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 إطـار  عـام                             
 واألسر املنتجة كرافد للتنميةالصغرية  اتعوراملشمؤمتر 

 م2018 أيريل 26 – 23        ----      غريية/ اململكة امل اديرغا

 : مقدمــــة (1)

ً العديد من تواجه دول العالم على  التي ظهر تأثيرها السلبيمزما  األ والدول النامية خصوصا

كما أد  إلى انحسار مظلة الحماية االجتماعية ، وانخفاض في  ..فرص العمل معدال  البطالة و

، وامزدياد الفقر في المال والقدرا  .. وهنا تأتي أهمية الدور الذي يجب  ةمستوى األجور الحقيقي

 ستوىمفع روالجها  الرسمية وغير الرسمية للعمل على بناء القدرا  الفردية طلع به ضأن ت

وتساعد  وريادة األعمال .. االنتاجية عن طريق المشروعا  الصغيرة والمتوسطة واألسر المنتجة

طالة وتوفير الخدما  ، األمر الذي يتطلب بمجابهة قضايا الفقر والمثل هذه المشروعا  في 

ووسائل حديثة لمزيادة االنتاج وتنويع فرص االستثمار من خالل مبادرا  البحث عن أساليب 

 مبتكرة وتقديم تجارب رائدة .
 

 :المؤتمر  أهـداف (2)

التشتتريعا  والسياستتا  والتتنظم ا داريتتة المرتبطتتة بالمشتتروعا  الصتتغيرة  استتتعراض -1

 واألسر المنتجة .

الماليتتتة الخاصتتتة تحستتتين وتطتتتوير الختتتدما  ل مبتكتتترة ووستتتائلآليتتتا   التعتتترف علتتتى -2

 .بالمشروعا  الصغيرة واألسر المنتجة

األوقتتاف والمزكتتاة فتتي تمويتتل المشتتروعا   متتدى إمكانيتتة استتتغالل متتوارد استكشتتاف -3

 .الصغيرة واألسر المنتجة

مشتتروعا  الصتتغيرة الإبتترامز التجتتارب المحليتتة وا قليميتتة والدوليتتة الرائتتدة فتتي دعتتم  -4

 واألسر المنتجة.

 .لدى الشباب  قامة مشروعا  تنموية للمجتمعا  المحلية االبداعيةتعمزيمز الروح  -5
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 :المحاور  (3)

 .المشروعا  الصغيرة واألسر المنتجةوالنظم ا دارية المختصة بالتشريعا  والسياسا   -

 –تستتويق  –والمتوستتطة ) تتتدريب الصتتغيرة المشتتروعا  الخدمتتـا  الماليتتـة المرتبطتتـة ب -

 خاضنا  األعمال (. –ريادة األعمال  –تمكين 

األوقاف والمزكاة كأحد الروافد لمحافظة تمويل المشروعا  الصغيرة والمشروعا  متناهية  -

 .الصغر

 ةالتجتتتارب المحليتتتة وا قليميتتتة والدوليتتتة فتتتي مجتتتال المشتتتروعا  الصتتتغيرة والمتوستتتط -

 .ومشروعا  األسر المنتجة

المشتتروعا   كينيتتة  نجتتاحاألجهتتمزة الحكوميتتة والقطتتاص الختتاص فتتي بنتتاء البيئتتة التمدور  -

 .والبطالة وتوفير فرص العمل للشبابالفقر والمتوسطة للحد من الصغيرة 

وتعمزيتتمز التتروح االبتكاريتتة للشتتباب  قامتتة مشتتروعا  صتتغيرة ومتوستتطة  االبتتداصتشتتجيع  -

 لتنمية المجتمعا  المحلية.

 
 : مكان وتاريخ انعقاد المؤتمر (4)

   م 2018 أبريل 23-26الفترة خالل  – المملكة المغربية / ادير غامدينة         

 

 : المؤتمرلغة  (5)

 غير العرب.لأو الفرنسية  باللغة االنجليمزيةمع توفير الترجمة لألوراق المقدمة  ،اللغة العربية 

 

 : المؤتمربرنامج  (6)

  وأوراق عمل. رئيسية وأبحاث محاضرا 

 ورش عمل. 

 .تجارب 
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 : في تقديم األوراقالمشاركون  (7)

والمختصتتون  والمستتئولون العمتتل والتجتتارب البتتاحثون العلميتتة وأوراق وراقفتتي تقتتديم األيشتتار  

وتنميتتة المتتوارد والمشتتروعا  الصتتغيرة واألستتر المنتجتتة  والمتخصصتتون فتتي مجتتاال  االقتصتتاد

، متع استصتحاب تجتارب والتمويل األصتغر وبترامج تنميتة المترأة وتشتغيل الشتباب ومكافحتة الفقتر

 اقليمياً ودولياً .متميمزة 

 : المؤتمرمستفيدون من ال (8)

ة واالجتماعيتتة ودعتتم ـتتـاالقتصاديالمستتئولون والمختصتتون والمهتمتتون بقضتتايا التنميتتة  -

 تجة وتوظيف الشباب ومكافحة الفقر.المشروعا  الصغيرة واألسر المن

نيتتة بالتنميتتة المحليتتة الجمعيتتا  الخيريتتة والتعاونيتتة ومؤسستتا  المجتمتتع المتتدني المع -

 للمجتمعا .

 الشباب الطموح لدخول عالم المال واألعمال بناءاَ على االعتماد على النفس. -

 

 : ونـــالمنظم (9)

 المديرية العامة للجماعا  المحلية بومزارة الداخلية المغربية 

  منظمة المدن العربيةالمعهد العربي  نماء المدن / 

 

 : والتنسيق المراسـال جها   (11)

  المدنالمعهد العربي  نماء : 

     120تحويلة     +966114821867هاتف : 

              +966114802666فاكس : 

   audievents@araburban.orgبريد الكتروني:  

                    whamarawi@araubban.orgأو 

  (1) رقم السفارا  وحدة –بن حذافة السهمي عبدهللا   8144المعهد العربي  نماء المدن:  بريد

 (ةالمملكة العربية السعودي  12521-3803 الرياض) 

file://///192.168.10.5/Common/sOthman/audievents@araburban.org
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 تأهيل األطر ا دارية والتقنية  مديرية  

 الكتابة العامة ـ ومزارة الداخلية / الرباط / المملكة المغربية 

 +212537286295هاتف :  

    +212670286045 : جوال

 sezzidani@interieur.gov.ma:  بريد الكتروني

mailto:sezzidani@interieur.gov.ma

