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الدورة الخامسة والعشرون
نريويب 23 - 71 ،نيسان/أبريل 2075
*
البند  4من جدول األعمال املؤقت
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

جدول األعمال المؤقت
شروح جدول األعمال المؤقت ،بما في ذلك تنظيم العمل
مذكرة من األمانة
البند 1
افتتاح الدورة
 - 7يفتتح الدورة اخلامسة والعشرين جمللس إدارة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم
املتحدة) رئيس جملس اإلدارة يف دورته الرابعة والعشرين ،أو أحد أعضاء جملس اإلدارة اآلخرين يف تلك الدورة يف
حالة غيابه ،وذلك يف الساعة العاشرة من صباح اجلمعة  71نيسان/أبريل  .2075وترد قائمة بأعضاء جملس
اإلدارة احلاليني يف املرفق األول هلذه املذكرة.

البند 2
انتخاب أعضاء المكتب
 - 2وفقاً للمادة  71من النظام الداخلي جمللس اإلدارة ،ينتخب جملس اإلدارة رئيساً وثالثة ّنواب للرئيس
ومقرراً .ويرد التوزيع اجلغرايف لألعضاء املنتَخبني يف الدورات السابقة جمللس اإلدارة يف املرفق الثاين هلذه املذكرة.
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الوثائق
شروح جدول األعمال املؤقت ،مبا يف ذلك تنظيم العمل ( :HSP/GC/25/1/Add.1الفقرتان  2و 3من
املرفق الثالث) (الختاذ قرار)

البند 3
وثائق التفويض
 - 3وفقاً للمادة  71من النظام الداخلي جمللس اإلدارة ،تقدَّم وثائق تفويض املمثلني إىل املدير التنفيذي يف
موعد ال يتجاوز هناية اجللسة األوىل لدورة اجمللس .وجيب أن يفحص املتكتب ذذه الوثائق وأن يقدمم تقريراً بشأهنا
إىل جملس اإلدارة بدون تأخري.

البند 4
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
ويبت
 - 4حتت البند  4من جدول األعمال ،يُقر جملس اإلدارة جدول أعمال دورته اخلامسة والعشرين ّ
بعد ذلك يف تنظيم عمل الدورة .وقد وافق جملس اإلدارة على جدول األعمال املؤقت يف دورته الرابعة والعشرين
املعقودة يف نريويب يف الفرتة من  75إىل  71نيسان/أبريل  .2073وترد يف املرفق الثالث هلذه املذكرة مذكرة من
املدير التنفيذي يقرتح فيها ترتيبات تنظيمية للدورة اخلامسة والعشرين ،يف حني يرد التنظيم املقرتح للعمل
واجلدول المم ي للدورة يف املرفق الرابع.
الوثائق
جدول األعمال املؤقت (( )HSP/GC/25/1الختاذ قرار)
شروح جدول األعمال املؤقت ،مبا يف ذلك تنظيم العمل (( )HSP/GC/25/1/Add.1الختاذ قرار)
قائمة الوثائق املعروضة على جملس اإلدارة (( )HSP/GC/25/INF/1للعلم)

البند 5
أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ،بما في ذلك مسائل التنسيق
 - 5حتت البند  5من جدول األعمال ،يقدمم املدير التنفيذي تقريراً إىل جملس اإلدارة عن مسائل تشمل يف
مجلة أمور تنفيذ والية موئل األمم املتحدة وبرنامج عمله وتنفيذ القرارات واملقررات اليت اعتمدذا جملس اإلدارة يف
دورته السابقة.
الوثائق
تقرير مرحلي مقدَّم من املدير التنفيذي عن أنشطة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
()HSP/CG/25/2

البند 6
حوار بشأن الموضوع الرئيسي الخاص للدورة الخامسة والعشرين لمجلس اإلدارة
 - 1عمالً بقرار جملس اإلدارة  27/20املؤر  8نيسان/أبريل  ،2005خيتار متكتب جملس اإلدارة يف دورته
اخلامسة والعشرين املوضوع الرئيسي اخلاص لدورات اجمللس على أساس مشورة مق ّدمة من املدير التنفيذي،
2

HSP/GC/25/1/Add.1

بالتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني .وبناءً على ذلك ،سيتكون معروضاً على جملس اإلدارة تقريراً من املدير
التنفيذي عن ذلك املوضوع اخلاص للنظر فيه.
الوثائق
تقرير املدير التنفيذي حول حوار بشأن املوضوع الرئيسي اخلاص للدورة اخلامسة والعشرين جمللس
اإلدارة ()HSP/GC/25/4

البند 7
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية وميزانية مؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات
البشرية لفترة السنتين 2117-2116
ُ - 1و ِضع برنامج عمل موئل األمم املتحدة ليتمامن مع دورة ميمانية األمم املتحدة كتكل .وبالتايل فإن
برنامج العمل اجلاري للفرتة  2075-2074سينتهي يف  37كانون األول/ديسمرب  .2075وبناءً عليه ،سيقدمم
املدير التنفيذي إىل جملس اإلدارة برنامج عمل وميمانية مقرتحني لفرتة السنتني  2071-2071للنظر فيهما يف
دورته اخلامسة والعشرين.
الوثائق
تقرير املدير التنفيذي عن برنامج العمل املقرتح لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وامليمانية
املقرتحة ملؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية لفرتة السنتني 2071-2071
(( )HSP/GC/25/5الختاذ قرار)
تقرير املدير التنفيذي بشأن تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليمانية ()HSP/GC/25/5/Add.1
(الختاذ قرار)
مذكرة من األمانة عن حالة املسامهات الطوعية املق ّدمة إىل مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات
البشرية حىت  7آذار/مارس ( )HSP/GC/25/INF/6( 2075للعلم)

البند 8
جدول األعمال المؤقت والترتيبات األخرى للدورة السادسة والعشرين لمجلس اإلدارة
 - 8سيعتمد جملس اإلدارة حتت البند  8من جدول أعمال ،جدول أعمال مؤقتاً لدورته اخلامسة والعشرين
ويقرر تواريخ الدورة وترتيباهتا األخرى.
الوثائق
جدول األعمال املؤقت والرتتيبات األخرى للدورة السادسة والعشرين جمللس اإلدارة ()HSP/GC/25/6
(الختاذ قرار)

البند 9
مسائل أخرى
 - 1سينظر جملس اإلدارة حتت البند  1من جدول األعمال يف مسائل يُعتقد أهنا تستحق اذتمامه رغم
عدم تغطيتها حتت أي بند بعينه من بنود جدول األعمال.
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البند 11
اعتماد تقرير الدورة
 - 70وفقاً للفقرة  1من الفرع أوالً -ألف من قرار اجلمعية العامة  ،201/51سيعتمد جملس اإلدارة التقرير
عن أعمال دورته اخلامسة والعشرين لتقدميه إىل اجلمعية عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي.

البند 11
اختتام الدورة
 - 77من املتوقّع أن خيتتم جملس اإلدارة أعماله يف الساعة  74/00يوم اخلميس  23نيسان/أبريل .2075
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المرفق األول

عضوية مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية اعتباراً من  1كانون
الثاني/يناير  58( 2115عضواً)*

الدول األفريقية ()16

دول أوروبا الغربية ودول أخرى ()13

أوغندا ()2071

إسبانيا ()2071

بنن ()2071

إسرائيل ()2075

بوركينا فاصو ()2075

أملانيا ()2075

مجهورية التكونغو الدميقراطية ()2078

إيطاليا ()2075

مجهورية تنمانيا املتحدة ()2075

فرنسا ()2071

جنوب أفريقيا ()2075

فنلندا ()2078

زمبابوي ()2078

النرويج ()2071

السنغال ()2078

الواليات املتحدة األمريتكية ()2078

الصومال ()2071

توجد مخسة مقاعد شاغرة

غابون ()2078
غانا ()2078
التكونغو ()2075
ليسوتو ()2075
مدغشقر ()2071
مصر ()2078
املغرب ()2071
دول أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ()11

دول آسيا والمحيط الهادئ ()13

األرجنتني ()2078

األردن ()2075

إكوادور ()2078

إندونيسيا ()2078

أنتيغوا وبربودا ()2071

إيران ()2078

أوروغواي ()2078

البحرين ()2075

الربازيل ()2075

بنغالديش ()2071
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السلفادور ()2071

تايلند ()2075

غواتيماال ()2078

مجهورية كوريا ()2071

كولومبيا ()2071

سري النتكا ()2071

املتكسيك ()2075

الصني ()2071

ذاييت ()2075

العراق ()2078
اململتكة العربية السعودية ()2075
اهلند ()2075
اليابان ()2078

دول أوروبا الشرقية ()6
االحتاد الروسي ()2078
بيالروس ()2071
رومانيا ()2071
سلوفاكيا ()2078

يوجد مقعدان شاغران
ضحة .والمعلومات الواردة في
*
تنقضي مدة العضوية يوم  31كانون األول/ديسمبر من األعوام المو ّ
الجدول مق ّدمة من المجلس االقتصادي واالجتماعي.
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المرفق الثاني
التوزيع الجغرافي ألعضاء هيئة المكتب المنتخبين في دورات سابقة لمجلس إدارة موئل
األمم المتحدة
السنة

دورة جملس اإلدارة

 7118األوىل
 7111الثانية
 7180الثالثة

 7187الرابعة

 7182اخلامسة
 7183السادسة
 7184السابعة

 7185الثامنة
 7181التاسعة
 7181العاشرة
 7188احلادية عشرة
 7181الثانية عشرة

الرئيس

نائب الرئيس

الدول اإلفريقية (مالوي)
دول أوروبا الغربية
دول أوروبا الشرقية (بولندا)
ودول أخرى
دول أمريتكا الالتينية (املتكسيك)
(السويد)
الدول اآلسيوية (باكستان)
الدول اإلفريقية
(كينيا)
دول أمريتكا الالتينية (املتكسيك)
دول أوروبا الغربية ودول أخرى (السويد)
دول أمريتكا الالتينية الدول اإلفريقية (نيجرييا)
الدول اآلسيوية (العراق)
(املتكسيك)
دول أوروبا الشرقية (احتاد اجلمهوريات
االشرتاكية السوفياتية)
الدول اإلفريقية (ليسوتو)
الدول اآلسيوية
دول أوروبا الشرقية (ذنغاريا)
(الفلبني)
دول أوروبا الغربية ودول أخرى (مجهورية أملانيا
االحتادية)
دول أوروبا الشرقية الدول اآلسيوية (سري النتكا)
دول أمريتكا الالتينية (جامايتكا)
(احتاد اجلهوريات
االشرتاكية السوفياتية) دول أوروبا الغربية ودول أخرى (كندا)
الدول اإلفريقية (زامبيا)
دول أوروبا الغربية
ودول أخرى (فنلندا) دول أوروبا الشرقية (بلغاريا)
دول أمريتكا الالتينية (األرجنتني)
الدول اآلسيوية (اهلند)
الدول اإلفريقية
دول أمريتكا الالتينية (شيلي)
(غابون)
دول أوروبا الغربية ودول أخرى (الواليات
املتحدة األمريتكية)
دول أمريتكا الالتينية الدول اإلفريقية (تونس)
الدول اآلسيوية (سري النتكا)
(جامايتكا)
دول أوروبا الشرقية (ذنغاريا)
الدول اإلفريقية (كينيا)
دول أوروبا الغربية
ودول أخرى (تركيا) الدول اآلسيوية (بنغالديش)
دول أوروبا الشرقية (بولندا)
دول أوروبا الشرقية الدول اآلسيوية (إندونيسيا)
دول أمريتكا الالتينية (كولومبيا)
(بلغاريا)
دول أوروبا الغربية ودول أخرى (فنلندا)
الدول اإلفريقية (بوتسوانا)
الدول اآلسيوية
دول أمريتكا الالتينية (الربازيل)
(اهلند)
دول أوروبا الغربية ودول أخرى (اململتكة املتحدة
لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)
دول أمريتكا الالتينية الدول اإلفريقية (الغابون)
دول أوروبا الشرقية (ذنغاريا)
(كولومبيا)
دول أوروبا الغربية ودول أخرى (الواليات

املقرر

الدول اآلسيوية (الفلبني)

دول أوروبا الشرقية
(بولندا)
دول أوروبا الغربية ودول
أخرى (ذولندا)
دول أمريتكا الالتينية
(جامايتكا)
الدول اإلفريقية (مصر)
الدول اآلسيوية (بنغالديش)
دول أوروبا الشرقية (احتاد
اجلمهوريات االشرتاكية
السوفياتية)
دول أوروبا الغربية ودول
أخرى (اليونان)
دول أمريتكا الالتينية
(شيلي)
الدول اإلفريقية (كينيا)
دول أوروبا الشرقية
(بولندا)
الدول اآلسيوية (سري
النتكا)
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السنة

دورة جملس اإلدارة

الرئيس

 7117الثالثة عشرة

الدول اإلفريقية
(زمبابوي)

 7113الرابعة عشرة

دول أوروبا الغربية
ودول أخرى (فنلندا)

 7115اخلامسة عشرة

دول أوروبا الشرقية
(االحتاد الروسي)

 7111السادسة عشرة

الدول اآلسيوية
(بنغالديش)

 7111السابعة عشرة

دول أمريتكا الالتينية
(كولومبيا)

 2007الثامنة عشرة

الدول األفريقية
(اجلمائر)

 2003التاسعة عشرة

دول أوروبا الغربية
ودول أخرى
(السويد)
دول أوروبا الشرقية
(اجلمهورية التشيتكية)

 2001احلادية والعشرون

الدول اآلسيوية
(اهلند)

 2001الثانية والعشرون

دول أمريتكا الالتينية
(جامايتكا)

 2005العشرون

 2077الثالثة والعشرون

الدول األفريقية
(رواندا)

 2073الرابعة والعشرون

الدول األفريقية
(نيجرييا)

نائب الرئيس

املتحدة األمريتكية)
الدول اآلسيوية (سري النتكا)
دول أوروبا الشرقية (االحتاد السوفيايت)
دول أمريتكا الالتينية (الربازيل)
الدول اإلفريقية (أوغندا)
الدول اآلسيوية (الفلبني)
دول أوروبا الشرقية (رومانيا)
الدول اآلسيوية (إندونيسيا)
دول أمريتكا الالتينية (فنمويال)
دول أوروبا الغربية ودول أخرى (اململتكة املتحدة)
الدول اإلفريقية (كينيا)
دول أمريتكا الالتينية (املتكسيك)
دول أوروبا الغربية ودول أخرى (النرويج)
الدول اإلفريقية (السنغال)
دول أوروبا الشرقية (بلغاريا)
دول أوروبا الغربية ودول أخرى (السويد)
الدول اآلسيوية (بنغالديش)
دول أوروبا الشرقية (االحتاد الروسي)
دول أمريتكا الالتينية (األرجنتني)
الدول اإلفريقية (مالوي)
الدول اآلسيوية (سري النتكا)
دول أوروبا الشرقية (بولندا)
الدول اآلسيوية (الفلبني)
دول أمريتكا الالتينية (األرجنتني)
دول أوروبا الغربية ودول أخرى (أملانيا)
الدول األفريقية (أوغندا)
دول أمريتكا الالتينية (األرجنتني)
دول أوروبا الغربية ودول أخرى (كندا)
الدول األفريقية (زامبيا)
دول أوروبا الشرقية (اجلمهورية التشيتكية)
دول أوروبا الغربية ودول أخرى (أملانيا)
الدول اآلسيوية (الصني)
دول أوروبا الشرقية (االحتاد الروسي)
دول أمريتكا الالتينية (شيلي)
دول أوربا الشرقية (االحتاد الروسي)
دول أمريتكا الالتينية (األرجنتني)
دول آسيا  -احمليط اهلادئ (بنغالديش)

املقرر
دول أوروبا الغربية ودول
أخرى (ذولندا)
دول أمريتكا الالتينية
(شيلي)
الدول اإلفريقية
(التكامريون)
دول أوروبا الشرقية
(رومانيا)
الدول اآلسيوية (مجهورية
إيران اإلسالمية)
دول أوروبا الغربية ودول
أخرى (تركيا)
دول أمريتكا الالتينية
(شيلي)
الدول األفريقية (نيجرييا)
دول أوروبا الشرقية
(االحتاد الروسي)
الدول اآلسيوية
(باكستان)
دول أوروبا الغربية ودول
أخرى (فنلندا)
دول أوربا الغربية ودول
أخرى (أملانيا)

ووفقاً ملبدأ التناوب اجلغرايف املنصوص عليه يف الفقرة  2من املادة  71من النظام الداخلي جمللس اإلدارة ،على اجملموعات اإلقليمية التالية أن
تقدم مرشحني للمناصب املذكورة هليةة متكتب الدورة اخلامسة والعشرين جمللس اإلدارة:

السنة

دورة جملس اإلدارة

 2075اخلامسة والعشرون
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الرئيس

دول أوروبا الشرقية

نائب الرئيس

الدول األفريقية
دول أوروبا الغربية ودول أخرى
دول آسيا واحمليط اهلادئ

املقرر

دول أمريتكا الالتينية
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المرفق الثالث
الترتيبات التنظيمية المقترحة للدورة الخامسة والعشرين لمجلس إدارة موئل األمم المتحدة
مذكرة من المدير التنفيذي
 - 7قددد يرغددب جملددس اإلدارة يف أن يعتمددد الرتتيبددات التنظيميددة املبينددة أدندداه مددن أجددل تصدريف عملدده بشددتكل
فعال يف الدورة اخلامسة والعشرين .وقدد أُعددت ذدذه الرتتيبدات التنظيميدة املقرتحدة وفقداً للتوصديات الدواردة يف قدرار
جملس اإلدارة  ،27/20املتعلق بتنظيم دورات جملس اإلدارة املقبلة ومواضيعها الرئيسية ،الذي دعا اجمللدس مبوجبده
جلنة املمثلني الدائمني لدى موئل األمم املتحدة ،بوصفها ذيةدة فرعيدة ملدا بدني الددورات تابعدة للمجلدس ،إىل تقدد
توصيات إىل جملس اإلدارة تتضمن مقرتحدات إضدافية لتحسدني ذيتكدل وتنظديم الددورة احلاديدة والعشدرين والددورات
املقبلددة جمللددس اإلدارة .وقددد وافقددت جلنددة املمثلددني الدددائمني ،يف اجتماعهددا الثالددث والعشدرين ،املعقددود يف  1كددانون
األول/ديسدمرب  ،2001علددى جمموعددة مددن مثددل ذددذه املقرتحددات للدددورة احلاديددة والعشدرين ،ومجيددع الدددورات املقبلددة
ومت إدراجها يف ذذه املذكرة ،خصوصاً فيما يتعلق باجلمء الرفيع املستوى ،واحلوار واملوضوع الرئيسي.
ألف  -المكتب
 - 2وفقاً للمادة  71من النظام الداخلي جمللس اإلدارة ،يتشتكل املتكتب من رئيس وثالثة نواب للرئيس
ومقرر ،يتم انتخاهبم مع املراعاة الواجبة ملبدأ التوزيع اجلغرايف العادل وبالتناوب فيما بني اجملموعات اإلقليمية
للدول .ويبني املرفق الثاين التوزيع اجلغرايف ألعضاء املتكتب يف الدورات السابقة جمللس اإلدارة.
 - 3ووفقاً ملا تنص عليه املادة  ،78يعني أحد نواب الرئيس رئيساً للجنة اجلامعة للدورة املشار إليها يف
الفقرة  78أدناه .ويقوم نائبا الرئيس اآلخران مبساعدة رئيس جملس اإلدارة مباشرة يف أداء واجباته يف اجللسة
العامة ،ويف رئاسة اللجنة املخصصة للصياغة املشار إليها يف الفقرة  71أدناه.
باء -

الجلسة العامة
يوصى بأن تقسم اجللسة العامة عملها إىل جمأين:
 - 4على ضوء املشاورات مع متكتب جملس اإلدارةَ ،
أوالً جمء رفيع املستوى ،تقتصر مداخالته بشتكل أساسي على الوزراء وغريذم من رؤساء الوفود ،وتُعقد جلساته
يف اليومني األول والثاين؛ وثانياً حوار احلتكومات مع السلطات احمللية وشركاء جدول أعمال املوئل اآلخرين،
تكرس
يالحظ أن جمءاً من اجللسة الصباحية اليت ستعقد يف اليوم األول سيُ َّ
ويُعقد يف اليوم الثالث .وينبغي أن َ
للمسائل التنظيمية.

جيم  -الجزء الرفيع المستوى
 - 5يُقرتح أن يركم اجلمء الرفيع املستوى مناقشاته على املوضوع الرئيسي وورقة املوضوع الرئيسي
للدورة إضافة إىل اجلوانب ذات الصلة بالبند  5من جدول األعمال املؤقت (أنشطة برنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البشرية ،مبا يف ذلك مسائل التنسيق) والبند ( 1برنامج عمل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات
البشرية وميمانية مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية لفرتة السنتني .)2071 - 2071
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 - 1ومن اجلدير بالتذكري أن جملس اإلدارة قرر يف قراره  ،27/20بأن يتكون املوضوع الرئيسي للحوار رابطاً
بني اجلمء الرفيع املستوى وحوار احلتكومات مع السلطات احمللية وشركاء جدول أعمال املوئل اآلخرين وأن يعمل
على إجياد التجانس يف املناقشات اليت تدور بشأن السياسات يف اجللسات العامة.
 - 1وبغية إشراك الوفود ،اليت يرتاوح عددذا ما بني  10إىل  80وفداً ،اليت تشارك عادة يف جلسات جملس
اإلدارة ،يُوصى بأن تتاح ،أثناء اجلمء الرفيع املستوى ،مدة أقصاذا مخس دقائق للتتكلم والتمام التقيد الصارم هبذا
احلد.
 - 8وعند وضع قائمة املتتكلمني للجمء الرفيع املستوى ،تُعطى األسبقية للوزراء ونواب الوزراء .مث يلي ذلك
الرؤساء اآلخرون للوفود احلتكومية ،مث يلي ذلك عدد حمدود من ممثلي السلطات احمللية وشركاء جدول أعمال
املوئل اآلخرين ،على النحو املنصوص عليه يف املادتني  14و 15من النظام الداخلي جمللس اإلدارة.
دال  -الحوار مع السلطات المحلية والشركاء اآلخرين
 - 1جيدر بالذكر أن جملس اإلدارة قرر ،يف الفقرة  2من قراره  ،72/71أن يوفر يف دورات مقبلة فرصاً
للشركاء للدخول يف حوار فيما بينهم ومع احلتكومات؛ وقد يستخدم مثل ذذا احلوار ،حبسب االقتضاء،
كمدخل يف مداوالت جملس اإلدارة.
 - 70ومتشياً مع الفقرات ذات الصلة من قراره ( 27/20انظر املرفق السابع) أخطر املدير التنفيذي ملوئل
األمم املتحدة ،بعد التشاور مع جلنة املمثلني الدائمني ،أعضاء جملس اإلدارة بأن موضوع الدورة اخلامسة
والعشرين ينبغي أن يتكون” :مسامهة موئل األمم املتحدة يف خطة التنمية ملا بعد عام  :2075تعميم التنمية
احلضرية املستدامة واملستوطنات البشرية“ .واملوضوع الفرعي  7ذو” :تعميم الروابط بني احلضر والريف عرب
تواصلية املستوطنات البشرية لتسخري القوة التحويلية للتحضُّر لصاحل التنمية املستدامة“ ،ويتكون املوضوع الفرعي
 2ذو” :دور موئل األمم املتحدة يف خطة التنمية ملا بعد عام .“2075
 - 77ووافق أعضاء جملس اإلدارة على ذذه التوصية.
 - 72وعمالً بالقرارات املذكورة أعاله ،وبغية زيادة مشاركة السلطات احمللية والشركاء اآلخرين يف أعمال
اجمللس ويف بلوغ الغايات املشرتكة بشأن حتقيق تنفيذ جدول أعمال املوئل واألذداف اإلمنائية لأللفية ذات الصلة
والغايات املوجمة يف نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام ُ ،2005و ِضعت ترتيبات حلوار مع السلطات احمللية والشركاء
اآلخرين ُجيرى خالل اجللسات العامة يف اليوم الثالث (انظر املرفق الرابع) .وسيستند ذلك احلوار ،الذي سيدور
حول املوضوع الرئيسي املشار إليه أعاله ،إىل النسق الذي تطبقه اللجنة الثانية يف مؤمتر األمم املتحدة الثاين
بشأن املستوطنات البشرية (املوئل الثاين) ،الذي ُعقد يف اسطنبول من  3إىل  74حميران/يونيه  ،7111حيث
ستتاح ملمثلي اجملموعات الشريتكة الفرصة لتقد عروض موضوعية يتبعها حوار أو مناقشات بني احلتكومات
والشركاء بشأن تلك املوضوعات املقدمة.
شجع السلطات احمللية والشركاء اآلخرون على تقد ملخصات خطية
 - 73وحتقيقاً لذلك اهلدف ،تُ َ
لعروضها قبل وقت كاف إىل األمانة لتوزيعها على مجيع املشاركني قبل االجتماع.
 - 74ومن املتوقع أن تتكون العروض اليت يقدمها ممثلو السلطات احمللية والشركاء اآلخرون مثرة املشاورات اليت
جتريها تلك اجملموعات مع املنظمات غري احلتكومية والربملانيني ،والقطاع اخلاص ،عالوة على املهنيني ،والباحثني
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والنقابات العمالية .وستُتخذ الرتتيبات لتمتكني السلطات احمللية وكل جمموعة من الشركاء من إجراء مشاورات يف
نريويب ،إذا رغبت يف ذلك ،قبيل انعقاد الدورة ،أو يف أي وقت وأي متكان ختتاره.
 - 75وستقدم يف تاريخ الحق معلومات مفصلة عن تنظيم ذذا احلوار.
هاء  -ملخص الرئيس
 - 71يقوم الرئيس ،يف هناية اجلمء الرفيع املستوى وهناية احلوار ،ويف ضوء املداوالت اليت جترى يف ذاتني
اجللستني العامتني ،بإعداد ملخص للقضايا الرئيسية اليت تُثار يف اجلمء الرفيع املستوى واالستنتاجات أو
التوصيات اليت تُقدم أثناء ذلك احلوار .وسيربز ذذا امللخص التوجه الرئيسي للمناقشات واملواقف الرئيسية املعلنة
املذكورين وسيقدَّم املوجم إىل جلسة عامة إلقراره .وسيحال أي مشروع قرار قد ينبثق عن ذذه
خالل اجلمأين
َ
املناقشات يف ذذه اجللسات العامة إىل جلنة الصياغة الختاذ إجراء بشأنه.
 - 71وبعد أن يوافق جملس اإلدارة على استنتاجات الرئيس وتوصياته باعتبارذا انعتكاساً دقيقاً للمناقشات
اليت جرت يف اجلمء الرفيع املستوى ويف احلوار ،وبعد إمتام العملية التشريعية الالزمة ،فإهنا تصبح مبادئ توجيهية
إلجراءات املتابعة اليت تقوم هبا احلتكومات والسلطات احمللية والشركاء اآلخرون واألمانة ،وخباصة يف دعم جماالت
الرتكيم احلالية يف برنامج عمل موئل األمم املتحدة.
واو  -اللجنة الجامعة للدورة
 - 78قد يود جملس اإلدارة ،واضعاً يف اعتباره تنظيم أعمال الدورات السابقة جمللس اإلدارة ،والتوصيات
املذكورة أعاله بشأن عمل اجللسات العامة ،إنشاء جلنة جامعة تابعة للدورة تُسند إليها مسؤولية النظر بالتفصيل
يف البنود  5و 1و 8من جدول األعمال.
زاي  -لجنة الصياغة
 - 71أنشأ جملس اإلدارة ،يف دورته التاسعة عشرة ،وعلى أساس غري رمسي ،جلنة صياغة خمصصة مفتوحة
العضوية ،حتت رئاسة أحد نواب الرئيس ،لعمل فرز مسبق ملشاريع القرارات اليت تقدمها الوفود ،وذلك هبدف
دجمها أو التوفيق بينها أو توضيحها حسب االقتضاء ،وذلك قبل أن يقوم جملس اإلدارة بالنظر فيها يف جلساته
العامة .وقد يود جملس اإلدارة مواصلة العمل هبذا األسلوب ،الذي يُعترب على نطاق واسع بأنه عمز من كفاءة
عمل اجمللس ،على أن يُعرض تقرير جلنة الصياغة أوالً على اللجنة اجلامعة إلجازته قبل أن يعتمده جملس اإلدارة
بصورته النهائية.
حاء  -الجدول الزمني المقترح وبنود جدول األعمال المقترحة
 - 20يرد يف املرفق الرابع تنظيم للعمل وجدول زم ي مقرتحان للدورة ،وترد يف املرفق اخلامس قائمة ببنود
جدول أعمال الدورة والوثائق ذات الصلة.
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المرفق الرابع
التنظيم المقترح لعمل الدورة الخامسة والعشرين لمجلس إدارة موئل األمم المتحدة
وجدولها الزمني المقترح
نيروبي 23 -17 ،نيسان/أبريل 2115
التاريخ

الممن

اجلمع د د د ددة  71صباحاً
نيسان/أبريل

مساءً
االثن د د د ددني  20صباحاً
نيسان/أبريل
مساءً

املس ددائل التنظيمي ددة :اجل ددمء الرفي ددع املس ددتوى:
البنود  4 - 7من جدول األعمال

-

افتتاح الدورة

-

اجلد ددمء رفيد ددع املسد ددتوى :البند ددود  1 - 5مد ددن البند  5من جدول األعمال
جدول األعمال

مشاورات بشأن
مشاريع القرارات

اجل ددمء الرفي ددع املس ددتوى :البن دددان  5و 1م ددن البند  5من جدول األعمال
جدول األعمال

مشاورات بشأن
مشاريع القرارات

اجل دمء الرفي ددع املس ددتوى :البن دددان  5و 1م ددن البند  1من جدول األعمال
جدول األعمال

الثالث د د دداء  27صباحاً ومساءً
نيسان/أبريل

ح د د دوار بد د ددني احلتكومد د ددات وشد د ددركاء جد د دددول البند  1من جدول األعمال
أعم د ددال املوئ د ددل اآلخ د د درين بش د ددأن املوض د ددوع
اخلاص :البند  1من جددول األعمدال (يدوم
كامل)

مشاورات بشأن
مشاريع القرارات

األربع د دداء  22صباحاً ومساءً
نيسان/أبريل

اجللس د د ددة العام د د ددة :املوافق د د ددة عل د د ددى مش د د دداريع البند  8من جدول األعمال
القد درارات بش ددأن البن ددد  5والبن ددد  1وتقري ددر
عن مشروع املقرر بشأن البند 8
اجللسة العامة:
موجم رئيس اجلمء رفيع املستوى واحلوار
مش د دداريع تق د ددارير ع د ددن اجللس د ددة العام د ددة ع د ددن
البنود 4-7
مشاريع تقارير اللجنة اجلامعة
تقريد ددر عد ددن مشد دداريع الق د درارات والبند ددود -8
 77من جدول األعمال

مشاورات بشأن
مشاريع القرارات

اخلمدديس  23صباحاً
نيسان/أبريل
مساءً
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المرفق الخامس
جدول األعمال المؤقت ووثائق الدورة الخامسة والعشرين لمجلس إدارة موئل األمم
المتحدة
ألف  -جدول األعمال المؤقت

(أ)

 - 7افتتاح االجتماع.
 - 2انتخاب أعضاء املتكتب.
 - 3وثائق تفويض املمثلني.
 - 4إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.
 - 5أنشطة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ،مبا يف ذلك مسائل التنسيق.
 - 1حوار حول املوضوع الرئيسي اخلاص للدورة اخلامسة والعشرين جمللس اإلدارة.
-1

برنامج عمل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ،وميمانية مؤسسة األمم املتحدة للموئل
واملستوطنات البشرية لفرتة السنتني .2071 – 2071

 - 8جدول األعمال املؤقت والرتتيبات األخرى للدورة السادسة والعشرين جمللس اإلدارة.
 - 1مسائل أخرى.
 - 70اعتماد تقرير الدورة.
 - 77اختتام الدورة.

(أ) كما اعتمده جملس اإلدارة يف دورته الرابعة والعشرين يوم  71نيسان/أبريل .2073
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المرفق السادس
قائمة بالوثائق المعروضة على الدورة الخامسة والعشرين لمجلس إدارة موئل األمم المتحدة
بند جدول
األعمال

14

التوصيف

رمم الوثيقة

4

HSP/GC/24/1

4

HSP/GC/25/1/Add.1

4

HSP/GC/25/INF/1

5

HSP/GC/25/2

5

HSP/GC/25/2/Add.1

5

HSP/GC/25/2/Add.2

5

HSP/GC/25/2/Add.3

5

HSP/GC/25/2/Add.4

5

HSP/GC/25/2/Add.5

5

HSP/GC/25/2/Add.6

5

HSP/GC/25/3

5

HSP/GC/25/3/Add.1

5

HSP/GC/25/INF/2

جدول األعمال املؤقت
شروح جدول األعمال املؤقت ،مبا يف ذلك تنظيم العمل :إضافة
ملذكرة األمانة
قائمة الوثائق املعروضة على جملس اإلدارة
تقرير مرحلي من املدير التنفيذي عن أنشطة برنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البشرية
استعراض ذيتكل إدارة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية:
إضافة لتقرير املدير التنفيذي
تقرير الدورة السابعة للمنتدى احلضري العاملي :إضافة لتقرير املدير
التنفيذي
مؤمتر األمم املتحدة املع ي باإلستكان والتنمية احلضرية املستدامة
(املوئل الثالث) :إضافة لتقرير املدير التنفيذي
األنشطة املشرتكة يف البيةة احلضرية :تقرير مرحلي مشرتك مقدَّم من
ملديرين التنفيذيني لربنامج األمم املتحدة للبيةة وبرنامج األمم املتحدة
ا َ
للمستوطنات البشرية :إضافة لتقرير املدير التنفيذي
التعاون مع الوكاالت واملنظمات داخل منظومة األمم املتحدة،
واملنظمات احلتكومية الدولية خارج منظومة األمم املتحدة واملنظمات
غري احلتكومية وشركاء موئل األمم املتحدة اآلخرين يف تنفيذ اخلطة
االسرتاتيجية واملؤسسية املتوسطة املدى لربنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البشرية :إضافة لتقرير املدير التنفيذي
مشروع املبادئ التوجيهية الدولية بشأن التخطيط احلضري واإلقليمي:
إضافة لتقرير املدير التنفيذي
مذكرة من األمانة عن أعمال جلنة املمثلني الدائمني أثناء الفرتة بني
الدورتني
مذكرة من األمانة عن مشاريع القرارات اليت أعدهتا جلنة املمثلني
الدائمني :إضافة
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احلوار بشأن املوضوع اخلاص للدورة اخلامسة والعشرين :تقرير املدير
التنفيذي
تقرير املدير التنفيذي عن برنامج العمل املقرتح لربنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البشرية وامليمانية املقرتحة ملؤسسة األمم املتحدة للموئل
واملستوطنات البشرية لفرتة السنتني 2071–2071
مذكرة من األمانة عن تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة
وامليمانية :إضافة
تقرير مرحلي من املدير التنفيذي عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة
2071-2074

جدول األعمال املؤقت والرتتيبات األخرى للدورة السادسة والعشرين
جمللس اإلدارة
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المرفق السابع
القرار  :21/21التنظيم وموضوعات الدورة المقبلة لمجلس اإلدارة
إن جملس اإلدارة،
إذ يستذكر قراره  75/5املؤر  1أيار/مايو  7182الذي قرر فيه تعيني جماالت املوضوعات

اخلاصة لدوراته قبل انعقادذا بسنتني،
وإذ يستذكر أيضاً قراره  72/71املؤر  1أيار/مايو  7111الذي قرر فيه توفري الفرص للشركاء
أثناء الدورات املقبلة للمجلس للمشاركة يف احلوار فيما بينهم ومع احلتكومات،
وإذ يستذكر كذلك قراره  5/71املؤر  1أيار/مايو  2003الذي قرر فيه أنه ينبغي أن ينصب
(أ)
تركيم دورته العشرين ودوراته املستقبلية على تنفيذ وعلى متابعة اهلدف الوارد بإعالن األمم املتحدة لأللفية
بشأن النهوض حبياة ستكان األحياء الفقرية،
وإذ يالحظ أن املنتدى احلضري العاملي يتيح اآلن فرصة إلجراء حوار موسع فيما بني احلتكومات
والسلطات احمللية والشركاء اآلخرين يف جدول أعمال املوئل،
وإذ يقر بأمهية وجود جمء رفيع املستوى مركم وتفاعلي أثناء دورات جملس اإلدارة بشأن قضايا
السياسات ذات األولوية،
يصادق على توصيات جلنة املمثلني الدائمني بشأن حتسني اإلعداد جمللس اإلدارة
-7
الواردة يف التذييل هلذا القرار؛
يقرر أن املوضوعات اخلاصة املشار إليها يف القرار  75/5مل يعد من الواجب
-2
اختيارذا قبل انعقاد الدورة بعامني ،ولتكن بدالً من ذلك سيتم اختيارذا من جانب متكتب جملس اإلدارة قبل
بداية كل دورة جمللس اإلدارة بستة أشهر على األقل ،على أساس املشورة الواردة من املدير التنفيذي،
بالتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني ،ومع مراعاة نتائج دورات املنتدى احلضري العاملي وبشرط مواصلة الرتكيم
على تنفيذ ومتابعة ذدف إعالن األلفية بشأن االرتقاء حبياة ستكان األحياء الفقرية؛
يقرر أيضاً أنه ينبغي للجمء رفيع املستوى واحلوارات املشار إليها يف قراره  72/71أن
-3
تركم يف العادة على تلك املوضوعات اخلاصة ،وينبغي أن تشتكل قوام املناقشات الفنية بشأن حل ذذه
املوضوعات اخلاصة؛
يطلب إىل جلنة املمثلني الدائمني أن توصي جملس اإلدارة أثناء دورته احلادية
-4
والعشرين ،عن طريق متكتب جملس اإلدارة ،التقدم باملميد من املقرتحات لتحسني اهليتكل والرتتيبات التنظيمية
للدورة احلادية والعشرين والدورات املقبلة جمللس اإلدارة مبا يف ذلك ،وبصفة خاصة ،اجلمء رفيع املستوى؛
يطلب أيضاً إىل املدير التنفيذي أن يعد ورقة معلومات أساسية لتكي تستخدمها -
-5
جلنة املمثلني الدائمني وذلك نموالً على الطلب الوارد يف الفقرة السابقة.
 8نيسان/أبريل 2005
_______________

(أ) قرار اجلمعية العامة .2/55
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