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 برنامج األمم المتحدة 
 للمستوطنات البشرية 

 

 المجلس التنفيذي لبرنامج األمم
 المتحدة للمستوطنات البشرية 

 2202الدورة الثانية لعام 
 2022الثاني/نوفمبر  تشرين 23-21نيروبي، 

 )أ( من جدول األعمال المؤقت  2البند 
المسائل التنظيمية: إقرار جدول األعمال  

 2022وخطة العمل للدورة الثانية لعام 

 للمجلس التنفيذي 2022جدول األعمال المؤقت للدورة الثانية لعام 
 افتتاح الدورة.  -1
 :المسائل التنظيمية - 2

 ؛ 2022األعمال وخطة العمل للدورة الثانية لعام إقرار جدول   )أ(
 .2022اعتماد تقرير المجلس التنفيذي عن أعمال دورته األولى لعام   )ب(

 تقارير رؤساء األفرقة العاملة المخصصة التي أنشأها المجلس التنفيذي. - 3
الشؤون المالية وشؤون الميزانية واإلدارة، بما في ذلك تنفيذ استراتيجية حشد الموارد وفقًا للخطة االستراتيجية   - 4

األمم   2023-2020للفترة   )موئل  البشرية  للمستوطنات  المتحدة  األمم  برنامج  يتخذها  التي  واإلجراءات 
 كيلة موظفيه. المتحدة( لمعالجة أوجه عدم التوازن الجغرافي والجنساني في تش

مناقشة مشروع برنامج عمل موئل األمم المتحدة ومشروع ميزانية مؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات   - 5
 واحتمال الموافقة عليهما.  2023البشرية لعام 

 . 2023-2020عن الخطة االستراتيجية للفترة   2021التقرير السنوي لعام  - 6
فيها اإلبالغ عن األنشطة البرنامجية لموئل األمم األنشطة المعيارية والتنفيذية   - 7 لموئل األمم المتحدة، بما 

وتنفيذ البرامج الفرعية والبرامج الرئيسية وأنشطة التعاون التقني، وآخر المستجدات    2021المتحدة في عام  
المتحدة   ( ومشاركة موئل األمم19-بشأن استجابة موئل األمم المتحدة لجائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد

 في البلدان، واألقاليم والمناطق المتضررة من النزاعات والكوارث. 
 نتائج االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن استعراض تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة.  - 8
 نتائج الدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي.  - 9
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ة موئل األمم المتحدة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات  األعمال التحضيرية للدورة الثانية لجمعي - 10
 البشرية.

 تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية المرفوع إلى المجلس التنفيذي.  - 11
 تقرير مكتب األخالقيات المرفوع إلى المجلس التنفيذي.  - 12
ة االستقصائية التي أجرتها األمانة بعد  أساليب عمل المجلس التنفيذي، بما في ذلك استعراض نتائج الدراس - 13

 . 2022الدورة األولى لعام  
إحاطة تقدمها وحدة التفتيش المشتركة بشأن نتائج االستعراض الذي أجرته للتنظيم واإلدارة في موئل األمم   - 14

 المتحدة. 
 واعتمادها. ،2023النظر في نتائج الدورة، بما في ذلك جدول األعمال المؤقت للدورة األولى لعام  - 15
 مسائل أخرى.  - 16
 . اختتام الدورة - 17

_________________ 


