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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التاسعة واخلمسون

  ٢٠١٢سبتمرب /أيلول ٢٨-١٧جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(١٥البند 

  مـن النظـام    ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املـادة            
  الداخلي للمجلس

  طلب مقدَّم من منظمة تنسيق عمليات التضامن ومساعدات الطوارئ والتنمية    

  مذكرة مقدمة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
تلقت أمانة األونكتاد طلباً من منظمة تنسيق عمليـات التـضامن ومـساعدات       

جها يف القائمـة املنـصوص      الطوارئ والتنمية تطلب فيها من جملس التجارة والتنمية إدرا        
  . من النظام الداخلي للمجلس٧٧ عليها يف املادة

وبعد استعراض املعلومات املقدَّمة، ترى األمانة أن من املمكن، رهنـاً مبوافقـة               
مكتب جملس التجارة والتنمية، تصنيف املنظمة املذكورة يف الفئة العامة مبقتضى أحكـام             

  ).سابعاً (٤٣من مقرر اجمللس ) أ(١٢الفقرة 
وقد يود اجمللس أن يتخذ يف دورته التاسعة واخلمسني إجراًء بشأن الطلـب               

  .املذكور أعاله
  .املنظمةومرفق هبذه املذكرة، املعلومات املتعلقة هبذه   
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  املرفق

معلومات أساسية عن منظمة تنسيق عمليات التـضامن ومـساعدات              
  الطوارئ والتنمية

  نبذة تارخيية    
منظمـة  (نظمة تنسيق عمليات التضامن ومساعدات الطوارئ والتنميـة         مأُسست    -١

 منظمـة   ١٤٠ وجتمع معاً زهـاء      ،تستهدف الربح  ، وهي رابطة ال   ١٩٩٤يف عام   ) التنسيق
تركِّز على املعونة اإلنسانية واملساعدة اإلمنائية ومحاية البيئة والدفاع عن          غري حكومية    فرنسية

تستـضيف  و. على التضامن الدويل والتعليم والدعوة    وكذلك  حقوق األشخاص احملرومني،    
أمانة املنتدى الدويل للتجمعات الوطنية للمنظمات غري احلكومية، وفريق         منظمة التنسيق أيضاً    

غري احلكومية  الوطنية  لمنظمات  ليف سجل األونكتاد    املنظمة  وقد أُدرجت   . التيسري التابع هلا  
  .مع احلكومة الفرنسيةالتشاور بعد 

  ايات واألهدافالغ    
غري احلكومية يف جمايل املعونة يف      الفرنسية  تنسيق أنشطة املنظمات    املنظمة إىل   ترمي    -٢

لمنظمـات  لوتؤدي مهمة مزدوجة تتمثل يف دعم التأهيل املهين         . الطوارئ، والتنمية حاالت  
 لدى املؤسسات العامة واخلاصـة يف       عرض مواقف تلك املنظمات   الفرنسية غري احلكومية، و   

 ،وتقوم بإعالم اجلمهور بالتحديات الكبرية املتعلقة بالتنمية      . رنسا وأوروبا وكافة أحناء العامل    ف
التواصـل مـع    وأحداث  عية عن طريق نشر تقارير موقف وتنظيم        امجدعوية  وتنظم أنشطة   

الوزارات التابعة للحكومة الفرنسية، واملنظمات الدولية، مع حشد جهود الـشركاء مـن             
وميادين أنشطتها الرئيسية هي الزراعة، والتجارة املنـصفة، واملـساعدة          . الشمال واجلنوب 

  .اإلمنائية، واملساعدة اإلنسانية، وسياسات التعاون، وبناء قدرات املنظمات غري احلكومية
هدف املنتدى الدويل للتجمعات الوطنية للمنظمات غري احلكوميـة الـذي           يتمثل  و  -٣

تعزيز التبادل والتعاون بني املنتديات الوطنية واالئتالفات       تيسري و منظمة التنسيق يف    تستضيفه  
اإلقليمية للمنظمات غري احلكومية على املستويات اإلقليمية واألقاليمية والدولية من خـالل            

ويرمي املنتـدى إىل إحـداث تـأثري إجيـايب     . اإلجراءات الرامية إىل الدعوة وبناء القدرات    
د من أوجه انعدام املساواة، وتعزيز العدالة االجتماعيـة         يتعلق بالقضاء على الفقر، واحل     فيما

  . العاملوالسلم يف
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  العضوية    
 منظمة عضواً، معظمها من ست جمموعـات        ١٤٠حالياً زهاء   منظمة التنسيق   تضم    -٤
جلنة االتصال بني املنظمات غري احلكومية اليت تقوم باألعمـال           (CLONG-Volontariat: هي

، املعروفة  اجملتمعالشباب و تثقيف  لرابطات  التابعة  قات الوطنية والدولية    ؛ وجلنة العال  )التطوعية
؛ ومركز  )Agen(" آجان"؛ وجلنة تنسيق    CNAJEP: أيضاً بامسها املختصر باللغة الفرنسية وهو     

املعين ؛ ومنتدى منظمات التضامن     CRIDالبحوث واملعلومات من أجل التنمية املعروف باسم        
  . املبادراتفريق منظمة ؛ وFORIMملهاجرين أو بقضايا ا

  :غري حكومية تفي باملعايري التالية مؤهلة للحصول على العضويةفرنسية أي منظمة تصبح و  -٥
  ؛ملنظمة التنسيقيف ميدان التضامن الدويل وفقاً مليثاق األخالقيات املشترك العمل   )أ(  
  ؛مبنظمة التنسيقمبعايري الشفافية اخلاصة الوفاء   )ب(  
. تقدمي طلب احلصول على العضويةمن ثالث سنوات على األقل أة قبل النش  )ج(  

  . منظمة التنسيقبيد جملس إدارةبشأن العضوية ويظل القرار النهائي 

  اهليكل    
  .تتخذ منظمة التنسيق مقرها الرئيسي يف باريس، فرنسا  -٦
يزيد   وال  عضواً ١٢ويدير املنظمة جملس إدارة يتألف من عدد من األعضاء ال يقل عن               -٧

 ويستويف جملس اإلدارة النصاب القانوين إذا مت متثيل    ). لوالية غري قابلة للتجديد   ( عضواً   ١٩ على
وفيما عدا التصويت على العضوية وطرد األعضاء، الذي تقـرره          . نصف األعضاء على األقل   

تعادل  يف حالة و. أغلبية الثلثني، يصوت اجمللس باألغلبية البسيطة ألعضائه احلاضرين أو املمثلني         
وجيوز للمجلس دعوة أي شخص ميكن      . يكون صوت الرئيس هو الصوت املرجح     . األصوات

ألي  وجيوز. ويشارك املدير التنفيذي يف جملس اإلدارة باعتباره مستشاراً       . أن ُيسهم يف مداوالته   
  .دعى إىل املشاركة يف اجتماعات اجمللسعضو من املوظفني الدائمني أن ُي

لس مكتباً ملدة عامني يضم، خبالف الرئيس، عدداً أقصى يبلغ مخسة مناصب،            وينتخب اجمل   -٨
وحيمل مجيـع أعـضاء     . مبا يف ذلك مناصب ثالثة نواب للرئيس، وأمني صندوق، وأمني للمكتب          

وفترة واليتهم، فيما عدا تلك اخلاصة بالرئيس، قابلة للتجديد ملـرة           . اجمللس حالياً اجلنسية الفرنسية   
  :واملكتب مسؤول عن أداء املهام التالية. متعاقبة، بغض النظر عن وظيفة متوليهاواحدة بصورة 

  تنفيذ قرارات اجمللس؛  )أ(  
  التحضري الجتماعات اجمللس؛  )ب(  
مراقبة االمتثال للقرارات اإلدارية والتنظيمية وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة             )ج(  

  .للسياسة العامة اليت يقررها اجمللس
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رابطات اهليئـات املؤسِّـسة     (وتتألف اجلمعية العمومية من ممثلي األعضاء العاملني          -٩
). ، واألشـخاص املـؤهلني    ذات العضوية املباشرة  ، والرابطات   هليئات األعضاء يف املنظمة   او

، فيما عـدا رابطـات       صوت واحد  ألعضاء العاملني لكل من األشخاص املؤهلني وا    ويكون  
باألغلبيـة البـسيطة    العموميـة    وُتتخذ قرارات اجلمعية     .األعضاءيئات  اهلسة و اهليئات املؤسِّ 

  :واجلمعية مسؤولة عن أداء املهام التالية. ألصوات احلاضرين أو من ينوبون عنهم
 وطرد أعـضاء    ،اعتماد التقارير املتعلقة بالسلوك األخالقي والتقارير املالية        )أ(  

  جملس اإلدارة؛
  ية لألنشطة اليت يقترحها اجمللس؛اعتماد املبادئ التوجيه  )ب(  
  .حتديد قيمة املسامهات  )ج(  

 ، الـيت   وحدة الدعوة  : هي إىل ثالث وحدات رئيسية   منظمة التنسيق   أمانة  تنقسم  و  -١٠
الدعوة وتيسر املناقشات بـشأن املمارسـات والتوصـل إىل          يف جمال   تبين قدرات األعضاء    

ة فيما يتعلق باملعونة املقدمة للتنميـة،       وتراقب مسامهات السياسة األوروبي   . مواقف مشتركة 
غري احلكومية يف املناقشات الدولية والتعاون الثنائي اخلارجي        الفرنسية  وتيسر متثيل املنظمات    

مع جتمعات املنظمات غري احلكومية يف البلدان النامية وأوروبا، فضالً عن اجلهات الفاعلـة              
نظمات غري احلكومية خدمات املراقبة، ونشر      وتقدم وحدة دعم امل   . األخرى يف اجملتمع املدين   

تـشكل مرصـداً    املعلومات، والتدريب اهلندسي، والنوادي املهنية، والدعم واملشورة، كما         
. خمتلف جوانب البناء املايل والتنظيمـي واملؤسـسي       يف  كومية  احلغري  الحتياجات املنظمات   

الرابطـة، وتوجـه    مـسرية   الرئيسية يف   األحداث  وتنظم وحدة عالقات الترابط واالتصال      
 وتـدير املوقـع اخلـارجي       ،املرشحني للحصول على العضوية، وترحب باألعضاء اجلـدد       

  . لألعضاء فقطاملخصص 

  املوارد املالية    
  :من املصادر التاليةمنظمة التنسيق ُيستمد متويل   -١١

  الرسوم املفروضة على األعضاء العاملني واملنتسبني؛  )أ(  
  نوعة؛املسامهات املت  )ب(  
  املنح؛  )ج(  
  اخلدمات والنواتج اليت تقدمها الرابطة؛  )د(  
ـ   حتاهلبات، وإيرادات االستثمار، وأي أسلوب للتمويل ال          )ه(    نيانوظـره الق

  . الساريةاللوائح وال
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  :فيما يليملنظمة التنسيق وتتمثل اجلهات املاحنة الرئيسية   -١٢
  مؤسسة فورد؛  )أ(  
  ميقراطية؛صندوق األمم املتحدة للد  )ب(  
  الوكالة الفرنسية للتنمية؛  )ج(  
  مؤسسة فرنسا؛  )د(  
  .ماير لتقدم اجلنس البشريليوبولد مؤسسة تشارلز   )ه(  

  .، باليورو٢٠١٠-٢٠٠٨ويبني اجلدول الوارد أدناه اإليرادات واملصروفات خالل السنوات املالية   -١٣
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ )باليورو(اإليرادات 

 ٠٠٠ ٥٠٠ ٧٠٣ ٤١٥ ٩٣٠ ٤٢١  الوطنية والدوليةإعانات الدعم العام

 ٨٠٠ ٢ ٨٩٩ ٦ ٦٥٦ ١٩ املعونة املخصصة للعمالة

 ٠٠٠ ٦٥ ٠٠٠ ٦٤ ٠٠٠ ٥٠ املنح اخلاصة

 ٩٠٠ ٨٦ ٧٦٠ ٥ صفر األموال العامة املخصصة لإلنعاش

 ٠٠٠ ٧ صفر صفر األموال اخلاصة املخصصة لإلنعاش

 ٠١٦ ١٦٩ ٠٧٤ ١٥٩ ٤٣١ ١٤٩ رسوم العضوية

 ٥٠٠ ٥   ملسامهات اخلاصةا

 ٧٠٥ ٥ ٢٣٨ ١٦٦ ٣٣٣ ١٤٠ موارد أخرى

 ٣٦٣ ٨٣   التكاليف اإلدارية للربامج

 ٢٨٠ ٤٤ ٧٢٤ ٢٢ ٣٧٧ ١٨ اإليرادات من األنشطة

 ٩٤٦ ٨١٤ ٣٠ ٤٥٨ ٩ النواتج املالية

 ٩٧٦ ٥ صفر ١٣٥ ٢ إيرادات غري عادية

 ٤٨٤ ٠٢٦ ١ ٢١١ ٨٧١ ٣٢٠ ٨١١ اجملموع

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ )يوروبال(املصروفات 
 ١٢٩ ٧٥١ ١٢٥ ٦٢٠ ٦٥٩ ٥٥١ املصروفات اهليكلية

 ٠٤٣ ٢١٧ ٩١٤ ١٤٨ ٧١١ ٢١٧ املصروفات اخلاصة باألنشطة

 ٠٠٠ ٣٠   املبالغ املوضوعة حتت تصرف الرئيس

 ٩٤٩ ٣ صفر صفر  املنح

 ٢٧٢ ١   التكاليف اإلدارية

 (١٤٩ ٤٢) ١٦٧ ٦ ٧١٨ ١٠ واملخصصاتاإلهالك 

 صفر ٤٥٣ ١ صفر ات املالية املصروف

 ٧٠٥ ٥٥ ٢١٨ ٥٦  مصروفات أخرى

صفر ٤٠٢ ٢ ٢٤٦ ١ خاصةرسوم 
 ٩٤٩ ٩٨٦ ٢٧٨ ٨٣٥ ٣٤٤ ٧٨١ اجملموع

 ٥٣٦ ٣٢ ٠٣٣ ٢٤ ٢٢٦ ٢٤ هناية العامنتائج 
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  العالقات مع املنظمات الدولية األخرى    
جتماعي التـابع   ركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واال     حتظى منظمة التنسيق مب     -١٤

  .لألمم املتحدة

  املنشورات    
عن  و ،منشورات سنوية بشأن حتليل املساعدة اإلمنائية الرمسية      منظمة التنسيق   تصدر    -١٥

 كما تنـشر اجملـالت      ،اليت تنظمها األمم املتحدة بشأن تغري املناخ      مؤمترات القمة   تعليقات  
  :والرسائل اإلخبارية التالية

  ؛Les Nouvelles de SUD  )أ(  
  ؛Point Info Hebdomadaire  )ب(  
  .Bulletin des Actualités des Financements et des Ressources  )ج(  

  االتصال    
  .ه، السيد دانييل فريجيملنظمة التنسيقيتوىل االتصال باألونكتاد املدير التنفيذي   -١٦

Mr. Daniel Verger  
14 Passage Dubail  
75010 Paris, France 

   10 87 72 44 1 33+:هاتف رقم
  verger@coordinationsud.org: عنوان الربيد اإللكتروين

  العنوان    
١٧-  Coordination SUD (Solidarité Urgence Développement)  

14 Passage Dubail  
75010 Paris, France 

  73 93 72 44 1 33+ / 72 93 72 44 1 33+: هاتف رقم
  73 93 72 44 1 33+: فاكس رقم

  sud@coordinationsud.org: ان الربيد اإللكتروينعنو
  www.coordinationsud.org: عنوان املوقع على شبكة اإلنترنت

  لغات العمل    
  .ليزية واإلسبانيةهي الفرنسية واإلنكمنظمة التنسيق لغات عمل   -١٨

        


