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

  جملس التنمية الصناعية  
   والثالثونالتاسعةالدورة 

  ٢٠١١يونيه /حزيران ٢٤- ٢٢فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

  املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية 
  احلكومية غري واملنظمات احلكومية و
     وغريها من املنظمات

      ى مركز استشاريطلب مقدَّم من منظمة غري حكومية للحصول عل    
      مذكّرة من املدير العام    

تتضّمن هذه الوثيقة معلومات عن منظمة العالقات االقتصادية الدوليـة، وهـي منظمـة               
 .غري حكومية تقّدمت بطلب للحصول على مركز استشاري لدى اليونيدو

    
ــا   -١ ــدو واملمــن دســتور  ) ب (١-١٩ للمــادةوفق ــاداليوني ــة اليو ال ئب ــة لعالق ــدو توجيهي ني
ــة املنظمــات ب ــة واملنظمــات احلكومي ــة وغــري الدولي ــة وســائر املنظمــات  احلكومي    رقــّرامل(احلكومي
م علـى أعـضاء   ُتعمَّـ ،  من مرفـق تلـك املبـادئ التوجيهيـة    ١٧الفقرة  وخصوصا   ،)٤١-م/١-ع م

  عن منظمة العالقات االقتـصادية الدوليـة، وهـي منظمـةٌ          اجمللس، يف مرفق هذه الوثيقة، معلوماتٌ     
 أوىف  ولدى األمانة معلوماتٌ  . غري حكومية تلتمس احلصول على مركز استشاري لدى اليونيدو        

  .عن هذه املنظمة غري احلكومية
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 مــن مرفــق املبــادئ التوجيهيــة علــى أن يــضع اجمللــس قواعــد إجرائيــة  ١٧ الفقــرة وتــنصُّ  -٢
. ى مركز استشاري  مة من املنظمات غري احلكومية للحصول عل      مناسبة الستعراض الطلبات املقدّ   

سابقة الـ دورات  الـ يف  املرعيـة    املمارسـة بـع   ، أن يتَّ  سريعه، بغيـة تـسهيل عملـه وتـ         اجمللس يودّ  ولعلّ
 عنـها   الـواردة واملعلومـات   ة  املنظمهذه  م من    أن يستعرض الطلب املقدَّ     اجمللس فيطلب إىل مكتب  

  .أثناء دورته احلاليةم توصياته إىل اجمللس كي ينظر فيها يف مرفق هذه الوثيقة، وأن يقدِّ
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    املرفق
    منظمة العالقات االقتصادية الدولية    

    اخللفية التارخيية  
   على ١٩٤٧ يف فيينا، النمسا، يف عام العالقات االقتصادية الدوليةأُنشئت منظمة    

 كل فرد منها بفكرة التكامل واليت يلتزُميد فريق من الشخصيات املنتمية إىل بلدان خمتلفة 
انت ُتعرف يف األصل باسم معهد الدانوب األورويب ك ، اليت هذه املنظمةتطّورتمث . يباألورو

)Danube European Institute( ، لتصبح منربا إلقامة وتوسيع العالقات االقتصادية والتجارية
 يف عام نشأت املنظمةُنشئ اجمللس الدويل، مث أَ، أ١٩٧٠ُففي عام . العابرة لكل احلدود

  مبتكراً العاملية املتحدة لتكون منرباً، األكادمييةَجمموعة أنشطتها استكمال لمن أج، ٢٠٠٤
 من  واحلكومات من جهةيعمل على ترويج نقل التكنولوجيا بني اجملتمعني العلمي والتجاري

  .جهة أخرى
  
    النظام األساسي  

  متاح  
  
    هيكل اهليئات التشريعية واإلدارة  
  جملس رئاسي  •   
  جملس دويل  •   
  جلنة تنفيذية  •   
  جملس إدارة  •   
    أمانة عامة  •   
     بعمل اليونيدواملتصلةاألنشطة   
م منظمة العالقات االقتصادية الدولية الدعم يف جمال العالقات الدولية والعمليات ُتقدِّ   

االقتصادية وتعمل مبثابة منرب رئيسي إلقامة الشراكات، وخصوصا املتعلّق منها بالصناعة 
وهي على أمت استعداد للمسامهة واملساعدة الفّعالة يف إقامة شراكات . والتجارة والطاقة والبيئة

صاحل قطاع األعمال التجارية ليتفاعل مع املؤسسات واملنظمات الدولية كاألمم جديدة ل
 لشركائها يف إجياد الربامج واملشاريع اليت  املساعدةَم هذه املنظمةُوُتقدِّ. املتحدة على سبيل املثال

قد حتظى باهتمامها كما متّول املصادر ضمن شبكتها، وتوفّر أدوات معرفية وخربة فنية يف 
 املنظمة بدورها خدمات يف جمال العالقات م أمانةُوتقدِّ. مية التجارية والعمليات االقتصاديةالتن

  .OIER News وGlobal Panoramaالعامة واملعلومات اإلعالمية من خالل جملتيها 
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  :ل أولوياهتا االستراتيجية الرئيسية يف ما يليوتتمثَّ   
بني قطاع األعمال التجارية تيسري التعاون والبحث عن فرص التعاون   )أ(   

  واحلكومات واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية؛
  ؛وضع أدوات وآليات عملية إلقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص  )ب(   
توفري اخلربة الفنية يف التفاعل بني األعضاء احلاليني والشركاء اجلدد وترويج   )ج(   

الستراتيجي بالشركاء اجلدد احملتملني، وخصوصا يف أفريقيا هذا التفاعل بتعزيز االتصال ا
  .وآسيا الوسطى والبلدان العربية والصني وأمريكا الالتينية

  
    سائر املنظمات احلكومية الدوليةبالعالقات باألمم املتحدة و  

مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة ولدى االحتاد   
  .األورويب

  
    العالقات باملنظمات غري احلكومية  
أقامت عرب السنني عالقات تعاونية مع نادي روما ومع معهد ستانفورد لألحباث يف    

والية كاليفورنيا، كما أقامت عالقات تعاونية مع منظمات اقتصادية دولية وغرف جتارية 
  .وصناعية يف عدد كبري من البلدان

  
    العضوية  
ع مبركز املراقب الدائم يف األمم ني لدول أعضاء أو دول تتمّتف عضويتها من ممثلتتألّ   

املتحدة واملنظمات املنتسبة إليها، ومن خرباء يف قطاع األعمال التجارية ويف الشؤون املالية 
  .والسياسية والثقافية واإلعالمية

  
  عنوان املقر الرئيسي  

  
 Am Stadtpark 9 
 1030 Vienna 
 Austria 

  3344 71707 (1)-43+: اهلاتف
  1656 71707 (1)-43+: الفاكس

  info@oier.eu: الربيد اإللكتروين
  :املمثّل املسؤول عن االتصال باليونيدو

   ، رئيس اجمللس الدويلGünther A. Granserالسيد 


