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 االجتماعات. إىلإحضار نسخهم من الوثائق م بيرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، ذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. بع من ه، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية
  الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠١٥يونيه /حزيران ٢٥- ٢٣ فيينا،
  من جدول األعمال املؤقَّت ١١ البند

 املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية 
 واملنظمات احلكومية وغري احلكومية 

 وغريها من املنظمات
      

      معلومات عن منظمتني حكوميتني دوليتني    
      مذكِّرة من املدير العام    

م هذه املذكرة معلومات عن منظمتني حكوميتني دوليتني، مها اللجنـة االقتصـادية   تقدِّ  
ــد       ــهما يف عق ــا عــن رغبت ــة اآلســيوية واملصــرف األورويب لالســتثمار، أعربت ــة األوروبي للمنطق

  .عالقة مناسبني مع اليونيدو ْياتفاقَ
    
 ٤١- م/١- ره م علتوجيهية الصادرة عن املؤمتر العـام يف مقـرَّ  من املبادئ ا ٨عمالً بالفقرة   -١

م هـذه الوثيقـة يف مرفقهـا معلومـات عـن منظمـتني مهـا اللجنـة         بشأن عقد اتفاقـات العالقـة، تقـدِّ   
االقتصادية للمنطقة األوروبية اآلسـيوية واملصـرف األورويب لالسـتثمار، أعربتـا عـن رغبتـهما يف       

  .ع اليونيدوعالقة مناسبني م ْيعقد اتفاقَ
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    اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه    
  ر املـؤمتر العـام   مـن مرفـق مقـرَّ    ٩أن يـأذن للمـدير العـام، وفقـا للفقـرة       اجمللس يودُّ لعلَّ  -٢
عالقــة مناســبني مــع اللجنــة االقتصــادية للمنطقــة األوروبيــة        ْي، بــإبرام اتفــاقَ ٤١-/م١-ع م

  إىل املعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة. تناداًاآلسيوية واملصرف األورويب لالستثمار، اس
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      املرفق
    اللجنة االقتصادية للمنطقة األوروبية اآلسيوية    
    اخللفية التارخيية    

 ٢٠١٢شــباط/فرباير  ٢أنشــئت اللجنــة االقتصــادية للمنطقــة األوروبيــة اآلســيوية (اللجنــة) يف  
قتصـــادي للمنطقـــة األوروبيـــة اآلســـيوية بصـــفة هيئـــة تنظيميـــة فـــوق وطنيـــة تابعـــة لالحتـــاد اال

(االحتاد). وجمال تركيز أنشطة اللجنـة هـو مصـاحل جمتمـع املنطقـة األوروبيـة اآلسـيوية، باعتبـار         
اللجنـة   مصاحل وطنية على مصاحل ذلـك اجملتمـع. وتضـمُّ    ال تعلو فيها أيُّ تكامليةً اللجنة مبادرةً

مجيــع القــرارات علــى أســاس مجــاعي، وهــذه خــذ يف الوقــت احلاضــر أربعــة بلــدان أعضــاء، وُتتَّ
  القرارات ملزمة يف أراضي الدول األعضاء يف االحتاد.

    
    الغرض    

يف التعــاون الــدويل مــن أجــل العمــل علــى حتقيــق رؤيــة جمتمــع  نشــطةً تشــارك اللجنــة مشــاركةً
ــا ومنطقــة آســيا واحملــيط      ــة اآلســيوية، واجتــذاب شــركاء رئيســيني مــن أوروب املنطقــة األوروبي

  هلادئ لعمليات التكامل. وتشمل أنشطتها الرئيسية، فيما تشمل، ما يلي:ا
  م التجارية املتعلقة بالبلدان النامية؛ظُإنشاء النُّ  •    
  إحصاءات التجارة اخلارجية والتجارة املتبادلة؛  •    
  سياسات االقتصاد الكلي والطاقة؛  •    
  اإلعانات الصناعية والزراعية؛  •    

  لة يف اخلدمات واالستثمارات.التجارة املتباد  •  
    

    العضوية    
  ا أربعة أعضاء هم: االحتاد الروسي وأرمينيا وبيالروس وكازاخستان.اللجنة حالي تضمُّ

    
    اهليكل التنظيمي    

جلنـة   ١٨إدارة، هلـا   ٢٣لني عن كل دولة عضـو)، و ممثِّ ٣( عضواً ١٢ف من للجنة جملس مؤلَّ
واإلدارات مـع اهليئـات احلكوميـة ذات الصـلة كـل يف جمـال        ق أعضـاء اجمللـس  استشارية. وينسِّ
  خربة كل منها.
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    التمويل    
  ل ميزانية اللجنة مبسامهات من الدول األعضاء فيها، يوافق عليها رؤساء الدول املعنية.موَُّت

    
    التعاون مع اليونيدو    

التعـاون بينـهما يف    تعتزم اللجنة واليونيدو، كل منهما يف نطاق جمال اختصاصه، تطوير أنشطة
  اجملاالت التالية:

خــدمات ريــادة األعمــال التجاريــة واالســتثمار والتكنولوجيــا للمؤسســات         (أ)  
  الصغرية واملتوسطة؛

  االبتكار وتبادل املعارف ونقل التكنولوجيا؛  (ب)  
ــة معــايري الســوق       (ج)   بنــاء القــدرات التجاريــة، مبــا يف ذلــك الــربامج املتعلقــة بتلبي

  البنية التحتية لالمتثال؛والنوعية و
ســم بالكفــاءة يف اســتخدام البيئــة والطاقــة، مبــا يف ذلــك اإلنتــاج األنظــف واملتَّ  (د)  

  دة، وكفاءة الطاقة؛املوارد، وإدارة املياه والنفايات، والطاقة املتجدِّ
بناء القدرات الالزمـة لـدعم تطـوير البنيـة التحتيـة لألعمـال التجاريـة يف املنطقـة،           ) (ه  

  عات األعمال التجارية.عات الصناعية، واملدن الصناعية، ونظم االبتكار اإلقليمية، وجتمُّاجملمَّ مثل
    

    الدولية واحلكوميةاحلكومية املنظمات  سائربالعالقة     
عت على مـذكرات تفـاهم مـع    للجنة مركز مراقب لدى اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وقد وقَّ

ومة األمم املتحـدة: جلنـة األمـم املتحـدة االقتصـادية ألوروبـا، وبرنـامج        املنظمات التالية يف منظ
األمــم املتحــدة اإلمنــائي، ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو)، ومــؤمتر 
األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)، ومنظمة األغذية والزراعة لألمـم املتحـدة (الفـاو)،    

اتفاقــات تعــاون مــع االحتــاد الــدويل للنقــل    دوليــة للــهجرة. وأبرمــت اللجنــة أيضــاً واملنظمــة ال
بالطرق الربية، ومصـرف التنميـة األورويب اآلسـيوي، واالحتـاد العـام للنقابـات، وجلنـة املالحـة         

  اجلوية املشتركة بني الدول، ومنظمات أخرى.
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    العنوان    
  املقر:

Letnikovskaya St. 2 -2  
115114, Moscow 

Russian Federation  
  ٤١٣٣، التوصيلة +٧) ٤٩٥( ٦٦٩ ٢٤ ٠٠رقم اهلاتف: 

  ٨) ٤٩٥( ٦٦٩ ٢٤ ١٥رقم الفاكس: 
  info@eecommission.orgالربيد اإللكتروين: 

  
  العنوان القانوين والربيدي:
Smolenskiy Blvd. 3/5 – 1  

119121, Moscow  
Russian Federation    

    رئيس املنظمة:    
  )Viktor Borisovich Khristenko( سعادة السيد فيكتور بوريزوفيتش خريستنكو

    رئيس اجمللس
  موظف االتصال باليونيدو:

  )Sergey Sergeyevich Sidorskiy( سعادة السيد سريغي سريغييفيتش سيدورسكيي
  ضو جملس الصناعة والزراعةع

  ٨) ٤٩٥( ٦٦٩ ٢٤ ٠٨ رقم اهلاتف:
  

    املصرف األورويب لالستثمار    
    اخللفية التارخيية    

ــ ــام    تأسَّ ــد دخــول   ١٩٥٨س املصــرف األورويب لالســتثمار (املصــرف) يف بروكســل يف ع عن
. وهـو املصـرف الوحيـد الـذي     ١٩٦٨ز النفاذ، وانتقل إىل لكسمربغ يف عام معاهدة روما حيِّ

صــاحلها. وهــو يعمــل عــن كثــب مــع      ل ممتتلكــه الــدول األعضــاء يف االحتــاد األورويب وميثِّــ    
  مؤسسات االحتاد األورويب األخرى على تنفيذ سياسات االحتاد األورويب.
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    الغرض    
ل أولوياتــه العليــا يــدعم املصــرف األهــداف املتعلقــة بسياســات االحتــاد األورويب، ولــذلك تتمثَّــ

يقـرض املصـرف   ا يف حتقيق النمو وإجياد فـرص العمـل. ولضـمان أقصـى قـدر مـن التـأثري،        حالي
املشاريع السليمة، ويسدي إليها املشورة بشأن اجلوانب التقنية واملالية. ومن اجملـاالت الرئيسـية   
تــوفري إمكانيــة احلصــول علــى التمويــل للمشــاريع الصــغرية واملتوســطة، واالبتكــار واملهــارات،  

  والبنية التحتية االستراتيجية، واإلجراءات املتعلقة باملناخ.
املصــرف يف مجيــع أحنــاء العــامل أولويــات االحتــاد األورويب اخلارجيــة، ويقــيم   وتعكــس أنشــطة 

ــل   شــراكات مــع مؤسســات االحتــاد األورويب. وهــو يعمــل أساســاً    املصــرف  ــا قب ــدان م يف بل
االنضــمام والبلــدان اجملــاورة لالحتــاد األورويب مــن النــاحيتني الشــرقية واجلنوبيــة، ولكنــه يعمــل  

تركيـزه   واحمليط اهلادئ ويف آسـيا وأمريكـا الالتينيـة. وينصـبُّ     يباريالكويف بلدان أفريقيا  أيضاً
ــبىن    ــي، والـ ــاع اخلـــاص احمللـ ــة القطـ ــةعلـــى تنميـ ــاريع   التحتيـ ــادية، ومشـ ــة واالقتصـ االجتماعيـ

  اإلجراءات املتعلقة باملناخ.
    

    العضوية    
  األعضاء يف االحتاد األورويب. ٢٨محلة األسهم يف املصرف هم الدول الـ

    
    يكل التنظيمياهل    

  للمصرف أربع هيئات منصوص عليها يف نظامه األساسي:
  ثالث هيئات لصنع القرار، وهي: جملس احملافظني وجملس اإلدارة وجلنة اإلدارة؛  •  
  وهيئة رقابية واحدة هي: جلنة مراجعة احلسابات.  •  

    
    التمويل    

مع حصة البلـد مـن النـاتج     اًبلد عضو تتوافق عموم احلصة من رأمسال املصرف املخصصة أليِّ
صـة  احمللي اإلمجايل يف إطار االحتاد األورويب. وحيشد املصرف اجلزء األكـرب مـن مـوارده املخصَّ   

لإلقراض يف أسـواق رأس املـال الدوليـة، عـن طريـق إصـدار سـندات. وتتـيح لـه درجـة تقييمـه            
تمانيــة املؤسســات املمتــازة أن يقتــرض بأســعار فائــدة مؤاتيــة. وتشــتري منتجــات املصــرف االئ 

  االستثمارية واملستثمرون العاملون بالتجزئة على الصعيد الدويل.
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    التعاون مع اليونيدو    
  أنشطة التعاون التالية: دِّدتُح

ــتوى       (أ)   ــيالت علـــى مسـ ــراء التحلـ ــا يف ذلـــك إجـ ــتثمار، مبـ ــم االسـ ــطة دعـ أنشـ
مارية ويف صـنع السياســات  القطاعـات والقطاعـات الفرعيــة لالسـتنارة هبــا يف القـرارات االســتث    

املتعلقــة باالســتثمار؛ وتيســري احلــوار بــني القطــاعني العــام واخلــاص بشــأن مســائل السياســات     
صـلة بتحديـد عمليـات االسـتثمار الـيت      املتعلقة باالستثمار؛ وتقدمي املشورة/املسـاعدة التقنيـة املتَّ  

  هلا املصرف وبصياغتها واإلشراف عليها ورصدها وتقييمها؛ميوِّ
ـــ   ب)(   ــات اجليِّ ــر املمارسـ ــناعية   نشـ ــة الصـ ــال التنميـ ــتفادة يف جمـ ــدروس املسـ دة والـ

عــات، مــن خــالل والتطبيــع، وتنميــة القطــاع اخلــاص، ال ســيما تنميــة سالســل القيمــة والتجمُّ  
  شبكات اليونيدو واملصرف؛

تيسري وتنسيق العمليات (ال سيما الشراكات بني القطـاعني العـام واخلـاص)،      (ج)  
  تقدمي املساعدة التقنية إلعداد وتنفيذ وتنسيق استراتيجيات التنمية الصناعية.مبا يف ذلك 

    
    الدولية واحلكوميةاحلكومية املنظمات  سائربالعالقة     

مــع اهليئــات األوروبيــة األخــرى، مثــل الربملــان   حيــتفظ املصــرف بعالقــات عمــل وثيقــة أساســاً 
بشراكة وثيقة مـع مصـارف ومؤسسـات     صرف أيضاًع املضية األوروبية. ويتمتَّاألورويب واملفوَّ

ماليــة يف مجيــع الــدول األعضــاء يف االحتــاد األورويب، ويف البلــدان املــأذون للمصــرف بالعمــل    
  فيها، مثل مصرف التنمية األفريقي وصندوق األوبك للتنمية الدولية (أوفيد).

    
    العنوان    

  املقر:
98-100, boulevard Konrad Adenauer  

L-2950 Luxembourg  
  +٣٥٢ ٤٣ ٧٩١ رقم اهلاتف:

  +٣٥٢ ٤٣٧٧٠٤رقم الفاكس: 
      info@eib.orgالربيد اإللكتروين: 
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    رئيس املنظمة:    
  )Werner Hoyer( السيد فرينر هويري

    لرئيسا
  االتصال باليونيدو: ةموظف

  )Heike Ruettgers( السيدة هايكه روتغرس
  ئيسة شعبة ر

  - إدارة حافظات املشاريع وصوغ السياسات
  يط اهلادئإدارة االستثمار لصاحل بلدان أفريقيا والكارييب واحمل

  +٣٥٢ ٤٣ ٧٩١ رقم اهلاتف:
 h.ruettgers@eib.orgالربيد اإللكتروين: 

 


