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 التجارة والتنمية مجلس
 الثانية والستونالدورة التنفيذية 

   2015كانون األول/ديسمرب   11-9جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 4البند 
    مسائل أخرى
مر  النظراا الرداخل   77تسمية المنظمات غير الحكومية ألغررا  المرا ة   

 للمجلس
 

 ديون والتنميةالمعنية بالطلب مقدا م  الشبكة األوروبية   
 

 مذكرة م  أمانة األونكتا   
 

 موجز 
تلّقت أمانة األونكتاد طلباً مـن البـبكة األويةيـة املةنيـة ةالـديون والتنميـة تلـتمن جميـ  مـن  لـن  

 الداخلي للمجلن.من النظام  77التجاية والتنمية إدياجها يف القائمة املنصوص عليها يف املادة 
وةةد اسـتةاا  املةلومـاا املقدةمـة، تـام األمانـة أنـ  هكـن، يانـاً كواجمقـة مكتـا  لـن التجـاية  

 (.7-)د43)أ( من مقاي اجمللن 12والتنمية، تصنيف املنظمة يف الفئة الةامة كقتضى أحكام الفقاة 
إجـااااا ةبـ ن البلـا املبـاي وقـد يـود اجمللـن أن يتيفـد يف دويتـ  التنفيديـة الوانيـة والسـت   
 إلي  أعاله.
 .وتاد يف ماجمق اده املدكاة مةلوماا تتةلق ةاملنظمة 
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 المرفق
 

 : معلومات أساسيةديون والتنميةالمعنية بالالشبكة األوروبية   
 

 لمحة تاريخية  
 
، واــــي  ــــبكة مـــــن 1989ت سســــت البــــبكة األويوةيــــة املةنيـــــة ةالــــديون والتنميــــة يف عـــــام  -1

ختفيـف عـاا الـديون وإ ـالي ا يكـ  الـدعوة إ  تةمـ  مـن أجـ   ةمنظماا اجملتمع املـد  األويوةيـ
علــى  يئــة ةيئــة سياســية أتاحــت اختــا  القــان املا ــي وســاعدا هتال ــا يف تســةيناا  املــاا الــدوا.

 يف عاا الديون.املبادية املتةلقة ةالبلدان الفقرية املوقلة ةالديون واملبادية املتةددة األطااف لتيفف
وكانـــت البـــبكة مـــن أوائـــ  منظمـــاا اجملتمـــع املـــد  الـــح  ـــايكت يف عمليـــة األمـــم املتحـــدة  -2

ةبـك  وييـق مـع األونكتـاد حيـم أسـهمت  وعملـت البـبكةللغايـة.  ةنبـبال تـزال و  ،لتموي  التنمية
لســـــيادي  علـــــى ســـــبي  املوـــــال يف جمايـــــق الـــــرباا الةامـــــ  جميمـــــا يتةلـــــق كبـــــاد  ا قـــــاا  واالقـــــ ا  ا

وتتموــ   ــاالا عمــ  البــبكة ا اليــة يف  آليــاا تســوية الــديون.عملــت مــؤخاا يف  ــال و  ،املســؤول 
الةدالــــة الضــــايبية و املســـاعدة ا يائيــــة الااليـــة، واالســــتوماياا الا ــــة، والـــديون والتمويــــ  املســـؤول، 

 وااوب يأس املال.
  

 األهداف والغايات  
 
امليـــــــة الااميـــــــة إ  ملقيـــــــق ا نصـــــــاف واملســـــــاواة، وملســـــــ  تســـــــهم البـــــــبكة يف ا هـــــــود الة -3

 ـــاالا خرب ـــا ةلـــق وتت االســـ اتيجياا والسياســـاا واملمايســـاا االقتصـــادية علـــى الصـــةيد الـــدوا.
 تامــي و ــع اســ اتيجيااو  ؛التمويــ  ا يــائي، مــع ال كيــز ةوجــ  خــاص علــى إلغــاا الــديونةالائيســية 

 ا اقتصادية وايكلية.ويسم سياسا ؛إ  القضاا على الفقا
  

 العضوية  
 
 .(1)أويوةياً  اً ةلد 20منظمة يف  46تضم  ن عضويتها الببكة ة تيفاتف -4

  
 الشبكة هيكل  

 
   تتكون الببكة من ايئت  لصنع القااي مها ا مةية الةامة واجمللن. -5

__________ 

ـــة التبـــيكية، الـــدايا ، ســـلوجمينيا، الســـويد،  (1)  إســـبانيا، أملانيـــا، أيالنـــدا، إيباليـــا، ةلجيكـــا، ةلغاييـــا، ةولنـــدا، ا مهويي
البمالية، الناويج، النمسا، انغاييـا،  وأيالنداسويساا، جمانسا، جمنلندا، لكسمربغ، اململكة املتحدة لربيبانيا الةظمى 

ـــــــــــــة ـــــــــــــى املوقـــــــــــــع البـــــــــــــبكي  اولنـــــــــــــدا. وهكـــــــــــــن االطـــــــــــــال  علـــــــــــــى قائمـــــــــــــة كامل  ةاملنظمـــــــــــــاا األعضـــــــــــــاا عل
http://www.eurodad.org/sites/members  (.2015أيلول/سبتمرب  24)ةياناا مستيفلصة يف 
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حزياان/يونيـــ  للمســـاعدة وتةقـــد ا مةيـــة الةامـــة مـــاة يف الســـنة علـــى األقـــ  يف أياي/مـــايو أو  -6
أعضــاا اجمللــن  وقــت انةقاداــاوينتيفــا األعضــاا  .وإداية البــبكة علــى ملديــد التوجــ  االســ اتيجي

و موعـــــاا األعضـــــاا ا ـــــدد ويقـــــاون التقـــــاييا املاليـــــة وامليزانيـــــاا ويناقبـــــون البـــــ  االســـــ اتيجية 
وســـتةقد ا مةيـــة  ،2015ويواجمقـــون عليهـــا. وعقـــدا آخـــا كةيـــة عامـــة يف كوةنهـــا ن يف أياي/مـــايو 

 .2016الةامة املقبلة يف ةاوكس  يف أياي/مايو أو حزياان/يوني  
ويتــ لف  أيةــع مــااا يف الســنة. أعضــا ه عمومــاً  جيتمــعو  علــى عمــ  املنظمــةاجمللــن ويبــاف  -7

ملــــدة يــــال  هم ا مةيــــة الةامــــة نتيفــــبتو  عضــــواً وتــــايون مــــن املنظمــــاا األعضــــاا. 11اجمللــــن مــــن 
ويقـــدم اجمللـــن التوجيـــ  إ  املـــووف  ةبـــ ن مضـــمون ةانـــامج البـــبكة وأولويا ـــا وطاائقهـــا  ســـنواا.

 ا داية املالية وإعداد التقاييا املالية. مس لحإ اجمة إ  
 وتاد أدناه قائمة ةاألعضاا ا الي  للمجلن  -8

 ؛، الناويجايئة الكنيسة الناوجيية لإل اية، كجيتي  أةيلدسنن 
 إيفا ةويدوس، دمي( نت DemNetانغاييا ،)؛ 
  ،؛ياةبة املةونة املسيحية، اململكة املتحدةاالتصال،  يمووفقسم جيين ةااون، يئيسة 
 كا،  لوةولينجريي  اسالجم (Glopolisا مهويية التبيكية ،)؛ 
 ؛ةلجيكا ،أنبونيو  امبيين، أم  الزانة، املاكز الوطين للتةاون ا يائي 
 ؛، الناويجونيف الدي مايين ايمسيت،  بكة الةدالة 
 ،؛التحالف السويساي ملنظماا التنمية )ملالف ا نوب(، سويساا ماي  اريكينااا 
  ،؛، اململكة املتحدةأوكسفام اململكة املتحدةأليسون اولدي 
  ،؛، اململكة املتحدةمنظمة املةونة الدوليةآنا توماس 
 ( جمريا جمريتسيما، ةو  إندزBoth Endsاولندا ،)  . 

  
 المالية  

 
املفو ـية األويوةيـة يف املائـة( واملـنا املقدمـة مـن  14يسـوم األعضـاا ) اـيمصادي ا يااداا  -9
يف املائــة( واملــنا املقدمــة مــن املؤسســاا الا ــة  11يف املائــة( واملــنا املقدمــة مــن ا كومــاا ) 25)
يف املائــــة(،  20)األخــــام يف املائــــة( واملــــنا املقدمــــة مــــن  ــــبكاا املنظمــــاا  ــــري ا كوميــــة  29)

كقيــاس تقــاه ا مةيــة الةامــة، ةنــاا علــى  وملــدد ا ــ اكاا الةضــوية. يف املائــة( 1ويســوم الــدماا )
 ك  عضو. ة الدعوة الا ةميزانية 
 2014كـــانون األول/ديســـمرب   31ســـنة املنتهيـــة يف لل وتظهـــا ا ســـاةاا الســـنوية املااجةـــة للبـــبكة -10

 .يويو 89 333.45وأيةاحًا قدياا يويو  1 243 400.79ةيانًا ةامليزانية  موع  
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   2014و 2013و 2012ديون والتنمية: المعنية بالالشبكة األوروبية   
 )ةاليويو(

 
 )ةاليويو(2012 )ةاليويو(2013 )ةاليويو(2014 النفقاا

 815 346 905 566 966 729 مووفو الربنامج
 635 103 664 81 158 75 املنبوياا والنواتج

 333 4 191 38 665 7 االجتماعاا والباكاادعم 
 803 47 467 128 749 67 السفا

 541 31 021 58 524 80 لوازم املباييع وخدما ا
 127 534 248 873 061 961 النفقات التشغيلية -المجموع الفرع  

 445 41 890 82 605 96 التنسيق واملووفون ا داييون
 556 43 692 48 712 82 والدمااتكاليف املةداا والتبغي  

 986 79 431 201 077 181 النفقات اإل ارية -المجموع الفرع  
    113 614 679 074 1 139 142 1 المجموع الكل 

 العالقات مع المنظمات الدولية األخرى  
 
االقتصـادي ال تتمتع البـبكة األويوةيـة املةنيـة ةالـديون والتنميـة كاكـز استبـايي لـدم اجمللـن  -11

 واالجتماعي.
  

 المنشورات  
 
 Developmentالتمويــ  ا يــائي )ي ــد  اــي ، أســبوع كــ تصــدي البــبكة يســالة إخباييــة   -12

Finance Watch)،  .كيةهــا علــى املوقــع ا لكــ و   نبــاوتوعــدة تقــاييا  ويــة وويقــاا إحاطــة مــوجزة
 .(www.eurodad.orgللببكة )

  
 جهة االتصال  

 
 ستتو  ا هة التالية االتصال ةاألونكتاد  -13

Bodo Ellmers 

Policy and Advocacy Manager 

E-mail: bellmers@eurodad.org 

Tel: 32 2 894 4651 
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 العنوان  
 
 يوجد املقا على الةنوان التاا  -14

European Network on Debt and Development 

18–26, rue d'Edimbourg 

1050 Ixelles, Belgium 

Tel: 32 2 894 4640 

Fax: 32 2 791 9809 

E-mail: assistant@eurodad.org 

www.eurodad.org 

  
 اللغة  

 
 لغاا عم  الببكة اي ا نكليزية والفانسية وا سبانية. -15

 


