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

  جملس التنمية الصناعية
  الثامنة والثالثونالدورة 

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ٢٤فيينا، 
  املؤقت من جدول األعمال ١٠البند 

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

      ول على مركز استشاريطلب مقدَّم من منظمة غري حكومية للحص    
      مذكّرة من املدير العام    

 وهـي  )١(،)ISEKI-Food Association(تتضّمن هـذه الوثيقـة معلومـات عـن رابطـة إيـسيكي الغذائيـة         
 .مت بطلب للحصول على مركز استشاري لدى اليونيدوقدَّمنظمة غري حكومية َت

    
توجيهيــة لعالقــة اليونيــدو ال ئبــاداليونيــدو واملمــن دســتور ) ب (١-١٩ للمــادةوفقــا   -١
 رقــّرامل(احلكوميــة وســائر املنظمــات احلكوميــة وغــري الدوليــة واملنظمــات احلكوميــة املنظمــات ب
م علـى أعـضاء     ُتعمَّ،   من مرفق تلك املبادئ التوجيهية     ١٧الفقرة  وخصوصا   ،)٤١-م/١-ع م

ــةإيــسيكي الاجمللــس، يف مرفــق هــذه الوثيقــة، معلومــات عــن رابطــة    ي منظمــة غــري ، وهــغذائي
───────────────── 

  )1(  ISEKI-Food: Integrating Food Science and Engineering Knowledge Into the Food Chain)  رابطة إيسيكي
  ).غذائية يف السلسلة الغذائيةإدماج احلصيلة املعرفية لعلم األغذية واهلندسة ال: الغذائية
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وتوجد لدى األمانـة معلومـات      . حكومية تلتمس احلصول على مركز استشاري لدى اليونيدو       
  . املنظمة غري احلكوميةهذهأكثر تفصيال عن 

 مـن مرفـق املبـادئ التوجيهيـة علـى أن يـضع اجمللـس قواعـد إجرائيـة          ١٧وتنص الفقرة     -٢
ــات املقدّ   ــتعراض الطلب ــبة الس ــري ا   مناس ــات غ ــن املنظم ــة م ــز    م ــى مرك ــة للحــصول عل حلكومي

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

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

ــة  رابطــة    ــسيكي الغذائي ــربح، أســستها  إي ــي ال ــة ال تبتغ ــام منظم ــا ٢٠٠٥ يف ع ، يف فيين
مؤسسات جامعية ومؤسـسات حبثيـة وشـركات ورابطـات هلـا عالقـة باألغذيـة بغـرض                بالنمسا،  

علــق ميــع أصــحاب املــصلحة املعنــيني بسلــسلة اإلمــدادات الغذائيــة فيمــا يت إقامــة شــبكة رائــدة جل
  .بالتعليم والتشريعات واالتصاالت

وترمي الرابطة إىل توطيد شبكة مـن اجلامعـات واملؤسـسات البحثيـة والـشركات املعنيـة             
ة الغذائيــة، والعمــل صــوب ضــمان جــودة الدراســات املتعلقــة باألغذيــة، وتعزيــز أوجــه  لبالسلــس

والـصناعة، وتكـوين مجاعـة افتراضـية مـن اخلـرباء يف جمـال         التـدريس /آزر بني البحوث والتعليمالت
  .األغذية، وحفز وضع مشاريع مشتركة والتعاون يف تنفيذ معايري للنوعية يف السلسلة الغذائية

    
    النظام األساسي    

  متاح  
    

    هيكل اهليئات التشريعية واإلدارة    
  اجلمعية العامة  •  
  جملس الرابطة  •  
  األمانة العامة  •  
  اللجنة االستشارية  •  
  قيادات األفرقة واملمثلون الوطنيون  •  

    
     بعمل اليونيدوذات الصلةاألنشطة     

إقامة صالت حملية بني اجلامعات واملؤسسات البحثية واملنظمات والـشركات            )أ(  
  الغذائية يف شىت البلدان؛اإلمدادات املعنية بسلسلة 

  امج تدريبية؛مشاريع وبريم وإعداد تنظ  )ب(  
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ة مـن قواعـد بيانـات اخلـرباء وأصـحاب           توفري معلومات عن البحـوث مـستمدّ        )ج(  
  املصلحة؛
التـــرويج لنقـــل املعـــارف والتكنولوجيـــا وتيـــسريه، وإجـــراء الدراســـات عـــن     )د(  

  .مواضيع خمتارة
    

    سائر املنظمات احلكومية الدوليةباألمم املتحدة و بالعالقات    
شارك الرابطة حاليا يف مشروعني لالحتاد األورويب يف جمال الصناعة التجهيزية الغذائيـة             ت  

  .وعلم األغذية والتكنولوجيا الغذائية
    

    العالقات باملنظمات غري احلكومية    
  .ال ينطبق  

    
    العضوية    

 بلـدا   ٢٩مـن الـشركات مـن        عضوا   ١٧ عضوا من األفراد و    ١٣٤تضم الرابطة حاليا      
  . بلدا غري أورويب١٩ وأوروبيا

    
    عنوان املقر الرئيسي    

C/o Department of Food Science and Technology 
Muthgasse 18 
1190 Vienna 
Austria 

 6294 47654 (1)-43+ :اهلاتف
 6289 47654 (1)-43+ :الفاكس

  office@iseki-food.net :الربيد اإللكتروين
 /https://www.iseki-food.net: املوقع اإللكتروين

  :اليونيدواالتصال بل املسؤول عن املمثّ
 األمني العام، )Gerhard Schleining(  غريهارد شالينينغالسيد

 
 


