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والمتوّسطة   والّصغرى  المیكرویّة  للمؤّسسات  المتوّسطي  البرنامج  الّشامل   –إّن  النمّو  أجل  من   سیاسات 

(MED MSMEs Programme)   والذي یعمل في ثماني  2023-2018االتّحاد األوروبي (الممّول من (
یساھم  [2] (وإسرائیل ولبنان وسوریا[1] دول في جنوبي وشرقي المتوسط (المغرب وتونس ومصر وفلسطین

في تحسین السیاسات واألنظمة للمؤسسات المیكرویّة والّصغرى والمتوّسطة على المستوى اإلقلیمي، من خالل  
الوطني   المستویین  على  والحوار  األقران  وتعلیم  الجیدة،  الممارسات  ونشر  ومشاركتھا،  المعرفة  إنتاج 

م من  المدعوم  البرنامج  ھذا  ویلبّي  التوسعواإلقلیمي.  ومفاوضات  األوروبیة  الجوار  سیاسة   DG) دیریة 
NEAR)   أھداف برنامج االتّحاد األوروبي الجدید للمتوسط وبرنامج عمل االتّحاد للمنصة اإلقلیمیة المتوسطیة

 ). 2024- 2021للتعاون الصناعي (
برنامج   نشاطات  نتائج  نشر  نشاطات    2021ویدعو  أ  2022وتنفیذ  مع  وجّدّي  مستنیر  صحاب  لحوار 

    National Small Business المصلحة، بدًءا من منّسقي قانون األعمال الصغیرة على المستوى الوطني
Act (SBA)))     وأفراد فریقَي العمل العام والخاص، باإلضافة إلى وفود االتّحاد األوروبي وبرامج إقلیمیة

 .أخرى
تأمین ھذا التنسیق عبر اجتماعات افتراضیة دوریّة.  ، وبسبب الوضع الصحي، تّم  2020منذ شھر آذار/مارس  

واآلن، بعد أن تحّسن الوضع العام وبدأت بعض الدول تخفّف من إجراءاتھا الصحیة، تّم تنظیم اجتماع ھجین  
 (Union for the Mediterranean (UfM)) في برشلونة في مقر االتحاد من أجل المتوسط وبدعمھ 

وتن   24و  23في   ھما:  حزیران/یونیو.  أساسیّین  متمحورة حول موضوعین  تقنیة  مسائل  المؤتمر  ھذا  اول 

https://www.ad-dawra.com/2022/07/07/37163/#_ftn1
https://www.ad-dawra.com/2022/07/07/37163/#_ftn2


الصغیرة   المؤسسات  وعولمة  التمویل  إلى  والمتوّسطة  والّصغرى  المیكرویّة  المؤسسات  وصول  مستوى 
 .والمتوسطة ومناقشة التوّجھات ومتابعة النشاطات 

الحدث أكثر من   بینھم منّسقو قانون األعم  40وقد جمع  الوطني  مشارٍك، ومن  المستوى  ال الصغیرة على 
وممثّلو الوصول إلى التمویل وفرق العمل الوطنیة للعولمة، ومدیریة سیاسة الجوار األوروبیة ومفاوضات  

، وفریق الخبراء. وقد تّمت مشاركة المساھمات التقنیة ومناقشتھا، بخاصة من قِبل  (DG NEAR) التوسع 
الصناعة، ووزارة التجارة والصناعة، ووكالة المؤسسات  مصر (البنك المركزي المصري، ومركز تحدیث  

تطویر   (مؤسسة  واألردن  والصناعة)،  االقتصاد  (وزارة  وإسرائیل  والمتوّسطة)،  والّصغرى  المیكرویّة 
كفاالت، ووزارة الصناعة)، والمغرب (وكالة    – المشاریع األردنیة)، ولبنان (شركة ضمان القروض اللبنانیة  

وا الرقمیة،  والمتوسطة)،  التنمیة  الصغرى  بالمقاولة  للنھوض  الوطنیة  والوكالة  المغربي،  المركزي  لبنك 
وفلسطین (وزارة الصناعة، وسلطة النقد الفلسطینیة)، وتونس (وكالة النھوض بالصناعة والتجدید، ووزارة  

 .(ITC) التجارة)، ومركز التجارة الدولي
  الجوار   سیاسة  مدیریة  األوروبي،  لالتحاد  الدولیة  تالمساعدا  في  التعاون  مسؤولة  تنتاري،  لیزا وقد قالت 
  2027-2021البرنامج اإلقلیمي للمفوضیة األوروبیة لـ"، أّن   NEAR ((DGالتوسع  ومفاوضات  األوروبیة 

عدم   ومعالجة  مناسبة  عمل  فرص  وتوفیر  البشر”  لكّل  “اقتصاد  تحقیق  بھدف  واالزدھار  المرونة  سیدعم 
 ". المساواة

الیوم   فتّم تخصیصھ لعولمة  وتّم تخصیص  الثاني،  الیوم  أّما  التمویل؛  إلى  لمناقشة نشاطات الوصول  األّول 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتقدیم منصة مجموعة الممارسین بما في ذلك خریطة طریق إلطالق ھذه  

 .المنصة وتطویرھا 
الوسائل الستحداث االستدامة من  إّن المواضیع التي تّمت مناقشتھا في خالل الجلسات المختلفة تشمل أفضل  

خالل تحقیق أھداف االتحاد األوروبي ومنصة االتحاد من أجل المتوسط اإلقلیمیة للتعاون الصناعي؛ وتقدیم  
األھداف العامة لمجموعة الممارسین قید التطویر بما في ذلك ابتكار جھاز إقلیمي للتنسیق (على شكل منصة  

جل نشر الوعي بین صانعي السیاسات والجھات الرقابیة، وتسھیل تشارك  إلكترونیة مستدامة وتفاعلیة) من أ
المؤسسات   لتطویر  الداعمة  واألجھزة  السیاسات  في  الممارسات  وأفضل  النظر  وجھات  وتبادل  الخبرات 

  – المیكرویّة والّصغرى والمتوّسطة في منطقة جنوب المتوّسط؛ وتقدیم خّطة تواصل بحیث ستساھم المنّصة  
المستو  التقني  على  الخاصة    –ى  المعرفة  نشر  الفعّالة، كما في  المصلحة ومساھماتھم  تسجیل أصحاب  في 

إلى   الھادف  األقران  بین  الحوار  وفي  الممارسین،  مجموعة  والمفیدة ألعضاء  الثالثة  واألطراف  بالبرنامج 
 .استحداث الحلول القابلة للتنفیذ 

كلمة    والّصغرى   المیكرویّة   للمؤّسسات  متوّسطيال  البرنامج  فریق   رئیس   مالیرب،  لـكریستوف وفي 
ھذین الیومین في برشلونة سّجال موعداً  " ، أّكد األخیر على أّن  الّشامل  النموّ   أجل  من   سیاسات  –  والمتوّسطة 

ا في تاریخ البرنامج. فقد بذلنا جھوًدا خاّصة من أجل اإلبقاء على العزم وتقویتھ. وتساھم ھذه الجھود في   مھم�
بیئة  تشكیل مجموعة   السیاسات من أجل تحسین  التي ستُوحي وتوفّر األجھزة الالزمة لصانعي  الممارسین 

األعمال التجاریة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة. إنّھا مناسبة للعمل في ھذا المجال، إنّھا فرصة، وھي أّوًال  
 . الم" مسؤولیة: نستطیع أن نساھم في بناء عالم أفضل لعشرات مالیین األشخاص من حول الع
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