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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التنفيذية السابعة واخلمسون

   ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٨-٢٦جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت٤البند 

ة الدوليـة   تسمية املنظمات غري احلكومية واهليئات احلكومي     
   من النظام الداخلي للمجلس٧٧ و٧٦ألغراض املادتني 

 مـن   ٧٦تسمية اهليئات احلكومية الدولية ألغراض املـادة            
  النظام الداخلي للمجلس

   اآلسيوية -طلب مقدَّم من اللجنة االقتصادية األوروبية     

  مذكِّرة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذي موجز    
 اآلسـيوية  - طلباً مقدَّماً من اللجنة االقتصادية األوروبيـة       تلقّت أمانة األونكتاد    

 من النظـام    ٧٦ مركز املراقب مبقتضى املادة      منحهاتلتمس فيه من جملس التجارة والتنمية       
  .الداخلي للمجلس

وغاياهتـا   اآلسيوية، -اللجنة االقتصادية األوروبية حملة تارخيية عن   وترد يف املرفق      
  .تنظيميوأهدافها وهيكلها ال
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  املرفق 

    اآلسيوية-اللجنة االقتصادية األوروبية معلومات أساسية عن     

  حملة تارخيية    
التعـاون  وقاد مسريهتا    اآلسيوي قبل عشرين سنة      -األورويب  التكامل  بدأت عملية     -١

الـصناعة  (من القطاعات االقتصادية    جمموعة  الواسع النطاق بني الدول املستقلة اجلديدة يف        
  ).الزراعة والنقل والطاقةو
وسيفضي إنشاء االحتاد اجلمركي وتطوير الفضاء االقتصادي املوحَّد بـني االحتـاد              -٢

  اآلسـيوي يف   -الروسي وبيالروس وكازاخستان إىل إنشاء االحتاد االقتـصادي األورويب          
ـ      التكامل هذه وقد متثَّل اهلدف األساسي لعملية      . ٢٠١٥ عام ضي إىل   يف هتيئة بيئة مواتية تف

وتطمح عملية االندماج، بصفة خاصة،     . التعاون مع البلدان واالحتادات االقتصادية األخرى     
  .إىل إنشاء فضاء اقتصادي مشترك مع االحتاد األورويب

، وقَّع رؤساء االحتـاد الروسـي وبـيالروس    ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٨ويف    -٣
 اآلسيوي ومعاهدة إنشاء اللجنـة      -يب  االقتصادي األورو التكامل  وكازاخستان على إعالن    

 اإلطار القـانوين    حتدِّدوبدأ سريان االتفاقات الدولية اليت      .  اآلسيوية -االقتصادية األوروبية   
 أصبح الفـضاء االقتـصادي      ،٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١  ويف للفضاء االقتصادي املوحَّد،  

، بدأت اللجنة عملـها     ٢٠١٢فرباير  /اط شب ٢ووفقاً للمعاهدة املؤرخة    . املوحَّد قائماً عملياً  
. بوصفها اهليئة التنظيمية الدائمة فوق الوطنية لالحتاد اجلمركي والفضاء االقتصادي املوحَّـد           

 باعتباره املوعد النهائي لتقنني االتفاقـات       ٢٠١٥يناير  /وُحدِّد تاريخ األول من كانون الثاين     
  . لالحتاد اجلمركي والفضاء االقتصادي املوحَّدالدولية اليت ستشكِّل اإلطار القانوين والتنظيمي

  الغايات واألهداف    
يف االقتـصادي   التكامـل   يتمثَّل اهلدف الرئيسي للجنة يف تنفيذ املزيد من مبادرات            -٤

  .إطار االحتاد اجلمركي والفضاء االقتصادي املوحَّد
لـيت اعُتِمـَدت    وتضطلع اللجنة بأنشطتها على أساس االمتثال للوائحها التنظيمية ا          -٥
، على النحو املبيَّن يف معاهدة إنشاء اللجنة االقتـصادية          ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨ يف

 اآلسيوية، واالتفاقات الدولية الـيت تـشكِّل األسـاس القـانوين والتنظيمـي              -األوروبية  
تـصادي  اجلمركي والفضاء االقتصادي املوحَّد، والقرارات اليت اعتمدها اجمللس االق         لالحتاد

األنظمة اجلمركية التعريفية وغري التعريفيـة؛      :  اآلسيوي األعلى يف اجملاالت التالية     -األورويب  
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وإدارة اجلمارك؛ واللوائح التنظيمية التقنية؛ والتدابري الصحية والتدابري املتعلِّقة بصحة النباتات           
مـع  ظم التجـارة    ؛ وإنشاء ن   وتوزيعها واحليوانات؛ ودفع الرسوم اجلمركية على الواردات     

؛ وإحصاءات التجارة اخلارجية والتجارة القائمة على أساس املعاملة باملثـل؛           البلدان األخرى 
والسياسات املتعلِّقة بالعمالت واملنافسة والطاقـة؛ واإلعانـات        وسياسات االقتصاد الكلي    

 والتجـارة   أو البلدية؛ /الصناعية والزراعية؛ واالحتكارات الطبيعية؛ واملشتريات احلكومية و      
؛ ومحاية حقوق امللكية الفكرية ووسائل والنقل الربياملتبادلة يف السلع واالستثمارات؛ والنقل      

قطاع األعمال  (تفريد املنتجات، واألشغال واخلدمات؛ وهجرة اليد العاملة؛ واألسواق املالية          
  ).املصرفية والتأمني والقطع األجنيب وسوق األوراق املالية

 يف إطار تعاون وثيق مع شركائها الرئيسيني وأمههم اهليئات والوكـاالت            وتعمل اللجنة   -٦
وهلذه . العامة التابعة للدول األعضاء بغية تعزيز التفاعل مع السلطات الوطنية يف عملية صنع القرار             

 وتتألف هذه اللجان    .والتنظيم التقين الغاية، أنشأت اللجنة جلاناً استشارية قطاعية معنية بالتجارة،         
 اآلسيوية وممثِّلني عن احلكومات الوطنية      -يف الغالب من مسؤولني يف اللجنة االقتصادية األوروبية         

وعند الضرورة ُيـدعى ممثِّلـون عـن جمتمـع          . للدول األعضاء يف الفضاء االقتصادي املوحَّد     
للجنة فهـم أعـضاء     خرون  الشركاء اآل   أما .من أجل املساعدة يف تناول حاالت حمدَّدة       األعمال

  .جمتمع األعمال

  األعضاء    
 اآلسيوية هي االحتـاد الروسـي       -الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية األوروبية         -٧

  .وبيالروس ومجهورية كازاخستان

  اهليكل التنظيمي    
اجمللس ينقسم عمل اللجنة إىل مهامَّ منفصلٍة ُيشرف على كلٍّ منها عضو من أعضاء                -٨
ويعمل أعـضاء اجمللـس     . وتشمل عدداً من الصناعات وجماالت النشاط االقتصادي      ) وزير(

وإدارات اللجنة بالشراكة مع السلطات احلكومية املعنية يف االحتـاد الروسـي وبـيالروس              
  .وكازاخستان كلّ يف جمال اختصاصه

 ثالثة أعضاء من كـلِّ    (واجمللس هو اهليئة التنفيذية للجنة ويتألف من تسعة أعضاء            -٩
  ):دولة عضو
  رئيس اجمللس؛  )أ(  
  وزير، تنظيم املنافسة ومكافحة االحتكارات؛  )ب(  
  وزير، التعاون اجلمركي؛  )ج(  
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  وزير، الشؤون االقتصادية والسياسات املالية؛  )د(  
  وزير، الطاقة والبنية التحتية؛  )ه(  
   الصناعية؛-وزير، الصناعة واجملمَّعات الزراعية   )و(  
  ظيم التقين؛وزير، التن  )ز(  
  وزير، تطوير التكامل واالقتصاديات الكلية؛  )ح(  
  .وزير، التجارة  )ط(  

تعيني رئيس اجمللس وأعضائه     اآلسيوي األعلى    -ويتولّى اجمللس االقتصادي األورويب       -١٠
وباإلضافة إىل واجباهتم اليت يؤّدوهنـا يف اجمللـس، يـشارك           .  سنوات قابلة للتجديد   ٤ملدة  

وتتخذ قرارات اللجنة عن طريق     .  نشطةً يف تصريف األعمال اليومية للجنة      األعضاء مشاركةً 
  .التصويت، حيث يكون لكلِّ عضو من أعضاء اجمللس صوت واحد

 إدارة  ٢٣وينسِّق أعضاء اجمللس األعمال اليت تقوم هبـا إدارات اللجنـة وعـددها                -١١
مشاريع القرارات الـيت    ويشاركون يف أنشطة اللجان االستشارية القطاعية من أجل صياغة          

  .سُتعَرض على اجتماعات جملس اللجنة

  العالقات مع أجهزة األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصِّصة    
  ؛)منظمة التجارة العاملية/األونكتاد(مركز التجارة الدولية   )أ(  
  اللجنة االقتصادية ألوروبا؛  )ب(  
  ادئ؛اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهل  )ج(  
   احمليط اهلادئ؛-منتدى التعاون االقتصادي ملنطقة آسيا   )د(  
  املنظمة اجلمركية العاملية؛  )ه(  
  .منظمة التجارة العاملية  )و(  

  االشتراكات يف امليزانية    
ُتحدَّد االشتراكات بالتناسب مع معدَّل توزيع الرسوم اجلمركيـة املقـرَّرة علـى               -١٢

من الدول األعضاء، وفقاً لالتفاق املتعلِّق بإنشاء وتطبيق إجـراء          الواردات بالنسبة لكلِّ دولة     
الرسوم األخرى والضرائب والرسوم ذات     (إيداعِ وختصيص الرسوم اجلمركية على الواردات       

  .٢٠١٠مايو / أيار٢٠املعقود يف ) األثر املماثل
  :يلي نسب االشتراكات  فيماوترد  
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   يف املائة؛٤,٧: بيالروس  )أ(  
   يف املائة؛٧,٣٣: ستانكازاخ  )ب(  
  . يف املائة٨٧,٩٧: االحتاد الروسي  )ج(  

، فإن املعلومات املتعلِّقة بامليزانيـة      ٢٠١٢  عام وبالنظر إىل أن اللجنة قد بدأت عملها يف         -١٣
 ٤ ٨١٥ ٨٤٠ ٠٠٠مقـداره    مـا ٢٠١٢  لعاموقد بلغت ميزانية اللجنة  . متاحةٌ عن تلك السنة   

 ٣٠,٤٨=  دوالر   ١: دوالر، باستخدام سعر صـرف قـدره       مليون   ١٥٨يعادل    ما روبل، أي 
  ).٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢٨املصرف املركزي لالحتاد الروسي، (روبل 

  املنشورات    
  . اآلسيوية أية منشورات-ال تصدر اللجنة االقتصادية األوروبية   -١٤

  االتصال    
١٥-  Mr. Vitaly Aristov  

  Head of the Division of Bilateral and Multilateral Cooperation of the Trade 
 Policy Department of the Eurasian Economic Commission 

  Tel +7 (495) 669-24-00 ext. 3036  
  E-mail: aristov@eecommission.org  
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  . اآلسيوية-الروسية هي لغة عمل اللجنة االقتصادية األوروبية   -١٧

        


