ذذذذذذذذذذذ

منظمـة العمـل العربيـة

الندوة القومية حول

" تنمية ودعــــم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة وتعزيز ثقافـة العمل الحـر"

البرنامج الزمني

البرنامج الزمني
للندوة القومية حول
" تنمية ودعــــم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافـة العمل الحـر"
مدينة الجزائر – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 8 -6أكتوبر /تشرين األول 2015

اليوم األول  :الثالثاء 2015/ 10/6
الساعة
9:30 – 9:00

البيــان
تسجيل المشاركين واستالم الوثائق

10:00 – 9:30

كلمة سعادة السيد  /فايز علي المطيري
المدير العام لمنظمة العمل العربية ويلقيها نيابة عنه السيّد /حيدر أبشر المدير
العام المساعد للمنظمة

10:30 -10:00

كلمة معالي السيد /محمد الغازي
وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي /الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية ويلقيها نيابة عنه السيد /محند علي بن طه مدير ترقية التشغيل
واالدماج بالوزارة
رئيس الجلسة السيّد /رضا قيسومة مدير إدراة التنمية البشرية والتشغيل
بمنظمة العمل العربية
11:30 – 10:30

عرض ومناقشة  :واقع منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتحديات
التي تواجهها وكيفية معالجتها.
السيد الدكتور /محمد عبدالشفيع – مصر

12:00 – 11:30
13:00 – 12:00
14:30 – 13:00

اســــتراحة
عرض ومناقشة :دور القطاع الخاص في دعم وتمويل الصناعات الصغيرة
والمتوسطة.
السيد الدكتور /صافي عبدالقادر  -الجزائر
عرض تجارب قطرية
 المملكة األردنية الهاشمية دولة فلسطين جمهورية العراقغــذاء

14:30
******

اليوم الثاني  :اإلربعاء 2015/10/7
البيــان

الساعة

رئيس الجلسة السيّد /رضا قيسومة مدير إدارة التنمية البشرية والتشغيل
بمنظمة العمل العربية
10:30 – 9:30

عرض ومناقشة  :نحو تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل
االقتصاد األخضر.
السيد الدكتور /بهجت أبوالنصر  -مصر

11:30 – 10:30

عرض ومناقشة  :أثر تكنولوجيا المعلومات في تطوير وتنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
السيد الدكتور /رضا قويعة  -تونس

12:00 – 11:30
اســتراحة
13:00 – 12:00

عرض ومناقشة :دور الحاضنات في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة
والمتوسطة وخلق فرص العمل.
السيد الدكتور /كيسري مسعود – الجزائر

14:00 – 13:30

عرض تجارب قطرية عربية
-

الجمهورية التونسية

-

سلطنة عمان

-

وزارة العمل والتشغيل والضمان
االجتماعي/الجمهورية الجزائر
غــذاء

14:30
******

اليوم الثالث  :الخميس 2015/10/8
الساعة

البيــان
رئيسة الجلسة السيّدة /وجدان بن عياد  -رئيسة مصلحة بالوزارة
التكوين المهني والتشغيل – الجمهورية التونسية-

10:30 –9:30

عرض ومناقشة :اإلطار التشريعي والقانوني لتنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة.
السيد الدكتور /نيازي مصطفى -مصر

11:30 – 10:30

عرض ومناقشة :أهمية منظومة التدريب المهني في تطوير المشروعات
الصغيرة والمتوسطة.
السيدة الدكتورة /عائشة سمسوم -الجزائر

12:00 -11:30

عرض تجارب قطرية
 وزارة التكوين والتعليم المهنيين – الجزائر -الوكالة الوطنية للصناعات الصغيرة والمتوسطية

12:30 – 12: 00

استراحة

13:30 – 12:30

اجتماع لجنة الصياغة وعرض التقرير الختامي والتوصيات

14:30 – 13:30

حفل الختام
كلمة السيّد /محمد خياط األمين العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان
االجتماعي

14:30

مستورة
ط /مستورة

غــذاء

******

