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اتاق بازرگاني بين المللي به منزله يك سازمان جهاني تجارت مسئوليت حمايت و پشتيباني از اقتصاد جهاني، 

اشتغال زايي، توسعه ميزان تجارت، داوري و حل اختالف، ايجاد زمينه هاي متعدد به منظور ايجاد تجارت آزاد 

جرائم تجاري را برعهده داشته و كليه شركت ها و انجمن هاي اقتصادي سراسر جهان جزء و مبارزه با فساد و 

 .اعضاي اين اتاق محسوب مي گردند

ICC تأسيس  1919 در سالاي از بازرگانان و تجار بخش خصوصي بعد از جنگ جهاني اول  توسط عده

شده است. اين اتاق بزرگترين و مهمترين تشكل سازمان يافته بخش خصوصي اقتصادي است كه به صورت 

( تشكيل گرديده است و در صحنه بازرگاني بين المللي حضور و NGOيك سازمان بين المللي غير دولتي )

با سازمانهاي بين المللي نقش مؤثرتري داشته است، به نحوي كه امروزه طرف مشورت و همكاري و هماهنگي 

( ، شوراي OECD( سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اروپا )WTOتخصصي مانند سازمان تجارت جهاني)

 ( و امثال آنها ميباشد.UNCTADتجارت و توسعه سازمان ملل متحد )
 

   اهداف اصلي:

 هدف اصلي و محوري اتاق بازرگاني بين المللي عبارت است از:  

تسهيل مراودات بازرگاني ، هماهنگي فعاليتهاي تجاري و اقتصادي در سطح جهاني ، رفع و موانع و مشكالت  

آن ، تقويت سيستم اقتصاد بازار بر مبناي رقابت آزاد ، تسريع و روان سازي مبادالت تجاري با تأكيد بر نقش 

مينه هاي مختلف و باالخره حفظ بخش خصوصي ، هماهنگي و يكسان سازي عرفها و رويه هاي تجاري در ز

منافع دست اندركاران تجارت و بازرگاني بين المللي در كشورهاي جهان. گرچه هدف و محور همه اين فعاليتها 

و اقدامات بخش خصوصي اقتصادي ميباشد كه اتاق خود را در برابر آنها مسئول ميداند ، اما هرگاه الزم باشد 

مي قتصادي در كشورهاي مختلف نيز همكاري و هماهنگي الزم را بعمل اتاق با بخشهاي دولتي تجاري و ا



. از آنجا كه اتاق بازرگاني بين المللي بزرگترين و مؤثرترين سازمان بين المللي است كه محل تجمع بخش آورد

خصوصي كشورهاي مختلف با هر گونه نظام اقتصادي است ، مورد توجه خاص سياستگزاران و رهبران اقتصادي 

(، اتاق بازرگاني بين المللي 1994سياسي جهان ميباشد به نحوي كه پس از تشكيل سازمان تجارت جهاني )و 

در كليه برنامه و طرحهاي سازمان مذكور مستقيماً مشاركت دارد و مستمراً مورد مشورت قرار ميگيرد. اتاق 

ي را متناسب با نيازها و درخواستها، بازرگاني بين المللي براي تحقق اهداف خود طرحها و برنامه هاي گوناگون

به اجرا ميگذارد. براي شناخت اين نيازها و مشكالت و يافتن راه حلها و تهيه طرحها وبرنامه ها نيز با تجار و 

بازرگانان بخش خصوصي و به ويژه با اتاقهاي بازرگاني كشورهايي كه كميته ملي اتاق در آنها تشكيل شده است 

ادل نظر ميكند. در بعضي زمينه هاي تخصصي نيز اتاق بازرگاني بين المللي ابتكارهاي در تماس ميباشد و تب

 ICCخاصي ارائه يا برنامه هاي منحصر به فردي را اجرا نموده است. يكي از اين ابتكارها و برنامه هاي مهم 

 تأسيس نظام داوري اتاق بازرگاني بين المللي مي باشد.  

   

   بين المللي:ساختار اتاق بازرگاني 

 ( به تصويب 1919اتاق بازرگاني بين المللي به موجب اساسنامه اي اداره ميشود كه در سال تأسيس آن )

)شوراي جهاني( اتاق رسيده است. مقر و محل اصلي اتاق بازرگاني بين المللي در پاريس است اما هيچگونه 

مان بين المللي خصوصي و غير دولتي مستقل ارتباطي با كشور فرانسه ندارد و چنانكه اشاره شد، يك ساز

(NGO  .محسوب ميشود ) 

هاي تجاري موجه و معتبر در بخش خصوصي  باالترين مقام اجرائي اتاق، رئيس آن است كه از بين شخصيت

و توسط )شوراي جهاني( اتاق انتخاب و منصوب ميشود. )شوراي جهاني( عاليترين مرجع تصميم گيري و 

سياستگزاري اتاق است و در واقع مجمع عمومي اتاق نيز به شمار ميرود. )شوراي جهاني( متشكل از هيأت 

ست كه از طريق )كميته ملي(اتاق در هر كشور معرفي مي نمايندگان بخش خصوصي در كشورهاي مختلف ا

عضو داشته باشد اعضاء  30)هيأت رئيسه( است كه ميتواند تا » هيأت اجرائي«شود. ركن اصلي ديگر اتاق 

سال منصوب ميشوند و وظيفه ايشان  3آن به مدت » شوراي جهاني«اجرايي با پيشنهاد رئيس اتاق و تصويب

ركن ديگر از سازمان اتاق است كه كار آن » دبيرخانه بين المللي«ت اين شورا است اجراء مصوبات و تصميما

 ايجاد هماهنگي بين بخشهاي مختلف اتاق و نيز انجام ارتباطات اتاق با اعضا و سايرين است.  



 ساختار مياني اتاق بازرگاني مشتمل بر كميسيون هاي تخصصي، گروههاي كاري تخصصي و واحدهاي  

ستقل مي باشد. كميسيون هاي مختلف مهمترين واحد سازماني اتاق است كه هركدام  عهده دار سازماني م

بررسي و مطالعه در يكي از عرصه هاي تجارت بين المللي ميباشند و زير نظر دبيرخانه فعاليت ميكنند. اعضاء 

دبير كميسيون انجام  كميسيون هاي اتاق بازرگاني از بين متخصصين رشتة مربوط انتخاب ميشوند و زير نظر

وظيفه مي نمايند. عالوه بر اين گروههاي كاري تخصصي نيز بر حسب نياز تشكيل ميشود كه كار آنها انجام 

پروژههاي تحقيقاتي است. واحدهاي سازماني مستقل كه در داخل چارچوب اتاق ايجاد شده اند وظايف و 

ربوطه به تجارت بين الملل فعال ميباشند. واحدهاي اختيارات وسيع تري دارند و هريك در يكي از حوزه هاي م

سازماني به صورت مستقل و دائمي تشكيل شده اند، در حالي كه گروههاي كاري پس از انجام كار يا پروژه 

 مربوطه، منحل خواهند گرديد.  

ه و كميسيون ها و گروه هاي خاص و واحدهاي سازماني مستقل اتاق كه در حال حاضر در اتاق تشكيل شد

فعال ميباشند، عبارتند از: بانكداري، محيط زيست، نيرو، خدمات مالي و بيمه، مالكيت صنعتي، داوري بين 

المللي، رويه هاي تجارت بين المللي، تجارت بين المللي و سرمايه گذاري، حقوق و رويه هاي مربوط به رقابت، 

ات بين المللي، حمل و نقل)زميني،دريايي،هوايي(، بازاريابي، تبليغات و توزيع كاال و خدمات ، ماليات، ارتباط

تجارت در جامعه، گروه مشورتي اقتصاد اتاق، پروژه تجارت الكترونيك، كميتة مبارزه با اخاذي و رشوه در 

 بازرگاني  

موسسه حقوق تجارت بين الملل، دفتر بين المللي اتاقهاي  واحدها و مؤسسات سازماني اتاق نيز عبارتند از:

ني بين المللي، دفتر مبارزه با جرايم و تقلبات تجاري، موسسه انتشارات، ديوان بين المللي داوري، مركز بازرگا

  كارشناسي
 

 


