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 االجتماعات. إىلر نسخهم من الوثائق م بإحضايرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، ذه الوثيقة. ه مل ُتطَبع، التوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية 
  األربعونو الرابعةالدورة
  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤- ٢٢فيينا،
  من جدول األعمال املؤقَّت ١٣البند

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

      لحصول على مركز استشاريم من منظمة غري حكومية لطلب مقدَّ    
      رة من املدير العاممذكِّ    

منظمـة غـري   الغرفة الصينية للتجـارة الدوليـة، وهـي    تتضمن هذه الوثيقة معلومات عن     
  مت بطلب للحصول على مركز استشاري لدى اليونيدو.حكومية تقدَّ

    
يونيــدو (ب) مــن دســتور اليونيــدو واملبــادئ التوجيهيــة لعالقــة ال  ١-١٩للمــادة  وفقــاً  -١

ر باملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة وســائر املنظمــات (املقــرَّ
م علـى أعضـاء   من مرفق تلك املبادئ التوجيهية، ُتعمَّـ  ١٧الفقرة  )، وخصوصا٤١ً-/م١-ع م

اجمللس، يف مرفق هذه الوثيقة، معلومات عن الغرفة الصينية للتجارة الدولية، وهي منظمـة غـري   
أكثـر  مية تلتمس احلصول على مركز استشاري لدى اليونيدو. ولـدى األمانـة معلومـات    حكو
  عن هذه املنظمة غري احلكومية. تفصيالً
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مـن مرفـق املبـادئ التوجيهيـة علـى أن يضـع اجمللـس قواعـد إجرائيـة           ١٧وتنص الفقرة   -٢
ــات املقدَّ   ــتعراض الطلب ــبة الس ــى      مناس ــة للحصــول عل ــري احلكومي ــن املنظمــات غ ــة م مركــز م

ــة يف         ــع املمارســة املرعي ــه وتســريعه، أن يتب ــة تســهيل عمل ــود، بغي ــل اجمللــس ي استشــاري. ولع
م من هـذه املنظمـة غـري    الدورات السابقة، فيطلب إىل مكتب اجمللس أن يستعرض الطلب املقدَّ

احلكومية واملعلومات الواردة عنها يف مرفق هـذه الوثيقـة، وأن يقـدم توصـياته إىل اجمللـس كـي       
  فيها أثناء دورته احلالية. ينظر
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      املرفق
    الغرفة الصينية للتجارة الدولية    
    اخللفية التارخيية    

 جملـس الدولـة   ، بعـد أن وافـق  ١٩٨٨أنشئت الغرفـة الصـينية للتجـارة الدوليـة يف عـام         
 كليـا الصيين لتشجيع التجـارة الدوليـة. ولكنـها مسـتقلة      نتسبة إىل اجمللسم. وهي على إنشائها

مـن اخلـدمات الـيت تقـدمها،      ٢٠١٥حية املالية، فقد اسُتمدت إيراداهتا السـنوية يف عـام   من النا
  واملعارض والوفود املنتدبة وأنشطة التدريب. املؤمتراتوتنظيم املشورة القانونية،  ومنها مثالً

    
    النظام األساسي    

  متاح.  
    

    هيكل اهليئات التشريعية واإلدارة    
  جملس اإلدارة؛  •  
والعضوية؛ والتعاون والتنميـة؛   نة من اإلدارات املعنية بالشؤون العامة؛األمانة املكوَّ  •  

  واملعارض.واملؤمترات 
    

    األنشطة املتصلة بعمل اليونيدو    
 ل املنشـآت الصـينية عمومـاً   منظمة أعمال جتارية متثِّهي الغرفة الصينية للتجارة الدولية    

لرابطات الصناعية، وغرف التجـارة احملليـة الـيت تضـطلع بأنشـطة جتاريـة       يف مجيع القطاعات، وا
 التـرويج للتنميـة الصـناعية الصـديقة     منظمة رائدة يفهي  . وهذه الغرفة الصينيةيف الصني دولية
هتدف إىل تعزيز التعـاون يف  وهي . والنهوض بالتنمية االقتصادية الشاملة للجميع يف البلد للبيئة

جمايل االقتصاد والتبادل التجاري بـني الصـني وغريهـا مـن البلـدان يف العـامل؛ ومسـاعدة جمتمـع         
املنشآت التجارية يف الصني على إيصال صوته املعبِّر عن مصاحله لـدى املنظمـات واحلكومـات    

؛ ووضع وترويج قواعد التجارة الدوليـة؛ والـدعوة إىل   دين الوطين والدويلالدولية، على الصعي
  املسؤولية االجتماعية للشركات.

ــدمي خــدمات أفضــل          ــة إىل تق ــة الصــينية للتجــارة الدولي ىل الشــركات إوتســعى الغرف
القيــام بــدورها يف وضــع  األعضــاء فيهــا ملســاعدهتا علــى تعزيــز تعاوهنــا التجــاري يف اخلــارج و   
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ياهتم االجتماعيـــة؛ القواعــد التجاريــة الدوليــة. وهــي تشــجع أعضــاءها علــى الوفــاء مبســؤول         
والترويج للتنمية املستدامة؛ ودعـم تعـاوهنم يف األعمـال التجاريـة مـع البلـدان الناميـة ومـع أقـل          

الشـركات   شـد حهنا تتطلع، علـى وجـه اخلصـوص، إىل    أا يف مجيع أحناء العامل. كما والبلدان من
قتصـادي والتصـنيع يف   األعضاء فيها على حنو أفضل من أجل املشـاركة يف مراحـل االنتقـال اال   

م يف هـــذا الصـــدد، ومــــن أجـــل اإلســـهام يف التنميــــة     البلـــدان الناميـــة ودفـــع مســــار التقـــدُّ    
  للصناعات.  املستدامة

    
    العالقات باألمم املتحدة وسائر املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية    

قـد  التجـارة الدوليـة. و   تعمل الغرفة الصينية للتجارة الدولية علـى حنـو وثيـق مـع غرفـة       
يف عـام   غرفة التجارة الدولية لعضو يفايف إنشاء اللجنة الوطنية الصينية  قيادي اضطلعت بدور

ا إىل غرفــة التجـارة الدوليــة بالنيابـة عــن جمتمـع األعمــال التجاريــة    ، الـيت انضــمت رمسيـ  ١٩٩٤
  الصيين.

    
    العضوية    

 مجيـع  يفا متثيليـ  مكتبـاً  ٢١شـركة عضـو و   ٥٩  ٠٠٠لدى الغرفة الصينية للتجـارة الدوليـة     
  العامل. أرجاء

    
    عنوان املقر الرئيسي    
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