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اللجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة 
لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة 

 )الموئل الثالث(
 الدورة األولى

 2014أيلول/سبتمرب  18و 17نيويورك، 
 *من جدول األعمال املؤقت)ب(  5البند 

: ترتيبات اعتماد المجموعات المسائل التنظيمية
الرئيسية وغيرها من الجهات المعنية ومشاركتها في 
العملية التحضيرية وفي مؤتمر األمم المتحدة لإلسكان 

 والتنمية الحضرية المستدامة )الموئل الثالث(

ات المعنية ومشاركتها في العملية ترتيبات اعتماد المجموعات الرئيسية وغيرها من الجه
 إلسكان والتنمية الحضرية المستدامة )الموئل الثالث(ألمم المتحدة لالتحضيرية وفي مؤتمر ا

 مذكرة من األمانة

 الخلفية -أواًل  
 ،مجيع اجلهات املعنية، مبا يف ذلك احلكومات احمللية 67/216شجَّعت اجلمعية العامة يف قرارها  - 1

 ،وصناديق األمم املتحدة وبراجمها املعنية ،21لرئيسية الوارد بياهنا يف جدول أعمال القرن واجملموعات ا
واملؤسسات املالية الدولية والشركاء اآلخرون يف جدول أعمال  ،واللجان اإلقليمية والوكاالت املتخصصة

العملية التحضريية ملؤمتر  يف مجيع مراحل ،وعلى املشاركة هبمة ،املوئل، على تقدمي املسامهات على حنو فعال
 اإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة )املوئل الثالث( ويف املؤمتر نفسه.

ويف نفس هذا القرار، طلبت اجلمعية العامة من األمني العام للمؤمتر أن يقدِّم مقرتحات إىل اللجنة  - 2
عنية يف العملية التحضريية ويف املؤمتر التحضريية بشأن حتسني مشاركة السلطات احمللية وغريها من اجلهات امل

للمستوطنات األمم املتحدة  برنامجلس إدارة النظام الداخلي جملنفسه، يف ضوء التجربة اإلجيابية املستمدة من 
وطرائق املشاركة الشاملة للجميع املتبعة يف مؤمتر األمم املتحدة الثاين البشرية )موئل األمم املتحدة( 

 )املوئل الثاين(.  للمستوطنات البشرية
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وقررت اجلمعية العامة أيضًا أن تأخذ اللجنة التحضريية يف اعتبارها، عند النظر يف النظام الداخلي  - 3
للجنة والنظام الداخلي املؤقت للمؤمتر، النظام الداخلي للموئل الثاين الذي أقرته اجلمعية العامة يف قرارها 

 واملمارسة املتبعة يف اجلمعية. 50/100
وسوف تنطبق الرتتيبات التالية العتماد اجملموعات الرئيسية وغريها من اجلهات املعنية ومشاركتها يف  - 4

 العملية التحضريية ويف املوئل الثالث.
معايير وإجراءات اعتماد المنظمات ذات المركز االستشاري لدى المجلس االقتصادي  -ثانياً  

 واالجتماعي
كومية واجملموعات الرئيسية املهتمة، مبا يف ذلك السلطات احمللية وغريها ينبغي للمنظمات غري احل - 5

من اجلهات املعنية، اليت يتصل عملها مبوضوع املؤمتر واليت تتمتع يف الوقت احلاضر مبركز استشاري لدى 
وم االقتصادي واالجتماعي وترغب يف املشاركة يف املؤمتر أو يف دورات جلنته التحضريية، أن تق اجمللس

 بالتسجيل مسبقاً يف املوقع الشبكي للمؤمتر.
معايير وإجراءات اعتماد المنظمات التي ال تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس االقتصادي  -ثالثاً  

 واالجتماعي
جيوز لتلك املنظمات غري احلكومية واجملموعات الرئيسية اليت ال تتمتع مبركز استشاري لدى اجمللس  - 6

جتماعي ولكنها ترغب يف حضور املؤمتر وعمليته التحضريية واملشاركة فيهما أن تقدِّم طلباً االقتصادي واال
بذلك إىل أمانة املؤمتر هلذا الغرض. وسيكون هذا االعتماد اخلاص قاصرًا على املؤمتر وعمليته التحضريية 

 وحدمها.
 ويقتضي الطلب تقدمي املعلومات التالية: - 7

 ات االتصال ذات الصلة، مثل العنوان وتفاصيل االتصال الرئيسية؛اسم املنظمة ومعلوم )أ( 
 غرض املنظمة؛ )ب( 
برامج وأنشطة املنظمة يف اجملاالت ذات الصلة مبوضوع املؤمتر، مع اإلشارة إىل البلد أو  )ج( 

 البلدان اليت جيري فيها تنفيذ تلك الربامج واألنشطة؛
 املنظمة على الصعيد الوطين أو اإلقليمي أو الدويل؛تأكيد أنشطة  )د( 
ُنسخ من التقارير السنوية للمنظمة أو غريها من التقارير، مشفوعة بالبيانات املالية وقائمة  )هـ( 

 باملصادر واملسامهات املالية، مبا يف ذلك املسامهات احلكومية؛
 دان اليت حيملون جنسيتها؛ قائمة بأمساء أعضاء هيئة إدارة املنظمة وأمساء البل )و( 
بيان عضوية جملس إدارة املنظمة يوضح، حسب االقتضاء، جمموع عدد األعضاء،  )ز( 

 ويوضح، حسب االقتضاء، أمساء املنظمات املنضمة إىل العضوية وتوزيعها اجلغرايف؛
 نسخة من دستور املنظمة و/أو لوائحها الداخلية؛ )ح( 
 ونياً.استمارة تسجيل مستوفاة إلكرت  )ط( 
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وميكن ترتيب تسجيل السلطات البلدية وغريها من السلطات احمللية أو اإلقليمية برعاية إحدى  - 8
 املنظمات غري احلكومية املعتمدة أو بصفة أعضاء يف وفد وطين من خالل بعثته الدائمة لدى األمم املتحدة.

. 2014آب/أغسطس  31وىل هو واملوعد النهائي لتقدمي طلبات االعتماد للجنة التحضريية األ - 9
وسيكون املوعد النهائي لتقدمي الطلبات يف حالة الدورتني الثانية والثالثة للجنة قبل افتتاح الدورة املعنية 

 بشهرين، ويف حالة املؤمتر نفسه سيكون املوعد النهائي قبل افتتاح املؤمتر بأربعة أشهر.
نيًا يف املوقع الشبكي للمؤمتر. وستقوم أمانة املؤمتر، وينبغي تقدمي طلبات االعتماد اخلاص إلكرتو  - 10

بدعم من دائرة األمم املتحدة لالتصال مع املنظمات غري احلكومية وبدعم من جهات أخرى، حسب 
االقتضاء، باستعراض مدى صلة أعمال املنظمات صاحبة الطلبات استنادًا إىل خلفيتها واخنراطها يف قضايا 

مة الطلب هي التنمية احلضرية املستد مة أن املنظمة مقدِّ امة. وإذا تبنيَّ من التقييم على أساس املعلومات املقدَّ
م أمانة املؤمتر توصية إىل اللجنة التحضريية  منظمة خمتصة وأن أنشطتها تتصل بأعمال املؤمتر فسوف تقدِّ

ُتبلِّغ أمانة املؤمتر اللجنة الختاذ قرار بشأن اعتماد تلك املنظمات. ويف حالة عدم تقدمي مثل هذه التوصية س
م أمانة املؤمتر توصياهتا إىل اللجنة التحضريية الستعراضها  التحضريية بأسباب عدم تقدمي التوصية. وسوف تقدِّ

 واملوافقة عليها. 
وجيوز ألي منظمة يتم منحها االعتماد حلضور إحدى دورات اللجنة التحضريية أن حتضر مجيع  - 11

 نة واملؤمتر ذاته.الدورات املقبلة للج
 طرائق المشاركة في العملية التحضيرية وفي المؤتمر -رابعاً  

 المشاركة في دورات اللجنة التحضيرية
ميكن ملمثلي املنظمات املعتمدة التحدث أمام اللجنة التحضريية يف جلستها العامة. ولكن نظراً  - 12

 حة البيانات مكتوبة للتوزيع اإللكرتوين.لقصر مدة كل دورة من دورات اللجنة التحضريية فريجى إتا
 طرائق المشاركة في المؤتمر

ستتاح أمام املنظمات املعتمدة إمكانية الوصول مباشرة إىل املكان الرمسي للمؤمتر. وألغراض األمن  - 13
بلِّغ والسالمة قد يتطلب األمر يف بعض أيام املؤمتر حتديد عدد املشاركني من اجملموعات الرئيسية. وسوف تُ 

 أمانة املؤمتر اجملموعات الرئيسية بشأن هذه الرتتيبات من خالل املوقع الشبكي للمؤمتر.
وسيدعى عدد صغري، وإن كان متثيلياً، من املشاركني من اجملموعات الرئيسية للتحدث أمام املؤمتر  - 14

الذايت للمجموعات  يف اجللسات العامة. وسيتم حتديد هوية آحاد املتحدثني من خالل آليات التنظيم
 الرئيسية، بالتنسيق مع رئيس املؤمتر، عن طريق أمانة املؤمتر.

ومن املنتظر أن جيري أثناء املؤمتر عدد من األحداث واألنشطة ألصحاب املصلحة املعنيني.  - 15
 وسيعلن عن تفاصيل وموضوعات هذه األحداث يف موعد الحق.

________________________ 


