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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

  سيتيزنمنظمة بابليك  طلب مقدم من    

  مذكرة أعدهتا أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
 تلتمس فيه) Public Citizen(بابليك سيتيزن منظمة تلقّت أمانة األونكتاد طلباً من   
 مـن   ٧٧ة من جملس التجارة والتنمية إدراجها يف القائمة املنصوص عليها يف املادة             املنظم

  .النظام الداخلي للمجلس
، رهناً مبوافقة مكتـب     ميكن هوبعد استعراض املعلومات املقدمة، ترى األمانة أن        

ـ      بابليك سيتيزن   منظمة  جملس التجارة والتنمية، تصنيف      ام يف الفئة العامة مبقتـضى أحك
  ).٧-د(٤٣من مقرر اجمللس ) أ(١٢الفقرة 

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

  .بابليك سيتيزنمبنظمة هذه املذكرة املعلومات املتعلقة ترد يف مرفق و  
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  املرفق

  بابليك سيتيزنمعلومات أساسية عن منظمة     

  ة تارخييةحمل    

هي فريق للدفاع عن حقوق املستهلك ال هتـدف إىل الـربح            بابليك سيتيزن    منظمة    -١
ويوجد مقرها يف واشنطن العاصمة، يف الواليات املتحدة األمريكية، وهلا فرع يف أوسـتني، يف               

، املساءلة  ١٩٧١، اليت أسسها رالف نادر يف عام        بابليك سيتيزن  منظمة   تدعمو. والية تكساس 
  سيما يف جماالت النقـل والرعايـة الـصحية          ية الشركات والتنظيم احلكومي القوي، ال     القو

وتدافع املنظمة بنجاح، منذ تأسيسها، عن سالمة الغذاء والـدواء، وسـالمة            . والطاقة النووية 
نظمة شعبة  امل، أنشأت   ١٩٩٥ويف عام   . قوانني بيئية وجتارية أكثر عدالً    عن وضع   السيارات، و 
  . العاملية لتعزيز مساءلة احلكومة والشركات يف ميدان العوملة والتجارةرصد التجارة

  الغايات واألهداف    

يكون مجيـع   لكي  عاصمة البلد   صوت الشعب يف    عن   بابليك سيتيزن منظمة  تعبِّر    -٢
جمموعات للـسياسة    مخسة   بابليك سيتيزن ولدى منظمة   . املواطنني ممثلني يف مراكز السلطة    

  :التايلعلى النحو  العامة

مـواطين الواليـات    ضمان حصول   شعبة رصد التجارة العاملية إىل      هتدف    )أ(  
 ؛ وأدوية ومنتجات  مأمونبيئة نظيفة؛ وغذاء    بفرصة التمتع باألمن االقتصادي؛ و    على  املتحدة  
؛ واحلصول على خدمات ميسورة التكلفة وجيدة مثل الرعاية الصحية؛ وممارسة عملية            مأمونة

  دميقراطية بشأن القضايا اليت تؤثر يف حياة املواطنني؛ اختاذ القرارات ال

 عن مصاحل املـستهلك     بابليك سيتيزن شعبة رصد الكونغرس ملنظمة     تدافع    )ب(  
وتشارك هذه الشعبة يف تثقيف     .  املتحدة وتعمل كمراقب للحكومة    أمام كونغرس الواليات  

زيز الـصحة والـسالمة     تع: ، وتركز على ثالثة جوانب رئيسية وهي      الدفاع عنه اجلمهور و 
  واحلماية املالية؛

املأمونة طاقة  التشجيع استخدام   بلتصدي لتغري املناخ    لالطاقة  يسعى برنامج     )ج(  
اليت ويناضل الربنامج من أجل محاية املواطنني من األخطار         . ستدامة بيئياً امليسورة التكلفة و  املو

ـ محاية قوية للمستهلك    د  عن وجو الطاقة النووية ويدافع عن شفافية السوق و      تسببها   ضمان ل
  لتالعب باألسواق؛فريسة لاألشخاص عدم وقوع 
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الشاملة املستندة إىل البحوث    فريق البحث يف جمال الصحة التغيريات       يشجع    )د(  
ويعمل من أجل حظر العقاقري واألدوات      . يف السياسة العامة للرعاية الصحية وسالمة العقاقري      

 خفض حاالت تعرض العمال للمواد       أو إعادة تصنيفها بغية    فعالةأو غري ال  املأمونة  الطبية غري   
  ؛جهات الرقابةالكيماوية اخلطرية واحلد من تأثري الصناعة على 

يشكل فريق التقاضي ذراع املنظمة الذي يعمل كمكتب حماماة للدفاع عن             )ه(  
ائية الفيدرالية  على مجيع مستويات األنظمة القض    التقاضي  لفريق  ا ويتوىل حمامو .  العام الصاحل

  . واخلاصة بالواليات

  األعضاء    

أستراليا، :  عضو ومناصر من البلدان التالية     ٢٥٠ ٠٠٠ بابليك سيتيزن  منظمة   تضم  -٣
والدامنرك، وسويسرا، والصني، وفرنسا، وكندا، واملكسيك، واململكة املتحـدة لربيطانيـا           

لمنظمة لوليس  .  الشمالية، ونيوزيلندا، وهولندا، والواليات املتحدة، واليابان      العظمى وآيرلندا 
  .أي منظمة وطنية تابعة هلا

  اهليكل التنظيمي    

تعـديل  أعضائه ب جملس إدارة ميكن زيادة أو خفض عدد      بابليك سيتيزن يدير منظمة     -٤
 ن جملس اإلدارة حالياًويتكو. وائح الداخلية، لكن ال ميكن أن يقل عددهم عن سبعة أعضاء  الل
وميكن ملء أي منصب شاغر يف اجمللس، مبا يف ذلك منصب شاغر نتيجـة              .  عضواً ١٣ من

. زيادة يف العدد أو انتهاء مدة الوالية، من خالل تصويت إجيايب ألغلبية األعـضاء املتـبقني               
  .  ويتخذون قراراهتم باألغلبيةوجيتمع أعضاء اجمللس ثالث مرات سنوياً

س هو املسؤول التنفيذي الرئيسي يف املؤسسة وهو من يشرف علـى مجيـع              والرئي  -٥
خيضع، رغم ذلك، ملراقبة جملس اإلدارة وأي جلنة مديرين خمولة حسب           واألعمال والشؤون   

  .وحيمل مجيع األعضاء احلاليني جمللس اإلدارة جنسية الواليات املتحدة. األصول

  املوارد املالية    

 من الرسوم واملسامهات اليت يدفعها أعضاؤها ومناصروها        تيزنبابليك سي متول منظمة     -٦
       . مـن احلكومـة أو الـشركات       ومن منح املؤسسات ومبيعات املنشورات وال تقبل أمواالً       

  .٢٠١١-٢٠٠٩املنظمة بالدوالر للسنوات املالية وإنفاق ويبني اجلدول أدناه دخل 
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  اإليرادات والدعم 
  )بالدوالر(

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ 

 ٦٢٩ ٩٧٩ ٥ ٠١٦ ٣١٤ ٧ ٤٤١ ٧٥٦ ٦ اهلبات الفردية

 ٥٧٦ ٠٨٤ ٢ ٤٩٣ ٩٠٣ ١ ١٣٦ ٧٣٦ ١ املنشورات واالشتراكات

 ٧٠٧ ٣٩٠ ٢ ٢٨٩ ٧٦٥ ١ ٦٦٧ ٩٨٢ ١ املنح

 ١٧٦ ١٢٦ ٤٠٣ ٣٩٢ ١٠١ ٣٦٤ دخل الربنامج

 ٠٩٨ ٢٩٨ ٩٥٨ ٣١١ ٢٠٤ ٣٦٥ الدخل من اإلجيار

 ٠٨٤ ١٧ ١٩٢ ٢٠ ٩٠٧ ١٤٧ غري ذلك

 ٥٩٤ ٢٤٥ ١٠٤ ٤٥٣ ٨١٥ ٤٧  االستثماراتالدخل من

 ٨٦٤ ١٤١ ١١ ٤٥٥ ١٦١ ١٢ ٢٧١ ٤٠٠ ١١  جمموعات اإليرادات والدعم    

  املصروفات
  )بالدوالر(

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ 

 ٠٤٧ ٤٣٧ ٧ ٣٩٧ ٩٤٢ ٦ ٤٢٨ ٠٢٨ ٧  الربامج 

 ٩٩٣ ١٣٢ ٢ ٧٣٨ ٢٢٦ ٢ ٢٩٥ ٤٨٤ ٢ املنشورات

 ٥١٢ ٢٩٠ ٢ ٦٥٥ ٣٩٦ ٢ ٠٨٧ ٨٥١ ٢ خدمات الدعم

 - (٨٥٣ ٥٧٨ ١) (٤٩٢ ٧٣٤ ١) املصروفات العامة واإلدارية 

 - (٨٠٢ ٨١٧) (٥٩٥ ١١٦ ١) التنمية

 ٥٥٢ ٨٦٠ ١١ ٧٩٠ ٥٦٥ ١١ ٨١٠ ٣٦٣ ١٢ جمموع املصروفات   

 ٦٨٨ ٧١٨ ٦٦٥ ٥٩٥ ٥٣٩ ٩٦٣ التغيري يف صايف األصول

  العالقات مع املنظمات الدولية األخرى    

 أجهزة أي مركز استشاري أو عالقات خاصة مع          سيتيزن بابليكليس لدى منظمة      -٧
  .األمم املتحدة األخرى، أو الوكاالت املتخصصة، أو غريها من املنظمات الدولية

  املنشورات    

والترمجـة  البحث  بأنشطة   بابليك سيتيزن منظمة  يف  شعبة رصد التجارة العاملية     تنهض    -٨
ظمات غري احلكومية األخرى، والصحافة وصـانعي       سلسلة من قضايا العوملة لصاحل املن     املتعلقة ب 

تغطـي  " Public Citizen News "ومن أمثلة ذلك، نشرة إخبارية بعنوان. السياسات واجلمهور
   .العديد من املواضيع
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 االتصال    

ة مليندا سانت لويس، مديرة احلمالت      السيدستتوالها   األونكتاداالتصال ب  مسؤولية  -٩
  . الدولية

  +١ ٢٠٢ ٤٥٤ ٥١٩٢: اهلاتفرقم 

  mstlouis@citizen.org :الربيد اإللكتروين

  العنوان    

١٠-  Public Citizen  
215 Pennsylvania Avenue, S.E. 

Washington, D.C. 20003 
United States of America  

  +١ ٢٠٢ ٤٥٤ ٥١٠٦: رقم اهلاتف
  +١ ٢٠٢ ٥٤٧ ٧٣٩٢ :رقم الفاكس

  gtwinfo@citizen.org  وjboehner@citizen.org: الربيد اإللكتروين
  http://www.citizen.org: املوقع على اإلنترنت

  اللغات    

  . اإلنكليزيةهي بابليك سيتيزن منظمة  عمللغة  -١١

        


