
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 التقرير الختامي

 لندوة القومية حولل
 "تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة  

 التنمية والتشغيل"  فيوالمتوسطة وتفعيل دورها 

 ((   2022يار أمايو /  24  -   23  جمهورية مصر العربية، فندق سيتي ستارز، ))  القاهرة، 
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 العربي مكتب العمل 



 

1 

 

 تقديم :

البشررررية   التنمية، عقدت إدارة  2022في إطار تنفيذ خطة عمل منظمة العمل العربية لعام 

والتشرررر يل، بالتعاو  مم المرلع العربي لتنمية الموارد البشرررررية بطرابة  ي دولة ليبيا، التابم 

" تنمية وتطوير المشرررروعات الصرررغيرة والمتوسرررطة وتفعيل  قومية حول : الندوة  ال  منظمةةل

 مايو ي أيار 24  - 23)القاهرة، جمهورية مصررررر العربية،  دورها في التنمية والتشررررغيل "،  

2022  .) 

إنعقراد هرذا النردوة تراليردا  عة  مردا إهتمرامرات منظمرة العمرل العربيرة وحرصرررررهرا عة  ويرتتي  

مواصررةة الدرا ررة والبحخ لمختةج الجوانم المحيطة بتوورراق وطفا  قطاق أقتصرراد  حيو   

يشرررر ل م رررراحة لبيرة في أقتصرررراديات البةدا  العربية، وهو قطاق المشررررروعات الصرررر يرة 

تنميته وتفعيل دورا تطويرا و جهود لةم رراهمة بفاعةية في  الر ا ررتمرارية  والمتو ررطة، في إطا

بمختةج األنشرطة اققتصرادية واتنتاجية،  الحقيقية  العربية، لونه يمثل نواة التصرنيم  في المنطقة  

وأداة مميعة لتوفير المعيرد م  فر  العمرل، وتميعا برالمرونرة والتنوق و رررررهولرة اقنتشرررررار  

 األوواق اققتصادية واقجتماعية المت يرة.والتليج مم 

 المشررررررراركون :

( مشررارف ومشررارلة، يمثةو  أطراج اتنتاث الثفثة في 37شررارف في اعمال هذا الندوة )

البةردا  العربيرة، إورررررافرة إل  اقتحراد الردولي لنقرابرات العمرال العرم، وعردد م  الخبرا  العرم 

 يل، ولذلف ممثةي منظمة العمل العربية. )مرفق قائمة المتخصرصري  في مجاقت التنمية والتشر 

 المشارلي (.

 سير أعمال الندوة :

والختام   اقفتتاحي  عة  مد  يومي  عمل، تم عقد ثفخ جة رررات عمل، إورررافة إل  جة رررت 

 -واجتماعات لجنة الصياغة وذلف عة  النحو التالي :

 جلسة افتتاح الندوة : -1

ة العاشرة م  صباح يوم اقثني  الموافق رررررررررر ام ال اعرررر دوة في تمرررررر اح أعمال الن رررررررر م افتت رررررر ت 

المردير العرام    –، بلةمرة أفتتراحيرة لمعرالي ال ررررريرد ي فرايع عةي المطير   2022مرايوي طيرار    23

المشرررج عة  إدارة   –لمنظمة العمل العربية، ألقاها نيابة عنه ال رريد ي مصررطفي عبد ال ررتار 
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والتي إ رتهةها بالترحيم بال رادة المشرارلي ، ونقل لهم تحيات معاليه  التنمية البشررية والتشر يل،  

ثم تعرض إل  اهتمامات وجهود منظمة العمل العربية واألنشررررطة النوعية المتميعة التي نفذتها  

مواجهة التحديات   عة المنظمة في ال رررنوات الماورررية، وما قدمته وتقدمه م  حةول ت ررراعد 

ترداعيرات جرائحرة فيرو  لورونرا، والحرم العربيرة، ق  ررررريمرا    التنمويرة التي تعيشرررررهرا المنطقرة

وأشررار    ،الرو ررية األولرانية، وتتثيراتهما ال ررةبية البال ة عة  أوورراق أ رروا  العمل العربية

معاليه إل  أهمية دور المشرروعات الصر يرة والمتو رطة، لمحرف أ را ري لةتنمية لونها تمثل  

ت ررهم في الحد م  مشررالل البطالة، ومنفذ هام لتشررجيم    النواة الحقيقية لةتصررنيم، وأداة متميعة

العمل الحر ودعم اقبتلار وريادة األعمال، فوررررف ع  دورها اللبير في التطوير التلنولوجي  

 ودعم القطاعات اتنتاجية المختةفة.

العمرل العربيرة، ترا أ  قطراق المشرررررروعرات الصررررر يرة  ونوا معراليره عة  ا  منظمرة 

تحويل التحديات التي تواجه المنطقة  ال حرية، التي يمل  م  خفلها  لعصا  والمتو طة، بمثابة ا

 عة  المناخ العام في المنطقة.العربية إل  فر  ثمينة م  شتنها التتثير إيجابا  

، أ  تنمية وتطوير المشرررروعات الصررر يرة والمتو رررطة والتو رررم في نشررررها هلد معالي أو 

أوشررلت عة  اقنتقال إل     وأنهافنية ألثر منها إجرائية أو تنظيمية ق  رريما  باعتباراتمرهو   

مرحةة تعتمد عة  نوعية المشررروعات المتطورة ذات القدرة التناف ررية التي تعتمد عة  اقبتلار  

الفنيرة المههةرة،   والمعونرةأهميرة الخردمرات غير المراليرة المتطورة    ترتتيذا  والتجرديرد والتطوير، لر 

 وتفعيل دورها في التنمية الشامةة. دعمهالعيادة قاعدة هذا المشروعات و 

جاح، والخروث  ن ، تمن  معاليه لةندوة ولة ررررادة المشررررارلي  لل التوفيق والهوفي ختام لةمت 

الصر يرة والمتو رطة، لتملينه م  اق رتمرار  بتوصريات م  شرتنها النهوض بقطاق المشرروعات 

 .الهام  واققتصاد اقجتماعي   دورافي تتدية  
 

 محاور الندوة :

عدد م  المحاور واورا    ها مناقشرررةخفلتم ،  عمل ثفثة جة رررات قدتيومي ععة  مدا  و 

العمل التي قام بإعدادها مجموعة م  الخبرا  العرم المتخصرررررصررررري  في مجال عمل الندوة، 

باتوررافة إل  عرض عدد م  التجارم الوطنية، لتعميم اق ررتفادة بي  المشررارلي ، وذلف عة  

 -التالي :النحو  
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 ترأسها السيد / حسن فقيه. -:  ياألول جلسة العمل

 لبنا . –نائم رئي  اقتحاد العمالي العام    

دور المشرررروعات الصرررغيرة والمتوسرررطة في التنمية ا  تصرررادية فيها محور:  ونوقش  

 وا جتماعية.

 ال يد الدلتور ي بهجت أبو النصر.  هقدمو                      

 .بالجامعة العربية –مدير إدارة التلامل اققتصاد   –وعير مفوض                                

 .لبنانبا تحاد العمالي العام عرض تجربة  -

 وقدمها ال يد ي ح   فقيه.

 دولة فلسطين.وزارة العمل عرض تجربة  -

 وقدمها ال يد ي محمد مصطفي اقعرث.

 الجزائر.  -وزارة التشغيل والضمان ا جتماعي عرض تجربة  -

 دروة العاليوقدمها ال يد ي عبد                                 

 الجعائر -مدير التش يل وعارة التش يل والوما  اقجتماعي      

 وترأسها السيد / محمد مصطفي األعرج. جلسة العمل الثانية :

،  فة رطي   –وعارة العمل   –العامة لخدمات التشر يل  دارة عام اتمدير          

 ونوقش فيها:

المشرررروعات الصرررغيرة والمتوسرررطة و ضرررايا تمويلها )التحديات وفر   ا تصررراديات   : محور

 الحلول(.

 .مجدي شرارةالسيد الدكتور /   دمهو                 

 جامعة المنصورة. –رئيس  سم إدارة ا عمال   

 

 ، نا شت :الكنفدرالية الجزائرية.  –وترأسها السيد / عبد الوهاب بولفخاد  جلسة العمل الثالثة :

أثر المتغيرات ا  تصررادية وا جتماعية والسررياسررية الراهنة علا  ضررايا التشررغيل في   محور:

 .الوطن العربي
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 ماهر المحروقالدكتور /  إعداد            

 تنمية الموارد البشرية. فيالخبير العربي   

 اس  رو دمه الدكتور / عمرو النح             

 نائم رئي  اقلاديمية العربية لةعةوم المصرفية والمالية.              

 السعودية. اتحاد الغرفعرض تجربة  -

 و دمتها السيدة / إبتسام بنت فهد السعيد.             

 جمهورية مصر العربية. -وزارة القوي العاملة  عرض تجربة  -

 .أحمد فؤاد عبير /سيدة و دمتها ال             

 جمهورية العراق. -وزارة العمل والشؤون ا جتماعية  عرض تجربة  -

 و دمها السيد / حسن عبد الجليل حسن.            

 .تحاد العام لعمال فلسطينعرض تجربة ا  -

 .و دمها السيد / محمد حسن أبوزيد          

 الجلسة الختامية :

، برئا رررة  2022ي  5ي   24عقدت الجة رررة الختامية، عند ال ررراعة الثانية بعد الظهر م  يوم  

، والتي ألق  فيهرا لةمرة  المردير العرام لمنظمرة العمرل العربيرة  –معرالي السررررريرد / فرايز علي المطيري 

فثة  اتنتاث الث  أطراجختامية، أعرم فيها ع  الشرلر والتقدير لةجهود الطيبة والتعاو  المثمر بي   

منظمرة العمرل العربيرة الردائم لمرد ج رررررور    ا رررررتعردادلرد فيهرا عة   أفي الوط  العربي والمنظمرة، و 

التعراو  الفني لمواجهرة التحرديرات التي تواجههرا بةرداننرا العربيرة لتحقيق الرفراا والتنميرة الشرررررامةرة  

 المنشودة.

دا   لما قام معاليه بت ررةيم شررهادات المشررارلة لة ررادة المشررارلي  والخبرا ، وتمني لةجميم عو 

 أحمدا .

 لجنة الصياغة :

جنة صررياغة التقرير النهائي والتوصرريات م  ال ررادة ممثةي أطراج اتنتاث الثفثة تم تشررليل ل

   -النحو التالي :عة  
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 رئيساً. –فلسطين(   -)حكومات   –عرج السيد / محمد مصطفي األ -

 عضواً. –الجزائر(  -)أصحاب أعمال   –الوهاب بولفخاد   السيد / عبد -

 عضواً.  –السعودية(   -)عمال   –السيد / مناور خلف العنزي  -

 -ومن السادة الخبراء :

 الدكتور / بهجت أبو النصر. -

 الدكتور / مجدي شرارة. -

 -ومن منظمة العمل العربية :

 .الستار  السيد / مصطفي عبد -

  .السيدة/ رباب طلعت حامد -

  .الجراريالسيدة / مستورة عطية   -

 

*  *  *  *  * 
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 ختامية التوصيات  ال

على دعم التنسيي  تفعيي  التيات  يي  طراا  انتتا  الالثةة تمختل  الهاات العاعلة   التأكيد -1

عند تضع السياسات تصياغة تماذ  التنمية الورنية تتضع ياامج تخطط التشغي  تالتدريب  

النسيييوية لةطال المشييياتعات  خ  األهمية  تالمناسيييوة تخ  خييييوصييييات المنطةة اليايية  ت

 اليغياة تالمتوسطة تيما يتثءم تانحتياجات العيلية لةطاعات انتتا .

 

الصرررررغيرة   عيراالمشررررر  الدعوة إلا التطوير المسرررررتمر للتشرررررريعات الوطنية المنظمة لعمل -2

وفقاً لألسررس العلمية والمنهجية الواضررحة لت مين ا جراءات ايدارية والفنية    ،والمتوسررطة

الداعمة والمحفزة علا مزاولة هذا النوع من النشاط ا  تصادي والعمل علا توحيد المفاهيم  

 والتعاريف الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.

 

إنشرراء الحاضررنات الموجهة لرعاية المشررروعات الصررغرر والصررغيرة والمتوسررطة، وتفعيل   -3

ارات لتلك المشرروعات، بدءاً من مرحلة الت سريس إلا تقديم الدعم الفني وا سرتشر فيدورها 

مرحلة ا نتاج الفعلي والتسويق، وضرورة  يامها بمزيد من عمليات التشبيك مع المؤسسات  

 المالية ومنظمات األعمال.

 

تطوير وتحديث البرامج التدريبية الكفيلة لدخول عالم ا عمال وإدارة وتشررغيل المشررروعات   -4

مج تدريبية لتطوير العاملين في المجال التنظيمي والتسويقي بما ينسجم  الصغيرة، وإعداد برا

 .مع سوق العمل الفعلي

 

تحديث أنظمة معلومات سروق العمل الوطنية، وتصرنيف  اعدة بيانات العاطلين لتكوين  اعدة  -5

تنميرة وتطوير برامج   فيبيرانرات د يقرة ومحردثرة كركيزة أسررررراسررررريرة، لردعم الجهود المبرذولرة  

 .المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق متطلبات تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة

 

  اليايية إلى إتشييياء تإرثن منيييية عايية لايادة األعماش تالمشييياتعات   دعوة منظمة اليم  -6

  فكو  تةطة للتواصيي  مع ك  الدتش اليايية  تفاد  إلى فةديم خدمات  اليييغياة تالمتوسييطة

 .رقمية متكاملة لتحةي  طهدا  التنمية الشاملة تالمستدامة
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العناية بعمليات تسرررويق منتجات المشرررروعات الصرررغيرة والمتوسرررطة بالتعاون مع الجهات   -7

الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لتنشرريط وتحفيز تلك المشررروعات، وتشرربيك منتجاتها  

 ضمن سالسل القيمة والتوريد.  

 

خالل   العمل علا إيجاد نوع من التكامل بين الصررناعات الكبيرة والصررغيرة والمتوسررطة من -8

إسررناد بعض إحتياجاتها من مكونات التصررنيع إلا المشررروعات الصررغيرة، وإنشرراء مناطق  

 .صناعية مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

وتعزيز روح ا بداع للمشرراريع الصررغيرة والمتوسررطة  ا هتمام بثقافة ريادة ا عمال  تشررجيع   -9

الخبرات   علا نشررررر وتبادل  وحديثي التخرج، والعملوا بتكار وخصرررروصرررراً لدر الشررررباب  

 .عالمي لهاوالترويج اي  ،مجالهذا اللتجارب الناجحة في وا

 

اليمي  عل  دمج الةطيال غيا المنظم ضييييم  الةطيال المنظم  م  خثش فنعييي إسييييتاافيهيية   -10

متكياملية  تفةيديم طتوال مختلعية م  الحواخال تانععياءات المياليية تالتييييايوية لتشييييهيع اليدمج  

لمنظم  مما يسياهم خ  خل  الماليد م  خا  اليم   تيسياعد خ  فخعي   تالدخوش خ  الةطال ا

 التغور على الةطال الحكوم .

 

فوخيا آليات متطورة للتشييياتر يي  ماسيييسيييات التدريب تالتيليم التةن  تالمان  تطراا   -11

انتتيا  الالثةية  لونياء إسييييتاافيهييات فيليميية تفيدريويية ترنيية  فيدعم التحوش إلى الاقمنية   

لتحسييي  مخاجات منظومة التيليم تالتدريب يالشييك     الاائ  عادة م  التطور المياخ تانسييت

عاييية عيالميية قيادرة على خوا غميار    اقتييييييادييةاليي  تيأمي  ميير فخايج طجيياش ذات هويية  

 المناخسة تحهال مكا  متةدم لاا على خايطة الماش تانستالمار.  

 

ياد  دعم انتشيطة انقتييادية انتتاجية  فشيهيع تدعم إتشياء المنار  انسيتالمارية اليايية    -12

فسييتاد  التيييديا للدتش اليايية  لتكو  لونة طسيياسييية    الت تالخدمية اليايية يك  طحهاماا   

خ  دعم التهيارة الوينيية  ترخع مييدنت التويادش التهيار   تفحةي  طكوا قيدر م  انكتعياء اليياف  

 الياي .  -الياي  
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  والتي الت كيد علا اهمية تبني الدول العربية، لفكرة إنشرررراء العنا يد ا  تصررررادية العربية،   -13

وزيادة الروابط بين مختلف أنواع المؤسرسرات، سرواء ا  تصرادية علا سرتعمل علا إنشراء  

أحجامها وأنشرطتها أو البحثية أو التمويلية أو حتا بعض المؤسرسرات الحكومية ذات  اختالف

 .الصلة

 

وضررع خطط وسررياسررات  ومية طويلة األجل لتنمية المشررروعات الصررغيرة والمتوسررطة فا  -14

الدول العربية بما يحقق التكامل والترابط بين هذه المشراريع والمشراريع الكبرر، حيث تشرير  

التجارب الدولية الناجحة للمشررروعات الصررغيرة، إلا أنه يجب وجود منهج واضررا واهداف 

لصرغيرة علا المدر الطويل، وان يتم وضرع تلك الخطط والسرياسرات  محددة لتنمية المشراريع ا

 .في ايطار ا شمل   تصاديات الدول

 

دعم تفطويا المشياتعات الييغياة تالمتوسيطة ياد  فوخيا  خ فياليال دتر الشيموش المال    -15

 متطلوات فلك المشاتعات تفشهيع التالةي  المال .

 

 لعمررل علا إيجرراد أدوات تمويليررة جرديردةمبتكرة واأهميررة تبني إسرررررتراتيجيررات تمويليررة   -16

المصرارف والمؤسرسرات المالية   فيإنشراء وحدات خاصرة وللمشرروعات الصرغيرة والمتوسرطة  

لمتابعة دراسررة وتمويل احتياجات المشررروعات الصررغيرة والمتوسررطة بالتنسرريق مع الجهات  

 .  ذات الصلة

 

المتيلةة يتموي  المشياتعات    انئتما تشياء صينادي  مخيييية لتيما  مخارا  إالدعوة إلى   -17

د دعم اليييغاو تاليييغياة تالمتوسييطة  تا  يكو  الاد  م  إتشيياء هيي الييينادي   طيتييا

كما هو الحاش يالنسوة    –األزمات تالطوارئ تالكوارث    خ المشاتعات اليغياة تالمتوسطة 

 .لهائحة كورتتا
 

 

دعوة الدتش الياييية لماليد م  التييات  خ  مهياش فيسيييييا فنةي  اليميالة الياييية يي  طسييييوان   -18

اقيات الالنائية    تفشيييهيع انفع2008اليم  اليايية تانسيييتا ييياد يالتييييني  الياي  الموحد 

 تالمتيددة األراا  تالهماعية خ  هيا الشأ .
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فةديم الشييكا تالتةديا لممالل  الدتش اليي  طةاتا الندتة يياا فهارب يلداتام  تالتأكيد على   -19

د لاا  لتيميم انسييتعادة  تالشييكا موصييوش لمنظمة   طهمية تشييا هيي التهارب تالتاتيج إعثميا

 العاصة ليلك.اليم  اليايية على إفاحة 

 

اإل ييادة يتهاية المملكة اليايية السيييودية خ  مهاش المشيياتعات اليييغياة تالمتوسييطة    -20

يالمملكية تمتخيي  الةاار تصيييينال السييييياسييييات  اإلتتيا     طراا تفالمي  التييات  المالما يي   

  مما كا  لر عظيم األةا خ  2030لتتييييمي  هيا الةطال الحيو  الاام ضييييم  رلية المملكة  

د هيي فطويا تفعيي  تفنمية دتر  د تاقتياديا  يالمملكة. المشاتعات اجتماعيا

 

على    دعوة منظمية اليمي  الياييية لتتييييمي  فهيارب اليدتش  ضييييم  تةيائ  النيدتة  تاليمي  -21

تشاها  لتوادش الخواات تفيميم انستعادة تفالمي  جاودها الطيوة خ  فنظيم مال  هيي العاعليات  

 خدمة ألراا  اإلتتا  الالثةة خ  الور  الياي . 

 

المديا اليام لمنظمة اليم    –فةديم الشييييكا تالتةديا لسيييييادة السيييييد ل خايال عل  المطيا   -22

ال  هيي انتشيييطة الاامة  مع فالمي  الهاود المويتلة  ييةد م السيييديدة  اليايية  على فوجياافر

دية رسييييالتاا تسيييييياا المتواصيييي  للناوا يةتييييايا  أإرار ف خ للمنظمة تطرةماا الياملة   

 .التشغي  تميالهة مشكثت الوطالة

 

تالشيييكا موصيييوش للالمثء يالماكال الياي  لتنمية الموارد الوشييياية يطاايل، ل ليويا  تعلى   

مديا الماكال  على ُحسي  فياتتام لتنعيي هيا   - سيام الدكتور ل الحسيي  حسي  محمد نصييعاطر

 .النشار الةوم  الاام

                          

 

 مصطفي عبد الستار                                        

 

 شرف علا إدارة التنمية البشرية والتشغيل الم                                         

 ميطع  عود الستار

 ميطع  عما 


