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 نـــميـدائـين الـة الممثلـلجن
 برنامج األمم المتحدة لدى

  للمستوطنات البشرية

لجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج 
 البشرية األمم المتحدة للمستوطنات  

 االجتماع األول المفتوح العضوية
 استعراض منتصف المدة الرفيع المستوى 

 2021تموز/يوليه  1-حزيران/يونيه  29 نيروبي،
 *من جدول األعمال المؤقت)ب(  1 البند

افتتـــاح االجتمـــاعر جدرا  جـــدول األ مـــال و  ـــة العمـــ  
ــويــــة للجنــــة الممثلين لالجتمــــاع األول المفتوح  العضـــــــ

 الدائمين إلجراء استعراض لمنتصف المدة  فيع المستوى 

 (1)جدول األ مال المؤدت

 :افتتاح االجتماع -1
 المسائل التنظيمية؛ ( أ)
إقرار جدول األعمال وخطة العمل لالجتماع األول المفتوح العضوية للجنة الممثلين الدائمين إلجراء  (ب)

 .المستوى استعراض لمنتصف المدة رفيع 
استعراض منتصف المدة لتنفيذ الخطة االستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة  -2

2020–2023. 
 :التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة -3

الحضرية إعداد التقرير الرباعي السنوات الذي يصدره األمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة   ( أ)
 الجديدة؛ 

 تنفيذ اإلعالن الوزاري الذي اعتمدته جمعية موئل األمم المتحدة في دورتها األولى؛ (ب)
 .اجتماع رفيع المستوى لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة (ج)

 .ها األولىالتقدم المحرز في تنفيذ المقررات والقرارات التي اعتمدتها جمعية موئل األمم المتحدة في دورت -4
تقرير المديرة التنفيذية عن تنفيذ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية لخطة االستجابة لمرض فيروس   -5

 (. 19-كورونا )كوفيد
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بجدول األعمال المؤقت هذا استنادًا إلى أعمال  ، 2020كانون األول/ديسمبر  8أوصى مكتب لجنة الممثلين الدائمين، في اجتماعه المعقود في   (1)
، وعلى ضوء الحاجة إلى إجراء مراجعة في منتصف المدة لتنفيذ المقررات  2019جمعية موئل األمم المتحدة في دورتها األولى، التي ُعقدت في أيار/مايو  

 .2021شباط/فبراير  24مال المؤقت في اجتماعه المعقود في وأكد المكتب مجددًا جدول األع .والقرارات التي اعتمدتها الجمعية في تلك الدورة
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 .األعمال التحضيرية للدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي -6
البشرية مع عملية االستعراض الشامل للسياسات مواءمة دورات التخطيط لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات   -7

 .التي تجرى كل أربع سنوات
 .جدول األعمال المؤقت للدورة الثانية لجمعية موئل األمم المتحدةاستعراض  -8
 .مواعيد االجتماع الثاني المفتوح العضوية للجنة الممثلين الدائمين وجدول أعماله المؤقت -9

 .انتخاب أعضاء المكتب -10
 .مسائل أخرى  -11
 .جتماعاختتام اال -12

_____________ 


