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*
البند  2من جدول األعمال ادلؤقت
أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات
البشرية ،بما في ذلك مسائل التنسيق

عمل لجنة الممثلين الدائمين خالل الفترة بين الدورات
إضافة
مذكرة من األمانة
هبذا حتيل األمانة جمللس اإلدارة يف دورتو اخلامسة والعشرين تقرير جلنة ادلمثلني الدائمني عن اجتماعها
العادي السادس واخلمسني كجزء من عملها للفرتة .3172-3172
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تقرير لجنة الممثلين الدائمين عن عملها خالل الفترة بين الدورات
موجز
اعتمدت جلنة ادلمثلني الدائمني لدى برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم
ادلتحدة) يف اجتماعها العادي السادس واخلمسني ،الذي عقد يف  8نيسان/أبريل  ،3172تقريرىا للفرتة
 3172-3172لتقدميو إىل رللس اإلدارة يف دورتو اخلامسة والعشرين للنظر فيو.

أوالً  -مقدمة
 - 7عقدت جلنة ادلمثلني الدائمني لدى موئل األمم ادلتحدة ،وىي ىيئة فرعية تابعة جمللس اإلدارة تعمل
خالل الفرتة بني الدورات ،اجتماعها العادي السادس واخلمسني بتاري  8نيسان/أبريل .3172

ثانياً  -االجتماع العادي السادس والخمسون 8 ،نيسان/أبريل 5102
 - 3أكد ادلدير التنفيذي يف االجتماع العادي السادس واخلمسني على أمهية برنامج الدورة اخلامسة
والعشرين جمللس إدارة موئل األمم ادلتحدة والدورة الثانية للجنة التحضريية دلؤدتر األمم ادلتحدة لإلسكان والتنمية
احلضرية ادلستدامة (ادلوئل الثالث) اللتني من ادلقرر عقدمها يف مقر موئل األمم ادلتحدة يف نريويب يف نيسان/أبريل
 .3172وعرب عن تقديره ألعضاء اللجنة لعملهم الدؤوب يف التحضري للدورة اخلامسة والعشرين ،خصوصاً يف
صياغة ومناقشة مشاريع القرارات اليت ستقدم إىل رللس اإلدارة للنظر فيها .وقدم عرضاً عاماً لزياراتو األخرية
ألدلانيا واليابان ورواندا والسودان وزيارة نائبة ادلدير التنفيذي ،السيدة آيسا كريابو كاسريا ،دلقر االحتاد األفريقي يف
أديس أبابا .وأشار إىل اجلهود الكبرية اليت يبذذلا موئل األمم ادلتحدة على صعيد تطبيق ادلعايري احملاسبية الدولية
للقطاع العام وكذلك مشروع ختطيط موارد ادلؤسسات اجلديد ’’أوموجا‘‘ ،الذي من ادلنتظر أن يبدأ تنفيذه يف 7
حزيران/يونيو  3172وفق اخلطة.
 - 2ووافقت اللجنة من جانبها ،عرب رئيسها ،على إضافة مذكرة األمانة بشأن عمل جلنة ادلمثلني الدائمني
خالل الفرتة بني الدورات ) ،(HSP/GC/25/3/Add.1اليت حتتوي يف مرفقها على مخس مشاريع مقررات أعدهتا
اللجنة ،لتقدميها جمللس اإلدارة للنظر فيها.
 - 4وأُبلغت اللجنة بأن مكتب رللس اإلدارة ال يضم يف دورتو الرابعة والعشرين سوى عضو واحد ،ىو
ادلقرر .وعرب بعض األعضاء عن رأي مفاده أن النظام الداخلي جمللس اإلدارة ال يقدم توجيهات واضحة بشأن
استبدال أعضاء ادلكتب خالل الفرتة بني الدورات .وناقشت اللجنة النظام الداخلي وأوصت بأن يستعرض
رللس اإلدارة يف دورتو اخلامسة والعشرين النظام الداخلي فيما يتعلق باستبدال أعضاء ادلكتب خالل الفرتة بني
الدورات .وناقشت اللجنة أيضاً اخليارات ادلتاحة وفقاً للنظام الداخلي الفتتاح الدورة اخلامسة والعشرين ،مبا يف
ذلك من جانب ادلقرر .ونصحت اللجنة ادلدير التنفيذي بأن يقدم معلومات إىل أعضاء رللس اإلدارة عن
خيارات افتتاح الدورة ،مبا يف ذلك إمكانية افتتاح ادلقرر للدورة عند غياب الرئيس ووفقاً للنظام الداخلي.
 - 2إضافة إىل ذلك ،استعرضت اللجنة عملها خالل عام  3172بشأن عملية استعراض إدارة موئل األمم
ادلتحدة اليت شارك يف رئاستها السيد أكني أوياتريو ،ادلمثل الدائم لنيجرييا لدى موئل األمم ادلتحدة ،والسيد
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طوبياس جلوكسمان ،ادلمثل الدائم للواليات ادلتحدة األمريكية لدى موئل األمم ادلتحدة (انظر
 .(HSP/GC/25/2/Add.1وأحاطت اللجنة علماً بالتقدم الكبري الذي أحرز يف اجتماعات اللجنة الفرعية وخالل
ادلناقشات غري الرمسية بني األعضاء بشأن ىذه ادلسألة ،حيث عرب الكثري من ادلمثلني عن تفاؤذلم بشأن تقدمي
توصية إىل رللس اإلدارة يف ىذا الشأن.
-6

وقدم الرئيس التقرير عن عمل اللجنة الفرعية خالل الفرتة بني الدورات.

 - 1واستغل ادلمثلون الفرصة للثناء على موئل األمم ادلتحدة فيما يتعلق بأنشطتو يف رواندا عقب زيارة
ميدانية لذلك البلد قام هبا أعضاء اللجنة يومي  32و 34شباط/فرباير  .3172وحثوا موئل األمم ادلتحدة على
تكرار ىذه األنشطة يف بلدان أخرى عند الطلب وعلى تعزيز ادلعلومات ادلتعلقة باألنشطة ادليدانية.
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