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  سترايل حلقوق اإلنساناجمللس األ  - ١  
    Human Rights Council of Australia 

  
  ١٩٩٩املركز االستشاري اخلاص،     
  مقدمة    

سترايل حلقوق اإلنسان منظمة تـضم أفـرادا ملتـزمني بتعزيـز حقـوق اإلنـسان           ألاجمللس ا   
  .العامليف املنطقة ويف ميع دون متييز، يف أستراليا والعاملية للج

  
  أهداف وأغراض املنظمة    

سترايل حلقوق اإلنسان إىل حصول اجلميع على حقـوق اإلنـسان دون            يدعو اجمللس األ    
لتزامـات  االمتثـال ال  عماهلـا؛ ويراقـب اإلجـراءات الـيت تتخـذها احلكومـات ويـدعو إىل                إمتييز وب 

اإلســهام يف مراعــاة حقــوق اإلنــسان يف منطقــة احملــيط اهلــادئ ويف  ؛ والدوليــةحقــوق اإلنــسان 
  .حتسني سياسات حقوق اإلنسان وأداء حقوق اإلنسان يف أسترالياوالعامل؛ 

  
  عمل األمم املتحدةيف إسهام املنظمة     

نظمة يف تعزيز تطوير وتنفيذ القانون الدويل حلقوق اإلنسان علـى         امليتمثل مربر وجود      
تقـدمي التقـارير   يف وتشجع االنضمام إىل معاهدات حقوق اإلنسان، وتشارك . تمجيع املستويا 

ــسان     ــالتثقيف يف جمــال حقــوق اإلن ــضطلع ب ــات الرصــد وت ــدعو إىل . وعملي ــال وت ــدول امتث ال
  .لقانون الدويل حلقوق اإلنسانلوالعناصر الفاعلة من غري الدول 

، قامـت املنظمـة بـشن       ٢٠٠٧عام  يف  يف أعقاب انتخاب حكومة جديدة يف أستراليا        و  
وأسـفرت  . وقيادة محلة للمجتمع املدين من أجل انضمام أستراليا إىل املعاهدات الـيت مل تقبلـها               

تغــيري و، ٢٠٠٧أو التــصديق علــى معاهــدات عديــدة منــذ عــام  /توقيــع أســتراليا وعــن احلملــة 
  .موقفها فيما يتعلق بإعالن حقوق الشعوب األصلية

يل حلقـوق اإلنـسان قيـادة محلـة للمجتمـع املـدين ترمـي إىل               وتوىل أيضا اجمللـس األسـترا       
. تشجيع حكومة أسـتراليا علـى إصـدار تـشريع جديـد حلمايـة حقـوق اإلنـسان بـصورة أفـضل                     

حني أن هذه احلملة مل حتقق بعد هـدفها الرئيـسي، وهـو إصـدار قـانون احتـادي للحقـوق،            يفو
حلقـوق اإلنـسان وإنـشاء جلنـة        ي  ومأحرزت جناحـا ملحوظـا يف اعتمـاد احلكومـة إلطـار قـ             فقد  

  .برملانية حلقوق اإلنسان للمرة األوىل
الـذي  وتقوم مجيع أعمال املنظمة على أساس النظام القـانوين حلقـوق اإلنـسان الدوليـة           

  .األمم املتحدة، والترويج هلذا النظامجرى تطويره من خالل 
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  املشاركة يف اجتماعات األمم املتحدة    
 يف اجتماعات األمم املتحدة علـى جملـس حقـوق اإلنـسان يف              ركزت مشاركة املنظمة    
متثيلها يف الواقع يف مجيع الدورات العادية ويف العديد من الدورات اخلاصـة جمللـس               ومت  . جنيف

املنظمـــة أعلـــى مثّـــل ويف مناســـبات عديـــدة، . ٢٠٠٦حقـــوق اإلنـــسان منـــذ إنـــشائه يف عـــام 
وأصـدرت املنظمـة   .  علـى مـستوى أدىن  ، ذلك مع،كان التمثيل وبصفة عامة،   . املسؤولني فيها 

بيانـات صـادرة   وأيـدت  بيانات بامسها يف دورات جملـس حقـوق اإلنـسان يف مناسـبات عديـدة           
ــدة أخــرى    ــة يف مناســبات عدي ــضا يف اجتماعــات  . عــن املنظمــات غــري احلكومي وشــاركت أي

 ويف اجتماعـات   احملفل الدائم لقضايا الـشعوب األصـلية،      ويف  يئات املنشأة مبوجب معاهدات     اهل
  .أخرى لألمم املتحدة

  
  التعاون مع هيئات األمم املتحدة    

مـع هيئـات حقـوق اإلنـسان التابعـة      أساسـا   يتعاون اجمللـس األسـترايل حلقـوق اإلنـسان            
العـاملي وإجراءاتـه    ويف استعراضـه الـدوري      ال سيما مع جملس حقوق اإلنسان       و ،لألمم املتحدة 

 ٢٠٠٧ الفتـرة الواقعـة بـني عـامي          ويف. ات حقوق اإلنسان  مع هيئات الرصد ملعاهد   واخلاصة،  
عالوة على املـشاركة يف اجتماعـات حقـوق اإلنـسان بـاألمم املتحـدة، انـضم إىل                  و،  ٢٠١٠ و

االســتعراض الــدويل العــاملي، إىل منظمــات أســترالية غــري حكوميــة أخــرى يف تقــدمي معلومــات  
تماعيــة والثقافيــة يف ســياق النظــر يف جلنــة احلقــوق االقتــصادية واالجوجلنــة حقــوق اإلنــسان، و

  .تقارير أستراليا
  

  املبادرات اليت اختذهتا املنظمة دعما لألهداف اإلمنائية لأللفية    
ال يركز اجمللس األسترايل حلقوق اإلنسان بصفة خاصة على األهداف اإلمنائية لأللفيـة               

ولديـه  . حبقـوق اإلنـسان   لـه يتعلـق باألهـداف ألهنـا مرتبطـة أساسـا             اعمأ مـن    ا كـبري  الكن قـدر  و
عملـه يف هـذه اجملـاالت    شـتمل  برامج دائمة تتعلق حبقوق الشعوب األصلية وبطاليب اللجـوء، وا   

. ٥ إىل   ١ما يتصل بصفة خاصـة باألهـداف مـن          يفعلى وضع السياسات، والتثقيف والدعوة،      
هـا  هـذه الفئـات وغري  مـن أجـل   وكان التعليم والصحة موضع اهتمام ذي أولوية لـدى املنظمـة         

مـدى اتـساقه    قيـيم   وتضطلع املنظمة مبراجعة تشريع الصحة االحتـادي األسـترايل لت         . بصفة عامة 
  .مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

لدراسـة هنـج لتحقيـق    أمد طويـل  منذ  س األسترايل حلقوق اإلنسان مشروع لدى اجملل و  
ر، ركزت هذه الدراسـة علـى   وخالل الفترة املشمولة بالتقري  . على حقوق اإلنسان  التنمية قائم   

  . التجاريةى حقوق اإلنسان واألعماللحقوق اإلنسان واملعونة وع
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  معلومات إضافية    
مــشترك مــع العديــد مــن    برنــامج اجمللــس األســترايل حلقــوق اإلنــساين تنــسيق     تــوىل   

 ٢٠٠٨املنظمات غري احلكومية األسترالية فيما يتعلق حبلـول الـذكرى الـسنوية الـستني يف عـام               
ــ ــامج علــى الــدعوة إلعمــال حقــوق   . دور اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان صل واشــتمل الربن

  . على السواءاإلنسان والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
    

  الرابطة اهلندية للربملانيني املعنية بالسكان والتنمية  - ٢  
    Indian Association of Parliamentarians on Population and Development  
  ١٩٩٩املركز االستشاري اخلاص،     

  
  إسهام املنظمة يف عمل األمم املتحدة    

  :أسهمت الرابطة اهلندية للربملانيني املعنية بالسكان والتنمية عن طريق تنظيم  
عقـــد حلقـــات عمـــل توجيهيـــة بـــدعم مـــن منظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة   )أ(  

ــسيف( ــلل األ   ) اليونيــ ــى شــ ــضاء علــ ــشأن القــ ــة بــ ــضاء اجلمعيــ ــال ألعــ ــانون األول(طفــ / كــ
  ؛)، اهلند٢٠٠٩ ديسمرب

تنفيذ برامج تـدريب إقليميـة باالشـتراك مـع احملفـل اآلسـيوي للربملـانيني املعـين                    )ب(  
بالسكان والتنميـة، وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم                     

الربملانيـة املعنيـة بتطـوير الـربامج        ، من أجل موظفي الربملانـات واجلماعـات         )اليونسكو(والثقافة  
  ؛)، تايلند٢٠٠٨يوليه /متوز(احلساسة ثقافيا 

إجــراء مــشاورات مــع املــشرعني مــن واليــات وســط وشــرق اهلنــد بــشأن            )ج(  
مبادرات الدعوة للقطاع الصحي فيما يتعلق بنهج البعثة الصحية الريفيـة القوميـة، والـيت تتلقـى        

/ كـانون الثــاين (كان ووزارة الـصحة ورفاهيـة األسـرة    الـدعم مـن صـندوق األمـم املتحـدة للــس     
  ؛)، اهلند٢٠٠٨يناير 

عقد حلقات عمل بشأن القـضايا املتـصلة بالـسكان، مـع التركيـز علـى البعثـة                    )د(  
القومية للصحة الريفية، اليت تتلقى الدعم من صندوق األمـم املتحـدة للـسكان ووزارة الـصحة                 

  ؛)، اهلند٢٠٠٨رس ما/فرباير وآذار/شباط(ورعاية األسرة 
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عقــــد اجتمــــاع ألعــــضاء الربملــــان بــــشأن قــــضايا البعثــــة القوميــــة للــــصحة    )هـ(  
ــة ــة األســرة       الريفي ــصحة ورعاي ــسكان ووزارة ال ــم املتحــدة لل ــدعم مــن صــندوق األم / آذار(ب
  ؛)، اهلند٢٠٠٨ مارس

 غـرب اهلنـد، بـدعم مـن         -إجراء مشاورات مع املشرعني مـن واليـات مشـال             )و(  
  ؛)، اهلند٢٠٠٨أبريل /نيسان( املتحدة للسكان ووزارة الصحة ورعاية األسرة صندوق األمم

ــد، -إجــراء مــشاورات مــع املــشرعني مــن الواليــات الــشمالية      )ز(    الــشرقية للهن
مـايو وكـانون    /أيـار (بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان ووزارة الصحة ورعايـة األسـرة             

  ؛)، اهلند٢٠٠٨ديسمرب /األول
ــة    عقــد مــ   )ح(   ــة القومي ــشأن البعث ــة بيهــار ب ــشريعية لوالي ــة الت  ؤمتر ألعــضاء اجلمعي

للــصحة الريفيــة، بــدعم مــن صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ووزارة الــصحة ورعايــة األســرة  
  ).٢٠٠٨يونيه /حزيران(
  

  التعاون مع هيئات األمم املتحدة    
  :بوسائل منهاتعاونت الرابطة اهلندية للربملانيني املعنية بالسكان والتنمية   
صـحة الطفـل، بالتعـاون مـع        /تنظيم اجتماع مع الربملانيني بشأن شلل األطفال        )أ(  

  ؛)، اهلند٢٠٠٩فرباير /شباط(اليونيسيف 
ــدعم مـــن      )ب(   ــة، بـ ــضايا االجتماعيـ ــار بـــشأن القـ ــادل األفكـ ــاع لتبـ ــيم اجتمـ تنظـ

  ؛)، اهلند٢٠١٠أغسطس /آب(اليونيسيف 
راض الـدعوة والتكنولوجيـا مـن أجـل العمـل           تنظيم حلقة عمل إقليميـة السـتع        )ج(  

  ).، إندونيسيا٢٠٠٨مارس /آذار(مع الربملانيني، بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان 
  :أو حضرهتا وشاركت املنظمة أيضا االجتماعات التالية  
مــؤمتر فريــق الثمانيــة بــشأن الــسكان والتنميــة املــستدامة للربملــانيني الــدوليني،     )أ(  

ــه   ــذي نظم ــسكان       ال ــم املتحــدة لل ــسكان وصــندوق األم ــانيني لل ــانيني الياب ــاد الربمل ــوز(احت / مت
  ؛)، اليابان٢٠٠٨ يوليه

اجلمعية العامة التاسعة للمنتدى اآلسيوي للربملانيني املعنيني بالـسكان والتنميـة             )ب(  
 بشأن معاجلة تغري املناخ واألمن الغذائي وربط الـسكان كعامـل، والـيت نظمهـا صـندوق األمـم           

  ؛)نام ، فييت٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول(املتحدة للسكان واجلمعية الوطنية بفييت نام 
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ــولّى          )ج(   ــذي ت ــة، ال ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــساين وال ــف اجلن ــدويل للعن ــؤمتر ال امل
تنظيمــه برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، ومنظمــة الــصحة  

  ؛)، اهلند٢٠٠٩فرباير /شباط(العاملية 
االجتماع اخلامس والعشرون للربملـانيني اآلسـيويني املعـين بالـسكان والتنميـة،               )د(  

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي        ــة وبرن ــسكان والتنمي ــذي تولــت تنظيمــه الرابطــة اآلســيوية لل وال
  ؛)، إندونيسيا٢٠٠٩مايو /أيار(

وتنفيـذ املعونـة مـن أجـل        مشروع بناء قدرات الربملانيني بشأن قضايا املـساءلة           )هـ(  
قــضايا الــسكان والتنميــة، الــذي تولّــت تنظيمــه الرابطــة اآلســيوية للــسكان والتنميــة وصــندوق  

  ؛)، اليابان٢٠١٠سبتمرب / وأيلول٢٠٠٩يوليه /متوز(األمم املتحدة للسكان 
اجتمـــاع الربملـــانيني املـــشترك بـــشأن الـــصحة الـــذي تولـــت تنظيمـــه الرابطـــة    )و(  

ــسكان و  ــيوية للـ ــسكان    اآلسـ ــدة للـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــة وصـ ــسطس /آب(التنميـ ، ٢٠٠٩أغـ
  ؛)إندونيسيا
مــؤمتر الربملــانيني الــدوليني بــشأن تنفيــذ برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان    )ز(  

أكتـــوبر /تـــشرين األول(والتنميـــة، والـــذي تـــولّى تنظيمـــه صـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان  
  ؛)إثيوبيا ،٢٠٠٩

نيـات آســيا واحملـيط اهلـادئ بــشأن جهـود الربملـانيني مــن      مـؤمتر وزيـرات وبرملا    )ح(  
أجل النـهوض بوضـع املـرأة، والقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة، وإشـراك الربملـانيني يف القـضايا                
اجلنــسانية والــذي تولّــت تنظيمــه الرابطــة اآلســيوية للــسكان والتنميــة وصــندوق األمــم املتحــدة 

  ؛)ا، ماليزي٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين(للسكان 
حلقة عمـل مـشتركة بـني األقطـار للربملـانيني الطبـيني بـشأن القـضايا الـصحية                     )ط(  

ــة، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان،      الناشــئة، والــذي تولّــت تنظيمــه منظمــة الــصحة العاملي
  ؛)، تايلند٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول(واملنظمة الدولية للربملانيني الطبيني 

واحمليط اهلادئ بـشأن قـضايا الـشعوب األصـلية، وتغـري       الدورة اإلقليمية آلسيا      )ي(  
مــارس /آذار(املنــاخ، والفقــر الريفــي، الــذي تــولّى تنظيمــه الــصندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة   

  ؛)، الفلبني٢٠١٠
االجتماع السادس والعشرون للربملـانيني اآلسـيويني بـشأن الـسكان والتكيـف               )ك(  

رابطــة الفيتناميــة للربملــانيني املعنيــة بالــسكان والتنميــة،  مــع تغــري املنــاخ، الــذي تولّــت تنظيمــه ال 
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، ٢٠١٠أبريــل /نيــسان(وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، واالحتــاد الــدويل لتنظــيم األســرة    
  ).نام فييت

  
  املبادرات اليت اختذهتا املنظمة دعما لألهداف اإلمنائية لأللفية    

ت وحلقـات العمـل التاليـة،       عملت املنظمـة عـن طريـق حـضور االجتماعـات واملـؤمترا              
تعزيز معارفها ومهاراهتا فيما يتعلق مبختلـف األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة؛ اجتمـاع الربملـانيني يف                  
جنوب آسـيا، والـذي ركـز علـى معـدل وفيـات األمهـات يف جنـوب آسـيا، واملـؤمتر الـسادس                        

نـوع اجلـنس، وحمفـل    للربملانيات والوزيرات املعين بتمويل األهداف، مع التركيز على الصحة و        
إقليمي بشأن اجلوع، مع التركيز على إحراز تقدم يف اجتـاه خفـض اجلـوع باملقارنـة مـع الغايـة                     

  .الواردة باهلدف
  

  التعذيب ملناهضة الدولية الرابطة  - ٣  
    International Association against Torture 

  
  ١٩٨٧ اص،املركز االستشاري اخل    

  
  مقدمة    

 للتعــذيب، التامــة املعارضــة إظهـار  يف التعــذيب ملناهــضة الدوليـة  طــةالراب هــدف يتمثـل   
 يتعلـق  فيمـا  سـيما  وال التعـذيب،  يتخـذها  أن ميكـن  الـيت  األشكال مبختلف العام الوعي وزيادة

 التثقيفيـة  النـدوات  خـالل  مـن  والنتـائج  بـالبحوث  املتعلقـة  املعلومـات  ونـشر  امللونة، باجملتمعات
  .التعليمية فالمواأل واملنشورات واحملاضرات

  
  املتحدة األمم عمل يف املنظمة مسامهة    

 املعـين  العامـل  اخلـرباء  فريـق  عقـده  اجتمـاع  إىل تقريـرا  املنظمـة  قدمت ،٢٠٠٨ عام يف  
 إعـالن  تنفيـذ  حـول  نيويـورك  يف تدريبيـة  دورة وأجـرت  أفريقي، أصل من املنحدرين بالسكان
ــةاملن شــــاركت ،٢٠٠٩ عــــام ويف .ديربــــان عمــــل وبرنــــامج  املنظمــــات مــــن وفــــد يف ظمــ

 حقـوق  أزمـة  يف للتحقيـق  احلقـائق  لتقـصي  طارئـة  بعثـة  أجـرى  والوطنيـة  الدوليـة  احلكومية غري
  .االنقالب أعقاب يف هندوراس يف اإلنسان
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  املتحدة األمم اجتماعات يف املشاركة    
 اإلعـدام  حبـاالت  املتعلـق  األعمـال  جـدول  ببنـود  يتعلـق  مـا  يف شـفويا  املنظمة شاركت  
 الـدورة  يف العنـصري  والتمييـز  والعنصرية ،تعسفا أو موجزة بإجراءات أو القضاءنطاق   خارج
 الــسادسة الــدورة يف شــاركت كمــا .٢٠٠٧ عــام يف املنعقــد اإلنــسان حقــوق جمللــس الرابعــة
 ،٢٠٠٧ عــام يف املنعقــد أفريقــي أصــل مــن املنحــدرين بالــسكان املعــين العامــل اخلــرباء لفريــق

 اجلنائيـة  العدالـة  نظام يف العنصري التنميط مسألة بشأن سيما وال اخلتامية، الوثيقة يف وسامهت
  ).A/HRC/4/39 انظر( األمريكية املتحدة الواليات يف

 اإلنـــسان، حقـــوق جمللـــس الـــسابعة الـــدورة يف املنظمـــة شـــاركت ،٢٠٠٨ عـــام ويف  
 .أفريقـي  أصـل  نمـ  املنحـدرين  بالـسكان  املعـين  العامـل  اخلـرباء  لفريق السابعة الدورة وحضرت
 الـشتات  حـول  اجتماعـات  عقـد  مـن  العامـل  الفريـق  ليتمكن امليزانية لتوسيع الضغط ومارست
 لرصـد  العنـصري،  التمييـز  علـى  القـضاء  للجنة والسبعني الثانية الدورة حضرت كما .األفريقي
 شـفوية  مداخلـة  املنظمة قدمت ،٢٠٠٩ عام ويف .األمريكية املتحدة الواليات تقرير استعراض

ــدورة يف ــسان حقــوق جمللــس العاشــرة ال ــدورة ويف .اإلن ــة ال  مارســت للمجلــس، عــشرة الثاني
 هنــــــدوراس وبــــــشأن القــــــضاء، ونزاهــــــة اســــــتقالل بــــــشأن قــــــرارات الختــــــاذ الــــــضغط

  ).A/HRC/12/50 انظر(
 يف املنعقـد  ديربـان  عمل وبرنامج إعالن تنفيذ استعراض مؤمتر يف ببيان املنظمة وأدلت  

 املتحـدة  األمـم  قـصر  يف أخـرى  حكوميـة  غـري  منظمـة  مـع  جانبيـا  ثاًحـد  ونظمـت  ،٢٠٠٩ عام
 املنظمــات بــه تــضطلع الــذي الــدور بــشأن ،“٤٠٠ ديربــان” بعنــوان الوثــائقي الفــيلم لعــرض
 ويف .ديربـان  عمـل  وبرنـامج  إعالن لتطوير األعضاء الدول على الضغط ملمارسة احلكومية غري
 بالــسكان املعــين العامــل اخلــرباء لفريــق تاســعةال الــدورة يف ببيــان املنظمــة أدلــت ،٢٠١٠ عــام

 بالــسنة املعـين  الفريـق  لتقريـر  توصـيات  ووضـعت  ٢٠١١ عـام  يف أفريقـي  أصـل  مـن  املنحـدرين 
  .أفريقي أصل من املنحدرين للسكان الدولية

  
  املتحدة األمم هيئات مع التعاون    

 باألشـكال  املعـين  اخلـاص  املقـرر  إىل معلومات التعذيب ملناهضة الدولية الرابطة قدمت  
ــصرية املعاصــرة ــز للعن ــصري والتميي ــة العن ــا األجانــب وكراهي ــصل وم ــذلك يت  .تعــصب مــن ب
 للمقـرر  العنـصري  والتمييـز  العنصرية بشأن عامة استماع جلسات رعاية يف املنظمة وشاركت
 وثالثـون  سـبعة  وقـدم  .٢٠٠٨ عـام  يف السود ثقافة جمال يف للبحث شومربغ مركز يف اخلاص
 العنـصري،  والتمييـز  العنـصرية  ضـحايا  مـن  وأفـراد  شعبية وحملية وطنية منظمات ثلونمي شخصاً

  .وثائق وقدموا شهاداهتم،
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 اإلنـسان  حلقـوق  املتحـدة  األمـم  مفوضـية  مكتـب  مع املنظمة عملت ،٢٠١٠ عام ويف  
 مــن للمنحــدرين دوليــة ســنة ٢٠١١ عــام إعالنبــ لالحتفــال بــرامج ورعايــة لنــشر نيويــورك يف

  .أفريقي أصل
  

  لأللفية اإلمنائية لألهداف دعما املنظمة اختذهتا اليت املبادرات    
 ووزعـت  املنظمـة  مجعـت  الـشقيقة،  احلكوميـة  غـري  املنظمـات  إحـدى  مـع  بالعمـل  - ٦اهلدف  
  ).٢٠٠٧-٢٠٠٦( زمبابوي يف اإلنسانية املساعدة توزيع يف إطار طبية إمدادات
 مدينـة  يف احمللـي  اجملتمع منظمات لتحالف املؤسسني األعضاء أحد املنظمة كانت - ٧اهلدف  

 ،٢٠١٠ عــام يف هــاييت ضــرب الــذي الزلــزال أعقــاب يف أمــوال جبمــع قامــت الــيت نيويــورك،
  .املياه من غالون ١٢ ٠٠٠ لتسليم هاييت إىل زيارتنيقامت بو
  

  إضافية معلومات    
 عـاملني ال مجيـع  ألن حمـدودة  جنيف يف الدولية االجتماعات يف املنظمة مشاركةكانت    

  .املتطوعني من هم يديروهنا ومن فيها
    

  املرتلية األعمال لقاء األجور لتقاضي السود للنساء الدولية املنظمة  - ٤  
    International Black Women for Wages for Housework 

  
  ١٩٩٩ ،املركز االستشاري اخلاص    

  
  مقدمة    

 األعمـال  لقـاء  األجـور  تقاضـي ل الـسود  للنـساء  الدوليـة  املنظمة بدأت ،٢٠٠٧ عام يف  
 مـن  جـزء  وهـو  ،“للمرأة العاملي اإلضراب يف امللونات النساء” بعنوان حدث تنسيق يف املرتلية
  .بلدا ١٧ يف للمرأة العاملي اإلضراب شبكة

  
  املتحدة األمم عمل يف املنظمة مسامهة    

 فضاملــنخ والعمــل املــأجور غــري املــرأة عمــل عــن معلومــات ونــشرت املنظمــة مجعــت  
 املتحـدة  األمـم  قرارات تنفيذ على وركزت املتحدة، األمم منظومة مستويات مجيع على األجر
 الـدخل  ودعـم  بـالفقر  املتعلقـة  الـسياسات  ذلـك  يف مبـا  املـأجور،  غـري  العمل وتقييم قياس بشأن

  .واحمللي الوطين الصعيدين على ذلك على املترتبة واآلثار وغريهن، لألمهات
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  املتحدة األمم ماعاتاجت يف املشاركة    
 ٢٠٠٧ عــام يف املنعقــدة العامــة اجلمعيــة اجتماعــات حلــضور ممــثالت املنظمــة أرســلت  

 بـذلك  يتـصل  ومـا  األجانـب  وكراهيـة  العنـصري  والتمييـز  العنصرية ملناهضة العاملي املؤمتر وإىل
 وأدت ).ديربــان عمــل وبرنــامج إعــالن تنفيــذ اســتعراض مــؤمتر( ٢٠٠٩ عــام يف تعــصب مــن
  .املرأة وضع جلنة دورات يف املشاركة تقليص إىل التمويل على املفروضة دالقيو

  
  املتحدة األمم هيئات مع التعاون    

 والـدخل  العمـل  توزيـع  بـشأن  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج إحصاءات املنظمة نشرت  
 املـرأة  بـشأن  ةاملتحـد  األمـم  عقـدهتا  الـيت  العامليـة  املـؤمترات  يف املتخـذة  للقرارات نتيجة والثروة،

ــة املعلومــات ووزعــت ،)١٩٩٥ و ١٩٨٥( ــة املتعلق ــرأة وضــع بلجن ــرع ومــن امل  املنظمــات ف
ــة غــري ــابع احلكومي ــشؤون إلدارة الت ــصادية ال ــة االقت ــسائية املنظمــات إىل واالجتماعي ــة الن  احمللي

 هاغنكوبنـ  يف املعقـودْين  املنـاخ  تغـري  بـشأن  املتحدة األمم مؤمتري وغطت النساء، من واألفراد
  .٢٠١٠ املكسيك، كانكون، ويف ٢٠٠٩ يف
  

  لأللفية اإلمنائية لألهداف دعما املنظمة اختذهتا اليت املبادرات    
 إحـــدى هبـــا قامـــت املتحـــدة الواليـــات يف تثقيفيـــة جولـــة املنظمـــة رعـــت - ٤ و ١ اهلـــدفان
 نـف والع والفقـر  العنـصرية  مـسائل  تناولـت  الذاتيـة  املـساعدة  جهـود  حـول  غيانـا  مـن  العضوات
 أجنلــوس  لــوس ( املتحــدة الواليــات  يف جمتمعيــة حــوارات  أيــضاً ورعــت  ).٢٠٠٧( والتنميــة
 رعايـة  وسياسـات  املـرأة،  بقـاء  علـى  امليزانيـة  ختفيض تأثري بشأن )فرانسيسكو وسان وفيالدلفيا

 لربيطانيـا  املتحـدة  واململكـة  غيانـا،  ويف ).٢٠١٠-٢٠٠٩( واالحـتالل  واحلـرب  والفقر الطفل
 للمـرأة،  العـاملي  اإلضـراب  تنظـيم  يف سـاعدت  املتحـدة،  والواليـات  الـشمالية  نـدا يرلأو العظمى
 الثقيـل  العـبء  علـى  الـضوء  لتـسليط  ،)٢٠١٠( للمرأة العاملي اليوم يف األول األمهات ومسرية
  .منخفضاً أجراً يتقاضني أو أجراً يتقاضني ال الاليت األمهات تتحمله الذي
 العطلـة  وخـالل  الدراسـي  الدوام بعد األمية حمو فصول ةاملنظم واصلت غيانا، يف - ٢ اهلدف

 )٢٠١٠-٢٠٠٩( أجنلــــوس لــــوس ويف ).٢٠١٠-٢٠٠٧( الفقــــرية األســــر مــــن لألطفــــال
  .الدخل املنخفضة األسر من لألطفال شهرية أنشطة نظمت ،)٢٠١٠-٢٠٠٧( وفيالدلفيا
 مــن للحــد يلاملــرت العنــف قــانون تنفيــذ حتــسني علــى املنظمــة عملــت غيانــا، ويف - ٣ اهلــدف
 األصـليني  الـسكان  غالبية تعيش حيث الداخلية، احمللية اجملتمعات يف سيما ال املرأة، ضد العنف

 علـى  الـشعبية  القاعـدة  مـن  للنـساء  تدريبية دورة املنظمة أجرت ذلك، إىل باإلضافة ).٢٠٠٧(
 والــــصور امللــــصقات، وفــــن الــــشارع، يف مــــسرحية عــــروض( الــــشعيب التثقيــــف مهــــارات
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 الفقـر  وخباصـة  املـرأة،  تقدم دون حتول اليت الظروف ملواجهة استخدامها وكيفية )افيةالفوتوغر
 مجهوريـة  دسـتور  مـن  ٨٨ املـادة  لتنفيـذ  الضغط املنظمة ومارست ).٢٠١٠-٢٠٠٧( والعنف
 املـأجور  غـري  العمل تقييم إىل يدعو الذي املتحدة األمم بقرار يعترف   الذي البوليفارية، فرتويال

 يف عقـدت  دوليـة،  اجتماعـات  ثالثـة  يف الرعايـة  عمـل  لقـاء  األجـور  مسألة توتناول )٢٠٠٨(
 تشهاتيـسجاره  نـاوا  مؤسسة مع وعملت ).٢٠٠٨( البوليفارية فرتويال مجهورية ويف املكسيك
 ومــسائل والنبــذ الــسخرة وأعمــال االغتــصاب مبكافحــة املتعلقــة اجلهــود علــى )اهلنــد( مــاهيال
 واململكـة  غيانـا،  يف جمتمعيـة  نـسائية  مراكـز  توظيـف و إدارة علـى  وسـاعدت  ).٢٠٠٩( أخرى
 بـشان  أسـبوعني  ملـدة  دويل لقـاء  تنـسيق  علـى  سـاعدت  لنـدن،  ويف .املتحدة والواليات املتحدة
 وبــريو وفلــسطني وأيرلنــدا والعــراق اهلنــد مــن نــساء مــع واالحــتالل، واحلــرب الفقــر مكافحــة

 الواليــات ويف ).٢٠٠٩( املتحــدة انيـا ترت ومجهوريــة وتركيــا القوميـات  املتعــددة بوليفيــا ودولـة 
 ذلـك  وتـأثري  الـسجون  يف امللونـات  للنـساء  املتناسـب  غري العدد عن معلومات وزعت املتحدة،
ــى ــا .أســرهن عل ــاً ووزعــت أعــدت كم ــن كتيب ــراء يف احلــق ع ــة إج ــة حماكم ــضايا يف عادل  ق
  .االجتماعية الرعاية
 األسـر  مـن  امللـونني  األطفـال  كفالـة  املنظـ  املتناسـب  غـري  التأثري املنظمة أوضحت - ٥ اهلدف
 لتوثيـق  فيـديو  شـريط  إصدار حول وتشاورت ).٢٠١٠-٢٠٠٧( املتحدة الواليات يف الفقرية

ــارب ــات جتـــ ــواجهن الـــــاليت األمهـــ ــام يـــ ــة نظـــ ــة رعايـــ ــا ويف ).٢٠١٠( الطفولـــ  فيالدلفيـــ
  ).٢٠١٠-٢٠٠٧( الشاملة الرعاية ممارسي إىل الوصول املنظمة نظمت فرانسيسكو، وسان
 وعممـت  )٢٠٠٨-٢٠٠٧( بوبـال  يف الناجني دعم أحداث يف املنظمة شاركت - ٧ اهلدف

  .البيئي الدمار أثر ذلك يف مبا هاييت، شعب حمنة تربز معلومات
    

  بعد عن للتعليم الدولية اللجنة  - ٥  
    International Commission on Distance Education 

  
  ٢٠٠٣ اص،املركز االستشاري اخل    

  
  مةمقد    

 التعلـيم  لتحـسني  جديـدة  منـهجيات  وتـضع  أحباثا بعد عن للتعليم الدولية اللجنة جتري  
 يف املــشاركة وتعــزز امليــادين، مجيــع ويف والدوليــة األكادمييــة املــستويات مجيــع علــى بعــد عــن

 الـتعلم  أسـاليب  حـول  أحباثـا  وجتري بعد، عن التعليم جودة حتسني أجل من التعليمية املنتديات
 ودورات اإلنــسان حقــوق جمــال يف منــاهج وضــع وتــدعم .بعــد وعــن نترنــت اإلعلــى اجلديــدة
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 التكنولوجيــات تطبيـق  خـالل  مـن  والتعلـيم  العلـم  تـشجع  وهـي  .املتحـدة  األمـم  منظومـة  حـول 
 للقـيم  الكامـل  االحتـرام  مـع  للجميـع،  والكتابـة  بالقراءة املعرفة لتعزيز املبذولة واجلهود اجلديدة

 الـربامج  املنظمـة  وتـشجع  .بلـد  لكـل  الوطنيـة  والتطلعات حملي جمتمع كلل والثقافية االجتماعية
 واملـواد  واألسـاليب  املناسـبة،  االسـتراتيجيات  اعتمـاد  خـالل  مـن  التخصصات املتعددة التعليمية
ــة مؤشــرات وحتــدد ــة للتنمي ــال، والتواصــل القائمــة، املهني ــدمي الفع ــدعم وتق ــربامج ال ــيم ل  التعل
 واملراكـز  والكليـات  واملعاهـد  واجلامعـات  الكليـات  مـن  شـبكة  أتوأنـش  .الرمسي غري التجرييب
 أنظمـة  تطـوير  علـى  واملـساعدة  التعلـيم  جمـال  يف االبتكـارات  وتبـادل  لتـسهيل  األخـرى  املرتبطة
  .للتعليم وطنية

  
  املتحدة األمم اجتماعات يف املشاركة    

 التعلـيم  توثيـق و املعلومـات  مراكـز  مـن  العديـد  تبـذهلا  الـيت  اجلهـود  يف املنظمة شاركت  
ــالغني ــة يف للب ــاراغواي واإلكــوادور الدومينيكــة اجلمهوري ــريو وب ــشارك ومل .ســبانياإو وب  يف ت
 املتحـدة  األمـم  اجتماعـات  يف أو الرئيسية املؤمترات يف واالجتماعي، االقتصادي اجمللس أعمال
 الـتعلم  امجبـر  وتنفيـذ  وضـع  على أنشطتها ركزت ألهنا بالتقرير املشمولة الفترة خالل األخرى

  .الالتينية أمريكا ويف سبانيا، إيف احمللية املنظمات مع وعملت بعد، عن
  

  املتحدة األمم هيئات مع التعاون    
 بـالتعليم  املعين العاملي املؤمتر مثل اليونسكو، مع املناسبات من عدد يف املنظمة تعاونت  
 أجـل  مـن  والبحـث  العـايل  للتعلـيم  اجلديـدة  الديناميات” موضوع حول ،٢٠٠٩ عام يف العايل
 - املـستدامة  التنميـة  أجـل  مـن  للتعلـيم  العـاملي  اليونـسكو  مـؤمتر و ،“والتنمية االجتماعي التغيري

  .املتحدة األمم عقد من الثاين النصف إىل االنتقال
  

  لأللفية اإلمنائية لألهداف دعما املنظمة اختذهتا اليت املبادرات    
 ويف .اجلنوبيـة  وأمريكـا  أوروبـا  يف لأللفيـة  منائيـة اإل األهداف حتقيق يف املنظمة سامهت  

 ريوخــا ال مــنطقيت يف بعــد عــن طالــب ١ ٥٠٠ تعلــيم املنظمــة دعمــت ،٢ باهلــدف يتعلــق مــا
 القطــاع مــع بالتعــاون املنظمــة، جعلــت ،٨ باهلــدف يتعلــق مــا ويف .بــاألرجنتني تــومي وســانتو
 متاحـة  االتـصاالت،  وتكنولوجيـا  املعلومـات  سـيما  وال اجلديدة، التكنولوجيات فوائد اخلاص،
 جامعــات مــع باالشــتراك املنظمــة وعملــت .الــصحة جمــال يف دورات جيــرون الــذين للطــالب
 أســاليب وحتــسني والتطــوير البحــث لتــشجيع ٢٠٠٨ عــام يف مدريــد يف إرنــاريس، الكــاالدي

 املتحـدة  مماأل لعقد الترويج أيضا املنظمة وتواصل .اجلنوبية وأمريكا أوروبا يف بعد عن التعليم
 الـسالم  لثقافـة  الـدويل  العقـد  ومحلـة  ،)٢٠١٢-٢٠٠٣( للجميع التعليم توفري محلة :األمية حملو
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 - الفقــر ضــد أصــوات :األلفيــة ومحلــة )٢٠١٠-٢٠٠١( العــامل أطفــال أجــل مــن والالعنــف
 ).http://www.intcode.org( نترنـت  اإل شـبكة  علـى  موقعهـا  من مباشرة وصالت وهلا ،٢٠١٥

 يف وشـاركت  العـامل،  يف األميـة  حمـو  لـدعم  اإلقليميـة  اليونـسكو  مؤمترات يف ملنظمةا وشاركت
  .أوروبا يف األمية حمو لتحديات التصدي يف اليونسكو محلة

    
  اجمللس الدويل املعين بسياسات حقوق اإلنسان  - ٦  

    International Council on Human Rights Policy  
  

  ٢٠٠٣ ،املركز االستشاري اخلاص    
  

  مقدمة    
يهــدف اجمللــس الــدويل املعــين بــسياسات حقــوق اإلنــسان إىل تعزيــز مناصــرة حقــوق      

ــدد        ــج متعـ ــاع هنـ ــق اتبـ ــن طريـ ــسياسات عـ ــال الـ ــة يف جمـ ــوث التطبيقيـ ــداد البحـ ــسان بإعـ اإلنـ
التخصصات ودويل، يتسم بالقدرة على مجع جهات فاعلة تتبـاين آراءهـا وتوجهاهتـا اجلغرافيـة         

ويرتكز هنجه العاملي علـى حتليـل مـتني األسـاس حيـيط             . دية يف التعامل  السياسية، على أساس الن   
  . السياقاتيف خمتلف بالشواغل الشاملة يف جمال حقوق اإلنسان اليت تطرح حتديات 

  
  إسهام املنظمة يف عمل األمم املتحدة    

وميكن احلـصول علـى تقـارير    ( ال احلصر ، على سبيل املثال   ،األنشطة الواردة أدناه هي     
  : ، ومنها)www.ichrp.orgل من املوقع الشبكي للمنظمة، أمش

الترويج إلصـدار تقريـر مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان عـن اهلجـرة                     )أ(  
  ؛ ٢٠١٠وحقوق اإلنسان لعام 

يف املـــشاركة يف تنظـــيم مناســـبة ثانويـــة عـــن حقـــوق اإلنـــسان وتغـــري املنـــاخ    )ب(  
  ؛ ٢٠١٠ عام

ــيم حلقــ    )ج(   ــشاركة يف تنظ ــسان     امل ــوق اإلن ــا وحق ــل التكنولوجي ــن نق ــاش ع ة نق
  ؛قد يف بون، أملانيااملناخ يف املؤمتر املعين بتغري املناخ الذي ُع وتغري

 باالشـتراك مـع منظمـة العفـو الدوليـة عـن             ،٢٠٠٧عقد اجتماع للخرباء عام       )د(  
  التعاون واملساعدة على الصعيد الدويل؛
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ــة عُ   )هـ(   قــدت يف ليمــا عــن احلقــوق االقتــصادية   املــشاركة يف حلقــة دراســية دولي
  . واالجتماعية والثقافية

  
  التعاون مع هيئات األمم املتحدة    

، أجرت املنظمة مناقشات مـع مـوظفي منظمـة الـصحة العامليـة املعنـيني        ٢٠١٠يف عام     
ــة       ــة االجتماعي ــة والرقاب ــصحة العام ــشأن األحبــاث يف جمــال ال ــف ب ــام . يف جني ، ٢٠٠٩ويف ع

يف فريق عامل تابع ملنظمة الصحة العاملية لدراسة االلتزامات الدوليـة والعـابرة        شاركت املنظمة   
للحدود، وصدر على إثر ذلك تقرير ملنظمة الصحة العاملية يتنـاول املـسائل األخالقيـة يف جمـال                  

ظمـت حلقـة عمـل بالتعـاون مـع برنـامج األمـم              ، نُ ٢٠٠٨ويف عـام    . نفلـونزا التخطيط لوباء األ  
التحـديات  : إدماج حقوق اإلنسان وسياسات مكافحة الفـساد      ”ي عن موضوع    املتحدة اإلمنائ 

ــدة مــستديرة عــن اســتخدام    ٢٠٠٨ويف عــام . “والفــرص  كــذلك، شــاركت يف اجتمــاع مائ
مفوضــية موضــع رعايــة آليــات األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان كــأدوات حلمايــة األشــخاص    

ــم ــئني   األمـ ــدة لـــشؤون الالجـ ــم  . املتحـ ــية األمـ ــوق اإلنـــسان   وتناولـــت مفوضـ  املتحـــدة حلقـ
 “دليـل تقـديري   : تغري املناخ وحقـوق اإلنـسان     ”االستنتاجات الواردة يف تقرير املنظمة املعنون       

 عـن موضـوع     ٢٠٠٨عـام   يف  يف إطار حلقة نقـاش عقـدها املنتـدى العـاملي للـشؤون اإلنـسانية                
  . “العدل املناخي يف حميط إيكولوجي مشترك”
  

  ملنظمة دعماً لألهداف اإلمنائية لأللفيةاملبادرات اليت قامت هبا ا    
ــة     ٢٠١٠يف عــام    ــة غــري احلكومي ، شــاركت املنظمــة يف حلقــة عمــل عــن نظــم العدال

باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي يف بـانغوك وكـذلك يف مناقـشة حـول الـسياسات                   
ــسان،    ــوق اإلن ــصادية وحق ــع   جــرت االقت ــل رفي ــع ممث ــم ــشؤون االامل ــصادية ستوى إلدارة ال قت

. واالجتماعية، ومؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة، والبنـك الـدويل، ومنظمـة اليونيـسيف                 
جلــوء ، طُلــب إىل املنظمــة التحــدث مــع البنــك الــدويل يف مــا يتعلــق بإمكانيــة  ٢٠٠٩ويف عــام 

ــضاء  ــراء إىل الق ــام . الفق ــوق      ٢٠٠٨ويف ع ــم املتحــدة حلق ــن مفوضــية األم ــون م ــارك ممثل ، ش
، ٢٠٠٧ويف عــام . ن يف حلقــات العمــل الــيت عقــدهتا املنظمــة عــن تعدديــة القــوانني       اإلنــسا

ــوان         ــم املتحــدة بعن ــاملي لرابطــات األم ــا االحتــاد الع ــة دراســية نظمه شــاركت املنظمــة يف حلق
مــاذا علينــا أن نتوقــع مــن جملــس األمــم املتحــدة : ‘حنــن الــشعوب’حقــوق اإلنــسان مــن أجــل ”

  .ية األمم املتحدة حلقوق اإلنسانون مع مفوض، وذلك بالتعا“حلقوق اإلنسان؟
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  االحتاد الدويل لرابطات طالب الطب  - ٧  
    International Federation of Medical Students Association   

  
  ٢٠٠٣ ،املركز االستشاري اخلاص    

  
  مقدمة    

وهـي تـشدد علـى      . االحتاد الدويل لرابطات طالب الطب منظمة غري حكومية طالبيـة           
إثــراء األطبــاء املتــدربني يف مجيــع أحنــاء العــامل، مــن خــالل تــشجيع الطــالب علــى االخنــراط يف   
ــة، والتثقيــف الطــيب، وحقــوق        ــسية واإلجنابي ــة، واحلقــوق اجلن ــصحة العام ــل ال مــسائل مــن قبي

وهـي تـسعى إىل التوعيـة       . اإلنسان والسالم، والبحوث والتطـور والتبـادل علـى الـصعيد املهـين            
اً مــن خــالل تعزيــز بيئــة تقــوم علــى النــشاط والتعــاون واالرتقــاء بأطبــاء متــدربني    عامليــاً وحمليــ

 بلداً، وهي لـسان     ٩٩ أعضاء من املنظمات، متثل      ١٠٦وللمنظمة  . يراعون االعتبارات الثقافية  
  . حال أكثر من مليون طالب طب

  
  أهداف املنظمة وأغراضها    

مـن خـالل تنفيـذ املـشاريع اجملتمعيـة،          هتدف املنظمة إىل زيادة الرعاية الصحية للجميع          
وتوفر املنظمة منرباً لطالب الطـب      . والتعلم من األقران، ورسم السياسات على الصعيد العاملي       

ذات نوعيـة   من مجيـع أحنـاء العـامل لتبـادل املعـارف واألفكـار بـشأن سـبل تـوفري رعايـة صـحية                        
  . أفضل على املستويات احمللية والوطنية والدولية

  
  ات البارزة يف املنظمةالتغري    

ــة           ــسنوات القليل ــيا خــالل ال ــا وآس ــريكتني وأفريقي ــة حــضورها يف األم ــززت املنظم ع
وقد زادت جماالت اهتماماهتا لتشمل جماالت ذات أولوية مثل تغري املنـاخ، واحملـددات        . املاضية

  . االجتماعية للصحة، واألمراض غري املعدية، والصحة العاملية
  

  يف عمل األمم املتحدةإسهام املنظمة     
تــسعى اللجــان الدائمــة للمنظمــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان والــسالم، والــصحة العامــة،      

اإليـدز، والتثقيـف الطـيب،      /والصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك مكافحة فريوس نقص املناعة البـشرية          
ت داخـل   بلـداً وإجيـاد احلـافز لـديهم لتنفيـذ مـشاريع يف تلـك اجملـاال                 ٩٩على حث الطالب يف     

وللمنظمـة عالقـات بعـدد مـن املنظمـات غـري احلكوميـة، علـى غـرار الرابطـة                    . جمتمعاهتم احملليـة  
  . الطبية العاملية، واالحتاد الدويل ملكافحة السرطان، واالحتاد العاملي ألمراض القلب
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  املشاركة يف اجتماعات األمم املتحدة    
سة عــشرة ملــؤمتر األطــراف يف شــاركت املنظمــة يف الــدورتني اخلامــسة عــشرة والــساد   

وترسـل  . اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، اللتني عقـدتا يف الـدامنرك واملكـسيك       
وقــد شــاركت يف منتــدى منظمــة  . املنظمــة وفــداً إىل مجعيــة الــصحة العامليــة يف جنيــف ســنوياً  

  . ٢٠٠٩عام يف اليونسكو للشباب 
  

  حدةالتعاون مع هيئات األمم املت    
للمنظمة عالقات مع منظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العاملية وهي تتعـاون بـاألخص               

التـرويج ملمارسـات الرعايـة الـصحية        (مع إدارات منظمة الصحة العاملية بـشأن سـالمة املرضـى            
 ،اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ       (والصحة البيئيـة  ) اآلمنة على سبيل املثال   

وهي تضطلع بدور ناشط يف السياسات املتعلقة بتغري املناخ، وتسهم، علـى            ). ى سبيل املثال  عل
 مـن االتفاقيـة املـذكورة، املتعلقـة بـالتعليم والتـدريب والتوعيـة               ٦سبيل املثـال، يف تطبيـق املـادة         

وقد استحدثت طرائق جراحية ومبادئ توجيهية لسالمة املرضى وهي تروج هلـا حاليـاً              . العامة
  .  طالب سنويا١٢ً ٠٠٠ براجمها للتبادل اليت يشارك فيها حنو يف
  

  املبادرات اليت قامت هبا املنظمة دعماً لألهداف اإلمنائية لأللفية    
أطلقت املنظمة أسبوعاً عاملياً للعمل من أجل احملددات االجتماعية للـصحة، شـاركت               

 مشاريع ترمي إىل بناء القـدرات        من منظماهتا األعضاء يف أربع قارات عن طريق تنفيذ         ١٣فيه  
  . لتحديد أوجه التفاوت يف اجملال الصحي واحلد منها

واضطلعت املنظمـة، مـن خـالل جلنتـها الدائمـة املعنيـة بالـصحة اإلجنابيـة، مبـا يف ذلـك                
اإليــدز، بــدور نــشط يف احلــد مــن وبــاء فــريوس نقــص /مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية

عـن طريـق تنظـيم الـدورات الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة للتـدريب علـى                  اإليدز  /املناعة البشرية 
  . التعلم من األقران يف منظماهتا األعضاء على نطاق مجيع القارات

 مشروع جمتمعـي تتعلـق بـاألمراض    ٣٠٠ونفذت املنظمة ومنظماهتا األعضاء أكثر من       
ة، مبـا يف ذلـك التوعيـة        غري املعدية، مثل السرطان والـسكري، وتـشجع أسـاليب احليـاة الـصحي             

  .بآثار التدخني وإدمان الكحول واتباع األنظمة الغذائية الصحية للوقاية من األمراض
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  املنظمة الدولية لتقاسم الثقافة املتعددة األعراق  - ٨  
    International Multiracial Shared Cultural Organization  

  
  ١٩٩٥ ،املركز االستشاري اخلاص    

  
  مقدمة    

أنشئت املنظمة الدولية لتقاسم الثقافة املتعددة األعراق لتعزيز وتطوير بـرامج مـشتركة               
وتسعى املنظمة للقضاء على الفقـر والفـصل      . كبرية ومتوسطة احلجم للتبادل الثقايف والتجاري     

  . نظام اقتصادي دويل جديدإنشاء العنصري االقتصادي بني الشمال واجلنوب، وتشجيع 
  

  مة وأغراضهاأهداف املنظ    
تعمل املنظمة كمؤسسة لربط الشعوب املهمشة، األصـلية والـيت يف الـشتات، يف جمـال         

التعليم وثقافة قطاع األعمال التجارية، من خالل إعداد املشاريع ذات الـصلة الـيت تعمـل علـى         
وقــد زادت العــضوية . مــساعدة ثقافــة األعمــال التجاريــة يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  

ــدار  ا ــة مبقـ ــة للمنظمـ ــرد ي١٧٤جلغرافيـ ــون فـ ــل   ن مليـ ــة يف الربازيـ ــول أفريقيـ ــن أصـ ــدرون مـ حـ
وتــضطلع . ١٧٣٩عـام  يف  شـخص مـن شـعب مـارون الـذي اسـتقر يف جامايكـا        ٢٥ ٠٠٠ و

وقـد قـدمت    . وصل بني الشعوب يف مجيـع أحنـاء أفريقيـا وأمريكـا اجلنوبيـة             الاملنظمة بدور مهزة    
لدميقراطية، وجنوب الـسودان، وزمبـابوي، والكونغـو وقامـت     املساعدة إىل مجهورية الكونغو ا    

ــة    ــة مــشتركة لألعمــال التجاري ــك،    . مبهمــة ســالم وتنمي ــضاً، حيثمــا أمكــن ذل وقــد نفــذت أي
 اخلــاص هبــا الــذي يتوجــه ألفــراد الــشتات األفريقــي ومــشروع  “مــشروع اجلنــسية املزدوجــة”

  . اإلرث األفريقي الذي تتوىل إعداده مع األمم املتحدة
  

  التغريات البارزة يف املنظمة    
  . مل تسجل أي تغريات بارزة  

  
  إسهام املنظمة يف عمل األمم املتحدة    

مبا أن مقر املنظمة موجود يف مدينة نيويـورك، فممثلوهـا يـدعمون األمـم املتحـدة مـن                     
خــالل حــضور اجتماعاهتــا أو مناســباهتا املعقــودة يف مقــر األمــم املتحــدة بانتظــام، مبــا يف ذلــك   

، ومـؤمتر القمـة املعـين بوصـل         ٢٠٠٧عـام   يف  املؤمتر السنوي الستون للمنظمات غري احلكوميـة        
، وحلقات النقاش اليت يعقـدها اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي            ٢٠٠٧أفريقيا باإلنترنت لعام    

  . بشأن القضاء على الفقر عن طريق املشاريع التجارية
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سب التأييد من أجـل إقامـة املـشاريع         ، استمرت املنظمة يف السعي لك     ٢٠١٠ويف عام     
جنـوب الـصحراء الكـربى،    أفريقيـا  والصالت التجارية بني سكان دارفور وجنوب السودان، و 

وقـد سـعت لكـسب التأييـد مـن أجـل إرسـاء نظـام                . وأمريكا اجلنوبية ومنطقة البحـر الكـارييب      
 بـاملوارد   واالجتـار اقتصادي عاملي جديد ورفع العقوبـات الـسياسية الـيت تـؤثر يف حركـة النـاس                  

واملنتجــات الغذائيــة، مثــل الــصمغ العــريب، مــن جنــوب الــسودان، لــتمكني املــزارعني األفارقــة    
.  مع أسرهم وشركائهم التجاريني الطبيعـيني      االجتارواألفارقة يف الواليات املتحدة وأوروبا من       

اء يف األمـم  ووجهت املنظمـة رسـائل إىل رؤسـاء الواليـات املتحـدة الـسابقني، والـدول األعـض          
ــة تناولــت مــسألة مــصادرة      ــة، واملنظمــات غــري احلكومي املتحــدة، والــشركات اخلاصــة األجنبي
أراضــي األفارقــة يف أفريقيــا، وأفارقــة الــشتات، والــشعوب املهمــشة األخــرى، وحرمــاهنم مــن   
الفرص االقتصادية، وما تعرضوا له من متييـز بـشأن احتياجـاهتم وحقـوق اإلنـسان اخلاصـة هبـم                     

ــ ــة     باعتب ــهم التارخيي ــع مواطن ــيني م ــصلحة وشــركاء جتــاريني طبيع ووجهــت . ارهم أصــحاب م
املنظمة رسائل وأدلة موثقة بشأن هـذه األعمـال غـري القانونيـة الـيت يرتكبـها أشـخاص أجانـب                

، ٢٠١٠ويف عـام  . إىل وزارة اخلارجية ووزارة العدل واملكتب األفريقـي يف الواليـات املتحـدة           
زمبــابوي بــدعوة مــن احلكومــة وأبــرم باســم أعــضائها اتفاقــاً للتنميــة   ســافر رئــيس املنظمــة إىل 

املــشتركة ســريبط الــشتات األفريقــي جبميــع اجملــاالت املتعلقــة بفــرص إقامــة املــشاريع التجاريــة   
  . وتوليد الثروات يف زمبابوي

لمجال أمـام   لإفساحاً  ) www.africaninheritance.com(وأنشأت املنظمة موقعاً شبكياً       
ب لزيارة مواطنهم التقليدية حبيث يتاح هلم االطالع على ثقافتهم وتـارخيهم، ويـشجعون             الشبا

  . على احترام هويتهم واالرتقاء بتعليمهم
  

  املشاركة يف اجتماعات األمم املتحدة     
شــاركت املنظمــة يف االجتمــاع التحــضريي العــاملي للمنظمــات غــري احلكوميــة للجــزء   

: متويـل تغـري املنـاخ   ”موضـوع  بـشأن  لس االقتصادي واالجتماعي جملمن دورة االرفيع املستوى   
وحـضرت أيـضاً منتـدى اجمللـس        . ٢٠١٠أبريـل   /، الذي عقـد يف نيـسان      “املساواة بني اجلنسني  

  . عن السبل املتاحة أمام املنظمات غري احلكومية الستخدام وسائط اإلعالم االجتماعية
املخــصص املعــين مبواءمــة مــصطلحات  وحــضر ممثلــو املنظمــة اجتماعــاً لفريــق اخلــرباء     

، حـضرت املنظمـة دورات   ٢٠١٠ويف عام . ٢٠٠٩الطاقة األحفورية واملوارد املعدنية يف عام    
منتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقـضايا الـشعوب األصـلية والـدورة الثامنـة واألربعـني للجنـة                   

  . التنمية االجتماعية
  



E/C.2/2012/2/Add.27

 

20 12-25870 
 

  التعاون مع هيئات األمم املتحدة    
 تــزال املنظمــة عــضواً منتــسباً يتمتــع بــسمعة طيبــة يف منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة   ال  
وحيضر ممثلوها اجتماعات منظمة األمم املتحـدة للتنميـة الـصناعية ويتـابعون أعماهلـا               . الصناعية

وتعتــزم املنظمــة أن تطلــب املــساعدة مــن منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الــصناعية   . عــن كثــب
  .  يف جامايكا من أجل مساعدة شعب مارونلتنفيذ مشروع

  
  املبادرات اليت قامت هبا املنظمة دعماً لألهداف اإلمنائية لأللفية    

أنتجت املنظمة الدولية لتقاسـم الثقافـة املتعـددة األعـراق فيلمـاً سـينمائياً بـارزاً بعنـوان                     
ألكادمييـة، مايكـل    من بطولة مارتن شـني، مايكـل دان، واملرشـحني جلـائزة ا             “رجل يف املرآة  ”

، للمــساعدة يف النــهوض   ٢٠٠٨عــام  يف دان وجــوين بــراون، وخــرج إىل صــاالت العــرض     
وأشادت املنظمة باألمم املتحـدة يف هـذا الفـيلم وعرضـت مـشاهده              . باألهداف اإلمنائية لأللفية  

. التروجيية يف مقر األمم املتحـدة أثنـاء االسـتعراض الـوزاري الـسنوي للمجلـس يف تلـك الـسنة                    
مرصـد  ” وقـدموا الـدعم لعريـضة    ٢٠٠٨عام يف حضر ممثلو املنظمة دورات جلنة وضع املرأة        و

 ضد مجهورية إيران اإلسالمية ملناهـضة تعـذيب املـرأة وممارسـة العنـف ضـدها،                 “األمم املتحدة 
ووجهت املنظمة أيضاً رسائل إىل مجيع القادة األفارقـة تطلـب التعـاون الفـوري               . ووقعوا عليها 

ارقة الشتات يف احلـصول علـى اجلنـسية املزدوجـة كطريقـة فعالـة وإنـسانية ملـساعدة              ملساعدة أف 
  .٢٠١٥األمم املتحدة على حتقيق أهداف األلفية حبلول عام 

    
  اتاملسلم للنساء الدويل االحتاد  - ٩  

    International Muslim Women’s Union 
  

   ١٩٩٩ اص،اخل ستشارياال ركزامل    
 مقدمة    

ــر يوجــد   ــدويل حتــاداال مق ــساء ال ــسلمات للن ــه .اخلرطــوم يف امل ــروع ولدي ــا يف ف  ألباني
  .واليمن املتحدة واململكة والنيجر ومصر كينياو أفريقيا وجنوب وباكستان

  
 ومقاصدها املنظمة أهداف    

 :يلي ما واملقاصد األهداف تشمل  
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ــه تقــدمي  )أ(   ــساء إىل املنظمــة خــالل مــنو املــسلمة، ملــرأةا إىل واإلرشــاد التوجي  ن
 ذلـك  أثنـاء  مـستلهمةً  احليـاة،  جوانـب  مجيـع  يف التقـدم  حتقيـق  علـى  معـاً  لعملا أجل من العامل،
  اإلسالمية؛ والتعاليم بالقيم

 وإرشـادهن  املـسلمات  النـساء  بـني  فيمـا  اإلسالمية واملبادئ بالقيم الوعي نشر  )ب(  
  اإلسالمية؛ هويتهن إظهار يف

 مــن وحتريرهــا إجحــاف مــن لــه تتعــرض امــ علــى التغلــب يف املــرأة مــساعدة  )ج(  
  اإلنسانية؛ والكرامة اإلسالمية القيم مع تتناىف اليت املهينة املمارسات

ــز )د(   ــاون أواصــر تعزي ــساء أوســاط يف والعطــف واإلحــسان التع ــع يف الن  أرجــاء مجي
  العامل؛

 مياإلسـال  بدورها واالضطالع حقوقها إعمال من ومتكينها املسلمة املرأة تثقيف )هـ(  
  جمتمعها؛ يف

 مجيـع  ورفض السليم والسلوك واملساواة العدالة سيادة حتقيق أجل من السعي  )و(  
  األمم؛ بني والديين الثقايف احلوار تعزيز أجل ومن ؛التمييز أشكال

  .للقلق املثرية القضايا مجيع يف املسلمة املرأة نظر وجهات عن التعبري  )ز(  
  

 ةاملنظم يف اهلامة التغيريات    

 .تغيريات أي هناك تكن مل  
  

 املتحدة األمم أعمال يف املنظمة مسامهة    

  :التالية هي هافي وشاركت مقرها يف املنظمة هااستضافت اليت املناسبات  
 يف يعقـد  الـذي  للمـرأة،  الـدويل  لليـوم  التحـضريية  للجنـة  ٢٠٠٧ عام اجتماع  )أ(  
   املدين؛ اجملتمع ومنظمات احلكومة بني والتعاون التنسيق سياق

 حلقـوق  التاسـعة  الـدورة  يف املنظمـات  مـشاركة  عـن  ٢٠٠٧ عـام  عمـل  حلقة  )ب(  
  اإلنسان؛ حلقوق وطين فريق يف عضواً املنظمة اختريت وقد اإلنسان؛
ــشطة  )ج(   ــوم ملنظمــة ٢٠٠٨ عــام أن ــدويل الي ــيت للمــرأة ال  روحــض مــن متكنــت ال
   ؛“بطةمترا أسرة حنو العمل” موضوع شأنب العربية األسرة احتفال

   ؛٢٠٠٨ لعام للمرأة الوطين اليوم  )د(  
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ــدى  )هـ(   ــات منت ــرأة منظم ــام امل ــين ٢٠٠٨ لع ــدات” مبوضــوع املع ــدة هتدي  :جدي
  ؛“اإلنسانية واملعونة السالم

 والدراسـات  للبحـوث  احمللـي  املركـز  نظمهـا  اليت املواضيعية ٢٠٠٨ عام دورة  )و(  
 ومــا األجانــب وكراهيــة العنــصري والتمييــز العنــصرية ملكافحــة العــاملي للمــؤمتر التحــضري أثنــاء
  تعصب؛ من بذلك يتصل

 فاعلـة  عناصـر  بوصـفهن  الـشابات ” موضـوع  بـشأن  ٢٠٠٩ عـام  عمـل  حلقة  )ز(  
 التابعـة  اجلنـسانية  القـضايا  وحـدة  تعـدها  الـيت  الدراسات من انباًج تعد اليت ،“لسالما حتقيق يف

  .السودان يف املتحدة األمم ببعثة واألسرة املرأة أحباث ملركز
 القـضايا  وتقيـيم  ملناقـشة  ٢٠٠٨ عـام  يف شـهرية  منتـديات  بتنظيم أيضاً املنظمة وقامت  
 مـن  احلـد  بشأن ٢٠٠٨ عام يف ندوة نظمت كما .اهل املالئمة اإلسالمية هجالُن وحتديد الدولية
   .الفقر على للقضاء الدويل اليوم مع زامنبالت الفقر،

  
  تحدةامل األمم اجتماعات يف املشاركة    

 :التالية املناسبات يف املنظمة شاركت  

 اإلنــسان حقــوق تعزيــز يف احلكوميــة غــري املنظمــات دور نعــ دراســية حلقــة  )أ(  
  ؛)٢٠٠٨ عام اخلرطوم،(

 األمــم مقــر يف ُنظمــت املــرأة وضــع للجنــة واخلمــسني الثانيــة الــدورة أنــشطة  )ب(  
   ؛٢٠٠٨ عام يف املتحدة،
 الفعالـة  الـسياسية  املـشاركة  يف املـدين  اجملتمـع  منظمات دور عن دراسية حلقة  )ج(  
ــة( للمــرأة ــشؤون العامــة املديري ــرأة ل ــامج واألســرة، امل  اخلرطــوم، اإلمنــائي، املتحــدة األمــم برن
   ؛)٢٠٠٩

ــه استــشاري اجتمــاع  )د(    نبــشأ ٢٠٠٩ عــام يف اإلنــساين العــون مفوضــية عقدت
 األنــشطةب يتعلــق فيمــا الوطنيــة تواملنظمــا املتحــدة األمــم وكــاالت بــني فيمــا الــشراكة تعزيــز

   واإلنسانية؛ الطوعية
 فريقيــاأل االقتــصادية اللجنــة نظمتــه الــذي األفريقيــة للتنميــة الــسادس املنتــدى  )هـ(  
   ؛)٢٠٠٩ أبابا، أديس( األفريقي التنمية ومصرف األفريقي االحتاد مع بالتعاون
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 استــشاري مبركــز تمتــعت حكوميــة غــري ملنظمــات واجتماعــات عمــل حلقــات  )و(  
 بــشأن عقــدت واألمــن والــسالم املــرأة بــشأن عمــل وحلقــة )٢٠١٠ اخلرطــوم،( اجمللــس لــدى
  ).٢٠٠٩( ١٨٨٨ و )٢٠٠٨( ١٨٢٠ األمن جملس قراري

  
  املتحدة األمم هيئات مع التعاون    

 بــشأن اخلرطــوم يف عقــدت الــيت ٢٠٠٩ عــاميف  عمــل حلقــة يف املنظمــة شــاركت  
 أشـكال  مجيـع  علـى  القضاء باتفاقية يتعلق فيما سيما وال دويل،ال للقانون وفقاً قدمت حتفظات
  .اإلنسان حلقوق االستشاري اجمللس مهاينظت وتوىل املرأة، ضد التمييز

  
  احلجم واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الدولية الشبكة   - ١٠  

    International Network for Small and Medium Sized Enterprises  
  ٢٠٠٧شاري اخلاص، املركز االست    

  
  مقدمة    

 مفتوحـة  رحبيـة  غـري  رابطـة  احلجم واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الدولية لشبكةا تعد  
 العامـة  الـشراكة  وإقامـة  الـوطين  عـرب  التعـاون  تعزيـز  إىل وهتدف .الدويل املستوى على العضوية
 سـد  علـى  للعمـل  املالع أرجاء مجيع يف والوسطاء االقتصادية الفاعلة اجلهات بني فيما واخلاصة
 علـى  احلـصول  إمكانية أن ومبا .احلجم واملتوسطة الصغرية للمؤسسات واملعرفة االبتكار فجوة

 بـصورة  تعمـل  املنظمـة  فـإن  املنافـسة،  علـى  القـدرة  املؤسـسات  نحملـ  رئيسي عامل هي االبتكار
 الـصغرية  اتاملؤسـس  أوسـاط  يف ةينافـس الت والقـدرة  االبتكارية العمليات حتفيز على مباشرة غري

 وشـبكاهتم  التجاريـة  األعمـال  دعـم  وسـطاء  بـه  يـضطلع  ما ومتكني تعزيز عرب احلجم واملتوسطة
 .الدويل واالتصال التعاون جمايل يف

  
  ومقاصدها املنظمة أهداف    

 احلـوار  وتعزيـز  مفتوح حوار إقامة على للتشجيع دائم منتدى إنشاء إىل املنظمة هتدف  
 الــذين )والوســطاء الــسياسات واضــعو( املــصلحة أصــحاب خمتلــف بــني فيمــا األطــراف املتعــدد

 حــولتيل احلجــم، ومتوســطة احلجــم صــغرية مؤســسات يف االبتكــار علــى العمــل يف يــشاركون
 بـني  التفـاعالت  تطـوير  إىل خـاص  بوجـه  االهتمام ويوىل .جدد شركاء إىل نواحملتمل نواملنافس
  .اجلغرافية ناطقامل خمتلف نطاق على التعاون أوجهو واجلنوب الشمال



E/C.2/2012/2/Add.27

 

24 12-25870 
 

 احلـدود  عرب لتعاونا هبدف الفرص وتعميم املعلومات ترويج على أيضاً املنظمة تعملو  
 الـصغرية  باملؤسـسات  صـلة  ذات مركـزة  مواضـيعية  جماالت يف املتبادل والتعلم املعارف وتبادل

 .احلجم واملتوسطة

 عــن جديــدة ألفكــار ةمتبنيــو للمــشاكل احللــول تقــدم جهــة بوصــفها املنظمــة تعمــلو  
 معجلــةو ةحفــاز جهــةو معلومــات مركــز مبثابــة تــربوتع .األعــضاء ملنظماهتــا وميــسرة املــشاريع
 الـدويل  املـستوى  علـى  الفاعلـة  االبتكارية اجلهات بني فيما للتعاون مستقر منرب إلجياد اًووسيط
 ةواملتوسـط  الـصغرية  املؤسـسات  تعتـرض  الـيت  التحـديات  ومواجهة املشاكل معاجلة حتسني بغية

 .العوملة عملية من الناشئة احلجم
  

  املتحدة األمم اجتماعات يف املشاركة    

ــانون يف   ــسمرب/األول كـ ــت ،٢٠١٠ ديـ ــة نظمـ ــة أمانـ ــاً املنظمـ ــدريبياً برناجمـ ــاً تـ  دوليـ
 بامللكيــة مــشروعكم متويــل” موضــوع بــشأن الفكريــة للملكيــة العامليــة املنظمــة مــع باالشــتراك
  .“الفكرية

  
  لأللفية اإلمنائية لألهداف دعما املنظمة ختذهتاا اليت املبادرات    

 )اليونيـدو ( الـصناعية  للتنميـة  املتحـدة  األمـم  منظمـة  معرفة بوابة يف شريك هي املنظمة  
   .والتكنولوجيا والبيئة االستثمار لفرص افتراضي وسوق

    
   البيئة حلفظ الدولية النفط صناعة رابطة   - ١١  

    International Petroleum Industry Environmental Conservation Association    
   ١٩٧٥ ،املركز االستشاري اخلاص    
 مقدمة    

 ُتعـىن  والغـاز  الـنفط  لـصناعة  عامليـة  رابطـة  البيئـة  حلفظ الدولية النفط صناعة رابطة تعد  
 .جتماعيةاال املسائلو بيئيةال بقضايا

  
  ومقاصدها املنظمة أهداف    

 عملياتـه  علـى  ناجحـاً  حتـسيناً  ُيـدخل  والغـاز  للـنفط  قطـاع  دإجيا يف املنظمة رؤية تمثلت  
 .واجتماعي بيئي بأداء اجملتمع توقعاتل ةًتلبي ومنتجاته
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  املتحدة األمم أعمال يف املنظمة مسامهة    

 مـع  غـاز، الو نفطللـ  قطـاع  مبثابـة  كـون لت ١٩٧٤ عـام  يف أُنـشئت  الـيت  املنظمة، عملت  
 البيئيـة  القـضايا  بشأن املعارف وتبادل اجليدة املمارسات زيزتع على للبيئة املتحدة األمم برنامج

 االضـطالع  مت الـيت  األنشطة تفاصيل أدناه وحتدد .والغاز النفط شركات بني فيما واالجتماعية
  .املتحدة األممو واالجتماعي االقتصادي اجمللس أعمال دولجب للنهوض

  
   املتحدة األمم اجتماعات يف املشاركة    

 حمـددة  بنـود  بـشأن  تقنيـة  إسـهامات  وتقـدمي  جانبيـة  مناسبات تنظيم ركةاملشا تضمنت  
 ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٧ مـن  الفتـرة  يف املنظمة ممثلو حضر قدو .معينة وشراكات أعمال جدول يف

  :التالية املناسبات
 ،املنـاخ  تغـري  بـشأن  اإلطاريـة  املتحـدة  األمم اتفاقية يف األطراف مؤمتر دورات  )أ(  
   ؛٢٠١٠ إىل ٢٠٠٧ من الفترة يف عقدت

 ٢٠٠٨( ألوروبـا  االقتـصادية  اللجنة عقدهتا الوقود جودة عن مستديرة مائدة  )ب(  
   ؛)٢٠١٠ و

 لتنــسيق العــاملي واملنتــدى والطاقــة بــالتلوث املعنيــة العاملــة الفرقــة اجتماعــات  )ج(  
  ؛)٢٠٠٩( باملركبات املتعلقة األنظمة

 واالســتجابة  بالتأهـب املعـين  ينالـتق  الدوليــة البحريـة  املنظمـة  فريـق  اجتماعـات   )د(  
  ؛)٢٠٠٨( النفطي التلوث جمايل يف والتعاون
ــن االجتماعــات  )هـ(   ــسابع م ــة واخلمــسني التاســع إىل واخلمــسني ال ــة للجن  املنظم
   ؛)٢٠٠٩ و ٢٠٠٨( البحرية البيئة حلماية الدولية البحرية

  ؛)٢٠٠٨( الدولية البحرية لمنظمةل التقين لفريقل الثامن االجتماع  )و(  
 املنـسق  العـاملي  بالنظـام  املعنـيني  للخرباء الفرعية املتحدة األمم جلنة اجتماعات  )ز(  
   ؛)٢٠٠٩-٢٠٠٧( وومسها الكيميائية املواد لتصنيف
 املـــستدامة للتنميـــة املتحـــدة األمـــم ملـــؤمتر دويل حكـــومي حتـــضريي اجتمـــاع  )ح(  

   ؛)٢٠٠٨ و ٢٠٠٧(
  ).٢٠١٠( العاملي اقاالتف لقادة املتحدة األمم قمة مؤمتر  )ط(  

  
  املتحدة األمم هيئات مع التعاون    

 :يلي ما على بالتقرير املشمولة الفترة أثناء املنظمة تعاون نص  
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 ختفيـــضات شأنبــ  البيولـــوجي التنــوع  التفاقيـــة جانبيــة  مناســـبة يف املــشاركة   )أ(  
  زينه؛وخت الكربون احتجاز مشاريع من االنبعاثات
 تقريرهــا إعــداد يف املنــاخ بــتغري املعنيــة الدوليــة كوميــةاحل اهليئــة مــع املــشاركة  )ب(  
   املياه؛ عن تقنية بورقة املسامهة خالل من ٢٠٠٧ عامل التوليفي
 مــع باالشــتراك العــاملي املــستوى علــى عمليــات وتنفيــذ عمــل حلقــات عقــد  )ج(  
  ؛ةالنفطي اتاالنسكاب بشأن العاملي التأهب تطوير ملواصلة الدولية البحرية املنظمة

 عـــشرة واخلامـــسة عـــشرة الرابعـــة للـــدورات جانبيـــة مناســـبات يف املـــشاركة  )د(  
 املناخ؛ تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف ملؤمتر عشرة والسادسة

 بلـدان  تـسعة  تـستهدف  مبـادرة  العتماد للبيئة املتحدة األمم برنامج مع العمل  )هـ(  
  اص؛الرص على حيتوي زيناًـبن تستخدم

 الـبرتين  السـتعمال  التـدرجيي  اإللغـاء  بشأن تونس يف إقليمية عمل حلقة تنظيم  )و(  
 .الرصاص على حيتوي الذي

  
  لأللفية اإلمنائية لألهداف دعما املنظمة اختذهتا اليت املبادرات    

 .والغــاز الــنفط صــناعيت مــن مــستمرة مــسامهات دون تتحقــق أن ألهــدافل ميكــن ال  
 وتـسهم  واملـأوى،  الغـذاء  مثـل  األساسية، يةالبشر االحتياجات تلبية من الطاقة خدمات كنومت
ــة يف ــة التنمي ــيم حتــسني خــالل مــن االجتماعي ــة .العامــة والــصحة التعل  علــى احلــصول وإمكاني

 وحتـسني  الفقـر  مـن  للحـد  أساسـي  أمـر  هـو  الطاقـة  جمـال  يف وموثوقـة  التكلفـة  معقولـة  خدمات
 الـصحة  جمـاالت  يف املنظمـة  هبـا  تـضطلع  الـيت  نـشطة األ من عدد األهداف هذه ويدعم .الصحة
  .واالجتماعية البيئية والشراكات والتعهدات القدرات وبناء والتعليم

    
  الدولية اإلنقاذ جلنة  - ١٢  

    International Rescue Committee  
  

   ١٩٩٩ ،املركز االستشاري اخلاص    
  مقدمة    

ــد   ــة تع ــاذ جلن ــة اإلنق ــة الدولي ــة منظم ــ دولي ــسانية ةللمعون ــدم اإلن ــة تق  لالجــئني اخلدم
ــرتاع مــن املتــضررة واجملتمعــات ــسياسي والــضغط العنيــف ال  يف تأســست وقــد .والكــوارث ال

 هــيو .الــذات علــى واالعتمـاد  اإلنــسانية والكرامــة احلريــةباحلفــاظ علـى   تعهــدالب ١٩٣٣ عـام 
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 ومحايـة  رئالطـوا  حـاالت  يف اإلغاثـة  يف جهـود  مـن  تبذلـه  ما خالل من تعهدال هذا عن تعرب
 .والدعوة التوطني إعادة يف واملساعدة الرتاع انتهاء بعد والتنمية اإلنسان حقوق

  
  ومقاصدها املنظمة أهداف    

 هالبــجب الناشــئة ألزمــاتل بــسرعة وتــستجيب .اإلنــساين العمــل يف رائــدة املنظمــة تعــد  
 توطينـهم  أعيـد  الـذين  لالجـئني  تـيح ت كما .واحلرمان العنف ميزقها اليت لمناطقل ستدامامل دعمال

ــة ــاة بداي ــدة حي ــات يف جدي ــادي املتحــدة الوالي ــيري وتن ــاملي بتغ ــسياسات  ع ــةيف ال ــن بالنياب  ع
  .جذورهم من واملقتلعني املشردين

  
  املنظمة يف اهلامة التغيريات    

 .تذكر تغيريات أي هناك تكن مل  
  

  املتحدة األمم أعمال يف املنظمة مسامهة    

 .وأولوياهتــا هاوأهــداف املتحــدة األمــم ميثــاق مــع وثيقــة بــصورة املنظمــة عمــل يتــواءم  
 وتعمـل  .املتحدة األمم نظومةمل عديدة جماالت مع العامل أرجاء يف الدولية اإلنقاذ جلنة وتتفاعل

 تعـد  ال وبـرامج  رئيـسية  وصناديق متخصصة وكاالت مع جداً وثيق بشكل إنسانية ظروف يف
 املتحـدة  األمـم  يف أعـضاء  دول مـع  كثـب  عـن  بالعمـل  تـزم وتل .املتحـدة  لألمم تابعة حتصى وال

 الرئيـــسية املتحـــدة األمـــم مـــؤمترات يف وتـــشارك .األمـــن جملـــس مـــع خـــاص بـــشكل وتعمـــل
  .أخرى منتديات يفو الدعوة ألغراض تعقد مباشرة واجتماعات ومشاورات

  
 املتحدة األمم اجتماعات يف املشاركة    

 واملــؤمترات التــشاورية املتحــدة األمــم مليــاتع مــن عــدد يف املــشاركة املنظمــة تواصــل  
ــة واالجتماعــات ــث ،واألفرق ــيي حي ــع لتق ــدين اجملتم ــ امل ــا املتحــدة، األممب ــك يف مب ــس ذل  اجملل

 اإلغاثـة  منـسق  مـع  مباشرة اجتماعات املنظمة وتعقد .الفرعية وهيئاته واالجتماعي االقتصادي
 أثنـاء  املناسـبات  مـن  عـدد  بـشأن  آمـوس،  فـالريي  وخليفتـه  هـوملز،  جـون  الطوارئ، حاالت يف

  .بالتقرير املشمولة الفترة
  

  املتحدة األمم هيئات مع التعاون    

 مبجلـس  املعنيـة  احلكوميـة  غـري  للمنظمات العاملة األفرقة اجتماعات يف املنظمة تشارك  
 يـشغل و .املتحـدة  األمم مسؤويل كبار مع اجمللس يف العاملني السفراء مع بانتظام وتلتقي األمن
 غـري  للمنظمـات  املـؤثر  املنتـدى  هـذا  رئـيس  نائب منصب اإلنسانية للشؤون املنظمة مدير حالياً
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 لألمـم  العامـة  األمانـة  ممثلـي  مـع  اجتماعـات  املنظمـة  عقـدت  عديـدة،  مناسـبات  ويف .احلكومية
 منــها مــسعى يف وجنيــف نيويــورك مــن كــل يف أعــضاء ودول متخصــصة ووكــاالت املتحــدة
  .حمددة ألزمات اإلنسانية االستجابة تنسيق عملية تحسنيب عام بوجه للقيام

  
  لأللفية اإلمنائية لألهداف دعما املنظمة اختذهتا اليت املبادرات    

 املنظمـة  نـشرت  املتحـدة،  األمـم  بيـوم  احتفـاالً و ،٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ٢٢ يف  
ــة ــروين موقــع لــىع مدون ــاج” معنــون إلكت ــر اآلن، حنت  األمــم إىل مــضى، وقــت أي مــن وأكث
  ).http://www.theirc.org/blog/contributor/gerald-martone املوقع انظر( “املتحدة

  
 إضافية معلومات    

 شـؤون  يف التفـرغ  أسـاس  علـى  للعمـل  الـدعوة  وظيفـة  ٢٠٠٥ عـام  يف أنشئت أن منذ  
 واؤموالتـ  التقـارب  كُبـر  ،)املتحـدة  األمـم  مـع  واالتصال اإلنسانية الشؤون مدير( املتحدة األمم

 الـسالم  ومواضـيع  اإلنـسانية  القـضايا  بـشأن  عملـها  وأصـبح  .املتحـدة  األمـم  عمل مع املتزايدان
  .الدعوة جمال يف أنشطة من تنفذه امل أساساً العامليني واألمن

    
   االحتاد الدويل حلساب الضريبة على قيمة األراضي والتجارة احلرة  - ١٣  

    International Union for Land Value Taxation and Free Trade 
  

  ٢٠٠٣اص، املركز االستشاري اخل    
  مقدمة    

تأسس االحتـاد الـدويل حلـساب الـضريبة علـى قيمـة األراضـي والتجـارة احلـرة يف عـام                        
واآلن وقد صار منظمة عاملية غري حكومية، فإنه يعمل بشكل مـستقل عـن أي متويـل         . ١٩٢٦
وتـسعى املنظمـة لالخنـراط      . عيته الكـاملني  ويتيح له ذلك احلفاظ على حياده وموضو      . حكومي

  .يف األنشطة اليت تدعم أهدافها استراتيجيا
  

  أهداف وأغراض املنظمة     
تتمثل أهداف املنظمة يف التشجيع يف مجيع البلـدان ولـدى مجيـع الـشعوب علـى خلـق                     

 للفقــر رأي عــام مؤيــد للــسالم الــدائم واالزدهــار، بالقيــام تــدرجييا بإزالــة األســباب االقتــصادية
وعلـى وجـه التحديـد، تؤيـد املنظمـة زيـادة       ). مثلما يرد يف كتابـات هنـري جـورج        (واحلروب  
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اإليـرادات العامــة باجلبايــة العامــة للقيمــة اإلجياريــة لألراضــي وإلغــاء أي نــوع مــن الــضرائب أو  
  . اليت تتعارض مع حرية إنتاج الثروة وتبادهلااجلمركيةالتعريفات 

  
  ال األمم املتحدة إسهام املنظمة يف أعم    

يتمثــل اإلســهام الرئيــسي للمنظمــة يف مــشاريع ذات صــلة بــاألمم املتحــدة يف الــدورة      
الدراسية والربنامج التدرييب اللذين تنظمهما على الصعيد العـاملي علـى شـبكة اإلنترنـت بـشأن                  

يـة  وُتعـد هـذه سياسـة رئيـسية للـشبكة العامل     . احلقوق يف األراضي واحلفاظ على قيمة األراضـي       
موئـل األمـم    (لوسائل استغالل األراضي التابعـة لربنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية                

 بلــدا، ٨٠ شــخص مـن  ٦٠٠ ينـاهز  املنـضمني إليهــا ملنظمـة حاليــا عـدد مــن   دى اولــ). املتحـدة 
ويتأهل الذين يكملون الـدورة الدراسـية لالضـطالع ببحـوث الـسياسات             . وأغلبهم من أفريقيا  

  .فيذ املشاريعاملتصلة بتن
  

  املشاركة يف اجتماعات األمم املتحدة     
  . شهريا واحدةيشارك ممثلون عن املنظمة يف اجتماعات األمم املتحدة مرة  

  
  التعاون مع هيئات األمم املتحدة     

موئـــل (كـــان التعـــاون الرئيـــسي مـــع برنـــامج األمـــم املتحـــدة للمـــستوطنات البـــشرية   
  ).املتحدة األمم

  
   املنظمة دعما لألهداف اإلمنائية لأللفية اتهليت اختذاملبادرات ا    

 الدورة الدراسية املتاحة على شبكة اإلنترنـت بـشأن احلفـاظ علـى قيمـة األراضـي                  ُتعد  
إحدى أدوات استغالل األراضي لصاحل الفقراء اليت حـددهتا الـشبكة العامليـة لوسـائل اسـتغالل                 

م املتحـدة لأللفيـة وبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة           وتيسر هذه األدوات حتقيق إعـالن األمـ       . األراضي
 حتــسني نظــم حيــازة األراضــي، وإدارة بــرامج ختفيــف حــدة الفقــر وماليتــها طريــقلأللفيــة عــن 

ومن األمهية مبكان أن يتم تطـوير أدوات ملموسـة تتعلـق باحليـازة املـضمونة لألراضـي،                  . العامة
ــة واملــ     ــات احمللي ــادة اجملتمع ــذه األدوات لق ــاح ه ــيني باألراضــي   وأن ُتت سؤولني احلكــوميني املعن

  .مة باإلنصاف والكفاءةس املتلعامةوبسياسات املالية ا
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  الرابطة الدولية لوكاالت الصحافة املشتركة  - ١٤  
    Inter-Press Service International Association 

  
   ١٩٩١عام، املركز االستشاري ال    
  مقدمة    

 الدوليـة لوكـاالت الـصحافة املـشتركة يف إمسـاع صـوت               املهمة التارخيية للرابطة   تتمثل  
من ال صوت هلم عـن طريـق العمـل كقنـاة اتـصال تـدعم أصـوات ومهـوم أفقـر الفقـراء وخلـق                 
مناخ من التفـاهم واحملاسـبة واملـشاركة يف التنميـة، وتعزيـز نظـام دويل جديـد للمعلومـات بـني                      

  .اجلنوب والشمال
  

  تحدةإسهام املنظمة يف أعمال األمم امل    
وكالـة األنبـاء الدوليـة      ل  والنشرة الصحفية   الفترة املشمولة بالتقرير، وفرت املنظمة     أثناء  
 تغطيـة مـستقلة منتظمـة لـدور األمـم املتحـدة وأنـشطتها، موجهـة إىل وسـائل اإلعـالم                      إنتربرس

وقـد عملـت الرابطـة مـع عـدة وكـاالت وهيئـات تابعـة لألمـم                  . واجملتمع املدين واجملتمع الدويل   
ملتحــدة علــى املــستويني الــدويل واإلقليمــي مــن أجــل تعزيــز التواصــل والتــدريب والتــرابط يف    ا

  .مؤمترات األمم املتحدة ومناسباهتا
  

  املشاركة يف اجتماعات األمم املتحدة    
 بـشكل منـتظم دورات وعمـل اجمللـس         املالكـة لوكالـة إنتربـرس      املنظمـة الدوليـة      غطت  

رير موســعة عــن اجلمعيــة العامــة وســائر االجتماعــات   االقتــصادي واالجتمــاعي، وقــدمت تقــا 
 TerraViva “فيفـا اتري”وأصدرت املنظمة طبعـات خاصـة بـاملؤمترات مـن جريـدهتا             . واملؤمترات

  : التاليةوالعملياتبشأن املناسبات 
النكــا،  ســري(املــؤمتر الــدويل الثــامن املعــين باإليــدز يف آســيا واحملــيط اهلــادئ    )أ(  

  ؛)٢٠٠٧أغسطس /آب
مــؤمتر املتابعــة الــدويل لتمويــل التنميــة املعــين باســتعراض تنفيــذ توافــق آراء           )ب(  

  ؛)٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢ - نوفمرب/ تشرين الثاين٢٩(مونتريي، قطر 
ــدويل التاســع     )ج(   ــؤمتر ال ــادئ    اامل ــدز يف آســيا واحملــيط اهل ــين باإلي ــسيا، (ملع إندوني
  ؛)٢٠٠٩

  ؛)٢٠١٠ و٢٠٠٩(تغري املناخ مؤمتر األمم املتحدة املعين ب  )د(  



E/C.2/2012/2/Add.27  
 

12-25870 31 
 

  ؛ )٢٠١٠(الدورة الرابعة واخلمسون للجنة وضع املرأة   )هـ(  
ــة       )و(   ــة العامــة املعــين باألهــداف اإلمنائي االجتمــاع العــام الرفيــع املــستوى للجمعي
  ؛)٢٠١٠سبتمرب /أيلول(لأللفية 

  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥ قرار جملس األمن دامتعالذكرى العاشرة ال  )ز(  
  

  ع هيئات األمم املتحدةالتعاون م    
 املنظمـة مـشاريع تتـصل بـاإلعالم واالتـصاالت مـع عـدد مـن الـربامج واهليئـات            نفذت  

  :والوكاالت املتخصصة، من بينها ما يلي
صندوق األمم املتحدة للـسكان، دعمـا لتقويـة التـدريب والتوعيـة اإلعالمـيني                )أ(  

  ؛)٢٠١٠-٢٠٠٧(بشأن قضايا مثل السكان واجلنسانية والصحة اإلجنابية 
-٢٠٠٩( بــشأن األطفــال يف أفريقيــا وآســيا  التــصاالتاليونيــسيف، دعمــا ل  )ب(  
  ؛)٢٠١٠

، أهم منـرب لالتـصال يف أمريكـا الالتينيـة فيمـا يتعلـق               Tierraméricaمريكا  أتيري  )ج(  
 وبرنــامج األمــم املتحــدة ،بالبيئــة والتنميــة املــستدامة، ويــدعمها برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي

  ؛ )٢٠١٠-٢٠٠٧( والبنك الدويل ،يئةللب
ــا لال    )د(   ــا، دعمـ ــة يف أفريقيـ ــة األلفيـ ــصامحلـ ــداف  تـ ــشأن األهـ -٢٠٠٩(الت بـ
  ؛ )٢٠١٠

ت بـشأن الـشعوب األصـلية      تصاالالصندوق الدويل للتنمية الزراعية، دعما لال       )هـ(  
  ؛)٢٠١٠-٢٠٠٩(واملزارعني أصحاب احليازات الصغرية ) ٢٠٠٨-٢٠٠٧(

 بشأن االقتصاد غـري الرمسـي يف آسـيا          لالتصاالتلدولية، دعما   منظمة العمل ا    )و(  
  ؛)٢٠٠٨(

ــا    )ز(    بـــشأن بنـــاء القـــدرات يف أفريقيـــا وآســـيا     لالتـــصاالتاليونـــسكو، دعمـ
  ؛)٢٠١٠-٢٠٠٩(

 من أجـل     لالتصاالت برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، دعما الستراتيجية شاملة        )ح(  
وأصــبحت ). ٢٠٠٩-٢٠٠٧ (٨ إىل ١هــداف مــن أمريكــا الالتينيــة، فيمــا يتعلــق بتحقيــق األ

  لتوفري التدريب؛   منظمة معتمدة من ِقبل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي٢٠١٠الرابطة يف عام 
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الوحدة اخلاصة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب التابعة لربنـامج األمـم املتحـدة        )ط(  
ن اجلنـوب والبلـدان الناشـئة بـشأن         اإلمنائي، وحكومـة الربازيـل، مـن أجـل إعـداد مبـادرة لبلـدا              

  ؛)٢٠١٠-٢٠٠٩(وسائط اإلعالم واالتصاالت من أجل التنمية 
ــائي للمـــرأة    )ي(   ــندوق األمـــم املتحـــدة اإلمنـ ــة األمـــم ) ٢٠٠٩-٢٠٠٧(صـ وهيئـ

، دعمــا )٢٠١٠) (هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة(املتحــدة للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة 
   اجلنسانية؛تصاالتباالللمبادرات املتعلقة 

صـــندوق األمـــم املتحـــدة للدميقراطيـــة، الـــذي مـــنح املنظمـــة منحـــة ألنـــشطة    )ك(  
  ).٢٠٠٨-٢٠٠٧( والصحفيات يف أفريقيا ياتاالتصاالت مع السياس

  
   املنظمة دعما لألهداف اإلمنائية لأللفيةاتهاملبادرات اليت اختذ    

ائيـة لأللفيـة واحـدة مـن أولوياهتـا           مسألة تقدمي تقـارير عـن األهـداف اإلمن         تعترب املنظمة   
  :وإىل جانب األنشطة ذات الصلة الكثرية الواردة أعاله، أعدت املنظمة ما يلي. الرئيسية
مواقــــع إخباريــــة خاصــــة مكرســــة لألهــــداف اإلمنائيــــة لأللفيــــة باإلســــبانية   )أ(  

 نــشرات واإلنكليزيــة واإليطاليــة والفرنــسية واهلولنديــة، ومواقــع مكرســة ألفريقيــا، وأصــدرت  
  إخبارية ذات صلة باإلسبانية واإلنكليزية؛ 

 ٣منــرب إعالمــي بــشأن اهلــدف  تنفيــذ شــبكة اتــصاالت علــى نطــاق واســع و    )ب(  
  .، بدعم من الصندوق اهلولندي للمساواة بني اجلنسني)٢٠١٠-٢٠٠٩(
    

  اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان  - ١٥  
    Islamic Human Rights Commission 

  
   ٢٠٠٧اص، الستشاري اخلاملركز ا    
  مقدمة     

وهي مبثابة منظمة مـستقلة     . ١٩٩٧ اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان يف عام        تأسست  
وعلـى الـرغم    . ال تسعى إىل الربح ومقرها لندن، وهي تضطلع بـاحلمالت والبحـوث والـدعوة             

. العـاملي  النطـاق لنـدن، فإهنـا تغطـي قـضايا حقـوق اإلنـسان والعدالـة علـى                 يف  من كون مقرها    
سالمية بغية شن احلمـالت     اإلسالمية وغري   اإللفية  اخلنظمات ذات   امل  خمتلف وتعمل املنظمة مع  

العدالـة لـصاحل مجيـع الـشعوب بغـض النظـر عـن اخللفيـة العرقيـة أو املذهبيـة أو                      حتقيق  من أجل   
  .السياسية
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  أهداف وأغراض املنظمة    
  :ما يلي أهداف اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان فيتتمثل  
  مناصرة احلقوق والواجبات اليت أوحي هبا إىل البشر؛  )أ(  
تعزيــز نظــام اجتمــاعي ودويل جديــد يقــوم علــى احلقيقــة والعدالــة والــصالح     )ب(  

  والسخاء، عوضا عن املصلحة األنانية؛
أيــا كانــت قاعــدهتا، (األمــر بــاملعروف والنــهي عــن املنكــر يف ممارســة الــسلطة   )ج(  

  ؛)ية أو القضائية أو اإلعالمية أو االقتصادية أو العسكرية أو الشخصيةمثل السلطة السياس
ــشأن الفظــا     )د(   ــات ب ــشر املعلوم ــز، وســائر أشــكال   ئمجــع ون ــر، والتميي ع، والقه

  انتهاك احلقوق املمنوحة إهليا؛
  شن احلمالت من أجل إنصاف ومساندة ضحايا تلك اجلرائم؛  )هـ(  
  ة وشركائهم للعدالة؛ شن احلمالت من أجل تقدمي اجلنا  )و(  
التعــاون مــع ســائر اجملموعــات واألفــراد حيثمــا يكــون مرجحــا أن يعــزز هــذا     )ز(  

  . التعاون حتقيق تلك األهداف
  

  التغيريات اهلامة يف املنظمة    
  . أي تغيرياتمل حتدث  

  إسهام املنظمة يف أعمال األمم املتحدة     
ير عـن تعزيـز احتـرام حقـوق         رقـا  اللجنـة اإلسـالمية حلقـوق اإلنـسان إحاطـات وت           توفر  

وقد حضرت اجتماعـات شـبكة العدالـة العامليـة،          . اإلنسان، وجتري البحوث، وتنظم املؤمترات    
ــة مــن خمتلــف أحنــاء العــامل هبــدف متكــني ود        ريطــو تعــمحيــث جتتمــع منظمــات غــري حكومي

املنظمـة  وأرسـلت   .  يف جممـال اجملتمـع املـدين وحقـوق اإلنـسان           لـة املنظمات غري احلكومية العام   
وحتـضر  . مقررين وأفرقة قانونية أو بعثات لتقصي احلقائق إىل مواقع عدة منها البحـرين ومـصر    

خاصـة   وتقدم اللجنـة تقـارير    . اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان دورات جملس حقوق اإلنسان       
  .  اخلاصني لألمم املتحدةررين إحاطات وتتفاعل مع عدد من املققدموت
  

  اعات األمم املتحدة املشاركة يف اجتم    
  : مشاركات ممثل املنظمة ما يليمشلت  
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 خــالل  ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران١٣  و١٠بيانــان شــفويان فرديــان ألقيــا يف      )أ(  
اململكـة املتحـدة    (الدورة الثامنـة جمللـس حقـوق اإلنـسان، بـشأن االسـتعراض الـدوري الـشامل                  

  ؛)وفرنسا
ي وكراهية األجانب وما يتـصل      مداخلة شفوية عن العنصرية والتمييز العنصر       )ب(  

   خالل مؤمتر استعراض ديربان؛٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٣ديل هبا يف بذلك من تعصب، أُ
 بــشأن حالــة حقــوق اإلنــسان يف ٢٠٠٩مــارس / آذار٢٣مداخلــة شــفوية يف   )ج(  
  ورة العاشرة جمللس حقوق اإلنسان؛ديل هبا خالل الداألراضي العربية احملتلة، أُسائر فلسطني و
ــا يف     )د(   ــان ألقي ــان شــفويان فردي ــران١١بيان ــه / حزي ــدورة  ٢٠٠٩يوني  خــالل ال

اململكــة العربيــة (احلاديــة عــشرة جمللــس حقــوق اإلنــسان، بــشأن االســتعراض الــدوري الــشامل 
  ؛)السعودية والصني

 بـــشأن النتـــائج املتعلقـــة ٢٠٠٩يونيـــه / حزيـــران١٢بيـــان شـــفوي ألقـــي يف   )هـ(  
  لدوري الشامل؛ يف ظل االستعراض اابنيجريي

 فيمـــا يتـــصل ٢٠٠٩يونيـــه / حزيـــران٥بيـــان مكتـــوب عـــن الـــصني قُـــدِّم يف   )و(  
  باالستعراض الدوري الشامل؛

 خالل الدورة اخلامـسة     ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢١بيان شفوي فردي ألقي يف        )ز(  
  ).إسبانيا(عشرة جمللس حقوق اإلنسان، فيما يتعلق باالستعراض الدوري الشامل 

  
   املنظمة دعما لألهداف اإلمنائية لأللفية اتهات اليت اختذاملبادر    

تـأثري احلظـر الفرنـسي      : مـن أجـل احلريـة؟     ، نـشرت املنظمـة      ٢٠٠٩يف عام   : ٣ اهلدف  
وكان من املمكـن أن تـسهم املنظمـة    . للحجاب اإلسالمي والرموز الدينية األخرى يف املدارس   

 املعلومـات  ضـآلة :  املـشاكل املـستمرة التاليـة      على حنو أكرب يف تنفيذ برامج األمـم املتحـدة لـوال           
كما أن نـدرة األمـوال وقلـة        .  واملؤمترات الدولية وتأخرها جدا يف الوصول      تبشأن االجتماعا 

وعـالوة علـى ذلـك، ميثـل       . املمثلني جتعل من حضور االجتماعـات الدوليـة أمـرا بـالغ الـصعوبة             
اإلســالم بوجــه عــام وداخــل ســاحة   اباالفتقــار إىل املــوارد فــضال عــن املــستوى الــسائد لرهــ  

   . مشاركتنا واخنراطنا الكاملنيمحقوق اإلنسان عقبة كربى أما
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	1 - المجلس الأسترالي لحقوق الإنسان
	Human Rights Council of Australia
	المركز الاستشاري الخاص، 1999
	مقدمة

	المجلس الأسترالي لحقوق الإنسان منظمة تضم أفرادا ملتزمين بتعزيز حقوق الإنسان العالمية للجميع دون تمييز، في أستراليا وفي المنطقة وفي العالم.
	أهداف وأغراض المنظمة

	يدعو المجلس الأسترالي لحقوق الإنسان إلى حصول الجميع على حقوق الإنسان دون تمييز وبإعمالها؛ ويراقب الإجراءات التي تتخذها الحكومات ويدعو إلى الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان الدولية؛ والإسهام في مراعاة حقوق الإنسان في منطقة المحيط الهادئ وفي العالم؛ وتحسين سياسات حقوق الإنسان وأداء حقوق الإنسان في أستراليا.
	إسهام المنظمة في عمل الأمم المتحدة

	يتمثل مبرر وجود المنظمة في تعزيز تطوير وتنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان على جميع المستويات. وتشجع الانضمام إلى معاهدات حقوق الإنسان، وتشارك في تقديم التقارير وعمليات الرصد وتضطلع بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان. وتدعو إلى امتثال الدول والعناصر الفاعلة من غير الدول للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
	وفي أعقاب انتخاب حكومة جديدة في أستراليا في عام 2007، قامت المنظمة بشن وقيادة حملة للمجتمع المدني من أجل انضمام أستراليا إلى المعاهدات التي لم تقبلها. وأسفرت الحملة عن توقيع أستراليا و/أو التصديق على معاهدات عديدة منذ عام 2007، وتغيير موقفها فيما يتعلق بإعلان حقوق الشعوب الأصلية.
	وتولى أيضا المجلس الأسترالي لحقوق الإنسان قيادة حملة للمجتمع المدني ترمي إلى تشجيع حكومة أستراليا على إصدار تشريع جديد لحماية حقوق الإنسان بصورة أفضل. وفي حين أن هذه الحملة لم تحقق بعد هدفها الرئيسي، وهو إصدار قانون اتحادي للحقوق، فقد أحرزت نجاحا ملحوظا في اعتماد الحكومة لإطار قومي لحقوق الإنسان وإنشاء لجنة برلمانية لحقوق الإنسان للمرة الأولى.
	وتقوم جميع أعمال المنظمة على أساس النظام القانوني لحقوق الإنسان الدولية الذي جرى تطويره من خلال الأمم المتحدة، والترويج لهذا النظام.
	المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

	ركزت مشاركة المنظمة في اجتماعات الأمم المتحدة على مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وتم تمثيلها في الواقع في جميع الدورات العادية وفي العديد من الدورات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه في عام 2006. وفي مناسبات عديدة، مثّل المنظمة أعلى المسؤولين فيها. وبصفة عامة، كان التمثيل، مع ذلك، على مستوى أدنى. وأصدرت المنظمة بيانات باسمها في دورات مجلس حقوق الإنسان في مناسبات عديدة وأيدت بيانات صادرة عن المنظمات غير الحكومية في مناسبات عديدة أخرى. وشاركت أيضا في اجتماعات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وفي المحفل الدائم لقضايا الشعوب الأصلية، وفي اجتماعات أخرى للأمم المتحدة.
	التعاون مع هيئات الأمم المتحدة

	يتعاون المجلس الأسترالي لحقوق الإنسان أساسا مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما مع مجلس حقوق الإنسان وفي استعراضه الدوري العالمي وإجراءاته الخاصة، ومع هيئات الرصد لمعاهدات حقوق الإنسان. وفي الفترة الواقعة بين عامي 2007 و 2010، وعلاوة على المشاركة في اجتماعات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، انضم إلى منظمات أسترالية غير حكومية أخرى في تقديم معلومات إلى الاستعراض الدولي العالمي، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق النظر في تقارير أستراليا.
	المبادرات التي اتخذتها المنظمة دعما للأهداف الإنمائية للألفية

	لا يركز المجلس الأسترالي لحقوق الإنسان بصفة خاصة على الأهداف الإنمائية للألفية ولكن قدرا كبيرا من أعماله يتعلق بالأهداف لأنها مرتبطة أساسا بحقوق الإنسان. ولديه برامج دائمة تتعلق بحقوق الشعوب الأصلية وبطالبي اللجوء، واشتمل عمله في هذه المجالات على وضع السياسات، والتثقيف والدعوة، فيما يتصل بصفة خاصة بالأهداف من 1 إلى 5. وكان التعليم والصحة موضع اهتمام ذي أولوية لدى المنظمة من أجل هذه الفئات وغيرها بصفة عامة. وتضطلع المنظمة بمراجعة تشريع الصحة الاتحادي الأسترالي لتقييم مدى اتساقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
	ولدى المجلس الأسترالي لحقوق الإنسان مشروع منذ أمد طويل لدراسة نهج لتحقيق التنمية قائم على حقوق الإنسان. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ركزت هذه الدراسة على حقوق الإنسان والمعونة وعلى حقوق الإنسان والأعمال التجارية.
	معلومات إضافية

	تولى المجلس الأسترالي لحقوق الإنساني تنسيق برنامج مشترك مع العديد من المنظمات غير الحكومية الأسترالية فيما يتعلق بحلول الذكرى السنوية الستين في عام 2008 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واشتمل البرنامج على الدعوة لإعمال حقوق الإنسان والتثقيف في مجال حقوق الإنسان على السواء.
	2 - الرابطة الهندية للبرلمانيين المعنية بالسكان والتنمية
	Indian Association of Parliamentarians on Population and Development
	المركز الاستشاري الخاص، 1999
	إسهام المنظمة في عمل الأمم المتحدة

	أسهمت الرابطة الهندية للبرلمانيين المعنية بالسكان والتنمية عن طريق تنظيم:
	(أ) عقد حلقات عمل توجيهية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لأعضاء الجمعية بشأن القضاء على شلل الأطفال (كانون الأول/ ديسمبر 2009، الهند)؛
	(ب) تنفيذ برامج تدريب إقليمية بالاشتراك مع المحفل الآسيوي للبرلمانيين المعني بالسكان والتنمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، من أجل موظفي البرلمانات والجماعات البرلمانية المعنية بتطوير البرامج الحساسة ثقافيا (تموز/يوليه 2008، تايلند)؛
	(ج) إجراء مشاورات مع المشرعين من ولايات وسط وشرق الهند بشأن مبادرات الدعوة للقطاع الصحي فيما يتعلق بنهج البعثة الصحية الريفية القومية، والتي تتلقى الدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الصحة ورفاهية الأسرة (كانون الثاني/ يناير 2008، الهند)؛
	(د) عقد حلقات عمل بشأن القضايا المتصلة بالسكان، مع التركيز على البعثة القومية للصحة الريفية، التي تتلقى الدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الصحة ورعاية الأسرة (شباط/فبراير وآذار/مارس 2008، الهند)؛
	(هـ) عقد اجتماع لأعضاء البرلمان بشأن قضايا البعثة القومية للصحة الريفية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الصحة ورعاية الأسرة (آذار/ مارس 2008، الهند)؛
	(و) إجراء مشاورات مع المشرعين من ولايات شمال - غرب الهند، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الصحة ورعاية الأسرة (نيسان/أبريل 2008، الهند)؛
	(ز) إجراء مشاورات مع المشرعين من الولايات الشمالية - الشرقية للهند، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الصحة ورعاية الأسرة (أيار/مايو وكانون الأول/ديسمبر 2008، الهند)؛
	(ح) عقد مؤتمر لأعضاء الجمعية التشريعية لولاية بيهار بشأن البعثة القومية للصحة الريفية، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الصحة ورعاية الأسرة (حزيران/يونيه 2008).
	التعاون مع هيئات الأمم المتحدة

	تعاونت الرابطة الهندية للبرلمانيين المعنية بالسكان والتنمية بوسائل منها:
	(أ) تنظيم اجتماع مع البرلمانيين بشأن شلل الأطفال/صحة الطفل، بالتعاون مع اليونيسيف (شباط/فبراير 2009، الهند)؛
	(ب) تنظيم اجتماع لتبادل الأفكار بشأن القضايا الاجتماعية، بدعم من اليونيسيف (آب/أغسطس 2010، الهند)؛
	(ج) تنظيم حلقة عمل إقليمية لاستعراض الدعوة والتكنولوجيا من أجل العمل مع البرلمانيين، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (آذار/مارس 2008، إندونيسيا).
	وشاركت المنظمة أيضا الاجتماعات التالية أو حضرتها:
	(أ) مؤتمر فريق الثمانية بشأن السكان والتنمية المستدامة للبرلمانيين الدوليين، الذي نظمه اتحاد البرلمانيين اليابانيين للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان (تموز/ يوليه 2008، اليابان)؛
	(ب) الجمعية العامة التاسعة للمنتدى الآسيوي للبرلمانيين المعنيين بالسكان والتنمية بشأن معالجة تغير المناخ والأمن الغذائي وربط السكان كعامل، والتي نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان والجمعية الوطنية بفييت نام (كانون الأول/ديسمبر 2008، فييت نام)؛
	(ج) المؤتمر الدولي للعنف الجنساني والصحة الجنسية والإنجابية، الذي تولّى تنظيمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية (شباط/فبراير 2009، الهند)؛
	(د) الاجتماع الخامس والعشرون للبرلمانيين الآسيويين المعني بالسكان والتنمية، والذي تولت تنظيمه الرابطة الآسيوية للسكان والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (أيار/مايو 2009، إندونيسيا)؛
	(هـ) مشروع بناء قدرات البرلمانيين بشأن قضايا المساءلة وتنفيذ المعونة من أجل قضايا السكان والتنمية، الذي تولّت تنظيمه الرابطة الآسيوية للسكان والتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان (تموز/يوليه 2009 وأيلول/سبتمبر 2010، اليابان)؛
	(و) اجتماع البرلمانيين المشترك بشأن الصحة الذي تولت تنظيمه الرابطة الآسيوية للسكان والتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان (آب/أغسطس 2009، إندونيسيا)؛
	(ز) مؤتمر البرلمانيين الدوليين بشأن تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والذي تولّى تنظيمه صندوق الأمم المتحدة للسكان (تشرين الأول/أكتوبر 2009، إثيوبيا)؛
	(ح) مؤتمر وزيرات وبرلمانيات آسيا والمحيط الهادئ بشأن جهود البرلمانيين من أجل النهوض بوضع المرأة، والقضاء على العنف ضد المرأة، وإشراك البرلمانيين في القضايا الجنسانية والذي تولّت تنظيمه الرابطة الآسيوية للسكان والتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان (تشرين الثاني/نوفمبر 2009، ماليزيا)؛
	(ط) حلقة عمل مشتركة بين الأقطار للبرلمانيين الطبيين بشأن القضايا الصحية الناشئة، والذي تولّت تنظيمه منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمنظمة الدولية للبرلمانيين الطبيين (كانون الأول/ديسمبر 2009، تايلند)؛
	(ي) الدورة الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ بشأن قضايا الشعوب الأصلية، وتغير المناخ، والفقر الريفي، الذي تولّى تنظيمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (آذار/مارس 2010، الفلبين)؛
	(ك) الاجتماع السادس والعشرون للبرلمانيين الآسيويين بشأن السكان والتكيف مع تغير المناخ، الذي تولّت تنظيمه الرابطة الفيتنامية للبرلمانيين المعنية بالسكان والتنمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (نيسان/أبريل 2010، فييت نام).
	المبادرات التي اتخذتها المنظمة دعما للأهداف الإنمائية للألفية

	عملت المنظمة عن طريق حضور الاجتماعات والمؤتمرات وحلقات العمل التالية، تعزيز معارفها ومهاراتها فيما يتعلق بمختلف الأهداف الإنمائية للألفية؛ اجتماع البرلمانيين في جنوب آسيا، والذي ركز على معدل وفيات الأمهات في جنوب آسيا، والمؤتمر السادس للبرلمانيات والوزيرات المعني بتمويل الأهداف، مع التركيز على الصحة ونوع الجنس، ومحفل إقليمي بشأن الجوع، مع التركيز على إحراز تقدم في اتجاه خفض الجوع بالمقارنة مع الغاية الواردة بالهدف.
	3 - الرابطة الدولية لمناهضة التعذيب
	International Association against Torture
	المركز الاستشاري الخاص، 1987
	مقدمة

	يتمثل هدف الرابطة الدولية لمناهضة التعذيب في إظهار المعارضة التامة للتعذيب، وزيادة الوعي العام بمختلف الأشكال التي يمكن أن يتخذها التعذيب، ولا سيما فيما يتعلق بالمجتمعات الملونة، ونشر المعلومات المتعلقة بالبحوث والنتائج من خلال الندوات التثقيفية والمحاضرات والمنشورات والأفلام التعليمية.
	مساهمة المنظمة في عمل الأمم المتحدة

	في عام 2008، قدمت المنظمة تقريرا إلى اجتماع عقده فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي، وأجرت دورة تدريبية في نيويورك حول تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان. وفي عام 2009، شاركت المنظمة في وفد من المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية أجرى بعثة طارئة لتقصي الحقائق للتحقيق في أزمة حقوق الإنسان في هندوراس في أعقاب الانقلاب.
	المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

	شاركت المنظمة شفويا في ما يتعلق ببنود جدول الأعمال المتعلق بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، والعنصرية والتمييز العنصري في الدورة الرابعة لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في عام 2007. كما شاركت في الدورة السادسة لفريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي المنعقد في عام 2007، وساهمت في الوثيقة الختامية، ولا سيما بشأن مسألة التنميط العنصري في نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة الأمريكية (انظر A/HRC/4/39).
	وفي عام 2008، شاركت المنظمة في الدورة السابعة لمجلس حقوق الإنسان، وحضرت الدورة السابعة لفريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي. ومارست الضغط لتوسيع الميزانية ليتمكن الفريق العامل من عقد اجتماعات حول الشتات الأفريقي. كما حضرت الدورة الثانية والسبعين للجنة القضاء على التمييز العنصري، لرصد استعراض تقرير الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 2009، قدمت المنظمة مداخلة شفوية في الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان. وفي الدورة الثانية عشرة للمجلس، مارست الضغط لاتخاذ قرارات بشأن استقلال ونزاهة القضاء، وبشأن هندوراس (انظر A/HRC/12/50).
	وأدلت المنظمة ببيان في مؤتمر استعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان المنعقد في عام 2009، ونظمت حدثاً جانبيا مع منظمة غير حكومية أخرى في قصر الأمم المتحدة لعرض الفيلم الوثائقي بعنوان ”ديربان 400“، بشأن الدور الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية لممارسة الضغط على الدول الأعضاء لتطوير إعلان وبرنامج عمل ديربان. وفي عام 2010، أدلت المنظمة ببيان في الدورة التاسعة لفريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي في عام 2011 ووضعت توصيات لتقرير الفريق المعني بالسنة الدولية للسكان المنحدرين من أصل أفريقي.
	التعاون مع هيئات الأمم المتحدة

	قدمت الرابطة الدولية لمناهضة التعذيب معلومات إلى المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وشاركت المنظمة في رعاية جلسات استماع عامة بشأن العنصرية والتمييز العنصري للمقرر الخاص في مركز شومبرغ للبحث في مجال ثقافة السود في عام 2008. وقدم سبعة وثلاثون شخصاً يمثلون منظمات وطنية ومحلية شعبية وأفراد من ضحايا العنصرية والتمييز العنصري، شهاداتهم، وقدموا وثائق.
	وفي عام 2010، عملت المنظمة مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نيويورك لنشر ورعاية برامج للاحتفال بإعلان عام 2011 سنة دولية للمنحدرين من أصل أفريقي.
	المبادرات التي اتخذتها المنظمة دعما للأهداف الإنمائية للألفية

	الهدف 6 - بالعمل مع إحدى المنظمات غير الحكومية الشقيقة، جمعت المنظمة ووزعت إمدادات طبية في إطار توزيع المساعدة الإنسانية في زمبابوي (2006-2007).
	الهدف 7 - كانت المنظمة أحد الأعضاء المؤسسين لتحالف منظمات المجتمع المحلي في مدينة نيويورك، التي قامت بجمع أموال في أعقاب الزلزال الذي ضرب هايتي في عام 2010، وقامت بزيارتين إلى هايتي لتسليم 000 12 غالون من المياه.
	معلومات إضافية

	كانت مشاركة المنظمة في الاجتماعات الدولية في جنيف محدودة لأن جميع العاملين فيها ومن يديرونها هم من المتطوعين.
	4 - المنظمة الدولية للنساء السود لتقاضي الأجور لقاء الأعمال المنزلية
	International Black Women for Wages for Housework
	المركز الاستشاري الخاص، 1999
	مقدمة

	في عام 2007، بدأت المنظمة الدولية للنساء السود لتقاضي الأجور لقاء الأعمال المنزلية في تنسيق حدث بعنوان ”النساء الملونات في الإضراب العالمي للمرأة“، وهو جزء من شبكة الإضراب العالمي للمرأة في 17 بلدا.
	مساهمة المنظمة في عمل الأمم المتحدة

	جمعت المنظمة ونشرت معلومات عن عمل المرأة غير المأجور والعمل المنخفض الأجر على جميع مستويات منظومة الأمم المتحدة، وركزت على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن قياس وتقييم العمل غير المأجور، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالفقر ودعم الدخل للأمهات وغيرهن، والآثار المترتبة على ذلك على الصعيدين الوطني والمحلي.
	المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

	أرسلت المنظمة ممثلات لحضور اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة في عام 2007 وإلى المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في عام 2009 (مؤتمر استعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان). وأدت القيود المفروضة على التمويل إلى تقليص المشاركة في دورات لجنة وضع المرأة.
	التعاون مع هيئات الأمم المتحدة

	نشرت المنظمة إحصاءات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن توزيع العمل والدخل والثروة، نتيجة للقرارات المتخذة في المؤتمرات العالمية التي عقدتها الأمم المتحدة بشأن المرأة (1985 و 1995)، ووزعت المعلومات المتعلقة بلجنة وضع المرأة ومن فرع المنظمات غير الحكومية التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى المنظمات النسائية المحلية والأفراد من النساء، وغطت مؤتمري الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ المعقوديْن في كوبنهاغن في 2009 وفي كانكون، المكسيك، 2010.
	المبادرات التي اتخذتها المنظمة دعما للأهداف الإنمائية للألفية

	الهدفان 1 و 4 - رعت المنظمة جولة تثقيفية في الولايات المتحدة قامت بها إحدى العضوات من غيانا حول جهود المساعدة الذاتية تناولت مسائل العنصرية والفقر والعنف والتنمية (2007). ورعت أيضاً حوارات مجتمعية في الولايات المتحدة (لوس أنجلوس وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو) بشأن تأثير تخفيض الميزانية على بقاء المرأة، وسياسات رعاية الطفل والفقر والحرب والاحتلال (2009-2010). وفي غيانا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة، ساعدت في تنظيم الإضراب العالمي للمرأة، ومسيرة الأمهات الأول في اليوم العالمي للمرأة (2010)، لتسليط الضوء على العبء الثقيل الذي تتحمله الأمهات اللاتي لا يتقاضين أجراً أو يتقاضين أجراً منخفضاً.
	الهدف 2 - في غيانا، واصلت المنظمة فصول محو الأمية بعد الدوام الدراسي وخلال العطلة للأطفال من الأسر الفقيرة (2007-2010). وفي لوس أنجلوس (2009-2010) وفيلادلفيا (2007-2010)، نظمت أنشطة شهرية للأطفال من الأسر المنخفضة الدخل.
	الهدف 3 - وفي غيانا، عملت المنظمة على تحسين تنفيذ قانون العنف المنزلي للحد من العنف ضد المرأة، لا سيما في المجتمعات المحلية الداخلية، حيث تعيش غالبية السكان الأصليين (2007). بالإضافة إلى ذلك، أجرت المنظمة دورة تدريبية للنساء من القاعدة الشعبية على مهارات التثقيف الشعبي (عروض مسرحية في الشارع، وفن الملصقات، والصور الفوتوغرافية) وكيفية استخدامها لمواجهة الظروف التي تحول دون تقدم المرأة، وبخاصة الفقر والعنف (2007-2010). ومارست المنظمة الضغط لتنفيذ المادة 88 من دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية، الذي يعترف بقرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى تقييم العمل غير المأجور (2008) وتناولت مسألة الأجور لقاء عمل الرعاية في ثلاثة اجتماعات دولية، عقدت في المكسيك وفي جمهورية فنزويلا البوليفارية (2008). وعملت مع مؤسسة ناوا تشهاتيسجاره ماهيلا (الهند) على الجهود المتعلقة بمكافحة الاغتصاب وأعمال السخرة والنبذ ومسائل أخرى (2009). وساعدت على إدارة وتوظيف مراكز نسائية مجتمعية في غيانا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وفي لندن، ساعدت على تنسيق لقاء دولي لمدة أسبوعين بشان مكافحة الفقر والحرب والاحتلال، مع نساء من الهند والعراق وأيرلندا وفلسطين وبيرو ودولة بوليفيا المتعددة القوميات وتركيا وجمهورية تنزانيا المتحدة (2009). وفي الولايات المتحدة، وزعت معلومات عن العدد غير المتناسب للنساء الملونات في السجون وتأثير ذلك على أسرهن. كما أعدت ووزعت كتيباً عن الحق في إجراء محاكمة عادلة في قضايا الرعاية الاجتماعية.
	الهدف 5 - أوضحت المنظمة التأثير غير المتناسب لنظام كفالة الأطفال الملونين من الأسر الفقيرة في الولايات المتحدة (2007-2010). وتشاورت حول إصدار شريط فيديو لتوثيق تجارب الأمهات اللاتي يواجهن نظام رعاية الطفولة (2010). وفي فيلادلفيا وسان فرانسيسكو، نظمت المنظمة الوصول إلى ممارسي الرعاية الشاملة (2007-2010).
	الهدف 7 - شاركت المنظمة في أحداث دعم الناجين في بوبال (2007-2008) وعممت معلومات تبرز محنة شعب هايتي، بما في ذلك أثر الدمار البيئي.
	5 - اللجنة الدولية للتعليم عن بعد
	International Commission on Distance Education
	المركز الاستشاري الخاص، 2003
	مقدمة

	تجري اللجنة الدولية للتعليم عن بعد أبحاثا وتضع منهجيات جديدة لتحسين التعليم عن بعد على جميع المستويات الأكاديمية والدولية وفي جميع الميادين، وتعزز المشاركة في المنتديات التعليمية من أجل تحسين جودة التعليم عن بعد، وتجري أبحاثا حول أساليب التعلم الجديدة على الإنترنت وعن بعد. وتدعم وضع مناهج في مجال حقوق الإنسان ودورات حول منظومة الأمم المتحدة. وهي تشجع العلم والتعليم من خلال تطبيق التكنولوجيات الجديدة والجهود المبذولة لتعزيز المعرفة بالقراءة والكتابة للجميع، مع الاحترام الكامل للقيم الاجتماعية والثقافية لكل مجتمع محلي والتطلعات الوطنية لكل بلد. وتشجع المنظمة البرامج التعليمية المتعددة التخصصات من خلال اعتماد الاستراتيجيات المناسبة، والأساليب والمواد وتحدد مؤشرات للتنمية المهنية القائمة، والتواصل الفعال، وتقديم الدعم لبرامج التعليم التجريبي غير الرسمي. وأنشأت شبكة من الكليات والجامعات والمعاهد والكليات والمراكز المرتبطة الأخرى لتسهيل وتبادل الابتكارات في مجال التعليم والمساعدة على تطوير أنظمة وطنية للتعليم.
	المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

	شاركت المنظمة في الجهود التي تبذلها العديد من مراكز المعلومات وتوثيق التعليم للبالغين في الجمهورية الدومينيكة والإكوادور وباراغواي وبيرو وإسبانيا. ولم تشارك في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في المؤتمرات الرئيسية أو في اجتماعات الأمم المتحدة الأخرى خلال الفترة المشمولة بالتقرير لأنها ركزت أنشطتها على وضع وتنفيذ برامج التعلم عن بعد، وعملت مع المنظمات المحلية في إسبانيا، وفي أميركا اللاتينية.
	التعاون مع هيئات الأمم المتحدة

	تعاونت المنظمة في عدد من المناسبات مع اليونسكو، مثل المؤتمر العالمي المعني بالتعليم العالي في عام 2009، حول موضوع ”الديناميات الجديدة للتعليم العالي والبحث من أجل التغيير الاجتماعي والتنمية“، ومؤتمر اليونسكو العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة - الانتقال إلى النصف الثاني من عقد الأمم المتحدة.
	المبادرات التي اتخذتها المنظمة دعما للأهداف الإنمائية للألفية

	ساهمت المنظمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في أوروبا وأمريكا الجنوبية. وفي ما يتعلق بالهدف 2، دعمت المنظمة تعليم 500 1 طالب عن بعد في منطقتي لا ريوخا وسانتو تومي بالأرجنتين. وفي ما يتعلق بالهدف 8، جعلت المنظمة، بالتعاون مع القطاع الخاص، فوائد التكنولوجيات الجديدة، ولا سيما المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، متاحة للطلاب الذين يجرون دورات في مجال الصحة. وعملت المنظمة بالاشتراك مع جامعات الكالادي إرناريس، في مدريد في عام 2008 لتشجيع البحث والتطوير وتحسين أساليب التعليم عن بعد في أوروبا وأمريكا الجنوبية. وتواصل المنظمة أيضا الترويج لعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية: حملة توفير التعليم للجميع (2003-2012)، وحملة العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم (2001-2010) وحملة الألفية: أصوات ضد الفقر - 2015، ولها وصلات مباشرة من موقعها على شبكة الإنترنت (http://www.intcode.org). وشاركت المنظمة في مؤتمرات اليونسكو الإقليمية لدعم محو الأمية في العالم، وشاركت في حملة اليونسكو في التصدي لتحديات محو الأمية في أوروبا.
	6 - المجلس الدولي المعني بسياسات حقوق الإنسان
	International Council on Human Rights Policy
	المركز الاستشاري الخاص، 2003
	مقدمة

	يهدف المجلس الدولي المعني بسياسات حقوق الإنسان إلى تعزيز مناصرة حقوق الإنسان بإعداد البحوث التطبيقية في مجال السياسات عن طريق اتباع نهج متعدد التخصصات ودولي، يتسم بالقدرة على جمع جهات فاعلة تتباين آراءها وتوجهاتها الجغرافية السياسية، على أساس الندية في التعامل. ويرتكز نهجه العالمي على تحليل متين الأساس يحيط بالشواغل الشاملة في مجال حقوق الإنسان التي تطرح تحديات في مختلف السياقات. 
	إسهام المنظمة في عمل الأمم المتحدة

	الأنشطة الواردة أدناه هي، على سبيل المثال، لا الحصر (ويمكن الحصول على تقارير أشمل من الموقع الشبكي للمنظمة، www.ichrp.org)، ومنها: 
	(أ) الترويج لإصدار تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الهجرة وحقوق الإنسان لعام 2010؛ 
	(ب) المشاركة في تنظيم مناسبة ثانوية عن حقوق الإنسان وتغير المناخ في عام 2010؛ 
	(ج) المشاركة في تنظيم حلقة نقاش عن نقل التكنولوجيا وحقوق الإنسان وتغير المناخ في المؤتمر المعني بتغير المناخ الذي عُقد في بون، ألمانيا؛
	(د) عقد اجتماع للخبراء عام 2007، بالاشتراك مع منظمة العفو الدولية عن التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي؛
	(هـ) المشاركة في حلقة دراسية دولية عُقدت في ليما عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
	التعاون مع هيئات الأمم المتحدة

	في عام 2010، أجرت المنظمة مناقشات مع موظفي منظمة الصحة العالمية المعنيين في جنيف بشأن الأبحاث في مجال الصحة العامة والرقابة الاجتماعية. وفي عام 2009، شاركت المنظمة في فريق عامل تابع لمنظمة الصحة العالمية لدراسة الالتزامات الدولية والعابرة للحدود، وصدر على إثر ذلك تقرير لمنظمة الصحة العالمية يتناول المسائل الأخلاقية في مجال التخطيط لوباء الأنفلونزا. وفي عام 2008، نُظمت حلقة عمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن موضوع ”إدماج حقوق الإنسان وسياسات مكافحة الفساد: التحديات والفرص“. وفي عام 2008 كذلك، شاركت في اجتماع مائدة مستديرة عن استخدام آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كأدوات لحماية الأشخاص موضع رعاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتناولت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاستنتاجات الواردة في تقرير المنظمة المعنون ”تغير المناخ وحقوق الإنسان: دليل تقديري“ في إطار حلقة نقاش عقدها المنتدى العالمي للشؤون الإنسانية في عام 2008 عن موضوع ”العدل المناخي في محيط إيكولوجي مشترك“. 
	المبادرات التي قامت بها المنظمة دعماً للأهداف الإنمائية للألفية

	في عام 2010، شاركت المنظمة في حلقة عمل عن نظم العدالة غير الحكومية بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بانغوك وكذلك في مناقشة حول السياسات الاقتصادية وحقوق الإنسان، جرت مع ممثل رفيع المستوى لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة اليونيسيف. وفي عام 2009، طُلب إلى المنظمة التحدث مع البنك الدولي في ما يتعلق بإمكانية لجوء الفقراء إلى القضاء. وفي عام 2008، شارك ممثلون من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حلقات العمل التي عقدتها المنظمة عن تعددية القوانين. وفي عام 2007، شاركت المنظمة في حلقة دراسية نظمها الاتحاد العالمي لرابطات الأمم المتحدة بعنوان ”حقوق الإنسان من أجل ’نحن الشعوب‘: ماذا علينا أن نتوقع من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟“، وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
	7 - الاتحاد الدولي لرابطات طلاب الطب
	International Federation of Medical Students Association 
	المركز الاستشاري الخاص، 2003
	مقدمة

	الاتحاد الدولي لرابطات طلاب الطب منظمة غير حكومية طلابية. وهي تشدد على إثراء الأطباء المتدربين في جميع أنحاء العالم، من خلال تشجيع الطلاب على الانخراط في مسائل من قبيل الصحة العامة، والحقوق الجنسية والإنجابية، والتثقيف الطبي، وحقوق الإنسان والسلام، والبحوث والتطور والتبادل على الصعيد المهني. وهي تسعى إلى التوعية عالمياً ومحلياً من خلال تعزيز بيئة تقوم على النشاط والتعاون والارتقاء بأطباء متدربين يراعون الاعتبارات الثقافية. وللمنظمة 106 أعضاء من المنظمات، تمثل 99 بلداً، وهي لسان حال أكثر من مليون طالب طب. 
	أهداف المنظمة وأغراضها

	تهدف المنظمة إلى زيادة الرعاية الصحية للجميع من خلال تنفيذ المشاريع المجتمعية، والتعلم من الأقران، ورسم السياسات على الصعيد العالمي. وتوفر المنظمة منبراً لطلاب الطب من جميع أنحاء العالم لتبادل المعارف والأفكار بشأن سبل توفير رعاية صحية ذات نوعية أفضل على المستويات المحلية والوطنية والدولية. 
	التغيرات البارزة في المنظمة

	عززت المنظمة حضورها في الأمريكتين وأفريقيا وآسيا خلال السنوات القليلة الماضية. وقد زادت مجالات اهتماماتها لتشمل مجالات ذات أولوية مثل تغير المناخ، والمحددات الاجتماعية للصحة، والأمراض غير المعدية، والصحة العالمية. 
	إسهام المنظمة في عمل الأمم المتحدة

	تسعى اللجان الدائمة للمنظمة المعنية بحقوق الإنسان والسلام، والصحة العامة، والصحة الإنجابية، بما في ذلك مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والتثقيف الطبي، على حث الطلاب في 99 بلداً وإيجاد الحافز لديهم لتنفيذ مشاريع في تلك المجالات داخل مجتمعاتهم المحلية. وللمنظمة علاقات بعدد من المنظمات غير الحكومية، على غرار الرابطة الطبية العالمية، والاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، والاتحاد العالمي لأمراض القلب. 
	المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

	شاركت المنظمة في الدورتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، اللتين عقدتا في الدانمرك والمكسيك. وترسل المنظمة وفداً إلى جمعية الصحة العالمية في جنيف سنوياً. وقد شاركت في منتدى منظمة اليونسكو للشباب في عام 2009. 
	التعاون مع هيئات الأمم المتحدة

	للمنظمة علاقات مع منظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية وهي تتعاون بالأخص مع إدارات منظمة الصحة العالمية بشأن سلامة المرضى (الترويج لممارسات الرعاية الصحية الآمنة على سبيل المثال) والصحة البيئية (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، على سبيل المثال). وهي تضطلع بدور ناشط في السياسات المتعلقة بتغير المناخ، وتسهم، على سبيل المثال، في تطبيق المادة 6 من الاتفاقية المذكورة، المتعلقة بالتعليم والتدريب والتوعية العامة. وقد استحدثت طرائق جراحية ومبادئ توجيهية لسلامة المرضى وهي تروج لها حالياً في برامجها للتبادل التي يشارك فيها نحو 000 12 طالب سنوياً. 
	المبادرات التي قامت بها المنظمة دعماً للأهداف الإنمائية للألفية

	أطلقت المنظمة أسبوعاً عالمياً للعمل من أجل المحددات الاجتماعية للصحة، شاركت فيه 13 من منظماتها الأعضاء في أربع قارات عن طريق تنفيذ مشاريع ترمي إلى بناء القدرات لتحديد أوجه التفاوت في المجال الصحي والحد منها. 
	واضطلعت المنظمة، من خلال لجنتها الدائمة المعنية بالصحة الإنجابية، بما في ذلك مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بدور نشط في الحد من وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عن طريق تنظيم الدورات الدولية والإقليمية والوطنية للتدريب على التعلم من الأقران في منظماتها الأعضاء على نطاق جميع القارات. 
	ونفذت المنظمة ومنظماتها الأعضاء أكثر من 300 مشروع مجتمعي تتعلق بالأمراض غير المعدية، مثل السرطان والسكري، وتشجع أساليب الحياة الصحية، بما في ذلك التوعية بآثار التدخين وإدمان الكحول واتباع الأنظمة الغذائية الصحية للوقاية من الأمراض.
	8 - المنظمة الدولية لتقاسم الثقافة المتعددة الأعراق
	International Multiracial Shared Cultural Organization
	المركز الاستشاري الخاص، 1995
	مقدمة

	أنشئت المنظمة الدولية لتقاسم الثقافة المتعددة الأعراق لتعزيز وتطوير برامج مشتركة كبيرة ومتوسطة الحجم للتبادل الثقافي والتجاري. وتسعى المنظمة للقضاء على الفقر والفصل العنصري الاقتصادي بين الشمال والجنوب، وتشجيع إنشاء نظام اقتصادي دولي جديد. 
	أهداف المنظمة وأغراضها

	تعمل المنظمة كمؤسسة لربط الشعوب المهمشة، الأصلية والتي في الشتات، في مجال التعليم وثقافة قطاع الأعمال التجارية، من خلال إعداد المشاريع ذات الصلة التي تعمل على مساعدة ثقافة الأعمال التجارية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقد زادت العضوية الجغرافية للمنظمة بمقدار 174 مليون فرد ينحدرون من أصول أفريقية في البرازيل و 000 25 شخص من شعب مارون الذي استقر في جامايكا في عام 1739. وتضطلع المنظمة بدور همزة الوصل بين الشعوب في جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا الجنوبية. وقد قدمت المساعدة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، وزمبابوي، والكونغو وقامت بمهمة سلام وتنمية مشتركة للأعمال التجارية. وقد نفذت أيضاً، حيثما أمكن ذلك، ”مشروع الجنسية المزدوجة“ الخاص بها الذي يتوجه لأفراد الشتات الأفريقي ومشروع الإرث الأفريقي الذي تتولى إعداده مع الأمم المتحدة. 
	التغيرات البارزة في المنظمة

	لم تسجل أي تغيرات بارزة. 
	إسهام المنظمة في عمل الأمم المتحدة

	بما أن مقر المنظمة موجود في مدينة نيويورك، فممثلوها يدعمون الأمم المتحدة من خلال حضور اجتماعاتها أو مناسباتها المعقودة في مقر الأمم المتحدة بانتظام، بما في ذلك المؤتمر السنوي الستون للمنظمات غير الحكومية في عام 2007، ومؤتمر القمة المعني بوصل أفريقيا بالإنترنت لعام 2007، وحلقات النقاش التي يعقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن القضاء على الفقر عن طريق المشاريع التجارية. 
	وفي عام 2010، استمرت المنظمة في السعي لكسب التأييد من أجل إقامة المشاريع والصلات التجارية بين سكان دارفور وجنوب السودان، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي. وقد سعت لكسب التأييد من أجل إرساء نظام اقتصادي عالمي جديد ورفع العقوبات السياسية التي تؤثر في حركة الناس والاتجار بالموارد والمنتجات الغذائية، مثل الصمغ العربي، من جنوب السودان، لتمكين المزارعين الأفارقة والأفارقة في الولايات المتحدة وأوروبا من الاتجار مع أسرهم وشركائهم التجاريين الطبيعيين. ووجهت المنظمة رسائل إلى رؤساء الولايات المتحدة السابقين، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والشركات الخاصة الأجنبية، والمنظمات غير الحكومية تناولت مسألة مصادرة أراضي الأفارقة في أفريقيا، وأفارقة الشتات، والشعوب المهمشة الأخرى، وحرمانهم من الفرص الاقتصادية، وما تعرضوا له من تمييز بشأن احتياجاتهم وحقوق الإنسان الخاصة بهم باعتبارهم أصحاب مصلحة وشركاء تجاريين طبيعيين مع مواطنهم التاريخية. ووجهت المنظمة رسائل وأدلة موثقة بشأن هذه الأعمال غير القانونية التي يرتكبها أشخاص أجانب إلى وزارة الخارجية ووزارة العدل والمكتب الأفريقي في الولايات المتحدة. وفي عام 2010، سافر رئيس المنظمة إلى زمبابوي بدعوة من الحكومة وأبرم باسم أعضائها اتفاقاً للتنمية المشتركة سيربط الشتات الأفريقي بجميع المجالات المتعلقة بفرص إقامة المشاريع التجارية وتوليد الثروات في زمبابوي. 
	وأنشأت المنظمة موقعاً شبكياً (www.africaninheritance.com) إفساحاً للمجال أمام الشباب لزيارة مواطنهم التقليدية بحيث يتاح لهم الاطلاع على ثقافتهم وتاريخهم، ويشجعون على احترام هويتهم والارتقاء بتعليمهم. 
	المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة 

	شاركت المنظمة في الاجتماع التحضيري العالمي للمنظمات غير الحكومية للجزء الرفيع المستوى من دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن موضوع ”تمويل تغير المناخ: المساواة بين الجنسين“، الذي عقد في نيسان/أبريل 2010. وحضرت أيضاً منتدى المجلس عن السبل المتاحة أمام المنظمات غير الحكومية لاستخدام وسائط الإعلام الاجتماعية. 
	وحضر ممثلو المنظمة اجتماعاً لفريق الخبراء المخصص المعني بمواءمة مصطلحات الطاقة الأحفورية والموارد المعدنية في عام 2009. وفي عام 2010، حضرت المنظمة دورات منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية والدورة الثامنة والأربعين للجنة التنمية الاجتماعية. 
	التعاون مع هيئات الأمم المتحدة

	لا تزال المنظمة عضواً منتسباً يتمتع بسمعة طيبة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. ويحضر ممثلوها اجتماعات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ويتابعون أعمالها عن كثب. وتعتزم المنظمة أن تطلب المساعدة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتنفيذ مشروع في جامايكا من أجل مساعدة شعب مارون. 
	المبادرات التي قامت بها المنظمة دعماً للأهداف الإنمائية للألفية

	أنتجت المنظمة الدولية لتقاسم الثقافة المتعددة الأعراق فيلماً سينمائياً بارزاً بعنوان ”رجل في المرآة“ من بطولة مارتن شين، مايكل دان، والمرشحين لجائزة الأكاديمية، مايكل دان وجوني براون، وخرج إلى صالات العرض في عام 2008، للمساعدة في النهوض بالأهداف الإنمائية للألفية. وأشادت المنظمة بالأمم المتحدة في هذا الفيلم وعرضت مشاهده الترويجية في مقر الأمم المتحدة أثناء الاستعراض الوزاري السنوي للمجلس في تلك السنة. وحضر ممثلو المنظمة دورات لجنة وضع المرأة في عام 2008 وقدموا الدعم لعريضة ”مرصد الأمم المتحدة“ ضد جمهورية إيران الإسلامية لمناهضة تعذيب المرأة وممارسة العنف ضدها، ووقعوا عليها. ووجهت المنظمة أيضاً رسائل إلى جميع القادة الأفارقة تطلب التعاون الفوري لمساعدة أفارقة الشتات في الحصول على الجنسية المزدوجة كطريقة فعالة وإنسانية لمساعدة الأمم المتحدة على تحقيق أهداف الألفية بحلول عام 2015.
	9 - الاتحاد الدولي للنساء المسلمات
	International Muslim Women’s Union
	المركز الاستشاري الخاص، 1999 
	مقدمة

	يوجد مقر الاتحاد الدولي للنساء المسلمات في الخرطوم. ولديه فروع في ألبانيا وباكستان وجنوب أفريقيا وكينيا ومصر والنيجر والمملكة المتحدة واليمن. 
	أهداف المنظمة ومقاصدها

	تشمل الأهداف والمقاصد ما يلي:
	(أ) تقديم التوجيه والإرشاد إلى المرأة المسلمة، ومن خلال المنظمة إلى نساء العالم، من أجل العمل معاً على تحقيق التقدم في جميع جوانب الحياة، مستلهمةً أثناء ذلك بالقيم والتعاليم الإسلامية؛ 
	(ب) نشر الوعي بالقيم والمبادئ الإسلامية فيما بين النساء المسلمات وإرشادهن في إظهار هويتهن الإسلامية؛ 
	(ج) مساعدة المرأة في التغلب على ما تتعرض له من إجحاف وتحريرها من الممارسات المهينة التي تتنافى مع القيم الإسلامية والكرامة الإنسانية؛ 
	(د) تعزيز أواصر التعاون والإحسان والعطف في أوساط النساء في جميع أرجاء العالم؛ 
	(هـ) تثقيف المرأة المسلمة وتمكينها من إعمال حقوقها والاضطلاع بدورها الإسلامي في مجتمعها؛ 
	(و) السعي من أجل تحقيق سيادة العدالة والمساواة والسلوك السليم ورفض جميع أشكال التمييز؛ ومن أجل تعزيز الحوار الثقافي والديني بين الأمم؛ 
	(ز) التعبير عن وجهات نظر المرأة المسلمة في جميع القضايا المثيرة للقلق. 
	التغييرات الهامة في المنظمة

	لم تكن هناك أي تغييرات.
	مساهمة المنظمة في أعمال الأمم المتحدة

	المناسبات التي استضافتها المنظمة في مقرها وشاركت فيها هي التالية:
	(أ) اجتماع عام 2007 للجنة التحضيرية لليوم الدولي للمرأة، الذي يعقد في سياق التنسيق والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني؛ 
	(ب) حلقة عمل عام 2007 عن مشاركة المنظمات في الدورة التاسعة لحقوق الإنسان؛ وقد اختيرت المنظمة عضواً في فريق وطني لحقوق الإنسان؛
	(ج) أنشطة عام 2008 لمنظمة اليوم الدولي للمرأة التي تمكنت من حضور احتفال الأسرة العربية بشأن موضوع ”العمل نحو أسرة مترابطة“؛ 
	(د) اليوم الوطني للمرأة لعام 2008؛ 
	(هـ) منتدى منظمات المرأة لعام 2008 المعني بموضوع ”تهديدات جديدة: السلام والمعونة الإنسانية“؛
	(و) دورة عام 2008 المواضيعية التي نظمها المركز المحلي للبحوث والدراسات أثناء التحضير للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	(ز) حلقة عمل عام 2009 بشأن موضوع ”الشابات بوصفهن عناصر فاعلة في تحقيق السلام“، التي تعد جانباً من الدراسات التي تعدها وحدة القضايا الجنسانية التابعة لمركز أبحاث المرأة والأسرة ببعثة الأمم المتحدة في السودان.
	وقامت المنظمة أيضاً بتنظيم منتديات شهرية في عام 2008 لمناقشة وتقييم القضايا الدولية وتحديد النُهج الإسلامية الملائمة لها. كما نظمت ندوة في عام 2008 بشأن الحد من الفقر، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر. 
	المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة 

	شاركت المنظمة في المناسبات التالية:
	(أ) حلقة دراسية عن دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان (الخرطوم، عام 2008)؛
	(ب) أنشطة الدورة الثانية والخمسين للجنة وضع المرأة نُظمت في مقر الأمم المتحدة، في عام 2008؛ 
	(ج) حلقة دراسية عن دور منظمات المجتمع المدني في المشاركة السياسية الفعالة للمرأة (المديرية العامة لشؤون المرأة والأسرة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخرطوم، 2009)؛ 
	(د) اجتماع استشاري عقدته مفوضية العون الإنساني في عام 2009 بشأن تعزيز الشراكة فيما بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية فيما يتعلق بالأنشطة الطوعية والإنسانية؛ 
	(هـ) المنتدى السادس للتنمية الأفريقية الذي نظمته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي ومصرف التنمية الأفريقي (أديس أبابا، 2009)؛ 
	(و) حلقات عمل واجتماعات لمنظمات غير حكومية تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس (الخرطوم، 2010) وحلقة عمل بشأن المرأة والسلام والأمن عقدت بشأن قراري مجلس الأمن 1820 (2008) و 1888 (2009). 
	التعاون مع هيئات الأمم المتحدة 

	شاركت المنظمة في حلقة عمل في عام 2009 التي عقدت في الخرطوم بشأن تحفظات قدمت وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتولى تنظيمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. 
	10 -  الشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
	International Network for Small and Medium Sized Enterprises
	المركز الاستشاري الخاص، 2007
	مقدمة

	تعد الشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم رابطة غير ربحية مفتوحة العضوية على المستوى الدولي. وتهدف إلى تعزيز التعاون عبر الوطني وإقامة الشراكة العامة والخاصة فيما بين الجهات الفاعلة الاقتصادية والوسطاء في جميع أرجاء العالم للعمل على سد فجوة الابتكار والمعرفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبما أن إمكانية الحصول على الابتكار هي عامل رئيسي لمنح المؤسسات القدرة على المنافسة، فإن المنظمة تعمل بصورة غير مباشرة على تحفيز العمليات الابتكارية والقدرة التنافسية في أوساط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر تعزيز وتمكين ما يضطلع به وسطاء دعم الأعمال التجارية وشبكاتهم في مجالي التعاون والاتصال الدولي.
	أهداف المنظمة ومقاصدها 

	تهدف المنظمة إلى إنشاء منتدى دائم للتشجيع على إقامة حوار مفتوح وتعزيز الحوار المتعدد الأطراف فيما بين مختلف أصحاب المصلحة (واضعو السياسات والوسطاء) الذين يشاركون في العمل على الابتكار في مؤسسات صغيرة الحجم ومتوسطة الحجم، ليتحول المنافسون المحتملون إلى شركاء جدد. ويولى الاهتمام بوجه خاص إلى تطوير التفاعلات بين الشمال والجنوب وأوجه التعاون على نطاق مختلف المناطق الجغرافية. 
	وتعمل المنظمة أيضاً على ترويج المعلومات وتعميم الفرص بهدف التعاون عبر الحدود وتبادل المعارف والتعلم المتبادل في مجالات مواضيعية مركزة ذات صلة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
	وتعمل المنظمة بوصفها جهة تقدم الحلول للمشاكل ومتبنية لأفكار جديدة عن المشاريع وميسرة لمنظماتها الأعضاء. وتعتبر بمثابة مركز معلومات وجهة حفازة ومعجلة ووسيطاً لإيجاد منبر مستقر للتعاون فيما بين الجهات الابتكارية الفاعلة على المستوى الدولي بغية تحسين معالجة المشاكل ومواجهة التحديات التي تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الناشئة من عملية العولمة.
	المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة 

	في كانون الأول/ديسمبر 2010، نظمت أمانة المنظمة برنامجاً تدريبياً دولياً بالاشتراك مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن موضوع ”تمويل مشروعكم بالملكية الفكرية“.
	المبادرات التي اتخذتها المنظمة دعما للأهداف الإنمائية للألفية

	المنظمة هي شريك في بوابة معرفة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وسوق افتراضي لفرص الاستثمار والبيئة والتكنولوجيا. 
	11 -  رابطة صناعة النفط الدولية لحفظ البيئة 
	International Petroleum Industry Environmental Conservation Association
	المركز الاستشاري الخاص، 1975 
	مقدمة

	تعد رابطة صناعة النفط الدولية لحفظ البيئة رابطة عالمية لصناعة النفط والغاز تُعنى بقضايا البيئية والمسائل الاجتماعية.
	أهداف المنظمة ومقاصدها 

	تتمثل رؤية المنظمة في إيجاد قطاع للنفط والغاز يُدخل تحسيناً ناجحاً على عملياته ومنتجاته تلبيةً لتوقعات المجتمع بأداء بيئي واجتماعي.
	مساهمة المنظمة في أعمال الأمم المتحدة 

	عملت المنظمة، التي أُنشئت في عام 1974 لتكون بمثابة قطاع للنفط والغاز، مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تعزيز الممارسات الجيدة وتبادل المعارف بشأن القضايا البيئية والاجتماعية فيما بين شركات النفط والغاز. وتحدد أدناه تفاصيل الأنشطة التي تم الاضطلاع للنهوض بجدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمم المتحدة.
	المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة 

	تضمنت المشاركة تنظيم مناسبات جانبية وتقديم إسهامات تقنية بشأن بنود محددة في جدول أعمال وشراكات معينة. وقد حضر ممثلو المنظمة في الفترة من 2007 إلى 2010 المناسبات التالية:
	(أ) دورات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، عقدت في الفترة من 2007 إلى 2010؛ 
	(ب) مائدة مستديرة عن جودة الوقود عقدتها اللجنة الاقتصادية لأوروبا (2008 و 2010)؛ 
	(ج) اجتماعات الفرقة العاملة المعنية بالتلوث والطاقة والمنتدى العالمي لتنسيق الأنظمة المتعلقة بالمركبات (2009)؛
	(د) اجتماعات فريق المنظمة البحرية الدولية التقني المعني بالتأهب والاستجابة والتعاون في مجالي التلوث النفطي (2008)؛
	(هـ) الاجتماعات من السابع والخمسين إلى التاسع والخمسين للجنة المنظمة البحرية الدولية لحماية البيئة البحرية (2008 و 2009)؛ 
	(و) الاجتماع الثامن للفريق التقني للمنظمة البحرية الدولية (2008)؛
	(ز) اجتماعات لجنة الأمم المتحدة الفرعية للخبراء المعنيين بالنظام العالمي المنسق لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها (2007-2009)؛ 
	(ح) اجتماع تحضيري حكومي دولي لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2007 و 2008)؛ 
	(ط) مؤتمر قمة الأمم المتحدة لقادة الاتفاق العالمي (2010).
	التعاون مع هيئات الأمم المتحدة 

	نص تعاون المنظمة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير على ما يلي:
	(أ) المشاركة في مناسبة جانبية لاتفاقية التنوع البيولوجي بشأن تخفيضات الانبعاثات من مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه؛
	(ب) المشاركة مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في إعداد تقريرها التوليفي لعام 2007 من خلال المساهمة بورقة تقنية عن المياه؛ 
	(ج) عقد حلقات عمل وتنفيذ عمليات على المستوى العالمي بالاشتراك مع المنظمة البحرية الدولية لمواصلة تطوير التأهب العالمي بشأن الانسكابات النفطية؛ 
	(د) المشاركة في مناسبات جانبية للدورات الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛
	(هـ) العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لاعتماد مبادرة تستهدف تسعة بلدان تستخدم بنـزيناً يحتوي على الرصاص؛ 
	(و) تنظيم حلقة عمل إقليمية في تونس بشأن الإلغاء التدريجي لاستعمال البنزين الذي يحتوي على الرصاص.
	المبادرات التي اتخذتها المنظمة دعما للأهداف الإنمائية للألفية 

	لا يمكن للأهداف أن تتحقق دون مساهمات مستمرة من صناعتي النفط والغاز. وتمكن خدمات الطاقة من تلبية الاحتياجات البشرية الأساسية، مثل الغذاء والمأوى، وتسهم في التنمية الاجتماعية من خلال تحسين التعليم والصحة العامة. وإمكانية الحصول على خدمات معقولة التكلفة وموثوقة في مجال الطاقة هو أمر أساسي للحد من الفقر وتحسين الصحة. ويدعم هذه الأهداف عدد من الأنشطة التي تضطلع بها المنظمة في مجالات الصحة والتعليم وبناء القدرات والتعهدات والشراكات البيئية والاجتماعية.
	12 - لجنة الإنقاذ الدولية
	International Rescue Committee
	المركز الاستشاري الخاص، 1999 
	مقدمة

	تعد لجنة الإنقاذ الدولية منظمة دولية للمعونة الإنسانية تقدم الخدمة للاجئين والمجتمعات المتضررة من النزاع العنيف والضغط السياسي والكوارث. وقد تأسست في عام 1933 بالتعهد بالحفاظ على الحرية والكرامة الإنسانية والاعتماد على الذات. وهي تعرب عن هذا التعهد من خلال ما تبذله من جهود في الإغاثة في حالات الطوارئ وحماية حقوق الإنسان والتنمية بعد انتهاء النزاع والمساعدة في إعادة التوطين والدعوة.
	أهداف المنظمة ومقاصدها 

	تعد المنظمة رائدة في العمل الإنساني. وتستجيب بسرعة للأزمات الناشئة بجلبها الدعم المستدام للمناطق التي يمزقها العنف والحرمان. كما تتيح للاجئين الذين أعيد توطينهم بداية حياة جديدة في الولايات المتحدة وتنادي بتغيير عالمي في السياسات بالنيابة عن المشردين والمقتلعين من جذورهم. 
	التغييرات الهامة في المنظمة 

	لم تكن هناك أي تغييرات تذكر.
	مساهمة المنظمة في أعمال الأمم المتحدة 

	يتواءم عمل المنظمة بصورة وثيقة مع ميثاق الأمم المتحدة وأهدافها وأولوياتها. وتتفاعل لجنة الإنقاذ الدولية في أرجاء العالم مع مجالات عديدة لمنظومة الأمم المتحدة. وتعمل في ظروف إنسانية بشكل وثيق جداً مع وكالات متخصصة وصناديق رئيسية وبرامج لا تعد ولا تحصى تابعة للأمم المتحدة. وتلتزم بالعمل عن كثب مع دول أعضاء في الأمم المتحدة وتعمل بشكل خاص مع مجلس الأمن. وتشارك في مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ومشاورات واجتماعات مباشرة تعقد لأغراض الدعوة وفي منتديات أخرى. 
	المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

	تواصل المنظمة المشاركة في عدد من عمليات الأمم المتحدة التشاورية والمؤتمرات والاجتماعات والأفرقة، حيث يلتقي المجتمع المدني بالأمم المتحدة، بما في ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية. وتعقد المنظمة اجتماعات مباشرة مع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جون هولمز، وخليفته فاليري آموس، بشأن عدد من المناسبات أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. 
	التعاون مع هيئات الأمم المتحدة 

	تشارك المنظمة في اجتماعات الأفرقة العاملة للمنظمات غير الحكومية المعنية بمجلس الأمن وتلتقي بانتظام مع السفراء العاملين في المجلس مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة. ويشغل حالياً مدير المنظمة للشؤون الإنسانية منصب نائب رئيس هذا المنتدى المؤثر للمنظمات غير الحكومية. وفي مناسبات عديدة، عقدت المنظمة اجتماعات مع ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة ووكالات متخصصة ودول أعضاء في كل من نيويورك وجنيف في مسعى منها للقيام بوجه عام بتحسين عملية تنسيق الاستجابة الإنسانية لأزمات محددة. 
	المبادرات التي اتخذتها المنظمة دعما للأهداف الإنمائية للألفية 

	في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010، واحتفالاً بيوم الأمم المتحدة، نشرت المنظمة مدونة على موقع إلكتروني معنون ”نحتاج الآن، وأكثر من أي وقت مضى، إلى الأمم المتحدة“ (انظر الموقع http://www.theirc.org/blog/contributor/gerald-martone). 
	معلومات إضافية

	منذ أن أنشئت في عام 2005 وظيفة الدعوة للعمل على أساس التفرغ في شؤون الأمم المتحدة (مدير الشؤون الإنسانية والاتصال مع الأمم المتحدة)، كبُر التقارب والتواؤم المتزايدان مع عمل الأمم المتحدة. وأصبح عملها بشأن القضايا الإنسانية ومواضيع السلام والأمن العالميين أساساً لما تنفذه من أنشطة في مجال الدعوة.
	13 - الاتحاد الدولي لحساب الضريبة على قيمة الأراضي والتجارة الحرة 
	International Union for Land Value Taxation and Free Trade
	المركز الاستشاري الخاص، 2003

	مقدمة
	تأسس الاتحاد الدولي لحساب الضريبة على قيمة الأراضي والتجارة الحرة في عام 1926. والآن وقد صار منظمة عالمية غير حكومية، فإنه يعمل بشكل مستقل عن أي تمويل حكومي. ويتيح له ذلك الحفاظ على حياده وموضوعيته الكاملين. وتسعى المنظمة للانخراط في الأنشطة التي تدعم أهدافها استراتيجيا.
	أهداف وأغراض المنظمة 

	تتمثل أهداف المنظمة في التشجيع في جميع البلدان ولدى جميع الشعوب على خلق رأي عام مؤيد للسلام الدائم والازدهار، بالقيام تدريجيا بإزالة الأسباب الاقتصادية للفقر والحروب (مثلما يرد في كتابات هنري جورج). وعلى وجه التحديد، تؤيد المنظمة زيادة الإيرادات العامة بالجباية العامة للقيمة الإيجارية للأراضي وإلغاء أي نوع من الضرائب أو التعريفات الجمركية التي تتعارض مع حرية إنتاج الثروة وتبادلها.
	إسهام المنظمة في أعمال الأمم المتحدة 

	يتمثل الإسهام الرئيسي للمنظمة في مشاريع ذات صلة بالأمم المتحدة في الدورة الدراسية والبرنامج التدريبي اللذين تنظمهما على الصعيد العالمي على شبكة الإنترنت بشأن الحقوق في الأراضي والحفاظ على قيمة الأراضي. وتُعد هذه سياسة رئيسية للشبكة العالمية لوسائل استغلال الأراضي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة). ولدى المنظمة حاليا عدد من المنضمين إليها يناهز 600 شخص من 80 بلدا، وأغلبهم من أفريقيا. ويتأهل الذين يكملون الدورة الدراسية للاضطلاع ببحوث السياسات المتصلة بتنفيذ المشاريع.
	المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة 

	يشارك ممثلون عن المنظمة في اجتماعات الأمم المتحدة مرة واحدة شهريا.
	التعاون مع هيئات الأمم المتحدة 

	كان التعاون الرئيسي مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة).
	المبادرات التي اتخذﺗﻬا المنظمة دعما للأهداف الإنمائية للألفية 

	تُعد الدورة الدراسية المتاحة على شبكة الإنترنت بشأن الحفاظ على قيمة الأراضي إحدى أدوات استغلال الأراضي لصالح الفقراء التي حددتها الشبكة العالمية لوسائل استغلال الأراضي. وتيسر هذه الأدوات تحقيق إعلان الأمم المتحدة للألفية وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية عن طريق تحسين نظم حيازة الأراضي، وإدارة برامج تخفيف حدة الفقر وماليتها العامة. ومن الأهمية بمكان أن يتم تطوير أدوات ملموسة تتعلق بالحيازة المضمونة للأراضي، وأن تُتاح هذه الأدوات لقادة المجتمعات المحلية والمسؤولين الحكوميين المعنيين بالأراضي وبسياسات المالية العامة المتسمة بالإنصاف والكفاءة.
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	مقدمة
	تتمثل المهمة التاريخية للرابطة الدولية لوكالات الصحافة المشتركة في إسماع صوت من لا صوت لهم عن طريق العمل كقناة اتصال تدعم أصوات وهموم أفقر الفقراء وخلق مناخ من التفاهم والمحاسبة والمشاركة في التنمية، وتعزيز نظام دولي جديد للمعلومات بين الجنوب والشمال.
	إسهام المنظمة في أعمال الأمم المتحدة

	أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، وفرت المنظمة والنشرة الصحفية لوكالة الأنباء الدولية إنتربرس تغطية مستقلة منتظمة لدور الأمم المتحدة وأنشطتها، موجهة إلى وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمجتمع الدولي. وقد عملت الرابطة مع عدة وكالات وهيئات تابعة للأمم المتحدة على المستويين الدولي والإقليمي من أجل تعزيز التواصل والتدريب والترابط في مؤتمرات الأمم المتحدة ومناسباتها.
	المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

	غطت المنظمة الدولية المالكة لوكالة إنتربرس بشكل منتظم دورات وعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقدمت تقارير موسعة عن الجمعية العامة وسائر الاجتماعات والمؤتمرات. وأصدرت المنظمة طبعات خاصة بالمؤتمرات من جريدتها ”تيرافيفا“ TerraViva بشأن المناسبات والعمليات التالية:
	(أ) المؤتمر الدولي الثامن المعني بالإيدز في آسيا والمحيط الهادئ (سري لانكا، آب/أغسطس 2007)؛
	(ب) مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري، قطر (29 تشرين الثاني/نوفمبر - 2 كانون الأول/ديسمبر 2008)؛
	(ج) المؤتمر الدولي التاسع المعني بالإيدز في آسيا والمحيط الهادئ (إندونيسيا، 2009)؛
	(د) مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (2009 و2010)؛
	(هـ) الدورة الرابعة والخمسون للجنة وضع المرأة (2010)؛ 
	(و) الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية (أيلول/سبتمبر 2010)؛
	(ز) الذكرى العاشرة لاعتماد قرار مجلس الأمن 1325 (2000).
	التعاون مع هيئات الأمم المتحدة

	نفذت المنظمة مشاريع تتصل بالإعلام والاتصالات مع عدد من البرامج والهيئات والوكالات المتخصصة، من بينها ما يلي:
	(أ) صندوق الأمم المتحدة للسكان، دعما لتقوية التدريب والتوعية الإعلاميين بشأن قضايا مثل السكان والجنسانية والصحة الإنجابية (2007-2010)؛
	(ب) اليونيسيف، دعما للاتصالات بشأن الأطفال في أفريقيا وآسيا (2009-2010)؛
	(ج) تييرأمريكا Tierramérica، أهم منبر للاتصال في أمريكا اللاتينية فيما يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، ويدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبنك الدولي (2007-2010)؛ 
	(د) حملة الألفية في أفريقيا، دعما للاتصالات بشأن الأهداف (2009-2010)؛ 
	(هـ) الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، دعما للاتصالات بشأن الشعوب الأصلية (2007-2008) والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة (2009-2010)؛
	(و) منظمة العمل الدولية، دعما للاتصالات بشأن الاقتصاد غير الرسمي في آسيا (2008)؛
	(ز) اليونسكو، دعما للاتصالات بشأن بناء القدرات في أفريقيا وآسيا (2009-2010)؛
	(ح) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعما لاستراتيجية شاملة للاتصالات من أجل أمريكا اللاتينية، فيما يتعلق بتحقيق الأهداف من 1 إلى 8 (2007-2009). وأصبحت الرابطة في عام 2010 منظمة معتمدة من قِبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوفير التدريب؛ 
	(ط) الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحكومة البرازيل، من أجل إعداد مبادرة لبلدان الجنوب والبلدان الناشئة بشأن وسائط الإعلام والاتصالات من أجل التنمية (2009-2010)؛
	(ي) صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (2007-2009) وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) (2010)، دعما للمبادرات المتعلقة بالاتصالات الجنسانية؛
	(ك) صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، الذي منح المنظمة منحة لأنشطة الاتصالات مع السياسيات والصحفيات في أفريقيا (2007-2008).
	المبادرات التي اتخذﺗﻬا المنظمة دعما للأهداف الإنمائية للألفية

	تعتبر المنظمة مسألة تقديم تقارير عن الأهداف الإنمائية للألفية واحدة من أولوياتها الرئيسية. وإلى جانب الأنشطة ذات الصلة الكثيرة الواردة أعلاه، أعدت المنظمة ما يلي:
	(أ) مواقع إخبارية خاصة مكرسة للأهداف الإنمائية للألفية بالإسبانية والإنكليزية والإيطالية والفرنسية والهولندية، ومواقع مكرسة لأفريقيا، وأصدرت نشرات إخبارية ذات صلة بالإسبانية والإنكليزية؛ 
	(ب) تنفيذ شبكة اتصالات على نطاق واسع ومنبر إعلامي بشأن الهدف 3 (2009-2010)، بدعم من الصندوق الهولندي للمساواة بين الجنسين.
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	مقدمة 
	تأسست اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان في عام 1997. وهي بمثابة منظمة مستقلة لا تسعى إلى الربح ومقرها لندن، وهي تضطلع بالحملات والبحوث والدعوة. وعلى الرغم من كون مقرها في لندن، فإنها تغطي قضايا حقوق الإنسان والعدالة على النطاق العالمي. وتعمل المنظمة مع مختلف المنظمات ذات الخلفية الإسلامية وغير الإسلامية بغية شن الحملات من أجل تحقيق العدالة لصالح جميع الشعوب بغض النظر عن الخلفية العرقية أو المذهبية أو السياسية.
	أهداف وأغراض المنظمة

	تتمثل أهداف اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان فيما يلي:
	(أ) مناصرة الحقوق والواجبات التي أوحي بها إلى البشر؛
	(ب) تعزيز نظام اجتماعي ودولي جديد يقوم على الحقيقة والعدالة والصلاح والسخاء، عوضا عن المصلحة الأنانية؛
	(ج) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ممارسة السلطة (أيا كانت قاعدتها، مثل السلطة السياسية أو القضائية أو الإعلامية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الشخصية)؛
	(د) جمع ونشر المعلومات بشأن الفظائع، والقهر، والتمييز، وسائر أشكال انتهاك الحقوق الممنوحة إلهيا؛
	(هـ) شن الحملات من أجل إنصاف ومساندة ضحايا تلك الجرائم؛
	(و) شن الحملات من أجل تقديم الجناة وشركائهم للعدالة؛ 
	(ز) التعاون مع سائر المجموعات والأفراد حيثما يكون مرجحا أن يعزز هذا التعاون تحقيق تلك الأهداف. 
	التغييرات الهامة في المنظمة

	لم تحدث أي تغييرات.
	إسهام المنظمة في أعمال الأمم المتحدة 

	توفر اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان إحاطات وتقارير عن تعزيز احترام حقوق الإنسان، وتجري البحوث، وتنظم المؤتمرات. وقد حضرت اجتماعات شبكة العدالة العالمية، حيث تجتمع منظمات غير حكومية من مختلف أنحاء العالم بهدف تمكين ودعم تطوير المنظمات غير الحكومية العاملة في مجمال المجتمع المدني وحقوق الإنسان. وأرسلت المنظمة مقررين وأفرقة قانونية أو بعثات لتقصي الحقائق إلى مواقع عدة منها البحرين ومصر. وتحضر اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان دورات مجلس حقوق الإنسان. وتقدم اللجنة تقارير خاصة وتقدم إحاطات وتتفاعل مع عدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة. 
	المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة 

	شملت مشاركات ممثل المنظمة ما يلي:
	(أ) بيانان شفويان فرديان ألقيا في 10 و 13 حزيران/يونيه 2008 خلال الدورة الثامنة لمجلس حقوق الإنسان، بشأن الاستعراض الدوري الشامل (المملكة المتحدة وفرنسا)؛
	(ب) مداخلة شفوية عن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، أُدلي بها في 23 نيسان/أبريل 2009 خلال مؤتمر استعراض ديربان؛
	(ج) مداخلة شفوية في 23 آذار/مارس 2009 بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين وسائر الأراضي العربية المحتلة، أُدلي بها خلال الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان؛
	(د) بيانان شفويان فرديان ألقيا في 11 حزيران/يونيه 2009 خلال الدورة الحادية عشرة لمجلس حقوق الإنسان، بشأن الاستعراض الدوري الشامل (المملكة العربية السعودية والصين)؛
	(هـ) بيان شفوي ألقي في 12 حزيران/يونيه 2009 بشأن النتائج المتعلقة بنيجيريا في ظل الاستعراض الدوري الشامل؛
	(و) بيان مكتوب عن الصين قُدِّم في 5 حزيران/يونيه 2009 فيما يتصل بالاستعراض الدوري الشامل؛
	(ز) بيان شفوي فردي ألقي في 21 أيلول/سبتمبر 2010 خلال الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، فيما يتعلق بالاستعراض الدوري الشامل (إسبانيا).
	المبادرات التي اتخذﺗﻬا المنظمة دعما للأهداف الإنمائية للألفية 

	الهدف 3: في عام 2009، نشرت المنظمة من أجل الحرية؟: تأثير الحظر الفرنسي للحجاب الإسلامي والرموز الدينية الأخرى في المدارس. وكان من الممكن أن تسهم المنظمة على نحو أكبر في تنفيذ برامج الأمم المتحدة لولا المشاكل المستمرة التالية: ضآلة المعلومات بشأن الاجتماعات والمؤتمرات الدولية وتأخرها جدا في الوصول. كما أن ندرة الأموال وقلة الممثلين تجعل من حضور الاجتماعات الدولية أمرا بالغ الصعوبة. وعلاوة على ذلك، يمثل الافتقار إلى الموارد فضلا عن المستوى السائد لرهاب الإسلام بوجه عام وداخل ساحة حقوق الإنسان عقبة كبرى أمام مشاركتنا وانخراطنا الكاملين. 

