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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية 
  الثامنة والثالثونالدورة 

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ٢٤فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

  املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية 
     واملنظمات احلكومية وغري احلكومية وغريها من املنظمات

      ول على مركز استشاريطلب مقدَّم من منظمة غري حكومية للحص    
        رة من املدير العاممذكّ    

ــة         ــن رابطــ ــات عــ ــة معلومــ ــذه الوثيقــ ــضّمن هــ ــدتتــ ــة  زودفينــ ــسياسات اإلمنائيــ    للــ
)Verein Südwind Entwicklungspolitik(     وهي منظمة غري حكوميـة تقـّدمت بطلـب للحـصول ،

 .على مركز استشاري لدى اليونيدو
      
توجيهيــة لعالقــة اليونيــدو ال ئبــاداليونيــدو واملدســتور مــن ) ب (١-١٩ للمــادةوفقــا   -١
ــات ب ــة املنظمـ ــات  احلكوميـ ــة واملنظمـ ــري  الدوليـ ــائر املنظمـــات   احلكوميـــة وغـ ــة وسـ احلكوميـ
م علـى   ُتعمَّـ ،   من مرفق تلك املبادئ التوجيهية     ١٧الفقرة  وخصوصا   ،)٤١-م/١-ع م رقّرامل(

، وهـي    للسياسات اإلمنائيـة   زودفيندطة  أعضاء اجمللس، يف مرفق هذه الوثيقة، معلومات عن راب        
وتوجــد لــدى . منظمــة غــري حكوميــة تلــتمس احلــصول علــى مركــز استــشاري لــدى اليونيــدو 

  . املنظمة غري احلكوميةهذهاألمانة معلومات أكثر تفصيال عن 
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 مـن مرفـق املبـادئ التوجيهيـة علـى أن يـضع اجمللـس قواعـد إجرائيـة          ١٧وتنص الفقرة     -٢
ــتعراض ا  ــبة الس ــات املقّدمناس ــز       لطلب ــى مرك ــة للحــصول عل ــري احلكومي ــات غ ــن املنظم ــة م م

بـع العـرف الـذي أُرسـي يف     ، بغيـة تـسهيل عملـه وتعجيلـه، أن يتَّ    يـودّ   اجمللـس  ولعـل . استشاري
ة املنظمـــهـــذه م مـــن  أن يـــستعرض الطلـــب املقـــدَّ اجمللـــسدورات ســـابقة فيطلـــب إىل مكتـــب

م توصـياته إىل اجمللـس كـي ينظـر فيهـا            دِّ، وأن يق   عنها يف مرفق هذه الوثيقة     الواردةواملعلومات  
  .أثناء دورته احلالية
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  املرفق
    للسياسات اإلمنائية زودفيندرابطة     
    تارخيية خلفية    

، يف فيينـا بالنمـسا، بـصفتها        ١٩٧٩يف عـام    للـسياسات اإلمنائيـة      زودفينـد رابطة  تأسست     
وقـد  .  جمـال الـسياسة والتعـاون اإلمنـائيني        منظمة غري حكومية تركز على أنشطة التعليم والدعوة يف        

يف النمـسا، وهـو   ) climate alliance" (حلف املنـاخ " بدور رئيسي يف إنشاء  هذه الرابطةاضطلعت
جمموعة تتألف على املستوى الوطين من جمتمعـات حمليـة حـضرية وريفيـة ملتزمـة بالتنميـة املـستدامة          

ن، أنـشأت الرابطـة كيانـا معنيـا بالتجـارة املنـصفة حتـت               ويف تسعينات القرن العشري   . واملراعية للبيئة 
 الـسلع الـواردة مـن    ، اسـتحدث عمليـة تـصديق خاصـة بـه فيمـا خيـصّ             )Transfer" (ترانـسفري "اسم  

وأُطلـق علـى    . را معهـد حبـوث السـتكمال هـذا العمـل املفـاهيمي            كمـا أُنـشئ مـؤخّ     . البلدان الناميـة  
، وتتــوىل هــذه )Südwind Agentur" (زودفينــدلــة وكا"اجلنــاح التــشغيلي للرابطــة اســم جديــد هــو 

ــة مــسؤولية إدارة مــشاريع يف النمــسا وخارجهــا   ــة   . الوكال وأُنــشئت سلــسلة مــن املكاتــب اإلقليمي
لتوفري شبكة على الصعيد احمللي من أجل تيسري تنفيذ أنشطة الوكالـة والرابطـة، وال سـيما يف جمـال                    

  .التعليم
  

    النظام األساسي    
  متاح  

  
     اهليئات التشريعية واإلدارةهيكل    

  املؤمتر العام  •   
  جملس الرابطة  •   
  اإلدارة التنفيذية  •   
  مراجعان للحسابات وهيئة حتكيم  •   
  مثانية مكاتب إقليمية يف النمسا  •   

  
     بعمل اليونيدوذات الصلةاألنشطة     

بالــسياسات اإلمنائيــة ملتزمــة بتوعيــة اجلمهــور باملــسائل املتعلقــة   "زودفينــد" رابطــة إنّ   
القطــاع العــام مبــا بوالتعــاون الــتقين، بــالتركيز بــصفة خاصــة علــى أنــشطة الــتعلُّم؛ والعالقــات   

يشمل إصدار منشورات منتظمة، وتنفيـذ محـالت بـشأن قـضايا حمـدَّدة، وإجـراء حبـوث إمنائيـة                    
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سـة  محـالت مكرّ وتنشط الرابطة أيضا يف تنظـيم     .  الذي أُنشئ حديثا   من خالل املعهد التابع هلا    
  .لألهداف اإلمنائية لأللفية، وقد شاركت يف مبادرات للتجارة املنصفة يف النمسا

ــنظّ    ــز علــى  واللُّعــبم الرابطــة أنــشطة متــصلة بــصنع األجهــزة الرياضــية   وت  مــع التركي
ص من النفايـات وتوليـد       الواجبة للمسائل املتعلقة بالتخلّ    وخاصة مع املراعاة  الصناعة اخلضراء،   

ويتـصل كـذلك عـدد كـبري مـن مـشاريعها الـيت              . ة الكهربائيـة بوسـائل حتـافظ علـى البيئـة          الطاق
  . باملسؤولية االجتماعية للشركاتهلا االحتاد األورويبميّو
    

    سائر املنظمات احلكومية الدوليةباألمم املتحدة و بالعالقات    
  .ألمم املتحدةمركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لللرابطة    

    
    العالقات باملنظمات غري احلكومية    

، وهـي منظمـة   )Globale Verantwortung" (املسؤولية العاملية"عضو يف منظمة الرابطة    
، اإلمنــائي منظمــة غــري حكوميــة منــساوية تنــشط يف جمــال التعــاون  ٤٠جامعــة تتــألف مــن حنــو 

ة، والتنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة       ، واملعونة اإلنـساني    اإلمنائية لسياساتإىل مناصرة ا   دعوةوال
  .ة املستدامة على الصعيد العامليوالبيئي

    
    العضوية    

 غايــات الرابطــة وأهــدافها موافقتــه علــى كــل مــن يعلــن كتابــةًبــاُب العــضوية مفتــوٌح ل   
 طبيعــيني واعتبــاريني وكيانــات ومنظمــات،  أشــخاصٍومبادئهــا الرئيــسية املتعلقــة بالتنميــة مــن  

منـساويون  هـم يف املقـام األول       األعـضاء   و.  ممـن أعلنـوا ذلـك      ده للعمل مع سـواه    ويبدي استعدا 
 األكـادميني اكتسبوا خربة دولية كعـاملني يف جمـال املعونـة يف امليـدان، ومـن ضـمنهم عـدد مـن          

  .ومن السياسيني السابقني
    

      عنوان املقر الرئيسي    
Laudongasse 40 
1080 Vienna 
Austria 

 15 55 405 (1)-43+ :اهلاتف
 19 55 405 (1)-43+ :الفاكس

 suedwind.agentur@suedwind.at :الربيد اإللكتروين
  :اليونيدواالتصال بلة املسؤولة عن املمثّ

  ، رئيسة جملس الرابطةInge Jägerالسيدة 


