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أولا  -الدورات
عقد الدورات
املادة 1
 -1جيتمع اجمللس التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية يف دورة عادية مرتني أو ثالث مرات
يف السنة ،حسب االقتضاء ،يف األوقات وللفرتات اليت حيددها.
 -2وجيوز للمجلس التنفيذي أن جيتمع يف دورات استثنائية إضافة إىل دوراته العادية ،مبوافقة أغلبية أعضاء
اجمللس ،وبناء على طلب خطي من أي من اجلهات التالية:
(أ)

أحد أعضاء اجمللس التنفيذي؛

(ب)

املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم املتحدة)؛

(ج) رئيس مجعية موئل األمم املتحدة.
 -3عند حتديد تواريخ انعقاد دورات اجمللس التنفيذي ،ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار تواريخ انعقاد مجعية موئل
األمم املتحدة وهيئات األمم املتحدة األخرى مبا يف ذلك املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة.

مكان عقد الدورات
املادة 2
تعقد دورات اجمللس التنفيذي يف مقر موئل األمم املتحدة يف نريويب.

اإلخطار ابلدورات
املادة 3
تبلغ أمانة اجمللس التنفيذي الدول األعضاء يف األمم املتحدة بتاريخ عقد كل دورة ومكان عقدها وجدول أعماهلا
املؤقت ،قبل  42يوماً على األقل من بدء انعقاد تلك الدورة.

اثنيا  -اللغات واحملاضر
املادة 4
 -1اللغات الرمسية ولغات العمل للمجلس التنفيذي هي اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية
والفرنسية .وترتجم الكلمات اليت تُلقى إبحدى اللغات الرمسية ترمجةً شفويةً إىل اللغات الرمسية األخرى.
 -2جيوز ألي ممثل أن يتكلم بلغة غري اللغات الرمسية إذا توىل ترتيب الرتمجة الشفوية إىل إحدى اللغات
الرمسية .وميكن للمرتمجني الشفويني التابعني لألمانة أن يعتمدوا على الرتمجة األوىل اليت قدمت بلغة من اللغات
الرمسية ،يف ترمجتهم الشفوية إىل اللغات الرمسية األخرى.
-3

تتاح مجيع الواثئق والقرارات وغري ذلك من املقررات الرمسية الصادرة عن اجمللس التنفيذي ابللغات الرمسية.
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اثلث ا  -املهام والختصاصات
املادة 5

تشمل مهام اجمللس التنفيذي مجلة أمور منها ما يلي:
(أ)

اإلشراف على تنفيذ األنشطة املعيارية والتنفيذية ملوئل األمم املتحدة؛

(ب) كفالة املساءلة والشفافية والكفاءة والفعالية؛
(ج) املوافقة واإلشراف على تنفيذ برانمج العمل السنوي وامليزانية واسرتاتيجية تعبئة املوارد ،وفقاً للخطط
االسرتاتيجية واملبادئ التوجيهية السياسية اليت تقدمها مجعية موئل األمم املتحدة؛
(د) اعتماد املقررات ،ضمن نطاق واليته ،بشأن مجلة أمور منها املسائل الربانجمية والتنفيذية واملتعلقة
ابمليزانية من أجل التنفيذ الكايف والفعال للقرارات واملقررات األخرى اليت تتخذها مجعية موئل األمم املتحدة؛
(هـ) توجيه ودعم اجلهود الرامية إىل متويل عمل موئل األمم املتحدة؛
(و) اإلشراف على امتثال موئل األمم املتحدة للتقييمات وتقدمي الدعم ملهام مراجعة احلساابت؛
(ز) التعاون مع غريه من اجملالس التنفيذية لوكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها وفقاً لربانمج
اإلصالح اإلداري الذي يقوده األمني العام(.)1

رابعا  -جدول األعمال والواثئق
املادة 6
 - 1يعتمد اجمللس التنفيذي خطة عمله السنوية يف أول دورة من دوراته العادية لكل سنة .وينبغي أن تبدأ
مناقشة خطة العمل يف موعد ال يتجاوز آخر دورة من دورات اجمللس تعقد يف العام السابق.
-2

يُعتمد جدول أعمال الدورة يف بداية كل دورة.

-3
التالية.

يوافق اجمللس التنفيذي يف هناية كل دورة ،بناء على اقرتاح أمانة اجمللس ،على جدول أعمال مؤقت للدورة

-4

يشمل جدول األعمال املؤقت ما يلي:
(أ)

مجيع البنود اليت حتيلها مجعية موئل األمم املتحدة إىل اجمللس التنفيذي؛

(ب) مجيع البنود اليت تقرتحها اجلمعية العامة أو اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛
(ج) مجيع البنود اليت تقرتحها إحدى الدول األعضاء أو أحد أعضاء الوكاالت املتخصصة التابعة
لألمم املتحدة؛
(د)

مجيع البنود اليت يقرتحها املدير التنفيذي ملوئل األمم املتحدة؛

( )1عمالً بقرار اجلمعية العامة  239/73بشأن تنفيذ نتائج مؤمتري األمم املتحدة للمستوطنات البشرية واإلسكان والتنمية احلضرية
املستدامة وتعزيز برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ،الذي أيد استنتاجات وتوصيات الفريق العامل املفتوح العضوية الذي
أنشأه رئيس جلنة املمثلني الدائمني لدى موئل األمم املتحدة بشأن تغيري هيكل اإلدارة ملوئل األمم املتحدة ،على النحو املبني يف
الوثيقة .A/73/726
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(هـ) مجيع البنود اليت يتطلبها النظام الداخلي أو غريه من القواعد واألنظمة املعمول هبا.
 - 5وترتبط مجيع البنود املشار إليها يف الفقرة  4ارتباطاً مباشراً ابلوالية واألنشطة وجمال االختصاص ملوئل
األمم املتحدة.
 - 6ميكن أن تقدم إىل اجمللس أية مسألة تقع ضمن اختصاصات اجمللس التنفيذي ومل تدرج على جدول
األعمال املؤقت لدورة ما ،بواسطة إحدى الدول األعضاء يف األمم املتحدة أو أحد أعضاء الوكاالت املتخصصة
أو الصناديق أو الربامج التابعة لألمم املتحدة أو من أمانة اجمللس؛ وتُضاف هذه املسألة إىل جدول األعمال املؤقت
مبقرر من اجمللس .وجيوز للمجلس أيضاً أن يقرر تعديل جدول األعمال املؤقت أو حذف بند أو بنود منه ،مع
إيالء املراعاة الواجبة ألي أتخري قد ينتج عن ذلك يف توزيع الواثئق.
 - 7تبلغ أمانة اجمللس التنفيذي الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأعضاء الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم
املتحدة مبا هو متاح من الواثئق الرمسية وورقات غرفة االجتماعات.
 - 8تتاح الواثئق الرمسية املتعلقة ببنود جدول األعمال املؤقت جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وألعضاء
الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة جبميع اللغات الرمسية فبل فرتة ال تقل عن أربعة أسابيع من اتريخ انعقاد
اجللسة االفتتاحية للدورة.
 - 9وتتاح ورقات غرفة االجتماعات جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأعضاء الوكاالت املتخصصة
والصناديق والربامج التابعة لألمم املتحدة ابللغة اإلنكليزية.
 - 10قبل كل دورة من دورات اجمللس التنفيذي مبا ال يقل عن أسبوعني ،تقدم أمانة اجمللس إحاطة إعالمية
بشأن املسائل اليت سيجري تناوهلا يف إطار كل بند من البنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت .وتقدم األمانة
الوسائل اإللكرتونية اليت يتمكن بواسطتها أعضاء اجمللس من املشاركة يف الدورة.

خامسا  -تكوين اجمللس
األعضاء

املادة 7
 - 1يتألف اجمللس التنفيذي من  36دولة عضواً تنتخبهم مجعية موئل األمم املتحدة وفقاً للمعايري التالية10 :
مقاعد للدول األفريقية؛ و 8مقاعد لدول آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ؛ و 4مقاعد لدول أورواب الشرقية؛ و 6مقاعد
لدول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،و 8مقاعد لدول أورواب الغربية ودول أخرى.
 - 2ويشار إىل الدول األعضاء اليت يتألف اجمللس التنفيذي منها والبالغ عددها  36دولة بوصفها ”أعضاء“
اجمللس التنفيذي.
-3

ويشغل أعضاء اجمللس مناصبهم لفرتة والية تستمر  4سنوات.

سادسا  -التمثيل

املادة 8

 - 1يعني كل عضو من اجمللس التنفيذي واملراقبني ،ممثالً معتمداً له وجيوز أن يصحبه ،حسب االقتضاء،
ممثلون مناوبون ومستشارون.
5
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 - 2وتُقدم أمساء املمثلني واملمثلني املناوبني واملستشارين إىل أمانة اجمللس التنفيذي قبل ثالثة أايم على األقل
من موعد انعقاد الدورة اليت سيحضروهنا.

سابعا  -املكتب
النتخاابت
املادة 9
 - 1ينتخب اجمللس التنفيذي يف دورته العادية األوىل من كل سنة ،من بني أعضائه ،ومع مراعاة ضرورة كفالة
التمثيل اجلغرايف العادل ،مكتباً يتألف من رئيس وثالثة نواب للرئيس ومقرر يستمرون يف شغل مناصبهم إىل حني
انتخاب من خيلفهم.
-2

ويكون هؤالء ،مبوجب أحكام املادة  ،17مؤهلني إلعادة انتخاهبم.

 - 3جيري التناوب يف منصيب الرئيس واملقرر لكي تشغلهما جمموعة إقليمية خمتلفة كل سنة .وتتوىل كل جمموعة
إقليمية منصب الرئيس واملقرر مرة واحدة كل مخس سنوات.
 - 4إذا مل يتمكن الرئيس من رائسة إحدى اجللسات أو جزء منها ،يعني الرئيس أحد نواب الرئيس ليرتأس
أعمال اجللسة بصفة مؤقتة.
 - 5إذا استقالت دولة عضو من منصب الرئيس أو انئب الرئيس أو املقرر ،تعني دولة أخرى من أعضاء
اجمللس التنفيذي ومن اجملموعة اإلقليمية نفسها مللء الشاغر.

مهام املكتب
املادة 10
 - 1جيتمع مكتب اجمللس التنفيذي كلما دعت احلاجة إىل اجتماعه .وتشمل مهام املكتب األساسية التحضري
الجتماعات اجمللس وتنظيمها ،وتيسري صنع القرارات بشفافية ،وتشجيع احلوار .ويقوم املكتب ابطالع اجمللس
على مداوالته .وال تكون له سلطة اختاذ القرارات بشأن أي من املسائل املوضوعية.
 - 2جيوز للمكتب أن يقوم ،يف إطار التحضري الجتماعات اجمللس التنفيذي وتنظيمها ،ووفقاً خلطة عمل
اجمللس ،ابلنظر يف املسائل املتعلقة جبدول أعمال الدورة وهيكلها والواثئق اخلاصة ابلدورة ،وينبغي عليه أن يساعد
يف إبراز املسائل والتوصيات اليت تتطلب أن ينظر اجمللس فيها ويتخذ إجراء بشأهنا.

اثمنا  -األفرقة العاملة
املادة 11
جيوز للمجلس التنفيذي أن ينشئ أفرقة عاملة خمصصة كلما رأى ذلك ضروراي .وحيدد اجمللس مهامها وحييل إليها
أية مسائل تدخل يف نطاق واليتها للنظر فيها واإلبالغ عنها.
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اتسع ا  -املدير التنفيذي ملوئل األمم املتحدة وأمانة اجمللس التنفيذي
املادة 12

 - 1يشارك املدير التنفيذي ملوئل األمم املتحدة أو من ميثله يف مداوالت اجمللس دون أن يكون له حق
التصويت.
-2

أمانة اجمللس التنفيذي هي مركز تنسيق موئل األمم املتحدة الذي يتناول مسائل اجمللس.

 - 3تقدم أمانة اجمللس التنفيذي إىل اجمللس ما يلزمه من املساعدة واملعلومات من أجل اضطالعه مبهامه املبينة
يف املادة  5أعاله ،وإلجناز األهداف املبينة يف خطة العمل السنوية للمجلس.
 - 4تتوىل أمانة اجمللس التنفيذي املسؤولية عن تنظيم اجتماعات اجمللس واجتماعات املكتب وعن إعداد
تقارير دورات اجمللس.
 - 5قبل أن يوافق اجمللس التنفيذي على أي مقرتح ترتتب عليه نفقات زائدة عن امليزانية املعتمدة ،تقدم األمانة
إىل اجمللس تقديراً خطياً لتكلفة تنفيذ املقرتح.

عاشرا  -اجللسات املفتوحة واخلاصة
املادة 13

تكون اجتماعات اجمللس التنفيذي مفتوحة ما مل يقرر اجمللس غري ذلك.

حادي عشر -التقارير والتسجيالت الصوتية
املادة 14
 - 1تُرتجم تقارير الدورات العادية للمجلس التنفيذي إىل مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة وتتاح جلميع
الدول األعضاء يف األمم املتحدة وألعضاء الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة يف غضون شهر واحد من
هناية كل دورة .وتُقدم التقارير للموافقة عليها يف الدورة التالية.
 - 2رهناً مبوافقة مجعية موئل األمم املتحدة تعد التسجيالت الصوتية لدورات اجمللس التنفيذي وحتفظها أمانة
اجمللس لفرتة أربعة سنوات.

اثين عشر -تصريف األعمال
املادة 15
 - 1يتوىل الرئيس ،ابإلضافة إىل ممارسة الصالحيات اليت ختوهلا له هذه املواد ،السيطرة التامة على سري
جلسات اجمللس التنفيذي وعلى حفظ النظام يف تلك اجللسات .ويف ممارسته ملهامه بوجه عام ،يظل الرئيس حتت
سلطة اجمللس.
 - 2يتنحى رئيس اجمللس التنفيذي عن الرائسة ألحد نواب الرئيس أثناء النظر يف وثيقة تتصل ابلبلد الذي
ميثله الرئيس.
-3

يلزم حضور ممثلي أغلبية أعضاء اجمللس التنفيذي العتماد أي قرار.
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 - 4إذا ظهرت أي مسألة إجرائية ال يتناوهلا هذا النظام فيما يتعلق بتسيري إحدى اجللسات ،فسيبت فيها
الرئيس ،آخذاً يف االعتبار النظام الداخلي املناظر جلمعية موئل األمم املتحدة و/أو للجمعية العامة ،يف احلاالت
املنطبقة.

اثلث عشر -اختاذ القرارات
املادة 16
-1
-2

شجع ممارسة السعي إىل حتقيق توافق يف اآلراء عند اختاذ القرارات.
تُ ّ

يف حالة التصويت ،ينطبق النظام الداخلي جلمعية موئل األمم املتحدة مع تعديل ما يلزم تعديله.

-3

يقدم أعضاء اجمللس التنفيذي مشاريع املقررات.

 - 4تُقدَّم مشاريع املقررات يف أقرب وقت ممكن لكي يتسىن النظر فيها بدقة .وجيوز للمجلس التنفيذي أن
ينظر يف مشاريع املقررات والتعديالت املوضوعية مبجرد أن يصبح ذلك ممكنا عمليا؛ بيد أنه ال جيوز ألي عضو
من أعضاء اجمللس أن يطلب النظر يف هذه املقررات والتعديالت إال بعد مضي  24ساعة على توزيع النص على
مجيع األعضاء جبميع لغات العمل .أما التعديالت اليت مل توزع جبميع لغات العمل فتُقرأ جهارا أثناء اجللسة ومن
مث تُرتجم شفواي إىل لغات األمم املتحدة الرمسية.

رابع عشر -مشاركة غري األعضاء
املادة 17

 - 1جيوز ألي دولة عضو يف األمم املتحدة ليست عضواً يف اجمللس التنفيذي وألي عضو يف وكالة متخصصة
اتبعة لألمم املتحدة حضور اجتماعات اجمللس واملشاركة يف مداوالته بصفة مراقب ،مع احلق يف تقدمي املقرتحات،
ولكن ال جيوز التصويت على هذه املقرتحات إال بناء على طلب من أحد أعضاء اجمللس.
 - 2جيوز ملمثلي األمانة العامة لألمم املتحدة؛ وللوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة ومؤسسات منظومة
األمم املتحدة ،مبا يف ذلك املؤسسات املالية الدولية؛ واملصارف اإلمنائية اإلقليمية ،أن تشارك يف اجتماعات اجمللس
بصفة مراقب للتشاور بشأن املسائل املتعلقة أبنشطتها أو تلك اليت تنطوي على مسائل التنسيق ،مبا يف ذلك
بدعوة من اجمللس التنفيذي.
 - 3وجيوز للمجلس التنفيذي أيضاً أن يدعو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات املركز
االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي أو املعتمدة لدى مجعية موئل األمم املتحدة ،عندما يرى ذلك
مناسباً ،وذلك للمشاركة يف مداوالته بشأن املسائل املتعلقة أبنشطتها.

خامس عشر -العالقات مع جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين ابلتنسيق
املادة 18
يقوم املدير التنفيذي ملوئل األمم املتحدة ،بناء على طلب اجمللس التنفيذي ،إبحالة آراء اجمللس التنفيذي إىل جملس
الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين ابلتنسيق .وحييل املدير التنفيذي إىل اجمللس التنفيذي آراء جملس
الرؤساء التنفيذيني ،عندما يطلب جملس الرؤساء التنفيذيني ذلك ،مشفوعة أبي تعليقات يود املدير إبداءها.
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سادس عشر -تعديل النظام الداخلي
املادة 19
جيوز تعديل أي مادة من هذه املواد مبقرر من اجمللس التنفيذي تقره مجعية موئل األمم املتحدة.
______________
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