
H Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ παραχωρεί  «Καθεστώς Παρατηρητή» 
στο International Chamber of Commerce 

  
Νέα Υόρκη, 13 Δεκεμβρίου, 2016 - Σε μια πρωτοφανή κίνηση, στη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), παραχωρήθηκε το Καθεστώς Παρατηρητή στο Διεθνές Εμπορικό 
Επιμελητήριο (ICC), τον μεγαλύτερο παγκόσμιο επιχειρηματικό οργανισμό, που εκπροσωπεί 
περισσότερα από έξι εκατομμύρια μέλη σε περισσότερες από 100 χώρες . 
  
“Νέος επίσημος ρόλος για το ICC στην Γενική Συνέλευση της 71χρονης ιστορίας του ΟΗΕ, 
καθώς για πρώτη φορά δόθηκε ρόλος σε επιχειρηματικό οργανισμό”.  
  
Η απόφαση - που ψηφίστηκε από 193 μέλη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατά τη 
διάρκεια της εν εξελίξει 71ης συνόδου στη Νέα Υόρκη - είναι η πρώτη που αφορά 
επιχειρηματική οργάνωση να γίνει δεκτή ως παρατηρητής στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο 
κατάλογος των παρατηρητών του ΟΗΕ είναι εξαιρετικά περιορισμένος και περιλαμβάνει 
κατά κύριο λόγο διακυβερνητικές οργανώσεις. 
  
Αυτός ο νέος ρόλος για το ICC σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν για πρώτη φορά άμεσο 
λόγο στις διαβουλεύσεις των Ηνωμένων Εθνών. Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο στο ICC 
να συμβάλει άμεσα στο έργο της Γενικής Συνέλευσης του OHE και αντανακλά το σημαντικό 
ρόλο που διαδραματίζει ο ιδιωτικός τομέας στην εφαρμογή της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων 
Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 
  
Ο Πρόεδρος του ICC Ελλάς, κ. Νικόλαος Α. Βερνίκος ανέφερε ότι: “Αυτή είναι μία τεράστια 
αναγνώριση του ρόλου που οι επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν, συμβάλλοντας σε 
ένα καλύτερο και ειρηνικό κόσμο. Υπάρχει μόνο μία οδός για την εκπλήρωση των πολλών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες, από την αλλαγή του κλίματος ως την μαζική 
μετανάστευση, και αυτή  είναι να εργαστούν χέρι-χέρι οι κυβερνήσεις με την κοινωνία των 
πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα”. 
  
H Χορήγηση Καθεστώτος Παρατηρητή στο ICC στέλνει το ισχυρό μήνυμα ότι ο ΟΗΕ 
αναγνωρίζει τις επιχειρήσεις ως ζωτικής σημασίας εταίρους. Το ICC είναι έτοιμο να 
διασφαλίσει ότι ο ιδιωτικός τομέας θα διαδραματίζει πλήρη ρόλο στην εκπλήρωση της 
φιλόδοξης ατζέντας 2030. 
  
Το ψήφισμα για τη χορήγηση καθεστώτος παρατηρητή στο ICC υποβλήθηκε από τη Γαλλία, 
οικοδεσπότη χώρα του ICC και υποστηρίχθηκε από 22 άλλα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων 
και η χώρα μας.  
  
Ο Γενικός Γραμματέας του ICC, κ. John Danilovich, δήλωσε:  
«Είναι μεγάλη τιμή για το ICC να χορηγηθεί Καθεστώς Παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ. Το ICC έχει μια μακρά παράδοση στενής συνεργασίας με τα Ηνωμένα Έθνη και η 
σημερινή απόφαση αντανακλά τις συνεχείς προσπάθειές μας για την ενίσχυση της σχέσης 
μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και του ιδιωτικού τομέα». 
 Το ICC θα αναλάβει τη θέση του ως παρατηρητής στη Γενική Συνέλευση του OHE, την 1η 
Ιανουαρίου 2017. 
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