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مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
(موئل األمم المتحدة)
الدورة السادسة والعشرون (نيروبي 21-8 ،أيار/مايو )1027
إخطار من المدير التنفيذي
(تنقيح  21آذار/مارس )2017
أولً  -معلومات عامة للدول األعضاء
ألف -مواعيد الجتماع ومكان انعقاده والمشاركة فيو
 - 1ستعقد الدورة السادسة والعشروف جمل سلإ إدارة نرماما اممما ادلتةدة ل سلتستنانات الرشر ة (من ا اممما
ادلتةدة) يف مقر من ا اممما ادلتةدة يف مريويب خالؿ الفًتة من  8إىل  12أ ار/ما ن  .2017ومرفق هباذا
اإلخطار مسخة من جدوؿ اممعتاؿ ادلؤقت لالجتتاع (امظر ادلرفق امموؿ) .وتشكا الدورة السادسة والعشروف
جمل سلإ اإلدارة ال سلقاء الرمسي امموؿ ل سلدوؿ اممعضاء وغريىا من أصةاب ادلص سلةة مناذ أف اعتتدت اخلطة احلضر ة
اجلد دة خالؿ مؤسبر اممما ادلتةدة ادلعين ناإلسكاف والتنتية احلضر ة ادلستدامة (ادلن ا الثالث) ،الاذي عقد يف
كن تن يف الفًتة من  17إىل  20تشر ن امموؿ/أكتننر .2016
 - 2وستفتتح الدورة يف الساعة  10:00من نـ االثنني  8أ ار/ما ن  .2017و رجى من ادلتث سلني
والضينؼ ادلدعن ن اجل سلنس ع سلى مقاعدىا يف منعد غا تو الساعة .9:45
 - 3وترد يف ادلرفق الثاين قا تة نأعضاء رل سلإ اإلدارة يف  1كامنف الثاين /نا ر  .2017وذبدر مالحظة أمو،
عتالً نادلادة  61من النظاـ الداخ سلي جمل سلإ اإلدارة ،جينز ممي دولة عضن يف اممما ادلتةدة أو يف وكالة
متخصصة ،وإف مل تكن عضناً يف رل سلإ اإلدارة ،أف تشارؾ يف مداوالت رل سلإ اإلدارة نصفة مراقب.
باء  -المشاورات غير الرسمية
 - 4تسهيالً لعتا رل سلإ اإلدارة ،ستتخاذ ترتيرات إلجراء مشاورات غري رمسية نني اجملتنعات اإلق سليتية
تتناوؿ شىت امممنر ،وال سيتا امتخاب أعضاء ادلكتب ،وذلك يف نـ اممحد  7أ ار/ما ن  ،2017ومرد ياً يف
الساعة  .11:00وسيصدر العدد امموؿ من نمية الدورة يف نـ السرت  6أ ار/ما ن  ،2017وسيتضتن
مع سلنمات عن زبصيص القاعات لت سلك االجتتاعات ومناعيدىا .و نجو االمتراه إىل ادلاذكرة ادلتع سلقة نالتنز ع
اجلغرايف ممعضاء ادلكتب ادلنتخرني يف الدورات السانقة جمل سلإ اإلدارة (أمظر ادلرفق الثالث).
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 - 5عالوةً ع سلى ذلك ،من ادلتنقع أف قنـ سلت سلف الشركاء ،وخباصة الس سلطات احمل سلية والربدلامينف وادلنظتات
غري احلكنمية ،نإجراء مشاورات غري رمسية وتنظيا فعاليات وأمشطة خاصة هبا قرا امعقاد الدورة واثناءىا.
وستنايف امممامة مجيع ادلشاركني دبع سلنمات مفص سلة عن ىاذه ادلسألة فنر تنفرىا.
جيم  -المسائل الرئيسية التي ستناقش
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تتضتن ادلسا ا الر يسية اليت سينظر فيها رل سلإ اإلدارة يف دورتو ادلقر سلة ما  سلي:
(أ)

أمشطة من ا اممما ادلتةدة ،دبا يف ذلك مسا ا التنسيق؛

(ب) نرماما عتا من ا اممما ادلتةدة وميزاميتو لفًتة السنتني 2019-2018؛
(ج)

ادلنضنع الر يسي اخلاص ل سلدورة السادسة والعشر ن جمل سلإ اإلدارة؛

(د)

استعراض متا ا ادلن ا الثالث.

 - 7وادلنضنع الر يسي اخلاص ل سلدورة السادسة والعشر ن جمل سلإ اإلدارة ىن’’ .فرص التنفياذ الفعاؿ ل سلخطة
احلضر ة‘‘ .أما ادلناضيع الفرعية ل سلدورة فهي ’’ضلن إجياد سرا شام سلة ومستدامة ومال تة لتنفري السكن ل سلجتيع
من أجا مستقرا أفضا‘‘ (ادلنضنع الفرعي )1؛ و ’’أوجو التآزر والتتن ا من أجا التنسع ادلدين ادلستداـ‘‘
(ادلنضنع الفرعي )2؛ و ’’التخطيط ادلتكاما ل سلتستنانات الرشر ة من أجا التنسع احلضري ادلستداـ‘‘
(ادلنضنع الفرعي .)3
 - 8وحيث ادلد ر التنفياذي مجيع الدوؿ ع سلى ادلشاركة يف ىاذه الدورة مشاركة كام سلة .ونالنظر إىل أف من
ادلتنقع أف جيري رل سلإ اإلدارة مداوالت نشأف عدد من القرارات ادلهتة من أجا ادلسامهة يف تنفياذ جدوؿ
اممعتاؿ احلضري اجلد د ،فإف الدوؿ تشجع ع سلى إرساؿ شلث سلني رفيعي ادلستنى.
 - 9و ند ادلد ر التنفياذي أ ضاً أف ربز الروح التشاركية لعت سلية ادلن ا الثالث ،اليت كامت من أكثر العت سليات
احلكنمية الدولية اتساماً نالشتنلية والتشارؾ يف تار خ اممما ادلتةدة .و ند ادلد ر التنفياذي أف نجو امتراه
احلكنمات إىل قرار رل سلإ اإلدارة  ،12/16الاذي دعيت فيو احلكنمات إىل أف تشرؾ يف وفندىا إىل الدورات
ادلقر سلة ل سلتج سلإ شلث سلني عن الس سلطات احمل سلية وماشطني يف رلاالت االختصاص من اجملتتع ادلدين ،وال سيتا من
القطاع اخلاص وادلنظتات غري احلكنمية ومنظتات الرةنث يف مياد ن تنفري ادلأوى ادلال ا ل سلجتيع والتنتية
ادلستدامة ل سلتستنانات الرشر ة.
 - 10وعقب ذبرنة الشراكة الشام سلة ل سلجتيع اليت شهدىا ادلن ا الثالث ،دعى رل سلإ اإلدارة إىل التعاوف مع
أصةاب ادلص سلةة الر يسيني ،وال سيتا فرقة العتا العادلية ل سلةكنمات احمل سلية واإلق سليتية ،وشركاء اجلتعية العامة.
 - 11كتا ند ادلد ر التنفياذي أف شدد ع سلى أف الفا دة ستعند ع سلى من ا اممما ادلتةدة والدوؿ اممعضاء
ع سلى حد سناء إذا أشركت الدوؿ اممعضاء يف وفندىا شلث سليها الدا تني لدى من ا اممما ادلتةدة أو شلث سلي جهات
االتصاؿ اممخرى يف مريويب .ولاذلك رجن ادلد ر التنفياذي من الدوؿ شاكراً أف تزوده دبع سلنمات عن تشكيالت
وفندىا يف أقرب وقت شلكن ويف منعد أقصاه  1ميساف/أنر ا  .2017ووفقاً ل سلتادة  16من النظاـ الداخ سلي،
نرغي تقدمي وثا ق تفن ض ادلتث سلني إىل ادلد ر التنفياذي يف منعد أقصاه هنا ة اجل سلسة امموىل من الدورة ،أي يف 8
أ ار/ما ن .2017
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ثانياً -الترتيبا ت التنظيمية المقترحة للدورة السادسة والعشرين لكي ينظر فيها مجلس إدارة موئل األمم
المتحدة
 - 12وستقدـ جلنة ادلتث سلني الدا تني تنصيات من أجا عقد اجلزء الرفيع ادلستنى ،وتنصيات خبصنص
احلنار ومنضنع الدورة ،سبشياً مع القرار  ،21/20ادلتع سلق نتنظيا الدورات ادلقر سلة جمل سلإ اإلدارة ومناضيعها
الر يسية ،والاذي ا سلب فيو اجمل سلإ إىل جلنة ادلتث سلني الدا تني ،ننصفها ىيئة فرعية عام سلة فيتا نني الدورات تانعة
ل سلتج سلإ ،أف تقدـ تنصيات إىل رل سلإ اإلدارة تتضتن مقًتحات إضافية لتةسني ىيكا وتنظيا الدورة احلاد ة
والعشر ن والدورات ادلقر سلة ل سلتج سلإ.
ألف  -المكتب
 - 13وفقاً ل سلتادة  17من النظاـ الداخ سلي ،تشكا ادلكتب من ر يإ وثالثة مناب ل سلر يإ ومقرر ،تا
امتخاهبا مع ادلراعاة الناجرة دلردأ التنز ع اجلغرايف العادؿ ونالتناوب فيتا نني اجملتنعات اإلق سليتية ل سلدوؿ .و رد يف
ادلرفق الثالث التنز ع اجلغرايف ممعضاء ادلكتب الاذ ن امتخرنا يف دورات سانقة جمل سلإ اإلدارة.
 - 14وعتالً نادلادة  18من النظاـ الداخ سلي ،نصى نأف عني أحد مناب الر يإ ر يساً ل سلجنة اجلامعة ل سلدورة
ادلشار إليها يف الفقرة  28أدماه .و قنـ ما را الر يإ اآلخراف دبساعدة الر يإ مراشرةً يف أداء واجراتو يف
اجل سلسات العامة ويف ر اسة ال سلجنة ادلخصصة ل سلصياغة ادلشار إليها يف الفقرة  29أدماه.
باء  -الجلسة العامة
نصى نأف قسا العتا يف اجل سلسات العامة إىل جزأ ن :أوالً جزء
 - 15نعد إجراء مشاورات مع ادلكتب ،ى
رفيع ادلستنى ،تقتصر مداخالتو أساساً ع سلى النزراء وغريىا من رؤساء النفند ،وتعقد ج سلساتو يف الينمني امموؿ
والثاين؛ وثامياً احلنار نني احلكنمات والس سلطات احمل سلية وأصةاب ادلص سلةة اآلخر ن ،و عقد يف الينـ الثالث.
وذبدر مالحظة أف جزءاً من اجل سلسة الصراحية اليت ستعقد يف الينـ امموؿ سيكرس ل سلتسا ا التنظيتية.
جيم  -الجزء الرفيع المستوى
 - 16قًتح أف ركز اجلزء الرفيع ادلستنى مناقشاتو ع سلى ادلنضنع الر يسي وورقات ادلنضنع الر يسي ل سلدورة،
إضافة إىل ادلسا ا ادلتص سلة نالرند  5من جدوؿ اممعتاؿ ادلؤقت’’ ،أمشطة نرماما اممما ادلتةدة ل سلتستنانات
الرشر ة ،دبا يف ذلك مسا ا التنسيق‘‘ والرند ’’ 8نرماما عتا نرماما اممما ادلتةدة ل سلتستنانات الرشر ة
وميزامية مؤسسة اممما ادلتةدة ل سلتن ا وادلستنانات الرشر ة لفًتة السنتني .‘‘2019-2018
 - 17ومن اجلد ر نالاذكر أف رل سلإ اإلدارة قرر ،يف قراره  ،21/20أف كنف ادلنضنع الر يسي ل سلةنار رانطاً
نني اجلزء الرفيع ادلستنى واحلنار نني احلكنمات واحلكنمات احمل سلية وأصةاب ادلص سلةة اآلخر ن وأف عتا ع سلى
إجياد التناسق يف ادلناقشات اليت تدور نشأف السياسات يف اجل سلسات العامة.
 - 18ونغية إشراؾ النفند اليت ًتاوح عددىا نني  60و 80وفداً اليت ربضر عادة دورات رل سلإ اإلدارة،
نصى نأف تتاح لكا وفد ،أثناء اجلزء الرفيع ادلستنى ،مدة أقصاىا مخإ دقا ق ل سلتك سلا ،مع التقيد الصارـ هباذا
احلد.
 - 19وعند وضع قا تة ادلتك سلتني ل سلجزء الرفيع ادلستنى ،تعطى اممسرقية ل سلنزراء ومناب النزراء .مث  سلي ذلك
الرؤساء اآلخروف ل سلنفند احلكنمية ،مث  سلي ذلك عدد زلدود من شلث سلي احلكنمات احمل سلية وأصةاب ادلص سلةة
اآلخر ن ،وفقاً ل سلتادتني  64و 65من النظاـ الداخ سلي.
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دال  -الحوار مع السلطات المحلية والشركاء اآلخرين
 - 20جيدر نالاذكر أف رل سلإ اإلدارة قرر ،يف الفقرة  2من قراره  ،12/16أف نفر يف الدورات ادلقر سلة فرصاً
ل سلشركاء ل سلدخنؿ يف حنار فيتا نينها ومع احلكنمات .وقد ستخدـ ىاذا احلنار ،حبسب االقتضاء ،كتسامهة يف
مداوالت رل سلإ اإلدارة.
 - 21وقد مت اآلف اختيار ادلنضنع الر يسي اخلاص ل سلدورة السادسة والعشر ن ،وع سلى النةن ادلشار إليو يف
الفقرة  7أعاله ،فإف ذلك ادلنضنع ىن ’’فرص التنفياذ الفعاؿ ل سلخطة احلضر ة‘‘ .أما ادلناضيع الفرعية ل سلدورة
فهي ’’ضلن إجياد سرا شام سلة ومستدامة ومال تة لتنفري السكن ل سلجتيع من أجا مستقرا أفضا‘‘ (ادلنضنع
الفرعي )1؛ و ’’أوجو التآزر والتتن ا من أجا التنسع ادلدين ادلستداـ‘‘ (ادلنضنع الفرعي )2؛ و ’’التخطيط
ادلتكاما ل سلتستنانات الرشر ة من أجا التنسع احلضري ادلستداـ‘‘ (ادلنضنع الفرعي .)3
 - 22وعتالً نالقرارات ادلاذكنرة أعاله ،ونغية ز ادة ادلشاركة وادلسامهة يف أعتاؿ رل سلإ اإلدارة ويف ن سلنغ
الغا ات ادلشًتكة إلصلاز تنفياذ الس سلطات احمل سلية والشركاء اآلخر ن ل سلخطة احلضر ة اجلد دة وخطة التنتية ادلستدامة
لعاـ  2030وأىداؼ التنتية ادلستدامة ،وخطة عتا أد إ أنانا الصادرة عن ادلؤسبر الدويل الثالث لتتن ا
التنتية ،وإاار سنداي ل سلةد من سلاار الكنارث ل سلفًتة  ،2030-2015واتفاؽ نار إ ادلعتتد يف إاار اتفاقية
اممما ادلتةدة اإلاار ة نشأف تغري ادلناخ ،و ِضعت ترتيرات إلجراء حنار نني احلكنمات والس سلطات احمل سلية
والشركاء اآلخر ن خالؿ اجل سلسة العامة يف الينـ الثالث ل سلدورة (امظر ادلرفق الرانع) .وستتاح دلتث سلي ادلنظتات
صاحرة ادلص سلةة الفرصة لتقدمي عروض فنية ،ترعها حنار أو مناقشات نني احلكنمات واحلكنمات احمل سلية وغري
ذلك من أصةاب ادلص سلةة.
شجع الشركاء ادلشاركنف ع سلى تقدمي م سلخصات خطية لعروضها إىل امممامة
 - 23ولر سلنغ ذلك اذلدؼ ،ى
مسرقاً لتنز عها ع سلى مجيع ادلشاركني قرا االجتتاع.
 - 24ومن ادلتنقع أف تكنف العروض اليت قدمها شلث سلن الس سلطات احمل سلية وأصةاب ادلص سلةة اآلخروف ماذبة
عن مشاورات ذبر ها ت سلك اجملتنعات مع ادلنظتات غري احلكنمية والربدلاميني وشلث سلي القطاع اخلاص وادلهنيني
والراحثني وادلنظتات الشعرية ومقانات العتاؿ وغريىا من الفئات ادلعنية وأصةاب ادلص سلةة يف ادلدف .وستتخاذ
ترتيرات لتتكني احلكنمات احمل سلية وكا رلتنعة من أصةاب ادلص سلةة من عقد مشاورات يف مريويب ،إذا رغرت
يف ذلك ،قرا امعقاد الدورة مراشرة ،أو يف أي وقت ومكاف زبتارمها.
 - 25وستقدـ يف تار خ الحق مع سلنمات مفص سلة عن تنظيا ىاذا احلنار.
ىاء  -ملخص الرئيس
 - 26قنـ الر يإ ،يف هنا ة اجلزء الرفيع ادلستنى واحلنار ،ويف ضنء ادلداوالت اليت ذبرى يف ىاتني اجل سلستني
العامتني ،نإعداد م سلخص ل سلقضا ا الر يسية اليت تثار يف اجلزء الرفيع ادلستنى ولالستنتاجات أو التنصيات اليت
تقدـ أثناء احلنار .وسيربز ىاذا ادل سلخص التنجو الر يسي ل سلتناقشات وادلناقف الر يسية ادلع سلنة خالؿ اجل سلستني
العامتني ،وسيقدـ ادل سلخص يف ج سلسة عامة إلقراره .وسيةاؿ أي مشروع قرار قد نرثق عن ىاذه ادلناقشات يف
ىاذه اجل سلسات العامة إىل جلنة الصياغة الزباذ إجراء نشأمو.
 - 27وفنر إقرار رل سلإ اإلدارة ل سلت سلخص ناعتراره امعكاساً دقيقاً ل سلتناقشات اليت دارت خالؿ اجلزء الرفيع
ادلستنى ويف احلنار ،ونعد إسباـ العت سلية التشر عية الالزمة ،ستصرح االستنتاجات والتنصيات مرادئ تنجيهية
إلجراءات ادلتانعة اليت تقنـ هبا احلكنمات والس سلطات احمل سلية والشركاء اآلخروف وامممامة ،وربد داً يف دعا رلاالت
الًتكيز الراىنة يف نرماما عتا من ا اممما ادلتةدة.
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واو  -اللجنة الجامعة للدورة
 - 28قد رغب رل سلإ اإلدارة ،واضعاً يف اعتراره تنظيا أعتاؿ الدورات السانقة جمل سلإ اإلدارة والتنصيات
ادلاذكنرة أعاله نشأف العتا يف اجل سلسات العامة ،يف إمشاء جلنة جامعة ل سلدورة تسند إليها مسؤولية النظر
نالتفصيا يف الرنند  5و 6و 8من جدوؿ اممعتاؿ من أجا تيسري ادلفاوضات اليت جير ها رل سلإ اإلدارة.
زاي  -لجنة الصياغة
 - 29قد ند رل سلإ اإلدارة يف النظر يف إمشاء جلنة صياغة وفقاً ل سلتتارسات السانقة من أجا تيسري إجراء
مداوالت مفتنحة ،والقياـ نفرز مسرق دلشار ع القرارات اليت تقدمها النفند ،وذلك هبدؼ درلها أو التنفيق نينها
أو تنضيةها ،حبسب االقتضاء ،قرا أف قنـ رل سلإ اإلدارة نالنظر فيها يف ج سلسة عامة.
حاء  -الجدول الزمني المقترح وبنود جدول األعمال المقترحة
 - 30رد يف ادلرفق الرانع تنظيا ل سلعتا وجدوؿ زمين مقًتحاف ل سلدورة ،وترد يف ادلرفق امموؿ قا تة نالنثا ق
حبسب ما ناظرىا من ننند جدوؿ اممعتاؿ.

ثالثاً  -التسجيل للدورة
 - 31شجع ادلشاركنف ع سلى التسجيا ادلسرق عرب اإلمًتمت ع سلى العنناف .http://www.unhabitat.org/gc26
وتقتصر ادلشاركة يف الدورات الرمسية جمل سلإ اإلدارة ع سلى الدوؿ اممعضاء والس سلطات احمل سلية وغريىا من أصةاب
ادلص سلةة احلام سلني لنثا ق التفن ض .وسيردأ التسجيا يف مكاف االجتتاع اعتراراً من الساعة  10:00من نـ
اخلتيإ  4أ ار/ما ن  .2017وسيط سلب من أصةاب ادلص سلةة ادلسج سلني حلضنر الدورة السادسة والعشر ن
جمل سلإ اإلدارة تقدمي ما ثرت تسجي سلها عند وصنذلا إىل مكتب اممما ادلتةدة يف مريويب.
 - 32وستتاح مع سلنمات ل سلتشاركني عن ادلسا ا ادلتع سلقة ناإلقامة والتأشريات وادلتط سلرات الطرية وغريىا ع سلى
منقع من ا اممما ادلتةدة ع سلى اإلمًتمت ( )www.unhabitat.org/gc26انتداءً من تار خ ندء التسجيا عرب
اإلمًتمت .و رجى تنجيو أي استفسارات عن ىاذه ادلسا ا أو أي مسا ا أخرى متع سلقة ناجلنامب التنظيتية ل سلدورة
إىل السيد كر إ منساه ع سلى العنناف التايل:
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

مع تنجيو مسخة منها إىل:
Ms. Christine Musisi
Director, External Relations Division
Email: christine.musisi@unhabitat.org,
Tel.: +254 20 7624600
Mobile: +254 701 636 948
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المرفق األول
جدول األعمال المؤقت ووثائق الدورة السادسة والعشرين لمجلس إدارة برنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية
ألف  -جدول األعمال المؤقت

(أ)

-1

افتتاح االجتتاع.

-2

امتخاب أعضاء ادلكتب.

-3

وثا ق تفن ض ادلتث سلني.

-4

إقرار جدوؿ اممعتاؿ وتنظيا العتا.

-5

أمشطة نرماما اممما ادلتةدة ل سلتستنانات الرشر ة ،دبا يف ذلك مسا ا التنسيق.

-6

استعراض متا ا مؤسبر اممما ادلتةدة ادلعين ناإلسكاف والتنتية احلضر ة ادلستدامة (ادلن ا الثالث).

-7

حنار نشأف ادلنضنع الر يسي اخلاص ل سلدورة السادسة والعشر ن جمل سلإ اإلدارة.

-8

نرماما عتا نرماما اممما ادلتةدة ل سلتستنانات الرشر ة ،وميزامية مؤسسة اممما ادلتةدة ل سلتن ا
وادلستنانات الرشر ة لفًتة السنتني .2019-2018

-9

جدوؿ اممعتاؿ ادلؤقت والًتتيرات اممخرى ل سلدورة السانعة والعشر ن جمل سلإ اإلدارة.

 - 10مسا ا أخرى.
 - 11اعتتاد تقر ر الدورة.
 - 12اختتاـ الدورة.
باء -

قائمة مؤقتة بالوثائق المعروضة على الدورة السادسة والعشرين لمجلس إدارة موئل األمم المتحدة
نند جدوؿ اممعتاؿ
4
4
4
5
5
5

رمز النثيقة
HSP/GC/26/1
HSP/GC/26/1/Add.1
HSP/GC/26/INF/1
HSP/GC/26/2

HSP/GC/26/2/Add.1
HSP/GC/26/2/Add.2

التنصيف
جدوؿ اممعتاؿ ادلؤقت
شروح جدوؿ اممعتاؿ ادلؤقت ،دبا يف ذلك تنظيا العتا
قا تة النثا ق ادلعروضة ع سلى رل سلإ اإلدارة
تقر ر مرح سلي من ادلد ر التنفياذي عن أمشطة نرماما اممما ادلتةدة
ل سلتستنانات الرشر ة
تقر ر الفر ق العاما ادلعين نالربماما وادليزامية
التعاوف مع النكاالت وادلنظتات داخا منظنمة اممما ادلتةدة،
وادلنظتات احلكنمية الدولية خارج منظنمة اممما ادلتةدة وادلنظتات
غري احلكنمية وشركاء من ا اممما ادلتةدة اآلخر ن يف تنفياذ اخلطة

(أ) نصيغتو ادلعتتدة يف اجل سلسة العامة السانعة ل سلدورة اخلامسة والعشر ن جمل سلإ اإلدارة اليت عقدت يف  23ميساف/أنر ا .2015
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نند جدوؿ اممعتاؿ

رمز النثيقة

5

HSP/GC/26/2/Add.3

5

HSP/GC/26/INF/2

5
5

HSP/GC/26/3
HSP/GC/26/3/Add.1

التنصيف

االسًتاتيجية لربماما اممما ادلتةدة ل سلتستنانات الرشر ة ل سلفًتة
2019-2014
امممشطة ادلشًتكة يف الريئة احلضر ة :تقر ر مرح سلي مشًتؾ مقدـ من
ادلد ىر ن التنفياذ ني لربماما اممما ادلتةدة ل سلريئة ونرماما اممما ادلتةدة
ل سلتستنانات الرشر ة
تقر ر عن تنفياذ ادلرادئ التنجيهية الدولية نشأف التخطيط احلضري
وزبطيط اممراضي اليت أقرىا رل سلإ اإلدارة دبنجب قراره 6/25
تقر ر جلنة ادلتث سلني الدا تني عن عت سلها أثناء الفًتة نني الدورتني
ماذكرة من امممامة عن مشار ع القرارات اليت أعدهتا جلنة ادلتث سلني
الدا تني

5

HSP/GC/26/INF/3

Global activities report 2017

5

HSP/GC/26/INF/4

Revised rules of procedure of the Governing Council

6

HSP/GC/26/4

6

HSP/GC/26/INF/5

7

HSP/GC/26/5

8

HSP/GC/26/6

8

HSP/GC/26/6/Add.1

8

HSP/GC/26/6/Add.2

8

HSP/GC/26/6/Add.3

8

HSP/GC/26/INF/6

8

HSP/GC/26/INF/7

استعراض متا ا مؤسبر اممما ادلتةدة ادلعين ناإلسكاف والتنتية احلضر ة
ادلستدامة (ادلن ا الثالث)
Outcome document of the United Nations Conference on Housing
and Sustainable Urban Development (Habitat III): the New Urban
Agenda

حنار نشأف ادلنضنع الر يسي اخلاص ل سلدورة السادسة والعشر ن :تقر ر
ادلد ر التنفياذي
تقر ر ادلد ر التنفياذي عن نرماما العتا ادلقًتح لربماما اممما ادلتةدة
ل سلتستنانات الرشر ة وادليزامية ادلقًتحة دلؤسسة اممما ادلتةدة ل سلتن ا
وادلستنانات الرشر ة لفًتة السنتني 2019-2018
ماذكرة من امممامة نشأف تقر ر ال سلجنة االستشار ة لشؤوف اإلدارة
وادليزامية
تقر ر عن تقييا منتصف ادلدة ل سلخطة االسًتاتيجية ل سلفًتة -2014
2019
اخلطة االسًتاتيجية ادلنقةة ل سلفًتة 2019-2014
Note by the secretariat on the status of voluntary contributions to
the United Nations Habitat and Human Settlements Foundation as
at 1 March 2017
Interim report of the Executive Director on the implementation of
the strategic plan for 2014–2019
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المرفق الثاني
عضوية مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية



الدول األفريقية ( 21عضواً)

دول أوروبا الغربية ودول أخرى ( 21عضواً)

أمغنال ()2019
ننن ()2020
تشاد ()2019
مجهنر ة الكنمغن الدميقرااية ()2018
مصر ()2018
الغاننف ()2018
غاما ()2018
كينيا ()2019
ليريا ()2020
مدغشقر ()2020
منر شينس ()2020
ميجري ا ()2019
السنغاؿ ()2018
الصنماؿ ()2020
جننب أفر قيا ()2019
زمرانني ()2018

فن سلندا ()2018
فرمسا ()2020
أدلاميا ()2019
إسرا يا ()2019
النرو ا ()2020
السن د ()2019
النال ات ادلتةدة امممر كية ()2018

ستة مقاعد شاغرة

ال تنجد مقاعد شاغرة

دول أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي ( 20أعضاء)

دول آسيا والمحيط الهادئ ( 21عضواً)

اممرجنتني ()2018
الرباز ا ()2019
شي سلي ()2019
كنلنمريا ()2020
إكنادور ()2018
غناتيتاال ()2018
ادلكسيك ()2019
نراغناي ()2020
أوروغناي ()2018

الرةر ن ()2019
الصني ()2020
اذلند ()2019
إمدوميسيا ()2018
مجهنر ة إ راف اإلسالمية ()2018
العراؽ ()2018
الياناف ()2018
ماليز ا ()2019
مجهنر ة كنر ا ()2020
ادلت سلكة العرنية السعند ة ()2019
سري المكا ()2020
تركتامستاف ()2019

مقعد واحد شاغر

مقعد واحد شاغر
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دول أوروبا الشرقية ( 1أعضاء)
كرواتيا ()2020
تشيكيا ()2020
جنرجيا ()2019
االرباد الروسي ()2018
صرنيا ()2019
س سلنفاكيا ()2018

ال تنجد مقاعد شاغرة

* تنتهي مدد شغا ادلناصب يف  31كامنف امموؿ/د سترب من السننات ادلشار إليها .ادلع سلنمات الناردة يف ىاذا اجلدوؿ
مقدمة من اجمل سلإ االقتصادي واالجتتاعي.
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المرفق الثالث
*

التوزيع الجغرافي ألعضاء المكتب المنتخبين في دورات سابقة لمجلس إدارة موئل األمم المتحدة
السنة

دورة رل سلإ اإلدارة

 1978امموىل

*

10

الر يإ

مناب الر يإ

ادلقرر

دوؿ أورونا الغرنية
ودوؿ أخرى
(السن د)

الدوؿ اممفر قية (مالوي)
دوؿ أورونا الشرقية (ننلندا
دوؿ أمر كا الالتينية (ادلكسيك)

الدوؿ اآلسين ة
(الف سلرني)

 1979الثامية

الدوؿ اممفر قية
(كينيا)

الدوؿ اآلسين ة (ناكستاف)
دوؿ أمر كا الالتينية (ادلكسيك)
دوؿ أورونا الغرنية ودوؿ أخرى
(السن د)

دوؿ أورونا الشرقية
(ننلندا)

 1980الثالثة

دوؿ أمر كا الالتينية
(ادلكسيك)

الدوؿ اممفر قية (ميجري ا)
الدوؿ اآلسين ة (العراؽ)
دوؿ أورونا الشرقية
(مجهنر ات االرباد السنفيايت)

دوؿ أورونا الغرنية
ودوؿ أخرى
(ىنلندا)

 1981الرانعة

الدوؿ اآلسين ة
(الف سلرني)

الدوؿ اممفر قية (ليسنتن)
دوؿ أورونا الشرقية (ىنغار ا)
دوؿ أورونا الغرنية ودوؿ أخرى
(مجهنر ة أدلاميا االرباد ة)

دوؿ أمر كا
الالتينية
(جاما كا)

 1982اخلامسة

دوؿ أورونا الشرقية
(مجهنر ات االرباد
السنفيايت)

الدوؿ اآلسين ة (سري المكا)
دوؿ أمر كا الالتينية (جاما كا)
دوؿ أورونا الغرنية ودوؿ أخرى
(كندا)

الدوؿ اممفر قية
(مصر)

 1983السادسة

الدوؿ اممفر قية (زامريا)
دوؿ أورونا الغرنية
ودوؿ أخرى (فن سلندا) دوؿ أورونا الشرقية (ن سلغار ا)
دوؿ أمر كا الالتينية (اممرجنتني)

الدوؿ اآلسين ة
(ننغالد ش)

 1984السانعة

الدوؿ اممفر قية
(الغاننف)

الدوؿ اآلسين ة (اذلند)
دوؿ أمر كا الالتينية (شي سلي)
دوؿ أورونا الغرنية ودوؿ أخرى
(النال ات ادلتةدة امممر كية)

دوؿ أورونا الشرقية
(مجهنر ات االرباد
السنفيايت)

 1985الثامنة

دوؿ أمر كا الالتينية
(جاما كا)

الدوؿ اممفر قية (تنمإ)
الدوؿ اآلسين ة (سري المكا)
دوؿ أورونا الشرقية (ىنغار ا)

دوؿ أورونا الغرنية
ودوؿ أخرى
(الينماف)

 1986التاسعة

دوؿ أورونا الغرنية
ودوؿ أخرى (تركيا)

الدوؿ اممفر قية (كينيا)
الدوؿ اآلسين ة (ننغالد ش)
دوؿ أورونا الشرقية (ننلندا)

دوؿ أمر كا
الالتينية (شي سلي)

الدورات السانقة لعاـ  ،2003تستى دورات جلنة ادلستنانات الرشر ة.

السنة

دورة رل سلإ اإلدارة

 1987العاشرة

الر يإ

مناب الر يإ

ادلقرر

الدوؿ اممفر قية
(كينيا)

دوؿ أورونا الشرقية
(ن سلغار ا)

 1988احلاد ة عشرة

الدوؿ اآلسين ة
(اذلند)

الدوؿ اآلسين ة (إمدوميسيا)
دوؿ أمر كا الالتينية (كنلنمريا)
دوؿ أورونا الغرنية ودوؿ أخرى
(فن سلندا)
الدوؿ اممفر قية (ننتسناما)
دوؿ أمر كا الالتينية (الرباز ا)
دوؿ أورونا الغرنية ودوؿ أخرى
(ادلت سلكة ادلتةدة لرب طاميا العظتى
وأ رلندا الشتالية)

 1989الثامية عشرة

دوؿ أمر كا الالتينية
(كنلنمريا)

الدوؿ اممفر قية (الغاننف)
دوؿ أورونا الشرقية (ىنغار ا)
دوؿ أورونا الغرنية ودوؿ أخرى
(النال ات ادلتةدة امممر كية)

الدوؿ اآلسين ة
(سري المكا)

 1991الثالثة عشرة

الدوؿ اممفر قية
(زمرانني)

الدوؿ اآلسين ة (سري المكا)
دوؿ أورونا الشرقية
(االرباد السنفيايت)
دوؿ أمر كا الالتينية (الرباز ا)

دوؿ أورونا الغرنية
ودوؿ أخرى
(ىنلندا)

 1993الرانعة عشرة

الدوؿ اممفر قية (أوغندا)
دوؿ أورونا الغرنية
ودوؿ أخرى (فن سلندا) الدوؿ اآلسين ة (الف سلرني)
دوؿ أورونا الشرقية (روماميا)

دوؿ أورونا الشرقية
(ننلندا)

دوؿ أمر كا
الالتينية (شي سلي)

 1995اخلامسة عشرة

دوؿ أورونا الشرقية
(االرباد الروسي)

الدوؿ اآلسين ة (إمدوميسيا)
دوؿ أمر كا الالتينية (فنزو ال)
دوؿ أورونا الغرنية ودوؿ أخرى
(ادلت سلكة ادلتةدة)

الدوؿ اإلفر قية
(الكامريوف)

 1997السادسة عشرة

الدوؿ اآلسين ة
(ننغالد ش)

الدوؿ اممفر قية (كينيا)
دوؿ أمر كا الالتينية (ادلكسيك)
دوؿ أورونا الغرنية ودوؿ أخرى
(النرو ا)

دوؿ أورونا الشرقية
(روماميا)

 1999السانعة عشرة

دوؿ أمر كا الالتينية
(كنلنمريا)

الدوؿ اممفر قية (السنغاؿ)
دوؿ أورونا الشرقية (ن سلغار ا)

دوؿ أورونا الغرنية ودوؿ أخرى (السن د)

الدوؿ اآلسين ة
(مجهنر ة إ راف
اإلسالمية)

 2001الثامنة عشرة

الدوؿ اممفر قية
(اجلزا ر)

الدوؿ اآلسين ة (ننغالد ش)
دوؿ أورونا الشرقية (االرباد الروسي)
دوؿ أمر كا الالتينية (اممرجنتني)

دوؿ أورونا الغرنية
ودوؿ أخرى
(تركيا)

 2003التاسعة عشرة

دوؿ أورونا الغرنية
ودوؿ أخرى
(السن د)

الدوؿ اممفر قية (مالوي)
الدوؿ اآلسين ة (سري المكا)
دوؿ أورونا الشرقية (ننلندا)

دوؿ أمر كا
الالتينية (شي سلي)
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السنة

دورة رل سلإ اإلدارة

الر يإ

مناب الر يإ

 2007احلاد ة والعشروف

الدوؿ اآلسين ة
(اذلند)

الدوؿ اممفر قية (أوغندا)
دوؿ أمر كا الالتينية (اممرجنتني)

 2009الثامية والعشروف

دوؿ أمر كا الالتينية
(جاما كا)

الدوؿ اممفر قية (زامريا)
دوؿ أورونا الشرقية
(اجلتهنر ة التشيكية)
دوؿ أورونا الغرنية ودوؿ أخرى
(أدلاميا)

الدوؿ اآلسين ة
(ناكستاف)

 2011الثالثة والعشروف

الدوؿ اممفر قية
(روامدا)

الدوؿ اآلسين ة (الصني)
دوؿ أورونا الشرقية (االرباد الروسي)
دوؿ أمر كا الالتينية (شي سلي)

دوؿ أورونا الغرنية
ودوؿ أخرى
(فن سلندا)

 2013الرانعة والعشروف

الدوؿ اممفر قية
(ميجري ا)

دوؿ أورونا الشرقية (االرباد الروسي)
دوؿ أمر كا الالتينية (اممرجنتني)
دوؿ آسيا ومنطقة احمليط اذلادئ
(ننغالد ش)

دوؿ أورونا الغرنية
ودوؿ أخرى
(أدلاميا)

 2015اخلامسة والعشروف

دوؿ أورونا الشرقية
(س سلنفاكيا)

الدوؿ اممفر قية (غاما)
دوؿ أورونا الغرنية ودوؿ أخرى
(أدلاميا)
دوؿ آسيا ومنطقة احمليط اذلادئ
(اذلند)

دوؿ أمر كا
الالتينية
(أوروغناي)

 2005العشروف

الدوؿ اآلسين ة (الف سلرني)
دوؿ أورونا الشرقية
(اجلتهنر ة التشيكية) دوؿ أمر كا الالتينية (اممرجنتني)
دوؿ أورونا الغرنية ودوؿ أخرى
(أدلاميا)

دوؿ أورونا الغرنية ودوؿ أخرى (كندا)

ادلقرر

الدوؿ اممفر قية
(ميجري ا)

دوؿ أورونا الشرقية
(االرباد الروسي)

ووفقاً دلردأ التناوب اجلغرايف ادلنصنص ع سليو يف الفقرة  2من ادلادة  17من النظاـ الداخ سلي جمل سلإ اإلدارة ،نرغي أف
تقدـ اجملتنعات اإلق سليتية التالية مرشةني ل سلتناصب ادلاذكنرة ذليئة مكتب الدورة السادسة والعشر ن جمل سلإ اإلدارة:
 2017السادسة والعشروف دوؿ آسيا ومنطقة
احمليط اذلادئ
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الدوؿ اممفر قية
دوؿ أورونا الغرنية ودوؿ أخرى
دوؿ أمر كا الالتينية

دوؿ أورونا الشرقية

المرفق الرابع
التنظيم المقترح لعمل الدورة السادسة والعشرين لمجلس إدارة موئل األمم المتحدة وجدولها الزمني
المقترح
نيروبي 21-8 ،أيار/مايو 1027
الينـ/التار خ

االثنني  8أ ار/ما ن

الزمن

صراحاً

مساءً
الثالثاء  9أ ار/ما ن

صراحاً
مساءً

اممرنعاء  10أ ار/ما ن

صراحاً
ومساءً

اخلتيإ  11أ ار/ما ن صراحاً

مساءً
اجلتعة  12أ ار/ما ن

صراحاً
مساءً

اجل سلسة العامة

افتتاح الدورة
ادلسا ا التنظيتية
(الرنند  1و 2و 3و 4من جدوؿ
اممعتاؿ)
اجلزء الرفيع ادلستنى
(الرنند  5و 6و 7و 8من جدوؿ
اممعتاؿ)
اجلزء الرفيع ادلستنى
(الرنند  5و 6و 7و 8من جدوؿ
اممعتاؿ)
اجلزء الرفيع ادلستنى
(الرنند  5و 6و 7و 8من جدوؿ
اممعتاؿ)
حنار نني احلكنمات والس سلطات
احمل سلية وشركاء جدوؿ أعتاؿ ادلن ا
اآلخر ن نشأف ادلنضنع الر يسي
اخلاص (الرند  7من جدوؿ
اممعتاؿ) [ نـ كاما]
ج سلسة عامة
إقرار مشار ع التقار ر عن الرنند 5
و 6و 7و ،8وتقر ر عن مشروع
مقرر نشأف الرند 9

ال سلجنة اجلامعة
-

جلنة الصياغة
-

الرند  5من جدوؿ اممعتاؿ مشاورات نشأف
مشار ع القرارات

الرند  5من جدوؿ اممعتاؿ مشاورات نشأف
مشار ع القرارات
الرند  6من جدوؿ اممعتاؿ
الرند  8من جدوؿ اممعتاؿ
الرند  8من جدوؿ اممعتاؿ مشاورات نشأف
مشار ع القرارات

الرند  8من جدوؿ اممعتاؿ مشاورات نشأف
الرند  9من جدوؿ اممعتاؿ مشار ع القرارات

استعراض مشار ع قرارات من
جلنة الصياغة
اسػتعراض مشػار ع قػرارات مػػن
ج سلسة عامة
م سلخػػص مػػن الػػر يإ عػػن اجلػػزء الرفيػػع جلنة الصياغة
ادلستنى واحلنار
مش ػ ػػار ع تق ػ ػػار ر ع ػ ػن اجل سلس ػ ػػة العام ػ ػػة
نشأف الرنند 4-1
مشار ع تقار ر ال سلجنة اجلامعة
تقر ػػر ع ػػن مش ػػار ع القػ ػرارات والرن ػػند
 12-9من جدوؿ اممعتاؿ
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المرفق الخامس
القرار  :12/10التنظيم وموضوعات الدورات المقبلة لمجلس اإلدارة
إف رل سلإ اإلدارة،
إذ ستاذكر قراره  15/5ادلؤرخ  7أ ار/ما ن  1982الاذي قرر فيو تعيني رلاالت ادلنضنعات اخلاصة
لدوراتو قرا امعقادىا نسنتني،
وإذ ستاذكر أ ضاً قراره  12/16ادلؤرخ  7أ ار/ما ن  1997الاذي قرر فيو تنفري فرص ل سلشركاء أثناء
الدورات ادلقر سلة ل سلتج سلإ ل سلتشاركة يف احلنار فيتا نينها ومع احلكنمات،
وإذ ستاذكر كاذلك قراره  5/19ادلؤرخ  9أ ار/ما ن  2003الاذي قرر فيو أمو نرغي أف نصب تركيز
دورتو العشر ن ودوراتو ادلستقر سلية ع سلى تنفياذ ورصد اذلدؼ النارد نإعالف اممما ادلتةدة لأللفية(ب) نشأف النهنض
حبياة سكاف اممحياء الفقرية،
وإذ الحظ أف ادلنتدى احلضري العادلي تيح اآلف فرصة إلجراء حنار منسع فيتا نني احلكنمات
والس سلطات احمل سلية والشركاء اآلخر ن يف جدوؿ أعتاؿ ادلن ا،
وإذ قر نأمهية وجند جزء رفيع ادلستنى مركز وتفاع سلي أثناء دورات رل سلإ اإلدارة نشأف قضا ا
السياسات ذات اممولن ة،
 - 1صادؽ ع سلى تنصيات جلنة ادلتث سلني الدا تني نشأف ربسني اإلعداد جمل سلإ اإلدارة الناردة يف
التاذ يا ذلاذا القرار؛
 - 2قرر أف ادلنضنعات اخلاصة ادلشار إليها يف القرار  15/5مل عد من الناجب اختيارىا قرا
امعقاد الدورة نعامني ،ولكن ندالً من ذلك سيتا اختيارىا من جامب مكتب رل سلإ اإلدارة قرا ندا ة كا دورة
جمل سلإ اإلدارة نستة أشهر ع سلى اممقا ،ع سلى أساس ادلشنرة الناردة من ادلد ر التنفياذي ،نالتشاور مع جلنة ادلتث سلني
الدا تني ،ومع مراعاة متا ا دورات ادلنتدى احلضري العادلي ونشرط مناص سلة الًتكيز ع سلى تنفياذ ومتانعة ىدؼ
إعالف امملفية نشأف االرتقاء حبياة سكاف اممحياء الفقرية؛
 - 3قرر أ ضاً أمو نرغي ل سلجزء الرفيع ادلستنى واحلنارات ادلشار إليها يف قراره  12/16أف تركز يف
العادة ع سلى ت سلك ادلنضنعات اخلاصة ،و نرغي أف تشكا قناـ ادلناقشات الفنية نشأف حا ىاذه ادلنضنعات
اخلاصة؛
 - 4ط سلب إىل جلنة ادلتث سلني الدا تني أف تنصي رل سلإ اإلدارة أثناء دورتو احلاد ة والعشر ن ،عن
ار ق مكتب رل سلإ اإلدارة ،نادلز د من ادلقًتحات لتةسني اذليكا والًتتيرات التنظيتية ل سلدورة احلاد ة والعشر ن
والدورات ادلقر سلة جمل سلإ اإلدارة دبا يف ذلك ،ونصفة خاصة ،اجلزء الرفيع ادلستنى؛
 - 5ط سلب أ ضاً إىل ادلد ر التنفياذي أف عد ورقة مع سلنمات أساسية لكي تستخدمها جلنة ادلتث سلني
الدا تني وذلك مزوالً ع سلى الط سلب النارد يف الفقرة السانقة.
__________
)ب) قرار اجلتعية العامة .2/55
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