
 
 
 

 

 

 

 

 

 البرنامج الزمنى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظمـة العمـل العربيـة

 الندوة القومية حول

" تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
 " وتفعيل دورها في التنمية والتشغيل



 البرنامج الزمنى

 للندوة القومية حول
 " تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في التنمية والتشغيل "

 جمهورية مصر العربية –شرم الشيخ 
 ( 2014 آيار/  –/ مايو  12-14) 

 
 

 2014/ 12/5اليوم االول : االثنين 

 البيــان الساعة

9:00 – 9:30 
9:30 – 10:00 

 تسجيل المشاركين
 كلمة معالى السيد / أحمد محمد لقمان 

 المدير العام لمنظمة العمل العربية

 ريةااستراحة والتجمع ألخذ صورة تذك 10:30 – 10:00

 
10:30 – 11:30 

 
 
 

11:30 – 12:30 

 
 الحد مندور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في " عرض ومناقشة 

 "مشكلة البطالة وخاصة بين الشباب في الوطن العربي 
 ناألرد/  وصناعة االردن غرفة تجارةرئيس  –الدكتور / ماهر المحروق 

أثر المتغيرات االقتصادية والسياسية على قضايا التشغيل "عرض ومناقشة : 
 " في الوطن العربي

رئيس قسم البحوث والدراسات جامعة الدول  –الدكتور / بهجت أبو النصر 
 العربية

 اســــتراحة 13:00 – 12:30

 الكويت ( -العراق  -) السعودية   العربية عرض بعض التجارب القطرية 14:00 – 13:00

 ذاءــغ 14:30

 
 13/5/2014الثالثاء  : اليوم الثاني

 البيــان الساعة

9:30 – 10:30 
 
 
 

10:30 – 11:30 

ومناقشة " تطوير  منظومة التدريب التقني والمهني لدعم عرض 
 التنافسية العربية "

/  الخبير العربي في مجال التدريب المهني –الدكتور / ابراهيم التومي 
 تونس

منظمات أصحاب االعمال في تعزيز قضايا التشغيل عرض ومناقشة " دور 
 في الوطن العربي "

ي في مجال تنمية الموارد البشرية / الخبير العرب –الدكتور / علي خليل 
 العراق

 تراحةــاس 12:00 – 11:30

12:00 – 12:30 
 
 
 

12:30 – 14:00 

تشغيل الشباب وتنمية  في منظمة العمل العربيةدور  "عرض ومناقشة 
 الموارد البشرية العربية "

/ منظمة    رئيسة وحدة التنمية والتدريب – رباب طلعت حامد /  السيدة
 العمل العربية

 مصر ( –فلسطين  –) تونس   عرض تجارب قطرية عربية

 غــذاء 14:30

 
 
 



 
 : 14/5/2014االربعاء : اليوم الثالث 

 البيــان الساعة

9:30– 10:30 
 
 
 

10:30 – 11:30 
 
 

دعم وتطوير المنشات الصغيرة  –عرض ومناقشة " البرنامج الريادي 
 و المتوسطة "

مدير المركز العربي لتنمية الموارد  –الدكتور / رمضان السنوسي 
 البشرية / ليبيا

عرض ومناقشة " التشريعات واآلليات الداعمة للنهوض بقطاع 
 المنشات الصغيرة  والمتوسطة في المنطقة العربية

الدكتور / علي الصاوي مدير برنامج الدراسات البرلمانية / كلية 
 ياسية / جامعة القاهرةاالقتصاد والعلوم الس

 استراحة  12:00 – 11:30

12:00 – 13:00 
13:00 – 14:00 

 اجتماع لجنة الصياغة
 عرض التقرير الختامي

 

 
 رباب

 ط / هشام


