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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثامنة والعشرون

 ٢٠٠٤مايو /يارأ ٢٧-٢٥فيينا، 
     من جدول األعمال املؤقت١١البند 

 لدولية وغري احلكوميةاملسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية ا
 واملنظمات احلكومية وغريها

 
 الطلبات املقدمة من منظمات غري حكومية للحصول على مركز استشاري

 مذكرة من املدير العام
 

تتضمن هذه املذكرة معلومات عن املنظمات غري احلكومية التالية اليت قدمت طلباً للحصول على مركز استشاري                 
، واملركــز الــدويل للــتجارة والتنمــية املســتدامة، ومركــز )مؤسســة فوكــا(حــة لــلمدن املفــتوحة مؤسســة الوا: لــدى اليونــيدو

 .االستثمار الدويل

 
ــلمادة  -١ ــاً لـ ــيدو،  ) ب (١-١٩وفقـ مـــن دســـتور اليونـ

واملـــبادئ التوجيهـــية لعالقـــة اليونـــيدو باملـــنظمات احلكومـــية 
الدولـية واملنظمات احلكومية وغري احلكومية وسائر املنظمات      

 مــن مــرفق  ١٧، وال ســيما الفقــرة  )٤١-م/١-املقــرر م ع(
ذلـك املقـرر، تــُعّمم على أعضاء اجمللس يف مرفق هذه الوثيقة             
معلومـات عـن ثـالث منظمات غري حكومية تلتمس احلصول     

وتوجــد لــدى األمانــة . عــلى مركــز استشــاري لــدى اليونــيدو
 .معلومات أكثر تفصيالً عن تلك املنظمات

 مـن مـرفق املبادئ التوجيهية على      ١٧وتـنص الفقـرة      -٢
أن يضـع اجمللـس قواعـد إجرائـية مناسـبة السـتعراض الطلبات              
املقدمــة مــن املــنظمات غــري احلكومــية للحصــول عــلى مركــز  

ورمبا يود اجمللس، بغية تسهيل عمله وتعجيله، أن        . استشـاري 
يتبع العرف الذي أُرسي يف دورات سابقة فيطلب إىل مكتب        

الطلـبات املقدمـة مـن املـنظمات الثالث         اجمللـس أن يسـتعرض      
واملعلومــات املــتوافرة عــنها يف مــرفق هــذه الوثــيقة، وأن يقــدم 

 .توصياته إىل اجمللس كي ينظر فيها أثناء دورته احلالية
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 املرفق
 

 املنظمات غري احلكومية اليت طلبت احلصول على مركز استشاري
 

  الصفحة

..........................................................................)فوكا(مؤسسة الواحة للمدن املفتوحة  ٢

..........................................................................املركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة  ٤

..........................................................................................مركز االستثمار الدويل   ٥
   

ال تـنطوي التسـميات املسـتخدمة يف هـذه الوثـيقة، وال طـريقة عـرض املـادة اليت تتضمنها، على اإلعراب عن أي رأي                      
ي بلـد أو اقليم أو مدينة أو منطقة أو       كـان مـن جانـب أمانـة مـنظمة األمـم املـتحدة للتنمـية الصـناعية بشـأن املركـز القـانوين أل                        

 . للسلطات القائمة فيها، أو بشأن تعيني حدودها أو ختومها
   

***** 

 )مؤسسة فوكا(مؤسسة الواحة للمدن املفتوحة 
 

  اخللفية التارخيية
 من أجل تعزيز    ١٩٨٩أُنشئت مؤسسة فوكا يف عام       

ءمــة بــني مفهــوم املديــنة املفــتوحة بصــفتها مكانــاً لتحقــيق املوا 
ــتالحم       ــئة والـ ــنها البيـ ــدين، ومـ ــتمع املـ ــية للمجـ ــيم الثقافـ القـ
االجــتماعي والــنمو االقتصــادي وجعــل اخلدمــات يف متــناول  

وتسـتحدث مؤسسـة فوكا برامج ومشاريع وأنشطة        . اجلمـيع 
ــاً        ــر اندماج ــاج البش ــياة وتيســري اندم ــية احل ــية حتســني نوع بغ

  .منسجماً مع الطبيعة والنمو االقتصادي والبيئة
  

  النظام األساسي
 موجود 

  هيكل اهليئات التشريعية واإلدارة 
 اجلمعية العامة • 

 اجمللس اإلداري • 

 جملس الشؤون املالية • 

 اجمللس االستشاري • 

 اجمللس الشريف • 

 املديرون التنفيذيون • 
  

  األنشطة املتصلة بعمل اليونيدو
ية تركّــز مؤسســة فوكــا عــلى أنشــطة التنمــية اإلقليمــ  

ــبلديات       ــا يف ال ــيت ُيضــطلع هب ــية ال ــربامج التثقيف ــتدامة وال املس
وهي تقوم، ضمن هذا    . واملـناطق الريفية على وجه اخلصوص     

 :السياق، بتنفيذ مشاريع وبرامج يف اجملاالت التالية
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مشروع بيوبوليس هو من بني أهم : التنمـية الزراعـية    • 
 املشـاريع الـيت تضـطلع هبا مؤسسة فوكا، وهو عبارة      
عـن مـبادرة إمنائية حملّية هتدف إىل إعادة إحياء والية           

وجيري، يف إطار هذا املشروع، تنمية الزراعة       . بارانا
ــوارد      ــل امل ــة وحتوي ــيز األغذي املســتدامة وصــناعة جته
ــا      ــيعها، كم ــات يتســىن ب ــتجات وخدم ــية إىل من احملل
ــة      ــة جتاري ــه، اســتحداث عالم ــت ذات جيــري، يف الوق

بغــية الــترويج للمنــتجات   للنوعــية خاصــة باملــنطقة   
وقــد مت، عــالوة عــلى ذلــك، تصــميم     . واخلدمــات

ــرابط      ــيق تكــامل وت ــيلة بتحق اســتراتيجية شــاملة كف
 قطاعات األنشطة واألطراف الفاعلة احمللّية؛ 

تتمـثل املبادرات اهلامة يف     : حتسـني األقالـيم وتنميـتها      • 
وجمّمـع خمتـربات غواراكيتشـابا، وبـرنامج األمــازون،     

لشـركات الوطنـية إلعـادة الـتدوير، وإصدار         واحتـاد ا  
شــهادات اســتيفاء معــايري املديــنة املفــتوحة، وإعــالن   

 برازيليا بشأن استدامة البلديات الريفية؛

النظم اإليكولوجية يتناوهلا مشروع    : البيئة والبحوث  • 
الدراسـات اإليكولوجـية الطويلة األمد، كما تتناوهلا        

 الدراسات اخلاصة بعزل الكربون؛

تضــطلع مؤسســة فوكــا بأنشــطة يف مــيدان : التثقــيف • 
ــرمي إىل     ــربامج تثقيفــية ت ــّية وب متكــني اجملــتمعات احملل

ــال  ــنهوض باملواطــنني واألطف ــد أنشــأت تلــك  . ال وق
املؤسسـة جامعة املستقبل اليت تتيح للمعلمني إمكانية        
ــّدم     ــيا وتقـ ــات العلـ ــرنامج للدراسـ ــن بـ ــتفادة مـ االسـ

 دورات دراسية تقنية متخصصة؛

أُنشئ مصرف للصحة بغية تزويد     : الصحة والسالمة  • 
اجملــــتمعات احمللــــية الفقــــرية باخلدمــــات الصــــحية     

 .األساسية
  

  العالقات باألمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية احلكومية
، )مركز استشاري (اجمللـس االقتصـادي واالجتماعي       

، )كواليونس(ومـنظمة األمـم املـتحدة للتربـية والعـلم والـثقافة             
 ).الفاو(ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

  
 العالقات باملنظمات غري احلكومية

ــية    املؤسســة : لــدى املؤسســة عالقــات باجلهــات التال
األمريكـــــية للتنمـــــية، معهـــــد ماساتشيوســـــيتش -الـــــربتغالية

للتكنولوجيا، جامعة فلوريدا، جامعة كولومبيا، جامعة روما،  
ر الدويل لالتصاالت البيئية الذي ُيعقد     الشـبكة الدولـية لـلمؤمت     

 . كل سنتني
  

  العضوية
ــيا       ــوال وإيطال ــية يف أنغ ــنظمات غــري حكوم ــراد وم أف

 .وباب العضوية مفتوح أمام الشركات. والربازيل والربتغال
  

  عنوان املقر الرئيسي
 :املكتب الرئيسي 

Fagundes Varela 41 
Jardim social Curitiba - Paraná 
CEP 82510-970 
Curitiba PR  
Brazil 

 :العنوان الربيدي 
C.P. 4019 
CEP 82501-970 
Curitiba PR  
Brazil 

 30272828-41-55 + :اهلاتف 

 3621616-41-55+: الفاكس 
 foca@foca.org.br: الربيد اإللكتروين 
 www.foca.org.br: املوقع على اإلنترنت 
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  امةاملركز الدويل للتجارة والتنمية املستد
  اخللفية التارخيية

تأّسـس املركـز الـدويل للـتجارة والتنمية املستدامة يف            
، بغـية اإلسـهام يف حتسـني الفهـم بشأن الشواغل            ١٩٩٦عـام   

 .االمنائية والبيئية يف سياق التجارة الدولية

ــذا املركــز عــلى تدعــيم التنمــية املســتدامة       ويعمــل ه
قة بالتجارة  بصـفتها اهلـدف مـن وراء وضـع السياسـات املـتعل            
كمــا يعمــل . الدولــية واختــاذ القــرارات عــلى أســاس إشــراكي

عـلى تعزيز مصاحل األوساط غري احلكومية وأنشطتها يف جمايل          
الـتجارة والتنمـية املستدامة، ويسعى جاهداً إلذكاء وعي كل          
مـن واضـعي السياسـات واملسـؤولني الـتجاريني على املستوى          

نظمات غري احلكومية يف    الـدويل باألنشـطة الـيت تضطلع هبا امل        
 . جماالت التجارة والتنمية والبيئة

  
  النظام األساسي

 موجود  
  

  هيكل اهليئات التشريعية واإلدارة
 اجمللس الرئاسي • 

 منتدى أصحاب املصاحل • 
  

 األنشطة املتصلة بعمل اليونيدو
 

يعــتقد املركــز أن األنشــطة الصــناعية هــي يف صــميم    
جيات اإلمنائية للبلدان النامية إذ أهنا تتيح       العديـد مـن االستراتي    

لتلك البلدان فرصاً ال ُتقّدر بثمن لالرتقاء بأنشطتها من جمّرد           
اسـتغالل املوارد الطبيعية حنو وضع األسس ألنشطة متكّن من          

 :وعليه فإن املركز يضطلع مبا يلي. حتقيق قيمة مضافة

ــر الــتفاعل بــني واضــعي السياســات ومــن هــم        •  ييّس
ج الـنظام بغـية املسـاعدة على حتويل السياسات          خـار 

. الـتجارية إىل سياسـات أكثر دعماً للتنمية املستدامة        

ويتم االضطالع هبذه املساعي من خالل اجتماعات       
غـري رمســية ال يــتم تدويـنها، وجلســات إعالمــية غــري   
رمســـية، وحــــوارات افتراضــــية، وحــــوارات بشــــأن  

 ع؛السياسات، ومؤمترات ُتعقد على نطاق واس

يـتعاون مـع هيـئات دولـية خمـتلفة مـن خالل اإلبالغ               • 
الـتعاوين والسـعي، بصـورة نشطة، إىل تعميم النتائج          
ــن     ــالغ عـ ــئات واإلبـ ــيها تلـــك اهليـ ــل إلـ ــيت تتوصـ الـ
أنشـطتها وعـن مبادراهتا القائمة على البحوث، وعن      
 احلوار القائم بينها فيما خيص السياسات املشتركة؛

 والتوثـــيق وخدمـــات الدعـــم يـــنظّم بـــرناجماً للبحـــث • 
ــناء القـــدرات وتوفـــري التدريـــب يف جمـــايل    يشـــمل بـ

ويســـهم يف الـــبحوث  . الـــتجارة والتنمـــية املســـتدامة
املشــتركة ويف إدراج مــنظوري الــتجارة واالســتدامة  
. يف املناقشــات واملنــتديات املعنــية بوضــع السياســات

كمـا إنـه يقـّدم تقاريـر تراعي عامل التنمية املستدامة            
 ليلها للقضايا التجارية؛يف حت

يتـبع مشـاريع تـتعلق بقطاعـات معّينة وُتدرج عناصر           • 
 من كل برنامج؛

ينشــر شــهريا أو أســبوعيا دوريــات وكتــبا وورقــات   • 
 .خمصصة تتضمن أخباراً وحتاليل

  
  العالقات باألمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية احلكومية

ــادي وا    ــتحدة، اجمللـــس االقتصـ ــم املـ ــتماعي األمـ الجـ
، مؤمتــر األمــم املــتحدة للــتجارة والتنمــية   )مركــز استشــاري(
، املنظمة العاملية للملكية الفكرية، منظمة التجارة       )األونكـتاد (

ــدويل       ــار ال ــية االجت ــيولوجي، اتفاق ــنوع الب ــية الت ــية، اتفاق العامل
بـأنواع احلـيوانات والنباتات الربّية املهّددة باالنقراض، اتفاقية         

 .دة اإلطارية بشأن تغّير املناخاألمم املتح
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  العالقات باملنظمات غري احلكومية
يقـــيم املركـــز عالقـــات بشـــبكة املعـــارف املتصـــلة       

ــية،       ــرية والتنم ــية الفك ــرايت بشــأن امللك ــبادرة ف ــتجارة، وم بال
والشـبكة البيئـية ملـنطقة جنـيف، ومؤسسـة العمـل املشترك يف              

 .جمايل التجارة والتنمية، وجمموعة زاباالر
  

  العضوية 
مجعـــــية وحـــــدة وائـــــتمان : األعضـــــاء املؤّسســـــون 

، مؤسســـة مســـتقبل أمـــريكا الالتينـــية    )اهلـــند(املســـتهلكني 
ــوادور( ــتدامة    )إكـ ــية املسـ ــدويل للتنمـ ــد الـ ــندا(، واملعهـ ، )كـ

، واالحتاد )سويسـرا (وائـتالف املـنظمات اإلمنائـية السويسـرية         
 ).سويسرا(العاملي حلفظ الطبيعة 

  
 لرئيسيعنوان املقر ا

 
 :املكتب الرئيسي 

International Environment House 
13 Chemin des Anémones 
1219 Châtelaine 
Geneva 
Switzerland 

 :العنوان الربيدي 
13 Chemin des Anémones 
CH-1219 Geneva 
Switzerland 

 8492-917-22-41+: اهلاتف 
 8093-917-22-41+: الفاكس 
 ictsd@ictsd.ch: الربيد اإللكتروين 
 www.ictsd.org: املوقع على اإلنترنت 

 

 مركز االستثمار الدويل
 

  اخللفية التارخيية
ــباط٥مت، يف   ــرباير / شــ ــز ٢٠٠١فــ ، تســــجيل مركــ

االســـتثمار الـــدويل بصـــفته مـــنظمة دولـــية غـــري حكومـــية ال  
وتتمـثل أهداف هذا املركز وغاياته العامة،       . تسـتهدف الـربح   

توفري تنمية اقتصادية   :  ميـثاقه، فـيما يلي     عـلى الـنحو املبـّين يف      
ــبادلة، وإنشــاء     ــائدة املت ودميقراطــية مســتدامة عــلى أســاس الف
ــز املشــاريع      ــة صــغرية ومتوســطة احلجــم وتعزي مشــاريع جتاري
ــدويل، وتنمــية الصــناعة الزراعــية،     ــتجارية عــلى املســتوى ال ال
ومحايـة حقـوق اإلنسـان، وتنمـية التعلـيم وتعزيز التفاهم على             

ــم إىل   امل ــدمي الدعـ ــباب، وتقـ ــيف الشـ ــدويل، وتوظـ ــتوى الـ سـ
 . األنشطة اليت تضطلع هبا األمم املتحدة

  
  النظام األساسي

 موجود 
  

  هيكل اهليئات التشريعية واإلدارة
 جملس املديرين • 

 الرئيس • 

 املدير • 
  

  األنشطة املتصلة بعمل اليونيدو
 تأيت يهـدف هـذا املركـز إىل تعزيـز االستثمارات اليت          

إىل االحتــاد الروســي مــن اخلــارج أو تلــك الــيت تنبــثق مــنه إىل  
 :وعليه فإن املركز يضطلع مبا يلي. اخلارج

ــنظّم     •  ــتعلقة بالبحــث والتثقــيف، وي ــنفذ األنشــطة امل ي
حلقــات دراســية ومعــارض، ويوفــد بعــثات جتاريــة،   

 وُيجري حبوثا مشتركة؛
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حتادية يسـدي املشـورة بشـأن التشـريعات احمللـية واال           • 
 واللوائح اجلمركية والضريبية وخدمات النقل؛

ــية االتصــال بأصــحاب األعمــال احمللــيني    •  يتــيح إمكان
 واألجهزة اإلدارية احمللية والزعماء السياسيني؛

 ُيعىن بأحباث السوق واإلعالن؛ • 

ــيزية     •  ــتني اإلنكلــ ــترمجة إىل اللغــ ــات الــ ــّدم خدمــ يقــ
 والروسية؛

 ينظّم رحالت جتارية؛ • 

 يشارك يف معارض دولية؛ • 

 .يقّدم خدمات إعالمية حقيقية • 
  

  العالقات باألمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية احلكومية
جلـــنة األمـــم املـــتحدة االقتصـــادية ألوروبـــا، اجمللـــس   

، برنامج  )مركـز استشـاري خـاص     (االقتصـادي واالجـتماعي     
للــتجارة الــنقاط الــتجارية املشــترك بــني مؤمتــر األمــم املــتحدة  

ــية  ــتاد(والتنمـ ــية، املصـــرف  ) األونكـ ــتجارة العاملـ ــنظمة الـ ومـ
 .األورويب لإلنشاء والتعمري

  
  العالقات باملنظمات غري احلكومية

الغــرفة الــتجارية األقاليمــية الشــرقية ملديــنة موســكو،   
احتـاد التعاونـيات الزراعية، املؤسسة الدولية لتنمية التعاونيات         

ية للمــتطوعني مــن أجــل مســاعدة    املؤسســة الدولــ /الزراعــية
ــنطقة      ــتجارية ملـ ــرفة الـ ــية، الغـ ــبلدان األجنبـ ــيات يف الـ التعاونـ
ــتجارية     ــنة مــيالنو، الغــرفة ال ــتجارية ملدي لومــباردي، الغــرفة ال

 . ملنطقة فينيتو

 العضوية 
 

يف االحتاد  ) انظـر أعاله  (أفـراد ومـنظمات غـري ربعـية          
لواليات املتحدة الروسـي وأوكرانـيا وإيطالـيا ونيـبال واهلند وا       

 . األمريكية
  

  عنوان املقر الرئيسي
 :املكتب الرئيسي 

12 Trefoleva, 2nd floor  
Yaroslavl 
150000 Russia  

 :العنوان الربيدي 
Central Post Office 
P.O. Box 29 
Yaroslavl 
150000 Russia   

 307895- ,728623-0852-7+: اهلاتف 
  725298-0852-7+: الفاكس 
 sth@yaroslavl.ru: لربيد اإللكتروينا 
 www.iic.yar.ru,www.sth.yaroslavl.ru: املوقع على اإلنترنت 
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