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 *1256677*
 

 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق ّريرجى من أعضاء الوفود التكلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  األربعونالدورة 

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ٢٠فيينا، 
  ت من جدول األعمال املؤق١٠َّالبند 

املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات 
       احلكومية وغري احلكومية وغريها من املنظمات

       مركز استشاريطلب مقدَّم من منظمة غري حكومية للحصول على    
        مذكّرة من املدير العام    

، التحـالف العـاملي للمنـشآت الـصغرية واملتوسـطة     تتضّمن هذه الوثيقـة معلومـات عـن       
 .وهو منظمة غري حكومية تقّدمت بطلب للحصول على مركز استشاري لدى اليونيدو

    
ــاً  -١ ــدو واملمــن دســتور  ) ب (١-١٩ للمــادة وفق ــاداليوني ــة لعال ئب ــدو  توجيهي ــة اليوني الق
ــة املنظمــات ب ــة واملنظمــات احلكومي ــة وغــري الدولي ــة وســائر املنظمــات  احلكومي    رقــّرامل(احلكومي
م علـى أعـضاء   ُتعمَّـ ،  من مرفـق تلـك املبـادئ التوجيهيـة    ١٧الفقرة  وخصوصا   ،)٤١-م/١-ع م

، وسـطة التحـالف العـاملي للمنـشآت الـصغرية واملت       عـن    اجمللس، يف مرفق هذه الوثيقة، معلومـاتٌ      
ولـدى األمانـة    .  غري حكومية تلتمس احلصول على مركـز استـشاري لـدى اليونيـدو              منظمةٌ وهو

  . أوىف عن هذه املنظمة غري احلكوميةمعلوماٌت
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 مــن مرفــق املبــادئ التوجيهيــة علــى أن يــضع اجمللــس قواعــد إجرائيــة  ١٧ الفقــرة وتــنصُّ  -٢
. حلكومية للحصول على مركز استشاري    مة من املنظمات غري ا    مناسبة الستعراض الطلبات املقدّ   

 ،سابقةالـ دورات  الـ يف  املرعيـة    املمارسـة بـع   ، أن يتَّ  سريعه، بغية تسهيل عملـه وتـ       اجمللس يودّ  ولعلّ
 عنـها   الـواردة واملعلومـات   ة  املنظمهذه  م من    أن يستعرض الطلب املقدَّ     اجمللس فيطلب إىل مكتب  

  .لس كي ينظر فيها أثناء دورته احلاليةم توصياته إىل اجمليف مرفق هذه الوثيقة، وأن يقدِّ
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      املرفق
      )التحالف العاملي( التحالف العاملي للمنشآت الصغرية واملتوسطة    

   اخللفية التارخيية  
، يف الواليــات ٢٠٠٩ هــذا التحــالف العــاملي منظمــة غــري رحبيــة أنــشأهتا يف عــام   عــدُُّي  

الصينية باالشـتراك مـع منظمـات رئيـسية        -يكيةاملتحدة األمريكية، مجعية التبادل التجاري األمر     
  . أخرى لألعمال والتجارة من دول جمموعة العشرين

ــ   ــاملي "ل مهمــة وتتمثَّ ــصّ " التحــالف الع ــشاء من ــدّ يف إن ــائي ومتع ــادل ثن د األطــراف ة تب
للمنشآت الصغرية واملتوسطة يف مجيع أحناء العامل؛ ومتكني التعاون فيما بـني املنـشآت الـصغرية                

ــصغرية واملتوســطة يف       واملتو ــشآت ال ــسهيل عمــل املن ــاً باملنفعــة؛ وت ــا مجيع ــا يعــود عليه ســطة مب
 ؛جمــاالت التمويــل والتجــارة واالســتثمار والتكنولوجيــا وتطــوير العالمــات التجاريــة واملواهــب

  .وتعزيز التنمية السليمة واملستدامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة يف مجيع أحناء العامل
   

   اسيالنظام األس    
  متاح  

   
   هيكل اهليئات التشريعية واإلدارة    

 ورئـيس   ه،ف جملس القيادة العاملية من الرئيس الفخـري العـاملي وثالثـة نـواب لـ               يتألّ  •  
   وأمني عام، وكبري مستشارين،اب له ورئيس التحالف ومخسة نّو،تنفيذي ونائبه

  األمانة  •  
   

   األنشطة املتصلة بعمل اليونيدو    
، مبناســـبة انعقــاد منتـــدى الــصني العـــاملي لتنميــة املنـــشآت    ٢٠١٢ونيــه  ي/يف حزيــران   

ــذي نظمــه    ــصغرية واملتوســطة، ال ــاملي "ال ــا، وقّ " التحــالف الع ــدو يف فيين ــان  واليوني عــت املنظمت
ة دمج املـوارد العامليـة وإقامـة منـصّ    املعنيـة بـ  " اللجنـة التحـضريية  "خطاب نوايـا مـن أجـل إنـشاء        

ــة لالتــصاالت ختــصّ  ــز تطــوير تلــك    عاملي ــة تعزي ص للمنــشآت الــصغرية واملتوســطة، وذلــك بغي
  .املنشآت على مستوى العامل وال سيما من البلدان النامية
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ــرح      ــك، يقت ــاملي "وباإلضــافة إىل ذل ــشآت    " التحــالف الع ــدو للمن ــشاء مركــز اليوني إن
ــضمّ    ــى أن ي ــصني، عل ــصغرية واملتوســطة يف ال ــوفّ  ال ــدريب ي ــزا للت ــدريب املتخــصّ  مرك ص ر الت

ص للمنـشآت الـصغرية   للمنشآت الصغرية واملتوسطة من البلدان النامية، ومركزاً لالبتكار خمصّ  
واملتوسطة يساعد على تطوير االبتكـارات التكنولوجيـة للـشركات الـصغرية واملتوسـطة وعلـى            

  .نشرها، ومرافق داعمة أخرى
   

   ملنظمات غري احلكوميةالعالقات باألمم املتحدة وبسائر املنظمات احلكومية الدولية وا    
 مجعية جتارة وأعمال يف أكثر مـن اثـين عـشر            ٤٠شراكات مع   " التحالف العاملي "أقام    

 بلـدا يف القـارات      ١٥ منظمـة جتاريـة شـريكة مـن          ١٠٠بلدا يف القارات اخلمس، ومـع حـوايل         
ل ومجهوريـة   اخلمس، مبا يف ذلك االحتاد الروسي واألرجنتني وأستراليا وأملانيا وإيطاليا والربازي          

يرلنـدا  إملكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و        كوريا وجنـوب أفريقيـا والـصني وفرنـسا وكنـدا وامل           
  .الشمالية واهلند والواليات املتحدة األمريكية واليابان

    
   العضوية    

، )٥(نــواب الــرئيس : ثــالث فئــات مــن األعــضاء يف الــصني" التحــالف العــاملي"لــدى   
ــا    ــال يف جم ــار رجــال األعم ــصناعة كب ــضاء ،)٨٩(ل ال ــن  )٢ ٨٠٠ حــوايل( واألع ــان م ؛ وفئت

  ).٢٠٠ حوايل( واألعضاء ،)٣(اب الرئيس نّو: األعضاء يف الواليات املتحدة األمريكية
    

    عنوان املقر الرئيسي    
52 Bridge St. 

Metuchen, NJ 08840 
United States of America  

 2724 494 732 1+: اهلاتف 
 5802 494 732 1+ : الفاكس 
/org.globalsmes.www://https 

  
  : اإلدارياملقر    

800 Dongfang Road 
Suite 1801 
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Pudong New Area, Shanghai 
China 
 5730 5081 21 86+: اهلاتف
 5733 5081 21 86+  :الفاكس

 :ونيدوممثل التحالف العاملي املسؤول عن االتصال مع الي
 ، نائب الرئيس، مكتب التحالف العاملي يف الصنيWeiwen He: السيد 
 heww0104@yahoo.com.cn: الربيد اإللكتروين 
  3915 5081 21 86+: اهلاتف 

  


