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 المجلس التنفيذي
 لبرنامج األمم المتحدة
  للمستوطنات البشرية

المجلس التنفيذي لبرنامج األمم  
 المتحدة للمستوطنات البشرية

 2020لعام  الثانيةالدورة 

 2020 أكتوبر/تشرين األول 29-27عن طريق اإلنترنت، 

 (1) 2020جدول األعمال المؤقت للدورة الثانية للمجلس التنفيذي لعام 

 افتتاح الدورة: -1
 المسائل التنظيمية؛ ( أ)
 ؛ 2020إقرار جدول األعمال وخطة العمل للدورة الثانية لعام  (ب)
 . 2020أعمال دورته األولى لعام اعتماد تقرير المجلس التنفيذي عن  (ج)

 تقارير رؤساء األفرقة العاملة المخصصة.  -2
 الشؤون المالية وشؤون الميزانية واإلدارة. -3
اإلجراءات التي يتخذها موئل األمم المتحدة لمعالجة أوجه عدم التوازن الجغرافي والجنساني في تشكيلة  -4

 موظفيه.
حدة للمستوطنات البشرية ومشروع ميزانية مؤسسة األمم  مناقشة مشروع برنامج العمل لبرنامج األمم المت -5

 .ما، واحتمال الموافقة عليه2021المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية لعام 
 تنفيذ الخطط االستراتيجية لموئل األمم المتحدة: -6

 ؛ 2019-2014بشأن الخطة االستراتيجية للفترة  2019التقرير السنوي لعام  ( أ)
وبشأن   2019- 2014المستكملة بشأن التقرير النهائي عن الخطة االستراتيجية للفترة المعلومات  (ب)

 ؛ 2019-2014التقييم المستمر للخطة االستراتيجية للفترة 
 : 2023-2020تنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة  (ج)

 إطار المساءلة؛  ‘ 1’

 

، 2020/2، قرر المجلس في مقرره  2020حزيران/يونيه    29اإلنترنت في    عن طريق، التي ُعقدت  2020في الدورة األولى للمجلس التنفيذي لعام    (  1)
ة. وفي للدورة الثاني ، واعتمد جدول أعمال مؤقتا  2020تشرين األول/أكتوبر  29إلى  27على فترة ثالثة أيام، من  2020أن ُتعقد دورته الثانية لعام 

له وأكده على  2020آب/أغسطس  10للمجلس التنفيذي في  االجتماع الذي عقده المكتب المنتخب حديثا   ، استعرض المكتب جدول األعمال المؤقت وعدَّ
في االجتماع  (، أوصى المكتب  19-. وفي ضوء تطور الحالة العالمية فيما يتعلق بجائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد2020/2النحو المبين في المقرر  

 عن طريق اإلنترنت. 2020نفسه بأن تعقد الدورة الثانية للمجلس التنفيذي لعام 
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 الخطة المالية؛  ‘ 2’
 سياسة اإلدارة القائمة على النتائج؛ ‘ 3’
 إطار النتائج؛ ‘ 4’
استراتيجية الشراكات، بما في ذلك تعاون موئل األمم المتحدة مع القطاع الخاص ومع   ‘ 5’

 الشركاء غير الحكوميين؛
 ؛ذات التأثيراستراتيجية االتصاالت  ‘ 6’
 استراتيجية تعبئة الموارد واستعراض صناديق االستثمار. ‘ 7’

 جمعية موئل األمم المتحدة في دورتها األولى.حالة تنفيذ القرارات والمقررات التي اعتمدتها  -7
 وضع استراتيجية بناء القدرات. -8
األنشطة المعيارية والتنفيذية لموئل األمم المتحدة، بما في ذلك اإلبالغ عن األنشطة البرنامجية لموئل األمم   -9

 ي. وتنفيذ البرامج الفرعية والبرامج الرئيسية وأنشطة التعاون التقن 2020المتحدة في عام 
اإلجراءات التي يتخذها موئل األمم المتحدة لتعزيز الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين ومن التحرش  -10

 الجنسي في مكان العمل.
اإلنمائية واإلدارة في األمم المتحدة ومواءمة دورات التخطيط  مةتنفيذ موئل األمم المتحدة إلصالح المنظو  -11

 لموئل األمم المتحدة مع عملية االستعراض الشامل للسياسات التي تعقد كل أربع سنوات.
 التقرير السنوي الذي يقدمه مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى المجلس التنفيذي. -12
 إلى المجلس التنفيذي.التقرير السنوي الذي يقدمه مكتب األخالقيات  -13
 .جدول األعمال المؤقت للدورة المقبلة للمجلس التنفيذي -14
 مسائل أخرى. -15
 اختتام الدورة. -16

___________ ____ 


