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 ن ـــميـدائـين 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،

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

 افتتاح االجتماع -أوالا 

أوصى مكتب لجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم المتحدة(،   -1
، بأن ُيعقد 2019األول/أكتوبر  تشرين    1من النظام الداخلي، في اجتماعه األول، المنعقد في    23مسترشدًا بالمادة  

االجتماع األول المفتوح العضوية للجنة الممثلين الدائمين إلجراء استعراض لمنتصف المدة رفيع المستوى في  
شباط/فبراير  24و 2020كانون األول/ديسمبر  8. وفي وقت الحق، اجتمع المكتب في 2021حزيران/يونيه 

د االجتماع في نيروبي وعبر اإلنترنت في الفترة من الثالثاء للتحضير لالجتماع، وأوصى بأن ُيعق 2021
 . 2021تموز/يوليه  1حزيران/يونيه إلى الخميس  29
وبناًء على ذلك، افتتح رئيس اللجنة، السيد بيين روسوم، الممثل الدائم إلريتريا لدى موئل األمم المتحدة،  -2

ن لدى موئل األمم المتحدة إلجراء استعراض لمنتصف المدة االجتماع األول المفتوح العضوية للجنة الممثلين الدائمي
حزيران/يونيه  29( يوم الثالثاء 3صباحًا )بتوقيت نيروبي، التوقيت العالمي المنسق +  9رفيع المستوى في الساعة  

 ، ورحب بالمشاركين في االجتماع.2021
مكتب األمم المتحدة في نيروبي؛ والسيدة وأدلت ببيانات افتتاحية السيدة زينب حوا بانغورا، المديرة العامة ل -3

ميمونة محمد شريف، المديرة التنفيذية لموئل األمم المتحدة؛ والسيد فولكان بوزكير، رئيس الدورة الخامسة والسبعين  
ني، للجمعية العامة لألمم المتحدة؛ والسيدة مارثا دلغادو بيرالتا، رئيسة جمعية موئل األمم المتحدة؛ والسيدة فريدة كارو 

 أمينة مجلس الوزراء، وزارة األراضي والتخطيط العمراني، كينيا، نيابة عن السيد أوهورو كينياتا، رئيس كينيا.
 المسائل التنظيمية -ألف

 قدم الرئيس ملخصًا للترتيبات التنظيمية لالجتماع الحالي.  -4
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العضوية للجنة الممثلين الدائمين إلجراء استعراض  إقرار جدول األعمال وخطة العمل لالجتماع األول المفتوح  -باء
 لمنتصف المدة رفيع المستوى 

اعتمدت لجنة الممثلين الدائمين جدول أعمال اجتماعها األول المفتوح العضوية إلجراء استعراض لمنتصف   -5
وجدول األعمال المؤقت  (HSP/OECPR.2021/1)المدة رفيع المستوى على أساس جدول األعمال المؤقت 

 :، على النحو التالي(HSP/OECPR.2021/1/Add.1/Rev.1)لمشروح ا
 افتتاح االجتماع: -1

 المسائل التنظيمية؛ ( أ)
إقرار جدول األعمال وخطة العمل لالجتماع األول المفتوح العضوية للجنة الممثلين الدائمين   (ب)

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

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

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

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

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

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

 .األعمال التحضيرية للدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي -6
مل مواءمة دورات التخطيط لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية مع عملية االستعراض الشا -7

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

 انتخاب أعضاء المكتب. -10
 مسائل أخرى. -11
 اختتام االجتماع. -12

الممثلين الدائمين على خطة العمل وتنظيم العمل لالجتماع األول المفتوح العضوية للجنة  وافقت لجنة  -6
الممثلين الدائمين إلجراء استعراض لمنتصف المدة رفيع المستوى، بما في ذلك ترتيبات إجراء مشاورات غير رسمية 

زه الرئيس. واتفقت اللجنة أيضًا على  بشأن مشاريع النتائج والنظر رسميًا في بنود العتمادها، على النحو الذي أوج
أن تترأس المشاورات غير الرسمية بشأن مشاريع المقررات السيدة سقلين سيداه، الممثلة الدائمة لباكستان لدى موئل  

 األمم المتحدة، يساعدها نائبا الرئيس، ممثال كوستاريكا وصربيا.
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، متحدثًا باسم مجموعة  ممثل مالوي  ميةوعقب اعتماد جدول األعمال وخطة العمل، أدلى ببيانات إقلي -7
ممثل االتحاد األوروبي، متحدثًا باسم االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه، مع تأييد صربيا و والصين؛  77 ـــال

ممثل األرجنتين، متحدثًا باسم دول أمريكا و ممثل جنوب السودان، متحدثًا باسم الدول األفريقية؛ و وأوكرانيا للبيان؛ 
طانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، متحدثًا باسم دول الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ وممثل المملكة المتحدة لبري

 أوروبا الغربية ودول أخرى.
مان، ومصر، ومالوي، والواليات المتحدة وأدلى ببيانات وطنية ممثلو إيطاليا، وتركيا، وسويسرا، وعُ  -8

 األمريكية.
، متحدثًا أيضًا  جنوب السودان، و مصر، و كوستاريكاو  ،كولومبيا، و وأدلى ببيانات إضافية ممثلو الجزائر -9

 وسويسرا وزمبابوي. وردت المديرة التنفيذية وممثلو األمانة على المسائل المثارة. ،باسم الدول األفريقية
وأنغوال، األرجنتين، واألردن، االتحاد الروسي، التالية:  71 ــاالجتماع ممثلو الدول األعضاء الـوحضر  -10

اإلسالمية(، وإيطاليا،  - وإيران )جمهورية، وألمانيا، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأوكرانياوإسبانيا، وإثيوبيا، وإريتريا، 
تركيا، و وتايلند،  وبلجيكا، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو،  وبولندا،  وبنغالديش،  والبرتغال،  والبرازيل،  والبحرين،  وباكستان،  

وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجزر القمر، وجمهورية تنزانيا المتحدة،  الجزائر،  و والجبل األسود،  تونس،  و تشيكيا،  و 
وسويسرا، ، ، والسودان، والسويدوالسنغالالسلفادور، و  ،وزامبيا، وزمبابوي ورواندا،  وجنوب السودان، وجنوب أفريقيا، 

كولومبيا، و وكندا، وكوستاريكا،  وفرنسا، وفنلندا، والكاميرون،  مان،  وعُ العراق،  و   وشيلي، وصربيا، والصين،وسيراليون،  
والمملكة المتحدة   ،المملكة العربية السعوديةو والمكسيك، ومالوي،  والمغرب،  ومصر  ماليزيا،  و وليبيا،  وقطر،    وكينيا،

وهولندا، والواليات المتحدة  ،الهندو ونيجيريا، النمسا، و والنرويج، وموريشيوس، وأيرلندا الشمالية، ى لبريطانيا العظم
 .والياباناألمريكية، 

 وحضر االجتماع أيضًا بصفة مراقب: دولة فلسطين.  -11

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

لفت الرئيس، في معرض عرضه لهذا البند، االنتباه إلى تقرير المديرة التنفيذية عن استعراض منتصف   -12
ومذكرة  ،( HSP/OECPR.2021/2) 2023-2020المدة لتنفيذ الخطة االستراتيجية لموئل األمم المتحدة للفترة 

الستراتيجية لموئل األمم المتحدة للفترة بشأن تنفيذ الخطة ا  2020األمانة بشأن موجز التقرير المرحلي السنوي لعام  
2020-2023 (HSP/OECPR.2021/INF/2) بشأن تنفيذ الخطة  2020، والتقرير المرحلي السنوي لعام

 . 2023-2020االستراتيجية لموئل األمم المتحدة للفترة 
منتصف المدة  وقدمت المديرة التنفيذية إحاطة بشأن هذا البند، وقدم ممثل األمانة عرضًا عن استعراض  -13

 لتنفيذ الخطة االستراتيجية.
وعقب اإلحاطة والعرض، أدلى ببيانات ممثلو ألمانيا، والبرازيل، وزمبابوي، وسويسرا، وصربيا، وكوستاريكا،  -14

 وكولومبيا، وكينيا، وماليزيا، ومصر. وردت المديرة التنفيذية وممثلو األمانة على المسائل المثارة.
ومــــــذكرة األمــــــانــــــة  ،(HSP/OECPR.2021/2)وأحــــــاطــــــت اللجنــــــة علمــــــًا بتقرير المــــــديرة التنفيــــــذيــــــة   -15

(HSP/OECPR.2021/INF/2)،  2020والتقرير المرحلي السنوي لعام. 
وأحاطت اللجنة علمًا باإلحاطة التي قدمتها المديرة التنفيذية بشأن استعراض منتصف المدة لتنفيذ الخطة   -16

 . 2023-2020األمم المتحدة للفترة االستراتيجية لموئل 
بشأن الخطة االستراتيجية  1/1تنفيذ القرار  المتعلقة ب  2021/ 2واعتمدت لجنة الممثلين الدائمين التوصية  -17

 .HSP/OECPR.2021/8. وترد التوصية في الوثيقة  2023-2020لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة  
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 المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدةالتقدم  -ثالثاا 

وجه الرئيس، في معرض عرضه لهذا البند، االنتباه إلى الوثائق ذات الصلة بنظر اللجنة في البنود الفرعية  -18
)أ(، تقرير المديرة التنفيذية عن آخر المستجدات بشأن  3: بالنسبة للبند  من جدول األعمال  )ج( 3)ب( و  3)أ( و 3

ين العام الذي يقدم كل أربع سنوات عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة  إعداد تقرير األم
(HSP/OECPR.2021/3) ب(، تقرير المديرة التنفيذية عن تنفيذ اإلعالن الوزاري الذي اعتمدته   3؛ بالنسبة للبند(

واإلعالن الوزاري لجمعية األمم  (HSP/OECPR.2021/INF3)جمعية األمم المتحدة للموئل في دورتها األولى 
)ج(، قرار   3؛ وكوثيقة معلومات أساسية لمناقشة المادة (HSP/HA.1/HLS.1)المتحدة للموئل في دورتها األولى 

بشأن تنفيذ نتائج مؤتمري األمم المتحدة للمستوطنات البشرية واإلسكان  75/224الجمعية العامة لألمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية )موئل األمم المتحدة(  دامة وتعزيز برنامج األمم المتحدة والتنمية الحضرية المست

(A/RES/75/224) . 

 إعداد التقرير الرباعي السنوات الذي يصدره األمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة -ألف
قدمت المديرة التنفيذية، لدى عرضها البند الفرعي، إحاطة عن العمل الجاري إلعداد التقرير الرباعي  -19

السنوات الذي يصدره األمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة. وقدم ممثل لألمانة عرضًا  
ومصادر البيانات وإطار الرصد والقيود الرئيسية وكيفية دعم  مزيدًا من المعلومات عن المبادئ التوجيهية  يتضمن

 الدول األعضاء للجهود الرامية إلى معالجتها.

 تنفيذ اإلعالن الوزاري الذي اعتمدته جمعية موئل األمم المتحدة في دورتها األولى -باء

موئل األمم المتحدة قدمت المديرة التنفيذية، لدى عرضها البند الفرعي، إحاطة عن التقدم الذي أحرزه  -20
والدول األعضاء في تنفيذ اإلعالن الوزاري الذي اعتمدته جمعية موئل األمم المتحدة في دورتها األولى  

(HSP/HA.1/HLS.1) وقدم ممثل لألمانة عرضًا أبرز فيه التقدم المحرز بشأن االلتزامات األساسية العشرة .
 لإلعالن وقدم توصيات بشأن المضي قدمًا. 

 جتماع الرفيع المستوى لتقييم التقدم المحَرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدةاال -جيم

قدمت المديرة التنفيذية، لدى عرضها البند الفرعي، إحاطة عن حالة األعمال التحضيرية لالجتماع الرفيع   -21
المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، الذي سيعقده رئيس 

. وقدم  75/224من قرار الجمعية العامة  17فقرة الدورة السادسة والسبعين، على النحو المنصوص عليه في ال
المحتملة، وتنظيم العمل، والنتائج المرتقبة  المواعيدممثل لألمانة عرضًا يقدم معلومات إضافية، بما في ذلك 

 لالجتماع والمنتديات التحضيرية اإلقليمية.
 مناقشة هذا البند واستنتاجاته -دال

التي قدمتها المديرة التنفيذية والعروض التي قدمتها األمانة، أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين،   عقب اإلحاطات -22
وألمانيا، وبوركينا فاسو، والسنغال، وفنلندا، وكولومبيا، ومصر. وردت المديرة التنفيذية على التعليقات وأحاطت علمًا  

 بالتعليقات والتوجيهات.
ممثلين الدائمين علمًا بتقارير المديرة التنفيذية عن التقدم المحرز في  وعقب تلك المناقشة، أحاطت لجنة ال -23

وبإعمال اإلعالن الوزاري الذي اعتمدته جمعية موئل   (HSP/OECPR.2021/3) تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة 
والتحديثات ذات الصلة التي قدمتها المديرة  (HSP/OECPR.2021/INF3)األمم المتحدة في دورتها األولى 

 التنفيذية.
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وأحاطت لجنة الممثلين الدائمين علمًا أيضا باإلحاطة التي قدمتها المديرة التنفيذية بشأن األعمال  -24
 التحضيرية لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة.  

بشأن التقرير الرباعي السنوات الذي يصدره األمين  3/ 2021لجنة الممثلين الدائمين التوصية اعتمدت  -25
العام عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، واالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لتقييم التقدم 

منتدى الحضري العالمي. وترد التوصية في  المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، والدورة الحادية عشرة لل
 . HSP/OECPR.2021/8الوثيقة 

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

الرئيس االنتباه إلى تقرير المديرة التنفيذية عن حالة تنفيذ القرارات وجه في معرض عرضه لهذا البند،  -26
 .( HSP/OECPR.2021/4) األولىوالمقررات التي اعتمدتها جمعية األمم المتحدة للموئل في دورتها 

وقدمت المديرة التنفيذية إحاطة بشأن هذا البند، وقدم ممثلو األمانة عرضًا عن التقدم المحرز في تنفيذ  -27
ررات والقرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها األولى، بما في ذلك التقارب مع الخطة االستراتيجية المق

 على المقرر أو القرار، وما يمكن تحقيقه بموارد إضافية.  19-، وتأثير جائحة كوفيد2030-2020للفترة 
التنفيذية بشأن التقدم المحرز في تنفيذ  وأحاطت لجنة الممثلين الدائمين علمًا بتقرير وتحديثات المديرة -28

 . (HSP/OECPR.2021/4)القرارات والمقررات التي اعتمدتها جمعية األمم المتحدة للموئل في دورتها األولى 
بشأن تنفيذ القرارات التي اتخذتها جمعية موئل األمم  1/ 2021واعتمدت لجنة الممثلين الدائمين التوصية  -29

 . HSP/OECPR.2021/8المتحدة في دورتها األولى. وترد التوصية في الوثيقة 

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

 النظر في تقرير المديرة التنفيذية -ألف
إلى تقرير المديرة التنفيذية عن تنفيذ خطة استجابة  في معرض عرضه لهذا البند،  ،لفت الرئيس االنتباه -30

 . ( HSP/OECPR.2021/5)(  19-موئل األمم المتحدة لمرض فيروس كورونا )كوفيد
وقدمت المديرة التنفيذية إحاطة بشأن هذا البند، وقدم ممثل األمانة عرضًا عن استجابة موئل األمم المتحدة  -31

 لصحية واالستجابة اإلنسانية واالستجابة االجتماعية واالقتصادية.، بما في ذلك االستجابة ا19-لجائحة كوفيد
 وعقب اإلحاطة والعرض، أدلى ممثال األرجنتين ومصر ببيان. وردت المديرة التنفيذية على المسائل المثارة. -32
ل وأحاطت لجنة الممثلين الدائمين علمًا بتقرير وتحديثات المديرة التنفيذية بشأن تنفيذ خطة استجابة موئ -33

 . (HSP/OECPR.2021/5)، 19-األمم المتحدة لجائحة كوفيد
 حوار بشأن المدن والجوائح -باء

في وقت الحق، شاركت اللجنة في حوار تفاعلي بشأن موضوع ’’المدن والجوائح‘‘، أدارته الصحفية   -34
 السيدة فيكتوريا روباديري.

موئل األمم المتحدة ”المدن والجوائح: نحو  ووجه الرئيس االنتباه، في معرض تقديمه للحوار، إلى تقرير  -35
مستقبل أكثر عداًل واخضرارًا وصحة“. وأدلت المديرة التنفيذية ببيان عن خلفية الحوار وأهدافه الرئيسية. وقدم ممثل 

 على المدن وظروف المعيشة في المناطق الحضرية.  19-لألمانة عرضًا عن أثر جائحة كوفيد
من الخبراء مؤلف من السيد إتيين كروغ، مدير   لصلة بالموضوع فريقُ الخبراء ذات ا  وُقدم مدخالت   -36

المحددات االجتماعية للصحة، بمنظمة الصحة العالمية؛ السيدة ماريانا مازوكاتو، أستاذة في اقتصاديات االبتكار 
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سيد باالكريشنان والقيمة العامة، بكلية لندن الجامعية؛ السيد لي كينيانجوي، حاكم مقاطعة ناكورو، في كينيا؛ وال 
 راجاغوبال، المقرر الخاص المعني بالسكن الالئق. 

وأدلى ممثال كولومبيا وكوستاريكا ببيانين. وأدلى ممثل عن الفريق االستشاري ألصحاب المصلحة التابع  -37
أن هذا بش الختاميةموا رسالتهم قدلموئل األمم المتحدة ببيان أيضًا. ورد فريق الخبراء على األسئلة والتعليقات و 

 الموضوع.
ويرد موجز للحوار في ملخص الرئيس إلجراءات لالجتماع األول المفتوح العضوية للجنة الممثلين الدائمين  -38

 . (HSP/OECPR.2021/9)إلجراء استعراض لمنتصف المدة رفيع المستوى 

 األعمال التحضيرية للدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي -سادساا 

إلى تقرير المديرة التنفيذية عن األعمال التحضيرية  في معرض عرضه لهذا البند، ،الرئيس االنتباهلفت  -39
 . (HSP/OECPR.2021/6)للدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي 

للدورة  وقدمت المديرة التنفيذية إحاطة بشأن هذا البند، وقدم ممثل األمانة عرضًا عن األعمال التحضيرية  -40
 الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، بما في ذلك معلومات عن الموضوع والغايات واألهداف والنتائج المقررة.

 وعقب اإلحاطة والعرض، أدلى ممثل بولندا ببيان ردت عليه المديرة التنفيذية. -41
ألعمال التحضيرية للدورة عن ا هاوتقرير وأحاطت لجنة الممثلين الدائمين علمًا بإحاطة المديرة التنفيذية  -42

 . (HSP/OECPR.2021/6)الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي 
بشأن التقرير الرباعي السنوات الذي   3/ 2021 ة من التوصي 5واعتمدت لجنة الممثلين الدائمين الفقرة  -43

العامة لتقييم التقدم يصدره األمين العام عن تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، واالجتماع الرفيع المستوى للجمعية 
المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، والدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي. وترد التوصية في  

 . HSP/OECPR.2021/8الوثيقة 

مواءمة دورات التخطيط لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية مع عملية االستعراض الشامل  -سابعاا 
 للسياسات التي تجرى كل أربع سنوات

إلى مذكرة من األمانة بشأن مواءمة دورات  في معرض عرضه لهذا البند، ،لفت الرئيس االنتباه -44
لموئل األمم المتحدة مع عملية االستعراض الشامل للسياسات التي تجري كل أربع سنوات   التخطيط

(HSP/OECPR.2021/INF/4 ). 
طة بشأن هذا البند، وقدم ممثل األمانة عرضًا عن مواءمة دورات التخطيط، وقدمت المديرة التنفيذية إحا -45

 بما في ذلك تحليل مختلف الخيارات قيد النظر لتحقيق المواءمة. 
 وعقب اإلحاطة والعرض، أدلى ممثل مصر ببيان ردت عليه المديرة التنفيذية. -46
تنفيذية بشأن مواءمة دورات التخطيط لموئل وأحاطت لجنة الممثلين الدائمين علمًا بتقرير وإحاطة المديرة ال -47

 . (HSP/OECPR.2021/INF/4)األمم المتحدة مع عملية االستعراض الشامل للسياسات التي تجري كل أربع سنوات  
 استعراض جدول األعمال المؤقت للدورة الثانية لجمعية موئل األمم المتحدة -ثامناا 

إلى مشروع توصية بشأن مواعيد وجدول أعمال الدورة   البند،في معرض عرضه لهذا    ،الرئيس االنتباه  وجه -48
 الثانية لجمعية موئل األمم المتحدة، على النحو المبين في ورقة غرفة االجتماعات.
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بشأن مواعيد وجدول أعمال الدورة الثانية لجمعية  2021/4واعتمدت لجنة الممثلين الدائمين التوصية  -49
أعمال االجتماع الثاني المفتوح العضوية للجنة الممثلين الدائمين. وترد التوصية  موئل األمم المتحدة ومواعيد وجدول  

 . HSP/OECPR.2021/8في الوثيقة 

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

مشروع توصية بشأن مواعيد وجدول أعمال  إلى  في معرض عرضه لهذا البند، ،الرئيس االنتباه وجه -50
 االجتماع الثاني المفتوح العضوية للجنة الممثلين الدائمين، على النحو المبين في ورقة غرفة االجتماعات.

بشأن مواعيد وجدول أعمال الدورة الثانية لجمعية  4/2021واعتمدت لجنة الممثلين الدائمين التوصية  -51
دول أعمال االجتماع الثاني المفتوح العضوية للجنة الممثلين الدائمين. وترد التوصية  موئل األمم المتحدة ومواعيد وج

 . HSP/OECPR.2021/8 في الوثيقة

 انتخاب أعضاء المكتب -عاشراا 

 من جدول األعمال المؤقت المشروح لالجتماع  32وجه الرئيس االنتباه، عند عرضه لهذا البند، إلى الفقرة   -52

(HSP/OECPR.2021/1/Add.1/Rev.1)،  2023- 2021التي تحدد التشكيل المتوقع للمكتب للفترة . 
من النظام الداخلي لجمعية موئل األمم المتحدة وفي ضوء عدم تسمية دول أوروبا الغربية   27ووفقًا للمادة   -53

لتالية أسماؤهم وذلك اعتبارًا ودول أخرى مرشحًا لمنصب الرئيس، انتخبت لجنة الممثلين الدائمين أعضاء المكتب ا
 : 2023- 2021من اختتام االجتماع األول المفتوح العضوية للفترة 

 باكستان )دول آسيا والمحيط الهادئ( الرئيس:
 جمهورية تنزانيا المتحدة )الدول األفريقية( :نائب الرئيس
 كولومبيا )دول أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي( :نائب الرئيس

 )شاغر( )دول أوروبا الغربية ودول أخرى(   :رئيسنائب ال
 )شاغر( )دول أوروبا الشرقية ودول أخرى(    :المقرر

وانتخبت لجنة الممثلين الدائمين أعضاء المكتب على أن تتاح لها الفرصة، على أساس عدم االعتراض،  -54
 النتخاب بقية أعضاء المكتب بناء على ترشيح المجموعات اإلقليمية.

ما أوصى به المكتب المنتهية واليته، شجع رئيس لجنة الممثلين الدائمين رؤساء المجموعات  وعلى نحو  -55
اإلقليمية الذين لم يرشحوا بعد ممثليهم للمكتب الجديد على المشاركة بصورة متسقة في جميع اجتماعات المكتب 

 اض على التوصية.المناصب الشاغرة. ولم يكن هناك اعتر  شغلوأنشطته ريثما يتم إجراء انتخابات ل
بشأن انتخاب أعضاء مكتب لجنة الممثلين الدائمين  1/2021واعتمدت لجنة الممثلين الدائمين المقرر  -56

 . HSP/OECPR.2021/8. وترد التوصية في الوثيقة 2023-2021للفترة 

 اعتماد تقرير أعمال االجتماع -حادي عشر

اعتمدت لجنة الممثلين الدائمين مشروع تقرير االجتماع األول المفتوح العضوية للجنة الممثلين الدائمين  -57
الرئيس التقرير في  يضع إلجراء استعراض لمنتصف المدة رفيع المستوى على أساس المشروع الذي ُعّمم، على أن 

 صيغته النهائية بدعم من المكتب المنتهية واليته.
ويرد ملخص الرئيس إلجراءات االجتماع األول المفتوح العضوية للجنة الممثلين الدائمين إلجراء استعراض  -58

 .HSP/OECPR.2021/9لمنتصف المدة رفيع المستوى في الوثيقة 
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 مسائل أخرى  -ثاني عشر
ولجنة  ،  Bufete de Estudios Interdisciplinariosأدلى ببيانات ختامية ممثلو مصر والمغرب، ومنظمة   -59

والفريق االستشاري المعني بموئل األمم المتحدة ومنظمة المدن والحكومات ، Huairou Commissionهوايرو 
 المحلية المتحدة، واالتحاد العالمي للمكفوفين. وأدلت المديرة التنفيذية ببيان ختامي أيضًا.

 اختتام االجتماع -ثالث عشر
 . 2021تموز/يوليه  1يوم الخميس،  من 12:00الجتماع في الساعة أعلن الرئيس اختتام ا -60

_____________ 


