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  مم املتحدة مؤمتر األ
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التنفيذية الستون

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

  مسائل أخرى

 من النظام الداخلي    ٧٧ض املادة   تسمية املنظمات غري احلكومية ألغرا        
  للمجلس 

  الطلب املقدم من املؤسسة العاملية للدميقراطية والتنمية     

  مذكِّرة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
تلقّت أمانة األونكتاد طلباً من املؤسسة العاملية للدميقراطية والتنمية تلتمس فيه من              

 من النظام الداخلي ٧٧لقائمة املنصوص عليها يف املادة    جملس التجارة والتنمية إدراجها يف ا     
  .للمجلس
وبعد استعراض املعلومات املقدمة، ترى األمانة أن من املمكن، رهنـاً مبوافقـة               

مكتب اجمللس، تصنيف املؤسسة العاملية للدميقراطية والتنمية يف الفئة العامة مبقتضى أحكام            
  ).سابعاً(٤٣ من مقرر اجمللس) أ(١٢ الفقرة

وقد يود اجمللس أن يتخذ يف دورته التنفيذية الستني إجراء بشأن الطلب املشار إليه           
 .أعاله

  .ومرفق هبذه املذكرة معلومات متعلقة باملؤسسة العاملية للدميقراطية والتنمية  
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  املرفق

  معلومات أساسية عن املؤسسة العاملية للدميقراطية والتنمية     

  حملة تارخيية    
ؤسسة العاملية للدميقراطية والتنمية هي منظمة مـسجلة يف الواليـات املتحـدة             امل  -١

وقد تأسـست املنظمـة   . األمريكية ولديها مكاتب يف مدينة نيويورك ويف واشنطن العاصمة  
 هبدف تعزيز التعاون والتبادل بني اجلمهورية       ٢٠٠٢مبوجب قانون الواليات املتحدة يف عام       

وهي تكرس  . كي يف الواليات املتحدة   ينظمات والشتات الدومين  الدومينيكية واملؤسسات وامل  
جهودها للنهوض بالتعاون والتبادل على الصعيد العاملي بني املهنيني الدومينيكيني وعامة الناس 

وتتوىل املؤسسة إجراء البحوث وتعزيـز      . واملؤسسات يف اجلمهورية الدومينيكية ويف اخلارج     
لعامة ووضع االستراتيجيات واملساعدة على بناء القـدرات        الفهم العام وتصميم السياسات ا    

يف اجملاالت احلامسة األمهية بالنسبة إىل التنمية املستدامة االجتماعية واالقتصادية والدميقراطيـة            
  . والثقافية

ــة هــي منظمــة شــقيقة ملنظمــة   -٢ ــة والتنمي ــة للدميقراطي  واملؤســسة العاملي
Fundación Global Democracia y Desarrollo      الـسيد ليونيـل     ٢٠٠٠اليت أنشأها يف عام 

والسيد فرنانديس رينا هـو رئـيس       . فرنانديس رينا بعد إكمال مدة واليته الرئاسية األوىل       
  . املؤسستني معاً

 /وقد منح جملس التجـارة والتنميـة املؤسـسة األوىل مركـز املراقـب يف آذار                 -٣
  .٢٠٠٤ مارس

اطية والتنمية مدير تنفيذي ولديها برامج مستقلة عـن         ويدير املؤسسة العاملية للدميقر     -٤
ولكل منظمـة   . كذلك تدبر الشؤون اإلدارية لكل منهما على حدة       . برامج املؤسسة األوىل  

ويشمل عمل  . ميزانية مستقلة لتنفيذ براجمها اخلاصة، وُتراجع حسابات كل منهما على حدة          
عة من اجملاالت البالغة األمهية، مبا يف ذلـك         املؤسسة العاملية للدميقراطية والتنمية جمموعة واس     

البيئة والتنمية املستدامة، ووسائط اإلعالم، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واالقتصاد،         
  . والشؤون الدولية، والدميقراطية، والعوملة

  الغايات واألهداف    
العامة ووضع  تتوىل املؤسسة إجراء البحوث وتعزيز الفهم العام وتصميم السياسات            -٥

االستراتيجيات واملساعدة على بناء القدرات يف اجملاالت احلامسة األمهية بالنسبة إىل التنميـة             
وهي تشجع حتسني فهـم وتقـدير      .املستدامة االجتماعية واالقتصادية والدميقراطية والثقافية    
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الواليات املتحدة  الثقافة والقيم الدومينيكية والتراث الدومينيكي يف اجلمهورية الدومينيكية و        
  . األمريكية ويف مجيع أحناء العامل

وتضع املؤسسة وتيسر وتنفذ مشاريع تنمية بشرية، باالستناد إىل ما لديها من خربة               -٦
كما تصوغ وتنفذ مبادرات تـسهم يف التنميـة         . ودراية فنية وشبكات وطنية ودولية قوية     

ـ      ستدامة ويف حتـسني معيـشة النـاس يف         االجتماعية والدميقراطية واالقتصادية والثقافية امل
  . اجلمهورية الدومينيكية ويف نصف الكرة الغريب

 يف تنفيذ مبادرة جديدة جتسدت يف برنامج التبادل األكادميي      وشرعت املؤسسة أيضاً    -٧
 للتدريب الداخلي ويتوخى زيادة فـرص       Interdomالدومينيكي العاملي، الذي يكمل برنامج      

  . تاحة للشباب الدومينيكي والدويلالتبادل األكادميي امل
وبالتعاون مع األمم املتحدة، تروج املؤسسة وتدعم القضايا املعروضـة يف صـدارة               -٨

مي إسـهامات كتابيـة     جدول أعمال املنظمة الدولية من خالل عقد حلقات نقاش، وتقـد          
ومداخالت رئيسية بشأن قضايا من قبيل متكني املرأة، وعمالة الشباب، والعلم والتكنولوجيا،            

  . واملضاربة املالية اليت تؤثر يف تقدم اجلمهورية الدومينيكية يف امليدان االجتماعي االقتصادي
ملية اليت تعقدها مـع   نطاق اجتماعات املائدة املستديرة العا    وقد وسعت املنظمة أيضاً     -٩

سفراء األمم املتحدة وشخصيات بارزة أخرى يف اجملتمع الدويل، وواصلت معاجلة القـضايا             
  . العاملية ذات الصلة

  العضوية    
ليست املؤسسة العاملية للدميقراطية والتنمية منظمة قائمة علـى العـضوية، مبعـىن               -١٠

فراد كثريون بنـشاط يف املنظمـة       ومع ذلك، يشارك أ   . األعضاء الذين يدفعون اشتراكات   
  . أو مالية/وأنشطتها، أو يدعمون حتقيق غاياهتا بتقدمي تربعات عينية و

  اهليكل التنظيمي    
 موزعني على برامج عمل    موظفاً ١٨للمؤسسة ثالثة مديرين، وهي تضم ما جمموعه          -١١

  . خمتلفة
ويـصوت  . التنفيـذي ويتخذ جملس إدارهتا القرارات يف اجتماعات يرأسها مديرها         -١٢

جملس اإلدارة النتخاب أعضاء جدد كل عام وجيتمع مرة كل ثالثة أشهر من أجـل تقيـيم                
  . عمل املؤسسة

 خمصصة ملعاجلة ما قد ينشأ من مسائل نتيجة لزيادة           جلاناً ويشكل جملس اإلدارة أيضاً     -١٣
ضاء آخـرون   وُيضاف أع . التمويل واالهتمام باملشاريع والشراكات مع املؤسسات األخرى      

  . على أساس االحتياجات املتغرية للمؤسسة
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  املوارد املالية     
  : ٢٠١١ و٢٠١٢يرد يف اجلدول التايل بيان املؤسسة املايل لعامي   -١٤

 ٢٠١١  ٢٠١٢ الدعم واإليرادات غري املقيدة

 ١ ٨٦٢ ٢٤٣ ٢ ٤٢٤ ٣٢١ التربعات

 ٧١ ٩١٨ ٤٩ ٩٣٨ إيرادات التعليم

 ٤٠ ٣٧٢ ٢٦ ٩١٥ مسامهات عينية

 ١٤ ٤٥٤ ١٣ ٥١١ الفوائد وغريها من اإليرادات

 ١ ٩٨٨ ٩٨٧ ٢ ٥١٤ ٦٨٥ إمجايل الدعم واإليرادات غري املقيدة
   النفقات

  ٢ ٤٣٢ ٨٠٤ اخلدمات الربناجمية

   : اخلدمات املساندة/خدمات الدعم

 ٨٢ ٤٧٠ ٨٤ ٠٤٢ اإلدارة والشؤون العامة

 ٨٢ ٤٧٠ ٨٤ ٠٤٢ إمجايل خدمات الدعم
 ٢ ٤٩١ ٥١٧ ٢ ٥١٦ ٨٤٦ موع النفقاتجم

 )٥٠٢ ٥٣٠( )٢ ١٦١( التغيري يف صايف األصول

 ٢ ٠٦٦ ٨٨٢ ١ ٥٦٤ ٣٥٢ ) يف بداية السنة (صايف األصول

 ١ ٥٦٤ ٣٥٢ ١ ٥٦٢ ١٩١  )يف هناية السنة( صايف األصول

  العالقات باملنظمات الدولية األخرى    
 .دي واالجتماعي لألمم املتحدةللمؤسسة مركز استشاري لدى اجمللس االقتصا  -١٥

  املنشورات    
تنشر املؤسسة العاملية للدميقراطية والتنمية األعمال التالية اليت ميكن االطالع عليها يف              -١٦

  : املوقع الشبكي للمنظمة
 (a) Local Capacity Development: The Key to Benefiting from Globalization and 
Reducing Unemployment in the Dominican Republic, by José G. Caraballo-Cueto;  

 (b) Empowerment of Women in Democracies of Developing Countries: The 
Experience of the Dominican Republic, by Rosa Rita Álvarez; 

 (c) El Metro and the Impacts of Transportation System Integration in Santo 
Domingo, by Carl Allen; 

 (d) Distance Education Challenges, by Heitor Gurgulino de Souza; 

 (e) The Presence of Africa in the Caribbean, the Antilles and the United States, 
by C.E. Batista and others; 

 (f) GFDD Year in Review. 
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  االتصال    
  : صال باألونكتادسيتوىل االت  -١٧

    السيد مارك جوردان، منسق معين بربامج األمم املتحدة والربامج البيئية
     5000 751 212 1+:رقم اهلاتف

  mjourdan@globalfoundationdd.org: الربيد اإللكتروين

  العنوان    
  :املقر  -١٨

Global Foundation for Democracy and Development 
1629 K St. NW Suite 1100 
Washington, D.C., 20006 
United States of America 
Phone: +1 202 296 1840 
Fax: +1 202 315 3368 

  :املسجل/العنوان القانوين
Global Foundation for Democracy and Development 
c/o CT Corporation System 
111 Eighth Avenue 
New York, New York 10011 
United States of America 
Phone: +1 212 751 5000 

  :األمانة/العنوان الربيدي
Global Foundation for Democracy and Development 
780 Third Avenue, 19th Floor 
New York, New York 10017 
United States of America 
Phone: +1 212 751 5000 
Fax: +1 212 751 7000 

  اللغات    
  .لعاملية للدميقراطية والتنمية هي اإلنكليزيةلغة عمل املؤسسة ا  -١٩

        


