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 مجعيــة مــوئل األمـــم املتحــدة
 ربانمج األمم املتحدةالتابعة ل

  للمستوطنات البشرية

مجعيــة مــوئل األمـــم املتحــدة التابعة 
للمستوطنات  األمم املتحدة ربانمجل

 شريةالب
 األوىلالدورة 
 2019 مايو/أاير 31-27نريويب، 

 *من جدول األعمال املؤقت 7و 4ان البند
 إقرار جدول األعمال

تنظيم العمل مبا يف ذلك إنشاء جملس تنفيذي 
 واعتماد نظامه الداخلي

 األعمال املؤقت املشروحجدول 
 مذكرة من األمانة

 1البند 
 افتتاح الدورة

فتتح الدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة التابعة لربانمج ، ست73/239لعامة بقرار اجلمعية ا عملا  -1
أاير/مايو  27صباح يوم االثنني  00/10األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة( يف متام الساعة 

 املذكرة. املرفق األول هلذه ويرد بيان عضويتها يف . وستحل مجعية موئل األمم املتحدة حمل جملس اإلدارة،2019
 الواثئق

والتنمية احلضرية املستدامة وتعزيز برانمج األمم تنفيذ نتائج مؤمتري األمم املتحدة للمستوطنات البشرية واإلسكان 
 (.73/239للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة( )قرار اجلمعية العامة املتحدة 

 2 البند
 األمم املتحدةانتخاب رئيس مجعية موئل 

من بني ممثلي أعضائها، مع  مع النظام الداخلي، سوف تنتخب مجعية موئل األمم املتحدة رئيساا  متشياا  -2
إيلء االعتبار الواجب ملبدأ التوزيع اجلغرايف العادل ابلتناوب بني اجملموعات اإلقليمية للدول. ويرد التوزيع اجلغرايف 

إذا وافقت الدول األعضاء، و فق الثاين هلذه املذكرة. ة جمللس اإلدارة يف املر خ بني يف الدورات السابقلألعضاء املنت  

                                                 
* 11/HSP/HA/. 
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خلل املشاورات غري الرمسية داخل اجملموعات اإلقليمية وفيما بينها قبل الدورة، على تسمية مرشح للنتخاب 
 ملنصب الرئيس فإن اجلمعية ستنتخب رئيساا بتوافق اآلراء.

 الواثئق
 )الختاذ قرار1Add./1/1(HSP/HA/ )(قت املشروح جدول األعمال املؤ 

 3 البند
 اعتماد النظام الداخلي جلمعية موئل األمم املتحدة

يف إطار هذا البند، ستعتمد مجعية موئل األمم املتحدة نظامها الداخلي اخلاص هبا. وسوف تسرتشد  -3
 الداخلي. ارة إىل حني اعتماد اجلمعية لنظامهاللجمعية ابلنظام الداخلي جمللس اإلداألعمال التحضريية للدورة األوىل 

، سوف تعد جلنة املمثلني الدائمني مشروع النظام الداخلي 73/239مع قرار اجلمعية العامة  ومتشياا  -4
 جلمعية موئل األمم املتحدة بغية اعتماده يف الدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة.

 الواثئق
حلضرية املستدامة وتعزيز برانمج األمم والتنمية اسكان تحدة للمستوطنات البشرية واإلتنفيذ نتائج مؤمتري األمم امل

 (.73/239للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة( )قرار اجلمعية العامة املتحدة 
 4 البند

 إقرار جدول األعمال
، وتبت بعد ذلك يف تنظيم تقر مجعية موئل األمم املتحدة، حتت هذا البند، جدول أعمال دورهتا األوىل -5

ق جملس اإلدارة على جدول أعماله املؤقت يف دورته السادسة والعشرين اليت عقدت يف نريويب عمل الدورة. وقد واف
. واقرتح مكتب جلنة املمثلني الدائمني يف وقت الحق بنوداا تكميلية 2017أاير/مايو  12إىل  8يف الفرتة من 

 لكي تنظر فيها اجلمعية.
 ئقواثال

 اذ قرار()الخت (HSP/HA/1/1)جدول األعمال املؤقت 
 )الختاذ قرار( (HSP/HA/1/1/Add.1)جدول األعمال املؤقت املشروح 

 5 البند
 انتخاب أعضاء املكتب

يف إطار هذا البند، سوف تنتخب مجعية موئل األمم املتحدة ثلثة نواب للرئيس ومقرراا من بني ممثلي  -6
ابلتناوب بني اجملموعات اإلقليمية للدول. و عتبار الواجب ملبدأ التوزيع اجلغرايف العادل أعضائها، مع إيلء اال

اليت ينتمي إليها الرئيس واملقرر. وسيحدد  وسينتخب كل انئب رئيس من إحدى اجملموعات اإلقليمية خبلف تلك
ان مبساعدة الرئيس مباشرة يف أداء أحد نواب الرئيس لكي يرتأس اللجنة اجلامعة للدورة. ويقوم انئبا الرئيس اآلخر 

 واجباته يف اجللسات العامة، ويف رائسة جلنة خمصصة للصياغة.
خلي للجمعية يف االجتماع األول يف الدورة فإن ويف حال اعتمدت مجعية موئل األمم املتحدة النظام الدا -7

 هلذا النظام الداخلي. انتخاب أعضاء املكتب ميكن أن جيرى وفقاا 
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 6 البند
 تفويض املمثّلني وتعيني أعضاء جلنة واثئق التفويضئق واث

ث    -8 لم كل دولة عضو يف مجعية موئل األمم املتحدة ممثل معتمد جيوز أن يرافقه من يلزم من ممثلني مناوبني ميم
 ومستشارين وفق ما تطلبه الدولة العضو. وتقدم واثئق تفويض املمثلني وأمساء املمثلني املناوبني واملستشارين إىل

أاير/مايو  27ل من اجتماعات الدورة اليت ستعقد يف املدير التنفيذي يف موعد ال يتأخر عن هناية االجتماع األو 
. وتصدر واثئق التفويض إما عن رئيس الدولة أو رئيس احلكومة وإما عن وزير اخلارجية. ويتوىل مكتب 2019

ب هذه املادة، ويقدم تقريراا على وجه السرعة إىل مجعية موئل األمم املتحدة فحص واثئق التفويض املقدمة مبوج
 اجلمعية.

ويف حال اعتمدت مجعية موئل األمم املتحدة النظام الداخلي للجمعية يف االجتماع األول يف الدورة فإن  -9
هلذا النظام الداخلي. وإذا كان األمر كذلك فإنه جيوز للجنة واثئق  فحص واثئق التفويض ميكن أن جيرى وفقاا 

 املمثلني.، أن تفحص واثئق تفويض 6يض التابعة للجمعية، يف إطار البند التفو 
وتعنين جلنة لواثئق التفويض يف بداية الدورة األوىل لفحص واثئق تفويض املمثلني. وتعني مجعية موئل  -10

هبذا الشأن إىل  وبعد انتهاء اللجنة من أعماهلا تقدم تقريراا  األمم املتحدة أعضاء اللجنة بناء على اقرتاح الرئيس.
 اجلمعية.

 7 البند
 نشاء جملس تنفيذي واعتماد نظامه الداخليتنظيم العمل مبا يف ذلك إ

ترد الرتتيبات التنظيمية املقرتحة للدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة يف املرفق الثالث هلذه املذكرة،  -11
 الرابع. يف حني يرد تنظيم مقرتح للعمل وجدول زمين للدورة يف املرفق

واستنتاجات وتوصيات الفريق العامل املفتوح  73/239بقرار اجلمعية العامة  ويف إطار هذا البند، وعملا  -12
، سينشئ موئل األمم املتحدة جملساا تنفيذايا خلل الدورة األوىل ويعتمد النظام الداخلي (A/73/726العضوية )انظر 

 للمجلس التنفيذي.
 الواثئق

 (HSP/HA/1/1/Add.1)ت املشروح جدول األعمال املؤق
والتنمية احلضرية املستدامة وتعزيز برانمج األمم األمم املتحدة للمستوطنات البشرية واإلسكان تنفيذ نتائج مؤمتري 

 (.73/239للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة( )قرار اجلمعية العامة املتحدة 
الدائمني لدى برانمج األمم املتحدة لعضوية الذي أنشأه رئيس جلنة املمثلني تقرير عن أعمال الفريق العامل املفتوح ا

 : مذكرة من األمني العام72/226بقرار اجلمعية العامة  عملا  للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة(
(A/73/726). 

 8 البند
 انتخاب أعضاء اجمللس التنفيذي

للصيغة  لتنفيذي وفقاا عضواا يف اجمللس ا 36ئل األمم املتحدة يف إطار هذا البند، سوف تنتخب مجعية مو  -13
مقاعد للدول األفريقية،  10. وسوف يكون توزيع املقاعد يف اجمللس على النحو التايل: A/73/726 الواردة يف الوثيقة
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نية ومنطقة مقاعد لدول أمريكا اللتي 6مقاعد لدول أورواب الشرقية، و 4مقاعد لدول آسيا واحمليط اهلادئ، و 8و
 دول أورواب الغربية ودول أخرى.مقاعد ل 8البحر الكارييب، و

وسينشئ اجمللس التنفيذي مكتباا خلل اجتماعه األول، مع إيلء االعتبار الواجب ملبدأ التوزيع اجلغرايف  -14
 قرر.ابلتناوب بني اجملموعات اإلقليمية للدول. ويتألف املكتب من الرئيس ونواب الرئيس واملو العادل 

األمم املتحدة النظام الداخلي للمجلس التنفيذي قبل انعقاد االجتماع  ومن املتوقع أن تعتمد مجعية موئل -15
 للنظام الداخلي للمجلس. األول للمجلس. وإذا كان األمر كذلك فإنه جيوز انتخاب أعضاء املكتب وفقاا 

 الواثئق
وتعزيز برانمج األمم  والتنمية احلضرية املستدامةواإلسكان  تنفيذ نتائج مؤمتري األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

 (.73/239للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة( )قرار اجلمعية العامة املتحدة 
تقرير عن أعمال الفريق العامل املفتوح العضوية الذي أنشأه رئيس جلنة املمثلني الدائمني لدى برانمج األمم املتحدة 

 : مذكرة من األمني العام72/226بقرار اجلمعية العامة  عملا  ت البشرية )موئل األمم املتحدة(للمستوطنا
(A/73/726) 

 9 البند
 أنشطة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، مبا يف ذلك مسائل التنسيق

ائل من بينها تنفيذ والية يف إطار هذا البند، يقدم املدير التنفيذي تقريراا إىل موئل األمم املتحدة عن مس -16
 األمم املتحدة وبرانمج عمله وتنفيذ القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس اإلدارة.موئل 

 الواثئق
 (HSP/HA/1/2)أنشطة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية: تقرير املدير التنفيذي 

تقرير مرحلي مشرتك  طة املشرتكة يف البيئة احلضرية:أنشطة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية: األنش
املديراتن التنفيذيتان لربانمج األمم املتحدة للبيئة وبرانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  تقدمه

(HSP/HA/1/2/Add.1) 
ألمم املتحدة أنشطة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية: التعاون مع الوكاالت واملنظمات داخل منظومة ا

-2014االسرتاتيجية للفرتة واملنظمات احلكومية الدولية وغريها من شركاء موئل األمم املتحدة يف تنفيذ اخلطة 
 (HSP/HA/1/2/Add.2): تقرير املدير التنفيذي 2019

ملتحدة ة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية: مشروع املبادئ التوجيهية على نطاق منظومة األمم اأنشط
 )الختاذ قرار( (HSP/HA/1/2/Add.3)بشأن املدن واملستوطنات البشرية األكثر أمناا: تقرير املدير التنفيذي 
رئيس الفريق العامل املعين ابلربانمج وامليزانية عمل جلنة املمثلني الدائمني خلل فرتة ما بني الدورات: تقرير 

(HSP/HA/1/3/Add.2) 
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 10 البند
 2030 يذ اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة التنمية املستدامة لعاماحملرز يف تنف استعراض التقدم

يف إطار هذا البند، يقدم املدير التنفيذي تقريراا جلمعية موئل األمم املتحدة بشأن مجلة أمور من بينها  -17
 .2030التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة التنمية املستدامة لعام 

 قاثئالو 
: تقرير املدير التنفيذي 2030لعام التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة التنمية املستدامة 

(HSP/HA/1/4) 
 11 البند

 تقرير املنتدى احلضري العاملي
يف إطار هذا البند، يقدم املدير التنفيذي تقريراا جلمعية موئل األمم املتحدة بشأن مجلة أمور من بينها  -18

ي العاملي، اليت عقدت يف ملنتدى احلضري العاملي، وعلى وجه اخلصوص، بشأن الدورة التاسعة للمنتدى احلضر ا
 .2018شباط/فرباير  13إىل  7كواالملبور يف الفرتة من 

 الواثئق
التنفيذي  أنشطة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية: الدورة التاسعة للمنتدى احلضري العاملي: تقرير املدير

(HSP/HA/1/5) 
 (HSP/HA/INF/5)تقرير عن الدورة التاسعة للمنتدى احلضري العاملي 

 (HSP/HA/INF/6)تقرير مستقل عن الدورة التاسعة للمنتدى احلضري العاملي 
 12 البند

 احلوار بشأن املوضوع اخلاص للدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة
املوضوع اخلاص لدورات اجمللس على  خيتار مكتب جملس اإلدارة 20/21عملا بقرار جملس اإلدارة  -19

أساس مشورة مقد مة من املدير التنفيذي، ابلتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني. وبناء على ذلك، اعتممد يف االجتماع 
املوضوع ، املوضوع و 2018ألول/ديسمرب كانون ا  6احلادي والسبعني للجنة املمثلني الدائمني الذي عقد يف 

  جلمعية موئل األمم املتحدة على النحو التايل:الفرعي للدورة األوىل
 ؛‘‘االبتكار من أجل حتسني نوعية احلياة يف املدن واجملتمعات احمللية’’املوضوع:  )أ(

 ‘‘.حتقيق أهداف التنمية املستدامةتسريع وترية تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة صوب ’’املوضوع الفرعي:  )ب(
رض على مجعية موئل األمم املتحدة تقرير من املدير التنفيذي عن املوضوع اخلاص للدورة األوىل، يعوس -20

 لكي تنظر فيه.
وخلل الدورة، سيكون هناك حوار بشأن موضوع مجعية موئل األمم املتحدة بني احلكومات الوطنية  -21

 من شركاء جدول أعمال املوئل.واحلكومات دون الوطنية وغريها 
 ئقالواث

 (HSP/HA/1/6)احلوار بشأن املوضوع اخلاص للدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة: تقرير املدير التنفيذي 



HSP/HA/1/1/Add.1 

6 

 13 البند
 2025-2020 اخلطة االسرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية للفرتة

. وبناء على 2019سمرب كانون األول/دي  31يف  2019-2014االسرتاتيجية للفرتة تنتهي اخلطة  -22
إىل مجعية موئل األمم املتحدة لكي  2025-2020اسرتاتيجية مقرتحة للفرتة ذلك، سيقدم املدير التنفيذي خطة 

 تنظر فيها.
 الواثئق

)الختاذ  (HSP/HA/1/7) 2025-2020رتة مشروع اخلطة االسرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات للف
 قرار(

/EB(HSP//21(: تقرير املدير التنفيذي 2020زانية لعام عمل وامليبرانمج ال
(1) 

 (HSP/HA/INF/2): تقرير املدير التنفيذي 2018يف عام  2019-2014تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 
 14البند 

 حدةالرتتيبات املتعلقة ابلدورة الثانية جلمعية موئل األمم املتجدول األعمال املؤقت وغري ذلك من 
يف إطار هذا البند، تعتمد مجعية موئل األمم املتحدة جدول أعمال مؤقت لدورهتا الثانية وتبت يف التاريخ  -23

 والرتتيبات األخرى لتلك لدورة.
 15 البند

 التنفيذياعتماد تقرير الدورة وتقرير االجتماع األول للمجلس 
العامة  بقرار اجلمعية ، وعملا 56/206 ، ألف من قرار اجلمعية العامةمن الفرع أوالا  7للفقرة  وفقاا  -24
، تعتمد مجعية موئل األمم املتحدة، يف إطار هذا البند، التقرير املتعلق أبعمال دورهتا األوىل وتقرير 73/239

 ة العامة عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي.االجتماع األول للمجلس التنفيذي، لتقدميهما إىل اجلمعي
 16 البند

 ىمسائل أخر 
يف إطار هذا البند، سوف تنظر مجعية موئل األمم املتحدة يف مسائل مل تكن مشمولة يف إطار أي بند  -25

 من بنود جدول األعمال لكن يعتقد أهنا تستدعي اهتمامها.
 17 البند

 اختتام الدورة
بعد ظهر  00/14ختتتم الدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة أعماهلا حبلول الساعة من املتوقع أن  -26

 .2019أاير/مايو  31يوم اجلمعة، 
  

                                                 
 ستحول إىل اجمللس 2020الستنتاجات وتوصيات الفريق العامل املفتوح العضوية فإن ميزانية عام  من املفهوم أنه وفقاا   (1)

 التنفيذي للموافقة عليها.
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 املرفق األول
 58) 2017كانون الثاين/يناير   1عضوية جملس إدارة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية يف 

 )أ(عضواً(
 (16الدول األفريقية )

 (2019أنغوال )
 (2020بنن )

 (2019تشاد )
 (2018ورية الكونغو الدميقراطية )مجه

 (2018مصر )
 (2018غابون )ال

 (2018غاان )
 (2019كينيا )
 (2020ليبيا )

 (2020مدغشقر )
 (2020موريشيوس )

 (2019نيجرياي )
 (2018السنغال )
 (2020الصومال )

 (2019جنوب أفريقيا )
 (2018زمبابوي )

 يوجد مقعد شاغرال 

 (13دول أورواب الغربية ودول أخرى )
 (2018فنلندا )
 (2020فرنسا )
 (2019أملانيا )

 (2019إسرائيل )
 (2020النرويج )
 (2019السويد )

 (2018والايت املتحدة األمريكية )ال
 ستة مقاعد شاغرة

 (10دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب )
 (2018األرجنتني )

 (2019الربازيل )
 (2019شيلي )

 (2020كولومبيا )
 (2018إكوادور )

 (2018غواتيماال )
 (2019املكسيك )

 (2020راغواي )اب
 (2018) أوروغواي

 مقعد واحد شاغر

 (13دول آسيا واحمليط اهلادئ )
 (2019البحرين )
 (2020الصني )

 (2019اهلند )
 (2018إندونيسيا )

 (2018اإلسلمية( ) -ان )مجهورية إير 
 (2018العراق )
 (2018الياابن )
 (2019ماليزاي )

 (2020مجهورية كوراي )
 (2019ة )اململكة العربية السعودي

 (2020النكا )سري 
 (2019تركمانستان )

 مقعد واحد شاغر
 (6دول أورواب الشرقية )

 (2020كرواتيا )
 (2020تشيكيا )
 (2019جورجيا )

 (2018)االحتاد الروسي 
 (2019صربيا )

 (2018سلوفاكيا )
 ة متبقيةشاغر  مقاعدال يوجد 

 

دول مقدمة من اجمللس االقتصادي السنة املشار إليها. واملعلومات الواردة يف اجل كانون األول/ديسمرب من  31تنتهي مدة العضوية يف   )أ(
 واالجتماعي.
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 املرفق الثاين
الذي  املنتخبني يف دورات سابقة جمللس إدارة موئل األمم املتحدةالتوزيع اجلغرايف ألعضاء املكتب 

 األوىلاملتحدة يف دورهتا مجعية موئل األمم  التوزيع اجلغرايف ملكتبميكن أن يستفاد منه يف 
 املقرر انئب الرئيس الرئيس دورة جملس اإلدارة السنة

دول أورواب الغربية  األوىل 1978
 ودول أخرى )السويد(

 الدول األفريقية )ملوي(
 دول أورواب الشرقية )بولندا(

 دول أمريكا اللتينية )املكسيك(

 دول آسيا )الفلبني(

ة الدول األفريقي الثانية 1979
 )كينيا(

 دول آسيا )ابكستان(
 دول أمريكا اللتينية )املكسيك(
دول أورواب الغربية ودول أخرى 

 )السويد(

دول أورواب الشرقية 
 )بولندا(

دول أمريكا اللتينية  الثالثة 1980
 )املكسيك(

 الدول األفريقية )نيجرياي(
 دول آسيا )العراق(

دول أورواب الشرقية )احتاد 
 رتاكيةاجلمهورايت االش

 السوفياتية(

دول أورواب الغربية 
ودول أخرى 

 )هولندا(

 )ليسوتو(الدول األفريقية  دول آسيا )الفلبني( الرابعة 1981
 دول أورواب الشرقية )هنغاراي(

دول أورواب الغربية ودول أخرى 
 )مجهورية أملانيا االحتادية(

دول أمريكا اللتينية 
 )جامايكا(

الشرقية  دول أورواب اخلامسة 1982
احتاد اجلمهورايت )

 االشرتاكية السوفياتية(

 دول آسيا )سري النكا(
 )جامايكا(دول أمريكا اللتينية 

دول أورواب الغربية ودول أخرى 
 )كندا(

الدول األفريقية 
 )مصر(

دول أورواب الغربية  السادسة 1983
 ودول أخرى )فنلندا(

 الدول األفريقية )زامبيا(
 دول أورواب الشرقية )بلغاراي(

 دول أمريكا اللتينية )األرجنتني(

دول آسيا 
 )بنغلديش(

األفريقية الدول  السابعة 1984
 غابون(ال)

 دول آسيا )اهلند(
 دول أمريكا اللتينية )شيلي(

دول أورواب الغربية ودول أخرى 
 )الوالايت املتحدة األمريكية(

دول أورواب الشرقية 
ورايت )احتاد اجلمه

 االشرتاكية السوفياتية(

دول أمريكا اللتينية  الثامنة 1985
 )جامايكا(

 الدول األفريقية )تونس(
 دول آسيا )سري النكا(

 دول أورواب الشرقية )هنغاراي(

دول أورواب الغربية 
ودول أخرى 

 )اليوانن(
دول أورواب الغربية  التاسعة 1986

 ودول أخرى )تركيا(
 نيا(الدول األفريقية )كي

 دول آسيا )بنغلديش(
 دول أورواب الشرقية )بولندا(

 دول أمريكا اللتينية
 )شيلي(
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 املقرر انئب الرئيس الرئيس دورة جملس اإلدارة السنة
دول أورواب الشرقية  العاشرة 1987

 )بلغاراي(
 دول آسيا )إندونيسيا(

 دول أمريكا اللتينية )كولومبيا(
دول أورواب الغربية ودول أخرى 

 )فنلندا(

الدول األفريقية 
 )كينيا(

 الدول األفريقية )بوتسواان( دول آسيا )اهلند( ةاحلادية عشر  1988
 دول أمريكا اللتينية )الربازيل(

أورواب الغربية ودول أخرى دول 
)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

 وآيرلندا الشمالية(

دول أورواب الشرقية 
 )بولندا(

دول أمريكا اللتينية  الثانية عشرة 1989
 )كولومبيا(

 غابون(ال)الدول األفريقية 
 دول أورواب الشرقية )هنغاراي(

دول أورواب الغربية ودول أخرى 
 )الوالايت املتحدة األمريكية(

دول آسيا )سري 
 النكا(

الدول األفريقية  الثالثة عشرة 1991
 )زمبابوي(

 دول آسيا )سري النكا(
 دول أورواب الشرقية
 )االحتاد السوفيايت(

 دول أمريكا اللتينية )الربازيل(

ول أورواب الغربية د
ودول أخرى 

 )هولندا(

أورواب الغربية دول  الرابعة عشرة 1993
 ودول أخرى )فنلندا(

 الدول األفريقية )أوغندا(
 دول آسيا )الفلبني(

 دول أورواب الشرقية )رومانيا(

دول أمريكا اللتينية 
 )شيلي(

دول أورواب الشرقية  اخلامسة عشرة 1995
 )االحتاد الروسي(

 يا )إندونيسيا(دول آس
 دول أمريكا اللتينية )فنزويل(

أورواب الغربية ودول أخرى دول 
 )اململكة املتحدة(

الدول األفريقية 
 )الكامريون(

دول آسيا  السادسة عشرة 1997
 )بنغلديش(

 الدول األفريقية )كينيا(
 دول أمريكا اللتينية )املكسيك(
دول أورواب الغربية ودول أخرى 

 )النرويج(

ل أورواب الشرقية دو 
 )رومانيا(

دول أمريكا اللتينية  السابعة عشرة 1999
 )كولومبيا(

 الدول األفريقية )السنغال(
 دول أورواب الشرقية )بلغاراي(

دول أورواب الغربية ودول أخرى 
 )السويد(

دول آسيا )مجهورية 
 إيران اإلسلمية(

الدول األفريقية  الثامنة عشرة 2001
 )اجلزائر(

 سيا )بنغلديش(دول آ
 وسي(دول أورواب الشرقية )االحتاد الر 

 دول أمريكا اللتينية )األرجنتني(

دول أورواب الغربية 
 ودول أخرى )تركيا(

دول أورواب الغربية  التاسعة عشرة 2003
 ودول أخرى )السويد(

 الدول األفريقية )ملوي(
 دول آسيا )سري النكا(

 دول أورواب الشرقية )بولندا(

مريكا اللتينية دول أ
 )شيلي(
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 املقرر انئب الرئيس الرئيس دورة جملس اإلدارة السنة
 أورواب الشرقيةدول  العشرون 2005

 )اجلمهورية التشيكية(
 دول آسيا )الفلبني(

 دول أمريكا اللتينية )األرجنتني(
دول أورواب الغربية ودول أخرى 

 )أملانيا(

الدول األفريقية 
 )نيجرياي(

 ا(الدول األفريقية )أوغند دول آسيا )اهلند( احلادية والعشرون 2007
 )األرجنتني(دول أمريكا اللتينية 

دول أورواب الغربية ودول أخرى 
 )كندا(

دول أورواب الشرقية 
 )االحتاد الروسي(

دول أمريكا اللتينية  الثانية والعشرون 2009
 )جامايكا(

 الدول األفريقية )زامبيا(
دول أورواب الشرقية )اجلمهورية 

 التشيكية(
دول أورواب الغربية ودول أخرى 

 )أملانيا(

دول آسيا 
 تان()ابكس

الدول األفريقية  الثالثة والعشرون 2011
 )رواندا(

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

 دول أمريكا اللتينية )شيلي(

دول أورواب الغربية 
ودول أخرى 

 )فنلندا(
الدول األفريقية  الرابعة والعشرون 2013

 )نيجرياي(
 الروسي(الشرقية )االحتاد دول أورواب 

 دول أمريكا اللتينية )األرجنتني(
دول آسيا واحمليط اهلادئ 

 )بنغلديش(

دول أوراب الغربية 
ودول أخرى 

 )أملانيا(

دول أورواب الشرقية  اخلامسة والعشرون 2015
 )سلوفاكيا(

 الدول األفريقية )غاان(
دول أورواب الغربية ودول أخرى 

 )أملانيا(
 ند(احمليط اهلادئ )اهلدول آسيا و 

دول أمريكا اللتينية 
 )أوروغواي(

دول آسيا واحمليط  والعشرون السادسة 2017
 اهلادئ )اهلند(

 (كينياالدول األفريقية )
دول أورواب الغربية ودول أخرى 

 )أملانيا(
 (غواتيماال) أمريكا اللتينيةدول 

 أورواب الشرقيةدول 
 (االحتاد الروسي)

من النظام الداخلي جمللس اإلدارة، على اجملموعات  17من املادة  2لتناوب اجلغرايف املنصوص عليه يف الفقرة ووفقاا ملبدأ ا
 :األوىل جلمعية موئل األمم املتحدةلدورة لاإلقليمية التالية أن تقدم مرشحني للمناصب املذكورة 

 املتحدةاألمم موئل ألوىل جلمعية لدورة ايف ااصب نم
 أمريكا اللتينيةدول   الرئيس  السنة

 انئب الرئيس  2019
 

 املقرر

 ، دول أورواب الشرقية،الدول األفريقية 
 دول أورواب الغربية ودول أخرى

 دول آسيا واحمليط اهلادئ
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 املرفق الثالث
 الرتتيبات التنظيمية املقرتحة للدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة

الرتتيبات  ةالتنفيذي ةدير قرتح املتهبدف كفاءة سري العمل أثناء الدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة،  -1
األعضاء. وقد أعد هذا  التنظيمية واجلدول الزمين الوارد يف هذا املرفق ويف املرفق الرابع، لكي تنظر فيها الدول

الذي قررت فيه أن تستند األعمال التحضريية للدورة األوىل جلمعية  73/239لقرار اجلمعية العامة  املقرتح وفقاا 
األعمال التحضريية اليت سبق إجراؤها للدورة السابعة والعشرين جمللس اإلدارة. وقد  موئل األمم املتحدة إىل

 20/21س اإلدارة جبملة أمور من ضمنها التوصيات الواردة يف قرار اجمللس اسرتشدت األعمال التحضريية جملل
الدورات التابعة جمللس اإلدارة،  الذي طلب فيه إىل جلنة املمثلني الدائمني، بوصفها اهليئة الفرعية العاملة فيما بني

العشرين للمجلس ودوراته أن توصي اجمللس ابملزيد من املقرتحات من أجل حتسني هيكل وتنظيم الدورة احلادية و 
كانون األول/ديسمرب   7املقبلة. وقد وافقت جلنة املمثلني الدائمني، يف اجتماعها الثالث والعشرين، الذي عقد يف 

مثل هذه املقرتحات للدورة احلادية والعشرين، والدورات املقبلة، ويرد بيان ذلك يف هذه  ، على جمموعة من2006
لق ابجلزء الرفيع املستوى واحلوار واملوضوع الرئيسي. وقد ترغب مجعية موئل األمم املتحدة سيما فيما يتع املذكرة، وال

 يف النظر يف الرتتيبات التنظيمية اخلاصة هبا يف الوقت املناسب.
 املكتب

من النظام الداخلي احلايل جمللس اإلدارة أن يتألف مكتب مجعية موئل األمم  17يتوقع وفقاا للمادة  -2
من الرئيس ونواب الرئيس ومقرر اجلمعية، الذين يمنتخبون مع املراعاة الواجبة ملبدأ التوزيع اجلغرايف العادل املتحدة 

. ويرد التوزيع اجلغرايف ألعضاء مكاتب الدورات السابقة جمللس وابلتناوب فيما بني اجملموعات اإلقليمية للدول
م املتحدة يف النظر يف حجم املكتب اجلديد يف ضوء الطابع اإلدارة يف املرفق الثاين. وقد ترغب مجعية موئل األم

 .العاملي للجمعية، يف ظل مشاركتها وعضويتها األوسع نطاقاا 
من النظام الداخلي جمللس اإلدارة، يعني أحد نواب الرئيس  18وعلى النحو املنصوص عليه يف املادة  -3

اآلخران مبساعدة الرئيس مباشرة يف أداء واجباته يف اجللسات رئيساا للجنة اجلامعة للدورة. ويقوم انئبا الرئيس 
 العامة، ويف رائسة اللجنة املخصصة للصياغة.

 اجللسة العامة
ة، يوص ى أبن يقسنم العمل يف اجللسات العامة إىل جزأين: جزء اتباعاا للممارسات السابقة جمللس اإلدار  -4

رفيع املستوى يشتمل على بياانت تملقى يف اليومني األول والثاين للدورة؛ وحوار بني احلكومات الوطنية واحلكومات 
 ستمعقد ملحظة أن جزءاا من اجللسة الصباحية اليتدون الوطنية وغريها من شركاء جدول أعمال املوئل. وجتدر 

 يف اليوم األول سيمكرنس للمسائل التنظيمية، مبا فيها االنتخاابت.
 اجلزء الرفيع املستوى

يقرتح أن تركز املناقشات اليت جترى أثناء اجلزء الرفيع املستوى على موضوع الدورة، إضافةا إىل جوانب  -5
اجات وتوصيات الفريق العامل املفتوح الستنت منه، وفقاا  13و 9سيما البندان  الجدول األعمال املؤقت، و 

. ووفقاا الستنتاجات وتوصيات الفريق العامل املفتوح 73/239العضوية، اليت أقرهتا اجلمعية العامة يف قرارها 
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مؤسسة األمم املتحدة العضوية، يتوقع إحالة برانمج عمل برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وميزانية 
 إىل اجمللس التنفيذي للنظر فيها. 2021-2020البشرية لفرتة السنتني  للموئل واملستوطنات

ومن أجل إشراك الوفود الكثرية اليت يتوقع أن حتضر جلسات مجعية موئل األمم املتحدة، يموصى أبن تتاح  -6
 ق للتكلم، مع التقيد الصارم هبذا احلد.لكل وفد، أثناء اجلزء الرفيع املستوى، مدة أقصاها مخس دقائ

وعند وضع قائمة املتكلمني للجزء الرفيع املستوى، تمعطى األسبقية لرؤساء الدول واحلكومات، والوزراء  -7
ونواب الوزراء. مث يلي ذلك الرؤساء اآلخرون للوفود احلكومية، مث يلي ذلك عدد حمدود من ممثلي احلكومات دون 

اآلخرون، على النحو املنصوص عليه يف املادتني ل أعمال املوئل اآلخرون وأصحاب املصلحة الوطنية، وشركاء جدو 
 من النظام الداخلي جمللس اإلدارة. 65و 64

 احلوار مع السلطات احمللية والشركاء اآلخرين
، أن يوفر يف الدورات املقبلة فرصاا 16/12من قراره  2جيدر ابلذكر أن جملس اإلدارة قرر، يف الفقرة  -8

ينهم ومع احلكومات الوطنية. وقد يمستخدم هذا احلوار، عند االقتضاء، كمسامهة للشركاء للدخول يف حوار فيما ب
 يف املداوالت يف الدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة.

الصادر عن جملس اإلدارة، اختارت املديرة التنفيذية  20/21مع الفقرات ذات الصلة من القرار  شياا ومت -9
  الدائمني، ابلفعل موضوع مجعية موئل األمم املتحدة الذي سيشكل أساساا للموئل، ابلتشاور مع جلنة املمثلني

 للحوار.
ملتحدة من جانب احلكومات دون الوطنية وبغية زايدة املشاركة واملسامهة يف أعمال مجعية موئل األمم ا -10

احلوار مع ، اختذت ترتيبات لعقد 2030والشركاء اآلخرين، من أجل تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة عام 
 احلكومات دون الوطنية والشركاء اآلخرين خلل االجتماع العام يف اليوم الثالث من الدورة.

الوطنية وغريها من الشركاء على أن تقدم مسبقاا إىل األمانة  ولبلوغ ذلك اهلدف، تمشج ع احلكومات دون -11
 وار.موجزاا خطياا لعروضها من أجل توزيعه على مجيع املشاركني قبل جلسة احل

الصادر عن جملس اإلدارة فإن املوضوع الرئيسي للحوار  20/21وجيدر ابلذكر كذلك أنه مبوجب القرار  -12
املستوى واحلوار فيما بني احلكومات واحلكومات دون الوطنية وغريها من ينبغي أن ينشئ صلة بني اجلزء الرفيع 

اليت تدور بشأن السياسات أثناء االجتماعات  شركاء جدول أعمال املوئل وأن يعمل على االتساق يف املناقشات
 العامة.

ون مثرة املشاورات ومن املتوقع أن تكون العروض اليت يقدمها ممثلو احلكومات دون الوطنية والشركاء اآلخر  -13
بني تلك اجملموعات اليت تشمل املنظمات غري احلكومية والربملانيني، والقطاع اخلاص، علوة على املختصني، 

ثني والنقاابت العمالية. وستمتخذ ترتيبات لتمكني احلكومات دون الوطنية وغريها من الشركاء، من عقد والباح
 انعقاد الدورة مباشرة. مشاورات يف نريويب، إذا رغبت يف ذلك، قبل

 ملخص الرئيس
داوالت اليت يقوم رئيس مجعية موئل األمم املتحدة، يف هناية اجلزء الرفيع املستوى واحلوار، ويف ضوء امل -14

جترى يف االجتماع ني العامني السابق ني، إبعداد موجز للقضااي الرئيسية اليت تمثار يف اجلزء الرفيع املستوى 
توصيات اليت تمقدم أثناء احلوار. وسيربز هذا امللخص التوجه الرئيسي للمناقشات واملواقف واالستنتاجات أو ال

ن وسيقدنم من أجل إقراره يف االجتماع العام الثالث. وسيحال أي مشروع الرئيسية املعلنة خلل اجلزأين املذكور ي
 ختاذ إجراء بشأنه.قرار قد ينبثق عن املناقشات يف االجتماعات العامة إىل جلنة الصياغة ال
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وفور إقرار مجعية موئل األمم املتحدة الستنتاجات رئيس اجلمعية وتوصياته ابعتبارها انعكاساا دقيقاا  -15
اليت دارت خلل اجلزء الرفيع املستوى ويف احلوار، وبعد إمتام العملية التشريعية اللزمة، ستصبح هذه  للمناقشات

إلجراءات املتابعة اليت تقوم هبا احلكومات الوطنية واحلكومات دون االستنتاجات والتوصيات مبادئ توجيهية 
جماالت الرتكيز الراهنة يف برانمج عمل موئل األمم الوطنية والشركاء اآلخرون واألمانة، وحتديداا لدعم األنشطة يف 

 املتحدة وخطته االسرتاتيجية وميزانيته.
 اللجنة اجلامعة للدورة

األمم املتحدة، واضعة يف اعتبارها تنظيم أعمال الدورات السابقة جمللس اإلدارة قد ترغب مجعية موئل  -16
ت العامة، يف إنشاء جلنة جامعة للدورة تمسند إليها مسؤولية والتوصيات املذكورة أعله بشأن العمل يف االجتماعا

 من جدول األعمال. 13و 11و 10و 9النظر ابلتفصيل يف البنود 
 الصياغةجلنة 
أنشأ جملس اإلدارة يف دورته التاسعة عشرة جلنة صياغة خمصصة مفتوحة العضوية، على أساس غري رمسي،  -17

سبق ملشاريع القرارات اليت تقدمها الوفود هبدف دجمها أو التوفيق بينها أو برائسة أحد نواب الرئيس، إلجراء فرز م
لنظر فيها يف االجتماعات العامة. وقد ترغب مجعية توضيحها، حسب االقتضاء، قبل أن يقوم جملس اإلدارة اب

لس، على أن موئل األمم املتحدة يف مواصلة العمل هبذا األسلوب، الذي اعترب عموماا أنه عزز كفاءة عمل اجمل
 يمعرض تقرير جلنة الصياغة أوالا على اللجنة اجلامعة إلقراره قبل أن تعتمده اجلمعية.

 ينفيذاالجتماع األول للمجلس الت
عقب املشاورات مع مكتب جلنة املمثلني الدائمني، يوصى أبن يعقد االجتماع األول للمجلس التنفيذي  -18

إنشاء اجمللس، وانتخاب أعضائه، واعتماد نظامه الداخلي من جانب على هامش مجعية موئل األمم املتحدة، عند 
األول من أجل النظر يف املسائل التنظيمية  اجلمعية. ويقرتح أن يعقد اجتماع ملدة يوم واحد، وذلك يف املقام

ائمني . وأوصى مكتب جلنة املمثلني الد2020واستعراض وإقرار برانمج عمل موئل األمم املتحدة وميزانيته لعام 
 أيضاا أبن خيطط لعقد اجتماع اجمللس التنفيذي حبيث ال يتعارض مع االجتماعات العامة للجمعية.

، تشجنع 73/239بقرار اجلمعية العامة  توقع للمجلس التنفيذي وعملا ويف ضوء االجتماع األول امل -19
اخلاصة بكل منها بشأن  الدول األعضاء على البدء يف عقد اجتماعات من خلل اجملموعات اإلقليمية للدول

عضواا ينتخبون أثناء االجتماع العام األول جلمعية موئل األمم  36الرتشيحات للمجلس التنفيذي الذي يضم 
 ملتحدة.ا
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 املرفق الرابع
أاير/مايو  31-27التنظيم واجلدول الزمين املقرتحان لعمل الدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة، 

2019 
 جلنة الصياغة  اللجنة اجلامعة  اجللسة العامة الوقت خاليوم/التاري

 االثنني،
 أاير/مايو 27

 صباحاا 
  
  

 
 

 بعد الظهر

 افتتاح الدورة 
 املسائل التنظيمية 

 اجلزء الرفيع املستوى 
من جدول  6، و5، و4، و3، و2، و1البنود 

 األعمال
 اجلزء الرفيع املستوى

 من جدول األعمال 9و 8و 7و 6البنود 

 
  

 
 
 

من جدول  10و 9البندان 
 األعمال

 
  
  

 
 

املشاورات بشأن مشاريع 
 القرارات

 الثلاثء،
 أاير/مايو 28

 صباحاا 
  

 
 بعد الظهر 

 اجلزء الرفيع املستوى 
 ، من جدول األعمال11، و10، و9البنود 

 
 استئناف اجلزء رفيع املستوى

 من جدول األعمال  9البند 
 المن جدول األعم 10البند 
 من جدول األعمال 11البند 

املشاورات بشأن مشاريع 
 القرارات

 األربعاء،
 أاير/مايو 29

صباحاا/بعد 
 الظهر 

احلوار بني احلكومات وشركاء جدول أعمال 
 املوئل اآلخرين

من جدول  12املوضوع اخلاص، البند 
 األعمال

 من جدول األعمال 10البند 
 من جدول األعمال  11البند 
 من جدول األعمال 13البند 

املشاورات بشأن مشاريع 
 القرارات

 اخلميس،
 أاير/مايو 30

 صباحاا 
  

 
 بعد الظهر

االجتماع األول للمجلس التنفيذي )يف شكل 
 اجتماع عام(

 
 العام العادي(االجتماع )استئناف 

املوافقة على مشاريع التقارير املتعلقة ابلبنود 
قرر والتقرير عن مشروع امل 11، و10، و9

 14بشأن البند 

استعراض مشاريع القرارات 
 الواردة من جلنة الصياغة 

املشاورات بشأن مشاريع 
 القرارات 

 اجلمعة،
 أاير/مايو 31

صباحاا/بعد 
 الظهر

  
  
   

 موجز الرئيس عن اجلزء الرفيع املستوى واحلوار 
مشاريع تقارير اجللسات العامة عن البندين 

 13و 12
 اللجنة اجلامعة  مشاريع تقارير

من  15تقرير عن مشاريع القرارات والبند 
 جدول األعمال

استعراض مشاريع القرارات 
 الواردة من جلنة الصياغة

  

_____________ 


