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مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
(موئل األمم المتحدة)

الدورة الخامسة والعشرون (نيروبي 23-71 ،نيسان/أبريل )2172
إخطار من المدير التنفيذي
مواعيد االجتماع ومكان انعقاده والمشاركة فيه
 - 2من املقرر أن تعقد الدورة اخلامسة والعشرون جمل سلإ ارارة نرماما اممما املدةدة ل سلتسدناتاا البشرية ومن ا اممما
املدةدة) يف مقر من ا اممما املدةدة يف مريويب خالل الفرتة من  21اىل  03ميسان/أنريا  ،0225وفق ما قرره أعضاء جم سلإ
اإلرارة عتالً ناملارة  3من التظام الداخ سلي ل سلتج سلإ.
 - 0ويشار اىل أمه قبا اختا لك القرار كان من املقرر يف البداية أن تعقد الدورة اخلامسة والعشرون خالل الفرتة من
 02 - 02ميسان/أنريا  .0225ومرفق هباذا اإلخاار مسخة من جدول اممعتال املؤقت لالجدتاع وامظر املرفق اممول)،
وسد سليه النثا ق اممخر يف النقت املتاسب.
 - 3وسدفددح الدورة يف الساعة  22/22من ينم اجلتعة  21ميسان/أنريا  .0225ويرجى من املتث سلني والضين املدعنين
اجل سلنس ع سلى مقاعدها يف منعد غايده الساعة .9/25
 - 2وترر ايه قا تة نأعضاء جم سلإ اإلرارة يف  2كامنن الثاين/يتاير  ،0222واعدباراً من  2كامنن الثاين/يتاير 0225
وامظر املرفق الثاين) .وجتدر مالحظة أمه ،عتال ناملارة  12من التظام الداخ سلي جمل سلإ اإلرارة ،جينز ممي رولة عضن يف اممما
املدةدة أو يف وكالة مدخصصة ،وان مل تكن عضناً يف جم سلإ اإلرارة ،أن تشارك يف مداوالا جم سلإ اإلرارة نصفة مراقب.

المشاورات غير الرسمية

 - 5تسهيالً لعتا جم سلإ اإلرارة ،سددخاذ ترتيباا إلجراء مشاوراا غري رمسية نني اجملتنعاا اإلق سليتية تدتاول شىت امممنر،
وال سيتا امدخاب أعضاء املكدب ،و لك يف ينم اخلتيإ  21ميسان/أنريا ،ومبد ياً يف الساعة  .22/22وسيصدر العدر
اممول من ينمية الدورة يف لك الينم ،وسيدضتن مع سلنماا عن ختصيص القاعاا لد سلك االجدتاعاا ومناعيدها .وينجه
االمدباه اىل املاذكرة املدع سلقة نالدنزيع اجلغرايف ممعضاء املكدب املتدخبني يف الدوراا السانقة اليت عقدها جم سلإ اإلرارة وأمظر املرفق
الثالث).
 - 1وعالوة ع سلى لك ،من املدنقع أن يقنم خمد سلف الشركاء ،وخباصة الس سلااا احمل سلية والربملامينن واملتظتاا غري احلكنمية،
نإجراء مشاوراا غري رمسية وتتظيا فعالياا وأمشاة خاصة هبا قبا امعقار الدورة وأثتاءها .وسدنايف امممامة مجيع املشاركني
ناملع سلنماا املفص سلة نشأن هاذه املسألة فنر تنافرها.
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المسائل الرئيسية التي ستناقش
 - 1تدضتن املسا ا الر يسية اليت سيتظر فيها جم سلإ اإلرارة يف رورته املقب سلة ما ي سلي:
وأ)

أمشاة من ا اممما املدةدة ،مبا يف لك مسا ا الدتسيق؛

وب)

نرماما عتا من ا اممما املدةدة وميزاميده لفرتة الستدني .0221-0221

 - 8املنضنع الر يسي اخلاص ل سلدورة اخلامسة والعشرين جمل سلإ اإلرارة هن ’’مسامهة من ا اممما املدةدة يف جدول أعتال
الدتتية ملا نعد عام  :0225أجا تعزيز الدتتية احلضرية املسددامة واملسدناتاا البشرية‘‘ .والموضوع الفرعي  7هن’’ :تعزيز
الروانط نني احلضر والريف عرب الس سلس سلة املدناص سلة ل سلتسدناتاا البشرية لالسدفارة من الااقة الدةني سلية ل سلدةضر من أجا الدتتية
املسددامة‘‘ والموضوع الفرعي  2هن’’ :رور من ا اممما املدةدة يف جدول أعتال الدتتية ملا نعد عام .‘‘0225
 - 9وحيث املدير الدتفياذي مجيع الدول ع سلى املشاركة يف هاذه الدورة مشاركة كام سلة .ونالتظر اىل أن من املدنقع أن جيري
جم سلإ اإلرارة مداوالا نشأن عدر من مشاريع القراراا املهتة املدع سلقة ندتفياذ جدول أعتال املن ا ،فإن من املدنقع أن تنيل
الدول أمهية كرب لضرورة وجنر متثيا رفيع املسدن  ،مبا يف لك ع سلى مسدن صتع السياساا ،فضالً عن الدتثيا اخلاص
ناجلامب الفين ،أثتاء الدورة ،وخباصة يف ضنء مؤمتر اممما املدةدة املرتقب املعين ناإلسكان والدتتية احلضرية املسددامة واملن ا
الثالث).
 - 22وينر املدير الدتفياذي أن ينجه امدباه احلكنماا اىل قرار جم سلإ اإلرارة  ،20/21الاذي رعا فيه اجمل سلإ احلكنماا اىل
أن تشرك يف وفنرها اىل الدوراا املقب سلة ل سلتج سلإ ممث سلني عن الس سلااا احمل سلية وماشاني يف جماالا االخدصاص من اجملدتع
املدين ،وال سيتا القااع اخلاص واملتظتاا غري احلكنمية ومتظتاا البةنث يف ميارين تنفري املأو املال ا ل سلجتيع والدتتية
املسددامة ل سلتسدناتاا البشرية .وينر املدير الدتفياذي أيضاً أن يشدر ع سلى امممهية اليت ينليها جم سلإ اإلرارة ملقرراا مؤمتر اممما
املدةدة ل سلتسدناتاا البشرية واملن ا الثاين) ،الاذي عقد يف اساتبنل من  2اىل  22حزيران/ينميه  ،2991فيتا يدع سلق نأروار
الس سلااا احمل سلية وأعضاء اجملدتع املدين.
 - 22وجتدر مالحظة أمه ،عتالً نا سلب اجلتعية العامة النارر يف قرارها  ،021/51أرخا جم سلإ اإلرارة تعديالً ع سلى مظامه
الداخ سلي حبيث يدضتن أحكاماً نشأن املشاركة الفعالة من جامب الس سلااا احمل سلية وشركاء جدول أعتال املن ا اآلخرين يف
مداوالته .وترر هاذه اممحكام يف املنار من  12اىل  11من التظام الداخ سلي.
 - 20كتا ينر املدير الدتفياذي أن يشدر ع سلى أن فا دة كبرية سدعنر ع سلى من ا اممما املدةدة والدول اممعضاء ع سلى حد
سناء ا ا أشركت الدول اممعضاء يف وفنرها ممث سليها الدا تني لد من ا اممما املدةدة أو ممث سلي جهاا االتصال اممخر يف
مريويب الاذين يدعاما معها من ا اممما املدةدة نصفة مسدترة .ولاذلك يرجن املدير الدتفياذي من الدول شاكراً أن تزوره
مبع سلنماا عن تشكيالا وفنرها يف أقرب وقت ممكن .ووفقاً ل سلتارة  21من التظام الداخ سلي جمل سلإ اإلرارة ،يتبغي تقدمي وثا ق
تفنيض املتث سلني اىل املدير الدتفياذي يف منعد غايده هناية اجل سلسة امموىل من الدورة و 21ميسان/أنريا .)0225
الترتيبات التنظيمية للدورة
 - 23حيدني املرفقان الرانع واخلامإ هلاذا اإلخاار ع سلى اقرتاحاا املدير الدتفياذي نشأن اجلنامب اإلجرا ية والدتظيتية ل سلدورة،
وجدول زمين مقرتح أعد وفقاً ل سلدنصياا اا الص سلة الناررة يف قرار جم سلإ اإلرارة  .02/02ويدضتن املرفق اممول جدول
اممعتال املؤقت ل سلدورة وقا تة نالنثا ق السانقة ل سلدورة.
 - 22ويشجع املشاركنن ع سلى الدسجيا املسبق عرب اإلمرتمت ع سلى العتنان  www.unhabitat.org/gc25اعدباراً من  22كامنن
الثاين/يتاير  .0225وتقدصر املشاركة ع سلى الدول اممعضاء والس سلااا احمل سلية وغريها من شركاء جدول أعتال املن ا .وسيبدأ
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الدسجيا يف مكان االجدتاع اعدباراً من الساعة  23/22من ينم الثالثاء  22ميسان/أنريا  .0225وسيا سلب من متدويب
متظتاا اجملدتع املدين تقدمي ما يثبت تفنيضها عتد وصنهلا اىل مكدب اممما املدةدة يف مريويب.
 - 25وسدداح مع سلنماا ل سلتشاركني عن املسا ا املدع سلقة ناإلقامة والدأشرياا واملدا سلباا الابية وغريها ع سلى منقع من ا اممما
املدةدة ع سلى اإلمرتمت ( )www.unhabitat.org/gc25اندداءً من تاريخ ندء الدسجيا عرب اإلمرتمت .ويرجى تنجيه أي اسدفساراا
عن هاذه املسا ا أو أي مسا ا أخر مدع سلقة ناجلنامب الدتظيتية ل سلدورة اىل السيد كريإ متساه ع سلى العتنان الدايل:
Mr. Chris Mensah
Secretary to the Governing Council
)United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat
P.O. Box 30030, 00100, Nairobi, Kenya
E-mail: chris.mensah@unhabitat.org
Tel.: 254 20 762 5521/3216
Mobile: 254 732689199
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المرفق األول

جدول األعمال المؤقت والوثائق للدورة الخامسة والعشرين لمجلس إدارة برنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية

ألف  -جدول األعمال المؤقت

(أ)

 - 2افدداح الدورة.
 - 0امدخاب أعضاء املكدب.
 - 3وثا ق الدفنيض.
 - 2اقرار جدول اممعتال وتتظيا العتا.
 - 5أمشاة نرماما اممما املدةدة ل سلتسدناتاا البشرية ،مبا يف لك مسا ا الدتسيق.
 - 1حنار نشأن املنضنع الر يسي اخلاص ل سلدورة اخلامسة والعشرين جمل سلإ اإلرارة.
 - 1نرماما عتا نرماما اممما املدةدة ل سلتسدناتاا البشرية وميزامية مؤسسة اممما املدةدة ل سلتن ا
واملسدناتاا البشرية لفرتة الستدني .0221-0221
 - 8جدول اممعتال املؤقت والرتتيباا اممخر ل سلدورة السارسة والعشرين جمل سلإ اإلرارة.
 - 9مسا ا أخر .
 - 22اعدتار تقرير الدورة.
 - 22اخددام الدورة.
باء  -قائمة بالوثائق المعروضة على الدورة الخامسة والعشرين لمجلس إدارة موئل األمم المتحدة
نتد جدول
اممعتال
2
2
2
5

الدنصيف

الرمز
HSP/GC/25/1
HSP/GC/25/1/Add.1

HSP/GC/25/INF/1
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

جدول اممعتال املؤقت
جدول اممعتال املؤقت املشروح ،مبا يف لك تتظيا العتا :اضافة
اىل ماذكرة امممامة
قا تة النثا ق املعروضة ع سلى جم سلإ اإلرارة
الدقرير املرح سلي ل سلتدير الدتفياذي عن أمشاة نرماما اممما املدةدة
ل سلتسدناتاا البشرية
اسدعراض هيكا حنكتة نرماما اممما املدةدة ل سلتسدناتاا
البشرية :اضافة اىل تقرير املدير الدتفياذي
تقرير الدورة السانعة ل سلتتدد احلضري العاملي :اضافة اىل تقرير
املدير الدتفياذي
مؤمتر اممما املدةدة الثالث املعين ناإلسكان والدتتية احلضرية
املسددامة واملن ا الثالث) :اضافة اىل تقرير املدير الدتفياذي
أمشاة مشرتكة يف جمال البيئة احلضرية :تقرير مرح سلي مشرتك مقدم
من املدير الدتفياذي لكا من نرماما اممما املدةدة ل سلبيئة ونرماما
اممما املدةدة ل سلتسدناتاا البشرية :اضافة اىل تقرير املدير
الدتفياذي

وأ) نالصيغة اليت اعدتدا يف اجل سلسة العامة الثامتة ل سلدورة الرانعة والعشرين جمل سلإ اإلرارة ،املعقنرة يف  29ميسان/أنريا .0223
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نتد جدول
اممعتال

الدنصيف

الرمز

5

HSP/GC/25/2/Add.5

5

HSP/GC/25/2/Add.6

5
5
5
5
5
1

HSP/GC/25/3
HSP/GC/25/3/Add.1

HSP/GC/25/INF/2

HSP/GC/25/INF/3
HSP/GC/25/INF/4
HSP/GC/25/4

1

HSP/GC/25/5

1

HSP/GC/25/5/Add.1

HSP/GC/25/5/Add.2

1

HSP/GC/25/INF/5

1

HSP/GC/25/INF/6

8

HSP/GC/25/6

الدعاون مع النكاالا واملتظتاا راخا متظنمة اممما املدةدة،
واملتظتاا احلكنمية الدولية خارج متظنمة اممما املدةدة،
واملتظتاا غري احلكنمية وشركاء من ا اممما املدةدة اآلخرين يف
تتفياذ اخلاة االسرتاتيجية واملؤسسية املدنساة اممجا لربماما اممما
املدةدة ل سلتسدناتاا البشرية :اضافة اىل تقرير املدير الدتفياذي
مشروع املبارئ الدنجيهية الدولية نشأن الدخايط احلضري
واإلق سليتي :اضافة اىل تقرير اجلري الدتفياذي
تقرير جلتة املتث سلني الدا تني عن عت سلها خالل فرتة ما نني الدوراا
ماذكرة امممامة نشأن مشاريع القراراا اليت أعدهتا جلتة املتث سلني
الدا تني :اضافة اىل تقرير جلتة املتث سلني الدا تني
Governance Options : Document previously before the twenty
fourth session of the Governing Council as HSP/GC/24/INF/6

تقرير الدورة السانعة ل سلتتدد احلضري العاملي
تقرير عن امممشاة القارية لعام 0225
احلنار نشأن املنضنع الر يسي اخلاص ل سلدورة اخلامسة والعشرين
جمل سلإ اإلرارة :تقرير املدير الدتفياذي
تقرير املدير الدتفياذي نشأن نرماما العتا املقرتح لربماما اممما
املدةدة ل سلتسدناتاا البشرية وامليزامية املقرتحة ملؤسسة اممما
املدةدة ل سلتن ا واملسدناتاا البشرية لفرتة الستدني 0221-0221
ماذكرة امممامة نشأن تقرير ال سلجتة االسدشارية لشؤون اإلرارة
وامليزامية :اضافة اىل تقرير املدير الدتفياذي
تقرير املدير الدتفياذي نشأن تتفياذ اخلاة االسرتاتيجية ل سلستناا
الست و )0229-0222لعام 0222
تقرير املدير الدتفياذي عن تتفياذ اخلاة االسرتاتيجية واملؤسسية
املدنساة اممجا ل سلفرتة 0223-0228
ماذكرة امممامة نشأن حالة املسامهاا الانعية ملؤسسة اممما املدةدة
ل سلتن ا واملسدناتاا البشرية يف  2آ ار/مارس 0225
جدول اممعتال املؤقت والرتتيباا اممخر ل سلدورة السارسة
والعشرين جمل سلإ اإلرارة
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المرفق الثاني
ألف -

عضوية مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

عضوية مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في  7كانون الثاني/يناير  25( 2174عضواً)*

الدول األفريقية ( 71عضواً)
اجلزا ر و)0222
نتن و)0221
ننركيتا فاسن و)0225
مجهنرية أفريقيا النساى و)0222
الكنمغن و)0225
غاننن و)0222
ليسنتن و)0225
مدغشقر و)0221
مايل و)0222
املغرب و)0221
منزامبيق و)0222
ميجرييا و)0222
الصنمال و)0221
جتنب أفريقيا و)0225
أوغتدا و)0221
مجهنرية تتزاميا املدةدة و)0225
دول أمريكا الالتينية والكاريبي ( 71أعضاء)
أمديغنا ونرننرا و)0221
اممرجتدني و)0222
الربازيا و)0225
شي سلي و)0222
كنلنمبيا و)0221
الس سلفارور و)0221
غريتارا و)0222
هايييت و)0225
املكسيك و)0225
مجهنرية فتزويال البنليفارية و)0222

دول أوروبا الشرقية ( 1أعضاء)
ألباميا و)0222
نيالروس و)0221
روماميا و)0221
االحتار الروسي و)0222

دول أوروبا الغربية ودول أخرى ( 73عضواً)
فت سلتدا و)0222
فرمسا و)0221
أملاميا و)0225
اسرا يا و)0225
ايااليا و)0225
الترويا و)0221
اسباميا و)0221
السنيد و)0222
تركيا و)0222
النالياا املدةدة امممريكية و)0222

ثالثة مقاعد شاغرة

دول آسيا والمحيط الهادئ ( 73عضواً)
البةرين و)0225
نتغالريش و)0221
الصني و)0221
اهلتد و)0225
امدوميسيا و)0222
مجهنرية ايران اإلسالمية و)0222
اليانان و)0222
اممررن و)0225
ناكسدان و)0222
مجهنرية كنريا و)0221
املت سلكة العرنية السعنرية و)0225
سري المكا و)0221
تاي سلتد و)0225

مقعدان شاغران

* تتدهي مدر شغا املتاصب يف  32كامنن اممول/ريسترب من الستناا املشار اليها .واملع سلنماا الناررة يف هاذا اجلدول
مقدمة من اجمل سلإ االقدصاري واالجدتاعي.
6

باء -

عضوية مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية اعتباراً من  7كانون الثاني/يناير
 25( 2172عضواً)*
الدول األفريقية ( 71عضواً)
نتن و)0221
ننركيتا فاسن و)0225
الكنمغن و)0225
مجهنرية الكنمغن الدميقرااية و)0228
مصر و)0228
غاننن و)0228
غاما و)0228
ليسنتن و)0225
مدغشقر و)0221
املغرب و)0221
الستغال و)0228
الصنمال و)0221
جتنب أفريقيا و)0225
أوغتدا و)0221
مجهنرية تتزاميا املدةدة و)0225
زمبانني و)0228
دول أمريكا الالتينية والكاريبي ( 71أعضاء)
أمديغنا ونرننرا و)0221
اممرجتدني و)0228
الربازيا و)0225
كنلنمبيا و)0221
اكنارور و)0228
الس سلفارور و)0221
غناتيتاال و)0228
هاييت و)0225
املكسيك و)0225
أوروغناي و)0228

دول شرق أوروبا ( 1أعضاء)
نيالروس و)0221
روماميا و)0221
االحتار الروسي و)0228
س سلنفاكيا و)0228

دول أوروبا الغربية ودول أخرى ( 73عضواً)
فرمسا و)0221
أملاميا و)0225
اسرا يا و)0225
ايااليا و)0225
الترويا و)0221
اسباميا و)0221
فت سلتدا و)0228
النالياا املدةدة امممريكية و)0228

مخسة مقاعد شاغرة

دول آسيا والمحيط الهادئ ( 73عضواً)
البةرين و)0225
نتغالريش و)0221
الصني و)0221
اهلتد و)0225
امدوميسيا و)0228
ايران ومجهنرية اسالمية) و)0228
العراق و)0228
اليانان و)0228
اممررن و)0225
مجهنرية كنريا و)0221
املت سلكة العرنية السعنرية و)0225
سري المكا و)0221
تاي سلتد و)0225

مقعدان شاغران
* تتدهي مدر شغا املتاصب يف  32كامنن اممول/ريسترب من الستناا املشار اليها .واملع سلنماا الناررة يف هاذا اجلدول مقدمة
من اجمل سلإ االقدصاري واالجدتاعي.
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المرفق الثالث
التوزيع الجغرافي ألعضاء هيئة المكتب المنتخبين في الدورات السابقة لمجلس إدارة موئل األمم
المتحدة
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الستة

رورة جم سلإ اإلرارة

الر يإ

ما ب الر يإ

املقرر

2918

امموىل

رول أورونا الغرنية ورول
أخر والسنيد)

2919

الثامية

الدول اإلفريقية وكيتيا)

2982

الثالثة

رول أمريكا الالتيتية
واملكسيك)

2982

الرانعة

الدول اآلسينية والف سلبني)

2980

اخلامسة

رول أورونا الشرقية واحتار
اجلتهنرياا االشرتاكية
السنفياتية)

2983

السارسة

رول أورونا الغرنية ورول
أخر وفت سلتدا)

2982

السانعة

الدول اإلفريقية وغاننن)

2985

الثامتة

رول أمريكا الالتيتية
وجامايكا)

الدول اإلفريقية ومالوي)
رول أورونا الشرقية وننلتدا)
رول أمريكا الالتيتية
واملكسيك)
الدول اآلسينية وناكسدان)
رول أمريكا الالتيتية
واملكسيك)
رول أورونا الغرنية ورول
أخر والسنيد)
الدول اإلفريقية وميجرييا)
الدول اآلسينية والعراق)
رول أورونا الشرقية واحتار
اجلتهنرياا االشرتاكية
السنفياتية)
الدول اإلفريقية وليسنتن)
رول أورونا الشرقية وهتغاريا)
رول أورونا الغرنية ورول
أخر ومجهنرية أملاميا
االحتارية)
الدول اآلسينية وسري المكا)
رول أمريكا الالتيتية
وجامايكا)
رول أورونا الغرنية ورول
أخر وكتدا)
الدول اإلفريقية وزامبيا)
رول أورونا الشرقية ون سلغاريا)
رول أمريكا الالتيتية
واممرجتدني)
الدول اآلسينية واهلتد)
رول أمريكا الالتيتية وشي سلي)
رول أورونا الغرنية ورول
أخر والنالياا املدةدة
امممريكية)
الدول اإلفريقية وتنمإ)
الدول اآلسينية وسري المكا)
رول أورونا الشرقية وهتغاريا)

الدول اآلسينية والف سلبني)

رول أورونا الشرقية
وننلتدا)

رول أورونا الغرنية ورول
أخر وهنلتدا)

رول أمريكا الالتيتية
وجامايكا)

الدول اإلفريقية ومصر)

الدول اآلسينية ونتغالريش)

رول أورونا الشرقية واحتار
اجلتهنرياا االشرتاكية
السنفياتية)
رول أورونا الغرنية ورول
أخر والينمان)

2981

الداسعة

2981

العاشرة

2988

احلارية عشرة

2989

الثامية عشرة

2992

الثالثة عشرة

2993

الرانعة عشرة

2995

اخلامسة عشرة

2991

السارسة عشرة

2999

السانعة عشرة

0222

الثامتة عشرة

الدول اإلفريقية وكيتيا)
رول أورونا الغرنية ورول
الدول اآلسينية ونتغالريش)
أخر وتركيا)
رول أورونا الشرقية وننلتدا)
الدول اآلسينية وامدوميسيا)
رول أورونا الشرقية
رول أمريكا الالتيتية
ون سلغاريا)
وكنلنمبيا)
رول أورونا الغرنية ورول
أخر وفت سلتدا)
الدول اإلفريقية وننتسناما)
الدول اآلسينية واهلتد)
رول أمريكا الالتيتية والربازيا)
رول أورونا الغرنية ورول أخر
واملت سلكة املدةدة لربيااميا
العظتى وايرلتدا الشتالية)
الدول اإلفريقية وغاننن)
رول أمريكا الالتيتية
رول أورونا الشرقية وهتغاريا)
وكنلنمبيا)
رول أورونا الغرنية ورول
أخر والنالياا املدةدة
امممريكية)
الدول اإلفريقية وزمبانني) الدول اآلسينية وسري المكا)
رول أورونا الشرقية واالحتار
السنفيايت)
رول أمريكا الالتيتية والربازيا)
الدول اإلفريقية وأوغتدا)
رول أورونا الغرنية ورول
الدول اآلسينية والف سلبني)
أخر وفت سلتدا)
رول أورونا الشرقية وروماميا)
رول أورونا الشرقية واالحتار الدول اآلسينية وامدوميسيا)
رول أمريكا الالتيتية وفتزويال)
الروسي)
رول أورونا الغرنية ورول أخر
واملت سلكة املدةدة)
الدول اإلفريقية وكيتيا)
الدول اآلسينية
رول أمريكا الالتيتية
ونتغالريش)
واملكسيك)
رول أورونا الغرنية ورول
أخر والترويا)
الدول اإلفريقية والستغال)
رول أمريكا الالتيتية
رول أورونا الشرقية ون سلغاريا)
وكنلنمبيا)
رول أورونا الغرنية ورول
أخر والسنيد)
الدول اآلسينية ونتغالريش)
الدول اممفريقية واجلزا ر)
رول أورونا الشرقية واالحتار
الروسي)
رول أمريكا الالتيتية

رول أمريكا الالتيتية
وشي سلي)
الدول اإلفريقية وكيتيا)

رول أورونا الشرقية
وننلتدا)

الدول اآلسينية وسري
المكا)

رول أورونا الغرنية ورول
أخر وهنلتدا)
رول أمريكا الالتيتية
وشي سلي)
الدول اإلفريقية
والكامريون)
رول أورونا الشرقية
وروماميا)

الدول اآلسينية ومجهنرية
ايران اإلسالمية)
رول أورونا الغرنية ورول
أخر وتركيا)
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0223

الداسعة عشرة

رول أورونا الغرنية ورول
أخر والسنيد)

0225

العشرون

رول أورونا الشرقية
واجلتهنرية الدشيكية)

0221

احلارية والعشرون

الدول اآلسينية واهلتد)

0229

الثامية والعشرون

رول أمريكا الالتيتية
وجامايكا)

0222

الثالثة والعشرون

الدول اممفريقية وروامدا)

واممرجتدني)
الدول اإلفريقية ومالوي)
الدول اآلسينية وسري المكا)
رول أورونا الشرقية وننلتدا)
الدول اآلسينية والف سلبني)
رول أمريكا الالتيتية واممرجتدني)
رول أورونا الغرنية ورول
أخر وأملاميا)
الدول اممفريقية وأوغتدا)
رول أمريكا الالتيتية
واممرجتدني)
رول أورونا الغرنية ورول
أخر وكتدا)
الدول اممفريقية وزامبيا)
رول أورونا الشرقية واجلتهنرية
الدشيكية)
رول أورونا الغرنية ورول
أخر وأملاميا)
الدول اآلسينية والصني)
رول أورونا الشرقية واالحتار
الروسي)
رول أمريكا الالتيتية وشي سلي)

رول أمريكا الالتيتية
وشي سلي)
الدول اممفريقية وميجرييا)

رول أورونا الشرقية
واالحتار الروسي)

الدول اآلسينية
وناكسدان)

رول أورونا الغرنية ورول
أخر وفت سلتدا)

رول أورونا الغرنية ورول
أخر وأملاميا)

رول أورونا الشرقية واالحتار
الدول اإلفريقية وميجرييا)
الرانعة والعشرون
0223
الروسي)
رول أمريكا الالتيتية
واممرجتدني)
رول آسيا واحمليط اهلارئ
ونتغالريش)
وفقاً ملبدأ الدتاوب اجلغرايف املتصنص ع سليه يف الفقرة  0من املارة  21من التظام الداخ سلي جمل سلإ اإلرارة ،ع سلى اجملتنعاا اإلق سليتية
الدالية أن تقدم مرشةني ل سلتتاصب املاذكنرة هليئة مكدب الدورة الرانعة والعشرين جمل سلإ اإلرارة:
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الستة

رورة جم سلإ اإلرارة

0225

اخلامسة والعشرون

الر يإ
رول أورنا الشرقية

ما ب الر يإ
الدول اممفريقية
رول أورونا الغرنية
ورول أخر
رول آسيا واحمليط
اهلارئ

املقرر
رول أمريكا الالتيتية

المرفق الرابع
الترتيبات التنظيمية المقترحة للدورة الخامسة والعشرين لمجلس إدارة موئل األمم المتحدة
مذكرة من المدير التنفيذي
 - 2قد يرغب جم سلإ اإلرارة يف أن يعدتد ،من أجا تصريف عت سله نكفاءة خالل رورته اخلامسة والعشرين،
الرتتيباا الدتظيتية املبيتة أرماه .وقد أعدا هاذه الرتتيباا الدتظيتية املقرتحة وفقاً ل سلدنصياا الناررة يف قرار
جم سلإ اإلرارة  ،02/02املدع سلق ندتظيا الدوراا املقب سلة جمل سلإ اإلرارة ومناضيعها الر يسية ،والاذي رعا فيه اجمل سلإ
جلتة املتث سلني الدا تني لد من ا اممما املدةدة ،ننصفها هيئة فرعية ملا نني الدوراا تانعة ل سلتج سلإ ،اىل تقدمي
تنصياا اىل جم سلإ اإلرارة تدضتن مقرتحاا اضافية لدةسني هيكا وتتظيا الدورة احلارية والعشرين والدوراا
املقب سلة ل سلتج سلإ .وقد وافقت جلتة املتث سلني الدا تني ،يف اجدتاعها الثالث والعشرين ،املعقنر يف  1كامنن
اممول/ريسترب  ،0221ع سلى جمتنعة من هاذه املقرتحاا ل سلدورة احلارية والعشرين ومجيع الدوراا املقب سلة ،مت
ارراجها يف هاذه املاذكرة ،خصنصاً فيتا يدع سلق ناجلزء الرفيع املسدن واحلنار واملنضنع الر يسي.
ألف  -المكتب
 - 0وفقاً ل سلتارة  21من التظام الداخ سلي جمل سلإ اإلرارة ،يدشكا املكدب من ر يإ وثالثة مناب ل سلر يإ
ومقرر ،يدا امدخاهبا مع املراعاة الناجبة ملبدأ الدنزيع اجلغرايف العارل ونالدتاوب فيتا نني اجملتنعاا اإلق سليتية
ل سلدول .ويرر يف املرفق الثالث الدنزيع اجلغرايف ممعضاء املكدب يف الدوراا السانقة جمل سلإ اإلرارة.
 - 3ووفقاً ملا تتص ع سليه املارة  ،28يعني أحد مناب الر يإ ر يساً ل سلجتة اجلامعة ل سلدورة املشار اليها يف
الفقرة  28أرماه .ويقنم ما با الر يإ اآلخران مبساعدة ر يإ جم سلإ اإلرارة مباشرة يف أراء واجباته يف اجل سلسة
العامة ويف ر اسة ال سلجتة املخصصة ل سلصياغة املشار اليها يف الفقرة  29أرماه.
باء -

الجلسة العامة
ينصى نأن يقسا العتا يف اجل سلسة العامة اىل جزأين :أوالً جزء رفيع
 - 2نعد اجراء مشاوراا مع املكدب ،ى
املسدن  ،تقدصر مداخالته أساساً ع سلى النزراء وغريها من رؤساء النفنر ،وتعقد ج سلساته يف الينمني اممول
والثاين؛ وثامياً حنار احلكنماا مع الس سلااا احمل سلية وشركاء جدول أعتال املن ا اآلخرين ،ويعقد يف الينم
الثالث .وجتدر مالحظة أن جزءاً من اجل سلسة الصباحية اليت سدعقد يف الينم اممول سيكرس ل سلتسا ا الدتظيتية.

جيم  -الجزء الرفيع المستوى
 - 5يقرتح أن يركز اجلزء الرفيع املسدن متاقشاته ع سلى املنضنع الر يسي وورقة املنضنع الر يسي ل سلدورة،
اضافة اىل اجلنامب املدص سلة نالبتد  5من جدول اممعتال املؤقت وأمشاة نرماما اممما املدةدة ل سلتسدناتاا
البشرية ،مبا يف لك مسا ا الدتسيق) والبتد  1ونرماما عتا نرماما اممما املدةدة ل سلتسدناتاا البشرية وميزامية
مؤسسة اممما املدةدة ل سلتن ا واملسدناتاا البشرية لفرتة الستدني .)0221 - 0221
 - 1ومن اجلدير نالاذكر أن جم سلإ اإلرارة قرر ،يف قراره  ،02/02أن يكنن املنضنع الر يسي ل سلةنار رانااً
نني اجلزء الرفيع املسدن وحنار احلكنماا مع الس سلااا احمل سلية وشركاء جدول أعتال املن ا اآلخرين وأن يعتا
ع سلى اجيار الدجامإ يف املتاقشاا اليت تدور نشأن السياساا يف اجل سلساا العامة.
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 - 1ونغية اشراك النفنر اليت يرتاوح عدرها نني  12و 82وفداً اليت حتضر عارة روراا جم سلإ اإلرارة،
ينصى نأن تداح لكا وفد ،أثتاء اجلزء الرفيع املسدن  ،مدة أقصاها مخإ رقا ق ل سلدك سلا ،مع الدقيد الصارم هباذا
احلد.
 - 8وعتد وضع قا تة املدك سلتني ل سلجزء الرفيع املسدن  ،تعاى اممسبقية ل سلنزراء ومناب النزراء .مث ي سلي لك
الرؤساء اآلخرون ل سلنفنر احلكنمية ،مث ي سلي لك عدر حمدور من ممث سلي الس سلااا احمل سلية وشركاء جدول أعتال
املن ا اآلخرين ،وفقاً املارتني  12و 15من التظام الداخ سلي جمل سلإ اإلرارة.
دال  -الحوار مع السلطات المحلية والشركاء اآلخرين
 - 9جيدر نالاذكر أن جم سلإ اإلرارة قرر ،يف الفقرة  0من قراره  ،20/21أن ينفر يف الدوراا املقب سلة فرصاً
ل سلشركاء ل سلدخنل يف حنار فيتا نيتها ومع احلكنماا .وقد يسدخدم هاذا احلنار ،حبسب االقدضاء ،كتسامهة يف
مداوالا جم سلإ اإلرارة.
 - 22ووفقاً ل سلفقراا اا الص سلة من القرار  02/02وامظر املرفق السارس) ،أخار املدير الدتفياذي ملن ا
اممما املدةدة ،نالدشاور مع جلتة املتث سلني الدا تني ،أعضاء جم سلإ اإلرارة نأن املنضنع الر يسي ل سلدورة اخلامسة
والعشرين يتبغي أن يكنن’’ :مسامهة من ا اممما املدةدة يف جدول أعتال الدتتية ملا نعد عام  :0225تعزيز
الدتتية احلضرية املسددامة واملسدناتاا البشرية‘‘ ،ويكون الموضوع الفرعي ’’ :7تعزيز الروانط نني احلضر
والريف عرب الس سلس سلة املدناص سلة ل سلتسدناتاا البشرية لالسدفارة من الااقة الدةني سلية ل سلدةضر من أجا الدتتية
املسددامة‘‘ ويكون الموضوع الفرعي ’’ :2رور من ا اممما املدةدة يف جدول أعتال الدتتية ملا نعد عام
.‘‘0225
 - 22ووافق أعضاء جم سلإ اإلرارة ع سلى ت سلك الدنصية.
 - 20وعتالً نالقراراا املاذكنرة أعاله ،ونغية زيارة مشاركة ومسامهة الس سلااا احمل سلية والشركاء اآلخرين يف
أعتال جم سلإ اإلرارة ويف ن سلنغ الغاياا املشرتكة نشأن حتقيق تتفياذ جدول أعتال املن ا واممهدا اإلمنا ية
لأللفية اا الص سلة والغاياا املبيتة يف مدا ا القتة العاملية لعام  ،0225و ِضعت ترتيباا إلجراء حنار مع
الس سلااا احمل سلية والشركاء اآلخرين خالل اجل سلساا العامة يف الينم الثالث وامظر املرفق اخلامإ) .وسيسدتد لك
احلنار ،الاذي سيدور حنل املنضنع الر يسي املشار اليه أعاله ،اىل التسق الاذي ابقده ال سلجتة الثامية يف مؤمتر
اممما املدةدة الثاين ل سلتسدناتاا البشرية واملن ا الثاين) ،املعقنر يف اساتبنل من  3اىل  22حزيران/ينميه
 ،2991حبيث تداح ملتث سلي اجملتنعاا الشريكة الفرصة لدقدمي عروض فتية ،يدبعها حنار أو متاقشة نني
احلكنماا والشركاء حنل ت سلك العروض.
شجع الس سلااا احمل سلية والشركاء اآلخرون ع سلى تقدمي م سلخصاا خاية لعروضها
 - 23ولب سلنغ لك اهلد  ،ت ى
اىل امممامة مسبقاً لدنزيعها ع سلى مجيع املشاركني قبا االجدتاع.
 - 22ومن املدنقع أن تكنن العروض اليت يقدمها ممث سلن الس سلااا احمل سلية والشركاء اآلخرون ماجتة من مشاوراا
جتريها ت سلك اجملتنعاا مع املتظتاا غري احلكنمية والربملاميني والقااع اخلاص واملهتيني والباحثني ومقاناا
العتال .وسددخاذ ترتيباا لدتكني الس سلااا احمل سلية وكا جمتنعة من الشركاء من عقد مشاوراا يف مريويب ،ا ا
رغبت يف لك ،قبا امعقار الدورة مباشرة ،أو يف أي وقت ومكان ختدارمها.
 - 25وسدقدم يف تاريخ الحق مع سلنماا مفص سلة عن تتظيا هاذا احلنار.
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هاء  -ملخص الرئيس
 - 21يقنم الر يإ ،يف هناية اجلزء الرفيع املسدن واحلنار ،ويف ضنء املداوالا اليت جتر يف هاتني اجل سلسدني
العامدني ،نإعدار م سلخص ل سلقضايا الر يسية اليت تثار يف اجلزء الرفيع املسدن واالسدتداجاا أو الدنصياا اليت
تقدم أثتاء احلنار .وسيربز هاذا امل سلخص الدنجه الر يسي ل سلتتاقشاا واملناقف الر يسية املع سلتة خالل اجلزأين
املاذكنرين ،وسيقدم امل سلخص اىل ج سلسة عامة إلقراره .وسيةال أي مشروع قرار قد يتبثق عن هاذه املتاقشاا يف
ى
هاذه اجل سلساا العامة اىل جلتة الصياغة الختا اجراء نشأمه.
 - 21وفنر اقرار جم سلإ اإلرارة اسدتداجاا الر يإ وتنصياته ناعدبارها امعكاساً رقيقاً ل سلتتاقشاا اليت رارا
خالل اجلزء الرفيع املسدن ويف احلنار ،ونعد امتام العت سلية الدشريعية الالزمة ،تصبح مبارئ تنجيهية إلجراءاا
املدانعة اليت تقنم هبا احلكنماا والس سلااا احمل سلية والشركاء اآلخرون وامممامة ،وحتديداً يف رعا جماالا الرتكيز
الراهتة يف نرماما عتا من ا اممما املدةدة.
واو  -اللجنة الجامعة للدورة
 - 28قد ينر جم سلإ اإلرارة ،واضعاً يف اعدباره تتظيا أعتال الدوراا السانقة جمل سلإ اإلرارة ،والدنصياا
املاذكنرة أعاله نشأن العتا يف اجل سلساا العامة ،يف امشاء جلتة جامعة ل سلدورة تستد اليها مسؤولية التظر
نالدفصيا يف البتنر  5و 1و 8من جدول اممعتال.
زاي  -لجنة الصياغة
 - 29أمشأ جم سلإ اإلرارة ،يف رورته الداسعة عشرة ،ع سلى أساس غري رمسي ،جلتة صياغة خمصصة مفدنحة
العضنية ،نر اسة أحد مناب الر يإ ،لعتا فرز مسبق ملشاريع القراراا اليت تقدمها النفنر ،و لك هبد رجمها
أو الدنفيق نيتها أو تنضيةها ،حبسب االقدضاء ،قبا أن يقنم جم سلإ اإلرارة نالتظر فيها يف ج سلساته العامة .وقد
ينر جم سلإ اإلرارة أن يناصا العتا هباذه املتارسة ،اليت يعدرب ع سلى مااق واسع أهنا عززا كفاءة عتا اجمل سلإ،
ع سلى أن يعرض تقرير جلتة الصياغة أوالً ع سلى ال سلجتة اجلامعة إلقراره قبا أن يعدتده جم سلإ اإلرارة نصفة هنا ية.
حاء  -الجدول الزمني المقترح وبنود جدول األعمال المقترحة
 - 02يرر يف املرفق اخلامإ تتظيا ل سلعتا وجدول زمين مقرتحان ل سلدورة ،وترر يف املرفق اممول قا تة نبتنر
جدول أعتال الدورة والنثا ق املتاظرة هلا.
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المرفق الخامس
التنظيم المقترح لعمل الدورة الخامسة والعشرين لمجلس إدارة موئل األمم المتحدة وجدولها
الزمني المقترح
نيروبي 23 -71 ،نيسان/أبريل 2172
الزمن

الينم/الداريخ

اجلتعة  21ميسان /أنريا صباحاً

مساءً
االثتني 02
ميسان/أنريا

صباحاً
مساءً

الثالثاء 02
ميسان/أنريا

صباحاً
ومساءً

اممرنعاء 00
ميسان/أنريا

صباحاً

اخلتيإ 03
ميسان/أنريا

مساءً
صباحاً

مساءً
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اجل سلسة العامة

ال سلجتة اجلامعة

افدداح الدورة
املسا ا الدتظيتية :اجلزء الرفيع
املسدن  :البتنر  2 - 2من جدول
اممعتال
اجلزء الرفيع املسدن  :البتنر 1 - 5
البتد  5من جدول
من جدول اممعتال
اممعتال
البتد  5من جدول
اجلزء الرفيع املسدن :
اممعتال
البتنر  5و 1من جدول اممعتال
اجلزء الرفيع املسدن  :البتدان  5و1
البتد  1من جدول
من جدول اممعتال
اممعتال
حنار نني احلكنماا وشركاء البتد  1من جدول
جدول أعتال املن ا اآلخرين نشأن اممعتال
املنضنع الر يسي ل سلدورة :البتد 1
من جدول اممعتال وينم كاما)
البتد  8من جدول
اجل سلسة العامة :اقرار مشاريع
الدقارير عن البتدين  5و ،1وتقرير اممعتال
عن مشروع مقرر نشأن البتد 8

جلتة الصياغة

-

اجل سلسة العامة:
م سلخص من الر يإ عنن اجلنزء الرفينع
املسدن واحلنار
مش نناريع تق ننارير ع ننن اجل سلس ننة العام ننة
نشأن البتنر 2-2
مشاريع تقارير ال سلجتة اجلامعة
تقريننر عننن مشنناريع الق نراراا والبتنننر
 22 -8من جدول اممعتال

-

مشاوراا نشأن
مشاريع القراراا
مشاوراا نشأن
مشاريع القراراا

مشاوراا نشأن
مشاريع القراراا
مشاوراا نشأن
مشاريع القراراا
-

-

المرفق السادس
القرار  :27/21التنظيم وموضوعات الدورة المقبلة لمجلس اإلدارة
ان جم سلإ اإلرارة،
ا يسداذكر قراره  25/5املؤرخ  1أيار/ماين  2980الاذي قرر فيه تعيني جماالا املنضنعاا اخلاصة
لدوراته قبا امعقارها نستدني،
وا يسداذكر أيضاً قراره  20/21املؤرخ  1أيار/ماين  2991الاذي قرر فيه تنفري الفرص ل سلشركاء أثتاء
الدوراا املقب سلة ل سلتج سلإ ل سلتشاركة يف احلنار فيتا نيتها ومع احلكنماا،
وا يسداذكر كاذلك قراره  5/29املؤرخ  9أيار/ماين  0223الاذي قرر فيه أمه يتبغي أن يتصب تركيز
رورته العشرين وروراته املسدقب سلية ع سلى تتفياذ وع سلى مدانعة اهلد النارر نإعالن اممما املدةدة لأللفيةو )2نشأن
التهنض حبياة سكان اممحياء الفقرية،
وا يالحظ أن املتدد احلضري العاملي يديح اآلن فرصة إلجراء حنار منسع فيتا نني احلكنماا
والس سلااا احمل سلية والشركاء اآلخرين يف جدول أعتال املن ا،
وا يقر نأمهية وجنر جزء رفيع املسدن مركز وتفاع سلي أثتاء روراا جم سلإ اإلرارة نشأن قضايا
السياساا اا اممولنية،
 - 2يصارق ع سلى تنصياا جلتة املتث سلني الدا تني نشأن حتسني اإلعدار جمل سلإ اإلرارة الناررة يف
الداذييا هلاذا القرار؛
 - 0يقرر أن املنضنعاا اخلاصة املشار اليها يف القرار  25/5مل يعد من الناجب اخديارها قبا
امعقار الدورة نعامني ،ولكن ندالً من لك سيدا اخديارها من جامب مكدب جم سلإ اإلرارة قبا نداية كا رورة
جمل سلإ اإلرارة نسدة أشهر ع سلى اممقا ،ع سلى أساس املشنرة الناررة من املدير الدتفياذي ،نالدشاور مع جلتة املتث سلني
الدا تني ،ومع مراعاة مدا ا روراا املتدد احلضري العاملي ونشرط مناص سلة الرتكيز ع سلى تتفياذ ومدانعة هد
اعالن امملفية نشأن االرتقاء حبياة سكان اممحياء الفقرية؛
 - 3يقرر أيضاً أمه يتبغي ل سلجزء رفيع املسدن واحلناراا املشار اليها يف قراره  20/21أن تركز يف
العارة ع سلى ت سلك املنضنعاا اخلاصة ،ويتبغي أن تشكا قنام املتاقشاا الفتية نشأن حا هاذه املنضنعاا
اخلاصة؛
 - 2يا سلب اىل جلتة املتث سلني الدا تني أن تنصي جم سلإ اإلرارة أثتاء رورته احلارية والعشرين ،عن
اريق مكدب جم سلإ اإلرارة ،الدقدم ناملزيد من املقرتحاا لدةسني اهليكا والرتتيباا الدتظيتية ل سلدورة احلارية
والعشرين والدوراا املقب سلة جمل سلإ اإلرارة مبا يف لك ،ونصفة خاصة ،اجلزء رفيع املسدن ؛
 - 5يا سلب أيضاً اىل املدير الدتفياذي أن يعد ورقة مع سلنماا أساسية لكي تسدخدمها جلتة املتث سلني
الدا تني و لك مزوالً ع سلى الا سلب النارر يف الفقرة السانقة.
 8ميسان/أنريا 0225

_______________
) )2قرار اجلتعية العامة .0/55
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