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االجتماع األول المفتوح العضوية للجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج األمم  
 الرفيع المستوى  منتصف المدةالمتحدة للمستوطنات البشرية: استعراض 

 2021تموز/يوليه   1– حزيران/يونيه 29

 خطار من المديرة التنفيذية إ

 ءللدول األعضامعلومات عامة  -أوالا 
 ةتعزيز إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشري -ألف

حل مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة  73/239قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها  -1
للجمعية العامة واالستعاضة عنه بجمعية موئل    تابعة    فرعية    للمستوطنات البشرية )موئل األمم المتحدة( بوصفه هيئة  

أن   األمم المتحدة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )جمعية موئل األمم المتحدة(. وقررت أيضا  
 . 2019د الدورة األولى لجمعية موئل األمم المتحدة في أيار/مايو عق  ت  
الذي أنشأه رئيس لجنة   ،ير الفريق العامل المفتوح العضويةوفي القرار نفسه، رحبت الجمعية العامة بتقر  -2

، وأيدت استنتاجاته وتوصياته بشأن 72/226قرار الجمعية العامة وفقا  ل الممثلين الدائمين لموئل األمم المتحدة
معية العامة  تلك النتائج والتوصيات، التي أحالها األمين العام إلى الج  تنصتغيير هيكل إدارة موئل األمم المتحدة. و 

أن يكون لمجلس إدارة موئل األمم المتحدة عضوية حكومية دولية عالمية وأن   على، A/73/726في الوثيقة 
 يجتمع في نيروبي، لمدة خمسة أيام، كل أربع سنوات.  

دت الدورة األولى لجمعية موئل األمم المتحدة بمقر برنامج األمم المتحدة للمستوطنات ق  وبناء  على ذلك، ع   -3
 .2019أيار/مايو  31إلى  27الفترة من  خالللبشرية في نيروبي ا

ي  ــلــداخــها الــامــظــ، ن1/1ا ــررهــقــي مــدة، فــحــتــم المــل األمــوئــة مــيــعــمــدت جــمــتــدورة، اعــك الــلــوفي ت -4
(HSP/HA.1.HLS.2)  . في مداوالت مفتوحة،   ،تجتمع لجنة الممثلين الدائمينمن النظام الداخلي،    23لمادة  ل   وفقا  و

مرتين في كل أربع سنوات: مرة  قبل انعقاد جمعية موئل األمم المتحدة، في إطار التحضير لتلك الدورة، ومرة  
 . منتصف المدة رفيع المستوى ل استعراض  إلجراء 

 االنعقاد والمشاركةالمواعيد وجدول واألعمال ومكان  -باء
، أوصى  23لجمعية موئل األمم المتحدة بشأن النظام الداخلي للجمعية، وال سيما المادة    1/1لمقرر  وفقا  ل -5

استعراض ، بأن ي عق د اجتماع 2021 شباط/فبراير 24مكتب لجنة الممثلين الدائمين، في اجتماعه المعقود في 
حزيران/يونيه  29الفترة من  خالل للجنة الممثلين الدائمين لدى موئل األمم المتحدة منتصف المدة الرفيع المستوى 

 . 2021تموز/يوليه  1إلى 
ى به من طرف المكتب في اجتماعه ويمكن االطالع على جدول األعمال المؤقت، على النحو الموص   -6

من النظام    30من المادة    3. وعمال  بالفقرة  هنا، على الموقع الشبكي لالجتماع  2021ر  شباط/فبراي  24د في  و المعق
، أي قبل  2021  وأيار/ماي  18الداخلي لجمعية موئل األمم المتحدة، ستصدر الوثائق الموضوعية لالجتماع بحلول  

 االجتماع.بدء انعقاد يوما  من  42
  د الدورة في شكل  عق  أوصى المكتب بأن ت  ، (19-ستمرار جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيدونظرا  ال -7

لممثلي البعثات  حضوري    عبر اإلنترنت للممثلين غير المقيمين في نيروبي واجتماع   يجمع بين اجتماع   مختلط  
. كما أوصى المكتب التي سيلزم اتخاذها  المتعلقة بالجائحةلتدابير الوقائية  ل  تبعا  وذلك في نيروبي،    المقيمينالدائمة 
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ة الفورية باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة. لتوفير الترجمالالزمة  بالتحضيرات  القيام  المديرة التنفيذية    تتولىبأن  
وطلب المكتب إلى المديرة التنفيذية أيضا  أن تواصل استعراض الحالة بالتشاور مع المديرة العامة لمكتب األمم 

 لعقد الدورة. ممكن   المتحدة في نيروبي وممثل حكومة كينيا، اللذين يراقبان الحالة من أجل تحديد أفضل شكل  
(( من يوم الثالثاء 3  +   ت العالمي المنسقــيــوقــي )التــروبــيــت نــيــوقــتــب)  9:00ة  ـــاعــســال  يــفدورة  ــوست فتت ح ال -8

قد اتصلوا باإلنترنت ن إلى االجتماع عبر اإلنترنت  و المنضموينبغي أن يكون المشاركون  .  2021حزيران/يونيه   29
 . 8:45بحلول الساعة ها االجتماع المعقود عبر وسجلوا لدخول 

ل تعليمات دخول االجتماع المعقود عبر اإلنترنت   -9 أو    2021حزيران/يونيه    24يوم  إلى المشاركين  وست رس 
 بعده.
ض منتصف المدة استعرامن النظام الداخلي لجمعية موئل األمم المتحدة، فإن اجتماعات    23ووفقا  للمادة   -10

مفتوحة لجميع الممثلين الدائمين للدول األعضاء في األمم المتحدة وأعضاء للجنة الممثلين الدائمين  الرفيع المستوى  
، يجوز  64و 29للمادتين  ووفقا  الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة المعتمدين لدى موئل األمم المتحدة. 

في األمم المتحدة أن تشارك في مداوالت لجنة الممثلين الدائمين دون أن يكون لها الحق في    غير عضوألي دولة 
اللجنة.    من أعضاءللتصويت بناء  على طلب أي عضو    أن ت طرحم مقترحات يمكن  ي، ولكن يجوز لها تقداالنتخاب
والمنظمات والوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة    ثلي هيئات األمم المتحدة، يجوز لمم65وفقا  للمادة  وبالمثل،  

تهم، دون أن يكون لهم  مداوالت اللجنة بشأن المسائل التي تدخل في نطاق أنشطالمشاركة في ذات الصلة األخرى 
في  شركاء اللمحلية و ، يجوز للسلطات ا 69إلى  66للمواد من  ، وفقا  . وأخيرا  حق التصويت أو تقديم المقترحات

جدول أعمال الموئل والمنظمات غير الحكومية ذات المركز االستشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي أن  
 ويشمل ذلكبين الدورات،    وهيئاتها العاملةلجمعية موئل األمم المتحدة    الجلسات المفتوحةيشاركوا بصفة مراقب في  

 اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين.
 المسائل الرئيسية المطروحة للنقاش -نياا ثا

استعراض منتصف المدة  اجتماع    من بين المسائل الرئيسية التي ستنظر فيها لجنة الممثلين الدائمين خالل -11
 ما يلي: المستوى الرفيع 

لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية استعراض منتصف المدة لتنفيذ الخطة االستراتيجية  )أ( 
 ؛ 2023-2020للفترة 

 ؛ تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة )ب(
 ؛ القرارات التي اعتمدتها جمعية موئل األمم المتحدة في دورتها األولىو المقررات تنفيذ  )ج(
 ؛(19-فيروس كورونا )كوفيدتنفيذ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية لخطة االستجابة لمرض   )د(

 ؛األعمال التحضيرية للدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي )هـ(
مع عملية االستعراض لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية تخطيط المواءمة دورات  )و(

 الشامل للسياسات التي تجري كل أربع سنوات؛
 .الممثلين الدائمينانتخاب أعضاء مكتب لجنة  )ز(

 المشاورات غير الرسمية -ثالثاا 
ذ لتيسير -12 عند الطلب، الترتيبات الالزمة لعقد مشاورات غير رسمية ، عمل لجنة الممثلين الدائمين، ست تخ 

، ت عر ض وثائق ختاميةي مشاريع أعبر اإلنترنت بين المجموعات اإلقليمية بشأن مختلف المسائل، بما في ذلك 
. ويمكن إرسال استعراض منتصف المدة الرفيع المستوى إمكان اعتمادها خالل  في  و   للنظر فيهامثلين  على لجنة الم
 . unhabitat-sgb@un.orgو chris.mensah@un.org :العنوانين  إلىالبريد اإللكتروني عبر هذه الطلبات 
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 للجنة الممثلين الدائمينالترتيبات التنظيمية المقترحة لالجتماع األول المفتوح العضوية  -رابعاا 
الواردين في مرفق هذا اإلخطار، لكي تنظر  ،تقترح المديرة التنفيذية الترتيبات التنظيمية والجدول الزمني -13

 فيهما الدول األعضاء. 
 المكتب -ألف

من النظام الداخلي، يتألف مكتب لجنة الممثلين الدائمين من رئيس وثالثة نواب للرئيس  27وفقا  للمادة  -14
يعمل األعضاء الخمسة  ، 18نص عليه المادة ت مانتخبهم جمعية موئل األمم المتحدة لفترة سنتين. ووفقا  لتومقرر، 

تب جمعية موئل األمم المتحدة. وسيرأس أعضاء لرئيس مكلمكتب لجنة الممثلين الدائمين معا  كنواب إضافيين 
 االجتماع األول المفتوح العضوية. أعمالالمكتب الحالي، الذين انتخبتهم الجمعية العامة في دورتها األولى، 

   :التوزيع الجغرافي لعضوية المكتب الحاليوفيما يلي  -15
 الدول األفريقية )إريتريا(  :الرئيس

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )كوستاريكا(دول  :نواب الرئيس
 دول أوروبا الشرقية )صربيا(   
 دول آسيا والمحيط الهادئ )بنغالديش(   

دول أوروبا الغربية ودول  تدول أوروبا الغربية ودول أخرى )شاغر( )مالحظة: رشح  مقرر: ال
 للعمل كمقرر(.  2021الواليات المتحدة األمريكية في آذار/مارس أخرى 

من النظام الداخلي لجمعية موئل األمم المتحدة، تنتخب لجنة الممثلين الدائمين في نهاية  27لمادة لوفقا   -16
مع ، و ، من بين الدول األعضاء في األمم المتحدة2021لعام استعراض منتصف المدة الرفيع المستوى اجتماع 
فترة ا  جديدا  يتألف من رئيس وثالثة نواب للرئيس ومقرر، ل، مكتبالعادل التمثيل الجغرافيضرورة ضمان مراعاة 

استعدادا  للدورة الثانية    2023سنتين حتى نهاية اجتماع لجنة الممثلين الدائمين المقرر عقده في حزيران/يونيو  والية  
 لجمعية موئل األمم المتحدة.

لمناصب، تكفل لجنة الممثلين لهذه ا الخمس الدول األعضاء على أنه لدى انتخاب 27تنص المادة كما  -17
التمثيل الجغرافي العادل،   ضرورةلمجموعات اإلقليمية الخمس في المكتب. ومع مراعاة االدائمين التكافؤ في تمثيل 

   :كالتالي 2023- 2021مكتب لجنة الممثلين الدائمين المقترح انتخابه للفترة  يكون 
 دول أوروبا الغربية ودول أخرى   :الرئيس

 الدول األفريقية نواب الرئيس:
 دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي   
 دول آسيا والمحيط الهادئ   

 دول أوروبا الشرقية   :المقرر
 تنظيم األعمال المقترح  -باء
 اليوم األول من االجتماع  -1

استعراض منتصف المدة الرفيع المستوى ى بأن ت جرى معظم أعمال اجتماع  التشاور مع المكتب، يوص  بعد   -18
استعراض ، و من جدول األعمال(  1ح تكريس اليوم األول من االجتماع الفتتاح الدورة )البند  قتر  . وي  عامةفي جلسات  
  2)البند    2023- 2020للفترة    لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةدة لتنفيذ الخطة االستراتيجية  منتصف الم

 من جدول األعمال(. 3)البند  الخطة الحضرية الجديدةوالتقدم المحرز في تنفيذ ، من جدول األعمال( 
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   اليوم الثاني من االجتماع -2
ز في تنفيذ المقررات والقرارات التي اعتمدتها جمعية موئل األمم  لتقدم المحر  ل ح تكريس اليوم الثاني قتر  ي   -19

تقرير تنفيذ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، و من جدول األعمال( 4)البند  المتحدة في دورتها األولى
ص ما تبقى من اليوم  خص  من جدول األعمال(؛ وأن ي    5)البند    (19-لخطة االستجابة لمرض فيروس كورونا )كوفيد

 .الوثائق الختاميةلتشاور بشأن مشاريع لللحوارات المتعلقة بمواضيع مختارة و 
 اليوم الثالث من االجتماع  -3

  6)البند ألعمال التحضيرية للدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي لح تكريس اليوم الثالث قتر  ي   -20
مواءمة دورات التخطيط لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية مع عملية االستعراض ، و من جدول األعمال(

ل المؤقت ستعراض جدول األعمامن جدول األعمال(، وا 7)البند الشامل للسياسات التي تجرى كل أربع سنوات 
مواعيد االجتماع الثاني المفتوح العضوية ، و من جدول األعمال( 8للدورة الثانية لجمعية موئل األمم المتحدة )البند 

 10انتخاب أعضاء المكتب )البند ، و من جدول األعمال( 9للجنة الممثلين الدائمين وجدول أعماله المؤقت )البند 
 من جدول األعمال(.   12)البند    الدورةاختتام  ، و من جدول األعمال(   11ومسائل أخرى )البند  ،  من جدول األعمال(

 استعراض منتصف المدة الرفيع المستوى الحوار خالل اجتماع  -جيم
استعراض منتصف ى بأن تشمل الجلسات العامة الجتماع وص  مزيد من المشاورات داخل المكتب، ي  البعد  -21

حوارات بشأن مواضيع متصلة بجدول األعمال المؤقت كوسيلة مبتكرة لتشجيع الدول األعضاء المدة الرفيع المستوى 
د جلسة الحوار بعد ظهر اليوم الثاني من عق  على المشاركة الفعالة. ومن المتوقع أن ت  والشركاء في جدول أعمال الموئل 

لتقييم  2022الجتماع الرفيع المستوى لعام تحضيرات ا، و الخطة الحضرية الجديدةتغطي مواضيع مثل  أن االجتماع، و 
 .(19-فيروس كورونا )كوفيدجائحة لمدن في مواجهة موضوع ا، و الخطة الحضرية الجديدةالتقدم المحرز في تنفيذ 

 تسجيلال -دال
. وتقتصر المشاركة في الجلسات الرسمية هناي شج ع جميع المندوبين على التسجيل المسبق عبر اإلنترنت   -22

وأصحاب    لموئلجدول أعمال ا في  شركاء  الو على الدول األعضاء  استعراض منتصف المدة الرفيع المستوى  الجتماع  
 تفويض.الالمصلحة الحاملين لوثائق 

يمكن كما . اهنعلى الموقع الشبكي لموئل األمم المتحدة  معلوماتيمكن الحصول على المزيد من الو  -23
 :هذه المسائل أو أي مسائل أخرى متعلقة بالجوانب التنظيمية لالجتماع إلىبخصوص توجيه أي استفسارات 

 كريس مينساه  :السيد
 أمين الهيئات اإلدارية 

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم المتحدة(
 ، نيروبي، كينيا 00100، 30030ص.ب. 

 chris.mensah@un.org: اإللكترونيالبريد 

 unhabitat-sgb@un.orgو
  5521/3216 762 20 254+ الهاتف:

 199 689 732 254+ :الهاتف المحمول

Mr. Chris Mensah 

Secretary to the Governing Bodies 

United Nations Human Settlements 

Programme (UN-Habitat) 

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

Email: chris.mensah@un.org and 

unhabitat-sgb@un.org 

Telephone: +254 20 762 5521/3216;  

Mobile: +254 732689199 
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 المرفق

للجنة الممثلين الدائمين،   ح العضويةالتنظيم المقترح للعمل والجدول الزمني لالجتماع األول المفتو 
   2021  هتموز/يولي 1- حزيران/يونيه 29

 بند جدول األعمال التوقيت اليوم/التاريخ

   الثالثاء،
 2021حزيران/يونيه  29

 افتتاح االجتماع -1 صباحا  
 البيانات اإلقليمية

لبرنامج األمم استعراض منتصف المدة لتنفيذ الخطة االستراتيجية  -2
  2023-2020للفترة  المتحدة للمستوطنات البشرية 

 :الخطة الحضرية الجديدةالتقدم المحرز في تنفيذ  -3 مساء  
إعداد التقرير الرباعي السنوات الذي يصدره األمين العام عن  )أ(

 ؛الحضرية الجديدةالتقدم المحرز في تنفيذ الخطة 
الذي اعتمدته جمعية موئل األمم  تنفيذ اإلعالن الوزاري  )ب(

 ؛ ىالمتحدة في دورتها األول
الخطة  اجتماع رفيع المستوى لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ  )ج(

 . الحضرية الجديدة
 الوطنية البيانات

   األربعاء،
 2021حزيران/يونيه  30

تنفيذ المقررات والقرارات التي اعتمدتها جمعية موئل التقدم المحرز في  -4 صباحا  
 .األمم المتحدة في دورتها األولى

تقرير المديرة التنفيذية عن تنفيذ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات   -5
 (.19-فيروس كورونا )كوفيدمرض البشرية لخطة االستجابة ل

 مواضيع مختارة بشأن حوار مساء  
 الختامية الوثائق بشأن مشاريع التشاور

   الخميس،
 2021تموز/يوليه   1

 . األعمال التحضيرية للدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي -6 صباحا  
مواءمة دورات التخطيط لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية   -7

 .مع عملية االستعراض الشامل للسياسات التي تجرى كل أربع سنوات
 الختامية الوثائقبشأن مشاريع  التشاور

استعراض جدول األعمال المؤقت للدورة الثانية لجمعية موئل األمم  -8 مساء  
 .المتحدة

االجتماع الثاني المفتوح العضوية للجنة الممثلين الدائمين مواعيد  -9
 . وجدول أعماله المؤقت

 انتخاب أعضاء المكتب. -10
 الختامية الوثائقاعتماد 

 مسائل أخرى.  -11
 اختتام الدورة. -12

 

     
 


