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 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا،  .ذه الوثيقةه مل ُتطَبع، التوفريلدواعي 

  التنمية الصناعيةجملس  
  واألربعونالرابعة الدورة
  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤- ٢٢فيينا،
  تمن جدول األعمال املؤقَّ ١٣البند

 املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية
  واملنظمات احلكومية وغري احلكومية

   وغريها من املنظمات
      مركز استشاريعلى طلب مقدَّم من منظمة غري حكومية للحصول     
    املدير العاممذكرة من     

تتضمَّن هذه الوثيقة معلومات عن املنظمة العاملية للمناطق احلرة، وهي منظمة غري حكومية 
 تقدَّمت بطلب للحصول على مركز استشاري لدى اليونيدو.أخرى 

    
تشــرين األول/أكتــوبر  ٥م مــن املنظمــة العامليــة للمنــاطق احلــرة يف  املقــدَّ األمانــة الطلــَب تلقَّــت
اجمللـس   إلطار القـانوين السـتعراض مكتـبِ   عرض وجيز ل IDB.44/18 الوثيقة ويرد يف. ٢٠١٦

يف مرفــق هــذه  ،مــة مــن املنظمــات غــري احلكوميــة. وتعمَّــم علــى أعضــاء اجمللــس لطلبــات املقدَّل
لـدى األمانـة معلومـات أكثـر     تتـوافر  امليـة للمنـاطق احلـرة. و   معلومـات عـن املنظمـة الع   ، الوثيقة

  تفصيالً عن هذه املنظمة.  
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    املرفق
    املنظمة العاملية للمناطق احلرة    
    اخللفية التارخيية    

األربعــة  املؤسســني ئهامبشــاركة أعضــا ،٢٠١٤أيار/مــايو  ١٩  ديب يفا يفطلقــت املنظمــة رمسيــأُ
ورئيس الدولة ، حتت رعاية صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس عشر

مرصــد طلــق أُ، ٢٠١٤. ويف تشــرين الثــاين/نوفمرب العربيــة املتحــدة اإلمــاراتيف  جملــس الــوزراء
لمنـاطق  لصـدار أطلـس   إلشـاملة، و معرفيـة  لبناء قاعدة بيانات  تأنشئ أحباث شعبةاملنظمة، وهو 

ويقع مقرها  ،منطقة يف العامل. واملنظمة مسجلة يف جنيف ٣ ٥٠٠ بنحو عددها يقدراحلرة اليت 
الفضــلى املنــاطق احلــرة لتعزيــز تبــادل اآلراء واملمارســات  بــني وهــي أول منظمــة جتمــع   .يف ديب

  واملعارف، وضمان استدامة منوذج املنطقة احلرة واستمرار جناحه.   والتجارب
    

    النظام األساسي    
  متاح.

    
  يكل اهليئات التشريعية واإلدارةه

  عمومية؛المعية اجل •
  دارة.اإلجملس  •

    
  األنشطة املتصلة بعمل اليونيدو

  
ــا     ــاطق احلــرة ومواصــلة تطويره ــدعم إدارة املن ــة ب ــزم املنظم ــدم  ،تلت ــن  ألعضــائها وتق ــة م طائف

وكــذلك إجــراء ، يــةتدريبيــة وتطويرتنظــيم بــرامج هــذه اخلــدمات  وتشــمل .خــدمات الــدعم
  .  روحتليالت بشأن املناطق احلرة واالجتاهات األوسع للتجارة واالستثماحبوث 

  عدة جماالت، منها: علىواليونيدو ركز التعاون بني املنظمة سوف يو
ــة         تقاســم  •     ــة انتقالي ــر اقتصــاداهتا مبرحل ــيت مت ــدان ال ــة والبل ــدان النامي ــع البل ــارف م املع

الفضـلى  االجتاهـات وتنفيـذ املمارسـات    األفكـار و  بشـأن املناطق احلـرة   اختصاصييو
  يف جماالت التجارة الدولية والتنمية الصناعية واملناطق احلرة وإدارهتا؛
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مـن خـالل   الفضـلى  مارسات واملعارف وامل التجاربتسهيل إقامة الشبكات وتبادل   •    
  وأنشطة التواصل الشبكي؛البحوث والبيانات 

ــتقين واإلرشــادات والتــدريب   تقــدمي  •     ــدعم ال ــة   التثقيفــيال يف جمــاالت التجــارة الدولي
ــدان الــيت متــر اقتصــاداهتا       ــة والبل ــدان النامي ــاطق احلــرة إىل البل ــة الصــناعية واملن والتنمي

  مبرحلة انتقالية وسلطات املناطق احلرة ومشغليها ومستعمليها؛
وليـة والتنميـة الصـناعية واملنـاطق     دعم البحـوث والتحلـيالت يف جمـاالت التجـارة الد      •    

  احلرة؛
السـتفادة مـن االسـتثمار املباشـر األجـنيب      مـن أجـل تعزيـز ا   االسـتثمار احمللـي    تشجيع  •    

ــرامج ( ــهاتأســيس املنشــآت و ب ــة    تنميت ــدو لتنمي ــامج اليوني )، وخباصــة مــن خــالل برن
    املنشآت وترويج االستثمار؛

  الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.إسهام املناطق احلرة يف التنمية  تعزيز  •    
    

  العالقات باألمم املتحدة وسائر املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية
 ،ال لوقـف التزييـف والقرصـنة   إجراءات دوائر األعمبرنامج تفاهم مع  املنظمة مذكريت أبرمت
  نوايا مع مركز التجارة الدولية.اليونيدو، وخطاب إعالن مع لغرفة التجارة الدولية، و التابع

  
    العضوية
  .خمتلفاً بلداً ٤٠منطقة حرة من  ١٥٥ ، كان عدد أعضاء املنظمة٢٠١٥مارس يف آذار/

  
  عنوان املقر الرئيسي    

  7W-B، الطابق األول، ١٠٩٠كتب رقم امل
  طار ديب  مباملنطقة احلرة 

  ٣٧١١١٣ص.ب. 
  ديب

  اإلمارات العربية املتحدة
  +  ٩٧١  ٤  ٢٠٤  ٥٤٧٣ اتف:اهل

  +  ٩٧١  ٤  ٢٩٥  ٢٩٤٥ الفاكس:
  info@worldfzo.orgاإللكتروين:  الربيد

      www.worldfzo.org ي:املوقع الشبك
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  العنوان القانوين
c/o Brown&Page 

37-39, Rue de Vermont 

1202 Geneva 

Switzerland     
  املسؤول التنفيذي األول: السيد مسري احلمروين

  
  املمثل املسؤول عن التواصل مع اليونيدو:

  السيد مسري احلمروين، املسؤول التنفيذي األول
  +  ٩٧١٤  ٢٠٤٥٤٨١ اهلاتف:

  +  ٩٧١٤  ٢٩٥٢٩٤٥ الفاكس:
  samir.hamrouni@worldfzo.org: الربيد اإللكتروين

    


