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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  ة واخلمسونالدورة التنفيذية الثامن

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

 من النظام الداخلي    ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة           
  للمجلس

  "لعلماءقتصادي األورويب اآلسيوي لالنادي اال"طلب مقدَّم من مجعية     

  مذكِّرة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
قتـصادي األورويب اآلسـيوي     النـادي اال  "  مجعية تلقّت أمانة األونكتاد طلباً من      

دراجها يف القائمة املنـصوص عليهـا يف        تلتمس فيه من جملس التجارة والتنمية إ       "لعلماءل
  . من النظام الداخلي للمجلس٧٧ املادة

وبعد استعراض املعلومات املقدَّمة، ترى األمانة أنه ميكن، رهناً مبوافقة مكتـب              
مـن  ) أ(١٢جملس التجارة والتنمية، تصنيف اجلمعية يف الفئة العامة مبقتضى أحكام الفقرة    

  ).٧-د(٤٣مقرر اجمللس 
 يوّد اجمللس أن يّتخذ يف دورته التنفيذية الثامنة واخلمسني إجراًء بشأن الطلب             وقد  

  .املذكور أعاله
  .باجلمعية وترد يف مرفق هذه املذكرة املعلومات املتعلِّقة  
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  قاملرف

قتـصادي األورويب اآلسـيوي     النادي اال "  عن مجعية  معلومات أساسية     
  "لعلماءل

  حملة تارخيية    
، رئـيس كازاخـستان    "لعلماءقتصادي األورويب اآلسيوي ل   النادي اال " عيةأنشأ مج   -١

ومن بني أعضاء اجلمعية منظمـات أكادمييـة،   . ٢٠٠٨ يف عام السيد نورسلطان نزارباييف، 
 دولـة،  ٧٠وشخصيات عامة وسياسية بارزة، وأخصائيون يف االقتصاد، وممارسـون مـن     

النطاق اجلغرايف الواسـع الـذي يغطيـه        ويسمح  . حائزون على جوائز نوبل يف االقتصاد     و
األعضاء بـاستخدام اجلمعية للموارد العلمية املتاحة على حنو فعال واسـتقطاب أعـضاء             

  .اجلمعية كخرباء يف مشاريع أحباث خمتلفة
وأحد املشاريع األساسية للجمعية هو منتدى أستانا االقتصادي، الذي أصبح منربها             -٢

  . واحللول االقتصادية العامليةالرئيسي للحوار بشأن املشاكل
 إىل جنب ممثلني عن األوساط السياسية والتجاريـة،         وكل عام جيلب املنتدى جنباً      -٣

واألوساط األكادميية، وعامة اجلمهور، ووسائط اإلعالم من أجل إجياد حلول للمشاكل اليت            
 كازاخـستان   ومن بني املتحدثني األساسيني يف املنتدى رئـيس       . تواجه كازاخستان والعامل  

 وممثلون عـن منظمـات دوليـة        جوائز نوبل يف االقتصاد،   ، وحائزون على    اورئيس وزرائه 
  .وأوساط جتارية

ومتكِّن اجلمعية، باعتبارها املنظم الرئيسي للمنتدى، من مشاركة قصوى لألطراف املعنية             -٤
  .يف االقتصاد العامليإلجراء حوار بني الكيانات العلمية والتجارية هبدف املسامهة مسامهة كبرية 

وإحدى النتائج الرئيسية للمنتدى هي اعتماد رسالة مفتوحـة موجهـة إىل قـادة                -٥
 وتعمل اجلمعية أيـضاً   .  اقتصاد، تشمل توصيات لتحسني االقتصاد العاملي وتطويره       ٢٠ أكرب

  .يف جمال البحث

  الغايات واألهداف    
ات واملعارف املتعلقـة باحلالـة      هتدف اجلمعية إىل دعم تبادل شامل لألفكار واخلرب         -٦

االقتصادية العاملية، وتعزيز البحث املتصل باالقتصاد واستقطاب مستثمرين من اخلـارج إىل            
، وتيسري  كازاخستانوتسعى اجلمعية إىل إشراك اجلهات املهتمة جبلب االبتكار إىل          . كازاخستان
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ئيني يف االقتـصاد وممارسـني      املشاريع االقتصادية واالجتماعية يف البلد وجلب علماء وأخـصا        
معاجلـة قـضايا التنميـة      إىل جنب من أجل     اً  ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية جنب     

وأهـداف  . االقتصادية وتعزيز التقدم االقتصادي واالجتماعي يف الدول األعضاء يف اجلمعية         
  :اجلمعية هي

اليت تـدعم   ة   واإلقليمي املشاركة يف وضع وتنفيذ املشاريع والربامج الوطنية        )أ(  
  ت الوضع االقتصادي يف الدول األعضاء يف اجلمعية؛لنمو االقتصادي وتثّبا

هتيئة الظروف الالزمة لتبادل األفكار واخلربات واملعارف بـني املنظمـات            )ب(  
  واملديرين على املستويني الكلي واجلزئي؛

  ية؛إقامة شراكات اقتصادية وعالقات جتارية مع منظمات دول  )ج(  
ـ   هتيئة الظروف الالزمة للتنمي     )د(   صادات الـدول األعـضاء يف    ة املستقرة القت

  اجلمعية من أجل حتسني مستوى املعيشة فيها؛
تطوير سبل التعاون الشامل بني الدول األعضاء يف اجملـاالت االقتـصادية              )ه(  

  والتجارية والعلمية والتكنولوجية واالجتماعية؛
  من أجل إجياد حلول ألصعب املشاكل االقتصادية؛ تنفيذ مشاريع مشتركة   )و(  
تقدمي املساعدة االستشارية واملنهجية وغريها من أشـكال املـساعدة إىل             )ز(  

  .أعضاء اجلمعية فيما خيص تنفيذ أنشطتهم ونشر الوعي بأعماهلم

  اهليكل التنظيمي    
.  هي منظمة غري رحبية عامـة      "لعلماءقتصادي األورويب اآلسيوي ل   النادي اال " مجعية  -٧

ومن بني أعضائها منظمات دولية وعلمية وأكادميية ومالية وعامة، وأخصائيون يف االقتـصاد       
اهليئة العليا، واالجتماع العـام     : وتتألف اجلمعية من اهليئات التالية    .  بلداً ٩٠وممارسون من   

  .ضم رئيس اجلمعيةللمؤسسني، واإلدارة، وجملس التنسيق، واهليئة التنفيذية، اليت ت
 أشـهر   ٣يف موعد أقـصاه     وُيعقد االجتماع العام مرة واحدة على األقل كل سنة            -٨
وُتعقـد  . أما االجتماعات العامة اليت تنظم قبل ذلك فهي اسـتثنائية         . هناية السنة املالية   بعد

ملائة من  يف ا٢٠ما ال يقلّ عن الدورات االستثنائية لالجتماع العام حسب االقتضاء، ومببادرة  
  .أعضاء اجلمعية

  األعضاء    
  .  بلدا٩٠ً من  عضواً فردا٣٩٥ً وأكثر من  عضواً كيانا٣٩ًتفتخر اجلمعية بأن لديها   -٩
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  املوارد املالية    
 ترد فيما يلي املعلومات املتعلقة مبصادر متويل اجلمعية ومنتدى أسـتانا االقتـصادي              -١٠

  ): كازينا-روك ة مسيالثروة السيادصندوق مشروع للجمعية مبشاركة شركة مسامهة (
 RB-033 برنـامج  مليون تنغ يف إطار      ٣٠٠، ُخصص مبلغ    ٢٠١١يف عام     )أ(  

 كأموال للرعاية عن طريق ميزانيـة        كازينا -روك  مس  مليون تنغ من صندوق    ٣٣٦,١ومبلغ  
   الرابع؛منتدى أستانا االقتصاديشركة املسامهة كازمونيغار واستخدمت هذه األموال لعقد 

، RB-033 برنامج مليون تنغ يف إطار      ٣٨٦، ُصرف مبلغ    ٢٠١٢ويف عام     )ب(  
نتدى أستانا   لتغطية اليوبيل اخلامس مل     كازينا -روك  مس من صندوق  مليون تنغ    ٤٧٤,٤ومبلغ  

  ؛االقتصادي
 مليون تنـغ  ٣٨٦، خصص مبلغ RB-033 لربنامج   ، ووفقاً ٢٠١٣ويف عام     )ج(  

 صـندوق  مليون تنغ مـن      ٦١٢,٤دس، وخصص مبلغ     السا منتدى أستانا االقتصادي  لعقد  
  . كأموال للرعاية كازينا-روك مس
 / كـانون األول   ٣١ويبني اجلدول أدنـاه البيانـات املاليـة للـسنة املنتهيـة يف                -١١

  . التنغياتآالف ب٢٠١٢ ديسمرب

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١ة يف البيانات املالية للسنة املنتهي    
  )بآالف التنغيات(

  
 / كانون األول٣١

  ٢٠١٢ديسمرب 
/ كانون األول٣١

  ٢٠١١ديسمرب 
  اإليرادات

٤٠٠ ٤٧٤   كازينا- مسروك صندوق
١٠٠ ٣٣٦  شركة كازمونيغار

٠٠٠ ٠٠٠٣٢ ٦٠  العضوية وأشكال الرعاية األخرى
١٠٠ ٤٠٠٣٦٨ ٥٣٤  اجملموع

  النفقات
٥٠٠ ٦٠٠٧ ١٠  تكاليف نقل املدعوين إىل أحداث املنتدى
٤٠٠ ١٠٠١٨ ٢٨  نفقات وإقامة املشاركني مدفوعي األجر
٤٧٠ ١٥٥٣٨ ٩٣  حفالت االستقبال والوجبات الرمسية

٠٠٠ ٠٠٠٥١ ٦٣ وسائط اإلعالم والتوعية
٤٩٥ ٨٨٩٤٢ ٥٨  اخلدمات املقدمة للمشاركني يف املنتدى
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 / كانون األول٣١

  ٢٠١٢ديسمرب 
/ كانون األول٣١

  ٢٠١١ديسمرب 
٧٠٠ ٢٠٠٥ ١٥ )G-Global(املسابقات يف إطار مشروع جي العاملي 

٤٢٧ ٥٠٠٤٠ ٤٣ م التقين للمنتدىالدع
١٠٠ ٠٠٠٧ ٨ تصوير األحداث وتسجيلها بالفيديو 

٠٠٠ ٥٠٠٩ ١٤  إعداد النشرات
١١٣ ٤٠٠٤١ ٥١ النفقات اإلدارية العامة
٢٦٣ ٦٣٥٧٥ ٨٦ االستعانة مبوظفي الدعم

٤٦٨ ٩٧٩٣٣٦ ٤٧٢  اجملموع
٦٣٢ ٤٢١٣١ ٦١  )بآالف التنغيات(إمجايل رأس املال 

  . دوالر٠,٠٠٦٥ تنغ واحد يعادل :مالحظة

  العالقات مع املنظمات الدولية األخرى    
  .ال توجد  -١٢

  املنشورات    
االستعراض االقتـصادي  ( Eurasian Economic Reviewتصدر اجلمعية جملة بعنوان   -١٣

، املسجلة من قبل جلنة اإلعـالم واحملفوظـات يف وزارة االتـصاالت             )األورويب اآلسيوي 
  .علومات يف كازاخستانوامل

  االتصال    
  :سيتوىل االتصال باألونكتاد  -١٤

  السيد مرات كارميساكوف
  "لعلماءقتصادي األورويب اآلسيوي لالنادي اال" رئيس مجعية

  64 17 70 7172 7 +: اهلاتف
  70196 7172 7 +: اجلوال

  m.karymsakov@mail.ru :الربيد اإللكتروين
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  العنوان    
  : هو"لعلماءقتصادي األورويب اآلسيوي لالنادي اال" مجعية عنوان  -١٥

“Eurasian Economic Club of Scientists” 
Association 
65 Temirkazyk Street 
Micro-District Chubary, Left Coast, Astana 

010001 Kazakhstan 

  701764 7172 7 +: اهلاتف
  12 66 111 701 7 +: الفاكس

  info@astanaforum.org: الربيد اإللكتروين
  http://eecsa.kz: املوقع الشبكي

  اللغات    
  .لغتا عمل اجلمعية مها الروسية واإلنكليزية  -١٦

        


