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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 

   مـن النظـام     ٧٧ة  تسمية املنظمات غري احلكومية ألغـراض املـاد           
  الداخلي للمجلس

   االقتصادية والسياساتية البحوثركز مطلب مقدم من     

  مذكرة أعدهتا أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
يلتمس فيه   اساتية االقتصادية والسي  البحوثركز  متلقّت أمانة األونكتاد طلباً من        

 مـن   ٧٧ يف القائمة املنصوص عليها يف املـادة         املركز من جملس التجارة والتنمية إدراجه     
  .النظام الداخلي للمجلس

كن، رهناً مبوافقة مكتـب     ه مي وبعد استعراض املعلومات املقدمة، ترى األمانة أن        
يف الفئـة العامـة      ية االقتصادية والسياسات  البحوثركز  مجملس التجارة والتنمية، تصنيف     

  ).٧-د(٤٣من مقرر اجمللس ) أ(١٢مبقتضى أحكام الفقرة 
 واخلمسني إجـراء بـشأن      امسةن يتخذ يف دورته التنفيذية اخل     وقد يود اجمللس أ     

  .الطلب املذكور أعاله
  . االقتصادية والسياساتيةالبحوثركز مبوترد يف مرفق هذه املذكرة املعلومات املتعلقة   
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  املرفق

   االقتصادية والسياساتيةالبحوثركز ممعلومات أساسية عن     

  حملة تارخيية    
استجابة للنقاش احملدود    ١٩٩٩ يف عام     االقتصادية والسياساتية  البحوثركز  مأنشئ    -١

يف واشنطن العاصمة حول السياسات الليربالية اجلديـدة        الذي دار يف دوائر السياسة العامة       
وأسـس  .  وتثقيف صانعي السياسات واجلمهور    أخرىة نظر   واحملافظة، من أجل تقدمي وجه    

شـهرة   املركز حالياً كتسب  وا. هذا املركز املديران املشاركان مارك ويسربوت ودين بيكر       
 األفكـار تتحدى بنجـاح     ومستقلةإلجرائه حبوثاً مالئمة يف توقيتها وعالية اجلودة ومبتكرة         

  .بوقت طويلخرباء االقتصاد نتبه إليها التقليدية وحتدد االجتاهات االقتصادية قبل أن ي
 لتعزيز النقاش الدميقراطي بـشأن       االقتصادية والسياساتية  البحوثركز  موقد أنشئ     -٢

ويلتزم املركـز بتقـدمي     . أهم القضايا االقتصادية واالجتماعية اليت تؤثر يف حياة األشخاص        
ضل ليختار بني خمتلف    القضايا بأسلوب دقيق ومفهوم، حىت يكون اجلمهور على استعداد أف         

  . خيارات السياسة العامة

  الغايات واألهداف    
باالقتصاد العاملي، املتعلقة قضايا الاقتصادية ويثقف اجلمهور بشأن حبوثاً  جيري املركز     -٣

 املركز إىل سد ثغرات مهمة يف فهم        حبوثوهتدف  . ال سيما قضايا التنمية والنمو االقتصادي     
 اجلزء املتعلـق    تمثلوي.  سياسات حمددة  ريأثت معينة، أو يف فهم      مشاكل اقتصادية واجتماعية  

 املهنية اليت جيريها املركز وغريه من       البحوث تقدمي نتائج    يفبتثقيف اجلمهور من مهمة املركز      
القضايا املطروحة يف أهم    دقيقة ب اجلهات، على حنو يسمح لفئات واسعة من اجلمهور مبعرفة          

  .نقاشات السياسة العامة
إىل جانب العمل الواسع املتعلق باالقتصاد العاملي، ينصب تركيز املركز بشكل خاص            و  -٤

  .على اقتصادات أمريكا الالتينية وعلى األزمة األوروبية واقتصاد الواليات املتحدة األمريكية

  األعضاء    
  .أعضاء االقتصادية والسياساتية البحوثركز ملليس   -٥
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  اهليكل التنظيمي    
 هو منظمة قائمة بذاهتا ومستقلة يديرها جملس        االقتصادية والسياساتية  البحوثركز  م  -٦

 ١٠ من    حالياً ألفوجيتمع جملس اإلدارة مرتني يف السنة ويت      . بالرقابة االئتمانية إدارة يضطلع   
احلاضرين يف اجتماع عندما يتـوافر النـصاب        أصوات  وُتتخذ مجيع القرارات بأغلبية     . أفراد

عن طريق   أو   اب القانوين من أغلبية أعضاء اجمللس احلاضرين شخصياً       ويتكون النص . القانوين
ائزة جلاالقتصاديني احلائزين   اثنني من    جملس استشاري يضم     لمركز أيضاً لو.  عن بعد  االتصال

كلية الدراسـات   نوبل ومها روبرت سولو وجوزيف ستيغليتز؛ وجانيت غورنك، أستاذة يف           
؛ وريتشارد فرميان،   لدخللدراسات ا لكسمربغ  مركز  العليا يف جامعة مدينة نيويورك ومديرة       

  .أستاذ االقتصاد يف جامعة هارفارد

  املوارد املالية    
ويأيت معظم متويله من هبـات  . متويل من احلكومة أو الشركات    ال يتلقى املركز أي       -٧

األطلنطيـك  كاسي، ومؤسسة إريا، ومؤسسة     .  أين إ  تقدمها له مؤسسات، مبا فيها مؤسسة     
، ومؤسسة فورد، ومؤسسة مورياه، واألكادميية الوطنية للتأمني االجتماعي،         خلرييةلألعمال ا 

، وصـندوق    بـراذرز  روكفلرصندوق  ومؤسسات اجملتمع املفتوح، ومؤسسة الرفاه العام، و      
كما حيـصل   . تريساند ومؤسسة سلون، ومؤسسة س    ،جومؤسسة راسل سي  ،   فاميلي روكفلر

  .املركز على الدعم من عدد من األفراد الذين يقدمون له هبات شخصية
، ٢٠١١-٢٠١٠املاليتني الوضع املايل للمركز يف السنتني اجلدول أدناه بيان يوضح و  -٨

  :بالدوالر
  األصول

  )بالدوالر(

 ٢٠١٢ ٢٠١١ 

   يةرااألصول اجل

 ٠٣٥ ٥٢٧ ٨٢٣ ٥٧٠ املبالغ النقدية ومعادالهتا
 ٧٤١ ٣ ٢٣٢ ١١ املبالغ املستحقة القبض

 ٠٠٠ ٥٣٤ ٠٠٠ ٠٢٨ ١  الوعود غري املشروطة بتقدمي هبات
 ٢٥٠ ١٣ ٢١٧ ٢٦ النفقات املدفوعة مقدماً

 ٠٢٦ ٠٧٨ ١ ٢٧٢ ٦٣٦ ١ اجلاريةجمموع األصول 
   املمتلكات واملعدات
 ٢٧٥ ٤٠ ٣١١ ٤٢ األثاث واملعدات 

 ٣٥٢ ١٤ ٣٥٢ ١٤  حتسينات املمتلكات املستأجرة
 ٦٢٧ ٥٤ ٦٦٣ ٥٦ جمموع املمتلكات واملعدات

 (٥٩٦ ٤٢) (٨٩٩ ٤٨) االستهالك املتراكمخمصوماً منه 
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 ٢٠١٢ ٢٠١١ 

 ٠٣١ ١٢ ٧٦٤ ٧ صايف املمتلكات واملعدات
   أصول أخرى

 ٠٣١ ١٢ ١٧٣ ١٢  ودائع الضمان
 ٧٣٨ ٥٤١ ٠٠٠ ٢٨٣  األمد الطويليفالوعود غري املشروطة بتقدمي هبات 

 ٧٣٨ ٥٤١ ١٧٣ ٢٩٥  األصول األخرىجمموع 

 ٩٦٨ ٦٤٣ ١ ٢٠٩ ٩٣٩ ١ جمموع األصول

  اخلصوم وصايف األصول
  )بالدوالر(

 ٢٠١٢ ٢٠١١ 

   جلاريةاخلصوم ا
 ٣١٧ ٨ ١٣٩ ١١ املبالغ املستحقة الدفع

 ٤٩٦ ٣٠ ٤٨٠ ٢٩  رصيد اإلجازات
 ٨١٣ ٣٨ ٦١٩ ٤٠  اريةجمموع اخلصوم اجل

   األصول صايف
 ١٥٥ ٩٦٩ ٥٩٠ ٧٤٠  غري مقيدة
 ٠٠٠ ٦٣٦ ٠٠٠ ١٥٨ ١  مقيدة مؤقتاً
 ١٥٥ ٦٠٥ ١ ٥٩٠ ٨٩٨ ١ األصولصايف جمموع 

 ٩٦٨ ٦٤٣ ١ ٢٠٩ ٩٣٩ ١  األصولصايف جمموع اخلصوم و

  العالقات مع املنظمات الدولية األخرى    
  .لمركز أي عالقات عمل مع املنظمات الدولية األخرىلليس   -٩

  املنشورات    
 وتقارير خمتلفة عن االقتصاد والسياسة العامـة        االت عديدة أسبوعياً  ينشر املركز مق    -١٠

 Missing the Story: The OECD’s: وتشمل األمثلة احلديثة ما يلـي . االقتصادية واالجتماعية

Analysis of Ineqality،بقلم دافيد روسنك ودين بيكـر؛ ٢٠١٢يوليه / متوز ، The Mexican 

Economyand the 2012 Elections ،وريبيكـا  ، بقلم مارك ويسربوت ٢٠١٢يونيه /حزيران
، بقلم جيك جونسون وخوان ٢٠١٢مايو / أيار،Update on the Jamaican Economy ري؛

 ريبيكـا ري ، بقلم ٢٠١٢مايو /أيار، Ecuador’s Economy Since 2007؛ أنطونيو مونتيسينو
  .وسارا كوزامش
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 االتصال    

ة ديبوراه جـيمس، مـديرة الـربامج      السيدستتوالها   األونكتاداالتصال ب مسؤولية    -١١
 :، والربيـد اإللكتـروين  )١١١داخلـي   (+١ ٢٠٢ ٢٩٣ ٥٣٨٠: اهلاتفرقم الدولية، 

djames@cepr.net.  

  العنوان    
1611 Connecticut Ave, Suite 400 ١٢-  

              Washington, D.C. 20009 

  +١ ٢٠٢ ٢٩٣ ٥٣٨٠: رقم اهلاتف
  +١ ٢٠٢ ٥٨٨ ١٣٥٦ :رقم الفاكس

    kozameh@cepr.net؛ djames@cepr.net: الربيد اإللكتروين
 www.cepr.net: املوقع على اإلنترنت

  اللغات    
  . املركز مها اإلنكليزية واإلسبانية عمللغتا  -١٣

        

  

  


