
 
 

 

 جدول أعمال االجتماع
االجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل 

الخاصة بسياسة الشركات الصغيرة 

والمتوسطة وريادة األعمال لمنظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

التحول الرقمي لتحقيق  تسخير
النمو وزيادة اإلنتاجية للشركات 

 الصغيرة والمتوسطة

 

 أيام منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا

 ٢٠١٩يونيو  ١٩
 ضفاف البحيرة نبيك،ڤفندق مو

 تونس
  

  



 

 أهداف االجتماع

ينظم برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط 

وشمال افريقيا للقدرة التنافسية ووزارة الصناعة في تونس االجتماع 

الحادي عشر لمجموعة العمل الخاصة بسياسة الشركات الصغيرة 

والمتوسطة وريادة األعمال لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

 .لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 :االجتماع سوف

  يناقش الطرق التي يمكن من خاللها لمنطقة الشرق األوسط

وشمال إفريقيا تشجيع استخدام التكنولوجيات الرقمية من قبل 

لتعزيز  الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال

 اإلنتاجية والنمو؛

  يكشف عن كيفية استخدام تقنيات رقمية معينة من قبل رواد

األعمال من الشباب والنساء وكيف يمكن لهذه األمثلة أن 

 تلهم مستويات أكبر من ريادة األعمال؛

  يخلق مساحة لممثلي القطاع الخاص والحكومات لمناقشة

التمويل  األفكار المبتكرة حول الرقمنة والوصول إلى

 .وتحسين بيئة األعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال

تتمثل النتيجة المتوقعة لالجتماع في توافق اآلراء حول كيفية دمج الرقمنة بشكل أفضل في جداول أعمال وضع سياسات 

 .الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

سياق أيام منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا في تونس، والتي تضم المجلس يعقد االجتماع في 

يونيو واجتماع المجموعة  ١٧االستشاري لألعمال لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا في 

 ١٨ة للشرق األوسط وشمال افريقيا حول الحوكمة والقدرة التنافسية في التوجيهية لمبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادي

 يونيو.

حول مجموعة العمل الخاصة بسياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
 لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ة بسياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال لمنظمة يرأس كل من تونس وإيطاليا مجموعة العمل الخاص

التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. يشارك مجموعة العمل الشركاء في الحوار اإلقليمي 

 .رةوالتعلم من األقران بشأن القضايا المتعلقة بنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع روح المباد

يعرب برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا للقدرة التنافسية عن امتنانه للدعم المالي 

 .(SIDAالمقدم من الجهة المانحة لها، وهي الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي )

  

برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

 افريقيا للقدرةللشرق األوسط وشمال 

أطلقت برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

للشرق األوسط وشمال افريقيا للقدرة التنافسية في 

 .٢٠٠٥عام 

يدعم برنامج التنافسية الحكومات التي تقوم 

بإصالحات لتحفيز تنمية القطاع الخاص كقوة دافعة 

للنمو وخلق الوظائف. إن األدوات الرئيسية 

الحوار حول السياسات والتعلم من  المطبقة هي

 .األقران وبناء القدرات

أما المواضيع األولوية التي يتم تناولها فهي التجارة 

واالستثمار، وريادة األعمال، والتمكين االقتصادي 

للمرأة، والنزاهة في األعمال، وحوكمة الشركات، 

 والمرونة االقتصادية.

http://www.oecd.org/mena 

http://www.oecd.org/mena


 

 

 



 

والمتوسطة وريادة األعمال لمنظمة التعاون مجموعة العمل الخاصة بسياسة الشركات الصغيرة 

 والتنمية االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 ٢٠١٩يونيو  ١٩

 ٩:٠٠-٨:٣٠ تسجيل المشاركين

 ٩:٣٠-٩:٠٠ ترحيب من الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل وأمانة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية:

 تونس. والمتوسطة، الصغيرة والمؤسسات الصناعة وزير الفرياني، سليم سعادة ‒

 لوكالة التماسك اإلقليمي، إيطاليا. ةالسابقالمديرة العامة ، ماريا لودوفيكا أغرو ‒

، رئيس قسم الشرق األوسط وإفريقيا، أمانة العالقات العالمية لمنظمة التعاون والتنمية السيد كارلوس كوندي ‒

 االقتصادية

القادم لصنع سياسات الشركات الصغيرة والمتوسطة: ما الذي يمكن أن تفعله الجلسة األولى: الجيل 

الحكومات والقطاع الخاص لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على االستفادة من التحول 

 الرقمي؟

١١:٠٠-٩:٣٠ 

التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي لالقتصادات والمجتمعات لهما آثار هامة على الشركات الصغيرة ورواد األعمال. 

ً كبيرة لالبتكار وزيادة اإلنتاجية وتحويل األعمال. تحتل منظمة التعاون والتنمية  توفر هذه االتجاهات العالمية فرصا

تلك االتجاهات لتيسير نهج سياسات أكثر تماسكاً وشمولية حتى يحقق الرقمنة االقتصادية موقع الصدارة في تحليل ومناقشة 

 نمواً أكثر شموالً وأقوى.

سيتناول المشاركون في هذه الجلسة كيفية إدراج تلك االتجاهات المهمة كجزء ال يتجزأ من صنع سياسات الشركات 

ورات لتقوية النسيج المؤسسي في بلدان الشرق األوسط الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال. بمعنى كيفية تسخير هذه التط

 وشمال إفريقيا.

 ، المديرة العامة السابقة لوكالة التماسك اإلقليمي، إيطاليا.لودوفيكا أغروماريا 

الرقمنة لمنظمة التعاون والتنمية  مشروع ةومنسق ، كبيرة محللي السياساتمولي ليشر ‒

لمنظمة  الرقمي، مديرية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، قسم سياسة االقتصاد االقتصادية

 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أعمال ليشر مولي تقدمس. التعاون والتنمية االقتصادية

 .الرقمنة للمنظمة مشروع ضمن الرقمي التحول حول

مغرب مؤسسة ، رئيس خدمات الشبكات والمنصات التعاونية، الوكالة الرقمية، نوفل نجار ‒

مؤسسة االستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي، وال سيما نهج  نوفل نجار قدمسي. المقاوالت

لتعزيز تطوير واعتماد التكنولوجيات الرقمية من قبل الشركات الصغيرة  مغرب المقاوالت

 والمتوسطة ورجال األعمال.

 الصناعة، وزارة والتكنولوجيا، الصناعية التحتية للبنية العامة المديرة ،حمزاوي حسناء ‒

 الصغيرة الشركات ودور بالرقمنة المتعلقة تونس سياسات حمزاوي حسناء تقدمس .تونس

 ".٤.٠ الصناعة" في والمتوسطة

 مناقشة مفتوحة

 الجلسة ةرئيس

 المتحدثون

 ١١:٣٠-١١:٠٠ استراحة

والنساء في منطقة الشرق  الجلسة الثانية: دور التقنيات في تشجيع الشركات الناشئة بين الشباب

 األوسط وشمال إفريقيا

١٣:٠٠-١١:٣٠ 

الحسابات السحابية وتطبيقات الهاتف المحمول والذكاء االصطناعي والطباعة ثالثية األبعاد وغيرها من التقنيات 

التقنيات لها المحددة يمكن أن يكون لها دور مهم في مساعدة رواد األعمال على تقديم أفكار مبتكرة إلى السوق. هذه 

أدوار مهمة في خفض تكاليف اإلنتاج وتقليل الحاجة إلى استثمارات رأسمالية كبيرة والسماح بالتعاون وتعزيز التجارب 

 .وتقليل الوقت الالزم إليصال منتجات وخدمات جديدة إلى السوق



 

نظرية والتطبيقية، خاصة بين الشباب ة تعزيز التقنيات المحددة لروح المبادرة من الجوانب اليستركز هذه الجلسة على كيف

 والنساء.

 والشركات الصناعة وزارة والمتوسطة، الصغيرة الشركات لدعم ةالعام المديرة ،كاريت مليكة

 تونس والمتوسطة، الصغيرة

مركز ريادة األعمال والشركات الصغيرة  سياسات، محلل/اقتصادي خبير ،بيانشيني ماركو ‒

 بيانشيني ماركو سيتحدث .والتنمية االقتصادي التعاون منظمةل والمتوسطة والمناطق والمدن

 .والمتوسطة الصغيرة الشركات رقمنة لتعزيز المنظمة عمل عن

 ."impACT" منظمة في أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة ومديرة شريكة شبارو، آالء ‒

 ريادة ودعم ناشئة شركات إلنشاء التكنولوجيا استخدام في تجربتها عن شبارو آالء ستتحدث

          .إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في األعمال

 للسياسة العامة اإلدارة الناشئة، والشركات االبتكار بشأن ةمستشار السياس ،كوربيتا ماتيا ‒

 .إيطاليا االقتصادية، التنمية وزارة والمتوسطة، الصغيرة والشركات التنافسيةو الصناعية

 والمتوسطة الصغيرة الشركات مساعدة العامة للسياسات يمكن كيف كوربيتا ماتيا سيناقش

 .االصطناعي الذكاء يتيحها التي الفرص من القصوى االستفادة على

 فابريزيو سيقدم .Facility Live نائب رئيس أول للشؤون العامة العالمية،، بورين فابريزيو ‒

متوسطية الناشئة لتخطيط وإنشاء شبكة بين الشركات الناشئة -األورو مبادرة بورين

  .المتوسط ضفتي فيوالمستثمرين والجامعات والمؤسسات البحثية وواضعي السياسات 

 مناقشة مفتوحة

 رئيسة الجلسة

 

 المتحدثون

 

 ١٤:٣٠-١٣:٠٠ استراحة الغداء

كيفية تعزيز السياسات من أجل مصنع الفكرة: مناقشة بين القطاعين العام والخاص حول 

 االستخدام األفضل للتكنولوجيات الرقمية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال

١٧:٠٠-١٤:٣٠ 

نقاش إلجراء  "مصنع الفكرة" (كوثر) تنظم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحث

مجموعة العمل الخاصة بسياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاركين في الحملة حيوي بين المشاركين في 

 . (EBSOMED) الترويجية لمشروع تعزيز منظمات دعم األعمال

 ١٠( هو مشروع ممول من االتحاد األوروبي ويغطي EBSOMEDتعزيز منظمات دعم األعمال وشبكات األعمال )

تعزيز النظام البيئي لألعمال في منطقة البحر األبيض المتوسط مع تعزيز  دول في جنوب البحر المتوسط ويهدف إلى

النمو االقتصادي الشامل وخلق فرص العمل، وهذا بتحسين بيئة القطاع الخاص من خالل تعزيز بناء قدرات منّظمات 

 .دعم األعمال وشبكات األعمال في بلدان الجوار الجنوبي

شخصاً تم تشكيلها بواسطة ممثلين عن  ٢٠إلى  ١٥ت منفصلة تضم حوالي من أربع مجموعايتألف "مصنع الفكرة" 

 :مالقطاعين العام والخاص. ستقوم كل مجموعة بمعالجة موضوع محدد للمناقشة، وه

كيف يمكن تسخير التقنيات الرقمية وغيرها من التقنيات للشركات الناشئة ونمو الشركات المجموعة األولى:  —

 يمكن دمج البعد التكنولوجي في البرامج الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة؟الصغيرة والمتوسطة؟ كيف 

من خالل التكنولوجيا؟ ما هي األدوار المحددة  في االعمال المجموعة الثانية: كيف تدعم ريادة النساء والشباب —

 للقطاعين العام والخاص؟

التكنولوجيا لتسهيل الوصول إلى التمويل لرواد األعمال كيف يمكن االستفادة من المجموعتان الثالثة والرابعة:  —

 الشباب ورائدات األعمال؟

 

 



 

 أعمال جدول

مشروع تعزيز منظمات دعم األعمال وشبكات  و كوثر من مشاركينال استقبال: األول الجزء

 .األعمال

 .االقتصاديةأمانة العالقات العالمية لمنظمة التعاون والتنمية  ،منديس غالفيز خورخي

إلى  سوف ينضمون المشاركين من كوثر و مشروع تعزيز منظمات دعم األعمال وشبكات األعمال

. سترحب أمانة نبيكڤفي فندق مو مجموعة العمل الخاصة بسياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة

بالمشاركين وتوضح ديناميات المناقشات. سينضم المشاركون  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

ً جلسات جانبية بعد ذلك إلى ال للمناقشات  المنفصلة التي تهمهم وسيوافقون على مقرر يقدم ملخصا

 .الفكرةفي نهاية مصنع 

١٥:٠٠-١٤:٣٠ 

 .جلسات جانبية في المناقشة: الثاني الجزء

المنفصلة بواسطة مشرف، الذي سيقدم مقدمة موجزة  سيتم اإلشراف على المناقشات في المجموعات

للموضوع وسيقدم عدداً من األسئلة للمشاركين لمعالجتها. ستقوم المجموعة أيضاً بتعيين مقرر يقوم 

 بإبالغ الرسائل الرئيسية إلى بقية المجموعة في نهاية الجلسة.

أمانة العالقات العالمية ، مشرفو المجموعة األولى: خورخي غالفيز منديز وروجر فوريس كاريون

 .لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

أمانة العالقات العالمية لمنظمة التعاون والتنمية ، مشرفة المجموعة الثانية: فانيسا بيري شاتيلين

 .االقتصادية

 ، رئيس مجلس اإلدارة، كومارمشرف المجموعة الثالثة: صالح الدين العجيمي

 ، كوثرةالتنفيذي ة، المديربوراوي مشرفة المجموعة: سكينة

١٦:٠٠-١٥:٠٠ 

 .وأسئلة وأجوبة المناقشة نتائج عرض: الثالث الجزء

سكينة و أمانة العالقات العالمية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،منديس غالفيز خورخي

 ، كوثرةالتنفيذي ة، المديربوراوي

 واألفكار االستنتاجات عن تقرير بتقديم منفصلة مجموعة كل من مجموعةال قائد أو مقرر سيقوم

 لمجاالت صورة المحددة الرسائل ستوفر. المختلفة المجموعات في المشاركون ناقشها التي الرئيسية

 ورجال والمتوسطة الصغيرة للشركات الرقمي التحول تعزيز أجل من للعمل المستقبلية األولوية

 .إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في األعمال

١٧:٠٠-١٦:٠٠ 

 ١٧:٣٠-١٧:٠٠ االستنتاجات والطريق إلى األمام

ستركز الجلسة الختامية على كيفية مساهمة مجموعة العمل الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج منظمة 

استراتيجيات رقمية فعالة للشركات التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا للقدرة التنافسية في تطوير 

 .الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

، المديرة العامة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزارة الصناعة والشركات الصغيرة مليكة كاريت ‒

 .والمتوسطة، تونس

 لوكالة التماسك اإلقليمي، إيطاليا.، المديرة العامة السابقة ماريا لودوفيكا أغرو ‒

، رئيس قسم الشرق األوسط وإفريقيا، أمانة العالقات العالمية لمنظمة التعاون والتنمية السيد كارلوس كوندي ‒

 االقتصادية.

  



 

 المشاركين

وزارات المشاركون في مجموعة العمل هم صانعو السياسات من المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن سياسات الشركات )مثل 
الصناعة واالقتصاد( ووكاالت تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ووكاالت تشجيع االستثمار. ومن بين المشاركين 
اآلخرين: مقرري السياسات من وزارات المالية والتجارة والعمل والتعليم؛ وبنوك التنمية؛ ومراكز البحوث االقتصادية؛ 

طاع المالي يشاركون بنشاط في مجموعة العمل وهم المستفيدون الرئيسيون من والمنظمات الدولية. الشركات الخاصة والق
 المبادرة.

 معلومات عملية

 . خالل االجتماعات العربية واإلنجليزية والفرنسيةسيتم توفير الترجمة الفورية باللغات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :االتصاالت إلجراء

 

  خورخي غالفيز منديز

 برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط 
 وشمال افريقيا للقدرة التنافسية

 أمانة العالقات العالمية

  jorge.galvezmendez@oecd.org البريد اإللكتروني:

 +٣٣١٨٥٥٥٦٠٣٧ :الهاتف

 

 صوفي إليوت

 برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط 
 وشمال افريقيا للقدرة التنافسية

  أمانة العالقات العالمية

   Sophie.ELLIOTT@oecd.orgالبريد اإللكتروني: 

+٣٣١٨٥٥٥٦٠٣٧ :الهاتف
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