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  اللجنة املعنية باملنظمات غري احلكومية
  ٢٠١٢الدورة العادية لعام 

        ٢٠١٢فرباير / شباط١٧و  فرباير/ شباط٨ - يناير / كانون الثاين٣٠
ــة           ــري احلكوميـ ــات غـ ــدمها املنظمـ ــيت تقـ ــسنوات الـ ــة الـ ــارير الرباعيـ التقـ

املركــز االستــشاري لــدى اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي عــن        ذات
ــق ــني طريـ ــس    األمـ ــرار اجمللـ ــال بقـ ــام عمـ ــرة  ١٩٩٦/٣١ العـ ــن الفتـ  عـ
٢٠١٠-٢٠٠٧  

  
  مذكرة من األمني العام    

  احملتويات
الصفحة

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرابطة الدولية لطالب علوم االقتصاد وإدارة األعمال                         - ١  
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   االحتاد النسائي لعموم الصني  - ٢  
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   املؤمتر النسائي لعموم اهلند  - ٣  
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   اية باألطفال املصابني بسرطان الدممؤسسة أنقرة للعن  - ٤  
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املركز األرميين حلماية احلقوق الدستورية                     - ٥  
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   االحتاد اآلسيوي جلمعيات التسليف                   - ٦  
١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون الدويل من أجل التنمية والتضامن                    - ٧   ٨
٢٢. . . . . . . . . . . . . . ة الشبكة اإلقليمية للسلطات احمللية إلدارة املستوطنات البشري                           :  سييت نت       - ٨  
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صندوق الدفاع القانوين إلنصاف كوكب األرض                         - ٩  
٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   مجاعة الضغط النسائية األوروبية  - ١٠  
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٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   مؤسسة أنطونيو مونيز خيميرت للطبيعة واإلنسان  - ١١  
٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الدويل لألمم املتحدة النموذج جنيف  - ١٢  
٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تيارالفريق املعين باملعلومات املتعلقة باحلق يف االخ  - ١٣  
٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  جملس هونغ كونغ للخدمة االجتماعية  - ١٤  
٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشبكة الدولية لليرباليات          - ١٥  
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    الرابطة الدولية لطالب علوم االقتصاد وإدارة األعمال   - ١  
   ٢٠٠٧مركز استشاري خاص،     
  مقدمة     

امليـة يتـوىل    الرابطة الدولية لطالب علوم االقتصاد وإدارة األعمـال هـي أكـرب منظمـة ع                
ــة للــشباب،      .الطــالب إدارهتــا ــة القــدرات القيادي ومــن خــالل تركزهــا علــى إتاحــة منــرب لتنمي

وتـرد إحـصاءات     . بلـد آخـر    ١١وسعت نطـاق عملـها أثنـاء الـسنوات األربـع املاضـية ليـشمل                
 ١٥ ٠٠٠  منـــصب قيـــادي؛ و١٥ ٠٠٠  عـــضو؛ و٦٠ ٠٠٠: املنظمـــة علـــى النحـــو التـــايل 

ــريك؛ و ٤ ٠٠٠ تـــدريب داخلـــي؛ و ــة؛ و١ ٦٠٠ شـ ــؤمتراً؛ و٤٧٠  جامعـ ــدان ١١٠  مـ  بلـ
  .  عاماً من اخلربة٦٠ وأقاليم؛ و

  
  املنظمة ومقاصدها  أهداف    

ومــا زال نطاقهــا نطــاق  تتعلــق رؤيــة املنظمــة بالــسالم وباســتغالل اإلمكانــات البــشرية  
خــرج مــن منظمــة عامليــة مــستقلة غــري سياســية وغــري رحبيــة يتــوىل إدارهتــا الطــالب وحــديثو الت 

  . مؤسسات التعليم العايل
  

  التغيريات اهلامة يف املنظمة     
  :٢٠١٥ ملنتصف املدة لعام قد وضعت املنظمة مؤخراً خطتهال  
ت أكثـر الـشباب مـصداقية       تزايد وصولنا املادي واالفتراضي جيعلنـا منثـل صـو             

ا علــى شــريك االختيــار األول لقــدرتنعلــى أننــا عتــرف بنــا عــرب القطاعــات وُي .وتنوعــاً
ومتكـن بيئتنـا التعاونيـة كـل      . تطوير مهارات القيادة املسؤولة ومباشـرة األعمـال احلـرة         

عضو من خوض جتربة الرابطة الدولية لطالب علوم االقتصاد وإدارة األعمال، وذلـك             
 .بتوليد أثر إجيايب على اجملتمع عرب األجيال

  
 مسامهة املنظمة يف أعمال األمم املتحدة     

ملنظمــة الــوطين يف اجلمهوريــة الكوريــة ممــثالً حلــضور اجتمــاع االتفــاق  أوفــد مكتــب ا  
 وكانـت املنظمـة     .٢٠١٠نـوفمرب   /العاملي لألمـم املتحـدة الـذي سـيعقد هنـاك يف تـشرين الثـاين               

ــون، باملكــسيك، يف متــوز       ــد يف لي ــذي عق ــشباب ال ــاملي لل ــؤمتر القمــة الع ــضاً يف م  /حاضــرة أي
ــه ــوىل الرابطــة الدوليــ . ٢٠١٠ يولي ــشر    وتت ــضاً ن ــصاد وإدارة األعمــال أي ــوم االقت ة لطــالب عل
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معلومــات مــن األمــم املتحــدة، مثــل إعالنــات املــسابقات واملناســبات واألخبــار اخلاصــة، مــن    
  .  بلدان وأقاليم١١٠ عضو يف ٦٠ ٠٠٠خالل رسالتها اإلخبارية األسبوعية اليت تصل إىل 

  
  املشاركة يف اجتماعات األمم املتحدة     

أن املنظمة قد خفضت أثناء السنوات القليلة املاضـية مـستوى تعاوهنـا مـع        من املؤسف     
  . األمم املتحدة وهيئاهتا

  
  التعاون مع هيئات األمم املتحدة    

ــاً وثيقــاً مــع إدارة شــؤون اإلعــالم؛ وإدارة الــشؤون االقتــصادية       تتعــاون املنظمــة تعاون
؛ ومنظمـة األمـم     )اليونيـسيف (للطفولـة   واالجتماعية يف األمانة العامة؛ ومنظمـة األمـم املتحـدة           

؛ وبرنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية  )اليونــسكو(املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 
  ). موئل األمم املتحدة(
  

  املبادرات اليت اختذهتا املنظمة دعما لألهداف اإلمنائية لأللفية     
ة األعمــال يف األردن مركــزاً أصــبحت الرابطــة الدوليــة لطــالب علــوم االقتــصاد وإدار   

 .ليــة إىل شــركات استــشارية إقليميــةإقليميــاً إلدارة التــدريبات الداخليــة وجلــب املواهــب الدو 
 ٢٠١٠وأطلقت الرابطة يف البحـرين أول مـشروع مـن مـشاريعها املتعلقـة باالسـتدامة يف عـام                    

 ويف عـامي    .بـون وافية للحد مـن انبعاثـات الكر      هبدف تقدمي أسلوب شامل ومستند إىل حبوث        
ــن عــام   ٢٠٠٨  و٢٠٠٧ ــه   ٢٠٠٩ وجــزء م ــا جمموع ــدريبات  ٤ ٧١٥، شــارك م ــاً يف ت  طالب

طالب يف تـدريبات داخليـة تركـز علـى كـل             ١ ٠٠٠ حنو   ٢٠١٠داخلية، بينما شارك يف عام      
 بلـداً تـدريبات     ٦٧وقـد عـرض مـا يقـرب مـن            .من املـسؤولية االجتماعيـة للـشركات والطاقـة        

 ٢٠٠واملــسؤولية االجتماعيــة للمؤســسات، يف حــني أتاحــت أكثــر مــن  داخليــة يف االســتدامة 
 مؤسسة حكوميـة تـدريبات      ١٤  مؤسسة تعليمية و   ٩٠  شركة و  ١٤٠ منظمة غري حكومية و   

  . داخلية تركز على االستدامة واملسؤولية االجتماعية للشركات
شـاب يف تـدريبات داخليـة        ١ ٢٠٠، شارك ما جمموعـه      ٢٠٠٨  و ٢٠٠٧ويف عامي     

 طــالب أثنــاء ٥ ٧٠٦، ركــز مــا جمموعــه  ٢٠١٠  و٢٠٠٩ليميــة مــع املنظمــة؛ ويف عــامي  تع
تـدريباً داخليـاً يف أوروبـا        ١ ٩١٨وأتـاح حنـو      .اتباعهم لتدريبات داخليـة علـى التعلـيم الثقـايف         

 خرجيـاً مـن اخلـرجيني اجلـدد         ١ ١٣٧الوسطى والشرقية وآسيا الوسـطى تعليمـاً ثقافيـاً وشـارك            
، ٢٠٠٧وأثنــاء عــام  .اهتــا الــيت شــاركت يف التــدريبات الداخليــة التثقيفيــة مــن تلــك املنــاطق ذ

 (Standard Chartered Bank)ٍترد تولت املنظمة مشروعاً باالشتراك مع مصرف سـتاندرد تـشار  
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أن فئـة الـشباب هـي الفئـة العمريـة املتـضررة             حـىت    شـاب،    ٣٠ ٠٠٠من احملتمـل أن يـصل إىل        
 . بشريةكثرياً من فريوس نقص املناعة ال

  
 معلومات إضافية     

تولت املنظمة أثناء انعقاد املؤمتر الدويل للرابطـة الدوليـة لطـالب علـوم االقتـصاد وإدارة                   
 يف اهلند إدارة املنتدى العـاملي الثـاين إلقامـة الـصلة بـني الـشباب والعمـل                   ٢٠١٠األعمال يف عام    

دان وأقـاليم، والـذي نظـم يف     بلـ ١١٠ وفد أتوا مـن  ٦٠٠التجاري الذي شارك فيه ما يزيد عن     
املنتـدى    ركز نطاق املناقشات اليت جـرت يف       وقد. املدرسة اهلندية إلدارة األعمال يف حيدر آباد      

ــة مواضــيع أساســية هــي    ــة   االبتكــارات الــشبابية وحركــة اليــد االســتفادة مــن: علــى ثالث العامل
 يف إصــدار خــاص جمللــة نــشرت جمموعــة مــن األفكــارو. وتنوعهــا واالســتدامة البيئيــة واملؤســسية

”Wall Street Journal Europe  “) انظرwww.aiesec.org/cms/aiesec/Al/press.htm1#pr1(  
نتــائج اســتطالع لــرأي األعــضاء     عــن ٢٠١٠كــشفا أثنــاء عــام    كمــا أن منــشورين هــامني  

). www.aiesec.org/cms/aiesec/A1/press.htm1#pr1 انظــــر(حلــــول لقــــضايا بيئيــــة    بــــشأن
علــــــــــــــى التقــــــــــــــارير الــــــــــــــسنوية العامليــــــــــــــة انظــــــــــــــر املوقــــــــــــــع   لالطــــــــــــــالع

www.aiesec.org/cms/aiesec/A1/partners/publications.htm1.  
  

 اد النسائي لعموم الصنياالحت  - ٢  
  ١٩٩٥مركز استشاري خاص،     

 مقدمة     

 .مل تكن هناك أي تغيريات  
  

  املنظمة ومقاصدها أهداف    

 .مل تكن هناك أي تغيريات  
  

 التغيريات اهلامة يف املنظمة    

 .مل تكن هناك أي تغيريات  
  

 مسامهة املنظمة يف أعمال األمم املتحدة     

خـرى وعلـى تبـادل      ذ منـهاج عمـل بـيجني ووثـائق ختاميـة أ           تشجع املنظمـة علـى تنفيـ        
 وقد عقـدت منتـدى دويل بـشأن املـرأة يف التنميـة احلـضرية ونظمـت احتفـاالً                    .اخلربات الدولية 

http://www.aiesec.org/cms/aiesec/A1/press.htm1#pr1�
http://www.aiesec.org/cms/aiesec/A1/partners/publications.htm1�
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شـنغهاي، الـصني،    (عـين بـاملرأة     ة اخلامـسة عـشرة للمـؤمتر العـاملي الرابـع امل           ــــرى الـسنوي  ـــبالذك
و منتدى املنظمات غري احلكومية آلسـيا ومنطقـة          وحضر ممثل  ).٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٨-١٦

 تـشرين   ٢٥ إىل   ٢٢الذي عقد يف كـويزون، الفلـبني، مـن           (١٥+  احمليط اهلادئ املعين ببيجني   
ــوبر /األول ــة   ) ٢٠٠٩أكت ــة لأللفي ــدة املــستديرة اإلقليميــة بــشأن األهــداف اإلمنائي  ١٠+  واملائ
  ).٢٠١٠أبريل / نيسان٢٢ إىل ٢٠اليت عقدت يف دانانغ، فييت نام، من  (١٥+  وبيجني

  
  املشاركة يف اجتماعات األمم املتحدة     

ممثلـون دورات جلنـة وضـع املـرأة مـن احلاديـة واخلمـسني إىل الرابعـة واخلمـسني                   حضر  
رك، وقدموا بيانات خطية وعروضاً يف حلقات عمل منطقة آسـيا واحملـيط             واليت عقدت يف نيوي   

األزمـة املاليـة واالقتـصادية مـن     ” موازيـاً بـشأن موضـوع     كمـا عقـد املمثلـون اجتماعـاً        .اهلادئ
  . “منظور جنساين

ممثلـون اجلمعيـة العامــة الثالثـة والعـشرين ملــؤمتر املنظمـات غـري احلكوميــة ذات       وحـضر    
  ). ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧-٥جنيف، (العالقة االستشارية مع األمم املتحدة 

 / آذار٢١-١٧جنيـــف، (وق اإلنــسان  ممثلــون الــدورة الـــسابعة جمللــس حقــ    وحــضر    
واالستعراض الدوري الشامل الذي أجراه جملس حقـوق اإلنـسان بـشأن حالـة          ) ٢٠٠٨ مارس

  ). ٢٠٠٩فرباير / شباط١٢-٥جنيف، (حقوق اإلنسان يف الصني 
  

 التعاون مع هيئات األمم املتحدة     

ن خمــاطر الكــوارث ونظــم االحتــاد املــؤمتر الــدويل املعــين باملــسائل اجلنــسانية واحلــد مــ      
 إىل ٢٠ للفتـــرة مـــن باالشـــتراك مـــع االســـتراتيجية الدوليـــة للحـــد مـــن الكـــوارث يف بـــيجني  

 واالجتماع الرفيع املستوى بشأن التعاون من أجل حقوق الطفـل يف            ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٢٢
  تـشرين ٦ إىل ٤منطقة آسيا واحمليط اهلادئ باالشتراك مع اليونيسيف يف بيجني، يف الفترة مـن    

 كمـا نفـذت املنظمـة باالشـتراك مـع مكتـب منظومـة األمـم املتحـدة يف          .٢٠١٠نـوفمرب  /الثـاين 
) ٢٠١٠(الصني مشاريع دعوة تتعلـق بتقـارير التنميـة البـشرية يف منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ            

 ).٢٠١٠، ٢٠٠٩(واملــرأة والعنــف ) ٢٠١٠(اإليــدز /واملــرأة وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
األمــم املتحـدة للـسكان بــشأن املـساواة بـني اجلنــسني والعنـف ضـد املــرأة       وعمـل مـع صـندوق    

ومع صندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة الـذي أصـبح            ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(ومشاركة الرجل   
اآلن هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة بـشأن القـضاء علـى التمييـز ضـد                      

ــدز /بــشريةاملــصابني بفــريوس نقــص املناعــة ال   كمــا عمــل االحتــاد مــع   ). ٢٠١٠-٢٠٠٧(اإلي
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي علـى تنفيـذ مـشاريع اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث وإعـادة البنـاء                
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ومــع ) ٢٠١٠-٢٠٠٨(لــصاحل النــساء الفقــريات والــضعيفات يف املنــاطق الــيت ضــرهبا الزلــزال  
ال ومنـع االجتـار هبـم واملـساواة بـني           اليونيسيف على العنف ضد األطفـال وعلـى سـالمة األطفـ           

 ).٢٠١٠-٢٠٠٦(اجلنــسني والتربيــة األســرية ومحايــة األطفــال يف املنــاطق املنكوبــة بــالزالزل  
طفـال ألغـراض    وتعمل أيضاً املنظمة مع منظمة العمل الدولية على منـع االجتـار بالـشابات واأل              

مـساواة بـني اجلنـسني علـى        ومع هيئة األمـم املتحـدة لل      ) ٢٠١٢-٢٠٠٠ (االستغالل يف العمل  
  ).٢٠١١-٢٠٠٩(متكني املرأة من خالل تربية املاشية 

  
  املبادرات اليت اختذهتا املنظمة دعما لألهداف اإلمنائية لأللفية     

، أصـدر مـشروع االحتـاد لالئتمانـات الـصغرية مبلـغ             ٢٠١٠ديـسمرب   /يف كانون األول    
 فقـــد ســـاعدت .اهلن التجاريـــة امـــرأة يف بـــدء أعمـــ٥٤٠ ٠٠٠ يــوان صـــيين ملـــساعدة  ٢٣,٧

ــة   ــري     ١٠ ٣٥٥مؤســسته اخلريي ــامى نتيجــة ف ــذين أصــبحوا يت ــن ال ــالً م ــة   طف وس نقــص املناع
 ١ ٠٠٠ومجــع مـشروع بــراعم الربيــع بليـون يــوان صــيين وبـىن مــا يزيــد عــن    . اإليــدز/البـشرية 

سـة  مدرسة من مدارس براعم الربيع اليت ساعدت أكثر من مليوين طفلـة علـى العـودة إىل املدر                 
وأتاح مـشروعه التـوجيهي ملـساعدة خرجيـات          . طفلة على مهارات مهنية    ٤٠٠ ٠٠٠ودربت  

 ٩٠ ٠٠٠ فرصــة للتــدريب الــداخلي وســاعد ١٦٠ ٠٠٠يف الــصني علــى بــدء أعمــال جتاريــة 
وقــد دفعــت املنظمــة واضــعي القــانون األساســي   .امــرأة مــن اخلرجيــات يف بــدء أعمــال جتاريــة 

ــذي عــدل مــؤخراً   ــز املــساواة بــني اجلنــسني   للجــان القــرويني ال ــل تعزي ــاهيم مث  . إىل إدراج مف
 ٢ ٥٠٠يتوىل االحتـاد تـشغيل خطـوط سـاخنة خلـدمات املـساعدة القانونيـة يف أكثـر مـن                      كما

  .حمافظة يف الصني
ــشروع    ــات  ”ووزع مـ ــسريعة لألمهـ ــصحية الـ ــدمات الـ ــى   ١ ٠٨٧ “اخلـ ــة علـ مركبـ

مـاً جلهـود احلكومـة الراميـة إىل          مليون شـخص، ويـأيت ذلـك دع        ٢٦مقاطعة ليستفيد منها     ٢٧
كما تلقت املؤسسة مبلغاً خمصصاً من حكومة الـصني إلجـراء            .ختفيض معدل وفيات األمهات   

فحــوص طبيــة جمانيــة للكــشف عــن ســرطان عنــق الــرحم وســرطان الثــدي يف أوســاط النــساء    
 ماليــني امــرأة فحــصاً ٧، أجــرى مــا يزيــد عــن  ٢٠١٠ديــسمرب /الريفيــات؛ ويف كــانون األول

 امـرأة فحــصاً للكـشف عــن ســرطان   ٩٠٧ ٠٠٠للكـشف عــن سـرطان عنــق الـرحم وأجــرت    
وقد مجعت مؤسـسة االحتـاد اخلرييـة الـيت ستـساعد النـساء الفقـريات املـصابات بنـوعي                     .الثدي

  . مليون يوان صيين٣٠السرطان مبلغاً قدره 
 ١٢٥ ٠٠٠ مليـون يـوان صـيين لبنـاء     ٦٠٠وأنفق مشروع اخلزانـات املائيـة لألمهـات       

 مليـون مـستفيد     ١,٧ مشروع صغري لإلمـداد بامليـاه، ليـسفر ذلـك عـن              ١ ٤٠٠ خزان مائي و  
  . مقاطعة٢٤يف 
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  معلومات إضافية     
مية املستدامة يف بيجني يف الفترة مـن        نوتعتزم املؤسسة عقد منتدى دويل عن املرأة والت         

  . ٢٠+ و  للمسامهة يف املؤمتر القادم ري٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١١ إىل ٩
    

  املؤمتر النسائي لعموم اهلند   - ٣  
   ١٩٩٩مركز استشاري خاص،     

  
  مقدمة    

أســست مارغريــت كــوزيرت املــؤمتر النــسائي لعمــوم اهلنــد، الــذي يعــد أقــدم املنظمــات    
  وكــان الــشاغل الرئيــسي األويل للمنظمــة هــو تعلــيم املــرأة،١٩٢٧الطوعيــة يف البلــد، يف عــام 

تدرجيياً خمتلف القضايا االجتماعيـة واالقتـصادية املتعلقـة بـاملرأة مبـا فيهـا               أخذت تتناول   أهنا   بيد
وقـد عمـل    . الطـالق وحقـوق املـرأة يف امللكيـة         وزواج األطفـال و    “الفصل بني الرجل واملرأة   ”

ماعيـــة واالقتـــصادية ضـــمان أمـــن املـــرأة وحقوقهـــا االجتمـــن أجـــل املـــؤمتر علـــى مـــر الـــسنني 
مـؤمتر املنظمـات غـري       فإن املنظمة عضو يف اليونيـسيف و       الدويل، وعلى املستوى    .واستحقاقاهتا

احلكوميــة ذات العالقــة االستــشارية مــع األمــم املتحــدة والــربط الــشبكي للطاقــة املــستدامة          
والشبكة العاملية للطاقة املتجددة وشبكة إينريجيا الدولية بشأن نوع اجلـنس والطاقـة والـشراكة          

ابعـة للتحـالف الـدويل للمـرأة والرابطـة النـسائية لبلـدان منطقـة         العاملية للطاقة يف القرى، وهي ت     
  . احمليط اهلادئ وجنوب شرق آسيا ومركز نيمرو التعليمي يف اليابان

  
   املنظمة ومقاصدها أهداف    

  :تشمل األهداف واملقاصد ما يلي  
 لعدالــة االجتماعيــة والرتاهــة واملــساواة يفاالعمــل مــن أجــل جمتمــع قــائم علــى مبــادئ    •  

  .احلقوق والفرص
 احلصول على متطلبـات     ضمان االعتراف باحلقوق املتأصلة لكل إنسان يف العمل ويف           •  

ــاة األ ــضمانات     احليـ ــق والـ ــيم واملرافـ ــسكن والتعلـ ــاب والـ ــذاء والثيـ ــل الغـ ــية، مثـ ساسـ
قـوق حبـدث الـوالدة أو بـاجلنس     ال حتـدد هـذه احل  أاالجتماعية، مـع االعتقـاد بـضرورة      

  .تماعي املقرربالتوزيع االج إمنا
  .دعم مطالبة كل مواطن باحلق يف التمتع باحلقوق واحلريات األساسية   •  
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الوقوف ضد مجيع الرتعـات االنفـصالية والتـشجيع علـى املزيـد مـن االنـدماج الـوطين             •  
  .والوحدة الوطنية

العمل بنشاط من أجل التقدم العام للنساء واألطفال ورفـاههم ومـساعدة املـرأة علـى                    •  
  .ستفادة على أمت وجه من احلقوق األساسية اليت منحها هلا دستور اهلنداال

  
  التغيريات اهلامة يف املنظمة     

  .مل تكن هناك أي تغيريات  
  

  مسامهة املنظمة يف أعمال األمم املتحدة     
يف السنوات الثالث املاضية، قامت فروع املنظمة يف أحناء اهلند بتدريب ما يقرب مـن                 
  .  تتوىل حالياً إدارة مشاريعهن الصغرية ومبساعدهتن على توليد الدخلامرأة ٤ ٠٠٠

  
  املشاركة يف اجتماعات األمم املتحدة     

  :شارك ممثل املنظمة يف نيويورك يف االجتماعات التالية  
  )٢٠٠٨يوليه / متوز٢٣-١٣(مركز البحوث االجتماعية   •  
  ) ٢٠٠٨ هوليي/ متوز٢٥-١٩(املؤمتر العاملي للطاقة املتجددة   •  
 ٣٠-٢٨بــايل، إندونيــسيا، (مــؤمتر القمــة اإلقليمــي املعــين باالئتمانــات البالغــة الــصغر    •  

  )٢٠٠٨يوليه /متوز
ــدويل     •   ــالف النـــــسائي الـــ ــاع جملـــــس التحـــ ــدا، (اجتمـــ ــشرين األول٩-٤هولنـــ  / تـــ

  ) ٢٠٠٨ أكتوبر
 ١٢-١ولنـدا،   بوزنـان، ب  (املؤمتر الرابـع عـشر لألطـراف يف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي                 •  

  )٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول
  )٢٠١٠فرباير / شباط٢٨-٢٧(املنتدى العاملي للمنظمات غري احلكومية   •  
الوكالـة اإلسـرائيلية للتعـاون اإلمنـائي      (حلقة عمل دولية عن العنف ضد املـرأة تنظمهـا             •  

 ٢٧-١٦(بالتعاون مـع شـعبة اليونـسكو للمـساواة بـني اجلنـسني              ) “ماشاف”الدويل  
  )٢٠١٠مايو /يارأ

  )٢٠١٠يوليه / متوز٣١-٢٥(زيارة صداقة يضطلع هبا االحتاد النسائي لعموم الصني   •  
  )٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠-٢٥أبو ظيب، (املؤمتر العاملي للطاقة املتجددة   •  
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ربغ، جنــوب أفريقيــا، سجوهانــ(جملــس التحــالف النــسائي الــدويل واالجتمــاع الــدويل   •  
  )٢٠١٠وفمرب ن/ تشرين الثاين٢٨-٢٢

  
  التعاون مع هيئات األمم املتحدة     

متابعةً لربنامج عمـال سـجائر البيـدي الـذي بـدأ مبـساعدة مـن منظمـة الـصحة العامليـة                        
ووزارة الصحة والرعاية األسرية يف حكومة اهلنـد، أجـرت املنظمـة تـدريباً مهنيـاً للعـامالت يف                   

 ويف وقـت سـابق، نظـم املـؤمتر مـشروعاً            .سجائر البيدي لتمكني قدراهتن على أداء مهن بديلـة        
 .يلــة هلــن يف ســبع واليــات يف اهلنــدبــشأن توعيــة العــامالت يف ســجائر البيــدي وإجيــاد مهــن بد

وعملت املنظمـة مـع بـرامج املـنح الـصغرية الـيت وضـعتها مبـادرة وكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة                      
ــة  للواليــات املتحــدة مــن أجــل الطاقــة يف منطقــة جنــوب آســيا لتمو    يــل أفرقــة املــساعدة الذاتي

النــسائية تعــىن بكــسب الــرزق وتوليــد الــدخل وتركــز علــى مبــادرات الكهربــاء املــستمدة مــن   
 . يف داكشينبوري وسانغام فيهار ودهلي الطاقة الشمسية يف جمتمعات حملية

  
 املبادرات اليت اختذهتا املنظمة دعما لألهداف اإلمنائية لأللفية     

وتطـوير املهـارات وقـد درب    ؤمتر إدارة مراكـز التـدريب املهـين     يتـوىل املـ  - ١اهلدف    
 امـرأة علـى إنـشاء أفرقـة املـساعدة الذاتيـة، ممـا يـوفر هلـم األدوات الالزمـة إلقامـة                   ٨ ٦٥٠حنو  

  . مشاريع القروض الصغرية ومباشرة األعمال احلرة
دروسـاً  تولت عشرة فروع تابعة للمنظمة إدارة مدارس غري رمسية تـنظم         - ٢اهلدف    

  . طفل تقريبا٤٠٠ًمسائية حملو األمية خصصت للنساء، باإلضافة إىل تدريس 
أقامــت املنظمــة معــسكرات لــألم والطفــل تركــز علــى الــصحة اإلجنابيــة   - ٥اهلــدف   

  .والصحة العامة والنظافة والتعليم الصحي
قريبـــاً يف مجيـــع أرجـــاء اهلنـــد   مدرســـة ت١٠٠اشـــتركت املنظمـــة مـــع  - ٧اهلـــدف   
 برناجمـاً للتوعيـة باحلمايـة البيئيـة والنفايـات والـصرف الـصحي، مبـا يف ذلـك زرع                   ٢٥٠ لوضع

  .احلدائق العشبية
  

  معلومات إضافية     
  .ال توجد أية معلومات إضافية  
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  مؤسسة أنقرة للعناية باألطفال املصابني بسرطان الدم   - ٤  
   ٢٠٠٧مركز استشاري خاص،     

  
  مقدمة     

 باألطفال املصابني بسرطان الدم هي منظمة غـري حكوميـة تتخـذ             مؤسسة أنقرة للعناية    
  . من أنقرة مقراً هلا لتعمل على املستوى الوطين

  
  املنظمة ومقاصدها  أهداف    

هتدف املنظمة إىل توفري الدعم التربـوي والعـاطفي وتقـدمي املـساعدة املاليـة واخلـدمات                   
ت الـدم املزمنـة ملـساعدهتم علـى مواجهـة      الصحية لألطفال املصابني بسرطان الدم أو باضـطرابا    

وتعــزز املؤســسة أيــضاً املعرفــة وتقــدم التوجيــه لبلــوغ مــستوى . هــذه األمــراض املهــددة للحيــاة
ويف  .دويل بشأن أمراض الـدم املكتـسبة واملتأصـلة وتتـوىل إنـشاء مؤسـسات البحـوث وإدارهتـا               

رطان الـدم يف أنقـرة تتكـون    ، أنشأت املنظمة قرية لألطفـال املـصابني بـس      ٢٠١٠يونيه  /حزيران
من خمابر جتري أحباثـاً سـريرية مـن شـأهنا أن تـضطلع بـدور يف الوقايـة مـن الـسرطان واالرتقـاء                    

وفيمـا يتعلـق بالعـائالت الـيت تـشردت بـسبب عـدم وجـود                . مبستوى العالج من سـرطان الـدم      
 أن متكـث فيهـا    مـرتالً مفروشـاً ميكـن لألسـر        ٢٥مرافق للعالج يف بلداهتم، فإن املنظمـة متتلـك          

وفيما يتعلق باألطفال الذين يأتون إىل أنقرة إلجراء فحوص املتابعـة، فقـد              .أثناء معاجلة أطفاهلا  
فتتحـت املنظمـة مكاتـب يف منطقـة         وا .بنت املؤسسة مرفقاً سكنياً يوفر خدمات فندقيـة جمانيـة         

 مـن احلـصول     املناطقنبول الواقعة يف األناضول ويف إزمري لتمكني املرضى املقيمني يف هذه            طاس
كمــا أنــشأت مدرســة لألطفــال املــصابني بــسرطان الــدم يف تــشرين    . علــى اخلــدمات بــسهولة 

ضانة  وهــذه املدرســة اخلاصــة الــيت تتبــع منــاهج وزارة التعلــيم تــوفر احلــ .٢٠٠٨نــوفمرب /الثــاين
 هــذا علــى زيــادة التوعيــة مبــرض الــسرطان ألنأيــضاً تعمــل املنظمــة و .والتعلــيم االبتــدائي جمانــاً

 ٢٠٠٨ونتيجــة لــذلك، بــدأت املنظمــة يف عــام   .املــرض يــشكل عائقــاً أمــام التنميــة املــستدامة 
بتنظيم حلقات دراسية يف احلضانة واملـرحلتني االبتدائيـة والثانويـة يف املـدارس اخلاصـة والعامـة                  

  . للتشجيع على اتباع محية صحية وأسلوب حياة يتسم بالنشاط
  

  ظمة التغيريات اهلامة يف املن    
غريت املؤسسة امسها من مؤسسة أنقرة لألطفال املـصابني بـسرطان الـدم إىل مؤسـسة                   

 تفاديـاً لالنطبـاع     “أنقـرة ” فقـد أسـقطت كلمـة        . لألطفال املصابني بـسرطان الـدم      “لوسيف”
كما أضافت مؤخراً إىل دستورها لغة توسع هبا نطـاق مهمتـها لكـي تـشمل          .بأهنا منظمة حملية  
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 الـسرطان البـالغني، وسـتفتتح املنظمـة أبواهبـا قريبـاً أمـام مرضـى الـسرطان                   تقدمي الدعم ملرضـى   
يـز اجتماعيـاً ميكـن للمرضـى        البالغني، وذلك بتنظيم حلقات دراسية إعالمية ونفسية وتـوفري ح         

  .  أن يتلقوا فيه العالج املهيننيالبالغ
  

  مسامهة املنظمة يف أعمال األمم املتحدة     
، بـدأت املنظمـة االضـطالع       ٢٠٠٧ز استشاري يف عـام       حصوهلا على مرك   يف أعقاب   

 مـن أجـل     بزيارات قصرية املدة إىل مؤسسات مماثلة يف بلدان جمـاورة تعمـل علـى القـضية ذاهتـا                 
 ويؤمل بأن تفضي هذه الزيارات إىل تعاون ملموس ومثمـر للطـرفني             .تبادل اخلربات واملعارف  

  . لوقاية من السرطانيف جماالت البحث واخلدمات االقتصادية والصحية وا
ــوفيا     : ٢٠١٠   ــال صـ ــشفى أطفـ ــستان؛ ومستـ ــايت، كازاخـ ــارايب يف أملـ ــشفى الفـ مستـ

ألمــراض الــدم والــسرطان يف صــوفيا؛ واملؤســسة األملانيــة ألمــراض الــسرطان يف بــون، أملانيــا؛    
واملستـــشفى اجلـــامعي ورابطـــة والـــدي األطفـــال املـــصابني بالـــسرطان يف جمتمـــع فاالنـــسيا يف  

   .إسبانيا؛ وجناح األورام يف مستشفى امللكة فابيوال لألطفال يف بروكسيلفاالنسيا، ب
ــسرط : ٢٠٠٩   ــشفى امللـــك حـــسني للـ ــسرطان  مستـ ــسة امللـــك حـــسني للـ ان ومؤسـ

  . عمان يف
مؤســسة متــضامنون معــاً مــن أجــل األطفــال املــصابني بــاألورام؛ مستــشفى    : ٢٠٠٨  

  . القديسة آنا لألطفال يف فيينا
ــارجن : ٢٠٠٧   ــستوصف سـ ــدج،     مـ ــييت كوليـ ــدن ليونيفريسـ ــشفى لنـ ــابع ملستـ ت التـ

  . وصندوق األحباث السرطانية يف لندن
  

  املشاركة يف اجتماعات األمم املتحدة     
 لـضمان اختـاذ   ، وال سيما األمـم املتحـدة  ،ترغب املنظمة يف التعاون مع منظمات مماثلة     

، واحلصول علـى فـرص متـساوية    التدابري امللموسة وإجياد احللول الالزمة للوقاية من هذا املرض  
  . وحقوق متساوية يف العالج كما هو احلال يف البلدان املتقدمة

  
  التعاون مع هيئات األمم املتحدة     

تقيم املنظمة اتصاالت مع مكتب اليونيسيف وممثلي األمـم املتحـدة يف تركيـا يف جمـال                   
  . اختصاصها
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  ف اإلمنائية لأللفية املبادرات اليت اختذهتا املنظمة دعما لألهدا    
كانت املنظمة وستظل تدعم مرضى السرطان احملـرومني اقتـصادياً، وذلـك مبـساعدهتم                

 ويركز بالتـايل عملـها علـى األمـراض          .ي تصاحب املرض  ــة الت ـــجاهتم النقدي ة احتيا ــمالياً لتغطي 
 .غري املعدية

  
 معلومات إضافية     

  .ال توجد أية معلومات إضافية  
    

  ركز األرميين حلماية احلقوق الدستورية امل   - ٥  
   ٢٠٠٧مركز استشاري خاص،     

  
  مقدمة     

حلماية احلقوق الدستورية هو منظمة غري حكومية ال تسعى إىل الـربح            األرميين  املركز    
ــران ــه /تأســست يف حزي ــا ١٩٨٨يوني ــادزور بأرميني أضــحى املركــز املنظمــة غــري   قــد  و. يف فان

 مـشروعاً تبلـغ     ٧٠ بعد أن نفذ حنـو       ١٩٩٦حقوق اإلنسان منذ عام     احلكومية الرائدة يف جمال     
  .تكلفته اإلمجالية مليوين دوالر تقريباً

  
   املنظمة ومقاصدها أهداف    

 / أثنـاء الفتـرة مـن أيـار        ٢٠١٥ إىل   ٢٠١١وضعت اخلطة االسـتراتيجية للـسنوات مـن           
يهمـا أعـضاء    ، وذلـك خـالل حلقـيت عمـل شـارك ف           ٢٠١٠ديـسمرب   /مايو وحـىت كـانون األول     

عامل يعيش فيه اجلميـع     ” وتتمثل رؤية املركز يف إجياد       .ظمة وشركاء ومستفيدين ومتطوعني   املن
 وهتدف توجهاته االستراتيجية يف هنايـة املطـاف إىل املـسامهة يف             “بود وتسامح وتسوده العدالة   

  . سيادة القانون وحتقيق العدالة والسالم على مستوى العامل
  

  ة يف املنظمة التغيريات اهلام    
ــام    ــة   ٢٠٠٨يف عـ ــة الوطنيـ ــضواً يف اجلمعيـ ــصفتها عـ ــة بـ ــبكة - ، التحقـــت املنظمـ  شـ

، التحـق املركـز بـصفته     ٢٠٠٩ويف عـام     .املنظمات غري احلكومية وانتخبت كعـضو يف اجمللـس        
عضواً يف اجمللس العام ويف اللجان الفرعية املعنية حبقوق اإلنسان التابعـة للجنتـه املعنيـة بـاجملتمع                  

، وضــع تــصور جديــد ٢٠١٠نــوفمرب /فربايــر إىل تــشرين الثــاين/ويف الفتــرة مــن شــباط .املــدين
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، التحق املركـز كعـضو   ٢٠١٠ويف عام  .للمدرسة األرمنية حلقوق اإلنسان ومتت املوافقة عليه  
  . يف الرابطة الوطنية األرمنية ملنتدى اجملتمع املدين للشراكة الشرقية التابع للمفوضية األوروبية

  
  مسامهة املنظمة يف أعمال األمم املتحدة     

  : يلي تشمل مسامهات املركز ما  
رمنية حلقـوق اإلنـسان الـيت نظمـت أربـع دورات تدريبيـة متقدمـة حلقـوق                  ألاملدرسة ا    •  

اإلنسان ملدة عـام واحـد ُخصـصت ملدرسـي حقـوق اإلنـسان والتربيـة املدنيـة والدولـة              
  .يا الثانويةوالقانون واألخالقيات يف مدارس أرمين

جلميع مكتبات حقوق اإلنسان الـست فـروع خاصـة           شبكة مكتبات حقوق اإلنسان      •  
ذات صـلة حبقــوق اإلنـسان وقــد عملــت مبثابـة مراكــز ملــوارد تعلـيم حقــوق اإلنــسان،     

  . لتسهم بذلك يف الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
قة تتعلق بـاألمم املتحـدة يف الفتـرة بـني األعـوام            مقاالً وبياناً ووثي   ٨٠نشر ما يزيد عن       •  

حرصـاً علـى   ”  و“الثقافـة القانونيـة  ” يف نشرتني دوريتني معنـونتني   ٢٠١٠  و ٢٠٠٧
 ٢ ٣٠٠ وقـد نـشرت      . اجملتمـع بأنـشطة األمـم املتحـدة        هبـدف تعريـف    “حتقيق العدالة 

ات دورية تقريباً وأرسلت إىل مؤسسات تعليمية ومكتبـات وهيئـات حكوميـة ومنظمـ      
  . كومية يف مجيع مناطق أرمينياحغري 

  
  املشاركة يف اجتماعات األمم املتحدة     

 املؤمتر املشترك بني إدارة شـؤون اإلعـالم واملنظمـات غـري              جلان ختطيط  عمل ممثلون يف    
وضـع  احلكومية وشاركوا يف الدورات من احلادية وحـىت اخلمـسني والرابعـة واخلمـسني للجنـة                 

، نظـم املركـز بالتعـاون مـع مركـز األمـم املتحـدة               ٢٠٠٩ ويف عـام     .يويـورك املرأة املعقودة يف ن   
ــالتثقيف يف جمــال حقــوق         ــة ب ــة املعني ــني اجلهــات الفاعل ــسيق ب ــدى يف يريفــان للتن لإلعــالم منت
اإلنسان لالنضمام إىل املساعي املتمثلة يف وضع اقتراحات للمرحلة الثانية مـن الربنـامج العـاملي                

، وقـدم وزيـر خارجيـة أرمينيـا وثيقـة إىل مفوضـية األمـم              )يوليه/ متوز ٢(لتعليم حقوق اإلنسان    
  .املتحدة حلقوق اإلنسان

  
  التعاون مع هيئات األمم املتحدة     

تعــاون املركــز يف تطــوير شــبكة مكتبــة حقــوق اإلنــسان وتزويــدها بكتــب عــن األمــم    
ملتحـدة حلقـوق    كما تعـاون يف تنفيـذ مـشاريع مـشتركة مـع مكاتـب مفوضـية األمـم ا                   .املتحدة

اإلنسان وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة يف أرمينيـا واضـطلع                     
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كمـا أجـرت املنظمـة      . بأنشطة وعروض مشتركة مع مركـز األمـم املتحـدة لإلعـالم يف يريفـان              
يف دورات تدريبية عن حقوق اإلنسان باالشـتراك مـع اليونـسكو والربنـامج اإلمنـائي واليونيـس                

  . ومركز األمم املتحدة لشؤون اإلعالم يف يريفان
  

  املبادرات اليت اختذهتا املنظمة دعما لألهداف اإلمنائية لأللفية     
  :اختذت املنظمة املبادرات التالية  

، وزع املمثلــــون قوالــــب صــــحية ومكمــــالت غذائيــــة مــــن ٢٠١٠يوليــــه /يف متــــوز  •  
ــة    وحــدة ٥٠٠الفيتامينــات علــى أولئــك احملتــاجني،   ــاء رحــالت التوعي لكــل بلــد، أثن

  . اإلنسانية إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية وهاييت وكينيا وسرياليون
 تلميـذاً مـن التالميـذ األطفـال         ١٤٤وعلّمت املدرسة الثانوية التعاونية التابعة للمركـز           •  

  .  شابا٤٥ًوعملت نواديه الشبابية على تعليم حقوق اإلنسان بالتعاون مع 
  .، نظم املمثل الرئيسي للمركز أفرقة وذهب هبا إىل هاييت٢٠١٠أبريل / نيسانويف  •  
ويف كونيا، بكينيا، نظم أحد ممثلي املركز جلسات إعالمية وجلسات شـفاء كـل يـوم          •  

 ضحية من ضحايا أطفال املدارس الثانويـة، تركـز علـى طـرق     ٢٠من أيام البعثة لنحو  
   .الوقاية والعمل

 امــرأة يف اجليــل احملــروم يف كينيــا وســرياليون،  ١٠٠ علــى متكــني عمــل أحــد املمــثلني   •  
فـــضل وبأقـــل خمـــاطر علـــى األم وذلـــك بتهيئتـــهن لـــوالدة أطفـــال يتمتعـــون بـــصحة أ 

  . معاً والطفل
وأجريــت دورات تثقيفيــة ونظمــت حلقــات عمــل يف جمــال الــصحة النفاســية يف كينيــا   •  

  . ٢٠١٠ ويف هاييت يف عام ٢٠٠٩وسرياليون يف عام 
ــا ويف أمــاكن ســابقة        •   ــسانية العمــل يف هــاييت وكيني ــة اإلن وبــدأت ســت بعثــات للتوعي

ــة ــشراكات       .للتوعي ــة ال ــا هــدفها إقام ــسانية يف كوني ــة اإلن ــة للتوعي ــشاء بعث ــا مت إن كم
أغـسطس  /آب(للتدريب على الطبخ باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك ملدة أسبوعني          

  ). ٢٠١٠سبتمرب /وأيلول
ــة للتحــالف األرمــين يف جمــال     وتــوىل املر  •   ــة العاملي ــة للحمل كــز تنــسيق املناســبات الوطني

التعليم بالتنسيق مع مركز األمـم املتحـدة لإلعـالم ومكـتيب اليونـسكو واليونيـسيف يف                 
  . أرمينيا
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 معلومات إضافية     

  .ال توجد أية معلومات إضافية  
    

  االحتاد اآلسيوي جلمعيات التسليف   - ٦  
  

   ٢٠٠٧ي خاص، مركز استشار    
  

  مقدمة    
ها يـشاهب ة وما   تسليفياالحتاد اآلسيوي جلمعيات التسليف هي منظمة متثيل االحتادات ال          

أخــذ االحتــاد يــضطلع بــدور أساســي يف مــساعدة قــد  و.ن مؤســسات ماليــة تعاونيــة يف آســيامــ
املـساواة بـني    األعضاء على معاجلة قضايا التنمية اليت تواجهها االحتادات التسليفية، مثل الفقر و           

  . اجلنسني واحلصول على خدمات مالية ومشاركة الشباب
  

   املنظمة ومقاصدها أهداف    
وتتمثـل رؤيتـه يف إنـشاء    . يعمل املؤمتر بوصفه رابطة جتارية ومنظمة إمنائية على السواء      

ــاد  ــام احت ــيا   نظ ــتدامة يف آس ــسليفي قابــل لالس ــشجيع  .  ت ــه هــي ت ــادات التــسليفية  ومهمت  االحت
ثلها من منظمات مالية تعاونية وتعزيزها لتـتمكن مـن حتقيـق إمكاناهتـا باعتبارهـا أدوات                 ميا وما

 ومن خالل الدور الذي تضطلع به بوصـفها         .دية االجتماعية للشعب يف السوق    للتنمية االقتصا 
منظمة إقليمية لالحتادات التسليفية، تـؤدي املنظمـة مهـام التمثيـل والتنميـة واالتـصال والتعـاون                

 ويكفــل االحتــاد أمهيــة االحتــادات التــسليفية يف     . آليــة االحتــاد التــسليفي اآلســيوي    عــننيابــةً
  . اجملتمعات احمللية اليت يعملون فيها ويواصلون العمل لبلوغ أهدافها األصلية

  
  التغيريات اهلامة يف املنظمة     

  .مل تكن هناك أي تغيريات  
  

  مسامهة املنظمة يف أعمال األمم املتحدة     
 املنظمــة علــى النظــر فيمــا إذا كانــت االحتــادات التــسليفية تتقيــد ببنــود مهمتــها   دأبــت  

ت املاليـة امليـسورة التكلفـة،       األصلية املتمثلـة يف حتـسني رفـاه الـشعب مـن خـالل تـوفري اخلـدما                 
ويتـيح ابتكـار االحتـاد التـسليفي البـالغ          . ذين ال يـستطيعون احلـصول عليهـا       سيما ألولئك ال   وال

:  خـدمات ماليـة مـستدامة لـشرحية الـسوق الفقـرية           ١٩٩٩تـه املنظمـة يف عـام        الصغر الذي قدم  
ــتمكن أي احتــاد وطــين شــريك أن يكتــسب املهــارات املالئمــة وحيــصل علــى اإلطــار       حبيــث ي
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ــتج إىل األعــضاء مــن احتاد       ــذي جيعــل مــنح ذلــك املن ــر ال ــتج، األم ــذي للمن ــسليفية  االتنفي ــه الت ت
عـاين مـن فقـر ريفـي وفقـر حـضري            اء املوجـودة يف بلـدان ت       وتعترب املنظمات األعض   .ممكناً أمراً
 ماليــني مــن ٥اسـتطاع أكثــر مـن   قــد  و.دة الفقـر الربنــامج أولويـة وأداة للتخفيــف مـن حــ   معـاً 

ــسورة التكلفــة تقــدمها       ــة مي ــدخل املــنخفض احلــصول علــى خــدمات مالي األشــخاص ذوي ال
د التـسليفي للتمويـل البـالغ الـصغر      ويتـيح ابتكـار االحتـا     .ادات التسليفية بدعم مـن املنظمـة      االحت

 الفقـرية علـى   وسيلة فعالـة للتخفيـف مـن وطـأة الفقـر بزيـادة الـدخل وتـشجيع األسـر املعيـشية                    
 ودأب االحتاد على إذكاء محاس شركائه من االحتادات وزيادة قـدرهتم            .دخول اقتصاد السوق  

 ذوي الــدخل علــى التركيــز علــى اســتراتيجيات مــستدامة للوصــول إىل مزيــد مــن األشــخاص   
  .املنخفض

  
  املشاركة يف اجتماعات األمم املتحدة     

  .ال ينطبق  
  

  التعاون مع هيئات األمم املتحدة     
ــرزق مــن مــصائد األمســاك        ــامج اإلقليمــي لكــسب ال  أحــد - تعمــل املنظمــة مــع الربن

  هبـدف تقـدمي أدوات التـدريب الالزمـة إىل    -مشاريع منظمة األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة         
ــدريب        ــهم مــن ت ــصغر، لتمكين ــالغ ال ــل الب ــيني بالتموي ــوطين املعن ــستوى ال ــى امل ــشاريها عل مست

 / وقـــد بـــدأ املـــشروع األنـــشطة يف أيلـــول    .يف البلـــدان املـــشتركة يف املـــشروع  املـــستفيدين 
 ويعتــزم العمــل ألربعــة أعــوام يف كمبوديــا وإندونيــسيا والفلــبني وســري النكــا ٢٠٠٩ ســبتمرب
واإلمكانيـة احملـدودة للتمويـل البـالغ الـصغر واخليـارات اإلضـافية               .ت نـام   ليشيت وفيي  - وتيمور

واهلـدف   .أو البديلة احملدودة للغاية لسبل الرزق هي من ضمن املسائل اليت يتناوهلـا الربنـامج              /و
من املشروع هو تعزيز القـدرة علـى مـشاركة اجملتمعـات احملليـة الـيت تقتـات مـن صـيد األمسـاك                        

ؤسـسات الـيت تقـدم هلـا الـدعم، وذلـك هبـدف حتـسني إدارة سـبل الـرزق             على نطاق صغري وامل   
  . وموارد مصائد األمساك املستدامة

  
  املبادرات اليت اختذهتا املنظمة دعما لألهداف اإلمنائية لأللفية     

، أطلق االحتاد، إىل جانب منظماته األعضاء، محلـة تـصل إىل            ٢٠٠٩سبتمرب  /يف أيلول   
 متبعاً منهجيـة االحتـاد التـسليفي االبتكاريـة للتمويـل            ٢٠١٢لول عام   مليون آخر من الفقراء حب    

 وتنـسق املنظمـة وتيـسر    .فـال بالـسنة الدوليـة للتعاونيـات    البالغ الـصغر، وذلـك متـشياً مـع االحت       
 - تنفيذ برنامج التخفيف مـن وطـأة الفقـر والتمويـل البـالغ الـصغر يف سـبعة بلـدان يف جنـوب                      

  . شرق آسيا وجنوهبا
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الربامج التعليمية املتعلقة بابتكار التمويل البـالغ الـصغر لالحتـاد التـسليفي اإلملـام               وتعزز    
باملعارف املالية والصحة النفاسية وإدارة األعمال التجاريـة واملهـارات التقنيـة وحـسن الـسلوك                
والتصرف الصحيح واإلسعاف األويل وأي موضوع يعترب ضرورياً لتحسني الظـروف املعيـشية             

  . يعمل الربنامج بصورة غري مباشرة على رفع مستوى تعليم الفقراء الذين حيضرونهو .للفقراء
 يف املائــة مــن أعــضاء االحتــادات التــسليفية، لكــن ٥٠وتــشكل النــساء نــسبة تــصل إىل   

 وتتـيح املنظمـة منـرباً للرائـدات         .ع مشاركتهن يف عملية صنع القرار     هذه العضوية ال تتناسب م    
عــرض االســتجابات الــيت أدت إىل توزيــع املقاعــد علــى النــساء يف قيــادة ملناقــشة قــضايا املــرأة و

  . االحتادات االئتمانية وإنشاء جلنة استشارية للمرأة
  

  معلومات إضافية     
  .ال توجد أية معلومات إضافية  

    
  التعاون الدويل من أجل التنمية والتضامن   - ٧  

   ٢٠٠٧مركز استشاري عام،     
  

  مقدمة     
  . أي تغيرياتمل تكن هناك  

  
   املنظمة ومقاصدها أهداف    

  .مل تكن هناك أي تغيريات  
  

  التغيريات اهلامة يف املنظمة     
  

   إعادة تصنيفها لتمنح املركز االستشاري العام :٢٠٠٧  
  منحت صفة مراقب يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ: ٢٠٠٨  
، أصـبحت منظمـة   ٢٠١٥ -٢٠١٠للفتـرة  كجزء من إطارهـا االسـتراتيجي    : ٢٠٠٩  

   CIDSE تدعى “التعاون الدويل من أجل التنمية والتضامن”
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  مسامهة املنظمة يف أعمال األمم املتحدة     
تقوم املنظمة بالدعوة ومتارس الضغط وتنـشئ وثـائق سياسـاتية وتـؤدي عمـالً إعالميـاً                   

ريـة وحقـوق اإلنـسان والعدالـة املناخيـة؛          بشأن متويل التنمية؛ واإلدارة العاملية؛ واألعمـال التجا       
ــارة؛ واألهـــداف اإل  ــة والتجـ ــا نظمـــت محلـــتني  . منائيـــة لأللفيـــةواألمـــن الغـــذائي والزراعـ كمـ

 “العدالــة املناخيــة ”و) ٢٠٠٧ (“العمــل علــى إجنــاح املــساعدة”العامــة حتــت عنــوان  للتوعيــة
)٢٠١٠-٢٠٠٩ .(  
  

  املشاركة يف اجتماعات األمم املتحدة     
  

  ٢٠٠٧يف عام 
حـضرت االجتمـاع االسـتثنائي الرفيـع املـستوى مـع مؤسـسات              : أبريـل / نيسان ١٦يف    •  

بريتون وودز ومنظمـة التجـارة العامليـة ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة الـذي                    
  عقد يف نيويورك

مـن مـونتريي إىل     ”: أدلت ببيـان عـن موضـوع      : أكتوبر/ تشرين األول  ٢٤  و ٢٣يف  و  •  
 “قـضايا خمتـارة عـن متويـل التنميـة         ” مناسبة جانبية بشأن موضـوع        وعقدت “الدوحة

  اجلمعية العامة الرفيع املستوى بشأن متويل التنمية الذي عقد يف نيويورك أثناء حوار
  

  ٢٠٠٨يف عام 
قـدمت بيـان عــن املـصادر االبتكاريـة لتمويـل التنميـة املــستدامة       : أبريـل / نيـسان ١٤يف   •  

االجتماع اخلاص الرفيع املستوى الذي عقـد يف نيويـورك          وعقدت مناسبة جانبية أثناء     
  مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العاملية واألونكتاد 

حضرت املؤمتر الثاين عـشر لألونكتـاد الـذي عقـد يف            : أبريل/ نيسان ٢٥ إىل   ٢٠من  و  •  
  أكرا، وشاركت يف حلقة عمل عن الوقود األحيائي

قــدمت بيانــات شــفوية وخطيــة بــشأن واليــة املمثــل  : يونيــه/ حزيــران١٨ إىل ٢مــن و  •  
باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان وعقدت مناسبة جانبيـة         اخلاص لألمني العام املعين   

بشأن الوجه اإلنساين حلقوق اإلنسان واألعمـال التجاريـة أثنـاء الـدورة الثامنـة جمللـس                 
  حقوق اإلنسان

عقـــدت : ديـــسمرب/ كـــانون األول٢ نـــوفمرب إىل/ تـــشرين الثـــاين٢٩يف الفتـــرة مـــن و  •  
ــدتني         ــاركت يف املائـ ــة وشـ ــل التنميـ ــضريبية ومتويـ ــة الـ ــشأن العدالـ ــة بـ ــبة جانبيـ مناسـ
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 أثناء مؤمتر املتابعة الدويل لتمويل التنمية املعـين باسـتعراض        ٤ و ٣املستديرتني الرمسيتني   
  .تنفيذ توافق آراء مونتريي الذي عقد يف الدوحة

  
  ٢٠٠٩يف عام     

قدمت بياناً عن العدالة املناخية وشـاركت يف حلقـة نقـاش عـن         : سبتمرب/يلول أ ٢٢يف    •  
  تكنولوجيات التكيف أثناء انعقاد مؤمتر القمة املعين بتغري املناخ يف نيويورك

عقــدت مناســبات جانبيــة عــن : أكتــوبر/ تــشرين األول٩ســبتمرب إىل / أيلــول٢٨مــن و  •  
   يف بانكوكتغري املناخ أثناء انعقاد مؤمتر تغري املناخ

ــن و  •   ــشرين األول٦ إىل ٥م ــوبر / ت ــم    : ٢٠٠٩أكت ــشاورات مفوضــية األم حــضرت م
املتحدة حلقوق اإلنسان عن تفعيل إطـار األعمـال التجاريـة وحقـوق اإلنـسان عقـدت                 

  يف جنيف وسامهت يف تقدميها إىل اإلطار الذي وضعه جون رغي
بية بـشأن تغـري املنـاخ واحلـد     عقدت مناسبات جان: نوفمرب/ تشرين الثاين٦ إىل ٢من  و  •  

  من االنبعاثات أثناء انعقاد مؤمتر تغري املناخ يف برشلونة، إسبانيا
  

  ٢٠١٠يف عام     
ــاً عــن عمــل جــون رغــي إىل   : يونيــه/ حزيــران١٨مــايو إىل / أيــار٣١مــن   •   قــدمت بيان

  الدورة الرابعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان
ــوبر/ تــشرين األول١٢ إىل ١١مــن و  •   ــوان قــد: أكت ــة بعن ــرام ”مت ورق ــة واالحت احلماي

 أثنـاء تـشاور املمثـل اخلـاص مـع           “ساسية لتنفيذ الوالية ومتابعتـها    أعوامل  : واإلنصاف
  األطراف املؤثرة يف اجملتمع املدين

  
   ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٨من يف الفترة     

 /زيــرانح ١٢ إىل ٢حــضرت مــؤمترات تغــري املنــاخ املعقــودة يف بــون يف الفتــرات مــن   •  
ــه ــسان٨مــارس إىل / آذار٢٩؛ ومــن ٢٠٠٨ يوني ــل / ني ــار٢٩؛ ومــن ٢٠٠٩أبري  / أي

 ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٣مــايو إىل /را أيــ٢٩؛ ومــن ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٨مــايو إىل 
عقدت مناسبات جانبية على اإلنترنت مع مالوي وحلقة نقاش بـشأن تكنولوجيـات       (

ــف ــن )التكيــ ــن ٢٠٠٩أغــــسطس / آب١٤ إىل ١٠؛ ومــ  /ن نيــــسا١١ إىل ٩؛ ومــ
ــل ــن ٢٠١٠ أبري ــار٣١؛ وم ــايو إىل / أي ــران١١م ــه / حزي ــة   (٢٠١٠يوني ــدمت ورق ق

  . ٢٠١٠أغسطس / آب٦ إىل ٢؛ ومن )بشأن احلصول املباشر على التكنولوجيا
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 حضرت الدورات الرابعة عشرة واخلامسة عشرة والسادسة عشرة ملـؤمتر األطـراف يف             •  
 بـشأن تغـري املنـاخ الـيت عقـدت علـى             مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية      

أطلـق محلـة    (٢٠٠٨ديـسمرب  / كـانون األول ١٢ إىل ١التوايل يف بوزنـان، بولنـدا مـن     
الـذي   (٢٠٠٩ديـسمرب  / كانون األول  ١٩ إىل   ٧؛ ويف كوبنهاغن من     )العدالة املناخية 

ــ ــسيك، مـــ ) احلمـــالتمنظـ ــانكون، باملكـ ــاين ٢٩ن ؛ ويف كـ ــشرين الثـ ــوفمرب إىل / تـ نـ
  .٢٠١٠ديسمرب /ولكانون األ ١٠

  
  التعاون مع هيئات األمم املتحدة     

أيدت املنظمة عملية إصـالح جلنـة منظمـة األغذيـة والزراعـة ألمـن الغـذاء العـاملي الـيت                 
  . ٢٠١٠نفذت يف عام 

  
  املبادرات اليت اختذهتا املنظمة دعما لألهداف اإلمنائية لأللفية     

ة والتضامن بيانات عن األهداف اإلمنائيـة       قدمت منظمة التعاون الدويل من أجل التنمي        
لأللفية ومتويل التنمية وأزمة أسعار املواد الغذائية إىل االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامـة              

 .٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ٢٥ إىل   ٢٣عن األهداف اإلمنائية لأللفية الذي عقد يف نيويـورك مـن            
منائية لأللفيـة واألزمـة االقتـصادية واملاليـة أثنـاء           وعقدت املنظمة مناسبة جانبية عن األهداف اإل      

انعقاد مؤمتر األمم املتحدة على أعلى مستوى بشأن األزمة املالية واالقتـصادية العامليـة وتأثريهـا            
ــرة مــن    ــورك يف الفت ــة يف نيوي ــران٢٦ إىل ٢٤علــى التنمي ــه / حزي كمــا حــضرت   .٢٠٠٩يوني

ى مــع مؤســسات بريتــون وودز ومنظمــة التجــارة املنظمــة االجتمــاع االســتثنائي الرفيــع املــستو
الــذي عقــد يف نيويــورك، يــومي  ) داألونكتــا(العامليــة ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة  

وأدلــت منظمــة التعــاون الــدويل مــن أجــل التنميــة والتــضامن    .٢٠١٠مــارس / آذار١٩ و ١٨
 وشـاركت يف    “األزمـة العامليـة   بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية يف مواجهة       ”ببيان عن موضوع    

اجتماع املائدة املستديرة الرمسية بـشأن دعـم جهـود البلـدان الناميـة ذات االحتياجـات اخلاصـة                   
يف جمال التعايف والتنمية أثناء حـوار اجلمعيـة العامـة الرفيـع املـستوى بـشأن متويـل التنميـة الـذي                       

ظمـة إسـهامات إىل دائـرة     وقـدمت املن   .٢٠١٠مـارس   / آذار ٢٤  و ٢٣عقد يف نيويورك يومي     
األمم املتحدة لالتصال باملنظمـات غـري احلكوميـة تتعلـق مبـؤمتر القمـة بـشأن األهـداف اإلمنائيـة           

 وكانــت منظمــة التعــاون الــدويل مــن أجــل  .٢٠١٠مــايو / الــذي عقــد يف أيــار١٠ +لأللفيــة 
 ومتحدثـة يف احللقـة   التنمية والتضامن أحد مليب الدعوة حلضور املائدة املستديرة الرمسية الرابعـة      

ــة    ”الدراســية حــول موضــوع    ــة لأللفي ــل األهــداف اإلمنائي ــة متوي ــاد  “إصــالح عملي ــاء انعق  أثن
 .٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ١٥ و ١٤جلسات استماع غري رمسية لتبادل الرأي يف نيويورك يومي          

ــسان يف      ــة وحقــوق اإلن ــة لأللفي ــشأن األهــداف اإلمنائي ــة ب  كمــا عقــدت املنظمــة مناســبة جانبي
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 / حزيــــران٢٩تعــــاون اإلمنــــائي أثنــــاء انعقــــاد منتــــدى التعــــاون اإلمنــــائي يف نيويــــورك، يف ال
وعقدت املنظمة مناسبة جانبيـة أخـرى بـشأن األزمـة املاليـة واألهـداف اإلمنائيـة                  .٢٠١٠ يونيه

لأللفية أثناء انعقاد االجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى للجمعيـة العامـة املعـين باألهـداف اإلمنائيـة                     
  . ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢ إىل ٢٠لفية يف نيويورك يف الفترة من لأل
  

  معلومات إضافية     
  .ال توجد أية معلومات إضافية  

    
  الشبكة اإلقليمية للسلطات احمللية إلدارة املستوطنات البشرية : سييت نت  - ٨  

  
   ١٩٩٥منحت مركزاً استشارياً خاصاً يف عام     

  
  مقدمة     

  . رياتمل تكن هناك أي تغي  
  

   املنظمة ومقاصدها أهداف    
  . مل تكن هناك أي تغيريات  

  
  التغيريات اهلامة يف املنظمة     

  .مل تكن هناك أي تغيريات  
  

  مسامهة املنظمة يف أعمال األمم املتحدة     
أخذت الشبكة اإلقليمية للسلطات احمللية إلدارة املستوطنات البشرية تعمل عن كثـب               

ــم املت   ــع وكــاالت األم ــدريب والبحــث       م ــم املتحــدة للت ــد األم ــا معه ــا فيه ــار(حــدة مب ) اليونيت
واستراتيجية األمم املتحدة الدولية للحـد مـن الكـوارث وبرنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات                  

 ومركـز   واللجنة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ          ) موئل األمم املتحدة  (البشرية  
يميــة ومحلــة األمــم املتحــدة لأللفيــة بــشأن خمتلــف امليــادين املتعلقــة    قلاألمــم املتحــدة للتنميــة اإل 

  . باحلكومات احمللية والتنمية احلضرية
  

  املشاركة يف اجتماعات األمم املتحدة     
  :شاركت املنظمة يف االجتماعات التالية  
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  ٢٠٠٧يف عام 
 ١٢ يـومي    عقـد يف كـويب، اليابـان،      الـذي   (املنتدى العاملي للحد من خمـاطر الكـوارث           •  

  )يونيه/  حزيران٧ إىل ٥أبريل؛ ويف جنيف، من / نيسان١٣ و
 التنميـة احلـضرية     ناجتماع فريق خرباء مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية بـشأ           •  

  )مايو/ أيار٥ إىل ٣غانغون، مجهورية كوريا، من (
تحـدة للمـستوطنات    اجتماع فريق اخلرباء املعين بنوع اجلنس املنبثق عن مؤمتر األمـم امل             •  

  )يونيه/ حزيران٢٦  و٢٥فوكواكا، اليابان، الذي عقد يومي (البشرية 
اجتماع فريق اخلرباء املعين باهلياكل األساسـية والتـابع للجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة                 •  

  )يونيه/ حزيران١٣ إىل ١١بانكوك، من (آلسيا واحمليط اهلادئ 
ماعية آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن احلوكمـة الرشـيدة         اجتماع اللجنة االقتصادية واالجت     •  

  )نوفمرب/ تشرين الثاين١٥يف ماكايت، بالفلبني، (
  

  ٢٠٠٨يف عام     
جلنــــة معهــــد اليونيتــــار التوجيهيــــة التابعــــة للمركــــز الــــدويل لتــــدريب العناصــــر           •  

ة، يـومي   ــــ يكيدة األمر ــات املتح ـــأتلنتا، جورجيا، الوالي  (ة  ـــات احمللي ــالسلط/ةــــالفاعل
  )مايو/أيار ٩  و٨

اجتماع فريق خرباء مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية بـشأن التنميـة احلـضرية                •  
  )مايو/ أيار٥ إىل ٢٧غانغون، مجهورية كوريا، من (

تحدة للمستوطنات البـشرية بـشأن املـدن املـستدامة          اجتماع فريق خرباء مؤمتر األمم امل       •  
  )أغسطس/ آب٢٨ إىل ٢٥مانيال، الفلبني، من (يف آسيا 

 ٢٠٠٨خطة منتصف املـدة لربنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية للفتـرة مـن               •  
  )أكتوبر/ تشرين األول٩ إىل ٧نريويب، من  (٢٠١٣إىل 

  )نوفمرب/ تشرين الثاين٦ إىل ٣ينغ، الصني، من ناجن(املنتدى احلضري العاملي الرابع   •  
  

  ٢٠٠٩يف عام     
ــة      •   ــة األمــم املتحــدة لأللفي ــومي  (املعتكــف العــاملي حلمل ــانكوك، ي  كــانون ١٤  و١٣ب

  )يناير/الثاين
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مــؤمتر االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث املعــين باحلــد مــن أخطــار الكــوارث    •  
  )ايرفرب/ شباط٢٥ إىل ٢٣نيودهلي، من (

  )يونيه/ حزيران١٩ إىل ١٦جنيف، من (املنتدى العاملي للحد من أخطار الكوارث   •  
اجتماع فريق خرباء اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن متكـني              •  

  )يوليه/ متوز٢٣ إىل ٢١بانكوك، من (املدن من مواجهة الفيضانات 
القتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ املعــين  الفريــق الرفيــع املــستوى للجنــة ا   •  

  )ديسمرب/ كانون األول٢٤بانكوك، (بالبيئة والتنمية 
  

  ٢٠١٠يف عام     
فرقة العمل اإلقليمية املعنية باحلد من الكوارث التابعة لالستراتيجية الدوليـة للحـد مـن                 •  

  )يناير/ كانون الثاين١٤  و١٣كويب، اليابان، يومي (خماطر الكوارث 
اجتمــاع اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ بــشأن شــبكة مبــادرة    •  

  )فرباير/ شباط١١  و١٠كيتاكيوشو، اليابان، يومي (كيتاكيوشو 
منتدى االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث املعـين باحلـد مـن أخطـار الكـوارث                     •  

  )هيولي/ متوز٣٠ إىل ٢٨شنغهاي، الصني، من (
اجتماع الشركاء اإلقليميني ملؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية بشأن آثار تغـري              •  

  )سبتمرب/ أيلول١٧ إىل ١٥تشانغون، مجهورية كوريا، من (املناخ 
ــة آلســيا        •   ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــابع للجن ــة الت ــة والتنمي ــوزاري املعــين بالبيئ املــؤمتر ال

  )سبتمرب/ أيلول٢٧أستانا، (واحمليط اهلادئ 
  

  التعاون مع هيئات األمم املتحدة     
  :تولت املنظمة تنسيق االجتماعات التالية بدعم من وكاالت األمم املتحدة  

  
  ٢٠٠٧يف عام 

حلقة دراسية بـشأن التـصحاح نظمهـا معهـد الدراسـات العليـا باالشـتراك مـع جامعـة                      •  
  )نوفمرب/ تشرين الثاين٢(األمم املتحدة 

اليونيتـار   االستشارية التقنية بـشأن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة باالشـتراك مـع             اخلدمات    •  
  )نوفمرب/ تشرين الثاين٢١ إىل ١٨ماكايت، الفلبني من (
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  ٢٠٠٨يف عام     
باالشـتراك  حلقة دراسية عن تغري املناخ واألراضي الرطبة يف املنـاطق احلـضرية نظمـت           •  

  )بتمربس/ أيلول١١ و١٠ يمسول، يو(ونيتار يمع ال
  

  ٢٠٠٩يف عام     
منشور عن تصنيف خماطر املناطق احلضرية املنبثقة عن الغاز احليوي أعد باالشتراك مـع             •  

دانـــانغ، (مـــشروع االســـتراتيجية الدوليـــة للحـــد مـــن الكـــوارث مـــن مدينـــة ألخـــرى  
   )فرباير/ شباط٢٠ إىل ١٨نام، من  فييت

  
  سنوياً    

  اليونيتار اك معبور اإلقليمي للتدريب باالشتردورة تدريبية مشتركة أعدها مركز كواالمل
  

  املبادرات اليت اختذهتا املنظمة دعما لألهداف اإلمنائية لأللفية     
ــامي         •   ــني ع ــة ب ــرة الواقع ــدو يف الفت ــاً يف كتمن ــة مكتب ــشأت املنظم  ٢٠٠٨  و٢٠٠٧أن

ـــززت احلكومــات احملليــــوع ـــة فـ اف وغ األهــدــــــت لبلـــــي سعـــــي جنــوب آســيا التــ
  .اإلمنائية لأللفية

ــوان     •   ــشوراً بعنـ ــضاً منـ ــة أيـ ــدرت املنظمـ ــوب   ”وأصـ ــدان اجلنـ ــة يف بلـ ــسلطات احملليـ الـ
مبــادئ توجيهيــة بــشأن إضــفاء الطــابع   ” و٢٠٠٧ يف عــام “طــرق لتغــيري العــامل ٨ و

احمللــي علــى األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة واألوراق االســتراتيجية احملليــة للحــد مــن الفقــر 
لفيـة يف املـدن يف       طرق لبلوغ األهداف اإلمنائيـة لأل      عشرة ” و “يات نيبال اخلاصة ببلد 
  .٢٠٠٨ عام  يف“إندونيسيا

 من موئل األمم املتحدة، تابعت املنظمة تنفيـذ املـشروع مـن مدينـة ألخـرى يف                  موبدع  •  
 الـذي ركـز علـى األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،             ٢٠٠٨ إىل عـام     ٢٠٠٦الفترة مـن عـام      
احمللي علـى    تدريبا على القيادة وحلقة عمل بشأن إضفاء الطابع          ٢٠٠٧ونظم يف عام    

لفيــة يف مــدن آســيوية مــن خــالل قيــادة تتحلــى بــروح اإلبــداع    ألاألهــداف اإلمنائيــة ل
  .ومتكني اجملتمع احمللي يف كتمندو

جعـل  ”منتدى اليابان بـشأن موضـوع        ٢٠٠٨أبريل  / يف نيسان  “سييت نت ”ونظمت    •  
وتـنظم مناسـبات حلملـة    . “األهداف اإلمنائية لأللفية وحنـن : ه عاما ال ذرائع في ٢٠١٥

، أعـدت املنظمـة دراسـة استقـصائية عـن حالـة             ٢٠٠٩ويف عام   .  كل عام  “الوقوف”
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تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية على مستوى املدينة للعمل فيما بعد على وضع أنـشطة              
  .املتبقية لألعوام

اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط      وبدعم كل من موئـل األمـم املتحـدة و        •  
 حلقة العمل اإلقليمية بشأن إدراج الـسالمة أوال لفقـراء           “سييت نت ”اهلادئ، نظمت   

  .  يف ماريكينا، الفلبني٢٠١٠املناطق احلضرية يف جدول األعمال احمللي يف عام 
  

  معلومات إضافية     
  .ال توجد أية معلومات إضافية

    
  فاع القانوين إلنصاف كوكب األرض صندوق الد  - ٩  

   ١٩٩١يف عام  مركز استشاري خاص    
  مقدمة    

  . مل تكن هناك أي تغيريات
  

  أهداف املنظمة ومقاصدها     
  . مل تكن هناك أي تغيريات

  
  التغيريات اهلامة يف املنظمة     

  .مل تكن هناك أي تغيريات
  

  مسامهة املنظمة يف أعمال األمم املتحدة     
ــة     يعــزز صــند    ــسان والبيئ ــصاف كوكــب األرض حقــوق اإلن ــانوين إلن ــدفاع الق وق ال

باعتبارمها جانبني أساسيني من جوانب التنمية املستدامة كما يركز على تغري املناخ واحلـد مـن                
  . أثر املواد السمية وحتسني إمكانية احلصول على املياه واملرافق الصحية

  
  املشاركة يف اجتماعات األمم املتحدة     

ــسان جم   ــصاف كوكــب     لــس حقــوق اإلن ــانوين إلن ــدفاع الق ــو صــندوق ال  حــضر ممثل
األرض مجيع دورات جملس حقوق اإلنسان، حيـث عملـوا مـع مـوظفي األمـم املتحـدة ووفـود         

وفيمـا يلـي بعـض    . من منظمات غري حكوميـة علـى تعزيـز الـصلة بـني حقـوق اإلنـسان والبيئـة                
  :األمثلة عن عمل الصندوق يف كل دورة
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  ٢٠٠٧يف عام     
عرضا قدمـه ممثـل األمـني العـام املعـين حبقـوق اإلنـسان               الصندوق   أيد   - الدورة الرابعة   •  

للمشردين داخليا تناول موضـوع املبـادئ التوجيهيـة التنفيذيـة بـشأن حقـوق اإلنـسان                 
  ). A/HCR/4/38/Add.1(والكوارث الطبيعية 

ملعـين باآلثـار الــضارة   اجتماعـا مـع املقـرر اخلـاص ا    الـصندوق   نظـم  - الـدورة اخلامـسة    •  
لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات الـسمية واخلطـرة علـى التمتـع حبقـوق اإلنـسان بـشأن                  

  . “حتدي االجتار بالنفايات واملنتجات السمية أمام إعمال حقوق اإلنسان”موضوع 
تقرير مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان بـشأن          الصندوق   أيد   - الدورة السادسة   •  

ــا ــشرب املأمونــة        التزام ــى ميــاه ال ــصف عل ــة باحلــصول املن ــوق اإلنــسان املتعلق ت حق
  .)A/HRC/6/3(واملرافق الصحية 

  ٢٠٠٨يف عام     
 بــشأن ٧/١٤اعتمــاد قــرار جملــس حقــوق اإلنــسان الــصندوق  أيــد - الــدورة الــسابعة  •  

  . احلق يف الغذاء
ائمـة جلـزر امللـديف    يف مناسبة نظمـت مـع البعثـة الد   الصندوق  شارك   - الدورة الثامنة   •  

  . لدى األمم املتحدة بشأن حقوق اإلنسان وتغري املناخ
يف مناقـشات أجريـت مـع حكومـة كـوت ديفـوار       الـصندوق    شارك   - الدورة التاسعة   •  

  .٩/١وأعضاء آخرين يف اجمللس بشأن اعتماد القرار 
  ٢٠٠٩يف عام     

ــدورة العاشــرة   •   ــد - ال ــصندوق  أي ــام   ال ــل األمــني الع ــر ممث ــسان  تقري املعــين حبقــوق اإلن
شارك يف مناقـشات مـع أعـضاء اجمللـس ومراقبيـه        ). A/HRC/10/13(للمشردين داخليا   

 . بشأن حقوق اإلنسان وتغري املناخ١٠/٤العتماد القرار 

بيانا يف الفريق التفاعلي املعين مبوضوع حقـوق        الصندوق   قدم   - الدورة احلادية عشرة    •  
قشة بشأن جتديد واليات اإلجراءات اخلاصـة واعتمـاد         نظم منا و. اإلنسان وتغري املناخ  

 . نتائج االستعراض الدوري الشامل ومناقشات األفرقة أثناء انعقاد اجمللس

اقتراحا مقدما حللقة النقاش وشـارك مـع البعثـة          الصندوق   عمم   - الدورة الثانية عشرة    •  
 ١٢/١٨ القـرار    الدائمة لكوت ديفوار لدى األمم املتحدة يف مناقشات بـشأن اعتمـاد           
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ــاء املنتجــــات وا   ــار الــــضارة لنقــــل وإلقــ ــع  عــــن اآلثــ لنفايــــات الــــسمية علــــى التمتــ
  . اإلنسان حبقوق

  ٢٠١٠يف عام     
مــع األعــضاء واملــراقبني تطبيــق رأي الفريــق الــصندوق  نــاقش - الــدورة الثالثــة عــشرة  •  

نيــة  بـشأن احتجــاز الـسلطات اليابا  ٩/٢٠٠٩العامـل املعـين باالحتجــاز التعـسفي رقــم    
 . ملدافعني عن البيئة

ببيان أثناء احلوار التفاعلي الذي أجـراه الفريـق         الصندوق   أدىل   - الدورة الرابعة عشرة    •  
 . بشأن موضوع النفايات السمية

يف مناقشة بشأن تقرير املقرر اخلـاص املعـين      الصندوق   شارك   - الدورة اخلامسة عشرة    •  
نفايـات الـسمية واخلطـرة علـى التمتـع حبقـوق            باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجـات وال      

ــسان  ــوق      ) A/HRC/15/22(اإلن ــات حق ــسألة التزام ــة مب ــستقلة املعني ــر اخلــبرية امل وتقري
اإلنــسان املتعلقــة باحلــصول علــى ميــاه الــشرب املأمونــة وخــدمات الــصرف الــصحي    

)A/HRC/15/31.( 
  

 جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا     

 القــانوين إلنــصاف كوكــب األرض كــل اجتماعــات الفريــق   حــضر صــندوق الــدفاع   
العامل لألطراف يف اتفاقية آرهوس وجلنة االمتثال باإلضافة إىل اجتماعات فرق العمـل املنبثقـة               
عــن اتفاقيــة آرهــوس واملعنيــة بإمكانيــة الوصــول إىل العدالــة واملــشاركة العامــة يف صــنع القــرار  

كما شارك املمثلون يف عمل جلنة االمتثال وأدلوا ببيـان          . ةواملشاركة العامة يف املنتديات الدولي    
ــران١٣ إىل ١١مــــن (يف االجتمــــاع الثالــــث للــــدول األطــــراف   ــه / حزيــ ويف ) ٢٠٠٨يونيــ

مــارس ويــومي / آذار١٢(ه والــصحة اجتماعــات جلنــة االمتثــال لربوتوكــول لنــدن املتعلــق بامليــا
ــول٢٥ و ٢٤ ــبتمرب / أيلــ ــومي ٢٠٠٨ســ ــباط٢٦  و٢٥؛ ويــ ــر فربا/ شــ ــومي ٢٠٠٩يــ ؛ ويــ
  ).٢٠١٠يونيه / حزيران٢٣  و٢٢يناير ويومي / كانون الثاين٢٧ و ٢٦
  

 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ    

شارك ممثلو صندوق الدفاع القانوين إلنصاف كوكب األرض يف املؤمتر الثالـث عـشر               
؛ ويف )٢٠٠٧ديــسمرب / األول كــانون١٥ إىل ٣بــايل، بإندونيــسيا، يف الفتــرة مــن  (لألطــراف 

؛ ومـؤمتر برشـلونة لـتغري    )٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران ١٣ إىل ٢مـن  (مؤمتر بـون بـشأن تغـري املنـاخ          
ــاخ  ــن (املنـ ــاين ٦ إىل ٢مـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــشر    )٢٠٠٩نـ ــامس عـ ــراف اخلـ ــؤمتر األطـ ؛ ومـ
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؛ واملـؤمتر اخلـامس عـشر لألطـراف         )٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ إىل   ٧كوبنهاغن، من   (
؛ واملؤمتر الـسادس عـشر لألطـراف        )٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ إىل   ٧كوبنهاغن، من   (
  ).٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٩كانكون، املكسيك، من (
  

 التعاون مع هيئات األمم املتحدة     

 شارك ممثلو صندوق الدفاع القانوين إلنصاف كوكب األرض يف اجتماعـات عقـدت            
 .لتعزيز توصيات املقرر اخلاص املعـين حبقـوق اإلنـسان والنقـل غـري املـشروع للنفايـات الـسمية                   

كما عمل املمثلون مع األمانة العامة التفاقية النفايات اخلطرة ومفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق               
ــسان ــة      . اإلن ــة الوطني ــداخالت شــفوية يف اجتماعــات اللجن ــون مب ــك، أدىل ممثل وإضــافة إىل ذل

وشارك أيضا ممثلو الصندوق يف املؤمتر الرابع لألطـراف يف اتفاقيـة     . امج األمم املتحدة للبيئة   لربن
ــتكهومل  والــدورة الثانيــة للمــؤمتر الــدويل املعــين بــإدارة املــواد       ) ٢٠٠٩مــايو / أيــار٨-٤(اس
  ).٢٠٠٩مايو / أيار١٥-١١(الكيميائية 

  
 ائية لأللفية املبادرات اليت اختذهتا املنظمة دعما لألهداف اإلمن    

ُتعزز مجيع أنشطة الصندوق الوعي بالصالت القائمة بني االسـتدامة البيئيـة واستئـصال            
 . الفقر املدقع واجلوع

  
 معلومات إضافية     

 .ال توجد أية معلومات إضافية
    

 مجاعة الضغط النسائية األوروبية   - ١٠  
  ١٩٩٥منحت مركزا استشاريا خاصا يف عام     

 مقدمة    

، أكــرب حتــالف ١٩٩٠مجاعــة الــضغط النــسائية األوروبيــة، الــيت تأســست يف عــام تعــد   
منظمـة   ٢ ٥٠٠متثل مـا يزيـد عـن        هي  و. للرابطات النسائية غري احلكومية يف االحتاد األورويب      

  . بوجه عام
  

 أهداف املنظمة ومقاصدها     

 املـرأة يف مجيـع      تتمثل مهمة املنظمة يف حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة وتعزيز حقوق            
ميادين احلياة العامة واخلاصة والعمل حنو حتقيق العدالة االقتـصادية واالجتماعيـة جلميـع النـساء                
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وتعمـل مجاعـة الـضغط مـع     . بتنوعهن والقضاء على مجيع أشكال العنف الـذكوري ضـد املـرأة          
سني ومنظـور   أعضائها عرب عمليات دميقراطية ترمي إىل تعميم ورصد مراعاة املساواة بـني اجلنـ             

حقــوق اإلنــسان للمــرأة يف مجيــع جمــاالت سياســة االحتــاد األورويب وحتقيــق دميقراطيــة التكــافؤ  
 . على مجيع املستويات ويف كل اجملاالت

  
 التغيريات اهلامة يف املنظمة     

ســعت مجاعــة الــضغط نطاقهــا ليــشمل  ، و٢٠١٠ إىل عــام ٢٠٠٧يف الفتــرة مــن عــام   
ني يوأضـافت منظمـتني أخـر     ) ربص وبولنـدا ورومانيـا وسـلوفينيا      يف ق (منظمة تنسيق وطنية     ٣٠

وتـستطيع مجاعـة الـضغط االعتمـاد علـى عمليـات حمـددة وشـفافة                . تعمالن على نطاق أوروبـا    
 .ةيودميقراطية لصنع القرار والتشاور وغريها من العمليات التشارك

  
 مسامهة املنظمة يف أعمال األمم املتحدة     

ة األمم املتحدة العامليـة لإلصـالحات اهليكليـة املتعلقـة باملـساواة            سامهت املنظمة يف محل     
وأخذت املنظمات غري احلكوميـة امللتزمـة       . بني اجلنسني لصاحل إنشاء هيئة األمم املتحدة للمرأة       

حبقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني تـدعو األمـم املتحـدة لـسنوات عديـدة إىل إصـالح هيكلـها         
. ٢٠١٠ األمر الذي أدى إىل إنشاء هيئة األمم املتحـدة للمـرأة يف عـام                للمساواة بني اجلنسني،  

ت مجاعــة الــضغط راحــو.  يف جلنــة وضــع املــرأة ٢٠٠٨مــارس /أطلقــت احلملــة رمسيــا يف آذار 
تــشارك يف احلملــة منــذ إنــشائها وراحــت تنــشط بوجــه خــاص يف الفريــق العامــل األورويب         

ــسيقها يف    ــة بتنــ ــت املنظمــ ــيت قامــ ــة الــ ــصص للحملــ ــامي املخــ ــر  (٢٠١٠  و٢٠٠٩ عــ انظــ
www.gearcampaign.org .( 

ــيجني    ــة بـ ــة يف عمليـ ــامهت املنظمـ ــة   ١٥+ وسـ ــه مجاعـ ــامهت فيـ  يف الوقـــت الـــذي سـ
 ٥+يف الــدورة الــسنوية للجنــة وضــع املــرأة، مبــا يف ذلــك الــدورات االســتثنائية بــيجني  الــضغط

 عامــا فرصــة وشــكل اســتعراض تنفيــذ منــهاج عمــل بــيجني بعــد مخــسة عــشرة. ١٠+وبــيجني 
ــاء االحتــاد          ــة أحن ــضائها يف كاف ــة عــن أع ــن عــن توصــياهتا وشــواغلها بالنياب ــة كــي تعل للمنظم

 جماال مـن    ١٢وقدمت مجاعة الضغط التقرير الكامل عن أنشطة االحتاد األورويب يف           . األورويب
 ). www.womenlobby.org/spip.php?article124&lang=enانظر (جماالت منهاج عمل بيجني 

  
 املشاركة يف اجتماعات األمم املتحدة     

شاركت املنظمة كـل عـام يف تعـديالت خطيـة وقدمتـها إىل جلنـة وضـع املـرأة، حيـث                 
اقترحــت علــى وفــود أوروبيــة وعممــت علــى نطــاق واســع علــى أعــضاء وفــود منظمــات غــري  
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ق مــع وقامــت كــل عــام املنظمــة املرتبطــة بالرئاســة احلاليــة لالحتــاد األورويب بالتنــسي . حكوميــة
جتمعات املنظمات األوروبية غري احلكومية وشاركت مـشاركة فعالـة يف التجمـع املعـين بإقامـة                 

 . صالت ربط بني املنظمات غري احلكومية والتجمع املعين بالتنسيق بينها

 :ونظمت مجاعة الضغط دورات بشأن املواضيع التالية  

ثريا احتياجــات هــل ختتلــف كــ: تبديــد أســطورة األجيــال وتعزيــز املــشاركة”  •    
 ؛)٢٠٠٧فرباير / شباط٢ (“الفتيات والنساء؟

 / شـــباط٢٨ (“التمويـــل املقـــدم إلعمـــال حقـــوق املـــرأة، منظـــور أورويب ”  •    
 ؛ )٢٠٠٨ فرباير

 ).٢٠١٠مارس / آذار٢ (“من بيجني إىل بروكسيل، رحلة مل تنته”  •    

 : حضرت مجاعة الضغط وحتدثت يف اجللسات بشأن املواضيع التالية  

، نظمـت هـذه اجللـسة رابطـات نـسائية فنلنديـة             “الفتيات تصنعن املـستقبل   ”  •    
 ؛ )٢٠٠٧مارس / آذار١(وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 

ونظمت الرابطة العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة جلـسة عـن قـرار جملـس                •    
 ؛)٢٠٠٨فرباير / شباط٢٨ (١٣٢٥األمن 

ية جلماعة الضغط النسائية األوروبية جلسة عـن        ونظمت هيئة التنسيق الفرنس     •    
  ؛ )٢٠٠٩مارس / آذار٢(املرأة يف صنع القرار 

تغـــيري اهلياكـــل ”ونظمـــت نـــساء الـــسويد املهتمـــات بالبيئـــة جلـــسة بعنـــوان   •    
ــستدامة    ــة املــــ ــساواة والتنميــــ ــق املــــ ــصادية لتحقيــــ ــسويد “االقتــــ  ٧(، الــــ

  ). ٢٠١٠ مارس/آذار
مم املتحدة االستعراضـي اإلقليمـي للجنـة االقتـصادية          وشاركت املنظمة يف اجتماع األ      

مـن  (وميـة اللـذين عقـدا يف جنيـف      ومنتـداه للمنظمـات غـري احلك   ١٥+  ألوروبا بشأن بـيجني  
 :واملنظمة). ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٣ إىل ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٣١

ــاء اجللــسة العامــة عــن اســتعراض ا      يف تنفيــذ منــهاج لتقــدم احملــرز قــدمت توصــياهتا أثن
 بيجني؛  عمل

 . قدمت تعديالت خطية على استنتاجات رؤساء االجتماع  
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 التعاون مع هيئات األمم املتحدة     

 :تعاونت املنظمة مع هيئات األمم املتحدة وممثليها من أجل املشاركة يف ما يلي  

 وأسـبابه   التشاور األورويب مع املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضـد املـرأة             •    
  )٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٣ىل إ ١١لندن، من (وعواقبه 

 ١٥ إىل ١٣فيينـــا، مـــن (منتـــدى املبـــادرة العامليـــة ملكافحـــة االجتـــار بالبـــشر   •    
  )٢٠٠٨ فرباير/شباط

 “املــرأة واهلجــرة يف أوروبــا ورابطــة الــدول املــستقلة ”مناســبة عــن موضــوع   •    
 مع شبكة صـندوق      باالشتراك تنظم) ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٤بروكسيل،  (

يف املــشاركة األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة ومنظمــة دور املــرأة يف التنميــة و  
  . إصدار التقرير بعد ذلك

ــسة عــن موضــوع     •     ــسان ملكافحــة االجتــار      ”جل ــوق اإلن ــى حق ــائم عل هنــج ق
جلــسة عــن تنفيــذ املبــادئ املوصــى هبــا واملبــادئ    . حتــديات وفــرص: بالبــشر

، نظمتـها مفوضـية األمـم    “ملتعلقة حبقوق اإلنسان واالجتار بالبـشر   التوجيهية ا 
  )٢٠١٠مايو / أيار٢٨  و٢٧جنيف، يومي (املتحدة حلقوق اإلنسان 

اجتماع الفريـق العامـل املعـين مبكافحـة العنـف ضـد املـرأة بـشأن املمارسـات                     •    
ــالعنف ضــد املــرأة     بــورت أوف (اجليــدة يف خطــط العمــل الوطنيــة املتعلقــة ب

  )٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٥ إىل ١٣، من سبني
  

 املبادرات اليت اختذهتا املنظمة دعما لألهداف اإلمنائية لأللفية     

تتعاون املنظمة بانتظام مع منظمات تركز علـى مـسائل التنميـة وتنفـذ مهمتـها املتمثلـة                
 .يف دعم تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما من منظور حقوق املرأة

  
 لومات إضافية مع    

  .ال توجد أية معلومات إضافية  
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    مؤسسة أنطونيو مونيز خيميرت للطبيعة واإلنسان - ١١  
   ٢٠٠٧منحت مركزا استشاريا خاصا يف عام     
 مقدمة    

مؤســسة أنطونيــو مــونيز خيمــيرت للطبيعــة واإلنــسان هــي منظمــة ثقافيــة وعلميــة ذات      
وتركــز علــى  .ذاتيــا وال تــسعى إىل الــربحطــابع مــدين وغــري حكــومي، وهــي منظمــة مــستقلة  

البحــث وتنفيــذ الــربامج واملــشاريع واختــاذ اإلجــراءات يف جمــال محايــة البيئــة وعالقتــها بالثقافــة  
وتعمل املنظمة مع منظمـات غـري حكوميـة أخـرى يف كوبـا علـى تثقيـف األشـخاص             .واجملتمع
طنيـة وأجنبيـة يف تطـوير        وتتعـاون مـع مؤسـسات و       .رورة محاية الطبيعـة وقـيم التـراث       بشأن ض 

الثقافة والعلـوم وتعزيـز ودعـم مـشاريع هتـدف إىل حتقيـق مجلـة أمـور منـها احلفـاظ علـى هويـة                          
وتتمثل براجمها الرئيسية يف األحباث اجليولوجية التارخيية والتنمية املـستدامة احملليـة             .شعب كوبا 

التنـوع البيولـوجي، ومجيعهـا    واالستهالك املستدام واحلفاظ على التراث والتعليم البيئي وحفظ    
 . برامج يدعمها فريق من احملررين

  
  املنظمة ومقاصدها أهداف    

 . مل تكن هناك أي تغيريات  
  

 التغيريات اهلامة يف املنظمة     

 .مل تكن هناك أي تغيريات  
  

  يف أعمال األمم املتحدة املنظمةمسامهة     

املــستدامة علــى مجيــع مــستويات  ال يقتــصر اهلــدف مــن املــشاريع علــى حتقيــق التنميــة    
 وتنفـذ املنظمـة مـشاريع ترمـي إىل     .يـزا حمـددا علـى املـستوى احمللـي       اجملتمع إمنا يشمل أيضا ترك    

 .ات احملليــة مــن األغذيــة األساســيةحتقيــق الــسيادة الغذائيــة الــيت تكفــل تلبيــة احتياجــات اجملتمعــ
رخييـة دعمـا لتنفيـذ قيمهـا وأهـدافها      وتأيت األحباث الـيت تعـدها املنظمـة يف جمـال اجليولوجيـا التا        

الثقافية املتمثلة يف احلفاظ على التراث، وهـو عمـل يـرتبط ارتباطـا قويـا مبنظمـة األمـم املتحـدة                      
 وتشجع املنظمة على حب العلم والبحث أثناء عملـها مـع            ).اليونسكو(بية والعلم والثقافة    للتر

 لـضمان مالءمـة للتمثيـل        من إجـراءات   الشباب وتطبق املساواة بني اجلنسني يف مجيع ما تتخذه        
 وتبقــي علــى عالقــات متينــة مــع مكاتــب الربنــامج اإلمنــائي يف كوبــا ومــع مكاتــب .والتــدريب

وقد شاركت املنظمة يف أنـشطة متعـددة يتـوىل تنـسيقها            .أخرى مثل مكاتب اليونسكو والفاو    
تـب برنـامج األمـم      كل من برنامج األمم املتحـدة للبيئـة والفـاو واليونـسكو، وتعاونـت مـع مك                
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واضــطلعت بأعمــال حتــضريية وأعمــال متابعــة فيمــا يتعلــق مبختلــف   . املتحــدة للبيئــة يف هافانــا 
املناسبات اليت استضافتها األمم املتحدة وهي تعمل مع منظمات أخرى غري حكوميـة يف كوبـا        
ــى وضــع        ــصادي واالجتمــاعي عل ــدى اجمللــس االقت ــشاري ل ــع بعــضها بالفعــل مبركــز است يتمت

 .حات ملموسة لتنفيذ مشاريع واختاذ إجراءات على املستوى الوطينمقتر
  

 املشاركة يف اجتماعات األمم املتحدة     

  ٢٠٠٨عام     
  

 )مايو/ أيار١٦-٥ نيويورك،(الدورة السادسة عشرة للجنة التنمية املستدامة   •  

نيــة ومنطقــة مــؤمتر قمــة برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة للمجتمــع املــدين يف أمريكــا الالتي  •  
ــع املـــ      ــر للمجتمـ ــاملي العاشـ ــدى العـ ــضريا للمنتـ ــد حتـ ــذي يعقـ ــارييب الـ ــر الكـ دين البحـ

 )آيرس بوينس(

 )كوبا(حلقة العمل الوطنية للتشجيع على دراسة العلوم، استضافتها اليونسكو    •  

ــة          •   ــة احلــضرية يف أمريكــا الالتيني ــة يف الزراع ــسياسات العام ــشأن ال ــادل للخــربات ب تب
 بحر الكارييب، استضافها مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشريةومنطقة ال

 )إزمريالدا، اإلكوادور(إعداد وتنفيذ حلقة عمل ملمثلي مثاين جمتمعات حملية ضعيفة    •  

: حتـديات تغـري املنـاخ يف كوبـا        ”حلقة عمـل تقنيـة ومائـدة مـستديرة بـشأن موضـوع                 •  
، شارك يف استضافتها مؤمتر األمـم       “٢٠٠٨ مارية واألعاصري، جتارب عام   اهلندسة املع 

املتحدة للمستوطنات البشرية واالحتاد الوطين للمهندسني املعماريني ومهندسي مجعيـة          
  ) ديسمرب/ولكوبا، كانون األ(ندسة املعمارية اهل

  ٢٠٠٩عام     
حلقة عمل لتعزيز احلوار وبناء التحالفات فيما بـني املنظمـات غـري احلكوميـة يف كوبـا            •  

دف االرتقاء مبستوى تنفيذ املشاريع الدوليـة، نظمـت باالشـتراك مـع برنـامج األمـم                  هب
  )فرباير/ شباط٢٣كوبا، (املتحدة اإلمنائي 

  )ديسمرب/كوبنهاغن، كانون األول(منتدى الشعب، مؤمتر األطراف اخلامس عشر   •  
  ٢٠١٠عام     

ــس إدارة برنــا        •   ــضو ذات مركــز استــشاري يف جمل مج األمــم أرســلت طلبــا لتــصبح ع
  املتحدة للبيئة 
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مــشاورات اجملتمــع املــدين ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب يف إطــار برنــامج    •  
  األمم املتحدة للبيئة

، اجتماع شـارك مـؤمتر األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية يف               “تغري املناخ واملرأة  ”  •  
  )كوبا(استضافته 

  
    هيئات األمم املتحدةمعالتعاون     

أخذت املنظمة تعمل بالتعاون الوثيق مع املكتب اإلقليمـي للربنـامج اإلمنـائي يف هافانـا          
  :بشأن املشاريع التالية

ــز  ”  •   ــونيز جيميني ــو ن ــة أرشــيف أنطوني ــه املكتــب اإلقليمــي   “رقمن ، وهــو مــشروع ميول
  لليونسكو واللجنة الوطنية الكوبية 

مــشروع “ ذي وضــعته نــساء كوبيــات التكيــف مــع تغــري املنــاخ وإدارة املخــاطر الــ  ”  •  
الوكالة السويسرية للتنميـة والتعـاون وينفـذ باالشـتراك مـع مـؤمتر األمـم املتحـدة                   متوله

  للمستوطنات البشرية
، مـشروع   “يجية للتكيـف مـع تغـري املنـاخ        تإدارة املخاطر يف املناطق احلضرية، اسـترا      ”  •  

وبــا وينفــذ بالتعـاون مــع مــؤمتر  ميولـه صــندوق املبـادرات احملليــة للــسفارة الكنديـة يف ك   
  األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

  
  املبادرات اليت اختذهتا املنظمة دعما لألهداف اإلمنائية لأللفية     

تركز املنظمة على العمـل املتعلـق بـالتثقيف البيئـي الـذي يـشمل هـدفني مـن األهـداف                   
ل االستهالك املستدام وحبوث اجليولوجيـا      اإلمنائية لأللفية يركزان على رعاية البيئة والتعليم، مث       

واهلدف العام لربنـامج املنظمـة للتعلـيم البيئـي          . التارخيية وحفظ التراث والتنمية املستدامة احمللية     
وحفظ النوع البيولوجي هو املسامهة يف إجياد ثقافة بيئية مستدامة يف اجملتمع الكويب تقوم علـى                

هبــدف مراعــاة حفــظ التنــوع البيولــوجي والــنظم أســس مــستدامة وتنــسجم مــع البيئــة، وذلــك 
  . اإليكولوجية اهلشة

  
   إضافية معلومات    

  .ال توجد أية معلومات إضافية  
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    الدويل لألمم املتحدةالنموذججنيف   - ١٢  
   ٢٠٠٧ خاص يف عام استشاريمركز     
  مقدمة    

الب إدارهتـا   جنيف النموذج الدويل لألمم املتحدة هي منظمة غري حكومية يتـوىل الطـ              
وتنـشط املنظمـة أيـضا يف نيويـورك مـن خـالل فرعهـا يف         . بالكامل وتتخذ من جنيف مقـرا هلـا       

 .الواليات املتحدة
  

  املنظمة ومقاصدها أهداف    

ا يف أوســاط الــشباب،  تتمثــل واليــة املنظمــة يف تعزيــز قــيم األمــم املتحــدة ومبادئهــ         
اسـبات التعليميـة الـيت ُتعـّرف الطـالب          سيما الطالب، وذلك مـن خـالل تنظـيم خمتلـف املن            وال

 .على األمم املتحدة
  

  اهلامة يف املنظمة التغيريات    

تشمل التعديالت اهلامة اليت أدخلت على املنظمة إنـشاء جملـس استـشاري يتـيح اجملـال                 
ــة  لتحــسني  ــل املعرف ــة نق ــام     .طريق ــف يف ع ــة جني ــدى جامع ــة ل ــد اعُتمــدت املنظم  ٢٠١٠ وق

ة جنيـف وحكومتـها، األمـر الـذي يـسمح بالتعـاون مـستقبال وبإجيـاد                 وأقامت عالقـة مـع مدينـ      
 .فرص للتمويل

  
 مسامهة املنظمة يف أعمال األمم املتحدة     

جلميــع املناســبات الــيت تنظمهــا منظمــة جنيــف النمــوذج الــدويل لألمــم املتحــدة صــلة      
حلقــات ة وعمليــات حماكــا: علــى النحــو التــايل جبــدول أعمــال األمــم املتحــدة وميكــن تبويبــها 

 وأثناء عمليات احملاكاة، مثـل املـؤمترات الدوليـة، يـتعلم الطـالب عـن           .دراسية وزيارات تثقيفية  
ــم        ــة لألم ــة العام ــي األمان ــم املتحــدة مــن خــالل انتحــال أدوار الدبلوماســيني وممثل أعمــال األم

واألمــن البــشري ) ٢٠٠٩(وقــد ناصــرت مــؤمترات هامــة مواضــيع التــدخل اإلنــساين  .املتحــدة
 كما أجرت املنظمة عملية حماكاة التفاقيـة األمـم املتحـدة        ).٢٠١١(واملرأة والتنمية   ) ٢٠١٠(

اإلطارية بشأن تغري املناخ خصصت الفتتاح املنتدى العاملي للشؤون اإلنسانية منتـدى الـشباب              
، وعمليــات حماكــاة طــوال مــدة الفــصل الدراســي )٢٠٠٩(وجمتمــع األمــم املتحــدة النمــوذجي 

وتعقـد املنظمـة جمموعـة خمتلفـة مـن          ). ٢٠١١-٢٠١٠(ية العامة وجملس األمـن      جللسات اجلمع 
احللقات الدراسية اليت تتيح للطالب إمكانية التفاعل مع نظرائهم ومـع مـوظفي األمـم املتحـدة                 

شأن مسائل تتعلق بـاألمم     ويوفرون الفرصة للطالب للتعبري عن آرائهم ب       .واألوساط األكادميية 
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ناسبات سابقة االحتفـال الـسنوي بـدخول ميثـاق األمـم املتحـدة حيـز                 وقد تضمنت م   .املتحدة
، ومــؤمترا عقــد لثالثــة أيــام بــشأن )٢٠١٠  و٢٠٠٩  و٢٠٠٨(النفــاذ يف يــوم األمــم املتحــدة 

الــيت تتعلــق مبوضــوع  ) ٢٠١١( الــدويل للــشباب متوقعــات واقتراحــات الــشباب مبناســبة اليــو  
كمــا تتــوىل املنظمــة ترتيــب زيــارات  . “عــشرينالتعلــيم يف القــرن احلــادي وال : آراء الــشباب”

ووكاالهتـــا ) ٢٠١١  و٢٠١٠  و٢٠٠٩(تعليميـــة إىل األمـــم املتحـــدة يف نيويـــورك وجنيـــف  
يراقـــب أثناءهـــا الطــــالب عمـــل املنظمــــة     )٢٠١١(وكينيــــا ) ٢٠٠٩(امليـــدان يف لبنـــان    يف

  . عليه ويطلعون
  

  يف اجتماعات األمم املتحدة املشاركة    

الدوليـــة للـــشباب، تقـــوم املنظمـــة حاليـــا بتنظـــيم عقـــد مناســـبات        مبناســـبة الـــسنة    
ادي واالجتمـاعي الـذي عقـد يف        لعرض نتـائج اجلـزء الرفيـع املـستوى للمجلـس االقتـص             جانبية
التعلــيم يف القــرن   : آراء الــسباب” وحتمــل املناســبة عنــوان   .٢٠١١يوليــه  / يف متــوز ،جنيــف
 .“والعشرين احلادي

  
 ملتحدة التعاون مع هيئات األمم ا    

تعاونــت املنظمــة مــع األمــم املتحــدة بــشأن عــدة مناســبات مدرجــة يف برنــامج عملــها    
وتنظم املناسبة السنوية لالحتفـال بـذكرى        .السنوي وبشأن مناسبات استضافتها األمم املتحدة     

لعـام  بدء نفاذ ميثاق األمم املتحدة بالتعاون مع مكتب اتصال املنظمات غري احلكومية واملـدير ا              
 وتــشمل اجلهــود التعاونيــة األخــرى إعــداد الطبعــة الثانيــة مــن    .ب األمــم املتحــدة جبنيــف ملكتــ

 والتـرويج هلـا، وهـي مناسـبة         “هل حقوق اإلنسان حقوقـا عامليـة؟      : سلسلة حماضرات جنيف  ”
، ٢٠٠٩ويف عـام    . ٢٠٠٨يف عـام    ) اليونيتـار (نظمها معهد األمم املتحـدة للتـدريب والبحـث          

ــة إلدارة     عقــدت املنظمــة مناســبة اجت  ــة العاملي ــة ملــشروع األمــم املتحــدة النموذجي ــة جانبي ماعي
وقامــت املنظمــة أيــضا بالتنــسيق والتعــاون مــع وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل  .اإلعــالم

الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن واليونسكو للرحلـة الدراسـية الـيت سـتقوم هبـا إىل لبنـان                   
مم املتحدة للمستوطنات البشرية بشأن رحلته الدراسـية املتعلقـة          ، ومع مؤمتر األ   ٢٠٠٩يف عام   

 . ٢٠١١حبقوق اإلسكان يف كينيا اليت سيقوم هبا يف عام 
  

 املبادرات اليت اختذهتا املنظمة دعما لألهداف اإلمنائية لأللفية     

ــة مــن خــالل برناجمهــا الــسنوي        ــة لأللفي ــة باألهــداف اإلمنائي ســعت املنظمــة إىل التوعي
 .مناســبات وشــجعت تبــادل اآلراء بــشأن األهــداف الــيت تــؤثر بــصفة خاصــة علــى الــشباب   لل

وناقشت عملية حماكاة مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ لعـام        
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 إىل املــشاركني عــن مــشاريع برنــامج العمــل  م االســتدامة البيئيــة مــن خــالل عــرض قــد ٢٠٠٩
 الــيت حتتفــل بــذكرى بــدء نفــاذ ميثــاق األمــم  ٢٠١٠اولــت مناســبة عــام وتن .الــوطين للتكيــف

ــريوس نقــص املناعــة        ــشار ف ــوع اجلــنس ووقــف انت ــصلة بن ــة املت ــشباب واألمي ــة ال املتحــدة بطال
تعزيز اتباع هنـج يـوازن      : املرأة والتنمية ” موضوع   ٢٠١١وتتناول مناسبة عام     .اإليدز/البشرية

 جوانـب هامـة   ٢٠١١؛ وعـاجل مـؤمتر آراء الـشباب لعـام          “بني اجلنسني إزاء أخالقيـات التنميـة      
  . من التعليم، وال سيما مسائل احلصول الشامل واملساواة بني اجلنسني واملواطنة واإلدماج

  
   إضافية معلومات    

 .ال توجد أية معلومات إضافية  
    

  الفريق املعين باملعلومات املتعلقة باحلق يف االختيار   - ١٣  
   ٢٠٠٧خاص يف عام  استشاريمركز     
  مقدمة    

اجملموعــة اإلعالميــة املعنيــة باإلجنــاب االنتقــائي هــي منظمــة غــري رحبيــة وغــري حكوميــة    
 .تعمل يف املكسيك

  
  ومقاصدها املنظمة أهداف    

ومهمة املنظمة هي املسامهة يف االعتراف باحلقوق اإلجنابية واحترامها والـدفاع عنـها،               
 . دعمـا حلـق املـرأة يف االختيـار          إطار حقوق اإلنسان، وذلـك     وال سيما احلق يف اإلجهاض، يف     

وتستهدف املنظمة صانعي القـرار ومـوظفني حكـوميني مـن فـروع احلكومـة الثالثـة، باإلضـافة             
 . إىل قادة الرأي ووسائط اإلعالم

  اهلامة يف املنظمة التغيريات    

 .مل تكن هناك أي تغيريات  
  

 تحدة مسامهة املنظمة يف أعمال األمم امل    

ــسان يف          ــوق اإلن ــة حق ــوطين حلال ــشخيص ال ــامج الت ــة يف حتــديث برن شــاركت املنظم
ــام         ــسان يف ع ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق ــذي وضــعته أصــال مفوضــية األم . ٢٠٠٣املكــسيك، ال

وشــاركت املنظمــة أيــضا يف مراقبــة انتخــاب أعــضاء للمجلــس اجلديــد للجنــة الوطنيــة حلقــوق   
نني مثـل   وخ لوضع معايري أساسية للـشفافية وملـشاركة املـواط         اإلنسان، ويف العمل مع جلنة الشي     
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 وأصبحت املنظمـة عـضوا يف هيئـة الرصـد والتقيـيم التابعـة لربنـامج                 .جلسات االستماع العلنية  
مكسيكو سييت حلقوق اإلنسان، وشـاركت كـذلك يف حلقـة دراسـية ملقـدمي خـدمات وزارة                  

قوق اإلنسان واحلقوق اإلجنابيـة أمـام   الصحة، حيث قدم أحد حمامي املوظفني معلومات عن ح 
 وكانـت اجملموعـة املنظمـة    . فـين يعمـل يف الرعايـة الـصحية    ٤٠٠مجهـور يتـألف مـن أكثـر مـن      

  . الوحيدة املتخصصة يف حقوق املرأة
  

  يف اجتماعات األمم املتحدة املشاركة    

  ٢٠٠٧عام     
 الدورة احلادية واخلمسون للجنة وضع املرأة  •  

  
  ٢٠٠٨عام     

  الدورة الثانية واخلمسون جلنة وضع املرأة  •  
  

  ٢٠٠٩عام     
  ربعون للجنة السكان والتنميةالدورة الثانية واأل  •  
  )سبتمرب/ أيلول٤-٢برلني، (الشركاء يف مؤمتر العمل   •  
اجتاهات التقدم واإلجـراءات الرئيـسية لتنفيـذ برنـامج املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة              •  

  )أكتوبر/رين األول تش٨  و٧نتياغو، اس(
  ٢٠١٠عام     

نيويــــورك، (ان واللجنــــة الــــدورة الثامنــــة والتــــسعون للجنــــة املعنيــــة حبقــــوق اإلنــــس  •  
  )مارس/آذار ٩ و ٨

  )مارس/ آذار١٢ إىل ١نيويورك، من (ة الرابعة للجنة وضع املرأة روالد  •  
ن األهـداف    م ٥ إلحراز تقدم حنو بلوغ اهلدف       ٢٠١٠ لعام   “املرأة نبع احلياة  ”مؤمتر    •  

 إىل ٧واشــــنطن العاصــــمة، مــــن (ألم اإلمنائيــــة لأللفيــــة املتعلقــــة بتحــــسني صــــحة ا 
  )يونيه/حزيران ٩

املــؤمتر الــسنوي جمللــس الــصحة العــاملي بــشأن الــصحة واألهــداف واملقــاييس علــى            •  
  )يونيه/ حزيران١٨ إىل ١٤واشنطن العاصمة، من (املستوى العاملي 

  )أغسطس/ آب٢٧ إىل ٢٣اخواتو، املكسيك، من غوان(مؤمتر الشباب العاملي   •  
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 التعاون مع هيئات األمم املتحدة     

مـت املكـسيك يف إطـار       إىل جملس حقوق اإلنسان عنـدما قُي      أرسلت املنظمة معلومات      
كما قدمت املنظمة معلومـات إىل املقـرر اخلـاص          . ٢٠٠٩االستعراض الدوري الشامل يف عام      

ستوى ميكــن بلوغــه مــن الــصحة البدنيــة والعقليــة أثنــاء  عــن حــق كــل فــرد يف التمتــع بــأعلى مــ 
وطلبـت املنظمـة إىل املقـرر اخلـاص التعليـق علـى              .مشاورة أجريت مع منظمات اجملتمـع املـدين       

انتهاكات ارتكبتها حكومة املكسيك حلقوق اإلنـسان للمـرأة الناشـئة عـن تعـديالت دسـتورية                 
  ). ٢٠١٢غواتيماال سييت، (
  

 ذهتا املنظمة دعما لألهداف اإلمنائية لأللفية  اختاليتاملبادرات     

أضحت املنظمة جهة فاعلة رئيسية يف العملية الـيت أدت إىل عـدم جتـرمي اإلجهـاض يف                    
 وأخــذت املنظمــة تــشارك يف إضــفاء الطــابع املؤســسي علــى  .٢٠٠٧مكــسيكو ســييت يف عــام 

مات رفيعـة اجلـودة،   خدمات اإلجهاض املأمون ويف تدريب املوظفني الرئيسيني حىت تـوفر خـد          
، دعت املنظمة املـشاركة     ٢٠٠٨ويف عام   . ٥األمر الذي ميثل مسامهة كبرية حنو بلوغ اهلدف         

يف مبادرة دولية لبنـاء القـدرات الالزمـة للـدعوة لرعايـة صـحة املـرأة منظمـة بـدائل التنميـة مـع                      
جـة يف جـدول     املدر(املرأة من أجـل عهـد جديـد إىل العمـل بـشأن احلقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة                    

مـع التركيـز علـى     اليت تقـّيم وترصـد تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          ) األعمال اإلمنائي لأللفية  
  . الصحة اجلنسية واإلجنابية وسياسات احلقوق

   إضافيةمعلومات    
  .ال توجد أية معلومات إضافية  

    
   كونغ للخدمة االجتماعية هونغجملس   - ١٤  

   ٢٠٠٣  خاص يف عاماستشاريمركز     
  مقدمة    

 عـضوا   ٣٧٠جملس هونـغ كونـغ للخدمـة االجتماعيـة هـو منظمـة تـضم مـا يزيـد عـن                        
ــر مــن   ــة عــرب   ٩٠يقــدمون أكث ــة االجتماعي ــة مــن خــدمات الرعاي  وحــدة مــن ٣ ٠٠٠ يف املائ

  . وحدات اخلدمة املوجودة يف مجيع أرجاء هونغ كونغ، الصني
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   املنظمة ومقاصدها أهداف    
الت الرعايـة االجتماعيـة غـري احلكوميـة امللتزمـة بـدعم وتطـوير نظـام                 متثل املنظمة وكا    

 ويهـدف اجمللـس إىل التـشجيع علـى تطـوير نظـام الرعايـة                .لرعاية االجتماعيـة يف هونـغ كونـغ       ا
ــساءلة وكــاالت          ــز م ــن خــالل تعزي ــك م ــضاء، وذل ــه األع ــع وكاالت ــة باالشــتراك م االجتماعي

وكــاالت لتحــسني اخلدمــة املقدمــة إىل اجملتمــع؛ خــدمات الرعايــة االجتماعيــة؛ وتيــسري عمــل ال
والــدعوة إىل حتقيــق املــساواة والعدالــة واإلدمــاج االجتمــاعي وإقامــة جمتمــع الرعايــة؛ وحتــسني   

  .قطاع الرعاية احمللية ليصبح منوذجا للتميز يف اجملتمع الدويل
  

   اهلامة يف املنظمة التغيريات    
  .مل تكن هناك أي تغيريات  

  
   يف أعمال األمم املتحدة نظمةاملمسامهة     

دأبــت املنظمــة علــى العمــل مــع منظومــة األمــم املتحــدة وشــركائها لتعزيــز االتفاقيــات    
ــة االحتياجــات مــن اخلــدمات       ــة لتلبي ــة احمللي ــة يف املنطقــة ودعــم املنظمــات غــري احلكومي الدولي

  . االجتماعية يف جمتمع هونغ كونغ
  

    اجتماعات األمم املتحدةيفاملشاركة     
  :حضر ممثلو املنظمات األنشطة التالية

فربايـر  / شـباط  ١٦-٧نيويـورك،   (الدورة اخلامسة واألربعون للجنة التنمية االجتماعية         •  
٢٠٠٧(  

ــت     •   ــث إلدارة اإلنترنــ ــدى الثالــ ــن    (املنتــ ــد، مــ ــاد، اهلنــ ــدر آبــ ــانون ٦ إىل ٣حيــ  كــ
  )٢٠٠٨ديسمرب /األول

ــة ا     •   ــة التنميــ ــون جلنــ ــسابعة واألربعــ ــدورة الــ ــة الالــ ــن  (جتماعيــ ــورك، مــ  إىل ٤نيويــ
  )٢٠٠٩فرباير /شباط ١٣

سـلفادور، الربازيـل، مـن      (جملس األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية            •  
  )٢٠١٠أبريل / نيسان١٩ إىل ١٢
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 التعاون مع هيئات األمم املتحدة     

املعـين بالعمـل االجتمـاعي       ٢٠١٠املؤمتر العاملي املشترك لعـام      ”اشتركت يف استضافة      •  
جتمـاعي  الرابطة الدولية ملـدارس العمـل اال       مع   “جدول األعمال : والتنمية االجتماعية 

جتمـاعيني وسـبعة    الحتـاد الـدويل لألخـصائيني اال      واجمللس الدويل للرعاية االجتماعية وا    
طُلب إىل برنامج األمم املتحدة املـشترك       و. جهات مضيفة حملية أخرى يف هونغ كونغ      

اإليـدز إىل  /ملعين برنامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                 ا
  . تنظيم حلقة عمل تعزز اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ــر هونــغ كونــغ الثالــث املعــد يف إطــار العهــد الــدويل اخلــاص        •   ســامهت يف جتميــع تقري
الثقافيـة، والـذي قـدم إىل جلنـة احلقـوق االقتـصادية             باحلقوق االقتصادية واالجتماعية و   

 . واالجتماعية والثقافية

قدمت تقريـرا مـدنيا جيمـع آراء وشـواغل مت حتـصيلها مـن قطاعـات الرعايـة واجلهـات                  •  
 . املستفيدة من اخلدمة بشأن تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان يف هونغ كونغ

  
 داف اإلمنائية لأللفية املبادرات اليت اختذهتا املنظمة دعما لأله    

  :اختذ اجمللس إجراءات هامة بشأن ما يلي  
  

  ١ اهلدف    
مـن معاجلـة   ”أحيا ذكرى اليوم الدويل للقضاء على الفقر بعقد منتدى بشأن موضوع        •  

ــدما للتخفيــف مــن وطــأة الفقــر     ــسياسة العامــة إىل ســبل املــضي ق ــشرين ١٦ يف “ال  ت
أن مــساعدة الطــالب مــن األســر    بــش؛ وعقــد حلقــة دراســية   ٢٠٠٨أكتــوبر /األول
ــاب يف     ذات ــالق كتـ ــل إطـ ــة حفـ ــدارس وإقامـ ــنخفض يف املـ ــدخل املـ ــشرين ١٦الـ  تـ
ــوبر /األول ــوان    ٢٠٠٩أكت ــشأن موضــوع حيمــل عن ــدى ب هــل عاجلــت  ”؛ ونظــم منت

  . ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٥ يف “السياسات فعال مشكلة الفقر؟
 عرب ما أعـده مـن تقـارير سـنوية إىل            زيادة التخفيف من حدة الفقر    لأدى عمل الدعوة      •  

  . ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٧الرئيس التنفيذي هلونغ كونغ يف الفترة من 
قدم اقتراحا وورقة إىل اللجنة السابقة املعنية بالفقر بشأن تأسيس صندوق منـاء الطفـل                 •  

  . يف دعم لعملية مناء طويلة األجل لألطفال من خلفيات حمرومة
منتـديات عـن قـضايا الفقـر        / حلقـات دراسـية    ٩ارية ونظم   استش/ دراسة حبثية  ١٢أعد    •  

  . ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٧يف الفترة من 
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أقام شراكة مع املؤسسات لتنسيق عمليـة تـوفري حواسـيب أعيـد تـدويرها أو جتديـدها                    •  
 . وخدمة النطاق العريض لألسر الفقرية

  
   ٣اهلدف     

 تـشرين   ٧هونغ كونـغ،    (عقد جلسة تشاور بشأن املوجز اإلحصائية للنساء والفتيات           
  ). ٢٠١٠أكتوبر /األول

  
  ٤ اهلدف    

ل اســتعراض وفيــات األطفــا ”شــكل فريــق تركيــز وعقــد منتــديات ملناقــشة موضــوع     •  
   ٢٠٠٧يوليه / ومتوزهيوني/يف شهري حزيران“ ومحايتهم

 قدم ورقة تتعلق بربنامج تدخل قضائي واستعراض وفيات األطفال  •  

ــش     •   ــشأن املـ ــية بـ ــة دراسـ ــد حلقـ ــريعقـ ــال يف   روع التجـ ــات األطفـ ــتعراض وفيـ يب السـ
  ٢٠٠٧يوليه /متوز ١٣

  
   ٨ اهلدف    

ــة، املــؤمتر العــاملي         ــة وســبع منظمــات حملي نظــم، باالشــتراك مــع ثــالث منظمــات دولي
 واملعين بالعمل االجتماعي والتنمية االجتماعيـة الـذي عقـد يف الفتـرة مـن          ٢٠١٠املشترك لعام   

  .٢٠١٠يونيه / حزيران١٤ إىل ١٠
  إضافية معلومات    

تشمل أنشطة املنظمة لتعزيز حقوق اإلنـسان حتـسني العمـل يف جمـال الـدعوة ملكافحـة                    
  .شخاص ذوي اإلعاقةز العنصري والتشجيع على إدماج األالتميي

  
 الشبكة الدولية لليرباليات   - ١٥  

  ٢٠٠٣ خاص يف عام استشاريمركز     
  

  مقدمة    

  .مل تكن هناك أي تغيريات
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  املنظمة ومقاصدهاافأهد    

هتدف الشبكة الدولية لليرباليات إىل ترويج أفكـار الدميقراطيـة يف مجيـع أرجـاء العـامل،          
وتعترب املساواة يف متثيـل املـرأة مـع الرجـل يف مجيـع              . مع التركيز على املستويني الوطين والدويل     

مجيـع املمارسـات    كمـا ترمـي إىل مكافحـة      .لقرار ضرورية لتحقيق هذا التطـور     عمليات صنع ا  
بـارهن مواطنـات كــامالت   الـيت متيـز بـني اجلنــسني والـيت متثـل عائقــا أمـام مـشاركة النــساء باعت       

ــة،  ــا أو مــ      أاملواطن ــه هــذه املمارســات، ســواء أكــان مادي ــذي تظهــر في ــشكل ال ــا كــان ال دنيا ي
ــا  أو ــصاديا أو قانوني ــصادي      .اقت ــس االقت ــم املتحــدة واجملل ــداف األم ــشدة أه ــة ب ــد املنظم   وتؤي

واالجتماعي واألعمال الرامية إىل تعزيز القيام على املـستوى الـوطين باعتمـاد وتنفيـذ اتفاقيـات         
 .األمم املتحدة اهلادفة إىل محاية مكانة املرأة وتعزيزها يف مجيع أرجاء العامل

  
  اهلامة يف املنظمة التغيريات    

 . لقد شهدت املنظمة زيادة يف التوزيع اجلغرايف ألعضائها  
  

 سامهة املنظمة يف أعمال األمم املتحدة م    

 :حضر ممثل املنظمة  
  

 ٢٠٠٧عام     

 كــانون ٢٧  و٢٦برشــلونة، إســبانيا، (حلقــة دراســية عــن مــسامهة املــرأة يف اجملتمــع     •  
 )يناير/الثاين

بـوروفيتس وسـاموكوف، بلغاريـا،    (اجلمعية العامة جلماعة الضغط النـسائية األوروبيـة         •  
 )أكتوبر/ األول تشرين٢٩ إىل ٢٥من 

  )نوفمرب/ تشرين الثاين١٦هامربغ، أملانيا، (حلقة دراسية عن االجتار بالبشر   •  
مقاطعـة تـايوان الـصينية،    (حلقة دراسية عن تعزيز الشبكات ومكافحة االجتـار بالبـشر        •  

  )ديسمرب/ كانون األول٨
  ٢٠٠٨عام     

 “لــى الرتاعــاتإقامــة جمتمــع خــال مــن العنــف، التغلــب ع ”اجتمــاع بــشأن موضــوع   
  ). مايو/ أيار١٧ الشمالية، أيرلندابلفاست، (ومائدة مستديرة بشأن املرأة يف عمليات السالم 
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  ٢٠٠٩عام     
 كـــانون ٢٥رغ، فرنـــسا، وستراســـب(ن والدميقراطيـــة اجتمـــاع بـــشأن حقـــوق اإلنـــسا  •  

  )يناير/الثاين
 تـشرين   ٣٠القاهرة،  (ن  مائدة مستديرة بشأن املرأة والتعليم يف القرن احلادي والعشري          •  

  )أكتوبر/األول
  

  ٢٠١٠عام     
ــة     •   ــوى الدميقراطيــ ــم القــ ــشأن دعــ ــاع بــ ــسان   اجتمــ ــوق اإلنــ ــز حقــ ــرلني، ( وتعزيــ بــ

  )يونيه/حزيران ١١
كيـب تـاون جنـوب      (“ ليـوم ويف الغـد    أفريقيا بـاألمس وا   ”حلقة دراسية عن موضوع       •  

  )نوفمرب/ تشرين الثاين١٣فريقيا، أ
  

  ت األمم املتحدة  اجتماعايفاملشاركة     
  :أو الشفوية التالية/قدمت املنظمة البيانات اخلطية و  

  ٢٠٠٧ عام    
فربايـر إىل   / شـباط  ٢٦ مـن    ،نيويـورك (مسني للجنة وضـع املـرأة       يف الدورة احلادية واخل     

الفتيـات والفتيـة   ”  و“القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضـد الطفلـة    ”: مارس/ آذار ٩
  .“ وزجوا يف احلربالذين فقدوا السالم

  
  ٢٠٠٨عام     

فربايـر إىل   / شـباط  ٢٥يويـورك، مـن     ن(يف الدورة الثانية واخلمـسني للجنـة وضـع املـرأة              
مـــشاركة املـــرأة علـــى قـــدم املـــساواة يف منـــع نـــشوب الرتاعـــات وإدارهتـــا ”): مـــارس/آذار ٧

يـل املـساواة   ري احلكوميـة لتمو املنظمـات غـ  ”  و“وتسويتها ويف بنـاء الـسالم بعـد انتـهاء الـرتاع        
 .“اجلنسني بني
  

 ٢٠٠٩عام     

ــسني للجنـــــة و      ــة واخلمـــ ــدورة الثالثـــ ــرأة  يف الـــ ــع املـــ ــورك، مـــــن  (ضـــ  إىل ٢نيويـــ
ــارس/آذار ١٣ ــى      ” ):مـ ــرار علـ ــنع القـ ــات صـ ــساواة يف عمليـ ــدم املـ ــى قـ ــرأة علـ ــشاركة املـ مـ
 .“املستويات عمجي
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  ٢٠١٠عام     
ــة و     ــسني للجنـــ ــة واخلمـــ ــدورة الرابعـــ ــرأة  يف الـــ ــع املـــ ــورك،(ضـــ ــن نيويـــ  إىل ١ مـــ

 عامـــا ١٥تنفيـــذ إعـــالن ومنـــهاج عمـــل بـــيجني بعـــد مـــرور  اســـتعراض”): مـــارس/آذار ١٢
ونتائج دورة اجلمعية العامة االستثنائية، وال سيما بشأن املـرأة يف الرتاعـات املـسلحة               ) ١٩٩٥(

تــصور اجملتمــع  ” و“والتعلــيم والــصحة والعنــف والطفلــة واملــشاركة يف عمليــات صــنع القــرار
 .“لفية لألأن اإلجناز الفعلي إلعالن ومنهاج عمل بيجني ولألهداف اإلمنائيةاملدين بش

  
  مع هيئات األمم املتحدة التعاون    

 .ال توجد أية معلومات  
  

  اليت اختذهتا املنظمة دعما لألهداف اإلمنائية لأللفية املبادرات    

وق اإلنـسان   تركز أنشطة املنظمة أساسا علـى محـالت التوعيـة االجتماعيـة بـشأن حقـ                 
ــة اختــاذ ال    ــرأة يف عملي ــع،   للمــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني ودور امل ــيم للجمي ــوفري التعل ــرار وت ق

ــ وال ــرامج صــحية م    يس ــى ب ــات، وعل ــساء والفتي ــرأة ما للن ــة للم ــز   .الئم ــون مرك ــاعد ممثل  وس
ز  ويف هـذه املراكـ     .وارد التعليميـة يف غـرب أفريقيـا       اليونسكو يف هولندا، وهو مركز لتمويل املـ       

ــة       ــة لأللفي ــيني إىل األهــداف اإلمنائي ــسكان احملل ــاه ال ــة، اســترعي انتب ــاطق ريفي  .املوجــودة يف من
ذات الــصلة ) مــارس/ آذار٨(وشــارك ممثلــو املنظمــة يف بلــداهنم يف أنــشطة وبــرامج يــوم املــرأة   

 . لفية ومبادراهتا لألويف برامج األهداف اإلمنائية) ٢٠٠٠ (١٣٢٥بقرار جملس األمن 

  إضافية تمعلوما    

  .ال توجد أية معلومات إضافية  
  


