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  تعریف بالمرآز العربي لتنمية الموارد البشریة

الفنية التابعة لمنظمة العمل العربية ، أنشئ بقرار من مؤتمر العمل       هو أحد المؤسسات 

" المرآز العربي للتدریب المهني وإعداد المدربين "  تحت اسم 1976العربي في العام 

  .وتقوم باستضافته الجماهيریة العربية الليبية بمدینة طرابلس

وارد ال ة الم ي األول لتنمي ؤتمر العرب ى توصيات الم اء عل ة  وبن ه المنظم ذي عقدت شریة ال ب

وفمبر  هر ن ي ش ونس ف ة ت االت  2001بمدین ى مج رأت عل ي ط ورات الت ي ضوء التط  ، وف

شریة      " التدریب باألقطار العربية تم تغير تسميته ليصبح         وارد الب " المرآز العربي لتنمية الم

ة أن          ن ممارس دة م داف الجدی شطته وذلك حتى یتمكن المرآز في ضوء التسمية الجدیدة واأله

و                ى النح ه عل ددت أهداف د ح شریة ، وق وارد الب ة الم وم تنمي ة مفه م لتغطي بصورة أشمل وأع

  :التالي

 أهداف المرآز

دعم السياسات المنبثقة عن أهداف ومهام منظمة العمل العربية فيما یتعلق بتنمية  

  .الموارد البشریة وتنفيذ الخدمات واألنشطة ذات العالقة

 مؤسسات التعليم والتدریب المهني فنيا والمعاونة في         المساهمة في تعزیز قدرات    

 .تطویر نظم تنمية الموارد البشریة

ة   ي تنمي ة ف ات والمؤسسات العامل ين الهيئ شبكات ب اء ال سيق وبن دور التن ام ب القي

ات،         رات والمعلوم ادل الخب سير تب ة، وتي ار العربي ي األقط شریة ف وارد الب الم

 .معایير واألطر العاملة ذات العالقةوالتوجه نحو توحيد المستویات وال

ع        اون م ة، والتع ة والعالمي ات العربي ات والطاق ن التوجه تفادة م يم االس تنظ

المنظمات والهيئات العربية والدولية فيما یتعلق بمهام المرآز وأنشطته ومجاالت          

 .عمله، والتفاعل معها في برامج العمل المشترآة
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  :مجاالت عمله 

ذ          تنظيم لقاءات علمي    ة بتخطيط وتنفي ة المعني درات الوطني ة لتطویر الق ة وأنشطة تدریبي

  .االستراتيجيات والخطط والبرامج الهادفة إلى تطویر التدریب والتشغيل والربط بينهما

تشجيع إجراء البحوث والدراسات الهادفة إلى التعرف على األوضاع في الدول العربية             

راح          شریة واقت وارد الب ة الم تفادة من االتجاهات      في مجال تنمي ا باالس اليب تطویره  أس

 .العالمية في هذا الشأن

ادل                   ا لتب ربط بينهم ة وال دول العربي ى تطویر نظم المعلومات الموجودة بال المعاونة عل

 .الخبرات ونتائج التحليل للمعاونة في وضع االستراتيجيات ورسم السياسات المناسبة

ة       ال تنمي ي مج ة ف شارات الفني دیم االست دود    تق ي ح ا ف ن یطلبه شریة لم وارد الب الم

 .اختصاصات وإمكانات المرآز

سية خصوصا في              درتها التناف ا وق تشجيع حرآة التأليف والترجمة والنشر ورفع آفاءته

ة   شریة واألدل وارد الب ة الم ي مجاالت تنمي ة ف ة العربي ا المكتب ر إليه ي تفتق ادین الت المي

 .التطبيقية

اء نظام لتطبي     ي بن ة ف دارة المعاون ات (ق الجودة والج ي  ) الكفای ة ف اء الثق مخرجات وبن

 .المؤهالت المهنية الوطنية والعربية، وفي إطار مفهوم التدریب المستمر
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  البرنامج العربي لدعم القدرات في مجال إنشاء وتطویر المنشآت الصغيرة

  )الریادي( 

  مقدمة

والي   ي ح وطن العرب ي ال ة ف دل البطال صل مع و %) 15.6(      ی ف نح ذي خٌل ر ال ) 16.4(األم

ين                     ة هؤالء المتعطل اقص، وغالبي شغيل الن ة والت ة المقنع مليون عاطل عن العمل ناهيك عن البطال

ستمر ، وتظهر                    هم من الداخلين الجدد في سوق العمل، أي من الشباب، وهذه النسب في تصاعد م

  .في مجتمعات آانت بعيدة جدا عن شبح البطالة لمواردها وقلة شغلها

ة               إن أولوی ذلك ف ة، ل ون مؤهالت عالي شباب یحمل ين من ال       إن نسبة عالية من هؤالء المتعطل

شباب ، وال یقتصر              شغيل ال عمل المنظمة ومؤسساتها العاملة في األقطار العربية تتمثل في دعم ت

ا                 عي هدف هذا الجهد على إیجاد مصدر دخل للشباب ، بل لتالفي آفات خطيرة تمس السالم االجتم

  . (*)واالستقرار االقتصادي الضروري للنمو ، ولتجنب الهدر في التعليم ومشاریع التنمية البشریة 

شریة بطرابلس،     -      من هنا آان اهتمام منظمة العمل العربية   وارد الب ة الم  المرآز العربي لتنمي

شآت          ( بالترآيز على بعث     )  الصغرى  مشروع عربي لدعم القدرات في مجال إنشاء وتطویر المن

شباب       ل لل رص عم وفير ف ة وت ار العربي ي األقط ة ف اهرة البطال اقم ظ ن تف د م ول للح د الحل آأح

شآت                       ذه المن ا له ذه األقطار لم صادیات ه ساهمة في دعم اقت والداخلين الجدد إلى سوق العمل والم

  .من أهمية ، وما أصبحت توفره من قيمة مضافة للعدید من اقتصادیات دول العالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 .2002الدورة التاسعة والعشرون ، القاهرة مارس / لمؤتمر العمل العربي / العربيةالعمل منظمة ام عتقریر مدیر (*)  
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  خلفية البرنامج ومبرراته
 إلـى تنـامي     أديتـا  تحوالت سياسية واقتصادية     – في العقود األخيرة     –شهدت الدول العربية    

ولتعزيـز الـسلم    . اب بخاصة من الـذكور واإلنـاث        معدالت البطالة وتركيزها في فئة الشب     
االجتماعي واالستقرار ، بدأت الدول العربية في تنفيذ خطط عدة لتنويع النشاط االقتصادي مع              

وال يمكن لهذه الجهود منفـردة      . التركيز على إنشاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطويرها        
ة ، ولكنها قد تساهم في خلق فـرص عمـل           أن تتغلب على مشكلة البطالة في األقطار العربي       

  .جديدة تخفف من أعبائها 
  

 أن المنشآت الصغيرة قد ساهمت في التنمية االقتصادية في هذه           – في الوقت نفسه     –وال يبدو   
وهناك عوامل عدة أدت إلى هذه النتيجة منها االختيار غيـر الـصحيح للريـاديين               . البلدان  

غيرة ، ونقص المدربين المؤهلين لتـدريب الريـاديين ،          بعث المنشآت الص  / المرشحين لبدء   
وعدم توافر مواد تدريبية مناسبة ، وتدني ارتباط تخطيط التشغيل من حيث إدماج برامج خلق               

 الربط الشبكي   – أو حتى غياب     -فرص العمل بإنشاء المنشآت الصغيرة وتطويرها ، وضعف         
  .نها وبين المنشآت المتوسطة والكبيرة بين المنشآت الصغيرة بعضها ببعض أو بي) التشبيك(
  

ولدراسة هذا الوضع ، بادرت منظمة العمل العربية التي تمثل إحدى المنظمات المتخصـصة              
في جامعة الدول العربية ، وكذلك المركز العربي لتنمية الموارد البشرية الذي يمثل ذراعهـا               

اسع من الجهات المعنية بـدعم       شارك فيها طيف و    2002/الفني بعقد ندوة إقليمية في ديسمبر     
وقام المركز العربي لتنمية الموارد البشرية      . المنشآت الصغرى ، وممثلون عن الدول العربية        

كمتابعة لتوصيات هذه الندوة بعقد أربعة اجتماعات لخبراء متخصصين في هذا المجـال فـي               
 الرئيسين في هـذا     الالعبين/  بهدف تحليل المشكلة ، وتحديد الفاعلين        2004 / 2003عامي  
وفي ضوء التحليل المعمق للمشكلة ، توصل المركز العربي إلـى ضـرورة بعـث               . المجال  

مشروع عربي إقليمي لدعم القدرات التخطيطية والتدريبية العربية في مجال إنشاء المنـشآت             
  . الصغيرة وتطويرها 

تمر العمـل العربـي     البرنامج على مؤ  مشروع  عرض المركز العربي لتنمية الموارد البشرية       
الذي يضم الشركاء االجتماعيين الثالثة ، ووافق المؤتمر على البدء فـي تنفيـذ البرنـامج ،                 

وقد تم استشارة جهات دولية وإقليمية ومحلية عـدة ودعوتهـا          .  إقليمياً رائداً    برنامجاواعتبره  
 المركز العربي في    للمشاركة في التخطيط والتنفيذ ، وتم إعداد خطة تنفيذية للمشروع ، وباشر           

فهناك قوائم الكفايات والمناهج واألدلة اإلرشادية الخاصة بإعداد المادة         . تنفيذ بعض النشاطات    
وتتواصل الجهـود لتطـوير موقـع       . التدريبية وتنفيذها جاهزة لتغطي أربعة برامج تدريبية        
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ومية وغير الحكومية   الحك( إلكتروني يّؤمل منه تشبيك الهيئات المعنية بدعم المنشآت الصغيرة          
 ويسعى البرنـامج  . بين والمتدربين   والمدر) والقطاع الخاص والمؤسسات التدريبية إلى آخره       

إلى إعداد مواد تدريبية بنوعية متميزة تستهدف مخططي التـشغيل ، ومـدربي المبـادرين ،                
ب وسيتم نشرها على الموقـع اإللكترونـي التفـاعلي ، وكـذلك تـدري             . والمبادرين أنفسهم   

وسيواصل المركز العربي لتنمية    . مجموعات من كل فئة من المخططين والمدربين والمتدربين       
  .الموارد البشرية رعاية نواتج هذا الجهد وصيانتها وتحديثها وتكييفها 

  
ويطمح هذا البرنامج إلى تعزيز التنمية االقتصادية ، ومحاربة الفقر والبطالـة فـي المنطقـة                

تتمثل األولى في   : إذ يركز البرنامج بخاصة على قضيتين       . فة المبادرة العربية عبر تشجيع ثقا   
تعظيم دور المنشآت الصغيرة في االقتصاد الوطني عبر تنمية قدراتها في خلق فرص العمـل               
والمساهمة في التنمية االقتصادية ، وتتمثل الثانية في تعزيز ودعم تدريب الرياديين عبر إعداد              

وسائط ونشرها على الموقع االلكتروني وشـبكة اإلنترنـت ، وكـذلك            مواد تدريبية متعددة ال   
  . ربي الرياديين وتأهيلهم وترخيصهمتدريب مد

  
وتعد منظمة العمل العربية نظراً ألهمية دورها في عملية التنمية ، وفـي القـضايا المتـصلة                 

هامها وهيكليتها بالعمل والعمال ، وكذلك نظراً للمسؤوليات المنوط بها توليها من حيث طبيعة م           
الثالثية التمثيل ، الجهة التمثيلية األنسب لرعاية هذا البرنامج عبر المركـز العربـي لتنميـة                

  .الموارد البشرية الذي يمثل الذراع الفني لهذه المنظمة 
  



 6

  مفهوم البرنامج
  :سيعمل هذا البرنامج على 

، وإعداد مـواد تدريبيـة       التركيز على دعم قدرات تخطيط التشغيل على المستوى الوطني           ●
متعددة الوسائط لتدريب الرياديين وأصحاب المنشآت الصغيرة في البلدان العربية جميعها ،            

  .وكذلك تدريب مدربي الرياديين، ومدربي المدربين وتأهيلهم وترخيصهم
 
 

 دعم قدرات الوكاالت الحكومية المتخصصة وهيئات المجتمع المدني والشركاء االجتماعيين           ●
   :عبر

  تطوير مواد تدريبية مناسبة للتعلم الذاتي تستهدف مخططي التشغيل ونشرها * 
  تعزيز قدراتها لتمكينها من أداء دورها القّيم عبر التدريب بمعناه الواسع * 
  تشبيك الجهات الداعمة للمنشآت الصغيرة * 

ـ            ● ة، إذ تـشير     تشجيع مشاركة المرأة في العمالة بعامة وفي إنشاء المنشآت الصغيرة بخاص
التقارير والدراسات الحديثة إلى تدني مشاركة المرأة في سوق العمل وكـصاحبات أعمـال              

  .مقارنة بمدى مشاركة الرجل
 تولي مسؤوليات تنفيذ نشاطات البرنامج المتالحقة والمتواصلة بما فيها عقد ورش تدريبيـة              ●

  .على المستوى اإلقليمي لرسم خطط عمل تنفيذية وتشكيل لجنة خبراء لمراقبة التنفيذ
   المساهمة في تعزيز دور المنشآت الصغيرة في االقتصاد الوطني من حيث التفهم والتطبيق ●
طين، ومدربي المبادرين، ومدربي المدربين على المستويات اإلقليمية وشـبه           تدريب المخط  ●

  .اإلقليمية والمحلية
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  تصميم البرنامج 
   تحليل المشكلة ■

تتمثل المشكلة المحورية في استمرار تنامي معدالت البطالة ووصولها إلى حدود غير مسبوقة             
ويبدو جلياً تراجع قـدرات     .  الجدد   في المنطقة العربية وبخاصة ضمن فئة الشباب والخريجين       

يستمر هذا التراجع على مدى المـستقبل       ى خلق فرص عمل جديدة، ويتوقع أن        الحكومات عل 
ولتخفيف العبء عن مؤسسات القطاع العام الكبيرة ، يجب تعزيـز دور المنـشآت   . المنظور  

هيئات المجتمع  وبالرغم من قيام الحكومات و    . الصغيرة ودعمه عن طريق بعث روح المبادرة        
المدني بأدوار في إنشاء المنشآت الصغيرة ودعم استمرارها ، إال أن هذه األدوار متداخلـة ،                
وهناك نقص في االهتمام بتدريب المدربين ، وضعف دور مخططي التشغيل في تعزيـز دور               
المنشآت الصغيرة ودعم قدراتها في خلق فرص العمل ، وإدماجها في اسـتراتيجية التـشغيل               

ومن ذلك ، تبدو أهمية وضرورة دعم القدرات العربية في مجال تـدريب مخططـي               . امة  بع
التشغيل ، وتدريب مدربي الرياديين ، ومدربي المدربين ، وإعـداد مـواد تدريبيـة متعـددة                 

  .الوسائط ونشرها على موقع إلكتروني تفاعلي
  
   الجهات المستفيدة ■

عربي إقليمي لدعم الجهود الوطنية في أكثر مـن          برنامجآخذين في الحسبان طبيعة البرنامج ك     
 بلداً عربياً تتفاوت من حيث جهود التنمية ومراحلها ، وتتباين في مستويات دخلها القومي،               20

ال بد من تبني نهج مفتوح يلبي رغبات واحتياجات الجهات المعنية المتنوعـة ، وأال يقتـصر                 
والبلدان العربية جميعها مدعوة    . دون غيرها   النهج المختار على تلبية احتياجات جهات محددة        

لالستفادة من نشاطات البرنامج عن طريق توفير منافذ تمكّن الجهات الحكومية وغير الحكومية           
والمؤسسات التدريبية ومنظمات أصحاب العمل والعمال والقطاع الخاص والرياديين وأصحاب          

وأن يـستفيد مخططـو   . يوفره البرنامج المنشآت الصغيرة من االستفادة من الدعم الفني الذي  
التشغيل ومدربو الرياديين من المادة التدريبية المنشورة عبر التعلم الذاتي أو عبـر الجلـسات               

وأن يستفيد الرياديون وأصحاب المنشآت الصغيرة مـن المـادة          . التدريبية المنظمة المباشرة    
وأن تقـدم   .  الموقع االلكتروني التفاعلي     التدريبية المعّدة عبر التعلم والتقييم الذاتي عن طريق       

 تحـصيل رسـوم رمزيـة    - في بعض الحاالت    –هذه الخدمات جميعها دون مقابل ، ويمكن        
وسيتولى المركز العربي لتنمية الموارد البـشرية إدارة        . لضمان جدية المتقدمين والمستفيدين     

   :البرنامج اإلقليمي ، أما الجهات الوطنية المستفيدة فتتمثل في
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  الصناعة/ التدريب /  الجهات الحكومية مثل وزارات العمل ●
   مدربي الرياديين والهيئات التدريبية ●
  ) الحكومية وغير الحكومية (  منظمات دعم الرياديين ●
اتحاد العمال ، منظمات أصحاب العمل ، الجهات غير الحكومية          (  الشركاء االجتماعيين    ●

  ) األخرى 
  عمال كأفراد  أصحاب العمل وال●
   المواطنين بعامة ، والرياديين منهم بخاصة ●
   الجهات الدولية واإلقليمية والوطنية ●

  
   الفئات المستهدفة ■

تتمثل الفئات المستهدفة بشكل مباشر في مسؤولي تخطيط التشغيل في الهيئات الحكومية وغير             
ن أن تتمثل الفئـات المـستهدفة       وبالنهاية ، يمك  . الحكومية ، ومدربي الرياديين ، والرياديين       

  . بلداً عربياً 22بعامة في أصحاب العمل والعاملين ومجموع المواطنين في 
  
  

  استراتيجية البرنامج 
سيتم تناول المشكالت المحددة والسعي للتغلب عليها أو التخفيف من آثارها عبـر نـشاطات               

بي المـدربين ، والمـدربين،      تدريب مخططي التشغيل ، ومدر    : متنوعة ينفذها البرنامج منها     
وتطوير مواد تدريبية متعددة الوسائط لتدريب الرياديين ونشرها على الموقع االلكتروني عبر            

: وتلبي هذه االستراتيجية رغبات واحتياجات ثالث فئات مستهدفة تتمثل في           . شبكة اإلنترنت   
ق التطلعات واألهـداف    مخططي التشغيل ، ومدربي الرياديين ، والرياديين أنفسهم بهدف تحقي         

  .المرجوة 
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  الهدف التنموي 
 في تعزيز االقتصاد الوطني ، ودعم السلم االجتمـاعي عبـر            للبرنامجيتمثل الهدف التنموي    

غرس ثقافة المبادرة وتشجيعها وتنميتها ، وتحـسين أداء المنـشآت الـصغرى والـصغيرة               
  .والمتوسطة 

  
  األهداف المباشرة 

هات الحكومية والشركاء االجتماعيين لتنسيق نشاطات خلق فرص التشغيل         دعم قدرات الج  -1
  .وتنميتها وتحقيق تكاملها بما في ذلك إنشاء المنشآت الصغيرة وتطويرها 

  .المتدربين/ دعم قدرات مدربي الرياديين ، ورفع كفاءتهم في تقييم تحصيل المتعلمين -2
واد تدريبية بجـودة متميـزة دون مقابـل،          فتح منافذ تمكن الرياديين من الوصول إلى م        -3

  .وتمكينهم من تقييم تحصيلهم ذاتياً بموضوعية 
 تشبيك المنشآت الصغيرة والجهات الداعمة لها على المستوى الوطني لتعظيم دورها فـي              -4

  .االقتصاد الوطني 
  

  المخرجات 
   1 المخرج ■

  سب توافر التمويل إعداد وتطوير خطة تنفيذية مرحلية ، وتنفيذها على مراحل بح
   2 المخرج ■

تطوير موقع تدريبي إلكتروني تفاعلي يتمتع بآليات وصول مناسبة ، وتجربته وتحميله بالمواد             
وسيخدم هذا الموقع كذلك تشبيك الوكاالت الوطنية التـي         . التدريبية متعددة الوسائط وتشغيله     

  صغيرةتقّدم الدعم الفني والقانوني والمالي واإلداري للمنشآت ال
 

   3 المخرج ■
إعداد حزمة تدريبية تستهدف مخططي التشغيل بعامة مع التركيـز علـى إنـشاء المنـشآت                

  . الصغيرة وتطويرها بخاصة ، وتجربة الحزمة ونشرها على الموقع اإللكتروني التفاعلي
 

  4 المخرج ■
لم الـشغل   معرفـة عـا   : تطوير مناهج أربعة برامج تدريبية تغطي الكفايات الريادية وتشمل          

والمنشآت الصغرى ، وتأسيس المنشأة الصغيرة ، وإدارة المنشآت الصغيرة ، وتنمية المنشآت             
  .بحيث تشكل هذه المناهج المرجعية إلعداد المادة التدريبية . المتوسطة 
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   5 المخرج ■
إعداد مواد تدريبية متعددة الوسائط لتدريب الرياديين ، وتجربتهـا ونـشرها علـى الموقـع                

وسيتم إعـداد   . كتروني التفاعلي بحيث يتمكن الرياديون من الوصول إليها واالستفادة منها           اإلل
معرفـة عـالم الـشغل والمنـشآت        : وحدة تدريبية تغطي البرامج التدريبية األربعـة        ) 36(

. الصغرى، وتأسيس المنشأة الصغيرة ، وإدارة المنشآت الصغيرة ، وتنمية المنشآت المتوسطة           
ـ           وإعداد أدلة إ   داد المـادة   رشادية لمعاونة المدربين في تنفيذ البرامج التدريبية األربعـة ، وإع

 )20(التدريبية لها ونشرها، إضافة إلى إعداد الحزمة التدريبية لمخططي التشغيل المكونة من             
  .وحدة تدريبية وطباعتها ونشرها وتوزيعها

   6 المخرج ■
  :بين ، والرياديين على النحو اآلتي سيتم تدريب مجموعات من مخططي التشغيل ، والمدر

مشاركاً من مخططي التشغيل يمثلون الجهات الحكوميـة        ) 500( تدريب ما ال يقل عن       ●
  .وغير الحكومية في البلدان العربية عبر ورش تدريبية وطنية وشبه إقليمية وإقليمية 

  . مدرب رياديين من البلدان العربية 200 تدريب ما ال يقل عن ●
   Master Trainersمدرب مدربين  ) 50(وتأهيل ما ال يقل عن  ترخيص ●
  . ريادياً في السنة األولى من عمل البرنامج 500 تدريب ما ال يقل عن ●

  
  التقارير والتقييم

شهور ، ويقدمه إلى الجهات المعنية      ) 6( يعد منسق البرنامج تقريراً دورياً بواقع مرة كل          -1
  .وإبداء الرأي والمراجعة 

شهور مـن انتهـاء البرنـامج ،        ) 4(عداد التقرير الختامي ضمن مدى زمني ال يتعدى          إ -2
  .وتوزيعه على الجهات المعنية 

 ، وتزويـد    باستمرار لمعرفة نقاط الضعف والقصور ومعالجتها      سيتم تقييم تأثير البرنامج      -3
  .الجهات المعنية بنتائج التقييم 

  
  خطة العمل 
  .تمر لبناء القدرات وتدريب الرياديين والمبادرينمشروع مس البرنامجيعتبر هدا 
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  التأثير المتوقع 
 تأثير إيجابي على خفض معدالت البطالة بين الخريجين الجدد وفئـة            للبرنامجيتوقع أن يكون    

وسيؤدي البرنامج كذلك   . الشباب من الجنسين في البلدان العربية مما يساهم في تقليص الفقر            
ء المنشآت الصغيرة ونمو القائم منها إلى مستوى المنشآت المتوسـطة،           إلى تنامي معدالت إنشا   

ويؤمل كذلك أن يؤدي تشجيع إنشاء المنشآت الصغيرة إلـى تـوفير تكـافؤ فـرص النـوع                  
، إذ إن هذا النوع من النشاط يالئم المرأة فـي المنطقـة ، كمـا                 ) Gender( االجتماعي  

ي تحويل جزء من القطـاع غيـر المـنظم          سيؤدي ازدياد معدالت نجاح المنشآت الصغرى ف      
ليصبح منشآت صغرى وصغيرة منظمة مما يـنعكس إيجابيـاً علـى التنميـة االقتـصادية                

  .وسيتم تقييم تأثير البرنامج بعد مضي عام واحد على انتهاء مدته . واالجتماعية 
  

  ية البرنامجاستمرار
 البشرية التابع لها مسؤولية صيانة      تتولى منظمة العمل العربية والمركز العربي لتنمية الموارد       

وتتكـون   . والحفاظ على استمراريته ومواصلة تطويره    وتحديث ومواصلة نشاطات البرنامج     
مصادر تمويل مواصلة النشاطات بعد انقضاء مدة البرنامج من مساهمة الدول العربيـة فـي               

دمه الجماهيرية العربية   ميزانية منظمة العمل العربية ، وكذلك من الدعم المالي السخي الذي تق           
. الليبية االشتراكية العظمى للمركز العربي لتنمية الموارد البشرية من حيث كونها دولة المقـر        

ويتوقع أن تواصل الدول العربية تغطية تكاليف نشاطات التدريب المحلية التي ستتم في كـل                
  .منها 

  
  للحصول على معلومات وتفاصيل إضافية 

   العربي لتنمية الموارد البشرية يرجى االتصال بالمركز
  +218213333044: هاتف 
  +218214449984: فاكس 

  org.achrd@info: بريد إلكتروني 
 



  

  منظمة العمل العربية

  
  المرآز العربي لتنمية الموارد البشریة

  طرابلس/  ليبيا
  

  

  

  

         

 تقرير عن

 لدعم القدرات في مجال  العربيبرنامجال

  إنشاء وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة
  )الريادي(

  

  

  

  



 2

  

  

  

  محتویات التقریر

  تقدیم •

 العمل فيهالوضع الحالي للبرنامج وسير  •

أعضاء اللجنة اإلشرافية وفریق العمل التنفيذي واختصاصاتهم والمعایير التي  •

 .تم بموجبها اختيارهم

 .الدول المستفيدة من البرنامج والترتيبات التي تمت معها في هذا الشأن •
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  :تقدیم

رار       تجابة لق شروعا   اس وير الم م وتط شأن دع ت ب ي الكوي صادية ف ة االقت صغرى ات القم ت ال

شباب     ل لل ن فرص العم ين م د المالي ي وتولي صاد العرب ة االقت ع عجل ي دف ساهمة ف طة للم والمتوس

رار                    ى ق والداخلين الجدد إلى سوق العمل والمساهمة في مواجهة البطالة والحد من الفقر ، وإشارة إل

ي    البر" القمة الخاص بإنشاء الصندوق العربي لتمويل المشروعات الصغرى يأتي طرح             امج العرب ن

ة      " الريادي  "لدعم القدرات في مجال إنشاء وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة           ذه منظم ذي تنف ال

ليبيا، آأحد الحلول العملية    / العمل العربية من خالل المرآز العربي لتنمية الموارد البشرية بطرابلس         

ى مؤسسات وصناديق       لدعم التشغيل وتوفير فرص العمل، آما يأتي طرح هذا البرنامج الطم            وح عل

م    ة دع ث أن عملي ن حي ه م ذا التوج ا له ة دعم ات المانح ة والجه ة والدولي ة والعربي ل اإلقليمي التموي

دريب                  ار الت ين االعتب ل األخذ بع وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب إلى جانب التموي

ذا  ا أن ه شغيل، آم ين للت سئولين والمخطط ادرين والم ل للمب ات  والتأهي م آلي د أه ر أح امج يعتب  البرن

ود مكتب            المنظمة في إطار العقد العربي للتشغيل والذي توليه المنظمة اهتماما خاصا من خالل جه

ن          د م ذ العدي ة لتنفي دول العربي ي ال ة ف ة للمنظم د التابع ز والمعاه اهرة والمراآ ي بالق ل العرب العم

ة ذا  ة العربي ي المنطق ة ف رامج الطموح شروعات والب شغيل  الم م الت ي دع شترآة وه داف الم ت األه

ة                سوق العربي ام ال سريع قي والتكامل بين الدول العربية في مجاالت العمل المختلفة والعمل من أجل ت

ة            المشترآة وزيادة اإلنتاجية وتجويدها وتنمية وتطوير قدرات القوى العاملة العربية من خالل مواآب

  .ة في مجاالت تنمية وتطوير الموارد البشريةأحدث التطورات العلمية والتقنية العالمي

********************  
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 الوضع الحالي للبرنامج وسير العمل فيه
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  الوضع الحالي للبرنامج وسير العمل فيه

  یبين الجدول اآلتي المخرجات المخططة للبرنامج وما تم إنجازه في آل منها

  تم إنجازهما   المخرجات المخططة للبرنامج الرقم
تطوير موقع تدريبي إلكتروني تفاعلي يتمتع بآليات وصول مناسبة،   1

وسيخدم . وتجربته وتحميله بالمواد التدريبية متعددة الوسائط وتشغيله
هذا الموقع آذلك تشبيك الوآاالت الوطنية التي تقدم الدعم الفني 

  والقانوني والمالي واإلداري للمنشآت الصغيرة

ض إلنشاء تم استدراج عرو •
الموقع اإللكتروني، ويتم التشاور 
مع مؤسسة في الجمهورية 

  . اللبنانية لتنفيذ المطلوب

إعداد حزمة تدريبية تستهدف مخططي التشغيل بعامة مع الترآيز   2
على إنشاء المنشآت الصغيرة وتطويرها بخاصة، وتجربة الحزمة 

  .ونشرها على الموقع اإللكتروني التفاعلي

حزمة ويتطلب تم إعداد ال •
طباعتها وتوزيعها والتدريب 

  .عليها

: تطوير مناهج أربعة برامج تدريبية تغطي الكفايات الريادية وتشمل  3
معرفة عالم الشغل والمنشآت الصغرى، وتأسيس المنشأة الصغيرة، 

بحيث تشكل . وإدارة المنشآت الصغيرة، وتنمية المنشآت المتوسطة
  .لمادة التدريبيةهذه المناهج المرجعية إلعداد ا

 .تم حصر الكفايات •
تم إعداد مناهج البرامج التدريبية  •

 .األربعة
  

إعداد مواد تدريبية متعددة الوسائط لتدريب الرياديين وتجربتها   4
ونشرها على الموقع اإللكتروني التفاعلي بحيث يتمكن الرياديون من 

دريبية وحدة ت) 36(الوصول إليها واالستفادة منها، وقد تم إعداد 
  :تغطي البرامج التدريبية األربعة

معرفة عالم الشغل والمنشآت الصغرى، وتأسيس المنشأة الصغيرة، ( 
وإعداد أدلة ) وإدارة المنشآت الصغيرة، وتنمية المنشآت المتوسطة

إرشادية لمعاونة المدربين في تنفيذ البرامج التدريبية األربعة وإعداد 
إضافة لوحدات تدريب مخططي التشغيل المادة التدريبية لها ونشرها، 

  .وحدة تدريبية) 20(

 تم إعداد الوحدات التدريبية •
 إضافة )أوب وج و د(

 تدريب مخططي لوحدات
التشغيل وعدد الوحدات 

  . وحدة تدريبية) 56(اإلجمالي 

سيتم تدريب مجموعات من مخططي التشغيل والمدربين والرياديين   5
  :على النحو اآلتي

مشارآا من مخططي التشغيل ) 500(يقل عن تدريب ما ال  •
يمثلون الجهات الحكومية وغير الحكومية في البلدان العربية عبر 

 .ورش تدريبية وطنية وشبه إقليمية وإقليمية
 .مدرب رياديين من البلدان العربية) 200(تدريب ما ال يقل عن  •
 Masterمدرب مدربين  ) 50(ترخيص وتأهيل ما ال يقل عن  •

Trainers 
رياديا في السنة األولى من عمل ) 500(تدريب ما ال يقل عن  •

  .البرنامج

  
  
تم إقامة مجموعة من الدورات  •

  .التدريبية القومية والقطرية

تحويل  المواد التدريبية إلى نسخة إلكترونية على أقراص مدمجة   6
  .وآذلك نشرها على الموقع التفاعلي

 وحدات 10بدأ العمل األولي لعدد 
لتجربتها عن طريق التعليم تدريبية 

عن بعد وسيتم نشرها على الموقع 
اإللكتروني التفاعلي حال الحصول 

  .على التمويل الالزم
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  أعضاء اللجنة اإلشرافية وفریق العمل التنفيذي

  واختصاصاتهم والمعایير التي تم بموجبها اختيارهم
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  فية وفریق العمل التنفيذي أعضاء اللجنة اإلشرا

  واختصاصاتهم والمعایير التي تم بموجبها اختيارهم

  أعضاء لجان العمل في البرنامج: أوال

  )اللجنة التوجيهية(اللجنة اإلشرافية للبرنامج 

 رئيس اللجنة/   منظمة العمل العربية-مدیر المرآز العربي لتنمية الموارد البشریة/ الدآتور رمضان السنوسي 
  األردن-رئيس المرآز الوطني لتنمية الموارد البشرية/ تور منذر واصف المصريالك 
 . منظمة العمل الدولية-مستشارإقليمي للتدريب المهني/ الدآتور أبو بكر عابدين بدوي 
  اليونسكو-اختصاصي تعليم تقني/ الدآتور سليمان عواد سليمان 
  األردن-ريب مهنيمستشار تنمية موارد بشرية وتد/ المهندس أحمد مصطفى 

  معایير اختيار اللجنة اإلشرافية للبرنامج: ثانيا

انطالقا من مسئوليات منظمة العمل العربية آمنظمة عربية متخصصة في شئون العمل           

واإلنتاج، وفي إطار البحث عن حلول وآليات عمل تساهم في الحد من ظاهرة البطالة بين الشباب 

غيل المنتج وتشجيع الولوج للقطاع الخاص وتأسيس المشروعات العربي وتوفير فرص التش

  .الصغيرة والصغرى والدفع بعجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية في األقطار العربية

مشروعات ( حول 2002 بادر المرآز العربي لتنمية الموارد البشرية بعقد ندوة إقليمية في ديسمبر 

ي هذه الندوة نخبة متميزة من الخبراء العرب المعنيين بهذا ، شارك ف)الشباب والصناعات الصغرى

األمر والجهات المعنية بدعم المنشآت الصغرى في األقطار العربية وممثلون عن هذه األقطار، 

  .ومنظمات دولية آاليونسكو ومنظمة العمل الدولية

لندوة باختيار نخبة من الخبراء       قام المرآز العربي لتنمية الموارد البشرية وآمتابعة لتوصيات هذه ا

في مجال المشروعات الصغرى ، تميزت مشارآتهم في الندوة من خالل العروض وأوراق العمل التي 

قدموها وما أثروا به الندوة من حوار ونقاش، ومن خالل الخبرات التي اآتسبوها في مجال التدريب 

موضوع، والذين شغلوا مناصب هامة في والمشروعات الصغرى على مستوى المنطقة، ومن الملمين بال

  .بالدهم ولهم العديد من الدراسات واالستشارات لجهات محلية وإقليمية ودولية

هؤالء النخبة تم اختيارهم من خالل أربعة اجتماعات أخرى للخبراء نظمها المرآز حول 

  .2004/ 2003المشروعات الصغيرة بالقاهرة خالل عامي 
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التدريب منصب وزير التعليم في بالده وعمل مديرا عاما لمؤسسة ل فمثال منهم الذي آان يشغ

المهني األردنية، وله العديد من الدراسات واألبحاث والمؤلفات في مجال التعليم والتدريب والتنمية البشرية 

  .والعديد من المشارآات في المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية وهو الدآتور منذر واصف المصري 

 أن منهم من اآتسب خبرة من خالل عمله في منظمة العمل الدولية آمستشار إقليمي للتدريب وممثال آما

للمنظمة بالكويت وهو الدآتور أبو بكر عابدين بدوي، الذي يعتبر خبيرا دوليا في التدريب والتنمية البشرية 

ن المشارآات العربية والتشغيل واستشاريا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وله العديد م

  .والدولية في مجال تخصصه 

وأيضا منهم المستشار في مجال التعليم التقني والمهني والذي يعمل حاليا آمستشار لليونسكو في هذا 

المجال وهو الدآتور سليمان عواد سليمان، والذي له العديد من المشارآات المحلية واإلقليمية 

  .ورش العمل ، وله عدة دراسات ومقاالت وأوراق عمل منشورةوالدولية في المؤتمرات والندوات و

آما أن من هؤالء الخبراء من له خبرة واسعة في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية وعمل 

سابقا مستشارا لمنظمة العمل الدولية وآان يشرف على البرنامج الدولي لتطوير المهارات التابع 

ئبا لمدير مؤسسة التدريب المهني األردنية وخبيرا لمنظمة العمل لمنظمة العمل الدولية، وعمل نا

العربية، وعمل أيضا خبيرا متعاونا مع أقطار الخليج وآل من سوريا ولبنان وليبيا واليمن والسودان 

وهو المهندس أحمد مصطفى عبد اهللا، وله العديد من المؤلفات والمشارآات بأوراق عمل ودراسات 

  . إقليمية وعربية ودولية في مؤتمرات ولقاءات

أيضا منهم المستشار في منظمة العمل العربية ومدير مرآزها العربي لتنمية الموارد البشرية والذي 

د من المشارآات المحلية واإلقليمية والدولية والمؤلفات واألبحاث المنشورة والمشارآة في له العدي

 وهو 1999المؤتمرات اإلقليمية والعربية والدولية  ويعمل في هذا المجال مع المنظمة منذ عام 

  .الدآتور رمضان السنوسي، رئيس اللجنة االستشارية

ى المرآز العربي لتنمية الموارد البشرية وللخبراء في ضوء التحليل المعمق للمشكلة تولدت لد
المشارآين في هذه الفعاليات قناعة أملتها ظروف األقطار العربية الحالية وجهودها لمواجهة 
التحديات المتمثلة في ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب وضرورة توفير فرص العمل المنتج، هذه 

ي إقليمي لدعم القدرات التخطيطية والتدريبية العربية القناعة تمثلت في ضرورة بعث مشروع عرب
  .في مجال إنشاء المنشآت الصغيرة وتطويرها
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البرنامج العربي لدعم القدرات في مجال إنشاء وتطوير (وخلصت هذه الفعاليات إلى  تسمية وبعث 

برنامج من لل) التوجيهية(، واختيار اللجنة اإلشرافية " )الريادي" المنشآت الصغيرة والمتوسطة

  .الخبراء المذآورين

  

  فریق العمل التنفيذي: ثالثا

  اللجنة الفنية -1

 ) منسق البرنامج(   أحمد مصطفى عبد اهللا. م 
 )منظمة العمل الدولية) اختصاصي دعم منشآت صغرى(              سميح أحمد جابر. م 
 )اختصاصي إرشاد صناعي وتدریب مهني(     داوود شقبوعة. م 

  

  اد الوحدات التدریبيةفریق إعد -2

  مدرب مجاز من منظمة العمل الدولية-خبير تدریب دعم المنشآت الصغرى/ السيدة دینا شفاقوج 
 خبير تدریب دعم المنشآت الصغرى/ السيدة أسماء أبو الرب 
  مدرب مجاز من منظمة العمل الدولية–خبير تدریب دعم المنشآت الصغرى / السيد محمد الزعبي 
  مدرب مجاز من منظمة العمل الدولية-خبير تدریب دعم المنشآت الصغرى/  حجلةالسيد ماهر أبو 
  مدرب مجاز من منظمة العمل الدولية-خبير تدریب دعم المنشآت الصغرى/ السيد حسان مورهلي 
  اختصاصي إرشاد صناعي-خبير تدریب دعم المنشآت الصغرى/ المهندس سامر السمان 
   اختصاصي إرشاد صناعي-ب دعم المنشآت الصغرىخبير تدری/  المهندس علي العمري 
   اختصاصي إرشاد صناعي-خبير تدریب دعم المنشآت الصغرى/ المهندس هشام ماضي 
  اختصاصي إرشاد صناعي-خبير تدریب دعم المنشآت الصغرى/ السيد عماد سبع العيش 

 اختصاصي إرشاد صناعي وتدریب مهني / المهندس داوود شقبوعة 

  

   اختيار فریق العمل التنفيذيمعایير: رابعا

تم اختيار فريق العمل التنفيذي من الخبراء العرب الذين آان لهم خبرة واسعة في مجال التدريب 

ودعم المشروعات الصغيرة وممن لهم تجارب في إعداد برامج مماثلة مع منظمات عربية ودولية 

تسبوها من خالل العمل، وتوفر روح واآتسبوا خبرة ميدانية، إضافة إلى تأهيلهم وخبراتهم التي اآ

االبتكار لديهم بما يضمن عدم التكرار السابق، آما أخذ في الحسبان أيضا آمعيار توفر الوقت الالزم 
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لهؤالء الخبراء والذي يمكن تخصيصه في العمل بدقة وإخالص في إنتاج الوحدات واألدلة 

البرنامج وأهدافه وتوفر الرغبة والجدية في التدريبية، وقبل آل ذلك  آان اإليمان والقناعة بأهمية 

تقديم عمل مميز غير مقتبس من أية تجارب سابقة محلية أو إقليمية أو دولية وهو عمل ُيشرف 

  .الخبير أن يكون أحد أعضاء لجنة تنفيذه خدمة لبلده أوال وألمته العربية ثانيا

  

  عقد ورشة تدریبية لفریق إعداد الوحدات التدریبية

م تحديد الخبراء واختيارهم قررت اللجنة اإلشرافية عقد ورشة عمل تدريبية لفريق إعداد بعد أن ت

الوحدات التدريبية تهدف إلى تعريفهم أوال بالبرنامج العربي لدعم القدرات في مجال إنشاء وتطوير 

 وآذلك البرامج والمناهج التي أعدها المرآز العربي"  الريادي"المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

لتنمية الموارد البشرية المتعلقة بعالم الشغل والمنشآت الصغيرة والصغرى والمتوسطة، وأدلة 

تنفيذها ودليل إعداد الوحدات التدريبية وتدقيقها وتحريرها، وذلك لتمكينهم من إعداد الوحدات 

  .التدريبية التي تتضمنها هذه البرامج

لموارد البشرية باألردن ومكتب اليونسكو اإلقليمي وتم عقد الورشة بدعم من المرآز الوطني لتنمية ا

ببيروت لمدة أسبوعين بواقع خمسة أيام عمل لكل أسبوع بمقر المرآز الوطني لتنمية الموارد 

 ، تم خالل الورشة عرض البرامج وأدلة تنفيذها 2005 /7 /21-10األردن من / البشرية بعمان

ذ تعيينات فردية من قبل المشارآين بمتابعة اللجنة الفنية، ودليل إعداد الوحدات التدريبية، آما تم تنفي

  .ثم عرض منجزات المشارآين ومناقشتها

 بعد انتهاء أعمال الورشة عقدت العديد من اللقاءات بين اللجنة الفنية وفريق اإلعداد بغية توجيههم 

 تفاعل المتدربين مع وترسيخ المنهجية الجديدة في إعداد الوحدات التدريبية التي يعتمد أساسا على

المادة التدريبية ، وتوجيه المتدربين في إيجاد الحلول المناسبة التي تعترض من خالل التمارين 

والحاالت الدراسية، وبعد أن تم التأآد من معرفة فريق العمل وإلمامه بكافة ما هو مطلوب منه في 

   .إعداد الوحدات التدريبية للبرنامج تم تكليفهم رسميا بالعمل
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  الدول والجهات المستفيدة من البرنامج 

  والترتيبات التي تمت معها في هذا الشأن
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  الجهات المستفيدة من البرنامج -1

  الدول المستفيدة 1.1

      آخذين في الحسبان طبيعة البرنامج آبرنامج عربي إقليمي لدعم الجهود الوطنية في أآثر من 

يا تتفاوت من حيث جهود التنمية ومراحلها، وتتباين في مستويات دخلها القومي، ال بد  بلدا عرب20

من تبني نهج مفتوح يلبي رغبات واحتياجات الجهات المعنية المتنوعة، وأال يقتصر النهج المختار 

والبلدان العربية جميعها مدعوة لالستفادة من . على تلبية احتياجات جهات محددة دون غيرها

ات البرنامج عن طريق توفير منافذ تمكن الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات نشاط

التدريبية ومنظمات أصحاب العمل والعمال والقطاع الخاص والرياديين وأصحاب المنشآت 

الصغيرة من االستفادة من الدعم الفني الذي يوفره البرنامج ، وأن يستفيد مخططو التشغيل ومدربو 

ن المادة التدريبية المنشورة عبر التعلم الذاتي أو عبر الجلسات التدريبية المنظمة الرياديين م

المباشرة، وأن يستفيد الرياديون وأصحاب المنشآت الصغيرة من المادة التدريبية المعدة عبر التعلم 

مقابل، والتقييم الذاتي عن طريق الموقع اإللكتروني التفاعلي ، وأن تقدم هذه الخدمات جميعها دون 

يمكن في بعض الحاالت تحصيل رسوم رمزية لضمان جدية المتقدمين والمستفيدين، وسيتولى المرآز و

  :العربي لتنمية الموارد البشرية إدارة البرنامج اإلقليمي، أما الجهات الوطنية المستفيدة فتتمثل في

 .الصناعة/ التدريب/ الجهات الحكومية مثل وزارات العمل •

  والهيئات التدريبيةمدربي الرياديين •

 )الحكومية وغير الحكومية ( منظمات دعم الرياديين  •

 )اتحاد العمال، منظمات أصحاب العمل، الجهات غير الحكومية األخرى( الشرآاء االجتماعيين  •

 أصحاب العمل والعمال آأفراد  •

 المواطنين بعامة، والرياديين منهم بخاصة •

 الجهات الدولية واإلقليمية والوطنية •
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  الفئات المستهدفة 1.2

     تتمثل الفئات المستهدفة بشكل مباشر في الرياديين خريجو الكليات والمعاهد التدريبية الراغبين 

في تأسيس مشروعاتهم الخاصة ومسئولي تخطيط التشغيل ودعم القطاع الخاص في الهيئات 

تتمثل الفئات المستهدفة بعامة ومدربي الرياديين ، وبالنهاية )  األهلية(الحكومية وغير الحكومية 

  . بلدا عربيا22في أصحاب العمل والعاملين ومجموع المواطنين في 

  الترتيبات التي تم إجراؤها 3.1

معرفة عالم الشغل : ( تم إرسال قوائم الكفايات للوحدات التدريبية لثالثة برامج وهي •

لألقطار ) غرىوالمنشآت الصغرى، وتأسيس المنشآت الصغرى، وإدارة المنشآت الص

 .العربية لالستفادة منها في برامجها الداخلية

تم تنفيذ عدد محدود من الدورات التدريبية للمدربين في عدد من الدول العربية حول البرامج   •

 .الخمس وسيستمر المرآز في ذلك وفق إمكانات التمويل

ية العامة للقوى تم عقد ورشة عمل ودورة تدريبية للمدربين بالتعاون مع اللجنة الشعب  •

العاملة والتدريب والتشغيل في الجماهيرية الليبية في مجال دعم المنشآت الصغيرة 

 . والتعريف بالوحدات التدريبية للبرنامج وتنفيذ بعض الدورات القطرية في هذا المجال

ب والتدرييجري حاليا إعداد خطة لتدريب المدربين في اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة   •

والتشغيل في الجماهيرية الذين سيمارسون نشاطات التدريب في مجال تأسيس وإدارة 

المنشآت الصغيرة، ولعدد من المدربين من األقطار العربية بالتعاون مع بعض المراآز 

  .والمؤسسات العربية المتخصصة في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ريبية بالتعاون مع إمارة الشارقة وإمارة عجمان يجري حاليا اإلعداد لعدد من الدورات التد  •

دبلوم إدارة المشاريع (في مجال إدارة وتأسيس المشروعات الصغيرة لمدة ثالثة أشهر 

  .2010والذي ينطلق مع بداية شهر مارس ) الصغيرة

أبدت بعض األقطار العربية ، ومنها السعودية واإلمارات والمغرب وليبيا والسودان   •

ة عمان، عن رغبتها في تطويع وحدات البرنامج وأدلته التدريبية إلعداد  وتونس وسلطن

النسخة الوطنية منها التي تتالءم مع المصطلحات المحلية المستخدمة لديها والبيئة 

التدريبية المحلية وذلك لتضمينها مناهج وبرامج التعليم في المعاهد المتوسطة والعليا 



 14

ادة المشروعات الصغرى، وقد تم تزويد هذه األقطار والجامعات ومؤسسات التدريب ضمن م

 .باألجزاء التي تم إنجازها ، ويتم االتفاق معها على تقديم االستشارة والتدريب من قبل المرآز

خالل مؤتمر العمل العربي الذي تعقده منظمة العمل العربية سنويا ، القى البرنامج دعما   •

غرف (وأصحاب أعمال ) وزارات عمل(من ممثلي أطراف اإلنتاج الثالث، حكومات

، وقامت األقطار العربية بتسمية وتحديد ) منظمات العمال(وعمال ) التجارة والصناعة

نقاط اتصال في آل قطر عربي لكي تكون ذات صلة مباشرة مع المرآز للتفاعل مع 

  . البرنامج والربط بينها وبينه بشبكة معلومات
 


