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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
 ونتسالدورة احلادية وال

   ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٢٦-١٥جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقّت) ج(١٥البند 

 الداخلي   من النظام  ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة           
  للمجلس

  طلب مقدَّم من شبكة تعزيز االقتصاد االجتماعي التضامين عرب القارات    

  مذكِّرة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
تلقّت أمانة األونكتاد طلباً من شبكة تعزيز االقتصاد االجتمـاعي التـضامين عـرب                

 )Réseau Intercontinental de Promotion de l’Économie Sociale Solidaire(القـارات  
 من  ٧٧ تلتمس فيه من جملس التجارة والتنمية إدراجها يف القائمة املنصوص عليها يف املادة            

  .النظام الداخلي للمجلس
وبعد استعراض املعلومات املقدَّمة، ترى األمانة أنه ميكن، رهناً مبوافقة مكتـب              

يف  االجتماعي التضامين عرب القـارات       شبكة تعزيز االقتصاد  جملس التجارة والتنمية، تصنيف     
  ).٧-د(٤٣من مقرر اجمللس ) أ(١٢الفئة العامة مبقتضى أحكام الفقرة 

  .وقد يوّد اجمللس أن يّتخذ يف دورته احلادية والستني إجراًء بشأن الطلب املذكور أعاله  

ـ    وترد يف مرفق هذه املذكرة املعلومات املتعلِّقة           اعي بشبكة تعزيز االقتصاد االجتم
  .التضامين عرب القارات
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  املرفق 

  القارات معلومات أساسية عن شبكة تعزيز االقتصاد االجتماعي التضامين عرب    

  حملة تارخيية    
 ألول مـرة    )الشبكة(شبكة تعزيز االقتصاد االجتماعي التضامين عرب القارات        ُسجِّلت    -١

/  ويف آذار  .٢٠٠٤ينـاير   /بوصفها منظمة غري رحبية يف كيبيك، كندا، يف كـانون الثـاين           
سنتني، مع  للشبكة بالتناوب كل    التنسيق العام   أن جيري   ، ارتأى جملس اإلدارة     ٢٠٠٨ مارس

ولذا، فقد تولـت شـبكة      .  يف منصب املنسق التنفيذي    مشال الكرة األرضية وجنوهبا   تناوب  
ـ        تعزيز االقتصاد االجتماعي التضامين     يف  سيق العـام   يف أمريكا الالتينية والكارييب مهمـة التن

   .٢٠١٢ مث شبكة آسيا عام ٢٠١٠، وأعقبتها شبكة أمريكا الشمالية عام ٢٠٠٨ عام
تربط بني شبكات لالقتصاد االجتماعي التضامين      لقارات  لعابرة  شبكة  هي  والشبكة    -٢

شبكات قاريـة   تضم  لشبكات،  جامعة  املنظمة، باعتبارها شبكة    هذه   و .العامليف شىت أحناء    
وتنظم الشبكة منتديات عاملية كل أربع سـنوات،        . كات وطنية وقطاعية  بدورها شب تشمل  

وقد ُعقدت اجتماعات دولية يف كل      . كما أهنا حلقة وصل للتعلم والتعاون وتبادل املعلومات       
  ).٢٠٠٩(، ولكسمربغ )٢٠٠٥(، وداكار )٢٠٠١(، وكيبيك )١٩٩٧(من ليما 

  الغايات واألهداف    
  :تلتزم الشبكة مبا يلي  -٣

لتشجيع االقتـصاد االجتمـاعي     دعم إنشاء وتعزيز شبكات وطنية وقارية         )أ(  
  ؛وعرب القاراتعلى مستوى القارة التضامين وترابطه 

إىل تنميـة القـدرات اإلداريـة       عمليات التبادل الرامية    ودمات  تيسري اخل   )ب(  
  ؛لقاراتوعرب اعلى مستوى القارة يف جمال االقتصاد االجتماعي التضامين لألطراف الفاعلة 

التأثري يف املنظمات العامة متعددة األطراف ومنظمات اجملتمع املدين الدولية            )ج(  
  العامل؛يف شىت أحناء من أجل تعزيز االقتصاد االجتماعي التضامين 

املسامهة يف االعتراف االجتماعي والسياسي باالقتصاد االجتماعي التضامين          )د(  
  ف االجتماعي والتنمية؛باعتباره استراتيجية مستدامة لإلنصا

عيار التناوب بني الـشمال     مع عدم اإلخالل مب   تشجيع املناسبات الدورية،      )ه(  
 يف  احلركة الدولية لالقتصاد االجتماعي التضامين    أعمال  واجلنوب، لالجتماع من أجل حتليل      

  ؛هذه األعمال وتقييمهاشىت أحناء العامل وعرض 
  .ملادية لتحقيق أهدافها املؤسسيةحشد املوارد البشرية واملالية وا  )و(  
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  األعضاء    
تشمل عضوية الشبكة شبكات وطنية وقارية إىل جانب شبكات قطاعيـة دوليـة،               -٤

الشبكة وحتترم  انضمت إىل   تعمل يف جماالت شىت من جماالت االقتصاد االجتماعي التضامين،          
  .ميثاقها ولوائحها احلالية

تضامن اآلسيوي، والشبكة األفريقية لالقتـصاد      وتتألف املنظمة من ائتالف اقتصاد ال       -٥
، وشـبكات تعزيـز   (Réseau africain d'économie sociale et solidaire)االجتماعي والتضامين 

  .االقتصاد االجتماعي التضامين يف كل من أوروبا، وأمريكا الالتينية والكارييب، وأمريكا الشمالية
إىل هيئة التنـسيق القاريـة      ات الوطنية والقارية    طلبات االنضمام اخلطية من الشبك    ترد  و  -٦

ويتلقى جملس  . تقارير دورية عن العنصرية   تقوم باستعراضها، وترفع إىل جملس اإلدارة       املختصة اليت   
  .اإلدارة طلبات االنضمام اخلطية الواردة من الشبكات القطاعية الدولية مث يقوم باستعراضها

االئتالف هو املركز اآلسيوي لتعزيز مسؤوليات      . ائتالف اقتصاد التضامن اآلسيوي     -٧
 شبكة وطنية   ١٨يضم  هو  و. رحيمأصحاب املصلحة يف التعاون على إنشاء اقتصاد للتضامن         

القاريـة  /املؤسسات األعضاء يف الشبكات اإلقليميـة     وتغطي  .  بلداً يف آسيا   ٢١وقارية من   
 ، ليـشيت  -تيمـور   و ،تايلنـد و ،بوتانو ،بنغالديشو ،باكستانو ،إندونيسيا: البلدان التالية 

 ،الـصني و ،سنغافورةو ،سري النكا و ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية   و ،مجهورية كوريا و
 ،ميامنـار و ،منغوليـا و ،ماليزياو ،كمبودياو ،فييت نام و ،الفلبنيومقاطعة تايوان الصينية، و   

  .اليابانو ،اهلندو ،نيبالو
  :ائتالف اقتصاد التضامن اآلسيويها اليت يضموفيما يلي الشبكات الوطنية   -٨

  ؛Alliance of Philippine Partners in Enterprise Development, Inc  )أ(  
  ؛Association of Social Entrepreneurs in Indonesia  )ب(  
  ؛Bina Swadaya Foundation  )ج(  
  ؛Centre for Social Entrepreneurship, Binary University  )د(  
  ؛Credit Union Promotion Centre  )ه(  
  ؛)الصني (Hong Kong Chamber of Social Enterprises  )و(  
  ؛Sam Ratulangi University  )ز(  
  ؛University of Malaysia, Kelantan  )ح(  
  ؛Yayasan Kajian Dan Pembangunan Masyarakat  )ط(  
  .Yayasan Sejahtera  )ي(  
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  :ائتالف اقتصاد التضامن اآلسيويها اليت يضملقارية ا/وفيما يلي الشبكات اإلقليمية  -٩
  ؛China and Beyond Network  )أ(  
  ؛The Common Wealth Network for People-Centred Development  )ب(  
  ؛Coalition of Socially Responsible Small and Medium Enterprises in Asia  )ج(  
  ؛Ethnos Asia  )د(  
  ؛Family Capital Centre  )ه(  
  ؛Global Citizens for Sustainable Development  )و(  
  ؛Pacific Asia Resource Centre  )ز(  
  .World Fair Trade Organization-Asia  )ح(  

 Réseau africain d'économie)الشبكة األفريقية لالقتصاد االجتماعي والتضامين   -١٠

sociale et solidaire) .   بشأن املعلومات  وتقاسم   للحوار وتبادل     ساحة هيالشبكة األفريقية
 تيسريإىل  وهي هتدف أيضاً    .  بلداً ١٤  للشبكات الوطنية   بني ا االقتصاد االجتماعي التضامين    

.  بني احلكومات واملنظمات األفريقية والدولية     القتصاد االجتماعي التضامين  الدعوة إىل إقامة ا   
 ،توغـو : جتماعي التضامين للبلـدان التاليـة     وتشمل الشبكة األفريقية شبكات االقتصاد اال     

 ، ومـايل  ، وكـوت ديفـوار    ، وغابون ، والسنغال ، ومجهورية الكونغو الدميقراطية   ،وتونس
  . والنيجر، وموريشيوس،واملغرب

  :الشبكة األفريقية لالقتصاد االجتماعي والتضامينها اليت تضموفيما يلي الشبكات الوطنية   -١١
  ؛"اعت جنبلةتامج"مجعية . اجلزائر  )أ(  
  ؛Groupe Béninois d’Économie Sociale et Solidaire. بنن  )ب(  
 Réseau National de la Promotion d’Économie Sociale et. بوركينا فاسو  )ج(  

Solidaire؛  
  ؛Réseau d’Économie Sociale et Solidaire du Cameroun .الكامريون  )د(  
  ؛Réseau Ivoirien d’Économie Sociale et Solidaire .كوت ديفوار  )ه(  
 Réseau des Acteurs du Kasai pour une. مجهورية الكونغو الدميقراطيـة   )و(  

Économie Sociale et Solidaire؛  
  ؛Mutuelle de Santé du Gabon. غابون  )ز(  
  ؛Mauritius Cooperatives Saving and Credit League. موريشيوس  )ح(  
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 Réseau National d’Appui à la Promotion d’Économie Sociale et.مـايل   )ط(  

Solidaire؛  
  ية لالقتصاد االجتماعي والتضامين؛الشبكة املغرب. املغرب  )ي(  
 Organisation Nigérienne pour la Promotion de l’Hydraulique et.النيجر  )ك(  

de Développement à la Base؛  
  ؛Groupe Sénégalais d’Économie Sociale et Solidaire. السنغال  )ل(  
  ؛Réseau Togolais d’Économie Sociale et Solidaire. توغو  )م(  
  .التعاونية الوطنية للتعليم بتونس واالحتاد الوطين للتعاونيات التونسية. تونس  )ن(  

 تتـألف شـبكة     . يف أوروبـا   تعزيـز االقتـصاد االجتمـاعي التـضامين       شبكة    -١٢
 يف أوروبا من جمموعة من الشبكات القطاعيـة يف إطـار            االجتماعي التضامين  االقتصاد تعزيز

Inter-réseau Européen des Initiatives Éthiques et Solidairesاألقـاليم  جتمُّع لشبكات من  و
  .RIPESS Europe Territorialالوطنية ُيعرف باسم 

  :د االجتماعي التضامين يف أوروباوفيما يلي الشبكات الوطنية واإلقليمية لتعزيز االقتصا  -١٣
  ؛Solidarische Ökonomie. النمسا  )أ(  
ــا  )ب(   ــدد  (Emes International Research Network. بلجيك ــضو متع ع

؛ Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises؛ وGroupe Terre؛ و)*الوظـائف 
  ؛Vlaamse Ondersteuning voor de Sociale Economieو

 Agence de Développement et de Promotion de l’Economie. فرنـسا   )ج(  

Solidaire en Midi-Pyrénées؛ وAgence Provençale pour une Économie Alternative et 

Solidaire؛ وComité National de Liaison des Régies de Quartier) ؛ *)عضو متعدد الوظائف
عضو  (Inter-réseau Européen des Initiatives Éthiques et Solidaires؛ Énergie Alternativeو

 Réseau Interuniversitaire de؛ وMouvement de l’Économie Solidaire؛ و*)متعدد الوظائف

l’économie sociale et solidaire)   ؛ و*)عضو متعـدد الوظـائفRéseau des Collectivités 

Territoriales pour une Économie Solidaire؛ وRéseau Urbain-Rural: Générer des 

Échanges Nouveaux entre Citoyens)    ؛ و*)عـضو متعـدد الوظـائفUnion Féderale 

d’Intervention des Structures Culturelles؛  
  ؛Rete de Economia Solidale. إيطاليا  )د(  

__________ 

العضو متعدد الوظائف ليس إقليمياً وال قطاعياً، بل منظمة معنية بعدة قطاعات أو منظمة تضم أصـحاب                   *  
 .مصلحة متعددين
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ــسمربغ  )ه(   ــبكة Institut Européen pour l’Économie Solidaire .لك  وش
Objectif Plein Emploi؛  

  ؛Animar-Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local. الربتغال  )و(  
  ؛Centrul de Resurse pentru Initiative Etice si Solidare. رومانيا  )ز(  
 Red de Redesو؛ Cooperativa Regional de Economía Solidaria. إسبانيا  )ح(  

de Economía Alternativa y Solidariaو Xarxa d’Economia Solidaria؛  
  ؛Chambre de l’économie sociale et solidaire, Après-Genève. سويسرا  )ط(  
 International Association of Investors in the Social: على الصعيد الدويل  )ي(  

Economy ) عضو متعدد الوظائف(*؛ وP’actes Européens) عضو متعدد الوظائف.(*  
 ٧ يف أمريكا الالتينيـة والكـارييب        تعزيز االقتصاد االجتماعي التضامين   وتضم شبكة     -١٤

 منظمات على الصعيد دون     ١٠ و  شبكات على صعيد أمريكا الالتينية،     ٣ و شبكات وطنية، 
 ،نـتني األرج: هي بلداً من بلدان املنطقة،      ١٢وهلا حضور يف    . الوطين أو الوطين أو القاري    

 ، وشيلي ، وبريو ،املتعددة القوميات  بوليفيا ودولة   ، وبنما ، والربازيل ، وأوروغواي ،وإكوادور
  . واملكسيك، وكولومبيا، وكوبا،البوليفارية فرتويالومجهورية 

تعزيز االقتصاد االجتماعي   شبكة  اليت تضمها   وفيما يلي الشبكات الوطنية واإلقليمية        -١٥
  :ينية والكارييب يف أمريكا الالتالتضامين

 Instituto para el Comercio Equitativo y el Consumo. األرجنــتني  )أ(  

Responsableو؛ Comité de Movilización Buenos Aires del Foro Social Mundial en Argentina ؛
  ؛Red Latinoamericana de Socioeconomía Solidariaو؛ Asociación Emprender Mendozaو

 Movimiento de Economía Solidaria).  املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا   )ب(  

y Comercio Justo de Bolivia؛  
  ؛Fórum Brasileiro de Economia Solidária. الربازيل  )ج(  
  ؛Red de Economía Solidaria de Santiago. شيلي  )د(  
 Consejo Nacional de Economía Solidaria del Valle del. كولومبيـا   )ه(  

Caucaو؛ Mesa Nacional de Trabajo Cooperativo y Solidario؛  
  ؛Centro de Investigaciones dela Economía Mundial. كوبا  )و(  
  ؛Grupo Salinas. إكوادور  )ز(  
  ؛Comercio Justo México و؛Espacio ECOSOL México. املكسيك  )ح(  
  ؛Instituto Cooperativo Interamericano. بنما  )ط(  
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  ؛Grupo Red de Economía Solidaria del Perú. بريو  )ي(  
  ؛Comercio Justo Uruguay. أوروغواي  )ك(  
 Equipo de Formación, Información y).  البوليفارية-مجهورية (فرتويال   )ل(  

Publicaciones؛  
 Mesa de Coordinación Latinoamericana de. شبكات أمريكا الالتينيـة   )م(  

Comercio Justo؛ وRegional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores 

de la Alimentación؛ وCoordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños 

Productores de Comercio Justo.  
تضم شـبكة تعزيـز     . اليةشبكة تعزيز االقتصاد االجتماعي التضامين يف أمريكا الشم         -١٦

 the Canadian: هـي الشمالية أربع شبكات وطنيـة،  االقتصاد االجتماعي التضامين يف أمريكا 

Community Economic Development Networkو ،Chantier de l’économie sociale du Québec ،
  .the United States Solidarity Economy Network، وGroupe d’économie solidaire du Québecو

  اهليكل التنظيمي    
إىل اهليكل  ) الشبكة(تستند شبكة تعزيز االقتصاد االجتماعي التضامين عرب القارات           -١٧

  :التايلالتنظيمي 
هي أعلى سلطة يف الشبكة الدولية، وتتألف من        و ،اجلمعية العابرة للقارات    )أ(  

بدعوة من  اجلمعية  ُتعقد  و. كل قارة يف  يف الشبكة   األعضاء  عّينهم الشبكات   تاملندوبني الذين   
تنسيقها، وجتري أعماهلا خالل االجتماعات الدولية بشأن عوملـة         جملس اإلدارة الذي يتوىل     

وقد ُعقد االجتماع األخـري     . التضامن اليت تنظمها الشبكة مرةً على األقل كل أربع سنوات         
  ؛٢٠١٣أكتوبر /مبانيال يف تشرين األول

هو اهليئة التنفيذية للشبكة، وهو مكلف بتنفيـذ قـرارات          و ،جملس اإلدارة   )ب(  
وُينتخب لفترة أربع سنوات ليعمـل يف الفتـرة الفاصـلة بـني             . اجلمعية العابرة للقارات  

 مندوَبني عن كـل     من عدد ال يزيد على    ويتألف  . االجتماعات الدولية بشأن عوملة التضامن    
بانتظام عن طريق املـؤمترات     تمع اجمللس   وجي. ني عن الشبكات القطاعية الدولية    قارة ومندوبَ 

  من مرتني إىل ثالث مرات يف السنة؛يعقد اجتماعات وجهاً لوجه اتفية واهل
هـي  و. تتألف من أعضاء الشبكة من خمتلف القارات      وهي   ،احملافل القارية   )ج(  

  الداخلية للشبكة؛أنظمة العمل تتمتع باالستقاللية، لكنها تكيِّف طريقة عملها مع 
أنشطة الـشبكة  أداء املسؤولة عن اهليئات هي واألمانات التقنية الالمركزية    )د(  

داخل القارات اليت تعىن هبا األمانات، وعن أداء مهام معينة عرب القارات، وفقـاً لقـرارات                
  .اهليئات القارية ومقررات جملس اإلدارة
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  املوارد املالية    
  :تتلقّى الشبكة منحاً من املؤسسات  -١٨

هـو  الشبكة   لتمويل   يكان املصدر الرئيس  ،  ٢٠١٤-٢٠١٢ل الفترة   خال  )أ(  
Fondation pour le Progrès de l’Homme .اللجنـة الكاثوليكيـة   األخرى تشمل املصادر و

  ؛Terre Solidaire - ملكافحة اجلوع وتعزيز التنمية
كل شبكة قارية مصادر حمددة للدخل لتسيري عملها وكذلك للمؤسسات          ل  )ب(  
  والدولية ووكاالت التعاون الدويل؛الوطنية 

على مدى  لميزانية السنوية للشبكة    لدعماً مباشراً   الشبكاُت القارية   قدمت    )ج(  
  السنوات الثالث األخرية؛

 Chantier de l’économieخالل السنتني األخريتني، استـضافت شـبكة     )د(  

sociale du Québec اليت كانت شبكة  األمانة التقنية Grupo Red de Economía Solidaria del 

Perúقد استضافتها منذ ثالثة أعوام .  
  . باليورو٢٠١٣-٢٠١٢ويتضمن اجلدول الوارد أدناه البيان املايل للشبكة عن الفترة   -١٩

 ) دوالر من دوالرات الواليات املتحدة١,٣٨٤٠٠=  يورو ١(

   اإليرادات

١٦٦ ٥٠٠,٠٠ Fondation pour le Progrès de l’Homme من  املقدمالتمويل
٥ ٧٧٤,٧٣ Chantier de l’économie sociale du Québecمن املقدم التمويل 

١٧٢ ٢٧٤,٧٣  جمموع اإليرادات   
  

   النفقات

 ٢٧ ٥٣٤,٤٩ راتب مدير العمليات

 ٢٠ ٠٠٠,٠٠  يف أمريكا الالتينية والكارييبتعزيز االقتصاد االجتماعي التضاميندعم شبكة 

 ٢٠ ٠٠٠,٠٠  يف أفريقياز االقتصاد االجتماعي التضامينتعزيدعم شبكة 
  ٨ ٠٠٠,٠٠ االتصاالت

  ٥ ٠٠٠,٠٠ االتصاالت اخلاصة باالجتماع الدويل اخلامس القتصاد التضامن االجتماعي
تنظيم االجتماع الدويل اخلامس القتصاد التضامن االجتماعي، مـانيال، تـشرين           

 ٢٠١٣أكتوبر /األول
٧١ ٩٢٢,٩١  

 ١٥٢ ٤٥٧,٤٠  النفقاتجمموع   
  ١٩ ٨١٧,٣٣ )باليورو (٢٠١٤يناير /الرصيد يف كانون الثاين   
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  العالقات مع املنظمات الدولية األخرى    
  .ليس للشبكة عالقات عمل مع منظمات دولية أخرى  -٢٠

  املنشورات    
  :قامت الشبكة، أو أعضاؤها، بنشر ما يلي  -٢١

 José Luis Coraggio, Maria Inés Arancibia and Maria Victoria Deux  )أ(  

(2011). Guía para el Mapeo y Relevamiento de la Economía Popular Solidaria en 

Latinoamérica y Caribe) . يف أمريكـا الالتينيـة   تعزيز االقتصاد االجتماعي التضامينشبكة 
  ؛.)Grupo Red de Economía Solidaria del Perú ووالكارييب
  علقة بالتنمية احمللية املستدامة؛دة إصدارات للنشرة اإلخبارية الدولية املتع  )ب(  
تعزيز شبكة  . (اإلنكليزية والفرنسية اإلسبانية و ، املتاحة ب  Info-RIPESSنشرة    )ج(  

  ؛.) يف أمريكا الشماليةاالقتصاد االجتماعي التضامين

  االتصال    
  :بياناهتماسيتوىل االتصال باألونكتاد الشخصان التالية   -٢٢

Mr. Benjamin Quinones, Jr. 
57 Diamond St., Northview 1 
Batasan Hills, Quezon City 1126 
Metro Manila, Philippines 
Tel. +63 2 932 5429 
Mobile: +63 917 719 7498 
Email: benqjr117@yahoo.com 
Skype: benjamin.quinones777 

Mr. Daniel Tygel 
R. Mario Lopes, 23 
Caldas/MG 
CEP: 37-780-000 
Brazil 
Tel: +55 35 3735 1449 
E-mail: dtygel@gmail.com 

  العنوان    
  : املقر  -٢٣



TD/B/61/R.2 

GE.14-07575 10 
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Batasan Hills 
Quezon City 
Philippines 
Phone: +63 2 932 5429 
Fax: +63 2 932 7690 
E-mail: benqjr@yahoo.com, dtygel@gmail.com 

  :األمانة/العنوان الربيدي  -٢٤
No. 47 Jalan SS 18/3A, Subang Jaya 
47500 Selangor 
Malaysia 
Phone: +60 3 5612 0914 (Malaysia) and +55 35 3735 1449 (Brazil) 
Fax: +60 3 5612 0914 
E-mail: denisonjayasooria@gmail.com 

  اللغات    
  .نكليزية والفرنسية واإللغات عمل الشبكة هي اإلسبانية  -٢٥

        


