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 للمجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2020الدورة األولى لعام 
 2020يونيه /حزيران 29، )موئل األمم المتحدة(

 )منقَّح(  إخطار من المديرة التنفيذية
 معلومات أساسية –أولا 

، أن  2018كانون األول/ديسمبر  20المؤرخ  239/ 73قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة، بموجب قرارها  -1
، بعد أن  2019يجتمع المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم المتحدة(، في عام 

دورته األولى في نيروبي لمدة ثالثة وذلك ل( أعضاءه، تنتخب جمعية األمم المتحدة للموئل )جمعية موئل األمم المتحدة
 .أيام
، أعضاء المجلس التنفيذي 2019انتخب موئل األمم المتحدة في دورته األولى التي ُعِقدت في أيار/مايو و  -2
لجمعية على هامش الدورة األولى  2019 أيار/مايو 30ثر ذلك عقد المجلس التنفيذي اجتماعه األول في إ، و 36 ـال

 : 36 وفي تلك الدورة، وباإلضافة إلى انتخاب األعضاء الـ .موئل األمم المتحدة
 جرى انتخاب مكتب المجلس التنفيذي؛ ( أ)
 اعُتمد النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، ومن ثم أقرته جمعية موئل األمم المتحدة؛  (ب)
 .2019ن الثاني/نوفمبر وافق المجلس التنفيذي على استئناف دورته األولى في وقت الحق من تشري (ج)

تشرين   20و 19وبناء على ذلك، اجتمع المجلس التنفيذي في نيروبي في دورته األولى المستأنفة يومي  -3
آذار/مارس إلى    31أيام من    3لمدة    2020، ووافق على عقد الدورة األولى للمجلس التنفيذي لعام  2019الثاني/نوفمبر  

الوثيقة   تشرين الثاني/نوفمبر في . ويرد تقرير المجلس التنفيذي عن أعمال دورته المستأنفة في 2020 لنيسان/أبري 2
1/12.HSP/EB.  الوثيقة وترد مقررات المجلس في ذلك االجتماع فيHSP/EB.1/11 . 

أوصى  ،  2020للتحضير للدورة األولى لعام    2020آذار/مارس    6المعقود في    المجلس التنفيذي  اجتماعفي  و  -4
الدورة األولى   بتقصير، (19-كوفيد) كورونا  بوباء مرض فيروسفي ضوء تطور الحالة العالمية فيما يتعلق المجلس، 

واجتمع   . 2020ريل  نيسان/أب 1واألربعاء    2020آذار/مارس    31الثالثاء    أي  ،إلى يومين  2020لمجلس التنفيذي لعام  ل
جلس التنفيذي إلى تاريخ الحق بالنظر إلى  موقرر تأجيل الدورة األولى لل  2020  آذار/مارس  19المجلس مرة أخرى في  

 . 19-الحالة العالمية التي ال يمكن التنبؤ بها فيما يتعلق بانتشار كوفيد
م اليقين فيما يتعلق إلى استمرار عدوقرر، بالنظر  2020أيار/مايو   11وفي وقت الحق، اجتمع المكتب في  -5

همية استمرارية تصريف األعمال بالنسبة لموئل األمم المتحدة ومواصلة الدول األعضاء رقابتها على  ، وأل19-بكوفيد
، كتدبير عملي، بالتداول عن طريق شبكة اإلنترنت ولمدة 2020أنشطته، أن تعقد الدورة األولى للمجلس التنفيذي لعام 

  .2020حزيران/يونيه  29واحد، في يوم 

https://www.undocs.org/ar/HSP/EB.1/12
https://unitednations.sharepoint.com/sites/UNON-DCS-TES215/Shared%20Documents/Final%20-%20Legacy/19%20fin/A-19/A-19-HABITAT/K1904842-a-HSP-EB-1-11.docx
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 اوالمشاركة فيه اوجدول أعماله موعد الدورة -ثانياا 
، وبالنظر إلى عدم  2020أيار/مايو  11في اجتماعه الذي عقد يوم المجلس التنفيذي  بتوصيات مكتبعماًل  -6

، الذي أثر أيضًا على عمليات التشغيل المحلية في مقر موئل 19-التيقن الذي يكتنف الحالة العالمية فيما يتعلق بكوفيد
  29يوم االثنين  الشبكيبالتداول  2020ستعقد الدورة األولى للمجلس التنفيذي لعام األمم المتحدة في نيروبي، 

 . 2020 حزيران/يونيه
 تشرين 20و 19يومي في اجتماعه الذي ُعقد األعمال المؤقت وكان المجلس التنفيذي قد اعتمد جدول  -7

له 4/ 2019من مقرره  7الفقرة  في  2019 نوفمبرالثاني/   14في اجتماعه المعقود في مكتب المجلس التنفيذي ، وعدَّ
آذار/مارس    6نقحه المكتب مجدداً في اجتماعه الذي ُعقد في  و  ،/EBHSP.2020/1ة  في الوثيق  2020كانون الثاني/يناير  

ً يمراع ،2020آذار/مارس  11وأكده مجدداً في  2020 لمناقشة ذات األولوية في الدورة األولى وتقصير ابنود في ذلك  ا

 .اإلخطار  لهذارد جدول األعمال المؤقت المنقح في المرفق األول يو  .عمدة االجتما
الوثائق الفنية للدورة  تصدر  )HSP/HA.1/HLS.3( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي 6بالمادة وعماًل  -8

  31أربعة أسابيع من البدء المتوقع للدورة، التي كان من المقرر عقدها في ، أي قبل 2020آذار/مارس  4بحلول 
، وستظل هذه القائمة سارية على الدورة التي  اإلخطار  لهذافي المرفق الثاني    تلك  قائمة وثائقرد  وت  .2020آذار/مارس  

 .حزيران/يونيه  29في  بالتداول الشبكي ستعقد
. وينبغي 2020  يونيه/حزيران  29  االثنينيوم  بتوقيت شرقي أفريقيا    صباحاً   9:00الساعة  وستفتتح الدورة في   -9

 .أفريقيا شرقيبتوقيت  صباحاً  8:45بحلول الساعة   الدورة اإللكترونيةيسجل المشاركون لدخول  أن 
حزيران/يونيه  22نية في موعد أقربه اإللكترو  الدورة حضور وسيجري إطالع المشاركين على تفاصيل كيفية  -10

2020 . 
 .المشاركة في الدورة  عضواً   36ويتعيَّن على جميع أعضاء المجلس التنفيذي البالغ عددهم   -11
فإن حضور دورات المجلس التنفيذي مفتوح أمام ، من النظام الداخلي 17وفقًا للمادة و وباإلضافًة إلى ذلك،  -12

 ’’أية دولة عضو في األمم المتحدة ليست عضوًا في المجلس التنفيذي وأي عضو في وكالة متخصصة‘‘. 
أعضاء المجلس التنفيذي والمراقبين إحالة أسماء من النظام الداخلي، ترجو المديرة التنفيذية من    8ووفقًا للمادة   -13

على أن يتم ذلك  ،ممثليهم المعتمدين وممثليهم المناوبين والمستشارين إلى أمانة المجلس التنفيذي في أقرب وقت ممكن
، وعلى أن تتضمن المعلومات عناوين البريد اإللكتروني لكل منهم، من أجل 2020 يونيه/حزيران 20في موعد أقصاه 

وينبغي أن تتألف الوفود من ممثل معتمد وممثلين  حضور الدورة بالتداول الشبكي.زويدهم بالتفاصيل التي تمكنهم من ت
 مناوبين ومستشارين حسب االقتضاء.

 المسائل الرئيسية المطروحة للنقاش -ثالثاا 
 ما يلي: 2020للعام  األولى المجلس التنفيذي في دورتهفيها  سينظر تشمل المسائل الرئيسية التي  -14

 الشؤون المالية وشؤون الميزانية واإلدارة؛ ( أ)
استعراض حالة ومناقشة مشروع برنامج العمل السنوي لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  (ب)

 ؛ 2021ومشروع ميزانية مؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية لعام  
 ؛تي اعتمدتها جمعية موئل األمم المتحدة في دورتها األولىحالة تنفيذ القرارات والمقررات ال (ج)
 .انتخاب أعضاء مكتب المجلس التنفيذي (د)

https://unitednations.sharepoint.com/sites/UNON-DCS-TES215-Arabic/Shared%20Documents/Arabic/2020/A-20-HABITAT/A-2-HSP-EB/K2000679-a-HSP-EB-2020-1-Rev-1.docx
https://unitednations.sharepoint.com/sites/UNON-DCS-TES215/Shared%20Documents/Final%20-%20Legacy/19%20fin/A-19/A-19-HABITAT/K1902773-a-HSP-HA-1-HLS-3.docx
https://unitednations.sharepoint.com/sites/UNON-DCS-TES215/Shared%20Documents/Final%20-%20Legacy/19%20fin/A-19/A-19-HABITAT/عضوية%20المجلس%20التنفيذي.docx
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 المشاورات غير الرسمية –رابعاا 
بالتداول  لعقد مشاورات غير رسمية  ،عند الطلب، ذ الترتيبات الالزمةتخ  لتيسير عمل المجلس التنفيذي، ستُ  -15

على المجلس التنفيذي للنظر   ُتعرض  بما في ذلك أية مقرراتبين المجموعات اإلقليمية بشأن مختلف المسائل،  الشبكي  
ويمكن إحالة هذه الطلبات إلى األمانة عن طريق البريد   .2020فيها وإمكان اعتمادها خالل الدورة األولى لعام 

 . unhabitat-sgb@un.orgو chris.mensah@un.org :اإللكتروني إلى
 2020الترتيبات التنظيمية المقترحة للدورة األولى لجمعية موئل األمم المتحدة لعام  –خامساا 

، على النحو المبين في  2020تقترح المديرة التنفيذية الترتيبات التنظيمية والجدول الزمني للدورة األولى لعام  -16
  دورة التداول الشبكياإلخطار، لكي تنظر فيها الدول األعضاء، من أجل تسيير األعمال بكفاءة خالل    لهذاالمرفق الثالث  

 .تستمر يومًا واحداً التي 
 المكتب -ألف

من النظام الداخلي، يتألف مكتب المجلس التنفيذي من الرئيس ونواب الرئيس الثالثة والمقرر   9وفقًا للمادة  -17
المكتب  سيترأسولذا  .عام واحد ، ولمدة 2019أيار/مايو  30خالل الدورة األولى في المجلس التنفيذي  همالذين انتخب

وكذلك   ،الجغرافي ألعضاء المكتب  التوزيعاإلخطار بيان    لهذاابع  ويرد في المرفق الر   .2020الحالي الدورة األولى لعام  
  .2019في أيار/مايو لمدة أربع سنوات الذين انتخبتهم جمعية موئل األمم المتحدة  36 ألعضاء المجلس التنفيذي الـ

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، سينتخب المجلس، في اليوم األخير من دورته األولى لعام   9وعماًل بالمادة 
ضمان التمثيل الجغرافي العادل، مكتبًا جديدًا يتألف من رئيس وثالثة  ضرورة، من بين أعضائه، ومع مراعاة 2020

أيضًا، تتداول منصبي   9ووفقًا للمادة  .2020رة األولى لعام نواب للرئيس ومقرر تبدأ مدة عضويتهم في نهاية الدو 
كل مجموعة إقليمية منصب الرئيس والمقرر مرة واحدة خالل  تولى الرئيس والمقرر كل سنة مجموعة إقليمية مختلفة وت

شار إليه  ، على النحو الم2021-2020ويتوقع أن ينطبق هذا التداول على تشكيل المكتب للفترة    .مدة السنوات الخمس
 في المرفق الرابع لهذا اإلخطار. 

 الجتماعات التي ُتعقد أثناء الدورة -باء
 إلكترونيانُيعقد اجتماعان  يوصى بأن  وبالنظر إلى أن الدورة سُتعقد بالتداول الشبكي،  إثر التشاور مع المكتب،   -18

خالل الدورة التي تستمر يومًا واحدًا، بحيث يستمر كل اجتماع ثالثة ساعات، وعلى أن يعقد واحد منهما في صباح 
األول الفتتاح الدورة  االجتماعص خصَّ وُيقترح أن يُ  .وُيعقد اآلخر بعد ظهر ذلك اليوم 2020حزيران/يونيه  29 يوم

وحالة ومناقشة  على التوالي(،  3و 2الميزانية واإلدارة )البندان  شؤون و المالية الشؤون (، والمسائل التنظيمية و 1)البند 
األمم المتحدة ومشروع ميزانية مؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية  موئلمشروع برنامج العمل السنوي ل

ا جمعية موئل األمم المتحدة في القرارات والمقررات التي اعتمدتهتنفيذ حالة المتعلقة بحاطة ( واإل4)البند  2021لعام 
ص    (؛5)البند  دورتها األولى   نتخاب أعضاء مكتب المجلس التنفيذي ال  االجتماع الثاني الذي ُيعقد بعد الظهروأن ُيخصَّ

 .(7(، وجدول األعمال المؤقت لدورة المجلس التنفيذي الثانية )البند 6)البند 
 وثائق ما قبل الدورة -جيم

، موافقته على جدول  2020أيار/مايو  11مثلما ُذكر أعاله، أكد المكتب مجددًا، في اجتماعه الذي ُعقد في  -19
التي كان من المقرر عقدها في    2020لعام  األعمال المؤقت الذي سبق تعميمه للدورة األولى المؤجلة للمجلس التنفيذي  

. ويتاح جدول األعمال المؤقت بلغات األمم المتحدة الرسمية الست  2020نيسان/أبريل  1آذار/مارس و 31
(HSP/EB.2020/1/Rev.1)  ويرد أيضًا في المرفق األول لهذا اإلخطار. وكانت الوثائق الرسمية المتعلقة ببنود جدول

mailto:chris.mensah@un.org%20و
https://unitednations.sharepoint.com/sites/UNON-DCS-TES215-Arabic/Shared%20Documents/Arabic/2020/A-20-HABITAT/A-2-HSP-EB/K2000679-a-HSP-EB-2020-1-Rev-1.docx
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أو قبل ذلك    2020آذار/مارس    4يحت في وقت سابق بلغات األمم المتحدة الرسمية الست بتاريخ  األعمال المؤقت قد أت
التاريخ، وستتاح مرة أخرى لتيسير الرجوع إليها ووفقًا للنظام الداخلي، وذلك قبل أربعة أسابيع على األقل من بدء الدورة،  

 . 2020حزيران/يونيه  1بحلول 
وفي ضوء المواعيد النهائية المرتبطة بإعداد وتقديم وتجهيز الوثائق الرسمية لما قبل الدورة باللغات الرسمية   -20

وثائق المعلومات األساسية التي أتيحت من قبل باللغات   فإن الست لألمم المتحدة، وهي عملية تستمر قرابة ثالثة أشهر،  
آذار/مارس    31ي أعدت للدورة األولى التي كان من المقرر عقدها في الرسمية الست كجزء من وثائق ما قبل الدورة الت

حزيران/يونيه   29، في  2020دون تغيير للدورة األولى التي تعقد بالتداول الشبكي لعام    ، ستظل2020نيسان/أبريل    1و
الثاني/يناير  . ولهذا، من المهم مالحظة أن وثائق ما قبل الدورة هذه ال تغطي أي تطورات حدثت بين كانون 2020

 . وترد قائمة وثائق ما قبل الدورة في المرفق الثاني لهذا اإلخطار. 2020وحزيران/يونيه 
وفي اإلحاطة التي ستقدمها المديرة التنفيذية إلى المجلس التنفيذي خالل الدورة األولى المعقودة بالتداول الشبكي  -21

 .2020يونيه  /تغطي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران   ، سُتدرج قدر اإلمكان المعلومات المستجدة التي 2020لعام  
 نتائج الدورة -دال

، بأن تكون نتائج الدورة محدودة النطاق من 2020أيار/مايو  11أوصى المكتب، في اجتماعه الذي ُعقد في  -22
بكي ولمدة يوم واحد فقط. بالتداول الش 2020حيث المفاوضات وأن تكون إجرائية في طبيعتها، نظرًا النعقاد دورة العام 

ويراعي هذا النهج أن قدرة األعضاء على التفاوض بشأن النتائج الموضوعية ستكون محدودة للغاية في سياق اجتماع 
يعقد إلكترونيًا عن طريق اإلنترنت. ولذلك أوصى المكتب بأن ُينظر في النتائج اإلجرائية المؤقتة، التي تشمل انتخاب 

، 2020وجدول األعمال المؤقت للدورة الثانية للمجلس التنفيذي لعام    2021-2020تنفيذي للفترة  أعضاء مكتب المجلس ال
الجمعية   للممارسة التي أرستها ، ويفضل أن يكون ذلك في إطار إجراء الصمت وفقاً 2020قبل انعقاد الدورة األولى لعام 

 .(19-بشأن إجراءات اتخاذ قرارات الجمعية العامة أثناء تفشي وباء فيروس كورونا )كوفيد 74/544العامة في مقررها 
 لغة العمل للدورة األولى المعقودة بالتداول الشبكي للمجلس التنفيذي -هاء

لالجتماعات اإللكترونية في األمم المتحدة، بما بالنظر إلى التوافر المحدود للتكنولوجيا وقدرات الترجمة الشفوية  -23
إلى توصية مكتب المجلس التنفيذي في  في ذلك شعبة خدمات المؤتمرات في مكتب األمم المتحدة في نيروبي، واستناداً 

 ، سُتعقد الدورة األولى للمجلس التنفيذي باللغة اإلنكليزية فقط.2020أيار/مايو  11اجتماعه المعقود في 
ديرة التنفيذية تود أن تؤكد أن وثائق ما قبل الدورة لالجتماع متاحة بلغات األمم المتحدة الرسمية الست، ولكن الم -24

 على النحو المذكور أعاله.
 التسجيل -واو

  لحضور دورة التداول الشبكي على الرابط:  رجى من المندوبين التسجيل مسبقًا على اإلنترنتيُ  -25
https://unhabitat.org/governance/executive-board  20أيار/مايو وحتى يوم السبت    27، وذلك من يوم األربعاء  

من أجل تمكين المنظمة من المشاركين أن يسجلوا إلى جميع وتطلب أمانة موئل األمم المتحدة . 2020حزيران/يونيه 
دائمة وبعثات البعثات  ال  من  تطلب أمانة موئل األمم المتحدة أيضاً و   .الدورةحضور جميع المشاركين في  التسجيل الدقيق ل

أن تبلغ، بواسطة رسالة رسمية صادرة عن الحكومة أو مذكرة شفوية من التسجيل على اإلنترنت،  فضاًل عنمراقبة، ال
أمين مجالس إدارة موئل األمم  البعثة الدائمة للدولة العضو في األمم المتحدة أو في موئل األمم المتحدة وموجهة إلى 

 روني، البريد اإللكت+689199 732 254المتحدة: السيد كريس منسه، أمين مجالس اإلدارة )الهاتف: 
chris.mensah@un.org و(unhabitat-sgb@un.org، في أقرب وقت ممكن، على أن يتم   اأسماء أعضاء وفودهب

 .للدورة الفعال ط. وسييسر هذا أيضًا التخطي2020يونيه /حزيران  22موعد أقصاه  في  ذلك

https://unhabitat.org/governance/executive-board
mailto:chris.mensah@un.orgوunhabitat-sgb@un.org
mailto:chris.mensah@un.orgوunhabitat-sgb@un.org
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جميع المندوبين والمشاركين المعتمدين حسب األصول المسجلين في الدورة تعليمات للوصول إلى  وسيتلقى  -26
 . 2020حزيران/يونيه  22 موعد أقربه  الدورة اإللكترونية في

ــدة  -27 ــل األمــم الــمــتــحـــــ ــة عــلــى الــمــوقــع الشــــــــــــــــبــكــي لــمــوئـــــ ــات إضـــــــــــــــــــــافــيـــــ ــاح مــعــلــومـــــ  عــلــى الــرابــط:وتــتـــــ
https://unhabitat.org/govern-ance/executive-board.  وينبغي توجيـه االســــــــــــــتفســــــــــــــارات المتعلقـة ـباـلدورة األولى

 :إلى 2020للمجلس التنفيذي لعام 
Mr. Chris Mensah 

Secretary to the Governing Bodies 

United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) 

P.O. Box 30030, 00100, Nairobi, Kenya 

E-mail: chris.mensah@un.org and unhabitat-sgb@un.org 

Tel: +254 20 762 5521/3216; mobile: +254 732689199 

mailto:chris.mensah@un.org
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 المرفق األول

للمجلس التنفيذي لبرنامج األمم   2020المقترح للدورة األولى لعام المنقَّح جدول األعمال المؤقت 
 *المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم المتحدة( 

 افتتاح الدورة. -1
 المسائل التنظيمية: -2

 ؛ 2020إقرار جدول األعمال وخطة العمل للدورة األولى لعام  ( أ)
 اعتماد تقرير المجلس التنفيذي عن أعمال دورته األولى المستأنفة؛ (ب)
 األفرقة العاملة المخصصة التابعة للمجلس التنفيذي.التقارير الصادرة عن  (ج)

 الشؤون المالية وشؤون الميزانية واإلدارة. -3
استعراض حالة ومناقشة مشروع برنامج العمل السنوي لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومشروع   -4

 . 2021ميزانية مؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية لعام 
 تنفيذ القرارات والمقررات التي اعتمدتها جمعية موئل األمم المتحدة في دورتها األولى.حالة  -5
 انتخاب أعضاء مكتب المجلس التنفيذي. -6
 . 2020عام  في جدول األعمال المؤقت لدورة المجلس التنفيذي الثانية  -7
 مسائل أخرى. -8
 اختتام الدورة. -9

  

 
، COVID-19 ، وفي ضوء تطور الحالة العالمية فيما يتعلق بفيروس كورونا،2020آذار/مارس  6مكتب المجلس التنفيذي في اجتماعه المعقود في أوصى   *

، على أن تراعى HSP/EB.2020/1، وبأن ينقَّح جدول األعمال المؤقت لالجتماع، الوارد في الوثيقة    2020بتقصير مدة الدورة األولى للمجلس التنفيذي لعام  
، قرر المكتب  2020ار/مايو أي 11وفي اجتماع المكتب الذي عقد في  .2020لمناقشة ذات األولوية في الدورة األولى للمجلس التنفيذي لعام ابنود في ذلك 

 .2020حزيران/يونيه  29بالوسائل اإللكترونية، ولمدة يوم واحد في  2020أن تعقد الدورة األولى للعام 
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 المرفق الثاني

 2020في دورته األولى للعام  لمجلس التنفيذياقائمة أولية بالوثائق المعروضة على 

 عنوان الوثيقة رمز الوثيقة بند جدول األعمال

 )التنقيح الثاني( إخطار من المديرة التنفيذية  1

 المنقَّح جدول األعمال المؤقت HSP/EB.2020/1/Rev.1 )أ( 2

 المنقَّح جدول األعمال المؤقت المشروح HSP/EB.2020/1/Rev.1/Add.1 )أ( 2

 قائمة وثائق العمل HSP/EB.2020/INF/1 )أ( 2

تقرير المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة  HSP/EB.1/12 )ب( 2
 اجتماعهللمستوطنات البشرية عن أعمال 

 األول المستأنف

المقررات التي اعتمدها المجلس التنفيذي  HSP/EB.1/11 )ب( 2
لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

 في دورته األولى المستأنفة

3 HSP/EB.2020/2  ون ’’تنفيذ الخطة عنالمتقرير المديرة التنفيذية
المركز : 2023-2020للفترة  االستراتيجية

كانون األول/ديسمبر  31في المالي 
2019‘‘ 

3 HSP/EB.2020/2/Add.1  معلومات مستكملة عن إعادة الهيكلة الجارية
 لموئل األمم المتحدة

3 HSP/EB.2020/3  المتحدة مالك موظفي برنامج األمم
كانون  31للمستوطنات البشرية في 

 2019األول/ديسمبر 

4 HSP/EB.2020/4 مشروع برنامج  تقرير المديرة التنفيذية بشأن
العمل السنوي لبرنامج األمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية ومشروع ميزانية مؤسسة 
األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية 

 2021لعام 

5 HSP/EB.2020/13  تقرير المديرة التنفيذية بشأن التقدم المحرز في
تنفيذ القرارات والمقررات التي اعتمدتها جمعية 

 موئل األمم المتحدة في دورتها األولى
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 عنوان الوثيقة رمز الوثيقة بند جدول األعمال

5 HSP/EB.2020/13/Add.1  مشروع استراتيجية بناء القدرات من أجل تنفيذ
والخطة الحضرية أهداف التنمية المستدامة 

 الجديدة

5 HSP/EB.2020/13/Add.2 تنفيذ عملية استعراض  عن مذكرة مفاهيمية
منظومة األمم على نطاق للمبادئ التوجيهية 

 والمستوطنات البشريةالمدن  المتحدة بشأن
 األكثر أماناً 

6 HSP/EB.1/HLS.3  النظام الداخلي للمجلس التنفيذي لموئل األمم
 المتحدة

7 HSP/EB.2020/17  األعمال المؤقت للدورة الثانية للمجلس جدول
 2020التنفيذي لعام 
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 المرفق الثالث

 29في  المنعقدة ،2020لدورة المجلس التنفيذي األولى للعام تنظيم األعمال والجدول الزمني المقترحان 
 2020 حزيران/يونيه

 الموضوع بند جدول األعمال الوقت اليوم/التاريخ
 2020 يونيه/ حزيران 29، الثنين

 الجتماع اإللكتروني الصباحي
 1 الصباح

2 
 افتتاح الدورة

 :مسائل تنظيمية

إقرار جدول األعمال وخطة العمل للدورة األولى لعام  (أ) 
 ؛ 2020

اعتماد تقرير المجلس التنفيذي عن أعمال دورته األولى  (ب) 
 المستأنفة؛

المخصصة التقارير الصادرة عن األفرقة العاملة  )ج(
 .التابعة للمجلس التنفيذي 

 .الشؤون المالية وشؤون الميزانية واإلدارة 3  
استعراض حالة ومناقشة مشروع برنامج العمل السنوي لبرنامج  4  

األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومشروع ميزانية مؤسسة األمم 
 .2021المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية لعام 

حالة تنفيذ القرارات والمقررات التي اعتمدتها جمعية موئل األمم  5  
 المتحدة في دورتها األولى.

 2020حزيران/يونيه  29الثنين، 

 بعد الظهرالجتماع اإللكتروني 
 .المجلس التنفيذي انتخاب أعضاء مكتب 6 بعد الظهر

التنفيذي لعام جدول األعمال المؤقت للدورة الثانية للمجلس  7  
2020. 

 .2020اعتماد نتائج الدورة األولى للمجلس التنفيذي لعام    
 مسائل أخرى  8  
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 المرفق الرابع 

 التوزيع الجغرافي ألعضاء المكتب وأعضاء المجلس التنفيذي 

 المكتب -ألف

 المقرر نواب الرئيس الرئيس دورة المجلس التنفيذي السنة

أوروبا الغربية ودول أخرى دول  الدورة األولى 2019
 )الواليات المتحدة األمريكية(

دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
 الكاريبي )األرجنتين(

 الدول األفريقية )مالوي(

  دول آسيا والمحيط الهادئ )الصين(   

  دول أوروبا الشرقية )االتحاد الروسي(   

 الدول األفريقية الهادئدول آسيا والمحيط  الدورة الثانية 2020

دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
 الكاريبي

 دول أوروبا الغربية والدول األخرى 

 دول أوروبا الشرقية

 عضواا( 36) 2019 أيار/مايو 31عضوية المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في  -باء

 الدول األفريقية
 (2019إثيوبيا ) 
 (2019أنغوال ) 

 (2019السنغال ) 
 (2019الكاميرون ) 

 (2019جمهورية الكونغو الديمقراطية ) 
 (2019كينيا ) 

 (2019مصر ) 
 (2019مالوي ) 

 (2019المغرب ) 
 (2019نيجيريا ) 

 

 دول أوروبا الغربية ودول أخرى 
 (2019إسبانيا ) 
 (2019ألمانيا ) 

 (2019البرتغال ) 
 (2019تركيا ) 

 (2019السويد ) 
 (2019فرنسا ) 

 ( 2019كندا ) 
 (2019الواليات المتحدة األمريكية ) 

 

 دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
 (2019األرجنتين ) 

 (2019البرازيل ) 
 (2019أوروغواي ) 

 (2019شيلي ) 
 (2019كوستاريكا ) 
 (2019المكسيك ) 

 

 دول آسيا والمحيط الهادئ
 (2019إندونيسيا ) 

 (2019)  اإلسالمية( -)جمهورية إيران 
 (2019باكستان ) 

 (2019سري النكا ) 
 (2019الصين ) 

 (2019الهند ) 
 (2019جمهورية كوريا ) 

 (2019اليابان ) 
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 دول أوروبا الشرقية

 (2019االتحاد الروسي ) 
 (2019بولندا ) 

 (2019رومانيا ) 
 (2019صربيا ) 

 

______________ 
 


