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 مقدمـــــة  ■

م األىةدا  التةأ   مشكلة التشغيل والبحث حول سبل الحد من تفاقم مشكلة البطالةة ىةأ  ىة   

تسعأ منظمة العمل العربية إلأ تحقيقها . وعلأ الةرمم مةن وةعوبة تحقيةا ىةها الهةد  إ        

 نةةأ  تبتةةا ت ةةاجت الم تمعةةام المتقدمةةة يومةةا  بعةةد يةةوم  آ ا ىتمةةام بالمنشةة م ال ةةغير           

وال غرى والمتوسطة يعد مةن  ىةم الحلةول لتحقيةا الهةد  المنشةوه    وىةو ريةاه   ةر           

 العمل .

نحده اليوم ىد ا  عامةا  مةن وجات تنفيةه ىةهو الوجتةة يةتلتف  ةأ تفعيةل تنميةة المنشة م           و

ال ةةغير  وال ةةغرى والمتوسةةطة  ةةأ البلةةداآ العربيةةة عةةن مريةةا توحيةةد وتنميةةة مفةةاىيم        

 العاملين المتت ين بتقديم خدمام الدعم المتتلفة لههو المنش م .

  

 محاور الورشة  ■

 ر  وال غرى والمتوسطة  أ ا قت اه الومنأ . ىمية وهوج المنش م ال غي -1

استراتي يام التشغيل و ىمية همج تنميةة المنشة م ال ةغير  والمتوسةطة  عحةد عناوةر        -2

 ىهو ا ستراتي يام .

المشةةك م والعوا ةةا الداخليةةة والتاجتيةةة التةةأ تواتةةأ المنشةة م ال ةةغير  وال ةةغرى       -3

 والمتوسطة .

 رى والمتوسطة :تمويل المنش م ال غير  وال غ -4

 مؤسسام اإلقراض . -

 مؤسسام ضماآ القروض . -

 مؤسسام التعتير التمويلأ . -

 خدمام الدعم الحا ز  ) مير المالية ( لتنمية المنش م ال غير  وال غرى والمتوسطة . -5

 مؤسسام التدجيب . -

 ال معيام والنقابام المهنية المعنية بتسويا وترويج ال اهجام . -

 المعلومام .مرا ز  -

 ت اجت هولية  أ تنمية المؤسسام ال غير  وال غرى والمتوسطة : -6
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 . (SLYB)برنامج منظمة العمل الدولية  -

 . (BUSINESS EDGE)برنامج بيزنس إيدج  -

 تهوه تمعية الرواه الشبات باألجهآ . -

 

 الجلسة االفتتاحية :  ■

بفنةةد   2005بر /  ةةانوآ األول هيسةةم 5 ةةأ تمةةام العاتةةر  مةةن وةةبال األتنةةين الموا ةةا  

(BEU VUE)  المملكةة األجهنيةة الهاتةمية م تةم ا تتةال  عمةال الوجتةة والتةأ تةم           –بعماآ

تنظيمها بالتعاوآ بين منظمة العربية والمرا ز العربأ لتنمية المةواجه البشةرية واأل اهيميةة    

 ةةز المنشةة م  العربيةةة للعلةةوم الماليةةة والم ةةر ية وبنةةل اإلنمةةات ال ةةناعأ مةةن خةة ل مر       

ج ةيس   تحت  رعايتة التدكتور / مصتطدي  تديب     ال غير  وال غرى والمتوسطة بةاألجهآ م  

ليؤ ةد علةأ    وقتد للقتي كلمتة االفتتتاس الستيد / عبتد المجيتد الم يلمتي         األ اهيمية العربيةة .   

  ىمية المنش م ال غير  ومدى ا ىتمام العالمأ بههو المنش م .

مةةة معةةالأ الةةد توج / إبةةراىيم قويةةدج المةةدير العةةام      مةةا  لقةةأ السةةيد / جضةةا قيسةةومأ  ل  

لمنظمة العمل العربية نيابة عنأ موضحا  الدوج الهام الهى تلعبأ منظمة العمل العربية للنمةو  

بهها القطاع وتعىيل  وحات المشاجيع ال غير  والمتوسطة وما تتطلبأ من خةدمام هاعمةة   

 لتنميتها واستراتي يام تمويلها .

 في الورشة :المشاركون   ■

( مشةاجك مةن المسةيولين عةن تنميةة المنشة م ال ةغير         25تاجك  أ  عمةال الوجتةة )   

وال غرى والمتوسطة  أ الدول العربية باإلضا ة إلأ م موعةة مةن التبةرات والمتت ةين     

  أ ىها الم ال .

 نتائج لعمال ورشة العمل :  ■

مةن البلةداآ المشةاج ة     ناقش المشاج وآ  ي الوجتة علأ مدى ت تةة  يةام عمةل ت ةاجت    

 ي هعم إنشات وتنمية المشةروعام ال ةغير  وال ةغرىم و ةاآ بعة  ىةهو الت ةاجت علةأ         

المستوى القطري واآلخر علأ مسةتوى مؤسسةام عامةة  و خاوةة  و مةن الم تمةع المةدني        

هاخل البلداآ العربيةم  ما استمع المشاج وآ إلأ ت اجت بع  المباهجين الةهين قةدما لهةم    

ند  مةةن ال هةةام المسةةؤولة عةةن هعةةم إنشةةات وتنميةةة المشةةروعام ال ةةغير          خةةدمام مسةةا 

وال ةةغرى. و نةةاقش المشةةاج وآ عةةدها مةةن التبةةرات والمتحةةدتين  ةةي ال وانةةب النظريةةةة          
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والتتطيطيةةة والتنفيهيةةة  ةةي مسةةاند  المشةةروعام ال ةةغير . ومةةن خةة ل مشةةاج ة عةةده مةةن   

فيهيةة لمؤسسةام تعنةأ بالتقليةل مةن      الساه  المسةؤولين مةن جاسةمي السياسةام والقيةاهام التن     

البطالةةة وتهةةتم بتنميةةة جول المبةةاهج  ومسةةاند  المبةةاهجينم  تةةيت للمشةةاج ين التعةةر  علةةأ       

ال ةةةعوبام التةةةي تواتههةةةا ىةةةهو ال هةةةوه والوسةةةا ل الممكنةةةة لمواتهتهةةةا و لةةةل  ةةةي ضةةةوت 

 اإلستنتاتام التالية:

 لوال:

 اج وآ إلأ التوتهام اآلتية:و ي ضوت المناقشام واألوجا  والمداخ م توول المش

مةةا رالةةا البلةةداآ العربيةةة لةةم تعطةةي بعةةد ا ىتمةةام المناسةةب لتعزيةةز تقا ةةة المبةةاهج        -1

 وإهخالها  ي مناىج التعليم والتدجيب بمراحلأ المتعده م و ها  ي برامج توعية م تمعيةم

 ةغير   ىناك حاتة ماسة إلأ ترتمة التبرام الدوليةة والعربيةة  ةي هعةم النشة م ال      -2

 وال غرى إلأ مشروعام ومنية وعربية تلبي ا حتياج  ي ىها الم ال الهامم 

 ثانيا:

جمم تعده ال هوه الرسمية والتاوة لدعم المنش م ال غرى وما يتطلبةأ األمةر مةن     -1

تةةو ر معةةايير ومؤتةةرام للن ةةال يسترتةةد بهةةا  ةةي الحكةةم علةةأ اتةةر ىةةهو ال هةةوه  ةةي تنميةةة    

المعايير   تتو ر  ي الوقةا الحةالي و ةها   يوتةد  ةي معظةم        المنش م ال غرىم  مثل ىهو

البلداآ تهة جاعية ج يسةة لهةهو ال هةوه )ماليةة و نيةة وتمويليةة( لت نةب التكةراج والهةدج ي          

 الوقا وال هد والمال.

مةع التسةةليم بحاتةة المنشةة م ال ةغرى إلةةأ التعةةاوآ  يمةا بينهةةا و ي ةا مةةع المنشةة م       -2

يا مزايةا تف ةيلية تعينهةا علةأ المنا سةة  ةي السةو م  ةتآ ت معةام          المتوسطة والكبير  لتحق

واتحاهام وتبكام المنش م ال غرى ما رالا قليلة ويفتقةر بع ةها إلةأ القةدج  علةأ تقةديم       

 خدمام مشتر ة  و برامج هاعمة ألع ا ها من المباهجين.

ا الن ةال  يحتاج المباهج إلأ هجوس مستفاه  من    من المنش م ال غير  التي حقق -3

وتلةةل التةةي  وقفةةا مسةةيرتها وةةعات  و اخطةةاتم ولكةةن مثةةل ىةةهو الدجاسةةام التحليليةةة ميةةر    

 متو ر  علأ نطا  مناسب.

تقوم منظمة العمل العربية ب هةد  ةي نشةر تقا ةة المبةاهج  وهعةم المنشة م ال ةغير            -4

عةب هوجا  بالتنسيا مع متتلف ال هام  ام الع قة  ةي الةدول العربيةةم ومةن المةعمول  آ تل     



 5 

ج يسا  ي تعميم الت اجت بين البلداآ العربيةم و ها  ي تو ير المعلومام وتحقيةا التواوةل   

 بين األمرا  المعنية.

حروا علأ تواول حلقام ال هوه المبهولة علأ المستوى العربي  ةتآ قيةام منظمةة     -5

 ىها الهد .العمل العربية بتي اه  لية لمتابعة نتا ج وجتة العمل يمكن  آ ي من تحقيا 

 ي ضوت وعوبام التسويا التي تواتهها المنش م ال غير   من ال روجي العمل  -6

علةةةأ  ةةةتت األسةةةوا  المحليةةةة و ةةةها العربيةةةة  مةةةام منت ةةةام وخةةةدمام المنشةةة م ال ةةةغرى   

 ومعاجضها والنظر  ي منحها مزايا تف يليةم  

والقطةاع التةا     نظرا ألىمية الدوج الهي يقوم بأ المسؤولوآ  ةي مؤسسةام الدولةة    -7

ومنظمةةام الم تمةةةع المةةةدني  ةةةي هعةةةم ومسةةاند  المنشةةة م ال ةةةغير م  ةةةتآ تةةةدجيب ىةةةؤ ت   

 المسؤولوآ للقيام بدوجىم ىها سو  يكوآ لأ  تر إي ابي  ي هعم المنش م ال غير .

تنف األهبيةام علةأ الةدوج الهةام للمنشة م ال ةغير   ةي تنميةة اإلبتكةاج والتحةديثم            -8

اآ العربيةةة لتوتيةةأ مزيةةد مةةن ا سةةتثماجام لةةدعم إنشةةات مشةةروعام  وىنةةاك حاتةةة  ةةي البلةةد

وةةغير   ةةي م ةةا م مسةةتحدتة  ام قيمةةة م ةةا ة عاليةةة  م ةةا م تكنولوتيةةا ا ت ةةال          

 والمعلومام.

تثمةةين تهةةوه المر ةةز العربةةي لتنميةةة المةةواجه البشةةرية  ةةي مةةرابلس التةةابع لمنظمةةة     -9

 ةةماآ ن ةةال وإسةةتمراجية المنشةة م ال ةةغير  العمةةل العربيةةة  ةةي تةةو ير األليةةام المناسةةبة ل

والمتوسطة  ي العالم العربي وإلسراع  ي تنفيه المشروع العربي )الرياهي( علةأ  آ تةولأ   

 البلداآ العربية المزيد من األىتمام بهها البرنامج وتقديم  ا ة وسا ل الدعم التنفيهية.
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