، على النحو التايل:(HSP/EB/1/1)على أساس جدول األعمال املؤقت 

 افتتاح االجتماع. - 1
 النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.اعتماد  - 2
 املسائل التنظيمية: - 3

 ؛إقرار جدول األعمال (أ)
 ؛انتخاب أعضاء املكتب (ب)
واملوافقة عليها،  ،2020-2019النظر يف مشروع خطة عمل اجمللس التنفيذي للفرتة  (ج)

مبا يف ذلك اجلدول الزمين الجتماعات املكتب والبنود اليت سينظر فيها اجمللس بصورة 
 منتظمة، واتريخ االجتماع القادم للمجلس.
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إقرار مشروع املبادئ التوجيهية على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املدن واملستوطنات البشرية  - ٤
 .أماان  األكثر 

وامليزانية السنوية  لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية برانمج العمل السنوي املوافقة على - 5
 .2020ملؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية للعام 

 مسائل أخرى. - 6
 .االجتماع اختتام - ٧

 احلضور -ابء
وحضره أيضا  عدد من  يف اجمللس التنفيذي ملوئل األمم املتحدة. دولة عضوا   36حضر االجتماع ممثلو  -10

 املراقبني.
 انتخاب أعضاء املكتب -جيم

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، انتخب اجمللس أعضاء مكتبه على النحو التايل: 9 للمادةوفقا   -11
 الوالايت املتحدة  الرئيس:

 األرجنتني  نواب الرئيس:
 الصني

 االحتاد الروسي
 مالوي  املقرر:

، واملوافقة عليها، مبا يف ذلك اجلدول 2020-2019خطة عمل اجمللس التنفيذي للفرتة النظر يف مشروع  -دال
 الزمين الجتماعات املكتب والبنود اليت سينظر فيها اجمللس بصورة منتظمة، واتريخ االجتماع القادم للمجلس

 ٧3/239مة االنتباه إىل األجزاء ذات الصلة من قرار اجلمعية العا تهذا البند فوجه ةالرئيس تعرض -12
 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.  10، وإىل املادة 201٨كانون األول/ديسمرب   20املؤرخ يف 

 وقرر اجمللس التنفيذي فيما يتعلق خبطة عمله: -13
 ؛2019تشرين الثاين/نوفمرب  20إىل  1٨عقد اجتماعه الثاين يف الفرتة من  (أ)
ملوئل األمم املتحدة، ومرة واحدة على األقل أن جيتمع مكتبه على هامش الدورة األوىل اجلارية  (ب)

 قبل انعقاد االجتماع الثاين للمجلس التنفيذي، وأن تعقد اجتماعات املكتب قبل كل اجتماع للمجلس التنفيذي؛
أن يدرج برانمج العمل وامليزانية السنوية والتقرير السنوي املتعلق بتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية يف  (ج)

 على أساس سنوي.جدول أعمال اجتماعاته 
إقرار مشروع املبادئ التوجيهية على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املدن واملستوطنات البشرية  -خامساا 

 األكثر أماانا 
وجهت ممثلة أملانيا االنتباه عند عرضها هلذا البند إىل مشروع القرار املتعلق مبشروع املبادئ التوجيهية على  -1٤

ممثلة  وحتدثت. (HSP/HA/1/2/Add.3) بشأن املدن واملستوطنات البشرية األكثر أماان   نطاق منظومة األمم املتحدة
 ببيان. وأدلت ابسم الدول األفريقية جنوب أفريقيا
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واعتمد اجمللس مشروع املقرر الذي أيد مبوجبه مشروع املبادئ التوجيهية لكي توافق عليه مجعية موئل  -15
 األمم املتحدة.

برانمج العمل السنوي لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وامليزانية السنوية املوافقة على  -اا سادس
 2020ملؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية للعام 

، وعقب املالحظات اليت أدلت هبا املديرة التنفيذية ملوئل األمم املتحدة، السيدة ةبناء  على اقرتاح من الرئيس -16
 2020شريف، قرر اجمللس التنفيذي أن يرجئ النظر يف برانمج عمل موئل األمم املتحدة وميزانيته لعام ميمونة حممد 

، وذلك لتمكني اللجنة 2019تشرين الثاين/نوفمرب  20إىل  1٨إىل اجتماعه الثاين، املقرر عقده يف الفرتة من 
 .2019عها الذي سيعقد يف حزيران/يونيه االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية من استعراض الوثيقة يف اجتما

 مسائل أخرى -اا سابع
 مل تثر أية مسائل أخرى. -1٧

 اختتام االجتماع -اا اثمن
 .30/16جتماع يف الساعة اختتام اال ةالرئيس تأعلن -1٨

___________ 


