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 حجدول األعمال المؤقت المشرو 
 1البند 

 دورةافتتاح ال
حل مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة  73/239قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها  -1

للمستوطنات البشرية )موئل األمم المتحدة( بوصفه هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة واالستعاضة عنه بجمعية موئل 
وقررت أيضًا أن   .ية )جمعية موئل األمم المتحدة(األمم المتحدة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر 

 .2019ُتعقد الدورة األولى لجمعية موئل األمم المتحدة في أيار/مايو 
وفي القرار نفسه، رحبت الجمعية العامة بتقرير الفريق العامل المفتوح العضوية الذي أنشأه رئيس لجنة   -2

، وأيدت استنتاجاته وتوصياته 72/226عماًل بقرار الجمعية العامة الممثلين الدائمين لدى موئل األمم المتحدة، 
وتدعو تلك النتائج والتوصيات، التي أحالها األمين العام إلى   .المتعلقة بتغيير هيكل اإلدارة في موئل األمم المتحدة

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

وبناًء على ذلك، عقدت الدورة األولى لجمعية موئل األمم المتحدة بمقر برنامج األمم المتحدة للمستوطنات  -3
 .2019أيار/مايو  31إلى  27البشرية في نيروبي في الفترة من 

 ي ــلــداخــا الــهــامــظــن، 1/1ا ــررهــقــي مــدة، فــحــتـمــم الــل األمــوئــة مــيــعــمــدت جــمــتــدورة، اعــك الــلــوفي ت -4
(HSP/HA.1/HLS.2) الداخلي، يتعين على لجنة الممثلين الدائمين أن تجتمع، في من النظام  23. ووفقًا للمادة

مداوالت مفتوحة، مرتين كل أربع سنوات: مرًة قبل انعقاد دورة جمعية موئل األمم المتحدة، في إطار التحضير لتلك  
 .الدورة، ومرًة إلجراء استعراض لمنتصف المدة رفيع المستوى 
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 ن الدائمينـثليـمـالم ةـنـجـل

 برنامج األمم المتحدة لدى

 للمستوطنات البشرية
 

لجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج 
 للمستوطنات البشريةاألمم المتحدة 

 ةـويـوح العضـاالجتماع األول المفت
 استعراض منتصف المدة الرفيع المستوى 

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

ل  ـمـة العـطـال وخـدول األعمـافتتاح االجتماع: إقرار ج
لين  ـثـمـة المـنـة للجـويـضـوح العـتـفـاألول الماع ـمـتـلالج

 الدائمين إلجراء استعراض لمنتصف المدة رفيع المستوى 

https://undocs.org/en/A/RES/73/239
https://undocs.org/en/A/RES/73/239
https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-08/hsp_ha.1_hls.2_e.pdf
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عمل األعضاء الخمسة لمكتب لجنة الممثلين الدائمين معًا كنواب من النظام الداخلي، ي  18وعماًل بالمادة   -5
وتجسيدًا للحاجة إلى االنتقال إلى الهيكل اإلداري الجديد لموئل األمم   .إضافيين لمكتب جمعية موئل األمم المتحدة

راض منتصف ب مكتب لجنة الممثلين الدائمين، بصورة استثنائية، للعمل حتى نهاية اجتماع استعالمتحدة، انُتخ  
 .2021المدة الرفيع المستوى للجنة في عام 

من النظام الداخلي لجمعية موئل األمم المتحدة، ُيطبق النظام الداخلي    29وباإلشارة إلى أنه عماًل بالمادة   -6
لجمعية موئل األمم المتحدة، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال، على جميع األجهزة العاملة فيما بين الدورات 

من النظام   23تي ليس لها نظام داخلي خاص بها، أوصى مكتب لجنة الممثلين الدائمين، مسترشدًا بالمادة ال
، بأن ُيعَقد اجتماع استعراض منتصف 2019تشرين األول/أكتوبر  1الداخلي، في اجتماعه األول، الذي عقد في 

 .2021المدة الرفيع المستوى للجنة الممثلين الدائمين في حزيران/يونيه 
للتحضير   2021شباط/فبراير    24و  2020كانون األول/ديسمبر    8وفي وقت الحق، اجتمع المكتب في   -7

الجتماع استعراض منتصف المدة الرفيع المستوى للجنة الممثلين الدائمين وأوصى بأن يعقد االجتماع من يوم 
نحو سنتين تقريبًا من الدورة األولى  ، أي بعد 2021تموز/يوليه  1حزيران/يونيه إلى يوم الخميس  29الثالثاء 

لشعبة خدمات   2021لجمعية موئل األمم المتحدة، وكذلك بسبب توافر تلك المواعيد في جدول اجتماعات عام 
 .المؤتمرات في مكتب األمم المتحدة في نيروبي

، على النحو الذي أوصى به مكتب لجنة الممثلين الدائمين في اجتماعه جدول األعمال المؤقتويرد  -8
 . HSP/OECPR.2021/1، في الوثيقة 2021شباط/فبراير  24المعقود في 

وفي إطار هذا البند، سيعلن الرئيس افتتاح أول استعراض لمنتصف المدة رفيع المستوى للجنة الممثلين  -9
 .والت الدورةالدائمين، ويحدد الخطوط العريضة لبروتوك

من النظام الداخلي لجمعية موئل األمم المتحدة، تتألف لجنة الممثلين الدائمين من  23وعماًل بالمادة  -10
جميع الممثلين الدائمين للدول األعضاء في األمم المتحدة وأعضاء الوكاالت المتخصصة المعتمدة لدى موئل األمم 

على التوزيع الجغرافي ألعضاء مكتب لجنة الممثلين الدائمين الذين انتخبتهم جمعية  هناويمكن االطالع  .المتحدة
 .موئل األمم المتحدة في دورتها األولى

 .اإلجراء: افتتاح الدورة من جانب رئيس لجنة الممثلين الدائمين
 المسائل التنظيمية )أ( 

  في إطار هذا البند الفرعي، سيقترح الرئيس أن تعمل اللجنة لمدة ست ساعات تقريبًا في اليوم من الساعة  -11
)بتوقيت نيروبي )التوقيت العالمي المنسق    17:00إلى الساعة    14:00ومن الساعة  12:00إلى الساعة    09:00

 .((، مع توفير الترجمة الشفوية باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة3+ 
 .بما في ذلك المسائل ذات الصلة بخدمات الترجمة الشفوية ،اإلجراء: إحاطة بشأن المسائل التنظيمية

 الوثائق
 . (HSP/OECPR.2021/1/Add.1)جدول األعمال المؤقت المشروح  

إقرار جدول األعمال وخطة العمل لالجتماع األول المفتوح العضوية للجنة الممثلين الدائمين إلجراء استعراض   )ب(
 لمنتصف المدة رفيع المستوى 

 وارد في الوثيقةــاع الــمــالجتــا لــهــالــمــدول أعــي جــة فــنــجــلــر الــظــنــتــي، ســرعــفــد الــنــبــذا الــار هــي إطــف -12
HSP/OECPR.2021/1 ويرد تنظيم األعمال  .وستبت اللجنة أيضًا في تنظيم أعمالها بخصوص االجتماع .وتقره

 .المقترح والجدول الزمني للدورة في مرفق هذه الوثيقة
  .ألول استعراض لمنتصف المدة رفيع المستوى للجنةاإلجراء: إقرار جدول األعمال وخطة العمل 

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/08/hsp-eb-2020-19_-_provisional_agenda.pdf
https://unhabitat.org/governance/committee-of-permanent-representatives
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 الوثائق
 . (HSP/OECPR.2021/1)جدول األعمال المؤقت 

 . (HSP/OECPR.2021/1/Add.1/Rev.1)جدول األعمال المؤقت المشروح  
الرفيع قائمة وثائق االجتماع األول المفتوح العضوية للجنة الممثلين الدائمين: اجتماع استعراض منتصف المدة 

 . (HSP/OECPR.2021/INF/1) المستوى 
 2البند 

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

)و( من النظام الداخلي، اعتمدت جمعية موئل األمم المتحدة، في دورتها األولى، القرار   2وفقًا للمادة  -13
، الذي وافقت بموجبه على الخطة  2023-2020الخطة االستراتيجية لموئل األمم المتحدة للفترة بشأن  1/1

 .االستراتيجية وواءمت دورتها مع الدورة الرباعية السنوات لجمعية موئل األمم المتحدة
على ذلك، سيتم إطالع اللجنة على التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية لبرنامج األمم   وبناءً  -14

وتشمل تلك الوثائق، التي    .وعلى الوثائق ذات الصلة بهذا التقدم  2023- 2020المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة  
،  2020التنفيذي في دورته الثانية لعام  ووافق عليها المجلس 1/1طلبتها جمعية موئل األمم المتحدة في قرارها 

، إطار النتائج؛ واستراتيجية اإلبالغ باآلثار؛ 2020تشرين األول/أكتوبر  29إلى  27المعقودة في الفترة من 
 واستراتيجية الشراكات؛ وتصنيف احتياجات المستوطنات البشرية؛ وإطار المساءلة؛ واستراتيجية حشد الموارد. 

- 2020اللجنة تقريرًا عن استعراض منتصف المدة لتنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة وستقدم األمانة إلى  -15
سيركز على نهج التنفيذ المتكامل لمجاالت التغيير األربعة وعلى الدروس المستفادة والمعارف المكتسبة من    2023

لتقرير تقييم  2022المقررة لعام كما سُتطل ع المديرة التنفيذية اللجنة على األعمال التحضيرية  .التنفيذ حتى اآلن
 .منتصف المدة بشأن تنفيذ الخطة االستراتيجية

كانون األول/ديسمبر  31في  2023-2020انتهت السنة األولى من تنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة  -16
بشأن تنفيذ  2020دعى اللجنة في إطار هذا البند إلى النظر في التقرير السنوي لعام على ذلك، ستُ  وبناءً  .2020

 .في إطار استعراض منتصف المدة  2023-2020الخطة االستراتيجية للفترة 
ع المديرة التنفيذية اللجنة أيضًا على االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات وستطل   -17

، وعلى  75/233ي قرارها لألنشطة التنفيذية من أجل تنمية منظومة األمم المتحدة، الذي اعتمدته الجمعية العامة ف
 .الفرص المتاحة لموئل األمم المتحدة لضمان تنفيذه تنفيذًا فعااًل في إطار الخطة االستراتيجية الحالية

- 2020االستراتيجية للفترة اإلجراء: معلومات مستكملة من المديرة التنفيذية عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة 
ب اللجنة في أن تحيط علماً بالمعلومات المستكملة التي تقدمها المديرة التنفيذية، بما يليها مناقشة. وقد ترغ 2023

في ذلك الدروس المستفادة والمعارف المكتسبة، وبالوثائق ذات الصلة، وأن تضع توصيات أخرى التخاذ إجراءات 
 .الخطة االستراتيجيةمتابعة لما تبقى من فترة 

عن تنفيذ الخطة االستراتيجية لبرنامج   2020اإلجراء: قد ترغب اللجنة أيضاً في اإلحاطة علماً بالتقرير السنوي لعام  
 .2023- 2020األمم المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة 

 الوثائق
 2023-2020م المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة ــج األمــامــرنــبــة لــيــجــيــراتــتــة االســطــخــأن الــشــب 1/1رار ــالق

.(HSP/HA.1/Res.1)  

https://undocs.org/en/A/RES/75/233
https://undocs.org/en/A/RES/75/233
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تقرير بشأن استعراض منتصف المدة لتنفيذ الخطة االستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة 
2020-2023 (HSP/OECPR.2021/2) . 

تنفيذ الخطة االستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة عن    2020التقرير المرحلي السنوي لعام  
 . (HSP/OECPR.2021/INF/2)  )ملخص( 2020-2023

 3البند 
 التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة

 الخطة الحضرية الجديدةإعداد التقرير الرباعي السنوات الذي يصدره األمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ  )أ( 
)ز( من النظام الداخلي لجمعية موئل األمم المتحدة، ستقدم المديرة  2بموجب هذا البند وعماًل بالمادة  -18

التنفيذية إلى اللجنة استعراضًا مؤقتًا للعمل الجاري تحضيرًا للطبعة الثانية من التقرير الرباعي السنوات الذي يقدمه 
م إلى الجمعية العامة  األمين العام عن  التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، الذي من المقرر أن ُيقدَّ

ويجري االضطالع بهذا العمل وفقًا لدور موئل األمم المتحدة كمركز تنسيق للتحضر المستدام   .2022في عام 
، من أجل تنفيذ ورصد الخطة الحضرية  والمستوطنات البشرية، بالتعاون مع كيانات أخرى في منظومة األمم المتحدة

 .256/ 71الجديدة، على النحو الذي صدقت عليه الجمعية العامة في قرارها 
اإلجراء: معلومات مستكملة من المديرة التنفيذية عن التقدم المحرز في إعداد التقرير الرباعي السنوات الذي يصدره 

الخطة الحضرية الجديدة، يليها مناقشة. وقد يرغب المجلس التنفيذي في األمين العام بشأن التقدم المحرز في تنفيذ  
 .أن يحيط علماً بالمعلومات المستكملة المقدمة من المديرة التنفيذية وأن يضع توصيات أخرى إلجراءات المتابعة

 الوثائق
ن العام عن التقدم المحرز  تقرير بشأن المعلومات المستكملة عن إعداد التقرير الرباعي السنوات الذي يصدره األمي

 . (HSP/OECPR.2021/3)في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة 
 تنفيذ اإلعالن الوزاري الذي اعتمدته جمعية موئل األمم المتحدة في دورتها األولى )ب(

تشرين  1في إطار هذا البند الفرعي، وبعد التوصية التي قدمها المكتب في اجتماعه األول، المعقود في  -19
، ستقوم المديرة التنفيذية بإحاطة اللجنة علمًا بالتقدم الذي أحرزه موئل األمم المتحدة والدول  2019األول/أكتوبر 

من أجل تحسين نوعية الحياة في المدن والمجتمعات االبتكار ’’األعضاء بشأن تنفيذ اإلعالن الوزاري المعنون 
، الذي اعتمدته جمعية ‘‘المحلية: التعجيل بتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 .موئل األمم المتحدة في دورتها األولى
 . للنظر فيه ض تقرير المديرة التنفيذية عن تنفيذ اإلعالن الوزاري على اللجنةسُيعرَ و  -20
جرى أيضًا حوار بين الحكومات الوطنية والحكومات دون الوطنية وشركاء في إطار هذا البند الفرعي، سيُ و  -21

 .خطة الموئل اآلخرين بشأن تنفيذ اإلعالن الوزاري 
يليها مناقشة وحوار.    ،اإلجراء: معلومات مستكملة من المديرة التنفيذية عن التقدم المحرز في تنفيذ اإلعالن الوزاري 

وقد ترغب اللجنة في أن تحيط علمًا بالمعلومات المستكملة المقدمة من المديرة التنفيذية والحكومات الوطنية 
 .والحكومات دون الوطنية والشركاء اآلخرين في خطة الموئل وأن تضع توصيات أخرى التخاذ إجراءات المتابعة

 الوثائق
 . (HSP/HA.1/HLS.1)جمعية موئل األمم المتحدة في دورتها األولى  اإلعالن الوزاري الذي اعتمدته

 ىــا األولــهــي دورتــدة فــحــتــمــم الــل األمــوئــة مــيــعــمــه جــدتــمــتــذي اعــوزاري الــالن الــذ اإلعــيــفــنــن تــر عــريــقــت
(HSP/OECPR.2021/INF/3).  
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 المستوى لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدةاجتماع رفيع  )ج( 
ع المديرة التنفيذية اللجنة على حالة األعمال التحضيرية لالجتماع الرفيع في إطار هذا البند الفرعي، ستطل   -22

ة والسبعين المستوى للجمعية العامة بشأن استعراض تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، المقرر عقده خالل الدورة السادس
وستراعي اإلحاطُة التقريَر الرباعي السنوات الذي يقدمه األمين العام عن التقدم   .2022للجمعية العامة في عام 

من قرار الجمعية   17بالفقرة  المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، المقرر تقديمه إلى الجمعية العامة عمالً 
ات األمم المتحدة بشأن المستوطنات البشرية واإلسكان والتنمية الحضرية  بشأن تنفيذ نتائج مؤتمر  75/224العامة 

 .المستدامة وتعزيز موئل األمم المتحدة
اإلجراء: معلومات مستكملة من المديرة التنفيذية عن الخطوات التي اتخذها موئل األمم المتحدة إلشراك الدول  

المعنية في الخطة الحضرية الجديدة في التحضير لالجتماع الرفيع األعضاء ومنظومة األمم المتحدة وسائر الجهات  
 .المستوى لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة

 الوثائق
بشأن تنفيذ نتائج مؤتمري األمم المتحدة للمستوطنات البشرية واإلسكان    224/ 75قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  

 .للمستوطنات البشرية )موئل األمم المتحدة(وتعزيز برنامج األمم المتحدة والتنمية الحضرية المستدامة 
 4البند 

 التقدم المحرز في تنفيذ المقررات والقرارات التي اعتمدتها جمعية موئل األمم المتحدة في دورتها األولى 
القرارات والمقررات التي اعتمدتها جمعية م المديرة التنفيذية إحاطة عن حالة تنفيذ  في إطار هذا البند، ستقد    -23

المتعلق بالمبادئ التوجيهية على نطاق منظومة األمم  1/2موئل األمم المتحدة في دورتها األولى، وهي القرار 
بشأن تعزيز بناء القدرات من أجل تنفيذ الخطة    1/3المتحدة بشأن المدن والمستوطنات البشرية األكثر أمانًا؛ والقرار  

بشأن تحقيق المساواة بين  1/4؛ والقرار 2030الجديدة واألبعاد الحضرية لخطة التنمية المستدامة لعام  الحضرية 
الجنسين عن طريق عمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية من أجل دعم إيجاد مدن ومستوطنات بشرية 

الريفية من أجل  -تعزيز الروابط الحضرية بشأن 5/ 1شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة؛ والقرار 
بشأن ترتيبات االنتقال إلى هيكل إداري جديد لبرنامج   1/3الحضرنة والمستوطنات البشرية المستدامة؛ والمقرر 

 . األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
وقد ترغب اللجنة في أن تحيط علماً بإحاطة  .اإلجراء: اإلحاطة التي تقدمها المديرة التنفيذية والمناقشة بهذا الصدد

 .المديرة التنفيذية وبالوثائق ذات الصلة، وأن تقدم توصيات أخرى إلجراءات المتابعة
 الوثائق

تقرير المديرة التنفيذية عن حالة تنفيذ القرارات والمقررات التي اعتمدتها جمعية موئل األمم المتحدة التابعة لبرنامج 
 . (HSP/OECPR.2021/4)مستوطنات البشرية في دورتها األولى األمم المتحدة لل

 5البند 
تقرير المديرة التنفيذية عن تنفيذ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية لخطة االستجابة لمرض  

 (19-فيروس كورونا )كوفيد 
استجابة موئل األمم المتحدة في إطار هذا البند، ستقوم المديرة التنفيذية باطالع المجلس التنفيذي على  -24

 . (19-لجائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد
 .19- اإلجراء: إحاطة تقدمها المديرة التنفيذية بشأن التقدم المحرز في تنفيذ استجابة موئل األمم المتحدة لجائحة كوفيد

ن تقدم توصيات أخرى  وقد ترغب اللجنة في أن تحيط علمًا بإحاطة المديرة التنفيذية وبالوثائق ذات الصلة، وأ 
  .إلجراءات المتابعة
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 الوثائق
تقرير المديرة التنفيذية عن تنفيذ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية لخطة االستجابة لمرض فيروس كورونا 

 . (HSP/OECPR.2021/5)(  19-)كوفيد
 6البند 

 األعمال التحضيرية للدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي
ع المديرة التنفيذية اللجنة على حالة األعمال التحضيرية للدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري ستطل   -25

 . 2022العالمي، المقرر عقدها في كاتوفيتشي، بولندا، في عام 
 .اإلجراء: إحاطة تقدمها المديرة التنفيذية بشأن األعمال التحضيرية للدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي

وقد ترغب اللجنة في أن تحيط علمًا بإحاطة المديرة التنفيذية وبالوثائق ذات الصلة، وأن تقدم توصيات أخرى  
 .إلجراءات المتابعة

 الوثائق
 . (HSP/OECPR.2021/6)تقرير المديرة التنفيذية عن الدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي 

 7البند 
لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية مع عملية االستعراض الشامل مواءمة دورات التخطيط 

 جرى كل أربع سنوات للسياسات التي ت  
، الذي اعتمدته جمعية موئل األمم المتحدة في دورتها 3/ 1من المقرر  2في إطار هذا البند ووفقًا للفقرة  -26

السيناريوهات الزمنية لتحقيق مواءمة دورات التخطيط لموئل ع المديرة التنفيذية اللجنة على مختلف األولى، ستطل  
وستشير المديرة التنفيذية إلى   .األمم المتحدة مع عملية االستعراض الشامل للسياسات التي تجري كل أربع سنوات

 . أن المجلس التنفيذي قد بدأ أيضًا مناقشات بشأن المواءمة
ن مواءمة دورات التخطيط لموئل األمم المتحدة مع عملية االستعراض اإلجراء: إحاطة تقدمها المديرة التنفيذية بشأ

وقد ترغب اللجنة في أن تأخذ علماً باإلحاطة وبالوثائق ذات الصلة    .الشامل للسياسات التي تجري كل أربع سنوات
وصياغة توصيات أخرى التخاذ إجراءات المتابعة، بما في ذلك تقديم المزيد من التوجيه إلى جمعية موئل األمم 

 .المتحدة بشأن هذه المسألة
 الوثائق

لموئل األمم المتحدة مع عملية االستعراض الشامل   مذكرة من األمانة بشأن التقرير المتعلق بمواءمة دورات التخطيط
 . (HSP/OECPR.2021/INF/4)للسياسات التي تجري كل أربع سنوات 

 8البند 
 استعراض جدول األعمال المؤقت للدورة الثانية لجمعية موئل األمم المتحدة

لجمعية موئل األمم المتحدة، في إطار هذا البند، ستستعرض اللجنة جدول األعمال المؤقت للدورة الثانية  -27
بشأن ترتيبات االنتقال إلى هيكل  1/3من المقرر  7، على النحو المبين في الفقرة 2023المقرر عقدها في عام 

 .اإلدارة الجديد لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الذي اعتمدته جمعية موئل األمم المتحدة في دورتها األولى
 .جدول األعمال المؤقت لجمعية موئل األمم المتحدة في دورتها الثانية اإلجراء: استعراض

 الوثائق
وكجزء من مشروع  1/3سيوصي المكتب بإصدار وثيقة أثناء الدورة استنادًا إلى مقرر جمعية موئل األمم المتحدة 

  . نتائج اجتماع اللجنة الستعراض منتصف المدة الرفيع المستوى 
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 9البند 
 االجتماع الثاني المفتوح العضوية للجنة الممثلين الدائمين وجدول أعماله المؤقت مواعيد 

من النظام الداخلي لجمعية موئل األمم المتحدة، ستقوم اللجنة   23في إطار هذا البند، وتمشيًا مع المادة  -28
ة لجمعية موئل األمم باستعراض واعتماد جدول أعمال مؤقت الجتماعها المفتوح العضوية استعدادًا للدورة الثاني

 .، وستبت في مواعيد ذلك االجتماع التحضيري وترتيباته األخرى 2023المتحدة، المقرر عقدها في حزيران/يونيه 
 .ويمكن للمكتب أن يوصي بجدول األعمال المؤقت كوثيقة تصدر أثناء الدورة لكي تنظر فيها اللجنة

المفتوح العضوية للجنة وفي إمكان اعتماده استعدادًا للدورة  اإلجراء: النظر في جدول األعمال المؤقت لالجتماع 
 .الثانية لجمعية موئل األمم المتحدة

 الوثائق
سيوصي المكتب بإصدار وثيقة أثناء الدورة بشأن مواعيد االجتماع المفتوح العضوية وجدول أعماله المؤقت استعدادًا 

 .للدورة الثانية لجمعية موئل األمم المتحدة
 10البند 

 انتخاب أعضاء المكتب
من النظام الداخلي لجمعية موئل األمم المتحدة، ستنتخب لجنة   27في إطار هذا البند، وعماًل بالمادة  -29

الممثلين الدائمين أعضاء مكتبها، الذي يتألف من رئيس وثالثة نواب للرئيس ومقرر، مع مراعاة الحاجة إلى ضمان  
 .عند نهاية االجتماع ،ومدتها سنتان  ،أ فترة والية أعضاء المكتب الجددوستبد .التمثيل الجغرافي العادل

 .2023- 2021وسيتولى رئيس لجنة الممثلين الدائمين قيادة عملية انتخاب أعضاء المكتب الجدد للفترة  -30
 :2023-2021وفيما يلي التشكيل المتوقع لمكتب لجنة الممثلين الدائمين للفترة  -31

 أوروبا الغربية ودول أخرى دول    :الرئيس
 الدول األفريقية  :نائب الرئيس

 دول آسيا والمحيط الهادئ  نائب الرئيس:
 دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي نائب الرئيس: 

 دول أوروبا الشرقية    :المقرر
 .قد ترغب لجنة الممثلين الدائمين أيضًا في اعتماد نتائج االجتماع -32

 .اإلجراء: انتخاب أعضاء مكتب لجنة الممثلين الدائمين )تدبير إجرائي(
 .اإلجراء: اعتماد نتائج االجتماع

 الوثائق
إخطار المديرة التنفيذية باالجتماع األول المفتوح العضوية للجنة الممثلين الدائمين لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات 

 .ستوى البشرية: استعراض منتصف المدة رفيع الم
 . (HSP/HA.1/HLS.2)النظام الداخلي لجمعية موئل األمم المتحدة 

  ، بما في ذلك بشأن مواعيد االجتماع المفتوح العضوية وجدول أعماله المؤقت ،سيقدم المكتب توصيات أثناء الدورة
 .استعدادًا للدورة الثانية لجمعية موئل األمم المتحدة

سيوصي المكتب بإصدار وثيقة أثناء الدورة بشأن مشروع نتائج اجتماع استعراض منتصف المدة الرفيع المستوى  
 . للجنة
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 11البند 
 مسائل أخرى 
على الرغم    اد أنها تستدعي اهتمامهالممثلين الدائمين في أي مسائل ُيعتقَ   نظر لجنةتفي إطار هذا البند، س -33

 .من عدم إدراجها في إطار أي بند محدد من بنود جدول األعمال
 12البند 

 دورةاختتام ال
الرفيع المستوى من المتوقع أن تختتم لجنة الممثلين الدائمين أعمال اجتماعها الستعراض منتصف المدة  -34

 .2021تموز/يوليه  1يوم الخميس  17:00بحلول الساعة  
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 المرفق
التنظيم المقترح للعمل والجدول الزمني الجتماع استعراض منتصف المدة الرفيع المستوى للجنة الممثلين 

 2021تموز/يوليه  1-حزيران/يونيه 29الدائمين لدى موئل األمم المتحدة، 
 بند جدول األعمال الوقت  اليوم/التاريخ

 الثالثاء، 
 2021حزيران/يونيه  29

 افتتاح االجتماع: -1 صباحاً 
 المسائل التنظيمية )أ(

قرار جدول األعمال وخطة العمل لالجتماع األول المفتوح إ )ب(
العضوية للجنة الممثلين الدائمين إلجراء استعراض لمنتصف  

 المدة رفيع المستوى 
 اإلقليميةالبيانات 

استعراض منتصف المدة لتنفيذ الخطة االستراتيجية لموئل األمم المتحدة   -2
 2023–2020للفترة 

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

 التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة 
تنفيذ اإلعالن الوزاري الذي اعتمدته جمعية موئل األمم المتحدة  )ب(

 في دورتها األولى
اجتماع رفيع المستوى لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة   ج()

 الحضرية الجديدة 
 لبيانات الوطنيةا

 ، األربعاء
 2021حزيران/يونيه  30

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

للمستوطنات  تقرير المديرة التنفيذية عن تنفيذ برنامج األمم المتحدة -5
 (19-البشرية لخطة االستجابة لمرض فيروس كورونا )كوفيد

 حوار بشأن مواضيع مختارة مساءً 
 التشاور بشأن مشاريع الوثائق الختامية

 ، الخميس
 2021تموز/يوليه   1

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

 عملية االستعراض الشامل للسياسات التي تجرى كل أربع سنوات
 التشاور بشأن مشاريع الوثائق الختامية

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

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

 انتخاب أعضاء المكتب -10
 اعتماد الوثائق الختامية

 مسائل أخرى  -11
 اختتام الدورة -12

_____________ 


