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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثامنة والعشرون

 ٢٠٠٤مايو / أيار٢٧-٢٥فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت١١البند 

   
 ة الدولية وغري احلكوميةاملسائل املتعلقة باملنظمات احلكومي

 واملنظمات احلكومية وغريها
 

 الطلبات املقدمة من منظمات غري حكومية للحصول على مركز استشاري

 مذكرة من املدير العام

 إضافة
 

تتضـّمن هـذه املذكـرة معلومـات عـن املنظمة غري احلكومية التالية اليت قّدمت طلبا للحصول على مركز استشاري                 
 .لشبكة الدولية للمنشآت الصغرية واملتوسطةا: لدى اليونيدو

 
، ورد الطلب املذكور أعاله من منظمة غري حكومية للحصول على مركز استشاري   IDB.28/12بعد صدور الوثيقة  

. وُتعّمم املعلومات املتعلقة هبذه املنظمة على أعضاء اجمللس يف مرفق هذه الوثيقة. من دستور اليونيدو ) ب (١-١٩وفقا للمادة 
 .وميكن احلصول من األمانة على معلومات أكثر تفصيال عن هذه املنظمة 
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 املرفق
 

 منظمة غري حكومية تطلب احلصول على مركز استشاري
 

ال تنطوي التسميات املستخدمة يف هذه الوثيقة، وال طريقة عرض املادة اليت تتضمنها، على االعراب عن أي رأي   
املتحدة للتنمية الصناعية بشأن املركز القانوين ألي بلد أو اقليم أو مدينة أو منطقة أو  كان من جانب أمانة منظمة األمم 

 .للسلطات القائمة فيها أو بشأن تعيني حدودها أو ختومها 

* * * * * 

 الشبكة الدولية للمنشآت الصغرية واملتوسطة
 

  اخللفية التارخيية 
 ةأُنشئت الشبكة الدولية للمنشآت الصغرية واملتوسط   
 على أساس األفكار واملبادئ اليت ُنوقشت        ٢٠٠٠يف سنة 

يف املؤمتر الوزاري األول الذي عقدته منظمة التعاون والتنمية      
يف امليدان االقتصادي حول املنشآت الصغرية واملتوسطة      

، تأسست الشبكة رمسيا مبقتضى     ٢٠٠٤ويف سنة  . والعوملة
 الوطين    القانون اإليطايل لكي تعمل على حفز التعاون عرب       

وعلى تعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف جمال 
. االبتكار ونقل التكنولوجيا إىل املنشآت الصغرية واملتوسطة

ومبا أنّ الوصول املالئم إىل االبتكار هو من بني العوامل   
الرئيسية لتحقيق قدرة املنشآت على املنافسة، تعمل الشبكة 

توسطة على تنشيط عمليات    الدولية للمنشآت الصغرية وامل   
االبتكار والقدرة التنافسية لدى هذه املنشآت من خالل 
تعزيز ودعم خدمات االبتكار وعمليات نقل التكنولوجيا  

 .عرب األوطان، اليت يوفرها الوسطاء والشبكات التابعة هلم 
 

  النظام األساسي
  موجود 

  هيكل اهليئات التشريعية واالدارة    
 لممثلني الرمسيني اجلمعية العامة ل •
 اجمللس •
 األمني العام •
 جلنة مراجعي احلسابات •

  األنشطة املتصلة بعمل اليونيدو   
تقوم الشبكة الدولية للمنشآت الصغرية واملتوسطة،  

من خالل طائفة واسعة من املبادرات واخلدمات، بدور 
امليّسر واحلافز للتعاون بني أعضائها، حيث إهنا تشّجع على      

صالت والشراكات حبسب القطاعات واملواضيع إقامة ال
وتوفر الشبكة، بصفتها  . على املستويني الدويل واإلقليمي 

مركزا للمعلومات وأداة لزيادة االتصاالت والفرص عرب    
 :احلدود، قيمة مضافة ألعضائها يف اجملاالت التالية

تزيد الشبكة الدولية للمنشآت    : الترويج • 
 خدمات    الصغرية واملتوسطة من جالء 

ومهارات األعضاء للعيان ومن سبل الوصول 
إىل تلك اخلدمات واملهارات من خالل إتاحة 
أدوات ومناسبات للتعريف باألنشطة واملشاريع 

 والربامج؛ 
تستهل الشبكة مشاريع مشتركة    : الشراكات • 

طوعية، وتقيم شراكات جديدة إلجياد فرص  
يف جمال األعمال، وتشارك مباشرة يف طلبات     

عروض، بصفتها منظمة رائدة أو شريكة، مث  ال
 تشرك أعضائها حبسب كل حالة على حدة؛  

تتوىل الشبكة : نقل التكنولوجيا عرب األوطان   • 
عن طريق اإلنترنت تقدمي خدمات معيارية    
وأخرى مصّممة حسب االحتياجات اخلاصة 
من خالل مركز املعلومات التابع هلا واملتمثل  

 ت؛ يف بّوابتها على اإلنترن 



IDB.28/12/Add.1 
Arabic 
Page 3 
 
 

تدعم الشبكة   : أنشطة كسب التأييد واملناصرة   • 
مسعة الوسطاء ودورهم يف إنشاء املنشآت   
الصغرية واملتوسطة وحتقيق التنمية االقتصادية،      
واالعتراف هبم من قبل احلكومات واملؤسسات      

 املالية الدولية؛ 
تيّسر الشبكة تبادل   : تبادل اخلربات واملوظفني • 

. ارسات اجلّيدة داخلهااخلرباء واملهنيني واملم
ومثّة حاليا عدد من األفرقة العاملة املواضيعية 

 تنشط عن طريق اإلنترنت؛   
دراسة اجتاهات االبتكار لدى املنشآت     • 

متثّل الشبكة مرصدا لرسم  : الصغرية واملتوسطة
اخلرائط ورصد سياسات االبتكار لدى   
املنشآت الصغرية واملتوسطة وما يتوفّر هلا من 

 املالية على املستويني الوطين والدويل، األدوات
فضال عن رصد املمارسات اجليدة يف هذا 
اجملال بغية اإلهلام يف وضع مبادئ توجيهية   

 .سياسية جديدة
 

 العالقات باألمم املتحدة وسائر املنظمات
  احلكومية الدولية

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، واليونسكو،    
 ألوروبا، واللجنة االقتصادية واالجتماعية    واللجنة االقتصادية 

آلسيا واحمليط اهلادئ، ومركز آسيا واحمليط اهلادئ لنقل 
التكنولوجيا التابع لألمم املتحدة، ومكتب األمم املتحدة 

 .خلدمات املشاريع، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية
 

  العالقات باملنظمات غري احلكومية 
اد املعرفة وتطوير املنشآت،    املنظمة الدولية القتص 

واجلمعية الدولية إلدارة االبتكار املهين، وشبكة أمريكا       
 .الالتينية للمعلومات التكنولوجية، ومركز حبوث االبتكار  

 
  العضوية 
باب العضوية يف الشبكة الدولية للمنشآت الصغرية      

واملتوسطة مفتوح أمام كيانات القطاعني العام واخلاص       

 منطقة جغرافية يف العامل واليت هتتم مبسائل      املوجودة يف أي
االبتكار ونقل التكنولوجيا لدى املنشآت الصغرية 

 :وتعرض الشبكة ثالثة أنواع من العضوية   . واملتوسطة
 العضوية الكاملة؛ • 
 العضوية كشريك؛ • 
 .العضوية كمراقب • 
وترّحب الرابطة بطلبات العضوية من املنظمات  

لدولية غري احلكومية واجلهات الوسيطة الدولية واملنظمات ا
وشبكاهتا على املستوى دون الوطين أو الوطين أو االقليمي 
أو الدويل، وكذلك من اإلدارات احلكومية واملعاهد 

 .دون الوطنية /والوكاالت الوطنية
: ٢٠٠٤أبريل /وفيما يلي أعضاء الشبكة يف نيسان 

ت حكومية    وإدارا) انظر أعاله(منظمات غري حكومية دولية   
دون وطنية وجهات وسيطة من إسبانيا /ومعاهد وطنية

وإيطاليا وبلجيكا وبولندا وتركيا واجلمهورية التشيكية     
 . ورومانيا وسويسرا وقربص ومصر واملكسيك والنمسا   

 
 عنوان املقر

 
 :املكتب الرئيسي 

 
 INSME Secretariat  
 Viale Maresciallo Pilsudski 124 
 00197 Rome 
 Italy 

 :العنوان الربيدي 
 

 INSME Secretariat  
 c/o Institute for Industrial Promotion (IPI) 
 Viale Maresciallo Pilsudski 124 
 00197 Rome 
 Italy  

 472-80972-06-39+: رقم اهلاتف 
 443-80972-06-39+: رقم الفاكس 
 secretariat@insme.it: الربيد اإللكتروين 
 www.insme.org: نترنتاملوقع على اإل 
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