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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التنفيذية الثامنة واخلمسون

   ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٣-١٢جنيف، 
   من جدول األعمال٤البند 

 من النظام الداخلي    ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة           
  للمجلس

  للتنمية منظمة نساء اجلوفطلب مقدَّم من     

  مذكِّرة من أمانة األونكتاد    

  موجز    
 تلتمس فيه مـن جملـس        منظمة نساء اجلوف للتنمية    تلقّت أمانة األونكتاد طلباً من      

  .داخلي للمجلس من النظام ال٧٧ التجارة والتنمية إدراجها يف القائمة املنصوص عليها يف املادة
وبعد استعراض املعلومات املقدَّمة، ترى األمانة أنه ميكن، رهناً مبوافقة مكتـب              

 يف الفئة العامة مبقتضى أحكام      منظمة نساء اجلوف للتنمية   جملس التجارة والتنمية، تصنيف     
  ).٧-د(٤٣من مقرر اجمللس ) أ(١٢الفقرة 

 الثامنة واخلمسني إجراًء بشأن الطلب      وقد يوّد اجمللس أن يّتخذ يف دورته التنفيذية         
  .املذكور أعاله

  .نظمة نساء اجلوف للتنميةمب وترد يف مرفق هذه املذكرة املعلومات املتعلِّقة  
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  املرفق

  منظمة نساء اجلوف للتنمية عن معلومات أساسية    

  حملة تارخيية    

ب أحكام قـانون   مبوج١٩٩٢ يف اليمن يف عام   منظمة نساء اجلوف للتنمية   أنشئت    -١
، وحبكم إقرار   وهي منظمة معترف به قانوناً    . ٢٠٠١لعام  ) ١(اجلمعيات واملؤسسات األهلية    

  . كشفها املايل املستقل، تستطيع االضطالع بأنشطة إمنائية اجتماعية غري رحبية

  الغايات واألهداف    
  :تعمل املنظمة من أجل حتقيق األهداف التالية  -٢

  ال الفقر باالستناد إىل األهداف اإلمنائية لأللفية؛احلد من مجيع أشك  )أ(  
  حتسني ظروف معيشة األسر الفقرية؛  )ب(  
  إذكاء الوعي بشأن الصحة والثقافة يف اجملتمع؛  )ج(  
تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة مـن النـاحيتني االقتـصادية               )د(  

  واالجتماعية؛
  مكافحة العنف ضد املرأة؛  )ه(  
  ء قدرات الشباب وتطويرها؛بنا  )و(  
  .املسامهة يف التنمية املستدامة وتلبية احتياجات اجملتمعات احمللية  )ز(  

  اهليكل التنظيمي    
تتألف املنظمة من املؤسِّسني، واجلمعية العامة، واجمللس التنفيذي، وجلنة اإلشـراف             -٣

تماعات خاصة بنـاء    وجتتمع اجلمعية العامة مرة واحدة كل ستة أشهر وتعقد اج         . والتفتيش
  .على الطلب

  األعضاء    
  .  جلان اجتماعية٦ يف اجلمعية العامة و عضوا٣٥١ً يف جلنة اإلدارة و عضوا١١ًهناك   -٤



TD/B/EX(58)/R.4 

3 GE.13-51539 

  املوارد املالية    
وكالة الواليات املتحدة للتنمية    ، و منظمة أوكسفام الدولية  تتلقّى املنظمة التمويل من       -٥

، وسفارة هولندا، وسفارة اليابان، ومنظمة دار الـسالم، والـصندوق االجتمـاعي             الدولية
  .للتنمية، واإلغاثة اإلسالمية

 والنصف األول مـن     ٢٠١١ويبني اجلدول الوارد أدناه التقرير املايل السنوي لعام           -٦
  . بالدوالرات٢٠١٢ عام

   ٢٠١٢ والنصف األول من عام ٢٠١١التقرير املايل السنوي لعام     
  )بالدوالرات(  نوع النفقات )بالدوالرات(  نوع اإليرادات

منظمة أوكـسفام   منحة من   
  الدولية

اإلغاثــة العاجلــة لألشــخاص   ٤٠ ٠٠٠
  املشردين داخلياً

٣٥ ٠٠٠  

منحة من الصندوق االجتماعي   
  للتنمية

  ١١٥ ٠٠٠  بناء وحدتني طبيتني  ١٢٠ ٠٠٠

  ١٢ ٥٠٠  نبناء حظرية للدواج  ٢٥ ٠٠٠  منحة من سفارة هولندا
محلة ضد ختان اإلناث ورعايـة        ٧ ٠٠٠  منحة من اإلغاثة اإلسالمية

  حلقات عمل
٢٥ ٠٠٠  

صندوق القروض للقـروض    
  البالغة الصغر

األدوية لألشـخاص املـشردين       ٥ ٠٠٠
  داخلياً

٧ ٠٠٠  

منحة دراسـية مـن املعهـد      
  الدميقراطي الوطين

  ٥ ٠٠٠  استحداث مشاريع بالغة الصغر  ١٢ ٠٠٠

  ٥ ٠٠٠  استحداث مشاريع بالغة الصغر  ٧٥ ٠٠٠  نح من مجعيات خرييةمعونة وم
رواتب املوظفني، وتكاليف السفر      ١٢ ٥٠٠  االحتياطي يف البنك

  والصيانة
٧٥ ٠٠٠  

  ٢٨٦ ٥٠٠   ٣١١ ٥٠٠  اجملموع  

  العالقات مع املنظمات الدولية األخرى    
األخرى لألمـم   ليس لدى املنظمة مركز استشاري أو عالقات خاصة مع اهليئات             -٧

  .املتحدة أو مع الوكاالت املتخصصة أو غريها من املنظمات الدولية
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  املنشورات    
تنشر املنظمة تقارير بشأن التنمية االجتماعية وقضايا مثل املساواة بـني اجلنـسني،               -٨

وحقوق املرأة يف املناطق الريفية، وهتميش املرأة، والعنف ضد النساء، ونزع سالح األطفال،             
  . األطفالوعمل

  االتصال    
  :سيتوىل االتصال باألونكتاد  -٩

  السيد متام علي حممد أمحد  
  ٠٠٩٦٧٧٣٤٩٥١٢٢٨: اهلاتف  
  doctortammam@gmail.com :الربيد اإللكتروين  

  العنوان    
  :  هومنظمة نساء اجلوف للتنميةعنوان   -١٠

Al-Jawf Governate 

Sana'a Branch 

Al-Adhl street 

Sana'a 

Yemen 

Tel: 00967 (01) 673193 

Fax: 00967 (01) 673194 

E-mail: Aljawf_org@yahoo.com 

  اللغات    
  .لغتا عمل املنظمة مها العربية واإلنكليزية  -١١
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  مؤمتر األمم املتحدة 
  يةللتجارة والتنم

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التنفيذية الثامنة واخلمسون

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٣-١٢، جنيف
   من جدول األعمال٤البند 

 من النظام الداخلي    ٧٧املادة  تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض          
  للمجلس

  للتنمية منظمة نساء اجلوفطلب مقدَّم من     

  مذكِّرة من أمانة األونكتاد    

  تصويب    

  ١الفقرة     
  : عن نص اجلملة األوىل بالنص التايلُيستعاض  
 مبوجـب قـانون   ٢٠٠١ يف الـيمن يف عـام        منظمة نساء اجلوف للتنمية   أنشئت    

  ). ١(ت األهلية اجلمعيات واملؤسسا
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