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تقرير لجنة الممثلين الدائمين عن عملها فترة ما بين الدورات

موجز
من ادلنتظر أن تعتمد جلنة ادلمثلُت الدائمُت لدى برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية
(موئل األمم ادلتحدة) ،يف اجتماعها العادي السادس واخلمسُت ،تقريرىا عن الفًتة  2015-2013من
أجل تقدميو إىل رللس اإلدارة يف دورتو اخلامسة والعشرين كي ينظر فيو.

أولا  -مق ّدمة
 - 1عقدت جلنة ادلمثلُت الدائمُت لدى موئل األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية ،وىي اذليئة الفرعية دلا
بُت الدورات التابعة جمللس اإلدارة ،االجتماعات العادية التالية أثناء الفًتة الفاصلة بُت دوريت رللس اإلدارة الرابعة
والعشرين ( 19-15نيسان/أبريل  )2013واخلامسة والعشرين ( 23-17نيسان/أبريل :)2015
(أ)

االجتماعات ادلعقودة يف عام :2013
االجتماع العادي التاسع واألربعون 19 :حزيران/يونيو 2013
االجتماع العادي اخلمسون 18 :أيلول/سبتمرب 2013
االجتماع احلادي واخلمسون 4 :كانون األول/ديسمرب 2013

(ب) االجتماعات ادلعقودة يف عام :2014
االجتماع العادي الثاين واخلمسون 19 :آذار/مارس 2014
االجتماع العادي الثالث واخلمسون 18 :حزيران/يونيو 2014
االجتماع العادي الرابع واخلمسون 27 :آب/أغسطس 2014
االجتماع العادي اخلامس واخلمسون 3 :كانون األول/ديسمرب 2014

ثانيا  -أعضاء مكتب لجنة الممثلين الدائمين
-2

كان ادلكتب يتألف ،يف الفًتة  ،2013-2012من األعضاء التالية أمساؤىم:
السيد شان -وو كيم (مجهورية كوريا) :الرئيس
السيدة إيفون خامايت-كيلونزو (كينيا) :نائبة الرئيس (حل السيد أويور زللها أثناء السنة)
السيد جورج أويور (كينيا) :نائب الرئيس (عند مغادرة السيدة خامايت-كيلونزو دلنصبها)
السيد سَتغي تريبيلكوف (االحتاد الروسي) :نائب الرئيس
السيد كونراد بولسُت (شيلي) :نائب الرئيس
ادلقرر (حلت السيدة لينيت بولتون كاماكورا زللو
السيد جوزيف مَتيف (الواليات ادلتحدة األمريكية)ّ :
أثناء السنة)
ادلقرر (عند مغادرة السيد جوزيف مَتيف
السيدة لينيت بولتون كاماكورا (الواليات ادلتحدة األمريكية)ّ :
دلنصبو)
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ويتألف ادلكتب ،يف الفًتة  ،2015-2014من األعضاء التالية أمساؤىم:
السيد مايكل ملينار (سلوفاكيا) :الرئيس
السيدة مارييا أوخينا كورييا (كولومبيا) :نائبة الرئيس
السيد سونو م .سومارنو (إندونيسيا) :نائب الرئيس
السيدة لينيت بولتون كاماكورا (الواليات ادلتحدة األمريكية) :نائبة الرئيس (حل السيد جلوكسمان
زللها أثناء السنة)
السيد توبياس جلوكسمان (الواليات ادلتحدة األمريكية) :نائب الرئيس (عند مغادرة السيدة بولتون
كاماكورا دلنصبها)
ادلقرر
السيد آكُت أوياتورو (نيجَتيا)ّ :

ثالثا  -ملخص اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين المعقودة في عام 0213
ألف  -الجتما العاد التاسع واألربعون 11 ،حزيران/يونيه 0213

 - 4يف االجتماع العادي التاسع واألربعُت ،أشار ادلدير التنفيذي إىل القرارات اذلامة اليت اختذىا رللس إدارة
موئل األمم ادلتحدة يف دورتو الرابعة والعشرين واليت قام فيها ،ضمن مجلة أمور ،بتحديد مسار جديد للربنامج
يركز على قضايا التحضر االسًتاتيجية ،ويتضمن رلاالت وأولويات برنارلية جديدة .وأبدى أسفو ألن اجمللس مل
يتمكن من التوصل إىل اتفاق بشأن تعزيز حوكمة الربنامج .وأكد أمهية فًتة السنتُت التالية اليت تبدأ فيها عملية
إعداد خطة التنمية دلا بعد عام  ،2015وكذلك األعمال التحضَتية دلؤدتر األمم ادلتحدة ادلعٍت باإلسكان
والتنمية احلضرية ادلستدامة (ادلوئل الثالث) .وأعلن أن اتفاقاً قد ُوقع بُت مدينة مديلُت وحكومة كولومبيا بشأن
استضافة الدورة السابعة للمنتدى احلضري العادلي يف عام  .2014كما أفادت األمانة بأن وقائع مداوالت
وحررت وتُرمجت ،وباتت متاحة باللغات الرمسية الست لألمم
الدورة الرابعة والعشرين جمللس اإلدارة قد ُحققت ُ
ادلتحدة .وطُبقت ونُوقشت أساليب العمل اجلديدة ادلقًتحة للجنة ،بغية حتسُت فعالية اللجنة ،وتعزيز ادلناقشات
ادلوضوعية فيها ،وتشجيع أعضائها على أن يشاركوا فيها بقدر أكرب .ويتمثل عنصر رئيسي من أساليب العمل
رض للتقدم احملرز
اجلديدة يف الًتكيز على األنشطة ادلواضيعية .وقُدم التقرير الفصلي عن احلالة ادلالية ،وكذلك ع ٌ
يف األعمال التحضَتية للدورة السابعة للمنتدى احلضري العادلي.
باء  -الجتما العاد الخمسون 11 ،أيلول/سبتمبر 0213
 - 5يف االجتماع العادي اخلمسون ،قدم ادلدير التنفيذي معلومات عن ست أنشطة رئيسية دلوئل األمم
ادلتحدة ىي مبادرة اخلطة احلضرية األفريقية اليت أُطلقت مؤخراً؛ وادلؤدتر الدويل الثاين الثالثي األطراف ادلعٍت
بالتحضر ادلستدام من أجل القضاء على الفقر احلضري مع الًتكيز بوجو خاص على النهوض باألحياء احلضرية
الفقَتة ودتكُت اجملتمعات احمللية ،الذي اختتم أعمالو من فًتة وجيزة؛ ومؤدتر معنون ’’قيادة التغيَت يف ادلدينة‘‘
يُزمع عقده يف جنوب أفريقيا يف تشرين الثاين/نوفمرب 2013؛ ومعتكف كبار مديري موئل األمم ادلتحدة ادلعٍت
بالتخطيط االسًتاتيجي ،الذي عقد يف أيلول/سبتمرب 2013؛ واألعمال التحضَتية للموئل الثالث؛ والعمل
ادلتعلق خبطة التنمية دلا بعد عام  .2015وقدمت األمانة إحاطة بشأن أعماذلا التحضَتية للدورة الثامنة والستُت
للجمعية العامة ،واليت تضمنت أحداثاً خاصة ومشروع تقرير لألمُت العام ،ستنظر فيو اجلمعية العامة ،عن تنفيذ
نتائج مؤدتر األمم ادلتحدة ادلعٍت بادلستوطنات البشرية وتعزيز برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية .وقدمت
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األمانة التقرير الفصلي عن احلالة ادلالية دلوئل األمم ادلتحدة وعرضت تقريرىا نصف السنوي عن األنشطة القطرية
الذي ركز على األنشطة ادلنفذة يف الصومال .كما قُدم عرض للتقدم احملرز يف األعمال التحضَتية للدورة السابعة
للمنتدى احلضري العادلي .واستعرضت اللجنة كذلك أساليب العمل ادلقًتحة للجنة ،اليت أرجئ اعتمادىا إىل
االجتماع العادي احلادي واخلمسُت للجنة.
جيم  -الجتما العاد الحاد والخمسون 4 ،كانون األول/ديسمبر 0213
 - 6شهد االجتماع احلادي واخلمسون انتخاب مكتب جلنة ادلمثلُت الدائمُت لفًتة السنتُت -2014
 .2015وأعرب عدة ممثلُت عن تعازيهم للفلبُت حكومة وشعباً دلا سببو اإلعصار الذي اجتاحها مؤخراً من
خسائر يف األرواح ومن أضرار .واعتمدت اللجنة الوثيقة ادلعنونة ’’أساليب العمل ادلقًتحة للجنة ادلمثلُت
الدائمُت‘‘ واجلدول الزمٍت ألعمال اللجنة يف عام  .2014وقدم ادلدير التنفيذي إحاطة بشأن مشاورة اإلفطار
الرئاسية الناجحة ادلعنية باخلطة احلضرية األفريقية ،اليت عقدت يف نيويورك يف  25أيلول/سبتمرب 2013؛
واالحتفال العادلي باليوم العادلي للموئل يف  7تشرين األول/أكتوبر 2013؛ والبعثتُت الرمسيتُت إىل ميامنار
وىاييت .وقدم إفادة عن االجتماع الثاين للجنة التنسيق ادلشًتكة بُت الوكاالت ادلعنية بادلوئل الثالث ،اليت عقدت
يف نيويورك يف  27تشرين الثاين/نوفمرب  ،2013وأعلن أن الصندوق االستئماين للموئل الثالث قد دخل اآلن
حيز التشغيل .وسلط الضوء على ادلشاورات اليت أجرهتا األمانة مع اللجنة ادلعنية مبوئل األمم ادلتحدة بشأن
حتديد ىدف قائم بذاتو ضمن أىداف التنمية ادلستدامة يف إطار ادلناقشات ادلتعلقة خبطة التنمية دلا بعد عام
 .2015وقدم إفادة بشأن التطورات اليت شهدهتا الدورة الثامنة والستُت للجمعية العامة ،اليت مت التوصل فيها إىل
اتفاق يف اآلراء ،يف اللجنة الثانية ،بشأن نص تقرير األمُت العام عن تنفيذ نتائج مؤدتر األمم ادلتحدة ادلعٍت
بادلستوطنات البشرية وتعزيز برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية ( .)A/68/332وقدمت األمانة إحاطة
عن التقدم احملرز يف التحضَت للدورة السابعة للمنتدى احلضري العادلي ،وعرضت تقريراً معنوناً ’’تقرير إىل جلنة
ادلمثلُت الدائمُت بشأن تنفيذ األىداف اإلمنائية لأللفية ادلتصلة مبوئل األمم ادلتحدة (األحياء الفقَتة وادلياه
والصرف الصحي) :تعجيل التقدم احملرز والنهوض خبطة التنمية دلا بعد عام  .‘‘2015ووجو رئيس اللجنة
الفرعية ادلعنية بالسياسات وبرنامج العمل االنتباه إىل التقرير ادلتعلق مبشروع اإلطار االسًتاتيجي للفًتة -2016
 ،2017وإىل مشروع اإلطار االسًتاتيجي ادلعدل .ووافقت اللجنة على مشروع اإلطار االسًتاتيجي توطئة
إلحالتو إىل األمانة العامة لألمم ادلتحدة إلخضاعو دلزيد من الدراسة.

رابعا  -ملخص اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين المعقودة في عام 0214
ألف  -الجتما العاد الثاني والخمسون 11 ،آذار/مارس 0214
 - 7يف االجتماع العادي الثاين واخلمسُت ،قدم ادلدير التنفيذي إحاطة عن قرارات اجلمعية العامة ذات
الصلة مبوئل األمم ادلتحدة ،وحتديداً ختصيص األموال للفًتة  2015-2014من ادليزانية العادية لألمم ادلتحدة
إىل موئل األمم ادلتحدة من أجل عملية التحضَت للموئل الثالث؛ وإنشاء الصندوق االستئماين للموئل الثالث،
وادلوافقة على اخلطة االسًتاتيجية للفًتة 2019-2014؛ وإنشاء ’’اليوم العادلي للمدن‘‘ يف  31تشرين
األول/أكتوبر؛ وتشجيع جلنة ادلمثلُت الدائمُت على أن تواصل نظرىا يف ادلقًتحات ادلتعلقة بكيفية ادلضي يف
استعراض حوكمة موئل األمم ادلتحدة .وسلط الضوء على نتائج الدورة اخلامسة للمؤدتر الوزاري األفريقي ادلعٍت
باإلسكان والتنمية احلضرية ،الذي عقد يف جنامينا يف شباط/فرباير  ،2014والذي عرب عن اإلرادة السياسية
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ادلعقودة على وضع خطة حضرية أفريقية .وقدم التقرير الفصلي عن احلالة ادلالية دلوئل األمم ادلتحدة ،وأشار إىل
أن الربنامج قد استمر يف ضبط نفقاتو ضمن اإليرادات ادلتوقعة .وقدمت األمانة حملة عامة عن التقرير ادلرحلي
السنوي بشأن تنفيذ اخلطة االسًتاتيجية وادلؤسسية ادلتوسطة األجل لعام  ،2013الذي كان التقرير الرابع عشر
واألخَت عن تنفيذ اخلطة خالل الفًتة ادلمتدة من عام  2008حىت عام  ،2013والذي أبرز التقدم الًتاكمي
احملرز صوب حتقيق اإلجنازات ادلتوقعة من اخلطة .كما قُدم التقرير نصف السنوي عن األنشطة القطرية وذلك عن
رض عن التقدم احملرز يف األعمال التحضَتية
الفًتة ادلمتدة من أيلول/سبتمرب  2013إىل آذار/مارس  ،2014وع ٌ
للدورة السابعة للمنتدى احلضري العادلي .وعرض نائب رئيس اللجنة التقرير ادلتعلق بعمل اللجنتُت الفرعيتُت.
وأخرب الرئيس األعضاء بأن الصيغة اجلديدة الجتماعات اللجان الفرعية كانت مثمرة للغاية ،إذ توخت الًتكيز
على جلنتُت فرعيتُت تُعٌت إحدامها بالسياسات وبرنامج العمل ،واألخرى بادلالية واإلدارة.
باء  -الجتما العاد الثالث والخمسون 11 ،حزيران/يونيه 0214
 - 8يف االجتماع العادي الثالث واخلمسُت ،سلط ادلدير التنفيذي الضوء على التقدم احملرز يف األعمال
التحضَتية للموئل الثالث؛ وخطة التنمية دلا بعد عام  2015وأىداف التنمية ادلستدامة ،وخاصة عمل الفريق
العامل ادلفتوح العضوية ادلعٍت باألىداف ادلستدامة الذي اقًتح  17ىدفاً؛ وقمة ادلناخ اليت دعا إليها األمُت
العام ،ادلزمع عقدىا يف نيويورك يف أيلول/سبتمرب  ،2014واليت طُلب من موئل األمم ادلتحدة أن يُعد من أجلها
نواتج زلددة تتعلق بالتحضر؛ ومشاركة موئل األمم ادلتحدة يف اجتماع أبو ظيب التمهيدي ،وىو اجتماع رفيع
ادلستوى ُعقد يف أبو ظيب يف الفًتة من  4إىل  6أيار/مايو  2014دعماً للقمة .وقدم حملة عامة عن أول جزء
من اجتماعات اجمللس االقتصادي واالجتماعي خيصص دلسألة حتقيق التكامل ،وىو جزء عقد يف مقر األمم
ادلتحدة يف الفًتة من  27إىل  29أيار/مايو  2014وتناول موضوع ’’التحضر ادلستدام‘‘ ،وسلط الضوء على
زيادة االعًتاف بادلدن يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،وما ترتب على ذلك من تعزيز وضوح موئل
األمم ادلتحدة للعيان .وعرض التقرير الفصلي عن احلالة ادلالية دلوئل األمم ادلتحدة ،الذي تضمن وصفاً
للتحديات ادلالية اليت تواجو الربنامج .وقُدم عرض عن العمل الذي يقوم بو موئل األمم ادلتحدة يف رلال
وعرض أيضاً تقر ٌير عن أعمال اللجنتُت الفرعيتُت.
االستجابة اإلنسانية مع الًتكيز بوجو خاص على الفلبُتُ .
جيم  -الجتما العاد الرابع والخمسون 02 ،آب/أغسطس 0214
 - 9يف االجتماع العادي الرابع واخلمسُت ،ىنأ الرئيس ،بالنيابة عن اللجنة ،ادلدير التنفيذي دلوئل األمم
ادلتحدة على إعادة تعيينو يف منصبو من جانب اجلمعية العامة لفًتة ثانية دتتد من تشرين األول/أكتوبر 2014
حىت كانون األول/ديسمرب  .2017وقدم ادلدير التنفيذي إحاطة عن اجلهود الرامية إىل الوصول للشركاء
وادلاحنُت؛ واألعمال التحضَتية للموئل الثالث؛ واألعمال التحضَتية للدورة األوىل للجنة التحضَتية للموئل
الثالث ،اليت ستعقد يف نيويورك يف أيلول/سبتمرب 2014؛ والدعم ادلقدم من حكومة إندونيسيا إىل األعمال
التحضَتية اإلقليمية والعادلية للموئل الثالث؛ وادلشاورات اليت أجراىا موئل األمم ادلتحدة مع الشركاء يف التنمية
يف بروكسل يف دتوز/يوليو 2014؛ وادلوافقة على مشروع النص النهائي الذي أعده الفريق العامل ادلفتوح العضوية
ادلعٍت بأىداف التنمية ادلستدامة ،وىو مشروع تضمن ىدفاً يتعلق بالتحضر .وسلط الضوء أيضاً على اجلمعية
الثالثة والعشرين للوزراء والسلطات الرفيعة ادلستوى يف قطاع اإلسكان والتنمية احلضرية يف أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب ،اليت عقدت يف مكسيكو يف آب/أغسطس  ،2014واألعمال التحضَتية لقمة ادلناخ .وقدم
التقرير ادلايل الفصلي ،الذي أبرز اجملاالت اليت حقق فيها موئل األمم ادلتحدة أىدافو ادلالية قبل موعدىا وتلك
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اليت تأخر فيها عن بلوغ األىداف احملددة لعام  .2014وقدم ادلدير التنفيذي ،بصفتو األمُت العام للموئل
الثالث ،إحاطة تفصيلية إضافية عن ادلوئل الثالث تطرق فيها إىل مجلة أمور منها التمويل ،والدعم الذي تقدمو
كيانات األمم ادلتحدة األخرى إىل ادلؤدتر ،وأمانة ادلوئل الثالث ،ومشاركة اجملتمع ادلدين .وركز العرض القطري
على العمل الذي اضطلع بو موئل األمم ادلتحدة يف منطقة دارفور بالسودان .ووجو ادلدير التنفيذي االنتباه إىل
األعمال التحضَتية للدورة اخلامسة والعشرين جمللس اإلدارة والدور اذلام الذي تؤديو اللجنة يف ىذا الصدد.
وعرض الرئيس التقرير ادلتعلق بعمل اللجنتُت الفرعيتُت.
دال  -الجتما العاد الخامس والخمسون 3 ،كانون األول/ديسمبر 0214
 - 10يف االجتماع العادي اخلامس واخلمسُت ،انتُخب السيد توبياس جلوكسمان (الواليات ادلتحدة
األمريكية) نائباً لرئيس مكتب اللجنة للمدة ادلتبقية من فًتة السنتُت  ،2015-2014ليحل بذلك زلل السيدة
لينيت بولتون كاماكورا اليت غادرت مركز العمل .وأعرب ادلدير التنفيذي واألعضاء عن تعازيهم لكينيا حكومة
وشعبا فيما يتصل باذلجمات اإلرىابية اليت وقعت مؤخراً يف ذلك البلد .وقدم ادلدير التنفيذي إحاطة عن الدورة
األوىل للجنة التحضَتية للموئل الثالث ،اليت ُعقدت يف نيويورك يف أيلول/سبتمرب 2014؛ ودور موئل األمم
ادلتحدة يف قمة ادلناخ اليت دعا إليها األمُت العام؛ وجناح محلة شهر تشرين األول/أكتوبر احلضري؛ واالجتماع
اخلامس للمؤدتر الوزاري آلسيا واحمليط اذلادي ادلعٍت باإلسكان والتنمية احلضرية ،الذي عقد يف سول يف الفًتة من
 3إىل  5تشرين الثاين/نوفمرب  ،2014والذي مت التوصل فيو إىل اتفاق بشأن إعالن سول وخطة سول
التنفيذية .وأشار إىل االلتزامات اليت تعهدت هبا حكومة اذلند الستضافة االجتماع السادس للمؤدتر الوزاري
آلسيا واحمليط اذلادي يف عام  ،2016وحكومة ماليزيا الستضافة الدورة التاسعة للمنتدى احلضري العادلي يف
عام  ،2018وحكومة إندونيسيا الستضافة االجتماع الثالث للجنة التحضَتية للموئل الثالث .ورحب بالتزام
منطقة آسيا واحمليط اذلادي بأعمال موئل األمم ادلتحدة وباألعمال التحضَتية للموئل الثالث ومبشاركتها فيها
بصورة أقوى .وقدم حملة عامة عن البعثات اليت قام هبا إىل فرنسا واذلند والواليات ادلتحدة األمريكية ،واليت ركزت
على طائفة واسعة من ادلواضيع ،كان منها تعبئة ادلوارد .وأعرب عن تقديره حلكومة أدلانيا الستئنافها دعم التمويل
غَت ادلخصص ادلقدم للربنامج مبسامهة قدرىا مليون دوالر ،وشكر عدة بلدان أرسلت مسامهاهتا الطوعية السنوية
وكذلك دتويلها ادلخصص .وقدم التقرير ادلايل الفصلي وأشار إىل أن اإليرادات األساسية ادلتوقعة لعام 2014
تصل إىل  28.9مليون دوالر ،وأن ادلستوى ادلرتفع للمسامهات ادلخصصة للعمل الذي يؤديو موئل األمم
ادلتحدة يف رلايل ادلعايَت والتعاون التقٍت قد حوفظ عليو .وعرض الرئيس التقرير ادلتعلق باللجنتُت الفرعيتُت .وقُدم
التقرير ادلتعلق باألنشطة القطرية عن الفًتة ادلمتدة من حزيران/يونيو حىت كانون األول/ديسمرب  ،2014وركز
العرض ادلواضيعي/القطري على األنشطة اليت اضطلع هبا موئل األمم ادلتحدة يف كولومبيا.

خامسا  -اللجنتان الفرعيتان للجنة الممثلين الدائمين لفترة السنتين 0215-0213
 - 11أنشأ مكتب اللجنة يف  21كانون الثاين/يناير  2014اللجان الفرعية التالية وذلك عقب موافقة
االجتماع العادي احلادي واخلمسون للجنة ادلعقود يف  4كانون األول/ديسمرب  2013على مناىج العمل
اجلديدة ادلقًتحة:
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ألف  -اللجنة الفرعية األولى المعنية بالمالية واإلدارة
ُ - 12عهد إىل اللجنة الفرعية ،اليت يًتأسها السيد آكُت أوياتورو (نيجَتيا) ،مبا يلي:
(أ)

النظر يف ادلسائل ادلتصلة مبيزانية ومالية وإدارة موئل األمم ادلتحدة؛

(ب) التواصل مع الدول األعضاء دلواجهة التحدي ادلتمثل يف بناء برنامج آمن مالياً وفعال تشغيلياً؛
(ج) تناول أي مسائل أخرى حتيلها إليها اللجنة ،مبا يف ذلك إسداء التوجيو والدعم إىل األمانة فيما
خيص تعبئة ادلوارد.
باء  -اللجنة الفرعية الثانية المعينة بالسياسات وبرنامج العمل
ُ - 13عهد إىل اللجنة الفرعية مبا يلي:

(أ) استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة االسًتاتيجية للفًتة  2019-2014واستعراض اخلطة،
برئاسة السيدة بولتون كاماكورا (الواليات ادلتحدة األمريكية) مث ،بعد أن تركت منصبها ،برئاسة السيد
جلوكسمان؛
(ب) استعراض اإلطار االسًتاتيجي للفًتة  ،2017-2016برئاسة السيدة بولتون كاماكورا
(الواليات ادلتحدة األمريكية) مث ،بعد أن تركت منصبها ،برئاسة السيد جلوكسمان (الواليات ادلتحدة
األمريكية)؛
(ج) استعراض برنامج العمل ،مبا يف ذلك حالة تنفيذ قرارات رللس اإلدارة وادلناقشات ادلتعلقة
بالربامج الفرعية السبعة دلوئل األمم ادلتحدة ،برئاسة السيد سونو م .سومارنو (إندونيسيا)؛
(د) التحضَت لدورات رللس اإلدارة ،واجتماعات ادلؤدترات الوزارية اإلقليمية ،مبا يف ذلك ادلؤدتر
الوزاري األفريقي ادلعٍت باإلسكان والتنمية احلضرية ،وادلؤدتر الوزاري آلسيا واحمليط اذلادي ادلعٍت باإلسكان والتنمية
احلضرية ،ودورات ادلنتدى احلضري العادلي ،برئاسة السيدة مارييا أوخينا كورييا (كولومبيا)؛
(ه) النظر يف قضايا التنمية ادلستدامة ،مبا يف ذلك خطة التنمية دلا بعد عام  ،2015وأىداف
التنمية ادلستدامة ،وادلوئل الثالث ،برئاسة السيد مايكل ملينار (سلوفاكيا).
 - 14وترد يف الوثيقة  HSP/GC/25/3/Add.1مشاريع القرارات اليت أعدهتا اللجنة كي ينظر فيها رللس اإلدارة
يف دورتو اخلامسة والعشرين.
_______________
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