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 المجلس التنفيذي
 لبرنامج األمم المتحدة
 للمستوطنات البشرية

 

المجلس التنفيذي لبرنامج األمم  
 المتحدة للمستوطنات البشرية

 2022لعام  األولىالدورة 
 2022آذار/مارس  31-29عبر 
 *من جدول األعمال المؤقت)أ(  2البند 

المسائل التنظيمية: إقرار جدول األعمال وخطة العمل  
 2022لعام   األولىللدورة 

 ت المشروح جدول األعمال المؤق
 1البند 

 افتتاح الدورة 
 الثاني/نوفمبر تشرين  16و  15  في نسق مختلط يومي  2021لعام    الثانيةعقد المجلس التنفيذي دورته   -1

المقررات   تردبينما    HSP/EB/2021/21الوثيقة  ويرد تقرير المجلس التنفيذي عن أعماله في تلك الدورة في    .2021
 . HSP/EB.2021/22ة في الوثيق الدورة  تلكخالل  التي اعتمدها المجلس

، على أن ُتعقد دورته  2021المعتمد في الدورة الثانية لعام    2021/8ووافق المجلس التنفيذي، في مقرره   -2
 .2022آذار/مارس   31إلى  29لمدة ثالثة أيام في الفترة من  2022األولى لعام 

  للمجلس التنفيذي   2022للدورة األولى لعام    جدول األعمال المؤقت HSP/EB.2022/1 ويرد في الوثيقة -3
واستعرضه المكتب وعّدله في اجتماعه المعقود   2021/8يذي في مقرره  على النحو الذي وافق عليه المجلس التنف

 .2021 كانون األول/ديسمبر 9في 
 اإلجراءات، ويوجز  2022لعام  دورة المجلس التنفيذي األولى  وفي إطار هذا البند، سيعلن الرئيس افتتاح   -4

 . الخاصة بهذه الدورة
التوزيع الجغرافي أما  ،  2019أيار/مايو    31على عضوية المجلس التنفيذي ابتداًء من    هناويمكن االطالع   -5

 فهو كالتالي:  2022-2021لفترة السنتين ألعضاء المكتب 

 بولندا )دول أوروبا الشرقية(    :الرئيس
 مصر )الدول اإلفريقية(  :نواب الرئيس

 فرنسا )دول أوروبا الغربية ودول أخرى(
 باكستان )دول آسيا والمحيط الهادئ(

 شيلي )دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي( ر: المقر ّ 
 اإلجراء: افتتاح رئيس المجلس التنفيذي للدورة. 

 
*  HSP/EB.2022/1 . 

https://unitednations.sharepoint.com/sites/UNON-DCS-TES215-Arabic/Shared%20Documents/Arabic/2021/A-21-HABITAT/A-21-General/36%20members.docx?web=1
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 2البند 
 المسائل التنظيمية 

 2022لعام  األولىإقرار جدول األعمال وخطة العمل للدورة  )أ( 
، في ضوء تطور جائحة عقد الدورة بنسق مختلطسيطلع الرئيس المشاركين على توصية المكتب بأن تُ  -6

لمدة ست ساعات تقريبًا في اليوم    يوسيقترح الرئيس أن يعمل المجلس التنفيذ(.  19-مرض فيروس كورونا )كوفيد
مع توفير الترجمة الشفوية   (1) ،17:00إلى الساعة    14:00ومن الساعة    12:00إلى الساعة    09:00من الساعة  

يبت في سره، و لدورة ويق اوسينظر المجلس التنفيذي أيضًا في جدول أعمال    باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة.
 .هذه الوثيقة الجدول الزمني وتنظيم العمل المقترحانل المرفق األولويرد في  .تنظيم عمله

واستعرضه المكتب   2021/8من مقرره    9في جدول األعمال المؤقت في الفقرة    يوقد بت المجلس التنفيذ -7
الجدول    2021كانون األول/ديسمبر    9فيما بعد وعّدله في اجتماعه المعقود في   المناقشات بشأن  بحيث يشمل 

، والنظر في نتائج الدورة واعتمادها، بما في ذلك جدول األعمال  14الزمني لدورات المجلس التنفيذي بموجب البند  
 (. 15من بنود جدول األعمال )البند  كبند جديدالمؤقت للدورة التالية للمجلس التنفيذي، 

وإقرار جدول   ذات الصلة بخدمات الترجمة الشفوية  المسائل، بما في ذلك اإلجراء: إحاطة بشأن المسائل التنظيمية
 . 2022األعمال وخطة العمل للدورة األولى لعام 

 الوثائق 
 ( HSP/EB.2022/1)المؤقت جدول األعمال  

 ( HSP/EB.2022/1/Add.1)جدول األعمال المؤقت المشروح  
 ( HSP/EB.2022/INF/1) 2022بالوثائق المعروضة على المجلس التنفيذي في دورته األولى لعام قائمة 

 2021اعتماد تقرير المجلس التنفيذي عن أعمال دورته الثانية لعام  )ب(
ر، سيُ  -8 دعى المجلس التنفيذي إلى اعتماد تقرير المجلس في إطار هذا البند الفرعي، وبناًء على توصية المقرّ 

ويرد .  2021الثاني/نوفمبر   تشرين  16و  15يومي  ، التي عقدت في  2021التنفيذي عن أعمال دورته الثانية لعام  
المقررات التي اعتمدها    HSP/EB.2021/22وترد في الوثيقة    ،HSP/EB.2021/21تقرير هذه الدورة في الوثيقة  

 المجلس التنفيذي في تلك الدورة. 
وباإلشارة إلى المناقشات في إطار    .2021اإلجراء: اعتماد تقرير المجلس التنفيذي عن أعمال دورته الثانية لعام  

 /]جيم[، على النحو المبين 2022من مشروع المقرر    1 يرغب المجلس التنفيذي في النظر في الفقرة  هذا البند، قد
 في المرفق الثاني لهذه الوثيقة. 

 الوثائق 
لعام   الثانية  دورته  أعمال  عن  البشرية  للمستوطنات  المتحدة  األمم  لبرنامج  التنفيذي  المجلس    2021تقرير 

(HSP/EB.2021/21) . 
 . (HSP/EB.2021/22) 2021لعام المقررات التي اعتمدها المجلس التنفيذي في دورته الثانية 

 
 .( 3جميع األوقات المشار إليها هي بتوقيت نيروبي )التوقيت العالمي المنسق +   ( 1)
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 3البند 
 التي أنشأها المجلس التنفيذي   تقارير رؤساء األفرقة العاملة المخصصة

الفقرة   -9 التنفيذي، وال سيما مع  المقرر    7تمشيًا مع مقررات المجلس  ُأنشئ بموجبها  ، التي  2019/2من 
التي  ،  2019/3من المقرر    5الفريق العامل المخصص المعني بالشؤون البرنامجية وشؤون الميزانية واإلدارة؛ والفقرة  

لمخصص المعني بإعداد مشروع سياسة تهدف إلى إشراك أصحاب المصلحة، سيقدم الفريق العامل اُأنشئ بموجبها  
 عن عمل كل من هذين الفريقين. رئيسا الفريقين العاملين المخصصين تقريراً 

 اإلجراء: إحاطات يقدمها رؤساء األفرقة العاملة المخصصة وتوصيات المجلس التنفيذي على أساس اإلحاطات.
من مشروع    3و  2المناقشات في إطار هذا البند، قد يرغب المجلس التنفيذي في النظر في الفقرتين  وباإلشارة إلى  

 /]جيم[، على النحو المبين في المرفق الثاني لهذه الوثيقة. 2022المقرر 
 4البند 

  االستراتيجية الشؤون المالية وشؤون الميزانية واإلدارة، بما في ذلك تنفيذ استراتيجية حشد الموارد وفقًا للخطة  
في    االختالالت الجغرافية والجنسانية  واإلجراء المتخذ من موئل األمم المتحدة لمعالجة  2023-2020للفترة  

 تكوين موظفيه 
المالي   -10 المركز  عن  التنفيذية  المديرة  تقرير  البند،  هذا  إطار  في  األمانة،  المتحدة  ستقدم  األمم  لبرنامج 

. وستقدم 2019/2من المقرر    4، تمشيًا مع الفقرة  2021كانون األول/ديسمبر   31للمستوطنات البشرية بحلول  
األمانة أيضًا معلومات مستكملة عن إعادة الهيكلة والتمويل لموئل األمم المتحدة، وتنفيذ استراتيجية حشد الموارد،  

، القائم على التوزيع متحدةموئل األمم ال، وكذلك مالك الموظفين في 2023-2020للفترة  وفقًا للخطة االستراتيجية
 الجغرافي العادل والتكافؤ بين الجنسين.

الميزانية   -11 وشؤون  المالية  الشؤون  لمناقشة  تمهيدًا  التنفيذي  المجلس  إلى  إحاطة  التنفيذية  المديرة  وستقدم 
 واإلدارة لموئل األمم المتحدة.

 يرغب المديرة التنفيذية عن الشؤون المالية وشؤون الميزانية واإلدارة والمناقشة المتعلقة بذلك. وقد    مناإلجراء: إحاطة  
  أن يأخذ العلم باإلحاطة وبالوثائق ذات الصلة، وأن يضع توصيات أخرى إلجراءات المتابعة.   في  المجلس التنفيذي

من مشروع    6و  5التنفيذي في النظر في الفقرتين  وباإلشارة إلى المناقشات في إطار هذا البند، قد يرغب المجلس  
 /]ألف[، على النحو المبين في المرفق الثاني لهذه الوثيقة. 2022المقرر 
 الوثائق 

كانون األول/ديسمبر   31بحلول    لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةتقرير المديرة التنفيذية عن المركز المالي  
2021 (HSP/EB.2022/2) . 

كانون األول/ديسمبر   31تقرير المديرة التنفيذية بشأن مالك موظفي برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية بحلول  
2021 (HSP/EB.2022/2/Add.1) . 

استراتيجية حشد الموارد وفقًا للخطة االستراتيجية لبرنامج األمم تقرير المديرة التنفيذية بشأن التقدم المحرز في تنفيذ 
 . (HSP/EB.2022/2/Add.2) 2023-2020المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة 

 . (HSP/EB.2022/2/Add.3)التوظيف والتوزيع الجغرافي العادل والتكافؤ بين الجنسين  تقرير المديرة التنفيذية بشأن  
بشأن   التنفيذية  المديرة  البشرية  تقرير  للمستوطنات  المتحدة  األمم  لبرنامج  الجارية  الهيكلة  إعادة 

(HSP/EB.2022/2/Add.4) . 
بحلول  البشرية  للمستوطنات  المتحدة  األمم  لبرنامج  المؤقت  المالي  المركز  بشأن  التنفيذية  المديرة  تقرير 

 . (HSP/EB.2022/CRP.1) 2022شباط/فبراير  28
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 5البند 
التي  و ،  وأنشطته  تقارير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ذات الصلة بأعمال موئل األمم المتحدة

 للمجلس التنفيذي   الدورة السابقةصدرت منذ  
، ستعرض األمانة أي تقارير تصدر منذ الدورة الثانية للمجلس التنفيذي  8/ 2021من المقرر    9للفقرة    وفقاً  -12

عن اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية وتكون ذات صلة بعمل موئل األمم المتحدة، وذلك عند    2021لعام  
 توفرها. 

ة والميزانية ذات الصلة بأعمال  اإلجراء: إحاطة من المديرة التنفيذية بشأن تقارير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدار 
 في  المجلس التنفيذي  يرغبللمجلس التنفيذي. وقد    2021موئل األمم المتحدة، التي صدرت منذ الدورة الثانية للعام  

 . أن يأخذ العلم باإلحاطة
 الوثائق 

التي صدرت  و ،  وأنشطته   المتحدةتقارير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ذات الصلة بأعمال موئل األمم  
 .)في حالة توفرها(للمجلس التنفيذي  الدورة السابقةمنذ 

 6البند 
البشرية ومشروع ميزانية   للمستوطنات  المتحدة  لبرنامج األمم  العمل السنوي  استعراض حالة مشروع برنامج 

 ومناقشتهما  2023مؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية لعام 
)ج( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، فإن المجلس التنفيذي مكلف بالموافقة على تنفيذ    5للمادة    وفقاً  -13

،  2019/4)أ( من مقرره    4الفقرة    فيبرنامج العمل والميزانية السنويين واإلشراف عليهما. وقد قرر المجلس التنفيذي،  
في  زانية مؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية  ومي  إدراج برنامج العمل السنوي لموئل األمم المتحدة

 جدول األعمال المؤقت لدورات المجلس التنفيذي لكي ينظر المجلس فيها في دورته األولى من كل عام. 
المجلس   إلى  اً تحديث، في إطار هذا البند،  المديرة التنفيذية  ستقدم،  2021/6من المقرر    12وتمشيًا مع الفقرة   -14

ي بشأن حالة مشروع برنامج العمل السنوي لموئل األمم المتحدة ومشروع ميزانية مؤسسة األمم المتحدة للموئل التنفيذ
لعام   البشرية  البرنامجية 2023والمستوطنات  بالمسائل  المعني  المخصص  العامل  الفريق  توصيات  مراعاة  مع   ،

 .حسبما يطلب المجلس ومسائل الميزانية والمسائل اإلدارية
التنفيذية    وستقدم -15 والميزانية إلى    تحديثاً المديرة  العمل  برنامج  مشروع  حالة  بشأن  التنفيذي  المجلس 

 ، تحضيرًا لمناقشة هذا البند. 2023 لعام
مقدم مناإلجراء:   لعام    تحديث  السنويين  العمل والميزانية  برنامج  عن مشروع  التنفيذية  والمناقشة    2023المديرة 

وباإلشارة إلى المناقشات في إطار هذا البند، قد يرغب المجلس التنفيذي في النظر في الفقرات من    المتعلقة بذلك.
 لهذه الوثيقة./]ألف[، على النحو المبين في المرفق الثاني 2022من مشروع المقرر  4إلى  1

 الوثائق 
بما يتماشى مع الخطة    2023وثيقة بشأن أولويات برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام  

 (HSP/EB.2022/3) 2023-2020االستراتيجية للفترة 
برنامج العمل السنوي لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية وميزانية مؤسسة  مشروع  تقرير المديرة التنفيذية عن  

 . (HSP/EB.2022/4) 2022األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية لعام 
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 7البند 
تنفيذ األنشطة المعيارية والتنفيذية لموئل األمم المتحدة، بما في ذلك اإلبالغ عن األنشطة البرنامجية لموئل  

 الرئيسية وأنشطة التعاون التقني وتنفيذ البرامج الفرعية والبرامج   2021األمم المتحدة في عام 
في إطار ،  ستقدم المديرة التنفيذية  ،2021/8من المقرر    9والفقرة    2019/4)ب( من المقرر    6وفقًا للفقرة   -16

إحاطة بشأن تنفيذ األنشطة المعيارية والتنفيذية لموئل األمم المتحدة، بما في ذلك إحاطة عن األنشطة   ،هذا البند
برنامج قطري في أفغانستان، على    على الصعيد القطري، وعن األنشطة البرنامجية لموئل األمم المتحدة، مع التركيز

  2021لعام    Innovate4Cities  لمي لرصد المسائل الحضرية، ومتابعة مؤتمر ابتكر من أجل المدنواإلطار العا
والعشرين   الذي نظمه موئل األمم المتحدة، والعهد العالمي لرؤساء البلديات من أجل المناخ والطاقة، والدورة السادسة

والعشرين   ناخ، وخارطة الطريق نحو الدورة السابعةلمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير الم
 لمؤتمر األطراف. 

أن يأخذ    في  المجلس التنفيذي  يرغباإلجراء: إحاطة تقدمها المديرة التنفيذية بشأن األنشطة المعيارية والتنفيذية. وقد  
إلى   وباإلشارة  العلم بإحاطة المديرة التنفيذية وبالوثائق ذات الصلة، وأن يضع توصيات أخرى إلجراءات المتابعة.

من مشروع المقرر    5إلى    1المناقشات في إطار هذا البند، قد يرغب المجلس التنفيذي في النظر في الفقرات من  
 . /]باء[، على النحو المبين في المرفق الثاني لهذه الوثيقة2022
 الوثائق 
بشأن األنشطة المعيارية والتشغيلية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مع التركيز    لمديرة التنفيذيةتقرير ا

المناخ  بتغير  المتعلق  والعمل  الحضرية،  المسائل  لرصد  العالمي  واإلطار  أفغانستان،  في  الشعب  عملية    على 
(HSP/EB.2022/5)   

 8البند 
 لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن استعراض تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة األعمال التحضيرية 

في إطار هذا البند، ستقدم المديرة التنفيذية إلى المجلس التنفيذي إحاطة بشأن حالة األعمال التحضيرية  -17
الخط تنفيذ  استعراض  بشأن  العامة  الجمعية  رئيس  سيعقده  الذي  المستوى  الرفيع  الجديدة،  لالجتماع  الحضرية  ة 

 . 2022نيسان/أبريل  28والمقرر عقده في 

تحديث من المديرة التنفيذية بشأن الخطوات التي اتخذها رئيس الجمعية العامة والدعم المقدم من موئل  اإلجراء:  
  األمم المتحدة إلشراك الدول األعضاء، ومنظومة األمم المتحدة وأصحاب المصلحة اآلخرين في الخطة الحضرية

الجديدة في التحضير لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن استعراض تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة. وقد  
يرغب المجلس التنفيذي في أن يأخذ العلم باإلحاطة المقدمة من المديرة التنفيذية وأن يضع توصيات أخرى إلجراءات 

إلى    7البند، قد يرغب المجلس التنفيذي في النظر في الفقرات من  المتابعة. وباإلشارة إلى المناقشات في إطار هذا  
 /]باء[، على النحو المبين في المرفق الثاني لهذه الوثيقة.2022من مشروع المقرر  9

 الوثائق 
بشأن تنفيذ نتائج مؤتمري األمم   2020األول/ديسمبر   كانون   21الذي اتخذته الجمعية العامة في    75/224القرار  

للمستوطنات   المتحدة  األمم  برنامج  وتعزيز  المستدامة  الحضرية  والتنمية  واإلسكان  البشرية  للمستوطنات  المتحدة 
 البشرية )موئل األمم المتحدة(

 من جدول األعمال  9البند 
 عشرة للمنتدى الحضري العالمي  األعمال التحضيرية للدورة الحادية

عشرة  التنفيذية إحاطة بشأن حالة األعمال التحضيرية للدورة الحادية في إطار هذا البند، ستقدم المديرة   -18
على  في كاتوفيتشي، بولندا    2022حزيران/يونيه    30إلى    26للمنتدى الحضري العالمي المقرر عقدها في الفترة من  

 ’’تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل‘‘.  أن يكون موضوعها الرئيسي
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إحاطة من المديرة التنفيذية ومناقشة. وقد يرغب المجلس التنفيذي في أن يأخذ العلم باإلحاطة المقدمة من  اإلجراء:  
المديرة التنفيذية وبالتوصيات ذات الصلة وأن يضع توصيات أخرى إلجراءات المتابعة. وباإلشارة إلى المناقشات 

/]باء[، على النحو  2022من مشروع المقرر    2ار هذا البند، قد يرغب المجلس التنفيذي في النظر في الفقرة  في إط
 المبين في المرفق الثاني لهذه الوثيقة.

 الوثائق 
عشددددددددددددددرة للمنتدددى الحضددددددددددددددري العددالمي  تقرير المددديرة التنفيددذيددة بشددددددددددددددددأن األعمددال التحضدددددددددددددديريددة للدددورة الحدداديددة

(HSB/EB.2022/6). 
 10 البند

المتحدة  حالة   األمم  لبرنامج  التابعة  المتحدة  األمم  موئل  جمعية  اعتمدتها  التي  والمقررات  القرارات  تنفيذ 
 في دورتها األولى  للمستوطنات البشرية

في إطار هذا البند، ستقدم المديرة التنفيذية إحاطة عن حالة تنفيذ القرارات والمقررات التي اعتمدتها جمعية  -19
المت المتحدة(  حدةموئل األمم  البشرية )جمعية موئل األمم  المتحدة للمستوطنات  في دورتها   التابعة لبرنامج األمم 

  ؛2023-2020بشأن الخطة االستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة    1/1القرار    األولى، وهي 
تحدة بشأن المدن والمستوطنات البشرية األكثر المبادئ التوجيهية على نطاق منظومة األمم المشأن  ب  1/2القرار  و 

بشأن تعزيز بناء القدرات من أجل تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة واألبعاد الحضرية لخطة التنمية   1/3أمانًا؛ والقرار  
لعام   عمل    1/4؛ والقرار  2030المستدامة  عن طريق  الجنسين  بين  المساواة  المتحدة بشأن تحقيق  األمم  برنامج 

من أجل دعم إيجاد مدن ومستوطنات بشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة؛   طنات البشريةللمستو 
الحضرية  1/5  والقرار الروابط  تعزيز  المستدامة؛    -  بشأن  البشرية  والمستوطنات  الحضرنة  أجل  من  الريفية 

 . امج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةلبرنبشأن ترتيبات االنتقال نحو الهيكل اإلداري الجديد  1/3 والمقرر

للفترة   -20 االستراتيجية  الخطة  تنفيذ  من  الثاني  العام  األول/ديسمبر   كانون   31في    2023-2020وانتهى 
. وعليه، سُيدعى المجلس التنفيذي، في إطار هذا البند من جدول األعمال، إلى النظر في موجز التقرير  2021

األمم   لموئل  لعام  السنوي  للفترة  2021المتحدة  االستراتيجية  الخطة  تنفيذ  من  الثاني  العام  يغطي  الذي   ،
 فقط.   2021، ولكن باإلشارة إلى عام 2020-2023

يأخذ العلم بإحاطة    قد يرغب المجلس التنفيذي في أنالمديرة التنفيذية والمناقشة بهذا الصدد. و   مناإلجراء: اإلحاطة  
وباإلشارة إلى المناقشات في    المديرة التنفيذية وبالوثائق ذات الصلة، وأن يقدم توصيات أخرى إلجراءات المتابعة.

/]باء[، على النحو  2022من مشروع المقرر    1إطار هذا البند، قد يرغب المجلس التنفيذي في النظر في الفقرة  
 ثيقة.المبين في المرفق الثاني لهذه الو 

 الوثائق 
 .(HSB/EB.2022/7)  2021فيما يخص عام  2023-2020النقاط البارزة لنتائج تنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة 

تقرير المديرة التنفيذية عن التقدم المحرز في تنفيذ القرارات والمقررات التي اعتمدتها جمعية موئل األمم المتحدة 
 . (HSP/EB.2022/8)التابعة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دورتها األولى 

 11البند 
 اإلنمائية واإلدارة في األمم المتحدة المنظومة  صالح إلموئل األمم المتحدة  تنفيذ

للفقرة   -21 البند، ووفقًا  إطار هذا  المقرر    9في  األمانة  2021/8من  األمم    تحديثاً ، ستقدم  تنفيذ موئل  عن 
 المتحدة إلصالح المنظومة اإلنمائية واإلدارة في األمم المتحدة.

قد   المنظومة   يرغباإلجراء:  إلصالح  المتحدة  األمم  موئل  تنفيذ  عن  بالتقرير  علماً  يحيط  أن  التنفيذي  المجلس 
المناقشات في    اإلنمائية واإلدارة في األمم المتحدة، وأن يضع توصيات أخرى إلجراءات المتابعة. وباإلشارة إلى 
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/]باء[،  2022من مشروع المقرر    12  إلى  10إطار هذا البند، قد يرغب المجلس التنفيذي في النظر في الفقرات من  
 على النحو المبين في المرفق الثاني لهذه الوثيقة.

 الوثائق 
إلصالح المنظومة اإلنمائية واإلدارة في   برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية تقرير المديرة التنفيذية عن تنفيذ 

 . (HSP/EB.2022/9)األمم المتحدة 
 12البند 

ومن أي شكل    يينالجنس  واالنتهاك  اإلجراءات التي يتخذها موئل األمم المتحدة لتعزيز الحماية من االستغالل
 آخر من أشكال االستغالل واالنتهاك، ومن التحرش الجنسي في مكان العمل

ستقدم   ،2021/8 من المقرر  9والفقرة    2019/4  المقرر)هد( من    4عماًل بالفقرة  و   ،هذا البندفي إطار   -22
لتعزيز الحماية   برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةعن اإلجراءات التي يتخذها    تقرير المديرة التنفيذية  األمانة

ي في  ومن التحرش الجنس  تغالل واالنتهاك،من أي شكل آخر من أشكال االسو   واالنتهاك الجنسيين  من االستغالل
االدعاءات والتحقيقات واإلجراءات التي اتخذها موئل األمم المتحدة التقارير بشأن  مكان العمل، الذي يتضمن عدد

 واالتجاهات المتعلقة بهذه الفئات. 
برنامج بشأن اإلجراءات التي يتخذها    التنفيذيةبتقرير المديرة  أن يحيط علماً    في  المجلس التنفيذي  يرغباإلجراء: قد  

من أي شكل آخر من أشكال  و   واالنتهاك الجنسيين  الحماية من االستغالللتعزيز    األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
وباإلشارة    ، وأن يضع توصيات أخرى إلجراءات المتابعة.ومن التحرش الجنسي في مكان العمل  االستغالل واالنتهاك،

ا الفقرة  إلى  في  النظر  في  التنفيذي  المجلس  يرغب  قد  البند،  هذا  إطار  في  مشروع   8لمناقشات  من 
 /]ألف[، على النحو المبين في المرفق الثاني لهذه الوثيقة. 2022 المقرر
 الوثائق 

الحماية من  لتعزيز    برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةاإلجراءات التي يتخذها  تقرير المديرة التنفيذية عن  
ومن التحرش الجنسي في مكان    من أي شكل آخر من أشكال االستغالل واالنتهاك،و   واالنتهاك الجنسيين  االستغالل

 ( HSP/EB.2022/10) العمل
 13البند 

والسياسات   اإلدارة  وتحسين  تحديث  أجل  من  التنفيذية  المديرة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  عن  السنوي  التقرير 
 ت الداخلية لموئل األمم المتحدة واإلجراءا

، ستقدم 2021/8من المقرر    9والفقرة   2019/4)د( من المقرر    4في إطار هذا البند، وتمشيًا مع الفقرة   -23
واإلجراءات  والسياسات  اإلدارة  وتحسين  تحديث  أجل  من  المتخذة  اإلجراءات  عن  التنفيذية  المديرة  تقرير  األمانة 

 المتحدة. الداخلية لموئل األمم 
بتقرير  يحيط علماً    قد يرغب المجلس التنفيذي في أن المديرة التنفيذية والمناقشة بهذا الصدد. و   مناإلجراء: اإلحاطة  

التنفيذية عن اإلجراءات الرامية إلى ات الداخلية لموئل األمم تحديث وتحسين اإلدارة والسياسات واإلجراء  المديرة 
إلجر   المتحدة أخرى  توصيات  يضع  المتابعة.وأن  يرغب   اءات  قد  البند،  هذا  إطار  في  المناقشات  إلى  وباإلشارة 

/]ألف[، على النحو المبين في المرفق الثاني لهذه  2022من مشروع المقرر    7المجلس التنفيذي في النظر في الفقرة  
 الوثيقة.
 الوثائق 
لبرنامج األمم عن اإلجراءات المتخذة من أجل تحديث وتحسين اإلدارة والسياسات واإلجراءات الداخلية    األمانةتقرير  

 ( HSP/EB.2022/11) المتحدة للمستوطنات البشرية
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 14البند 
ستقصائية  ، وعلى أساس دراسة ا2020/6ماًل بمقرره  التقدم المحرز في تنفيذ أساليب عمل المجلس التنفيذي ع

الدورة    تلكلتقييم فعالية    2021أجرتها األمانة بناء على طلب من المجلس التنفيذي في دورته الثانية لعام  
بغية مواصلة تحسين سير ونتائج الدورات في المستقبل، بما في ذلك مناقشات بشأن الجدول الزمني للدورات  

 المقبلة للمجلس 
، ستقدم األمانة نتائج الدراسة االستقصائية 2021/8من المقرر    9في إطار هذا البند وتمشيًا مع الفقرة   -24

لتقييم فعالية تلك الدورة بغية مواصلة تحسين سير ونتائج   2021لعام  دورة المجلس التنفيذي الثانية  التي ُأجريت بعد  
 الدورات في المستقبل.

، 2021األول/ديسمبر    كانون   9وباإلضافة إلى ذلك، وحسبما أوصى المكتب في اجتماعه المعقود في   -25
سُيدعى المجلس التنفيذي إلى مناقشة الجدول الزمني للدورات المقبلة للمجلس التنفيذي بهدف ضمان مواءمتها مع  

 دورة األعمال التحضيرية لمشروع برنامج العمل السنوي ومشروع الميزانية لموئل األمم المتحدة.

نتائج الدراسة االستقصائية تليها المناقشة بهذا الصدد. واإلحاطة  اإلحاطة من رئيس المجلس التنفيذي بشأن  اإلجراء:  
من المديرة التنفيذية بشأن دورة األعمال التحضيرية لمشروع برنامج العمل السنوي ومشروع الميزانية لموئل األمم 

االستقصائية وأن   بنتائج الدراسة  يحيط علماً   قد يرغب المجلس التنفيذي في أن. و تليها مناقشة بهذا الصدد   المتحدة
بإحاطة المديرة التنفيذية بشأن دورة    يضع توصيات أخرى. وقد يرغب المجلس التنفيذي أيضاً في أن يأخذ العلم

أخرى وأن يضع توصيات    لمشروع برنامج العمل السنوي ومشروع الميزانية لموئل األمم المتحدة  األعمال التحضيرية
وباإلشارة إلى المناقشات في إطار هذا البند، قد يرغب المجلس   .الجتماعاته في المستقبلبشأن الجدول الزمني  

 [، على النحو المبين في المرفق الثاني لهذه الوثيقة.جيم/]2022من مشروع المقرر    4التنفيذي في النظر في الفقرة  
 الوثائق 

لتقييم فعالية تلك    2021نتائج الدراسة االستقصائية التي أجرتها األمانة بعد الدورة الثانية للمجلس التنفيذي لعام  
 (HSB/EB.2022/INF.2)الدورة بغية مواصلة تحسين سير ونتائج الدورات في المستقبل 

 15البند 
 ، واعتمادها 2022لثانية لعام ، بما في ذلك جدول األعمال المؤقت للدورة االنظر في نتائج الدورة 

لمقررات ونتائج دورته األولى   مشاريعفي إطار هذا البند، قد يرغب المجلس التنفيذي في أن يعتمد أي   -26
 . 2022 لعام

وأن    2022وقد يرغب المجلس التنفيذي أيضًا في أن يعتمد جدول األعمال المؤقت لدورته الثانية لعام   -27
 .2022إطار نتائج الدورة األولى لعام يبت في مواعيد تلك الدورة في  

، وإمكانية اعتمادها، بما في ذلك  2022النظر في نتائج ومقررات المجلس التنفيذي في دورته األولى لعام اإلجراء: 
وباإلشارة إلى المناقشات  .المؤقت  للمجلس التنفيذي وجدول أعمالها  2022إمكانية اعتماد مواعيد الدورة الثانية لعام 

[، على  جيم/]2022مشروع المقرر    من  6و  5الفقرتين  ر هذا البند، قد يرغب المجلس التنفيذي في النظر في  في إطا
 النحو المبين في المرفق الثاني لهذه الوثيقة.

 الوثائق 
بها المكتب والدول األعضاء، بما في ذلك فيما يتعلق بمواعيد   يالمطروحة أثناء الدورة التي سيوصمشاريع المقررات  

 ، والتي ستكمل المرفق الثاني لهذه الوثيقة.  الدورة المقبلة للمجلس التنفيذي وجدول أعمالها المؤقت
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 16البند 
 انتخاب أعضاء المكتب 

  ، ذي من بين أعضائهمن النظام الداخلي، سينتخب المجلس التنفي  9في إطار هذا البند، وعماًل بالمادة   -28
مكتبًا جديدًا يتألف من رئيس وثالثة نواب للرئيس ومقرر يشغلون   ،ومع مراعاة ضرورة كفالة التمثيل الجغرافي العادل

لعام    ابتداء منمناصبهم   األولى  الدورة  المادة    . وتمشياً 2022نهاية  الرئيس 9مع  في منصبي  التناوب  ، يجري 
 والمقرر الحاليين لكي يؤوال إلى مجموعة إقليمية مختلفة.  

 .2023-2022وسيقود رئيس المجلس التنفيذي عملية انتخاب األعضاء الجدد في المكتب للفترة  -29
 يه أدناه: من األعضاء على النحو المشار إل 2023-2022يتألف مكتب المجلس التنفيذي للفترة و  -30

 دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: الرئيس
 الرئيس نائبدول أوروبا الشرقية: 

 نائب الرئيس الدول األفريقية: 
 نائب الرئيسدول آسيا والمحيط الهادئ: 

 المقرر دول أوروبا الغربية والدول األخرى: 
وباإلشارة إلى المناقشات في إطار هذا البند، قد يرغب المجلس .  اإلجراء: انتخاب أعضاء المكتب )تدبير إجرائي(

 /]دال[، على النحو المبين في المرفق الثاني لهذه الوثيقة. 2022من مشروع المقرر    1التنفيذي في النظر في الفقرة  
 الوثائق 

 المتحدة للمستوطنات البشرية  لبرنامج األمماإلخطار الوارد من المديرة التنفيذية بشأن الدورة األولى للمجلس التنفيذي  
   2022لعام 

 (HSP/HA.1/HLS.3) النظام الداخلي للمجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
 17البند 

 مسائل أخرى 
في إطار هذا البند سينظر المجلس التنفيذي في مسائل لم تكن مشمولة في إطار أي بند من بنود جدول   -31

 ُيرى أنها تستدعي اهتمامه.األعمال ولكن 
 18البند 

 اختتام الدورة 
لعام   -32 األولى  دورته  أعمال  التنفيذي  المجلس  يختتم  أن  المتوقع  الساعة    2022من  يوم   17:00بحلول 

 . 2022آذار/مارس  31الخميس 
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 المرفق األول 

، التي ستعقد  2022تنظيم العمل والجدول الزمني المقترحان لدورة المجلس التنفيذي األولى لعام 
 2022آذار/مارس  31إلى  29في الفترة من  

 بند جدول األعمال (1)التوقيت اليوم/التاريخ

 افتتاح الدورة. -1 09:00 2022آذار/مارس  29الثالثاء 
 المسائل التنظيمية: -2

للدورة   )أ( العمل  وخطة  األعمال  جدول  إقرار  التنظيمية:  المسائل 
 ؛2022األولى لعام 

الثانية   )ب( دورته  أعمال  عن  التنفيذي  المجلس  تقرير  اعتماد 
 . 2022 لعام

 . التي أنشأها المجلس التنفيذي   تقارير رؤساء األفرقة العاملة المخصصة  -3
لك تنفيذ استراتيجية  الشؤون المالية وشؤون الميزانية واإلدارة، بما في ذ -4

واإلجراءات    2023-2020للفترة    حشد الموارد وفقًا للخطة االستراتيجية
لمعالجة   المتحدة  األمم  موئل  اتخذها  الجغرافية  التي  االختالالت 

 .في تكوين موظفيه  والجنسانية 
تقارير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ذات الصلة بأعمال   -5 14:00 

 للمجلس التنفيذي.   الدورة السابقةموئل األمم المتحدة، التي صدرت منذ 
المتحدة  استعراض   -6 األمم  لبرنامج  السنوي  العمل  برنامج  مشروع  حالة 

للموئل   المتحدة  األمم  مؤسسة  ميزانية  ومشروع  البشرية  للمستوطنات 
 .ومناقشتهما 2023والمستوطنات البشرية لعام 

 رسمية بشأن مشاريع الوثائق الختامية.ر غي مشاورات
األنشطة المعيارية والتنفيذية لموئل األمم المتحدة، بما في ذلك    تنفيذ  -7 09:00 2022آذار/مارس  30األربعاء 

 2021اإلبالغ عن األنشطة البرنامجية لموئل األمم المتحدة في عام  
 .وتنفيذ البرامج الفرعية والبرامج الرئيسية وأنشطة التعاون التقني 

األعمال التحضيرية لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن   -8
 تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة.  استعراض

 عشرة للمنتدى الحضري العالمي. األعمال التحضيرية للدورة الحادية  -9
تنفيذ القرارات والمقررات التي اعتمدتها جمعية موئل األمم المتحدة  حالة   -10 14:00

 .في دورتها األولى التابعة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

المنظومة اإلنمائية واإلدارة في األمم  صالح  إلموئل األمم المتحدة    تنفيذ -11
 المتحدة 

 رسمية بشأن مشاريع الوثائق الختامية.ر غي مشاورات
من   -12 09:00 2022آذار/مارس  31الخميس  الحماية  لتعزيز  المتحدة  األمم  موئل  يتخذها  التي  اإلجراءات 

أشكال    يينالجنس  واالنتهاك  االستغالل من  آخر  شكل  أي  ومن 
 .االستغالل واالنتهاك، ومن التحرش الجنسي في مكان العمل 

التقرير السنوي عن اإلجراءات التي اتخذتها المديرة التنفيذية من أجل   -13
تحديث وتحسين اإلدارة والسياسات واإلجراءات الداخلية لموئل األمم  

 .المتحدة 

 
 .( 3نيروبي )التوقيت العالمي المنسق + جميع األوقات المشار إليها هي بتوقيت   ( 1)
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 بند جدول األعمال (1)التوقيت اليوم/التاريخ

 .لختامية رسمية بشأن مشاريع الوثائق ار غي مشاورات
التقدم المحرز في تنفيذ أساليب عمل المجلس التنفيذي عماًل بمقرره   -14 14:00

بناء على    دراسة استقصائية ، وعلى أساس  6/ 2020 أجرتها األمانة 
لتقييم فعالية   2021طلب من المجلس التنفيذي في دورته الثانية لعام 

تلك الدورة بغية مواصلة تحسين سير ونتائج الدورات في المستقبل،  
 .بما في ذلك مناقشات بشأن الجدول الزمني للدورات المقبلة للمجلس 

الدورة  -15 نتائج  في  األعمالنظر  جدول  ذلك  في  بما  للدورة  ،  المؤقت  ال 
 .واعتمادها، 2022الثانية لعام 

 انتخاب أعضاء المكتب. -16
 مسائل أخرى. -17
 اختتام الدورة. -18



HSP/EB.2022/1/Add.1 

12 

 الثاني  المرفق 
لكي ينظر فيها المجلس  ة مشروع المدخالت التقنية المقدمة من األمانة لنتائج المشروع المقترح

 2022التنفيذي في دورته الثانية لعام 
مشروع برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومشروع ميزانية  :  ]ألف[ / 2022المقرر  

الشؤون المالية وشؤون الميزانية  ، و 2023مؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية لعام  
 مم المتحدة لموئل األ واإلدارة

 إن المجلس التنفيذي،
المتحدة  ( أ) األمم  البشرية ومشروع ميزانية مؤسسة  للمستوطنات  المتحدة  األمم  برنامج  برنامج عمل  حالة مشروع 

 2023للموئل والمستوطنات البشرية لعام 
للمستوطنات  بتقرير المديرة التنفيذية بشأن مشروع برنامج عمل برنامج األمم المتحدة    [يحيط علماً ] -1

 (1)؛2023ومشروع ميزانية مؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية لعام  )موئل األمم المتحدة( البشرية

  لمخصص الفريق العامل ا، التي طلب فيها إلى  11، وال سيما الفقرة  2021/6  مقرره ]يشير إلى[   -2
ومشروع  التابع للمجلس التنفيذي أن يناقش مشروع برنامج عمل    واإلدارةالمعني بالمسائل البرنامجية ومسائل الميزانية  

مليون   12البالغة  ، بما يتماشى مع الميزانية التي أوصت بها المديرة التنفيذية  2023ميزانية لموئل األمم المتحدة لعام  
 وغيرها ، 2023مؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية لعام ل دوالر من أجل الميزانية غير المخصصة

 ن الموارد الخارجة عن الميزانية؛م

توصية الفريق العامل المخصص المعني بالمسائل البرنامجية ومسائل ]يحيط علماً بد ويقرر قبول[   -3
  2023 دة للموئل والمستوطنات البشرية لعامالميزانية والمسائل اإلدارية للميزانية غير المخصصة لمؤسسة األمم المتح

المديرة التنفيذية االنتهاء من مشروع   ]ويطلب[ أيضًا إلى[ مليون دوالر أمريكي، 12بأن تكون في حدود عتبة تبلغ ]
استنادًا إلى التعقيبات الواردة من لجنة    2023برنامج العمل السنوي والميزانية السنوية لموئل األمم المتحدة لعام  

لكي ينظر فيهما في    المجلس التنفيذي  إلىبرامج والتنسيق واللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية وتقديمهما  ال
 ؛ 2022دورته الثانية لعام 

لتشجيع المراقب المالي لألمم المتحدة  بالجهود المتواصلة التي تبذلها المديرة التنفيذية  ]يرحب[   -4
متحدة من أجل زيادة محتملة في مخصصات الميزانية العادية لألمم المتحدة األولوية لموئل األمم ال  على إعطاء

موئل األمم المتحدة، بما في ذلك من    تمويل  ، وكذلك من أجل استراتيجية تعزيز2023موئل األمم المتحدة لعام  ل
 خالل مصادر التمويل المبتكرة؛ 

والتوازن   استراتيجية حشد المواردلموئل األمم المتحدة، بما في ذلك تنفيذ    الشؤون المالية وشؤون الميزانية واإلدارة (ب)
 الجغرافي والجنساني 

بتقرير المديرة التنفيذية عن الوضع المالي لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية يرحب[  ] -5
استراتيجية حشد رز في تنفيذ  التقدم المح  عنوتقرير المديرة التنفيذية    (2)،2021األول/ديسمبر   كانون   31  بحلول
وتقرير المديرة    (3)،2023-2020وفقًا للخطة االستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة    الموارد 

 
(1 )HSP/EB.2022/4   . 
(2 )HSP/EB.2022/2   . 
(3 )HSP/EB.2022/2/Add.2   . 
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 ( 4) ،2021األول/ديسمبر   كانون   31  بحلولمالك موظفي برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية    عنالتنفيذية  
شباط/فبراير   28  بحلولالمالي المؤقت لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية    المركز  عنوتقرير المديرة التنفيذية  

  (6)بين الجنسين؛ والتكافؤالتوظيف والتوزيع الجغرافي العادل  عنوتقرير المديرة التنفيذية  (5)،2022

أيضاً[   -6 إعا]يرحب  بشأن  التنفيذية  المديرة  المتحدة بتقرير  األمم  لبرنامج  الجارية  الهيكلة  دة 
 (7) للمستوطنات البشرية؛

بتقرير األمانة بشأن اإلجراءات الرامية إلى تحديث وتحسين اإلدارة والسياسات ]يرحب كذلك[   -7
 (8) واإلجراءات الداخلية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛

بشأن اإلجراءات التي يتخذها برنامج األمم المتحدة للمستوطنات    بتقرير المديرة التنفيذية]يرحب[   -8
تعزيز   أجل  من  االستغاللالبشرية  من  الجنسيين  الحماية  االستغالل و   واالنتهاك  أشكال  من  آخر  شكل  أي  من 

 (9) .ومن التحرش الجنسي في مكان العمل واالنتهاك،

 لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  تنفيذ األنشطة المعيارية والتشغيلية : ]باء[/ 2022المقرر 
 إن المجلس التنفيذي،

تنفيذ األنشطة المعيارية والتشغيلية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بما في ذلك قرارات ومقررات   ( أ)
 جمعية موئل األمم المتحدة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

بتقرير المديرة التنفيذية بشأن حالة تنفيذ القرارات والمقررات التي اعتمدتها جمعية  ]يحيط علماً[   -1
وتقرير المديرة   (10)موئل األمم المتحدة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة )موئل األمم المتحدة( في دورتها األولى،

األمم المتحدة، مع التركيز على عملية الشعب في أفغانستان،    التنفيذية بشأن األنشطة المعيارية والتشغيلية لموئل
 (11) واإلطار العالمي لرصد المسائل الحضرية، والعمل المعني بتغير المناخ؛

بإعداد اإلطار العالمي لرصد المسائل الحضرية، الُمصمم للتمكين من إضفاء الطابع  ]يرحب[   -2
في جهودها الرامية إلى تحقيق األهداف المحرز  على تتبع تقدمها    المحلي ألهداف التنمية المستدامة ولمساعدة المدن

للمقارنة؛ ]ويشجع[ والتزامات الخطة الحضرية الجديدة، وتوجيه اإلجراءات المحلية، مع ضمان أن تكون البيانات قابلة  
 على التنفيذ الفوري لإلطار العالمي لرصد المسائل الحضرية؛  

إلى[   -3 أن ]يطلب  التنفيذية  ا  المديرة  إلى  الفعال  الدعم  األعضاء  تقدم  التوجيه  لدول  طريق  عن 
نتائج   االستفادة منتحقيق أهداف اتفاق باريس، بما في ذلك ل، والمساعدة التقنية، والشراكات االستراتيجية  المعياري 

، ويطلب أيضًا إلى المديرة التنفيذية تعزيز التعاون مع 2021لعام    Innovate4Citiesمؤتمر ابتكر من أجل المدن  
 وتغير المناخ؛ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ نحو تقريرها الخاص بشأن المدن

 
(4 )HSP/EB.2022/2/Add.1   . 
(5 )HSP/EB.2022/CRP.1   . 
(6 )HSP/EB.2022/2/Add.3 . 
(7 )HSP/EB.2022/2/Add.4   . 
(8 )HSP/EB.2022/11   . 
(9 )HSP/EB.2022/10   . 
(10 )HSP/EB.2022/8   . 
(11 )HSP/EB.2022/5   . 
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التنفيذية على  ]يشجع[   -4 مع األعضاء ورئاسة مؤتمر األطراف في اتفاقية   أن تستكشفالمديرة 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ عقد اجتماع وزاري لإلسكان والتنمية الحضرية بشأن المدن وتغير المناخ 

 أهمية الُبعد الحضري للمساهمات المحددة وطنيًا؛  وإبرازوالعشرين لمؤتمر األطراف،  أثناء الدورة السابعة

، بشأن دفع العمليات التشاركية  في حاالت النزاعبالعمل السابق والجاري، بما في ذلك  ]يرحب[   -5
الشمولية لبناء حلول دائمة وإحالل سالم مستدام، على النحو الذي تجسده عملية الشعب، ويوصي بمواصلة استخدام  

 هذا النهج في سياقات أخرى، حسب االقتضاء وعند االقتضاء؛  

 عشرة للمنتدى الحضري العالمي ومتابعتها دورة الحاديةاألعمال التحضيرية لل (ب)

عشرة للمنتدى الحضري   بتقرير المديرة التنفيذية بشأن األعمال التحضيرية للدورة الحادية]يرحب[   -6
 (12)العالمي؛

 االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة  ( ج)

يبذلها موئل األمم المتحدة لدعم إعداد تقرير األمين العام الذي يصدر كل  بالجهود التي  ]يرحب[   -7
أربع سنوات بشأن تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، واألبعاد الحضرية للمنتديات اإلقليمية الخمسة المعنية بالتنمية  

لخطة الحضرية  المخصص ل   المستدامة، والجزء الخاص من الدورات الموضوعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي
، واألحداث التي تنظمها الفئات المستهدفة للخطة الحضرية الجديدة قبل االجتماع الرفيع المستوى للجمعية  الجديدة

العامة بشأن تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة مباشرًة، والجهود التي يبذلها رئيس الجمعية العامة لعقد االجتماع الرفيع 
 المستوى؛

ا]يشجع[   -8 الحاديةموئل األمم  الدورة  أثناء  للمنتدى الحضري  لمتحدة على تحديد الفرص  عشرة 
العالمي من أجل الفئات المستهدفة للخطة الحضرية الجديدة لتحديد طرق التعجيل بتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة،  

 باالعتماد على نتائج االجتماع الرفيع المستوى؛

 لالسترشاد بها في موئل األمم المتحدة على االستفادة من نتائج االجتماع الرفيع المستوى  ]يحث[   -9
اجتماعب  المتعلقةالمداوالت   في  المتحدة  األمم  موئل  بشأن  قرار  في   مشروع  ُيعقد  العامة  للجمعية  الثانية  للجنة 

فاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن والعشرين لمؤتمر األطراف في ات ؛ والدورة السابعة2022األول/أكتوبر   تشرين
؛ والدورة الثانية لجمعية موئل  2022الثاني/نوفمبر   الشيخ، مصر في تشرين تغير المناخ المقرر عقدها في شرم

 ؛ 2023األمم المتحدة المقرر عقدها في حزيران/يونيه 

 تحدةتنفيذ موئل األمم المتحدة إلصالح المنظومة اإلنمائية واإلدارة في األمم الم (د)

بالجهود التي يبذلها موئل األمم المتحدة لتعميق إصالحات المنظومة اإلنمائية واإلدارة ]يرحب[   -10
في األمم المتحدة من خالل تيسير تنفيذ استراتيجية التنمية الحضرية المستدامة على نطاق منظومة األمم المتحدة  

مم المتحدة المعنية بمستقبل المدن، والدعم المقدم  من خالل مبادرات عالمية مشتركة بين الوكاالت مثل فرقة عمل األ
لمبادرات األمين العام من قبيل المذكرة التوجيهية لألمين العام بشأن ’’األمم المتحدة واألراضي والنزاعات‘‘ والفريق  
تحالف   قبيل  من  المصلحة  أصحاب  متعددة  عمليات  خالل  ومن  الداخلي،  بالتشرد  المعني  المستوى  الرفيع 

Local2030  واإلطار العالمي لرصد المسائل الحضرية، من بين مبادرات أخرى؛ 

موئل األمم المتحدة على اتخاذ إجراءات الستخدام استراتيجية التنمية الحضرية المستدامة  ]يشجع[   -11
تصميم وتنفيذ أطر التعاون الثنائي )مع برنامج األمم المتحدة  لالسترشاد بها فيعلى نطاق منظومة األمم المتحدة 

جتماعية، ومفوضية األمم المتحدة السامية وإدارة الشؤون االقتصادية واالاإلنمائي، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، 
ومنظمة األغذية   ، لشؤون الالجئين، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الصحة العالمية
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والزراعة لألمم المتحدة(، ولتوجيه االنخراط مع المكتب التنفيذي لألمين العام، بما في ذلك من خالل مجلس الرؤساء 
ين، وفريق اإلدارة العليا، واللجنة التنفيذية، وكذلك مع مكتب التنسيق اإلنمائي، واللجنة الدائمة المشتركة بين التنفيذي 

 الوكاالت، ومجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ 

لعام  ]يقر[   -12 لألمانة  التنظيمي  الهيكل  الحضرية    2020بأهمية  التنمية  استراتيجية  تنفيذ  لتيسير 
المستدامة على نطاق منظومة األمم المتحدة على الصعيد القطري، مع مالحظة عدم وجود التمويل غير المخصص  

لدعم الممثلين اإلقليميين والمكاتب دون اإلقليمية في   الالزم  لمؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية
الحكومات ويدعو  ل تعزيز البرامج الحضرية المشتركة،  االنخراط مع المنسقين المقيمين لدى األمم المتحدة من أج

لتمكين موئل األمم   القيام بذلك  إلى  التخصيص  القادرة على تقديم تمويل غير مخصص وتمويل ميسر  المانحة 
 إصالحات األمم المتحدة بفعالية. المتحدة من تنفيذ

 2022تنفيذي لعام أساليب عمل المجلس التنفيذي وخطة عمل المجلس ال:  ]جيم[ / 2022المقرر 
 إن المجلس التنفيذي،

 تقارير المجلس التنفيذي وأفرقته العاملة المخصصة  ( أ)
التنفيذي    [يعتمد] -1 البشريةتقرير المجلس  المتحدة للمستوطنات  عن أعمال دورته    لبرنامج األمم 

 (13)؛2021لعام  الثانية

البرنامجية   بالشؤون المعني    المخصص  باإلحاطة التي قدمها رئيس الفريق العامل  [يحيط علماً ] -2
 الفريق العامل؛ هذا  عن عمل  وشؤون الميزانية واإلدارة

 مسودة  وضعلفريق العامل المخصص المعني با رئيسباإلحاطة التي قدمها ]يحيط علماً أيضاً[  -3
 ؛سياسة إشراك أصحاب المصلحة ل

 المجلس التنفيذي لتحسين فعالية وكفاءة اجتماعات المجلسأساليب عمل  (ب)

بنتائج الدراسة االستقصائية التي أجرتها األمانة بعد دورة المجلس التنفيذي الثانية  ]يحيط علماً[   -4
 (14)سير ونتائج الدورات في المستقبل؛بغية مواصلة تحسين  لتقييم فعالية تلك الدورة، 2021لعام 

 وجدول أعمالها المؤقت 2022المجلس التنفيذي الثانية لعام مواعيد دورة  ( ج)

بين في الفترة  لمدة يومين أو ثالثة أيام    2022لعام  الثانية  لمجلس التنفيذي  ا  دورةأن ُتعَقد    [يقرر] -5
 ؛2022تشرين الثاني/نوفمبر  17و 15

 ؛ على النحو التالي 2022لعام   الثانيةأن يكون جدول األعمال المؤقَّت للدورة  [ً يقرر أيضا] -6

 .الدورةافتتاح  -1

 المسائل التنظيمية:  -2

 ؛ 2022لعام  الثانيةإقرار جدول األعمال وخطة العمل للدورة  ( أ)
 .2022الدورة األولى لعام اعتماد تقرير  (ب)

 .فيذيالتي أنشأها المجلس التن تقارير األفرقة العاملة المخصصة  -3
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المالية وشؤون الميزانية واإلدارة، بما في ذلك تنفيذ استراتيجية حشد الموارد   -4 الشؤون 
االستراتيجية للخطة  اتخذها    2023-2020للفترة    وفقًا  التي  األمم  واإلجراءات  موئل 

 .لمعالجة االختالالت الجغرافية والجنسانية في تكوين موظفيه المتحدة

ميزانية مشروع  برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية و مشروع  مناقشة   -5
 .وإمكانية اعتمادهما 2023مؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية لعام 

 .2023-2020االستراتيجية للفترة عن الخطة  2021التقرير السنوي لعام  -6

البشرية، بما   والتشغيليةالمعيارية  تنفيذ األنشطة   -7 للمستوطنات  المتحدة  لبرنامج األمم 
 البرامجوتنفيذ    2021في عام  لموئل األمم المتحدة  البرنامجية    األنشطةفيها اإلبالغ عن  

ر المستجدات بشأن ، وآخ التعاون التقني في مجال واألنشطةالرئيسية  والبرامجالفرعية 
 . (19-استجابة موئل األمم المتحدة لجائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد

 . الخطة الحضرية الجديدةتنفيذ  للجمعية العامة بشأن رفيع المستوى الالجتماع نتائج ا -8
 عشرة للمنتدى الحضري العالمي.  لدورة الحاديةنتائج ا -9

موئل   األعمال التحضيرية للدورة الثانية لجمعيةتحديث أعدته المديرة التنفيذية بشأن   -10
 األمم المتحدة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

 تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية المرفوع إلى المجلس التنفيذي. -11
 تقرير مكتب األخالقيات المرفوع إلى المجلس التنفيذي. -12

استعراض   -13 التفتيش   واإلدارةالتنظيم  نتائج  أجرته وحدة  الذي  المتحدة  األمم  في موئل 
 المشتركة.

، بما في ذلك جدول األعمال المؤقت لدورة المجلس التنفيذي النظر في نتائج الدورة -14
 .  ، واعتمادها2023لعام  األولى

 مسائل أخرى. -15
 اختتام الدورة. -16

 2023-2022الوالية   لفترة تخاب أعضاء مكتب المجلس التنفيذيان: ]دال[/ 2022المقرر 
 إن المجلس التنفيذي،

إلى نهاية الدورة   2022بمدة والية تبدأ من نهاية الدورة األولى لعام  و أن ينتخب من بين أعضائه،  ]يقرر[  
مكتب المجلس التنفيذي ل  األعضاء الجدد ، مع مراعاة ضرورة ضمان التمثيل الجغرافي العادل،  2023األولى لعام  

 لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على النحو التالي:  
 (البحر الكاريبيمنطقة أمريكا الالتينية و [ )دول --]  الرئيس:

 دول أوروبا الشرقية( )[ --] نواب الرئيس:
 (الدول األفريقية[ )--]   
 [ )دول آسيا والمحيط الهادئ(--]   

ر:   )دول أوروبا الغربية ودول أخرى( [--]  المقرّ 
 ________________ 


