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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التنفيذية الستون

   ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ١٢-١٠جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت  ٤ البند

  مسائل أخرى

مـن النظـام     ٧٧ ض املـادة  تسمية املنظمات غري احلكومية ألغـرا         
  للمجلس  الداخلي

    الدميقراطية والتكنولوجيامركزالطلب املقدم من     

  مذكِّرة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
لـتمس فيـه    ي مركز الدميقراطية والتكنولوجيـا    من   تلقّت أمانة األونكتاد طلباً     

مـن النظـام    ٧٧ يها يف املادة يف القائمة املنصوص علجملس التجارة والتنمية إدراجه من
  .الداخلي للمجلس

وبعد استعراض املعلومات املقدمة، ترى األمانة أن من املمكن، رهنـاً مبوافقـة               
 مبقتضى أحكـام    اصةيف الفئة اخل   مركز الدميقراطية والتكنولوجيا  مكتب اجمللس، تصنيف    

  .)سابعاً(٤٣ من مقرر اجمللس) ب(١٢ الفقرة
تخذ يف دورته التنفيذية الستني إجراء بشأن الطلب املـشار          وقد يود اجمللس أن ي      

  .أعاله إليه
  .ركز الدميقراطية والتكنولوجياومرفق هبذه املذكرة معلومات متعلقة مب  
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  املرفق

  مركز الدميقراطية والتكنولوجيامعلومات أساسية عن     

  التاريخ والنطاق    
قـانون التكنولوجيـا    ن اخلرباء يف     على أيدي ثلة م    ١٩٩٤تأسست املنظمة يف عام       -١

 كانوا معترضني على تطبيق قانون االستعانة باالتصاالت ألغراض إنفاذ القـانون            وسياساهتا
   .على اإلنترنت

ويشمل نطاق عمل املركز جمموعة واسعة من األنشطة، ومن بينها محاية اإلنترنـت               -٢
بيان حدود تفتـيش احملتـوى      تعليمات التصميم؛ والطعن يف قانون آداب االتصاالت؛ و       من  

الضمين؛ وتشجيع حوكمة اإلنترنت بأسلوب شامل جلهات معنية متعددة؛ ودمـج معـايري             
حقوق اإلنسان يف السياسة العاملية اخلاصة باإلنترنت؛ والنضال من أجل أن تكون اإلنترنت             

   .وسيلة مبتِكرة وحمايدة؛ والدعوة إىل إصالح الرقابة احلكومية

  دافالغايات واأله    
مركز الدميقراطية والتكنولوجيا منظمة حبوث ودعاية ال هتدف إىل الـربح وتـوفر               -٣

ومتد اجلسور بني جمتمع الـسياسات وجمتمـع         خربات يف جمال قانون التكنولوجيا وسياساهتا     
وتدعم املنظمة حتقيق نواتج سياساتية حتمي حقوق اإلنسان وحتفظ انفتاح اإلنترنت           . التقنيات

ويعمل املركز، بصفته منظمة ال هتدف إىل الربح، على صـون طـابع             . ريتهاوابتكارها وح 
وهـي تـدعم القـوانني    . اإلنترنت املتمثل يف متكني املستعمل وعلى تشجيع حرية التعـبري      

وسياسات الشركات واألدوات التكنولوجية اليت حتمي خصوصية مستعملي اإلنترنت وتدعو          
وللمركز مكاتب يف واشنطن    .  على الرقابة احلكومية   إىل تشديد الضوابط القانونية املفروضة    

العاصمة وسان فرانسيسكو وكاليفورنيا ولندن وبروكسل وهو يعمل بأسلوب شامل داخل           
القطاعات والطيف السياسي يف سبيل إجياد حلول ملموسة وحتترم حقوق اإلنسان للمشاكل            

  .لحة املتعلقة بسياسات اإلنترنتامل
يف اً  قيادياً  أي منذ نشأة اإلنترنت، أدى املركز دور      اً،   عام ٢٠وعلى مدى أكثر من       -٤

اً بلورة السياسات واملمارسات والقواعد اليت مكنت األفراد من استخدام اإلنترنت استخدام          
ويستغل املركز اخلـربات القانونيـة      . فعاالً كمتحدثني وأصحاب مشاريع ومواطنني نشطني     

اء التحالفات يف عمله مع املؤسسات احمللية والعامليـة         والتقنية والقيادة املدروسة ومهارات بن    
وهو . املعنية بوضع السياسات ومع املنظمني وهيئات سن املعايري ومنظمات احلوكمة واحملاكم          
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ويشمل عمل  . على املسائل القانونية الناشئة واملستجدات التكنولوجية     اً  يقدم حتاليل معمقة رد   
. ملفتوحة، مبا يف ذلك عن طريق هيئات األمم املتحـدة         الرد على االستشارات ا   اً  املركز أيض 

وعالوة على ذلك، يدعو املركز إىل عقد االجتماعات بشأن القـضايا األساسـية املتعلقـة               
وبواسطة األفرقة العاملة والرسائل اجلماعية ومناقشات املوائد املستديرة،        . بسياسات اإلنترنت 

أي احلكومة واألوساط األكادمييـة     : عام واخلاص جيمع املركز اجلهات املعنية من القطاعني ال      
 وشـامالً اً  تعاونياً  ويتبع املركز يف صنع السياسات هنج     . والدعاة والصناعة وجمتمع التقنيات   

للجميع، تتقاسم يف إطاره اجلهات املعنية من شىت القطاعات املعلومات واألفكـار بانفتـاح             
   .قصد تقدمي حلول فعالة

  العضوية    
قراطية والتكنولوجيا ليس منظمة قائمة على العضوية، وليس فيـه مـن            مركز الدمي   -٥
   .أعضاء مث

  اهليكل التنظيمي    
يشمل الرقابة  اً  أساسياً  رقابياً  ويؤدي اجمللس دور  . يدبر جملس اإلدارة شؤون املنظمة      -٦

ـ   ) املوافقة على امليزانية ومراجعة احلسابات ومراقبة االستثمارات      (املالية   اجمي والـدعم الربن
ويتخـذ  . واملسامهة يف التخطيط االستراتيجي ويف تنفيذ املهام وتقييم أداء املدير التنفيـذي           

. اجمللس قراراته بتصويت أغلبية األعضاء احلاضرين يف اجتماع للمجلس مكتمـل النـصاب            
وُيعّرف النصاب يف اللوائح بأنه نصف جمموع عدد األعضاء يف اجمللس، على أال يقل يف كل                

ويدير العمليات اليومية كبار موظفي املنظمة مبـن فـيهم الـرئيس            .  عن عضوين  األحوال
  .ومديرو املشاريع

وتتوىل جلنة الترشيحات تعيني املرشحني املمكـنني       . ويتألف اجمللس من مثانية أعضاء      -٧
وتدوم والية أعضاء اجمللـس     . للعمل داخل اجمللس، ويصوت بقية أعضاء اجمللس للمرشحني       

  . سنواتثالث اً عموم
. مجيع أعضاء اجمللـس   اً  وجيتمع اجمللس كل ثالثة أشهر وحيضر اجتماعاته عموم         - ٨

 يف مقـر املكتـب يف       ٢٠١٤وسيعقد اجتماع اجمللس املقبلُ يف أوائل خريـف عـام           
  .العاصمة  واشنطن
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  املوارد املالية    
  : ما يلي٢٠١٢مشلت مصادر متويل املركز يف عام   -٩

 ,Adobe, Drophox, Intuit, Microsoft): يف املائة٦,٧(الربجميات واخلدمات   )أ(  

Salesforce.com , Verisign؛  
 ,Amazon, American Express, eBay): يف املائة١٢,٧(ة اإللكترونية التجار  )ب(  

Facebook, Google, Linked in, Mozilla, Shopkick, Wal-Mart Stores, Yahoo! Inc.؛  
 ,Datran Media, IMS Health, Intelius): يف املائة١,٦(خدمات املعلومات   )ج(  

LexisNexis, Nielsen, Palantir and Rapleaf؛  
رابطة مستهلكي املنتجات اإللكترونية،    ):  يف املائة  ١,٧(املنظمات الصناعية     )د(  

 الوطنية للتلفزيون اخلطي   رابطة الربجميات الترفيهية، حتالف برجميات األعمال التجارية، الرابطة       
  واالتصاالت من بعد؛

-AOL, AT&T, Comcast, T):  يف املائة٤,٩(مقدمو خدمات االتصاالت   )ه(  

Mobile, Time Warner Cable, Verizon؛  
 Hewlett-Packard, Intel): يف املائة٤,٥(شركات صنع املعدات احلاسوبية   )و(  

Corporation, Nokia, Pitney Bowes, Qualcomm, RIM؛  
   يف املائة؛١١,٣: اعتمادات مركز الدميقراطية والتكنولوجيا  )ز(  
   يف املائة؛٨,٤: Drawdownمحلة   )ح(  
مؤسـسة  ):  يف املائـة   ٣٣,٥(املؤسسات واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح         )ط(  
 جمال   مبادرة الشبكة العاملية، مؤسسة التثقيف يف      رنيا للرعاية الصحية، مؤسسة فورد،    كاليفو

 مؤسسات اجملتمـع املفتـوح، منظمـة        -اإلنترنت، مؤسسة ماركل، معهد اجملتمع املفتوح       
  مشاريع اخلصوصية؛

  صندوق رون بليسري؛):  يف املائة١,٤٥(صناديق الزماالت   )ي(  
   يف املائة؛١١: مأدبة العشاء السنوية  )ك(  
لية املختلطـة؛  ؛ احلملة الفدراAcademy Healthمنظمة :  املتبقية٢,٣نسبة   )ل(  

 Union Square؛Manatt, Phelps and Phillips, LLP اهلبات الفرديـة والفوائـد واألربـاح؛   

Ventures.  



TD/B/EX(60)/R.1 

5 GE.14-17642 

 ،٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١بيان األنشطة والتغري يف صايف األصول للسنة املنتهية يف 
     ٢٠١١مع ملخص املعلومات املالية لعام 

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  ٢٠١١  ٢٠١٢  

  اإليرادات
 ٢٤٢ ٩٦٢ ٣ ٨٠٩ ٢٢٠ ٤  املنح والتربعات

 ٨٠٣ ٠٧٧ ١ ١٩٩ ٨٦  املبالغ املمنوحة من الودائع القضائية غري املصروفة
 ٨٣٣ ٨٦ ١١٥ ٩٢  العقود

 ٦٦٨ ٧ ٦٦٣ ٧  الفوائد واألرباح
 ٧٧٨ ٣ ٦٤٥ ٥  إيرادات أخرى

 - -  صايف األصول املخلصة من قيود اجلهات املاحنة
 ٣٢٤ ١٣٨ ٥ ٤٣١ ٤١٢ ٤  إليراداتجمموع ا

    املصروفات
    :اخلدمات الربناجمية

 ٦٩١ ٩ ٣٢٨  محلة مستقبل مركز الدميقراطية والتكنولوجيا
 ٩٨٧ ٣٥ ٤٠٤ ١٤٥  االتصاالت
 ٣٨٥ ٣٦٩ ٩٢٠ ٣٧٧  اخلصوصية

 ٣٩٥ ٦١١ ٩٧٤ ٧٠٩  التعديل الرابع
 ٢٤٢ ٤٤٣ ٤٠٣ ٥٧٨  سياسة خصوصية املعلومات الصحية

 ٦٦٥ ١٤١ ٦١٩ ١٨٠  إلنترنتحياد ا
 ٤٧٣ ١٩٦ ٠٣٣ ٢٢١  التعديل األول

 ٢٢٢ ٣٦٠ ٠٤٥ ٧٩٠  حقوق اإلنسان الدولية
 ٤٨٨ ١٠٤ ٩٨٩ ٣٠  مبادرة الشبكة العاملية

 ٢٨٥ ٨٦ ١٨٨ ٥٧  مؤسسة التثقيف يف جمال اإلنترنت
 ٧٠٦ ٢٥٧ ٤٢٨ ٢٦٧  حق التأليف والنشر

 ٩٨٦ ١٥ ٩٧٥ ١  املعايري
 ٢٥٤ ١٧١-  "ماركل"كفاءة 

 ٧٧٩ ٨٠٣ ٢ ٣٠٦ ٣٦١ ٣  جمموع اخلدمات الربناجمية
    خدمات الدعم

 ٠٥٠ ٤٩٨ ٣٨٩ ٤٦٣  اإلدارة والشؤون العامة
 ٦٢٧ ٥٢٥ ٧٣٦ ٥١٤  تعبئة األموال

 ٦٧٧ ٠٢٣ ١ ١٢٥ ٩٧٨  جمموع خدمات الدعم
 ٤٥٦ ٨٢٧ ٣ ٤٣١ ٣٣٩ ٤  جمموع املصروفات
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  العالقات باملنظمات الدولية األخرى    
 . عالقات عمل مع منظمات دولية أخرىملركز الدميقراطية والتكنولوجياليس   -١٠

  املنشورات    
  :أصدر مركز الدميقراطية والتكنولوجيا املنشورات والنشرات الصحفية التالية  -١١

 (a) The importance of Internet neutrality to protecting human rights online, 
1 October 2013, available at https://cdt.org/files/pdfs/internet-neutrality-human-rights.pdf 
(accessed 30 September 2014); 

 (b) Systematic government access to personal data: A comparative analysis, 
13 November 2013, available at https://www.cdt.org/files/pdfs/govaccess2013/government-
access-to-data-comparative-analysis.pdf (accessed 30 September 2014); 

 (c) Press releases, available at https://cdt.org/press-events/ (accessed 
30 September 2014). 

  االتصال    
   :دسيتوىل االتصال باألونكتا  -١٢

  ماثيو شريز، ممثل ومديرالسيد 
  ملية لإلنترنت وحقوق اإلنسانمشروع السياسة العا

 9800 637 202 1 :رقم اهلاتف
  0698 637 202 1: رقم اهلاتف

  mshears@cdt.org: عنوان الربيد اإللكتروين

  العنوان     
  :املقر والعنوان القانوين املسجل والعنوان الربيدي  -١٣

Center for Democracy and Technology 
1634 Street NW 1100 
Washington, D.C. 20006 
United States of America 

  اللغات    
  .ةهي اإلنكليزينظمة لغة عمل امل  -١٤

        


