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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التنفيذية الثامنة واخلمسون

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٣-١٢جنيف، 
   من جدول األعمال٤البند 

 من النظام الداخلي    ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة           
  للمجلس

  طلب مقدم من مركز الغرفة اإلسالمية لألحباث واملعلومات    

  مذكرة مقدمة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
يلتمس الغرفة اإلسالمية لألحباث واملعلومات   تلقّت أمانة األونكتاد طلباً من مركز         

 من النظـام  ٧٧املنصوص عليها يف املادة فيه من جملس التجارة والتنمية إدراجه يف القائمة         
  .الداخلي للمجلس

نـة أنـه ميكـن، رهنـاً مبوافقـة      وبعد استعراض املعلومات املقدَّمة، ترى األما      
مـن مقـرر    ) أ(١٢ مبقتضى أحكام الفقرة     عامةركز يف الفئة ال   امللس، تصنيف   اجمل مكتب
  ).٧-د(٤٣ اجمللس

 واخلمسني إجراًء بشأن الطلب     ثامنةيذية ال وقد يوّد اجمللس أن يّتخذ يف دورته التنف         
  .املذكور أعاله

  .ركزاملد يف مرفق هذه املذكرة املعلومات املتعلِّقة بوترِ  
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  املرفق

  الغرفة اإلسالمية لألحباث واملعلوماتمركز معلومات أساسية عن     

  حملة تارخيية    
ذ إنشائه، لتـشجيع    كرس مركز الغرفة اإلسالمية لألحباث واملعلومات جهوده، من         -١

التعاون الوثيق بني بلدان منظمة التعاون اإلسالمي يف جماالت التجارة والتـأمني والـشحن              
وتعزيزاً لعمليات التقارب داخل املنظمـة وعلـى        . واخلدمات املصرفية واملشاريع املشتركة   

رة الثامنـة   الصعيد اإلقليمي بني الدول األعضاء يف املركز، ووفقاً للقرارات املتخذة يف الدو           
، ١٩٩٧لرؤساء حكومات بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، املعقودة يف طهـران يف عـام              

وعقب مداوالت الدوحة اليت جرت يف قطر بشأن إنشاء سوق إسالمية مـشتركة، أنـشئ               
ص املرتبطة بالنـهوض بالتجـارة       لبيان واستكشاف التحديات والفر    ٢٠٠٢املركز يف عام    

  .ية يف بلدان املنظمة غرفة جتارية وطن٥٤ بني

  الغايات واألهداف    
  :يسعى املركز لتحقيق األهداف التالية  -٢

مجع البيانات التجارية عن بلدان منظمة التعـاون اإلسـالمي وتوليفهـا              )أ(  
  ونشرها؛
حتليل اآلثار االقتصادية والتقنية املترتبة يف بلدان منظمة التعاون اإلسـالمي             )ب(  

  ة العاملية؛على قواعد منظمة التجار
  املسامهة يف اجلهود الرامية إىل إنشاء سوق إسالمية مشتركة؛  )ج(  
إجراء حبوث بشأن التجارة بني بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، والتخطيط            )د(  

لربامج بناء قدرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف هذه البلدان، ومساعدة مقاوليها            
  على حتديد املزايا التنافسية يف خمتلف قطاعات بلدان املنظمة؛يف تسويق منتجاهتم، والعمل 

تصميم برامج تدريبية يف قطاعات خمتلفـة للغرفـة اإلسـالمية للتجـارة               )ه(  
والصناعة؛ وتنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل وبرامج تدريبية بشأن القضايا االقتصادية؛           

  وإقامة عالقات مع سائر مؤسسات التدريب والبحث؛
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إجراء دراسات لصاحل رعاة املشاريع واملقاولني يف بلدان املنظمة، ودراسات         )و(  
بشأن تعزيز السياحة داخل بلدان املنظمة، والتركيز على أنشطة البحـث املتـصلة بقـضايا         

  التنمية؛
إقامة روابط وثيقة مع اهليئات االقتصادية يف بلدان املنظمـة ومـع سـائر             )ز(  

  .كزاملنظمات لتحقيق أهداف املر

  اهليكل التنظيمي    
لدى املركز جملس من املديرين يتألف من تسعة ممثلني تدوم واليتهم أربع سـنوات،                -٣

؛ )رئيس غرفة التجارة والصناعات واملناجم يف مجهورية إيـران اإلسـالمية          (الرئيس  : وهم
ناعات األمني العام للمركز؛ واملدير العام للمركز، من غرفة التجـارة والـص           (ونائبا الرئيس   

؛ وثالثة ممثلني من هذه الغرفة؛ وثالثة ممثلني من الغرف          )واملناجم يف مجهورية إيران اإلسالمية    
ويتوىل . الوطنية للدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي معّينني من اجلمعية العامة للمركز

 املركـز وفقـاً     مدير املركز، الذي يعّينه جملس املديرين، إدارة األمانة، ويكفل سالسة أداء          
لغايات وأهداف الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة، وُيعّد تقريراً فصلياً عن األنشطة يقدمه،            

ويعقد جملس املـديرين اجتماعاتـه      . حيثما كان ضرورياً، إىل األمني العام للغرفة اإلسالمية       
  .شهرياً، أما األمانة فتجتمع أسبوعياً

  األعضاء    
 غرفة وطنية للتجارة مـن بلـدان منظمـة التعـاون            ٥٤كز  يبلغ عدد أعضاء املر     -٤

  .اإلسالمي

  املوارد املالية    
. يؤذن للمركز بقبول املنح والتربعات من خمتلف املصادر مبوافقة جملـس املـديرين              -٥

ويتلقى املركز تربعات مالية من البنك اإلسالمي للتنمية واجلهات األخرى املنتسبة إليه، تغطي          
نفقـات املتعلقـة باملـشاريع      وبلغ جمموع التكاليف وال   . يزات واملعدات نفقات مثل التجه  

. ٢٠١٢يونيـه   / إىل حزيران  ٢٠١١يونيه  / يورو يف الفترة من حزيران     ٣١٢ ٤٠٠ والبحث
وقدمت غرفة التجارة والصناعات واملناجم يف مجهورية إيران اإلسالمية مسامهة من خـارج             

 دوالر من الغرفة اإلسالمية للتجارة      ١٠ ٠٠٠  يورو، وورد مبلغ   ٢٠٠ ٠٠٠امليزانية قدرها   
ويتألف الرصيد من اإليـرادات املتأتيـة مـن الـدورات         . والصناعة لتغطية امليزانية السنوية   

  .ة اليت يضطلع هبا املركز بشأن القضايا املتصلة باملنتجات احلالليواألنشطة التدريب
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 كانون  ٢٠مارس إىل   / آذار ٢٤ ويبني اجلدول الوارد أدناه كشف امليزانية للفترة من         -٦
  .، بالريال اإليراين٢٠١٢ديسمرب /األول

  مركز الغرفة اإلسالمية لألحباث واملعلومات، مجهورية إيران اإلسالمية
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢٠مارس إىل / آذار٢٤كشف امليزانية للفترة من     

  )بالريال اإليراين(
  الرصيد الدائن  الرصيد املدين  االئتمان  الدين   احلساب

 صفر  ٩٤٩ ٥٥٣ ٩٩٥ ٣ ٢٢٠ ٨٧٦ ٨٢٤ ٤ ١٦٩ ٤٣٠ ٨٢٠ ٨  النقدية املتاحة والرصيد املصريف

 صفر ٨٨٥ ٨٥٨ ٩١٤ ٧٣١ ٤٣٩ ٦٩٢ ٢ ٦١٦ ٢٩٨ ٦٠٧ ٣ احلسابات والفواتري املستحقة القبض

 صفر ٠٠٠ ٣٩٢ ١٨٣ صفر ٠٠٠ ٣٩٢ ١٨٣  األصول الثابتة

 ٨٧٣ ٦٢٢ ٧١ صفر ٨٧٣ ٦٢٢ ٧١ صفر  االحتياطي

 صفر ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠٠ ١ صفر ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠٠ ١  االستثمارات الطويلة األجل

 ٠٢١ ٤١٤ ١٥٢ صفر ٧٥١ ٤٣٥ ٤٩٩ ٧٣٠ ٠٢١ ٣٤٧  احلسابات والفواتري املستحقة الدفع

 ٢٩٨ ٨٢٩ ٥١٢ ٣ صفر ٨٠٤ ٥٣٢ ٥٠٦ ٤ ٥٠٦ ٧٠٣ ٩٩٣  الربح واخلسارة

 ٣٤٦ ٦١٦ ٦٠٥ ٥ صفر ٣٤٦ ٤١٦ ٧٢٨ ٥ ٠٠٠ ٨٠٠ ١٢٢  اإليرادات

 صفر ٦٢٤ ٤١٨ ٦٦٦ ٢ ٢٩٧ ٠٠١ ٦ ٩٢١ ٤١٩ ٦٧٢ ٢  التكاليف

 صفر ٠٨٠ ٢٥٩ ٨٢ ٨٠٠ ١١٩ ٥٦ ٨٨٠ ٣٧٨ ١٣٨  مراقبة العمليات اجلارية

 صفر ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٥  احلسابات القانونية

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٥ صفر ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠ اجلزء املخصص للحسابات القانونية

 ٥٣٨ ٤٨٢ ٣٩٧ ٩ ٥٣٨ ٤٨٢ ٣٩٧ ٩ ٨٢٢ ٤٤٤ ٥٤٠ ١٨ ٨٢٢ ٤٤٤ ٥٤٠ ١٨  اجملموع

 ٨٧٨ ٣٧٨ ٨٧٨ ٣٧٨ ٤٩٤ ٧٤٧ ٤٩٤ ٧٤٧  )بالدوالر(اجملموع 

 صفر صفر  الرصيد

  العالقات مع املنظمات الدولية األخرى    
  :للمركز عالقات مع املنظمات التالية  -٧

  ؛منظمة التعاون اإلسالمي  )أ(  
  مية؛البنك اإلسالمي للتن  )ب(  
  الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة؛  )ج(  
  األونكتاد؛  )د(  
  منظمة التجارة العاملية؛  )ه(  
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة؛  )و(  
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  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية؛  )ز(  
  مركز التجارة الدويل؛  )ح(  
  .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  )ط(  

  املنشورات    
ــصد  - ٨ ــة ي ــشورات التالي ــز املن  Islamic Trade and Development: ر املرك
  .Report of Activities وHalal World وThe Changing Face of Retailingو

  االتصال    
  :املكلف باالتصال باألونكتاد  -٩

  السيد حممد ناهافانديان، رئيس اجمللس
 88810527 21 98+: اهلاتف
  88308332 21 98+: الفاكس

  nahavandian@icric.org: د اإللكتروينالربي
  السيد مهدي فاخري، املدير العام والنائب الثاين للرئيس

 88810527 21 98+: اهلاتف
  88308332 21 98+: الفاكس

  dg@icric.org: الربيد اإللكتروين

  العنوان    
١٠ -  Islamic Chamber Research and Information Center  

Apt. 14, No. 6, 15 Khordad Alley, Taleghani Avenue  
Teheran, Islamic Republic of Iran  

  88810527 21 98+: اهلاتف
  88308332 21 98+: الفاكس

  dg@icric.org وinfo@icric.org: الربيد اإللكتروين
www.icric.org 

  لغات العمل    
  .لغات عمل املركز هي اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية  -١١

        


