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 اجمللس التنفيذي 
 ربانمج األمم املتحدةل

  للمستوطنات البشرية

اجمللس التنفيذي لربانمج األمم  
 املتحدة للمستوطنات البشرية 

 املُستأنف() األولالجتماع ا
 2019تشرين الثاين/نوفمرب  20و  19نريويب، 

املقررات اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية يف دورته  
 األوىل املستأنفة

واخلطة االسرتاتيجية للفرتة  2019–2014: تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 2019/1املقرر 
 2020، واملوافقة على برانمج العمل وامليزانية لعام  2023–2020

 ن اجمللس التنفيذيإ
 2019–2014تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية للفرتة   (أ)

يف التقرير السنوي النهائي بشأن اخلطة  2020أن ينظر اجمللس التنفيذي يف دورته األوىل لعام  يقرر -1
 ؛ 2019- 2014االسرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة( للفرتة 

ائي بشأن الدورة الكاملة للخطة يف التقرير النه  2020أن ينظر اجمللس خالل دورته الثانية لعام    يقرر أيضا   -2
 ؛ 2019-2014االسرتاتيجية للفرتة 

ينبغي  2019-2014أن التقرير النهائي بشأن الدورة الكاملة للخطة االسرتاتيجية للفرتة  يقرر كذلك -3
ألوىل  أن يشمل تقرير تقييم عن تنفيذ اخلطة، ويطلب إىل املديرة التنفيذية أن تقدم إىل اجمللس التنفيذي، يف دورته ا

 ؛ 2020، معلومات مستكملة عن حالة التقرير النهائي، وذلك هبدف إجناز التقرير يف العام  2020لعام 
 2023–2020تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية للفرتة   ( ب)

ابلعملية التشاورية اليت نفذهتا املديرة التنفيذية مع الدول األعضاء يف مجعية موئل األمم املتحدة  يرحب -4
التابعة لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )مجعية موئل األمم املتحدة( من أجل إعداد مشروع إطار  

 ؛ وشامل للجميع على حنو مفتوح 2023-2020النتائج للخطة االسرتاتيجية للفرتة 
فقان ابخلطة   ــبـ حييط علما   -5 )أ( اسرتاتيجية االتصاالت املؤثرة و)ب( اسرتاتيجية الشراكات اللتان سرتر

القرار   ، على النحو املبني يف تقرير املديرة التنفيذية عن التقدم احملرز يف تنفيذ2023-2020االسرتاتيجية للفرتة 
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، ويطلب إىل املديرة التنفيذية أن (1) 2023-2020مم املتحدة للفرتة بشأن اخلطة االسرتاتيجية ملوئل األ 1/1
 ؛ 2020تعيد تقدميهما لكي يواصل اجمللس التنفيذي النظر فيهما ويوافق عليهما يف دورته األوىل لعام 

 ؛على املتطلبات املتعلقة بتصنيف املستوطنات البشرية على النحو املبني يف تقرير املديرة التنفيذية يوافق -6
إىل املديرة التنفيذية أن تقدم )أ( إطارا  للمساءلة، إىل جانب آليات للرصد والتقييم من أجل تقييم   يطلب -7

تنفيذ اإلطار، )ب( اسرتاتيجية لتعبئة املوارد، )ج( خطة مالية، وذلك لكي يوافق اجمللس التنفيذي عليها يف دورته  
  ، وفقا  2023-2020فيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة ميع تلك العناصر ضرورية لدعم تنج، ف2020األوىل لعام 

 ؛(2) 2019أاير/مايو  31الصادر عن مجعية موئل األمم املتحدة بتاريخ  1/1)أ( من القرار  3للفقرة 
إىل املديرة التنفيذية أن تستمر يف العمل مع الدول األعضاء على مواصلة تطوير وتنفيذ  يطلب أيضا   -8

 ؛ 2020دف عرض اإلطار على اجمللس التنفيذي يف دورته األوىل لعام مشروع إطار النتائج، وذلك هب
مبواصلة الرتكيز على النتائج واألثر يف مشروع إطار النتائج وبوضع اإلطار بوصفه أداة فعالة لدعم   يرحب -9

 ؛وحتقيق أهداف التنمية املستدامة 2023- 2020تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 
-2020ذية، كجزء من استعراض منتصف املدة للخطة االسرتاتيجية للفرتة إىل املديرة التنفي يطلب -10

ألثر مشاركة موئل األمم املتحدة مع القطاع  ، أن تقدم إىل اجمللس التنفيذي يف اجتماعه املقبل استعراضا  2023
 ؛ اخلاص

- 2020فرتة  إىل املديرة التنفيذية، كجزء من استعراض منتصف املدة للخطة االسرتاتيجية لل  أيضا    يطلب -11
استعراضا  ألثر مشاركة موئل األمم املتحدة  2020، أن تقدم إىل اجمللس التنفيذي يف دورته األوىل لعام 2023

 ؛ مع الشركاء غري احلكوميني واستعراضا  لصناديق االستثمار
املتحدة   املوافقة على برانمج العمل لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وامليزانية ملؤسسة األمم (ج)

 2020للموئل واملستوطنات البشرية للعام 
بتقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية عن برانمج العمل املقرتح ملوئل األمم املتحدة   حييط علما   -12

، ويطلب أن تتاح التقارير املقبلة (3) 2020وميزانية مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية لعام 
 ؛الطالع اجمللس التنفيذي مبجرد صدورها

إىل املديرة التنفيذية أن تتابع توصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية، وأن تقدم إىل   يطلب -13
 ؛ اجمللس التنفيذي إحاطات عن التقدم احملرز

زانية مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية  على برانمج عمل موئل األمم املتحدة ومي يوافق -14
معلومات    2020، ويطلب إىل املديرة التنفيذية أن تقدم إىل اجمللس التنفيذي يف دورته األوىل لعام  (4) 2020لعام  

اورات مع إضافية ردا  على األسئلة والقضااي اليت تثار خالل الدورة األوىل املستأنفة للمجلس التنفيذي وأثناء املش
 ؛ األفرقة العاملة املخصصة املعنية

 
(1  )HSP/EB.1/7 . 
(2)  HSP/HA.1/Res.1. 
(3)  HSP/EB.1/2/Rev.1/Add.1 . 
 . HSP/EB.1/2/Rev.1(  انظر 4)
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 املواءمة مع عملية االستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كل أربع سنوات  ( د)
التأكيد على أمهية مواءمة الدورات التخطيطية ملوئل األمم املتحدة مع االستعراض الشامل   يكرر  -15

مواصلة النظر يف أفضل السبل اليت قد حتقق هذا املواءمة، ويطلب أمهية  للسياسات الذي جيري كل أربع سنوات، و 
 .إىل املديرة التنفيذية أن تقدم إحاطة إىل اجمللس التنفيذي عن البدائل املتاحة يف هذا الصدد

 : الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية2019/2املقرر  
 اجمللس التنفيذيإن 
، الذي (5)بتقرير املديرة التنفيذية عن الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة ملوئل األمم املتحدة  حييط علما   -1

 ؛ 2019حزيران/يونيه  30يوجز املركز املايل ملوئل األمم املتحدة يف 
املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية  ابحلالة الراهنة للموارد غري املخصصة ملؤسسة األمم    وحييط علما  أيضا   -2

وابلتدابري املتخذة إلدارة احلالة املالية، ويالحظ أداء قطاعات التمويل األخرى، وهي امليزانية العادية ودعم الربامج، 
 ومتويل املؤسسة املخصص الغرض والتعاون التقين؛ 

كانون األول/ديسمرب    31السنة املنتهية يف    ابلتقرير املايل والبياانت املالية املراجعة عن  وحييط علما  كذلك -3
 والتوصيات الواردة فيه؛  (6) وتقرير جملس مراجعي احلساابت 2018

، ويطلب إىل املديرة التنفيذية، 2018بفجوة التمويل القائمة حىت كانون األول/ديسمرب  حييط علما   -4
حشد املوارد ابتباع عملية شفافة تقوم  ، أن تواصل جهود 2023-2020استنادا  إىل اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 

على احلوار وتشمل التواصل املستمر واملنتظم مع الدول األعضاء وأعضاء الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم  
، حملة عامة عن اخليارات املتاحة ملواصلة 2020املتحدة، وأن تقدم إىل اجمللس التنفيذي، قبل دورته األوىل لعام 

 ترشيد التكاليف؛
ابملعلومات اليت قدمتها املديرة التنفيذية بشأن العملية اجلارية إلعادة هيكلة موئل األمم   حتيط علما  أيضا   -5

املتحدة، ويطلب إىل املديرة التنفيذية أن تواصل التشاور مع اجمللس التنفيذي واألفرقة العاملة املخصصة املعنية،  
 ة التابعة لألمم املتحدة على اطالع يف هذا الشأن؛وأن تبقي الدول األعضاء وأعضاء الوكاالت املتخصص

، ويطلب (7) 2019حزيران/يونيه  30بتقرير مالك موظفي موئل األمم املتحدة حىت  كذلك  حييط علما   -6
عن املوارد البشرية،   شامال   ، تقريرا  2020إىل املديرة التنفيذية أن تقدم إىل اجمللس التنفيذي يف دورته األوىل لعام 

مع الرتكيز على التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف الربانمج، مبا يف ذلك التقدم احملرز يف حتقيق هدف  
تكافؤ اجلنسني يف شغل الوظائف املمولة من مجيع مصادر التمويل، وحيث موئل األمم املتحدة على اغتنام الفرص  

ية واملقبلة من أجل تنفيذ التدابري اليت ستسهم يف اجلهود الرامية للوصول إىل النطاقات  يف عمليات التوظيف احلال
املستصوبة للتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني، وأتمني الكفاءات األساسية الطويلة األجل الالزمة إلجناز برانمج  

 عمل املوئل؛

 
(5 ) HSP/EB.1/6 . 
(6 ) A/74/5/Add.9 . 
(7 ) HSP/EB.1/INF.2 . 
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وشؤون امليزانية واإلدارة لتقدمي املساعدة واملشورة إنشاء فريق عامل خمصص معين ابلشؤون الربانجمية    يقرر -7
 إىل اجمللس التنفيذي؛

من   53، وإىل الفقرة  (8) 2012كانون األول/ديسمرب    21املؤرخ    67/226إىل قرار اجلمعية العامة    يشري -8
عية العامة  )د( من قرار اجلم  28، والفقرة  (9) 2016كانون األول/ديسمرب    21املؤرخ    243/ 71قرار اجلمعية العامة  

 ؛(10) 2018أاير/مايو   31املؤرخ  72/279
، الذي خلص إىل أن موئل األمم املتحدة مل يضع إطارا   (11) بتقرير جملس مراجعي احلساابت حييط علما   -9

يشرح بوضوح الكيفية اليت ينبغي هبا تناول اسرتداد التكاليف يف املمارسة العملية وأن املمارسات احلالية السرتداد 
 ؛ 67/226التكاليف مل تواءم مع أحكام قرار اجلمعية العامة 

ية الواردة يف تقرير جملس مراجعي احلساابت، لوضع إطار  إىل املديرة التنفيذية أن تعاجل التوص يطلب -10
عن التقدم احملرز إىل   ، وأن تقدم تقريرا  67/226لقرار اجلمعية العامة  ومنهجية السرتداد التكاليف ابلكامل وفقا  

 ؛ 2020اجمللس التنفيذي يف دورته األوىل لعام 
ساعدة واملشورة إىل اجمللس التنفيذي، وأن  إنشاء فريق عامل خمصص معين أبساليب العمل لتقدمي امل  يقرر -11

 . 2020الفريق العامل املخصص سينهي أعماله يف موعد أقصاه الدورة الثانية لعام  
: تنفيذ األنشطة املعيارية والتنفيذية لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، مبا 2019/3املقرر  

 يف ذلك قرارات ومقررات مجعية األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )مجعية موئل األمم املتحدة(
 إن اجمللس التنفيذي

 تنفيذ القرارات واملقررات اليت اعتمدهتا مجعية األمم املتحدة للمستوطنات البشرية يف دورهتا األوىل )أ(
ابلتقرير املرحلي للمديرة التنفيذية عن تنفيذ القرارات واملقررات اليت اعتمدهتا مجعية   حييط علما  مع التقدير -1

 ؛(12)موئل األمم املتحدة يف دورهتا األوىل
، مذكرة مفاهيمية 2020لتنفيذية على أن تقدم إىل اجمللس التنفيذي يف دورته األوىل لعام  املديرة ا  يشجع -2

تتضمن تقدير التكاليف املالية، بشأن تنفيذ عملية الستعراض املبادئ التوجيهية على نطاق منظومة األمم املتحدة 
للقرار   ربات وأفضل املمارسات، وفقا  بطريقة متكن الدول األعضاء على تبادل اخل فيما يتعلق ابملدن األكثر أماان  

 ؛(13)األمم املتحدةوالصادر عن مجعية موئل  2019أاير/مايو   31املؤرخ  1/2
اسرتاتيجية بناء القدرات، ويطلب إىل املديرة التنفيذية أن تضع الصيغة    ملشروع بعرض نسخة    حييط علما   -3

الصادر عن مجعية موئل األمم    2019أاير/مايو    31املؤرخ    1/3للقرار    ، وفقا  2020النهائية لالسرتاتيجية يف عام  
 ؛ 2020ام  ، وأن تقدم تقريرا  عن التقدم احملرز إىل اجمللس التنفيذي يف دورته األوىل لع(14)املتحدة

 
(8 ) A/RES/67/226 . 
(9 ) A/RES/71/243 . 
(10 ) A/RES/72/279 . 
 . A/74/5/Add.9انظر   (11)
(12)  HSP/EB.1/8 . 
(13 ) HSP/HA.1/Res.2. 
(14 ) HSP/HA.1/Res.3. 
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تقريرا  شامال  يتضمن   2020إىل املديرة التنفيذية أن تقدم إىل اجمللس التنفيذي يف دورته األوىل لعام    يطلب -4
أحدث املستجدات عن حالة وضع األدوات، واألدلة املواضيعية وخالصة وافية بشأن تعزيز الوعي وأفضل  

 املمارسات وتعميم الروابط بني الريف واحلضر؛
فريق عامل خمصص معين إبعداد مشروع سياسة هتدف إىل إشراك أصحاب املصلحة، هبدف  إنشاء    يقرر -5

االتفاق، يف أقرب وقت ممكن، على سياسة إلشراك أصحاب املصلحة وتقدميها إىل اجمللس التنفيذي لالتفاق  
متهيدا   يف دورهتا الثانية ريثما تنظر فيها مجعية موئل األمم املتحدة عليها بتوافق اآلراء وتنفيذها على حنو مؤقت، 

 الحتمال اعتمادها يف تلك الدورة؛
 تنفيذ األنشطة املعيارية والتنفيذية لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  )ب( 

ابلنتائج اليت حتققت يف تنفيذ الربامج يف جماالت اختصاص موئل األمم املتحدة، وال سيما   حييط علما   - 6
خالل أنشطة النهوض ابحلضرنة املستدامة، وحتسني الظروف املعيشية للجميع، ودعم مستوايت احلكومة من 

 ، ودعم اجملتمعات احمللية األكثر تعرضا  للضرر؛ (15)املختلفة يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة
ربانجمية وشؤون امليزانية املديرة التنفيذية، ابلتشاور مع الفريق العامل املخصص املعين ابلشؤون ال يشجع - 7

اليت سترناقش   2023-2020واإلدارة، على التوضيح بشأن الربامج االبتكارية ضمن اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 
 مع اجمللس التنفيذي، آخذة يف االعتبار التوازن املواضيعي واإلقليمي؛

ملعين ابلشؤون الربانجمية وشؤون امليزانية إىل املديرة التنفيذية، ابلتشاور مع الفريق العامل املخصص ا  يطلب - 8
واإلدارة، أن تقرتح على اجمللس التنفيذي وضع عملية لرتتيب األولوايت فيما يتعلق ابألنشطة املعيارية والتنفيذية،  

 . 2023- 2020مبا يتسق مع اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 
 2020: خطة عمل اجمللس التنفيذي للعام 2019/4املقرر  

 اجمللس التنفيذيإن 
بتنظيم األعمال املقرتح وخطة العمل املقرتحة الجتماعات اجمللس التنفيذي ومكتبه للعام   حييط علما   - 1

 ؛(16) 2020
 ، مبدة أقصاها ثالثة أايم لكل دورة؛ 2020أن يعقد اجمللس التنفيذي ثالث دورات يف عام  يقرر - 2
على النحو التايل: ترعقد الدورة األوىل يف الفرتة   2020عام  أن تعقد دورات اجمللس التنفيذي لل  يقرر أيضا   - 3

نيسان/أبريل؛ وتعقد الدورة الثانية يف أيلول/سبتمرب؛ وتعقد الدورة الثالثة يف أوائل كانون    2آذار/مارس إىل    31من  
 األول/ديسمرب؛

لدورات اجمللس  ، ستردرج البنود التالية يف جدول األعمال املؤقت2020أنه بعد عام  يقرر كذلك - 4
 التنفيذي لكي ينظر اجمللس فيها يف دورته األوىل من كل عام: 

 برانمج العمل السنوي وامليزانية السنوية ملوئل األمم املتحدة؛ )أ( 

 
(15 ) A/RES/71/256 . 
(16 ) HSP/EB.1/5 . 
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تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية عن برانمج العمل املقرتح لربانمج األمم املتحدة   )ب(
 يزانية مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية؛للمستوطنات البشرية وم

 التقرير السنوي عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة؛ )ج( 
التقرير السنوي عن اإلجراءات اليت اختذهتا املديرة التنفيذية من أجل حتديث وحتسني اإلدارة   )د(

 األمم املتحدة؛والسياسات واإلجراءات الداخلية ملوئل 
التقرير السنوي عن اإلجراءات اليت يتخذها موئل األمم املتحدة لتعزيز احلماية من االستغالل   )هـ( 

 واالنتهاك اجلنسيني ومن التحرش اجلنسي يف مكان العمل فضال  عن أي نوع من أنواع االستغالل أو اإليذاء؛
مم املتحدة ملعاجلة أوجه عدم التوازن اجلغرايف التقرير السنوي عن اإلجراءات اليت يتخذها موئل األ )و( 

 واجلنساين يف تشكيلة موظفيه؛ 
ستردرج البنود التالية يف جدول األعمال املؤقت لكل دورة من دورات   ،2020بعد عام    ،أنه   يقرر كذلك - 5

 اجمللس التنفيذي من أجل النظر فيها: 
وارد، واسرتاتيجية حشد املوارد، ومواصلة إعادة  احلالة املالية ملوئل األمم املتحدة، واستخدام امل )أ( 

اهليكلة ملوئل األمم املتحدة، ومتويل موئل األمم املتحدة، مبا يف ذلك تنفيذ اسرتاتيجية حشد املوارد وفقا  للخطة 
 االسرتاتيجية؛

 التقارير الصادرة عن أي فريق من األفرقة العاملة املخصصة اليت أنشأها اجمللس التنفيذي؛ )ب(
 أن تردرج البنود التالية بشكل منتظم يف جدول األعمال املؤقت لدورات اجمللس التنفيذي: يقرر أيضا   - 6

 تنفيذ القرارات واملقررات اليت اعتمدهتا مجعية موئل األمم املتحدة؛ )أ( 
املتحدة، مبا  إحاطة يقدمها املدير التنفيذي عن تنفيذ األنشطة املعيارية والتشغيلية ملوئل األمم  )ب(

 يف ذلك إحاطة من املدير التنفيذي بشأن األنشطة القطرية اليت قد ال يتناوهلا التقرير السنوي؛ 
 التقرير السنوي الذي يقدمه مكتب خدمات الرقابة الداخلية إىل اجمللس التنفيذي؛ )ج( 
 التقرير السنوي الذي يقدمه مكتب األخالقيات إىل اجمللس التنفيذي؛ )د(
اطة يقدمها املدير التنفيذي عن التقدم احملرز يف تنفيذ اإلصالحات ملنظومة األمم املتحدة إح )هـ( 

 اإلمنائية إىل أن تنجز تلك اإلصالحات؛
سيكون على  2020أن جدول األعمال املؤقت للدورة األوىل للمجلس التنفيذي للعام  يقرر كذلك - 7

 النحو التايل:
 افتتاح االجتماع. - 1
 املسائل التنظيمية: - 2

 ؛ 2020إقرار جدول األعمال وخطة العمل للدورة األوىل لعام  )أ( 
 اعتماد تقرير الدورة األوىل املستأنفة. )ب(

 لية وشؤون امليزانية واإلدارة.الشؤون املا - 3



HSP/EB/1/11 

7 

املوافقة على برانمج العمل السنوي لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وامليزانية ملؤسسة   - 4
 . 2021األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية للعام 

 التقارير املتعلقة بتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة: - 5
 ؛ 2019-2014عن اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  2019التقرير السنوي لعام  استالم )أ( 

معلومات مستكملة بشأن التقرير النهائي عن اخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة  )ب(
 وعن تقرير التقييم التأسيسي؛ 2019-2014للدورة الكاملة للفرتة 

 : 2023-2020االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة للفرتة التقرير عن تنفيذ اخلطة  )ج( 
 إطار املساءلة؛  ‘1’ 
 اخلطة املالية؛ ‘2’ 
 سياسة اإلدارة القائمة على النتائج. ‘3’ 

إحاطة بشأن حالة تنفيذ القرارات واملقررات اليت اعتمدهتا مجعية موئل األمم املتحدة يف دورهتا   - 6
 األوىل.

 ارية والتنفيذية ملوئل األمم املتحدة.إحاطة بشأن األنشطة املعي - 7
التقرير عن اإلجراءات اليت يتخذها موئل األمم املتحدة لتعزيز احلماية من االستغالل واالنتهاك   - 8

 . اجلنسيني ومن التحرش اجلنسي، على النحو املطلوب من اجلمعية العامة
ة أوجه عدم التوازن اجلغرايف واجلنساين  التقرير عن اإلجراءات اليت يتخذها موئل األمم املتحدة ملعاجل - 9

 . يف تشكيلة موظفيه
 التقرير عن تنفيذ إصالحات منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف موئل األمم املتحدة. - 10
 . 2020جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية اليت يعقدها اجمللس التنفيذي يف العام  - 11
 مسائل أخرى.  - 12
 االجتماع.اختتام  - 13

 سيكون على النحو التايل:  2020أن جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية لعام  يقرر - 8
 افتتاح االجتماع. - 1
 املسائل التنظيمية: - 2

 ؛ 2020إقرار جدول األعمال وخطة العمل للدورة الثانية لعام  )أ( 
 . 2020اعتماد تقرير الدورة األوىل لعام   )ب(

 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة. - 3
 التقارير املتعلقة بتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة: - 4

 ؛ 2019-2014إحاطة عن حالة التقييم اجلاري للخطة االسرتاتيجية للفرتة  )أ( 
 . 2023-2020اتيجية للفرتة التقرير عن تنفيذ اخلطة االسرت  )ب(
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إحاطة بشأن حالة تنفيذ القرارات واملقررات اليت اعتمدهتا مجعية موئل األمم املتحدة يف دورهتا   - 5
 األوىل.

 . 2020جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة لعام  - 6
 التقرير السنوي الذي يقدمه مكتب خدمات الرقابة الداخلية إىل اجمللس التنفيذي. - 7
 التقرير السنوي الذي يقدمه مكتب األخالقيات إىل اجمللس التنفيذي. - 8
 إحاطة عن حالة وضع اسرتاتيجية بناء القدرات. - 9

 مسائل أخرى.  - 10
 اختتام االجتماع. - 11

 : أساليب عمل اجمللس التنفيذي2019/5املقرر  

 إن اجمللس التنفيذي
لتكاليف العمل اإلضايف للتسجيل أثناء  االثنني، تفاداي  أال تبدأ اجتماعات اجمللس التنفيذي يوم  يقرر -1

 عطلة هناية األسبوع؛ 
إبمكانية عقد اجتماعات مشرتكة بني مكاتب مجعية موئل األمم املتحدة وجلنة املمثلني الدائمني  يقر -2

 ء. واجمللس التنفيذي من أجل تنسيق أنشطتها عند االقتضا
____________ 


