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اللجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة 
لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة 

 )الموئل الثالث(
 لثانيةالدورة ا

 2015نيسان/أبريل  16-14، بويني 
 *جدبول األعمال ادلؤقت من )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(

المعنية ومشاركتها في العملية  ترتيبات اعتماد المجموعات الرئيسية وغيرها من الجهات
 التحضيرية وفي مؤتمر األمم المتحدة لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة

 **مذكرة من األمانة
مجيع اجلهات ادلعنية، مبا يف ذلك احلكومات احمللية،  67/216شجَّعت اجلمعية العامة يف قرارىا  - 1

، بوصناديق األمم ادلتحدة بوبرارلها ادلعنية، 21ال القرن بواجملموعات الرئيسية الوارد بياهنا يف جدبول أعم
ن يف جدبول أعمال يبواللجان اإلقليمية بوالوكاالت ادلتخصصة، بوادلؤسسات ادلالية الدبولية بوالشركاء اآلخر 

ادلوئل، على تقدمي ادلسامهات على حنو فعال، بوعلى ادلشاركة هبمة، يف مجيع مراحل العملية التحضيية دلؤدتر 
 بوالتنمية احلضرية ادلستدامة )ادلوئل الثالث( بويف ادلؤدتر نفسو. اإلسكان

بوقدمت األمانة الحقًا مذكرة بشأن ترتيبات اعتماد اجملموعات الرئيسية بوغيىا من اجلهات ادلعنية  - 2
 .(A/CONF.226/PC.1/3)بومشاركتها يف العملية التحضيية بويف ادلؤدتر 

 18بو 17ا األبويل اليت ُعقدت يف نيويورك يومي أبوصت اللجنة التحضيية يف دبورهتبو  - 3
 (.14، الفقرة A/CONF/226/PC.1/6بالنظر يف مذكرة األمانة يف دبورهتا الثانية ) 2014أيلول/سبتمرب

، مبا يف اجلهات ادلعنيةعلى أمهية ادلشاركة الواسعة لكل  69/226شددت اجلمعية العامة يف قرارىا بو  - 4
ادلشاركة  جيع التحُضر ادلستدام بوادلستوطنات بودعت الدبول األعضاء لتأكيدذلك السلطات احمللية، يف تش

 الفعَّالة يف العملية التحضيية بويف ادلؤدتر نفسو من جانب احلكومات احمللية بواجلهات ادلعنية األخرى.

                                                           
*  A/CONF.226/PC.2/1. 

 ُقدمت ىذه الوثيقة يف بوقت متأخر بسبب احلاجة إلجراء مشابورات داخلية.  **
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 ليتا بوقررت اجلمعية العامة يف القرار نفسو أن تسجل اجملموعات الرئيسية بوادلنظمات غي احلكومية - 5
، باإلضافة للمنظمات ادلعتمدة لدى ادلوئل الثاين مبركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي بواالجتماعي تتمتع

، للمشاركة يف 2015العتماد جدبول أعمال التنمية دلا بعد  2015بوالقمة اليت سُتعقد يف أيلول/سبتمرب 
مبركز استشاري لدى  ومية، بواليت ال تتمتعادلؤدتر. بوقررت اجلمعية العامة كذلك أن تشارك ادلنظمات غي احلك

بواليت ترغب يف حضور ادلؤدتر بوادلسامهة فيو بواليت كان عملها يتعلق مبوضوع  اجمللس االقتصادي بواالجتماعي
ادلؤدتر، كمراقبني يف ادلؤدتر بويف االجتماعات التحضيية بوفقاً لألحكام ادلضمنة يف اجلزء السابع من قرار اجمللس 

دلصادقة اللجنة التحضيية يف اجتماع عام، بوذلك، على الرغم من احرتام  ، بوخيضع ذلك1996/31رقم  
ن مثل ىكذا قرار من النظام الداخلي للجان اجمللس الوظيفية، إال أ 57ضمنة يف ادلادة ُـ األحكام الكاملة ادل

 يُتخذ باإلمجاع.
يت ال تتمتع مبركز استشاري لدى تلك ادلنظمات غي احلكومية بواجملموعات الرئيسية ال طُلب منبو  - 6

م  ،ترغب يف حضور ادلؤدتر بوعمليتو التحضيية بوادلشاركة فيهما اليتبو  ،اجمللس االقتصادي بواالجتماعي أن تقدِّ
طلبًا بذلك إىل أمانة ادلؤدتر ذلذا الغرض. بوسيكون ىذا االعتماد اخلاص قاصراً على ادلؤدتر بوعمليتو التحضيية 

 .فقط
. بوقامت www.habitat3.org))لكرتبونيًا يف ادلوقع الشبكي للمؤدتر لالعتماد اخلاص إ بوُقدمت طلبات - 7

أمانة ادلؤدتر، بدعم من دائرة األمم ادلتحدة لالتصال مع ادلنظمات غي احلكومية بومن جهات أخرى، حسب 
قدمة للطلبات استنادًا إىل خلفياهتا بواخنراطها يف قضايا االقتضاء، باستعراض عالقة أعمال ادلنظمات ادل

مة أن ادلنظمة التنمية احلضرية ادلستدامة.  مة ادلبوإذا تبنيَّ من التقييم على أساس ادلعلومات ادلقدَّ لطلب ىي لقدِّ
م أمانة ادلؤدتر توصية إىل اللجنة التحضي  ية منظمة خمتصة بوأن أنشطتها تتصل بأعمال ادلؤدتر فسوف تقدِّ

الختاذ قرار بشأن اعتماد تلك ادلنظمات. بويف حالة عدم تقدمي مثل ىذه التوصية سُتبلِّغ أمانة ادلؤدتر اللجنة 
أمانة ادلؤدتر توصياهتا إىل اللجنة التحضيية الستعراضها  بوقد قدمتالتحضيية بأسباب عدم تقدمي التوصية. 

 بوادلوافقة عليها.
عتماد حلضور إحدى دبورات اللجنة التحضيية أن حتضر مجيع جيوز ألي منظمة يتم منحها اال - 8

 الدبورات ادلقبلة للجنة بوادلؤدتر ذاتو.
بوترد يف مرفق ىذه . 2015آذار/مارس  15طلباً مكتماًل ُقدمت حبلول  33بوقد قيَّمت أمانة ادلؤدتر  - 9

 على توصية من أمانة ادلؤدتر. ادلذكرة قائمة ادلنظمات غي احلكومية بواجملموعات الرئيسية األخرى اليت حصلت
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 المرفق
قائمة موحدة بأسماء المنظمات غير الحكومية والمجموعات الرئيسية األخرى الُموصى بمنحها 
اعتمادًا خاصًا لحضور مؤتمر األمم المتحدة لإلسكان والتنمية الحضرية الُمستدامة )الموئل 

 ( أ)الثالث(

 منظمة 33لمنظمات: إجمالي عدد ا
 (Architecture Sans Frontières)حدود بال  معمار
 السويد

 info@arkitekterutangranser.seبريد إلكرتبوين: 
 www.arkitekterutangranser.seادلوقع على شبكة اإلنرتنت: 

 
 (Ax:son Johnson Foundation) أكسون جونسونمؤسسة 

 السويد
 +46 8 788 50 50ىاتف: 

 info@axsonjohnsonstiftelsen.seبريد إلكرتبوين: 
 www.axsonjohnsonfoundation.org  ادلوقع على شبكة اإلنرتنت:

 
 (Cities Alliance) تحالف المدن

 بلجيكا
 +32 2 880 40 88 :ىاتف

 info@citiesalliance.orgبريد إلكرتبوين: 
 www.citiesalliance.orgادلوقع على شبكة اإلنرتنت: 

 
 (Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanísticaالمدرسة الوطنية للقانون الحضري )

 ادلكسيك
 +52 222 429 8795ىاتف: 

 pablo.aguilar@cnjur.org: إلكرتبوينبريد 
 www.cnjur.orgادلوقع على شبكة اإلنرتنت: 

 
 (Compass Housing Services Co. Ltd) سكان المحدودةإللشركة كومباس 

 أسرتاليا
 +61 2 920 2600ىاتف: 

 reception@compasshousing.org:  بريد إلكرتبوين
 www.compasshousing.orgادلوقع على شبكة اإلنرتنت: 

                                                           

 .عتمدة لدى اجمللس االقتصادي بواالجتماعيادلنظمات ادل باستثناء  ( أ)
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 Connections for Afghanistan Research andمنظمة كونكشنز للبحوث والرخاء في أفغانستان )

Prosperity Organization) 
 أفغانستان
 +93 20 22 32 553ىاتف: 

 info@carpo.af بريد إلكرتبوين: 
 www.carpo.afادلوقع على شبكة اإلنرتنت: 

 
 جمعية األمل للتنمية االجتماعية

 اجلزائر
 +961 1 317 293ىاتف: 

  mselougha@yahoo.fr / info@amel.org.lb بريد إلكرتبوين:
 /http://amelassociation.comادلوقع على شبكة اإلنرتنت: 

 
  التحضراالتحاد الوطني لوكاالت 

 فرنسا
 +33 1 45 49 32 50 :ىاتف

 fnau@fnau.org بريد إلكرتبوين: 
 www.fnau.org :ادلوقع على شبكة اإلنرتنت: 

 
 البرلمانيون العالميون المعنيون بالموئل

 ادلكسيك
 +52 771 711 21 48 :ىاتف

 gponhabitat@gmail.comبريد إلكرتبوين: 
 

 (GRET) مجموعة غريت

 فرنسا
 +33 1 70 91 92 00ىاتف: 

 gret@gret.orgبريد إلكرتبوين: 
 www.gret.orgادلوقع على شبكة اإلنرتنت: 

 
 (HPFلموئل )منتدى محترفي ا

 ىولندا
 +52 177 7254 0518+/ 52 155 5103 37 99ىاتف: 

 hpf@telmexmail.comبريد إلكرتبوين: 
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 مشروع الُمساءلة الدولي
 الواليات ادلتحدة األمريكية

 +1 510 281 9024ىاتف: 
 ryan@accountabilityproject.orgبريد إلكرتبوين: 

 www.accountabilityproject.orgعلى شبكة اإلنرتنت:  ادلوقع
 

 (UITP)الرابطة الدولية للنقل العام 

 بلجيكا
 +32 02 673 61 00ىاتف: 

 jerome.pourbaix@uitp.org / info@uitp.org  :بريد إلكرتبوين

 www.uitp.orgادلوقع على شبكة اإلنرتنت: 
 

 معهد البحوث اإلنمائية وسياسات التنمية 
 أدلانيا

 +49 234 32 22418ىاتف: 

 ieeoffice@rub.deبريد إلكرتبوين: 
 www.development-research.orgادلوقع على شبكة اإلنرتنت: 

 
 (Instituto de Arquitetos do Brasilمعهد المهندسين المعماريين في البرازيل )

 الربازيل
 +55 21 2557 4480ىاتف: 

   iab@iab.org.br / vicepresidente.administrativo@iabrj.org.br بريد إلكرتبوين:
 www.iab.org.br ادلوقع على شبكة اإلنرتنت:

 
 معهد لينكون لسياسات األراضي 

 الواليات ادلتحدة األمريكية
 +1 617 661 3016تف: ىا

 help@lincolninst.eduبريد إلكرتبوين: 
 www.lincolninst.eduادلوقع على شبكة اإلنرتنت: 

 
 جمعية الفنون البلدية في نيويورك

 الواليات ادلتحدة األمريكية
 +1 212 935 3960ىاتف: 

 info@mas.orgبريد إلكرتبوين: 
 www.mas.org ادلوقع على شبكة اإلنرتنت:
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 (nrg4SDشبكة  الحكومات اإلقليمية للتنمية المستدامة )
 بلجيكا
 +32 475 844 339ىاتف: 

 nrg4sd@nrg4sd.orgبريد إلكرتبوين: 
 www.nrg4sd.org  ادلوقع على شبكة اإلنرتنت:

 
 المدرسة الجديدة إلشراك الجماهير

 الواليات ادلتحدة األمريكية
 +1 212 229 5151ىاتف: 

 cohenm2@newschool.eduبريد إلكرتبوين: 
 www.newschool.edu/public-engagementادلوقع على شبكة اإلنرتنت: 

 
 (ONG Ache Internacionalأونج اتشي الدولية )

 شيلي
 +56 2 2633 4148ىاتف: 

 roberto.brutus@mail.utoronto.ca / contact@acheinternacional.org  بريد إلكرتبوين:
 www.acheinternational.orgادلوقع على شبكة اإلنرتنت: 

 
 (Paramédicos de Catástrofe Internacional) المسعفون أثناء الكوارث الدولية

 الربتغال
 +351 217 966 378ىاتف: 

 ong.paramedicos.presidente@gmail.com  بريد إلكرتبوين:
 www.paramedico-internacional.orgادلوقع على شبكة اإلنرتنت: 

 
 معهد بن للبحوث الحضرية

 الواليات ادلتحدة األمريكية
 +1 215 573 8386ىاتف: 

 penniur@pobox.upenn.eduبريد إلكرتبوين: 
 http://penniur.upenn.eduشبكة اإلنرتنت:  ادلوقع على

 
 (RESAUD) شبكة التبادل االستراتيجي من أجل تنمية مستدامة في أفريقيا

 كندا
 4342+ / توصيلة 1 514-343-6111ىاتف: 

 michel.max.raynaud@umontreal.caبريد إلكرتبوين: 
 www.resaud.netادلوقع على شبكة اإلنرتنت: 
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 (RADPبرنامج تنمية المناطق الريفية )
 نيبال

 +977 1 4357 088ىاتف: 
 radp.rajendra@gmail.com / radp_org@wlink.com.npبريد إلكرتبوين: 

 
 (Sahkar Social Welfare Associationجمعية سهكر للرعاية االجتماعية )

 باكستان
 +92-74-4053432ىاتف: 

 sahkarlarkana@gmail.comبريد إلكرتبوين: 
  www.sahkar.webs.com / www.sahkar.org ادلوقع على شبكة اإلنرتنت:

 
 مدرسة البيئة واألعمال والتنمية، جامعة ووترلو

 كندا
 +1 519 888 4567ىاتف: 

 amelia.clarke@uwaterloo.caبريد إلكرتبوين: 
  www.environment.uwaterloo.ca/seedادلوقع على شبكة اإلنرتنت: 

 
 (SDI) شاك العالمية للسكان

 فريقياأجنوب 

 +27 21 689 9408: ىاتف
 sdi@courc.co.zaبريد إلكرتبوين: 

 www.sdinet.orgادلوقع على شبكة اإلنرتنت: 
 

 بدائل المأوى والمستوطنات: الشبكة اليوغندية للمستوطنات البشرية
 أبوغندا
 +256 312 290 270: ىاتف

 ssa.uganda@gmail.comبريد إلكرتبوين: 
 www.ssauganda.orgادلوقع على شبكة اإلنرتنت: 

 
 معهد شيروود

 الواليات ادلتحدة األمريكية
 +1 415 813 0123: ىاتف

 urbanwater@sherwoodinstitute.org / aeaton@sherwoodinstitute.orgبريد إلكرتبوين: 
 www.sherwoodinstitute.orgادلوقع على شبكة اإلنرتنت: 
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 جامعة بنسلفانيا
 الواليات ادلتحدة األمريكية

 +1 215 898 5000: ىاتف
 elbirch@design.upenn.eduبريد إلكرتبوين: 

 www.upenn.eduادلوقع على شبكة اإلنرتنت: 
 

 (Urban Instituteمعهد التحضر )
 الواليات ادلتحدة األمريكية

 +1 202 833 7200: ىاتف
 publicaffairs@urban.orgبريد إلكرتبوين:  

 www.urban.orgادلوقع على شبكة اإلنرتنت: 
 

 (WIEGOالمرأة في الوظائف غير الرسمية: العولمة والتنظيم )
 يرلندا الشماليةآادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى بو 

 +44-161-819-1200: ىاتف
 mike.bird@wiego.orgبريد إلكرتبوين:  

 www.wiego.orgشبكة اإلنرتنت:  ادلوقع على
 

 رابطة األمم المتحدة في زمبابوي
 زمبابوي
 +263 773 335 487ىاتف: 

 zunaharare@gmail.comبريد إلكرتبوين: 
 www.wfuna.org/zimbabweادلوقع على شبكة اإلنرتنت: 

_____________________ 


