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دليل المنظمات غير الحكومية

ما هو المركز االستشاري؟
 المركز االستشاري هو إطار اعتماد ُيفيد كٍل من األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على السواء.

وكما جاء في القرار 1996/31: ُتوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من 
خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى، لتمكين المنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية 

والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء آرائها”. — قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 1996/31، الجزء الثاني، الفقرة 20

المجلس االقتصادي واالجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق األعمال االقتصادية واالجتماعية والبيئية وما يتصل بها من أعمال الوكاالت المتخصصة 
األربعة عشرة التابعة لألمم المتحدة واللجان الفنية واللجان اإلقليمية الخمس. وهو بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

الدولية، وصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول األعضاء ومنظومة األمم المتحدة.

يتيح المجلس االقتصادي واالجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله. ويمكن لمنظمة غير 
حكومية ذات مركز استشاري:

«   حضور المؤتمرات واألحداث الدولية؛
«  اإلدالء ببيانات خطية وشفوية في تلك األحداث؛

«  تنظيم أحداث جانبية؛
«   دخول مقار األمم المتحدة؛

«   امتالك فرص للتواصل االليكتروني والتأثير. 

 ما هو المجلس االقتصادي واالجتماعي؟

لماذا ترغب منظمة غير حكومية في الحصول على المركز االستشاري؟

األمم المتحدة

المجلس االقتصادي
واالجتماعي
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األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية
منذ  المتحدة  األمم  مع  بنشاط  الحكومية  غير  المنظمات  تشارك 
إنشائها في عام 1945. وتعمل تلك المنظمات مع األمانة العامة لألمم 
ذلك  في  بما  شتى،  بطرق  ووكاالتها  وصناديقها  وبرامجها  المتحدة 
بالتشاور مع الدول األعضاء. وتسهم المنظمات غير الحكومية في عدد 
من األنشطة بما في ذلك نشر المعلومات، التوعية، والتثقيف في مجال 
المشتركة،  التنفيذية  والمشاريع  السياسات،  مجال  في  والدعوة  التنمية، 
الخدمات،  في  والمساهمة  الدولية  الحكومية  العمليات  في  والمشاركة 

والخبرات الفنية.

وتنص المادة 71 من ميثاق األمم المتحدة، التي أنشأت المجلس 
االقتصادي واالجتماعي، على ما يلي:

المناسبة  الترتيبات  يجرى  أن  واالجتماعي  االقتصادي  للمجلس 
للتشاور مع الهيئات غير الحكومية المعنية بالمسائل الداخلة في 
اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية، 
وبعد  أهلية  هيئات  مع  مالئًما  ذلك  رأى  إذا  يجريها  قد  أنه  كما 

التشاور مع عضو "األمم المتحدة" المعني بذلك.
—  ميثاق األمم المتحدة، الفصل العاشر، المادة 71

فتحت المادة 71 من ميثاق األمم المتحدة الباب لتوفير الترتيبات 
العالقة  وتخضع  الحكومية.  غير  المنظمات  مع  للتشاور  المناسبة 
المجلس  لقرار  اليوم  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  مع  االستشارية 
االقتصادي واالجتماعي 31/1996 الذي يحدد شروط األهلية للحصول 
على المركز االستشاري، وحقوق المنظمات غير الحكومية ذات المركز 
االستشاري والتزاماتها، وإجراءات سحب هذا المركز أو تعليقه، ودور 
لجنة المجلس االقتصادي واالجتماعي المعنية بالمنظمات غير الحكومية 
العالقة  دعم  في  المتحدة  لألمم  العامة  األمانة  ومسؤوليات  ومهامها، 

االستشارية.

غير  المنظمات  مع  التعاون  تعزيز  على  المتحدة  األمم  وتعمل 
الحكومية على نطاق منظومة األمم المتحدة بكاملها وفي جميع مجاالت 
عملها. ونتيجة لذلك، تحدد كيانات األمم المتحدة طرائق جديدة لتعزيز 

مشاركة المنظمات غير الحكومية المتزايدة واألكثر استراتيجية.
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األمم  بين  العالقات  تعزيز  ضرورة  مختلفة  وثائق  أكدت  وقد 
في  الصادر  األلفية  إعالن  الحكومية، خاصة  غير  والمنظمات  المتحدة 
أيلول/ سبتمبر 2000. كما أكدت الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي 
المجلس  بتعزيز  المتعلق   68/1 العامة  الجمعية  وقرار   2005 لعام 
االقتصادي واالجتماعي مجدًدا التزام الدول األعضاء بإتاحة مزيد من 
الفرص للمنظمات غير الحكومية. وشددت أيًضا خطة التنمية المستدامة 
لعام 2030، التي أقرها مؤتمر قمة التنمية المستدامة في عام 2015، 
على أهمية تنشيط الشراكة العالمية لتنفيذ األهداف اإلنمائية المتفق عليها 

دولًيا.

البوابة  البداية،  منذ  واالجتماعي،  االقتصادي  المجلس  كان  وقد 
المتحدة.  األمم  إلى منظومة  الحكومية  المنظمات غير  لدخول  الرئيسية 
لألمم  الوحيدة  الرئيسية  الهيئة  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  ويظل 
المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية. وفي 
عام 1946، منح المجلس 41 منظمة غير حكومية مركًزا استشارًيا؛ 
وبحلول عام 1992 حصلت أكثر من 700 منظمة غير حكومية على 
المركز االستشاري، وهذا العدد آخذ في االزدياد باطراد منذ ذلك الحين 

ليصل إلى أكثر من 4900 منظمة في عام 2018.
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المجلس االقتصادي واالجتماعي وهيئاته 
الفرعية

المعنية  المركزية  اآللية  هو  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس 
بتنسيق أنشطة منظومة األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة واإلشراف 
على الهيئات الفرعية في الميادين االقتصادية واالجتماعية والبيئية وما 
يتصل بها من ميادين. حيث يقع المجلس في قلب منظومة األمم المتحدة 
لتحقيق تكامل متوازن بين األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة. وهو الهيئة 
الرئيسية المعنية بالتنسيق، واعادة النظر في السياسات، والحوار بشأن 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  قضايا  بشأن  والتوصيات  السياسات، 
الرئيسية  المؤتمرات  المتفق عليها في  الدولية  اإلنمائية  وتنفيذ األهداف 
ومؤتمرات القمة التي تعقدها األمم المتحدة، بما في ذلك أهداف التنمية 

المستدامة. 

عضًوا  دولة   54 من  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  ويتألف 
العامة لفترات متتالية مدتها ثالث سنوات. وتخصص  تنتخبها الجمعية 
المقاعد في المجلس على أساس التمثيل الجغرافي، حيث يخصص 14 
لدول  مقاعد  و6  اآلسيوية،  للدول  مقعًدا  و11  األفريقية،  للدول  مقعًدا 
البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  لدول  مقاعد  و10  الشرقية،  أوروبا 

الكاريبي، و13 مقعًدا لدول أوروبا الغربية والدول األخرى.

ويضطلع المجلس بعمله عن طريق عدة أجزاء واجتماعات تعقد 
المائدة  واجتماعات  التحضيرية  االجتماعات  منها  العام،  مدار  على 
بقرار  وعماًل  المدني.  المجتمع  أعضاء  مع  النقاش  وحلقات  المستديرة 
المجلس االقتصادي  العامة 1/68، جرى تعديل برنامج عمل  الجمعية 
واالجتماعي بحيث يتيح عقد دورة تبدأ في تموز/ يوليه وتنتهي في تموز/ 
يوليه الذي يليه باتباع نهج معتمد قائم على )الموضوع السنوي( لتوجيه 
هيئاته الفرعية في وضع السياسات وتنسيقها. وتشمل الجلسة الموضوعية 
للمجلس، التي تمتد طوال الدورة التي تعقد من تموز/ يوليه إلى تموز/ 

يوليه الذي يليه، ما يلي: 
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gg انعقاد الجزء المتعلق باألنشطة التنفيذية من أجل التنمية  
مباشرة عقب الدورة العادية األولى للمجالس التنفيذية 

لصناديق منظومة األمم المتحدة وبرامجها في أواخر شباط/ 
فبراير وأوائل آذار/ مارس؛ 

gg انعقاد الجزء المتعلق بالشؤون اإلنسانية في حزيران/ يونيو؛  

gg انعقاد الجزء الرفيع المستوى في تموز/ يوليه الذي يشمل  
االجتماع الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني 

بالتنمية المستدامة الذي يستغرق ثالثة ايام؛ 

gg انعقاد االجتماعات المخصصة للتنسيق واإلدارة بانتظام ألداء  
مهام التنسيق واألجزاء العامة؛ 

gg انعقاد الجزء المتعلق بالتكامل في أيار/ مايو؛  

gg انعقاد منتدى شباب غير رسمي في كانون الثاني/ يناير؛  

gg .انعقاد منتدى شراكة غير رسمي في نيسان/ إبريل  

في  الموضوعية  لدوراته  العادية  االجتماعات  المجلس  ويعقد 
نيويورك، ويتناوب عقد الجزء المتعلق بالشؤون اإلنسانية بين نيويورك 

وجنيف. 

الجزء الرفيع المستوى
لدورة  تتويًجا  سنوًيا،  يعقد  الذي  المستوى،  الرفيع  الجزء  يمثل 
العمل السنوية للمجلس االقتصادي واالجتماعي ويدعو مجموعة متنوعة 
من الممثلين رفيعي المستوى من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع 
المدني واألوساط األكاديمية لالنعقاد بغية إجراء حوار بشأن السياسات، 
واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتقديم توصيات بشأنها، 

وغير ذلك من األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولًيا.

هيكالً  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  يضع  عام،  كل  وفي 
ألعماله حول موضوع سنوي ذي أهمية عالمية للتنمية المستدامة. وهذا 
االقتصادي  المجلس  في  الشركاء  مجموعة  على  االهتمام  تركيز  يكفل 
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واالجتماعي وعلى كامل منظومة األمم المتحدة اإلنمائية. وكان موضوع 
دورة المجلس االقتصادي واالجتماعي لعام 2017: القضاء على الفقر 
وتعزيز  المستدامة  التنمية  تشجيع  طريق  عن  وأبعاده  صوره  بجميع 
الفرص والتصدي للتحديات ذات الصلة. وكان موضوعا دورتي عامي 
دعم  المحلي:  المستوى  إلى  العالمي  المستوى  "من  و2019:   2018
السكنية  المراكز  في  التكيف  على  وقادرة  مستدامة  مجتمعات  إقامة 
الحضرية والريفية" و"عالم واحد للجميع: تمكين الناس من بناء مجتمعات 

تنعم بالمساواة والشمول.
االجتماع  عام،  كل  في  أيًضا،  المستوى  الرفيع  الجزء  ويضم 
الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.
ووفًقا لقرار الجمعية العامة 290/67، أصبح المنتدى السياسي الرفيع 
المستوى المعني بالتنمية المستدامة منبر األمم المتحدة الرئيسي للتنمية 
المستوى  الرفيع  السياسي  المنتدى  المجلس  رئيس  يدعو  المستدامة. 
لالنعقاد سنوًيا لمدة ثمانية أيام، تشمل جزًءا وزارًيا مدته ثالثة أيام ُيعقد 
 في إطار الدورة الموضوعية للمجلس. ويجري المنتدى السياسي الرفيع 

السنوية  الوزارية  االستعراضات  إلى  استناًدا  المستوى، 
االلتزامات  متابعة  بشأن  دورية  استعراضات  عنها،  وباالستعاضة 
المتعلقة  تلك  فيها  بما  وتنفيذها،  المستدامة  بالتنمية  المتعلقة  واألهداف 

بسبل التنفيذ، في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

منتديات أخرى
منتدى التعاون اإلنمائي، الذي بدء عمله في عام 2007، مكلف 
بمهمة دعم تنفيذ األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولًيا وتشجيع الحوار 
الرامي إلى إيجاد سبل فعالة لدعم تلك المهمة. وهو مركز التنسيق داخل 
منظومة األمم المتحدة ومنتدى رئيسي إلجراء حوار عالمي واستعراض 
السياسات فيما يتعلق بفعالية التعاون اإلنمائي الدولي واتساقه. ويصدر 
مجال  في  السياسات  بشأن  محددة  وتوجيهات  رئيسية  رسائل  المنتدى 
التعاون اإلنمائي في سياق الخطة العالمية للتنمية المستدامة. حيث ُيعقد 

منتدى التعاون اإلنمائي مرة كل سنتين في نيويورك. 
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عقب المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية الذي عقد في أديس أبابا 
أجل  من  التنمية  بتمويل  معني  سنوي  منتدى  أُنشئ   ،2015 عام 
 .2030 تنفيذ خطة عام  التنمية ووسائل  تمويل  نتائج  تنفيذ  استعراض 
حيث عقد المنتدى الثاني لتمويل التنمية في عام 2017 في نيويورك. 
الدولية  والمنظمات  الدولية  المالية  والمؤسسات  الحكومات  بين  يجمع 
ومنظمات المجتمع المدني وقطاع األعمال والسلطات المحلية. وتستند 
المتابعة  إلى  الحكومات  بين  عليها  المتفق  والتوصيات  االستنتاجات 
الشاملة واستعراض تنفيذ خطة عام 2030 أثناء المنتدى السياسي الرفيع 

المستوى.

بشأن خطة   1/70 قرارها  في  العامة  الجمعية  على طلب  وبناء 
االقتصادي  المجلس  رئيس  يدعو   ،2030 لعام  المستدامة  التنمية 
للعلم  المتعددة  المعنية  الجهات  منتدى  اجتماعات  واالجتماعي 
والتكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية المستدامة لالنعقاد مرة كل سنة 
لمناقشة التعاون في مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار حول مجاالت 
موضعية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وُيعقد المنتدى في أيار/ مايو 
اجتماعات  في  كمساهمة  المناقشات  موجز  وُيستخدم  نيويورك.  في 

المنتدى السياسي الرفيع المستوى.

اجتماعات أخرى
الجزء  أثناء  الوطنية،  الوزارات  من  السياسات  صناع  يتبادل 
إلى  الرامية  االستراتيجيات  ويناقشون  الخبرات  باالندماج،  المتعلق 
االقتصادية   – المستدامة  للتنمية  الثالثة  األبعاد  دمج  في  التقدم  تحقيق 
األعضاء،  الدول  مساهمات  الدورات  وتجمع  والبيئية.  واالجتماعية 
األمم  ومنظمات  واالجتماعي،  االقتصادي  للمجلس  الفرعية  والهيئات 
المتحدة األخرى، والجهات المعنية المتعددة، بما في ذلك المنظمات غير 
الحاسمة ذات  المسائل  التركيز على  بينها، مع  فيما  الحكومية وتتبادلها 
عملي  منحي  ذات  توصيات  الرئيسية  النتائج  وتوفر  العالمية.  األهمية 

للمتابعة.
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لمناقشة  اساسًيا  منبًرا  اإلنسانية  بالشؤون  المتعلق  الجزء  وكان 
األنشطة والمسائل المتصلة بتعزيز تنسيق المساعدة اإلنسانية التي تقدمها 
كبيرة  فرصة  اإلنسانية  بالشؤون  المتعلق  الجزء  ويتيح  المتحدة.  األمم 
للدول األعضاء وكيانات األمم المتحدة والشركاء في المجالين اإلنساني 
لمناقشة  المتضررة  المحلية  والمجتمعات  الخاص  والقطاع  واإلنمائي 

القضايا اإلنسانية الناشئة والملحة.

االقتصادي  المجلس  يعقده  الذي  الشباب،  منتدى  ويجمع 
واالجتماعي بصورة سنوية منذ عام 2012، الشباب في مناقشات بشأن 
للتعبير عن  فريدة  فرصة  للشباب  يوفر  فهو  المستدامة.  التنمية  أهداف 
التنمية  لتحقيق  عمله  يمكنهم  فيما  مًعا  والتفكير  األفكار  وتبادل  آرائهم 

المستدامة.

وفي منتدى الشراكة، يجتمع بعض القادة األكثر تأثيًرا من الحكومة 
بشأن  االبتكارات  أحدث  ويتبادلون  المدني  والمجتمع  الخاص  والقطاع 
الكيفية التي يمكن عن طريقها للشراكات أن تنهض بالتنمية الدولية على 
أفضل وجه. ويوسع المنتدى نطاق األشخاص المنخرطين مع المجلس 
االقتصادي واالجتماعي ويشجع اتخاذ تدابير محددة لمختلف المجموعات 

للعمل مًعا من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

الهيئات الفرعية
االقتصادي  المجلس  مظلة  تحت  الفرعية  الهيئات  من  عدد  هناك 
المجلس  ويضمن  المجلس.  أهداف  تحقيق  على  تساعد  واالجتماعي 
االقتصادي واالجتماعي اتساق السياسات وينسق المهام المتداخلة لجميع 
هيئاته الفرعية. وبمجرد حصول المنظمات غير الحكومية على المركز 
االستشاري، يمكنها المشاركة بنشاط في أعمال الهيئات الفرعية للمجلس 

االقتصادي واالجتماعي. 
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اللجان الفنية التابعة للمجلس االقتصادي
ggلجنة وضع المرأة
ggلجنة التنمية االجتماعية
ggلجنة السكان والتنمية
ggلجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
ggلجنة األدوية المخدرة
ggلجنة العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية
ggاللجنة اإلحصائية
ggمنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات

اللجان اإلقليمية للمجلس االقتصادي
ggاللجنة االقتصادية ألفريقيا
ggاللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ
ggاللجنة االقتصادية ألوروبا
ggاللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
ggاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا

هيئات أخرى
ggالمنتدى الدائم لقضايا السكان األصليين
ggلجان الدورة واللجان الدائمة
ggالخبراء والهيئات المخصصة والهيئات ذات الصلة

لالطالع على قائمة شاملة بالهيئات الفرعية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، يرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني للمجلس 
)www.un.org/ecosoc/en/content/subsidiary-bodies-ecosoc( :االقتصادي واالجتماعي

http://www.un.org/ecosoc/en/content/subsidiary-bodies-ecosoc
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 لجنة 
وضع المرأة

لجنة وضع المرأة هي الهيئة الرئيسية المخصصة لصنع السياسة 
المرأة. وتجتمع  الجنسين وتمكين  بين  ما  بالمساواة  يتعلق  فيما  العالمية 
آذار/  أوائل  فبراير –  أيام عمل )أواخر شباط/   10 لمدة  اللجنة سنوًيا 
بين  ما  المساواة  مجال  في  المحرز  التقدم  لتقييم  نيويورك  في  مارس( 
الجنسين، وتحديد التحديات، ووضع معايير عالمية، وصياغة سياسات 
أنحاء  في جميع  المرأة  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  لتعزيز  ملموسة 

العالم.

والمشاركة النشطة للمنظمات غير الحكومية هي عنصر حاسم في 
المنظمات  وكانت  المرأة.  وضع  لجنة  عمل 
غير الحكومية مؤثرة في تشكيل إطار السياسة 
العالمية الحالي بشأن تمكين المرأة والمساواة 
 — العمل  وطريقة  إعالن   — الجنسين  بين 
دوًرا  تؤدي  المنظمات  تلك  فتئت  وما  بكين. 
والوطنيين  الدوليين  القادة  إخضاع  في  مهًما 
التي تعهدوا بها في  للمساءلة عن االلتزامات 

منهاج العمل..

 لجنة 
التنمية االجتماعية

منذ انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية في كوبنهاغن 
الرئيسية  الهيئة  هي  االجتماعية  التنمية  لجنة  كانت   ،1995 عام  في 
التابعة لألمم المتحدة المسؤولة عن متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل 
كوبنهاغن. وتجتمع اللجنة مرة كل سنة في نيويورك، عادًة ما يكون ذلك 
في شباط/ فبراير. وتتناول اللجنة، في كل عام منذ عام 1995، مواضيع 
قمة  مؤتمر  لنتائج  متابعتها  إطار  في  الرئيسية  االجتماعية  التنمية 
كوبنهاغن. وتنظم اللجنة العمل في سلسلة دورات مدة كل منها عامان، 

تشمل استعراًضا وجزًءا للسياسات.
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 لجنة 
السكان والتنمية

تقدم لجنة السكان والتنمية المساعدة والمشورة للمجلس االقتصادي 
واالجتماعي بشأن القضايا واالتجاهات السكانية، واستراتيجيات السكان 
البلدان  إلى  السكانية  المساعدة  وتقدم  والبرامج،  والسياسات  والتنمية، 

النامية.

وتجتمع لجنة السكان والتنمية سنوًيا، عادًة ما يكون ذلك في بداية 
الدورة  وركزت  معين.  لموضوع  دورة  كل  وُتخصص  ابريل.  نيسان/ 
الهياكل  "تغيير  موضوع  على   2017 عام  في  ُعقدت  التي  األخيرة 

العمرية للسكان والتنمية المستدامة".

 لجنة 
األدوية المخدرة

لجنة المخدرات، التي أُنشئت في عام 1946، هي الهيئة المركزية 
وتحلل  بالمخدرات.  المتصلة  المسائل  في  المتحدة  األمم  سياسة  لتقرير 
اللجنة حالة المخدرات في العالم وتضع مقترحات لتعزيز النظام الدولي 
لمراقبة المخدرات من أجل مكافحة مشكلة المخدرات في جميع أنحاء 

العالم.

وتساعد اللجنة المجلس االقتصادي واالجتماعي في اإلشراف على 
تقدم  كما  بالمخدرات.  المعنية  الدولية  واالتفاقات  االتفاقيات  تطبيق 
المخدرات  بمراقبة  المتعلقة  المسائل  المجلس بشأن جميع  إلى  المشورة 
لفترة ال  اللجنة سنوًيا في جنيف  العقلية وسالئفها. وتجتمع  والمؤثرات 

تتجاوز ثمانية أيام عمل، عادًة ما يكون ذلك في آذار/ مارس.
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 لجنة 
منع الجريمة والعدالة الجنائية

داخل  المركزية  الهيئة  هي  الجنائية  والعدالة  الجريمة  منع  لجنة 
منظومة األمم المتحدة التي توفر التوجيه في مجال السياسات بشأن منع 
الجريمة والعدالة الجنائية. وتضع اللجنة سياسات وتوصيات دولية بشأن 
مسائل العدالة الجنائية، بما في ذلك االتجار باألشخاص والجريمة عبر 

الوطنية وجوانب منع االرهاب.

ومجاالت األولوية المنوطة بها هي:
gg العمل الدولي لمكافحة الجريمة الوطنية وعبر الوطنية، بما في  

ذلك الجريمة المنظمة والجريمة االقتصادية وغسل االموال؛

ggتعزيز دور القانون الجنائي في حماية البيئة؛  

gg منع الجريمة في المناطق الحضرية، بما في ذلك جرائم  
األحداث والعنف؛

gg.تحسين كفاءة وعدالة نظم إدارة شؤون العدالة الجنائية  

gg

وتختار اللجنة جوانب من هذه المواضيع الرئيسية لمناقشتها في 
كل دورة سنوية تعقد في الفترة ما بين نيسان/ إبريل وأيار/ مايو في فيينا.

 لجنة 
العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية

عام  في  أُنشئت  التي  التنمية،  أجل  من  والتكنولوجيا  العلم  لجنة 
االقتصادي  والمجلس  العامة  الجمعية  إلى  المشورة  إلسداء   1992

واالجتماعي، تعمل بوصفها منتدى لما يلي:



13

ggدراسة مسائل العلم والتكنولوجيا واثارها على التنمية؛  

gg النهوض بالتفاهم بشأن سياسات العلوم والتكنولوجيا، ال سيما  
فيما يتعلق بالبلدان النامية؛

gg صياغة توصيات ومبادئ توجيهية بشأن  
مسائل العلم والتكنولوجيا داخل منظومة 

األمم المتحدة.

واحد  أسبوع  لمدة  سنوًيا  اللجنة  وتجتمع 
في جنيف في أيار/ مايو.

اللجنة اإلحصائية 
عام  في  أُنشئت  التي  المتحدة،  لألمم  اإلحصائية  اللجنة  تساعد 

1947، المجلس االقتصادي واالجتماعي فيما يلي:

ggتشجيع تطوير اإلحصاءات الوطنية وتحسين قابليتها للمقارنة؛  

ggتنسيق األعمال اإلحصائية للوكاالت المتخصصة؛  

gg تطوير الخدمات اإلحصائية المركزية لألمانة العامة لألمم  
المتحدة؛

gg إسداء المشورة إلى أجهزة األمم المتحدة بشأن المسائل العامة  
المتصلة بجمع المعلومات اإلحصائية وتحليلها ونشرها؛

gg.زيادة تحسين اإلحصاءات واألساليب اإلحصائية عموًما  

وتجتمع اللجنة سنوًيا في نيويورك لمدة أربعة أيام، في نهاية شباط/ 
فبراير أو في أوائل آذار/ مارس.
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 المنتدى الدائم 
لقضايا السكان األصليين

هيئة  هو  األصليين  السكان  لقضايا  الدائم  المتحدة  األمم  منتدى 
استشارية تابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي ُيناط به والية مناقشة 
واالجتماعية  االقتصادية  بالتنمية  المتصلة  األصليين  السكان  قضايا 

والثقافة والبيئة والتعليم والصحة وحقوق اإلنسان.

ويجتمع المنتدى لمدة 10 أيام كل سنة، عادًة ما يكون ذلك في أيار/ 
مايو في نيويورك. وتركز كل دورة مواضيعها على مسألة محددة. فعلى 
سبيل المثال، كان موضوع الدورة السابعة عشرة التي عقدت في عام 
2017 هو "الذكرى السنوية العاشرة إلعالن األمم المتحدة بشأن حقوق 

السكان األصليين: التدابير المتخذة لتنفيذ اإلعالن".

 منتدى األمم المتحدة 
المعني بالغابات

تتمثل األهداف الرئيسية لمنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات في 
المستدامة وتوطيد  الغابات وحفظها وتنميتها  أنواع  إدارة جميع  تطوير 
االلتزام السياسي الطويل األجل لبلوغ هذه الغاية. وبعد أن كان المنتدى 
ينظم في دورات مدتها سنتان من عام 2007 إلى عام 2017، أصبح 
يعقد حالًيا جلسات سنوية لمدة خمسة أيام في نيويورك. وتقوم كل دورة 

من دورات المنتدى على موضوعه الرئيسي.

لالطالع على مزيد من المعلومات عن الهيئات الفرعية للمجلس 
االقتصادي واالجتماعي، يرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني للمجلس 

االقتصادي واالجتماعي.
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المركز االستشاري لدى المجلس 
االقتصادي واالجتماعي

الوحيدة  الرئيسية  الهيئة  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  ويظل 
لألمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.

ويفيد إطار االعتماد هذا األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 
"العالقة  بشأن   1996/31 القرار  في  جاء  وكما  سواء.  حد  على 

االستشارية بين األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية"،
"... توضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو 
إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء 
التي  المواضيع  في  معين  اختصاص  لها  التي  المنظمات  من 
لتمكين  أخرى،  جهة  ومن  بشأنها،  التشاور  ترتيبات  ستوضع 
المنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية التي تمثل 

عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء آرائها".
—  قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 1996/13، الجزء 

الثاني، الفقرة 20
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وبينما يغتنم المجلس االقتصادي واالجتماعي فرصة االستفادة من 
مشورة المنظمات غير الحكومية القيمة والخبيرة، تتاح للمنظمات غير 
الحكومية بدورها فرصة التعبير عن آرائها والتأثير على عمل المجلس. 
وتتمتع المنظمات غير الحكومية باختصاص محدد وخبرة عملية ومرونة 
ذات أهمية كبيرة لألمم المتحدة. فعلى سبيل المثال، يمكن لمنظمة غير 

حكومية، بعد حصولها على المركز االستشاري، أن:

gg توفر تحليالت مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن  
المسائل؛

ggتعمل بوصفها عامل إنذار مبكر؛  

ggتساعد في رصد االتفاقات الدولية وتنفيذها؛  

ggتساعد في زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة؛  

ggتؤدي دور رئيسي في النهوض بأهداف األمم المتحدة وغاياتها؛  

gg.تساهم بمعلومات أساسية في األحداث التنظيمية  

واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  يتيح  األخرى،  الناحية  ومن 
عالمي  جمهور  أمام  آرائها  إبداء  فرصة  الحكومية  غير  للمنظمات 

والمساهمة في جدول أعماله. 

ويمكن لمنظمة غير حكومية ذات مركز استشاري أن:
gg:ويمكن لمنظمة غير حكومية ذات مركز استشاري أن
ggتدلي ببيانات خطية وشفوية في هذه الفعاليات؛
ggتنظم أحداث جانبية؛
ggتدخل مقار األمم المتحدة؛
gg.تملك فرًصا للتواصل االليكتروني والتأثير

يقدم  ال  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  أن  مالحظة  يرجى 
تمويل أو دعم مالي من أي نوع ألي من المنظمات الشريكة له. 
االقتصادي  المجلس  فعاليات  في  االجتماعي  التواصل  أن  غير 
وقاعدة  اتصاالتها  نطاق  توسيع  للمنظمات  يتيح  واالجتماعي 
معارفها الستكشاف الشراكات الممكنة والمشاريع المشتركة مع 

الجهات المعنية المختلفة.
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تصاريح دخول األمم المتحدة
يمكن لكل منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس 
سنوية  تصاريح  على  للحصول  ممثلين  تعيين  واالجتماعي  االقتصادي 
تمنحهم إمكانية الدخول إلى مقار األمم المتحدة، وهي سارية حتى 31 
حكومية  غير  منظمة  لكل  ويمكن  سنة.  كل  من  ديسمبر  األول/  كانون 
طلب ما يصل إلى 7 تصاريح سنوية كحد أقصى لممثليها في نيويورك 
تلك  ضمن  ومن  فيينا(.  في  تصاريح  و7  جنيف  في  تصاريح  )و7 
التصاريح السبعة، يخصص تصريحين للمسؤول/ المدير التنفيذي وكبير 
الموظفين اإلداريين. وُيرجى مالحظة أنه يجب تسمية المسؤول/ المدير 
أي  على  للموافقة  موقع  كل  في  اإلداريين  الموظفين  كبير  أو  التنفيذي 
طلبات للحصول على تصاريح دخول. إذ أن عدم تسمية واحد منهم على 
األقل من شأنه أن يحجب الموافقة على أي طلب للحصول على تصاريح 
عبر  دخول  تصاريح  على  الحصول  طلبات  جميع  تقديم  يجب  دخول. 
اإلنترنت. كذلك تتوافر تصاريح دخول قصيرة األمد لمدة يوم واحد أو 
لمدة تصل إلى ثالثة أشهر، ُمخصصة ألحداث ُمحددة بما يصل إلى 9 

تصاريح دخول مؤقتة كحد أقصى في كل مرة.

وللتقدم للحصول على تصريح دخول سنوي إلى مقر األمم المتحدة 
في نيويورك، يتعين إتباع الخطوات التالية:

gg أوالً، سجل الدخول إلى صفحة منظمتك في الصفحة الرئيسية
 لفرع المنظمات غير الحكومية 

)http://csonet.org/index.php?menu=14(
gg أسفل عالمة تبويب "المركز االستشاري" انتقل إلى قسم

التسميات الوظيفية"
gg انقر فوق خيار "نيويورك" للتسجيل المسبق للممثلين الذين

ترغب في ترشيحهم.

الدخول،  تصريح  على  للحصول  التأكيدي،  البريد  استالم  بمجرد 
اطبع كٍل من الرسالة الرسمية ونموذج األمان بالنقر على رمز "الطباعة" 
بجوار اسمك وإحضار كال المستندين وصورة بطاقة هوية سارية معك إلى 
مكتب إصدار تصاريح الدخول والهوية التابع لألمم المتحدة، الكائن في 
من  الثانية،  والجادة  األولى  الجادة  بين   East 45th Street  320
الساعة 9:00 صباًحا إلى الساعة 4:00 مساًء، من االثنين إلى الجمعة. 

1   فرع المنظمات غير الحكومية هو جزء من إدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية التابعة لألمانة العامة لألمم المتحدة في نيويورك.

http://csonet.org/index.php?menu=14


19

ويجب أن تبلغ المنظمات غير الحكومية فرع المنظمات غير الحكومية 
عندما ال يصبح أيٍ من ممثليها الُمعينين موظًفا في المنظمة، حتى يتسنى 

االحتفاظ بقائمة ُمحدثة بالممثلين الرسميين دائًما وإصدار تصاريح دخول 
جديدة، حسب االقتضاء.



20



21

المشاركة في األحداث
يمكن للمنظمات غير الحكومية الُمعتمدة لدى المجلس االقتصادي 
سبيل  على  ذلك  في  بما  األحداث،  من  عدد  في  المشاركة  واالجتماعي 
المثال ال الحصر، دورات/ اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي 

ولجانه الفنية وهيئاته الفرعية األخرى.

 ويجوز للمنظمات غير الحكومية في هذه الدورات/ االجتماعات:
ggحضور االجتماعات الرسمية؛
ggتقديم بيانات مكتوبة قبل انعقاد الدورات؛
ggاإلدالء ببيانات شفوية؛
gg االلتقاء بالوفود الحكومية الرسمية وممثلي المنظمات غير

الحكومية األخرى؛
ggتنظيم األحداث الموازية التي ُتعقد أثناء الدورة وحضورها؛
gg المشاركة في المناقشات والحوارات التفاعلية وحلقات النقاش

واالجتماعات غير الرسمية.

كما أن للهيئات المختلفة طرائق مختلفة لمشاركة المنظمات غير 
الحكومية، ولكن من الشائع لها جميًعا أنه ال ُيسمح إال للمنظمات غير 
تتمتع  والتي  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  من  الُمعتمدة  الحكومية 

بسمعة حسنة لديه بالمشاركة في دوراتها.

البيانات الخطية
على  الحصول  ويريد  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  يرغب 
آراء وأفكار واقتراحات خبراء من المجتمع المدني. ولهذا السبب، كثيًرا 
ما ُتدعى المنظمات غير الحكومية إلى تقديم بيانات خطية لتناول مواضيع 
بشأن   1996/31 القرار  وينص  المجلس.  عمل  مجاالت  مختلف  في 

البيانات المكتوبة على ما يلي:
"يجوز للمنظمات ذات المركز االستشاري العام وذات المركز 
بأعمال  تتصل  مكتوبة  بيانات  تقدم  أن  الخاص  االستشاري 
المجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن المواضيع التي تتمتع 
فيها هذه المنظمات بصالحية خاصة. وُيعمم األمين العام لألمم 

المتحدة هذه البيانات على أعضاء المجلس…".
—  قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 1996/31، الجزء 

الرابع، الفقرة 30
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يمكن تقديم البيانات الخطية عبر اإلنترنت عبر الموقع اإللكتروني: 
CSONet. وُيرجى التأكد من قراءة المعلومات بعناية فائقة قبل صياغة 
البيانات وتقديمها نظًرا الحتمالية أن تقتضي بعض األحداث إجراءات 

مختلفة فيما يتعلق بالبيانات الخطية.

االقتصادي  المجلس  إلى  المقدمة  الخطية  بالبيانات  يتعلق  وفيما 
المركز  نوع  على  لتقديمها  المعدة  الكلمات  عدد  يتوقف  واالجتماعي، 
للقرار  ووفًقا  الحكومية.  غير  المنظمة  به  تتمتع  الذي  االستشاري 

1996/31، يقتصر عدد كلمات البيان على ما يلي:

gg :للمنظمات غير الحكومية ذات المركز االستشاري العام 
2,000 كلمة كحد أقصى

gg :للمنظمات غير الحكومية ذات المركز االستشاري الخاص 
500 كلمة كحد اقصى

وال يسمح سوى ببيان خطي واحد لكل منظمة.

وال يجوز للمنظمات المدرجة في قائمة المركز االستشاري تقديم 
رئيس  مع  بالتشاور  ذلك،  إلى  العام  األمين  يدعوها  لم  ما  خطي  بيان 

غير  بالمنظمات  المعنية  لجنته  أو  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس 
الحكومية.

كذلك تستطيع المنظمات غير الحكومية ذات المركز االستشاري 
االقتصادي  المجلس  لجان  إلى  خطية  بيانات  تقديم  الخاص  أو  العام 
واالجتماعي وهيئاته الفرعية، بما في ذلك اللجان الفنية، بشأن المواضيع 
التي تتمتع فيها المنظمات غير الحكومية بمعرفة متخصصة. ويقتصر 

عدد كلمات البيان على ما يلي:

gg :المركز االستشاري العام 
2,000 كلمة كحد أقصى

gg :المركز االستشاري الخاص 
1,500 كلمة كحد أقصى

وال يسمح سوى ببيان خطي واحد لكل منظمة.

لمزيد من المعلومات، ُيرجى الرجوع إلى القرار 1996/31. ترد 
قائمة باللجان الفنية تحتوي على معلومات االتصال في قسم االتصاالت.
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قد تنظر المنظمات غير الحكومية أيًضا في تقديم بيانات مشتركة 
البيانات  تقديم  مع منظمات أخرى. ويمكن عمل ذلك في أسفل صفحة 
تريد  التي  المنظمة  عن  البحث  ويمكنك  المشترك.  التقديم  نافذة  تحت 

المشاركة معها وتحديدها قبل تقديم البيان.

البيانات الشفوية
ذات  المنظمات  تمتلك   ،31/1996 القرار  في  ورد  بما  عماًل 
المركز االستشاري العام أو الخاص خيار تقديم بيان شفوي إلى المجلس. 
ويجب أن تتصل مواضيع البيانات الشفوية بالموضوع السنوي للمجلس 
للسنة المعنية. ويمكن تقديم العروض مباشرًة إلى المجلس أو إلى إحدى 

هيئاته الفرعية. 

 فيما يلي الموضوعان السنويان لدورتي المجلس لعامي
2018 و2019:

gg2019 
عالم واحد للجميع: تمكين الناس من بناء مجتمعات تتمتع 

بالمساواة والشمول للجميع
gg2018 

من المستوى العالمي إلى المستوى المحلي: دعم إقامة 
مجتمعات مستدامة وقادرة على الصمود في المراكز السكنية 

الحضرية والريفية
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وكانت المواضيع السابقة التي تناولتها دورات المجلس:
gg 2017: القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده عن طريق

تشجيع التنمية المستدامة توسيع نطاق الفرص المتاحة 
والتصدي للتحديات ذات الصلة.

gg 2016: تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 2015: االنتقال من
تقديم االلتزامات إلى تحقيق النتائج

gg 2015: إدارة عملية االنتقال من األهداف اإلنمائية لأللفية إلى
أهداف التنمية المستدامة: ما الذي يستلزمه األمر؟

من  لمزيد  الفنية.  اللجان  إلى  شفوية  بيانات  تقديم  أيًضا  ويجوز 
المعلومات، ُيرجى المتابعة مع األمانة المعنية.

الحكومية  غير  المنظمات  الحكومية  غير  المنظمات  فرع  يبلغ 
بالموعد النهائي لتقديم بيانات شفوية إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي. 
ومع  المجلس.  اجتماع  إلى  أعمال  جدول  مشروع  تقديم  إلى  باإلضافة 
ذلك، ُيرجى تذكر أن رئيس المجلس يحدد الترتيبات الزمنية لالجتماع، 
الحكومية ضمان موعًدا محدًدا  المنظمات غير  لفرع  ثم ال يمكن  ومن 
لبيان منظمتكم. وفي نهاية المطاف، يتولى رئيس المجلس مسؤولية اتخاذ 

القرار النهائي بشأن قائمة المتحدثين.

ومنظمتكم مدعوة أيًضا للنظر في مسألة اإلدالء ببيانات مشتركة 
االقتصادي  المجلس  في  األخرى  الحكومية  غير  المنظمات  مع 
قدرتكم ويحسن  النهج سيعزز  أن هذا  إذا رأت منظمتكم  واالجتماعي، 
فرصكم في عرض آراء الخبراء على المجلس االقتصادي واالجتماعي.

االستشاري  المركز  ذات  التالية  الحكومية  غير  المنظمات  أدلت 
ببيانات شفوية خالل الجزء رفيع المستوى لعام 2017 في نيويورك:

gg ،المنظمة الدولية للمتعبدين األخيار )مركز استشاري خاص
)2011

gg ،رابطة إيوس بريمي فيري الدولية )مركز استشاري خاص
)2004

gg ،اللجنة الدولية للسالم والمصالحة )مركز استشاري خاص
)2006

gg ،االتحاد الدولي لرابطات طالب الطب )مركز استشاري خاص
)2003

gg)2016 ،التظاهر للجميع )مركز استشاري خاص
gg)1999 ،رابطة المساعي الحميدة )مركز استشاري عام
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تنظيم فعاليتك الخاصة في األمم المتحدة
كثيًرا ما يتاح للمنظمات غير الحكومية خيار تنظيم حدث جانبي 
االقتصادي  للمجلس  تابعة  فنية  لجنة  تنظمه  رئيسي  بحدث  يتصل 
واالجتماعي. وُيرجى األخذ في االعتبار أنه وفًقا للوائح ذات الصلة، ال 
يمكن استخدام مقار األمم المتحدة إال في االجتماعات أو األحداث التي 
أو  المتحدة  األمم  لدى  مراقبة  بعثة  أو  دائمة  بعثة  رعايتها  في  تشترك 
إدارات أو مكاتب األمانة العامة أو منظمات أو وكاالت تابعة لمنظومة 
األمم المتحدة. فإذا كنتم ترغبون في تنظيم حدث جانبي، عليكم االتصال 
بمنظمي الحدث الخاص في المكتب المعني ومناقشة فكرتكم معهم. وفي 
حالة اختياركم، سيطلب منكم تنسيق الحدث مع ذلك المكتب. فعلى سبيل 
عام،  استشاري  مركز  )ذات  الدولية  أوكسفام  مؤسسة  نظمت  المثال، 
آذار/  في  المرأة  للجنة وضع  والستين  الحادية  الدورة  2002(، خالل 
مارس 2017، حدًثا جانبًيا بالتعاون مع البعثة الدائمة لكوستاريكا لدى 
الرعاية  أعمال  في  المساواة  عدم  أوجه  "معالجة  بشأن  المتحدة  األمم 

لتحقيق التمكين االقتصادي للمرأة". 

طرائق المشاركة في مجلس حقوق اإلنسان
مجلس حقوق اإلنسان هو الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية التابعة 

حقوق  تعزيز  زيادة  عن  والمسؤولة  المتحدة  لألمم 
دولة   47 من  المجلس  ويتألف  وحمايتها.  اإلنسان 
عضًوا، ويجتمع لثالث دورات على األقل كل سنة 

في جنيف. 

حقوق  النتهاكات  التصدي  دوره  ويشمل 
اإلنسان، بما في ذلك االنتهاكات الجسيمة والمنهجية، 

وتعزيز احترام حقوق اإلنسان للجميع، والتنسيق الفعال لحقوق اإلنسان 
وتعميمها داخل منظومة األمم المتحدة.

في  العادية(،  )الدورات  دوراته  من  أي  في  المجلس،  وينظر 
األنشطة التي تجرى في إطارها إجراءاته وآلياته الفرعية المتعلقة بحقوق 
اإلنسان، ويمكن أن ينظم حلقات نقاش وأحداث خاصة لتعزيز الحوار 

والتفاهم المتبادل بشأن مسائل محددة.
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يجوز للمجلس أيًضا، خارج دوراته العادية، عقد دورات استثنائية 
تتصل بمسائل تخص بلدان محددة أو مسائل موضعية.

ورغم عدم تبعية هذه الهيئة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، فإن 
المجلس  لدى  استشاري  بمركز  تتمتع  التي  الحكومية  غير  المنظمات 
لها  ُيسمح  ما  المتحدة هي وحدها  لألمم  التابع  واالجتماعي  االقتصادي 

بالمشاركة في دورات مجلس حقوق اإلنسان بصفة مراقب.

وتستطيع المنظمات غير الحكومية، بصفتها مراقًبا، ضمن جملة 
أمور، أن:

gg تحضر جميع أعمال المجلس وأن تراقبها باستثناء مداوالت
المجلس في إطار إجراءات الشكاوى؛

ggتقدم بيانات خطية إلى مجلس حقوق اإلنسان؛
ggتدلي ببيانات شفوية في مجلس حقوق اإلنسان؛

gg تشارك في االستعراض الدوري الشامل الذي يتضمن
استعراًضا لسجالت حقوق اإلنسان لجميع الدول األعضاء في 

األمم المتحدة البالغ عددها 192 دولًة مرة كل أربع سنوات؛
gg تشارك في المناقشات والحوارات التفاعلية وحلقات النقاش

واالجتماعات غير الرسمية؛
gg تنظم "أحداث موازية" بشأن المسائل ذات الصلة بعمل مجلس

حقوق اإلنسان.

ُترسل المنظمة غير الحكومية ذات المركز استشاري لدى المجلس 
لمجلس حقوق  دورة  في حضور  ترغب  التي  واالجتماعي  االقتصادي 
اإلنسان، طلب للحصول على االعتماد إلى أمانة المجلس في جنيف قبل 

انعقاد الدورة المعنية بوقت كاٍف.

معلومات  اإلنسان  حقوق  لمجلس  اإللكترونية  الصفحة  توفر 
مستفيضة عن مشاركة المنظمات غير الحكومية 

)http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx(.
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عملية تقديم الطلبات
يمكن إقامة عالقات استشارية بين المجلس االقتصادي واالجتماعي 
ومنظمات غير حكومية دولية أو إقليمية أو دون إقليمية أو وطنية أو غير 

ربحية أو عامة أو خيرية.

المركز  على  الحصول  أهلية  لتحديد  الرئيسية  المتطلبات  وتشمل 
أمور  عدة  ضمن  واالجتماعي،  االقتصادي  المجلس  لدى  االستشاري 

أخري، ما يلي:

gg أن يكون عمل المنظمة غير الحكومية متصالً بعمل
المجلس االقتصادي واالجتماعي؛

gg ضرورة امتالك آلية شفافة وديمقراطية التخاذ القرارات
ودستور ُمعتمد ديمقراطًيا؛

ggضرورة امتالك مقر ثابت باإلضافة إلى مسؤول تنفيذي؛
gg أن تكون الجمعية قائمًة لمدة سنتين على األقل ليتسنى لها

تقديم طلب؛

ggأن تتمتع بسلطة التحدث بالنيابة عن أعضائها؛
ggأن تمتلك هيكاًل تمثيلًيا؛
ggضرورة امتالك آليات مناسبة بشأن المساءلة؛
gg أن تقدم إلى اللجنة بيانات مالية، بما في ذلك المساهمات

وغيرها من أشكال الدعم والنفقات، سواء المباشرة أو 
غير المباشرة.

للمجلس  التابعة  الحكومية  غير  بالمنظمات  المعنية  للجنة  ويمكن 
االقتصادي واالجتماعي أن تمنح المنظمات غير الحكومية المنتسبة إلى 
منظمة دولية ذات مركز استشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي 
مركًزا استشارًيا إذا تبين لها أن برنامج عملها يتصل مباشرة بأهداف 

األمم المتحدة وغاياتها.
المركز  على  للحصول  بطلب  تتقدم  التي  للمنظمة  ينبغي 
االستشاري أن تثبت أنها موجودة منذ سنتين على األقل من 

تاريخ استالم األمانة العامة للطلب.
—  قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 1996/31، 

الجزء التاسع، الفقرة 61)ح(
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ست خطوات بسيطة للحصول على مركز استشاري لدى 
المجلس االقتصادي واالجتماعي:

الطلبات في  تقديم  يرد وصف تفصيلي لكل خطوة من خطوات عملية 
الصفحات التالية. وفيما يلي الخطوات المدرجة في عملية تقديم طلبكم 

واستعراض المجلس االقتصادي واالجتماعي وموافقته الالحقين:

إنشاء ملف تعريفي للمنظمة؛. 1

تقديم الطلب اإللكتروني الذي يتضمن استبياًنا ووثائق داعمة؛. 2

لضمان . 3 لطلبكم  األولي  الحكومية  المنظمات غير  فرع  فحص 
اكتمال الطلب؛

المعنية . 4 واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  لجنة  استعراض 
بالمنظمات غير الحكومية لطلبكم في دورتها العادية في كانون 
الثاني/ يناير أو في دورتها المستأنفة في أيار/ مايو من كل عام؛

توصية اللجنة؛. 5

اصدار قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن طلبكم في . 6
نيسان/ أبريل )فيما يتعلق بالطلبات التي تنظرها الدورة العادية( 
الدورة  تنظرها  التي  بالطلبات  يتعلق  )فيما  يوليه  وتموز/ 

المستأنفة( كل عام.

إنشاء ملف تعريفي لمنظمتكم غير الحكومية. 1

الحكومية أ.  المنظمات غير  الرئيسية لفرع  الصفحة  إلى  توجه 
وانقر فوق خيار "التقدم للحصول على مركز استشاري" من 

القائمة الموجودة على اليسار؛

قاعدة ب.  في  تعريفًيا  ملًفا  تمتلك  منظمتكم  كانت  إذا  ما  تحقق 
البيانات بالنقر فوق خيار "انقر هنا إذا لم تكن متأكًدا مما إذا 

كانت منظمتكم تمتلك ملًفا تعريفًيا"؛
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عند التأكد من عدم وجود ملف تعريفي قديم، انقر فوق خيار ج. 
العنوان "تسجيل ملف  تنظيمي" أسفل  "إضافة ملف تعريفي 

تعريفي"؛

انقر فوق "إنشاء ملف تعريفي جديد"؛د. 

جميع ه.  ملء  يجب  الجديدبعناية،  التعريفي  الملف  نموذج  امأل 
البنود التي تحمل عالمة نجمة حمراء )*(، والحقول األخرى 
تسجيل  وتفاصيل  الرئيسي  "الهدف  عنوان  أسفل  اختيارية. 
الدخول"، حدد "طلب الحصول على مركز استشاري" بوصفه 
الملف  تقديم  عدم  من  التأكد  وُيرجى  الرئيسي".  "الهدف 

التعريفي أكثر من مرة. 
بمجرد اتمام هذه الخطوة وموافقة فرع المنظمات غير الحكومية و. 

معلومات  وستتلقون  إخطاركم  سيتم  التعريفي،  ملفك  على 
الحصول على  وبعد  اإللكتروني.  الموقع  إلى  الدخول  تسجيل 
الموافقة، يمكنكم مواصلة تقديم طلب إلكتروني للحصول على 
واالجتماعي.  االقتصادي  المجلس  لدى  استشاري  مركز 
تستغرق  التعريفي  الملف  على  الموافقة  أن  مالحظة  وُيرجى 

بضعة أيام.

تأكد أن عنوان البريد اإللكتروني للمقر الذي تقدمه صالح وأنه نفس 
العنوان الذي تتفقده غالًبا، ألنه سيستخدم لجميع الرسائل المستقبلية 

المتعلقة بطلبكم.
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تقديم طلبكم عبر اإلنترنت. 2

يجب تحميل طلبكم للحصول على مركز استشاري على اإلنترنت بحلول 
1 حزيران/ يونيو من السنة التي تسبق رغبة منظمتكم في نظر اللجنة 
للطلب. ويمكن تقديم الطلب إما باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية، وهما لغتا 

عمل األمم المتحدة. ويتألف الطلب من نموذج إلكتروني ووثائق داعمة 
يجب تحميلها أيًضا كملفات إلكترونية، وهي:

gg نسخة من دستور/ ميثاق المنظمة أو نظامها األساسي/ لوائحها
الداخلية والتعديالت التي تطرأ على تلك الوثائق )عمالً بالفقرة 

10من قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 1996/31(؛

gg نسخة من شهادة التسجيل. ووفًقا للقرار 1996/31، ينبغي
للمنظمة أن تثبت أنها موجودة منذ سنتين على األقل من تاريخ 

استالم األمانة العامة للطلب؛

gg.نسخة من أحدث بيان مالي

كما يجب ترجمة جميع الوثائق المطلوبة الُمقدمة إلى اللغة اإلنجليزية أو 
الفرنسية. 

لتقديم طلبكم:
الحكومية أ.  المنظمات غير  الرئيسية لفرع  الصفحة  إلى  توجه 

وسجل الدخول بالنقر فوق خيار "تسجيل الدخول إلى قاعدة 
بيانات النظام المتكامل لمنظمات المجتمع المدني"؛
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انقر فوق عالمة تبويب "المركز االستشاري"، ثم انتقل لألسفل ب. 
وانقر فوق "تقديم طلب"؛

امأل نموذج الطلب، ال تترك أي حقول فارغة، توخى اإليجاز ج. 
وتحدث مباشرة في صلب الموضوع. احفظ المعلومات كل 20 

دقيقًة على األقل لتجنب فقدها.

نموذجكم، د.  في  صحيح  غير  أو  مفقوًدا  شيًئا  هناك  كان  إذا 
فسيميزه النص األحمر الظاهر على الشاشة. وعندما تتيقن من 

اكتمال نموذجكم، انقر فوق خيار "تقديم".

المذكور ه.  النحو  على  المطلوبة،  الوثائق  تحميل  أيًضا  عليكم 
أعاله. ويمكن عمل ذلك من أسفل عالمة التبويب "المستندات". 

يجب تحميل جميع الوثائق إلكترونًيا، وإال لن يعالج طلبكم.
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قائمة مرجعية بشأن الطلبات:
��دون  سؤال  أي  تترك  ال  األسئلة.  جميع  على  أجب 

إجابة؛ واذا لم ينطبق سؤال ما على منظمتكم، يمكنك 
اإلجابة بعبارة "ال ينطبق".

��كن واضًحا وموجًزا وفي صلب الموضع.

��تذكر تحميل جميع المستندات المطلوبة وتراجمها.

��الممسوحة ضوئًيا  المستندات  تكون  أن  أحرص على 
مقروءة.

��استخدام الحروف العادية، وال تستخدم حروف كبرى 
أو رموز.

��االستبيان  تتضمن  التي  الوثيقة  إلى  الرجوع  ُيرجى 
الخاص بنموذج التقديم والنصائح المتعلقة بكيفية ملء 
غير  المنظمات  فرع  موقع  على  المتاحة  النموذج، 
الحكومية على اإلنترنت، أسفل صفحة "التقدم بطلب 

للحصول على مركز استشاري".

��إذا راودتكم أي أسئلة، فال تترددوا في االتصال بفرع 
بالنقر  المراسلة  نظام  عبر  الحكومية  غير  المنظمات 
الصفحة  في  الموجود  بنا"  "االتصال  رابط  على 

الرئيسية. 
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فحص طلبكم. 3

يتولى فرع المنظمات غير الحكومية التابع إلدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية )األمانة العامة لألمم المتحدة( مسؤولية فحص الطلبات ك 
كخطوة أولية قبل عرضها على لجنة المجلس االقتصادي واالجتماعي 

المعنية بالمنظمات غير الحكومية الستعراضها في دورتها المقبلة.

يخدم فرع المنظمات غير الحكومية اللجنة المعنية بالمنظمات غير 
المشورة  تقديم  بغية  الطلبات  استعراض  عملية  في  ويسهم  الحكومية 
إلى ممثلي منظومة  الحكومية  بالمنظمات غير  يتعلق  فيما  والمعلومات 
المدني. ويتراوح عمل فرع  المتحدة والدول األعضاء والمجتمع  األمم 
المنظمات غير الحكومية ما بين توفير الرقابة على اإلجراءات اإلدارية 
واألمنية بغية تيسير الوصول إلى مرافق األمم المتحدة، وتوفير التدريب 
والمعلومات والمشورة بشأن الجوانب الموضوعية لمساهمة المنظمات 

غير الحكومية في أهداف األمم المتحدة وغاياتها.

وتخصص الفترة ما بين 1 حزيران/ يونيو والدورة التالية للجنة 
غير  المنظمات  فرع  الستعراض  الحكومية  غير  بالمنظمات  المعنية 
الحكومية الطلبات المقدمة. وحين يتلقى الفرع طلبكم، يستعرضه للتحقق 
المنظمات  تقديم  ذلك هو ضمان  من  والغرض  اكتماله ووضوحه.  من 
طلباتها  تكون  حتى  الالزمة  والوثائق  المعلومات  جميع  الحكومية  غير 
جاهزة ألن تستعرضها اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية عندما 

تجتمع في دورتها المقررة المقبلة.

غير  بالمنظمات  المعنية  اللجنة  نظر  بموعد  منظمتكم  وسُتخطر 
الحكومية في طلبكم.

استعراض اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية . 4
لطلبكم

اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية هي هيئة فرعية تابعة للمجلس 
االقتصادي واالجتماعي، وتتألف من 19 دولًة عضًوا منتخبًة على أساس 
الدول  من  أعضاء  خمسة  يلي:  ما  وتشمل  العادل.  الجغرافي  التمثيل 
من  الهادئ؛ عضوان  والمحيط  آسيا  دول  من  أعضاء  أربعة  األفريقية؛ 
ومنطقة  الالتينية  أمريكا  دول  من  أعضاء  أربعة  الشرقية؛  أوروبا  دول 
البحر الكاريبي؛ وأربعة أعضاء من دول أوروبا الغربية والدول األخرى.
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أثناء انعقاد الدورة التي ينظر فيها طلبكم للحصول على المركز 
االستشاري، سيسمح لكم بحضور ممثلين اثنين من منظمتكم في القاعة. 
وقد يتيح حضوركم الفرصة لمنظمتكم للرد على األسئلة التي قد تطرحها 
اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية أو توضيحها. بيد أن حضوركم 
أثناء انعقاد دورات اللجنة ال يضمن دعوة ممثليكم لإلجابة على أسئلة 

اللجنة.

كذلك ُيرجى المالحظة أن حضور ممثلي المنظمات غير الحكومية 
ليس إلزامًيا وال يؤثر على نتيجة طلبكم بأي شكل من األشكال. وترسل 
األسئلة التي يطرحها أعضاء اللجنة إلى عنوان البريد اإللكتروني لمقر 
حسب  اإلجابة  كيفية  حول  بإرشادات  مزوًدا  الحكومية  غير  المنظمة 

الضرورة. 

اإلنترنت  نظاًما على شبكة  الحكومية  المنظمات غير  فرع  يوفر 
ُيمِكن المنظمات من تقديم إجاباتها مباشرًة وبسرعة. وسوف تستعرض 
لجنة  أعضاء  إلى  تحيلها  ثم  النظام  هذا  من  الواردة  اإلجابات  األمانة 

المنظمات غير الحكومية. 

وتوفر هذه العملية طريقُة فعالًة لالتصال باألمانة العامة وأعضاء 
اللجنة طوال مدة استعراض طلبكم خالل دورات اللجنة.

تقديم اللجنة توصيتها. 5

تجتمع اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية مرتين في السنة، مرة في 
طلبات  في  للنظر  مايو،  أيار/  في  أخرى  ومرة  يناير  الثاني/  كانون 
المنظمات غير الحكومية التي تقدم طلًبا للحصول على مركز استشاري.

التي  الحكومية  غير  المنظمات  جميع  إلى  رسمي  إخطار  ُيرسل 
ُتنشر توصيات لجنة  ثم  اللجنة.  اسُتعرضت طلباتها، إلبالغها بتوصية 
المنظمات غير الحكومية في تقرير ُينشر على موقع فرع المنظمات غير 
الحكومية على شبكة اإلنترنت. كما ُتنشر جميع النشرات الصحفية ذات 

الصلة بطلبكم في نفس المكان.
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ُيرجى مالحظة أن التوصيات التي تقدمها اللجنة في كل دورة )في 
عندما  فيها  للبت  المجلس  إلى  ُتحال  مايو(  وأيار/  يناير  الثاني/  كانون 
نيسان/  في  يعقدها  التي  واإلدارة  التنسيق  اجتماعات  إطار  في  يجتمع 
أبريل وتموز/ يوليه من كل عام. ولذلك، فإنه ال ُينظر إلى المنظمة على 
أنها ذات مركز استشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي إال بعد 

اتخاذ المجلس للقرار. 

الثالث  االستشاري  المركز  فئات  بإحدى  التوصية  للجنة  يجوز 
إرجاء طلب  تقرر  أن  أو  القائمة(،  في  اإلدراج  أو  الخاصة  أو  )العامة 
االستعراض إلى الدورة المقبلة في انتظار توضيح أو إجابات. ولذلك، 
األسئلة  على  الحكومية  غير  المنظمات  تجيب  أن  بمكان  األهمية  من 
وطلبات التوضيح فوًرا عندما يطلب منها ذلك. ومن المهم أيًضا إبقاء 
غير  للمنظمة  التعريفي  الملف  في  ُمحّدثة  االتصال  معلومات  جميع 
سيما  ال  المدني،  المجتمع  لمنظمات  المتكامل  النظام  داخل  الحكومية 
إلخطار  الوحيدة  الوسيلة  أنه  حيث  للمقر،  اإللكتروني  البريد  عنوان 

المنظمة غير الحكومية باألسئلة المطروحة.

ُتمنح أنواع المركز االستشاري الثالثة للمنظمات غير الحكومية 
على أساس نوع المنظمة. وتشمل ما يلي:

تمثل  التي  الحكومية  غير  للمنظمات  ُيمنح  العام،  المركز 
قطاعات كبيرة من المجتمعات في عدة بلدان. وُيغطي مجال 
المجلس  أعمال  جدول  في  المدرجة  المسائل  معظم  عملها 
االقتصادي واالجتماعي وهيئاته الفرعية. وغالًبا ما تكون هذه 
المنظمات منظمات غير حكومية دولية كبيرة نسبًيا وراسخة 

ذات نطاق جغرافي واسع.

المركز الخاص، ُيخصص للمنظمات غير الحكومية التي تتمتع 
باختصاص خاص والمعنية بصورة خاصة، فقط في عدد قليل 
االقتصادي  المجلس  يغطيها  التي  النشاط  مجاالت  من 
الحكومية  غير  المنظمات  هذه  تكون  ما  وغالًبا  واالجتماعي. 

أصغر حجًما وتم انشاؤها مؤخرا.

مركز اإلدراج في القائمة، ُيمنح للمنظمات غير الحكومية ذات 
نطاق التركيز الضيق أو الفني، والتي تقدم مساهمات عرضية 
هيئاته  أو  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  لعمل  ومفيدة 

الفرعية.
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اللجنة  توصيات  بمستجدات  اطالع  على  الصحفية  النشرات  ستبقيكم 
يتسنى حضوركم  االقتصادي واالجتماعي عندما ال  المجلس  وقرارات 
المعنية  اللجنة  دورات  حول  الصحفية  النشرات  وتتوافر  الدورات. 
بالمنظمات غير الحكومية على صفحة اللجنة على اإلنترنت تحت عنوان 

"تغطية االجتماعات".

باإلضافة إلى ذلك ، يتم اآلن بث جلسات اللجنة مباشرة على الويب على 
البحث  يمكنك   /http://webtv.un.org المتحدة:  لألمم  التابع  الويب 
الصفحة  يمين  أعلى  البحث  مربع  في  السابقة  الجلسات  سجالت  عن 
باستخدام مصطلحات البحث "لجنة على المنظمات غير الحكومية "، أو 
انتقل ألسفل إلى الصور المصغرة" مباشر اآلن "وحدد الفيديو المباشر 

للجلسة.

قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي النهائي. 6

تخضع العالقة االستشارية مع المجلس االقتصادي واالجتماعي للمبادئ 
الواردة في القرار 31/1996.

القرار  اتخاذ  مسؤولية  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  ويتولى 
النهائي، وهي الخطوة األخيرة في عملية تقديم الطلبات. وينظر المجلس 
في توصيات اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية من دوراتها العادية 
والمستأنفة خالل اجتماعاته للتنسيق واإلدارة المنعقدة في نيسان/ أبريل 
وتموز/ يوليه، على التوالي. وال تمنح المنظمة غير الحكومية المركز 
بهذا  قراًرا  االقتصادي واالجتماعي  المجلس  اتخاذ  بعد  إال  االستشاري 

الشأن، عندئذ يرسل المجلس خطاًبا إلى المنظمة غير الحكومية.
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التقارير المقدمة كل أربع سنوات 
المركز  العام وذات  المركز االستشاري  المنظمات ذات  ُتقدم 
االستشاري الخاص إلى اللجنة، عن طريق األمين العام، كل 
أربع سنوات تقريًرا موجًزا عن أنشطتها، وبالتحديد عن الدعم 

الذي قدمته ألعمال األمم المتحدة.
—  قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 1996/31، الجزء 

التاسع، الفقرة 61)ج(

المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعمل األمم المتحدة 
هي إحدى األغراض الرئيسية لمنح المركز االستشاري للمنظمات غير 

الحكومية. 

بمجرد حصول منظمة غير حكومية على مركز استشاري، ترصد 
لجنة المجلس االقتصادي واالجتماعي المعنية بالمنظمات غير الحكومية 
االقتصادي  المجلس  عمل  في  الحكومية  غير  المنظمات  مساهمات 
ذات  الحكومية  غير  للمنظمات  الرئيسية  المتطلبات  ومن  واالجتماعي. 
المركز االستشاري هو تقديم تقرير إلى اللجنة، عن طريق فرع المنظمات 

غير الحكومية، كل أربع سنوات يتضمن وصًفا موجًزا ألنشطة المنظمة، 
وُيبرز بوجه خاص مساهمتها في عمل األمم المتحدة، بما في ذلك أهداف 

التنمية المستدامة وغيرها من األهداف المتفق عليها دولًيا.

قرار  نص  الشرط،  بهذا  الصارم  التقيد  ضرورة  على  وللتأكيد 
المجلس االقتصادي واالجتماعي 4/2008 على تدابير اتخذها المجلس 
لتعليق العمل بالمركز االستشاري للمنظمات التي ال تقدم تقاريرها في 

الوقت المحدد، وسحبه في وقت الحق.

يمكن االطالع على المبادئ التوجيهية حول صياغة التقرير الذي 
ُيقدم كل أربع سنوات ومحتواه في موقع فرع المنظمات غير الحكومية 
على اإلنترنت )http://csonet.org(. ولتقديم التقرير، ُيرجى اتباع 

الخطوات التالية:

gg انتقل إلى الصفحة الرئيسية لفرع المنظمات غير الحكومية
وسجل الدخول بالنقر على خيار "تسجيل الدخول إلى قاعدة 

بيانات النظام المتكامل لمنظمات المجتمع المدني" 
gg استخدم معلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور الخاصة

بمنظمتكم لالتصال بالملف التعريفي لمنظمتكم.
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gg بعد ذلك، ضع مؤشر الفأرة فوق عالمة تبويب "المركز
االستشاري"، ثم انقر فوق "التقارير المقدمة كل أربع سنوات" 

من القائمة المنسدلة.
gg ستمكنكم هذه الصفحة من مشاهدة تقاريركم الُمقدمة عن الفترات

السابقة فضالً عن التقارير الواجب تقديمها.
gg ."لتقديم تقرير جديد، انقر فوق خيار ارسال "ارسال تقرير

وسوف تظهر شاشة تحتوي على ثمانية حقول نصية يجب 
استكمالها. وسيتعين عليكم ملء جميع الحقول الستكمال تقريركم. 

gg بمجرد إكمال نموذج التقرير اإللكتروني على نحو مرٍض، يتعين
حفظه بالنقر فوق زر "حفظ" الموجود أسفل الصفحة ثم انقر فوق 

زر "ارسال". 

أشهر من  قبل ستة  الحكومية،  المنظمات غير  فرع  لكم  سُيرسل 
الموعد المحدد لتقديم تقريركم الرباعي السنوات، رسالة تذكير ُيخطركم 
فيها بالموعد المتوقع لتقديم تقريركم، باإلضافة إلى عقوبات عدم تقديم 

التقرير في غضون الموعد النهائي.

بتسجيل  منظمتكم  اتصال  معلومات  تحديث  من  التأكد  ُيرجى 
تبويب  عالمة  أسفل  االتصال  معلومات  وتحديث  حسابكم  إلى  الدخول 

الملف التعريفي.

ما هي عواقب عدم تقديم التقرير؟
حدد المجلس االقتصادي واالجتماعي في قراره 2008/4، تحت 
أربع  كل  التقارير  بتقديم  المتعلقة  اإلجراءات  لتحسين  "تدابير  عنوان 
حكومية  غير  منظمة  تقدم  لم  إذا  اتخاذها  يمكن  محددة  تدابير  سنوات" 

تقريًرا في الوقت المحدد. وتلك التدابير هي كالتالي:

gg بعد شهر واحد من الموعد المحدد لتقديم التقرير، يرسل لكم فرع
المنظمات غير الحكومية إخطاًرا مطالًبا إياكم بتقديم التقرير 

المتأخر بحلول 1 كانون الثاني/ يناير من السنة التالية.



gg /إذا لم يرد التقرير بحلول اليوم األول من شهر كانون الثاني
يناير، يبعث فرع المنظمات غير الحكومية برسالة نهائية طالًبا 
تقديم التقرير بحلول أول يوم من شهر أيار/ مايو. وإذا لم يرد 
التقرير بحلول ذلك التاريخ، توصي اللجنة المعنية بالمنظمات 
غير الحكومية بتعليق المركز االستشاري لمنظمتكم فوًرا لمدة 

سنة واحدة.
gg إذا قرر المجلس تعليق مركزكم االستشاري، فسيتم إخطاركم

ومطالبتكم بتقديم تقرير االربع سنوات بحلول اليوم األول من 
شهر أيار/ مايو من السنة التالية.

gg وإذا لم ُيقدم التقرير إلى فرع المنظمات غير الحكومية في
غضون تلك الفترة، توصي لجنة المجلس االقتصادي 

واالجتماعي المعنية بالمنظمات غير الحكومية بسحب المركز 
االستشاري.
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معلومات االتصال وروابط مفيدة
 فرع المنظمات غير الحكومية

 مكتب الدعم الحكومي الدولي والتنسيق من أجل التنمية المستدامة
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة

األمانة العامة لألمم المتحدة  العنوان: 
405 E 42nd Street  

S-2540, New York, NY 10017, USA  

1-212-963-8652  هاتف: 
1-212-963-9248 فاكس: 

 إلرسال رسالة إلى فرع المنظمات غير الحكومية: 
انقر فوق رابط "االتصال بنا" الموجود في الصفحة الرئيسية.

http://csonet.org الموقع اإللكتروني: 
 الروابط:  »
« 

« 

« 

«

http://csonet.org :شبكة المجتمع المدني
 طلبات الحصول على مركز استشاري: 

http://csonet.org/index.php?menu=83
 التقارير المقدمة كل أربع سنوات: 

http://csonet.org/index.php?menu=85 
 تصاريح دخول األمم المتحدة:

http://csonet.org/index.php?menu=86
 قاعدة بيانات المجتمع المدني:

http://esango.un.org/civilsociety/newLogin.do

http://csonet.org
http://csonet.org/index.php?menu=83
http://csonet.org/index.php?menu=85
http://csonet.org/index.php?menu=86
http://esango.un.org/civilsociety/newLogin.do


46

لجنة المجلس االقتصادي واالجتماعي المعنية بالمنظمات غير الحكومية
األمانة العامة لألمم المتحدة    العنوان: 

405 E 42nd Street  
S-2540, New York, NY 10017, USA  

1-212-963-8652 هاتف:  
1-212-963-9248 فاكس: 

إلرسال رسالة إلى اللجنة: انقر فوق رابط "االتصال بنا" الموجود في الصفحة 
الرئيسية لفرع المنظمات غير الحكومية )انظر أعاله(.

http://csonet.org/index.php?menu=80 الموقع اإللكتروني:  

لجنة وضع المرأة
هيئة األمم المتحدة للمرأة  العنوان: 

220 East 42nd street  
New York, NY 10017, USA  

1-646-781-4400 هاتف: 
1-646-781-4444 فاكس: 

 إلرسال رسالة إلى لجنة وضع المرأة: 
انقر فوق رابط "االتصال بنا" الموجود في الصفحة الرئيسية.

 الموقع اإللكتروني:  »
« 

« 

«

www.unwomen.org/en
http://www.unwomen.org/en/csw

)الصفحة الرئيسية للجنة وضع المرأة(
http://www.unwomen.org/en/csw/

 ngo-participation
)مشاركة المنظمات غير الحكومية(

لجنة التنمية االجتماعية
شعبة السياسات االجتماعية والتنمية  العنوان: 

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  
األمانة العامة لألمم المتحدة   

405 E 42nd Street, 29th floor   
 New York, NY 10017, USA    

social@un.org البريد اإللكتروني: 
 إلرسال رسالة إلى لجنة التنمية االجتماعية: 

انقر فوق رابط "االتصال بنا" الموجود في الصفحة الرئيسية.
 الموقع اإللكتروني:  »

«

 https://www.un.org/development/ desa/
dspd/ united-nations-commission-for- 
social-development- csocd-social-policy- 
and-development-division.html 

)الصفحة الرئيسية للجنة التنمية االجتماعية(
 https://www.un.org/development/desa/
  civil-society/ )مشاركة المنظمات غير الحكومية(

منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات
 2 United Nations Plaza Room DC2-2301 العنوان: 

New York, NY 10017, USA  
 1-212-963-3401 هاتف: 
1-917-367-3186 فاكس:  

unff@un.org البريد اإللكتروني: 
http://www.un.org/esa/forests/index.html الموقع اإللكتروني:  

http://csonet.org/index.php?menu=80
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المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية
شعبة السياسات االجتماعية والتنمية العنوان: 

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية    
S-2954 ،األمانة العامة لألمم المتحدة     

E 42nd Street 405  
 New York, NY 10017, USA    

1-917-367-5100 هاتف: 
1-917-367-5102 فاكس:  

indigenous_un@un.org البريد اإللكتروني: 
https://www.un.org/development/desa/   :الموقع اإللكتروني

 indigenouspeoples/

لجنة السكان والتنمية
شعبة السكان باألمم المتحدة  العنوان: 

 2 United Nations Plaza Rm. DC2-1950    
New York, NY 10017 USA    

1-212-963-3029 هاتف: 
 1-212-963-2147 فاكس: 

population@un.org البريد اإللكتروني: 
http://www.un.org/en/development/desa/   :الموقع اإللكتروني

population/commission/index.shtml

لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
فريق المجتمع المدني العنوان: 

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،    
المركز الدولي بفيينا   

P.O. Box 500, Room D1474 A-1400   
Vienna, Austria  

 فاكس:   مكتب األمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة( مكتب فيينا: 
43 )1( 26060-76955

ngo.unit@unodc.org )فريق المجتمع المدني( البريد اإللكتروني: 
http://www.unodc.org/unodc/en/  :الموقع اإللكتروني

 commissions/CCPCJ/

لجنة األدوية المخدرة
فريق المجتمع المدني العنوان: 

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات    
والجريمة، المركز الدولي بفيينا   

P.O. Box 500, Room D1474 A-1400   
Vienna, Austria  

 76955-UNODC( Vienna Office: 43 )1( 26060( فاكس: 
ngo.unit@unodc.org )Civil society team( البريد اإللكتروني: 

http://www.unodc.org/unodc/en/  :الموقع اإللكتروني
commissions/CND/

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/
http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/index.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/index.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/index.shtml
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/
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لجنة العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية
Palais des Nations, 8-14  العنوان: 

Av. de la Paix   
1211 Geneva 10, Switzerland  

 )UNCTAD( هاتف:   مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
41-22-917-1234

 )UNCTAD( فاكس:  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
41-22-917-0057

http://unctad.org/en/Pages/CSTD.aspx الموقع اإللكتروني: 

اللجنة اإلحصائية
 2 United Nations Plaza  :العنوان

Room DC2-1612, New York, NY 10017, USA  
1-212-963-4297 هاتف: 
1-212-963-4569 فاكس: 

statcom@un.org البريد اإللكتروني: 
http://unstats.un.org/unsd/statcom/  :الموقع اإللكتروني

commission.htm

مجلس حقوق اإلنسان
مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان  العنوان: 

Palais Wilson    
52 rue des Pâquis  

 CH-1201 Geneva, Switzerland  

9656 917 22 41+ )مسؤول اتصال المنظمات غير الحكومية(  هاتف: 

civilsociety@ohchr.org   :البريد اإللكتروني
 الموقع اإللكتروني:  »

«

 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/
Pages/HRCIndex.aspx
 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/
Pages/NgoNhriInfo.aspx 

)مشاركة المنظمات غير الحكومية(

http://unctad.org/en/Pages/CSTD.aspx
http://unstats.un.org/unsd/statcom/commission.htm
http://unstats.un.org/unsd/statcom/commission.htm
http://unstats.un.org/unsd/statcom/commission.htm
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 العمل 
مع 

للحصول على مركز 
استشاري

دليل المنظمات غير الحكومية

ما هو المركز االستشاري؟
 المركز االستشاري هو إطار اعتماد ُيفيد كٍل من األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على السواء.

وكما جاء في القرار 1996/31: ُتوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من 
خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى، لتمكين المنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية 

والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء آرائها”. — قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 1996/31، الجزء الثاني، الفقرة 20

المجلس االقتصادي واالجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق األعمال االقتصادية واالجتماعية والبيئية وما يتصل بها من أعمال الوكاالت المتخصصة 
األربعة عشرة التابعة لألمم المتحدة واللجان الفنية واللجان اإلقليمية الخمس. وهو بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

الدولية، وصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول األعضاء ومنظومة األمم المتحدة.

يتيح المجلس االقتصادي واالجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله. ويمكن لمنظمة غير 
حكومية ذات مركز استشاري:

«   حضور المؤتمرات واألحداث الدولية؛
«  اإلدالء ببيانات خطية وشفوية في تلك األحداث؛

«  تنظيم أحداث جانبية؛
«   دخول مقار األمم المتحدة؛

«   امتالك فرص للتواصل االليكتروني والتأثير. 

 ما هو المجلس االقتصادي واالجتماعي؟

لماذا ترغب منظمة غير حكومية في الحصول على المركز االستشاري؟

األمم المتحدة

المجلس االقتصادي
واالجتماعي




