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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  سة واخلمسونالدورة التنفيذية الساد

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٤-٣جنيف، 
   من جدول األعمال٤البند 

  تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض
   من النظام الداخلي للمجلس٧٧املادة 

الداخلي  من النظام    ٧٧ة  تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املاد         
  للمجلس

   براذرزروكفلرصندوق طلب مقدم من     

  مذكرة أعدهتا أمانة األونكتاد    
   تنفيذيموجز

 (Rockefeller Brothers بـراذرز روكفلرصندوق تلقّت أمانة األونكتاد طلباً من   

Fund( من جملس التجارة والتنمية إدراجه يف القائمة املنصوص عليها          الصندوقلتمس فيه   ي 
  . من النظام الداخلي للمجلس٧٧يف املادة 
، رهناً مبوافقـة مكتـب   ميكنوبعد استعراض املعلومات املقدمة، ترى األمانة أن       

ضى أحكـام   يف الفئة العامة مبقت   صندوق روكفلر براذرز    جملس التجارة والتنمية، تصنيف     
  ).٧-د(٤٣من مقرر اجمللس ) أ(١٢الفقرة 

ة واخلمسني إجـراء بـشأن      ن يتخذ يف دورته التنفيذية السادس     وقد يود اجمللس أ     
  .الطلب املذكور أعاله

  .بالصندوقهذه املذكرة املعلومات املتعلقة وترد يف مرفق   
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  املرفق

   براذرزروكفلر صندوقمعلومات أساسية عن     

  يةحملة تارخي    
 على يد أوالد    ١٩٤٠يف عام    مؤسسة خاصة،    وصندوق روكفلر براذرز، وه   أنشئ    -١

األنشطة اخلريية  املشورة والبحث يف    روكفلر االبن كوسيلة ميكنهم من خالهلا تبادل        . جون د 
روكفلر االبن هبة كـبرية إىل      . جون د  ، قدم ١٩٥١ويف عام   . وتنسيق جهودهم اإلنسانية  

وشكلت اهلبـة   .  من تركته بوصية منه     مهماً إرثاً الصندوق ىتلق ١٩٦٠، ويف عام    الصندوق
  .صندوقواإلرث معا الوقف األصلي لل

وبعـد  . الصندوقكالبيرب مع   . ، اندجمت مؤسسة تشارلز إ    ١٩٩٩يوليه  / متوز ١ويف    -٢
 إجـراء   هبدف عملية استعراض استراتيجي      يف الصندوقوقت وجيز من عملية الدمج، شرع       

، على املستويني العاملي واحمللي اإلنسانية براجمه يف ضوء الفرص املتاحة أمام      تقييم منتظم جلميع  
الربنامج احلايل  تصميم   هذه اجلهود، دخل     يف إطار و. ، يف مطلع القرن احلادي والعشرين     معاً

وزاد الصندوق اإلمنائي العاملي لدافيد     . ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ١ حيز النفاذ يف     للصندوق
 علـى التـصدي     براذرزروكفلر  صندوق  ، من قدرة    ٢٠٠٦ي أُسس يف عام     روكفلر، الذ 

، مبا فيها الفقر والرعاية الـصحية، والتنميـة املـستدامة، وإدارة             العصيبة للتحديات العاملية 
  .االقتصاد العاملي، والتجارة الدولية والنظام التجاري املتعدد األطراف

   واألهدافالغايات    
عامل أكثـر   حتقيق  االجتماعي الذي يساهم يف     ذرز التغيري   برا روكفلريعزز صندوق     -٣

املنح، اجلهـود الراميـة إىل توسـيع         عن طريق    ،الصندوقدعم  يو.  واستدامة وسالماً  عدالً
. التعبري اإلبداعي، ورسم السياسة العامة    رعاية  املعارف، وتوضيح القيم واخليارات احلامسة، و     

القادة وتقوية املؤسسات وإشراك املواطنني وبناء      الصندوق تنمية مهارات    وُيتوخى من برامج    
ميارس و.  واجملتمع املدين  قطاع األعمال اجملتمع احمللي ودعم الشراكات اليت تشمل احلكومة و       

 برامج املنح حول ثالثة مواضيع      تدورو. على الصعد العاملي والوطين واحمللي    الصندوق نشاطه   
  .التنمية املستدامةاملمارسة الدميقراطية، وبناء السالم، و: هي

  األعضاء    
  .أعضاءللصندوق ليس   -٤
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  اهليكل التنظيمي    
. لـربح وغـري سـاعية ل     مؤسسة خاصة واهبة للمنح      هوبراذرز   روكفلر صندوق  -٥

، نهائيةجملس اإلدارة السلطة ال   لك  ومي. موظفنيوثالثة  ويشرف على العمليات اليومية الرئيس      
الذي مينح اإلذن للموافقة على مجيع املنح ونفقات التشغيل يف اجتماعات اجمللس الـيت              فهو  

 وأمني   أميناً ١٦ إلدارة جملس مكون من       حالياً الصندوقضع  خيو. تعقد ثالث مرات يف العام    
، مبن فيهم مخـسة  روكفلر هم من أفراد عائلة ونصف أعضاء اجمللس تقريباً . استشاري واحد 
وتقع مسؤولية املوافقة على املنح على عاتق األمناء، الذين جيتمعون          . اخلامسأفراد من اجليل    

وُتعقد اجتماعات . نوفمرب/يونيه وتشرين الثاين/نمارس وحزيرا/ثالث مرات يف العام، يف آذار
براذرز روكفلر  صندوق   يف تاريتاون، يف نيويورك، ويف مكاتب        بوكانتيكواجمللس يف مركز    
  .يف مدينة نيويورك

  املوارد املالية    
 مؤسسة خاصة واهبة للمنح، تعمل بإيرادات الفوائد من         وهبراذرز   وكفلرصندوق ر   -٦

ويـبني  . وليس لديها أعضاء، وال حتصل على متويل من احلكومة وال من اهلبـات            . الوقف
  .، بالدوالر٢١١-٢٠٠٩لسنوات املالية للصندوق يف اايل املركز املاجلدول أدناه بيانات 

  لاألصو  
٢٠١١  

  أموال الصندوق
٢٠١٠  

 أموال الصندوق

٢٠٠٩  
 أموال الصندوق

 ٩٠٠ ٧٢٨ ١٧٠ ٠٥٦ ٢ ٨١٤ ١٢٤ ١  املبالغ النقدية ومعادالهتا  

 ١١٠ ٤٧٥ ١ ٧٧٦ ٦٤٠ ١ ٠٠١ ٩٨٢ املبالغ املستحقة القبض 

 ٨٧٢ ٥٣٩ ١٣ ٨٧٢ ٥٣٩ ١٣ ٩٧٢ ٠٤٠ ١٥ املسامهات املستحقة القبض 

 ٧٧٤ ٠٨٧ ٧٠١ ٥٩٩ ١٢٤ ٧٦٢ ٨٧٩ ٧٨٧ ٧٢٦ االستثمارات 

االستثمارات العقارية ذات الصلة    
 ٠٠٠ ٥١٠ ٠٠٠ ٥١٠ ٠٠٠ ٥١٠  بالربنامج 

 ١١٤ ٥ ٤٧٢ ١٤ ٩٨٩ ٥  النفقات املدفوعة مقدماً

 ٩٦٣ ٥٠٣ ١١ ١٤٦ ٤٩٢ ٩ ٩٢٧ ٣٥٢ ٧  صايف األصول الثابتة 

 –– –– ––  األموال املشتركة 

 ٧٣٣ ٨٥٠ ٧٢٨ ٠٣٥ ٣٧٨ ٧٨٩ ٥٨٢ ٨٠٤ ٧٥١  جمموع األصول

  العالقات مع املنظمات الدولية األخرى    
  بـشأن   األمم املتحـدة اإلطاريـة       ةلدى اتفاقي الصندوق هو منظمة مراقبة معتمدة        -٧

  .تغري املناخ
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  املنشورات    
تشمل منشورات الصندوق االستعراضات الـسنوية واالستعراضـات اإلحـصائية            -٨

 Sustainable Development Programme Review حمددةبربامج عمل واالستعراضات اخلاصة 

2005-2010.  

 االتصال    

 توماس كروس، املسؤول عن برنامج      السيدسيتوالها   األونكتاداالتصال ب مسؤولية    -٩
، +١ ٢١٢ ٨١٢ ٤٣٠٩: اهلاتفرقم  حلوكمة العاملية،   وااخلاص باملمارسة الدميقراطية    الصندوق  

  .tkruse@rbf.org :والربيد اإللكتروين

  العنوان    
١٠-  Rockefeller Brothers Fund, Inc  
    75 Riverside Drive, Suite 900  
    New York, New York 10115   
  +١ ٢١٢ ٨١٢ ٤٢٠٠: رقم اهلاتف    
  +١ ٢١٢ ٨١٢ ٤٢٩٩ :رقم الفاكس    
  tkruse@rbf.org: الربيد اإللكتروين    
  www.rbf.org: إلنترنتاملوقع على ا    

  اللغات    
  . اإلنكليزيةهي الصندوق عمل لغة  -١١

        

  


