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 الملخص التنفيذي

  المنشآت المستدامةتعزیز
واسع العام ودولي النقاش ال مساهمة فيهو  لمؤتمر العمل الدولي ٢٠٠٧لتقریر عن دورة عام هذا ا

وثمة اعتراف متزاید بالدور المرآزي للقطاع الخاص، بجميع أشكاله، في .  النهوض بالمنشآت بشأن النطاق
لتطورات والتجارب من ل اييم هذا التقریر تقتضمنوی. عمالةية األساسية بما فيها خلق النمائلتحدیات اإلل التصدي
ز مساهمة المنشآت في نمو االقتصاد والعمالة على نحو آيفية تعزی خاص على رآيزلعمل الالئق، مع تامنظور 

 :يةتال النتائج التحقيق توخىوسيكون التقریر محور المناقشة العامة التي ت. منتج وعادل
 شآت المستدامة في التنمية االجتماعية واالقتصادیةدور القطاع الخاص والمنب المتعلقتقييم النقاش الدولي  

 ؛العامة
تنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية بشأن العمل فيما یتصل ب تداعياتها وتجاهات األخيرة االمالءمةتقييم  

 الالئق؛
  دور القطاعبشأن في النقاش العالمي ،برنامج العمل الالئقز على ي، بالترآمساهمة منظمة العمل الدولية 

  العامة؛الخاص في التنمية االجتماعية واالقتصادیة
سياسات واستراتيجيات عملها وضع عزز أن یتوخيًا إلى منظمة العمل الدولية  بشأن نشاط  توصياتتقدیم 

 .١ منشآت مستدامةتنميةمتناسقة تشجع العمل الالئق عن طریق 

 مفهوم المنشأة المستدامة
المنشآت تتخذ أشكاال عدیدة ال من أن ال سيما  واسع النطاقعام والمنشآت المستدامة موضوع تعزیز 

حيث القطاع والحجم التجاري والمادي فحسب بل أیضا من حيث آيفية إدارتها وتنظيمها، ومن حيث مرآزها 
 المجتمعات التي تعمل رسم شكل فهي ت،المنشآت جزءا من المجتمعوتعتبر جميع . القانوني وأهدافها التشغيلية

 . ذ شكلهاتخفيها وت
  أنإلىنظرًا  - تآالمنش التي تغذي دارة المؤسسات ونظم اإلقویةالمنشآت المستدامة یهدف إلى تتعزیز و

ضمان الجمع بين الموارد البشریة آما یهدف إلى  -األسواق القویة والفعالة تحتاج إلى مؤسسات قویة وفعالة 
 جدیدة من  أشكاًالطلب ذلكویت.  وتحسين اإلنتاجيةراالبتكاغرض والمالية والطبيعية على نحو عادل وفّعال، ل

 ًاحاضر) والعمالة (جودة المعيشة مناألمثل حد الالتعاون بين الحكومة ودوائر األعمال والمجتمع لضمان 
 .، والحفاظ في الوقت ذاته على استدامة الكونومستقبال

ویتحقق النمو االقتصادي أوال . الةأهمية المنشأة آمصدر رئيسي للنمو والعمالحدیث عن  في غاالةوال م
وبدافع تحقيق األرباح، .  المشاریع والعمال وجهودهم الجبارةأصحاب الروح الخالقة لدىوقبل آل شيء بفضل 

 .تجدد المنشآت وتستثمر وتولد العمالة والدخل
ورة مجدیة  أن تكفل استمرار أنشطتها التجاریة األساسية في در الربح وإنجازها بص منوال بد للمنشآت

 بوجود أسواق مفتوحة ومقّننة وقابلة للتنبؤ ، من جملة أمور،آما تحتاج المنشآت إلى بيئة مالئمة تتسم. وفعالة
وتستفيد المنشآت من العمل في سالسل قيم تتميز بوجود . وغير تمييزیة واقتصاد محكم التنظيم ال یشوبه الفساد

                  
لمؤتمر العمل ) ٢٠٠٧ (٩٦ل أعمال الدورة  جدو– ا مؤتمر العمل الدولي وجدول أعمالهدورةتاریخ :     مكتب العمل الدولي 1

 .٢٠٠٥نوفمبر / ، جنيف، تشرین الثاني٢٩٤، مجلس اإلدارة، الدورة GB/294/2/1الوثيقة ، الدولي
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آما تستفيد المنشآت من آليات داخلية وقطاعية . وسرین، ومستهلكين ومستثمرین مصناعات رفيعة الجودة
 .ووطنية للحوار االجتماعي الفعال

ویرتبط مفهوم المنشأة المستدامة بالنهج . المستدامة المنشآت نمية وتا المنشآت في حد ذاتهنميةویمّيز بين ت
 المساس بقدرة األجيال القادمة على  أشكال التقدم التي تلبي احتياجات الحاضر دون-العام إزاء التنمية المستدامة 

غير أن التنمية المستدامة ال تنحصر .  وهو نهج یضع رؤیة شمولية ومتوازنة ومتكاملة للتنمية-تلبية احتياجاتها
 النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي والمسائل -جميعها في المسائل البيئية بل تقتضي دمج دعائم التنمية الثالث 

 . البيئية
 بدعم التكامل االجتماعي عن طریق تعزیز التزامًا"ة ما یشمل البعد االجتماعي للتنمية المستدامة وعاد

مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة وقائمة على دعم جميع حقوق اإلنسان واحترامها وعلى عدم التمييز والتسامح 
 والمستضعفون والفئات واحترام التنوع وتكافؤ الفرص واألمن ومشارآة الجميع بمن فيهم المحرومون

ویتمثل أحد المبادئ األساسية للدعامة االجتماعية للتنمية المستدامة بطبيعة الحال في . ٢"المحرومة والمستضعفة 
لذلك تشكل التنمية المستدامة إطارا للحوار .  آمنة عن طریق العمالة المنتجة المختارة بحریةتوليد سبل عيش

 المنشآت، وتتيح في هذا السياق أساسا سليما نمية بشأن تمية وللنقاش األآثر تحدیدًاالعالمي العام بشأن النمو والتن
 .لتأطير النقاش المتعلق بالتنظيم والعمل الطوعي في مجال األعمال

عوامل اإلنتاج أنها عالقات خطية بين ب المنشآت ف التي تصالضيقة التقليدیة راءعكس اآلب، وهكذاو
 نهج متكامل إزاء تنمية المنشأة قومالقصير، یاألمد  قيمة اقتصادیة على علىأ تحقيق على إالترآز نواتج ال الو

  ثالثة مجاالت بينيًاأسلوب تمييزًا) ١الفصل  (١-١ویميز الشكل . مدرؤیة شمولية وطویلة األعلى المستدامة 
 المنشآت وسط التوجد فيو ).على المستوى الجزئي والكلي والعالي( متداخلة ومترابطة تشغيلية وسياسية

 العمل والعمال صحابوأ  األسهمأصحابمختلفين، بمن فيهم  المصلحةال المستدامة التي تضم عددا من أصحاب
 .دین والحكومات والمجتمع بأسرهر بين الموات عن العالق فضًال،نووالمستهلك

إدارة الموارد (بها البيئة المحيطة في  إلى ما یجري داخل المنشأة أو جوهرهویشير المستوى الجزئي في 
 المباشر بين المنشآت تصالوإلى اال) الطاقة والنقل واالتصاالتنظم ية واستخدام الموارد المادیة آلالبشریة والما

إلى دور الحوار وویشير أیضا إلى تنظيم مكان العمل، وشبكات ومؤسسات الدعم، . دیهار وموائنهاوزب
 على المستوى الجزئي، من  إذن،والبد. تعزیز المنشآت المستدامةفي داخلها والشرآاء االجتماعيين االجتماعي 

 عالقتها منظورل فيه وبخاصة من عمي تذ القطاع أو السوق الهيكل منظورمن آت  استدامة المنشتناول
 . سلسلة القيممدى على ائندین والزبربالمو

                  
، ١٩٩٥ ملخص لاللتزامات األساسية لمؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية االجتماعية، آوبنهاغن، -   توافق آراء آوبنهاغن  2

 .٤االلتزام 
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 توجد مجموعة من المجاالت السياسية التي تحدد مباشرة - أي المستوى الكلي -وعلى المستوى التالي 
 في ما يةالسياسالمجاالت وتتمثل هذه . ظروف البيئة التنافسية والمؤاتية، وقدرة المنشآت على االستدامة والنمو

 الطلب؛ شروط، وبخاصة تلك التي تمس )ونقدیة ومتعلقة بسعر الصرفمالية (سياسات اقتصاد آلي : یلي
 عن سياسات تنمية المنشآت  فضًال-  والخدماتيعصنت الزراعة وال-سياسات محددة على المستوى القطاعي 

الجغرافية أو اإلقليمية، وسياسات دعم االستثمار والسياسات الصناعية؛ سياسات التجارة والتكامل اإلقليمي 
 .فاذ إلى السوق؛ البيئة التنظيمية والقانونية الخاصة باألعمالوالن

أما على المستوى العالي فتوجد الظروف السياسية واالقتصادیة واالجتماعية والبيئية العامة التي تحدد 
ویشمل ذلك طائفة من العوامل التي قد ال . في مجتمع ماالسدیدة أمورا من بينها نوعية المؤسسات واإلدارة 

صر في المنشأة بل تؤثر تأثيرا فعليا على تنمية القطاع الخاص بوجه أعم والنواتج االجتماعية العامة من تنح
ویغطي هذا . قبيل االستقرار واإلدماج والتحدیات الكامنة في معالجة مسائل من قبيل الفساد وانعدام المساواة

والدور الذي یمكن أن یؤدیه السدیدة سائل اإلدارة المستوى أیضا التحكم المستدام في البيئة الطبيعية، فضال عن م
 .مستدامةالمنشآت مؤاتية للالحوار االجتماعي في تعزیز ظروف 

وأدى ظهور العولمة واتساع وتعمق دور القطاع الخاص في االقتصاد المحلي إلى ظهور تحدیات 
وأفضت آل . لتي تواجهها المنشآتوضاعفت العولمة التحدیات االقتصادیة واالجتماعية والبيئية ا. وفرص جدیدة

 . األعمال والتنمية دوائرهذه التغيرات إلى عالقة جدیدة ومتطورة بين
 ویؤدي القطاع - إذ تكافح المنشآت حيثما یكافح المجتمع -وثمة عالقة تعاضدیة بين المنشآت والتنمية 

ية، والسيما الهدف الرئيسي المتمثل الخاص دورا حاسما في مساعدة البلدان على بلوغ األهداف اإلنمائية لأللف
في اليوم إلى النصف، في حين ینص الهدف أمریكي في خفض عدد الفقراء الذین یعيشون بأقل من دوالر 

مما .  على ضرورة قيام الجهود الدولية على شراآة إنمائية عالمية تشمل التعاون مع القطاع الخاص٨اإلنمائي 

 – الموارد البشرية
االستثمار في 

التعليم (األشخاص 
 )والمهارات والصحة

هيكل السوق، وسالسل 
 القيم والعالقات بين

 المورد/ الزبون

 األساسية البنية
المالية والمادية 

 والخدمات

، شبكات اعيونالشرآاء االجتم
 ومؤسسات الدعم

 التجارة
وسياسات 

التكامل اإلقليمي، 
وظروف الوصول 
 إلى األسواق

 السياسات
القطاعية 

الزراعة (
والتصنيع 
 )والخدمات

الظروف البيئية

 وشروط الطلبسياسات االقتصاد الكلي

  والقانونية البيئة التنظيمية
 المتعلقة بالمنشآت

 المنشآت
المستدامة

العامةالظروف السياسية واالجتماعية 
السديدة والحوار االجتماعياإلدارة 
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 منشآت مستدامة ومدرة للربح ولالستثمار الخاص عنصرا ذا أولویة عالية ةلتنميیجعل توفير الظروف المالئمة 
 .في السياسة اإلنمائية ولبرنامج العمل الالئق

 الشروط األساسية: إتاحة فرص استحداث منشآت مستدامة
بصرف النظر عن حجم المنشأة، یكتسي قطاع عملها أو هيكلها القانوني والسياق السياسي واالجتماعي 

 أهمية حاسمة لجميع - )٣الفصل  (٣-٣ الشروط األساسية المبّينة في الشكل -صادي والبيئي العام واالقت
 ومستویات مناسبة من التنمية االجتماعية  ومحترمًا مأمونًا قانونيًا أن السلم ونظامًاوساد االعتقاد مثًال. المنشآت

وتوفر هذه . بقدر آبير على استدامة المنشآتعها جميومؤسسات سياسية مستقرة وقابلة للتنبؤ نسبيا، عوامل تؤثر 
 إذ  وحدها لكنها غير آافيةآتفهي ضروریة لتعزیز نمو المنش: ات لخلق الثروالعامة إطارًا" الظروف العالية"

والعالقة بين هذه المقایيس العامة ونمو المنشآت معقدة جدا لكن .  في حد ذاتهااتال تؤدي فعال إلى خلق الثرو
 .الء بعض المبادئ العامةیمكن استج

 الشروط األساسية إلتاحة فرص استحداث منشآت مستدامة :٣-٣الشكل 
 )٣الفصل (

 

 للقدرة التنافسية والنمو االقتصادي  مهمًامحددًاعامًال  الحياة المدنية والسياسية بال شك هيكلیمثل 
 وحریة  فعالةالتي تشمل احترام حقوق اإلنسان ومؤسسات دیمقراطية -واإلدارة السدیدة . واستدامة المنشآت

 على العموم -التعبير والمساواة بين النساء والرجال في الحقوق وآليات فعالة للحوار االجتماعي، وما إلى ذلك 
 .تتيح أساسا سليما للتنمية المستدامة

فافية وتراعي األصول في صنع والحكومات التي تحافظ على استقرار االقتصاد الكلي وتضمن الش
 إیرادات الضرائب إلى االقتصاد عن طریق القيام باستثمارات  توجيهالسياسات وتحفظ حقوق الملكية وتعيد

داعمة لإلنتاجية في رأس المال البشري والبنية األساسية المادیة، وتضمن سن القوانين الحسنة واحترامها 
 أفضل الظروف االجتماعية كم السليم في البيئة الطبيعية، یرّجح أن توفّروالحفاظ على النظام العام واألمن والتح
 . االقتصادیة لتكاثر المنشآت المستدامة

.  في اقتصاد ال تحدد فيه حقوق الملكية آما یجبتعاني من قيود صارمةوتبين حجج وافرة أن المنشآت 
 یعزف المالكون عن زیادة االستثمار، بينما یجد  مضمونة حقوق المالكين المادیة منها أو الفكریةونوعندما ال تك

 أنشطتهم والبقاء في االقتصاد غير المنظم وخارج ستر علىلتل إلى السوق المنظمة حوافز الوافدون الجدد

اإلنصاف، واإلدماج 
االقتصادي 
 واالجتماعي

التحكم المسؤول 
 في البيئة 

البنية األساسية المادیة

مجتمع وثقافة یدعمان
 المنشآت

استقرار االقتصاد 
الكلي واإلدارة السليمة

 لالقتصاد

اإلدارة السدیدة 
والحوار االجتماعي 

ت ومؤسسات عمليا-
سياسية ومدنية 

 ةؤفّعالة وآف

الشروط األساسية 
 فرصإلتاحة 

استحداث منشآت 
 مستدامة



 الملخص التنفيذي

 ix 

 یفترض أن تقوم المنشأة على أساس آمن عندما یتبنى المجتمع ثقافة دعم واسعة ،وبالمثل. مضمار العمل الالئق
 .نشأةللم

فانعدام . ف واإلدماج االقتصادي واالجتماعي شرطان أساسيان مهمان بالنسبة الستدامة المنشآتواإلنصا
 ارتفاع مستویات ویؤدي. المساواة في األصول والفرص یعوق قدرة الفقراء على المشارآة والمساهمة في النمو

، ویمكن أن یقّوض االستقرار  تأثير معدل نمو معين على الحد من الفقرإلى إضعافانعدام المساواة في الدخل 
 سواء أآان على أساس الجنس - واإلدماج االجتماعي. السياسي واللحمة االجتماعية الالزمين لتحقيق نمو مستدام

 . منشآت مستدامةقياملمجتمعات المستدامة ویعزز إمكانات المالزمة لسمات ال من -أو العرق أو أي عامل آخر 

  المنشآتتنميةالنهج الناشئة والمعاصرة إزاء 
الخطط  المنشآت، وتطویر القطاع الخاص بوجه أعم، في صدارة تنميةترد سياسات وبرامج 

وبصرف النظر عن تنوع السياقات الوطنية، واختالف .  المتعلقة بالنهوض بالنمو والتنميةواالستراتيجيات
 مجموعة ناشئة من الممارسات الحوافز واألهداف المتصلة باستحداث المنشآت أو تطویر القطاع الخاص، توجد

ویمكن التمييز بين ثالثة اتجاهات .  من طائفة تجارب عملية قائمة على المشاریع في هذا المضمارالنابعةالحسنة 
وتمثل ). ٢، الفصل ١-٢ الجدولانظر (واسعة ظهرت على مدى السنوات الثالثين الماضية تقریبا ) أو نماذج(

 . في واقع األمر فيما بينهاعض الشيء بين نهج تتكامل وتتداخل بًاأسلوبي هذه النماذج تمييزًا

 النماذج الثالثة:  المنشآتتنميةالنهج الناشئة إزاء  :١-٢الجدول 
 )٢الفصل (

  ٣ النموذج ٢النموذج  ١النموذج 

 التنافسيةالقدرة  البيئة المالئمة تدخالت هادفة على مستوى المنشأة

  المشاریعتنميةخدمات 
 الماليةالخدمات 

  المشاریعتنميةخدمات 
 الخدمات المالية

  المشاریعنميةخدمات ت
 الخدمات المالية

 بيئة مالئمة لألعمال

 مناخ االستثمار بيئة مالئمة لألعمال 
 جعل األسواق تعمل لصالح الفقراء

 سالسل القيم

اء قدرة فرادى المنشآت ببن" القطاع "قویة على ت-١ النموذج - المنشآت تنميةرآزت النهج األولى إزاء و
 منشآت ذات أحجام تستهدف أحيانًاآانت هذه النهج و.  المشاریع والخدمات الماليةتنميةعن طریق خدمات 

أماآن محددة، آجزء في برنامج آانت قائمة على  محددة أو فئات محددة من الناس؛ أو قطاعات فرعيةمحددة أو 
عوامل مقيدة ب التدخالت الخاصة بالمنشآت من أن تكونمتزاید قلق برز لكن .  بمنطقة معينةتنمية ریفية خاص

 أضاف البيئة - ٢ هو النموذج -ولذلك ظهر نموذج جدید . نطاقالمحدودة ، وأن تكون خارجية نابعة من البيئة
 .المالئمة لألعمال إلى التدخالت على مستوى المنشآت
طاع الخاص یعتبر مزیجا من المنشآت المصنفة  ولم یعد القوبما أن بيئة األعمال حظيت باهتمام متزاید،

أساسا بحسب الحجم بل نظاما متكامال لسوقي المنتجات والخدمات یحكمه إطار تنظيمي یستجيب إلى تغيرات 
ویجمع هذا النموذج بين التحسينات .  الوطنية التنافسية القدرةفي آخر المطافالطلب، نشأ نموذج ثالث یتناول 

التي ترآز إلى حد آبير على تحسين فرص وحوافز وظروف اجتذاب ومناخ االستثمار الهادفة المدخلة على 
جعل األسواق ب المعنية، والنهج التصاعدیة ى في غالب األحياننمو المنشآت المنظمة والكبرتشجيع االستثمار و

األسواق  تكون آفالة أن، وبخاصة فيما یتعلق بضمان استفادة الفقراء من الفرص المتاحة وسير سيرًا حسنًات
 .لجميعشاملة لمنصفة و

.  وتحسين مناخ االستثمار ببساطة على تحریر قوى السوقتسير سيرًا حسنًاوال یقتصر جعل األسواق 
أمر ألسواق ل أن یترك  وأنه ال یمكن دائمًافعالة تحتاج إلى مؤسسات الكفؤةفهو نهج یسّلم بأن األسواق 

. ، یقال إن السوق قد أخفق سيرًا حسنًا األسواقسير وعندما ال ت.بتخصيص الموارد على نحو مجداالضطالع 
 استخدام سلطة السوق؛ إساءةتقدیم الخدمات العامة؛ و:  وهي، عامة إلخفاق السوقمجاالت ةوتوجد أربع



 تعزیز المنشآت المستدامة

x  

 في ضمان وفي آل حالة تؤدي الحكومات دورًا.  المعلوماتساوقالعوامل الخارجية اإلیجابية والسلبية؛ عدم ت
 . النطاق واسعةامةلمصلحة العلسواق على نحو أفضل عمل األ

 قضایا وسياسات: البيئة التنظيمية والقانونية
سلسلة من العوامل الخارجة عن یشمل  واسع النطاق  هو مفهوم مفهوم البيئة المالئمة لألعمالإن

حاب المشاریع توسيع  تخول أصجيدة أنبيئة أعمال من شأن و. المنشآت، التي تؤثر في تكوین المنشأة ونموها
وتبين التجربة أن بيئة األعمال الجيدة تشجع على االستثمار . أنشطتهم وتقدم لهم الحوافز لتنظيم مشاریعهم

آما تدل مجموعة قویة من القرائن على أن اللوائح غير المالئمة واإلفراط في . وتنهض بمستویات نمو أعلى
ت تسجيل المشاریع وضعف ضمانات حقوق الملكية والفساد طول إجراءاووالعوائق البيروقراطية " القيود"

 . البلدان أفقرعوامل تعوق المشاریع ال سيما فيهي جميعها وهشاشة نظم القضاء التجاري، 
ومن بين العوامل المتعددة التي تؤثر على بيئة مزاولة األعمال، تحتل جوانب البيئة القانونية والتنظيمية 

: ومن بين العوامل التي تكتسي أهمية خاصة هناك.  معظم جداول األعمال السياسيةعلى الدوام مرآزا بارزا في
إطار القوانين واللوائح التي تغطي أمورا من بينها تسجيل المشاریع وإصدار التراخيص والضرائب والعمالة 

 . فالسوالوصول إلى االئتمان وسائر أنواع التمویل وإنفاذ العقود وحمایة حقوق الملكية وأحكام اإل
 والعمالة اتعزز تحسين البيئة المالئمة لألعمال في نهایة المطاف القدرة على خلق الثرویویرتقب أن 

غير أن . آلية للمساعدة على معالجة الحد من الفقرآوآثيرا ما تعتبر في البلدان النامية . المنتجة والعمل الالئق
ي المطالبة باستمرار بسن المزید من اللوائح لحمایة إذ تجر .وضع السياسات التنظيمية غالبا ما یشكل معضلة

 في التعقيد یمكن أن  المغاالة لكن حيثما اتسمت اللوائح بسوء التصميم أو، البيئة أو العمال أو المستهلكين مثال
  .تؤدي إلى تكاليف مفرطة أو تعوق اإلنتاجية

ير الحمایة المناسبة لمختلف  تواجه الحكومات تحدیا صعبا إلقامة التوازن الصحيح وتوف،وهكذا
وهذا تحد حاسم ألن عمل األسواق والمنشآت . مة تأثير اللوائح على من تشملهمء والتأآد من مالالمجموعات

 ویعتمد ذلك ، والمواطنين والشرآاء االجتماعيينودوائر األعمالبصورة فعالة یخدم مصلحة السلطات العامة 
 . تعمل فيها تلك األسواق والمنشآتبشكل متزاید على األطر التنظيمية التي

إذ یقتضي تنظيما :  آما أنه ليس مسألة تكاليف فحسبإلغاء الضوابطاإلصالح التنظيمي على وال یقتصر 
 وتعتمد .وال بد من وضع لوائح وإجراءات إداریة لتنفيذ السياسات العامة. مناسبا ولوائح ذآية وفّعالة ومجدیة
، وعمل األسواق على ")على قدم المساواة("ة مناسبة لضمان منافسة شریفة المنشآت الخاصة على أطر تنظيمي

 استدامة األسواق ضمانو) اللوائح المتعلقة بإنفاذ العقود وحمایة حقوق الملكية الفكریةعن طریق (نحو أفضل 
 .)اللوائح المتعلقة بإدارة النفایات واستخدام الوقود والطاقةعن طریق (

 الئق بواسطة منشآت وبلدان تنافسيةخلق الثروات والعمل ال
 إلى اإلنتاجية، وتصبح المنشآت مستدامة عندما تكون في حد ذاتها قادرة على التنافسيةتستند القدرة 

زیادة لوهذا أمر أساسي لجعل األسواق تعمل و). ٤، الفصل ١-٤الشكل (المنافسة وتعمل في بيئة تنافسية 
 صعب التحدید والقياس ذو أهمية حاسمة، لكنهالتنافسية ومفهوم القدرة . ات وخلق الثرواالبتكار وحث الخيارات

، وأهم العوامل قد تتغير مع الوقت بتطور التنافسيةال یخلو من مشاآل ألن آل العوامل تقریبا مهمة للقدرة و
 .االقتصادات والمجتمعات وتتنوع من موقع أو قطاع إلى آخر
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 ية على اإلنتاجيةالتأثيرات الداخلية والخارج ١-٤الشكل 
 )٤الفصل (

  ما الذي يحدد اإلنتاجية أو يؤثر فيها؟ 

  الظروف الداخلية  الظروف الخارجية والهيكلية 

حوار اجتماعي فعال على الصعيد القطاعي والوطني،  
 لعماللومنظمات قویة ألصحاب العمل و

سياسات االقتصاد الكلي والسياسات التجاریة والسياسات 
 القطاعيةاإلقليمية و

 يتزاید األسواق، والطلب الفعل
 الظروف البيئية

 مؤسسات حكومية وسياسات عامة فّعالة
 :بيئة مؤاتية لألعمال

 النقابيةحریة ال الملكية و حقوقاحترام -
  وقابلة للتنبؤمستقرةقواعد واضحة و -
 : البيئة التنظيمية والقانونية -
عمال نوعية سالسل القيم، والصناعات وخدمات األ -

 المتصلة بها

 مشاریعالتنظيم اإلدارة وروح حسن  
العالقات الحسنة بين العمال واإلدارة داخل المنشأة 

 والحوار االجتماعي
 التكنولوجيات والتجهيزات الجيدة

 :الوصول إلى الموارد
 ةالعمال األصحاء والمهر -
 )االئتمان واالستثمار(التمویل  -
طاقة واألرض ال: الموارد المادیة والطبيعية -

 .وما إلى ذلكوتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

 

     
     

     
  العوامل الخارجية 

 لإلنتاجية
  العوامل الداخلية 

 لإلنتاجية
 

     

   القدرة التنافسية المنتظمة  

     

 التنافسيةتقييم القدرة  وسعته، یتفق عموما على أن أرشد نهج لالتنافسية إلى عمق مفهوم القدرة ونظرًا
 یجري إعدادهما قدرة التنافسية،وتوجد دراستان استقصائيتان دوليتان لل. یقوم على طائفة واسعة من العوامل

 القدرة التنافسيةویتعلق األمر بتقریر .  تقييم قدرة البلدان على المنافسة تقييما منهجيا وشامالسعيًا إلى سنویًا
وتستخدم الدراستان معلومات ثانویة من مصادر وطنية .  العالميةقدرة التنافسيةلالعالمية والنشرة السنویة ل

وتأخذ النشرتان في الحسبان . المدیرین التنفيذیين / أیضا استطالعات آلراء أصحاب األعمالانودولية وتتضمن
 .ان واألقاليم، تغطي عددا آبيرا من البلدالتنافسيةعددا آبيرا من المتغيرات لوضع مؤشرات عامة للقدرة 
  عامةالوطنية، فإنه یمكن الوقوف على اتجاهاتالتنافسية ورغم عدم وجود وصفة سحریة لتعزیز القدرة 

 بصرف النظر ،ورغم ذلك یتبين إجماال. تبين ما تكتسيه عوامل مختلفة من أهمية نسبية بحسب مستویات التنمية
 التنافسية للفروق في القدرة محددًاعامًال ل مجتمعة تشكل  أن عوامل البيئة المالئمة لألعما،عن مستویات التنمية

ومن الواضح أن الحكومات تؤدي دورا في تعزیز .  العوامل على مستوى المنشآتأآبر مما هي عليهبين البلدان 
ة الشاملة وتدمج إصالحات يفسالقدرة التناالوطنية عن طریق السياسات العامة التي ترآز على التنافسية القدرة 

سياسات صناعية وضع  بالمهارات واالستثمار في البحث والتطویر واإلرتقاءي بيئة األعمال عن طریق ف
 . وإقليمية وتجاریة واستثماریة وتنافسية مالئمة

  المستدام بواسطة التجارة وسالسل القيماالقتصاديتكامل ال
كانية نمو المنشآت واستفادتها محدد أساسي إلمعامل  االقتصاد أن حجم السوق  علممن أقدم النظریات في

خلق من وفورات الحجم ولفرص البلدان في بناء اقتصادات أآثر تنوعا وإنتاجية وقدرة على المنافسة، ومن ثم 
  .تحقيق مستویات معيشة أعلىالعمالة المنتجة والعمل الالئق و

ففتح االقتصاد ودمجه في أسواق . بالسياسات التجاریة ومناخ االستثمارشدیدًا  ًاتأثروتتأثر البيئة المالئمة 
أوسع هو توّجه استراتيجي مهم لزیادة المنافسة وتحسين اإلنتاجية وتشجيع التنوع، لكن یجب أن یتم بطریقة 

 . حكيمة ألن أنماط اإلدماج في االقتصاد العالمي ال تؤثر جميعها بالطریقة نفسها على النمو والوظائف



 تعزیز المنشآت المستدامة

xii  

مكاسب آبيرة في الرفاه على المدى الطویل، ال بد على المدى القصير ورغم أن من شأن العولمة أن توّلد 
وال بد من وضع سياسات مالئمة لمساعدة البلدان . من توفير ضمانات للتخفيض إلى أدنى حد من تكاليف التكيف

 النامية على تخطي عوائق اإلنتاج من جانب العرض وتمكين المصدرین من الوفاء بمتطلبات األسواق الدولية
وتيسير التجارة بزیادة النفاذ إلى األسواق وتحسين القواعد التجاریة . وتنویع الصادرات وزیادة القيمة المضافة

وتشجيع نمو سالسل القيم المستدامة وتعزیز مبادئ وممارسات التجارة األخالقية والعادلة في العالقات 
 .المنشآت المستدامةآلها أبعاد مهمة متصلة بالتجارة للنهوض بإنما هي التجاریة، 

 دور المنشأة في المجتمع
 حيث ال تخضع من أي وقت مضى،تشتغل المنشآت داخل أنظمة اجتماعية واقتصادیة معقدة أآثر 

أیضا لضغوط اجتماعية وبيئية من الحكومات ومجموعات تخضع لضغوط تجاریة واقتصادیة فحسب بل 
 . ومدیریها وعمالهامالكيهامن دین وورالمجتمع المدني والمستهلكين والم

والمسؤولية االجتماعية للشرآات ليست مسألة جدیدة لكنها أصبحت أآثر حضورا خالل السنوات 
 والسياسة االجتماعية، ةوإعالن المبادئ الثالثي لمنظمة العمل الدولية بشأن المنشآت متعددة الجنسي. األخيرة

 ناولتالتي تاألولى ، هو أحد الصكوك الدولية ٢٠٠٦في عام منذ عهد أقرب  والمنّقح ١٩٧٧الصادر في عام 
 ینبع االهتمام المتزاید بدور المنشآت في المجتمع من الرسالة ،ومن الناحية النظریة. البعد االجتماعي للمنشآت
 االجتماعي وحمایة البيئة عناصر متالزمة تماسك وهي أن النمو االقتصادي وال، أالاألساسية للتنمية المستدامة

 العالمي لألمم المتحدة وآليات إبالغ آمبادرة اإلبالغ ، آاالتفاقوأّدت صكوك ترویجية. دى الطویلعلى الم
 .  إلى تعزیز البعدین االجتماعي والبيئي لألعمال،العالمية

وتقوم المساهمة الرئيسية لألعمال في المساعدة على التصدي للتحدیات المتعددة التي تطرحها التنمية 
ویشمل ذلك أنشطة األعمال . لة المنتجة والعمل الالئق على خلق منشآت مستدامة ونموهاالمستدامة والعما

غير أن . األساسية آإنتاج سلع وخدمات سليمة وفي المتناول وتوليد الدخل واالستثمار وخلق الوظائف الالئقة
 إلى نظرًاللشرآات اعية تحّمل المسؤولية االجتمفي " رأس الحربة"آونها  أهميةالمنشآت التقدمية تدرك اليوم 

التي یتخذها تأثير المعایير االجتماعية والبيئية بصورة متزایدة على قرارات المستهلكين والقرارات االستثماریة 
 .فراد والمؤسساتاأل

ورغم وجود دافع أخالقي أو مالي قوي، ودافع تجاري سليم في غالب األحيان لكي تدرج المنشآت في 
 يجتماعية والبيئية، آما وردت في المعایير الدولية والقوانين والممارسات الوطنية، ال یعنعملياتها المتطلبات اال

آما أنه ال ینفي دور الحكومات المهم في ضمان احترام . ذلك بالضرورة أن جميع المنشآت ستطّبق هذا النهج
 وفي توفير السياسات الترویجية -  بما فيها تلك المتعلقة بمعایير العمل الدولية-القوانين واللوائح والمعایير 

 .المناسبة لتشجيع إنشاء ونمو المنشآت المستدامة
في ویمكن للمشاریع، بصفة فردیة أو عن طریق منظماتها التمثيلية، أن تثري الحوارات السياسية العامة 

ي وفي منتدیات بالمشارآة مثال في تخطيط استراتيجيات الحد من الفقر على المستوى الوطنهذا المجال، وذلك 
الحوارات العالمية المتعلقة بمسائل آتغير المناخ والتنوع في المانحين وفي وضع السياسات التجاریة والبيئية و

وتبرز هذه الحوارات أهمية العمالة . حيائي وغسل األموال واألمن الوطني والفساد ومسائل حقوق اإلنسانإلا
 . المنتجة والعمل الالئق آهدف عالمي

ازي مع ذلك تقوم المنشآت التقدمية على نحو متزاید، إذ تتطلع إلى المستقبل، باعتماد وتنفيذ وبالتو
 بما في ،ممارسات ومعایير مسؤولة في مجال األعمال آي تكون قدوة في تنمية القطاع الخاص بصورة مستدامة

 اإلبالغ االجتماعية نماذجویستند ذلك إلى طائفة من الصكوك ومدونات السلوك و. ذلك داخل البلدان النامية
واألخالقية والبيئية، مثل مبادئ إآوادور لتمویل المشاریع ومبادرة شفافية الصناعات االستخراجية الخاصة 

 .بقطاع النفط والغاز والتعدین

 البنية األساسية والخدمات المالية والمادیة
ى الخدمات والبنية األساسية المالية تحتاج المنشآت المستدامة باختالف أحجامها وأنواعها إلى الوصول إل

ویقصد بالبنية األساسية المالية اإلطار القانوني والتنظيمي للقطاع المالي والمؤسسات والنظم التي تتيح . والمادیة
وتشمل الخدمات المالية طائفة من المنتجات أو الوسائل المالية بما في ذلك . لوسطاء القطاع المالي العمل بفعالية

 .ن واالّدخار والتأمين واإلیجار واستثمارات األسهم وخدمات المدفوعات والتحویالتاالئتما
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واألسواق المالية الشاملة ضروریة لتعزیز المنشآت المستدامة ألن جميع المنشآت تحتاج إلى خدمات 
وبخاصة في متوسطة بما یكفي من خدمات الوسطاء الماليين، الوآثيرا ما ال تستفيد المنشآت الصغيرة و. مالية

 من أهداف السياسات قصد تعزیز شمول  رئيسيًا هدفًا"النقص"البلدان النامية، وینبغي أن یكون التصدي لهذا 
وآما یتجلى في مثال التمویل االجتماعي، یمكن . البنية األساسية والخدمات المالية الخاصة بالمنشآت المستدامة

لمنتج والالئق، وتتمثل إحدى الوسائل القویة وسریعة النمو في  العمل اتشجيع تحقيقاستعمال الخدمات المالية ل
 . للعوامل االجتماعية والبيئية أو تستهدفهاًاهذا الصدد في استثمارات تتصدى تحدید

 تكاليف األعمال تؤدي إلى تخفيضوالبنية األساسية المادیة عنصر أساسي لمناخ االستثمار إذ یمكن أن 
أساسي للزراعة والتنمية الریفية، ال غنى عنه عنصر  يوه. ول إلى األسواقتيح للمنشآت واألفراد الوصتو

 السيادة وضروري لتحسين النفاذ إلى األسواق ؤللتجارة والتكامل ومهم لتعدیل تأثير االختالل الجغرافي وتجز
 .  الفقراءأساسي للتنمية البشریة، بما في ذلك تقدیم خدمات الصحة والتعليم إلىعنصر  اآما أنه. العالمية

 االستثمار في الناس: الموارد البشریة
 على حد  وتعامل موظفيها آأصول وآعوامل للتغيير،ميزة تنافسية تقر المنشآت المستدامة بالناس آمصدر

 ة، یرّجح أن یعتمد نجاح المنشآت وإنتاجيتها اعتمادًامتطوروفي ضوء هياآل اإلنتاج والعمل الجدیدة وال. سواء
وتجعل العولمة االستثمار في الناس أهم من أي وقت مضى، ویشمل ذلك . لموارد البشریة على امتزایدًا

االستثمار في نوعية الحياة المهنية بواسطة التنظيم المناسب لمكان العمل واعتماد ممارسات سليمة في مكان 
 .العمل وتوفير ظروف عمل مالئمة وتنمية الموارد البشریة وإدارتها آما یجب

ضمان على على قدرتها أآثر فأآثر  – بل یعتمد بقاؤها -تدامة المنشآت وقدرتها التنافسية وتعتمد اس
بيئة عمل تقدمية تسودها روح الثقة في  ذلك أفضل ما یتحققو. استخدام موظفين متحمسين وماهرین وملتزمين

بين القرائن أن حماس الموظفين وت. واالحترام المتبادلين وعدم التمييز وتتسم بعالقات حسنة بين العّمال واإلدارة
یعتمد على أمور شتى وأن إنشاء بيئة عمل إیجابية ال یرفع المعنویات فحسب بل یدعم أیضا اإلنتاجية والقدرة 

 بالسالمة  منهاوتكتسي ممارسات العمل المناسبة، بما في ذلك ظروف العمل السيما تلك المتصلة. التنافسية
 ،القات السليمة بين العمال واإلدارة والسياسات الحكيمة لتنمية الموارد البشریةوالصحة المهنيتين، إلى جانب الع

 .أهمية حاسمة للنهوض بالمنشآت المستدامة
 نهج قائم على المهارات إلتباعغير أن االستثمار في الناس یقتضي أیضا تشجيع السياسات العامة 

ياسات اقتصادیة متناسقة تتناول جانب الطلب في وتصميم وتنفيذ س. االستخدامرف فيما یتصل بقابلية اوالمع
ویمكن أن . ستخدامقوة عاملة قابلة لالطاقات االقتصاد ضروریان أیضا لضمان االستفادة إلى أقصى حد من 

تكون فوائد االستثمار في الناس أآبر إذا اقترنت بتحسينات أوسع في الظروف األساسية ومناخ االستثمار وإطار 
 .ر االجتماعي الفّعالوطني مالئم للحوا

 الشرآاء االجتماعيون والحوار االجتماعي والهيكل الثالثي
وباستطاعة منظمات أصحاب العمل .  المنشآت المستدامةنمية في تتؤدي المؤسسات والمنظمات دورًا

 ةنميالعمال المتعاونة مع الحكومات أن تقوم، في ظروف معّينة، بإرساء ظروف مالئمة وأساسية لتمنظمات و
وفي . ة االجتماعيةعدالاإلدارة الدیمقراطية والجدوى االقتصادیة وال: المنشآت المستدامة في مجاالت ثالثة هي

تشجع زیادة المساءلة السياسية وتوفير وسيلة فّعالة للحوار وتسویة المنازعات على أن مجال اإلدارة، یمكنها 
 . التقسيمنحو یزید شفافية السياسة ویحد من إمكانية أن تتسبب في

 إذ تؤثر بصفة مباشرة أو ، مهمًا اقتصادیًا دورًاالعمال أیضًامنظمات وتؤدي منظمات أصحاب العمل و
وتبين . غير مباشرة على ظروف العمل داخل المنشأة، وعلى البيئة السياسية والتنظيمية التي تعمل فيها المنشآت

ة االجتماعية، عدالأما من ناحية ال. ًا جدًامكن أن یكون إیجابيالقرائن أن تأثيرها على اإلنتاجية والقدرة التنافسية ی
فيمكن لهذین النوعين من المنظمات االضطالع بدور مهم في تعزیز اإلدماج االجتماعي ومكافحة جميع أشكال 

 .آما أن تفاعلها وتعاونها مع الدولة یؤثر تأثيرا مهما على توزیع الدخل. التمييز
في القدرة على جميعها العمال ال تتساوى منظمات ظمات أصحاب العمل وغير أنه من الواضح أن من
  توفرویعتمد تعزیز قدرتها اإلنمائية على. من هذه المجاالت الثالثةمجال المساهمة بصورة إیجابية في آل 

لعوامل  ا؛)قدرة مؤسسية آافية( القوة ؛)الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية(الحریة : شروط أساسية ثالثة هي
 ).   أسواق ومؤسسات حكومية نشطة وداعمة(الخارجية 
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 ١ الفصل

  المنشآت المستدامةمفهوم -مقدمة 
الذي یضطلع بالدور المرآزي  المنشآت واعتراف متزاید تعزیز بشأن واسع النطاقعام و نقاش دولي ثمة .١

وبناء على . عمالةخلق الية األساسية بما فيها نمائلتحدیات اإلل التصديله، في لقطاع الخاص، بجميع أشكابه ا
هذه التطورات ل اش خالل مؤتمر العمل الدولي تقييمَق هذا التقریر الذي سيناتضمن مجلس اإلدارة، یطلب

المنشآت ز مساهمة آيفية تعزی خاص على رآيزعمل الالئق، مع تمنظمة العمل الدولية للوالتجارب من منظور 
 تحقيق توخىوسيكون التقریر محور المناقشة العامة التي ت. في نمو االقتصاد والعمالة على نحو منتج وعادل

 :يةتالالنتائج ال
 دور القطاع الخاص والمنشآت المستدامة في التنمية االجتماعية واالقتصادیةب المتعلقتقييم النقاش الدولي  

 ، العامة
تنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية بشأن العمل فيما یتصل ب اتداعياتهواألخيرة  تهاتجا االمالءمةتقييم  

 ؛الالئق
 دور القطاع بشأن في النقاش العالمي ،برنامج العمل الالئق، بالترآيز على مساهمة منظمة العمل الدولية 

  آكل؛الخاص في التنمية االجتماعية واالقتصادیة
سياسات واستراتيجيات عملها وضع عزز أن یتوخيًا إلى ة العمل الدولية منظم بشأن نشاط  توصياتتقدیم 

  .١ منشآت مستدامةتنميةمتناسقة تشجع العمل الالئق عن طریق 
وقد آانت منظمة العمل الدولية دائمة االهتمام بظروف العمل والحد من الفقر والنهوض بالعمالة آما جاء  .٢

في  ١٩٤٤ المعتمد في عام ،بأهداف ومقاصد منظمة العمل الدوليةفي دیباجة الدستور وفي اإلعالن المتعلق 
لكن عمل منظمة العمل الدولية بشأن . إلى دور المنشآتضمني وتشير هذه الوثائق التأسيسية بشكل . فيالدلفيا

وتمثل توصية خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة .  خاصة إال مؤخرًا٢المنشآت لم یدون في صكوك رسمية
واتفاقية سياسة . تها باستحداث المنشآت وتنميصلة شدالصك الرئيسي واأل، )١٨٩رقم (١٩٩٨، ةوالمتوسط
، وتوصية سياسة العمالة )١٢٢رقم (لها  إلى جانب التوصية المصاحبة مهمة أیضًا) ١٢٢رقم  (١٩٦٤ ،العمالة

سترشد نهج منظمة وی). ١٩٣رقم  (٢٠٠٢، ، وتوصية تعزیز التعاونيات)١٦٩رقم  (١٩٨٤ )أحكام تكميلية(
، ٣العمل الدولية أیضا باتفاقيات العمل األساسية وبتقاریر واستنتاجات مؤتمرات العمل الدولية المعقودة حدیثا

) ٢٠٠٦بصيغته المنقحة في عام (وبإعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية 
 وبخاصة العنصر ،أعقبه من مناقشات بشأن عناصره التقنية األساسيةوما ) ٢٠٠٣(برنامج العمالة العالمي بو

                  
دولي وجدول أعماله    دورةتاریخ  :     مكتب العمل الدولي      1 دولي     ) أ( - ا مؤتمر العمل ال ؤتمر العمل ال ال دورة م سادسة  جدول أعم  ال

 .٢١، الفقرة ٢٠٠٥نوفمبر / ، جنيف، تشرین الثاني٢٩٤، مجلس اإلدارة، الدورة GB/294/2/1الوثيقة ، )٢٠٠٧(والتسعين 
، الذي أآد أهمية )١٩٩٥مارس / آوبنهاغن، آذار(لدولية لمؤتمر القمة المعني بالتنمية االجتماعية    آجزء من متابعة منظمة العمل ا 2

دور تنمية :  مكتب العمل الدولي-المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للعمالة والحد من الفقر، أعد المكتب وثيقة مجلس اإلدارة 
، لجنة العمالة والسياسة االجتماعية، مجلس اإلدارة، راتيجية منظمة العمل الدوليةاست - لة والتقدم االجتماعياالمنشآت في خلق العم

، التي أدت في نهایة المطاف إلى إنشاء برنامج منظمة العمل الدولية GB/268/ESP/1، الوثيقة ١٩٩٧مارس / ، آذار٢٦٨الدورة 
 . ن خالل تنمية المنشآت الصغيرةلتنمية المنشآت، الذي أصبح یعرف بـالبرنامج المرآزي لتعزیز العمالة م

تقليل العجز في ؛ ١٩٩٩، جنيف، ٨٧، تقریر المدیر العام، مؤتمر العمل الدولي، الدورة العمل الالئق:    من قبيل مكتب العمل الدولي 3
ق    ؛  ٢٠٠١،  ، جنيف  ٨٩، تقریر المدیر العام، مؤتمر العمل الدولي، الدورة         )ألف(، التقریر األول    تحد عالمي : العمل الالئق  العمل الالئ

 .٢٠٠٢، جنيف، ٩٠، التقریر السادس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة واالقتصاد غير المنظم
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آما ترد إرشادات مهمة في تقریر اللجنة . ٤الخامس المتعلق بتعزیز العمالة الالئقة من خالل روح المبادرة
اریر وتعكس النهج التي تتضمنها هذه الصكوك والتق. ٢٠٠٤العالمية المعنية باألبعاد االجتماعية للعولمة لعام 

 .التطورات الحدیثة في طریقة التفكير والممارسة في مجال النهوض بالمنشآت
وُیقّيم هذا التقریر النقاش الدولي المتعلق بدور القطاع الخاص، بجميع أشكاله، في التنمية االقتصادیة  .٣

الدولي وقد أحتدم هذا النقاش بصورة خاصة في مؤسسات عدة من بينها مجموعة البنك . واالجتماعية آكل
بشكل خاص، من منظور العمل الالئق، على التقریر ویشدد . ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

ویستعرض اآلراء الحدیثة . طریقة تعزیز مساهمة المنشآت في نمو االقتصاد والعمالة على نحو منتج وعادل
في ت، مبينا آيفية تطور االتجاهات والنماذج والتجارب والممارسات الحسنة الناشئة في مجال النهوض بالمنشآ

ویرآز على ضرورة إنشاء أسواق تنافسية وبيئة أعمال تيسر النمو على مدى سالسل القيم، . اآلونة األخيرة
وال تقوم المنشآت من عدم، فهي جزء من المجتمع وتتكون من .  ذلك في سياق العولمة والتجارةدرجوی

 .شّكلها في اآلن ذاته، ویشير التقریر، من بدایته إلى نهایته، إلى هذا العامل المهمالمجتمعات التي تعمل فيها وُت
 وتشجيع نمو المنشآت أمران یقتضيان تعزیز المؤسسات ونظم اإلدارة تسير سيرًا حسنًاجعل األسواق ن إ .٤

 فضال عن ضمان -األسواق القویة والفعالة تحتاج إلى مؤسسات قویة وفعالة ف -التي تغذي المنشآت السدیدة 
.  وتحسين اإلنتاجية، وهي مواضيع رئيسية ومتكررة في هذا التقریراالبتكار الموارد البشریة لغرض تنمية

التي تؤثر تأثيرا آبيرا وعلى األسواق المالية الشاملة وحسنة األداء بصورة أساسية نمو المنشآت حفز ویقوم 
تماد مثال على االنتشار النسبي لوسائل التمویل قصيرة أو ، باالععينعلى طبيعة المنشأة وشكلها في اقتصاد م

وبالمثل، ستؤثر البنية األساسية المادیة والخدمات التي تدعم النشاط . ٥طویلة األمد وسبل زیادة رأس المال
االقتصادي، آالطاقة والنقل واالتصاالت، تأثيرا آبيرا في طبيعة المنشآت ونموها، ویتناول التقریر هذا 

، ال انفصام فيه وعالوة على ذلك، ترتبط التنمية المستدامة للمنشآت بحمایة البيئة ارتباطًا. ع أیضاالموضو
ویتطلب ذلك أشكاال جدیدة من التعاون بين الحكومة ودوائر األعمال والمجتمع لضمان أقصى حد من جودة 

نيه النهوض بالمنشآت المستدامة ولذا، یوّضح التقریر ما یمكن أن یع. ٦حاضرا ومستقبال) والعمالة(المعيشة 
 بواسطتها ة أن تسهم المكونللهيئات بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ویقترح المجاالت والنهج التي یمكن للمكتب و

في النهوض بالمنشآت المستدامة عن طریق تهيئة الظروف والبيئة المالئمة لتعزیز خلق الثروات والمزید من 
 إلى أهمية هذا لمجلس االقتصادي واالجتماعي مؤخرًاصادر عن ان وزاري وأشار إعال. الوظائف الجيدة

 :الموضوع بالعبارات التالية
تفضي إلى تحقيق العمالة  إننا مقتنعون بالحاجة الملحة إلى تهيئة بيئة على الصعيدین الوطني والدولي"

والنمو وتنظيم  إیجاد بيئة تدعم االستثمارف .المستدامة  للجميع آأساس للتنميةالالئقالكاملة والمنتجة وفرص العمل 
والنساء للحصول على عمل  ذلك أن إتاحة الفرص للرجال. جدیدة  فرص عملخلقالمشاریع هو أمر البد منه ل

 هي أمر البد منه لضمان استئصال ،اإلنسانية منتج في ظل أوضاع تتسم بالحریة واإلنصاف واألمن والكرامة
االقتصادي واالجتماعي للجميع، وتحقيق النمو االقتصادي المطرد والتنمية  الرفاهشأفة الجوع والفقر، وتحسين 

 . ٧ "آاملة  عولمة شاملة للجميع ومنصفة بصورةتحقيقلجميع الدول، و المستدامة

                  
ة، مجلس      برنامج العمالة العالمي ، استعراض العناصر األساسية فيمكتب العمل الدولي:    انظر 4 سياسة االجتماعي ة وال ة العمال ، لجن

ز : ، ومكتب العمل الدولي   GB.286/ESP/1(Rev.)، الوثيقة   ٢٠٠٣مارس  / ، آذار ٢٨٦اإلدارة، الدورة    ة من خالل         تعزی ة الالئق  العمال
 .GB.289/ESP/1، الوثيقة ٢٠٠٤مارس / ، آذار٢٨٩مجلس اإلدارة، الدورة  ،روح المبادرة، لجنة العمالة والسياسة االجتماعية

 :    انظر5
R.G. Rajan and L. Zingales: Saving capitalism from the capitalists – Unleashing the power of financial markets 
to create wealth and spread opportunity (Princeton, Princeton University Press, 2004). 

  :    انظر 6
S. Schmidheiny: Changing course: A global business perspective on development and the environment 
(Cambridge, MIT Press, 1992). 

تهيئة بيئة مؤاتية على الصعيدین الوطني "مشروع إعالن وزاري للقطاع الرفيع المستوى بشأن :    المجلس االقتصادي واالجتماعي 7
، E/2006/L.8، "لمستدامةواإلقليمي بشأن توليد العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق للجميع، وتأثير هذه البيئة في التنمية ا

 .١، الفقرة ٢٠٠٦یوليه / تموز
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  المستدامةمفهوم المنشأة
 المنشآت  من-المنشآت مثل وت. ٨أهمية المنشأة آمصدر رئيسي للنمو والعمالةالحدیث عن  في غاالة مال .٥

 ،وخلق العمالةاالقتصادي  المصدر الرئيسي للنمو -بالغة الصغر إلى الشرآات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة 
ویتحقق النمو أوال وقبل آل شيء بفضل .  النشاط االقتصادي وعملية التنمية في جل البلدانصميمتتنزل في و

 المنشآت جّددوبدافع تحقيق األرباح، ت. بارة المشاریع والعمال وجهودهم الجأصحابالروح الخالقة لدى 
 لكن المنشآت ،مساهمتها في توليد العمالة من بلد إلى آخرتتفاوت و. رووتستثمر وتولد العمالة ودخل األج

  ومواهبهمتهما مهاراستخدامرف والناس فرص اآتساب المعلإجماال معظم الوظائف وتتيح  وّلدت الخاصة
 إلى الرعایة آيةسلع االستهالال من ،آت السلع والخدمات التي یحتاجها آل فرد المنشوفروت. وتحسين رفاههم

 لها الرئيسيالمصدر   ما تكونغالبًا و- آبير لإلیرادات الضریبيةوالمنشآت مصدر . الصحية واألغذیة والمأوى
 .العامة الخدمات  الصحة والتعليم وغيرها مناتتقدیم خدمالذي یستند إليه في ساس األ من ثم تشكلعادة ما  و-

 سواء تلك التي تسعى إلى تحسين دخلها المنخفض أو التي تمر ،والمنشآت مهمة بالنسبة لجميع االقتصادات
 ٍدواالبتكاریة إلى ح إلى المنافسة في األسواق المعولمة متنوعةبمرحلة انتقالية أو التي تسعى آاقتصادات حدیثة 

دینامية االقتصادات استمراریة  یحقق التغيير والتقدم بضمان وروح المبادرة والمنشآت حافز أساسي. عاٍل
 وسيواصل أداء دور في هذا  للعمالةلقطاع العام مصدر رئيسيارغم أن و. ٩والمنافسةاالبتكار وقدرتها على 

من تنظيم  دتمسسيیدة إلى أن أهم مصدر للعمالة الجدمع ذلك  دلة، تشير األ]الوظائف خلقعن طریق [الصدد 
الشبيهة  أو المنظمات متوسطة في القطاع الخاص، بما في ذلك التعاونياتال الصغيرة وخلق المنشآت ویعالمشار

  .١٠تشكل جزءًا سریع التوسع من االقتصادالتي 
واستنادًا إلى ُنُهج تتوافق مع النظریة التقليدیة للشرآة، .  المعنى یتخذ مفهوم المنشأة تعریفًا واسعًاوبهذا .٦

وعا اقتصادیا، یجمع بين أصحاب عمل وعمال، وتعّرف أنشطته على أساس عالقة االستخدام تمثل المنشأة مشر
ولكي تتمكن المنشآت . ١١وآمية المنتجات وسعر بيعهافي المنشأة واإلنتاج المحدد أو التقنيات العملية المعتمدة 

ون حسنة اإلدارة والتنظيم، أن تعتمد على عمال یتمتعون بالصحة والمهارة وأن تكمن من مواصلة عملها، ال بد 
لمدیرین لأن یتسنى للعمال ومن  المشاریع واإلدارة، وال بد أیضًاتنظيم وهو ما یتطلب مهارات في مجاالت 

وفي هذا . تهم في بيئة تيسر تقاسم المعارف والممارسات الحسنة في مكان العملاتنمية آفاءاتهم ومهارفرص 
أن من وال بد للمنشآت . ة وقطاعية ووطنية للحوار االجتماعي الفعالالصدد، تستفيد المنشآت من آليات داخلي

  المنشآت بدیهيًاربطوت. تكفل استمرار أنشطتها التجاریة األساسية في در الربح وإنجازها بصورة مجدیة وفعالة
 ذات  مرتبطةصناعاتدین، وتستفيد على هذا النحو من العمل في سالسل قيم تشارك فيها ربين الزبائن والمو

آما تحتاج المنشآت إلى بيئة مالئمة تتسم بوجود أسواق . نوعية جيدة، وبين مستهلكين ومستثمرین موسرین
  .١٢مفتوحة ومقّننة وقابلة للتنبؤ وغير تمييزیة في آنف اقتصاد محكم التنظيم ال یشوبه الفساد

لتي یمولها أصحاب مصلحة  االختراع القانوني للشرآة امعمفهوم المنشأة قد حدث تقدم هام في تطور و .٧
نشأت "و" أحد أآبر المحفزات في تاریخ العالم"وآان هذا الشكل القانوني . خارجيون وتتحمل مسؤولية محدودة

وبطبيعة الحال ال تتخذ جميع المنشآت هذا الشكل القانوني، . ١٣والنظام الرأسمالي الحدیث" عنه الثورة الصناعية
لمنشآت واتقاء األفراد خطر اإلفالس الشخصي عند إنشاء مشروع بتمویل ان  مستثمرین خارجييقياملكن إمكانية 

                  
 :   أنظر   8

W.J. Baumol: Entrepreneurship, management and the structure of payoffs (Cambridge, MIT Press, 1993), 
 .وال سيما الفصول األولى المتعلقة بالمنشآت وروح المبادرة في النظریة االقتصادیة

 :    أنظر 9
W.J. Baumol: The free market innovation machine – Analysing the growth miracle of capitalism (Princeton, 
Princeton University Press, 2002). 

 .GB.286/ESP/1(Rev.)، برنامج العمالة العالمي استعراض العناصر األساسية في:     مكتب العمل الدولي 10
  :   تعریف مقتبس من 11

G. Bannock et al.: Dictionary of Economics (London, The Economist in association with Profile Books, 1998), 
para. 98. 

فكما أن السيارة السریعة ال تسير بعيدًا في طریق سيء فإن الطریق الجيد ال یغّير .    توجد عالقة منهجية فيما بين هذه المستویات12
تعاضدیة ومتناغمة، وأن توجد بيئة مؤاتية لمزاولة األعمال آي  السيئة، وهكذا، یجب أن تكون العالقة فيما بين المنشآتأداء السيارة 

 . تحقق المنشآت االستدامة
 :    أنظر 13

J. Micklethwait and A. Wooldridge: The company – A short history of a revolutionary idea (London, Weidenfeld 
and Nicholson, 2003). 
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إحراز تقدم آبير على درب تطور "تجاري یّسر ازدهار التجدید وأنشطة المقاوالت، وأرسى ظروف 
وأثر هذا االختراع القانوني على القانون التجاري بما في ذلك الجوانب المتعلقة بحقوق الملكية . ١٤"الشرآات

آما سهل تطور الرأسمالية اإلداریة التي تعود جذورها إلى هذا التاریخ القانوني رغم . ون العقود واإلفالسوقان
 . ١٥اتخاذها أشكاال عدیدة

 نمية وتا المنشآت في حد ذاتهتنميةویقدم هذا التقریر مفهوم المنشأة المستدامة ویميز على هذا النحو بين  .٨
منشأة المستدامة بالنهج العام إزاء التنمية المستدامة المشار إليها أول مرة ویرتبط مفهوم ال. المنشآت المستدامة

أشكال التقدم التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة " في تقریر برونتالند على أنها 
يما بعد تطویره ، وهو نهج یضع رؤیة شمولية ومتوازنة ومتكاملة للتنمية، وجرى ف١٦"على تلبية احتياجاتها

المحافل اإلنمائية العالمية رفيعة المستوى، بما في ذلك مؤتمر عدد من واعتماده بواسطة إعالنات صادرة عن 
 ، والقمة العالمية للتنمية االجتماعية، في ریو دي جانيرو١٩٩٢ المعقود في عام ،األمم المتحدة للبيئة والتنمية

 عيار إلى مبدأ وجوب أن تتند مفهوم التنمية المستدامة جزئيًاویس.  في آوبنهاغن١٩٩٥المعقودة في عام 
وعلى هذا النحو تتعلق التنمية . ١٧القرارات المتخذة على آل مستوى في المجتمع تأثيرها الممكن على البيئة

 -حيائي والحد من األنشطة المضرة بالبيئة وإنعاش الموارد المتجددة أل على أساس التنوع ا-المستدامة بالنمو 
 ویشمل ذلك االستخدام المسؤول للموارد الطبيعية .وهو ما یمكن أن یحمي البيئة الطبيعية بل یمكن أن یثریها

  .١٨المستعملة مباشرة لإلنتاج آاألشجار والمياه واألراضيوالقابلة للتقسيم 
: ية الثالث أيبل تقتضي دمج دعائم التنموحدها غير أن التنمية المستدامة ال تنحصر في المسائل البيئية  .٩

التزامًا "وعادة ما یشمل البعد االجتماعي للتنمية المستدامة . النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي والمسائل البيئية
بدعم التكامل االجتماعي عن طریق تعزیز مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة وقائمة على دعم جميع حقوق 

ح واحترام التنوع وتكافؤ الفرص واألمن ومشارآة الجميع بمن اإلنسان واحترامها وعلى عدم التمييز والتسام
ویتمثل أحد المبادئ األساسية للدعامة االجتماعية . ١٩"فيهم المحرومون والضعفاء والفئات المحرومة والضعيفة 

لذلك . ٢٠ آمنة عن طریق العمالة المنتجة المختارة بحریةتوليد سبل عيشللتنمية المستدامة بطبيعة الحال في 
 نميةتشكل التنمية المستدامة إطارا للحوار العالمي العام بشأن النمو والتنمية وللنقاش األآثر تحدیدا بشأن ت

المنشآت، وتتيح في هذا السياق أساسا سليما لتأطير النقاش المتعلق بالتنظيم والعمل الطوعي في مجال 
 بخصوص التنمية نظمةفي األصل موقف الموحّدد االجتماع الثالثي لخبراء البيئة وعالم العمل . ٢١األعمال

 . ٢٠٠٥٢٣ واستعرضه مؤخرا في عام ١٩٩٢٢٢المستدامة، واعتمده مجلس اإلدارة في عام 

                  
 .P. Ormerod: Why most things fail … and how to avoid it (London, Faber and Faber, 2005), pp. 1–16:   أنظر    14
 :    أنظر 15

A. Chandler and T. Hikino: Scale and scope – The dynamics of industrial capitalism (Cambridge, Harvard 
University Press, 1990). 

، الذي استند بدوره إلى )http://www.wbcsd.org(   هذا التعریف مأخوذ من موقع مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة  16
 :  أنظر. تعریف  لجنة برونتالند للتنمية المستدامة

Our common future: Report of the World Commission on Environment and Development (the Brundtland Report), 1987. 
 في ١٩٧٢وقد یقول مؤرخو التنمية المستدامة إن الفضل في والدة المفهوم یعود إلى مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة البشریة لعام 

 .استكهولم، الذي أفضى في جملة أمور أخرى إلى نشأة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 S. Schmidheiny: Changing course: A global business perspective on development and the environment:    انظر17

 . آتاب قّيم عن موضوع األعمال والتنمية المستدامةمرجع سابق، وهو 
ع على الطرق التي یمكن أن یتصدى بها رجال األعمال للتحدیات لالطال، /http://www.greenbiz.com/toolbox:     انظر 18

 ". األسس الثالث"المترتبة على 
، ١٩٩٥ ملخص لاللتزامات األساسية لمؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية االجتماعية، آوبنهاغن - توافق آراء آوبنهاغن    19

 .٤االلتزام 
، لجنة العمالة )١٠+ ریو   (لمستدامةل الدولية في مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية امساهمة منظمة العم:    مكتب العمل الدولي 20

  .GB.283/ESP/4، الوثيقة  ٢٠٠٢مارس / ، آذار٢٨٣والسياسة االجتماعية، مجلس اإلدارة، الدورة 
 :    انظر 21

G. Ryder: “The social responsibilities of business and workers’ rights”, in Labour Education (Geneva, ILO, 
2003), No. 130, 2003/1, pp. 21–24. 

، مجلس اإلدارة، لجنة العمالة والسياسة االجتماعيةالتعاون الدولي بشأن البيئة والتنمية المستدامة، :  مكتب العمل الدولي  22
 . GB/267/ESP/Inf.1، الوثيقة  ١٩٩٦نوفمبر  /، تشرین الثاني٢٦٧ الدورة

، لجنة العمالة والسياسة االجتماعية، مجلس اإلدارة، تعزیز التنمية المستدامة لتحقيق سبل عيش مستدامة:   مكتب العمل الدولي   23
ملخص للطریقة التي یدعم بها برنامج منظمة العمل (، GB/294/ESP/2، الوثيقة ٢٠٠٥نوفمبر  /، جنيف، تشرین الثاني٢٩٤الدورة 

 ).الئق تعزیز التنمية المستدامةالدولية بشأن العمل ال
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فمفهوما . "المنشأة المستدامة" مفهوم المضي في شرح من المفيد، سعيا إلى تفادي التباس المعنىو .١٠
 تعریفهما بطرق مختلفة رغم إمكانية، د معقول إلى حمفهومان واضحان، آل على حدة، "منشأةال"و" االستدامة"

 شتركمتعریف  على االتفاق یجعل من الصعب جدًاتين كلم الالجمع بينلكن . واستخدامهما في سياقات مختلفة
 مشروعخاصة الب، ومشروع "فهي :ویمكن تعریف المنشأة بطرق عدیدة. بالفعل "المنشأة المستدامة"لما تعنيه 

 إلى جانب اإلنتاج وامل عأحد، أو بعبارات اقتصادیة، ٢٤"شرآة أعمال"ببساطة  هي، و" أو الصعبجريءال
 كتبوفي تقریر لم. ٢٦" لملكية أو سلطة مشترآةتخضعشرآة أو أآثر " أو ٢٥مال ال ورأسيد العاملةاألرض وال

نتاج سلع أو إتشارك في وحدة "أنها بّرفت المنشأة العمل الدولي بشأن العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم، ُع
ف منظمة وتعّر". ، وهو تعریف یشمل بوضوح المؤسسات غير الهادفة للربح٢٧"خدمات للبيع أو المقایضة
، آإبرام حسابهله مزاولة األعمال لیحق آيان قانوني " نها بأ االقتصادي المنشأة يدانالتعاون والتنمية في الم

 وحدة أو مؤسسة تألف منوقد ت. يةمصرففتح حسابات العقود مثال، أو االمتالك، أو تحمل مسؤولية دیون، أو 
عدة شخص أو فيها  عمل ویمختلفةجغرافية  موجودة في أماآن  وحدات إنتاجتكون عبارة عن ،محلية أو أآثر

 معاني متعددة، منها بكل بساطة على "االستدامة"فكرة تنطوي و. ٢٨"هايلإ ینتمونلمنشأة التي حساب ا لأشخاص
ة أجيال المستقبل الحاضر دون المساس بقدر تياجاتحا تلبية"لغة التنمية ب أو ٢٩"الستمراراإلبقاء أو ا"معنى 
، فإن ٣٠ وغالبا ما یشمل عالم العمل واألعمالشائعورغم أن مفهوم التنمية المستدامة . "تلبية احتياجاتهاعلى 

 .فهماأصعب  وشيوعافكرة المنشأة المستدامة أقل 
عوامل اإلنتاج أنها عالقات خطية بين ب المنشآت ف التي تصالضيقةة  التقليدیراءعكس اآلب، وهكذاو .١١
 نهج متكامل إزاء تنمية المنشأة قوممد القصير، یأل قيمة اقتصادیة على اعلىأ  على تحقيقإالترآز نواتج ال الو

 ما وبيا بين أسلميز تمييزات ،)١-١آما هو مبين في الشكل (مد ألرؤیة شمولية ومتكاملة وطویلة اعلى المستدامة 
على المستوى الجزئي  (ان والمترابطن المتداخال التشغيلي ومجال السياسات المجالیشكله على صعيد التطبيق

مختلفين، بمن  الحةلمص ال المنشآت المستدامة التي تضم عددا من أصحابوسطتوجد في الو ).والكلي والعالي
دین والحكومات ر بين الموات عن العالق فضًال،نو العمل والعمال والمستهلكصحابوأ  األسهمأصحابفيهم 

ت اقتصادیة تسعى إلى الربح عن طریق المنافسة آيانا عبارة عنالمنشآت  " فإن،هكذاو. والمجتمع بأسره
هم المنشآت في التنمية االجتماعية بتقدیم السلع اوتس.  یجب أن تكون أیضا ذات فائدة اجتماعيةهاالشریفة، لكن

ومع تجدد الوعي بالصالت الوثيقة بين التنمية .  المهنةأخالقياتممارسات ل فقاووالخدمات المصنوعة 
 بصورة  أنشطة تجاریة تعكسبواسطة المنشآت مجتمعا مستداما خلقع أن ت، یتوقاتاالجتماعية وتنمية الشرآ

 .٣١"الجوانب االقتصادیة والبيئية واالجتماعيةشاملة 
إدارة الموارد (ري داخل المنشأة أو البيئة المحيطة بها  إلى ما یججوهرهویشير المستوى الجزئي في  .١٢

 المباشر بين المنشآت تصالوإلى اال) الطاقة والنقل واالتصاالتنظم یة آدية واستخدام الموارد المالالبشریة والما
إلى دور الحوار و إلى تنظيم مكان العمل وشبكات ومؤسسات الدعم، ویشير أیضًا. دیهار وموائنهاوزب

آت  استدامة المنشتناولعلى المستوى الجزئي، من   إذن،والبد. في تعزیز المنشآت المستدامةداخلها عي االجتما
                  

وتوجد مجموعة تعریفات . Concise Oxford Dictionary of Current English (Oxford, Clarendon Press, 1990):  انظر   24
 . في لغات أخرى" منشأة"مشابهة لعبارة 

ومثل ". روح المبادرة" لإلنتاج، ولعله أشبه بمفهوم وإنما آمدخل" آيان"   المنشأة بهذا المعنى ال یتم التعامل معها بالطبع على أنها 25
 .هذا التعریف ینبغي أال یعني بالطبع أن العمل یعامل آسلعة

 :     تعریف المنشأة في 26
G. Bannock et al.: Dictionary of Economics (London, The Economist in association with Profile Books, 1998). 

، ٢٠٠٢، جنيف، ٩٠، التقریر السادس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة العمل الالئق واالقتصاد غير المنظمولي،    مكتب العمل الد27
 .١٧١مسرد المصطلحات، الصفحة 

 :    انظر 28
OECD: Structural and demographic business statistics, extract from 2006 edition (Paris, OECD, 2006), p. 415. 

 .Concise Oxford Dictionary of Current English, op. cit:     انظر  29
، والمجلس العالمي لألعمال التجاریة مـن أجـل التنميـة )http://www.unglobalcompact.org(  انظر مثال، االتفاق العالمي 30

: مكتب العمل الدولي: انظر أیضًا). http://www.iblf.org(، ومنتدى آبرى المشاریع الدولية )http://www.wbcsd.org(المستدامة 
، جنيف، تشرین ٢٩٤، لجنة العمالة والسياسة االجتماعية، مجلس اإلدارة، الدورة ةتعزیز التنمية المستدامة لتحقيق سبل عيش مستدام

 . GB.294/ESP/2، الوثيقة ٢٠٠٥نوفمبر، / الثاني
 :   انظر  31

Japan Business Federation: Employers, be righteous and strong, Committee on Management and Labour Policy, 
Japan Business Federation (Nippon Keidanren), position paper, 2006, p. 33. 
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 مدى على ائندین والزبر عالقتها بالمومنظورل فيه وبخاصة من عمي تذ القطاع أو السوق الهيكل منظورمن 
تتمثل أداة مفيدة و. ذات الصلة التي تقتضي وضع استدامة المنشأة في سياق نوعية الصناعات ،سلسلة القيم

  سوقهيكل جسد، الذي یللتنظيم الصناعيالتقليدي  داءاأل - سلوكال - هيكلالنموذج  في صددللتحليل في هذا ال
یحدده عدد المشترین والبائعين في السوق وهياآل سلوك سوق  الطلب والعرض األساسية، وشروطتحدده 

وسيربط النقاش . ٣٢األسعار وأنماط االستثمارتحدید  سلوك ینتج عن أداء و، إلى السوقحواجز الدخول وتكلفةال
 إدماج المنشآت في بسبل من بينها تحليل أوسع للنفاذ إلى السوق، ضمن القيم ومسائل هيكل السوق سلبين سال

 .االقتصاد العالمي
 جعل لوجدت التي ،شبكات ومؤسسات دعم أصحاب المصلحةشتى  استدامة المنشآت على عتمدوت .١٣
 فضال  الثالثي والحوار االجتماعيهيكلتحدید إلى البال شبكات ومؤسسات الدعم المذآورة ستندوت.  تعملقاسواأل

 آبر وزیادة وصولهم إلى مؤسسات أمعاتساعد في زیادة ثقة الناس وقدرتهم على العمل أخرى شبكات عن 
 أصحاب العملمنظمات من قبيل ( منظمة عضویة المجموعات الذلك شملوی. المدنية وأآالهيئات السياسية 
 متعارف عليها والمتفق عليها اتفاقًالقواعد والمعایير والعقوبات الاقبول التي غالبا ما تستلزم ) ومنظمات العمال

لتعاون وتخفض تكاليف  ايسرتي ت؛ والعالقات القائمة على الثقة والمعاملة بالمثل وعمليات التبادل المتبادًال
 بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية  تكتسيوفي جميع الحاالت،. لمصالح المشترآةفاع عن ا الدعزز وتتالمعامال

آما تشمل شبكات ومؤسسات الدعم .  أساسية أهمية،)٨٧رقم  (١٩٤٨، الحریة النقابية وحمایة حق التنظيم
 يق مصالحعاملة على تحق أو مجموعات ناصرة لقضایا معينة ذات صلة ومجموعات ممستهلكين،المجموعات 

 .إصدار الشهادات تساعد في عمل األسواق على نحو أفضلووضع المعایير لة، وهيئات محدد
ویشمل ذلك الموارد . ویغطي المستوى الجزئي أیضا مختلف الموارد التي تسهم في استدامة المنشأة .١٤

 بما فيها ،أو البنية األساسيةالطبيعية التي تستخدمها جميع المنشآت في عملياتها آالماء والطاقة والموارد المادیة 
وتكتسي الخدمات المالية أهمية آبيرة ألنها تدعم بصفة مباشرة . نظم الطاقة والنقل واالتصاالتبصورة رئيسية 

مستدامة، وتؤثر تأثيرا آبيرا على آيفية إدارة واستخدام الموارد الطبيعية والمادیة، لذا المنشآت ال ونمو خلق
. زیز البنية األساسية والخدمات المالية من أجل إقامة منشآت مستدامة باهتمام خاصیحظى النقاش المتعلق بتع

 وهي عناصر تمكن ،رف والصحة الجيدةاوالموارد البشریة بالغة األهمية، وتشمل التعليم والمهارات والمع
هم على العمال وأصحاب العمل من السعي على نحو منتج إلى بلوغ األهداف المتصلة بموارد رزقمجتمعة 

والمنشآت المستدامة هي تلك التي تدرك بالفعل قيمة هذا المورد وتكفل تحلي آل المشارآين . أساس العمل الالئق
وتدرك المنشآت المستدامة أیضا . المتواصلفي أنشطة المنشأة بالمهارات والقدرات المناسبة وإمكانات التعلم 

  .٣٣ایير العمل الدولية المناسبةأهمية توفير الحمایة االجتماعية لعمالها طبقا لمع
 
 
 

                  
 :     انظر32

F. M. Scherer: Industrial Market Structure and Economic Performance (Boston, Houghton-Mifflin, 1970).  
 .R. Silva and M. Humblet: Standards for the XXIst century – Social security (Geneva, ILO, 2002):    أنظر  33
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 توجد مجموعة من المجاالت السياسية التي تحدد مباشرة - أي المستوى الكلي -وعلى المستوى التالي  .١٥
سياسات اقتصاد هي وهذه السياسات . شآت على االستدامة والنموظروف البيئة التنافسية والمالئمة، وقدرة المن

 الطلب؛ والسياسات المحددة على شروط، وبخاصة تلك التي تمس )مالية ونقدیة ومتعلقة بسعر الصرف(آلي 
 فضال عن سياسات تنمية المنشآت الجغرافية أو - في الزراعة والصناعة والخدمات -المستوى القطاعي 

سات دعم االستثمار والسياسات الصناعية؛ وسياسات التجارة والتكامل اإلقليمي والنفاذ إلى اإلقليمية، وسيا
السوق؛ والبيئة التنظيمية والقانونية الخاصة باألعمال، التي تشمل طائفة آاملة من العوامل آالترخيص 

 .ما إلى ذلكوالتسجيل التجاریين، وتنفيذ العقود وحمایة المستثمرین والعمال، وقانون اإلفالس و
 فتوجد الظروف السياسية واالقتصادیة واالجتماعية - المستوى العالي أي -المستوى التالي أما على  .١٦

ویشمل ذلك طائفة . في مجتمع ماالسدیدة  من بينها نوعية المؤسسات واإلدارة ًاوالبيئية العامة التي تحدد أمور
يرا فعليا على تنمية القطاع الخاص بوجه أعم والنواتج من العوامل التي قد ال تنحصر في المنشأة بل تؤثر تأث

االجتماعية العامة من قبيل االستقرار واإلدماج والتحدیات الكامنة في معالجة مسائل من قبيل الفساد وانعدام 
السدیدة ویغطي هذا المستوى أیضا التحكم المستدام في البيئة الطبيعية، فضال عن مسائل اإلدارة . المساواة

 .مستدامةالمنشآت مؤاتية للور الذي یمكن أن یؤدیه الحوار االجتماعي في تعزیز ظروف والد
 لمفهوم الحوار االجتماعي األعم الذي تقوم عليه منظمة العمل  أساسيًاوتشكل المفاوضة الجماعية عنصرًا .١٧

 الثالثي والحوار  الهيكلشأن ب٢٠٠٢ نّص قرار مؤتمر العمل الدولي لعام ،وفي هذا السياق. ٣٤الدولية ذاتها
أصحاب عمل مشروعة ومستقلة ودیمقراطية تشارك في منظمات منظمات عمال ووجود "االجتماعي على أن 

                  
ات جميع أشكال المفاوضة أو التشاور أو ببساطة تبادل المعلوم" الحوار االجتماعي "   یشمل تعریف مكتب العمل الدولي لتعبير 34

 .ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال بشأن مسائل ذات مصلحة مشترآة متعلقة بالسياسة االقتصادیة واالجتماعية فيما بين

 – الموارد البشرية
االستثمار في 

التعليم (األشخاص 
 )والمهارات والصحة

هيكل السوق، وسالسل 
 القيم والعالقات بين

 المورد/ الزبون

 األساسية البنية
المالية والمادية 

 والخدمات

اعيون، شبكات الشرآاء االجتم
 ومؤسسات الدعم

 التجارة
ات وسياس

التكامل اإلقليمي، 
وظروف الوصول 
 إلى األسواق

 السياسات
القطاعية 

الزراعة (
والتصنيع 
 )والخدمات

الظروف البيئية

 وشروط الطلبسياسات االقتصاد الكلي

  والقانونية البيئة التنظيمية
 المتعلقة بالمنشآت

 المنشآت
المستدامة

العامةالظروف السياسية واالجتماعية 
سديدة والحوار االجتماعيالاإلدارة 
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 الحرة والتوفيق بين ةقائم على المفاوضالجتماعي السالم اال من ًا تقليدیرسي الجماعية، ةالحوار والمفاوض
ة التي تؤدیها منظمة العمل الدولية باستمرار في ویتمثل أحد األدوار الرئيسي. ٣٥... "نازعة المصالح المت
 نميةرة سوق العمل، مساهمة بذلك في تاوحق المفاوضة الجماعية آجزء من حسن إدالنقابية حریة الالنهوض ب

وهكذا، تمس أهمية اإلدارة السدیدة في عالقات . منشآت مستدامة وتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي المستدام
 سواء في حفز نمو المنشآت المستدامة أو  مهمًا، وتؤدي دورًاى الجزئي والكلي والعالي في آن معًاالعمل المستو

 واتباع إجراءات إفالس  المنشأة على نحو مسؤول اجتماعيًاهيكلة بطرق من بينها إعادة ،في إدارة فشل المنشآت
 .منصفة
غير المنظم في االقتصاد المشاریع التجاریة  والقائمة في المنزلالمنشآت (ونظرا إلى تعدد أنواع المنشآت  .١٨

والسياقات التي تعمل فيها ) مساهمة والمشاریع العائلية والتعاونيات وما إلى ذلكالشرآات الوالملكيات الفردیة و
تتنوع إلى حد آبير العوامل التي تجعلها مستدامة واألمد ) قطاعات وأنواع أسواق ونظم قانونية مختلفة، الخ(

الموظفون أو المدیرون أو أصحاب (والمنظور المتبع ) أمد قصير أو متوسط أو طویل(قه ذلك الذي یستغر
وما یتعين على صاحب منشأة صغيرة جوالة تبيع البيض على حافة طریق في الغوس أن تفعله ). المنشآت، الخ

لشرآة متعددة الجنسية في لجعل مشروعها أآثر استدامة قد یختلف اختالفا آبيرا عما قد تراه المدیرة التنفيذیة 
وبالمثل، یمكن أن یختلف تفسير االستدامة في مشروع عائلي عنه في . أمستردام مهما لتحقيق استدامة شرآتها

قابلة " یجب أن تكون ،غير أن جميع المنشآت، دون االنتقاص من هذه االختالفات. شرآة محدودة المسؤولية
وقادرة على البقاء أو العمل في ...  ال سيما من الناحية االقتصادیة ممكنة التشغيل والتطبيق أي - "ستدامة لال

، وأن تكون في اآلن ذاته واعية بآثار أنشطتها على البيئة االجتماعية والسياسية والطبيعية ٣٦."مناخ محدد، الخ
ألرباح، تؤخذ ولتحقيق االستدامة، ال بد من تحقيق أرباح، لكن هناك أبعاد أخرى، فيما عدا ا. التي تعمل فيها

وبهذا المعنى الواسع یستخدم هذا التقریر مفهوم . بعين االعتبار على نحو متزاید آالبعد االجتماعي والبيئي
المنشآت المستدامة من منظور الظروف الداخلية والخارجية التي تتيح للمنشآت االستمرار في المنافسة في 

وإضافة إلى ذلك، ال یقتصر النهوض بالمنشآت . ئقةرباح وخلق وظائف الاألد توليالسوق وفي النمو وفي 
 استحداث منشآت جدیدة، ألن البعدین الحفز على نمو المنشآت القائمة بل یشمل أیضًاتعزیز المستدامة على 

 .مهمان من منظور العمالة المنتجة وخلق العمل الالئق والتنمية المستدامة
ومعنى ذلك أن بعض األنشطة . ونية واجتماعية وأخالقيةویقوم مفهوم المنشأة المستدامة على مقایيس قان .١٩

، شأنه في  لكنه ال یعتبر مستدامًااالقتصادیة آاالتجار بالعقاقير أو األسلحة غير القانونية یمكن أن یكون مربحًا
ولكي تكون المنشأة مستدامة یجب أن تكون قادرة . يجبر المنشآت التي تستخدم األطفال أو العمل الذلك شأن

ى االستمرار لكن من الواضح أن األنشطة غير الشرعية ليست مستدامة، رغم أنه ینبغي االعتراف بوجود عل
معروف أیضا أن المنشأة الخاصة ومن ال. المدنية والجنائيةالقانونية لمدونات لدرجات عدیدة المتثال المنشآت 

  تنظيميًاًاة، لذلك ینبغي أن تؤدي الحكومة دور جميع التكاليف االجتماعية لمزاولة األعمال التجاریتتحمل دومًا ال
لضمان احترام المعایير المعتمدة على الصعيد الوطني وبصورة متزایدة على الصعيد الدولي، في مجاالت من 

آمعایير (بينها احترام معایير السالمة والصحة المهنيتين أو التأثير الصحي أو البيئي لبعض األنشطة التجاریة 
 أنه ومن الواضح أیضًا. )صة بشرآات التبغ أو معایير السالمة والصحة الخاصة بمصانع األغذیة الخاالدعایة

في حالة عدم تخصيص سوق ال یخضع لضوابط، ما یكفي من الموارد، ینبغي أن تتدخل الحكومة للمساعدة على 
 ،وهكذا. فير السلع العامةتحسين عمل األسواق بأساليب من بينها وضع سياسات المنافسة أو عدم االحتكار أو تو

 في ضمان إرساء ظروف مالئمة  أساسيًاتؤدي الحكومة في سياق النهوض بالمنشآت المستدامة، دورًا
وبما أن األسواق یمكن أال تعمل . الستحداث المنشآت ونموها، واحترام المعایير ومعالجة مواطن قصور السوق

 أو عندما ال تتدخل بما یكفي، ینبغي أن تؤدي الحكومات دورًا سواء عندما تبالغ الحكومات في التدخل ،آما یجب
 ".ذآية"لوائح وضع  بالترآيز على متوازنًا

 : في المجتمعللمنشآت دور جدید 
 اقتصاد السوق والعولمة

ینبع تطور اآلراء الحدیثة بشأن المنشآت واقتصاد السوق من تحوالت جذریة في المجتمع یمكن ردها إلى  .٢٠
وحدث . ایة الحرب الباردة وانهيار النظام ذي القطبين وإعادة تقييم دور الحكومة في االقتصادعوامل تتصل بنه

                  
، ٢٠٠٢، ٩٠، تقریر لجنة القرارات، مؤتمر العمل الدولي، جنيف، الدورة ٢١محضر األعمال المؤقت رقم :   مكتب العمل الدولي  35

، لجنة العمالة والسياسة المفاوضة الجماعية وبرنامج العمل الالئق:  ارد في وثيقة مكتب العمل الدولي، و٢١/٢٦ – ٢١/٢٤الصفحات 
 . ٤، الفقرة GB.297/ESP/2، الوثيقة ٢٠٠٦نوفمبر  /، تشرین الثاني٢٩٧االجتماعية، مجلس اإلدارة، الدورة 

 .Concise Oxford Dictionary of Current English (Oxford, Clarendon Press, 1990):       انظر36
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في جميع أصقاع العالم، وبصورة أوضح في ما سمي باالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، تحول عام من 
تنطلق من القاعدة إلى القمة،  نُهج تقوم على السوق ونحوتخطيط ینبع من القيادة وینطلق من القمة إلى القاعدة 

واقترن ذلك باالتجاه نحو إصالح القطاع العام وإقامة توازن جدید بين دور الدولة والمجتمع والسوق إلى جانب 
وفي العدید من البلدان النامية حدثت زیادة آبيرة في االهتمام . جدد على دور المنشأة في المجتمعمتترآيز 

 موارد الرزق وتوليد استحداثر ودعمها وفي تقدیم الخدمات المالية ألغراض بالمنشآت الصغيرة وبالغة الصغ
ستهدف في العادة فئات محرومة معينة، آالنساء أو من ت التي ،الدخل عن طریق مؤسسات التمویل بالغ الصغر

لدعم إلى  إلى تقدیم ا- بالتعاون مع الجهات المانحة في غالب األحيان -وسارعت الحكومات . ال یملكون أرضًا
 المشاریع ال غنى عنه لخلق نمو تنظيمالمنشآت والتنمية المالية بجميع أشكالها، اعتقادا منها أن تعزیز المنشآت و

 .  ٣٧وإتاحة فرص اقتصادیة للجميععریض القاعدة 
موازاة هذا الترآيز المتجدد على المنشأة والقطاع الخاص على الصعيد الوطني، أحدث ظهور وفي  .٢١

 أصبحت المنشأة فأوًال.  في ظروف المنافسة العالمية وطریقة مزاولة األعمال التجاریة جذریًايرًاالعولمة تغي
، بلغ إجمالي تجارة السلع ١٩٩٠وفي عام . المحلية تواجه منافسة أجنبية في الصناعات والخدمات والزراعة

عاون والتنمية في الميدان االقتصادي،  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لبلدان منظمة الت٣٢والخدمات نسبة 
 هذه النسب على بلغت، ٢٠٠١وفي عام .  في المائة بالنسبة إلى األسواق الناشئة أو أسواق البلدان النامية٣٤و

، ارتفعت قيمة تجارة السلع ٢٠٠٤ إلى ١٩٩٤وفي الفترة الممتدة من عام .  في المائة٤٩ في المائة و٣٨التوالي 
ویعزى جل هذه الزیادة في التجارة إلى تحسينات ال یستهان . بما یفوق الضعف)  والوارداتالصادرات(العالمية 

، سجلت زیادة واضحة في تنقل وثانيًا. بها في النقل واالتصاالت الالسلكية وانخفاضات آبيرة في تكاليفها
وزادت . واق الدوليةرؤوس المال أتاحت، آما في مجال التجارة، الوصول إلى التكنولوجيا والمهارات واألس

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ٦٠التدفقات العالمية لالستثمار األجنبي المباشر زیادة ضخمة قدرت بنسبة 
 - وهي زیادة بخمسة أضعاف -، وسجلت أآبر زیادة ٢٠٠٣ إلى عام ١٩٩٠على مدى الفترة الممتدة من عام 

 لذلك، تواجه الحكومات تحدیا أآبر .٣٨بلدان ذات الدخل المنخفضفي تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى ال
، یؤدي وثالثًا. لضمان قدرة اقتصاداتها على المنافسة على الصعيد العالمي قصد اجتذاب رؤوس المال األجنبية

. لمنافسةتنمية القدرة على امن ثم  متزاید األهمية في زیادة اإلنتاجية وبروز االقتصاد القائم على المعرفة دورًا
أن تواآب التطورات الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات من بد للمنشآت   الدولية، الالتنافسيةولتنمية القدرة 

لحفز روح  االهتمام إیالء قدر أآبر منوقد حث ذلك العدید من الحكومات على . واالتصاالت وإدارة المعارف
 .ز الصالت بين المنشآت ومجتمع العلوموالنهوض بقاعدة الموارد البشریة وتعزیالمبادرة 

وأدى ظهور العولمة واتساع وتعمق دور القطاع الخاص في االقتصاد المحلي إلى ظهور تحدیات  .٢٢
بالقطاع الخاص في توفير سلع وخدمات آانت اآلن وفي العدید من البلدان باتت الحكومة تستعين . وفرص جدیدة

یتعين على الحكومات إعادة النظر في دورها التنظيمي صار ة  وبظهور العولم؛في السابق تنفرد بتوفيرها
السياسات  اآلن إعادة النظر في جميع سياسات االستثمار وتعينوعلى سبيل المثال، ی. والتشجيعي في سياق أوسع

 وعلى نحو متزاید في  ال في ضوء االقتصاد المحلي فحسب بل أیضًا،المنافسةالسياسات المتصلة بالمالية و
وفي عدد من البلدان، یجري بانتظام إقامة حوارات وشراآات رسمية . العتبارات اإلقليمية بل العالميةضوء ا

وسّجل نمو . بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير سلع وخدمات آتشييد البنية األساسية المادیة وتشغيلها
جزء منه على األقل، منشآت تتوخى  الذي یشمل، في –في ما یسمى بالقطاع الثالث أو القطاع االجتماعي 

وفي بعض البلدان، تغيرت رؤیة دور األعمال في المجتمع إذ تزاید االهتمام . باألساس تحقيق أهداف اجتماعية
 .بمسألة آيفية در األرباح ومزاولة األعمال فيما یتعلق بعمليات المنشآت وتفاعلها مع اآلخرین

وتوجد أمثلة صادقة . جتماعية والبيئية التي تواجهها المنشآتوضاعفت العولمة التحدیات االقتصادیة واال .٢٣
ذلك في تأثر األعمال بخطر اإلرهاب العالمي المتنامي، والتحدي العالمي الناشئ عن الفيروسات الحاسوبية على 

  طبعًاوسائر األخطار المحدقة بسالمة وأمن نظم المعلومات واالتصاالت، والتأثير االقتصادي واالجتماعي
وتواجه المجتمعات تحدیات من قبيل . زمات الصحة العامة من قبيل تفشي عدوى السارز وإنفلوانزا الطيورأل

تدهور البيئة المحلية وتغير المناخ العالمي وتزاید قوة وتنوع مجموعات الضغط وغيرها من منظمات المجتمع 

                  
   وضعت الهيئات المانحة مبادئ توجيهية بشأن أفضل الممارسات في خدمات تنمية المشاریع وتمویل المنشآت في أواسط  37

. التسعينات، وتم ترویج معظم الرؤى الحالية في هذا المجال بواسطة البحوث والبرامج المشترآة بين الهيئات المانحة والحكومات
المبادئ التوجيهية : تمویل المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر"بشأن " الكتاب الوردي"عت لجنة المانحين المعنية بتنمية المنشآت ووض

، "المبادئ التوجيهية لتدخل المانحين: خدمات تنمية المشاریع الصغيرة"بشأن " الكتاب األزرق"، و"النتقاء الوسطاء ودعمهم
 لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي فيما یتعلق بالمنشآت واعتمدت وثائق سياسية أعدتها

 . http://www.sedonors.orgر انظ. بالغة الصغر والقطاع غير المنظم والتعاون اإلنمائي الرامي إلى دعم تنمية القطاع الخاص
 World Bank: Global development finance 2006 (Washington, DC, World Bank, 2006):   .انظر   38
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جميعها وضعف نظم الصحة والتعليم، وهي اإلیدز،  /المدني، والنزاعات االثنية، وفيروس نقص المناعة البشریة
یمكن أن تزید بصفة مباشرة في التكاليف والمخاطر المتصلة بمزاولة األعمال إال سمات تشهدها المجتمعات و

على سبيل المثال، یزید انتشار فيروس في العدید من البلدان و.  فرص وتحدیات جدیدةقيام إلى أنها تؤدي أیضًا
 على توظيف العمال إلیدز في التكاليف التشغيلية ویعطل سالسل اإلمداد ویؤثر سلبًا ا/نقص المناعة البشریة

سائر تكاليف الموظفين واألمن والتأمين وال یزید في نهایة المطاف تكاليف العمل فحسب بل على وتدریبهم و
 وأخرى متصلة هذه العوامل االجتماعية والبيئية أن تنشئ مخاطر ماليةیمكن لو. تكاليف رأس المال أیضًا
والمنشآت التي تفهم هذه .  القصير والطویل وأن تزید في تكاليف مزاولة األعمالینمدألبالسوق والسمعة على ا

التحدیات وتجابهها یمكن أن تحسن إدارتها للمخاطر وتحد من تكاليفها وتعزز فعالية مواردها وتدّعم إنتاجيتها 
وعالوة على ذلك، تقوم بعض أنجح المنشآت . آثر استدامةوبإیجاز، یمكنها أن تصبح منشآت أ. وربحيتها

 باستحداث منتجات وخدمات وتكنولوجيات جدیدة بل إنها تغير نماذجها التجاریة لمجابهة وأآثرها تجدیدًا
 .   واإلبداع والقدرة على المنافسةالبتكارالتحدیات االجتماعية والبيئية وتحویلها إلى فرص لتعزیز ا

یجب أن "فدوائر األعمال .  التغيرات عالقة جدیدة ومتطورة بين األعمال والتنميةوأنشأت جميع هذه .٢٤
تعمل مع الحكومات وفعاليات أخرى في المجتمع لتعبئة العلوم والتكنولوجيا والمعارف على الصعيد العالمي 

. ٣٩"الم الناميبغية التصدي ألزمات الجوع والمرض والتدهور البيئي والنزاع المترابطة التي تكبح تقدم الع
 ،غياب النشاط التجاري الواسع، وليس وجوده"أن بات من المتعارف عليه على نطاق واسع وعالوة على ذلك، 

فاالعتقاد أن من الممكن الخالص من الفقر دون مشارآة دوائر األعمال . هو الذي یتسبب في معاناة معظم البشر
 ویؤدي - یكافح المجتمع حيثما إذ تكافح المنشآت -آت والتنمية وثمة ترابط بين المنش. ٤٠"بنشاط اعتقاد واهم فعًال
 في مساعدة البلدان على بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية، والسيما الهدف الرئيسي  حاسمًاالقطاع الخاص دورًا

ص في اليوم إلى النصف، في حين ینأمریكي واحد المتمثل في خفض عدد الفقراء الذین یعيشون بأقل من دوالر 
 على ضرورة قيام الجهود الدولية على شراآة إنمائية عالمية تشمل التعاون مع القطاع ٨الهدف اإلنمائي 

غير أن السبيل الرئيسي واألهم الذي یمكن به للمنشآت الخاصة أن تدعم التنمية یتمثل في السعي إلى . ٤١الخاص
 ذا أولویة عالية  المنشآت عنصرًانميةمالئمة لتتحقيق الربح وتحقيق فائدة اقتصادیة، مما یجعل توفير الظروف ال

 .في السياسة اإلنمائية ولبرنامج العمل الالئق
ومن الواضح أن سهولة مزاولة األعمال وآفاق استدامة المنشأة تختلف من بلد إلى آخر بل حتى داخل  .٢٥

العمليات المدنية والسياسية ویتمثل أحد العوامل األساسية في البيئة، سواء تعلق األمر بالمؤسسات أو . البلدان
العامة، ومستوى التنمية االقتصادیة واالجتماعية أو العوامل الخاصة المتصلة بالمنشأة التي تتيح أو تيسر 

ومن أهم .  بعض من هذه التحدیات التي تواجهها المنشآت١-١وترد في اإلطار . استحداث المنشأة ونموها
حكومات یمكنها تحسين سير األسواق والمنافسة بالمبادرة إلى تيسير المسائل المطروحة في هذا التقریر أن ال

ویكتسي تحریر إنشاء المشاریع والقوى التنافسية . األعمال وتخفيض تكلفتها وتحدید طبيعة التنظيم ومستواه
الح أهمية حاسمة لتعزیز العمالة وخلق العمل الالئق، بيد أن األسواق التنافسية ال تربط بالضرورة بين المص

تنظيم لضمان تمتع العمال ببيئة عمل الئقة، وحمایة مصالح أصحاب ال بد من ال ،وهكذا. الخاصة والصالح العام
آذلك ). ٥الفصل (العمل في مجاالت من بينها حقوق الملكية وتنفيذ قوانين العقود، وآفالة مصالح المستهلكين 

 في دعم أسواق منفتحة  أساسيًالعمال دورًالعمل وصحاب الأل الممثلةمنظمات ال بما في ذلك ،تؤدي المؤسسات
وعالوة على ذلك یزداد تسليم الحكومات والعمال وأصحاب العمل، في عصر الترابط . وتنافسية ومنظمة

 بالبيئة االقتصادي وهيمنة العولمة، بأن استدامة المنشآت تتأثر إلى حد آبير ال ببيئتها المحلية فحسب بل أیضًا
  .دیهارالتي تعمل فيها إلى جانب مستهلكيها وموالدولية األوسع 

                  
 :الشرآاتالمنتدى الدولي لقادة /  شهادة األمين العام لألمم المتحدة، آوفي عنان، في التوطئة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   39

المنتدى الدولي لقادة / م المتحدة اإلنمائي منشور مشترك بين برنامج األم،إطار للعمل: األعمال التجاریة واألهداف اإلنمائية لأللفية
 ). ٢٠٠٣(الشرآات 

لمنظمة الدولية ألصحاب العمل والغرفة التجاریة  االتي قدمتها معًااآلراء    شهادة األمين العام لألمم المتحدة، آوفي عنان في   40
الغرفة / جنيف، المنظمة الدولية ألصحاب العمل(، جنيف، ٢٠٠٦یوليه /  تموز٥-٣، الدولية إلى القطاع رفيع المستوى في اإلیكوسوك

 .١ ، الصفحة)٢٠٠٦التجاریة الدولية، 
 .//:www.un.org/milleniumgoalshttp: ، على العنوان اإللكتروني)٢٠٠٠( أهداف األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية   41
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 ١-١اإلطار 
  أهمية البيئة المالئمة لألعمال-النهوض بالمنشآت تحدي 

 آلم بّرا بين اثنتين من آبرى المدن، وهما آولكاتا ٢١٥٠في الهند یمكن أن تستغرق شاحنة في اجتياز مسافة 
شتى ألسباب من بينها عمليات المراقبة المالية ودفع الرسوم ومومباي، ثمانية أیام بسبب التوقف عند نقاط تفتيش 

، ناهيك  وعمليات التفتيش على حدود الوالیات والقيود المفروضة على تنقل الشاحنات ألسباب أمنية أو تفادیًا لالآتظاظ
من، بعد السير وإجماًال، عادة ما تصل الشاحنة إلى الزبون في مومباي صبيحة اليوم الثا. من حالة الطرقات ذاتها

 . ساعة في االنتظار عند شبابيك الرسوم ونقاط التفتيش٣٢ آلم في الساعة وقضاء ١١بمتوسط 
 .٢٠٠٦یونيه، /  حزیران٩ -٣، The Long Journey", in a Report on Indian Business in, The Economist": المصدر

 یومًا في ١٥٣ا یتطلب ذلك أربعة عشر إجراء وبينم. یتطلب فتح منشأة في أستراليا إجراءین ویستغرق یومين
أما في سنغافورة فيتطلب تخليص البضائع من الجمارك سبع ساعات وتوقيعين في حين تتطلب العملية ذاتها . موزامبيق

وإذا أردت بناء مخزن في البوسنة والهرسك فستعادل تكاليف التجهيزات .  توقيعًا٣٨في بنغالدیش سبعة أیام و
 ضعفًا، أما إذا أردت دفع جميع الضرائب التجاریة في ٨٧المتثال للوائح البناء متوسط الدخل بمقدار األساسية وا

 . في المائة من إجمالي أرباح شرآتك١٦٤سيراليون فسيكلفك األمر 
 .المؤسسة المالية الدولية/ ، البنك الدولي Doing Business in 2006: المصدر

 في المائة من الدخل الوطني ٤٠غير المنظم في البرازیل ضخم جدًا إذ مثل نحو یفيد البنك الدولي بأن االقتصاد 
ویؤآد المنتدى االقتصادي العالمي هذا الرأي في استطالعه آلراء المدیرین التنفيذیين، الذي یضع . ٢٠٠٣في عام 

ویعتقد أن القطاع . منظم بلدًا في ترتيب البلدان من حيث حجم قطاعها غير ال١٢٥ من أصل ٩١البرازیل في المرتبة 
آما تجتاح هذه النزعة . غير المنظم الضخم یمثل تقریبًا نصف إجمالي العراقيل التي تعوق نمو إنتاجية العمل في البلد

جميع القطاعات االقتصادیة وتشمل الشرآات التي تنشط جزئيًا أو آليًا خارج إطار القانون وتكتسب بذلك ميزة نسبية 
منظمة سواء بإفالتها من الضریبة واالشتراآات االجتماعية أو بتجاهل لوائح السالمة ونوعية مقارنة بالشرآات ال

ویشكل وجود هذا االقتصاد الموازي الناشئ خطرًا على آفاق البلد . المنتجات أو بالتغاضي عن حقوق الملكية الفكریة
 للقانون وتعوق من ثم قدرتها على االستثمار اإلنمائية ال ألنه یسلب حصصًا سوقية وأرباحًا من الشرآات التي تمتثل

 .في البحث والتطویر واالبتكار والتدریب، بل أیضًا ألنه یتسبب في آساد مجمل مستویات إنتاجية االقتصاد
 .٣٨، المنتدى االقتصادي العالمي، الصفحة Global Competitiveness Report 2006-2007: المصدر

 تنوع المنشآت
وفي العدید من البلدان یمكن تصنيف حصة آبيرة من إجمالي .  متنوعة جدًا وأحجامًااًالتتخذ المنشآت أشك .٢٦

 ، یختلف حجم االقتصاد غير المنظم عكسيًا٢-١وآما یتبين في الشكل . ٤٢النشاط االقتصادي آنشاط غير منظم
 من أنشطة فض مكونًاوعادة ما یكون جل النشاط االقتصادي في البلدان ذات الدخل المنخ. بحسب مستوى التنمية

 ویظهر - ٤٤ في المائة من الدخل الوطني٣٠ و٤٣ في المائة من القوى العاملة٧٠في حدود عمومًا  -غير منظمة 
 وذلك ألن نمو القوة العاملة یفوق نمو  أن االقتصاد غير المنظم یزداد حجمًاًافقرآثر في العدید من البلدان األ

 من النساء واألشخاص  مفرطًادة ما یشمل االقتصاد غير المنظم عددًا وعا.فرص العمالة في االقتصاد المنظم
. ٤٥ من أنشطة الكفاف المدرة للدخل للحساب الخاص آبيرًاالفئات المحرومة في المجتمع وعددًاإلى المنتمين 

 في االقتصاد غير المنظم بمحض اختيارهم لكن السواد األعظم یضطر إلى ذلك، بحكم نقص الناسویعمل بعض 
 في االقتصاد المنظم أو فشلوا على األرجح فإما أن یكونوا قد فقدوا عمًال: لبدائل المدرة للدخل والمولدة للعمالةا

 ما یحول دون وصول تلك وقد یأتي النشاط غير المنظم ببعض الفوائد قصيرة األمد لكنه آثيرًا. في إیجاد عمل

                  
نظم   : انظر مكتب العمل الدولي(قتصاد غير المنظم  تتنوع تعاریف اال   42 ر الم صاد غي ؤتمر    العمل الالئق واالقت سادس، م ر ال ، التقری

ر              )٢٠٠٢،  ٩٠الدورة  ،  العمل الدولي  ، وآل منشأة یمكن أن تكون منظمة إلى حد ما آأن تكون بالمعنى الضيق مسجلة قانونًا ولكنها غي
ى       . إطار القوانين الضریبية أو قوانين العملمنظمة بمعان أخرى آأن تعمل مثًال خارج    نظم عل ر الم صاد غي صفحات عن االقت انظر ال
 .http://www.ilo.org/dyn/infoecon/iebrowse.home: موقع منظمة العمل الدولية على العنوان

 .، التقریر السادس، مرجع سابقالعمل الالئق واالقتصاد غير المنظم:   مكتب العمل الدولي  43
 : نظر   ا44

V. Palmade and A. Anayiotos: Rising informality – Public policy for the private sector, Note No. 298 (Washington, 
DC, World Bank, 2005). 

 :    انظر45
G. Reinecke and S. White: Policies for small enterprises: Creating the right environment for good jobs (Geneva, 
ILO, 2004); and G. Reinecke: Small enterprises, big challenges – A literature review on the impact of the policy 
environment on the creation and improvement of jobs within small enterprises, SEED Working Paper No. 23 
(Geneva, ILO, 2002). 
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حوافز الرامية إلى حمل أصحاب المشاریع بالغة الصغر الیقّوض  و،المنشآت إلى الموارد والمعلومات واألسواق
  .٤٦على السواءعلى االستثمار في رأس المال والعمل 

 بين ستخدمون تواصل بين التنظيم وعدم التنظيم إذ ینتقل أصحاب العمل والمطبيعة الحالویوجد ب .٢٧
 أن تكون مسجلة إذ یمكن مثًال: القطاعين وتمزج العدید من المنشآت بين جوانب شتى من التنظيم وعدم التنظيم

 فإن االقتصاد غير ،وهكذا.  العمال االجتماعية أو تفلت من دفع بعض الضرائبإعانات لكنها ال تدفع رسميًا
إذ على  آمزود بالسلع والخدمات، المنظم أساسي لحياة معظم الفقراء ال آمصدر دخل وعمالة فحسب بل أیضًا

 - وربما في بلد آخر -شتریها الفقراء تصنع في الواقع في االقتصاد المنظم أن الكثير من السلع التي یالرغم من 
المنشآت غير المنظمة عدیدة ومهيمنة في ئن آانت لو. حتمل أن تباع وتوزع في االقتصاد غير المنظمفإن من الم

ة غير تصنيف معظمها آمنشآت مستدامة إذا آانت تعمل بصفمع ذلك  ال یمكن  فإنهالعدید من المجتمعات،
قانونية أو ال تدمج في عملياتها القيم األخالقية والمتطلبات االجتماعية والبيئية آما نصت عليه المعایير الدولية 

 .٤٧والقوانين والممارسات الوطنية

  النشاط غير المنظم في أفقر البلدانانتشار :٢-١الشكل 

نظم        ير الم ي القطاع غ ير الزراعية ف قديرات حصة القوى العاملة غ    ت

30

38

40

50

70

80

رتغال   ب ال

يلي  ش

يك   المكس

رآيا      رازیل، تایلند، ت ب ال

تان، الفلبين، الهند         يا، باآس دونيس إن

ریقيا جنوب الصحراء      أف

 
،  Unleashing entrepreneurship: Making business work for the poor عن البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية في: المصدر

 .٢، الفصل )٢٠٠٤ ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(

یعمل معظم الفقراء في البلدان النامية في القطاع الخاص ویزاولون أنشطة زراعية وأخرى متصلة و .٢٨
أو خارجها، سمة أساسية من سمات في المزارع  منها سواء الموجودة ،والمنشآت. بتجارة المواد الزراعية

في واحد أمریكي  في المائة من سكان العالم الذین یعيشون بأقل من دوالر ٧٥االقتصادات الریفية التي تضم 
وعالوة على ذلك، یلبي القطاع الخاص، بحكم الضرورة أو اإلرادة، احتياجات الفقراء في المناطق التي . اليوم

وفي بعض البلدان النامية توفر . ة واألریاففقيرو تنعدم على غرار األحياء التنقص فيها الخدمات الحكومية أ

                  
 :     انظر46

H. de Soto: The mystery of capital – Why capitalism triumphs in the West and fails everywhere else (New York, 
Basic Books, 2000). 

 غير أنه ینبغي التسليم بأن بعض المنشآت غير المنظمة قادرة على نحو واضح على أن تصبح منشآت مستدامة وأن اإلطار   47
تنظيمي في بعض البلدان قد یعقد قيام المنشآت غير المنظمة بتنظيم عملياتها ألسباب من بينها صعوبة التسجيل أو الحصول القانوني وال

 . على التراخيص أو ما یتصل بذلك من تكاليف باهظة ال ضرورة لها
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 في المائة من مصروفات الرعایة الصحية ٦٣ نحو یعزىالمدارس الخاصة حصة آبيرة من التعليم االبتدائي و
لدخل المرتفع  في المائة المسجلة في البلدان ذات ا٣٣لقطاع الخاص، أي قرابة ضعف نسبة إلى افي أفقر البلدان 

 ٢٫٨ أي - وبما أن نصف سكان العالم تقریبًا. ٤٨المنتمية إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
في اليوم وأآثر من مليار شخص یعيشون بأقل من دوالر أمریكيين  یعيشون بأقل من دوالرین - نسمةمليار 

المقاولين الطيعين والمبدعين "نهم احتياطي ضخم من  الفقراء بأعلقينفي اليوم، وصف بعض المواحد أمریكي 
فالموسرون في أسفل الهرم آما یتبين ": من الفرصآامًال   جدیدًاعالمًا"، وهو ما یمثل "والمستهلكين الواعين

وتفند هذه الرؤیة فرضية أن الفقراء ال یملكون قوة شرائية وال یمثلون من ثم . ٣-١في الشكل من قاعدة الهرم 
ستدامة، إذ تؤآد أن الفقراء یدرآون في الواقع عالمات السلع وقيمتها بحكم الضرورة ویمثلون سوق سوقا م

 بالنسبة إلى المنشآت -الشرائية يث تعادل القوة من حأمریكي دوالر ترليون  ١٣ أي - ًا ضخمًااستهالك ممكن
التوزیع وباستحداث منتجات وخدمات  نهج جدیدة في التسویق وبإتباع" لخلق القدرة على االستهالك" المستعدة 

  . ٤٩جدیدة

 هرم االقتصاد العالمي :٣-١الشكل 
 *الدخل السنوي للفرد األقسام عدد السكان بالمالیين

  دوالر٢٠ ٠٠٠أآثر من  ١ ١٠٠-٧٥

  دوالر ٢٠ ٠٠٠-١ ٥٠٠ ٣-٢ ١٧٥٠-١٥٠٠

  دوالر١٥٠٠أقل من  ٤ ٤٠٠٠

 
 .الر الوالیات المتحدةعلى أساس تعادل القوة الشرائية بدو    *

 مقتبس عن: المصدر
C.K. Prahalad: The fortune at the bottom of the pyramid – Eradicating poverty through profits (New Jersey, 
Wharton School Publishing, University of Pennsylvania, 2005), p.4. 

وتتراجع ) آحصة من الناتج المحلي اإلجمالي (٥٠ماتزداد أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة عموو .٢٩
وفي منظمة التعاون والتنمية في الميدان . ٥١)٤-١انظر الشكل (أهمية القطاع غير المنظم آلما ازداد ثراء البلدان 

                  
 :    انظر48

UNDP: Unleashing entrepreneurship: Making business work for the poor, Commission on the Private Sector and 
Development, report to the Secretary-General of the United Nations (New York, UNDP, 2004). 

 :    انظر49
C.K. Prahalad: The fortune at the bottom of the pyramid – Eradicating poverty through profits (New Jersey, 
Wharton School Publishing, University of Pennsylvania, 2005), Ch. 1. 

 تختلف تعاریف حجم المنشآت اختالفًا آبيرًا، فما یمكن تصنيفه آمنشأة متوسطة في بلد ما قد یصنف آمنشأة بالغة الصغر في بلد   50
 یكون آذلك إذا عرف من حيث األصول وبالمثل فإن ما قد یبدو آمنشأة صغيرة مصنفة بحسب عدد المستخدمين في بلد ما قد ال. آخر

تشغل " شرآة صغيرة"، غادر ١٩٩٥وعلى سبيل المثال عندما أصبح جيمس ولفنسون رئيس البنك الدولي في عام . أو رقم المبيعات
دد  مليار دوالر أمریكي سنویًا في حين أن بعض الشرآات الكبيرة من حيث ع١٥ مستخدمًا لكنها تعقد من الصفقات ما یعادل ١٥

وهكذا، فإن االستنتاج الوحيد الذي یمكن استخالصه من . المستخدمين قد تحقق أرقام مبيعات صغيرة نسبيًا من حيث الحجم أو القيمة
منظمة العمل (مسألة الحجم هو أن آل بلد ینبغي أن یضع الحدود التي تناسبه بحسب حجمه وعدد سكانه ومستوى تنميته االقتصادیة 

 .)١٨٩رقم  (١٩٩٨،  الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطةخلقالدولية، توصية 
شاریع   :     برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   51 ة تنظيم الم راء    : تحریر عملي صالح الفق شاریع ل ل الم ة بالقطاع الخاص     تفعي ة المعني ، اللجن

 . ١٣، الصفحة )٢٠٠٤متحدة اإلنمائي، نيویورك، برنامج األمم ال(والتنمية، تقریر مقدم إلى األمين العام لألمم المتحدة، 
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 في المائة من المنشآت آمنشآت متوسطة وصغيرة الحجم، وتشغل ٩٥ لى، یصنف ما یزید عاالقتصادي مثًال
 في المائة من المنشآت في أوروبا ٩١، بينما تصنف ٥٢العاملينالسكان  في المائة من ٧٠ و٦٠ن نسبة تتراوح بي

 في المائة، وتشغل ١كبيرة إال وال تمثل المنشآت ال،  عمالوتسعة ما بين عامل ستخدمآمشاریع بالغة الصغر، وت
في األذهان بالمنشآت الصغيرة ًا أآثر ما تكون ارتباط "روح المبادرة "قد تكونو. ٥٣ستخدمًا م٢٥٠لى یزید ع ما
 بيئة تنافسية تحول دون الممارسات یجادمتوسطة یسهل إالویقال إن تعدد المنشآت الصغيرة و. متوسطةالو
وبالطبع تحتدم المنافسة عادة في االقتصادات غير .  التي یمكن أن تحدث عندما یقل عدد المنتجينتواطئيةال

متوسطة البأعداد أآبر، لكن المنشآت الصغيرة وفيها  الصغر الموجودین المنظمة وبين أصحاب المشاریع بالغة
آما یقال إن نطاقها .  ما تكون أقدر على التجدید وتحقيق فوائد اقتصادیة من التخصص في عمليات اإلنتاجغالبًا

مع التحوالت الصغير فضال عن هياآلها التنظيمية القائمة على التقارب بين المالك واإلدارة تتيح لها التكيف 
.  بدیناميةالخارجية على نحو أسرع من المنشآت الضخمة ذات الهياآل األآبر، مما یزید من قدرتها على التطور

 في التنسيق أو الوساطة بين المنشآت الكبيرة  رئيسيًامتوسطة دورًاال أن تؤدي المنشآت الصغيرة وویمكن أیضًا
ة داخل القطاع الخاص قدرة التنافسي یتيح النهوض بالاتيجيًا استروالمنشآت بالغة الصغر فتشكل بذلك جسرًا

أهمية التعاقد من الباطن وسالسل القيم الشتداد  برمته، وهو عامل ذو أهمية خاصة في البيئة العالمية نظرًا
 "بنسب زوال" متوسطة أیضًاالوفي اقتصادات عدیدة یمكن أن یتسم قطاع المنشآت الصغيرة و. الوطنية /العالمية
  ). استحداث المنشآت(ونسب نمو عالية هي األخرى ) فشل المنشآت(عالية 

  ٥٤يادة ثراء البلدانبزمتوسطة الة المنشآت الصغيرة ويزيادة أهم :٤-١لشكل ا

نسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي  ال

37 30 36

16
39

51

47
31

13

البلدان ذات الدخل المنخفض البلدان ذات الدخل المتوسط البلدان ذات الدخل المرتفع

النشاط المتبقي   نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة   النشاط غير المنظم 

 
 :المصدر

Ayyagari, Beck and Demirguc-Kunt (2003) quoted in Unleashing entrepreneurship: Making business work for 
the poor, op. cit. 

 هي ، أو الشرآات عبر الوطنيةة وال سيما الشرآات متعددة الجنسيىغير أن المنشآت المتوسطة والكبر .٣٠
التي تؤثر بقدر آبير على سالسل القيم العالمية وتجلب تدفقات رأس المال العالمية والمحلية بواسطة التجارة 

فبعد أن .  بروز العولمةةمو الشرآات متعددة الجنسيعكس نقد و. واالستثمار واإلقراض وسائر أشكال التمویل

                  
 :    انظر 52

OECD: Small and medium-sized enterprises: Local strength, global reach, Policy Brief (Paris, OECD, 2000). 
 http://ec.europa.eu/enterprise/smes/facts_figures_en.htm:    انظر    53
 دوالرًا من دوالرات الوالیات المتحدة؛ البلدان ذات الدخل ٧٦٥دخل الفردي السنوي أقل من ال=   البلدان ذات الدخل المنخفض   54

دة؛ البلدان ذات الدخل  دوالرًا من دوالرات الوالیات المتح٩٣٨٥ دوالرًا و٧٦٦ما بين دخل الفردي السنوي یتراوح ال=  المتوسط
 . دوالرًا من دوالرات الوالیات المتحدة٩٣٨٦الدخل الفردي السنوي یفوق =  المرتفع
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 منشأة في عام ٦٣٠٠٠ منشأة فاق عددها ٧٠٠٠ ال یتجاوز ١٩٧٠ في عام ةآان عدد الشرآات متعددة الجنسي
 فرع ٨٢١٠٠٠وتستخدم هذه الشرآات إلى جانب فروعها الموجودة في شتى أنحاء العالم والبالغ عددها . ٢٠٠٠

 مليون منهم ٢٠(ن شخص أو ما یقل عن خمسة في المائة من القوة العاملة العالمية  مليو٩٠ لىما یزید ع
وتفيد التقدیرات بأن .  في المائة من إجمالي اإلنتاج العالمي٢٥، لكنها تنتج نحو )یعملون في البلدان النامية
عالمي وأن االقتصادات  في المائة من الناتج الصناعي ال٨٠ األلف الكبرى تمثل نحو ةالشرآات متعددة الجنسي

 ةوتستخدم الشرآات متعددة الجنسي. ٥٥ ة في العالم تضم ما یضاهي نصف الشرآات متعددة الجنسيىالمائة الكبر
 مليون شخص، ویوجد مقر ثالثة أرباعها في االتحاد األوروبي ١٥حوالي ) من حيث األصول (ىالمائة الكبر

 بلغ مجموع االستثمار األجنبي ، وقدة تدفقات رأس المال العالميةوتوجه هذه الشرآات الكبير. والوالیات المتحدة
 آبيرة بين غير أن ذلك یحجب فروقًا. ٢٠٠٥ مليار دوالر من دوالرات الوالیات المتحدة في عام ٩١٦المباشر 

معظمه من  في المائة من االستثمار األجنبي المباشر العالمي ویتأتى ٣ ما یقل عن ب أفریقيا مثًالذالبلدان، إذ تج
 .٥٦شرآات التعدین والنفط التي ال خيار لها سوى أن تكون حيثما وجدت المعادن

 اإلقرار بتنوعها من حيث الهياآل  تنوع المنشآت من حيث الحجم، من المهم أیضًاالنظر فيوعالوة على  .٣١
 موميةجلة عوالملكيات الفردیة والشرآات محدودة المسؤولية والشرآات المس. ٥٧القانونية وأساليب العمل

والشرآات الحائزة على حقوق امتياز، جميعها أشكال شائعة من المنشآت الخاصة الهادفة إلى تحقيق الربح ودر 
 -  أنشطة ال تهدف إلى الربحلكن رغم أن بعض المنشآت قد تزاول أیضًا. إیرادات للمالكين وأجور للعاملين

 تضطلع -و تسعى إلى تحقيق نتائج تكمل أهدافها الربحية وتتاجر على أساس مواقف أخالقية أو اجتماعية معينة أ
رتها تقل فعالية عن المنشآت الخاصة الهادفة ابعض المنشآت بوالیات اجتماعية محددة ال تعني بالضرورة أن إد

وعلى سبيل المثال، تؤدي التعاونيات . ٥٨وأسلوب عمل على حدةمتميز إلى الربح بل إنها تتسم بهيكل قانوني 
وتفيد التقدیرات على الصعيد العالمي . ٥٩ في قطاعات معينة في بعض البلدان رئيسيًا واجتماعيًاقتصادیًا ادورًا

 مليون شخص أعضاء في ٨٠٠ لىما یزید عأن  مليون شخص یعملون في تعاونيات و١٠٠ لىأن ما یزید ع
غافورة، وتزود تعاونيات  على تجارة المحالت الكبرى في سنوتهيمن تعاونيات المستهلكين مثًال. تعاونيات
 في المائة من تجارة ٨٠ لى، وتدیر التعاونيات ما یزید ع بالكهرباء مليون بيت في الوالیات المتحدة٣٦الكهرباء 

وفي العدید من البلدان، تؤدي التعاونيات . ٦٠التجزئة في الكویت، ومعظم إنتاج الحليب في أوروغواي والنرویج
وتحتاج التعاونيات على غرار جميع . سيما في قطاع تجهيز األغذیة د الریتودورا أساسيا في بعض سالسل ال
 . الوصول إلى الموارد آي تكون مستدامةإلى سبل أنواع المنشآت إلى بيئة مالئمة و

 إسهامًاوإدارة شرآات مرموقة السمعة تسهم  في ملكية  رئيسيًا دورًاتؤدي الدولة أیضًا وفي بعض البلدان، .٣٢
 - )United States Postal Service(وشرآة خدمات البرید للوالیات المتحدة . ة االقتصادیة لبلدانها في الحياآبيرًا

 مليار دوالر من ٧٠ موظف دائم وتدر إیرادات تشغيلية سنویة تعادل ٧٠٠٠٠٠تستخدم  -وهي وآالة فيدرالية 
 وهي شرآة - )SBB Swiss Railways(دوالرات الوالیات المتحدة، وشرآة السكك الحدیدیة السویسریة 

آالهما مثال شرآتان  موظف، ٢٧٠٠٠تستخدم ما یربو عن  -آليًا مساهمة تملكها الكونفدرالية السویسریة 
 سجل في ،إضافة إلى ذلك.  في اقتصادها الوطني رئيسيًاللشرآة الفعالة ذات السمعة المرموقة التي تسهم إسهامًا

ا یمكن تسميته بالمنشآت االجتماعية، رغم أنها ال تمثل سوى جزء صغير العدید من البلدان النامية نمو سریع فيم
وتعّرف حكومة المملكة المتحدة المنشآت االجتماعية بأنها مشاریع تتوخى باألساس أهدافا . من االقتصاد

لهذا الغرض في األعمال أو في المجتمع المحلي بدال من صورة رئيسية اجتماعية ویعاد استثمار فوائضها ب
إلى أرقام مستقاة من الدراسة جزئيًا وباالستناد . لسعي إلى تحقيق أآبر ربح ممكن ألصحاب األسهم والمالكينا

                  
 :   انظر55

M. Gabel and H. Bruner: Globalinc: An atlas of the multinational corporation (New York, The New Press, 2003). 
 ؛ و )٢٠٠٦نيویورك، األونكتاد، / جنيف (٢٠٠٦تقریر االستثمار العالمي لعام : مية والتنللتجارة مؤتمر األمم المتحدة   56

World Bank: Global development finance 2006 (Washington, DC, World Bank, 2006). 
 société à responsabilité محددة في تنظيم األعمال للتكيف مع تعقد التجارة الحدیثة، من قبيل شكاًالاعتمدت بلدان آثيرة أ   57

limitée (SARL)  في فرنسا أوGerman Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)انظر أیضًا الئحة مجلس .  في ألمانيا
 المتعلقة بنظام الشرآة األوروبية، والتي تخول شرآتين من دولتين عضوین مختلفتين على األقل No.2157/2001االتحاد األوروبي 

 طبقا لقانون االتحاد األوروبي آكيان قانوني واحد هو التسجيل 
"Societas Europa" (SE), http://www.union-network.org/unieuropanews.nsf/EuropeanCompany?openpage 

أشخاص یعملون في " (شریك "٦٠٠٠٠ جون لویس، وهي أآبر متجر في المملكة المتحدة، ولها أآثر من ومثال لذلك شراآة   58
وفائض في رقم المبيعات یتجاوز خمس مليارات جنيه إسترليني، وهي أیضًا مثال ألآبر شرآة یشارك العمال في ملكيتها في ) التجارة

 . البلد وأطولها عمرًا وربما أنجحها
 .٢٠٠١، جنيف، ٨٩، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )١(، التقریر الخامس تعزیز التعاونيات:  الدولي مكتب العمل   59
 .http://www.coop.org/coop/statistics.html:     انظر  60
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 وإلى ٢٠٠٥ التي أعدتها حكومة المملكة المتحدة في عام ،االستقصائية السنویة المتعلقة بالمشاریع الصغيرة
 في المائة من ٥ منشأة اجتماعية تمثل نحو ٥٥٠٠٠المعلومات الموجودة، یوجد حسب التقدیرات ما ال یقل عن 

 مليار جنيه ٨٫٤ زهاء مليار جنيه إسترليني ویساهم ب٢٧مجموع المشاریع ورقم مبيعات إجمالي یناهز 
 .  ٦١) في المائة من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي٠٫٨٥(إسترليني في إجمالي القيمة المضافة 

ة ال من حيث القطاع والحجم التجاري والمادي فحسب بل ومن الواضح أن المنشآت تتخذ أشكاال عدید .٣٣
وبالفعل تشمل المنشأة .  من حيث آيفية اإلدارة والتنظيم ومن حيث المرآز القانوني واألهداف التشغيليةأیضًا

غير أن جميع المنشآت . ٦٢متعددة الوحدات والمنتجات في حد ذاتها طائفة معقدة من األشكال القانونية والتنظيمية
تحقيق الجدوى والفعالية لضمان الربحية بواسطة المزج بين تقليل : يوهناجحة تشترك في المبادئ األساسية ال

ومن الواضح أن استدامة المنشآت تتأثر بقدر آبير . التكاليف إلى أدنى حد وزیادة اإلیرادات إلى أقصى حد
طور المنشآت وعدم تجانسها یفترض غير أن ت. بظروف أساسية شتى وعوامل مختلفة تتصل بالبيئة المالئمة

ویختلف تأثير مختلف السياسات . وجود تنوع آبير في أفضلياتها وأولویاتها على مستوى التشغيل والسياسات
على المنشآت بحسب حجم المنشأة وقطاع عملها وموقعها ومدى اندماج عملياتها في سالسل القيم العالمية 

 .ملة أو رؤوس المالاالعفة اليد آثا على ودرجة اعتماد أنشطتها نسبيًا
، ونتائج ٦٣ بالغة األهمية تتعلق بنوع الجنس أبعادًا المنشآت أیضًانميةویشمل وضع السياسات في مجال ت .٣٤

تواجه غالبًا ما ، ففي بعض المجتمعات مثًال. ٦٤مختلفة ذات صلة بالفقر یجري على أساسها وضع السياسات
وربما یعزى ذلك إلى القوانين والممارسات المتصلة (ئتمان االالنساء صعوبات خاصة في الحصول على 

لى الخدمات عصول حبد من مراعاته في وضع سياسات ال وهو أمر ال) الستخدامها آضمانملكية ال سنداتب
قبلن أآثر من  عندما تحصل النساء على االئتمان، ثمة ما یدل في بعض المجتمعات على أنهن ُی،وبالمثل. المالية

 من  وفي أبنائهن بدًالاألسرة في ، باالئتمانةى إعادة استثمار األرباح المجنية من األنشطة الممولالرجال عل
 . ٦٥إنفاقها في أنشطة أقل مسؤولية

ویرآز آل فصل على جانب محدد من النقاش الدولي . وتتكون بقية هذا التقریر من تسعة فصول مترابطة .٣٥
بين التبعات یامة في التنمية االجتماعية واالقتصادیة العامة، والمتعلق بدور القطاع الخاص والمنشأة المستد

وتتطابق الفصول مع العناصر الرئيسية . الرئيسية على منظمة العمل الدولية في سياق برنامج العمل الالئق
ویبدو أن مفهوم . ، وتشكل مكونات نهج متكامل إزاء النهوض بالمنشآت المستدامة١-١الواردة في الشكل 

ویعتبر العمل الالئق . ة المستدامة قائم على الحقائق التجاریة واالعتبارات االجتماعية واالقتصادیة والبيئيةالمنشأ
 الحوار االجتماعي تعزیزبجميع أبعاده، من قدرة المنشآت على احترام معایير العمل الدولية إلى قدرتها على 

االستدامة نهج قائم "ویتمثل المبدأ األساسي في أن . امة من عناصر االستد أساسيًا مكونًاواالستفادة منه، عنصرًا
 .٦٦"وتعزز من ثم مكانتها التنافسيةلدى الشرآات على إمكانية استمرار المشاریع إذ توسع حدود النمو 

 التمييز بين نماذج متداخلة ، المنشآتنمية المتعلق بالنهج الناشئة والمعاصرة إزاء ت٢ویتوخى الفصل  .٣٦
النجاح في ویتوقف . المشاریعتنظيم ات والجهات المانحة في مجال النهوض بالمنشآت وتتصل بنهج الحكوم

النهوض بالمنشآت المستدامة على بعض الشروط األساسية المرتبطة بالبيئة االقتصادیة واالجتماعية والسياسية 
نها الحوار االجتماعي والطبيعية وعلى ما یمكن أن یسّمى عموما باإلدارة السدیدة، فيما یتصل بمجاالت من بي

نشأة وخارجها،  فيغطي العوامل التي تحدد، داخل الم٤أما الفصل . ٣وهذا هو موضوع الفصل . وسوق العمل
ویعالج األساليب .  وقدرات أصحاب العمل والعمال على تحقيق هدف العمل الالئقالتنافسيةاإلنتاجية والقدرة 

لق الثروات بواسطة منشآت وبلدان قادرة على المنافسة، ویناقش وتحدیات خالتنافسية المختلفة لتقييم القدرة 
                  

 .http://www.sbs.gov.uk/sbsgov/action:  على العنوانSmall Business Service   باالستناد إلى معلومات مستقاة من موقع 61
 :     انظر62

J. Roberts: The modern firm: Organisational design for performance and growth (Oxford, Oxford University 
Press, 2004). 

 :     انظر63
L. Mayoux: Jobs, gender and small enterprises – Getting the policy environment right, SEED Working Paper No. 
15 (Geneva, ILO/SEED, 2001). 

 :    انظر64
P. Vandenberg: Poverty reduction through small enterprises – Emerging consensus, unresolved issues and ILO 
activities, SEED Working Paper No. 75 (Geneva, ILO/SEED, 2006). 

 :    انظر65
L. Mayoux: Microfinance and the empowerment of women – A review of the key issues, Social Finance 
Programme, Working Paper No. 23 (Geneva, ILO, 2000). 

  .The Sustainability Yearbook 2006 (Zurich, SAM Group/PriceWaterhouseCoopers, 2006), p. 7  :   انظر66
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. باختصار السياسات التنافسية والصناعية واالستثماریة واإلقليمية الستحداث منشآت منتجة وقادرة على المنافسة
على آيفية وتؤثر العولمة تأثيرا آبيرا .  الخاصة بمزاولة األعمالتنظيمية البيئة القانونية وال٥ویتناول الفصل 

. القيم / وسالسل العرضتكامل األسواق النهج العادلة في التجارة و٦الفصل تصریف األعمال، لذا یتناول 
لتوثيق  ٧ الفصل، ومع ذلك آرس ةالبيئعلى المجتمع وویتكرر على امتداد التقریر موضوع تأثير المنشآت 

  .النهج الرئيسية والمسائل المرتبطة بدور المنشأة في المجتمع
 - أو العوامل الخارجية والداخلية -ویوجد ترابط قوي بين مستوى السياسات والمستوى التشغيلي  .٣٧

، )المستوى العاليعلى (فطریقة إدارة بلد لثرواته الطبيعية واستغاللها ). ١-١انظر الشكل (للمنشآت المستدامة 
 تنظيمية والونيةالقانالبيئة لسياسات التجاریة ووهكذا، ستؤثر ا.  على عالقاته التجاریة آبيرًا، ستؤثر تأثيرًامثًال

دین والزبائن على رفي الهيكل السوقي للقطاع أو القطاعات، وستحدد العالقة بين المو) المستوى الكلي(المحلية 
وهكذا، وبصرف النظر عن أوجه القصور المالزمة لهذا التجسيد ). المستوى الجزئي(مدى سلسلة القيم 
، ترآز الفصول الثالثة األخيرة على عوامل وثيقة الصلة ١-١لمستدامة، آما یصفه الشكل التشكيلي للمنشأة ا

وتغطي هذه الفصول مسائل تتصل باستخدام البنية األساسية المالية والمادیة . بالمستوى التشغيلي للمنشأة
تاحة فرص استدامة إل.)  والنقل، الختمثل االئتمان والطاقة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاال(والخدمات 

 ةوإدارة الموارد البشریة واالستثمار في البشر للنهوض بالعمل الالئق وأماآن العمل المنتج) ٨الفصل (المنشآت 
ویجمع الفصل األخير بين مستوى السياسات والمستوى التشغيلي مع مناقشة دور الشرآاء ). ٩ الفصل(

وترد في ختام ). ١٠الفصل (ي تعزیز استدامة المنشآت االجتماعيين والحوار االجتماعي والهيكل الثالثي ف
  .ةشقنامالتقریر قائمة نقاط مقترحة لل
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 ٢الفصل 

  المنشآتنميةالنهج الناشئة والمعاصرة إزاء ت
ویترآز االهتمام على .  المنشآتنميةیرمي هذا الفصل إلى عرض النهج العامة الناشئة إزاء موضوع ت .٣٨

 التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وعلى البلدانلمانحين في البلدان النامية وتطور النهج القائمة على دعم ا
 المنشآت على عناصر عدیدة یتعلق البعض منها نميةقوم تتو. تغير دور الحكومة آمنظم ومسهل وداعم للمنشآت

سعة من األساليب بعوامل داخلية في المنشآت بينما یرتكز البعض اآلخر على عوامل خارجية، وتوجد طائفة وا
ورغم اتساع . والممارسات التي تعكس عوامل من بينها تنوع المنشآت من حيث النطاق والقطاع والحجم المادي

 المشاریع وتكوین المنشآت المتوسطة تنظيمالنطاق، یترآز اهتمام خاص على النهج الرامية إلى النهوض ب
صل تقدیم تصنيف أو تقييم للوسائل الخاصة المستخدمة وال یحاول هذا الف. والصغيرة وبالغة الصغر وتوسيعها

 . المنشآتلدعم تنمية
  حاسمًاأن القطاع الخاص محرك أساسي للنمو وأنه یؤدي دورًامفاده في اآلراء واسع ویوجد اليوم توافق  .٣٩
أن المستغرب وغير  التحدیات اإلنمائية المدرجة مثال في األهداف اإلنمائية لأللفية، لذلك من البدیهي تحقيقفي 

 خطط واالستراتيجيات، في صدارة ال، والقطاع الخاص عمومًا المنشآت خصوصًانميةترد سياسات وبرامج ت
 في ٢رفامعمن التكّون رصيد قد و. ١المتعلقة بالنهوض بالنمو والتنمية في البلدان ضعيفة ومتوسطة الدخل

هات مانحة آثيرة وطائفة واسعة من  المنشآت والقطاع الخاص، وتقوم معظم الحكومات وجنميةمجال ت
 المنشآت نمية القطاع الخاص عموما، وتدعم تنميةالمنظمات الوطنية والدولية باستثمار موارد هائلة في 

 تنوع السياقات الوطنية واختالف الحوافز أو األهداف ، وعلى الرغم منوهكذا. ٣متوسطة خصوصًاالالصغيرة و
 القطاع الخاص وعمق الموضوع وسعته، توجد مجموعة ناشئة من ةنميالمتصلة باستحداث المنشآت أو ت

ویمكن التمييز . ٤قائمة على المشاریع في هذا المضمارواسعة الممارسات الحسنة تنبع من طائفة تجارب عملية 
وتمثل ). ١-٢ جدولال( ظهرت على مدى السنوات الثالثين الماضية تقریبا عامة) أو نماذج(بين ثالثة اتجاهات 

                  
 "أسلوب عمل" القطاع الخاص بأنه تنميةمن األفضل وصف     1

(World Bank: Private sector development strategy: Directions for the World Bank Group (Washington, DC, 
World Bank, 2002))  

مستدامة بمساعدة األسواق  وأسباب عيش الئقة أآثر وأفضل  وظائفخلق "خاصا، ویمكن تعریفه بأنه " نهجا قطاعيا"بدال من اعتباره   
 :)الوآالة الكندیة للتنمية الدولية("  نمو القطاع الخاص المحليفزعلى أن تعمل جيدا وبح

Expanding opportunities through private sector development (Quebec, CIDA, 2003) 
 .قطاع الخاص التنمية المنشآت جزء فرعي من وتنمية

تأثير الأو القطاع الخاص و/ المنشآت وتنميةیوجد آم هائل من المؤلفات والتحاليل بشأن األدلة التجریبية العقالنية على أهمية     2
 :وتشمل أمثلة التقاریر العامة بهذا الشأن ما یلي.  لذلكالممكن

C. Lindahl: Wealth of the poor: Eliminating poverty through market and private sector development, SIDA 
Studies No. 14 (Stockholm, Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), 2005); ILO: 
Decent employment through small enterprises: A progress report on SEED activities (Geneva, ILO, 2003); 
UNDP: Unleashing entrepreneurship: Making business work for the poor, Commission on the Private Sector and 
Development (New York, UNDP, 2004); World Bank: World Development Report 2005 (Washington, DC, 
World Bank, 2004); and House of Commons, International Development Committee: Private sector 
development: Fourth report of session 2005–06 (London, House of Commons, Stationery Office, 2006). 

ة       مؤسسة رصدت ال٢٠٠٥تتزعم مجموعة البنك الدولي هذا االتجاه، وخالل السنة المالية     3 ك المعني ة البن ة، وهي هيئ ة الدولي  المالي
ة الخاصة        ٦٧ مشروعا في   ٢٣٦ مليار من دوالر لما یعادل    ٦٫٤٥ع الخاص، مبلغ    بالقطا ا اإلقليمي ا، واستخدمت في مرافقه دا نامي  بل

داني  ٩٠٠ لىما یزید ع مرفقًا،  ١١البالغة  بالتعاون التقني    ا    موظف مي ا أنه ات    ٦٠تنفق حوالي   ، آم ون دوالر من دوالرات الوالی  ملي
ة نحو             ). http://www.ifc.org: أنظر(المتحدة سنویا    ة العمل الدولي ستخدم منظم ا في           ٢٥وفي المقابل ت شارا تقني دانيا ومست را مي  خبي
 .مجال المنشآت

 .IOE: Approaches and policies to foster entrepreneurship: Guide for employers (Geneva, IOE, 2005):    أنظر  4
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وعلى سبيل المثال، قد یشمل . ٥ بعض الشيء بين نهج تتكامل وتتداخل في واقع األمرًاأسلوبي ه النماذج تمييزًاهذ
. أو خدمات مالية/ المشاریع ونمية توفير خدمات لت ما یشمل،في جملة ،نهج جعل األسواق تعمل لصالح الفقراء

 . المنشآتنميةن تطور التفكير المتعلق بتوال تكمن الغایة في وضع تمييز صارم بين النماذج بل في بيا

  النماذج الثالثة: المنشآتنميةالنهج الناشئة لت  :١-٢ الجدول

 ٣ النموذج ٢النموذج  ١النموذج 

 التنافسيةالقدرة  البيئة المالئمةإلى جانب  تدخالت هادفة على مستوى المنشأة

  المشاریعنميةخدمات ت
 الخدمات المالية

 اریع المشنميةخدمات ت
 الخدمات المالية

  المشاریعنميةخدمات ت
 الخدمات المالية

 بيئة مالئمة لألعمال

 مناخ االستثمار بيئة مالئمة لألعمال 
 جعل األسواق تعمل لصالح الفقراء

 سالسل القيم

 التدخالت الهادفة على مستوى المنشأة
درة فرادى المنشآت عن طریق ببناء ق" القطاع" على تعزیز ٦ المنشآتنميةرآزت النهج األولى في ت .٤٠

تحولت  المهارات، وهي خدمات اإلرشاد وتنمية المشاریع وخدمات اإلدارة وخدمات تنظيمالتدریب في مجال 
 المنشآت في العادة توفير نمية تتلك، شملذ وإضافة إلى .تنمية المشاریع خدمات إلى مع مرور الزمن تدریجيًا

الذي تحول بدوره ) "بالقطاع"عار فائدة مدعومة أو نظام حصص خاص قدم على أساس أسیوغالبا ما (االئتمان 
 المنشآت نمية فقد رآزت النهج األولى لت،وهكذا. مع الزمن إلى خدمات مالية أوسع نطاقا وأآثر تأثرا بالسوق

 تنميةبصفة عامة على مجابهة التحدیات أو العراقيل على مستوى المنشأة عن طریق توليفة من خدمات 
هذه في العادة وفي البدایة آانت الحكومات أو الوآاالت الحكومية هي التي تقدم . یع والخدمات الماليةالمشار

إلى الخدمات مباشرة، لكن الممارسات الحسنة الناشئة شجعت بمرور الزمن اللجوء إلى القطاع الخاص أو 
 . ٧واءوسطاء من المجتمع المدني لتقدیم الخدمات المالية وغير المالية على حد س

 ما تعتبر الخدمات المالية مرادفا لالئتمان لكنها في الواقع تشمل طائفة واسعة من المنتجات المالية وغالبًا .٤١
 بما في ذلك وسائل االدخار والتأمين واألسهم وخدمات تحویل األموال، فضال عن آت،المصممة لدعم نمو المنش
، ٨ الصغربالغدمة للزبائن ذوي الدخل المنخفض تمویال وتسمى الخدمات المالية المق. أنواع شتى من االئتمان

وهو شكل من أشكال الوساطة المالية برز في الثمانينات استجابة إلى ما لوحظ من عيوب ونقائص في برامج 
اإلقراض التي تدیرها الدولة أساسا، والتي تتسم بأداء تشغيلي ضعيف في تقدیم قروض مدعومة للمزارعين 

 الصغر تطورا آبيرا ليصبح قطاعا متنوعا ومعقدا ذا أهمية بالغة بالغك الحين تطور التمویل ومنذ ذل. ٩الفقراء
                  

ة أو    .  عاما٣٠ وتبدأ الفترة التي تغطيها قبل وتعكس هذه النماذج التاریخ المعاصر،    5 وال یعني ذلك بطبيعة الحال أن الخدمات المالي
 .ذاتبالالمنشأة مفهوم فهي إلى حد ما قدیمة قدم .  المشاریع لم تكن موجودة قبل ذلكتنميةخدمات 

ن   6 ا     م ة بقط ادرات المتعلق ل والمب سياسات والهياآ ى ال زت عل ي رآ ى الت ال األول ة  األعم ي التنمي صغيرة ودوره ف شآت ال ع المن
 :، هناك"االقتصادیة واالجتماعية

P.A. Neck and R. Nelson: “Small enterprise development: Policies and programmes”, an ILO Management 
Development Series publication, No. 14 (Geneva, ILO, 1977). 

وان     موقع اإللكتروني للال انظر    7 ى العن راء عل ساعدة الفق شاري لم د  http://www.cgap.org  فریق االست المعلومات عن   من  ، لمزی
   بما في ذلك اإلرشادات المتعلقة بالممارسات الحسنة؛ و، الصغربالغالتمویل 

Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development: Business development services for small 
enterprises: Guiding principles for donor intervention (Washington, DC, Committee of Donor Agencies for 
Small Enterprise Development, 2001)  

 .http://www.sedonors.org/groups/group.asp?groupid=3:  على الربط االلكتروني
ة، مجلس      غ الصغر الستحداث العمالة وتنمية المنشآتالتمویل بال: مكتب العمل الدولي    8 سياسة االجتماعي ة وال ة العمال  ،دارةاإل، لجن

 .GB.285/ESP/3، الوثيقة ٢٠٠٢نوفمبر  /، تشرین الثاني٢٨٥الدورة 
ا        بالغیمكن القول إن التمویل     9 دة حق رة جدی يس فك ه ل ات، لكن د في الثمانين ایزن   .  الصغر ظهر من جدی ا من   فمصارف رایف وغيره

ل  ثال آانت بالفعل مؤسسات تموی رن التاسع عشر م ي الق ا ف ي أوروب ي ظهرت ف ان الت ات االدخار واالئتم الغتعاوني ل ب صغر بك  ال
 .المقایيس إال االسم
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بنغالدیش وبوليفيا التي تصدرت رآب النمو السریع لهذا القطاع في  وإندونيسيا مثلفي التنمية ال سيما في بلدان 
لصغر في العالم، ومعظمهم من النساء ویخدم هذا القطاع مئات المالیين من أصحاب المشاریع بالغة ا. التسعينات

 دوالرا من دوالرات الوالیات المتحدة في جنوب ٨٠بقروض یتراوح متوسطها بين حوالي )  في المائة٨٠نحو (
 .١٠ دوالر في أمریكا الالتينية٩٠٠آسيا و
ا  الصغر أساسا إلى تقدیم قروض رؤوس المال التشغيلية، لكنها تشمل أیضا قروضبالغویرمي التمویل  .٤٢

 یمكن ،وفي الواقع. لرأس المال الثابت واالئتمان االستهالآي واالدخار والتأمين وحتى خدمات تحویل األموال
 الصغر على أي نوع من الخدمات المالية الخاصة بالفقراء والرامية إلى مساعدتهم بالغأن تطلق تسمية التمویل 

 الصغر بالغورغم أن التمویل . أنفسهم من المخاطرعلى إقامة مشاریع وبناء موارد وتثبيت االستهالك وحمایة 
 الصغر في بعض المجتمعات الفقيرة داخل البلدان بالغوسيلة خاصة بالبلدان النامية أساسا، توجد برامج تمویل 

وتتغير االحتياجات المالية بنمو المشاریع، وینزع المقرضون إلى تقييم القروض استنادا إلى . ١١الصناعية أیضا
 التي یستخدمها مقدمو االبتكاریةقليدیة أآثر آالتدفق النقدي أو الضمانات الرسمية، بدال من النهج  تمعایير

 منتجات أو خدمات مالية مالءمةزداد أهمية وتومن المتوقع أن . القروض بالغة الصغر آكفالة جماعة النظراء
د والتمویل باألسهم، بزیادة نطاق أخرى آاإلیجار، المستخدم عادة لشراء أصول ثابتة، والقروض طویلة األم

 .المنشآت أو تعقيدها
ورغم أن البحوث المتعلقة بالعوائق المباشرة التي تواجه المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر في البلدان  .٤٣

 المسائل المالية ذات أولویة آبيرة بالنسبة ألصحاب المشاریع، من الواضح في معظم دأبت على اعتبارالنامية 
ویحتاج أصحاب األعمال، عالوة . ١٢ المنشآت على نحو مستدامتنميةالتمویل وحده لن یفضي إلى الحاالت أن 

نشاط معين من أنشطة المنشأة، إلى طائفة من الخدمات التقنية ل الزمةعلى المهارات التقنية والمهنية الم
دریب والخدمات االستشاریة  المشاریع هذه التتنميةوتشمل خدمات . واإلداریة للتمكن من المنافسة في األسواق

ویجري . والمساعدة على التسویق واإلعالم وتطویر التكنولوجيا ونقلها وتوطيد الروابط التجاریةواإلرشادیة 
الخدمات التشغيلية هي تلك الالزمة إلنجاز ف". االستراتيجية"و" التشغيلية"التمييز أحيانا بين الخدمات التجاریة 

قوانين العمل وغير لمتثال االواالتصاالت وإدارة الحسابات والسجالت الضریبية، والعمليات اليومية آاإلعالم 
 أما الخدمات االستراتيجية فتستخدمها المنشأة لمعالجة مسائل متوسطة أو طویلة األمد بغية .ذلك من اللوائح
 نميةدیم خدمات توتملي أفضل الممارسات في تق. ها إلى األسواق وقدرتها على المنافسةنفاذتحسين أدائها و

، على غرار الخدمات المالية، ) تسميتها في البلدان الصناعيةتأو خدمات دعم المشاریع آما شاع(المشاریع 
 على استرداد التكاليف لتعزیز االستدامة ،استخدام اإلعانات بحذر أو بصورة انتقائية، والتشجيع، حيثما أمكن

 وتقدیر الطلب الحقيقي ،في تغذیة سوق هذه الخدمات من جهة لمقدمي الخدمات والمساعدة  المحتملةالمالية
، حيثما  أن تحجم الجهات المانحة أو الحكومات الحسنةوتملي الممارسات. وترشيد العرض من جهة أخرى

 أو المختصون في اء عن تقدیم خدمات دعم المشاریع والخدمات المالية مباشرة وأن یتولى ذلك الوسطأمكن،
 .١٣طة التجاریةاألعمال أو األنش

                  
 .http://www.cgap.org :     أنظر 10
 :    أنظر 11

ILO: Good practice guide – Microfinance for self-employment in industrialized countries (Geneva, ILO Social 
Finance Programme, 2002). 

 :  أنظر  12
G.J. Buckley: “Microfinance in Africa – Is it either the problem or the solution?”, in World Development, 
Vol. 25, No. 7, July 1997; and M. Sievers and P. Vandenberg: Synergies through linkages – Who benefits from 
linking finance and business development services?, ILO SEED Working Paper No. 64 (Geneva, ILO, 2004). 

ة تشمل مجموعات التدریب في مجال       13 ادئ خدمات       تنمي ى مب ة عل ددة والقائم شآت المتع شاریع،   المن ة الم امج  تنمي دأ  " برن  آيف تب
ى         ،)SIYB" (طورهتوعك و مشر ة عل صادات القائم شآت في االقت وین المن ة ومجموعة تك اءات  الذي وضعته منظمة العمل الدولي  الكف

)CEFE(،مؤسسة التي وضعتها  GTZاأللمانية . 



 تعزیز المنشآت المستدامة

22  

 ١-٢اإلطار 
 تنمية روح المبادرة العمل الالئق في إدماج: منظمة العمل الدولية

 المشاریع، وذلك نميةسنوات عدیدة على تحسين وصول المنشآت إلى خدمات تمنذ  منظمة العمل الدولية دأبت
ية على مدى تلك الفترة قدرا ال واآتسبت منظمة العمل الدول. أساسا عن طریق بناء قدرات مقدمي الخدمات الوسيطة

الهامة وضع عدد من البرامج والنهج جرى و. یستهان به من الخبرة والمصداقية والشبكات واألدوات والتجارب
طوره، واعرف ت مشروعك وآيف تبدأآبرنامج ( المشاریع، ویستمر تنفيذها بنجاح وتطویرها نميةالمتعلقة بخدمات ت

مجموعات تستهدف وسائط اإلعالم أو ل موضوعة خصيصًاضافة إلى تطبيقات ّسع مشروعك، إآيف تومشروعك، و
 ). معينة آالتعاونيات

 المشاریع من نمية المشاریع عن غيره من برامج خدمات تنميةویختلف نهج منظمة العمل الدولية في خدمات ت
ي مصداقية لغيرها من تدخالت آما أن هذه البرامج آثيرا ما تعط.  العمل الالئق في التدریبإدماجحيث سعيه إلى 

 المشاریع ليست برامج على نمية سوق خدمات تبتطویروالمبادرات المتصلة .  المشاریع وتمهد الطریق أمامهاتنمية
القدرة وتهدف هذه البرامج العامة إلى تحسين . حدة وإنما تمثل على نحو متزاید جزءا من المبادرات اإلنمائية العامة

 القطاع الخاص أو تعزیز القطاع الزراعي أو مساعدة المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر على نمية تلقطاع أولتنافسية ال
. المنافسة في األسواق العالمية أو الحد من الفقر أو خلق الوظائف أو تمكين الفئات المحررة من األخذ بزمام أمورها

متزاید نهجا یشمل منظومة المنشآت آكل ویتسم معظمها بترآيز جغرافي أو تخصصي أو آليهما، ویتبع على نحو 
للتصدي إلى العراقيل التي تعوق مشارآة المنشآت في سالسل القيم على نحو یضمن تقاسم فوائد العولمة بمزید من 

 .اإلنصاف
ویتم ذلك . إلى المساهمة في تكوین ثقافة منشآت داخل البلدان والمجتمعات" اعرف مشروعك"ویرمي برنامج 

باب في مؤسسات التعليم الثانوي والتدریب التقني والمهني بدورهم المهم في تحدید آفاق التنمية بإذآاء وعي الش
 .  المشاریع والعمل للحساب الخاصتنظيم عن جاالقتصادیة واالجتماعية لبلدانهم وبالفوائد والفرص التي یمكن أن تنت

 بيئة مالئمة لألعمال
 محددة آالتجار ًا أحيانا منشآت ذات أحجام محددة؛ أو مهن- ١  ویمكن تسميته النموذج-استهدف هذا النهج  .٤٤

والحرفيين وصانعي المنتجات التقليدیة وصانعي السجاد وغيرهم؛ أو فئات محددة من الناس آالنساء أو الشباب؛ 
 لكن قلقا متزایدا ظهر إزاء ما.  بمنطقة معينةأو أماآن محددة وذلك مثال في إطار برنامج تنمية ریفية خاص

. یعوق التدخالت الخاصة بالمنشآت من عوامل خارجية نابعة من البيئة وضرورة تحدید هذه المسائل ومعالجتها
لكنه لم ) الوصول إلى التمویل مثال( عالج أعراض اختالل األسواق ١وقال البعض إن النهج المتبع في النموذج 

الملكية؛ وانعدام التيقن؛ وغياب األطر آهشاشة المناخ االستثماري؛ ونقص تعریف حقوق (یعالج األسباب 
واتضح أیضا أن ).  آتلك التي تعتمد على أشكال غير تقليدیة من الضماناتاالبتكاریةالتنظيمية لبرامج االئتمان 

 المشاریع أو الخدمات المالية ال یمكن أن تغطي إال عددا محدودا نسبيا من المستفيدین وأن البرامج تنميةخدمات 
نطاق آاف لتلبية البتة حجم أو  المشاریع لن یكون لها تنميةدیم الخدمات المالية وال سيما خدمات المتعلقة بتق

 ٢ هو النموذج -ولذلك ظهر نموذج جدید . احتياجات أغلبية المشاریع الصغيرة وبالغة الصغر في معظم البلدان
ذا بات الحل قائما على الجمع بين وهك.  أضاف البيئة المالئمة لألعمال إلى التدخالت على مستوى المنشآت-

 المشاریع والخدمات المالية وإدخال تغييرات على البيئة المالئمة لألعمال، بغرض النجاح في تنميةخدمات 
 . ١٤تنمية المنشآت

إلضفاء السمة المنظمة وتسمح بيئة أعمال جيدة ألصحاب المشاریع بتوسيع أنشطتهم وتقدم لهم حوافز  .٤٥
 والخدمات المالية، نمية المشاریعن تمكن أصحاب المشاریع من الوصول إلى خدمات توحتى إ.  مشاریعهمعلى

 مهاراتهم أو نميةفلن ُیقِبلوا على المجازفة بشكل معقول مثال عند توظيف العمال أو االستثمار في تدریبهم أو ت
يئة مزاولة األعمال  في مكان العمل، إذا آانت بقبولةحتى الحرص على احترام معایير السالمة والصحة الم

وتبين التجربة أن بيئة األعمال الجيدة تشجع على االستثمار وتنهض بمستویات نمو . قيدةمتقلبة أو هشة أو م
أعلى، آما تدل مجموعة قویة من القرائن على أن اللوائح غير المالئمة واإلفراط في القيود والعوائق 

 ضمانات حقوق الملكية والفساد وهشاشة نظم القضاء طول إجراءات تسجيل المشاریع وضعفوالبيروقراطية 
غير أنه سرعان ما اتضح أن تحسين . ١٥البلدانأفقر التجاري وما إلى ذلك، عوامل تعوق المشاریع ال سيما في 

                  
 :  أنظر  14

S. White: Donor approaches to improving the business environment for small enterprises, Working Group on 
Enabling Environment, Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development, Washington, DC, July 
2004 (http://www.sedonors.org). 

 Donor Committee for Enterprise Development, Working Group on the Business Environment:   انظر   15
، لالطالع على مجموعة واسعة من التقاریر http://www.sedonors.org/groups/group.asp?groupid=2  :إللكترونيعلى الرابط ا

 .المتعلقة بهذا الموضوع
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ن، تكمن و عملية معقدة وغالبا ما تكون بطيئة، ویشارك فيها أصحاب مصلحة متعدد١٦البيئة المالئمة لألعمال
وتطلبت تحسينات بيئة األعمال إدخال . بة للبعض منهم في المحافظة على الوضع الراهنالمصالح المكتس

تغييرات في مجال السياسات لم تقتصر على القوانين أو اللوائح بل شملت أیضا مواقف وسلوك أصحاب 
 تتسم بيئة مالئمة لألعمالوتحقيق  المسؤولين عن توفير موظفي القطاع العامالمشاریع أنفسهم، فضال عن 

 .بالجدوى والفعالية

 قدرة تنافسية منهجيةنحو 
 المنشآت، أي المنشآت بالغة الصغر أو طيفعلى طرفي إلى ترآيز االهتمام  ٢ و١ النموذجان اتجه .٤٦

وأشار بعض . ، وبدرجة أقل، المنشآت الكبيرة.) الصغر الخبالغاالقتصاد غير المنظم والتمویل (جدًا الصغيرة 
أي تلك المنشآت التي یمكن تسميتها بالمنشآت ": حلقة وسيطة مفقودة"لدان إلى تجاهل ين في بعض البراقبالم

وذهب بعضهم أبعد من ذلك إذ قال إن ). ویعتمد ذلك طبعا على التعاریف الخاصة بكل بلد(متوسطة الالصغيرة و
نظر عما إذا آان المهم للنهوض بالنمو والحد من الفقر، بصرف الاألمر ن إمن الخطأ الترآيز على الحجم و

 في ضوء زیادة قد تعزز هذا المنظورو. ١٧الحجم محط الترآيز أم ال، هو نوعية بيئة األعمال وفعالية األسواق
من منظور التكتالت ) ومن ثم الوطنية( بتحليل نظم اإلنتاج العالمية نشأ عنها اهتمام آبير التي ،عولمة اإلنتاج
من مرحلة اإلنتاج أو التصميم ) أو الخدمات(القيمة، تمر بها المنتجات إنها مجموعة أنشطة تزید : وسالسل القيم

وهكذا لم یعد القطاع الخاص، في هذا السياق، یعتبر .  المطافنهایةفي األولى إلى مرحلة التقدیم إلى المستهلك 
ع إلطار مزیجا من المنشآت المصنفة أساسا بحسب الحجم بل نظاما متكامال لقطاعي المنتجات والخدمات یخض

 . تنظيمي یستجيب إلى تغيرات الطلب
 وهو -ویجمع هذا النموذج . الوطنيةة تنافسي القدرة الفي النهایةویمكن من ثم تحدید نموذج ثالث یتناول  .٤٧

وآما . ١٨تحسينات هادفة على المناخ االستثماري العام للبلدانإدخال و" جعل األسواق تعمل" بين - ٣النموذج 
 إلى الحد من الفقر ویشار إليه بالتالي في العادة النامية، یرمي نهج جعل األسواق تعمل هو الحال في البلدان

، تهدف التحسينات المدخلة على مناخ ن حيث الجوهروم". جعل األسواق تعمل لصالح الفقراء"بعبارة 
ظمة تحسين فرص وحوافز وظروف استقطاب االستثمار ونمو المنشآت المنإلى االستثمار إلى حد آبير 

الفرص المتاحة هذه إلى ضمان استفادة الفقراء من " جعل األسواق تعمل لصالح الفقراء"والكبيرة، بينما یهدف 
والظاهر أن هذا التجسيد تشكيلي، وتوجد من الناحية التطبيقية، أوجه تداخل .  تشمل الجميع منصفةأسواقمن و

 . بين النهجينة آبيروتكامل

 ٢-٢اإلطار 
 ثمار؟هو مناخ االست ما

التي تتيح للشرآات الفرص والحوافز آي تقوم ویعكس مناخ االستثمار العوامل المتعددة المتصلة بالموقع 
للشرآات وال یتمثل الهدف من توفير مناخ استثمار جيد في تحقيق الربح .  وتخلق الوظائف وتتوسعمنتجةباستثمارات 

فمناخ استثمار جيد .  تقليل التكاليف والمخاطر إلى أدنى حد وإذا آان هذا هو الهدف، فقد ینحصر االهتمام في-فحسب 
وتؤدي . وهو ما یعني أن بعض التكاليف والمخاطر تقع على آاهل الشرآات وحدها. یحّسن النواتج للمجتمع برمته

. هلكين واإلنتاجية وضمان تقاسم فوائد تحسين اإلنتاجية مع العمال والمستاالبتكارالمنافسة دورا رئيسيا في تحقيق 
 :وهكذا، فإن مناخ استثمار جيد

 . ال یهدف إلى توليد األرباح للشرآات فحسب وإنما إلى تحسين النواتج للمجتمع آكل -
 یحقق النمو بتشجيع االستثمار وزیادة اإلنتاجية؛ -
من  آالعمال وأصحاب المشاریع والمستهلكين ومستخدمي الخدمات الممولة: یحّسن معيشة الناس بصفة مباشرة -

 الضرائب والتحویالت المالية والمستفيدین منها؛

                  
ز    " بيئة األعمال" ما یختصر مصطلح البيئة المالئمة لألعمال بعبارة آثيرًا    16 شودة وتميي ة المن غير أن النعت استخدم هنا لبيان الغای

 .ج من حيث المفهومالنماذ
 :  أنظر  17

T. Beck, A. Demirguc-Kunt and R. Levine: SMEs, growth and poverty, Public Policy for the Private Sector, Note 
No. 268 (Washington, DC, World Bank, 2004). 

 آانت فيه مجموعة في الوقت الذيموم یمكن القول إنه من الناحية التطبيقية یوجد تداخل آبير بين هذین المفهومين، لكن على الع    18
) SIDA(العنصر األآثر تجسيدا لنهج مناخ االستثمار، آانت الوآالة السویدیة للتعاون اإلنمائي الدولي على األرجح البنك الدولي 

ویميل عدد من ).  الفقراءلصالح(أبرز عنصرین في نهج جعل األسواق تعمل على وجه االحتمال  GTZووآالة التنمية األلمانية 
 .الوآاالت من قبيل إدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، إلى اعتماد النهجين على حد سواء
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 یشجع الشرآات على االستثمار بإلغاء التكاليف الزائدة والمخاطر والعوائق التي تحول دون المنافسة؛ -
یشجع زیادة اإلنتاجية بإتاحة الفرص والحوافز أمام الشرآات لتتطور وتتكيف وتدخل تحسينات على طریقة  -

 عملها؛
 خول الشرآات إلى األسواق والخروج منها على نحو یساهم في تحقيق المزید من اإلنتاجية والنمو؛یيّسر د -
 یضاعف الحوافز المقدمة ألصحاب المنشآت بالغة الصغر لالنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم؛ -
 .امةیمكن أن یزید الموارد المتاحة للحكومات لتمویل الخدمات الع -
 : لمصدرا

World Bank: World Development Report 2005 (New York, World Bank/Oxford University Press, 2004), pp. 1-15. 

جميع إنشاء أسواق فعالة بالنسبة لتعلق بینهج متكامل " جعل األسواق تعمل لصالح الفقراء"نهج و .٤٨
 العوائق تخطيویهدف هذا النهج إلى  .نولكأصحاب المصلحة، بما في ذلك أصحاب العمل والعمال والمسته

وهو أیضا . مصلحةالب اصحأ  من التي تحول دون تلبية األسواق الحتياجات آلمواطن القصوروالتشوهات و
األشخاص الذین یوظفون اآلخرین :  أيمصلحة في السوقالب اصحمن أ ألنه یعنى باحتياجات آل يلونهج شم

وفي العدید من البلدان، .  وخدماتها منتجات المنشآتص الذین یستخدمونواألشخاص الذین یعملون لهم واألشخا
على األقل بالنسبة  ، األسواق بالمرة أحياناتعملالواقع ال في و. آثيرة عراقيل أصحاب المنشآتیواجه الكثير من 

لغة الصغر  بانشآت أصحاب الملصالحوفي العادة، ال تعمل أسواق االئتمان المنظم . فئات واسعة من السكانل
شتى یمكن تبریر  ألسباب -  تمتنع أوتردد أن المصارف وغيرها من المؤسسات المالية غالبا ما تبماوالصغيرة، 

 لألسواق غير ة أمرهم المحتملين، تارآائن إقراض هؤالء الزبعن -  اآلخر من البعضالبعض منها أآثر
  بعضفي ، بكل بساطة، لعدم عمل األسواق أخرىةحالتتمثل و.  من سلبياتیقترن بذلكالمنظمة مع آل ما 

 وبخاصة - األآبرأصحاب المنشآت الصغيرة وبعض المنشآت العدید من أسواق التصدیر التي قد تغلق في وجه 
تجاریة والتعریفية ال أو مختلف العوائق ثقيل بسبب عبء اإلجراءات البيروقراطية ال-في البلدان النامية 

 إما نحاز وقد ت"على قدم المساواة"بق إجراءات المشتریات والعطاءات الحكومية ، قد ال تطبالمثلو. المفروضة
 .ينينمعشخاص أل من المنشآت أو معينةبشكل مباشر أو غير مباشر ألشكال 

 ٣-٢اإلطار 
 ؟"جعل األسواق تعمل لصالح الفقراء" فيم يتمثل

 واتجلصالح الفقراء عن طریق تحسين الن النمو  وتيرةتسریعجعل األسواق تعمل لصالح الفقراء نهج یهدف إلى 
ویرآز هذا النهج على تغيير هيكل .  أو مستهلكينمستخدمين أو آأصحاب منشآتفي إطار دورهم  لفقراءتهم االتي 

سلوك القطاع هذا النهج ویعالج . النحو الذي یعود عليهم بالفائدةعلى األسواق وخصائصها لزیادة مشارآة الفقراء 
جعل األسواق تعمل لصالح "وهكذا، یستند نهج .  بدال من تقویضهاسواق نظم األثم مواطن قوةمن یعزز  الخاص و
ق لتلبية احتياجات الفقراء وآيفية دعم القطاع الخاص اسوإلى اآلراء الحدیثة المتعلقة بكيفية استخدام نظم األ" الفقراء

 .ير المستدامي التغتولد يةعن طریق آليات سوق
 :مستوحى من: المصدر

DFID: Making market systems work better for the poor (M4P) – An introduction to the concept, Discussion 
Paper prepared for the Asian Development Bank/DFID (United Kingdom) “learning event”, ADB 
Headquarters, Manila, Feb. 2005; 

 .http://www.markets4poor.org/m4p/index.htm   :تجارب المشاریع، انظرتلك المتعلقة ب ذلك  بما في،وللمزید من المعلومات

أیضا  المشاریع التجاریة فحسب بل  لناتجإتاحة فرص في السوقليس جعل األسواق تعمل من هدف الو .٤٩
 النامية تكافح بسبب فالعدید من المشاریع التجاریة في البلدان: عیرامشتلك العوامل اإلنتاج في ل جعلها تعمل

 في حالة اتمبيدالالوصول إلى عوامل اإلنتاج األساسية مثل األسمدة والبذور أو   سبلقلة األسواق أو ضعف
ظهر في وهكذا، .  بها أو قطع الغيار في حالة األنشطة الصناعيةوثوقاألنشطة الزراعية أو مصادر الطاقة الم

، ال سيما في سياق زیادة آت المنشنميةنصر رئيسي في تآع" جعل األسواق تعمل" نهج ظل هذه الظروف،
لى إ" جعل األسواق تعمل" أهمية نهج ستندوت. دخلفرص الفقراء وباقي الفئات المحرومة في العمالة وتوليد ال

 وخلق الثروات االبتكار زیادةأن األسواق تعمل آقاطرة لتعزیز المنافسة وتحسين االختيار ومفاده اعتقاد 
 أو وشأنهاترك ت  أن ینبغي األسواق أن- أدناه المبينة السوق إخفاقسباب أل -، إال أن هذا ال یعني )٤-٢ اإلطار(
 . البلدان ذات الدخل المنخفضواجههاالتي ت المتعددة لتحدیات اإلنمائيةل الدواء الشافيوفر  تهاأن

والواضح . جه أحسنویكمن التحدي، وهو تحد مزدوج، في جعل األسواق تعمل وفي جعلها تعمل على و .٥٠
 إتباعغير أن ما یجدر تأآيده هو ضرورة . فهما وجهان لعملة واحدة: أن هذین التحدیين مترابطان ترابطا وثيقا

 ویمكن . في نهایة المطافنهج متكامل وشمولي لزیادة إمكانية النهوض بالمنشآت المستدامة وتعزیز عملية النمو
مان بزیادة مبالغ األموال المتاحة ألصحاب المشاریع بالغة الصغر على سبيل المثال تحسين عمل أسواق االئت

وتحسين الوصول إلى االئتمان بتخفيض متطلبات من بينها متطلبات الضمانات التقليدیة، لكن سوق االئتمان لن 
یعمل آما ینبغي إال بوجود أصحاب منشآت مستعدین للمجازفة بتحمل الدیون ووجود ما یكفي من السيولة 
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ة إیجاد فرص في أوبالمثل، حتى إذا استطاعت منش. خدماتهم وألب على منتجات أصحاب المنشآت والط
 یمكنها، من دون قوة عمل ماهرة وذات آفاءة آافية، ناألسواق الخارجية ولم تعقها الحواجز التجاریة، فل

 النمو وليدلمنشآت ت انميةشمل تتولذلك . االرتقاء في سلسلة القيم واستغالل إمكانيات أسواق الصادرات
والمحافظة عليه عن طریق تحسينات في مناخ االستثمار، ثم استخدام هذا النمو لجعل األسواق تعمل لصالح 

 .جميع أصحاب المصلحة آي تصبح المنشآت مستدامة وتأتي باألرباح والوظائف الالئقة

 ٤-٢ اإلطار
 تحسن المعيشة وتحقق االستدامةأن ألسواق آيف يمكن ل

 االختيار  ثرواتخلق ال

 یتيح نظام السوق القائم على الدیمقراطية السياسية والقيم
 خير سبيل لضمان النمو االقتصادي  الواعيةالمجتمعية

وتتيح طبيعة نظام السوق الالمرآزیة . والرفاه للجميع
 بيئة قادرة على تحریك الدینامية قابلة للتغييروالعملية وال

، بمجرد نظام السوقيع یستطو.  للمنشأة الحرةالخالقة
ین من ماهرلللكنها مختلفة،  ، توليد فوائد مشترآةاعتماده،

 . عامة والعمال والمالكين والمجتمعأصحاب المشاریع

یتيح السوق للمستهلكين، في مجتمع شفاف ودیمقراطي،  
وفي . حریة اختيار أفضل طریقة لتحسين نوعية معيشتهم

المستدامة، أبرز حوار سياق مجلس األعمال العالمي للتنمية 
نوعية "ألصحاب المصلحة بهذا الشأن أن آل فرد ُیعّرف 

 .على طریقته ویحدد آيفية االرتقاء بها" المعيشة

 االبتكار  المنافسة

تتيح األسواق المنفتحة المنافسة التي تؤدي دورا ال غنى 
عنه في توجيه المشاریع صوب توفير السلع والخدمات 

حتاج دوائر األعمال تو.  المواردعلى نحو مجد من حيث
والمجتمع إلى المنافسة داخل السوق بغية فهم واختبار 
 .أفضل طریقة لتلبية احتياجات الناس بحلول أآثر استدامة

إذا أردنا تحقيق المزید من االستدامة على طریقة حياتنا، فال  
. بد لنا من إیجاد سبل جدیدة لتلبية احتياجاتنا وتطلعاتنا

یجاد طرق جدیدة للقيام بأشياء قدیمة وطرق جدیدة وعلينا إ
وتفتق األسواق القرائح بتشجيع اختبار . للقيام بأشياء جدیدة

 األفكار التي تلبي احتياجات الناس وتطلعاتهم على ومكافأة
 . وجهأأآف

  .C. Holliday and J. Pepper: Sustainability through the market: Seven keys to success (Geneva, WBCSD, 2001), p. 7  :المصدر
ویرآز النهج القائم على جعل األسواق تعمل لصالح الفقراء وإدخال تحسينات على مناخ االستثمار على  .٥١

وآثيرا ما تتمثل النقطة . إتاحة فرص متساویة وتعزیز األسواق المنفتحة والتنافسية والقائمة على القواعد
تنظيمي، وبخاصة اللوائح التي تزید تكلفة مزاولة األعمال أو تمارس تمييزا ما المرجعية األولى في اإلطار ال

ویمكن أن تكون حواجز ). أو فئات من أصحاب المشاریع التجاریة(ضد أنواع محددة من المشاریع التجاریة 
مثال جدد ال إذ یحتاج بعض أصحاب المشاریع -البلدان أفقر ال سيما في  -الدخول باهظة التكلفة بصفة خاصة 

وبمعظم المقایيس، عادة ما یواجه أصحاب .  قانونا إنشاء مشروع جدیدمإلى طلب عشرات التراخيص ليتسنى له
وفي المقابل تقل في البلدان األغنى عادة . ١٩المشاریع في أفریقيا عوائق في استحداث منشأة داخل القطاع المنظم

ثل أآثر تأثيرات حواجز الدخول وضوحا في إحباط وتتم. حواجز الدخول أمام أصحاب المشاریع المبتدئين
وفي بعض الحاالت یمكن أن .  المكتسبةمصالحاستحداث المنشآت وتشجيع عدم التنظيم وتغذیة المحسوبية وال

توجد أیضا حواجز خروج تفضي إلى النتائج السلبية ذاتها آما في حال المنشآت الكبيرة الفاشلة وغير التنافسية 
وإضافة إلى حواجز الدخول والخروج تتمثل . ال األعمال بسبب إجراءات إفالس غير فعالةالتي ال تترك مج

 .إحدى السمات السلبية بشكل خاص لبعض االقتصادات في حواجز المنافسة التي قد تتعدد أشكالها
 أو مشبوهة في مبهمةوتتسم بعض األسواق بعدم تساوي الفرص، فيقترن ذلك بمنح مزایا وأفضليات  .٥٢

وتستأثر بهذه الحظوة أحيانا المنشآت الحكومية وأحيانا أخرى . األحيان لمنشآت أو قطاعات معينةأغلب 
 مكتسبة آخرین، ویمكن أن تشمل المساعدات مصالحالمنشآت التابعة للنخبة الحاآمة أو أتباعها أو أصحاب 

تثبيت األسعار وفرص وحمایة األسواق والمعاملة التفضيلية في الوصول إلى االئتمان وضروبا شتى من 
 والتقليل من الحوافز "االرتشاء"ویؤدي ذلك إلى تشجيع ظاهرة .  المتطلبات القانونية والضریبيةالتملص من

وعادة ما تفضي هذه األسواق . للدخول إلى السوق، مما یشكل حاجزا أمام المنافسةاألخرى المتاحة للمنشآت 
زیادة األسعار وقلة (ى أقصى حد ضد الفقراء آمستهلكين المختلة إلى إضعاف حقوق الملكية والتمييز إل

وبعض الممارسات التي تشوه األسواق یمكن أن تكون ). قلة الفرص(وآعمال أو آأصحاب مشاریع ) االختيار
                  

 : انظر   19
World Bank: Investment Climate Surveys (http://www.worldbank.org); the World Economic Forum, Global 
Competitiveness Report (GCR) (http://www.weforum.org); and K. King and S. McGrath: Enterprise in Africa – 
Between poverty and growth (London, Intermediate Technology Publications, 1999). 
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في واقع األمر لزیادة الفرص المتاحة للمنشآت بعضها یصمم قد ماآرة آتقييد المعلومات لعرقلة المنافسة، و
آثيرا ما یوجه هذا االنتقاد إلى بعض برامج (  المنتج لكنه یفضي في نهایة المطاف إلى العكس االستثمارحفز و

 -ه األسواق تزید فعليا تكاليف الصفقات شّووالكثير من الممارسات التي ت). االئتمان الزراعي المدعوم مثال
الحال حيثما آانت القواعد واللوائح  التي تزداد بطبيعة -ن ورداءة المعلومات يالتكاليف المتصلة بانعدام اليق

 .تعسفية أو غير فعالة

 ٥-٢اإلطار 
 االئتمان والهواتف النقالة وجعل األسواق تعمل لصالح الفقراء

مشروعا مشترآا بين مؤسسة غرامين ، ٢٠٠٣، الذي استهل في MTN villagePhone Ugandaیمثل مشروع 
وهذا المشروع هو أول تطبيق لبرنامج الهاتف . لى في أوغندا شرآة االتصاالت األووهي، MTNوشرآة ) بنغالدیش(

ویقوم المشروع على نموذج أعمال یتيح . القروي الذي نجحت في تنفيذه مؤسسة غرامين لالتصاالت خارج بنغالدیش
 .ألفقر الفقراء الوصول إلى خدمات اتصاالت قيمة

ح الشرآة لألفراد في المناطق الریفية الفقيرة  الصغر، تتيبالغوفي إطار الشراآة مع مؤسسات محلية للتمویل 
 على أسعار مكالمات MTN، بالتفاوض مع شرآة لونوتمكن هؤالء المشغ. فرصا ليصبحوا مشغلين للهاتف القروي

خاصة من تقدیم خدمات في تناول زبائنهم تغنيهم عن قطع مسافات آبيرة نحو المدن التي تتوفر فيها خدمات الهاتف 
خدم المشغلون القروض بالغة الصغر لشراء تجهيزات الهاتف التي تمكنهم من بيع خدمات الهاتف النقال ویست. العادیة

 .  إال باستعمال هوائي مضخمMTNفي مناطق تفتقر في الغالب إلى الكهرباء وال یمكن فيها الوصول إلى شبكة 
أآبر من أسعار السلع التي  الریفيون، بوصولهم إلى الهواتف، أرباحا ىویجني أصحاب المشاریع الصغر

وتبين الدراسات أن االتصال دون . ینتجونها، ویزیدون إنتاجيتهم ویوفرون الوقت ومصروفات السفر لتبليغ الرسائل
وتقوم هذه المنشأة المربحة مثال على .  إلى الهواتف القرویة یمكن أن یكلف ثمانية أضعاف تكلفة مكالمة هاتفيةاللجوء

وتبين آيف یمكن أن .  الصغر والقطاع الخاصبالغء من المنظمات غير الحكومية والتمویل تحالف ناجح بين شرآا
 .آات الناجحة إلى فوائد اقتصادیة واجتماعية حقيقية لجميع األطراف المعنيةاتفضي الشر

 .IFC: Making a difference (Washington, DC, IFC, 2006), pp. 8–9   :المصدر

 أوجه إخفاق السوق
. قتصر جعل المنشآت تعمل لصالح الفقراء وتحسين مناخ االستثمار ببساطة على تحریر قوة السوقال ی .٥٣

ة وأنه ال یمكن دائما ترك األسواق تضطلع ؤفهو نهج یسلم بأن األسواق الفعالة تحتاج إلى مؤسسات آف
ع فئات عامة وعندما یحدث ذلك، یقال إن السوق قد أخفق، وتوجد أرب. ٢٠بتخصيص الموارد على نحو مجد

وهذه الفئات . وفي آل حالة تؤدي الحكومات دورا في ضمان عمل األسواق على نحو أفضل. إلخفاق السوق
لتعسف في استخدام سلطة السوق؛ العوامل الخارجية اإلیجابية والسلبية؛ عدم االخدمات العامة؛ : األربع هي

 یمكن أن یستهلكها أي فرد في المجتمع أو ال أحد ویشار بالخدمات العامة إلى األشياء التي. تناظر المعلومات
غير القابلة غير المنافسة ووغير القابلة لالستبعاد  وهو ما یسميه علماء االقتصاد األسواق -على اإلطالق 

وتشمل أمثلة .  آالدفاع الوطني الذي عادة ما توفره الحكومة وتدفع تكاليفه من الضریبة اإلجباریة-لرفض ل
والهواء النقي وغير ذلك من السلع )  وغير ذلك من الحقوقبما في ذلك نظام حقوق الملكية(قانون أخرى إنفاذ ال

ة فعالي دولة قادرة على توفير الخدمات العامة بكفاءة، بما في ذلك بصورة فعالة المنشآت نميةتطلب تتو. البيئية
سلطة السوق عن حاالت یؤثر فيها بائع أو وینتج التعسف في استخدام . النظم القضائية والدفاع واألمن الوطنيين

شار أو عدد صغير من الباعة أو المشترین تأثيرا آبيرا على األسعار أو الناتج، وعادة ما یعالج األمر بواسطة 
وأوجه إخفاق السوق الناتجة عن عوامل خارجية أو معلومات غير ). حتكاراال مكافحةأو (سياسة منافسة 

 . في نقاش یتعلق بالنهوض بالمنشآت المستدامةمتناظرة تكتسي أهمية خاصة
التكاليف أو الفوائد الناتجة عن نشاط اقتصادي : والعوامل الخارجية هي اآلثار الجانبية االقتصادیة أي .٥٤

ویمكن أن . یمس طرفا عدا األشخاص المشارآين في النشاط االقتصادي، لكنها ال تنعكس بالكامل في األسعار
وفي حال العوامل الخارجية اإلیجابية، ال یستوعب .  سلبية إیجابية أو أشكاًال إما أشكاًالتتخذ العوامل الخارجية

مشغل من القطاع الخاص الفوائد التي یجنيها المجتمع بالكامل بحيث ال یوفر السوق إال القليل من السلعة أو 
 آالوقایة من -ية ولصحية األوتشمل األمثلة التعليم األساسي والبعض من أنواع البحث والرعایة ال. الخدمة

وعادة ما تعالج أوجه إخفاق السوق هذه بالتدخالت العامة أو تقدیم المساعدات العامة إلى  -األمراض المعدیة 
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T. Altenburg and C. von Drachenfels: “The ‘new minimalist approach’ to private sector development – A critical 
assessment”, in Development Policy Review, Vol. 24(4), Blackwell Publishing/Overseas Development Institute, 
July 2006, pp. 387–411. 
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القطاع الخاص أو بتدخل مشترك بين القطاعين العام والخاص آما في حال تنافس منشآت خاصة على توفير 
  .أجزاء مختارة من خدمة تدعمها الحكومة

جانبا بالغ ) . الخ،الطرق والكهرباء والموانئ والمياه وتصریف النفایات(وتمثل البنية األساسية المادیة  .٥٥
األهمية من مناخ االستثمار آثيرا ما یتسم بإخفاق السوق ویخضع لعوامل خارجية جد إیجابية، ویزداد بشأنه 

لمنشآت التي تصل إلى شبكة نقل فعالة وبصفة عامة، یكون أداء ا. التعاون بين القطاعين العام والخاص
إذ تستثمر أآثر . وإمدادات طاقة موثوق بها وخدمات اتصال حدیثة أحسن من أداء الشرآات التي تفتقر إلى ذلك

البلدان في مجال البنية األساسية أفقر ومن غير المفاجئ أن تواجه . وعادة ما تكون استثماراتها أآثر إنتاجية
 عادة ما تعتبر القيود المتعلقة ى تواجهه البلدان األغنى، آما یتضح أن الشرآات الكبرمماقيودا أآثر وأآبر 

 قيودا أشد صرامة على نمو المشاریع مما تعتبره - ال سيما إمدادات الكهرباء الموثوق بها -بالبنية األساسية 
 . ٢١الصغرىالمنشآت 

بطبيعة الحال مسألة تمویل ما یعتبر في آثير ومن العوامل الحاسمة في توفير وصيانة جل البنية األساسية  .٥٦
أو على األقل أنشطة السوق التي تعطي القدرة على التعسف في استخدام " االحتكارات الطبيعية"من األحيان 
وفي هذه الحاالت، تكمن المشكلة األساسية في توفير البنية األساسية في خوف . سلطة السوق

إذ تقل البدائل (لشرآات سلطتها في السوق لإلفراط في األسعار من جهة المستعملين من أن تستخدم ا /الزبائن
 من ، التي تدرك أن استثماراتها یرجح أال تثمر،خوف الشرآاتت، وفي )األخرى المتاحة للمستهلك، إن وجدت

اق ویؤول األمر في هذه الحالة إلى إخف. أن تستخدم الحكومات سلطتها التنظيمية لمنعها من تغطية تكاليفها
إلدخال سببًا غير أن فوائد البنية األساسية الجيدة آبيرة، ویشكل مناخ االستثمار الجيد في اآلن ذاته . السوق

وتملك الحكومات خيارات سياسية شتى في . ٢٢تحسينات على البنية األساسية ونتيجة للبنية األساسية الحسنة
 التي اللوائحویتطلب آثير من هذه الخيارات موازنة السعي إلى معالجة أوجه إخفاق السوق في البنية األساسية، 
وهذا األمر مهم لجعل األسواق تعمل فيما یتصل . تقيد سلطة السوق دون إضعاف حقوق الملكية أآثر مما یلزم

بتوفير وحده بالمنشآت الكبيرة ومقدمي البنية األساسية على نطاق صغير، وآذلك في حال اضطالع القطاع العام 
 .اسيةالبنية األس

وتشير العوامل الخارجية السلبية إلى التكاليف التي یتكلفها المجتمع والتي ال یدفعها منتجو القطاع  .٥٧
في إلى اإلفراط  األسواق تميلو. الخاص، وتشمل األمثلة التلوث واألضرار البيئية واألخطار على الصحة العامة

 إن لزم حظر النشاط،ترد بسن لوائح تشمل  العادة فيإنتاج هذه العوامل الخارجية السلبية مما یجعل الحكومات 
وهذه السياسات یمكن أحيانا أن تنشئ حوافز أو فرصا تمكن األسواق الجدیدة أو . عليهاألمر أو فرض ضریبة 

ة لدعم ضریبيوتشمل طرق تشجيع هذا النهج تقدیم المساعدات أو الحوافز ال. األنشطة االقتصادیة من النمو
 الوقود أو استثمارات مسؤولة اجتماعيا أو لوائح تحظر أنشطة اقتصادیة تصدة في استخداممقاستحداث سيارات 

التي تنشأ عنها عوامل خارجية خاصة آما في االقتصادیة معينة أو تقيدها أو تضع معایير بشأن تلك األنشطة 
 .حال المعایير المتصلة بإعالنات التبغ

فتشجيع المنشآت المستدامة یشمل . ق عدم تناظر المعلومات الفئة األخيرة من فئات إخفاق السوتناولوت .٥٨
غير أن هذا الوجه من أوجه إخفاق السوق أآثر دهاء ویشير أساسا إلى . أیضا الحد من عدم تناظر المعلومات

ومن . الحالة الشائعة التي یكون فيها أحد األطراف المشارآة في صفقة تجاریة أآثر اطالعا من الطرف اآلخر
ن هذا العامل قد یكون إلى حد ما مصدر ميزة تنافسية، لكن أوجه عدم التناظر في المعلومات یمكن من الواضح أ

وتتعدد أمثلة ذلك آقيام . جهة أخرى أن تمنح الناس حوافز غير متكافئة وأن تفضي إلى أوجه قصور آبيرة
ومن ثم اللجوء إلى (ا لقاءها حكومات ببيع تراخيص هواتف نقالة دون معرفة ما باستطاعة المشترین أن یدفعو

ومن ثم استخدام الضمانات أو الضغط (مدى قدرة المقترض على التسدید ب؛ وعدم معرفة المقرضين )المزادات
؛ ومعرفة بائعي سيارة مستعملة لنوعية السيارة )الجماعي القائم على التضامن فيما یتصل بالقروض الجماعية

عن وترد أمثلة أخرى ).  السياراتلميكانيكياستخدام التقييمات المستقلة ومن ثم (أآثر من المشترین المحتملين 
 الذي یجسد مختلف المفاهيم باالعتماد على أسواق ،٦-٢لتحدیات الناشئة عن عدم تناظر المعلومات في اإلطار ا

 األسواق رغم أن التحدیات ومفاهيم مختلفة یمكن أن تطبق بالمثل على الكثير من القطاعات وأنواع(التأمين 
ومن الواضح أن من مصلحة الحكومات الحد من عدم تناظر المعلومات لتحسين عمل السوق وتشجيع ). األخرى

ضمان شفافية المعلومات في المشتریات وضمان إتاحة المعلومات مثًال المنشآت المستدامة بأساليب من بينها 

                  
 :   أنظر  21

G. Batra et al.: Investment climate around the world – Voices of the firms from the world business environment 
survey (Washington, DC, World Bank, 2003). 

 ).٢٠٠٣ نيویورك، األونكتاد، /جنيف ( أدلة جدیدة من بلدان مختارة– األداء شروطاالستثمار األجنبي المباشر و:  األونكتاد   22
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من األمثل مستوى الوضع سياسات تكفل ، من خالل المتعلقة بالوصول إلى االئتمان في الوقت المناسب
 والمساعدة على نشر المعلومات المتعلقة بفرص السوق ووضع معایير تجاریة ،االستثمار في التعليم والمهارات

 .وما إلى ذلك ،واحترامها

 ٦-٢اإلطار 
 الشرآات األم والوآالء واالنتقاء السلبي والخطر المعنوي

 في النمو أن یسهم نظام تأمين فعال من شأن و،مخاطر في األعمال التجاریةیشكل التأمين وسيلة مهمة للحد من ال
 وتمكين الناس من اختيار المخاطر التي یقدمون عليها وتلك تنظيم المشاریعاالقتصادي بتشجيع المجازفة في مجال 

 ال سيما في البلدان -ق  أو ال تعمل على اإلطال-لكن أسواق التأمين الخاصة غالبا ما تعمل بشكل سيء . التي یتقونها
 .الفقيرة

شخصا آخر ) الشرآة األم(وبدایة، تتسم أسواق التأمين بارتفاع بالغ في تكاليف الوآالة عندما یوظف شخص 
ویرید أصحاب شرآات التأمين أن یقوم . إلنجاز مهمة وتتعارض مصالح الوآيل مع مصالح الشرآة األم) الوآيل(

دارة الشرآة على نحو یزید قيمتها المقيسة بقيمة األسهم أو األرباح إلى أقصى حد، لكن بإ)  التأمينءأو وآال(المدیرون 
المدیرین قد یسعون إلى تحقيق أهداف أخرى مثل الزیادة في عدد الزبائن أو بوليصات التأمين العامة إلى أقصى حد 

 .بصرف النظر عن تأثيرات ذلك على قيمة أو ربحية أصحاب األسهم
ل تخفيض تكاليف الوآاالت في وضع قواعد وإجراءات صارمة أو قيام الشرآة األم بمراقبة عمل ویتمثل أحد سب

 وذلك مثال بدفع ،الوآيل عن آثب، لكن أنجع طریقة ربما تتمثل في جعل مصالح الوآيل تماثل مصالح الشرآة األم
استدامة المشروع آكل، آيما بالحصص أو وسائل أخرى تتصل ب) الموظفين /أي المدیرین(جزء من أجور الوآالء 

 . یجد الوآالء حافزا قویا للعمل لمصلحة الشرآة األم بزیادة القيمة إلى أقصى حد
. بيد أن التحدیات المتصلة بتشغيل أسواق التأمين تكمن أیضا في العالقة بين شرآة التأمين وعمالئها أو زبائنها

وال یكون التأمين مربحا في العادة . مين ینجم عنها انتقاء سلبيوالمعلومات غير المتناظرة مشكلة شائعة في أسواق التأ
 أن ، في أفضل الحاالت،ویفترض. أآثر اّطالعا من البائع على احتمال مطالبتهم بتعویضأساسًا عندما یكون المشترون 

.  من الناسة من ضمن الفئة المؤّمنعشوائيًاتحدد أقساط التأمين وفقا لمتوسط احتمال المطالبة لدى شخص ینتقى 
، یبادرون  األشخاص الذین یدرآون أن احتمال طلبهم تعویضا أعلى من متوسط الفئةفإنوعندما یحدث انتقاء سلبي، 

 شراء التأمين بينما قد یرى أولئك الذین یكون احتمال طلبهم تعویضا دون المتوسط أن األمر مكلف أآثر من إلى
 ألن  الفعليةلمحددة وفقا لمتوسط االحتمال آافية لتغطية طلبات التعویضوفي هذه الحالة، ال تكون األقساط ا. الالزم

ویرجح أن تتفاقم المشكلة بتحدید .  متوسط احتماالت المطالبة سيزدادًاعدد العمالء الذین یفوق احتمال طلبهم تعویض
 ألغراض من بينها تأمين - غير أن أحد أساليب الحد من االنتقاء السلبي یتمثل في جعل شراء التأمين. أسعار األقساط

 إجباریا بحيث ال یترك خيار عدم الشراء للذین یعتبرون أسعار التأمين المحددة وفقا لمتوسط -األماآن التجاریة 
 . االحتمال غير جذابة
فبصرف النظر عن مشكلتي نظریة الشرآة األم والوآيل واالنتقاء السلبي، .  مشكلة الخطر المعنويوتوجد أخيرًا

 شرآة التأمين قد تتلقى أن یجازف المؤّمنون أآثر من غير المؤّمنين لعلمهم بأنهم یتمتعون بالحمایة، بحيث حتملمن الم
 . وهذه هي مشكلة الخطر المعنوي.  أآثر مما تفاوضت عليهمطالبات بالتعویض

 المانحينو الحكومة  المنشآت بدعم منتنمية
ت أو القطاع الخاص بواسطة قنوات متعددة وبأساليب  المنشآنميةتدعم الحكومات والجهات المانحة ت .٥٩

 نهج إتباع المنشآت أدى إلى نميةورغم أن هذا الفصل وصف تطورا في النُُّهج المتبعة في ت. ٢٣آثيرةمختلفة 
 ال یعني ذلك بأن التدخالت ،یرآز على جعل األسواق تعمل لصالح الفقراء وعلى النهوض بمناخ االستثمار

.  أو أهمية أو حتى أقل شيوعاصحةى تقدیم خدمات مالية أو غير مالية مثال تدخالت أقل األخرى القائمة عل
 إتباع وأهميةفتطور التفكير والممارسات یبرز بعكس ذلك أوجه التكامل بين مختلف النهج أو قيمتها التراآمية 

 معظم الحكومات والجهات وبما أن. نهج شاملة متكاملة، ال سيما عندما یتمثل الرهان في بلوغ أهداف متعددة
إلى بلوغ الهدفين الكبيرین والواسعين المتمثلين في الحد من الفقر والتنمية العادلة، فإن أیضًا المانحة تسعى 

 المشاریع وتطویر السوق تستهدف فئات معينة تعتبر حفز تنظيم المنشآت الرامية إلى تنميةالعدید من مبادرات 
ویمكن أن تتمثل هذه الفئات . ت خاصة فيما یتعلق بالمشارآة في االقتصادمحرومة نوعا ما أو تواجه صعوبا

المستهدفة في فقراء األریاف أو النساء أو الشباب أو مجموعة اثنية معينة أو فئة مهنية أو قطاع من القطاعات 
 ). ة بذلك الحجج المؤیدة لدعم صاحبات المشاریع الصغرى وبالغة الصغر والفوائد المتصل٧-٢یبين اإلطار (

                  
 :  انظر   23

A.O. Miehlbradt and M. McVay with J. Tanburn: The 2006 reader – Implementing sustainable private sector 
development – Striving for tangible results for the poor (Turin, ITC/ILO, 2006) 

 لإلطالع على العدید من األمثلة العملية القائمة على المشاریع؛
and OECD: Promoting private investment for development – The role of ODA (Paris, OECD, 2006) 

 . لإلطالع على مناقشة أآثر ترآيزًا على السياسة العامة



 النهج الناشئة والمعاصرة إزاء تنمية المنشآت

 29 

 التحدیات المالزمة المنشآت على اعتبارات التكافؤ، ویتمثل أحد تنميةوتقوم العدید من مبادرات ومشاریع  .٦٠
 بتوجيه الدعم إلى فئة دون أخرى، ومن ثم إعطاء الجهة تشویههاهذه النهج في الحد من تحریف النتائج أو ل

ُبّن یطبق التجارة من مصدري الدر حة الدعم إلى مّصفعندما تقدم جهة مان. المستفيدة من الدعم ميزة تنافسية
في إطار ُبّن الالعادلة في البلد ألف، فإن ذلك ینشئ بطبيعة األمور ما قد یعتبر منافسة غير عادلة مع مصدري 

 آالریفيات من غير -وبالمثل، فإن تشجيع منح االئتمان لفئات محرومة معينة . التجارة العادلة في البلد باء
 قد ال یفضي بالضرورة إلى أفضل النتائج االقتصادیة بسبب انخفاض مستویات التكنولوجيا - األرض مالكات

 وارتفاع مستویات المنافسة التي آثيرا ما تتسم بها األنشطة وضيق الهوامشوقلة تنوع األنشطة االقتصادیة 
 وتعطي هذه التحدیات مزیدا من . الم سواء آانت مستفيدة من االئتمان أ،االقتصادیة لهذه الفئات المحرومة

 المنشآت في البلدان الفقيرة آثيرا نمية المنشآت وتبين أیضا أن نجاح تنميةاألهمية لفوائد اتباع نهج متكاملة في ت
ویكمن التحدي في . ٢٤اإلنصافما یعتمد ال على حجج الفعالية أو الجدوى فحسب بل أیضا على اعتبارات 

اق منصفة لكنها دینامية، یمكنها أن تؤدي إلى تنوع االقتصاد وزیادة اإلنتاجية المساعدة على تعزیز إنشاء أسو
 .ومن ثم إلى النمو االقتصادي والتنمية

 ٧-٢اإلطار 
 دعم صاحبات المشاريع الصغيرة وبالغة الصغر

ل تمثل النساء في مجتمعات آثيرة فئات محرومة عندما یتعلق األمر باستحداث منشآتهن وتسييرها، لذا تعم
 المشاریع النسائية آوسيلة لمعالجة أوجه انعدام المساواة بين تنظيمالحكومات والجهات المانحة غالبا على تشجيع 

وتشمل العوائق التي تعترض صاحبات المشاریع . الجنسين سواء آانت قصيرة المدى أو طویلة المدى أو بين األجيال
 :عادة ما یلي

يمن الرجال على السوق ویتحكمون في الموارد االقتصادیة وتضطلع النساء ترتيب األدوار في المجتمع بحيث یه -
 ؛بالعمل المنزلي غير مدفوع األجر

 ؛العادات التي تحول دون مزاولة النساء أنشطة اقتصادیة معينة -
 ؛ بسبب الحمل وتربية األطفال واألعمال المنزليةخاصة بالمنشآتضيق الوقت المتاح لمزاولة أنشطة  -
ف القواعد التقليدیة أو القانونية المتعلقة بحقوق الملكية وحقوق التصرف في الملكية مما قد یفضي إلى نتائج اختال -

 ؛من بينها تقييد وصول النساء إلى التمویل
 .هياآل السلطة داخل األسر التي تخول الرجال التحكم في الموارد المالية وصنع القرار -

 المشاریع واالئتمان وبرامج تنميةنساء على نحو یكفل وصولهن إلى خدمات لذلك توجد برامج محددة تستهدف ال
آضمان حق النساء في حيازة ممتلكات بين الجنسين لمساواة ا اإلصالحات المتعلقة بالبيئة السياسية ضميناالدخار، وت
 من البرامج المكرسة لدعم وتدعم معظم الجهات المانحة هذه المبادرات، وتنفذ منظمة العمل الدولية عددا. أو وراثتها

، المنفذ تنمية روح المبادرة لدى المرأة والمساواة بين الجنسين المشاریع النسائية والمساواة بين الجنسين آبرنامج تنظيم
 بما في ذلك جمهوریة الو الدیمقراطية الشعبية حيث أبلغ عن إحراز تقدم خاص، وحيث ،حاليا في عدد من البلدان

التي وضعتها وحدة تنمية المنشآت و الخاصة بصاحبات المشاریع ،"امض قدما"وات التدریب تستخدم مجموعة أد
 .)منظمة العمل الدولية(لبرنامج تعزیز العمالة التابعة الصغيرة، 

وتوجد أدلة وافرة تبين أن النساء في البلدان النامية حيثما حظين بالدعم في استحداث منشآتهن الصغيرة وبالغة 
من " أفضل"عادة ما تكون النساء زبونات ( في ذلك فكانت منشآتهن معمرة وآان سجلُّها االئتماني سليما  نجحن،الصغر

إلعادة استثمار إیرادات المنشأة في رفاه ) من الرجال(، وُآّن أآثر استعدادا ) الصغربالغالرجال فيما یتعلق باالئتمان 
 الحد من أوجه انعدام المساواة القائمة على نوع الجنس إلى وبإیجاز یمكن أن یؤدي. أطفالهن ونمائهم في المستقبل

 :انظر مثال. توسيع الفرص االقتصادیة والنهوض بالتنمية المستدامة
P. Richardson et al.: The challenges of growing small businesses: Insights from women 
entrepreneurs in Africa, SEED Working Paper No. 47 (Geneva, ILO, 2005) 

 : وفي سياق البلدان الصناعية أنظر
OECD: Women entrepreneurs in SMEs: Realising the benefits of globalization and the 
knowledge-based economy (Paris, OECD, 2001). 

ترآيزا خاصا على ، اإلنصافوترآز الجهات المانحة والحكومات، في سعيها إلى بلوغ أهداف الفعالية و .٦١
ة ابتكاری أنشطة ناجحة و عن بعض األمثلة٨-٢یقدم اإلطار  (٢٥ المنشآت الصغيرة وبالغة الصغرتنميةدعم 

وتؤدي المنشآت الصغيرة دورا مرآزیا في ).  المنشآت الصغيرةنميةقامت بها منظمة العمل الدولية في مجال ت
                  

 :   أنظر 24
OECD: Effective policies for small business: A guide for the policy review process and strategic plans for micro, 
small and medium enterprise development (Paris, OECD/UNIDO, 2004). 

 :   أنظر  25
J. Tendler: “Small firms, the informal sector and the devil’s deal”, in Bulletin, Institute for Development Studies, 
University of Sussex, Vol. 33, No. 3, Summer, July 2002. 
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من المنشآت الكبيرة ال من حيث بالضرورة ذاتها أحسن النمو االقتصادي والحد من الفقر لكنها ليست في حد 
الوظائف في المنشآت الصغيرة أقل إنتاجية وأجرا "وثمة ما یدل مثال على أن . ٢٦اإلنصافالفعالية وال من حيث 
 تتعلق بالعمال من التحقق من سمات ملحوظة، حتى بعد ىمن الوظائف في المنشآت الكبر...  وأمانا في المتوسط

نسبة آبيرة من القوة العاملة في اقتصادات آثيرة تعمل "، مما یعني أن ٢٧"عليم ونوع الجنس والعمرقبيل الت
إال أن المبرر األساسي، ولعله األهم . ٢٨" وحقوق أقل في مؤسسات صغيرة ذات إنتاجية منخفضةدنىبأجور أ

بأآبر حصة عمليًا البلدان  جميع الصغر هو أن هذه المنشآت تضطلع في بالغة المنشآت الصغيرة وتنميةلدعم 
إذ یتمثل مبرر دعم . غير أن المسألة ال تقتصر على الحجم الكلي. على اإلطالق من النشاط االقتصادي والعمالة

المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر أیضا في دیناميتها وقدرتها على التجدید والمنافسة ودورها اإلجمالي في تعزیز 
 .التقدم االقتصادي

 ٨-٢اإلطار 
 ٢٩ المنشآت الصغيرةتنميةالتجارب الناجحة لمنظمة العمل الدولية في مجال 

مشروع منظمة العمل الدولية المتعلق بوسائط اإلعالم المعنية بالمنشآت الصغيرة في أفریقيا مّكن الفقراء في 
وعلى الصعيد . الصغيرةأوغندا من الدفاع عن مصالحهم التجاریة بدعم البرامج اإلذاعية التجاریة المتعلقة بالمنشآت 

إذاعة المنشآت الصغيرة وتبلغ نسبة المستمعين في برامج  في المائة من مستمعي اإلذاعة بانتظام ٧٥ یتابع ،الوطني
ة وروابط وتقدم البرامج معلومات قيّم.  نصفهم من الرجال والنصف اآلخر من النساء، في المائة٦٥أفقر الفئات 

لبية المستمعين إن البرامج تعود بفائدة آبيرة أو بشيء من الفائدة على مشاریعهم، ویقول أغ. بالسوق وخدمات دعایة
 .ویقول ثلثهم إنهم وّسعوا مشاریعهم نتيجة لتطبيق ما تعلموه من اإلذاعة

 :المصدر
A.O. Miehlbradt and M. McVay with J. Tanburn: The 2005 reader – From BDS to making markets work for 
the poor (Turin, ITC/ILO, 2005), p. 4. 

 مبادرة موجهة إلى السوق اتخذتها منظمة العمل الدولية لتعزیز خلق فرص أعمال جدیدة Redtursومبادرة 
وترآز المبادرة على شبكة . للمجتمعات الریفية واألصلية في أمریكا الالتينية بهدف النهوض بظروف معيشتها وعملها

التوافق "لمجتمعات واالتحادات العاملة على دعم التنمية السياحية المستدامة والسعي إلى تحقيق من احقيقية وافتراضية 
واتسعت المبادرة وباتت ". بين أهداف الفعالية االقتصادیة وأهداف الهویة الثقافية والمحافظة على الموارد الطبيعية

 وتشمل الوسائل األساسية المستحدثة إنشاء موقع  بلدا،١٢ على وجهة سياحية مجتمعية فيما یزید ٢٠٠تغطي أآثر من 
ومّكنت المبادرة من . على الشبكة بهدف تسویق الوجهات، ووضع دليل لبناء القدرات في مجال السياحة المجتمعية

 .تحسين توجيه المجتمعات المحلية في مجال المشاریع وتوسيع فرص السوق المتاحة لها
 .org.redturs.www://http: المصدر

 التابع لمنظمة تورینو،/ برنامج تعزیز العمالة من خالل تنمية المنشآت الصغيرة/ ووضع مرآز التجارة الدولية
نمية من األدوات والدورات التدریبية تغطي طائفة متنوعة من المسائل المتعلقة بتجدًا العمل الدولية مجموعة ناجحة 

 تتعلق -وتهدف حزمة تدریبية . لتلبية االحتياجات الخاصةبسرعة  جميع مكونات المجموعة تكييفویمكن المنشآت، 
 إلى تحسين مهارات المشارآين في مجال تحليل وتصميم وتنفيذ برامج - المنشآت الصغيرة نميةبإنشاء بيئة مالئمة لت

ذه المجموعة إقباال ونجاحا خاصا سواء آبرنامج إلصالح وتحسين بيئة األعمال الخاصة بالمنشآت الصغيرة، والقت ه
مقّدم على مدى أسبوعين في تورینو أو آنموذج تدریب مخصص وأآثر إیجازا قّدم في عين المكان في عدد من البلدان 

 .التي تنفذ أنشطة إصالح
 .org.itcilo.www://http: المصدر

 بدعم تقني من "وتحسنهمشروعك آيف تبدأ ب"وزارة العمل والضمان االجتماعي برنامج  تنفذ ،وفي الصين
وتشمل أهداف . منظمة العمل الدولية وإسهامات مالية من وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة وحكومة اليابان

مج وطني متعدد العناصر المشروع في الصين تعزیز قدرات وزارة العمل والضمان االجتماعي على تنفيذ برنا
.  المشاریعاستهاللللنهوض بالعمالة فيما یتعلق بتدریب العمال المفصولين والنازحين من األریاف إلى المدن على 

 وأدخلت ؛ الصغر والدعم السياسيبالغویشمل البرنامج تدریبا مهنيا وصقال للمهارات الوظيفية وتوفير االئتمان 
 بة ـها بالنســاریع وإدارتـ المشهاللـباستعلق ـدة تتــب موحـوعات تدریـروع آمجمـة للمشيـوعات التدریبـالوزارة المجم

 

                  
 .T. Beck, A. Demirguc-Kunt and R. Levine: SMEs, growth and poverty, op. cit:     أنظر  26
 .G. Reinecke: Small enterprises, big challenges, op. cit:      أنظر 27
 :    أنظر 28

ILO: World Employment Report 2004–05 – Employment, productivity and poverty reduction (Geneva, ILO, 
2005), p. 230. 

دو   : انظر أیضًا    29 صغيرة           لي،مكتب العمل ال شآت ال ة المن ة من خالل تنمي ز العمال امج المرآزي لتعزی يم البرن امج   ، تقي ة البرن لجن
  و؛GB.288/PFA/11، الوثيقة ٢٠٠٣نوفمبر  /، تشرین الثاني٢٨٨الدورة  ،دارةاإلمجلس والميزانية واإلدارة، 

P. Vandenberg: Poverty reduction through small enterprises – Emerging consensus, unresolved issues and ILO 
activities, SEED Working Paper No. 75 (Geneva, ILO, 2006). 
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وتطور عنصر التدریب في البرنامج الوطني للنهوض بالعمالة . ضمن الفئة المستهدفةحتملين ألصحاب المشاریع الم
 ٢٠٠٥ رجل وامرأة في عام ٢٧٠٠٠٠ علىوأصبح أآبر برنامج وطني تابع للمشروع في العالم، بتدریب ما یزید 

 ١٫٧دربين أنشأوا مشاریعهم ووفروا ت في المائة من مجموع الم٣٩ویفيد تقييم أجرته منظمة العمل الدولية بأن . وحده
 .وظيفة جدیدة في المتوسط، أي ما یعادل نصف مليون من فرص العمالة الجدیدة

 .http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/japanmb/siyb.htm    و؛وثائق منظمة العمل الدولية : المصدر

وفي بلدان آثيرة، یمكن أن تهيمن الشرآات الكبيرة حسنة الترابط على األسواق وأن تتمتع بحمایة  .٦٢
الحكومة وتتقي المنافسة، آما یمكن أن تشتغل على مستویات دون المثلى من حيث الناتج وتوليد الدخل 

 تكبح الشرآات الصغيرة وتكافح لتحدي - تتسم بعدم تكافؤ الفرص -ي بيئة من هذا القبيل وف. واإلنتاجية
الشرآات الموجودة، بينما تواصل تلك الشرآات الموجودة ذات األداء المنخفض العمل على حساب الشرآات 

ن المشاریع تنشأ وعندما تعمل األسواق بصفة معقولة، توجد عبارة مجازیة شائعة معناها أ. الجدیدة واألفضل
والمنشآت التي تنمو وتصبح منشآت أآبر عادة ما تزید "). التدمير الخّالق("فإما أن تنمو وإما أن تموت 

إنتاجيتها وتولد دخال أآبر ألصحابها وأجورا أعلى لعمالها، حتى بات التقدم االقتصادي مرتبطا بنمو المنشآت 
رآات على صغر حجمها ليس الغرض من سياسات مكافأة الش"لكن البعض یرى أن . ٣٠متوسطة الحجم

فإنشاء بيئة فعالة للشرآات معناه إنشاء بيئة یمكن أن . متوسطةالومخططات الدعم المتعلقة بالمنشآت الصغيرة و
تظهر فيها شرآات جدیدة وأن تتعاقد فيها الشرآات الموجودة وتعمل مع بعضها بعضا وفقا لمتطلبات 

 .٣١"القطاع
المنشآت تقليدیا على المساعدة التقنية والتمویل على مستوى المشاریع، لكن بالتشدید  تنميةورآزت نهج  .٦٣

على جعل األسواق تعمل وإدخال إصالحات على مناخ االستثمار، ازداد الترآيز على سياسات وحوارات أوسع 
 وفي  المنشآت والقطاع الخاص في أطر التخطيط الوطنيةتنميةبين القطاعين العام والخاص وإدراج 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي عن ة صادر من قبيل استراتيجية الوظائف ال،عمالةالاستراتيجيات 
. التحاد األوروبي وبرنامج العمالة العالمي لمنظمة العمل الدوليةا صادر عنوبرنامج عمل لشبونة المنقح ال

ساسية لتعزیز تنمية القطاع الخاص وتحقيق نتائج والحوارات بين القطاعين العام والخاص سمة مالزمة وأ
فالحكومات التي تنصت إلى أصحاب المصلحة في القطاع : والمبدأ األساسي بسيط. إنمائية في بلدان عدیدة

 مالئمة وعملية، وعندما یفهم أصحاب المصلحة هؤالء ما تسعى الحكومة إلى تشجيع إصالحاتالخاص یمكنها 
 التي ،ویميز بين الشراآات بين القطاعين العام والخاص.  على دعم هذه اإلصالحاتتحقيقه یقبلون بشكل أآبر

أآثر تمول فيها المشاریع الحكومية أو العامة أو الخاصة وتشغل بواسطة شراآة تقيمها الحكومة مع شرآة أو 
 ،ام والخاصوالحوارات بين القطاعين الع) آبعض مشاریع البنية األساسية مثال(خاص القطاع الشرآات من 
 حوار رسمية بشأن مواضيع من بينها إنشاء بيئة مالئمة لألعمال اتضع فيها الحكومة والقطاع الخاص آليتالتي 

، في الواقع، بلوغ أفضل الممارسات في هذه وبطبيعة الحال ليس من السهل دومًا. أو إصالح مناخ االستثمار
بل توجد مجموعة من الممارسات الحسنة ) ٩-٢انظر اإلطار (بين القطاعين العام والخاص الحوارات 

ة فيما یتصل وثوق النهج الحدیثة المجربة والمإلرساء األسس باالعتماد على، ویوجد مبدئيا مجال واسع ٣٢الناشئة
 . ٣٣بالحوار االجتماعي

 

                  
 .T. Beck, A. Demirguc-Kunt and R. Levine: SMEs, growth and poverty, op. cit:     أنظر 30
 :   أنظر  31

M. Klein (Vice-President for Private Sector Development, World Bank–IFC) quoted in IFC: 2004 Annual review 
– Small business activities (Washington, DC, World Bank Group/IFC, 2004), p. 6. 

 :   أنظر  32
World Bank: Competitive partnerships – Building and maintaining public–private dialogue to improve the 
investment climate: a resource drawn from the review of 40 countries’ experiences, Policy Research Working 
Paper No. 3683 (Washington, DC, World Bank, 2005); and Bannock Consulting: Reforming the business 
enabling environment – Mechanisms and processes for private–public sector dialogue, paper prepared for 
International Workshop on Public–Private Dialogue, Paris, 1–2 Feb. 2006 – http://www.publicprivate 
dialogue.org – (Bannock Consulting Ltd, 2006). 

 :   أنظر  33
G.J. Buckley and G. Casale: Social dialogue and poverty reduction strategies (Geneva, ILO, 2006); L. Rychly 
and M. Vylitova: National social dialogue on employment policies in Europe, Social Dialogue, Labour Law and 
Labour administration Department, Working Paper No. 8, Geneva, ILO, Apr. 2005; and A. Sivananthiran and 
C.S. Venkata Ratnam: Social dialogue at enterprise level – Successful experiences (New Delhi, ILO, 2004). 
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 ٩-٢اإلطار 
  العام والخاص ينالحوار الفعال بين القطاعالماثلة أمام تحديات ال

 البيئة المالئمة للمشاريع  /مناخ االستثمارفيما يتعلق بإصالح 
 . ما تفهم الحكومات في البلدان الشریكة القطاع الخاص فهما خاطئاآثيرًا 
 .ساعد سوء فهم القطاع الخاص في اإلبقاء على انعدام الثقة بين القطاعين العام والخاص 
ة وقلة الحوافز، ميالة إلى اإلنصات قلما تكون الحكومات، بسبب مجموعة من التأثيرات التاریخية وضعف القدر 

 ).لكنها قد تتهم في المقابل بميلها المفرط إلى اإلنصات إليه في بعض البلدان(إلى القطاع الخاص 
في التحليل وقلما تكون مصممة لتحریر الكافية آثيرا ما یؤدي هذا الوضع إلى سياسات مقيدة تفتقر إلى الجدیة  

 . على النمو)واسع النطاق(قدرة القطاع الخاص 
 .إلى الحكومات طلبات متعارضة وغير واقعيةمن جهته آثيرا ما یوجه القطاع الخاص  
یصعب على آل من القطاع الخاص والحكومة إعطاء األولویة لمسائل معينة في عملية اإلصالح بسبب نقص  

 .المهارة التحليلية وتضارب المصالح وتقييد القدرات
 األصوات األعلى واألقوى التي قلما تتحدث لمصلحة نمو القطاع إتباع إلى ، في غياب الحوار،تنزع الحكومة 

 .الخاص واالستثمار آكل أو لمصلحة الحد من الفقر
 .٢٨ مرجع سابق، ص، Bannock Consulting (2006)مقتبس من  : المصدر

سياسات الوسيلة إلدخال إصالحات محددة على ليست فقط والحوارات بين القطاعين العام والخاص  .٦٤
  فيما یتعلق بمناخ االستثمار مثالالمتعلقة باألعمال

 تخطيط وطنية أدوات وتنفيذ بل هي آذلك وسيلة لوضع، ٣٤
 المنشآت أو القطاع الخاص في أحيان نمية تشكل استراتيجيات ت،٣٥لحد من الفقروطنية لتشمل استراتيجيات 

عمل مكانة بارزة في معظم أطر بصورة أعم اص  المنشآت والقطاع الخنميةحتل تتو. آثيرة، جزءا مهما منها
التقييمات القطریة المشترآة، وفي البرامج القطریة لمنظمة العمل الدولية بشأن  /األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

وتشجع الممارسات الحسنة . ٣٦ ویستند وضع السياسات في الحالتين إلى الحوار االجتماعي الفّعال.العمل الالئق
ت بين الحكومة والقطاع الخاص بواسطة المجالس والهيئات االستشاریة واللجان وغيرها من الهيئات الحوارا

 بما في ذلك أصحاب المشاریع ،التي تشمل طائفة آاملة من الممثلين من القطاع الخاص المحلي والدولي
 .٣٧الصغيرة غير المنظمة ومنظمات العّمال

                  
 :انظر مثال    34

CIPE: Creating a voice for entrepreneurs in Montenegro, Center for International Private Enterprise REFORM 
Case Study No. 0601, Aug. 2006 (Washington, DC, CIPE, 2006). 

ى   مثال جيد    35 ك  عل شأن ت    -ذل ة ب ا الوطني تراتيجية غان ة  اس ى المدى المتوسط     نمي رة  القطاع الخاص عل ى  - ٢٠٠٨-٢٠٠٤  للفت  عل
في االستراتيجية الوطنية بشأن الحد  بفعالية  وأدمجت بدورها   ،  http://www.ghana.gov.gh/pbcopin/nmtp.pdf :الرابط اإللكتروني 

 : التي یمكن إیجادها على الرابط اإللكتروني- ٢٠٠٩-٢٠٠٦ للفترة  استراتيجية غانا بشأن النمو والحد من الفقر-من الفقر 
http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/Ghana_PRSP(Nov. 2005).pdf.  

ق  : مكتب العمل الدولي    36 ة      –استراتيجيات العمالة الخاصة بالبرامج القطریة للعمل الالئ امج العمال ذ برن اهيم ونهج وأدوات لتنفي  مف
 .GB.295/ESP/1/1، الوثيقة ٢٠٠٦مارس  /، آذار٢٩٥الدورة ، دارةاإل، لجنة العمالة والسياسة االجتماعية، مجلس العالمي

 .UNDP: Unleashing entrepreneurship, op. cit., p. 39:    أنظر  37
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 ٣الفصل 

  الشروط األساسية:امةإتاحة فرص استحداث منشآت مستد
بصرف النظر عن حجم المنشأة، یكتسي قطاع عملها أو هيكلها القانوني والسياق السياسي واالجتماعي  .٦٥

 أن من المتعارف عليه عمومًا، على سبيل المثال،و. واالقتصادي والبيئي العام أهمية حاسمة لجميع المنشآت
اسبة من التنمية االجتماعية ومؤسسات سياسية مستقرة وقابلة السلم ونظاما قانونيا مأمونا ومحترما ومستویات من

 إطارا لخلق "الظروف العامة"وتوفر هذه . عوامل تؤثر بقدر آبير على استدامة المنشآتإنما هي للتنبؤ نسبيا، 
.  لكنها غير آافية إذ ال تؤدي فعال إلى خلق الثروة في حد ذاتهاآتفهي ضروریة لتعزیز نمو المنش: الثروة

 . العالقة بين هذه المقایيس العامة ونمو المنشآت معقدة جدا لكن یمكن استجالء بعض المبادئ العامةو

 اإلدارة السدیدة والحوار االجتماعي
 للقدرة التنافسية والنمو االقتصادي  مهمًامحددًاعامًال یمثل تنظيم الحياة المدنية والسياسية بال شك  .٦٦

دیمقراطية وحریة التعبير والمساواة المؤسسات ال مقترنة بحقوق اإلنسان و-دة واإلدارة السدی. واستدامة المنشآت
إال أن العالقة بين .  یفترض أن تؤدي عموما إلى التنمية المستدامة-النساء في الحقوق وما إلى ذلك و الرجال بين
تعددة  عالقة م،أخرى المنشآت أو القطاع الخاص من جهة وحقوق اإلنسان والدیمقراطية والحریة من جهة نميةت

وعلى سبيل المثال، ثمة عدد من البلدان التي فرضت قيودا على تلك الحقوق لكنها خلقت في اآلن ذاته . األوجه
ورغم وجود عوامل آثيرة تحدد تنظيم الحياة المدنية . ة وشهدت نموا اقتصادیا قویاجحاقتصادات سوق نا

السدیدة ن تزدهر بها المنشآت المستدامة بال شك، تبقى اإلدارة والسياسية إضافة إلى تعدد األشكال التي یمكن أ
وبصفة خاصة، تعتبر القوانين . مهمة على الدوام ال سيما من حيث تأثيرها على الحد من الفساد وزیادة المساءلة

  . المنشآت المستدامةنميةأساسية لتمسبقة  شروطًاعمومًا والمؤسسات الثابتة والشفافة والقابلة للتنبؤ 
 آاملة إیجاد عمالةوآما جاء في اإلعالن الوزاري لمجلس األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي بشأن  .٦٧

 : ومنتجة وتوفير فرص العمل الالئق للجميع
ندعو جميع البلدان إلى النهوض باإلدارة السليمة التي ال بد منها للتنمية المستدامة، ونؤآد من جدید أن 

يمة والمؤسسات الدیمقراطية المتينة التي تستجيب الحتياجات الناس والهياآل األساسية السياسات االقتصادیة السل
المحسَّنة هي األساس الذي یقوم عليه آل من النمو االقتصادي المطرد، واستئصال شأفة الفقر وإنشاء فرص 

 -في ذلك الحق في التنمية العمالة؛ وأن الحریة والسلم واألمن، واالستقرار الداخلي، واحترام حقوق اإلنسان بما 
وسيادة القانون، والمساواة بين الجنسين، والسياسات الموجهة نحو السوق، وااللتزام الشامل بإقامة مجتمعات 

 .١عادلة ودیمقراطية هي أیضًا أمور ال بد منها ویعزز بعضها بعضًا

 نميةوالمساعدة في تغذیة تویشكل الحوار االجتماعي الفعال وسيلة لتوطيد عالقات أفضل في مكان العمل  .٦٨
وتعّرف منظمة العمل الدولية الحوار االجتماعي بأنه یشمل جميع أنواع التفاوض، بما في . المنشآت المستدامة

ذلك اتفاقات المفاوضة الجماعية، أو التشاور أو مجرد تبادل المعلومات بين ممثلي الحكومات وأصحاب العمل 
وقد یتخذ هذا . مشترك تتعلق بالسياسة االقتصادیة واالجتماعيةذات اهتمام ل والعمال، أو فيما بينهم، بشأن مسائ

الحوار شكل عملية ثالثية مع الحكومة أو عملية ثنائية بين الشرآاء االجتماعيين، ویمكن أن یجري بواسطة 
ى الوطني ویجري الحوار االجتماعي على المستو). أو آليهما في الغالب(قنوات مؤسسية رسمية أو غير رسمية 

                  
اعي    1 وزاري للجزء    مشروع :   المجلس االقتصادي واالجتم شأن    ال اإلعالن ال ستوى ب ع الم صعيدین      "رفي ى ال ة عل ة مؤاتي ة بيئ تهيئ

دولي  وطني وال ادال ل ال  إلیج رص العم وفير ف ة وت ة ومنتج ة آامل ریم عمال عك ى التن ، للجمي ك عل أثير ذل ستدامة وت ة الم ة  ،"مي الوثيق
E/2006/L.8 ، ١٦الفقرة. 
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أو اإلقليمي أو على مستوى المنشأة ویمكن أن یكون حوارا بين المهن أو حوارا قطاعيا أو أن یجمع بين 
 :وتتمثل الظروف المالئمة للحوار االجتماعي فيما یلي. الصفتين

أصحاب عمل قویة ومستقلة قادرة تقنيا على المشارآة في الحوار االجتماعي منظمات منظمات عمال و 
 ا الوصول إلى المعلومات المناسبة للقيام بذلك؛ویمكنه

 اإلرادة وااللتزام السياسيان الالزمان للمشارآة في الحوار االجتماعي من جانب جميع األطراف؛ 
  والمفاوضة الجماعية؛نقابيةحریة الالاحترام الحقين األساسيين المتمثلين في  
 .٢الدعم المؤسسي المناسب 
 بناء توافق اآلراء والمشارآة الدیمقراطية تشجيعة للحوار االجتماعي في یتمثل أحد األهداف الرئيسيو .٦٩

وهياآل وعمليات الحوار االجتماعي الناجحة قادرة على حل . أصحاب المصلحة الرئيسيين في عالم العملبين 
اعيين مسائل اقتصادیة واجتماعية مهمة وتشجيع اإلدارة السدیدة ودعم السلم واالستقرار االجتماعيين والصن

 المنشآت تعزیزلذلك یمثل الحوار االجتماعي في اآلن ذاته وسيلة وغایة في . وحث التقدم االقتصادي
وعالوة على ذلك جاء في اإلعالن الوزاري للمجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن استحداث . ٣المستدامة

 : العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع
المالئمة والتنظيم المالئم، بما في ذلك إیجاد ُأُطر للحوار االجتماعي، هما عنصران نسلِّم بأن المؤسسات 

وهذا یشمل اعتماد وتنفيذ قوانين عمل تحمي حقوق . هامان ألداء أسواق العمل لمهامها على نحو فعال ومنصف
 .٤العمال

قتصاد بواسطة إلى االمجددًا والحكومات التي تحمي حقوق الملكية وتوجه اإلیرادات الضریبية  .٧٠
 تكفل تمييز المسؤولين الحكوميين بوضوح ،استثمارات تعزز اإلنتاجية في رأس المال البشري والبنية األساسية

 یمكنها أن ،بين السلع العامة والمكسب الخاص تكفل سن واحترام قوانين جيدة والحفاظ على األمن والنظام العام
وتبين حجج وافرة أن المنشآت تقيد . زدهار المنشآت المستدامةتهيئ أفضل الظروف االجتماعية االقتصادیة ال

وعندما ال تكفل حقوق المالكين المادیة منها أو . ٥بصرامة في اقتصاد ال تحدد فيه حقوق الملكية آما یجب
 ستر علىلتل حدیثا إلى السوق المنظمة حوافز وافدونالفكریة، ال ُیقِدم المالكون على زیادة االستثمار، بينما یجد ال

 یؤدي انعدام الشفافية وقابلية ،وبالمثل. أنشطتهم والبقاء في االقتصاد غير المنظم وخارج مضمار العمل الالئق
التنبؤ في عمليات الحكومة وقرائن الفساد إلى سقوط ثقة دوائر األعمال، ویمكن أن یفضي إلى إساءة توزیع 

وإذا قام صنع القرار . ه بالنسبة إلى المجتمع برمتهالموارد وتنجم عنه في نهایة المطاف خسائر في الرفا
الحكومي على نزعة تفضيلية أو تدخل الجهاز التنفيذي في الحقل القضائي، ازداد احتمال انعدام الفعالية وضعفت 

 .األعمالمزاولة حقوق الملكية وتعثرت تسویة المنازعات وارتفعت تكاليف 

 ١-٣اإلطار 
 لملكية أهمية حقوق اوسيادة القانون 

تفترض اقتصادات السوق وجود ملكية خاصة والحق في استخدام الملكية ونقلها وحيازتها والمتاجرة بها آشرط 
 الشخصيةوالملكية ) األرض(والملكية هي الملكية غير المنقولة . أساسي ال غنى عنه آي تعمل األسواق بكفاءة وفعالية

والمبدأ هو ذاته بصرف النظر . المؤلفوق التعاقدیة أو حقوق ق آالحالتي یمكن أن تكون مادیة آاآلالت أو غير مادیة
عما إذا آان الفاعل ساآنة حي فقير تسعى إلى ضمان ملكية متجرها الموجود على حافة الشارع أو صك ملكية بيتها 

 یتصل  تسعى إلى حمایة حقوق الملكية الفكریة فيماةبهدف الحصول على قرض، أو إذا آان شرآة متعددة الجنسي
وآي یعمل السوق، یجب تأمين حقوق الملكية الفكریة وحمایتها من االحتيال والسرقة والجریمة . بمنتج متداول عالميا

وضع االمتالك ممكن التحدید كون یویجب أن تكون الملكية قابلة للتحقق، أي أن . والمصادرة الحكومية غير المعوضة
آما ینبغي أن تكون الملكية قابلة للنقل وأن تسمح باإلقراض . ة بواسطة سجالت وقواعد قانونية موضوعيبسرعة
 .  ٦المأمون

                  
 :   أنظر  2

G.J. Buckley and G. Casale: Social dialogue and poverty reduction strategies (Geneva, ILO, 2006), p. 18. 
 ٢٠٠٦، جنيف، ٩٥، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )أوال(، التقریر الخامس عالقة االستخدام: مكتب العمل الدولي    3
 .١٧، الفقرة مرجع سابق، مشروع اإلعالن الوزاري للجزء الرفيع المستوى  :  المجلس االقتصادي واالجتماعي  4
 انظر مثال،    5

 A. Lopez-Claros et al.: Global Competitiveness Report 2005–2006 (Geneva, World Economic Forum, 2005). 
 : أنظر    6

B. Balkenhol and H. Schütte: Collateral, collateral law and collateral substitutes, Working Paper No. 26 
(Geneva, ILO Social Finance Programme, 2001). 
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 .وتتمثل سمة أساسية أخرى ذات أهمية حاسمة لعمل اقتصادات السوق آما یجب في الحقوق والحریات التعاقدیة
قود الملزمة قانونا ویجب أن تكون األطراف المتعاقدة قادرة على الموافقة بحریة على القيود والفرص الناشئة عن الع

ویغطي ذلك قانون العقود وتشریع اإلفالس وقانون الشرآات والمصارف . آي یتسنى لها االستفادة من التعاون والتبادل
 بما یتمشى مع السياسات وتوجد في جميع البلدان بطبيعة الحال مقایيس تحدد الحقوق والحریات التعاقدیة. وما إلى ذلك

وبعض القوانين التي تقيد حریة التعاقد بطرق ملموسة آفرض عدد ساعات . عدم التمييزالعامة، من قبيل سياسات 
 أو منع االحتيال والربا في االستخدامري أو وضع شروط لمنع التمييز في عالقات جبأقصى أو حظر استخدام العمل ال

تكار، هي في واقع األمر قوانين توافق  واالحالتواطؤالصفقات االستهالآية أو تقييد أنواع معينة من السلوك القائم على 
وفي المقابل یمكن أن تكبت ممارسات أخرى نمو المنشآت المستدامة، .  المنشآت المستدامة ونموهانميةوتعزز ت

آالقوانين أو السياسات التي تلزم المستثمرین األجانب الدخول في أنواع معينة من الشراآات مع الشرآات المحلية، أو 
 حریة االختيار على نحو مفرط بأساليب منها حمایة المصالح المحلية على حساب األجانب، أو تخول تلك التي تقيد

ویتعلق المبدأ األساسي بطبيعة الحال بسيادة القانون .  المكتسبةمصالحالمحاآم تغيير العقود جذریا لخدمة بعض ال
 .لة وفعالة ومهنية لتسویة المنازعاتووجود آليات رسمية إلنفاذ الحقوق بواسطة نظم وأشكال قانونية مستق

فمن غير الكافي حصر : مكافحة الفساد أیضا على القطاع الخاصتدابير وتنطبق أهمية اإلدارة السدیدة و .٧١
وفي عدد من ". إساءة استغالل الوظيفة العامة لتحقيق الكسب الشخصي"الفساد في تعاریف ضيقة ترآز على 
اع الخاص في آثير من األحيان بشكل غير مناسب في تحدید السياسة العامة البلدان مثال تؤثر مصالح قویة للقط

وإضافة إلى .  متبادلةنفعة مع سياسيين لتحقيق مأوالمؤسسات والتشریعات، وتتعدد أمثلة الشرآات التي تتواط
طار  الحكومة فحسب بل أیضا بتدبير األعمال على نحو أخالقي في إإدارةذلك، یستفيد االقتصاد ال بحسن 

وشفافية القطاع الخاص واحترام سيادة القانون أمر ال غنى عنه . ٧احترام القوانين والشفافية في إجراء العمليات
، وهو ما ٨الستدامة المنشآت، ال سيما فيما یتعلق بكشف المعلومات والتقيد بمعایير مراجعة الحسابات والمحاسبة

 .ز منشآت تنافسية ودیناميةیساعد على تساوي الفرص لجعل األسواق تعمل وتعزی
بارماالت إلى الشعور باإلحباط إزاء  وأ من شبح فضائح شرآات آبرى مثل إنرون -ولعدد من األسباب  .٧٢

 ارتقت مسألة الفساد في جداول األعمال السياسية، ویوجد اآلن عدد -وتيرة التنمية في أفریقيا ومناطق أخرى 
لقابلة للمقارنة فيما یتعلق باإلدارة أو الفساد آمؤشرات اإلدارة للبنك ثة بانتظام وامن المقایيس العالمية المحّد

الدولي واستطالع آراء المدیرین التنفيذیين للمنتدى االقتصادي العالمي ومؤشر الكشف عن الفساد لمنظمة 
انات أدلة وتقدم هذه البي. الشفافية الدولية ومؤشرات الحریات السياسية والمدنية وحریة الصحافة لدار الحریة

 النمو والتنمية، وتوجد اآلن مجموعة ال یستهان بها من األدلة تبين وجود تأثير فزعلى أهمية اإلدارة السدیدة لح
سلبي قوي للنوعية المؤسسية على الدخل الفردي حتى على المدى القصير آما تبين أن العالقة بين اإلدارة 

 العالمي للمنتدى القدرة التنافسيةحسب مؤشر  (نافسيةالتوالقدرة ) حسب مؤشرات اإلدارة للبنك الدولي(
أو بعكس ذلك المشكلة النسبية (وبطبيعة الحال، تختلف األهمية النسبية لإلدارة . ٩وطيدة جدا) االقتصادي العالمي

 عن العالميتقریر المن بلد إلى آخر لكن استطالعات آراء المدیرین التنفيذیين آتلك الواردة في ) "لسوء اإلدارة"
 تبين أن المدیرین التنفيذیين في منظمة التعاون ١٠عن القدرة التنافسية العالميةوالنشرة السنویة القدرة التنافسية 

والتنمية في الميدان االقتصادي یعتبرون لوائح العمل والبيروقراطية والضرائب من أآثر المشاآل إعاقة 
ية والناشئة البيروقراطية والفساد أآبر العوائق، مما یعني ألعمالهم، بينما یعتبر نظراؤهم في االقتصادات النام

لكن هذا ال یعني أن . أن تأثير الفساد على األعمال یتفاوت عكسيا فيما یبدو حسب مستوى التنمية االقتصادیة
البلدان بسبب أفقر  عن انخفاض الدخل أو أنه ینبغي بطریقة ما التقليل من شأن سوء اإلدارة في ناجمالفساد 

الرتفاع النمو سبب هو وتوجد بالفعل أدلة قویة على أن حسن اإلدارة . نخفاض مستوى الدخل الوطني للفردا
 . ١١االقتصادي

                  
 :انظر    7
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 :   أنظر  8
D. Kaufmann and T. Vishwanath: “Towards transparency: New approaches and their application to financial 
markets”, in World Bank Research Observer (Washington, DC, World Bank, 2001), Vol. 16, issue 1, pp. 41–57. 

 :   أنظر  9
D. Kaufmann: “Myths and realities of governance and corruption” in Global Competitiveness Report 2005–2006, 
op. cit., pp. 83–84. 

 :   أنظر  10
A. Lopez-Claros et al.: Global Competitiveness Report 2005–2006 (Geneva, World Economic Forum, 2005); and 
IMD: WCY 2006 (Lausanne, IMD, 2006). 

 : أنظر    11
D. Kaufmann: “Myths and realities of governance and corruption” in Global Competitiveness Report 2005–2006, 

 .٨٦مرجع سابق، ص 



 تعزیز المنشآت المستدامة

36  

  واإلدماج االقتصادي واالجتماعياإلنصاف
باإلضافة إلى اإلدارة السدیدة بالمعنى المدني والسياسي، من الواضح أن حالة االقتصاد تؤثر تأثيرا آبيرا  .٧٣

وتوجد مجموعة آبيرة ومتنوعة من النظریات والتحاليل التطبيقية ألسباب النمو . منشأة المستدامةعلى نطاق ال
بيد أنه من الواضح أن سياسة . السهل دوما استخالص االستنتاجاتغير االقتصادي وطبيعته إال أنه من 

آما یسود االعتقاد . امة المنشآتاالقتصاد الكلي للبلد وأداءه االقتصادي اإلجمالي یؤثران تأثيرا آبيرا على استد
والبلدان التي حققت نموا .  للتنمية والحد من الفقر-في حد ذاته  لكنه غير آاف -أن النمو االقتصادي شرط الزم 

ذلك هو الصين، على وأحد أفضل األمثلة . قویا حققت بصفة عامة أیضا تخفيضات مهمة في مستویات الفقر
 عاما، وأفضى إلى خالص ٢٠ في المائة على مدى ٨صادي یعادل متوسطه حيث تسنت المحافظة على نمو اقت

 أن المنشآت الخاصة تؤدي دورا ومن المتعارف عليه على نطاق واسع. ١٢ مليون شخص من براثن الفقر٤٠٠
وعلى سبيل المثال، یؤدي االستثمار الخاص وما ینشأ عنه من زیادات في اإلنتاجية . رئيسيا في نجاح االقتصاد

 إلى أن زیادة إنتاجية ٢٠٠٠ إلى عام ١٩٦٠ بلدا من عام ٨٤وخلصت دراسة شملت .  النمو المستدامإلى
 في المائة من النمو ٤١ مثلت نسبة - بدال من تراآم رأس المال المادي أو البشري مثال -مجموع العوامل 

آثيرة شهدت تراجعا اقتصادیا لكن رغم أن بعض البلدان سجلت نموا قویا، فمن الواضح أن بلدانا . ١٣االقتصادي
الصادر عن ، ٢٠٠٣ تقریر التنمية البشریةوعالوة على ذلك، یفيد . خالل التسعينات وأغلبها بلدان أفریقية

 مما آانت عليه في التسعينات، ومن أفقر  بلدا صارت في األلفية الثالثة٥٤ بأن ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
أن النمو االقتصادي العالمي لم یفض إلى مستویات  - وبعض البلدان األخرى -دان الواضح، بالنسبة إلى هذه البل

وعادة ما تسجل هذه البلدان أیضا . ١٤ النقدیةبالقيم غيرقابلة للمقارنة في مجال الحد من الفقر عند قياسها 
 . وعلى الصعيد الوطني األعمالقدرة التنافسية على صعيدمستویات جد هزیلة في مجال ال

لنمو والتنمية وتعقدها، تؤدي المنشأة بال شك دورا أساسيا في تحقيق النمو ل العوامل المحددةم تعدد ورغ .٧٤
فإذا ضعفت المؤسسات المدنية والسياسية وحدث نقص في توفير الصحة . والتنمية لكنها ال تقوم بذلك وحدها

ویكون . وآفاق التنمية المستدامةوالتعليم للجميع على نطاق واسع، ضاق مجال استحداث المنشآت المستدامة 
ونموها أآبر في المجتمعات التي تكفل فيها الحكومات تمتع الناس المستدامة مجال وإمكانات استحداث المنشآت 
 المنشآت تنمية یكتسي نمط النمو أهمية بالنسبة للحد من الفقر ووبالمثل،. بالصحة وبالقدر الكافي من التعليم

وهذه ". طفرة الموارد"تتجلى هذه النقطة بوضوح في البلدان التي شهدت ما سّمي بـ و. على السواءالمستدامة 
، تحددها أساسا أسعار  من النمو المرتفعالبلدان، رغم ثرائها بالموارد الطبيعية، آثيرا ما تمر بمراحل وجيزة

دامة بسبب دورة مضرة  منشآت مستنمية یؤدي إلى تالالمواد الخام، وهو وضع غير مستدام وال ینفع الفقراء و
والنمو المتوازن والشامل یمكن أن ینشئ أفضل الظروف . یجتمع فيها التبعية االقتصادیة والفساد والنزاع

 .ویعني ذلك في البلدان النامية النمو لصالح الفقراء. الستحداث منشآت مستدامة ونموها
ویتكون هذا المعدل . مو لصالح الفقراءل الفقراء سيحدد ما إذا آان النخوالمعدل الذي یزید به متوسط د .٧٥

وفي حين أن النمو . معدل النمو االقتصادي وتوزیع االرتفاع الناتج عنه في متوسط الدخل: من عنصرین هما
الزم آي یزداد دخل الفقراء، ینبغي أن یخدم عنصر التوزیع أیضا الفقراء، أو على األقل أال یؤثر عليهم سلبا، 

ومن المهم اإلشارة إلى أنه قد یكون من غير الالزم . أقصى حد بمعدل الحد من الفقرإذا أرید االرتقاء إلى 
فالنمو اإلجمالي القوي یمكن، في الظروف المناسبة، أن یتوافق مع تراجع في انعدام :  النمو بالتوزیعمقایضة

وتتمثل المسألة . يالمساواة، ومن ثم ال تحول سياسات إعادة التوزیع بالضرورة دون تحقيق نمو اقتصادي قو
وتزداد األدلة التي تبين أن ارتفاع . ة آل عنصر واتجاههالرئيسية في تحدید العوامل التي تؤثر على حّد

نعدام المساواة یخفض معدل النمو ویزید في اآلن ذاته احتمال حدوث تأثيرات توزیعية ال  األوليةمستویاتال
 وإذا آان النمو .ين مختلف قطاعات االقتصاد على حد سواءآما أن نمط النمو مهم أیضا، جغرافيا وب. سلبية

من  ،وبالمثل. واسع النطاق ویشمل البلد واالقتصاد برمته، یرجح أن یكون أسرع وأن یتيح فرصا أآبر للفقراء

                  
 ، وعرض عام )٢٠٠٤واشنطن العاصمة، البنك الدولي،  (٢٠٠٥التنمية في العالم تقریر عن : البنك الدولي :    أنظر 12

(http://www.worldbank.org/wdr/). 
 :   أنظر  13

B. Bosworth and S.M. Collins: “The empirics of growth: An update” (The Brookings Institution, Washington, 
DC, 2003); and World Bank: World Development Report 2005 (Washington, DC, World Bank, 2004), pp. 26–30. 
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UNDP: Human Development Report 2003 (New York, UNDP, 2003); and Unleashing entrepreneurship: Making 
business work for the poor, Commission on the Private Sector and Development, report to the Secretary-General 
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أن یساعد القطاعات التي یكسبون منها لقمة العيش في  النمو السریع في المناطق التي یعيش فيها الفقراء وشأن
 .  ١٥ الحد من الفقر وإنشاء ونمو اقتصادات شاملة ومنشآت مستدامةعلى
وانعدام . أیضا في النمو لصالح الفقراء والنهوض بالمنشآت المستدامةبدوره ویؤثر انعدام المساواة  .٧٦

ویخفض ارتفاع وتزاید . المساواة في األصول والفرص یعوق قدرة الفقراء على المشارآة والمساهمة في النمو
ت انعدام المساواة في الدخل من تأثير معدل نمو معين على الحد من الفقر، ویمكن أن یحد من االستقرار مستویا

ونوع الجنس بعد ذو أهمية خاصة من أبعاد . ١٦االجتماعي الالزمين لتحقيق نمو مستدامتماسك السياسي وال
األصول والوصول إلى عملية النمو وتواجه النساء حواجز خاصة فيما یتعلق ب. انعدام المساواة في المجتمعات

وتزاید انعدام . والمشارآة فيها، وال یخلو ذلك من تبعات خطيرة على قدرة النمو على أن یكون لصالح الفقراء
هناك مزیج من السياسات التي تتوخى أهدافا تتعلق دام المساواة نتيجة ال مناص منها من نتائج عملية النمو، ما 

 الناس، وتعالج أوجه التحيز وانعدام إمكانات، وتعزز )ة الضرائب وسياسة عامة هادفةبواسط(بالنمو والتوزیع 
 یمكن اعتبار ،لذلك. المساواة المتصلة مثال بنوع الجنس أو العرق أو الطبقة االجتماعية أو اإلعاقة أو الدین

 القطاع الخاص نمية واإلدماج االجتماعي جزءا ال یتجزأ من نهج النهوض بتاإلنصافالسياسات التي تدعم 
المستدام، ال سيما إذا رآزت على االستثمارات في الموارد البشریة بواسطة خدمات تعليم وصحة أساسية جيدة 
وشاملة ومجانية؛ وبنية أساسية مادیة یمكن لجزء واسع من المجتمع الوصول إليها؛ وإصالح األراضي؛ 

 . ومؤسسات تحمي حقوق الفقراء في مجال الملكية
ياق الشروط األساسية لتعزیز بيئة مالئمة الستحداث ونمو المنشآت المستدامة، من المهم بوجه وفي س .٧٧

وال یوجد نموذج .  لتوفير الحمایة والرفاه للعمال وأسرهمخاص، أن تضع الحكومات نظام ضمان اجتماعي فعاًال
ق اإلنسان ووسيلة أساسية صحيح واحد للضمان االجتماعي لكن الضمان االجتماعي یعتبر حقا أساسيا من حقو

وآما خلص إليه .  والتماسك االجتماعي االجتماعي والمساعدة من ثم في آفالة األمن االجتماعيالتماسكلخلق 
 الرعایة الصحية وفير، یعزز اإلنتاجية بتأدیر آما ینبغيالضمان االجتماعي، إذا "فإن مؤتمر العمل الدولي 

الضمان االجتماعي أداة للتنمية االجتماعية واالقتصادیة ... یشكل و.  الدخل والخدمات االجتماعيةتأمينو
ویالحظ أن . مل متكيفة ومرنة التغيرات الهيكلية والتكنولوجية التي تتطلب قوة عوهو یيسر من. المستدامة

 وقد .١٧" لهمسند أو بشر استثمار في ال، إال أنهتكلفة بالنسبة للمنشآتوإن آان یمثل  ،لضمان االجتماعيا
أظهرت دراسة حدیثة لمنظمة العمل الدولية أن هناك ترابطا قویا بين اإلنفاق االجتماعي الخاص بكل فرد 

وهذا یبين أن التعایش ممكن بين اقتصاد منتج . واإلنتاجية التي تقاس في الناتج المحلي اإلجمالي بكل ساعة عمل
قتصاد الجزئي، یسهل التأآيد أن األشخاص ومن زاویة اال. ١٨وقادر على المنافسة ونظام تحویل اجتماعي الئق

الذین یتمتعون بالصحة ویعملون في مكان عمل سليم ویحظون بأمن الدخل األساسي ونالوا تعليما مناسبا وحظا 
النظام الوطني للضمان االجتماعي الذي نشأوا في ظله، أو بمساعدة  والتغذیة بفضل  الرعایة الصحيةآافيا من

 . من غيرهمیكونون أآثر إنتاجية 

 استقرار االقتصاد الكلي وإدارة االقتصاد السليمة
بطریقة أو بأخرى، بتعزیز قدرة المنشآت على جميعها تنتج المنشآت المستدامة عن تضافر عوامل تتعلق  .٧٨

وتسعى . المنافسة الشاملة، لكن آل ذلك یتوقف على حالة االقتصاد وباألخص على آيفية إدارة االقتصاد
صارف المرآزیة عادة إلى تحقيق أقصى حد من النمو والمحافظة في اآلن ذاته على انخفاض الحكومات والم

مستویات التضخم والبطالة، وتتمثل أدواتها الرئيسية لتحقيق ذلك في إدارة أسعار الفائدة وتوفير النقد بواسطة 
اسة المالية وإدارة التجارة السياسة النقدیة، وفي إدخال تغييرات على الضریبة واإلنفاق العام بواسطة السي
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أسعار الفائدة أو أسعار  الضرائب أو معدالتإال أنه ال وجود لوصفات سحریة لتحدید . وسياسة أسعار الصرف
 لعل أبرزها أهمية استقرار ١٩ المنشآت المستدامة، لكن توجد مبادئنميةالصرف الواجب تطبيقها للنهوض بت

  رئيسيًامحددًاعامًال یمثل مدى نجاح الحكومات في إدارة االقتصاد و. واستمرار وضع سياسات االقتصاد الكلي
وعلى سبيل المثال، تبين الدراسات االستقصائية للبنك الدولي . لمستویات االستثمار والنمو في القطاع الخاص

 حين في ه أنكرر على نحو مت- بلدا ٥٣ شرآة في ٢٦٠٠٠ لى التي تغطي ما یزید ع-المتعلقة بمناخ االستثمار 
لعوائق الرئيسية أن تتنوع بقدر آبير بين البلدان وداخلها، یشار إجماال في معظم األحيان إلى انعدام التيقن یمكن ل

). ١-٣الشكل (المحددان الرئيسيان لالستثمار العامالن السياسي وانعدام استقرار االقتصاد الكلي على أنهما 
قتصاد الكلي المبدأ القائم على اعتبار أن وضع السياسات هذا ویرتبط باالستقرار واالتساق في وضع سياسة اال

ما معناه أن توضع السياسة وفقا لألصول وأن تشمل بینبغي أن یكون شفافا نسبيا وغير قائم على حریة التقدیر، 
 . لحكومات المنتخبة المعلنة لوعودالمقياسا لقابلية التنبؤ، على أسس منها مثال 

 تشغيل المنشآت في البلدان النامية  المبلغ عنها تكرارًا في ئيسية العوائق الر :١-٣الشكل 

رآات المبلغة    النسبة المئوية للش ب
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 . الدراسات االستقصائية للبنك الدولي المتعلقة بمناخ االستثمار: المصدر

ویهدف استقرار االقتصاد الكلي وأوجه تيقن السياسات بطبيعة الحال إلى تحقيق النمو االقتصادي، ومن  .٧٩
ستقصاء المنشآت على نحو متكرر أن حالة السوق تؤثر تأثيرا آبيرا على غير المفاجئ أن تبرز دراسات ا

وخلصت دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية بشأن إنشاء البيئة السليمة للوظائف الجيدة إلى أن . عملياتها
، في سبعة بلدان ذات دخل منخفض ومتوسط، هي العامل الرئيسي الذي یؤثر تأثيرا إیجابيا على "السوق"
غير أن حالة السوق، . ٢٠في المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر) ومن ثم على نمو المنشآت (االستخدامارات قر

إذ تساعد الحكومات في توفير ظروف تحدید مستویات األسعار وإجمالي الطلب . بطبيعة الحال، عملية مزدوجة
أیضا على خلق الطلب على  وما إلى ذلك، لكن المنشآت تعمل المتاح لالستعمالومستوى وطبيعة الدخل 

منتجاتها وخدماتها، ال بواسطة استراتيجياتها المتعلقة بالمبيعات والتسویق فحسب بل أیضا عن طریق االستثمار 
ویتوقف مدى نجاح هذه العالقة المتبادلة على فرادى األسواق ومستوى . في رأس المال البشري والتكنولوجيا

فنلندا أآثر اعتمادا على وتيرة التجدید التكنولوجي الذي یقوده القطاع الخاص فقد یكون النمو في . تنمية بلد محدد

                  
 .OECD: Policy framework for investment (Paris, OECD, 2006)  انظر مثال،    19
 :   أنظر  20

G. Reinecke and S. White: Policies for small enterprises: Creating the right environment for good jobs (Geneva, 
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في مجال آاالتصاالت مثال، بينما قد یؤثر االستقرار االجتماعي واالقتصادي الذي تقوده الحكومة تأثيرا أآبر 
 .على آفاق النمو في زیمبابوي

فكثيرا ما تم تجاهل الطلب .  جانب الطلب المنشآت المستدامة دون معالجة العوائق منتنميةوال یمكن  .٨٠
البلدان، إلى تصميم تدابير من أفقر آمصدر نمو وال یرجى تأثير آبير من السياسات التي ترمي، ال سيما في 
ویتطلب النمو والتنمية الشامالن . جانب العرض تؤدي إلى نمو القطاع الخاص دون مراعاة دیناميات الطلب

لذلك من . ن دیناميات الطلب المحلي والعوائق من جانب العرض واألسواق الخارجيةاستراتيجية تأخذ في الحسبا
المهم، لدى السعي إلى إنعاش الطلب ضمان تشجيع السياسات لقطاع االقتصاد ذات النمو الدینامي قصد توطيد 

يها حافز  یولد فحميدةویكمن التحدي طبعا في إنشاء حلقة . الصالت مع أجزاء أخرى من االقتصاد المحلي
 .الطلب من القطاع الدینامي استثمارا وعمالة في القطاعات األخرى

 ٢-٣اإلطار 
  المنشآت ونموهانشوء لةإنشاء بيئة اقتصاد آلي قوي

 المنشآت ونموها ألن نميةیستحيل وصف مجموعة نموذجية من سياسات االقتصاد الكلي الرامية إلى النهوض بت
" يآلتوزیع "وال توجد ُنُهج .  ستحتاج إلى التكييف وفقا لعوامل خاصة بكل بلدالظروف الوطنية ستختلف والسياسات

لكن السياسات التي تعكس اقتصادات منفتحة ومتنوعة یمكن أن تساعد في توفير مناخ إیجابي لألعمال للحلول 
 :واالستثمار

اقتصادیة متوسطة  ال بد من وضع استراتيجية .وضع استراتيجية اقتصادية حكومية على المدى المتوسط
وتؤدي استراتيجية سليمة . وتطبيق استراتيجية رشيدة یزید رؤیة المستثمرین واألسواق المالية لالستقرار. المدى

قائمة على مراعاة دقيقة لشتى المسائل االقتصادیة والمالية إلى سياسات ال تتبع استجابة لظروف سياسية فوریة 
 . بل لتحقيق أهداف وطنية

 تحبط ، الضرائبتقلب معدالت إن تقلبات السياسة المالية التي تؤدي إلى نتائج من بينها . منضبطةسياسة مالية
والتحكم . ویثير شبح تفاقم الدیون قلق المؤسسات المالية الدولية. حد سواء المستثمرین األجانب والمحليين على

 أمور تنهض ،مستقربسيط وریبي  ضریبة تنافسية ونظام ضمعدالتفي اإلنفاق الحكومي إلى جانب اعتماد 
 .متوسطةال المنشآت الصغيرة ونميةباالستثمار األجنبي المباشر وت
 یجذب المنشآت إلى األسواق ومن نفاذ سياسة تجاریة حرة أمر مهم ألنه یزید إتباع .دعم قوي للتجارة الدولية

المقابل، تثبط الصورة الحمائية عزیمة وفي .  أسواق إقليمية أخرىإلىالمستثمرین األجانب الساعين إلى التصدیر 
ویعني الدعم القوي للسياسة التجاریة إبرام اتفاقات تجارة حرة ثنائية وإقليمية ومتعددة األطراف، . المستثمرین

 . واالستخدام غير المقيد للعملة األجنبية في التجارة وإنشاء نظام جمرآي فعال وخال من الفساد
 رغم إتاحة صكوك سياسات نقدیة شتى للمصارف .ال الوطنية والدوليةتسهيل تدفقات أسواق رؤوس الم

حتاج الحكومات والقطاع الخاص إلى العمل معا من أجل دعم سياسة نقدیة فعالة بتيسير تدفقات تالمرآزیة، 
 ، نسبيًاأسواق رؤوس المال الوطنية والدولية بواسطة سياسات تدعم قابلية العملة للتحویل، وأسعار صرف مرنة

 .وأسواق مالية محلية شاملة ویسهل الوصول إليها، وأسعار فائدة منخفضة ومستقرة نسبيا
 : مقتبس عن منظمة األمن والتعاون في أوروبا: المصدر

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE): Best practice guide for a positive business 
and investment climate (Vienna, OSCE, 2006), p. 42. 

 البنية األساسية المادیة
إن حالة البنية األساسية المادیة آالطرق والطاقة والمياه والموانئ واالتصاالت، فضال عن الصحة  .٨١

والبنية األساسية . والتعليم األساسيين، عوامل أساسية لرفاه الناس عموما ولتوفير بيئة مالئمة لنمو المنشآت أیضا
نة الصيانة تنهض باألعمال بتسریع نقل البضائع والخدمات، بما في ذلك المواد الخام، ودعم اإلنتاج القائم حس

وتشكل رداءة البنية . في الوقت المناسببسرعة وعلى استعمال مكثف للطاقة وإتاحة المعلومات واالتصال 
التقنية سعينات، تسببت أوجه انعدام الفعالية وفي بدایة الت. " الستحداث المنشآت ونموهاًاآابحاألساسية المادیة 

  أمریكي مليار دوالر٥٥في الطرقات والخطوط الحدیدیة والطاقة والمياه وحدها في خسائر سنویة قدرت بمبلغ 
ضعف الميزانية السنویة مقدار  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي للبلدان النامية أو ١ أي ما یساوي -

 -وتتكبد هذه الخسائر الشرآات، الكبيرة منها والصغيرة . بنية األساسية في العالم الناميالخاصة بتمویل ال
والطرقات ردیئة النوعية یمكن أن تحول دون وصول المنتجين الصغار إلى األسواق . واألفراد، السيما أفقرهم

 .  ٢١" وتعّطل المنتجين الكبار بنقص عوامل اإلنتاج األساسية-اإلقليمية 

                  
 .UNDP: Unleashing entrepreneurship, op. cit., p. 15:      أنظر 21
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معظم الحكومة بأهمية توفير وصيانة البنية األساسية للتنمية عموما ولتعزیز نمو القطاع الخاص وتسلم  .٨٢
خصوصا، لكنها آثيرا ما آافحت من أجل رفع التحدیات التمویلية أو المالية المتصلة بتوفير البنية األساسية 

خاص وزیادة المنافسة لتحسين مشارآة القطاع الالجمع بين واعتمدت الحكومات أآثر فأآثر على . وصيانتها
 إلى حد آبير على استثمار ةلكن رغم أن المحافظة على بيئة أساسية رفيعة النوعية قائم. ٢٢البنية األساسية

فالتعاقد الفّعال والعطاءات المفتوحة والمصداقية . رؤوس المال، ال ینحصر األمر في البعد المالي فحسب
وأدت منظمة العمل الدولية مثال .  عوامل بالغة األهمية أیضا، هيالعامةالتنظيمية والقدرة اإلداریة الخاصة و

واستخدام المواد المحلية أآثر يد العاملة  التي تكون بها التقنيات القائمة على الطریقةدورا مهما في التوعية بال
بإتاحة فرص للعقود ة يد العاملویمكن تشجيع العقود القائمة على ال .جدوى من األساليب القائمة على التجهيزات

. المحلية صغيرة النطاق عن طریق تقسيم المشاریع إلى عقود صغيرة وسهلة التنفيذ من الناحية التقنية واإلداریة
 تعاقدواستخدمت منظمة العمل الدولية برنامجها االستثماري آثيف العمالة آمنصة للدفاع بنجاح عن ممارسات ال

روف العمل وحقوق العمال بواسطة سياسات وممارسات منقحة في مجال  وحمایة ظيد العاملةالقائمة على ال
 ١٩٨٩، )العقود العامة( المتعلقة بشروط العمل ٩٤، طبقا التفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٢٣المشتریات

 . )٩٤ رقم(

 البيئةاإلشراف المسؤول على 

فالنشاط البشري . بالمنشآت المستدامةتشكل البيئة الطبيعية جانبا أساسيا آخر ینبغي مراعاته في النهوض  .٨٣
على مدى السنوات الخمسين الماضية قد غير بيئة العالم أآثر من أي وقت مضى، استجابة لتنامي الطلب على 

وهذا بطبيعة الحال جانب من التقدم والتنمية البشریة لكنه اقترن بتكاليف . الغذاء والماء واألرض والمسكن
فحسب تقدیرات برنامج األمم المتحدة . ما یتعلق باستدامة هذا النوع من التنميةومسائل خطيرة تثار حاليا في

اإلنمائي مثال، إذا أردنا أن یتمتع سكان العالم قاطبة بنمط عيش مشابه لنمط عيش البلدان الصناعية اليوم، 
ات الدولية بالتعاون مع الهيئ -لذلك، ینبغي للحكومات . ٢٤ من الكرات األرضية٥٫٥فسيتطلب ذلك موارد 

 أن تعمل على حمایة البيئة والمحافظة على رأس المال الطبيعي الذي یعتمد عليه بقاء –والقطاع الخاص 
وتتعدد سبل القيام بذلك آما تتعدد الوسائل السياسية المتاحة للحكومات . ٢٥)واألعمال بطبيعة الحال(المجتمع 

 - ٢-٣وعلى سبيل المثال، یبين الشكل . آت المستدامةلمعالجة الظروف السياسية أو االقتصادیة لتعزیز المنش
لقطاع الخاص العمل معا لة التي یمكن بها للحكومات والطریق -استنادا إلى حالة سوق احتباس الكربون 

 .باستخدام السوق لمعالجة السياسة البيئية
وفي عالم یتسارع فيه . ية العالمإلى معالجة هذه التحدیات البيئيةالملحة وینبغي عدم التقليل من الحاجة  .٨٤

 الموارد الطبيعية وتغير المناخ، ليس من المغاالة القول إن حسن اإلدارة دالنمو السكاني والتحضر واستنفا
 البيئة، على حذر إشرافودون . ٢٦إدارة التنمية المستدامةطریقة على محك في نهایة المطاف العالمية سيقاس 

، مما ةراویؤثر تغير المناخ مثال على مستویات البح. د ذاته محل تهدیدیحتمل أن یكون وجود بعض البلدان في ح
مالیين األشخاص المقيمين في المناطق الساحلية على یؤثر ال على سكان الجزر الصغيرة فحسب بل أیضا 

ل سوء التغذیة، یحتممن وفي أفریقيا جنوب الصحراء حيث یعاني ثلث السكان بالفعل . لبلدان من قبيل بنغالدیش
أن یؤثر تغير المناخ تأثيرا آبيرا على إنتاج الغذاء عن طریق آثاره المتصلة بارتفاع درجة الحرارة وقصر 

 ،٢٠٠٣صيف عام في وحتى في أوروبا آانت آثار تغير المناخ واضحة خالل موجة الحر . فصول األمطار
 ٣٥٠٠٠، وأدت إلى وفاة ریكي أم مليار دوالر١٥التي ساهمت مساهمة مباشرة في خسائر زراعية بلغت نحو 

                  
 .١٣٤  سابق، ص، مرجع)٢٠٠٤واشنطن، العاصمة، البنك الدولي،  (٢٠٠٥تقریر عن التنمية في العالم :     البنك الدولي 22
 :   أنظر  23

ILO: Independent evaluation of ILO’s strategy for employment creation through employment-intensive 
investment, ILO Evaluation Report, Sep. 2006, p. 33. 

 :  أنظر  24
WBCSD: From Challenge to Opportunity – the Role of Business in Tomorrow`s Society (Geneva, World 
Business Council for Sustainable Development, 2006) p.15. 

اخ       متعددة األطراف ما تتطلب التحدیات البيئية مبادرات عالمية، وتتضمن جل االتفاقات البيئيةآثيرًا    25 ر المن الج تغي ي تع ك الت ، آتل
ع           أو التنوع األحيائي أو التصحر أو المواد الك        ى القطاع الخاص بجمي ذها عل د في تنفي شأن وتعتم ذا ال يميائية السامة، أحكاما محددة به

 .أشكاله
 .UNDP: Human Development Report 2006 (New York, UNDP, 2006):    أنظر  26
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وعالوة على ذلك، وبسبب تزاید الضغط على الموارد الطبيعية، یمكن أن . ٢٧ةستضعفشخص من الفئات الم
 .٢٨ الفساد والنزاعاتإلى تزاید التنافس على استخدام هذه الموارد احتدامدي یؤ

 خطوات عملية لوضع السياسات البيئية :٢-٣الشكل 

 الموضوع

 لواجب حمایتهتحدید النظام ا
تحدید هدف حمایة داخل هذا 

 النظام

 تحدید معيار لقياس األداء
ینبغي أن یوفر القياس 

 توسيما نوعيا لحالة النظام

وضع رخصة تشغيل قابلة 
 للنقل قانونا

وضع بدیل أو عدة بدائل 
 .للمتاجرة بهذه الرخص

ویمكن أن تبلغ البدائل عن 
 حجم الصفقات وأسعارها، 

تعزز عقود ویمكن أیضا أن 
الخيارات والعقود اآلجلة 

 التجارة

 

  التبادل  الملكية  القياس  الهدف  الخطوات

الجهة المنفذة

یحدد هدف األداء حوار بين 
 أصحاب المصلحة

یوضع إطار لألداء بواسطة 
برامج طوعية أو اتفاقات بين 

الحكومة والقطاع الخاص 
المعني وأصحاب المصلحة 

 الرئيسيين

ميع الفعاليات المعنية، تبلغ ج
باستخدام معيار القياس 

المحدد عن التقدم المحرز 
صوب الوفاء بالتزاماتها من 

 حيث األداء

تعترف الحكومة بملكية 
 هذه الرخص وتضمنها

مبادرة من القطاع الخاص 
 أو العام

 

 أمثلة توضيحية
    

سوق احتباس 
 الكربون

األهداف الوطنية لتخفيض 
 لدفيئة غازات ااتثاانبع

المعایير الدولية لقياس 
 غازات الدفيئة

مخططات التجارة 
  بورصة شيكاغو للمناخ الداخلية للشرآات

 .WBCSD: Sustainability through the market: Seven keys to success, Geneva, WBCSD, 2001, p. 38 :المصدر
 أي استعمال –" الجدوى البيئية" منطق اعوبإتب.  منشآت مستدامة لقيامغير أن البيئة تتيح أیضا الفرصة .٨٥

بالحد من استخدام (تها البيئية وتكاليفها أیضا ا توجد أمثلة آثيرة خفضت فيها المشاریع تأثير-القليل لعمل الكثير 
 لها تأثير أقل ،واستحدثت منتجات أو خدمات جدیدة تتسم بتصميم ووظائف أفضل) الموارد أو النفایات أو التلوث

ویمكن أن " الجدوى البيئية"األعمال ذاتها أن تسعى إلى تحقيق دوائر ومن مصلحة . ٢٩ في السوقوحصة أعلى
األعمال آي تتصرف على هذا النحو، لكن الحكومات آثيرا ما تستطيع تحسين دوائر یرسل السوق إشارات إلى 

وتشمل أمثلة . ٣٠اللوائحعمل األسواق من حيث الجدوى البيئية بتوفير الحوافز المناسبة ووضع المعایير أو 
                  

 :   أنظر  27
N. Stern: The economics of climate change: The Stern review, H.M. Treasury, United Kingdom Government, 
Dec. 2006. 

 درجات سلسيوس یمكن أن یخفض الناتج االقتصادي ٣ و٢تفيد تقدیرات هذا التقریر بأن ارتفاع درجات الحرارة بما یتراوح بين 
 ١٠مي إلى  في المائة، یمكن أن تصل نسبة الخسارة في الناتج العال٥ الحرارة بنسبة درجاتوإذا ارتفعت .  في المائة٣العالمي بنسبة 

ثات عند اوإضافة إلى ذلك، آي تستقر االنبع.  في المائة أن یحدث ذلك على مدى السنوات الخمسين المقبلة٥٠في المائة، ویحتمل بنسبة 
 في المائة بعد ذلك، وسيكلف ٣ و١مستویات قابلة لإلدارة، ینبغي أن تستقر في السنوات العشرین المقبلة وتنخفض بنسبة تتراوح بين 

 .  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي١ر حوالي األم
 حملة من أجل التغيير بإبراز الصالت وهي منظمة تقوم بتنظيم، Global Witness (http://www.globalwitness.org) :  انظر   28

لمستقل آأداة لمكافحة قطع األشجار وآانت المنظمة أول من جّرب رصد األحراج ا. بين استغالل الموارد الطبيعية والنزاع والفساد
غير القانوني وغير المستدام؛ وشجعت شفافية اإلیرادات في قطاع الصناعات االستخراجية بما في ذلك المساعدة في إنشاء تحالف 

 وساعدت على اعتماد مخطط إصدار الشهادات لعملية آمبرلي، وهو، (http://www.publishwhatyoupay.org)" ُانشر ما تدفع"
 .http://www.kimberleyprocess.comاتفاق دولي لمنع االتجار بـالماس المتنازع عليه، 

 .C.S. Brown: The sustainable enterprise: Profiting from best practice (London, Kogan Page, 2005):    أنظر 29
ل من الذرة بتقدیم مساعدات إلى المزارعين لزراعة الذرة تشجع السياسات الحكومية في الوالیات المتحدة مثال إنتاج اإلیتانو    30

للمستهلكين لشرائه، بل إن بعض الوالیات تطبق وومحطات التكریر لتحویلها إلى وقود، ومحطات الوقود لترآيب مضخات وبيعه، 
 االتحاد األوروبي أن تكون نسبة أما في أوروبا فيرید. قوانين تشترط إضافة مقدار معين من اإلیتانول إلى البترول قصد زیادة الطلب

 في المائة من الطاقة من مصادر ١٨ في المائة من جميع أنواع الوقود المستخدمة في النقل من مصادر غير أحفوریة ونسبة ٥٫٧٥
وعلى سبيل المثال، أصبحت ألمانيا بفضل دعم الحكومة أآبر سوق للطاقة الشمسية في العالم، رغم . ٢٠١٠متجددة بحلول عام 

 .وطقسها الذي قلما یكون مشمسا) وهي غير الزمة للطاقة الشمسية(امتالآها شبكة توزیع جيدة 
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تقليدیة استخدام السياسة الضریبية لتشجيع استعمال تكنولوجيات مجدیة من حيث الطاقة، آما في بناء المنازل، 
 مما شجع الشرآات على ،ثات السلفوراأو اللوائح المتعلقة بالقيود المفروضة على الوقود فيما یتعلق بانبع

إلى ظهور في بعض البلدان بشأن إعادة تدویر النفایات المنزلية مما أدى التجدید، أو الحمالت العامة للتوعية 
وتتعدد أمثلة النهج الفعالة المشترآة بين القطاعين العام . قطاع جدید آامل هو قطاع إعادة تدویر النفایات

المائية التي والخاص في رفع تحدیات بيئية معينة، آقرار سلطة قناة بنما منح المزارعين الذین یحمون الموارد 
وتوجد أیضا .  فعلية إلدارة الموارد المائيةأهمية ملكية لألرض وقروضا، وأعطت من ثم سنداتتحتاجها القناة 

 أمثلة آثيرة أخرى لحاالت تطوع فيها القطاع الخاص لمعالجة مأساة القضایا البيئية المتعلقة بالموارد الطبيعية
ساعد عدد من شرآات األغذیة الكبرى في إنشاء مجلس ، على غرار قطاع صيد األسماك حيث ٣١العامة
. أن السمك الذي یحتویه آتٍِ من مصائد مستدامةإلى  الذي تشير عالمته على منتج سمكي ،٣٢ البحريشرافاإل

 .  ٣٣ وتجاهلها ليس خيارا مطروحا، للمنشآت المستدامةًا تخلق البيئة تحدیات وفرص،وهكذا

 مجتمع وثقافة یدعمان المنشآت

التي تتيح فرصة للمنشآت المستدامة، وعالوة على العوامل االقتصادیة األساسية سياق الظروف في  .٨٦
بمفهوم أما فيما یتعلق .  المشاریعتنظيموالبيئية والسياسية آنفة الذآر، توجد عوامل اجتماعية وثقافية تؤثر على 

لهياآل االجتماعية والثقافة على المنشآت ة التي تؤثر بها اطریق، فمن المهم أن تعتبر شرطا أساسيا ال"الثقافة"
وأهمية التأثيرات . ، أو ما یمكن تسميته بثقافة المنشآت"روح مبادرة "د المشاریع، وال سيما وجوتنظيمو

 توصي منظمة العمل ،وبالفعل. استحداث منشآت جدیدة أمر مسّلم بهتنظيم المشاریع واالجتماعية والثقافية على 
بغية إیجاد وتعزیز ثقافة المنشأة التي تشجع المبادرة وإقامة .... أن تعتمد الدول األعضاء ینبغي "الدولية بأنه 

، والعالقات العمالية والصناعية الجيدة، والممارسات )العمالة(المنشآت، واإلنتاجية، والوعي البيئي، والنوعية 
مواصلة تنمية  ) ١: (األعضاء أن تنظر فيوتحقيقا لهذه الغایة ینبغي على الدول . االجتماعية المالئمة والمنصفة

  .٣٤"...روح المبادرة 
ویقوم نهج قدیم ومعّمر على . ٣٥ المشاریع موضوع نظریات مستفيضةروح تنظيموالعوامل التي تقود  .٨٧

وفي هذا الصدد، أنشأ شومبتر مدرسة فكریة تصف السوق بأنها عملية . اعتبار اإلبداع البشري أهم العوامل
تصبح فيها المنشآت واالختراعات القدیمة بالية بفعل المنشآت واالختراعات الجدیدة وما یقترن " تدمير خّالق"

 أي عملية تحویل -لكن ماذا وراء هذا التدمير الخّالق . ٣٦ دائم وما یصحبها من تطور وتنميةهيكليبها من تغيير 
إحدى التي یقوم عليها؟ وتذهب  المشاریع تنظيم أو باألحرى روح -تصحب التجدید الجذري التي المشاریع 

وتنبع هذه الفكرة .  المشاریع ومداهاتنظيممجتمع ومؤسساته تحدد طبيعة أنشطة الفكریة إلى أن ثقافة الرس امدال
من نظریة ویبير التقليدیة بشأن دور األخالقيات البروتستانتية في المجتمعات الغربية، وتجددت هذه النظریة فيما 

آذلك توجد مجموعة آبيرة من التحاليل التي ترآز على . لشرقية بروح الكونفشيوسيةبعد لشرح بروز آسيا ا
" دخيل"عامل على أنه عتبر أو ُیخصائص فردیة أو اثنية تبين أن صاحب المشروع آثيرا ما یعتبر نفسه أو ُی

ومنذ عهد . تماعية المجتمع بسبب سماته الشخصية أو أصله االثني أو غير ذلك من العوامل الثقافية أو االجعلى
 المشاریع ال یقتصر على التجدید فحسب بل یشمل أیضا النسخ تنظيمين في أن قلعشومبتير، یتفق معظم الّم

                  
راط في الرعي داخل           –، وهو مصطلح اقتصادي Commons ترجمة لمصطلح    31 شكلة اإلف ستخدما في األصل في سياق م  آان م

ة الع          –المروج العامة    وارد الطبيعي شأة أو                    ویشير إلى المأساة التي تعانيها الم رد أو من ك أي ف ا إذ ال یمل ر منه دمر جزء آبي ي ی ة الت ام
ة   وتشمل  . مجموعة حقوق ملكية معقولة بشأنها قد تجعل مالكها یفكر مليا لدى استخدام هذه المورد المشترك               راط في     أمثل معاصرة اإلف

 .صيد األسماك وتلوث الغالف الجوي
، وهو هيئة مشابهة أنشئت للنهوض باإلدارة (http://www.fsc.org)راج، ومجلس إدارة األح  http://www.msc.orgانظر،     32

 .مة لألحراجاالمستد
 :    أنظر 33

L.R. Brown: Plan B 2.0: Rescuing a planet under stress and a civilization in trouble (New York, W.W. Norton & 
Co., 2006). 

ق ال : منظمة العمل الدولية    34 صغيرة والمتوسطة،      توصية خل شآت ال م   (١٩٩٨وظائف في المن سألة     . )١٨٩رق ى م تم التطرق إل وی
دولي                ادرة           : إدماج العمل الالئق وتشجيع روح المبادرة بالتفصيل في مكتب العمل ال ة من خالل روح المب ة الالئق ز العمال ة  تعزی ، لجن

 .GB.289/ESP/1، الوثيقة ٢٠٠٤مارس  /ار، جنيف، آذ٢٨٩العمالة والسياسة االجتماعية، مجلس اإلدارة، الدورة 
دة  ، T. Grebel: Entrepreneurship: A new perspective (London, Routledge, 2004):    أنظر 35 لإلطالع على لمحة عامة جي

 . عن مختلف مفاهيم وتعاریف روح المبادرة
 .J. Schumpeter: The Theory of Economic Development (New York, Oxford University Press. 1961):  أنظر    36
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وإضافة إلى القدرة . ٣٧والتكييف، وتفيد بعض البحوث بأن من ینسخ ویكيف یؤدي دورا أهم في النمو والعمالة
امتالك وسائل تحویل تلك القدرات إلى منتجات أو خدمات على التجدید أو النسخ أو التكييف، من المهم أیضا 
 مليون ١٫٨، منح ٢٠٠٤ و١٩٩١وبين عامي .  الخالقةقابلة للتسویق وضمان الحمایة القانونية لهذه القدرات

 ٢٠ بزهاءمواطن من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي رخصا من الوالیات المتحدة مقارنة 
 المشاریع في هذه البلدان تنظيم، وهو ما قد ینعكس بقدر أقل على قدرات ٣٨ بلدا من أقل البلدان نموا٤٦فقط من 

التباینات العالمية في توزیع المعرفة والتعليم والقدرات البحثية وفي مجال األطر القانونية على وبقدر أآبر 
 . المحلية الضعيفة والصعوبات المتصلة بحمایة حقوق الملكية الفكریة

 ٣-٣اإلطار 
 روح المبادرة

لمعظم الناس رؤیة واضحة بصفة معقولة لماهية صاحب المشروع، لكن الكثيرین یصعب عليهم تحدید الخصال 
 وهل تنشأ روح المبادرة من الحاجة أو من ترف ؟أهي فطریة أم مكتسبة. التي یتصف بها شخص یتمتع بروح المبادرة

 : ح ما یميز عقلية روح المبادرةاالختيار؟ ولعل المثل التالي هو أوض
فر المبعوثان معا إلى اوس. إلى أفریقيا لدراسة آفاق توسيع مشروعهفي المبيعات أرسل صانع أحذیة مبعوثين 
ال أحد یلبس أحذیة؛ حالة : " وبعد أیام قليلة أرسل األول خطابا إلكترونيا مفاده؛أریاف أفریقيا والحظا األمور ذاتها

 ".  ال أحد یلبس أحذیة؛ فرصة من ذهب: "الثاني فقد آتب مغتبطاأما ". ميؤوس منها

 بين البلدان وداخلها، ویوجد عدد من الدراسات االستقصائية ٣٩" المشاریعتنظيمنشاط "ویتفاوت مستوى  .٨٨
وما  (فز، مثال، تحدد وتحلل ما یح٤٠ودراسة البرومتر األوروبي االستقصائية. التي تعطي فكرة عن سبب ذلك

 في المائة من ٦١ناس على إنشاء المشاریع، وتفيد باالستناد إلى دراسات استقصائية مستفيضة بأن ال) یثني
 في المائة فقط من ٤٥مقابل " یكونوا أصحاب أعمالهم"المستجوبين من الوالیات المتحدة یطمحون إلى أن 

ل أو رغبتهم األآبر في األوروبيين، وهو ما یعزى إلى عدد من العوامل آخوف األوروبيين األآبر من الفش
آما تبرز الدراسة ذاتها تفاوتا آبيرا بين البلدان األوروبية في ميلهم إلى أنشطة . ضمان دخل منتظم على ما یبدو

 المشاریع ومواقفهم منها، مما یظهر فروقا بين البلدان األوروبية الشمالية والجنوبية وبين شرق أوروبا تنظيم
 تنظيملالمرصد العالمي دراسة كون ت المشاریع قد عن تنظيماسة استقصائية غير أن أشمل در. وغربها مثال

 بعض ٤-٣ویتناول اإلطار . ٤١ بلدا٣٠أآثر من اآلن  وأصبحت تغطي ١٩٩٩المشاریع، التي بدأت في عام 
  .٤٢ المشاریعتنظيم المرصد العالمي ل- ٢٠٠٥عام لالتقریر التنفيذي المواضيع البارزة في 

                  
 : أنظر    37

J. A. Schmitz: “Imitation, Entrepreneurship and Long-Run Growth”, Journal of Political Economy (University of 
Chicago Press), Vol. 97, No.3, June 1989, pp. 721-739. 

ام  - ٢٠٠٦ تقریر أقل البلدان نموا لعام والتنمية،مؤتمر األمم المتحدة للتجارة     38 اد،    (استعراض ع ف، األونكت صفحة  ) ٢٠٠٦جني ال
١٨. 
ين أیضا ستخدم لكن بإمكان الم،ون مشاریعهم ویدیرونها بأنفسهمئغالبا ما یشير نشاط تنظيم المشاریع إلى األشخاص الذین ینش    39

ي الشرآات الذین یبرزون ستخدمبادرة الداخلية لإلشارة إلى ماستحداث مصطلح روح الم إبراز خاصيات تنظيم المشاریع، وتم
 "الخروج عن اإلطار التقليدي" واالبتكار، من قبيل السعي إلى إحداث تغيير وإرساء أرضية جدیدة و"خاصيات تنظيم المشاریع"

  .http://ec.eruopa.eu/enterprise_/enterprise_policy/survey/eurobarometer_survey2004.htm: أنظر   40
 برنامج بحث متعدد الجنسيات، من تنسيق ثانویة بابسون في الوالیات المتحدة  وهو،/http://www.gemconsortium.org :  انظر   41

دان           ویسعى البرنامج إلى وصف عمليات تنظيم المشار      . ومدرسة األعمال بلندن بالمملكة المتحدة     سلة واسعة من البل یع وتحليلها في سل
سية هي            ثنياتواالقتصادات والثقافات واإل   وارق     :  متوسطة ومرتفعة الدخل، ویرآز على ثالثة أهداف رئي اس الف شاط     في قي  مستوى ن

شاط تنظيم   تنظيم المشاریع؛ والكشف على العوامل المحّددة لمستویات نشاط تنظيم المشاریع، وتحدید السياسات التي قد تغير م       ستوى ن
 .المشاریع

 :   أنظر  42
M. Minniti et al.: Global Entrepreneurship Monitor – 2005, report on women and entrepreneurship (Babson 
College, United States, and London Business School, United Kingdom, 2006). 
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 ٤-٣اإلطار 
  المشاريعلتنظيماط بارزة من تقرير المرصد العالمي نق

 بّينفالبلدان ذات الدخل المتوسط عادة ما ت. یوجد تفاوت آبير بين البلدان في تواتر نشاط تنظيم المشاریع ونوعيته
 .نسبا مئویة أعلى من البلدان ذات الدخل المرتفع فيما یتعلق باألشخاص الذین ینشئون مشروعا

تایلند  بلدان من قبيل تبّين) أي ناشئ أو جدید مثال(شاط تنظيم مشروع في مراحله األولى وفيما یتعلق بن
مثل بلجيكا مشارآة األفراد مقارنة ببلدان أخرى من  ونيوزیلندا معدالت عالية جدا البوليفاریةفنزویال وجمهوریة 

 .هنغاریا واليابان التي توجد على الطرف اآلخر من النقيضو
لمشاریع الذین تحدوهم الفرص إلى أصحاب المشاریع الذین تحدوهم الحاجة أعلى في البلدان ومعدل أصحاب ا

 . ذات الدخل المرتفع منه في البلدان ذات الدخل المتوسط
ومعدالت النمو العالية في الناتج المحلي اإلجمالي للفرد في البلدان ذات الدخل المتوسط تتجلى في قدرة أآبر 

 . المشاریع في هذه البلدانتنظيمية نمو نشاط  وإمكاناالبتكارعلى 
 .والتوزیع العمري لألشخاص المنخرطين في نشاط تنظيم المشاریع یتبع منحنى في شكل قبة

 .لفشلبا انشغاال تنظيم المشاریع وأآثر مجالتهن في ا العالم أقل تفاؤال وأقل ثقة بمهارفي شتى بقاعالنساء و
 تعزیز تنظيمعلى  حریصة األسواق المسؤولية الرئيسية للحكومات الرطوییمثل إنشاء مؤسسات مالئمة لتو
 .یتسم بروح المبادرة مجتمع نشاء إلال غنى عنهماوالسلم واالستقرار شرطان .  في بلدانهاالمشاریع
 .Global Entrepreneurship Monitor – 2005 Executive Report   :المصدر

 إلى حد ما،  ومعقدٌةمتعددٌةاحة فرص استحداث منشآت مستدامة  الشروط األساسية إلتالصة القول إنوخ .٨٩
 السياسات على نحو مفصلالتقریر هذا  مقبلة منالاألجزاء وستتناول . إیجازها یحاول ٣-٣غير أن الشكل 

ن وغيرهم بهدف النهوض بالمنشآت المستدامة، وعتمدها الحكومات والشرآاء االجتماعيتالمحددة التي یمكن أن 
، والسياسات القانونية منشآتلبلد والعلى مستوى اقدرة التنافسية ال ز السياسات الرامية إلى تعزیذلك بما في

 بالتجارة والتكامل اإلقليمي والنفاذ تعلقةوالتنظيمية الخاصة بالمنشآت، فضال عن السياسات واالستراتيجيات الم
 التقریر، لكن طوالبيئة الطبيعية یتكرر  العلىوموضوع دور المنشآت في المجتمع وتأثيرها . إلى األسواق

غير أن من المفيد قبل ذلك تأآيد أن هذه . عت في فصل خاص بدور المنشآت في المجتمعّمالمسائل األساسية ُج
الشروط األساسية ال تتيح فرص استحداث منشآت مستدامة فحسب وإنما تشكل مجتمعة أساس التنمية المستدامة 

 .والعمل الالئق

 الشروط األساسية إلتاحة فرص استحداث منشآت مستدامة :٣-٣الشكل 

 
 

اإلنصاف، واإلدماج 
االقتصادي 
 واالجتماعي

التحكم المسؤول 
 في البيئة 

یةالبنية األساسية الماد

مجتمع وثقافة یدعمان
 المنشآت

استقرار االقتصاد 
الكلي واإلدارة السليمة

 لالقتصاد

اإلدارة السدیدة 
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 ٤الفصل 

 خلق الثروات والعمل الالئق بواسطة منشآت وبلدان تنافسية
رغم أن معظم الناس یتفقون على أهمية القدرة التنافسية، ال سيما في ضوء العولمة المتزایدة المتسمة  .٩٠

 واألصول وعمليات اإلنتاج، یستخدم المصطلح في سياقات شتى لخارج وحراك اليد العاملةإلى ابإسناد العمل 
ویمكن وصف القدرة .  وال تمت لبعضها البعض بصلة في أحيان أخرى، مختلفة تتعارض أحيانامفاهيملوصف 
لمنشأة آإنتاجية في اویتمثل نهج شائع في مراعاة العوامل الداخلية :  وتعریفها بطرق مختلفة آثيرةالتنافسية

العمل أو رأس المال في منشأة معينة من جهة، ومراعاة عوامل خارجة عنها آالبيئة المالئمة لألعمال من جهة 
 على ظروف االقتصاد الكلي والظروف السياسية والقانونية التنافسيةویقوم تحليل القدرة ). ١-٤الشكل (أخرى 

 لكن هذه الشروط العامة رغم ضرورة . أي الشروط األساسية-واالجتماعية التي یعتمد عليها اقتصاد ناجح 
 . ات لكنها في حد ذاتها ال تخلق الثرواتإذ تتيح بالفعل فرصة خلق الثرو: اتتوافرها بالتأآيد ال تكفي لخلق الثرو

  على اإلنتاجية الداخلية والخارجيةالتأثيرات :١-٤الشكل 

  ما الذي يحدد اإلنتاجية أو يؤثر فيها؟ 

  الظروف الداخلية  لظروف الخارجية والهيكليةا 

حوار اجتماعي فعال على الصعيد القطاعي والوطني،  
 لعماللومنظمات قویة ألصحاب العمل و

سياسات االقتصاد الكلي والسياسات التجاریة والسياسات 
 اإلقليمية والقطاعية

 يتزاید األسواق، والطلب الفعل
 الظروف البيئية

 ياسات عامة فّعالةمؤسسات حكومية وس
 :بيئة مؤاتية لألعمال

 النقابيةحریة ال الملكية و حقوقاحترام -
  وقابلة للتنبؤمستقرةقواعد واضحة و -
 : البيئة التنظيمية والقانونية -
نوعية سالسل القيم، والصناعات وخدمات األعمال  -

 المتصلة بها

 تنظيم المشاریعاإلدارة وروح حسن  
 العمال واإلدارة داخل المنشأة العالقات الحسنة بين
 والحوار االجتماعي

 التكنولوجيات والتجهيزات الجيدة
 :الوصول إلى الموارد

 ةالعمال األصحاء والمهر -
 )االئتمان واالستثمار(التمویل  -
الطاقة واألرض : الموارد المادیة والطبيعية -

 .وما إلى ذلكوتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

 

     
     

     
  العوامل الخارجية 

 لإلنتاجية
  العوامل الداخلية 

 لإلنتاجية
 

     

   القدرة التنافسية المنتظمة  
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 التنافسيةالقدرة مفتاح : اإلنتاجية
 األشخاص الذین یخلقها بصورة خاصةفي الواقع منشآت مستدامة وقادرة على المنافسة، وات خلق الثروت .٩١
 الواسعة على مستوى المنشآت أن النهوض عمليةوتبين التجربة ال.  ویعملون فيهات ویدیرونهانشآ هذه المملكونی

ویتطلب ذلك بناء قدرة .  الماليشآتبالممارسات الالئقة في مكان العمل یزید اإلنتاجية ویحسن أداء المن
االت مفتوحة وصریحة  لمكان العمل وإقامة قنوات اتصمناسب وتنمية إنتاجياتهم بواسطة تنظيم مستخدمينال

ين ستخدموتبين األدلة أنه حيثما مّكن االتصال من المطابقة بين فهم ومعارف الم. ١تؤدي إلى زیادة التزامهم
. ٢ين الستراتيجية المنشأة وتبنيهم لها أفضل وازداد استعدادهم للمساعدة في تنفيذهاستخدمواإلدارة، آان فهم الم

بحيث رتباط العاطفي بوظيفة ومنظمة اال، ویمكن أن یزید االستخدامقة أیضا عالأن یثري  االلتزام ومن شأن
وعادة ما یرتبط هذا االلتزام إیجابيا . لزمهم بهی من األداء الجيد ویتجاوز الرضا الوظيفي الصرف ویمكّن الناس

 وتحقيق ،لمبيعات بما في ذلك نمو ا،استبدال الموظفين وتحسن اإلنتاجية وتعزیز النتائج التجاریةمعدل بانخفاض 
 .    ٣رضا المستهلك وضمان الربح لجميع أصحاب األسهم

ویمكن تيسير . ٤ين واإلنتاجيةستخدملصالت اإلیجابية بين مشارآة المعن اوتتعدد األمثلة التطبيقية  .٩٢
 لكن الحوار االجتماعي والعالقات الصناعية ،)١٠ و٩انظر الفصلين ( بأساليب عدیدة ستخدمينمشارآة الم

.  دائما حجر األساس الذي تقوم عليه العالقات الفعالة بين أصحاب العمل والعمال داخل المنشأةتشكل
 في صنع القرار في مكان العمل عادة ما تكون أنجح عند دمجها مع المستخدمينواستراتيجيات تعزیز مشارآة 

ين ستخدمتبادلة للم ضمن استراتيجية جامعة ترآز على المصالح المأةاستراتيجيات أخرى خاصة بالمنش
 عادة ما وهو أمرين مثال دورا رئيسيا في التجدید داخل المنشأة، ستخدموتؤدي مشارآة الم. وأصحاب العمل

والتجدید ليس مجرد ظاهرة تكنولوجية تتجسد في منتجات وعمليات . یكون أساسيا لقدرة المنشأة على المنافسة
تهم ومهارتهم فضال عن حماسهم مؤهالالناس ومعارفهم و عملية اجتماعية تعتمد على و بل ه،إنتاج جدیدة

 .ورضاهم عن وظيفتهم
إشراآهم شرط ال لمنح المستخدمين اإلمكانيات ووظروف العمل الجيدة وأشكال تنظيم العمل المالئمة  .٩٣

 وینبغي أن یقترن ذلك بدوره.  والمنافسةبتكارغنى عنه لتحسين إنتاجية العمل وتدعيم قدرة المنشآت على اال
وعلى سبيل المثال، خلصت . بممارسات أخرى في مكان العمل آالتدریب والتطویر أو ترتيبات وقت العمل

 في هذا البلد نشأت عن االبتكار في المائة فقط من العوامل التي تؤثر على نجاح ٢٥دراسة في هولندا إلى أن 
 في ٧٥لمعلومات، في حين اعتمدت تجدید تكنولوجي آالبحث والتطویر واستثمارات تكنولوجيا االتصاالت وا

، مما ٥رف ودمجها وتطبيقهااة وطریقة اآتساب هذه المعیاإلدارآالمعارف المائة منها على التجدید االجتماعي 
ين على نحو نشط ینبغي أن یشكل جزءا ال یتجزأ من االستراتيجيات ستخدمیعني أن نهجا شامال یشرك الم

 والمفاوضة بالحریة النقابية ال سيما تلك المتعلقة ،ومعایير العمل الدولية. التنافسيةالرامية إلى تحسين القدرة 
الجماعية والحوار االجتماعي والهيكل الثالثي، توفر األساس الذي ینبغي أن یقوم عليه االتصال والحوار 

 .   على مستوى المنشأة وخارجهابصورة فعالة

                  
 :    أنظر 1

A.L. Tolentino: Workers – Stakeholders in productivity in a changing global economic environment, Enterprise 
and Cooperative Development Department, ILO, Geneva, EMD/18/E, 1997. 

 :     أنظر 2
T.A. Kochan and P. Osterman: The mutual gains enterprise – Forging a winning partnership among labour, 
management and government (Boston, Harvard Business School Press, 1994). 

 :    أنظر 3
R.S. Kaplan and D.P. Norton: The strategy focused organisation (Boston, Harvard Business School Press, 2001). 

 :    أنظر 4
J. Addison et al.: “Worker participation and firm level performance”, in British Journal of Industrial Relations, 
Vol. 38, No. 1 (Mar. 2000), pp. 7–48; and I.C. Imoisili and A.V. Henry et al.: Productivity improvement through 
strengthening management-labour cooperation (Port-of-Spain, ILO, 2004). 

دنبوش و ي . فولبردا و ف.  أجرى هـ   5 ة ایراسموس ر         . فن ال في جامع ة األعم تراتيجية وبيئ سن من شعبة اإلدارة االس ، .م. س. یان
ة   .  منظمة هولندیة٩٠٠٠شملت ما یزید على ) ٢٠٠٥أبریل / نيسان(دراسة استقصائية واسعة النطاق    ة التنظيمي وبحثت الدراسة الحال

 آما قارنت النتائج التنظيمية للمنظمات اإلبتكاریة بالنتائج التنظيمية للمنظمات غير اإلبتكاریة . اإلبتكاریةوالبيئية للمنظمات 
).http://www.erasmus.innovatiemonitor.nl(  
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 ١-٤اإلطار 
 التنافسيةقدرة المفاوضة الجماعية واإلنتاجية وال

وبحثت الدراسات المتعلقة بقيمة . تتيح المفاوضة الجماعية للمنشآت آلية لتشجيع المشارآة في مكان العمل
. كفاءة ومن ثم تحسين اإلنتاجية والاالستخدامالمشارآة الفوائد المتصلة بالقدرة على ضمان الثقة وااللتزام في عالقات 

ألدلة التي تبين أن المشارآة في مكان العمل بواسطة المفاوضة الجماعية یمكن أن  یوجد اآلن آم متزاید من ا،وبالفعل
 . ٦تعزز أداء الشرآة وأن أداء الشرآات التي تحقق مشارآة عمالية عالية یفوق أداء الشرآات األخرى

ید من ثم في وتبين أیضا أن المفاوضة الجماعية تدعم آثافة التدریب وتراآم رأس المال البشري في الشرآات وتز
وفي هذا الصدد، یوجد في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي حوار اجتماعي ومفاوضة . اإلنتاجية

أو صنادیق التدریب، عادة ما یؤطر الحوار / ورسوموفي البلدان التي تعتمد . جماعية متزایدان بشأن التدریب المستمر
ویمكن أن تسهم . أو الوطني/سطة اتفاقات ثنائية أو ثالثية على المستوى القطاعي واالجتماعي والمفاوضة الجماعية بوا

أو تنخفض فيها /المفاوضة الجماعية على هذا النحو في االستثمار في التدریب حتى في البلدان التي تقل فيها النقابات و
 . تغطية المفاوضة الجماعية

 في مكان العمل تكاليف الرصد وتحقق من ثم فوائد من ينستخدموعالوة على ذلك، تخفض زیادة مشارآة الم
بيد .  بواسطة المفاوضة الجماعية اختالفا آبيرا من بلد إلى آخرالتنافسيةویختلف آيفية ومدى تناول القدرة . الكفاءةحيث 

شروط " العادة على ، وتعتمد فيالتنافسيةأن المفاوضة الجماعية ليست بطبيعة الحال إال وسيلة لتعزیز اإلنتاجية والقدرة 
 .   حكومية وعوامل أخرىلوائحآمستویات البنية األساسية والصحة والتعليم، فضال عّما یكملها من " أساسية

وآانت . وتصبح المنشآت مستدامة عندما تكون في حد ذاتها قادرة على المنافسة وتعمل في بيئة تنافسية .٩٤
طيلة سنوات، وتوجد بوادره في النهج األولى لدراسة طرق تنافس المنشآت والبلدان في السوق موضوع بحث 

التي ینبغي تمييزها عن المفهوم الحدیث (االقتصادات، وتتجلى مثال في وضع مبادئ الميزة المطلقة والنسبية 
في حد مفهوم ة عدیدة في واقع األمر بالميزة التنافسية لكن الیوتتعلق نظریات إدار). والمنفصل للميزة التنافسية

عملية توفير قيمة شراء نسبية على نحو أجدى مما یقدمه المنافسون " ظاهرة حدیثة النشأة ُعّرفت بأنها ذاته
أو إنجاز أنشطة بتكلفة نسبية لكن بطرق فریدة تنشئ قيمة شراء أعلى من التي ینشئها ) تكلفة منخفضة(
م هو األداة األساسية لدراسة  سلسلة القيفهوموم. ٧)"تمييز(نافسون، وعلى نحو یتيح فرض سعر مخّفض تالم

وبتحليل المنشآت على أساس سلسلة من . أنشطة منشأة وتحدید آيفية تفاعلها وأدائها لتحقيق الميزة التنافسية
األنشطة المترابطة، یمكن بناء سلسلة القيم والقيام على نحو منهجي بتحدید أوجه التآزر، ومن ثم تمكين المدیرین 

 .ء فيهامن دخول المنافسة والبقا
ذو أهمية حاسمة، لكنه ال یخلو أیضا من مشاآل ألن آل العوامل تقریبا مهمة التنافسية ومفهوم القدرة  .٩٥

من ، وأهم العوامل قد تتغير مع الوقت بتطور االقتصادات والمجتمعات وتتنوع من موقع أو التنافسيةللقدرة 
 عليها صادرات السلع األساسية أو الصناعات االقتصادات التي تهيمنفي  على سبيل المثال،و. قطاع إلى آخر

البسيطة أو العادیة نسبيا، آثيرا ما تكون أسعار السلع األساسية وتقلبات أسعار الصرف ودورات األعمال 
أما في االقتصادات األآثر تقدما والقائمة . ، على األقل على المدى القصيرالتنافسية رئيسية للقدرة عوامل محددة
قد یقوم أهم مصدر للميزة التنافسية على عوامل من قبيل نوعية نظم التعليم العالي وتوسيع نطاق على التجدید، ف

 العالمية للفترة القدرة التنافسيةوآما یشير إليه بورتر في تقریر . التكنولوجيا وإنشاء تكتالت آبيرة ومعقدة
بات أسعار الموارد وطفرات رغم أن تحوالت االقتصاد الكلي والتطورات السياسية وتقل"، ٢٠٠٦-٢٠٠٥

التجارة واالستثمار األجنبي یمكن أن تؤدي إلى نمو في الناتج المحلي اإلجمالي للفرد لفترات من الزمن، تمثل 
وعلى هذا األساس، من . ٨" الوحيد لتحقيق ازدهار حقيقيموثوق األساس ال في بلد ماقدرة االقتصاد اإلنتاجية

                  
 :    أنظر 6

T. Fashoyin, E. Sims and A. Tolentino: Labour-management cooperation in SMEs – Forms and factors (Geneva, 
ILO, 2006); S. Hayter: “Collective bargaining and income equality in an integrating world”, in Labour Education 
2002/3, No. 128: Paying attention to wages (Geneva, ILO, 2002); and M. Ozaki: Negotiating flexibility – The 
role of the social partners and the state (Geneva, ILO, 1999). 

 :    أنظر 7
M. Porter: Competitive advantage, creating and sustaining superior performance (New York, Free Press, 1985)  

 و المنشآت؛ یتناول القدرة التنافسية على مستوى الشرآات أ
Competitive strategy: Techniques for analysing industries and competitors (New York, Free Press, 1980) 

 and The competitive advantage of nations (New York, Free Press, 1990)یتناول القدرة التنافسية على مستوى الصناعة؛ 
 .الختيار الموقع من جانب مشروع ذي طموحات دولية أن یكون مصدرًا للميزة التنافسيةیتصدى للطریقة التي یمكن بها 

 :   أنظر 8
M. Porter: “Building the microeconomic foundations of prosperity: Findings from the business competitiveness 
index”, in Global Competitiveness Report 2005–2006 (Geneva, WEF, 2005), p. 44. 
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وعلى سبيل المثال، تبرز بيانات من . وأغناهاالبلدان أفقر  اإلنتاجية بين غير المفاجئ وجود فروق هائلة في
 ٩٤ أن ما ینتجه عامل واحد في البلدان المتقدمة یتطلب إنتاجه )األونكتاد(مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

 أساسيا لخلق محّددًاعامًال ة الوطنية بصفة عامالتنافسية  یعتبر تعزیز القدرة ،لذلك. ٩عامال في أقل البلدان نموا
ویعّرف المنتدى .  واالزدهار، وتؤدي المنشآت المنتجة والمستدامة دورا رئيسيا في هذا الصدداتالثرو

مجموعة العوامل والسياسات والمؤسسات التي تحدد "الوطنية بأنها التنافسية االقتصادي العالمي مثال القدرة 
 . ١٠"مستوى إنتاجية بلد ما

نشأة على المنافسة والقدرة الوطنية أو القطریة على المنافسة مفهومان مترابطان ترابطا وثيقا وقدرة الم .٩٦
 على مستوى المنشأة إلى القدرة التنافسيةبطبيعتهما، لكن توجد حاالت آثيرة یؤدي فيها تطبيق استراتيجيات 

الوطنية في حصة التنافسية درة ویتمثل مقياس شائع للق. ١١نتائج مختلفة على المستوى الوطني والعكس بالعكس
وبهذا المعنى تعتبر . الحصة السوقيةمقيسة ب تنافسية للشرآاتقدرة الالالبلد في األسواق العالمية، التي تعكس 

 وهو ما یبرر السياسات الرامية - فصادرات بلد هي واردات بلد آخر - صفریة النتيجةالتنافسية مقارعة القدرة 
لذلك، یقال . بقاء على انخفاض األجور وتخفيض قيمة العمالت بهدف زیادة الصادراتإلى تقدیم المساعدات واإل

لكن رغم أن هذه . یزید قدرة البلد على المنافسة) تخفيض قيمتها(إن انخفاض األجور أو ضعف العمالت عمومًا 
وفي هذا . أمونةالسياسات یمكن أن تأتي بمكاسب على المدى القصير، فإن فوائدها على المدى الطویل غير م

 التنافسيةالحاجة إلى تخفيض األجور تكشف عن ضعف القدرة "السياق أیضا آان بورتر واسع الدرایة إذ قال إن 
فالمساعدات تستنزف الدخل الوطني وتحيد بالخيارات عن استخدام الموارد الوطنية على النحو . وتكبح االزدهار
 من الدخل الوطني الجماعي بتخفيض أسعار المنتجات ى الحدالعملة إلویؤدي تخفيض قيمة . األآثر إنتاجية

. والخدمات المبيعة في األسواق العالمية، وزیادة في اآلن ذاته من تكاليف السلع والخدمات المبتاعة في الخارج
وتغيرات أسعار ". لذلك ال تدعم الصادرات القائمة على انخفاض األجور أو ضعف العملة مستوى معيشة جذابا

التنافسية  تؤثر بصورة بدیهية على القدرة ،أجر العملمعدل  آتكلفة عوامل اإلنتاج أو قيمة العملة أو ،ياءاألش
الوطنية، لكن تحقيق االستدامة یتطلب أخذ إنتاجية االقتصاد بعين االعتبار من حيث قيمة السلع والخدمات 

 البلد من دعم أجور مرتفعة وعملة قویة وأرباح وتمكن اإلنتاجية). "كفاءةأي ال(المنتجة للوحدة من موارد البلد 
یحدده ، لكن االزدهار الوطني ال یحدده من یعملون فعليا ورأس المال المستخدم فحسب بل ١٢"جذابة لرأس المال

، في )آالموارد الطبيعية( ومدى استخدام الموارد األخرى یعانون من البطالة الجزئيةأیضا العاطلون أو من 
 . ١٣آفاءة استخدامهان االزدهار یحدده مقدار استخدام الموارد وإوملخص القول . األنشطة المنتجة

                  
جنيف، ( استعراض عام بقلم األمين العام لألوتكاد - ٢٠٠٦تقریر أقل البلدان نموا، :    مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 9

 )٢٠٠٣-٢٠٠٢البيانات تشير إلى الفترة  (١٦الصفحة ) ٢٠٠٦األونكتاد، 
 .A. Lopez-Claros et al. (eds): Global Competitiveness Report 2006–2007 (Geneva, WEF, 2006), p. 3:     انظر 10
 :    انظر 11

P. Krugman: “A country is not a company”, in Harvard Business Review (Cambridge, Massachusetts, 1996), 
Jan.–Feb., Vol. 74, issue 1, pp. 40–51, 

ونقاش عن سبب االعتقاد بأن آبار (التنافسية على مستوى الشرآة وعلى مستوى البلد لالطالع على مقال قيم عن الفوارق بين القدرة 
 ).رجال األعمال ليسوا بالضرورة آبار صانعي السياسات االقتصادیة

 :    أنظر 12
M. Porter: “Building the microeconomic foundations of prosperity”, in Global Competitiveness Report 2005–
2006, op. cit., p. 44. 

 وقرص التدریب التفاعلي المعنون . یوجد آم هائل من األدوات والدراسات المتعلقة بمختلف جوانب اإلنتاجية والقدرة التنافسية    13
Productivity and competitiveness upgrading through improved labour–management relations and workplace 
practices, a CD-ROM interactive training resource (Geneva, ILO, 2006), 

 یتيح استعراضا عاما جيدا ویتضمن قائمة شاملة بمراجع تتعلق بالموضوع؛ وآتاب
J. Prokopenko: Productivity management: A practical handbook (Geneva, ILO, 1987), 

 .للموضوععلى قدمه یتيح مقدمة ممتازة للجوانب العملية 
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 ٢-٤اإلطار 
  التكاليف الحقيقية للعمل منخفض التكلفةزيادة - التنافسيةالقدرة 

 أي الخطر السياسي وخطر فقدان الملكية -إن تكاليف العمل المطلقة مهمة لكن توجد عوامل أخرى في المعادلة "
 تكتسي أهمية أآبر -ة وسعر المعدات والتجهيزات والنقل وأسعار الفائدة وتكلفة الطاقة والضرائب والتراخيص الفكری

 أي مقدار العمل -تكاليف العمل للوحدة ما یهم هو وحتى إذا اقتصر النظر على تكاليف العمل، ف... مما نعتقد عادة 
 ربما یؤدي أداء شبه ماهرةلذي یتطلب استخدام قوة عاملة آبيرة فالمشروع ا... الالزم إلیجاد قيمة معينة من اإلنتاج 
ویتمثل اإلنجاز العظيم .  لكنها قلما تتساوى- أن تتساوى بقية العواملشریطة أفضل في بلد تنخفض فيه األجور، 

في مناطق من الصين آمقاطعة ) وعدد محدود من القطاعات المحلية(لمصانع ناجحة تابعة لمستثمرین أجانب 
" ، مما یتيح االستفادة من العمل منخفض التكلفةلجميع العوامل األخرىواندونغ في تحكمها في التأثير السلبي غ
 ). ٢٦١ و٢٦٠الصفحتان (

الحد  في المائة و٧٠وبلد مثل هایتي، یقع على مقربة من الوالیات المتحدة ویبلغ فيه معدل البطالة ما ال یقل عن "
وربما آان بناء المصنع، ". اليد العاملةفي اليوم، قد یبدو جذابا لصناعة آثيفة أمریكيين  ألجر أقل من دوالریناألدنى ل

نع دومينكي بشأن فتح نع مالبس دولي مع مّصفضال عن شرط احترام حقوق العمال، عامال حاسما عندما تعاقد مّص
ة، بغية توظيف عمال من هایتي، ال مصانع خياطة في منطقة تجارة حرة على الحدود بين هایتي والجمهوریة الدومينكي

تنظيم حملة لتشكيل نقابة "لكن .  للبنك الدوليشرآة التمویل الدولية التابعةسيما أن االستثمار آان مدعوما بقرض من 
ى إلى تدخل الجيش فضأّدى إلى شكاوى من العنف ردت عليها اإلدارة بشكاوى تتعلق بنشطاء سياسيين مما أ

وبصرف النظر . كة المتحدةلمحالت المصنع الدولي في المم"  دولية وتطویقتواحتياجاوضرب حصار الدومينيكي 
آيف یمكن أن تؤدي مباشرة مشروع في بلد "عن مواطن الصواب والخطأ في هذا النزاع المحدد، یبين هذا المثال 

یوجد مستوى من األجور یمكن وال .  إلى آوارث من هذا القبيل،تضعف فيه سيادة القانون ویعتمد فيه النظام على القمع
 ).  ١١٩الصفحة " (ناهيك من الخسائر المالية في واقعة آهذهالتجاریة أن یعوض عن خسارة سمعة سالمة العالمة 

 : المصدر
S. Berger: How we compete – What companies around the world are doing to make it in today’s global 
economy (New York, Random House, Inc., 2006). 

 . شرآة دولية٥٠٠، التي شملت MITتستند هذه الدراسة إلى الدراسة خماسية السنوات لمرآز األداء الصناعي التابع لـ 

 القدرة التنافسية وتقييمهاقياس 
 یقوم ةالتنافسي وسعته، یتفق عموما على أن أرشد نهج لتقييم القدرة التنافسيةنظرا إلى عمق مفهوم القدرة  .٩٧

قدرة العلى طائفة واسعة من العوامل، وتوجد دراستان دوليتان للموضوع یجري إعدادهما سنویا بهدف تقييم 
 الذي یعده سنویا منذ عام ، العالميةالقدرة التنافسيةویتعلق األمر بتقریر . يًالولبلدان تقييما منهجيا وشمالتنافسية ل
 التي یعدها سنویا منذ ، العالميةللقدرة التنافسيةوالنشرة السنویة  المنتدى االقتصادي العالمي في جنيف، ١٩٧٩

ات ثانویة من بيانوتستخدم الدراستان . ١٤، معهد األعمال في لوزانIMD معهد تنمية اإلدارة ١٩٨٩عام 
وتأخذ . المدیرین التنفيذیين /آلراء أصحاب األعمالخاصة مصادر وطنية ودولية وتتضمن أیضا استطالعات 

القدرة  في تقریر ١٠٠ في النشرة السنویة ونحو ٣٠٠نحو (ان في الحسبان عددا آبيرا من المتغيرات النشرت
 .التنافسيةلوضع مؤشرات عامة للقدرة )  العالميةالتنافسية

 وال بد من ،وتنحاز هذه المؤشرات ال محالة، إلى حد ما على األقل، نحو آراء من شملهم االستطالع .٩٨
العالمية إجماال السنویة یسلندا في النشرة أوعلى سبيل المثال، ترد . موعات البياناتتفسير ذآي ومتوازن لمج

الطرقات والخطوط شبكة  لكنها في أسفل الترتيب عندما یتعلق األمر بكثافة قدرة على المنافسةآأحد أآثر البلدان 
زید من الطرقات والخطوط  لن تصبح أآثر قدرة على المنافسة ببناء المأیسلنداومن الواضح أن . الحدیدیة

الحدیدیة بل بالمحافظة على مرآزها في صدارة القائمة على أساس معایير آاستعمال اإلنترنت وتوفر بنية 
 من المهم قبل استخالص استنتاجات من البيانات في آل من ، آذلك في مجال الطاقةأساسية آافية وفّعالة

أو نتيجة للقدرة التنافسية ض البيانات، أي مثال ما إذا آانت سببا ، االنتباه إلى مسببات بع المذآورتينالدراستين
ویمكن اإلشارة أیضا إلى أن بعض المعایير ذات صلة أآبر بحجم االقتصاد منها بقدرته على المنافسة، ومن . هال

ع المهم أال یغيب عن الذهن أن البيانات المستخلصة من استطالعات الرأي تعكس رؤیة جزء محدد من القطا
 مما قد ال -یتراوح حجمها بين المتوسط والكبير في االقتصاد المنظم  أي المدیرین التنفيذیين لمنشآت -الخاص 

                  
تقریر (توجد موارد أخرى عدیدة للبيانات المتعلقة بالقدرة التنافسية والعوامل المرتبطة بها، تصدرها منظمات مثل األونكتاد     14

 ؛ و)االستثمار العالمي
A.T. Kearney (FDI Confidence Index); World Bank (Doing Business surveys, Investment Climate surveys, etc.); 
EBRD (Business Environment and Enterprise Performance data sets, with World Bank); OECD; and the EU. 
لكن النشرة السنویة للقدرة التنافسية العالمية وتقریر القدرة التنافسية العالمية هما أشمل موردین للبيانات المتعلقة بسلسة واسعة من 

 بلدا في تقریر القدرة التنافسية العالمية، ١٢٥ - إضافة إلى بيانات مجّمعة بانتظام عبر عدد آبير من البلدان مقایيس القدرة التنافسية،
 .  بلدا زائد ثمانية اقتصادات إقليمية في حالة النشرة السنویة للقدرة التنافسية العالمية٥٣و



 تعزیز المنشآت المستدامة

50  

 التي عادة ما تشكل أغلبية ،یعكس بالضرورة آراء وأولویات المنشآت غير المنظمة أو الصغيرة أو بالغة الصغر
لقدرة الدافعة لعوامل التقدمان نقاطا مرجعية لتقييم غير أن النشرتين . منشآت القطاع الخاص في معظم البلدان

وأصبحت .  من المعایير وعلى مدى الزمن وفي عدد آبير من البلدانًاجدواسعة ة بواسطة طائفة تنافسيال
 . الوطنية التنافسيةالنشرتان أول مرجع ألصحاب األعمال المهتمين بتقصي القدرة

 ٧٧( األداء االقتصادي :فة في أربعة فئات عامة هيوتقدم النشرة السنویة مجموعات بيانات مصن .٩٩
وتضم ).  معيارا٩٥(، والبنية األساسية ) معيارا٦٨(، وآفاءة األعمال ) معيارا٧٢(، وآفاءة الحكومة )معيارا

 بما في ذلك معدالت مشارآة القوة العاملة ومعدالت ،فئة األداء االقتصادي ثمانية معایير تتعلق باتجاهات العمالة
آالنشرة طالة وتوزیع العمالة حسب القطاع وبطالة الشباب، علما أن البيانات مستقاة من مصادر ثانویة الب

 - وتتضمن فئة آفاءة الحكومة بيانات استقصائية . العمل الدوليالصادر عن مكتب السنویة إلحصاءات العمل
 أن لوائح العمل للمشاریع ین التنفيذیين بشأن مدى اعتبار المدیر- مستقاة من استطالع رأي المدیرین التنفيذیين

وفي فئة . تعوق أو ال تعوق أنشطة األعمال وما إذا آان تشریع البطالة یقدم أو ال یقدم حوافز للبحث عن عمل
آفاءة األعمال، یوجد آّم وافر من المعلومات بشأن عوامل اإلنتاجية، وساعات العمل وعالقات العمل وحماس 

ين وآفاءة آبار المدیرین والممارسات األخالقية في الشرآات والمواقف من العولمة، مستخدالعمال وتدریب الم
وتوفر . ين أم الستخدمفضال عن سؤال محدد بشأن ما إذا آان المدیرون التنفيذیون یأخذون في الحسبان قيمة الم

آما تقدم البيانات حسب من المعایير، معيار النشرة السنویة ترتيبا قطریا لمجموعات البيانات هذه بحسب آل 
لكن النشرة السنویة ال تقدم تعليقا موضوعيا أو نقدا فيما .  مبينة مواطن القوة والضعف الخاصة بكل بلد،البلد

 .یتعلق بمجموعات البيانات؛ إذ تقدم المعلومات باألساس ویترك للمستعمل تفسيرها
قا مطّوال على مجموعات البيانات وتحليال من  العالمية فيتضمن بعكس ذلك تعليالقدرة التنافسيةأما تقریر  .١٠٠

وجداول البيانات . التنافسية مسائل مختارة ومواضيع خاصة تتعلق بالقدرة بشأنجانب آبار المفكرین 
والمعلومات القطریة التي تشمل ترتيبا ألآثر العوامل إعاقة لمزاولة األعمال في آل بلد تغطي عددا آبيرا من 

وتشمل المجاالت المتعددة التي یغطيها استطالع آراء . انتقاليةلتي تمر اقتصاداتها بمرحلة البلدان النامية وتلك ا
 رؤى وطنية لقضایا معاصرة آخطر اإلرهاب على تكاليف مزاولة األعمال، وتأثير ١٥المدیرین التنفيذیين

يف األعمال الناجمة اإلیدز على األعمال في المدى المتوسط، وآراء بشأن تكال /فيروس نقص المناعة البشریة
ملة األجنبية وتوظيف القطاع الخاص للنساء ومدى االعاليد ویوجد ترتيب بشأن سهولة استخدام . عن الفساد

تدریب الموظفين ومرونة تحدید األجور والتعاون في العالقات بين العمال وأصحاب العمل وآراء بشأن وجود 
. ١٦لمسؤولية االجتماعية للشرآاتالملحوظة لهمية األن صلة أو انعدام الصلة بين األجر واإلنتاجية وبشأ

یبين الميزات والعيوب النسبية لكل بلد إضافة إلى رسم " ميزان منافسة وطني " القدرة التنافسيةویتضمن تقریر
وتبين . وتتنوع هذه العوامل بقدر آبير من بلد إلى آخر". أآثر العوامل إعاقة لمزاولة األعمال"توضيحي یبين 

عن استطالع آراء المدیرین التنفيذیين، باستخدام حالة بلد المنبثقة  نوع القضایا ٤-٤ إلى ٢-٤كال من األش
" ةكفاءیقوم اقتصاده على ال"، وبلد متوسط الدخل )موزامبيق" (یقوم اقتصاده على العوامل"منخفض الدخل 

 العالمي الناتج عن قدرة التنافسيةمؤشر الو). اليابان" (بتكاریقوم اقتصاده على اال"وبلد مرتفع الدخل ) جمایكا(
: ویصنفها في تسع دعائم هيالتنافسية اإلنتاجية والقدرة لدفع ة عن العوامل الالزمة يلوذلك یعطي فكرة شم

 ؛ة السوقآفاء ؛ التعليم العالي والتدریب؛ الصحة والتعليم االبتدائي؛ االقتصاد الكلي؛ البنية األساسية؛المؤسسات
 . بتكار األعمال واالطور ت؛لتكنولوجياالستعداد ا

                  
ردود من   ٢٠٠٥ سؤاال في عام ١٥٠د على نحو  ر١١٠٠٠ استطالع آراء المدیرین التنفيذیين، الذي خلص إلى نحو    15  ١، یرتب ال

دك  "وعلى سبيل المثال طرح السؤال المتعلق بمرونة تحدید األجور على النحو التالي          . ٧إلى   ة    = ١(األجور في بل تحدد بواسطة عملي
لعالقات بين العمال وأصحاب  بينما طرح السؤال المتعلق بالتعاون في ا) تحدد على مستوى آل شرآة على حدة= ٧مفاوضة مرآزیة،  

الي  ى النحو الت ل عل دك "العم ي بل ل ف ال وأصحاب العم ين العم ات ب ا، = ١(العالق ازع عموم ى التن وم عل اون = ٧تق ى التع وم عل تق
 .وترتبط القيمة األعلى عادة بقدرة تنافسية أآبر)". عموما

ة        على غرار الدراسات االستقصائية المشابهة األخرى ألسواق العم 16 ة المحددة والعالق شكل المنهجي ل في سياق مزاولة األعمال، ت
 .أداء سوق العمل مسألة مهمة تقتضي المزید من البحث/ بين لوائح سوق العمل ونتائج
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 التمويل والبيروقراطية والفساد وغيرها من العوامل المعيقة لمزاولة األعمال في موزامبيق :٢-٤الشكل 

14.56......................................الوصول إلى التمویل
12.53........................عدم فعالية البيروقراطية الحكومية

10.60.......................................................الفساد
9.03....................................... األساسيةنقص البنية

7.56.........................ضعف مستوى تعليم القوة العاملة
7.37.......................................لوائح العمل التقييدیة

6.91............................................................التضخم
6.54.......ضعف أخالقيات العمل لدى القوة العاملة الوطنية

5.99..........................................معدالت الضریبة
5.81...........................................اللوائح الضریبية
5.71..........................................الجریمة والسرقة

3.87....................................لوائح العمالت األجنبية
2.03....................................عدم استقرار السياسات
1.47..........................انقالبات/ عدم استقرار الحكومة

 

اقتصادهم/  األآثر إعاقة لمزاولة األعمال في بلدهم الخمسة عامال، العوامل١٤ من الئحة تتألف من أن یختارواطلب من المستجوبين : مالحظة
 . بحسب ترتيبهامرجحةفي الشكل إلى اإلجابات وتشير الخطوط . ٥إلى ) العامل األآثر إعاقة (١وترتيبها من 

 .٣٠٠، الصفحة ٢٠٠٧-٢٠٠٦تقریر القدرة التنافسية العالمية  : المصدر

 مايكااالجريمة والسرقة وغيرها من العوامل المعيقة لمزاولة األعمال في ج :٣-٤الشكل 

26.00........................................الجریمة والسرقة
10.77.....................وقراطية الحكوميةعدم فعالية البير

10.15....................................الوصول إلى التمویل
9.08......................ضعف مستوى تعليم القوة العاملة

8.08........................................ الضریبةمعدالت
8.08..................................................التضخم

7.85.....ضعف أخالقيات العمل لدى القوة العاملة الوطنية
7.85....................................................الفساد

4.00........................................ضریبيةاللوائح ال
3.46....................................نقص البنية األساسية

2.77....................................تقييدیةالعمل ال لوائح
0.69.................................لوائح العمالت األجنبية
0.69.................................عدم استقرار السياسات
0.54......................االنقالبات/ عدم استقرار الحكومة

 

م اقتصاده /األآثر إعاقة لمزاولة األعمال في بلدهمالخمسة  عامال، العوامل ١٤، من الئحة تتألف من أن یختارواطلب من المستجوبين : مالحظة
 .  بحسب ترتيبهامرجحةوتشير الخطوط في الشكل إلى اإلجابات . ٥إلى ) العامل األآثر إعاقة (١وترتيبها من 

 .٢٥٢، الصفحة ٢٠٠٧-٢٠٠٦  العالميةلقدرة التنافسيةتقریر ا: المصدر
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 الضريبة وغيرها من العوامل المعيقة لمزاولة األعمال في اليابانوالبيروقراطية  :٤-٤الشكل 
21.11.....................فعالية البيروقراطية الحكوميةعدم 

20.67........................................ الضریبةمعدالت
20.52........................................ضریبيةاللوائح ال

13.25....................................تقييدیةالعمل اللوائح 
5.97.................................عدم استقرار السياسات
4.95....................................الوصول إلى التمویل

2.91......................ضعف مستوى تعليم القوة العاملة
2.33....................................ساسيةنقص البنية األ

1.75....................................................الفساد
1.60 ضعف أخالقيات العمل لدى القوة العاملة الوطنية

1.60........................................الجریمة والسرقة
1.46.................................لوائح العمالت األجنبية
1.16......................االنقالبات /عدم استقرار الحكومة

0.73..................................................التضخم

 

اقتصادهم /األآثر إعاقة لمزاولة األعمال في بلدهمالخمسة مال، العوامل  عا١٤من الئحة تتألف من  ،أن یختارواطلب من المستجوبين : مالحظة
 . بحسب ترتيبهامرجحةوتشير الخطوط في الشكل إلى اإلجابات . ٥إلى ) العامل األآثر إعاقة (١وترتيبها من 

 .٢٥٤، الصفحة ٢٠٠٧-٢٠٠٦ العالمية القدرة التنافسيةتقریر  : المصدر

  التنافسيةةقدرومؤشر الللقدرة التنافسية نتائج في النشرة السنویة الام في لوحة ویتشابه ترتيب البلدان الع .١٠١
إذ توجد عالقة إیجابية بين مستویات الدخل الوطني للفرد والترتيب العام :  العالميةالقدرة التنافسيةفي تقریر 

 التي تحتل أسفل الترتيب ٢٥لـا بلدا من البلدان ١٩(مثال، ال سيما في البلدان الموجودة في أحد طرفي الترتيب 
بيد أن المقارنة المباشرة مضللة إلى ). ة العالمية هي بلدان أفریقية منخفضة الدخل مثالقدرة التنافسيفي مؤشر ال

العالمية أآثر من النشرة السنویة التنافسية ة قدریعتمد تقریر ال(حد ما إذ تستخدم معایير مختلفة لوضع المؤشرین 
، آما تغطي )تخلصة من استطالعه آلراء المدیرین التنفيذیين في وضع المؤشر العام مثالعلى النتائج المس

 العالمية، وتغطي مجموعات البيانات قدرة التنافسيةالنشرة السنویة أقل من نصف البلدان التي یغطيها تقریر ال
). ایير في دراسة دون األخرىلذلك یمكن الوقوع على تغيير آبير في عدد من المع(فترات زمنية مختلفة شيئا ما 

 .، ألغراض بيانية، ترتيب العشرة األوائل في آل من الدراستين١-٤ جدولومع ذلك یرد في ال
  العالميةقدرة التنافسية العالمية وتقرير القدرة التنافسيةالترتيب العام للنشرة السنوية لل :١-٤ جدولال

  العالمية قدرة التنافسيةالنشرة السنوية لل
 )٢٠٠٦ العالمية لعام قدرة التنافسيةة نتائج اللوح(

  العالمية القدرة التنافسيةتقرير 
 )٢٠٠٦عام مؤشر (

 )٤(سویسرا  )١(الوالیات المتحدة 
 )٢(فنلندا  )٢ (، الصينمنطقة هونغ آونغ

 )٧(السوید  )٣(سنغافورة 
 )٣(الدانمرك  )٤ (أیسلندا

 )٥(سنغافورة  )٧ (الدانمرك
 )١(الوالیات المتحدة  )٩(أستراليا 

 )١٠(اليابان  )٥(آندا 
 )٦(ألمانيا  )٨(سویسرا 

 )١١(هولندا  )١٠(لكسمبورغ 
 )٩(المملكة المتحدة  )٦(فنلندا 
؛ ترتيب ٢٠٠٧-٢٠٠٦ العالمية القدرة التنافسية وتقریر ٢٠٠٦ العالمية لعام  النشرة السنویة للقدرة التنافسية:المصدر

 . بين قوسينالسنة الماضية یرد
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 ٣-٤اإلطار 
 ما الذي يجعل سويسرا قادرة على المنافسة إلى هذا الحد؟

احتالل سویسرا المرتبة األولى یعكس قدرة عالمية على التجدید ووجود " العالمية بأن القدرة التنافسيةیفيد تقریر 
 یتسم بالتعاون الوثيق بين مراآز البحث ویتمتع البلد ببنية أساسية متطورة للبحث العلمي آما. ثقافة أعمال جد متقدمة

وحمایة الملكية الفكریة قویة مما ساعد على بلوغ .  وتنفق الشرآات بسخاء على البحث والتطویر.الكبرى والصناعة
ویستفيد النشاط التجاري في البلد من ...  مستویات عالية من التجدید التكنولوجي آما یقاس من تسجيل البراءات للفرد

نظام قضائي فّعال ومستویات عالية من الشفافية والمساءلة ب یتسم باحترام سيادة القانون و جدًاسسي متطورإطار مؤ
. وتمثل أسواق العمل المرنة ومرافق البنية األساسية الممتازة سمتين إیجابيتين لبيئة األعمال. داخل المؤسسات العامة

القتصاد الكلي على مدى األعوام القليلة الماضية وال سيما والجهود المّطردة من أجل تحسين العناصر األساسية ل
ولكي تحافظ سویسرا على صدارة ... ثمارها تخفيض عجز الميزانية وتثبيت مستویات الدین العام جهود تؤتي 

الترتيب، ال بد لها من معالجة عدد من مواطن الضعف المتبقية التي یتعلق بعضها بعوامل خارجية متصلة بما یحدث 
والمنافسة في أسواق السلع مقيدة بأشكال متنوعة من .  تطورات في مجال الصناعة في مناطق أخرى من العالممن

التدخل الحكومي؛ إذ یوجد توزیع سيء للموارد بسبب الدعم الزراعي، وفي زمن یسارع فيه االتحاد األوروبي وعدد 
ة الدولية، تبقى الحدود السویسریة خاضعة لحراسة آبير من مناطق العالم األخرى إلى إزالة الحواجز أمام التجار

 . ١٧"مشددة
 :المصدر

A. Lopez-Claros et al.: Global Competitiveness Report 2006–2007 (Geneva, World Economic Forum, 2006), 
pp. 24–27. 

قوتها وضعفها البلدان من تقييم مواطن فرادى  مقایيس مفيدة تمّكن التنافسيةوتوفر دراسات القدرة  .١٠٢
 التنافسيةوال تحاول هذه الدراسة مناقشة أهمية معيار محدد مقارنة بغيره فيما یتصل بتعزیز القدرة . النسبية

إال أنها تعطي الحكومات فكرة عن مواطن . التنافسيةوإنما تبين األساس الشامل والجامع الذي تقوم عليه القدرة 
 العمل وتوفر قاعدة معلومات قائمة على الوقائع سعيًا إلىقيقية والممكنة، الح) والعيب التنافسي(الميزة التنافسية 

في هذا السياق في مجاالت من بينها إصالحات البيئة التنظيمية وتغييرات سياسة المنافسة أو الضریبة أو 
 ًاللبلدان أساسآما تتيح هذه الدراسات . االستثمار واالرتقاء بالمهارات ودعم تقدم البحث والتطویر وما إلى ذلك

 التي یمكن أن تشمل سياسات االقتصاد الكلي قدرة التنافسيةوضع السياسات واالستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالل
واستراتيجيات النهوض بالتجارة واالستثمار الداخلي ودعم تطویر التكنولوجيا والبنية األساسية وتعزیز رأس 

غير أن من . ١٨ تكتالت منشآت وما إلى ذلكإقامةالمساعدة على  المشاریع وتنظيمالمال البشري والنهوض ب
 بتقييم القدرة ى، وال سيما البلدان الكبر،، أن تقوم البلدان٦-٤ و٥-٤الالزم في أحيان آثيرة، آما یبينه الشكالن 

داخل البلدان النسبية قد تختلف باختالف المناطق التنافسية ة على المستویات دون الوطنية بما أن القدرة يافستنال
 العالمية إلى للقدرة التنافسيةوفي حالة ألمانيا مثال، تشير بيانات من النشرة السنویة ). وباختالف القطاعات طبعا(

 مما هي عليه في التنافسية، من منظور القدرة ، بافاریا تبدو مالئمة بشكل أآبر والیةفي" ممارسات اإلدارة"أن 
 . ألمانيا آكل

                  
   ال یتفق الجميع بطبيعة الحال على أن أسواق العمل في سویسرا تتسم بالمرونة آما یوحي به هذا التقریر، وسيشكك آثيرون في  17

ومسألة مرونة . یسارع فعال إلى إزالة الحواجز أمام التجارة الدولية"االتحاد األوروبي وعدد آبير من مناطق العالم "ما إذا آان صحة 
وفي سویسرا . سوق العمل بطبيعة الحال مفهوم نسبي وداخل بلد ما، تتسم أجزاء مختلفة من سوق العمل بدرجات مختلفة من المرونة

 .  سوق العمل بالتصلب الكبير وتعمل آاحتكارات فعلية بينما تتسم قطاعات أخرى بمرونة وانفتاح آبيرینمثال تتسم بعض قطاعات
 :    أنظر 18

J. Prokopenko: Competition: An agenda for the 21st century (Geneva, Bureau for Employers’ Activities/ILO, 
2000). 
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  في ألمانياالقدرة التنافسيةهد مش :٥-٤الشكل 
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 .  بلدا واقتصادا؛ وآّلما انخفض الرقم ارتفعت المرتبة٦١تشير األرقام إلى الترتيب من أصل : مالحظة
 .١٤٢، الصفحة ٢٠٠٦النشرة السنویة للقدرة التنافسية العالمية مقتبس من : المصدر

 يا، ألمان في بافارياقدرة التنافسيةمشهد ال :٦-٤الشكل 
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 .  وآّلما انخفض الرقم ارتفعت المرتبة؛ بلدا واقتصادا٦١تشير األرقام إلى الترتيب من أصل : مالحظة
 .٧٨، الصفحة ٢٠٠٦ العالمية  التنافسيةةقدرالنشرة السنویة للمقتبس من : المصدر

 األداء االقتصادي آفاءة الحكومة آفاءة األعمال البنية األساسية

 األداء االقتصادي آفاءة الحكومة الآفاءة األعم البنية األساسية
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ت تبين ما الوطنية، لكن یمكن الوقوف على اتجاهاالتنافسية وال توجد وصفة سحریة لتعزیز القدرة  .١٠٣
وعلى سبيل المثال، آثيرا ما ). ٤-٤الشكل (تكتسيه عوامل مختلفة من أهمية نسبية بحسب مستویات التنمية 

 أو الثروات اليد العاملة الرخيصةیتمثل التحدي في البلدان ذات الدخل المنخفض في تجاوز المنافسة على أساس 
آالتعليم والصحة " الشروط األساسية"رآيز على الطبيعية، وربما یتسنى تحقيق ذلك على نحو أفضل بالت

األساسيين ومعالجة مواطن ضعف البنية األساسية بدال من إعطاء األولویة للنهوض بالمعایير التنظيمية الخاصة 
وفي البلدان متوسطة الدخل، یرجح أن تزداد أهمية عوامل من قبيل النهوض بنوعية التسویق واإلدارة . باألعمال
الثانوي وتوسيع قاعدة الصادرات والنهوض بنوعية البنية األساسية لالتصاالت واستعمال  بعد ماوالتعليم 
باتت زیادة القدرة على التجدید فقد أما في البلدان مرتفعة الدخل، . ، آعوامل تشجع القدرة التنافسيةاإلنترنت

 نوعية إدارة الشرآات، ومدى القيود  بعوامل من قبيل آبيرًاالوطنية تأثرًاالتنافسية أساسية، وتتأثر القدرة 
ومن . االستثمار األجنبي، وعمق إنشاء التكتالتأمام حواجز الالبيروقراطية ونوعية العمل واألسواق المالية، و

الواضح أن هذا العرض تجسيد نموذجي لعملية معقدة ومتنوعة، لكنه یبين أن مستوى التنمية یمكن أن یؤثر على 
 واإلنتاجية المختلفة التي تواجهها البلدان، ومن ثم القدرة التنافسية آما یبين أهمية تحدیات ،" الملزمةالقيود"أشد 

 فالتحدیات والحلول الخاصة بكل - التوزیع اآلليغير أن هذا ال یعني تطبيق نهج .  المتاحة لهاالسياسيةالخيارات 
 وال یمكنها االعتماد على تقليد سياسات بلد ستتنوع ویجب على البلدان وضع استراتيجياتها الخاصة لمعالجتها

 . بلدان أخرى

 ٤-٤ اإلطار
  ومراحل التنمية االقتصاديةالتنافسيةالقدرة 

 المتطلبات األساسية
 المؤسسات

 البنية األساسية
 االقتصاد الكلي

 الصحة والتعليم االبتدائي

 
 

 
 الزمة لالقتصادات
 القائمة على العوامل

 الكفاءةعوامل تعزيز 
 عليم العالي والتدریبالت

 )السلع والعمل والمال(آفاءة األسواق 
 االستعداد التكنولوجي

 
 

 
 الزمة لالقتصادات

 الكفاءةالقائمة على 

 عوامل التجديد والتعقيد
 تعقد األعمال

 التجدید

  
 الزمة لالقتصادات
 القائمة على التجديد

 .A. Lopez-Claros et al.: Global Competitiveness Report 2006–2007, op. cit., p. 12  : المصدر

 المسائل السياسية والمؤسسية: دور الحكومات
بصرف النظر عن مستویات التنمية أن عوامل البيئة المالئمة لألعمال مجتمعة مع ذلك ویتبين إجماال  .١٠٤

واستنادا إلى . وى المنشآتمن العوامل على مستأآبر  بين البلدان التنافسيةمحددا للفروق في القدرة عامًال تشكل 
 العالمية، یتضح أن فوائد بيئة أفضل لألعمال المؤدیة إلى االزدهار تزداد قدرة التنافسيةبيانات سلسلة تقاریر ال

والبلدان التي تشهد تحسنا في بيئة األعمال .  والعكس بالعكسوإستراتيجيتهابتعقد عمليات المنشآت المحلية 
 معا یمكنها أن تجني فوائد مفرطة، في حين تتحمل البلدان التي تشهد اختالال في والعوامل على مستوى المؤسسة

القدرة وهذا أمر طبيعي نسبيا وتفسره جزئيا على األقل التأثيرات المتبادلة بين عوامل . التوازن تكاليف مفرطة
ن أجزاء بيئة األعمال  على مستوى المنشأة وعلى المستوى الوطني بحيث یزداد تأثير تحسن في جزء مالتنافسية

إذا آانت األجزاء األخرى لبيئة أعمال أقوى، آما یفسر بأن البلدان یمكن أن تجني فوائد أقل من تحسينات معينة 
على مستوى المنشأة بسبب ضعف ظروف االقتصاد الكلي والظروف السياسية والقانونية والبيئية واالجتماعية 

 .١٩العامة

                  
 :    أنظر 19

M. Porter: “Building the Microeconomic Foundations of Prosperity”, in Global Competitiveness Report 2005–
2006, op. cit. 
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الوطنية وتشمل وسائل القيام بذلك، إلى التنافسية  دورا في تعزیز القدرة ومن الواضح أن الحكومات تؤدي .١٠٥
وخالل الثمانينات . عيةصناجانب النهج السياسية التي تقدمت مناقشتها في الفصول السابقة، السياسة ال

، لكن بظهور شكوك بشأن تأثير سياسات )أو السياسات القطاعية (عيةصناوالتسعينات، تراجعت السياسة ال
 بعض البلدان تجاربعية من قبيل صناالتحریر والخصخصة، إلى جانب بروز تجارب ناجحة لسياسات 

ومربط الفرس في هذا النقاش هو . ٢٠اعية من نوع جدیدصنسيویة، اقترح بعض المعلقين العودة إلى سياسات آلا
تخذ معاني مختلفة ی سية التنافالقدرةمفهوم  على غرار ، وهو مفهوماعيةصنالسياسة المفهوم آيفية تعریف 

أي نوع من التدخل االنتقائي أو السياسة "اعية تشير إلى صنوعلى افتراض أن السياسة ال. باختالف األشخاص
 آفاقا اتجاه قطاعات یتوقع أن تتيح للنمو االقتصاديفي الحكومية التي تسعى إلى تغيير الهيكل القطاعي لإلنتاج 

عية یمكن أن تسهم صنا، من الواضح أن السياسة ال٢١" هذا التدخلأفضل مما سيكون عليه الحال في غياب
 المعتمدة في جانب العرض آدعم البحث والتطویر وحمایة الملكية  العامةبالكثير، حتى فيما یتعلق بالتدابير

 آمحاوالت الحكومة ،اعيةصنلسياسات العن ا ليس من الصعب إیجاد أمثلة حسنة أو سيئة ،وهكذا. الفكریة
 أو االمتيازات حمایة القطاعات الناشئة، وحسن أو سوء استخدام المنح أو غيرها من سعيًا إلىة أو الفاشلة الموفق

الصناعية التي أخفقت " الفيلة البيضاء"المساعدات الخاصة المقدمة إلنشاء أو حمایة شرآة أو قطاع ما، و 
آذلك یمكن . ٢٢ صناعية جدیدةتكتالتو التي استوعبت منتجات أ" الداللية"ببساطة أو المجمعات الصناعية 

وتبين األدلة أن قدرة مناطق تجهيز . لمناطق تجهيز الصادراتعمومًا تحدید تجارب قطریة إیجابية وسلبية 
 .٢٣الصادرات على توليد النمو والعمالة تتوقف إلى حد آبير على السياق السياسي األوسع

ا في دعم منشآت أو قطاعات صناعية ناجحة، آما وتوجد أمثلة عدیدة أدت فيها الحكومات دورا رئيسي .١٠٦
وتشمل الحجج . توجد أمثلة عدیدة لمحاوالت أقل توفيقا أثقلت آاهل الحكومات في الواقع بأخطاء باهظة التكلفة

 المعارضة للسياسة الصناعية، خصوصا في البلدان النامية، ضعف قدرة الحكومات على إضفاء األآثر شيوعًا
توجد حكومات النامية  ففي معظم البلدان ؛لكن محل االعتراض غير واضح. اسة الصناعيةالفعالية على السي
، مما یجعل جميع السياسات العامة بمثابة تحدیات لكن من الواضح أن االمتناع عن وضع  القدرةضعيفة ومقيدة

اضحة حققت فيها وإضافة إلى ذلك یوجد عدد من األمثلة الو. السياسات العامة ليس خيارا متاحا للحكومات
 في دعم السياسة الصناعية وتطویر - في إطار الشراآة مع القطاع الخاص -  نسبيًا نجاحًامعوقة القدرةحكومات 

آذلك یّدعي البعض أن السياسة الصناعية عرضة لالستحواذ السياسي والفساد، . أسواق خاصة بقطاعات معينة
 صنع السياسات وال تشكل في حد ذاتها اعتراضا وجيها لكن هذه الحجة آثيرا ما تقدم ضد مجاالت أخرى من

 .على السياسة الصناعية
 إلى تجارب إیجابية، ظهرت سياسة صناعية جدیدة ترآز على التعاون بين القطاعين العام واستنادًا .١٠٧

والخاص، بحيث یحدد القطاع الخاص فرص األعمال والعراقيل التي تعوقها ویستجيب القطاع العام باتخاذ 
في السياسة الصناعية حول بناء سالسل قيم وتعزیز التعلم " الجدید"لذلك یتمحور الحدیث . بادرات السياسيةالم

وبالفعل تصبح . رات الحجم والنطاق على أساس التكتالتوواالستثمار في الناس والمهارات واالستفادة من وف
إلى " القدیمة" السياسة الصناعية المنشآت الخاصة مسؤولة عن نوع استراتيجيات التعلم التي عهدت بها

 تفرض بيئة السياسات الدولية المعاصرة قيودا على استخدام السياسات الوطنية لم ،وزیادة على ذلك. الحكومات
 سنة أو أآثر، وهذه القيود مدعومة بإجراءات قویة لتسویة المنازعات في منظمة التجارة ١٥تكن قائمة قبل 

ما ع بالتالي مختلفًا تمامًاوضع السياسة الصناعية ل" حيز السياسات"غدا  ،ية الحدیثةوفي البيئة اليوم. ٢٤العالمية

                  
 :    أنظر 20

D. Rodrick: Industrial policy for the twenty-first century, paper prepared for UNIDO (Cambridge, Harvard 
University, 2004). 

 :    أنظر 21
H. Packa and K. Saggi: The case for industrial policy: A critical survey, Policy Research Working Paper 
No. 3839 (Washington, DC, World Bank, 2006). 

ة    نجح عدد من البلدان في أوروبا الشرقية، ومن بينها الجمهوریة التشيكية وهنغاریا، بشكل خاص في استخدام المجّمعات الصناعي 22
 :لتعزیز استحداث المنشآت ونموها، انظر

OSCE: Best practice guide for a positive business and investment climate (Vienna, OSCE, 2006), pp. 107–109. 
صادرات      :     مكتب العمل الدولي 23 ز ال اطق تجهي ا یتصل بمن ة فيم سياسة ا   العمالة والسياسة االجتماعي ة وال ة العمال ة،  ، لجن الجتماعي

 .GB.286/ESP/3، الوثيقة ٢٠٠٣نوفمبر / ، تشرین الثاني٢٨٦مجلس اإلدارة، الدورة 
 :    أنظر 24

S. Hayter: “The Rules of the Game for Building Globally Competitive Industries”, in New Agenda, Third Quarter 
2004, pp. 84–90. 
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ة الشاملة وتدمج قدرة التنافسيعلى ال" السياسة الصناعية الجدیدة"لذلك ترآز . ٢٥آان عليه في الماضي
اسات تشجع المهارات واالستثمار في البحث والتطویر وسيب االرتقاءإصالحات في بيئة األعمال عن طریق 

 . التجارة واالستثمار الداخلي
ویمثل ظهور العولمة ومجتمع المعلومات مجموعة جدیدة من التحدیات أمام وضع السياسات بين التجدید  .١٠٨

 ،يوطن على مستویات من بينها المستوى دون ال،واستجابت الحكومات لهذا التحدي. التكنولوجي ونمو المنشأة
. ب مناطق مثل الهند وسنغافورة وسليكون فالي في الوالیات المتحدة، وفنلندابطرق مختلفة آما یتجلى في تجار
إال أن النموذج . من هذه التجارب وجود مجال لسياسات وقيم مختلفةتجربة وال یوجد نموذج واحد وتبين آل 

بناء مجتمع  في توجيه النمو االقتصادي وأ وجهالفنلندي یقدم أفكارا مهمة بشأن آيفية إسهام الدولة على أآف
وطبقت فنلندا ذلك بأساليب من بينها استخدام الحوافز والتخطيط االستراتيجي آمكّمل آلليات . معلومات عادل

السوق بدال من االستعاضة بها عن تلك اآلليات، وتيسير التكتل المكاني وإقامة الشبكات التنظيمية للصناعات 
آما یبين النموذج الفنلندي . التنافسيةزیز اإلنتاجية والقدرة ، مما ساهم بشكل أساسي في تعالمعارفالقائمة على 

سمح فيه تویقدم مثاال . أن حالة الرفاه الكامل ال تتعارض مع التجدید التكنولوجي أو مع اقتصاد دینامي وتنافسي
العمل داخل ، بوساطة من الحكومة، بإضفاء المرونة على يد العاملةحالة الرفاه والتعاون بين دوائر األعمال وال"

 .  ٢٦"نظام عالقات صناعية مستقر
 لكلت االستثمار الداخلي، وتذابجسياسات استثمار ال) بلدانالومناطق داخل (ووضعت بلدان آثيرة  .١٠٩

بصورة ى لوعادة ما تشمل سياسات االستثمار إنشاء وآاالت للنهوض باالستثمار تتو. ٢٧البعض منها بنجاح آبير
. ات والنهوض بالسمعة وتوليد االستثمار وتقدیم خدمات شتى للمستثمرینالدفاع عن السياسعامة مسؤولية 

 ما تذآر على  وآثيرًا.وتوجد وآاالت للنهوض باالستثمار في بلدان آثيرة وقد یبين البعض منها عن نجاح باهر
ة في لما اآتسبته من خبرفي الجمهوریة التشيكية " CzechInvest"سبيل المثال وآالة االستثمار التشيكية 

 اقتصادها بإنشاء بيئة أعمال حویلب االستثمار وتذ نجاحا خاصا في جأیرلنداالنهوض باالستثمار، آما حققت 
وتشير الممارسة الحسنة إلى أن وآاالت النهوض باالستثمار ینبغي أال تستخدم . )٥-٤أنظر اإلطار  (مؤاتية

ناخ المالئم لألعمال، بل ینبغي أن تكّمل السياسات آبدیل عن الم) بما یشمل الحوافز الضریبية(حوافز استثماریة 
آما تشير الممارسة . ٢٨األخرى الرامية إلى تحسين مناخ مزاولة األعمال بالنسبة للمستثمرین المحليين واألجانب

 ذبالحسنة إلى أنه بسبب غياب خط فاصل واضح بين سياسات تحسين مناخ االستثمار الرامية إلى ج
ألجانب والسياسات الرامية إلى تحسين مناخ االستثمار المحلي، ینبغي الجمع بين من ا االستثمارات الداخلية

 الذي تدعمه منظمة التعاون ،وتطبق هذه المبادئ في ميثاق االستثمار الخاص بجنوب شرق أوروبا. ٢٩األمرین
للجمع بين النهوض والتنمية في الميدان االقتصادي، والذي یوفر على الصعيد اإلقليمي آلية ومجموعة حوافز 

  من الممارسة الحسنة في مجال النهوض باالستثمارتحذّرآما ). ٦-٤اإلطار (باالستثمار وإصالح بيئة األعمال 
تؤدي إلى تغذي الفساد أو  وأ التبعية تعزز  هناك احتمال بأناستخدام أنواع معينة من الحوافز، خاصة حيثما آان

 . مفرطة بالنسبة إلى الحكوماتية مالخلق صعوبات إلى سوء اإلدارة أو 

                  
 ).٢٠٠٦جنيف، األمم المتحدة، / نيویورك (٢٠٠٦التنمية لعام تقریر التجارة و:    األونكتاد 25
 :    أنظر 26

M. Castells and P. Himanen: The information society and the welfare state: The Finnish model (Oxford, Oxford 
University Press, 2002), p. 167. 

 انظر مثال،    27
J.W. Fox: Successful integration into the global economy – Costa Rica and Mauritius, Research Report by 
Nathan Associates, Arlington, Virginia for USAID, 31 Jan. 2003. 

 :    أنظر 28
UNCTAD: “Investment and technology, policies for competitiveness – Review of successful country 
experiences”, in Technology for Development Series (New York/Geneva, United Nations, 2003). 

ا،    29 تثماري بأفریقي اخ االس ة المن ق تهيئ ثال، مرف ر م شاریة http://www.investmentclimatefacility.org   انظ دائرة االست ، وال
 .http://www.fias.netلشؤون االستثمارات الخارجية التابعة للبنك الدولي، 
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 ٥-٤اإلطار 
  مكانا تنافسيا لمزاولة األعمالأيرلندا جعل :النمر السلتي

ورغم .  في التسعينات تحوال ملحوظا من اقتصاد متقاعس إلى أحد االقتصادات الرائدة في أوروباأیرلنداشهدت 
ت المتحدة، وشعبها الناطق باإلنجليزیة وعضویتها في  القویة مع الوالیاأیرلنداإسهام عوامل آثيرة في ذلك، آعالقات 

إلى موارد طبيعية هامة وتعودها على أن تكون و إلى قاعدة صناعية مكرسة أیرلندااالتحاد األوروبي، فإن افتقار 
 بصفة خاصة في إنشاء بيئة أیرلنداونجحت . مصدر لهجرة العمال عوامل تجعل هذا التحول أآثر إثارة لإلعجاب

 : ویمكن استجالء العوامل المهمة التالية. رائعة بواسطة سياسات حكيمةأعمال 
 على نوعية قوتها العاملة وسعت إلى ربط المهارات باحتياجات أیرلندا رآزت .تنمية رأس المال البشري -١

 ).آمهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(المستثمرین 
 وافقت النقابات على أجور عادلة لكنها .سطة شراآة اجتماعيةبواالصناعي التعاون بين العمال والقطاع  -٢

وقدمت االلتزامات النابعة من الشراآات مساهمة متواصلة في صنع .  الرفاهدولةمتوسطة مقابل دعم الحكومة ل
 . الحوار المنهجي بين القطاعين العام والخاصتطورو. القرار االقتصادي

 یدعم هذه السياسة إطار تخطيطي واضح وتمویالت .ي في البيئة األساسيةسياسة قوية تتعلق باالستثمار الوطن -٣
 . من االتحاد األوروبيهيكلية

 قامت السياسة التنظيمية على مبدأ التناسب، بلوائح یسهل فهمها .لوائح وضرائب مبسطة وجذابة خاصة باألعمال -٤
 .ات منخفضة لضریبة الشرآتمعدال أیرلنداواعتمدت . وتوازن بين المخاطر والتكاليف والفوائد

 استهدف النهوض باالستثمار األجنبي المباشر أربعة قطاعات موجهة إلى .النهوض باالستثمار على نحو هادف -٥
 . تكنولوجيا المعلومات، الصيدلة والرعایة الصحية، الخدمات المالية الدولية، الخدمات الدولية:  هي،النمو

ت ليحقق بمفرده مستویات االستثمار الداخلي والنمو االقتصادي وتوليد هذه اإلجراءاولم یكن أي إجراء من 
 على مدى العقد والنصف المنصرم، لكن هذه التدابير نجحت، آمجموعة من الحوافز أیرلنداالعمالة التي شهدتها 

 ".نمر سلتي" إلى أیرلنداوالسياسات المترابطة، في تحویل 
  في أوروبا، مقتبس عن منظمة األمن والتعاون: المصدر

OSCE: Best practice guide for a positive business and investment climate (Vienna, OSCE, 2006), p. 19. 

ب االستثمار الداخلي بتدابير ال تعالج تكاليف مزاولة األعمال ذوتعمل وآاالت النهوض باالستثمار على ج .١١٠
ا اتسم المناخ االستثماري أو السياسي لبلد ما بالمخاطرة، قد وحيثم.  بيئة األعمال نوعيةفحسب بل وتحسن أیضا

وهي ( قبول هذه الضمانات عنیكون من الالزم توفير ضمانات حكومية لالستثمار، وعندما یتوانى المستثمرون 
، یمكن عند ذلك )حالة شائعة بطبيعة الحال في البلدان التي تتسم بمناخ استثماري أو سياسي ذي مخاطرة عالية

تيحه الوآالة متعددة األطراف لضمانات تللجوء إلى مصادر أخرى أو إلى تأمين من المخاطر السياسية، آالذي ا
وفي بعض األماآن یمكن أن تشكل ضمانات االستثمار هذه السبيل الوحيد لجذب . ، التابعة للبنك الدولياالستثمار
 على يف بالنسبة إلى المستثمر وإلى البلد المضيف لكن هذه الضمانات ال تخلو بطبيعة الحال من تكال،االستثمار
 .   بيئة حسنة مالئمة لالستثمارأهمية توفرویزید ذلك في تكلفة االستثمار العامة، مما یزید تأآيد . السواء

 ٦-٤اإلطار 
 مواثيق االستثمار

يدان االقتصادي، الذي تابع لمنظمة التعاون والتنمية في المال ميثاق االستثمار الخاص بجنوب شرق أوروبا وسعى
 :  زیادة االستثمار وتحسين بيئة األعمال عن طریقإلى، ٢٠٠٠أسس في عام 

 في إصالح االستثمار، بما یشمل دراسات حاالت ملموسة بشأن آيفية التحسين تقييم ورصد التقدم المحرز -
 ؛ن االقتصادياستنادا إلى أفضل الممارسات التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية في الميدا

 ؛ بواسطة التوجيه واستعراض النظراءدعم تنفيذ إصالح االستثمار -
الكتاب " بواسطة الشبكة اإلقليمية لمجالس المستثمرین األجانب ودعم تنظيم الحوار بين القطاعين العام والخاص -

 ؛)http://www.regionalfic.org ("األبيض اإلقليمي
 . یرآز على موضوع محدد في إصالح االستثماراري سنويالدعم السياسي بواسطة مؤتمر وز -

ویتمثل أحد منتجات ميثاق االستثمار في مؤشر إصالح االستثمار، وهو أداة شاملة تستخدم لقياس أداء بلد ما في 
سياسة االستثمار، النهوض باالستثمار، السياسة الضریبية، سياسة :  هي، مجاالتةإصالح مناخه االستثماري في عشر

متوسطة، اإلدارة العامة، المؤسسات الافحة الفساد، سياسة المنافسة، السياسة التجاریة، دعم المنشآت الصغيرة ومك
وتمول مجالس المستثمرین األجانب جهات خاصة لكن نجاحها یتوقف . المالية، البنية األساسية ورأس المال البشري

 . على إقامة حوار إیجابي مع الحكومات
ه آنموذج لنهج إقليمية رامية إلى تحسين ذمن والتعاون في أوروبا باعتماد مواثيق االستثمار هوتوصي منظمة األ

 . االستثمار یمكن لبلدان أخرى أن تتبعهامناخ
 :المصدر

http://www.investmentcompact.org; and OSCE: Best practice guide for a positive business and investment 
climate (Vienna, OSCE, 2006). 
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 وهي ،سياسة فّعالة للمنافسة تعتبر عموما سمة مهمة لالقتصادات التنافسيةبكمل سياسَة االستثمار ستوت .١١١
 أي -ویتزاید تسليم الحكومات بأن تشجيع األسواق التنافسية . الزمة من ثم إلنشاء بيئة تدعم المنشآت المستدامة

 من شأنه أن ینعش اإلنتاجية ویخفض التكاليف ویحد من -دعم التجدید األسواق الشاملة والمرنة والدینامية التي ت
 المزید من مؤدیًا إلى تعزیز آما یعتبر االقتصاد التنافسي عامًال. تشوهات األسعار ویوسع خيار المستهلك

ت وتبين الخبرة والبيانا. ٣٠ي إلى تحسين إدارة الشرآاتفضالمساءلة والشفافية في مجال األعمال على نحو ی
ر على تحمل الصدمات االقتصادیة وتسجل ببقدرة أآتتمتع التجریبية أن االقتصادات التي تحتدم فيها المنافسة 

وعالوة على ذلك، تشدد منظمة التعاون والتنمية في . ٣١مستویات ومعدالت نمو أعلى في الدخل الوطني للفرد
ویتضح أن هذه . واق المنتجات التي تمنع المنافسةالميدان االقتصادي باستمرار على تأثر العمالة سلبا بلوائح أس

 باإلبقاء على ارتفاع األسعار ، وذلكالممارسات تعوق إنشاء مشاریع جدیدة في قطاعات تتسم بإمكانات نمو قویة
وبتقييد الناتج، عادة ما . بصورة اصطناعية مما یخفض متوسط األجور الحقيقية بالنسبة إلى االقتصاد آكل

اسات مستویات العمالة في القطاعات المتأثرة، إال إذا سمحت بيئة محمية باإلبقاء على عدد زائد تخفض هذه السي
 إذا اشتملت األجور في هذه القطاعات على عنصر اليد العاملةمن الموظفين، ویمكن أیضا تخفيض الطلب على 

داء سوق العمل بتخفيض یتسنى تحسين أ"وإضافة إلى ذلك، قد .  من أسواق المنتجاتاإلیراداتقائم على 
الحواجز الداخلية أمام النفاذ إلى السوق، ال سيما في قطاعات الخدمات، والحد من القيود المفروضة على التجارة 

وإضافة إلى ذلك، . واالستثمار األجنبيين، والتصدي إلى العوائق والتكاليف اإلداریة المتصلة بإنشاء المشاریع
قانونية والحواجز اإلداریة التي تعوق إنشاء شرآات جدیدة وضمان وصول  التصدي إلى العراقيل المن شأن

 . ٣٢" المشاریعتنظيم في تهيئة مناخ مالئم ل، أن یساهمالشرآات الصغيرة بما یكفي إلى االئتمان
وتوجد سياسات المنافسة في معظم البلدان وتتمثل في قوانين رامية إلى تنظيم الممارسات التي تقيد  .١١٢

التالعب  األسعار وسائر أنواع تحدید األسعار وصراعتزیلها من السوق بأساليب من بينها المنافسة أو 
وتشمل .  وضروب تجزئة األسواق أو غيرها من الممارسات المرتبطة باالحتكار أو التكتالتبالعطاءات

 بين ؤئم على التواط والسلوك القاؤ وأحكام تحظر التواط؛لوائح عامة:  ما یليالمكونات العادیة لقانون المنافسة
 أحكام خاصة بالمنشآت ؛ حظر إساءة استعمال سلطة االحتكار أو مرآز مهيمن في سوق ما؛متنافسين سابقين

 قواعد عمليات الدمج؛ مراقبة ؛ المساعدة الحكومية؛التي تملك حقوقا خاصة أو حصریة أو احتكارات طبيعية
 أو المسؤولية أو السجنالعقوبات  ب بما یشمل الغرامات أو العواق؛سلوك السلطات الحكومية المعنية بالمنافسة

المدنية في حاالت انتهاك قانون المنافسة، ومجموعة أآثر تفصيال من اللوائح المتعلقة باإلعفاءات واإلجراءات 
 .  ٣٣وغيرها من المسائل المعقدة

وعلى سبيل المثال، ال یسهل .  قانون المنافسة وال سيما تنفيذه بالتعقيدصداروعلى صعيد التطبيق یتسم إ .١١٣
) الكفاءة بحسب بارتيو( العامة كفاءة تعزیز الالدمج والحيازةالتمييز دائما بين الحاالت التي تخدم فيها عمليات 

وبالمثل، ال یسهل دوما تصنيف آثار القيود العمودیة . والحاالت التي تساهم فيها في تأمين سلطة االحتكار
 آعوامل إیجابية أو سلبية - العقود والترتيبات التجاریة على مدى سلسلة قيم  أي-المفروضة على المنافسة 

 فالسوق الكفيلة بتقييم ما إذا -وزادت العولمة أیضا تعقيد سياسة المنافسة . عموما من حيث تأثيرها على المنافسة
 من أي اقتصاد بمفرده  ستغطي أآثر فأآثر مساحة أآبرمستخدمة استخدامًا سيئًا،آانت سلطة السوق موجودة أو 

 مما یبرر ضرورة ضمان االتساق بين السياسة التجاریة وسياسة المنافسة وزیادة أهمية سياسة المنافسة متعددة -
 قانون المنافسة وتنفيذه من قبل وآاالت متخصصة، صدارلكن إ. ٣٤ آما في حالة االتحاد األوروبي،األطراف

 بين المنتجين اإلنصافراف، یعتبر ضروریا عموما قصد تشجيع سواء بواسطة قنوات محلية أو متعددة األط
                  

 :    انظر 30
OECD Global Forum on Competition at http://www.oecd.org/document/60/0,2340,en_2649_34685_ 
2732220_1_1_1_1,00.html. 

 :   أنظر 31
W.W. Lewis: The power of productivity – Wealth, poverty and the threat to global stability (Chicago/London, 
University of Chicago Press, 2004); and http://rru.worldbank.org/PapersLinks/Developing-Competition-Policy/. 

 ,OECD: Boosting jobs and incomes – Policy lessons from the reassessment of the OECD jobs strategy:    أنظر 32
ة ل     ة العام دتها األمان ة سانت بطرسبورغ             ورقة مرجعية أع ؤتمر قم اد م بة انعق دان االقتصادي بمناس ة في المي اون والتنمي ة التع منظم

 . ١٠، الصفحة ٢٠٠٦أآتوبر /  تشرین األول١٠-٩لوزراء العمل في دول مجموعة الثمانية، موسكو، 
 :   لالطالع على مبدأ توجيهي یتعلق بالممارسة الحسنة، انظر 33

OECD: Guiding principles for regulatory quality and performance (Paris, OECD, 2005); and OECD/World 
Bank: A framework for the design and implementation of competition law and policy (Paris/Washington, DC, 
OECD/World Bank, 1999). 

 :   أنظر 34
J. Clarke and S. Evenett: A multilateral framework for competition policy? (Bern, World Trade Institute, 
University of Bern, 2003). 
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 وتكميل تنفيذ السياسات االقتصادیة الوطنية وتعزیز المنشآت السلوك الساعي إلى أقصى إیرادوالحد من 
 .المستدامة وخلق عمالة وفوائد اقتصادیة واسعة النطاق

لمستدامة وخلق العمالة بواسطة نهج محلية  والمنشآت االتنافسيةویمكن أیضا أن تنهض الحكومات بالقدرة  .١١٤
 دعم مناطق محرومة معينة أو إنعاشها اقتصادیا بتقدیم حوافز ، ال الحصرمثال على سبيل ال،وإقليمية تشمل

وقد تكون هذه البرامج مهمة لتغذیة اقتصادات شاملة . لالستثمار في هذه المناطق في إطار برامج إنمائية أوسع
ویتمثل أحد النهج المحددة لحث إنشاء . بعض، إلى استحداث منشآت مستدامة ونموهاتؤدي، على حد قول ال

ویشار .  في التنمية االقتصادیة المحلية، والتنمية األوسع القائمة على المشارآة داخل المجتمعات المحليةالمنشآت
إنمائي شامل، وتنقسم بذلك إلى استراتيجيات التنمية المحلية التي تدرج عوامل داخلية ومؤسسية في إطار 

 ؛ب االستثمار الداخليذ ج؛تحسين قدرة المؤسسات المحلية على المنافسة: أنشطتها عادة إلى أربعة محاور هي
تلك ل المالزمةویبين الشكل أیضا المخاطر ). ٧-٤الشكل ( إقامة البنية األساسية ؛االرتقاء بالموارد البشریة

برامج التنمية من معات المحلية على استيعاب الفوائد المنشودة االستراتيجيات بالترآيز على قدرة المجت
احتمال  بال قيود ومتنافسين وتيسير دخول البعيةوتشمل هذه المخاطر إمكانية تعزیز الت. ٣٥االقتصادیة المحلية

معظم وربما ترتبط التنمية االقتصادیة المحلية في . هجرة األدمغة /الهجرةأو حفز مساعدة شرآات غير تنافسية 
اإلقليمية  وأ یبين أهمية النهج المحلية ٧-٤األحيان ببرامج التنمية الریفية في البلدان النامية، لكن اإلطار 

 . ة في بلد متقدم آالوالیات المتحدةالتنافسيللنهوض بالقدرة 

 ٧-٤اإلطار 
 يةلة في التنمية االقتصادية المحلتجديد القوة العام

 وإنما  في الواقعلكن الصفوف األمامية لحلبة الصراع ليست وطنية. مية تحدیا وطنياعادة ما تعتبر المنافسة العال
ي یجتمع فيه الشرآات والعمال والمرّبون والباحثون ذفالمناطق هي المكان ال. االقتصادات المحلية داخل بلد ما

لى تحویل األفكار والمعارف  وتنبع هذه الميزة من القدرة ع.وأصحاب المشاریع والحكومات بهدف خلق ميزة تنافسية
 .وبعبارة أخرى تشكل المناطق مكان حدوث التجدید. الجدیدة إلى منتجات أو خدمات متطورة رفيعة النوعية

وفي حين ازدهرت مناطق آثيرة في الوالیات المتحدة نتيجة العولمة وأحرزت تقدما آبيرا في إدراج تنمية 
 وتجبر هذه ،صادیة األوسع، تواجه مناطق أخرى صعوبات في المنافسة والمهارات في استراتيجياتها االقتواهبالم

وتقر وزارة العمل في الوالیات المتحدة بأهمية دعم المناطق التي تحتاج إلى . المناطق على االنتعاش وتجدید أنفسها
 .المزید من المساعدة التقنية والمالية لبلوغ هذه األهداف

 القوة العاملة في التنمية االقتصادیة المحلية، جدید وزارة العمل برنامج تاستهلت، ٢٠٠٦فبرایر  /وفي شهر شباط
فرص النمو الوظائف وإتاحة زیادة  االقتصادیة المحلية والتنافسيةالذي یرآز على دور تنمية المواهب في دعم القدرة 

ميع أنحاء البلد للمشارآة في تلك  منطقة اقتصادیة من ج١٣وبواسطة عملية تنافسية، وقع االختيار على . جدیدة للعمالال
على مدى ثالث سنوات آما ستستفيد من الخبرة أمریكي  مليون دوالر ١٥وستتلقى آل منطقة حوالي . المبادرة

 .المتواصلة لعدة منظمات رائدة في مجال التجدید
ة أو البلدیة، ترآز وتسليما بأن المناطق االقتصادیة ما عادت تنحصر في حدود الوالیة أو المقاطعة أو المحافظ

 اختصاصات قضائيةعلى مناطق أسواق العمل المؤلفة من تجدید القوة العاملة في التنمية االقتصادیة المحلية مبادرة 
 من المناطق الحضریة الكبرى آدنفر ، وتجسد المناطق تنوع الوالیات المتحدة.متعددة داخل حدود الوالیة أو خارجها

ریفية آمونتانا الشرقية والحدود بين ميسيسبي وألباما، ومن تحول القطاعات التقليدیة في اس سيتي إلى المناطق السوآن
وتتسم آل منطقة بمجموعة فریدة من .  جدیدة تماما في مين وآاليفورنياصناعاتميشيغن وآارولينا الجنوبية إلى إنشاء 

 . العالمي وتتيح آل منها آفاق حلول فریدة للتحدیات التي یطرحها االقتصادالسمات
وعلى مدى السنوات الخمس والسبعين الماضية، أنشئت في الوالیات المتحدة طائفة من النظم والهياآل التي تغذي 

وعمل آل من هذه النظم بصفة . االقتصاد وتدعمه، بما في ذلك نظم التعليم والتنمية االقتصادیة وتطویر القوة العاملة
المهم في عالم اليوم دمج جميع الموارد المتاحة واستغاللها لرفع تحدي غير أن من . عامة بصورة مستقلة عن غيره

 .ة النظم ذاتهامالءم عدم مواجهة احتمالالمنافسة العالمية أو 
وتوجد . المناطق إقامة شراآات قویة على مستوى ،وتشمل سبل إضفاء التكامل على هذه النظم والهياآل المختلفة

مشمولة بالمبادرة شراآة تمثل المنطقة االقتصادیة برمتها وتضم قادة من الحقل في آل من المناطق الثالث عشرة ال
وقوة ونوعية .  المشاریع والنشاط اإلنسانيدوائر تنظيماألآادیمية والدوائر المدني وحقل األعمال واالستثمار و

 . عنصران أساسيان لنجاح المبادرةعلى مستوى المناطق اتالشراآ
قرار بأن الموهبة تفضي إلى من باب اإل د القوة العاملة في التنمية االقتصادیة المحلية مبادرة تجدیقد استهلتو
وتدعم المبادرة النهج . وبعبارة أخرى، تشكل القوة العاملة المتعلمة والماهرة أساس قدرة البلد على المنافسة. االزدهار
 التي تتجاوز االستراتيجيات التقليدیة وتهيئ العمال ،القوة العاملة في التعليم والتنمية االقتصادیة وتطویر االبتكاریة

 تنمية آيف تساهم المبادرة نّيومن المتوقع أن تب. للمنافسة والنجاح داخل الوالیات المتحدة وفي جميع بقاع العالم
 . المنافسة في االقتصاد العالميمن المناطق تمكّنالتحول االقتصادي وتوليد المواهب في 

 ./http://www.doleta.gov  :المصدر

                  
 :    أنظر 35

A. Rodríguez-Pose: The role of the ILO in implementing local economic development strategies in a globalized 
world (Geneva, ILO, Policy Paper, 2002), pp. 9–11. 
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 مخاطرالستراتيجيات واال -التنمية االقتصادية المحلية  :٧-٤الشكل 

 التبـعيـة 
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 : المصدر
A. Rodríguez-Pose: Local Economic Development Programme, The role of the ILO in implementing local 
economic development strategies in a globalized world, op. cit., p. 11. 

على تقوم بّين هذا الفصل أهمية دعم المنشآت واالقتصادات التنافسية بهدف بناء مجتمعات مزدهرة لقد و .١١٥
 وقياسها لكنها أساسية لجعل األسواق نافسيةالتویصعب تعریف القدرة . أساس العمالة المنتجة والعمل الالئق
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ية الموصوفة  وستعتمد الخيارات السياسية على عوامل عدیدة منها الشروط األساسنموذج یطبق على الجميع،ل
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 ٥الفصل 

 القضايا والسياسات: البيئة التنظيمية والقانونية
 الخارجة عن المنشآت والمؤثرة على العوامل مفهوم واسع یغطي طائفة من ١إن البيئة المالئمة لألعمال .١١٦

لبيئة القانونية ومن بين العوامل المتعددة التي تؤثر على بيئة مزاولة األعمال، تحتل جوانب ا. ٢إنشائها ونموها
 تقييم تقليدي ١-٥یرد في اإلطار و .والتنظيمية على الدوام مرآزا بارزا في معظم جداول األعمال السياسية

للتوجيهات السياسية المتصلة بالبيئة المالئمة لألعمال باالستناد في هذه الحالة إلى دراسات استقصائية أجریت 
وتتسم البيئة القانونية والتنظيمية بأبعاد آثيرة یتصل البعض منها . في عشرة بلدان في أفریقيا وأوروبا الوسطى

 حمایة وضمان حقوق المستثمرین والعمال :، ومنهابالوظائف األساسية للحكومة في اقتصادات السوق
 ؛والمستهلكين؛ الحفاظ على سالمة النظام القانوني واستقالليته؛ ضمان حریة وسائط اإلعالم واستقاللها

لكن هذا الفصل یرآز على . ر التشریعي؛ الشفافية في صنع القرارات العامة؛ تدابير مكافحة الفساداالستقرا
اإلطار التنظيمي الخاص باألعمال والمتعلق بالقوانين واللوائح التي تغطي أمورا من بينها تسجيل المشاریع 

التمویل وإنفاذ العقود وحمایة وإصدار التراخيص والضرائب والعمالة والوصول إلى االئتمان وسائر أنواع 
ویرتقب أن تعزز تحسينات البيئة المالئمة لألعمال في نهایة المطاف القدرة على . حقوق الملكية وأحكام اإلفالس

 والعمالة المنتجة والعمل الالئق، وآثيرا ما تعتبر في البلدان النامية آلية للمساعدة على معالجة الحد اتخلق الثرو
 .٣من الفقر
ية الجوانب المختلفة للبيئة المالئمة لألعمال وتأثير التغيرات في البيئة یؤثران بطرق شتى على وأهم .١١٧

غير المنظمة، والمنشآت  /الكبيرة، والمنشآت المنظمة / أي المنشآت الصغيرة-أصحاب المصلحة المختلفين 
 على ١-٥ویبين الشكل .  إلى ذلكوماالمحلية،  /أصحاب العمل، والمشاریع الدولية /الحضریة، والعمال /الریفية

وأهمية . ٤سبيل المثال مختلف اآلراء بشأن عوائق سياسية شتى من منظور الشرآات المنظمة وغير المنظمة
تكلفة التمویل والوصول إليه بالنسبة إلى الشرآات غير المنظمة تفوق ضعف ما هي عليه بالنسبة للشرآات 

لى انعدام التيقن المتصل بالسياسات آعائق أآبر بالنسبة إليها مما هو المنظمة، بينما تشير الشرآات المنظمة إ
وال بد أیضا من التمييز بين السياسات الموضوعة على مستویات . عليه بالنسبة إلى الشرآات غير المنظمة

 تأثيرًا التي یمكن أن یؤثر بعضها ،مختلفة من الحكومة للتيقن من تأثير اللوائح الموضوعة على المستوى المحلي
 . ٥ على مستویات التنمية االقتصادیة المحليةآبيرًا

                  
" ، والبيئة المالئمة لألعمال"ؤاتية، والبيئة الم"مناخ األعمال"و" بيئة األعمال" بمصطلحات من قبيل    تختلف التعاریف الخاصة 1
وتستخدمها حكومات وجهات مانحة ومنظمات معنية " مناخ االستثمار"و" اإلطار السياسي لالستثمار"و" بيئة مزاولة األعمال"و
ولمناقشة .  في الغالب متشابهة من حيث الجوهر شيئا ما لكنهاصحاب المصلحة لإلفادة عن أشياء متباینةيرها من أوغمختلفة تنمية بال

 :النهج والتعاریف المتعلقة بالمانح، انظر
 S. White: Donor approaches to improving the business environment for small enterprises (Washington, DC, 
Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development, July 2004). 

 :انظر    2
ILO: Small enterprise development: An introduction to the policy challenge, SEED/ILO, Geneva, 2003; and the 
ILO/ITC–Turin training programme on Creating an enabling environment for small enterprise development 
(http://www.itcilo.org). 

 :   أنظر3
G. Reinecke and S. White: Policies for small enterprises: Creating the right environment for good jobs (Geneva, 
ILO, 2004). 

 :اد غير المنظم، انظرمن أجل إجراء دراسة مؤثرة ومرجعية بشأن تأثير اللوائح على االقتص   4
H. de Soto: The other path – The invisible revolution in the Third World (New York, Harper and Row, 1989). 

 :    أنظر5
IFC: Simplification of business regulations at the sub-national level – A reform implementation toolkit for project 
teams (Washington, DC, World Bank/IFC, 2005); and S. Pahwa et al.: Impact of municipal regulations on 
SMMEs, Development Policy Research Unit, Working Paper No. 06/107, University of Cape Town, May 2006. 
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 ١-٥اإلطار 
 بعض التوجيهات للحكومات والمانحين وغير ذلك من أصحاب المصلحة 

 المشارآين في البيئة المالئمة لألعمال
 اإلطار المؤسسي

 .ها ال تكفي لتشجيع نمو األعمالتشكل سياسات االقتصاد الكلي الحكيمة والمستقرة أساسا ال غنى عنه للتنمية لكن 
 .ینبغي إنشاء وزارة قویة وذات نفوذ تعنى بتطویر القطاع الخاص وتؤدي دورا واضح المعالم 
متوسطة في جميع البلدان، لكن حيثما ضعفت السياسات ال قانون للمنشآت الصغيرة وليس من الضروري سّن 

 .نوني إلصالح البيئة السياسية ورصد تنفيذ اإلصالحاتوااللتزام، یمكن أن یساعد ذلك على توفير أساس قا

 آلية السياسات
جميع مستویات الحكومة من أجل تصميم ورصد سياسات ولوائح مع ال بد من التشاور مع القطاع الخاص و 

 .فعالة
ن اتخاذ ینبغي أن تعنى السياسات أآثر بمساعدة القطاع الخاص على مساعدة نفسه وذلك بإزالة العوائق بدال م 

  .تدابير مالية أو داعمة لألعمال
 بهدف ،تحتاج جميع الحكومات إلى نقطة مرآزیة لإلصالح التنظيمي تتولى رصد التشریعات الجدیدة والقائمة 

 .دعم التغيير والقيام بالدعایة داخل الحكومة وخارجها
  .اللوائح اإللزامية /ال بد من وضع طرائق لتقييم تأثير السياسات 

 غة السياساتصيا
ومن ثم تخفيض حجم (ینبغي توجيه السياسات الضریبية نحو الحد من العراقيل التي تعوق نشاط القطاع المنظم  

النظام الضریبي بتبسيط اإلجراءات الضریبية المرتبطة بمتثال االویمكن تخفيض تكاليف ). القطاع غير المنظم
 .لمستعملل مؤاتيةوإقرار سلطات ضریبية موحدة 

تخفيضا آبيرا بمعزل عن ) الفعلية وغير الرسميةالتكاليف (تسجيل المشاریع وترخيصها ینبغي تخفيض تكاليف  
 .زیادة اإلیرادات

 المشارآة بصفة آاملة في فرص زیادة رأس المال حتى یتسنى لهم الحصول على لن یستطيع الفقراء أبدًا 
  .شهادات ملكية قانونية واضحة

 .رف وسائر المؤسسات المالية بطرق تخفض التكاليف إلى أدنى حد وتنهض بالمنافسةینبغي تنظيم المصا 
 .ال بد من تحدیث نظم إنهاء المشاریع عن طریق اإلفالس أو التصفية 
توجد حاجة ماسة إلى آليات بدیلة لتسویة المنازعات في أفریقيا حيث ال تتوفر خدمات قانونية منخفضة التكلفة  

 .نسبيا
 . القطاع الخاصتنميةمن ترشيد اإلجراءات الجمرآية لتيسير التجارة ومن ثم ال بد  
ال بد من إعادة توجيه السياسات المتعلقة بخدمات دعم المشاریع صوب تيسير إنشاء المشاریع الخاصة وتوفير  

 .اللوائحب التقيدالمعلومات وتسهيل 
 : المصدر

G. Bannock et al.: Indigenous private sector development and regulation in Africa and Central Europe – A 10 
country study, Bannock Consulting, Aug. 2002, p. 6. 
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  على األولويات السياسيةاإلطار المنظمتأثير  :١-٥الشكل 

 اختالف منظورات الشرآات المنظمة وغير المنظمة
 القطاع المنظم القطاع غير المنظم    
      

      انعدام التيقن السياسي
      

      تكاليف التمویل والوصول إليه
      

      الكهرباء
      

      الحصول على األرض
      

      النقل
      

01020304050
      
 النسبة المئویة للشرآات التي تبلغ عن وجود عوائق 

 : المصدر
World Bank Investment Climate Surveys, World Development Report Surveys of micro and informal firms, quoted in 
World Development Report 2005 (Washington, DC, World Bank, 2004), p. 39. 

عادة وتوجد أدلة وافرة على أهمية بيئة قانونية وتنظيمية مالئمة بالنسبة إلى جميع أصحاب المصلحة، و .١١٨
 توليدما تشكل هذه البيئة دعامة أساسية الستراتيجية البلد الرامية إلى إنعاش االستثمار والنمو االقتصادي و

 یتمثل في التنافسيةآما توجد أدلة وافرة على أن أحد سبل زیادة القدرة . فرص العمالة المنتجة والعمل الالئق
وال شك في أن مخاطر من قبيل . بالبيئة التنظيميةالتأخير والمخاطر المتصلة حاالت تخفيض التكاليف و

االضطراب السياسي ومصادرة األصول وبعض أنواع تقييد العملة والقيود المفروضة على إعادة توطين 
 عوامل من شأنها ردع االستثمار وتشجيع المستثمرین على قبول ،األرباح وممارسات أخرى تزید انعدام التيقن

وحتى حيثما آانت نوعية وتكاليف .  إلى أدنى حد من المخاطرتقليلات أآثر استقرارا للعوائد أقل جاذبية في بيئ
العمل أو النقل أو الطاقة مثال تنافسية، فقد یجد المستثمرون ما یثنيهم إذا اعتبرت تكاليف أخرى آالضرائب 

وإجماال، رغم أهمية عوامل .  ثقيلة أو مفرطة- أو الوقت الذي تستغرقه معالجتها - فسادوالرسوم والغرامات وال
عدیدة في تعزیز بيئة جذابة مالئمة لألعمال تتزاید األدلة على أن نوعية لوائح األعمال والمؤسسات المعنية 

محدد مهم للنمو واالزدهار، حتى فيما یتعلق باالستخدام األمثل لهذه العوامل الخاصة بأماآن معينة عامل بإنفاذها 
 . الطبيعيةآحجم السوق وتوافر الموارد

وفي هذا . توخى تغيير سلوك األفراد أو المجموعاتیویمكن تعریف اللوائح بأنها أي تدبير حكومي  .١١٩
في حق الآ(ویمكن أن تخّول الناس حقوقا . األعمال ینصب الترآيز بطبيعة الحال على اللوائح التي تمس ،السياق

غير أن وضع السياسات التنظيمية غالبا ما ). طفالآحظر استخدام عمل األ(أو أن تقيد سلوآهم ) النقابيةحریة ال
 )مثال(إذ تجري المطالبة باستمرار بسن المزید من اللوائح لحمایة البيئة أو العمال أو المستهلكين . یشكل معضلة

الغلو في التعقيد یمكن أن تؤدي إلى تكاليف مفرطة أو تعوق  لكن حيثما اتسمت اللوائح بسوء التصميم أو
بصورة عادة ما تؤثر سلبا  - وتوجد أدلة وافرة على أن اإلفراط في التقييد یحّمل األعمال تكاليف فعلية .اإلنتاجية
وهكذا تواجه الحكومات تحدیا صعبا إلقامة التوازن الصحيح . ٦"نقل وفهم وحمایة حقوق الملكية"على خاصة 

وهذا تحد حاسم ألن . للوائح على من تشملهممة تأثير اءوتوفير الحمایة المناسبة لمختلف الفئات والتأآد من مال
عمل األسواق والمنشآت بصورة فعالة یخدم مصلحة السلطات العامة والمشاریع والمواطنين والشرآاء "

وتتسم . ٧"یعتمد ذلك بشكل متزاید على األطر التنظيمية التي تعمل فيها تلك األسواق والمنشآت] و[االجتماعيين 
ببعد سياسي واضح، لكن توجد أیضا مبادئ یمكن أن توجه صنع السياسات لضمان السياسة التنظيمية أیضا 

 ).   ١-٥اإلطار (ر اللوائح وضرورتها وعدلها وفعاليتها ودرجة آبيرة من دعم الجمهور لها وثقته فيها تيّس
                  

 .Y. Barzel: Economic analysis of property rights (Cambridge, Cambridge University Press, 1989), p. 2 :    أنظر 6
 :   أنظر 7

European Commission: Better regulation for growth and jobs in the European Union, communication from the 
Commission to the Council and the European Parliament, Brussels, 16 Mar. 2005, COM (2005) 97 final, p. 12. 
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ير  غير مناسبة، ولوائح غ أویحتوي لوائح متعددة" دغل تنظيمي"ولألسف یوجد في العدید من البلدان  .١٢٠
واضحة ولوائح مكررة وتكاليف امتثال عالية وتغييرات متواترة في اللوائح ونقصا في الوعي باللوائح، وأوجه 

اإلطار یرد مثال على ذلك في (تباین أو عدم اتساق إقليمية بين اللوائح ومختلف الهيئات المسؤولة عن تنفيذها 
وتعزى في الغالب إلى محاوالت للتصدي إلى ضروب  ،وتعوق هذه األدغال التنظيمية الدینامية والنمو). ٢-٥

وفي حاالت آثيرة . شتى من إخفاق األسواق ومحاوالت حكومات مقيدة القدرة تحقيق أهداف متعددة في آن واحد
تزداد هذه األدغال التنظيمية حدة وآثافة في أحوج البلدان إلى أصحاب مشاریع یخلقون الوظائف ویحثون النمو، 

، وقد تؤثر بعض اللوائح سلبا بصفة )٢-٥آما یتبين في سياق تسجيل المشاریع في الشكل (ن أي أفقر البلدا
 للموازنة بين الحمایة والضمانات دون إثقال ابتكاریة نهج إتباع مما یستدعي الصغرىمفرطة على المنشآت 

 المصممة لمعالجة ومن عبث األقدار أن تفضي بعض اللوائح. ٨ على نحو مفرط أو زائدالصغرىآاهل المنشآت 
 بإقامة ،إلى تفاقم ذلك اإلخفاق أو أنواع أخرى من إخفاق السوق) بعض أنواع نظم الترخيص مثال(إخفاق السوق 

األثرى واألآثر (وهي عملية عادة ما تنتهي لصالح مجموعة : حواجز تعوق دخول السوق أو الخروج منه
  ).الفقراء غالبا(على حساب غيرها )  في العادةترابطا

 ٢-٥اإلطار 
 الحواجز التنظيمية

ولألسف . تحكم لوائح فيدرالية ومحلية مطفئات النار التي ینبغي ترآيبها في المطاعم الموجودة على حافة الطرق
وآان لصاحبة أحد المطاعم عقيفتان تستجيب آل . تختلف مجموعتا اللوائح بشأن االرتفاع الالزم لتعليق المطفئات

لكن خطتها أحبطت . ة على العقيفة المناسبة بحسب المفتش الزائرئوآانت تعّلق المطف. نونينمنهما لقواعد أحد القا
 غير منصاعة وأصرت صاحبة المطعم. ليها بغرامةعندما اتفق المفتشان على الوصول معا واآتشفا االنتهاك وحكما ع

تلك المكاتب وعندما علمت بغياب المفتش وفي اليوم التالي توجهت إلى . على دفع الغرامة في مكاتب المفتشية المحلية
تقاسم أرباح (من مفتش آخر " بتخفيض"لترتيب الحصول على وصل دفع " رسوال"الذي تعاملت معه، استأجرت 

وبعد ذلك توجهت صاحبة المشروع الجریئة إلى مكتب تسجيل المشاریع وأعادت تسجيل "). الرسول"الغرامة مع 
 .  ال یقتضي ترآيب أي مطفئات"آشك أغذیة مؤقت" بصورةتها أمنش

 المنشآت في البلدان منخفضة الدخل تواجه أعباء أآبر عند التسجيل :٢-٥الشكل 

  الدخل

 المنخفض
 لمتوسطودون ا

 فوق المتوسط

 المرتفع

 

تتحمل المنشآت في 
البلدان ذات الدخل 

المنخفض ودون 
 ولـأط المتوسط

ى ـال وأعلـاآلج
آنسبة (التكاليف 

مئویة من الدخل 
جمالي اإلالوطني 
 ).للفرد

 : المصدر
UNDP: Unleashing entrepreneurship: Making business work for the poor, Commission on the Private Sector and 
Development, report to the Secretary-General of the United Nations (New York, UNDP, 2004), p. 17. 

                  
 :   أنظر 8

C. Fenwick et al.: Labour and labour related laws in micro and small enterprises – Innovative regulatory 
approaches, a report prepared for the ILO (SEED) by the Centre for Employment and Labour Relations Law, 
University of Melbourne, Mar. 2006. 

8 

11 

11 
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عدد اإلجراءات بالنسبة المئویة من الدخل (التكلفة 
 )لفردالوطني اإلجمالي ل

)باألیام(المدة 
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 اللوائح الحسنة والردیئة
 آما أنه إلغاء الضوابطن اإلصالح التنظيمي ال یقتصر على  أ١-٥ جدولیتبين من المبادئ الواردة في ال .١٢١

وال بد من وضع لوائح . إذ یقتضي تنظيما مناسبا ولوائح ذآية وفّعالة ومجدیة: ليس مسألة تكاليف فحسب
اسات العامة، وتعتمد المنشآت الخاصة على أطر تنظيمية مناسبة لضمان منافسة وإجراءات إداریة لتنفيذ السي

آاللوائح المتعلقة بإنفاذ العقود وحمایة حقوق (، وعمل األسواق على نحو أفضل ")على قدم المساواة("شریفة 
. )واع الوقود والطاقةآاللوائح المتعلقة بإدارة النفایات واستخدام أن(وتأمين استدامة األسواق ) الملكية الفكریة

لوائح الزمة آي تعمل اقتصادات السوق بصورة عادلة ومستدامة لكن جميع اللوائح لها تكاليفها وفوائدها، الو
وعلى سبيل المثال یتفق معظم الناس في أن لوائح السالمة . والمهم هو التمييز بين هذه التكاليف والفوائد
الصحة المهنيتين مناسبة بصرف النظر السالمة وي أن جميع لوائح والصحة المهنيتين ضروریة لكن ذلك ال یعن

اللوائح دون الحد من ب التقيدوقد یكون من الممكن مثال تخفيض تكاليف . عن التكاليف التنظيمية المتصلة بتنفيذها
 . فوائدها
اإلیرادات وال شك في أن الضرائب الزمة لزیادة . وینطبق ذلك أیضا على اللوائح الضریبية والجمرآية .١٢٢

األعمال مشاریع غير أن .  الضریبة وفرض أعباء ضریبية آالهما عملية مسّيسة جدامعدالتالعامة، ووضع 
یمكن أن ( بسبب سياسات وممارسات ضریبية تمييزیة وغير فّعالة وغایة في التعقيد  ثقيًالًائغالبا ما تتحمل عب

دة في العمل على تبسيط النظم الضریبية وتخفيض ، لذلك یكمن التحدي التنظيمي عا)تشجع اإلفالت الضریبي
ویستدعي ذلك تحليال للتكاليف والفوائد المتصلة . عبء االمتثال وزیادة شفافية اإلدارة الضریبية وقابليتها للتنبؤ

باإلدارة الضریبية واللوائح المتعلقة بالسياسة الضریبية التي یمكن أن تكتسي أهمية خاصة لتشجيع نمو المنشآت 
الحوافز الضریبية وسيلة هشة " إلى أن اتب االستثمار الداخلي رغم أن القرائن تنبه الحكومذصغيرة وجال

 . ٩"بلد مافي ستثمار االللتعویض عن العوامل السلبية في مناخ 

 وضع سياسة تنظيمية حسنة والحفاظ عليها  :١-٥ جدولال

  الواجبةاالعتبارات معناه المبدأ

خل المنظم إال عند ینبغي أال یتد التناسب
 وینبغي أن تتناسب .الضرورة

الحلول مع الخطر المحدق، 
وینبغي تحدید التكاليف وتخفيضها 

 .إلى أدنى حد

یجب أن تكون الحلول السياسية متناسبة مع الخطر المحدق بحيث تتفادى ردود 
جعل الوسيلة (" وتبرر تكاليف االمتثال المفروضة "القائمة على الفزع"الفعل 
 .")سبة مع الغایةمتنا

 لتحقيق - أي عدم االقتصار على اللوائح اآلمرة -ینبغي بحث جميع الخيارات 
 .أهداف السياسات

المنشآت ("فرطا على المنشآت الصغيرة یمكن أن تؤثر اللوائح تأثيرا م
 .)"الصغيرة أوال

ینبغي أن تتناسب نظم اإلنفاذ مع الخطر المحدق وأن ینظر المسؤولون عن 
  . نهج تعليمي بدال من النهج العقابيإتباع في ، حيثما أمكن،اإلنفاذ

یجب أن یكون باستطاعة المنظم  المساءلة
تبریر القرارات وأن یخضع 

 .للتدقيق العام

 .ینبغي نشر االقتراحات واستشارة جميع الجهات المعنية قبل اتخاذ القرار
ت النهائية ینبغي أن یشرح المنظمون بوضوح آيفية التوصل إلى القرارا

 .وسببها
ینبغي أن یضع المنظمون والمسؤولون عن اإلنفاذ معایير وشروطا وخطوط 

 .مسؤولية واضحة یمكن محاسبتهم في ضوئها
مة وعادلة وفّعالة ویسهل الوصول ینبغي إقرار إجراءات شكاوى وطعون معّم

 .إليها

یجب تجميع القواعد والمعایير  االتساق
و عادل الحكومية وتنفيذها على نح

 .ومتسق

وال بد . ینبغي أن ینسق المنظمون فيما بينهم وأن یعملوا معا على نحو متسق
 .")إصالح عطل وتسبيب أعطال ("قصودةمن تفادي النتائج غير الم

ینبغي أن تأخذ اللوائح الجدیدة في االعتبار اللوائح األخرى القائمة أو 
 .المقترحة

حو یمنح االستقرار والتيقن للمشمولين ینبغي أن یتسنى التنبؤ باللوائح على ن
 .بها

ینبغي أن یتسم المنظمون باالنفتاح  الشفافية
وأن یحافظوا على بساطة اللوائح 

 .متها لعامة الناسءومال

ینبغي تحدید أهداف السياسات بوضوح وإبالغ األطراف المعنية بها إبالغا 
 .فّعاال

ى نحو یكفل مراعاة آراء یجب عقد مشاورات فعلية قبل صياغة المقترحات عل
                  

 .OSCE: Best-practice guide for a positive business and investment climate (Vienna, OSCE, 2006), p. 46:    أنظر 9
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  الواجبةاالعتبارات معناه المبدأ
وسيساعد ذلك أیضا على .  مراعاة صحيحةأصحاب المصلحة وخبرتهم

 .التوفيق بين األهداف المتضاربة
ینبغي أن یكون المشمولون باللوائح واعين اللتزاماتهم، وأن یكون هناك تمييز 

 .واضح بين القانون وحسن الممارسة
  لها،المتثالل الوقت والدعم ینبغي إعطاء المشمولين باللوائح ما یلزم من
 .بوسائل قد تشمل إتاحة أمثلة ألساليب االمتثال

 . عدم االمتثالالعواقب الناشئة عنینبغي إیضاح 

ینبغي ترآيز اللوائح على المشكلة  االستهداف
وتقليل اآلثار الجانبية إلى أدنى 

 .حد

  ".نهج مشتت" إتباعینبغي أن ترآز اللوائح على المشكلة وأن تتجنب 
 . األهداف المتوخاة، حيثما أمكن،ینبغي أن یحدد المنظمون

 .ینبغي تكييف التوجيه والدعم مع احتياجات شتى الفئات
 بالدرجة األولى على من تثير أنشطتهم اإلنفاذینبغي أن یرآز المسؤولون عن 

 .أشد المخاطر
 للتأآد من ضرورتها وفعاليتها منتظمةینبغي استعراض اللوائح بصورة 

 مفيدة" المؤقتةاألحكام "قد تكون (لتحول استمرار، ال سيما في أسواق سریعة اب
 .)في بعض الحاالت

 :مقتبس عن حكومة المملكة المتحدة: المصدر
Regulation – Less is more: Reducing burdens, improving outcomes (London, United Kingdom Government Cabinet Office Better 
Regulation Task Force, 2005), p. 51. 

وعالوة على التكاليف التي تتكبدها الهيئات العامة المسؤولة فعليا عن إدارة اللوائح، تتخذ التكاليف  .١٢٣
تكاليف الصفقات لعمليات تزید : أنبعض اللوائح لوبالنسبة إلى القطاع الخاص، یمكن . التنظيمية أشكاال متنوعة

 تزید تكاليف رأس المال بسبب ارتفاع مستویات انعدام ؛ وإنفاذ حقوق الملكية تجعل من الصعب تحدید؛عادیة
وبعض اللوائح یمكن أن .  تضعف المنافسة باإلثناء عن دخول السوق والخروج منها؛التيقن والمخاطر والفساد

  ثقيًالتنظيميًا ئًاغير المنظم، وثمة ما یدل على أن البلدان التي تفرض عبفي السياق تشجع المنشآت على العمل 
غير أن ذلك ال یفترض وجود عالقة سببية بسيطة بين آمية اللوائح . ١٠تتسم أیضا باقتصادات غير منظمة واسعة

فإن هذا وبما أن عددا مفرطا من المنشآت التي تملكها النساء منشآت صغيرة، . ١١وحجم االقتصاد غير المنظم
وآثيرا ما تحجب . معالجتها عند القيام بإصالحات تنظيمية عوامل قائمة على نوع الجنس ینبغي یعني أن هناك

تكاليف عدیدة متصلة باإلجراءات اإلداریة وال تؤخذ أبدا في الحسبان، آما ینعدم التنسيق في أحيان آثيرة بين 
داخلة على عاتق أو مت/مما قد یلقي طلبات مفرطة و) بين إجراءات التفتيش المختلفة مثال( متعددة  مختصةهيئات

 تقریر صادر مؤخرا عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن القيود في خلصو. المشاریع
الحكومات قلما تفهم على نحو مفّصل مدى األعباء اإلداریة اإلجمالية المفروضة على "أن إلى البلدان الصناعية 

ویمكن أن تنطبق . ١٢"إداریة آثيرة تستخدمهاال والمواطنين والحكومة ذاتها أو جدوى أدوات تبسيط مدوائر األع
ویتمثل أحد العراقيل الكبرى التي تعوق اإلصالح في . هذه االستنتاجات على البلدان النامية بصورة أآثر وجاهة

 ویمكن أن یكون آل حاجز ،بعض البلدان في التدخل السياسي وفي آون اإلجراءات اإلداریة تولد العمالت
 بالمصالح المكتسبة لمحامين یبيعون خدمات لمساعدة دوائر األعمال راسة بشروسًامحإداري أو عائق تنظيمي 

وموظفين حكوميين یبيعون مزایا من قبيل اإلسراع في العمليات مرورا بدوائر األعمال الراغبة في حمایة 
 .مرآزها بالحد من دخول السوق وتقييد المنافسة

. التكاليف المتصلة باالمتثال وتلك المتصلة بالفعالية:  هما،وتوجد فئتان واسعتان من التكاليف التنظيمية .١٢٤
متثال للوائح بما في ذلك الوقت الذي االاألساسية التي تتكبدها المنشآت في " التقيد"وتكاليف االمتثال هي تكاليف 

                  
 :    أنظر 10

UNDP: Unleashing entrepreneurship: Making business work for the poor, op. cit.; and World Bank: Doing 
business in 2004 – Understanding regulations (Washington, DC, World Bank, 2004), p. xii. 

ة        مقتطفات من أوراق عمل    –العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم      : مكتب العمل الدولي  : انظر أیضا  ف،  (، ورقة عمل قطاع العمال جني
 ).٢٠٠٢مكتب العمل الدولي، 

 . أیضا على نوعية اللوائح ومدى تنفيذها أو إنفاذهاتتوقف العالقة السببية    11
 :   أنظر 12

OECD: From red tape to smart tape – Administrative simplification in OECD countries (Paris, OECD, 2003), 
 p. 9. 
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ل المتصلة یستغرقه فهم اللوائح وتطبيقها فعليا، والوقت الذي یستغرقه النقاش مع السلطات بشأن توضيح المسائ
 الضریبية  العائدات تمثل تكاليف إعداد آشوف،وهكذا. باللوائح، وتكاليف الحصول على المشورة بشأن اللوائح
أما . لكن مدفوعات الضرائب في حد ذاتها ليست آذلك،أو غيرها من الوثائق المتصلة بالضریبة تكاليف امتثال

ون حسابها أصعب إذ تشير إلى تكاليف نواتج السوق المتصلة تكاليف الفعالية فأآثر تعقيدا شيئا ما، ویمكن أن یك
العمالة، أو قّيدت المشاریع الناتج إلى تثبيط  التمييز في سوق العمل أدىوتنشأ تكاليف الفعالية مثال إذا . باللوائح

ف المنتجات إلبقاء المبيعات دون عتبة الضریبة على القيمة المضافة أو ضریبة المبيعات، أو زادت اللوائح تكالي
وتخفيض تكاليف . مما یجعلها باهظة الثمن على نحو یحول دون قدرتها على المنافسة في أسواق الصادرات

متثال للوائح ال یثير عادة التحدیات السياسية أو المقایضات االجتماعية االقتصادیة ذاتها التي تثيرها تكاليف اال
سيط اإلجراءات وإتاحة العمليات على الشبكة اإللكترونية والحد  وتب.ه أآثر سهولة في التطبيق مما یجعلالفعالية

 إجراءات من شأنها إحداث فارق آبير في تكاليف االمتثال وتفادي ،من تعدد طلبات المعلومات وما إلى ذلك
 . ة المهمين في اآلن ذاتهحالتأثير سلبا على أصحاب المصل

 قياس وتقييم تكلفة مزاولة األعمال وتفسير النتائج
دین ورال شك في أن اإلطار القانوني والتنظيمي یؤثر في جميع جوانب العمليات التجاریة، من أسواق الم .١٢٥

إلى أسواق المستهلكين، وهو ما یعني أن تشغيل مشروع یقتضي معرفة البيئة التنظيمية على امتداد سلسلة 
نظم التقنين تتنوع إلى حد آبير ومن الواضح أن .  التي تشمل أحيانا هيئات قانونية وطنية متعددة،العرض

وترآز . مزاولة األعمال بشأن البارزة وقد أبرز البنك الدولي ذلك في دراساته االستقصائية ،باختالف البلدان
األعمال القدرة التنافسية وبيئة هذه الدراسات االستقصائية السنویة على تكاليف البيئة التنظيمية وليس على 

 الجاریة في إطار قدرة التنافسية، على سبيل المثال الدراسات االستقصائية المتعلقة بالآما تغطيهااألوسع نطاقًا 
 ).٣الفصل أنظر (العالمية التنافسية ة قدرالعالمية وتقریر الالتنافسية ة قدرإعداد النشرة السنویة لل

تأثيرها على تكاليف  البيئة التنظيمية من حيث  حاليًا، في نشرته الرابعةمزاولة األعمالویتناول تقریر  .١٢٦
اللوائح ویستخدم مؤشرات تمثل فئات .  بلدا١٧٥مزاولة األعمال بالنسبة إلى الشرآات محدودة المسؤولية في 

العشر من أجل قياس األداء النسبي وتحليل النتائج االقتصادیة وتحدید اإلصالحات التي نجحت وأماآنها وأسباب 
 وقد آان إسهامه مهما في النقاش الدولي المتعلق ،على نطاق واسع مزاولة األعمالویستشهد بتقریر . نجاحها

بالسمات الهامة لبيئة األعمال وضرورة تخفيض بعض األعباء والتكاليف التنظيمية ال سيما تلك المتعلقة 
 ". التقيد" بـ

 مما  وترد البيانات في شكل مجموعات بسيطة نسبيا یسهل مقارنتها فيما بين البلدان وعلى مدى الزمن .١٢٧
 بل ،اع السياسات ویشجع الحكومات على القيام بإصالحات ومقارنة مراآزهایلفت اهتمام قادة األعمال وصّن

حددت موریشيوس مثال هدفا یتمثل في بلوغ المرآز العاشر في ترتيب سهولة مزاولة األعمال  (،التنافس عليها
وهي هيئة البنك الدولي المسؤولة عن (الدولية  حدد مانحو جمعية التنمية ،وإضافة إلى ذلك). ٢٠٠٩بحلول عام 

 آما تقيسها الدراسات -أهدافا تتعلق بتخفيض مدة وتكاليف إنشاء مشروع ) اإلقراض بشروط تسهيلية
وهكذا تحتل الدراسات االستقصائية مكانة بارزة وأصبحت .  المالية آشرط للحصول على المنح-االستقصائية 

غير أن المنهجية التي تتبعها دراسة مزاولة األعمال ال تخلو . زاولة األعمالأهم مرجع عالمي لقياس سهولة م
 ).٣-٥اإلطار أنظر  ("توظيف العمال" ة خاصة إذا ما تعلق األمر بفئجسامةمن نقائص تتسم ب

 بلدان ، وهيمنت إلى سنغافورة آأفضل مكان لمزاولة األعمال٢٠٠٧مزاولة األعمال لعام وأشار تقریر  .١٢٨
 ، الصين فيه هونغ آونغوردتاون والتنمية في الميدان االقتصادي على صدارة الترتيب الذي منظمة التع

وماليزیا ودول البلطيق بين الدول الخمس والعشرین ) الوالیات المتحدة( وتایلند وبورتوریكو ،)المرآز الخامس(
طة في مجال اإلصالح، إذ قام ثلثا مبرزا أن البلدان اإلفریقية نش" آيفية اإلصالح"ورآز التقریر على . األوائل

وغانا ضمن العشرة األوائل في المتحدة تنزانيا جمهوریة على األقل وجاءت واحد البلدان اإلفریقية بإصالح 
 یوما في ٣٩٧وتبين الدراسة على سبيل المثال أن تسجيل ملكية في آوت دیفوار استغرق . مجال اإلصالحات

 وال شك في أن بعض اإلصالحات .بعد اإلصالحاتفقط  یوما ٣٢لى  لكن هذا المتوسط انخفض إ٢٠٠٥عام 
، تعلقت ٢٠٠٦-٢٠٠٥أسهل إنفاذا من إصالحات أخرى، ویالحظ التقریر أن أآثر اإلصالحات شعبية في الفترة 

 في المائة من اإلصالحات، في االقتصادات التي ٨٥حوالي "بتسهيل اللوائح المتصلة بإنشاء المشاریع وأن 
 في األعوام الثالثة الماضية، نفذت في األشهر الخمسة عشر األولى القائمة باإلصالحاتتيب البلدان تصدرت تر

 ". إلى السلطة حكومة جدیدةوصولالتي تلت 
 بوجود نهج مختلفة لإلصالح الناجح لكنها تقترح الخطوات التالية التي مزاولة األعمالوتسلم تقاریر  .١٢٩

، )تكاليف االمتثال والفعالية وتكاليف أمور آالتمویل وخدمات البنية األساسية(تتبنى مبادئ التصدي إلى التكاليف 
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اللوائح (، والحواجز التي تعوق المنافسة )عن طریق القابلية للتنبؤ وحقوق الملكية وإنفاذ العقود(والمخاطر 
 ):نية األساسيةالمتعلقة بإنشاء المشاریع واإلفالس، وسياسة المنافسة والوصول إلى التمویل وخدمات الب

 .بدء إصالحات بسيطة والنظر في إصالحات إداریة ال تستدعي تغييرات تشریعية 
 .الملكيةحقوق تعزیز الترآيز على  
 . إلغاء اإلجراءات غير الالزمة وتخفيض عدد البيروقراطيين الذین یتعامل معهم أصحاب المشاریع 
 . من المعلومات التنظيمية ونشر أآبر قدر ممكننماذج موحدة للطلباعتماد  
وإزالة اإلنترنت للعدید من بواعث اإلحباط دون . وتوسيع استعمال التكنولوجيا. معالجة آيفية إدارة اللوائح 

 .تغيير روح الالئحة
 .١٣جعل اإلصالح عملية مستمرة 

 ٣-٥اإلطار 
  فهم معناها الحقيقي-مزاولة األعمال 

ة للبنك الدولي مساهمة هامة في النقاش الدولي بشأن العناصر الرئيسية ساهمت مبادرة مزاولة األعمال الشهير
 معالجة ؛إنشاء مشروع:  هي،عشر فئات وإقليمًا بلدا ١٧٥ وشمل تقييمها لما یساوي .للبيئة المالئمة لألعمالالمكّونة 

 التجارة عبر ؛لضرائب دفع ا؛ حمایة المستثمر؛ الحصول على االئتمان؛ تسجيل الملكية؛ توظيف العمال؛التراخيص
 .إنهاء مشروع؛  إنفاذ العقود؛الحدود

وال تغطي المبادرة عناصر أخرى لبيئة األعمال آمستویات الفساد ونوعية البيئة األساسية المادیة وحجم السوق 
 ومستویات الطلب وعوامل األمن

باینا وتنفذ الدراسات االستقصائية على المستوى الوطني، لذا ال تحدد البيانات ت. ١
قطاعات أو مجاالت تجاریة معينة فيما یتصل بسهولة مزاولة األعمال، رغم أن هذا التباین قد ال في آبيرا بين البلدان و

 . أو تلك التي تتبع قوانين ولوائح وسياسات المرآزیة/یستهان به في البلدان الكبيرة و
جية الدراسة االستقصائية وفرضياتها ومواطن  فهما صائبا، من المهم تقييم منهمزاولة األعمالولفهم ترتيبات 

 .قصورها
بشأن نوع للغایة ولضمان االتساق والقابلية للمقارنة، تضع منهجية االستقصاء الحالية بعض الفرضيات التقييدیة 

على ) في جملة فرضيات أخرى( مثال، ینبغي أن یشتمل المشروع "توظيف العمال"وفي فئة . المشروع المدروس
آما .  وأن یكون عبارة عن شرآة محدودة المسؤولية تعمل في أآبر مدن البلد من حيث عدد السكان موظفا٢٠١

 عاما، ومتزوجا وأبا لطفلين ٢٠ یعمل آامل الوقت لحساب الشرآة ذاتها منذ  ذآرًامستخدمًایفترض أن یكون العامل 
 آاملة وأال یكون عضوا في نقابة إال إذا خدامهاست بما یساوي متوسط األجر في البلد طيلة مدة إعاناتویتقاضى راتبا و

 یكون النطاق محدودا من حيث المشاریع والعمال موضوع االستقصاء ومقایيس التقييم ،لذلك. آانت العضویة إجباریة
 . المستخدمة

 لصعوبة التوظيف، ومؤشرا لصرامة الساعات، ومؤشرا لصعوبة الفصل ًاوتستخدم فئة توظيف العمال مؤشر
نسبة مئویة من آ(ضيف إلى ذلك تكاليف العمل غير المتصلة باألجر ت واالستخدامضع مؤشر عام لصرامة بهدف و
ویسند نظام العالمات ترتيبا أعلى للبلدان التي تنخفض فيها مستویات ). بالراتب األسبوعي(وتكاليف الفصل ) الراتب

لة اللوائح تعني بيئة أفضل لمزاولة األعمال، أي أن التنظيم والتي یمكن بسهولة أن تحمل المستخدم على استنتاج أن ق
ال تفرض حدا أدنى لألجور أو ال تقيد عدد  البلدان التي ال تتكبد تكاليف عمل غير متصلة باألجر وتكاليف فصل أو

سوق العمل لوائح لتكاليف واالنتقائية وتؤدي هذه الرؤیة الخطية .  تحصل على عالمات مرتفعةالمستخدمساعات عمل 
 .مزاولة األعمالإلى استنتاجات مضللة وتمثل أخطر العيوب التي تشوب منهجية 

وعالوة على ذلك تتعلق فئة توظيف العمال، بخالف الفئات التسع األخرى، مباشرة بموارد رزق العمال 
ویبدو . لسلع أنه یمكن معاملة العمال معاملة ا- بإعطاء قيمة أعلى لسهولة توظيف العمال وفصلهم -ورفاههم، وتعني 

أن هذا النهج یثني البلدان عن االحترام الكامل لحقوق العمال األساسية ومعایير العمل الدولية، آما یساهم في إضعاف 
 . دون الموازنة بين المرونة واألمن الالزمين للعمال وأسرهماالستخدامحمایة 

عتبر مستوى مناسبا لتنظيم العمل،  ال تتضمن تأآيدات صریحة بخصوص ما یمزاولة األعمالورغم أن تقاریر 
، یعطي التقریر ميزة للسياسات مزاولة األعمالبنشر ترتيب یحدد ذلك ضمنا ویساهم من ثم في المؤشر العام لسهولة 

أسواق العمل وتأثير الضوابط في على العالقة بين إلغاء الفعلية غير أن األدلة . أسواق العملالضوابط في التي تلغي 
 محدودة ومختلطة وغير جازمة، ال سيما إذا تعلق ، أدلةأو العمالةالتنافسية ة قدراستثمار المشاریع، أو العلى نمو ذلك 

لدان على نحو یمكن أن یحمل المستعملين الرئيسيين وصناع السياسات على ب ترتيب اللذا، فإن. األمر بالبلدان النامية
 أمر مضّلل ویمكن أن یقود البلدان إلى ،دئ األساسية للعمل الالئقاالعتقاد أنه یمكن تيسير مزاولة األعمال بخرق المبا
 . نقاش مزّیف وأخطاء سياسية فادحة في هذا المجال

وفي حين تعتري فئة توظيف العمال نقائص خطيرة، یزعم أن الفئات األخرى تتبع نهجا أنسب في تقييم األبعاد 
 .تكاليف مزاولة األعمالب ذات الصلة

                  
 :   انظر 13

World Bank: Doing business in 2007: How to reform (Washington, DC, World Bank, 2006), p. 5; and Doing 
business in 2004, op. cit., p. 92. 
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مد معظم بلدان الصدارة إطارا تنظيميا شامال في مجال العمالة، وال تعزى تلك المراتب إلى قلة وفي الواقع، تعت
 إلى أدنى  إلى التنظيم الذآي بتطبيق لوائح توفر الضمانات والحمایة الالزمة بطرق تقلل األعباء والتكاليف وإنماالتنظيم

 .    دون غيرها"توظيف العمال"وص فئة غير أن هذا الترتيب یفضي إلى بعض النتائج السلبية بخص. حد
سيوسع نطاق المؤشرات التي تغطي نوعية البنية األساسية الخاصة بالمشاریع، والشفافية "  Doing Business 2008 لتقریرا  ١

 .(Doing business in 2007, p. 7) "المحتملة في المشتریات الحكومية

") خلق الوظائف ("٢٠٠٦وضوع تقریر عام  إلى م٢٠٠٧وبخصوص اإلصالح، یستند تقریر عام  .١٣٠
 للمزید من الوظائف، في السياق المنظمبتأآيد آيفية مساهمة اإلصالحات التنظيمية في تيسير خلق المشاریع 

ویؤآد التقریر .  من اإلصالحاتنالمستفيدیالنساء العامالت والعمال الشباب قد یكونون أآبر أن وباإلشارة إلى 
وأن في ذلك فوائد " ع نطاق تأثير التنظيم بإدخال المشاریع والعمال إلى القطاع المنظماإلصالح یوّس"أیضا أن 

وتدل مجموعة من القرائن على أن الكثير من اإلصالحات المدخلة على بيئة األعمال . ١٤من حيث نوعية العمالة
إحدى وتشير . ١٥ المنشآتإضفاء السمة المنظمة على تؤثر بصورة إیجابية على النمو و- وليس آلها بالتأآيد -

وافق معایير الممارسات الحسنة یمكن أن تزید النمو بنسبة ت آيما حسن لوائحها إلى أن البلدان التي تالدراسات
وعادة ما یرتبط حسن األداء في مجال تيسير مزاولة األعمال بالمزید من . ١٦ في المائة سنویا٢،٣تعادل 

مكلفة وثقيلة، تنزع المشاریع إلى العمل في االقتصاد غير المنظم الوظائف، وبعكس ذلك حيثما آانت اللوائح 
واإلصالحات التي تسهل مزاولة األعمال لتخفيض العبء . ١٧ویبقى عددها قليال، وتخلق وظائف الئقة قليلة

 لكن آما أشير .التنظيمي دون المساس بالضمانات والحمایة الالزمة یمكن أن تؤثر بصورة إیجابية على العمالة
 .ینبغي أال تخل إصالحات سوق العمل بمعایير العمل الدولية، ٣-٥ليه في اإلطار إ

وتوجد أمثلة تبين فيها اإلصالحات التنظيمية الناجحة إجماال تحقيق نتائج إیجابية ال یستهان بها فيما  .١٣١
ات في داآا إذا  أن مناخ االستثمار المتاح للشرآإحدى الدراساتوعلى سبيل المثال، تبين . یتصل بخلق الوظائف

 في المائة ٤٠ إنتاجيتها بنسبة الثغرة فيوافق مناخ االستثمار الموجود في شانغاي، یفترض أن تخفض داآا 
 في ٣٨ إذ ستزید األجور بنسبة آولكاتا في المائة، بينما یتضاعف التأثير في ١٨ویمكن أن تزید األجور بنسبة 

ات ساعدت على تخفيض عدد العاطلين عن العمل بما یساوي وتبين دراسة في سلوفاآيا أن اإلصالح. ١٨المائة
وتبين دراسة أخرى أن فقراء المناطق الحضریة في بيرو استطاعوا، . ٢٠٠٢١٩ شخص منذ عام ٤٣٠٠٠
 وقد ساعدهم ذلك أیضا . ملكية مأمونة، إیجاد وظائف بدال من البقاء في بيوتهم لحمایة ممتلكاتهمسنداتبفضل 

وخلصت دراسة أجریت في . ٢٠ى المدارس مما ساهم في الحد من حاالت عمل األطفالعلى إرسال أبنائهم إل
 بشأن نوعية لوائح العمل والبطالة إلى أن معدل العمالة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان ٢٠٠٤عام 

جت الدراسة ذاتها واستنت (نقطة مئویة ٢٫٥ و٢ازداد بما یتراوح بين " قوانين مرنة"االقتصادي التي تطّبق 
وأنجزت منظمة العمل الدولية عمال رائدا . ٢١)أیضا أن البلدان التي تتسم بعالقات عمل سيئة سجلت بطالة عالية

. ٢٢ سّلط الضوء على العالقة المعقدة بين استقرار العمالة والمرونة، سوق العملفي" األمن المرن"بشأن 
                  

 .World Bank: Doing business in 2007, op. cit., p. 1 :     أنظر 14
 .OECD: From red tape to smart tape – Administrative simplification in OECD countries, op. cit :     أنظر 15
 :    أنظر 16

S. Djankov, C. Macliesh and R. Ramalho: Regulation and growth (Washington, DC, World Bank, 2005). 
 :   أنظر 17

J. Dyring Christensen and M. Goedhuys: Impact of national policy and legal environments on employment 
growth in micro and small enterprises, SEED Working Paper No. 63 (Geneva, ILO, 2004). 
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عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ، الصادر ٢٠٠٦حالة العمالة وإضافة إلى ذلك یؤآد تقریر 
 :أن

غلب األحيان تسهيل أواختارت البلدان في . ة بين أمن العمالة ومرونتهاشائكالوقت لفهم العالقة الحان ... 
ورغم أن هذا النهج قد یحقق مكاسب قصيرة . شروط الوظائف المؤقتة دون المساس بشروط الوظائف الدائمة

د فيما یتصل بالوظائف فقد یؤدي إلى ازدواجية متنامية في أسواق العمل ویعوق االستثمار في التدریب، ومن األم
 مع وجود بدائل " المرناألمن"ما یسمى ویتمثل أحدها في. بدائل أفضلتوجد ولحسن الحظ أنه . ثم نمو اإلنتاجية

تنبؤ ألصحاب القابلية قدر أآبر من ات في ضمان وتتميز هذه الحساب. أخرى آحسابات االدخار الفردیة في النمسا
 .  ٢٣العمل بخصوص تكاليف التوظيف والفصل مع توفير أمن الدخل الالزم للعمال المفصولين

وبصرف النظر عن هذا التصریح، من الواضح أنه یتعين إجراء المزید من البحوث بشأن العالقة بين إصالحات 
 .٢٤بيئة األعمال ونمو العمالة وطبيعتها

وتبين بعض القرائن أن اللوائح المفرطة أو الصارمة المتعلقة بحمایة العمالة یمكن أن تحول دون تدمير  .١٣٢
و بصرف النظر عن بعد النوعية المهم المتصل . ٢٥الوظائف لكنها في اآلن ذاته قد ال تشجع خلق وظائف أخرى
، یتبين أن قادة األعمال في "صارما"و أ" مفرطا"بتدمير الوظائف أو خلقها، والنقاش الحتمي بشأن ما یعتبر 

 في المثال من أوروبا الشرقية ٣-٥آما یتبين في الشكل (الغالب ال یعتبرون لوائح العمل في حد ذاتها عائقا آبيرا 
وهي حالة ليست مثالية إذ رغم أنها قد تؤدي إلى (وقد یكون السبب هو عدم إنفاذها ). واالتحاد السوفياتي سابقًا

 في انعدام التيقن لتي قد تلقى استحسان أصحاب العمل، فهي تخل فعليا بسيادة القانون وتسهم تباعًاالمرونة، ا
 الذي تفرضه قيود أخرى إلى العبءوقد یعزى ذلك أیضا ). بالنسبة إلى أصحاب العمل والعمال على حد سواء

نين في أوروبا الشرقية إلى أن  لنظم التقإحدى الدراساتوتشير . آانعدام استقرار االقتصاد الكلي والفساد
وفي المقابل تطبق بولندا . تشریع حمایة العمالة في آرواتيا صارم جدا، لكن أصحاب العمل ال یتذمرون منه"

، ومع ذلك تحتل مرآزا متقدما في قائمة شواغل األعمال  إلى حٍد آبيرتشریع حمایة عمالة أآثر تحررًا
ومع .  المنشآت في بولنداهيكلةوت مستویات الوعي بسبب تدابير إعادة دراسة ذلك إلى تفاالوتعزو ". الرئيسية

العوائق الرئيسية "استنتاج أن ) وربما غيرها من المناطق أیضا (ةذلك قد یكون من األسلم بخصوص هذه المنطق
 جزءا وقد یعني ذلك أیضا أن لوائح سوق العمل ليست إال. توجد حاليا خارج سوق العمل... خلق الوظائف أمام 

ویعني ذلك أن ". من إطار مؤسسي وسياسي أوسع یعوق قدرة الشرآات على النمو وخلق وظائف جدیدة
ال یمكن أن تقتصر على تحسين سير سوق العمل، بل ینبغي أن تتوخى النهوض "العمالة نمو سياسات تعزیز 

 . ٢٦"أمام نمو الشرآاتحدة بمناخ االستثمار آكل وأن ترآز على أشد العراقيل 

                  
 .OECD: Employment outlook 2006: Boosting jobs and incomes (Paris, OECD, 2006), p. 12:      أنظر 23

 – آما هو الشأن بالنسبة لحسابات االدخارات الفردیة في النمسا وما شابهها من المنتجات -مفهوم متطور، و" األمن المرن"مفهوم 
 .تختلف اآلراء بخصوص الممارسات الحسنة، ومدى المالءمة والفعالية بالنسبة القتصادات خاصة

  :   أنظر 24
J. Berg and D. Kucera (eds): Labour institutions in the developing world – Cultivating justice through laws and 
policies (London, 2007, ILO and Palgrave Macmillan); and P. Auer and R. Islam: “Economic growth, 
employment, competitiveness and labour market institutions”, in A. Lopez-Claros et al.: Global Competitiveness 
Report 2006–2007 (Geneva, WEF, 2006), pp. 105–115, both provide excellent insights into this issue. 

 :   أنظر 25
J. Rutkowski and S. Scarpetta: “Enhancing job opportunities – Eastern Europe and the former Soviet Union” 
(Washington, DC, World Bank, 2005), Ch. 5; World Bank: Doing business reports for the years 2004–07; and 
G. Bannock et al.: Indigenous private sector development and regulation in Africa and Central Europe – 
A 10 country study, op. cit. 

 .J. Rutkowski and S. Scarpetta: Enhancing job opportunities, ibid., pp. 165–166:      أنظر 26
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 في بيئة األعمـال ما يتواتر اإلبالغ عنه من العوائق الرئيسية  :٣-٥الشكل 
   في أوروبا الشرقية واالتحاد السوفياتي سابقًاأمام الشرآات

ية أو عوائق آأداء     بة المئوية للشرآات التي تبلغ في المنطقة عن العوامل الواردة أعاله آعوائق رئيس النس ب
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 :المصدر

EBRD–World Bank Business Environment and Enterprise Performance Surveys, 2002, quoted in J. Rutkowski and 
S. Scarpetta: Enhancing job opportunities – Eastern Europe and the former Soviet Union (Washington, DC, World 
Bank, 2005), p. 159. 

ال شك أن من المفيد فهم رؤیة دوائر األعمال لتأثير مسائل بيئة األعمال على النمو، لكن من المفيد أیضا  .١٣٣
واألدلة . على العمالة) واإلصالحات التنظيمية الخاصة(ة األعمال الترآيز بصفة خاصة على تأثير عوامل بيئ

م إجراء تحليل ، ومن الواضح أن من الالز تمامًا محدودةالمتعلقة بتأثير مختلف اللوائح على العمالة ما زالت
ظمة أآبر لتأثير إصالحات تنظيمية محددة على آمية العمالة ونوعيتها، وهي مسألة أثيرت في تقریر حدیث لمن

 ، التي فحصت عن آثب العالقة بين الهياآل التنظيمية والعمالة،وتشمل الدراسات القليلة نسبيا. ٢٧العمل الدولية
متوسطة التابعة لالقتصاد الدراسة استقصائية شاملة لتكلفة التنظيم في الشرآات الكبرى والمنشآت الصغيرة و

 االستنتاجات التي خلصت إليها ٤-٥في الشكل وترد . ٢٨غير المنظم في القطاع الخاص في جنوب إفریقيا
وتمثلت أآثر العوامل ذآرا في . الدراسة في ما یتصل بالسؤال المحدد عن العراقيل التي تعوق زیادة العمالة

وهي بال جدل " (قوانين العمل واللوائح الحكومية بصفة عامة" یلي ذلك ،انعدام الثقة أو قلة الطلب في االقتصاد
ورغم أن الردود خاصة بحالة ). ة الفائدة یمكن أن تزداد قيمتها اإلعالمية بالمزید من التفصيلفئة عامة قليل

جنوب أفریقيا فقد أعطت انطباعا عاما بأن التكاليف التنظيمية سبب مهم المتناع المشاریع في جنوب أفریقيا عن 
ن طرق سعي المشاریع إلى اإلفالت وخلصت الدراسة ذاتها أیضا إلى استنتاجات بشأ. توظيف المزید من العمال

  التقيد، وبصرف النظر عمن یعتبرون من المستحيل اإلفالت من٢٩)٥-٥الشكل (أنظر اللوائح التقيد بمن 
اللوائح، تمثلت اآلليات الرئيسية المذآورة في تخفيض العمالة وحجم المشاریع، وآالهما مقترن بتكاليف فعالية ب

جماال أن مجموع تكاليف االمتثال المتواترة التي یتكبدها القطاع المنظم بلغت ما وقدرت الدراسة إ. ال یستهان بها
 . في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي٦٫٥یعادل 

                  
ة، مجلس     بيئة األعمال وقانون العمل والمنشآت الصغيرة وبالغة الصغر:     مكتب العمل الدولي 27 سياسة االجتماعي ة وال ، لجنة العمال

 . GB.297/ESP/1  ، الوثيقة ٢٠٠٦نوفمبر /لثاني، جنيف، تشرین ا٢٩٧اإلدارة، الدورة 
 :   أنظر 28

C. Darroll: Counting the cost of red tape for business in South Africa, Headline Report, SBP, Johannesburg, 
South Africa, Nov. 2004, pp. 6–7. 

شاریع أ  29 ا م وم به ياء تق راح أش ستجوبين اقت ن الم ب ضمنيا م ستجوبين     طل ى الم ضغط عل دم ال وائح، لع اليف الل ادي تك خرى لتف
 .لالعتراف بما یقومون به في مشاریعم من أجل تفادي هذه التكاليف
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 بيئة األعمال والعوائق أمام زيادة العمالة في جنوب أفريقيا :٤-٥الشكل 
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 أدوات تقييم تأثير اللوائح
ي أدوات التشخيص والتوجيهات والتقييمات المتعلقة باإلصالح التنظيمي، واعتمدت بلدان ال یوجد نقص ف .١٣٤
 نهجا معقدا ومنهجيا لتخفيض األعباء -ال سيما من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي   -آثيرة

ياسات في تقييمات تأثير ویتمثل أحد النهج الشائعة وجزء رئيسي من مجموعة أدوات صنع الس. ٣٠التنظيمية
 اختبارات" على اللوائح التي تقيس التكاليف والفوائد المتصلة باللوائح المقترحة والموجودة والتي تشتمل أحيانًا

وبحسب نوع . للتأآد من أن المنشآت الصغيرة لن تتأثر على نحو مفرط" خاصة بالمشاریع الصغيرةحاسمة 
لتناول اإلجراءات التنظيمية واإلداریة المتعددة " شبابيك موحدة"ج إنشاء اللوائح المدروسة، یمكن أن تشمل النه

" شروط مؤقتة"، و)لجرف الحواجز التي تعوق إنشاء بيئة أعمال مناسبة(تنظيمية " جّرافات" و،في مكان واحد
ادها بدال یجري بموجبها تطبيق قانون أو الئحة لفترة محددة من الزمن یجب بعدها تقدیم طلب خاص إلعادة اعتم

أي وضع سجالت تنظيمية (تنظيمية " مقصالت"من ترك القانون أو الالئحة موضع نفاذ ألجل غير مسّمى؛ و
 محددة تلغى دون إجراءات قانونية فترةمرآزیة وتحدید أن اللوائح التي ال تظهر على القائمة في غضون 

 ).إضافية، أي أن المقصلة تسقط
، تشيد الممارسات الحسنة بمزایا اعتماد واحترام لوائح جيدة توفر وبصرف النظر عن المنهجية المحددة .١٣٥

 مما یتيح أساسا لتشغيل األسواق على نحو ،الضمانات والحمایة فضال عن اعتماد معایير وتيسير تكافؤ الفرص
فيذ آما تشيد الممارسات الحسنة بمزایا الحوار االجتماعي آوسيلة لتحدید األولویات وتصميم وتن. آفؤفّعال و

وتتمثل إحدى القنوات األساسية لتحدید الحواجز التي تعوق خلق الوظائف في . ورصد تأثير اإلصالح التنظيمي
لعمال ومنظمات أصحاب العمل فضال عن ل الهيئات الممثلةالمشاورات الحكومية المستمرة والحوار الدائم مع 

 المؤسسات المالية أو مجموعات  آالمشاریع الصغيرة أو، عند االقتضاء،أصحاب المصلحة اآلخرین
وقوة الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، وطابعه المؤسسي على مدى عملية اإلصالح، تبدو . المستهلكين

استعراض بزیادة نطاق " فضاء اإلصالح"وسع ویدعم حلفاء اإلصالح یمرتبطة بعمق اإلصالح ألن هذا الحوار 
 . ٣١نظام التقنين وعمقه

 لمنشآت الصغيرة وبالغة الصغرالتي تواجه ا ة الخاصاتالتحدی
رغم أن جل النقاش لم یرآز حتى اآلن بصفة خاصة على المنشآت الصغيرة، تستوجب هذه الفئة من  .١٣٦

 والتحدیات الخاصة التي یواجهها صناع السياسات .المنشآت معاملة خاصة في ضوء أهميتها من حيث العمالة
اقع على آاهل هذه الفئة من المنشآت، والقيام في اآلن ذاته بالتصدي الراغبون في تخفيض العبء التنظيمي الو

عمال الشرآات الصغيرة والمتوسطة بالحمایة الكافية بموجب قوانين العمل والقوانين الكثيرین من لعدم تمتع 
المنشآت قانون العمل بين لمتثال اال الفرق في ٦-٥ویبين الشكل . ٣٢، تستحق إیالءها اهتمامًا خاصًاذات الصلة

وفي حين یتمتع ما . الصغيرة وبالغة الصغر من جهة والمنشآت الكبيرة من جهة أخرى استنادا إلى حالة بيرو
  التقاعدي في المائة من العاملين بأجر في المنشآت الكبيرة بالتأمين الصحي ومخططات المعاش٧٠ لىیزید ع

 في ٢٠ في المائة في المنشآت الصغيرة وأقل من ٤٠ن التي یحق لهم التمتع بها قانونا، تنخفض النسبة إلى أقل م
.  بتفاوت حجم المنشآت، الملزم قانونا،لحد األدنى لألجورلمتثال االآما یتفاوت . المائة في المنشآت بالغة الصغر

وتشير . ففي المنشآت بالغة الصغر، یتقاضى أآثر من نصف العاملين بأجر رواتب أقل من األجر األدنى للساعة

                  
 :   أنظر 30

S. White: Assessing the influence of the business environment on small enterprise employment – An assessment 
guide (Geneva, SEED/ILO, 2005); S. Kikeri et al.: Reforming the investment climate – Lessons for practitioners 
(Washington, DC, IFC/World Bank, 2006); S. Jacobs et al.: Good practices for regulatory inspections – 
Guidelines for reformers (Jacobs & Associates, 2005) (http://www.regulatoryreform.com); United Kingdom 
Government: The tools to deliver better regulation – Revising the regulatory impact assessment (Better 
Regulation Executive, Cabinet Office, United Kingdom Government, 2006) (http://www.cabinetoffice.gov.uk/ 
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B. Herzberg and A. Wright: International Workshop on Public–Private Dialogue, proceedings of an event held in 
Paris, 1–2 Feb., 2006, including the “Charter of good practice in using public-private dialogue for private sector 
development”, published May 2006. 
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W.M. Crain: The impact of regulatory costs on small firms, report prepared for the United States Small Business 
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ویرد في هذا .  شبيهة بتلك المسجلة في بيرو تنطبق على العدید من البلدان النامية األخرىًاائن إلى أن أرقامالقر
 . متوسطةالالجزء بعض التدابير الرامية إلى تحسين معالجة االحتياجات الخاصة للشرآات الصغيرة و

المناقشة في هذا الجزء یمكن أن ار وفقًا لألفكوجميع التدابير العامة الرامية إلى تحسين بيئة األعمال  .١٣٧
لقوانين لمتثال االتساعد على الحد من هشاشة المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر وتعزز من ثم قدرتها على 

واتضح أن تخفيض تكلفة تسجيل مشروع جدید والوقت الذي یستغرقه ذلك وضمان حقوق ملكية . واللوائح
، خاصة إذا اقترن ذلك بحوافز إیجابية ٣٣الصغيرة وبالغة الصغرمناسبة تدابير مهمة لتيسير تنظيم المنشآت 

ونجحت . آالوصول إلى االئتمان والعقود الحكومية والتدریب والتأمين الصحي منخفض التكلفة وخدمات أخرى
بعض البلدان في دعم هذه التدابير عن طریق إدارات خاصة تعنى بالمنشآت الصغيرة وبالغة الصغر وشبابيك 

وتشمل أمثلة أخرى لهذه الحوافز ). مثل بيرو والفلبين( الورقية وما إلى ذلك والمعامالتعلومات موحدة للم
 التي تتيحها حكومة شانغاي المحلية للعاملين للحساب الخاص مقابل زیادة ،فرص التدریب والتأمين واالئتمان

لمنشآت الصغيرة وبالغة الصغر لفترة  وهنغاریا لفيتناماإلعفاءات الضریبية التي تتيحها  مستویات التنظيم، أو
 النفاذ إلى وأوتبين بحوث أجریت في بيرو أیضا أن حوافز من قبيل الوصول إلى االئتمان . معينة عقب التسجيل

وقد یكون من الالزم اعتماد . ٣٤منظماألسواق عوامل أساسية في حمل المنشآت على االنضمام إلى القطاع ال
 وجود سنداتوانعدام .  من إنشاء مشاریعهن وتوسيعها وتنظيمهااحبات المشاریعصتدابير خاصة لتمكين النساء 

الوصول إلى آليات االئتمان الرسمية عامالن آثيرا ما فرص قانونية تثبت ملكية األرض إضافة إلى التمييز في 
اء على هذا أو تدعيم اآلليات القانونية بهدف القض/وال بد من اعتماد و. یعوقان مسيرة صاحبات المشاریع

 . التمييز
ویمكن أن تؤدي منظمات أصحاب العمل دورا رئيسيا في تحسين قدرة المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر  .١٣٨

وهي في موقع فرید یخولها دعم المنشآت الصغيرة لما تحظى به من . على المنافسة والنهوض بتنظيمها
. ٣٥ تيسير الوصول إلى الخدمات واألسواقامتيازات في الوصول إلى صناع السياسات وقدرتها على إتاحة أو

والستغالل هذه القدرات، أعدت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع المنظمة الدولية ألصحاب العمل أداة بناء 
وهي أداة مستخدمة في جنوب أفریقيا ، متوسطةالالوصول إلى المنشآت الصغيرة و"قدرات ُعرفت باسم 

 .والجنوب األفریقيوأوروبا الشرقية وأمریكا الوسطى 
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H. de Soto: The other path: The invisible revolution in the Third World (New York, Harper & Row, 1989). 
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  والعاملين بأجر أةقانون العمل والضمان االجتماعي بحسب حجم المنشلمتثال اال -بيرو  :٦-٥الشكل 
 ٢٠٠٥ ،في القطاع الخاص والمناطق الحضرية
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 .J. Chacaltana (2006): Economic implications of labor and labor-related laws for SMEs: A quick review :المصدر
 .ورقة أعدت لمكتب العمل الدولي، جنيف

 مما ،وتصميم التشریع في حاالت آثيرة ال یبدو مالئما للتطبيق على المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر .١٣٩
وبما أن تكاليف الصفقات عادة ما تشتمل على عنصر . یؤدي إلى تكاليف امتثال مرتفعة بصفة خاصة لهذه الفئة

قّلما تختلف باختالف حجم المنشأة، تتكّبد المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر تكاليف قوي للتكاليف الثابتة التي 
وتجسد التكاليف التي . امتثال للعامل الواحد أو آحصة من رقم المبيعات أعلى بكثير مما تتكبده المنشآت الكبيرة

 تلقيه هذه التكاليف على عاتق تتكبدها بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، العبء المفرط الذي
قانون العمل عملية مهمة، وبخاصة حيثما آانت لمتثال اال یمثل تخفيض تكاليف ،لذلك. ٣٦ المنشآت الصغيرة

 . التكاليف المتكبدة ال تسهم في رفاه العمال
 لو  وینبغي مراجعة درجة تكييف المتطلبات القانونية مع وضع المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر، وحّبذا .١٤٠

یتم ذلك بإشراك المعنيين من أصحاب عمل وعمال على نحو یؤدي إلى أمور منها فروق في التطبيق بحسب 
للمنشآت " الفجوة التمثيلية" یتمثل أحد التحدیات الخاصة في سّد ،وفي هذا الصدد. حجم المنشأة في حاالت محددة

ومنظمات المهمة لمنظمات أصحاب العمل  یكمن أحد األهداف ،لذلك). ٤-٥اإلطار (الصغيرة وبالغة الصغر 
 اتحاددمج یوفي المكسيك مثال . أصغر المنشآت واالقتصاد غير المنظمبين في توسيع نطاق أنشطتها فيما العمال 

وفي . العمال المكسيكيين طائفة واسعة من المنظمات بما في ذلك الجماعات الزراعية والمنشآت الصغيرة
 مع معامالتها العمل الوطنية تاجرات األسواق من المنشآت بالغة الصغر في السلفادور ساعدت منظمة أصحاب

 . ٣٧السلطات، فانضمت بعض النساء إلى المنظمة نتيجة لذلك
وینبغي أن تضع الحكومات من جهتها آليات إلشراك ممثلي قطاع المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر في  .١٤١

. فعالية والتأثير والمشاآل فيما یتصل بالتشریعات واللوائحتصميم التشریعات الجدیدة، وللقيام برصد منتظم لل
                  

 :    أنظر 36
OECD: Businesses’ views on red tape: Administrative and regulatory burdens on small and medium-sized 
enterprises (Paris, OECD, 2001). 
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 .٢٠٠٤، جنيف، )باء(، التقریر األول ٩٢الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 
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المملكة المتحدة آليات شتى قائمة على المشارآة وآیرلندا وآندا و  أسترالياوعلى سبيل المثال، أقرت آل من
الستعراض تأثير التشریعات الجدیدة والموجودة على المشاریع الصغيرة بهدف تكييفها على نحو أفضل مع 

 .االمتثال الناجحتشجيع  المنشآت وظروف هذه
وفي حين قد یثير محتوى القانون مشاآل للمنشآت الصغيرة وبالغة الصغر في بعض الحاالت، آثيرا ما  .١٤٢

 من المهم تبسيط تطبيق قوانين العمل ،لذلك.  أآبر من القانون ذاتهئًاتشكل إجراءات االمتثال اإلداریة المعقدة عب
إلغاء الرسوم الزائدة وتخفيض عدد االستمارات وتعقيدها أو تبسيط محتواها  بواسطةوالقوانين ذات الصلة 

ي إلعداد التقاریر وجمع البيانات وتعزیز ر النظام الدواستعراضوإلغاء ضرورة التأآد والمشورة القانونيين، و
 .  بما یشمل القضاء على الممارسات الفاسدة،الت إنفاذ القانوناقدرات وشفافية وآ

 ٣٨ ٤-٥اإلطار 
 لمنشآت الصغيرة وبالغة الصغراتمثيل نقص 

یتمثل أحد سبل ضمان توافق قوانين العمل والقوانين ذات الصلة مع متطلبات المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر 
وإذ تضطلع الحكومة بالمسؤولية الرئيسية عن تصميم اإلطار السياسي . في مشارآتها في عملية تصميم القانون

ومنهجية منظمة العمل الدولية إلصالح . ال یترك دور تحسين وإصالح هذه البيئة للحكومة وحدهاوالقانوني ینبغي أ
 . ١ قانون العمل على أساس المشارآة مثال لهذا النهج العقالني

 بوضوح إلى نقص تمثيل قطاع المنشآت الصغيرة وبالغة ٣  وجهات أخرى٢ وتشير بحوث منظمة العمل الدولية
ي عمليات صنع السياسات، وهو سبب من أسباب التحيز للمنشآت الكبيرة داخل البيئة السياسية في الصغر بصفة عامة ف

وقّلما تكون المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر منظمة على نحو یخولها المشارآة أو التأثير بقدر آبير في . بلدان آثيرة
. الغة الصغر وعمالها في صعوبات في التمثيلوغالبا ما یواجه أصحاب المنشآت الصغيرة وب. صنع السياسات العامة

. لى منظمات أصحاب العملإوفي المتوسط، یكون أصحاب المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر أقل إقباال على االنضمام 
، ویرّد ذلك في جزء ىآما أن عمال هذه المنشآت أقل انخراطا في النقابات من نظرائهم العاملين في الشرآات الكبر

 اآلخر إلى حالة المنشآت ئهفي جزیرد قيود القانونية التي تحدد عددا أدنى للعمال ألغراض تشكيل نقابة، ومنه إلى ال
 . المتردیة

وفي معظم البلدان التي تتوافر بشأنها بيانات، تكون معدالت المشارآة في النقابات أقل في المنشآت الصغيرة 
 نسبة المنشآت قفز، ت في جمهوریة تنزانيا المتحدةالمثالوعلى سبيل . الكبرىوبالغة الصغر منها في المنشآت 

 في المائة ٩٦ في المائة للمنشآت الصغيرة إلى ٣٣ في المائة للمنشآت بالغة الصغر و١٢المنخرطة في النقابات من 
 .٤  مماثًالوتعكس بيانات جنوب أفریقيا وعدة بلدان من أمریكا الالتينية اتجاهًا. ىللمنشآت الكبر
 والمفاوضة الجماعية ارتباطا قانونيا بحجم أدنى معين  إلى النقاباتاالنضمامدید من البلدان یرتبط وفي الع

، على غرار ما یحدث في عدة بلدان من أمریكا الالتينية حيث تقوم نظم عالقات العمل على نقابات المنشآت أةللمنش
إال أن أوروغواي ال تفرض أي قيد أو حجم . ات الشرآات من إمكانية تشكيل نقابصغرىعلى نحو یستبعد العمال في 

وال یمكن للعاملين في المنشآت التي یقل حجمها عن الحجم األدنى أن یتمتعوا بالتغطية إال عن . ٥ نشاء نقابةإلأدنى 
م ومن الواضح أن تقييد تشكيل النقابات هذا یتنافى وأحكا. طریق النقابات القطاعية أو الوطنية واالتفاقات الجماعية

وعلى سبيل المثال یتطلب إنشاء منظمات عمال في . ٦ )٨٧رقم ( ١٩٤٨، التنظيمحق حریة النقابية وحمایة الاتفاقية 
 .٧  عامال٣٠إآوادور ما ال یقل عن 

القائم على العمل التابع إلدارة الحوار في مكتب العمل الدولي، الذي یشدد على إصالح قانون العمل  أنظر موقع األنترنت الخاص بقانون   ١
 .http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/areas/legislation/index.htm  :المشارآة
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شجع یؤثر سلبا على العمالة المنظمة وی یمكن أن ٣٩ مرتفعة على العملوفرض فروق معدالت ضریبية .١٤٣
 في المائة في آولومبيا إلى ١٠ئب جداول المرتبات بنسبة وعلى سبيل المثال، أّدى ارتفاع في ضرا. عدم التنظيم

 تتراوح بين في المائة وتراجع العمالة المنظمة بنسبة ٢٫٣ و١٫٤ بين تتراوحانخفاض أجور التصنيع بنسبة 
استونيا وبولندا (وفي مجموعة البلدان الثمانية األعضاء في االتحاد األوروبي . ٤٠ في المائة٥وفي المائة  ٤
فروق المعدالت یقترن آل فرق بنقطة مئویة في ) وليتوانياوسلوفاآيا وسلوفينيا والتفيا ریة التشيكية الجمهوو

وحيثما آان االقتصاد غير المنظم . ٤١ نقطة مئویة٠٫٨ و٠٫٥ بانخفاض في نمو العمالة بما یتراوح بين الضریبية
لضریبة العمل قصد تحقيق الهدف المزدوج آبيرا وقاعدة اإلیرادات صغيرة جدا، یمكن التفكير في وسائل بدیلة 

ویمكن مثال أن تمول مصروفات الضمان االجتماعي جزئيا من الضرائب .  االجتماعي والتنمية االقتصادیةتقدملل
العامة، على نحو ما قامت به عدة بلدان في أوروبا ومناطق أخرى من العالم، على نحو یخفف العبء الملقى 

 . ٤٢عمالعلى آاهل أصحاب العمل وال
وتوجد مع ذلك مشكلة أخرى تؤثر على االمتثال، وهي تواتر حاالت نقص المعلومات بشأن التشریع لدى  .١٤٤

وتفيد دراسات أجریت في بلدان شتى آالصين ونيبال . أصحاب المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر وعمالها
وبالمثل، ال . ٤٣بالتزاماتهم القانونيةوجمهوریة تنزانيا المتحدة، أن العدید من أصحاب العمل غير واعين ببساطة 

یعي العدید من المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر بما یحق لها من المزایا بموجب سياسات النهوض بالمنشآت 
ویتفاقم الوضع في حاالت آثيرة بسبب تواتر تنقيحات اللوائح، مما یسبب . ٤٤الصغيرة أو ما شابه من المخططات
ویمكن معالجة المشكلة عن طریق حمالت إعالمية من . ٤٥ شآت ومدیریهاضغطا إضافيا على أصحاب المن

ویمكن االستعانة أیضا بنشر ). ٥-٥اإلطار (جانب الحكومات والهيئات المكونة وغيرها من المجموعات 
آذلك یمكن أن تساهم خطط المكافآت وغيرها من المبادرات في إذآاء . ٤٦القواعد النافذة على نطاق واسع

في " حرآة تبسيط اللغة"و. لبا ما تكون اللغة المستخدمة في الوثائق القانونية صعبة على عامة الناسوغا. الوعي
جنوب أفریقيا، مثال، تسعى إلى ضمان أن تكون جميع القوانين مفهومة بإشراك أطراف غير مختصة في القانون 

ت الصغيرة وبالغة الصغر التي ویمكن أن تكون هذه التدابير ناجعة بصفة خاصة للمنشآ. في صياغة النصوص
 . غالبا ما تكون فيها مستویات األمية مرتفعة

                  
ضریبية     39 سبة       فروق المعدالت ال ة بالن ة العمل اإلجمالي ين تكلف رق ب اس للف ا من دخل یمكن للعامل          مقي ا یقابله  لصاحب العمل وم

ه               . التصرف فيه  ا من ات مطروح وهو مجموع الضریبة على الدخل الشخصي واشتراآات الضمان االجتماعي وضرائب جداول المرتب
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 ٥-٥اإلطار 
 ة العمل الدوليتوعية تنظمها منظمةحملة 

نظمت عدة مشاریع تعاون تقني لمنظمة العمل الدولية برامج توعية عامة بشأن قوانين العمل وتطبيق الهيئات 
 في بلدان -اإلذاعة والتلفزیون والصحافة المكتوبة وحتى مسرح الشارع  ووسائط اإلعالم الرئيسية آ.المكونة لها
تلقت تدریبا إلنتاج برامج والرد على الرسائل الهاتفية ) وآينياوأوغندا وجمهوریة تنزانيا المتحدة إندونيسيا (المشاریع 

ددا من التظاهرات آما نظمت المشاریع ع. وتحریر مقاالت ترآز على قانون العمل وما یتصل بذلك من خدمات
 . واللقاءات الموضوعية البارزة مع منظمات مختارة في إطار حمالتها اإلعالمية

 .  وثائق مشاریع منظمة العمل الدولية : المصدر

  في المنشآت  إنفاذ قانون العملتاستراتيجيا
 الصغيرة وبالغة الصغر

. يدي قائم على العقوبات إلى حد آبيرتعتمد العدید من أنظمة قانون العمل أساسا على نهج إنفاذ تقل .١٤٥
 ومعایير إلزامية تتعلق بالعمل، وتخول وآالة تنظيمية أو أآثر على حقوقًا تضع هذه النظم ،وبعبارات أخرى

 وتنص على تطبيق عقوبات في حال عدم ،المستوى الوطني أو المحلي اإلشراف على رصد المعایير وإنفاذها
ة من األدلة تشير إلى أن اعتماد استراتيجية أآثر شموال وتجدیدا یمكن أن غير أن مجموعة متزاید. االمتثال

 . ٤٧یؤدي إلى مستویات امتثال أعلى داخل المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر
ویتمثل جانب رئيسي من ". هرم الستراتيجيات اإلنفاذ" أآثر شموال في شكل  نهجًا٧-٥ویقدم الشكل  .١٤٦

م یمكن أن یزداد فعالية عندما یتاح للمنظمين عدد من الخيارات المختلفة في جوانب الهرم في افتراضه أن التنظي
وتوجد في قمة الهرم القواعد والمعایير القانونية التي تشمل حقوق ومعایير العمل . قوانين العمللمتثال االتعزیز 

غير أن العقوبات . دیرآحدود سلوآية دنيا ال تقبل التفاوض، مع تعرض من ال یمتثل لعقاب ال یخضع لحریة التق
ویمكن استخدام استراتيجيات تنظيمية . لضمان االمتثالمتعددة والغرامات ليست إال وسيلة من جملة وسائل 

أخرى بالتعاون غالبا مع فعاليات أخرى قصد تحقيق التغيير المتوخى على نحو یستجيب لظروف المنشآت 
 . الصغيرة وبالغة الصغر

 ت اإلنفاذهرم استراتيجيا :٧-٥الشكل 

 
   :المصدر

C. Fenwick, J. Howe et al.: “Labour and labour-related laws in micro- and small enterprises: Innovatory regulatory 
approaches”, 

 ، باالستناد إلى٢٠٠٦ورقة أعدت لمكتب العمل الدولي، جنيف، 
 I. Ayres and J. Braithwaite: Responsive regulation. Transcending the deregulation debate, New York, Oxford University 
Press, 1992. 

                  
 .C. Fenwick et al.: Labour and labour-related laws in micro- and small enterprises, op. cit:    أنظر 47
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وتقدیم المشورة أو التعليم للمنشآت الصغيرة وبالغة الصغر بشأن حقوق ومعایير العمل إلى جانب  .١٤٧
ماتها بموجب قانون العمل، یمكن أن یشكل الحوافز التي تشجع تلك المنشآت على التنظيم واالعتراف بالتزا

وتشمل استراتيجيات أخرى في هذا المستوى . المرحلة األولى في استراتيجية إنفاذ عامة، أو قاعدة الهرم
وتؤدي منظمات أصحاب ". صاحب الشرآة الصغيرة للسنة"الحمالت اإلعالمية والدورات التدریبية وجوائز 

ذ تقدم الكثير منها بالفعل خدمات متصلة بالعالقات الصناعية لمساعدة العمل دورا مهما في هذا الصدد؛ إ
 .والمستخدميندارة بين اإلممارسات الأصحاب المشاریع في احترام قانون العمل وتحسين 

ویقر الهرم بضرورة قيام السلطات التنظيمية برصد مدى امتثال المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر لقوانين  .١٤٨
 التعاون بين إدارات العمل الحكومية والمنظمات التمثيلية اإلنفاذمل هذا المستوى من هرم ویمكن أن یش. العمل

ومن أمثلة هذا التعاون مخطط ممثلي السالمة اإلقليمي في .  النقابية في أنشطة الرصد والتفتيشآالمنظمات
ر السالمة والصحة المهنيتين معایيلمتثال االالسوید، الذي تؤدي النقابات في إطاره دورا رئيسيا في رصد ودعم 

 . في المشاریع الصغيرة
متثال اال عدم تإنذارافرض عقوبات رسمية بسبب عدم االمتثال في اتجاه وقد تتمثل مرحلة أخرى نحو  .١٤٩

 التي تحذر من أن یؤدي المزید من عدم االمتثال إلى فرض عقوبات تأدیبية مصممة حسب ،قانون العملل
وتستخدم هذه االستراتيجية في الحاالت التي . ا النهج فيما یتصل بالمنشآت الصغيرةفلبين هذالوتعتمد . الحاالت

ویمكن أن تقترن هذه اإلنذارات بمساعدة أصحاب العمل لتمكينهم . یعجز فيها التعليم والرصد عن تغيير السلوك
 .من االمتثال

قوبات على المنشآت  من فرض عةوالعقوبات المصممة بحسب الحاالت تمكن إدارات العمل الحكومي .١٥٠
قانون العمل، لكن بطریقة تتيح للمنشآت الحافز والقدرة على لمتثال االالصغيرة وبالغة الصغر بسبب عدم 

واتبع في شيلي نهج مثير لالهتمام فيما یتعلق باستراتيجيات التصحيح الرامية إلى . لمتطلبات القانونيةلمتثال اال
فباستطاعة . ٢٠٠١ في عام الذي اعتمد تمثل في إصالح قانون العمل ،إنفاذ القانون في المنشآت بالغة الصغر

 لقانون العمل للمرة األولى في السنة، أن تستبدل الغرامة ها عمال، وثبت خرقعشرةمنشأة تستخدم أقل من 
 ویقوم هذا النهج على فرضية أن عدم امتثال المنشآت الصغيرة. النقدیة بالمشارآة في دورة تدریبية إجباریة

وتشير دراسة . وبالغة الصغر ال یعود إلى سوء النية وإنما، في حاالت آثيرة، إلى نقص المعرفة والمعلومات
مما هي عليه لدى مجموعة أعلى بقليل  مستویات امتثال لدى المشارآين في التدریبات  إلىتقييم التأثيرلأولى 

 .  ٤٨نموذجية دفعت غرامتها
غرض تطبيق قصد و إجراءات قانونية تتخذها إدارة عمل حكومية ب، تدمج العقوبات التأدیبيةوأخيرًا .١٥١

ورغم أن العقوبات التأدیبية تشكل قمة . العقوبات المنصوص عليها قانونا على المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر
 .   هرم اإلنفاذ فتسهم إتاحتها للمنظمين في فعالية استراتيجيات أخرى داخل الهرم

                  
امج،            48 ى للبرن دریب خالل األشهر األول ي شارآت في الت شآت الت    ربما یعكس ذلك شمول دراسة تقييم التأثير لعدة عينات من المن

 :انظر. عندما آان محتوى التدریب أضعف مما هو عليه اآلن
L. Montero et al.: Sustitución de multas por capacitación: Evaluación de una experiencia innovadora de 
aplicación de la legislación laboral en micro empresas, ILO, Santiago, 2006. 
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 ٦الفصل 

  المستدام بواسطة التجارة وسالسل القيمتكامل األسواق
محدد أساسي إلمكانية نمو المنشآت واستفادتها من عامل من أقدم النظریات في االقتصاد أن حجم السوق  .١٥٢

فرص البلدان في بناء اقتصادات أآثر تنوعا وإنتاجية وقدرة على المنافسة، ومن ثم آما أن  .وفورات الحجم
 وهذا هو السبب االقتصادي .أثر هي األخرى بحجم السوق الذي تنفذ إليه، تتتحقيق مستویات معيشة أعلى

الرئيسي الذي سعت من أجله بلدان آثيرة على نحو صریح منذ القرن التاسع عشر إلى توسيع أسواقها وزیادة 
، أو وخالل المراحل األولى للتنمية طّبقت بلدان عدیدة سياسات حمائية. الطلب بدعم االندماج في أسواق أآبر

ى بالتصنيع المعّوض لالستيراد، وقد نجحت في ذلك حاولت النهوض بالتصنيع والتنویع عن طریق ما یسّم
غير أن العقود األخيرة شهدت اتجاه البلدان بصورة متنامية نحو تنفيذ استراتيجيات لتعميق . بدرجات متفاوتة

. ي رئيسي لسياساتها المتعلقة بالنمو والتنميةاندماج اقتصاداتها الوطنية في االقتصاد العالمي آهدف استراتيج
تحریر التجارة من : وسلكت البلدان عدة نهج من أجل توسيع األسواق بحسب ظروف التنمية األولى ومراحلها

جانب واحد؛ المشارآة متعددة األطراف في االتفاق العام بشأن التعریفات والتجارة أو منظمة التجارة العالمية 
 شكلت ،وبالفعل. ١منذ عهد أقرب؛ التكامل اإلقليمي؛ انتشار اتفاقات التجارة الثنائية ١٩٩٤عام منذ تأسيسها في 

واقترنت النهج المذآورة أعاله . المفاوضات التجاریة اإلقليمية ومتعددة األطراف إحدى القوى الدافعة للعولمة
ياسات من جانب العرض ترمي بدرجات مختلفة بالنهوض بالصادرات وجهود اجتذاب االستثمار، فضال عن س

 . التنافسيةإلى النهوض بالقدرة 
ویتوخى هذا التقریر إبراز الطرق التي یمكن بها تسخير التجارة وتكامل األسواق وسالسل القيم العالمية  .١٥٣

ویترآز االهتمام على ثالث مسائل . لدعم نمو المنشآت المستدامة، ومن ثم نمو العمالة المنتجة والعمل الالئق
 المنشآت نميةاتجاهات وسياسات التجارة والتكامل وما ینشأ عنها من فرص ومخاطر بالنسبة لت) ١: (سية هيرئي

تحدیات إدماج المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر في سالسل ) ٢(المستدامة وخلق العمل الالئق؛ 
قية والمتعلقة بالتجارة العادلة والرامية االتجاهات المتصلة بالمبادرات والسياسات األخال) ٣(اإلمداد العالمية؛ 

 .إلى النهوض بسالسل إمداد أآثر إنصافا
وتجسدت أهمية اإلدارة السدیدة بحيث تشمل المستوى الدولي في اإلعالن الوزاري الصادر عن المجلس  .١٥٤

 :  للجميعالعمل الالئقتوفير فرص  عمالة آاملة ومنتجة ویجاداالقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة بشأن إ
من أجل و.  التنمية المستدامةهي أمر جوهري لتحقيقة على الصعيد الدولي ميسلأن اإلدارة النؤآد على 

 إدارة اقتصادیة عالمية عن شجيع إیجاد من المهم تیكون،  وتمكينيةدولية دیناميةو بيئة اقتصادیة ضمان إیجاد
 اآلفاق اإلنمائية المرتقبةر على يثأتلها  التي  الدوليةتثمارلتمویل والتجارة والتكنولوجيا واالسا أنماط تناولطریق 

 ذلك  والمالئمة، بما فيالضروریة جميع التدابير  باتخاذ المجتمع الدوليتحقيقًا لذلك، ینبغي قيامو. لبلدان الناميةل
ول البلدان وص الكلي وإیجاد حل شامل لمشكلة الدیون الخارجية وزیادة يإلصالح الهيكلي واالقتصادادعم ضمان 

 . ٢النامية إلى األسواق

                  
 :    أنظر 1

J.M. Salazar-Xirinachs: “Proliferation of subregional trade agreements in the Americas: An assessment of key 
analytical and policy issues”, in Journal of Asian Economics, Vol. 13, issue 2 (Mar.–Apr. 2002). 

بشأن  للجزء الرفيع المستوىاإلعالن الوزاري مشروع : المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة:     مكتب العمل الدولي 2
آاملة ومنتجة وتوفير فرص العمل الكریم للجميع، وتأثير تلك البيئة تهيئة بيئة مؤاتية على الصعيدین الوطني والدولي إلیجاد عمالة "

 .١٥، الفقرة E/2006/L.8" على التنمية المستدامة



 تعزیز المنشآت المستدامة

84  

 التجارة والتكامل االقتصادي المستدام
وبسبب مجموعة من العوامل التكنولوجية وزیادة انفتاح التجارة، بلغ توسع التجارة العالمي على مدى  .١٥٥

 في المائة سنویا، أي قرابة ضعف نمو الناتج المحلي اإلجمالي ٦حوالي ) ٢٠٠٥-١٩٩٥(العقد المنصرم 
وعلى مدى أطول، ارتفعت نسبة صادرات السلع والخدمات العالمية إلى الناتج المحلي اإلجمالي من . لعالميا

تفوق ، وسجلت جميع المناطق الكبرى ٢٠٠٥ في المائة في عام ٣٢ إلى ١٩٧٠ في المائة في عام ١٣٫٥
ففي بدایة الثمانينات : ثمانينات االستثمار األجنبي بقوة منذ القاتفتدآذلك ازدادت . التجارة على نمو الناتج

 مليار دوالر من دوالرات الوالیات المتحدة، ٥٥ناهزت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر العالمية السنویة 
، ٢٠٠٠ مليار دوالر في عام ١٣٠٠، ثم بلغت ذروة بمقدار ١٩٩٤-١٩٩٠ الفترة في مليار دوالر ٢٠٠وبلغت 

وأعقبت تنفيذ عدد من اتفاقات التجارة اإلقليمية . ٢٠٠٥٣-٢٠٠٤ لفترةفي ا مليار دوالر ٩٠٠وانخفضت إلى 
والثنائية زیادة آبيرة في الصادرات واالستثمار، لكن وجود آثار تجاریة إیجابية وحدتها یتوقفان، آما سيتبين 
أدناه، على ظروف قطریة محددة، وتطرح أسئلة وجيهة بشأن الظروف الالزمة لكي یكون لتوسع التصدیر 
واالستثمار آثار إنمائية واسعة النطاق، وبشأن ما یجب على البلدان فعله لزیادة الفوائد إلى أقصى حد وتخفيض 

في وتمثلت إحدى السمات البارزة للتطورات التجاریة العالمية الحدیثة بطبيعة الحال . التكاليف إلى أدنى حد
نوعات والخدمات على التوالي، وبروزهما ظهور الصين والهند آقوتين تجاریتين، بوصفهما مصدرین للمص

 .على نحو متزاید آمستوردین للمواد الخام والسلع األساسية وغير ذلك من السلع والخدمات
وبصفة عامة تحدد النظریات والممارسات االقتصادیة عددا من القنوات التي یمكن بها لالنفتاح التجاري  .١٥٦

 ؛زیادة التخصص بحسب الميزة النسبية: یات المعيشة، وهيواالقتصادي أن یدعم نمو الدخل والعمالة ومستو
 استيراد األفكار والمعرفة والقدرات التكنولوجية بما تنطوي عليه العائدات؛زیادة استغالل وفورات الحجم ونمو 

سة من فوائد ناتجة عن تسارع وتيرة التعلم وزیادة تنوع المدخالت التكنولوجية؛ اآلثار اإلیجابية لتزاید المناف
غير أن عمليات . على اإلنتاجية؛ وحتى تحسين األداء االقتصادي عن طریق تدعيم المؤسسات واألطر التنظيمية

: التحول االقتصادیة الناجمة عن التكامل االقتصادي مع أسواق أآبر یمكن أن تؤدي أیضا إلى آثار سلبية مثل
التنافسية؛ تردي نوعية الوظائف؛ تزاید تقویض الوظائف وتسارع اضطراباتها؛ سرعة تالشي المنشآت غير 

وإضافة إلى ذلك، بما أن المفاوضات التجاریة . الفقر وعدم التنظيم؛ تنامي عدم المساواة في الدخل واألجور
، وتتناول سلسلة من مجاالت التنظيم المحلي، توجد أیضا مسائل وجيهة بشأن آيفية الحدودیةتتجاوز التدابير 

االتفاقات التجاریة في هذه المجاالت الجدیدة وتأثيرات ذلك " تدخل"، ومدى "مة للتنميةمالئ "اللوائحجعل هذه 
 .على حيز السياسات المحلي

 الذي قد ینجم على صعيد التطبيق عن زیادة التجارة ،لذلك فإن تحدید التوازن بين اآلثار اإلیجابية والسلبية .١٥٧
) ١): (والخاصة باالتفاقات(بكل بلد ة خاصل الرئيسية ال تتوقف على سلسلة من العوامتجریبيةواالنفتاح مسألة 

التي تؤثر ، الظروف االقتصادیة األساسية التنافسية أو المتصلة بالعرض) ٢(وتيرة تحریر التجارة ومراحله؛ 
على مدى إمكانية استفادة المنشآت في االقتصاد من فرص النفاذ إلى السوق الجدیدة التي تتيحها التجارة، ومدى 

نوعية الحوار االجتماعي واإلدارة االقتصادیة ) ٣(انية نمو االستثمار استجابة لزیادة االنفتاح التجاري؛ إمك
واالجتماعية التي تتيح للبلدان وضع السياسات التكميلية الالزمة لالستفادة من تجارة أآثر تحررا وتخفيف 

رد، السيما في البلدان منخفضة الدخل، ال توافر المساعدة وغير ذلك من تحویالت الموا) ٤(تكاليف التكيف؛ 
 .ليةدوتخفيف تكاليف تنمية القدرة التنافسية البهدف بهدف تيسير التكيف التجاریة فحسب بل أیضا 

ونظرا لهذه العوامل المتنوعة التي تؤثر على الدخل في الواقع إضافة إلى التجارب القطریة المتنوعة  .١٥٨
تجاریة بين البلدان وداخلها، تتضارب اآلراء بشأن أفضل طریقة لتسخير وعدم تكافؤ توزیع تكاليف الفوائد ال

شبكة وليس من السهل فك . ٤من التكاليف المتصلة بالتكامل التجاريإلى أدنى حد الفوائد الممكنة والتقليل 
ساواة الصالت المعقدة بين السياسة التجاریة والنمو والعمالة ونوعية الوظائف واألجور والفقر وانعدام الم

وتوجد دراسات وافرة بشأن هذه المواضيع التي آانت مؤخرا محل استعراض في ورقة جد . وسياسات التكيف
 . ٥مفيدة اشترك في إعدادها منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية

                  
 ).٢٠٠٥نيویورك، األمم المتحدة،  (٢٠٠٥تقریر االستثمار العالمي لعام :    األونكتاد 3
 ؛ )٢٠٠٤جنيف، مكتب العمل الدولي، ( توفير  الفرص للجميع -عولمة عادلة : للجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمة   ا 4

J. Stiglitz: Making globalization work (New York, W.W. Norton, 2006); and M. Wolf: Why globalization works 
(New Haven, Yale University Press, 2004). 

 :    أنظر 5
ILO–WTO: Trade and employment: Challenges for policy research, a joint ILO–WTO study (forthcoming, 
2007). 
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وبخصوص العالقة بين التجارة والنمو مثال، خلص عدد من الباحثين باتباع نهج مختلفة إلى وجود  .١٥٩
ومع ذلك، یوجد نقاش علمي . ٦الت إیجابية بين النمو والتجارة أو االنفتاح االقتصادي أو تحریر التجارةص

ویشكك بعض علماء االقتصاد في ما یمكن تحقيقه . ٧مستمر بشأن منهجية وتفسير هذه البحوث التطبيقية القطریة
فهم النظري لكيفية تأثير التجارة والسياسة من تقدم ونتائج من تكثيف البحوث التطبيقية القطریة دون تحسين ال

وال ینبع هذا التشكيك من اختالف بشأن المبدأ . ٨التجاریة على إنتاجية مجموع العوامل ومستویات الدخل والنمو
األساسي القائم على اعتبار االنفتاح االقتصادي معززا للنمو، بل من مواطن القصور التي تشوب منهجيات 

 .    ٩ي ینقصها فهم وتحدید أفضل للمسببات واآللياتالبحوث القطریة الت

وبخصوص مسألة المنشآت المستدامة وما یتصل بها من عمالة، یمكن أن یحث التكامل التجاري عملية  .١٦٠
 أساس الفوائد الممكنة لكنها السبب أیضا في هي" التدمير الخّالق"ة وفي الواقع فإن عملي". التدمير الخّالق"

ینبغي أال ینحصر االهتمام هنا على مستوى فرادى المنشآت أو حتى القطاعات، بل یتعين و. تكاليف التجارة
العمالة مثال، تستنتج  -مستوى التجارة وفيما یتعلق بالتأثيرات على . تناول صافي مجموع التأثيرات في االقتصاد

ة إشارات واضحة حتى اآلن من الدراسة المشترآة لمنظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية عدم ظهور أی
واالستنتاج العام الوحيد الذي یمكن أن . العدد الكبير من الدراسات التطبيقية التي تطرقت إلى تحليل هذه المسألة

وعلى سبيل . الخاصة بكل بلد على عدد آبير من العوامل تتوقفیكون مبررا هو أن التأثيرات على العمالة 
 أن زیادات مؤقتة في البطالة لوحظت عقب إصالح التجارة في بلدان نامية المثال، تستنتج إحدى الدراسات

. ١٠آثيرة، إال أنها تستنتج أیضا أن معدالت البطالة ال تبدو أعلى بصورة منهجية في االقتصادات األآثر انفتاحا
یات المتحدة تأثر العمالة في الصناعة الكندیة عقب اتفاق التجارة الحرة بين آندا والوالعن وخلصت دراسات 

 وظيفة، غير أن ٣٩٠٦٠٠إلى أن آندا فقدت في السنوات الخمس األولى عددا مذهال من الوظائف بلغ 
الدراسات تبين أن هذه الخسائر في الوظائف راجعة باألساس إلى الرآود االقتصادي في آل من الوالیات 
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یفات وفقا التفاق التجارة الحرة تسببت في وبعد حساب تأثير الرآود، یتبين أن تخفيضات التعر. ١١المتحدة وآندا
 عملية التكيف سبع تواستمر.  في المائة من خسائر الوظائف على مدى تلك الفترة٣٠ و١٥ما یترواح بين 

ات ، وسجلت في اآلن ذاته زیادرفيعةال آثيرون إلى وظائف تصنيعية وخالل هذه الفترة انتقل عم. سنوات
ة على المدى الطویل من كفاءویعكس الجانبان مكاسب مهمة في ال. طةالبسيضخمة في إنتاجية الصناعات 

 .التجارة
ورغم االنفتاح التجاري الكبير في العقود الماضية، بما في ذلك االنفتاح الناتج عن جولة أوروغواي، ما  .١٦١

یفات وعلى سبيل المثال، فإن متوسط التعر. زالت هناك مستویات عالية من الحمایة في العدید من البلدان
والتعریفات على . الزراعية في البلدان الصناعية، أعلى من ضعفين إلى أربعة أضعاف من التعریفات التصنيعية

) تصاعد التعریفات(الحصة المقررة، وحدود التعریفات القصوى، والتعریفات التي تزداد بحسب درجة التجهيز 
. بميزة نسبيةعدد من البلدان  فيها یتمتعية إمكانية توسيع صادرات منتجات أساسمن عوامل تحد بشدة أیضا 

وتوجد أیضا بحوث وافرة بشأن آثار المساعدات الزراعية، ال سيما تلك التي تقدمها بعض بلدان منظمة التعاون 
آما أن مستویات الحمایة في بلدان نامية آثيرة عالية أیضا في التصنيع . والتنمية في الميدان االقتصادي

تقدیرات أن تخفيف الحمایة في البلدان النامية یعود بمكاسب آبيرة على البلدان الواء، وتفيد والزراعة على حد س
اتفاقا جدیا بشأن تخفيض تدابير الحمایة الحدودیة سيعود بمنافع على "وقّدر البنك الدولي أن . النامية األخرى

ویحذر تقریر . ١٢"حالية للمساعدة اإلنمائيةفقراء العالم تفوق إلى حد آبير تلك التي یمكن توقعها من المستویات ال
تقييم أحدث عهدًا للبنك الدولي من التقدیرات المفرطة في التفاؤل فيما یخص أثر تحریر التجارة على الحد من 

 الفقر
١٣. 
ویعني آل هذا أن جولة الدوحة یمكن أن تساهم على نحو قيم في نمو المنشآت المستدامة والحد من الفقر  .١٦٢

وأعّد عدد من المؤسسات والباحثين تقدیرات لفوائد جولة ناجحة فيما یخص توسيع . ء العالمفي جميع أنحا
وال یسع هذا الفصل الدخول في تفاصيل هذا الموضوع، ویكفي اإلشارة إلى أن فشل . ١٤التجارة والحد من الفقر

زى ذلك في جزء منه إلى جولة الدوحة سيفضي إلى تكاليف ومخاطر عالية بالنسبة إلى االقتصاد العالمي، ویع
أن مستویات الحمایة والدعم في قطاعات معينة آالزراعة مرتفعة إلى حد ما وأن فشل جولة الدوحة سيعني 

 في جزء آخر إلى مخاطر العودة إلى مستویات رّد خاصة بالنسبة للبلدان النامية، وُی،خسارة فوائد في هذا الصدد
 . من الحمائيةأعلى
وعلى سبيل المثال، .  توجد أیضا بحوث وافرة بشأن العراقيل التي تعوق التجارة،وفيما عدا التعریفات .١٦٣

شّكل إزالة الحواجز غير التعریفية واستعراض إجراءات تطبيق معایير المنتجات والعمليات وتنفيذ تيسير ت
 المنشآتن التجارة واإلصالح الجمرآي وسائل مهمة لزیادة التكامل التجاري، وقد تكتسي أهمية خاصة لتمكي

:  هي،ویكتسي ذلك أهمية خاصة في ضوء عدد من االتجاهات. متوسطة من المشارآة في التجارةالالصغيرة و
 الذي ینطوي على خطر تعقيد اإلجراءات الحدودیة بسبب انتشار متطلبات إجرائية ،انتشار االتفاقات التجاریة

ات التي یمكن، رغم لزومها ألسباب تتعلق بالسالمة ؛ اختالف معایير المنتجات والعملي)آقواعد المنشأ(مختلفة 
والصحة العامتين، أن تنشئ حواجز غير تعریفية أمام التجارة یمكن أن تقترن بتكلفة باهظة بصفة خاصة بالنسبة 

متوسطة؛ اإلجراءات الحدودیة اإلضافية المفروضة بسبب زیادة ال الصغيرة أو للمنشآتللبلدان النامية أو 
خطرة على إضافية  اإلرهابية، وما تشكله من قيود ٢٠٠١سبتمبر  /أیلول ١١منية منذ هجمات التهدیدات األ

 تيسير التجارة الدولي برنامجوآل هذه العوائق وما شابهها تجعل من . ١٥تدفق البضائع الحر عبر الحدود
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قدرًا منشآت التي تواجه وال.  المنشآت المستدامةنميةتحسين البيئة الدولية المالئمة لتعناصر عنصرا مهما من 
 .  األسواق الخارجية تزداد قدرتها على النفاذ إلىعراقيلأقل من ال

 ینطبق العدید من العراقيل التي تعوق التجارة العابرة للحدود الدولية والفوائد الناشئة عنها على ،آذلك .١٦٤
ن أحيانا أن تكون فيها العوائق  التي یمكى البلدان، وبخاصة داخل البلدان الكبرداخلالتجارة العابرة للحدود 

المتصلة بالبنية األساسية واإلجراءات الورقية واللوائح المتعلقة بتنقل البضائع واألموال واألشخاص عبر الحدود 
فيما و.  معادلة للحواجز التي تعوق التجارة بين البلدان من حيث الصرامة وتقييد المشاریع والعمالة،اإلقليمية

على الصعيد المحلي، ترآز التدابير الملموسة التي یمكن للحكومات لى بيئة مزاولة األعمال یتعلق بالتحسينات ع
اتخاذها لتحسين بيئة مزاولة األعمال عبر الحدود على تخفيض التكاليف والمخاطر دون المساس بالحمایات 

 .كين والمجتمعات المحليةتوفيرها ألصحاب العمل والعمال والمستهلبالضرورة االجتماعية والبيئية التي یتعين 
في انتشار االتفاقات التجاریة الثنائية في التجارة  یتمثل اتجاه جدید حدیث النشأة ،وآما تقدمت اإلشارة إليه .١٦٥

ودون اإلقليمية، ناهيك من أن الكثير منها ليست مبرمة، آما في الماضي، بين بلدان على ذات المستوى من 
فقد تفاوضت الوالیات المتحدة مثال على اتفاقات مع بلدان عدیدة، . خرى ناميةالتنمية وإنما بين بلدان متقدمة وأ

 تجاریة أحادیة مسندة إلى بلدان في آسيا ومنطقة الكاریبي اتوباشر االتحاد األوروبي عملية تحویل أفضلي
بير حدودیة لتحریر وآثيرا ما ال یشمل هذا الجيل الجدید من االتفاقات تدا. والمحيط الهادئ إلى اتفاقات متبادلة

 ،وهكذا. التجارة من أجل توسيع األسواق فحسب بل أیضا مجاالت من التنظيم المحلي تشمل أحكام العمل والبيئة
 .تؤثر هذه االتفاقات بطرق متعددة على مناخ االستثمار وبيئة المنشآت العاملة في بلدان شریكة

 یعني أنها تتضمن عنصرا مهما مؤخرارمة ائية المبعمل في العدید من هذه االتفاقات الثنالوإدماج أحكام  .١٦٦
غير أن التحدي الذي . احترام حقوق العمال األساسية ومعایير العمل الدولية:  هو،من البعد االجتماعي للتجارة

 المنشآت المستدامة وخلق الوظائف یشمل، آما ألمحت إليه الفقرات السابقة، هذا البعد النوعي إلى نميةیواجه ت
الناجم عن االتفاقات التجاریة، فيما یتصل " التدمير الخّالق" تأثير يفما هو صاف: عد آمي بالغ األهميةجانب ب

 وما ینطوي ،)الخلق(إزاء االستثمارات والمشاریع الجدیدة ) التدمير(بالشرآات التي تخرج من دائرة األعمال 
 عليه ذلك من تقویض للوظائف؟

ستدام بقدرة سوق العمل على تمكين الشرآات واالقتصاد آكل بصورة  یرتبط االندماج التجاري الم،لذلك .١٦٧
. مرنة من التكيف مع ظروف المنافسة الجدیدة الناجمة عن التجارة، وفي اآلن ذاته، توفير الحمایة الكافية للعمال

. ل التجسيدي التاليفلننظر في المثا.  في البلدان النامية والمتقدمة تمامًاوتتخذ التبعات واإلمكانات أبعادا مختلفة
. عادة ما تكون شبكات الحمایة والسالمة االجتماعية في البلدان المتقدمة أآثر تطورا منها في البلدان النامية

إذ تتيح تقلد العمال :  یمكن اعتبار أن زیادة منافسة الواردات تشبه نمو اإلنتاجية من حيث التأثيرات،وهكذا
ت شبكة الحمایة والسالمة االجتماعية، تمتع العمال بالحمایة وآانوا أآثر وإذا توفر. وظائف أخرى في االقتصاد

وإذا أتيحت بيئة مالئمة لالستثمار یمكن ألصحاب المشاریع نقل العمال .  بين الوظائفالحراكاستعدادا لقبول 
م زیادة إجمالي  أفكار المشاریع الجدیدة ورأس مال االستثمار الجدید ومن ثبما یتناسب معالزائدین عن اللزوم 

ویمكن على هذا النحو أن یزداد إنتاج السلع والخدمات إلى جانب اإلنتاجية دون أن . مقدار األعمال والثروة
السعي  التي یجب على استراتيجيات التجارة والنمو والعمالة الحميدةوهذه هي الحلقة . تتراجع مستویات العمالة

فشبكات الحمایة . ، إما ال تعمل جيدا أو أنها مكسورة"تقليدي"ي بلد نام  فحميدةغير أن هذه الحلقة ال. تحقيقهاإلى 
ویوجد فائض في العمال . والسالمة االجتماعية أقل تطورا، مما یجعل أمن العمال أآثر ارتباطا بالوظيفة الحالية

وبيئة . ر المنظم والنشاط غيوالبطالة الجزئيةمقارنة برأس المال المنتج الموجود، مما یزید معدالت البطالة 
األعمال ليست مالئمة بما یكفي، مما یجعل من الصعب على أصحاب المشاریع نقل العمال الزائدین بسبب 

 من ناحية التناسب القصور وسوء سبب أوجهوتتفاقم هذه الصعوبات ب. یدةالتجارة إلى االستثمارات الجد
من حيث االستثمارات في "  قویةةدفع"حاالت آثيرة التجارة في من لذلك یتطلب جني الفوائد الكاملة . المهارات

، على نحو قد  إلى أدنى حدالبنية األساسية والتعليم والمهارات فضال عن تدابير لتيسير التكيف وتقليل تكاليفه
یشمل تقویض الوظائف وإزالة الطابع التصنيعي من جهة، وضمان إتاحة فرص اقتصادیة للمنشآت من جهة 

ویغدو . ١٦فئات ذات الدخل المنخفض آيما یقوم النمو وفرص التجارة على التنمية المنصفة بما یشمل ال،أخرى
 . النهوض بالمنشآت المستدامة أآثر حسما في هذا السياق

 یتداخل هدفا التنمية المستدامة والنهوض بالمنشآت المستدامة تداخال قویا في ،وآما في مجاالت أخرى .١٦٨
للنهوض بالمنشآت الملموسة لحكومات أن تتخذ العدید من الخطوات ویمكن ل. سياق التكامل االقتصادي

                  
اد عمال   ، :    المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة 16 دولي إلیج ة ومنتجة   ة تهيئة بيئة مؤاتية على الصعيدین الوطني وال آامل

ستدامة   ة الم دورة    ، وتوفير فرص العمل الكریم للجميع، وتأثير تلك البيئة على التنمي ام، ال ين الع ر األم ام    تقری ، ٢٠٠٦ الموضوعية لع
 .٢٤-١٥ الفقرات E/2006/55، و٢٠٠٦أبریل /  نيسان٢٤الجزء رفيع المستوى، 
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تحسين بيئة األعمال ومناخ : ٣في الفصل وصفه  الوارد ٣المستدامة في سياق التكامل التجاري وفقا للنموذج 
م خدمات ؛ تدعي)الفصلالجزء التالي من هذا انظر (؛ دعم االرتقاء بسالسل القيم التنافسيةاالستثمار؛ تنمية القدرة 

متوسطة؛ تحسين البيئة األساسية؛ النهوض بنظم التعليم الت الصغيرة وآشمنة تلك المقدمة للاألعمال وبخاص
وعالوة على ذلك، تكّمل سياسات سوق العمل النشطة وزیادة الحمایة االجتماعية مجموعة أساسية . والتدریب

امل التجاري أآثر استدامة من الناحية االجتماعية من السياسات المكّملة النفتاح التجارة والالزمة لجعل التك
 .واالقتصادیة

یتطلب أن تشمل ) في مستویات الدخل( یرى عدد من علماء االقتصاد أن التوافق االقتصادي ،وأخيرا .١٦٩
طق االتفاقات التجاریة ذاتها أو الجهود الموازیة نقال آبيرا للموارد من البلدان والمناطق الغنية إلى البلدان والمنا
وهذه . األفقر بغية سد الفجوات القائمة على مستوى البنية األساسية والتعليم والمهارات والمؤسسات وغير ذلك

 ببناء ة المتعلقاتألسباب التي جعلت النقاش وهي أیضا أحد ا،إحدى العبر المستخلصة من االتحاد األوروبي
وبطبيعة الحال لن . ١٧لبارزة في المحادثات التجاریةتحتل تلك المكانة ا" مساعدة التجارة"القدرات التجاریة أو 
السياسة ( فائدة تذآر إذا لم تشتغل آليات التوزیع الداخلية ةنقل الموارد الدوليعمليات یكون للمساعدات و

 .آما یجب وإذا غابت شبكات السالمة االجتماعية) الضریبية والسياسة االجتماعية
شارك الحكومات ت وأن بدور أساسي الحوار االجتماعي یضطلعوتستدعي ضخامة هذه التحدیات أن  .١٧٠

والشرآاء االجتماعيون مشارآة هامة في المنظمات والهيئات والمنتدیات متعددة األطراف قصد ضمان التوازن 
 .بين الشواغل التجاریة واإلنمائية

 إتاحة فرص للمنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر 
 معن طریق االرتقاء بسالسل القي

الصغيرة وبالغة الصغر في سالسل اإلمداد وتسهل زیادة انفتاح النظم التجاریة اندماج المنشآت المتوسطة  .١٧١
وتتمثل سلسلة القيم في مجموعة من . فمن المهم أیضا اتخاذ تدابير دعم محددة. العالمية لكن ذلك ال یكفي

ونظم سالسل القيم . ١٨ إلى المستهلك النهائيمن المادة الخام) أو خدمة(المشاریع وتفاعالتها التي تنقل منتجا 
وعلى هذا النحو . النشطة تنمو وتدمج باستمرار مشاریع جدیدة موّلدة وظائف ودخوال وأصوال مطردة النمو

تملك نظم سالسل القيم قدرة آبيرة على دمج المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر في نظم اإلنتاج 
 القطاع الخاص، من تنميةتطویر سالسل القيم جزءا ال یتجزأ من استراتيجيات ویشّكل . الوطنية والعالمية

ویتطلب تطویر سالسل القيم جهدا . النهوض بالصادرات إلى التنمية االقتصادیة المحلية واستراتيجيات التكتل
 .رص السوقلتوطيد الصالت ذات الفائدة المتبادلة بين المنشآت آيما یتسنى لها العمل معا لالستفادة من ف

 -وتعمل جل مبادرات سالسل القيم مع طائفة من المشاریع المتنوعة من أجل توطيد الصالت العمودیة  .١٧٢
 بين المنشآت التي تؤدي الوظائف ذاتها في سلسلة - والصالت األفقية -بين المنشآت التي تتبادل البيع والشراء 

حيثما یكون وتنشأ النتائج اإلیجابية ). رة البن العادلة مثال والفقرات أدناه فيما یتعلق بتجا٣-٦انظر اإلطار (القيم 
بربط الصالت، واستثمار قوي من منشآت عدیدة في السلسلة، ووجود نظام سوقي من السوق  اهتمام قوي هناك

وبهذا المعنى ال . وبعبارة أوضح ال تتقدم السلسلة بالدفع وإنما بالجذب. یستنسخ النماذج والممارسات المحّسنة
في مشاریع الآما تنتعش سالسل القيم عندما تجتمع . تطور نظام سلسلة القيم إال إذا ارتبط بطلب استهالآي قويی

 .السلسلة لتسویق أنفسها باستخدام استراتيجية تنافسية مشترآة
ویزداد ظهور أشكال وسيطة من التنظيم الصناعي . ویمكن أن تنظم سالسل القيم بواسطة آليات شتى .١٧٣

إدارة سالسل "ویشير مصطلح . آات من الجمع بين مزایا التخصص وحد أدنى من مراقبة اإلنتاجتمّكن الشر

                  
 :    أنظر 17

L. Lopez Calva and N. Lustig: “Social protection and inclusive trade: Strengthening the sources of convergence 
in the FTAA”, in A. Estevadeordal, D. Rodrik, A. Taylor and A. Velasco (eds): Integrating the Americas – FTAA 
and beyond (Boston, David Rockefeller Centre for Latin America Studies, Harvard University Press, 2004); J.M. 
Salazar-Xirinachs and J. Granados: “The US-Central America free trade agreement: Opportunities and 
challenges”, in J. Schott (ed.): Free trade agreements – US strategies and priorities (Washington, DC, Institute 
for International Economics, 2004). 

 : انظر مثال.  اليونيدو ومنظمة العمل الدولية بشكل خاص في تطویر األدوات والدالئل المرجعية المتعلقة بتحليل سلسلة القيمنشط    18
ILO: A guide for value chain analysis and upgrading (Geneva, ILO, 2006); H. Schmitz: Value chain analysis for 
policy-makers and practitioners (Geneva, ILO, 2005); and UNIDO: Integrating SMEs in global value chains – 
Towards partnership for development (Vienna, UNIDO, 2001). 
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إلى هذه األشكال الوسيطة ومعناه أن بعض شرآات السلسلة تضع وتنفذ معایير تشغيل الشرآات األخرى " القيم
 ".شرآات رئيسة"وتسمى هذه الشرآات التي تضع المعایير . في السلسلة

، لكنها تتيح أیضا فرصا  الجدیدة لتنظيم سالسل القيم مخاطر آبيرة أمام البلدان النامية األنماطفرزوت .١٧٤
وتبين أدلة تطبيقية أن المخاطر تزداد والفرص . للبعض من أآثر الكيانات االقتصادیة قدرة على التكيفجدیدة 

 .لدوليةتقل حيثما آانت قدرة القطاعات التجاریة المحلية على المنافسة دون المعایير ا
في بلدان بصورة شبه حصریة ینبع الخطر األول من أن الشرآات الرئيسة توجد وتستقر . المخاطر .١٧٥

وإذا ازدادت أهمية الشرآات الرئيسة آشرآات مجددة ومدیرة . منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
مستبعدة من العمليات المهمة ومعایير لشبكات اإلنتاج العالمية، وأصبحت الشرآات المرؤوسة شرآات متلقية لل

ومن ناحية . المتعلقة بإنشاء قيم معنویة، ستجّرد هذه العملية البلدان النامية من السلطة وربما من القيمة المضافة
 یمكن أن یعّمق تزاید أهمية ،وثانيا. أخرى، تأتي الشرآات الرئيسة أآثر فأآثر من عدد من االقتصادات الناشئة

أوجه التباین بين البلدان النامية )  التجاریةآالتصميم واستحداث العالمات (آثافة المعارفائمة على العوامل الق
 التجاریة، اتتجدید المنتجات واستحداث العالمالناجحة في ستراتيجيات االوآثيرا ما تنقل . والمتقدمة وداخلها

وجد في البلدان الفقيرة إال قلة قليلة من التكتالت وال ت. األرباح والقدرة التفاوضية إلى المجّدد أو صاحب العالمة
 تزاید یؤديوثالثا، . رفامعآثافة الالصناعية المميزة والقادرة على تقدیم دعم استراتيجي لإلنتاج القائم على 

ض عدد األسواق ف وتخى الحواجز التي تعرقل دخول الشرآات الصغرإلى زیادةمتطلبات النطاق وتدعيم السوق 
ومن المحتمل أن . وآثيرا ما یجري إزاحة الشرآات الصغيرة األقل فعالية. ها أن تبيع فيها منتجاتهاالتي یمكن

 العرضتتقلص البدائل السوقية المحلية التي ال تزال صعوبات وتكاليف االمتثال فيها منخفضة وأن تتسم بفائض 
إلى جانب الحكومات (سة ز الدخول آلما فرضت الشرآات الرئيجورابعا، تزداد حوا. وضيق الهوامش

دین تحمل تكاليف االمتثال فضال عن المعایير رویجب على المو. معایير أآثر صرامة) ومنظمات المستهلكين
ومن المرجح في هذه . التجاریة والبيئية والصحية وغيرها، وما یلزم من إجراءات التصدیق والتفتيش الجمرآي

 . واألقل قدرة على المنافسةلصغرىموردة االحالة أن تزاح الهيئات والشرآات ال
بما أن الشرآات الرئيسة تقوم على نحو منهجي بتفویض وظائفها وإعادة تنظيم هياآلها الداخلية . الفرص .١٧٦

والترآيز على الكفاءات الرئيسية وتورید المهام والوظائف الهامشية إلى الخارج، تتاح للبلدان النامية فرص 
ت اإلنتاج وفقا للمتطلبات الخاصة لكل مرحلة من مراحل اإلنتاج یصب أساسا في والتغيير المكاني لعمليا. جدیدة

مصلحة البلدان النامية، إذا استطاعت إیجاد تخصص یمكنها المنافسة فيه وإقامة الصالت الالزمة داخل 
ن النامية من وعلى سبيل المثال تمكن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجدیدة شرآات البلدا. االقتصاد العالمي

وإضافة إلى ذلك ال بد من زیادة نقل المعارف بما أن . الحصول على عقود في مجاالت جدیدة آالخدمات المكتبية
وتبين أدلة تطبيقية . الشرآات الرئيسة تهتم على نحو متزاید بضمان إمداد موثوق به وفقا لجميع أنواع المعایير

ویشّكل اعتماد المعایير . البلدان النامية في شبكات اإلنتاج العالمية من الموردینوجود عمليات تعلم متنوعة لدى 
غير القادرین على وقل األتكلفة ال ذويبنجاح أداة مهمة للرقي الصناعي  تحمي الشرآات جزئيا من المنافسين 

 .االمتثال
یؤثر  و.  الداعمة تطویر سالسل القيم بالتغيير التنظيمي المستمر وما یقترن به من تكييف للسياساتّملویس .١٧٧

دائما عدد آبير من السياسات العامة في سلوك الفعاليات االقتصادیة أي قراراتها اإلنتاجية أو الشرائية 
. مشترین عادیين وما إلى ذلكإلى واستعدادها للعمل في الداخل أو في الخارج وقرار البيع في أسواق خفية أو 

األنشطة  و التي تؤثر على سالسل القيم، القطاع الخاصنمية لتالسياسات العامة من المهم التمييز بين ،لذلك
غير أن من المهم اإلقرار بأن السياسات العامة والخاصة تتفاعل بعدد من األساليب . الخاصة لدعم سالسل القيم

، والسياسات العامة التالية مهمة إلقامة الصالت المحلية بين الشرآات.  نهج سياسي متكاملإتباعمما یستدعي 
 .رغم أنها ال تعالج بوجه التحدید إقامة الصالت بصفة مباشرة

 الرامية إلى زیادة موثوقية وشفافية بيئة األعمال والحد من طابعها  السياسيةوتسهم التدخالت .١٧٨
فإذا لم تكفل حقوق الملكية أو لم یتسن تنفيذ العقود مثال بسبب مواطن . البيروقراطي في تكامل سالسل القيم

وبالمثل یمكن أن . نظام القانوني، سيقلل أصحاب المشاریع من الصفقات بين الشرآات قدر اإلمكانقصور في ال
تستبعد اإلجراءات البيروقراطية الزائدة والتكاليف اإلداریة المرتفعة المتصلة بتسجيل المنشآت الصغيرة الفقراء 

مما یعوق إقامة صالت تجاریة مع القطاع من مزاولة األعمال أو أن تحثهم على البقاء في القطاع غير المنظم، 
 .المنظم
وأي موقع . وسياسات التجارة واالستثمار تحدد عموما مدى استفادة البلدان النامية من التورید الخارجي .١٧٩

ومن ناحية . أن یحافظ على تكاليف تجاریة منخفضةمن یهمه اجتذاب استثمارات التورید الخارجية العالمية ال بد 
الصناعات المحلية في إلى األضرار بردات منخفضة التكلفة، وال سيما المصنوعات الخفيفة،  الواأدتأخرى، 

 دًااوبالمثل یؤثر التوسع العالمي لسالسل تجزئة آبيرة تأثيرا ح. العدید من البلدان النامية في شتى أنحاء العالم



 تعزیز المنشآت المستدامة

90  

، من المهم ةبح التجدید ونمو اإلنتاجيورغم أن السياسات التجاریة الحمائية آثيرا ما تك. على السالسل المحلية
 التي تعاني ، ال سيما تلكوقد تحتاج أقل البلدان نموا.  التجاریةلزوم الحذر في اختيار التوقيت ومراحل التحریر

 . إلى ضمانات لحمایة األنشطة االقتصادیة بالغة األهمية لموارد رزق الفقراءشدید،من حرمان 
وفي معظم البلدان النامية تفلت نسبة آبيرة من الشرآات الصغيرة . والسياسة الضریبية مهمة أیضا .١٨٠

والشرآات غير المسجلة لدى سلطات مراقبة اإلیرادات عادة ما ال تكون مؤهلة . متوسطة من الضرائبالو
لذلك یشكل توسيع القاعدة الضریبية مع اإلبقاء على انخفاض . إلقامة عالقات في سالسل اإلمداد العادیة

 غير الشرآاتلمفروضة على الشرآات الصغيرة وبالغة الصغر خطوة مهمة إلضفاء الشرعية على الضرائب ا
وعالوة على ذلك ال تخدم الضرائب على المبيعات . الرسمية وجعلها مؤهلة للمشارآة في سالسل اإلمداد

. سلسلة القيممصلحة التخصص بين الشرآات إذا لم تتح خصم الضرائب التي دفعت بالفعل في مرحلة أسبق من 
 . مة للتخصص بين الشرآاتءلذلك فإن الضرائب على القيمة المضافة أآثر مال

وتتمثل سياسات عامة أخرى تؤثر على إمكانية إقامة صالت بين الشرآات في سياسات تنمية المهارات  .١٨١
ذ النهج المتكاملة  أن تأخ منلذلك ال بد. وغير المالية وسياسات التكتل الخالمالية والتجدید وخدمات األعمال 

 منشآتوفي المقابل تشمل األنشطة الخاصة بسالسل القيم المالئمة لل. لسالسل القيم هذه السياسات في الحسبان
المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر جميع التدابير التي تتدخل مباشرة في مرحلة أو أخرى من سلسلة القيم 

 : وتشمل ما یلي. المعنيةوتؤثر على طرق التفاعل داخل السلسلة
 منشآتوینطبق ذلك خصوصا على ال. یعوق انعدام شفافية السوق إقامة صالت تجاریة. مماثلةالتوعية وال "١"

دین المنظمين وقد رمتوسطة التي غالبا ما تكون غير معتادة على متطلبات العالقات بين الموالالصغيرة و
دین ر بين المستهلكين والموتشجيع المماثلة  ویمكن.نحتمليال تكون على معرفة آافية بالمشترین الم

 نظم تبادل التعاقد من ؛دینر اإلعالمية والدعائية الخاصة بالمواألحداث: ن بوسائل ثالث هيحتمليالم
 .دینرومعارض الموأسواق  ؛الباطن

آت  المنشنميةتساهم الشرآات الرئيسة بطرق عدیدة في ت.  النابعة من الشرآات الرئيسةالفوائددعم  "٢"
التدریب  وقد تشمل هذه الطرق تيسير النفاذ إلى األسواق، أو. المحلية سواء بصفة إرادیة أو غير إرادیة

إدماج معایير أو عالمات تعزز القدرة التنافسية لسلسلة  دین، أورتمویل مشاریع تنمية المو والتوجيه، أو
 . سابقين بخلق منشآت جدیدةمستخدمينالعرض آكل، أو قيام 

خدم بعض البلدان حوافز ضریبية ومالية لتشجيع المستثمرین على إقامة صالت محلية أو تعزیز نقل تست "٣"
ن وتطویر المنتجات واختبارها ستخدميالمتصلة بتدریب المالنفقات وفي بعض البلدان تخصم . التكنولوجيا

ویمكن أن یساعد .  من حساب الضریبة على الدخل،وعمليات مراقبة المصانع للتأآد من نوعية المنتجات
آثر المانحون والمنظمات الدولية في تقييم هذه السياسات وتحدید مخططات الحوافز الضریبية والمالية األ

 .  لتطویر سالسل القيم والمساعدة في تنفيذهاإفادة
 وقد یتم ذلك. دین إلى االئتمانر ما یسهل تكامل سالسل القيم وصول الموآثيرًا. تمویل سالسل القيم "٤"

مباشرة بتلقي ائتمان من الشرآاء التجاریين في سلسلة القيم آالمشترین أو المزودین بعوامل اإلنتاج، أو 
على نحو غير مباشر بجعل المنشأة جدیرة باالئتمان لدى المؤسسات المالية، وذلك مثال ألن قنوات 

التمویل المباشر وغير ين مة یمكن أن تساعد على تحساوالبرامج الع. المبيعات المأمونة تقبل آضمانات
ة وضمانات ائتمان للمصارف يسرویمكن لوآاالت الدعم تقدیم خطوط ائتمان م. سالسل القيمالمباشر ل

 آما یمكنها المساهمة في تطویر المنتجات المالية التي تدعم تكامل ، إقامة الصالتفزاإلنمائية بهدف ح
وآاالت المانحة أیضا النهوض بمخططات النمو ویمكن لل. سالسل القيم آالوساطة التجاریة بالعمولة

السریع آشكل من أشكال تحسين تنسيق سالسل العرض، على نحو یسّهل الحصول على االئتمان المباشر 
 .من المشترین

وتعالج . ُوضع وُنفذ مؤخرا عدد آبير من المعایير في جميع أنحاء العالم. النهوض بالمعایير اإلدماجية "٥"
من المسائل بما یشمل إجراءات إدارة النوعية ومواصفات المنتجات فضال عن شواغل المعایير طائفة 

وتنفذ المعایير على نحو متزاید بواسطة عالقات . اجتماعية وبيئية وأخرى تتعلق بالسالمة والصحة
ه ج ذي الصلة مسؤولية االمتثال ویكون لَتسالسل القيم شریطة أن یتحمل المنتج أو الموزع النهائي للمن

 العامةوتساهم البرامج . بذلك مصلحة قویة في ضمان االمتثال في المراحل السابقة من عملية زیادة القيمة
 .في النهوض بالمعایير آوسيلة لزیادة القيمة إلنتاج الفقراء
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 تجارة عادلة وسالسل قيم أآثر إنصافًا
 مقترنا بتفشي التباینات في النظام أدى االهتمام العالمي بأهمية التجارة آوسيلة لتوليد النمو والتنمية .١٨٢

التجاري العالمي إلى نمو أسواق متخصصة في بضائع التجارة العادلة وظهور حرآة تجارة عادلة تجمع بين 
. ١٩قاعدة دعائية للعدل التجاري وتدخالت مباشرة لتطویر منتجات وأسواق خاصة ببضائع التجارة العادلة

 العادلة ومعایير التصدیق ومخططات التوسيم ذات الصلة، لكن وتوجد طائفة واسعة من منظمات التجارة
وتتبنى معظم منظمات التجارة العادلة هذه المبادئ . ١-٦المبادئ األساسية للتجارة العادلة معروضة في اإلطار 

وتسعى إلى دعم عالقات سليمة من الناحية التجاریة لكنها قائمة على أسس أخالقية مع المنتجين الصغار 
وفي بعض الحاالت تكون هذه العالقة عالقة تسویق بصورة عامة لكن في . جودین في قاعدة سلسلة القيمالمو

دین وتعمل على تدعيم منظمات المنتجين رحاالت أخرى تقيم منظمات التجارة العادلة عالقات أوثق مع المو
آت على الوصول إلى فرص  قدرة المنشحسين منشآت مصممة حسب الحاالت ورامية إلى تنميةبواسطة برامج ت

وعادة ما تقدم هذه البرامج المعلومات والتدریب والمشورة والدعم في مجاالت آثيرة مختلفة آمعلومات . السوق
.  والنفاذ إلى األسواق والتمویلالجودةاألسواق والنظم المالية وإدارة التعاونيات وتطویر المنتجات ونظم مراقبة 

ات التجارة العادلة إلى مساعدة تكتالت المنتجين الصغار على النفاذ إلى وبصفة خاصة عادة ما تسعى منظم
األسواق على نحو أفضل بتحدید الفرص السوقية الجدیدة واستحداث عالمات تجارة عادلة جدیدة، آما تقدم 

لنهج المشار إليها بالتجارة العادلة، في جوهرها، وتعطي هذه ا. أحيانا تمویال للمنتجين لمساعدتهم على التصدیر
أفكارا بشأن آيفية زیادة استدامة التجارة بصفة عامة، خاصة عندما یكّملها اتساق السياسات في مجاالت من 

غير أن التجارة العادلة ال یمكن أن تكون إال مكّمال لتجارة . الصناعية المنافسة واالستثمار والسياسات  مثًالبينها
 .ثر تحررا ال بدیال لهاأآ

 والجوزوحققت منظمات التجارة العادلة نجاحا خاصا في تسویق منتجات غذائية بالتجزئة آالبن والشاي  .١٨٣
 في العالم ویتسم بأسعار عالمية معروفة  وهو أحد السلع األساسية األآثر اتجارًا-وآانت تجارة البن . والفواآه
ظمات التجارة العادلة، وباتت أرضية اختبار لما یعنيه االستهالك  تجربة ناجحة خاصة لعدد من من-بالتقلب 
رابع أآبر عالمة بن محّمص ومطحون في " آافي دیریكت"وعلى سبيل المثال أصبحت عالمة . األخالقي

وعلى غرار أسواق آثيرة تتضمن . المملكة المتحدة وامتلكت قاعدة استهالك بالتجزئة وبالجملة سریعة التوسع
 عالمية، عادة ما ال یتلقى المنتجون في بدایة السلسلة إال حصة ضئيلة من القيمة التجزئية لمنتج نهائي سلسلة قيم

"). آافي دیریكت" في المائة، مقارنة بنسبة خمسة أضعاف لبن التجارة العادلة حسبما أفادت به ١أي أقل من (
في " سوليدار موند"في سویسرا أو " فالرماآس ها" في أوروبا مثل العادلةوقد سّجلت معظم منظمات التجارة 

فرنسا، ارتفاعا مذهال في مبيعات البن، إذ باتت المنتجات متوفرة في أسواق التجزئة عن طریق المحالت 
دولية منها مثال مطاعم المنظمات الكبيرة والشرآات العدید من الالتجاریة الكبرى ونقاط البيع الموجودة في 

وتحظى بعض منظمات التجارة العادلة بشبكات زبائن . الدولي ومنظمة العمل الدوليةالبرلمان األوروبي والبنك 
الواقعة في المملكة المتحدة البن من منظمات المنتجين " توین ترایدینغ"وعلى سبيل المثال تبتاع شرآة . واسعة

ن، وهي مسؤولة عن وغيرها من العالمات في المملكة المتحدة وأوروبا واليابا" آافي دیریكت "بالنيابة عن
 منتج في ٢٣٠٠٠٠ على ما یزید منتجة تستخدم منظمة ٢٦استيراد وتموین وخلط ومراقبة نوعية منتجات من 

 . ٢٠تسعة بلدان
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the International Fair Trade Association at http://www.ifat.org, and the European Fair Trade Association at 
http://www.eftafairtrade.org. 

دة   شآت عدی الطبع من د ب ضایاوتوج ى ق تج وةتجاریو ة اجتماعيتتبن ين الفئ   /، تن دف تمك دولي به صعيد ال ى ال سلع عل سّوق ال  اتأو ت
 الحكومية البنغالدیشية الضخمة، لجنة النهوض بالریف ذلك آرونغ، الجناح التسویقي للمنظمة غيرلومثال . المحرومة في البلدان النامية

ستقل    .  http://www.brac-aarong.comفي بنغالدیش،  ى نحو م ة تجارة   ينتم ت من دون أن ویمكن لهذه المنشآت أن تعمل عل  لجمعي
 .عادلة وقد ال تصنف نفسها بالضرورة آمنظمات تجارة عادلة

 .http://www.twin.org.uk and http://www.cafedirect.co.uk:     أنظر  20
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 ١-٦اإلطار 
 مبادئ التجارة العادلة

 في اإلنصاف تسعى إلى المزید من ،التجارة العادلة هي شراآة تجاریة قائمة على الحوار والشفافية واالحترام
وتساهم في التنمية المستدامة بتوفير ظروف اتجار أفضل وتأمين الحقوق للمنتجين والعمال المهمشين . التجارة الدولية

 .  خاصة في النصف الجنوبي-

 إتاحة فرص للمنتجين المحرومين اقتصاديا 
ف إلى إتاحة فرص للمنتجين وتهد. التجارة العادلة استراتيجية للتخفيف من حدة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة

 .الذین جعلهم النظام التجاري التقليدي محرومين أو مهمشين اقتصادیا
 الشفافية والمساءلة 

 .تشمل التجارة العادلة شفافية اإلدارة والعالقات التجاریة للتعامل مع الشرآاء التجاریين بنزاهة واحترام
 بناء القدرات 

 التجارة العادلة تتيح االستمراریة التي یمكن للمنتجين اتوعالق. تقالل المنتجينالتجارة العادلة وسيلة لزیادة اس
 .    إلى األسواق الجدیدةسبل نفاذهم اإلداریة وم تحسين مهاراتهالتابعة لهممنظمات التسویق لو
 النهوض بالتجارة العادلة 

.  في التجارة العالميةعدالة المزید من التذآي منظمات التجارة العادلة الوعي بالتجارة العادلة وإمكانية تحقيق
وتلتزم بالصدق في اإلعالنات وتقنيات .  بمعلومات عن المنظمات والمنتجات وظروف اإلنتاجزبائنهاوتزود 
 . وتروم تطبيق أعلى المعایير في نوعية المنتجات وتعليبها. التسویق

 دفع سعر عادل  
وال یشمل تكاليف .  هو سعر متفق عليه عن طریق الحوار والمشارآةالسعر العادل في السياق اإلقليمي أو المحلي

 عادال أجرًا ویوفر. اإلنتاج فحسب بل یمّكن من إنتاج عادل من الناحية  االجتماعية وسليم من الناحية البيئية
دفوعات ویكفل التجار العادلون م. للمنتجين ویراعي مبدأ األجر المتساوي عن العمل المتساوي للنساء والرجال

 .سریعة لشرآائهم ویقومون حيثما أمكن بمساعدة المنتجين في الوصول إلى التمویل قبل الجني أو قبل اإلنتاج
 المساواة بين الجنسين 

 ةوتتلقى النساء دوما أجرا عن مساهمتهن في عملي.  آما یجبویكافأتعني التجارة العادلة أن عمل النساء یثمن 
 .ناإلنتاج ودعما داخل منظماته

 ظروف العمل 
ال تؤثر سلبا على ) إن وجدت(ومشارآة األطفال . تعني التجارة العادلة تهيئة بيئة عمل سليمة وصحية للمنتجين
حقوق الطفل فضال عن األمم المتحدة لاتفاقية شى مع مترفاههم وأمنهم ومتطلباتهم التعليمية وحاجتهم إلى اللعب وت

 .  القوانين والقواعد في السياق المحلي
 عمل األطفال 

 عن القوانين والقواعد االجتماعية المحلية حقوق الطفل فضًالاألمم المتحدة لتحترم منظمات التجارة العادلة اتفاقية 
تأثيرا سلبيا على رفاههم ) إن وجدت(قصد ضمان أال تؤثر مشارآة األطفال في عمليات إنتاج سلع للتجارة العادلة 

وتكشف المنظمات العاملة بصفة مباشرة مع المنتجين غير . وحاجتهم إلى اللعبة التعليميوأمنهم ومتطلباتهم 
 . المنظمين عن مشارآة أطفال في اإلنتاج

 البيئة 
 .تشجع التجارة العادلة على نحو نشط تحسين الممارسات البيئية وتطبيق أساليب إنتاج مسؤولة

 .http://www.ifat.org   :المصدر

 في هذا أبالتجارة العادلة عادة ما تعمل على النهوض بالمنشآت المستدامة وتدمنظمات جميع ورغم أن  .١٨٤
إلى ممارسات حسنة في مكان العمل، تشمل مبادرات التجارة األخالقية تحدیدا مدونة على الدعوة اإلطار 

ومبادرة التجارة . تتناول طائفة واسعة من ممارسات مكان العمل) ٢-٦اإلطار (أساسية طوعية مفصلة 
  عمالاألخالقية ليست منظمة تجارة عادلة وإنما تحالفا لعالمات عالمية وتجار تجزئة عالميين ونقابات

 ویعمل على تحسين معيشة العمال وأسرهم في سالسل القيم ١٩٩٨لمجتمع المدني، أنشئ في عام اومنظمات 
ونة األساسية وأن تعمل مع ویشترط من جميع المنظمات التي تنضم إلى المبادرة أن تعتمد المد. العالمية

دة على ضمان نهوضها بالممارسات المسؤولة داخل الشرآة واحترام قوانين العمل الوطنية ّرالشرآات المو
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د وما ر مو٢٠٠٠٠ شرآة عضوا وأآثر من ٢٩، آانت المبادرة تضم ٢٠٠٦وفي نهایة عام . والمعایير الدولية
 .   ٢١ مالیين عامل٣ لىیزید ع

 ٢-٦اإلطار 
  مدونة القواعد األساسية-رة التجارة األخالقية مباد

 العملحرية اختيار 
 .أو العمل غير الطوعي في السجونالعمل سدادًا لدین ري أو الجبلعمل لال وجود  ١-١
 ترك صاحب عملهمأو أوراق هویتهم لدى صاحب العمل وهم أحرار في " رهون"ال یشترط من العمال إیداع  ٢-١

 .ةبعد فترة إخطار معقول

 وحق المفاوضة الجماعيةالنقابية حرية الاحترام 
 . یحق للعمال دون تمييز االنضمام إلى نقابات من اختيارهم أو تشكيلها آما یحق لهم المفاوضة جماعيا ١-٢
 . التي تقدم بهایعتمد صاحب العمل سلوآا منفتحا إزاء أنشطة النقابات واألنشطة التنظيمية ٢-٢
 .مال للتمييز وباستطاعتهم االضطالع بمهامهم التمثيلية في مكان العملال یتعرض ممثلو الع ٣-٢
، ال یمنع صاحب العمل بل یسّهل  مقيدًا قانونًا الحق في الحریة النقابية وحق المفاوضة الجماعيةآانحيثما  ٤-٢

 . استحداث وسائل موازیة لتشكيل النقابات والمفاوضة بحریة واستقاللية

 ئمة صحياعمل سليمة ومالالظروف 
وُتّتخذ .  بهاة بيئة عمل سليمة وصحية مع الحرص على حسن معرفة الصناعة وأي أخطار متصلتوفر ١-٣

الخطوات المالئمة لمنع الحوادث واإلصابات خالل العمل أو الناشئة عنه أو المتصلة به، بالحد بقدر ما یمكن 
 .على نحو معقول، من أسباب المخاطر المقترنة ببيئة العمل

یتلقى العمال تدریبا منتظما ومسّجال بخصوص الصحة والسالمة، ویعاد تقدیم هذا التدریب للعمال الجدد أو  ٢-٣
 .الذین یعاد توظيفهم

یتاح الوصول إلى مرافق المراحيض النظيفة والماء الصالح للشرب، وعند الضرورة، إلى المرافق الصحية  ٣-٣
 . لتخزین األغذیة

 . نبغي أن یكون نظيفا وآمنا وأن یفي باالحتياجات األساسية للعمالعندما یقدم السكن، ی ٤-٣
 . رفيعتوآل الشرآة التي تحترم مدونة القواعد مسؤولية الصحة والسالمة إلى ممثل إداري  ٥-٣

 عدم استخدام عمل األطفال
 . ال یوظف عمال أطفال جدد ١-٤
لى انتشال أي طفل آان یعمل وتمكينه من تضع الشرآات أو تشارك وتساهم في سياسات وبرامج تنص ع ٢-٤

 . المالحقفي " عمل األطفال"و" الطفل"االلتحاق بتعليم جيد والبقاء فيه حتى نهایة طفولته؛ ویرد تعریف 
 .  سنة ليال أو في ظروف خطرة١٨ال یستخدم األطفال والشباب دون سن  ٣-٤
 .مل الدولية ذات الصلةأحكام معایير منظمة العمع  السياسات واإلجراءات تتمشى ٤-٤

 معيشية آافية دفع أجور
 المدفوعة لقاء أسبوع عمل عادي، على األقل، المعایير القانونية الوطنية أو المعایير اإلعاناتتستوفي األجور و ١-٥

وفي جميع األحوال ینبغي أن تكون األجور دائما آافية لتلبية االحتياجات .  أیهما أعلى،القياسية الصناعية
 .سية وتوفير بعض الدخل الزائد عن الحاجةاألسا

 فيما یتعلق باألجور قبل استالم الوظيفة استخدامهمیزود جميع العمال بمعلومات خطية ومفهومة عن شروط  ٢-٥
 .وبشأن تفاصيل أجورهم لفترة األجر المعنية آّلما تقاضوا أجورهم

یجوز خصم أي مبالغ من األجور لم ینص عليها ، آما ال تأدیبيال یجوز خصم أي مبالغ من األجور آإجراء  ٣-٥
 .التأدیبيةوتسجل جميع اإلجراءات . القانون الوطني دون إذن صریح من العامل المعني

                  
 :  أنظر 21

http://www.ethicaltrade.org: ETI Workbook (second edition): Ethical trade – A comprehensive guide for 
companies.  

امة البيئية  بما في ذلك الزراعة العضویة واالستد-یمكن أن تكون التجارة األخالقية، بطبيعة الحال، موضوع تفسيرات مختلفة 
عن العمل وممارسات مسؤولة الشرآة أن  لكنها تستخدم في سياق مبادرة التجارة األخالقية لإلشارة إلى افتراض -والتجارة العادلة الخ 

 .حقوق اإلنسان ضمن سلسلة العرض
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 عدم اإلفراط في ساعات العمل
 .  أیهما یوفر حمایة أآبر،عية القياسيةصناالقوانين الوطنية والمعایير الب ساعات العمل تتقيد ١-٦
 ساعة في األسبوع ویتاح لهم في ٤٨ ال یطلب من العمال بانتظام أن یعملوا أآثر من ،الفي جميع األحو ٢-٦

 ساعة في ١٢ویكون العمل لوقت إضافي طوعيا وال یفوق .  أیامسبعةالمتوسط ما ال یقل عن یوم راحة آل 
 .األسبوع وال یطلب بصورة منتظمة ویعوض دائما بعالوة

 عدم ممارسة التمييز
تمييز على أساس العرق أو الطبقة أو األصل الوطني أو الدین أو العمر أو اإلعاقة أو نوع الجنس أو ال وجود لل ١-٧

 السياسي، في االستخدام أو التعویض أو االنتماءالنقابات أو في عضویة ال الجنسي أو التوجهالحالة المدنية أو 
 .    الوصول إلى التدریب أو الترقية أو إنهاء العمل أو التقاعد

 توفير العمالة القانونية 
 معترف بها تقام في ظل القانون والممارسة استخدامیجب قدر اإلمكان أن ینجز العمل على أساس عالقة  ١-٨

 .الوطنيين
 قانونية وفقا لقوانين ولوائح استخدام الناشئة عن عالقة ،نستخدميینبغي عدم التملص من االلتزامات تجاه الم ٢-٨

أو التعاقد من الباطن أو ترتيبات العمل ترتيبات التعاقد باليد العاملة فقط  باستخدام ،تماعيالعمل أو الضمان االج
 التي ال تنطوي على نية حقيقية إلآساب مهارات أو توفير وظيفة دائمة، لمذة الصناعيةفي المنزل أو خطط الت

 . محددة األجلستخداماال عقود اللجوء إلىآما ینبغي عدم التملص من هذه االلتزامات باإلفراط في 

 منع المعاملة القاسية أو الإلنسانية
، أو التهدید باالعتداء الجسدي، أو التحرش الجنسي وغير  الجسدي أو التأدیب البدنيینبغي حظر االعتداء ١-٩

 . الجنسي واالعتداء اللفظي، أو غير ذلك من أشكال التخویف
 .http://www.ethicaltrade.org : المصدر

 استعراض مستقل آبير لمدونة القواعد األساسية لمبادرة التجارة األخالقية، لكنه ٢٠٠٣ي عام وبدأ ف .١٨٥
أشمل دراسة مستقلة أجریت حتى اآلن "، وتعتبر المبادرة هذا االستعراض ٢٠٠٦عام أواخر انتهى في 

. ز حتى اآلن تضمنت رسائل متنوعة بشأن التقدم المحر،"بخصوص تأثير مدونات قواعد الممارسة في العمل
 استجواب ٤٠٠ لىواستنتجت الدراسة التي استندت إلى مزیج من المعلومات النوعية والكمية منها ما یزید ع

آالسالمة من الحرائق وسالمة استعمال ( موقع إمداد، وجود أوجه تحسن في السالمة والصحة ٢٣لعمال من 
آدفع األجور في (  واألجور ؛) العادیة واإلضافيةانخفاض ساعات العمل( وفي ساعات العمل ؛)المواد الكيميائية

الذي ( وعمل األطفال ؛)وتوفير التأمين الحكومي والمعاشاتلألجر  األدنى حدتشریعات اللمتثال االموعدها و
فبصفة ". المعاملة القاسية" الحظ التقریر تأثيرا أقل فيما یتعلق بالحریة النقابية والتمييز و،وفي المقابل). تراجع
ة یستفيد العمال الدائمون والقانونيون بالقدر األآبر من مدونات قواعد الممارسات في العمل، بينما یستفيد عام

ولوحظت بعض التحسنات العملية فيما یتعلق بعمل النساء لكن . منها العمال المهاجرون والمؤقتون بالقدر األقل
م المساواة األساسية آعدم المساواة في الوصول إلى مدونات القواعد إجماال لم تبذل الكثير لمعالجة أوجه انعدا

وعي إلى زیادة ، في مواقع آثيرة، أدتومع ذلك بّين التقریر أیضا أن المدونات .  والترقية والتدریباالستخدام
أو امتثالها فيما یتعلق بتشریع العمل الوطني وأن ذلك قد یكون مهما لضمان استدامة التحسينات بمرور /اإلدارة و

 . ٢٢وقتال
 تبرز أهمية سالسل أحيانا  ومبادرة التجارة األخالقية والمبادرات الشبيهة الملتزمة القطاعية أو الخاصة .١٨٦

ومّكنت زیادة تحریر التجارة وتخفيض تكاليف النقل . القيم آتحّد وفرصة للنهوض بالمنشآت المستدامة
التعقيد منتشرة بدرجة متزایدة عبر الحدود  من تقسيم عمليات اإلنتاج إلى أجزاء مطردة المنشآتواالتصاالت 

في مجال إنتاج أساسي في حين توآل أنشطة أخرى إلى عادة وأّدى ذلك إلى تخصص آل منشأة . الوطنية
ویؤدي ذلك إلى تفكيك عملية اإلنتاج التي یقابلها تكامل على نحو أوثق بين المنشأة وشرآائها . دین خارجيينمور

نــالتجاری  ةيــعددة الجنســرى متــات الكبـن الشرآــري بيــمية تجــن ثلثي التجارة العالّدر أــویق. ٢٣ي
                  

 :    أنظر 22
S. Barrientos and S. Smith: The ETI code of labour practice – Do workers really benefit?, report on the ETI 
Impact Assessment, Institute of Development Studies, University of Sussex, 19 Oct. 2006, available at 
http://www.ethicaltrade.org. 

 :   أنظر 23
 Copenhagen Centre for Corporate Responsibility: Managing social and environmental requirements in global 
value chains – Perspectives for Danish small and medium-sized enterprises, 2006, 
http://www.copenhagencentre.org. 
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استخدام  لتهيئة ظروف  هامةهذه الشرآات تتيح فرصة سانحةفي عرض الومن الواضح أن سالسل . ٢٤لهاــوداخ
هما في إتاحة دین من البلدان النامية، ویمكن أن تؤدي الشرآات الكبرى دورا مرأفضل وأسعار أآثر عدال للمو

وبهذا المعنى یؤمل أن تعمل سالسل . دة أو موزِّعةر لتكون منشآت موِّى للمنشآت الصغرألمدفرص طویلة ا
القيم ال من أجل تدعيم القدرة التنافسية المحلية ونمو المنشآت والعمالة فحسب بل أیضا آأحزمة عالمية لنقل 

 .يةالممارسات الحسنة في االستدامة االجتماعية والبيئ
لكن، رغم أن سالسل القيم العالمية قادرة على توليد عمالة رفيعة النوعية، یمكنها أیضا أن تشكل وسائل  .١٨٧

وتحت ضغط جهات منها المستثمرون، سمحت . لنقل التكاليف والمخاطر إلى أضعف الحلقات في السلسلة
العمل، بما في ذلك تسهيل التوظيف حكومات أفقر البلدان أحيانا بأن تحّدد طلبات مرونة سلسلة العرض معایير 

ضافية، مما قد یعود اإلالعمل ساعات  اإلعانات وزیادةوالفصل، وإبرام المزید من العقود قصيرة األجل، وتقليل 
لذلك یتطلب التمييز بين . ٢٥لمجتمععلى ابفوائد قصيرة األمد على التجارة لكن على حساب تكلفة طویلة األمد 

 ،ئدها وتحدید أفضل طریقة للنهوض بسالسل القيم القادرة على دعم المنشآت المستدامةتكاليف سالسل القيم وفوا
فمن .  متنوعة یمكن أن یتخذ تحليل سالسل القيم أشكاًال،وآما تقدم وصفه. تحليال دقيقا وإطارا سياسيا مالئما

بغية إدارة العالقات . اإلمدادجهة، تتحمس الشرآات لتحدید أفضل الطرق للتكامل والتعاون وتكييف سالسل 
ومن جهة . ٢٦ ميزتها التنافسيةرسم معالمالمعقدة على أحسن وجه وتغيير العمليات مما یؤدي في النهایة إلى 

 یمكن أن یعتمد تحليل سالسل القيم منظورا أوسع لتحدید آيفية تعزیز استدامة المنشآت من زاویة نظر ،أخرى
وسلكت منظمة أوآسفام اإلنمائية غير الحكومية وشرآة . ٢٧مجميع أصحاب المصلحة على امتداد سلسلة القي

 نهجا خاصا یستكشف الصالت بين األعمال والحد من الفقر على امتداد سالسل القيم في ةأونيلفر متعددة الجنسي
" قاعدة الهرم"سلوك الشرآات من منظور تحدید تأثيرات ) ٣-٦اإلطار (وقّيم هذا النشاط التعاوني . إندونيسيا

 . النمو والحد من الفقرعلى

 ٣-٦اإلطار 
  ربط المشاريع الدولية بالحد من الفقر-سالسل القيم 

مع یونيلفر ویونيلفر اإلندونيسية على إنجاز ) أوآسفام الهولندیة(تعاونت منظمة أوآسفام البریطانية ونوفيب 
 .الفقراءمشروع بحثي لزیادة فهمها لتأثيرات األعمال على حياة 

ویستكشف آيفية ومدى تأثير . ر أیضا على الصالت الممكنة بين المشاریع الدولية والحد من الفقرویرآز التقری
 ویبحث التقریر تأثير سلسلة قيم یونيلفر . في إندونيسيا- تأثيرا إیجابيا وسلبيا -عمليات یونيلفر اإلندونيسية على الفقر 

 . إلى تفاعالتها مع المستهلكين ذوي الدخل المنخفضالمنتجين في سلسلة العرض صغار بأآملها من تفاعالتها مع 
 استنتاجات رئيسية 

 :  ما یليتشمل االستنتاجات الرئيسية من هذه الدراسة الثریة بالبيانات
 مستخدمون في المائة منهم ٦٠ شخص، ٥٠٠٠تشمل القوة العاملة األساسية ليونيلفر اإلندونيسية زهاء 

 شخص یعملون ٣٠٠٠٠٠وبصفة غير مباشرة یستمد ما یعادل نحو .  المتعاقدین في المائة من العمال٤٠مباشرون، و
 .آامل الوقت موارد رزقهم من سلسلة قيم یونيلفر اإلندونيسية

 مخزن مليون ١٫٨ویشمل ذلك ما یقدر بنحو . ویوجد أآثر من نصف هذه العمالة في سلسلة التوزیع والتجزئة
 .صغير وبائع متجول

. ةال في سالسل القيم بعمليات یونيلفر اإلندونيسية بصفة منظمة، تزید استفادتهم من الشرآوبقدر ما یرتبط العم
 مستخدمي الموردین العمال المتعاقدین أو وضعوالتعاقد مع عمالة خارجية یمكن أن یحد من قدرة الشرآة على رصد 

 . مما یفضي إلى فجوات بين سياسة الشرآة والممارسة

                  
 :    أنظر 24

United Kingdom Government: Private sector development, Fourth report of session 2005–06, House of 
Commons International Development Committee, Vol. 1 (London, United Kingdom Government, 2006), p. 59; 
and DFID trade matters in the fight against world poverty, DFID (London, United Kingdom Government, 2005). 

 :   أنظر 25
 K. Raworth: Trading away our rights – Women working in global supply chains (Oxford, Oxfam, 2004). 

 :   أنظر 26
 A.T. Kearney (business consultants): “Managing supply chains in the twenty-first century” and other chapters in 
Executive Agenda – Ideas and Insights for Business Leaders, Vol. 6, No. 3, Third Quarter, 2003. 

  ومن األمثلة البّينة على هذا النهج،   27
Consumers International: From bean to cup – How consumer choice impacts upon coffee producers and the 
environment (London, Consumers International and IIED, 2005); K.N. Harilal et al.: Power in global value 
chains – Implications for employment and livelihoods in the cashew nut industry in India (London, IIED, 2006); 
and T. Reardon: Retail companies as integrators of value chains in developing countries – Diffusion, 
procurement system change and trade and developmental effects (Eschborn, GTZ, 2005).  
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دون رمنتجون ومووهم ( یونيلفر اإلندونيسية غيرشئة على مدى السلسلة على مشارآين ویوزع ثلثا القيمة النا
 في المائة من القيمة الناشئة ٢٦وتمثل الضرائب التي تدفعها الشرآة للحكومة اإلندونيسية ). وموزعون وتجار التجزئة

 .في السلسلة
قيم أدنى بكثير من تلك التي ینشئها العاملون في ن في أحد طرفي سلسلة اليوالقيمة التي ینشئها أفقر الناس العامل

 . تفاعل مباشر مع الشرآة
 . والمشارآة في سالسل قيم آسلسلة یونيلفر اإلندونيسية ال تكفل تلقائيا إدخال تحسينات على معيشة الفقراء
حكومية آي وجرى حث التعاون بنداءات وجهتها األمم المتحدة لدوائر األعمال والحكومات والمنظمات غير ال

وال یتضمن هذا التقریر جميع .  وهو أول هدف من األهداف اإلنمائية-في العالم تعمل معا على إیجاد حلول للفقر 
األعمال والحد من مشاریع  بشأن الصالت على مدى سلسلة القيم بين وأفكارًااألجوبة، لكنه یقدم مساهمة في النقاش 

 . الفقر
 http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/issues/livelihoods/downloads/unilever.pdf.  : المصدر

تبين مجموعة متنامية من األدلة وجود عالقة منصفة على امتداد سلسلة القيم تكتسي أهمية حاسمة و .١٨٨
 دعم إقامة عالقات  مصلحة أساسية فيلفعاليات الموجودة في أعلى سلسلة القيملأن تبين ولجميع المنشآت 

وتعتمد قدرة المشترین على خدمة شرآاتهم على استمرار استدامة وفعالية . ٢٨دینرمستدامة طویلة األمد مع المو
دین في رفعالية الموغير أن بعض ممارسات الشراء یمكن أن تقوض في الواقع تلك األسس بإعاقة . دیهمرمو

بدوره وقد یؤدي ذلك إلى ارتفاع معدالت تغيير العمال وانخفاض اإلنتاجية، مما قد یؤدي . ضمان رفاه العمال
آما یضعف احتمال . تكاليف إضافية بالنسبة إلى الشاري نفسهإلى إلى تدني نوعية المنتجات وتأخر التسليم و

ویمكن للشاري القوي تنفيذ تدابير عملية . من المصدر ذاته مستقبالمنتجات جيدة النوعية طویل األجل لمداد اإل
أسفل سلسلة القيم، وذلك في  األضعف الموردینآثيرة لتعزیز استدامة عملياته، وفي اآلن ذاته حمایة مصالح 

 وغيرها من الممارسات تصارع األسعارإبرام عقود أطول أمدا ودفع مقّدم عند الطلب وتجنب ممارسات آمثال 
 .  والنهوض بمعایير العمل الدولية وتطبيقها٢٩ عن دعم مدونات قواعد البيع فضًالتجاریة التقييدیةال

بطرق مثل (وعالوة على دور التجارة واالستثمار األجنبي المباشر في خلق الوظائف وإمكانية نقلها  .١٨٩
وتتسم العولمة . ٣١ق المستدام، تؤثر هجرة العمال أیضا على تكامل األسوا٣٠)تورید عمليات اإلنتاج إلى الخارج
ویؤدي ذلك . ویساهم تنقل العمال والتحویالت الناتجة عنه في النمو االقتصادي. بزیادة هجرة العمال عبر الحدود

تتعاقد مع القوى العاملة بسبب تقدم قد دورا في استمرار النشاط االقتصادي والنمو في البلدان مرتفعة الدخل التي 
صا في المهارات التكنولوجية العالية أو یترفع فيها العمال الوطنيون عن قطاعات ومهن السن، أو قد تعاني نق

یمكن أن تؤدي الهجرة الدولية دورا حاسما في إشاعة االستقرار في أسواق العمالة لكل من البلدان "لذلك، . معينة
ار غير المواتية المتمثلة المستوردة والمصدرة للعمالة إذا تم ذلك بصورة متوازنة، مثال في مواجهة اآلث

وینبغي إیالء األهمية . من الموظفين المهرة، من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة النمو“ نزوح الكفاءات”في 
 .٣٢"للسياسات التي تزید المزایا اإلنمائية للمهاجرین إلى أقصى حد

وتزید العولمة . قيم على أبعاد عدیدةوإجماال، ینطوي تكامل األسواق المستدام بواسطة التجارة وسالسل ال .١٩٠
لكن، رغم أن ذلك من شأنه أن یوّلد مكاسب آبيرة في . أهمية التجارة والسياسات التي تشجع انفتاح االقتصادات

الرفاه على المدى الطویل، ال بد على المدى القصير من توفير ضمانات للتخفيض إلى أدنى حد من تكاليف 
ات مالئمة لمساعدة البلدان النامية على تخطي عوائق اإلنتاج من جانب العرض التكيف، وال بد من وضع سياس

. وتمكين المصدرین من الوفاء بمتطلبات األسواق الدولية وتنویع الصادرات وزیادة القيمة المضافة قبل التصدیر
لقيم المستدامة وتعزیز وتيسير التجارة بزیادة النفاذ إلى األسواق وتحسين القواعد التجاریة وتشجيع نمو سالسل ا

 آلها أبعاد مهمة متصلة بالتجارة ، إنما هيمبادئ وممارسات التجارة األخالقية والعادلة في العالقات التجاریة
 .للنهوض بالمنشآت المستدامة

                  
 .WBCSD (http://www.wbcsd.org):   انظر   28
 :   أنظر 29

 Buying matters – Consultation on sourcing fairly from developing countries, Feb. 2006, http://www.responsible-
purchasing.org. 

 :   أنظر 30
P. Auer et al.: Offshoring and the internationalization of employment – A challenge for a fair globalization?, 
Proceedings of the France–ILO Symposium, Annecy, 2005 (Geneva, ILO/IILS, 2006). 

 :   أنظر 31
ILO: ILO multilateral framework on labour migration – Non-binding principles and guidelines for a rights-based 
approach to labour migration (Geneva, ILO, 2006). 
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 ٧الفصل 

 دور المنشآت في المجتمع
رآانها الثالثة  وراء تحقيق أقصى قدر ممكن من مساهمة المنشآت في التنمية المستدامة وأسعيًا .١٩١

العمالة المنتجة والعمل الالئق، تحتاج هذه المنشآت من الدول في ، وآذلك )االقتصادي واالجتماعي والبيئي(
وستولي المنشآت االعتبار .  وخلق الثرواتمزاولة األعمالر لها ظروفا مالئمة لالستثمار وفوالمجتمع أن تو

وُتتيح هذه المسألة فرصا عدة . ل على نحو اجتماعي ومسؤوللتأثير عملياتها في المجتمع والبيئة، آما ستعم
ولكنها تطرح أیضا تحدیات ألن المنشآت تعمل في نظم اجتماعية واقتصادیة متزایدة التعقيد ال تواجه فيها 
ضغوطا تجاریة واقتصادیة فحسب، وإنما تواجه فيها أیضا ضغوطا اجتماعية وبيئية تمارسها الحكومات 

 .هافيع المدني والمستهلكون والموّردون ومالكو هذه المنشآت ومدیروها والعاملون ومجموعات المجتم

 أهمية المنشآت اقتصادیا واجتماعيا

فالمنشآت هي . ال یمكن المغاالة في التأآيد على أهمية المنشآت باعتبارها المصدر الرئيسي للنمو والعمالة .١٩٢
ویتسارع النمو في المقام األول بفضل ما . البلدان تقریبا النشاط االقتصادي وعملية التنمية في جميع صميمفي 

وألن غایة المنشآت تحقيق األرباح، فإنها .  من ابتكار وبفضل عملهم الشاقالیتسم به أصحاب المشاریع والعم
ل من بلد إلى عموتختلف مساهمتها في توليد فرص ال.  والدخل من األجورعملتبتكر وتستثمر وتوّلد فرص ال

ن المنشآت الخاصة توّلد، على العموم، غالبية الوظائف وتخلق فرصا لألشخاص لكي یستخدموا آخر، ولك
وتقدم المنشآت السلع والخدمات الضروریة لكل الناس، بدءا بالسلع .  بمعيشتهمامهاراتهم ومواهبهم ویرتقو

 ما  وآثيرًا- در أساسيوالمنشآت هي مص. الغذاء والمأوىوصوًال إلى االستهالآية ومرورا بالرعایة الصحية 
لإلیرادات الضریبية وهي تشكل عادة، بناء على ذلك، الرآيزة التي تقوم عليها  - تكون المصدر الرئيسي

ت، مجتمعاوالمنشآت ضروریة لكل ال. الخدمات الحكومية في مجال الصحة والتعليم وغير ذلك من الخدمات
من مرآز انتقالي أو آانت تسعى إلى التنافس سواء آانت تسعى إلى التنمية من مرآز دخل منخفض أو 

وروح تنظيم المشاریع وخلق المنشآت .  فائقة االبتكارمعولمةباعتبارها اقتصادات عصریة متنوعة في أسواق 
هي، في آل مكان، محرك حيوي یحمل معه التغيير والتقدم عن طریق الحرص على أن تظل االقتصادات 

يسي الذي ُتسهم من خالله المنشآت في المجتمع واالقتصاد هو، بالتالي، من واألسلوب الرئ. دینامية وتنافسية
 .خالل وظيفتها األساسية

. وبصرف النظر عن هذه الوظيفة األساسية، آثيرا ما تضطلع المنشآت بدور أوسع في المجتمع .١٩٣
 الخيریة وثمة اریعمش فثمة عادة ضاربة في القدم في ال-  ليست مسألة جدیدةللمشاریعفالمسؤولية االجتماعية 

سوابق للمسؤولية االجتماعية للشرآات یعود تاریخها إلى المصلحين االجتماعيين األوروبيين في القرنين الثامن 
 آما أن للمنشآت تاریخا عریقا - في نيوالنارك" مصنعه النموذجي"عشر والتاسع عشر، أمثال روبرت أوین و

دون أن ُیطلق عيها االصطالح على المجتمع المحلي آزة ینطوي على دعم األنشطة االجتماعية أو المتر
مبادئ البيد أن إعالن . لمسؤولية االجتماعية للشرآات أو دون اإلبالغ عنها بالضرورةالمسمى االمعاصر 
 والسياسة االجتماعية، الذي یعود تاریخه إلى عام ةمنظمة العمل الدولية بشأن المنشآت متعددة الجنسيالثالثي ل
 الصكوك الدولية التي تغطي أوائل، هو أحد ٢٠٠٦لذي جرى تحدیثه مرات عدیدة آخرها في عام ، وا١٩٧٧

وفي اآلونة األخيرة، حظي دور األعمال في المجتمع باهتمام متزاید وأنتج صناعة . البعد االجتماعي لألعمال
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 والتعليقات على  من التحليالتة ومتنوعة ثریمجموعةالمسؤولية االجتماعية للشرآات آكل وأسفر عن 
 الموضوع

١. 
ومن الناحية المفاهيمية، تقوم األهمية المتزایدة التي تولى لدور األعمال في المجتمع على الرسالة  .١٩٤

األساسية للتنمية المستدامة، والمتمثلة في أن النمو االقتصادي والتماسك االجتماعي وحمایة البيئة مسائل تسير 
وقد أدت وسائط اإلعالم وتكنولوجيا .  والعولمة أداة لترآيز االنتباه على ذلك.جنبا إلى جنب ، على المدى الطویل

 واالتصاالت المعاصرة، على وجه الخصوص، إلى زیادة شفافية أنشطة األعمال، وزادت من اتموعلمال
 من أضرار على البيئة، وساعدت على إثارة الشواغل االقتصاديالشعور بالقلق إزاء ما یتسبب فيه النشاط 

وتضطر الشرآات متعددة .  والمستثمرینالعامةوالتوقعات في صفوف المواطنين والمستهلكين والسلطات 
دائمة وأن تضع حدا لمستویات التعرض للخطر وتستجيب عامة  اليوم إلى أن تقوم بأعمالها تحت رقابة ةالجنسي

 تُصّدر أهميةشآت التقدمية اليوم  المنيوتع. درجات من الشفافية لم یكن لها وجود قبل جيل مضىوجود لطلبات 
المنحنى المتعلق بمسؤولية الشرآات، ألسباب ليس أقلها أن المعيارین االجتماعي والبيئي یؤثران أآثر فأآثر في 

 .األفراد والمؤسساتاالستثمار من جانب قرارات المستهلك وقرارات 
ية واألخالقية والبيئية، فإنها تحتاج إلى  االجتماعاألبعادولكي ُتدمج المنشآت في عملياتها على نحو فعال  .١٩٥

 التي تتبنى قانون العقود والقانون التجاري، - وسيادة القانون). ٣الفصل " (الظروف األساسية"مجموعة من 
 بما في ذلك احترام حقوق الملكية ومعایير العمل الدولية إلى جانب المؤسسات - ولكن ال تقتصر عليهما
ات العامة لتنفيذها، مسائل ضروریة للمنشآت لكي ُتدمج على نحو أفضل في عملياتها الحكومية الفعالة والسياس

 المعایير الدولية والقوانين والممارسات الوارد في االجتماعية والبيئية على النحو االشتراطاتالقيم األخالقية و
 .الوطنية

 المسؤولية االجتماعية للشرآات
یكتسي معاني مختلفة ومفهوم شائع اليوم، فهو مفهوم متطور رغم أن المسؤولية االجتماعية للشرآات  .١٩٦

 لالطالع ١-٧انظر اإلطار (باختالف الزمان والمكان وآثيرا ما ُیفسره مختلف أصحاب المصالح بطرق مختلفة 
ومن المرجح أن تكون المسؤوليات االجتماعية والبيئية المتصورة أو ذات األولویة ). على بعض التعاریف

ة تصنع األثاث في أمریكا الوسطى، على سبيل المثال، مختلفة إلى حد ما عن مسؤوليات شرآة لمنشأة صغير
ملة، على العموم، ینصب الترآيز أآثر على مسائل العمل أو اعاليد الوفي الصناعات آثيفة . نقل آبيرة في أوروبا

، على المسائل البيئية وعلى وقع المسائل االجتماعية، بينما ینصب، في الصناعات االستخراجية والحرجية، مثًال
وباإلضافة إلى ذلك، ُیرّجح أن تجّسد المسؤوليات االجتماعية . عمليات الشرآات على المجتمعات المحلية

ة، فما تراه الشرآات اليوم مثال ساآن وهي بعيدة آل البعد عن أن تكون ،والبيئية للمنشآت توقعات المجتمع
ومن الواضح جدا أن .  وقت من األوقات في المستقبل أمرا ضروریاآممارسات مرغوب فيها، قد یصبح في

یعطي مختلف أصحاب المصالح في منشأة محددة، على األرجح، األولویة لطلبات مختلفة تكون في بعض 
ومن ثم، تطرح المسؤولية . األوقات تنافسية أو متناقضة فيما یتعلق بالمعایير االجتماعية والبيئية لسلوك المنشأة

المسؤوليات تجاه القطاع العام، وتحدید حدود جتماعية للشرآات عدة تحدیات أمام األعمال، من قبيل رسم اال
الذي تخطط له شرآة ما لتأثير الزمني  سلسلة اإلمداد، وتحدید المدى على طول توّسع مسؤولية شرآة ما مدى

م الموارد الطبيعية في عمليات  استخداحيالعملياتها في المستقبل، وهو عامل ضروري على وجه التحدید 
ومن الضروري، بناء على ذلك، التحلي بالواقعية إزاء ما یمكن تحقيقه من خالل المسؤولية . شرآاتال

 بأن مجموعة المسائل التي یمكن تناولها عن طریق هذه المسؤولية، وإن آانت تسليماالجتماعية للشرآات وال
 .محل المسؤوليات األولية للحكومات في دعم القوانين والمعایيرضروریة، فإنها محدودة وال یمكنها أن تحل 

                  
ل        1 حاب العم ة ألص ة الدولي ال المنظم بيل المث ى س ر عل ة (/http://www.ioe-emp.org)   انظ ات العالمي  ؛ النقاب
 (http://www.global-unions.org/)  لألمم المتحدة  االتفاق العالمي ؛ (http://www.unglobalcompact.org/)  ادة ؛ المنتدى الدولي لق

ة في    (/http://www.bsr.org)؛ األعمال التجاریة من أجل المسؤولية االجتماعية   (/http://www.iblf.org)األعمال   ال التجاری ؛ األعم
الغ       (/http://www.bitc.org.uk)المجتمع   ة لإلب ة    (/http://www.globalreporting.org)؛ المبادرة العالمي ة المعني  بالمسؤولية   ؛ اللجن

ا   شرآات، أوروب ة لل ة    . (/http://www.csreurope.org)االجتماعي سؤولية االجتماعي ة بالم صكوك المعني ف ال ى مختل الع عل ولالط
 :للشرآات، انظر

R. Goel and W. Cragg: Guide to instruments of corporate responsibility – An overview of 16 key tools for labour 
fund trustees (Toronto, Schulich/York University, 2005); or D. Abrahams: Regulating corporations – A resource 
guide (Geneva, UNRISD, 2004). 
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 ١-٧اإلطار 
  الشرآات ومواطنتها ومسؤوليتها االجتماعيةإدارة

 المسؤولية االجتماعية للشرآات
ها المنشآت في تأثير عملياتها في المجتمع وتؤّآد مبادئها فيالمسؤولية االجتماعية للشرآات هي طریقة تنظر "
والمسؤولية االجتماعية للشرآات مبادرة . ي أساليبها وعملياتها الداخلية وفي تفاعلها مع قطاعات أخرىوقيمها ف

 ."طوعية تقودها المنشآت ویشار بها إلى أنشطة یعتبر أنها تتجاوز االمتثال للقانون
لجنة الفرعية المعنية بالمنشآت متعددة الجنسية، ، الالمبادرة المرآزیة بشأن المسؤولية االجتماعية للشرآات : مكتب العمل الدولي: المصدر

 .GB.295/MNE/2/1، الوثيقة  ٢٠٠٦مارس / ، آذار٢٩٥مجلس اإلدارة، الدورة 

 مواطنة الشرآات
 والرد على األسهمتصّرف الشرآة آمواطن صالح یعني تجاوز مجرد االستجابة إلى الشواغل المالية لحملة "

إذ یمكنها أن تمّيز في نهایة ...  في ثقافة الشرآة مترسخًایجب أن یكون ذلك و... شواغل أصحاب المصالح أجمعين 
 للشرآات؟بالنسبة فماذا تعني مواطنة الشرآات ... المطاف بين النجاح والفشل التجاریين 

 .التحلي باألخالق في الممارسات التجاریة 
 . معاملة حسنةالمستخدمينمعاملة  
 .توفير فرص العملتحقيق الربح ودفع الضرائب و 
 .خدمات آمنة وموثوقة /توفير منتجات 
 .حيازة سجل بيئي جيد 
 ." المحليالعمل على تحسين الظروف في المجتمع 
 :أنظر، الوالیات المتحدة األمریكية وبوستونمرآز مواطنة الشرآات في جامعة : المصدر

CIPE: The business case for corporate citizenship, Economic Reform Issue Paper No. 0410, 27 Dec. 2004 
(Washington, DC, Centre for International Private Enterprise, 2004), p. 3. 

  الشرآاتإدارة
 الشرآات إدارةتعلق تو.  الشرآات إلى الهياآل والعمليات المتعلقة بإدارة الشرآات ومراقبتهاإدارةحيل ت"

 وغيرهم من أصحاب ةدارة ومجلس المدراء وحملة األسهم المسيطرین والمساهمين من األقليبالعالقات القائمة بين اإل
  للشرآات في التنمية االقتصادیة المستدامة عن طریق تعزیز أداء الشرآات وزیادةاإلدارة السدیدةساهم تو. المصالح

 ." وصولها إلى رؤوس األموال الخارجيةسبل
 خلق ضمانات ضد الفساد وسوء اإلدارة، والحد من استغالل األسرار  الشرآات نقطة مرآزیة فيإدارةو"

وتتضمن القيم المساءلة والشفافية وسيادة . والمحسوبية، وفي الوقت ذاته ترویج قيم اقتصاد سوقي في مجتمع دیمقراطي
 ."ة وآذلك اإلنصاف والمسؤولية والملكية وحمایة المساهمين من األقلي- القانون
 :، مثلالمدوناتتقاریر البنك الدولي المتعلقة باالمتثال للمعایير و) باس األولاالقت: (المصدر

Corporate governance country assessment – Ghana (Washington, DC, World Bank, 2005); 
 : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) االقتباس الثاني(

UNDP: Unleashing entrepreneurship – Making business work for the poor, Commission on the Private Sector 
and Development, report to the Secretary-General of the United Nations (New York, UNDP, 2004), p. 34. 

طوعية "ورغم أن معظم المدونات والصكوك تعترف بالمسؤولية االجتماعية للشرآات على أنها  .١٩٧
، لتأثير عملياتها في ة، وخاصة الشرآات متعددة الجنسيتصدي المشاریع، فقد تعاظمت أهمية "هاومتنوعة بطبيعت

دورها الحيوي المتمثل في توفير السبل األولية "المجتمع، وفي الوقت ذاته عدم تحویل مثل هذه المنشآت عن 
 أدلة ١-٧ جدولدد، یبين الوفي هذا الص. ٢ "لخلق الثروات داخل المجتمع من خالل القيام بنشاط یدر الربح

وعدم المشارآة في هذا التأثير یمكن . لمصلحة األعمال في أن تشارك المنشآت في تأثير عملياتها بيئيا واجتماعيا
وثمة .  ویقلص من قدرتها على المنافسةلمزاولة األعمالفها تكاليف إضافية لأن یضر بسمعتها وبصورتها ویك
 قبول عمليات شرآة ما حفزت"إلى القول إن المسؤولية االجتماعية للشرآات اليوم في الواقع دليل قوي یدفع 

وتعزز سمعتها الدولية، ویمكنها أیضا أن تساعدها على فتح فرص سوقية جدیدة، وتدعم قدرتها على االبتكار 
 لمسؤولةتبين عدة دراسات بأن الممارسات التجاریة ا"وفي واقع األمر، . ٣ "والمنافسة وتخلق فرص عمل جدیدة

 الشرآات في تقدم تساعد -  األرباح قصيرة األمدتعظيم مجرد ال تقتصر على التي تولي االهتمام إلى عوامل -
ولكن یمكن االحتجاج بطبيعة الحال على أن هذه االختالفات في  .٤ "وبأن الشرآات المسؤولة تفوق منافسيها

                  
 .IOE: The role of business within society – Position Paper (Geneva, IOE, 2005), p. 1:      أنظر 2
 :    أنظر 3

S. Gabriel, German Federal Minister quoted in Corporate social responsibility – An introduction from the 
environmental perspective (Berlin, Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear 
Safety, 2006), p. 3. 

 .CIPE: The business case for corporate citizenship, op. cit., p. 2:      أنظر 4
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كون المؤسسات تجتماعية في حد ذاتها، وإنما احتمال أن األداء المالي قد ال تجسد بالضرورة فوائد المسؤولية اال
بالعمل على القيام "ألن :  على نحو جيد هي مؤسسات مدارة على األرجح على نحو مسؤول اجتماعيًاتسّيرالتي 

 .إحداهما األخرى مسألتان تعزز ،"على نحو سليموالتصرف نحو جيد 

 لبيئية واالجتماعية في عمليات المنشآتلعوامل ال التصديمصلحة األعمال في   :١-٧ جدولال

  المحليةالمجتمعات العمال البيئة 

تقليص تكاليف الطاقة، تقليل  وفورات التكلفة
تكاليف التخلص من 

النفایات، تحقيق وفورات من 
 إعادة التدویر

 وقتا أطول، المستخدمينبقاء 
تقليص تكاليف التوظيف 

والتدریب وغيرها من التكاليف 
 تجدد الموظفينالمرتبطة ب

االنخراط البناء قادر على أن یجلب 
مؤثرات خارجية إیجابية من العالقات 
المجتمعية الجيدة مثل تكاليف التأمين 

 .واألمن

تحسين اإلنتاجية 
 أو المبيعات/و

تقليل المدخالت والتكاليف 
احتمال . زید من اإلنتاجيةی

استهداف المستهلكين 
اإلآولوجویين واالستفادة من 

 التي المشتریاتسات سيا
 تجّسد المبادئ البيئية

 متحّمسون أآثر مستخدمون
استمراریة أآبر .  أقلتغيبو

في تعيين الموظفين تؤدي إلى 
خدمات استهالآية واآتفاء 

 استهالآي أفضل

. إمكانية االستفادة من المعارف المحلية
االنخراط المجتمعي یؤدي إلى تحسين 
 أن معنویات الموظفين وحماسهم ویمكن

یساعد على التوصل إلى تنوع أآبر في 
إمكانية الرفع من مكانة .  العملمكان

 العالمة التجاریة وتعزیزاألعمال، 
لألعمال وسمعتها وفي النهایة تحسين 

 .النطاق لفرص تجاریة جدیدة

روطا  أخالقية أو معياریة قویة تدفع المنشآت ألن ُتدمج في عملياتها قيما أخالقية وشأدلةرغم وجود و .١٩٨
 ورغم وجود ،اجتماعية وبيئية على النحو الذي تعرب عنه المعایير الدولية والقوانين والممارسات الوطنية

  أن ُتدمجها جميع المنشآتیعني ضمنًا في آثير من األحيان للقيام بذلك، فإن ذلك ال قویة تجاریة مصلحة
دعم القوانين والمعایير، بما فيها تلك المتصلة  في عملياتها آما ال ینفي ما للحكومة من دور هام في بالضرورة

 بمعایير العمل الدولية
 األول غرضوال یمثل ترویج المسؤولية االجتماعية للشرآات، بطبيعة الحال، ال. ٥

 للمنشآت، ونظرا لطابعه الطوعي والتنوعي، فإن ذلك یستتبع أن تضطلع الحكومات بدور حاسم في ترویجه
٦ .

 عن طریق تعزیز مناخ واألآثر نجاعة التي یمكن للحكومات أن تقوم من خاللها بذلك، هو األساسية  السبلأحدو
مثال عن طریق  (السدیدةووضع معایير لإلدارة )  حقوق الملكية وسيادة القانونتوطيدآ (لمزاولة األعمالمالئم 

مبادرات أو إدارة وتعزیز مناخ األعمال ودعمه ال یعني تفویض ). تعزیز الشفافية والقضاء على الفساد
على نحو  تشجيع بيئة ُتزوَّد فيها الشرآات بحوافز لكي تتطور ذلك للمسؤولية االجتماعية للشرآات، وإنما یعني

وتستطيع الحكومات آذلك أن تقدم حوافز مباشرة لتشجيع جوانب من . ٧  ولكي تتصرف بمسؤوليةمستدام
وعن طریق التأآد من أن " الخضراء"ك الضریبية من خالل، الصكومثال المسؤولية االجتماعية للشرآات 

وما انفكت حكومات .  تحتوي على ضمانات لالمتثال لمدونات قواعد السلوكیاتشترمسياساتها الخاصة بال
فعلى سيبل المثال، عّينت . أوروبية عدة تنشط، في واقع األمر، في الدعوة إلى المسؤولية االجتماعية للشرآات

 وزیرا للمسؤولية االجتماعية للشرآات؛ وأصبحت فرنسا، في عام ٢٠٠٠ة في عام حكومة المملكة المتحد
 االقتصادیة الجدیدة، أول بلد یفّوض أسسا ثالثية لإلبالغ عن شرآات اللوائح، بعدما اعتمدت قانونا بشأن ٢٠٠١

للمساءلة االجتماعية ، قانونا یهدف إلى ترویج اإلنتاج القابل ٢٠٠٢البورصة؛ وأقر البرلمان البلجيكي، في عام 
لكي تكون الالزمة بيد أن مثل هذه المبادرات والظروف األساسية . عن طریق إدراج عالمة اجتماعية طوعية

                  
 :    أنظر 5

D.W. Justice: “Corporate social responsibility – Challenges and opportunities for trade unionists”, in Labour 
Education (Geneva, ILO, 2003), 2003/1, No. 130, pp. 1–13 

 ).ومقاالت أخرى في العدد ذاته(
ة    . المسؤولية االجتماعية للشرآات   أصدرت عدة حكومات، ال سيما في أوروبا، مبادئ توجيهية بشأن               6 وأعدت المفوضية األوروبي

ا   (نجم عنها    ٢٠٠١ورقة خضراء بشأن المسؤولية االجتماعية للشرآات في عام          ى          ) جملة مبادرات منه دعو إل إعالن من المفوضية ی
 فيما یتعلق بالمسؤولية االجتماعية للشرآات" يازقطب امت"ضرورة أن ُتصبح أوروبا 

). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0136en01.pdf(  
سياسات العا   ة لل ضا خالص ية أی درت المفوض ي     وأص اد األوروب ي االتح شرآات ف ة لل سؤولية االجتماعي شأن الم ة ب ة الوطني م

)http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/national_csr_policies_en.pdf(     رویج      ، آما استهلت دة لت ادرة جدی مب
 .المسؤولية االجتماعية للشرآات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 :    أنظر 7
H. Ward: Public sector roles in strengthening corporate social responsibility – Taking stock (Washington, DC, 
World Bank, 2004). 
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 متفاعلة تهتم بتأثيرها االجتماعي والبيئي، ومجتمع مدني مشاریعالمسؤولية االجتماعية للشرآات فعالة، من قبيل 
 مالئمة، هي أعمالومع الحكومة، ودولة قویة قادرة على توفير بيئة نشط قادر على التشارك مع عالم األعمال 

 . في معظم أنحاء العالم دائمًاموجودةظروف ليست 
، خاصة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان والمحافظة عليه الجمهور رضاوقد أصبح اآتساب  .١٩٩

، قد یتزاید رضا الاوبدون هذ. مشاریع للعدید من الاالقتصادي، ولكن دون االقتصار على تلك البلدان، تحدیا هاما
ضعف الشرآات في عالم اليوم اآلخذ في العولمة، مع استعداد المستهلكين لمعاقبة الشرآات من خالل آليات 

وثمة اليوم في واقع األمر عدة فئات وطنية من المستهلكين الذین . السوق عن ممارسات یرون أنها غير منصفة
 بجوانب المسؤولية االجتماعية للشرآات وبعصر العولمة، وتضطلع هيئات دولية، مثل  نشطعلى نحویهتمون 

 منظمة المستهلكين الدولية
فيما یتعلق بمسائل تتجاوز ال سيما ، بدور أساسي في ضمان مصالح المستهلكين ٨

على المنشآت ویضطلع المستهلكون، بناء على ذلك، بدور مؤثر في تعزیز ظروف الطلب . الحدود الوطنية
 مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لحمایة ١٩٨٥ في عام ، وقد اعتمدتوتقر األمم المتحدة بذلك. المستدامة
محددة للمستهلكين وتقدم إرشادات بشأن " حقوقا أساسية"، وهي تجّسد )١٩٩٩وتم توسيعها في عام (المستهلك 

وقد .  في منتجات جيدة وبأسعار تكون في متناولهمویرغب المستهلكون، بطبيعة الحال،. االستهالك المستدام
سّهلت العولمة على المستهلكين التمييز بين المنتجات التي تعتمد على عوامل غير السعر، لذلك ینحو 

 مثل - المستهلكون أآثر فأآثر إلى االعتماد جزئيا على األقل في قراراتهم االستهالآية على جوانب غير السعر
المنتجة ودتها، وتأثير المنتوج أو إنتاجه في البيئة، وسجل حقوق اإلنسان الخاص بالشرآة سالمة المنتجات وج

 .لتلك السلع
 التجارة العادلةوقد أسفر ذلك عن النزعة االستهالآية األخالقية التي تتخذ عدة أشكال من الدعوة إلى دعم  .٢٠٠

تعلق بحقوق العمال أو الممارسات أو المنتجات العضویة إلى إذآاء وعي المستهلك بسلوك الشرآة فيما ی
وتوّضح الدراسات بأن المستهلكين وإن آانوا ال یدرآون في آثير من األحيان المعالم . التسویقية المسؤولة

األخالقية للمنتجات التي یشترونها، فعندما ُیزّودون بمثل تلك المعلومات یميلون إلى شرآات أآثر مسؤولية ُتقدم 
 الدعایة السلبية التي یمكن أن تقوم بها فإنوعالوة على ذلك، . م األخالقية للمستهلكسلعا وخدمات تأخذ بالقي

. اتخاذ إجراءات لتعزیز سمعتها وبناء عالمتها التجاریةعلى الشرآات قد تجبر مجموعات المجتمع المدني، 
وأوضح . تماما وثيقا لذلكوُتقر المنشآت المستدامة بأن السمعة آلية آبيرة القيمة وبأن أصحاب المصالح یولون اه

 في المائة من ٦٠، بأن نحو ٢٠٠٣، أجري في أواخر عام "الزعماءلرأي استقصاء "محفل اقتصادي عالمي هو 
 في المائة من ٤٠أولئك الذین خضعوا لالستقصاء رأوا بأن السمعة الحسنة یمكن أن تساهم في نسبة تصل إلى 

 رأس مال الشرآات في السوق
ك، تقدم النظریة االقتصادیة مثاال جيدا یوضح بأنه في األسواق وعالوة على ذل. ٩

التي تملك معلومات متباینة، تمّكن سمعة الشرآة الحسنة المؤسسات من استقطاب مستهلكين جدد واالحتفاظ 
بالمستهلكين الموجودین من قبل ألن المستهلكين یستطيعون، في األسواق التي ال یملكون فيها إال معلومات 

 نوعية لى عن جودة منتوج ما أو عن معالم أخرى منه، االعتماد على سمعة الشرآة في الماضي وعجزئية
 .عالمتها التجاریة

وأهمية التحلي بسمعة حسنة بالنسبة ألداء شرآة مستدام یؤدي إلى االستفادة أآثر من الممارسات التجاریة  .٢٠١
وثمة دالئل جدیة . قتراض بتكاليف منخفضةالمسؤولة، أي إمكانية استقطاب المزید من رؤوس األموال واال

 وتحدید حقوق أصحاب األسهم على النحو الواجب وتوفير -  في الشرآةالسدیدةااللتزام باإلدارة "تشير إلى أن 
 مسائل -  ذي سلطةإدارةبيئة مراقبة متينة ومستویات عالية من الشفافية والكشف عن المعلومات ووجود مجلس 

دة في سدیإلدارة الا وإلى جانب. ١٠ " للمستثمرین والُمقرضين وتدر فوائد أآثرذبيةجاتجعل الشرآة أآثر 
توّضح وجود صلة متينة بين المسائل البيئة واالجتماعية وقيمة أیضًا الشرآات، ثمة مجموعة آبيرة من األدلة 

تصر أصال على ، الذي آان یق١٢ وقد أسفر ذلك عن نمو سریع في االستثمار االجتماعي المسؤول. ١١ الشرآة
                  

 .http://www.consumersinternational.org:    أنظر 8
 .http://www.weforum.org/en/media/Latest%20Press%20Releases/PRESSRELEASES233:     أنظر 9

 : البنك الدولي/    المؤسسة المالية الدولية 10
The irresistible case for corporate governance (Washington, DC, World Bank/IFC, 2006), p. 1. 

 : م المتحدة للبيئة   برنامج األم 11
Show me the money: Linking environmental, social and governance issues to company value (Geneva, UNEP 
Finance Initiative, 2006). 

داو جونز                تدامة ل المي      ) //:www.sustainability-index.com/http(ویمكن إیجاد أدلة عملية لدعم ذلك في مؤشر االس وهو مؤشر ع
وق   " لكبریات الشرآات في العالم التي تتوخى االستدامة"یتعقب األداء المالي   مؤشر والتي ظل أداؤها في السنوات العشر الماضية یف

 ).ية العالميةوهو مستوى مرجعي لصنادیق األوراق المال( المال لرأس الدولية ستانلي مورغان شرآة
 .//:www.unpri.orghttp، ٢٠٠٦   انظر مبادئ األمم المتحدة لالستثمار المسؤول، التي اسُتهّلت في عام  12
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الفحص السلبي ألموال االستثمار التي ُتدار بالنيابة عن مجموعات محددة أو التي تستهدف مجموعة من المسائل 
ولكنه نمى ليصل إلى صناعات رئيسية، مع ) الفصل العنصري في جنوب أفریقياحقبة مثل التسلح أو (المحددة 

تمع على نطاق أوسع ویراعي البيئة الطبيعية حاضرا االستثمار بأسلوب یراعي تأثير االستثمار في المج"
 بااللتزاماتوفي معظم البلدان، ترتبط النسبة الكبرى الوحيدة من األموال الُمستثمرة، على العموم، . ١٣"ومستقبال

التقاعدیة، وما فتئ هذا المصدر یشكل دافعا أساسيا في نمو االستثمار االجتماعي المسؤول في عدد من بلدان 
ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تزایدت أصول .  التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديمنظمة

 جنيه استرليني في مليار ٢٢٫٧االستثمار االجتماعي المسؤول بعشرة أضعاف على امتداد أربع سنوات، من 
 ٢٠٠١ جنيه استرليني في عام مليار ٢٢٤٫٥ إلى ١٩٩٧عام 

ي تقتضي الكشف عن لقوانين التلویمكن . ١٤
 بمن فيهم - المستثمرین المسؤولينأن تساعد سياسات االستثمار االجتماعي المسؤول لألموال المستثمرة 

 على اختيار حوافظ االستثمار أو الضغط على األمناء إلدماج - ن من صنادیق المعاشات التقاعدیةوالمستفيد
فعلى سبيل المثال، یفرض قانون المعاشات .  االستثماریةالمسائل االجتماعية والبيئية واإلداریة في السياسة

 صنادیق المعاشات التقاعدیة أن ُیدرجوا في تقاریرهم ريید، على م٢٠٠٣المهنية، الذي سنته بلجيكا في عام 
أو البيئية في سياساتهم /السنویة معلومات تكشف عن درجة أخذهم بالمعایير األخالقية واالجتماعية و

 ثمة قوانين مماثلة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديو. االستثماریة
١٥. 

وتتحمل الشرآات بالتالي عبء تضمين استراتيجياتها التنافسية قيما أخالقية ومقتضيات اجتماعية وبيئية  .٢٠٢
مسؤولية على النحو الذي تعرب عنه المعایير الدولية والقوانين والممارسات الوطنية، وآذلك استخدام ال

االجتماعية للشرآات آأداة فعالة لتعزیز العالقات المجتمعية، والمساعدة على التخفيف من حدة األخطار، 
 وتحسين السمعة والوصول إلى أسواق أآثر فعالية، والبيع وتحدید عالمتها التجاریة مع المستهلكين

١٦ .
) أو أعضاء مجالس اإلدارة/ والمدیرینآبار ( الشرآات تتمثل في قادةالمهمة في ذلك الدافعة والعناصر 
 قادةوسيقوم . ن عن تصميم مثل هذه السياسات وترویجها ورصدها، بما في ذلك مدونات قواعد السلوكيالمسؤول

المنشآت المستدامة بتقييم السجل البيئي لعملياتهم التجاریة على أساس متماسك قبل حدوث األزمات، وسُيدرجون 
أعلى من الحد األدنى لمعایير السالمة معایير صحية بير متفاعل ووقائي وسيحددون آتدمدونات قواعد السلوك 

وسيكون ذلك آفيال بإیجاد اآلليات واإلجراءات .  في أماآن العملأخرىویشّجعون على ممارسات جيدة والصحة 
ناء لحوار الّب وسيعزز الحوار االجتماعي بوصفه أداة ل، داخل المنشأة وخارجها،للتشاور مع أصحاب المصالح

  ومنظمات العمال العملومنظمات أصحاببين الحكومة 
 وباإلضافة إلى ذلك، ُیرّجح أن تكون مثل هذه .١٧

 . بالسياسات الوطنية والدولية وعندما تستهدف التنمية المستدامةتكون مرتبطةالسياسات أآثر فعالية عندما 

  والرصد والتصدیق من الناحية االجتماعيةالتحققنظم 
آز ، الذي یر)١٩٩٨( المبادئ والحقوق األساسية في العمل بشأنإعالن منظمة العمل الدولية ى جانب إل .٢٠٣
ثمة عدد من الصكوك الحكومية الدولية المتفاوض بشأنها مع  ، معایير العمل األساسية المطّبقة عالميًاعلى

في الميدان االقتصادي للشرآات منظمات متعددة األطراف مثل المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية 
، وهي تغطي المنافسة والتمویل  المذآورةالتي وقعت عليها الحكومات األعضاء في المنظمة، ١٨ ةمتعددة الجنسي

المعتمد في  ، ولكن إعالن المبادئ الثالثي.والضرائب والعمالة والعالقات الصناعية والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
الذي یعود لعام ( والسياسة االجتماعية ة العمل الدولية بشأن المنشآت متعددة الجنسي الذي وضعته منظمة،١٩٧٧
 مناقشات حادة أفضت ةوفي الستينات والسبعينات، أثارت أنشطة المنشآت متعددة الجنسي. ، آان ابتكاریًا)١٩٧٧

                  
 .Mainstreaming responsible investment (Geneva, WEF, 2005), p. 17 :  المساءلة/    المحفل االقتصادي العالمي 13
 .UK Social Investment Forum, http://www.uksif.org/Z/Z/Z/sri/data/index.shtml:    أنظر 14
 .http://www.workerscapital.org:     أنظر أیضًا 15
 :    أنظر 16

“Beyond the Green Corporation”, in Business Week Online, 29 Jan. 2007, available at 
http://www.businessweek.com. 

    انظر مثال، 17
 R. Jones and P. Hubbard: Workers’ voice in corporate governance – A trade union perspective, Global Unions 
Discussion Paper,  

رأس  ُنشرت هذه الوثيقة برعایة اللجنة االستشاریة لنقابات العمال لدى منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاد           ي واللجنة المعنية ب
 .٢٠٠٥سبتمبر / مال العمال، أیلول

 .http://www.oecd.org/document/28/0,2340,en_2649_34889_2397532_1_1_1_1,00.html:     أنظر 18
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ان المضيفة، إلى بذل جهود لوضع صكوك دولية من أجل تنظيم سيرها وتحدید شروط عالقاتها مع البلد
وآانت المسائل المتصلة بالعمل والسياسة االجتماعية من بين الشواغل التي أثارتها .  في العالم الناميومعظمها

 مبادئ توجيهية دولية في مجال إلى وضع منظمة العمل الدولية سعيوأفضى . ةأنشطة المنشآت متعددة الجنسي
، إعالن المبادئ الثالثي بشأن ١٩٧٧، في عام لدوليمكتب العمل ااختصاصها إلى أن اعتمد مجلس إدارة 

وتقدم المبادئ المنصوص ). ةإعالن المنشآت متعددة الجنسي( والسياسة االجتماعية ةالمنشآت متعددة الجنسي
 العمل منظمات أصحاب والحكومات وةعليها في هذا الصك العالمي مبادئ توجيهية للمنشآت متعددة الجنسي

 جاالت مثل العمالة والتدریب وظروف العمل والحياة والعالقات الصناعيةفي مومنظمات العمال 
١٩. 

، ُنقح نص اإلعالن لكي ٢٠٠٠مارس  /وفي آذار.  بأنه صك قّيمةوأثبت إعالن المنشآت متعددة الجنسي .٢٠٤
 اإلعالن التي یتوجه إليها جميع األطراف هكذا، شجعتو. یتضّمن المبادئ والحقوق األساسية في العمل

وخالل آخر تنقيح .  المبادئ والحقوق األساسية في العملبشأن إعالن منظمة العمل الدولية تطبيقاهمة في بالمس
، تم توسيع قائمة اتفاقيات منظمة العمل ٢٠٠٦مارس  /عُتمد في آذارا، الذي ةإلعالن المنشآت متعددة الجنسي

عالوة على ذلك، .  جميع االتفاقيات األساسيةالدولية، التي ُتدعى الدول األعضاء إلى التصدیق عليها، لكي تشمل
 منها والوطنية، على اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة في ةُأضيفت توصية محددة لتشجيع المنشآت، متعددة الجنسي

وأضيفت آذلك . حدود اختصاصها، لكفالة حظر أسوأ أشكال عمل األطفال والقضاء عليها، على وجه االستعجال
سياسة برنامج العمالة العالمي؛ وتوصية : منظمة العمل الدولية، بما في ذلك ما یليلإشارات إلى صكوك أخرى 

 ١٩٩٨،  في المنشآت الصغيرة والمتوسطةخلق الوظائف وتوصية ،)١٦٩رقم (١٩٨٤، )أحكام تكميلية(العمالة 
) ٢٠٠١(لم العمل اإلیدز وعا /ةومدونتا قواعد الممارسات المتعلقتان بفيروس نقص المناعة البشری ؛)١٨٩رقم (

 .، الصادرتان عن مكتب العمل الدولي)٢٠٠٢(ن العمل اوبإدارة العجز في مك
أو مدونات (وباإلضافة إلى الصكوك الحكومية الدولية، ثمة عدد ضخم من مدونات قواعد السلوك  .٢٠٥

 ومدونات أآثر ٢٠ ًا، تتراوح بين مبادئ تطلعية عامة نسبيلتوجيه األعمال المسؤولة اجتماعيًا) القواعد األخالقية
 تحدیدا خاصة بالشرآات

 ومدونات الرابطات التجاریة التي تعتمدها الهيئات التجاریة داخل قطاع ما أو في ٢١
 أو ٢٣ )4C (بن، أو المدونة المشترآة لمجتمع ال٢٢ ، مثل مدونات مجلس الورود الكينيعينةمنطقة جغرافية م

 مدونة قواعد سلوك الصناعة اإللكترونية
ونات القائمة على قطاع الطرف الثالث مثل المعایير األخالقية  والمد٢٤

ولربط هاتين الفئتين من المدونات ثمة مدونات سلسلة . لمنظمة الصحة العالمية فيما یتعلق بترویج العقاقير الطبية
 أو في سل اإلمداد التي تتضمن سلعا استهالآية مصّنعة في البلدان الناميةاإلمداد الشائعة بالخصوص في سال

. األسواق الناشئة ذات البيئة التنظيمية الضعيفة نسبيا والتي تستهدف المستهلكين في أسواق البلدان المتقدمة
 التي ُتعززها في بعض األحيان مخططات التصدیق على ،وتتضمن مدونات سلسلة اإلمداد مدونات المشتري

قائمين على الرصد الداخلي ومراجعي الحسابات وتتضمن مدونات البائع عادة تسدید البائع مبالغ لل. المصانع
في الهياآل ویدفع الموّردون من ثم مبالغ عن أي تحسينات . التوریدالمستقلين من أجل استعراض مصانع 

ومتى یقع االختيار على أحد الموّردین، یجري .  أو أي تحسينات ضروریة لالمتثال لمعایير المدونةاألساسية
، تتمثل فوائد هذه المدونات في آونها تحمي ينوفيما یتعلق بالبائع. ى المعایيررصده للتأآد من حفاظه عل

عالمتهم التجاریة من الدعایة السيئة ومن غير ذلك من الهجمات المدنية، في حين یستفيد المستهلكون من 
. العاملةالقوة األساسي وهيكل الالحصول على سلع ذات نوعية أفضل جراء التحسينات التي تدخل على نوعية 

وفي البلدان التي تكون فيها قوانين العمل أقل صرامة أو یتم إنفاذها على نحو ضعيف مقارنة بالمعایير الدولية، 
قد تؤدي المدونات إلى إنشاء معایير عمل أعلى وقد تستخدم آآلية تنظيمية ذاتية إلنفاذ القوانين التي ُتنظم ظروف 

 .٢٥ العمل ومعایير اإلنتاج

                  
 ، و http://www.ilo.org/public/english/employment/multi/download/english.pdf:     أنظر 19

http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.INDEXPAGE. 

دولي        الغ عن مدى           : أنظر آذلك مكتب العمل ال سية         مقترحات من أجل اإلب ددة الجن شآت متع شأن المن ي ب ادئ الثالث اذ إعالن المب  إنف
اني    ٢٩٧، اللجنة الفرعية المعنية بالمنشآت متعددة الجنسية، مجلس اإلدارة، الدورة           والسياسة االجتماعية  شرین الث وفمبر   / ، ت ، ٢٠٠٦ن

 . GB.297/MNE/3الوثيقة 
 http://www.cauxroundtable.org/principles.html   مثل مبادئ طاولة آو المستدیرة لألعمال،  20
    أنظر على سبيل المثال، 21

 http://www.statoil.com/we_in_statoil و http://www.angloamerican.co.uk/static/uploads/Bus_Principles.pdf 
22    http://www.kenyaflowers.co.ke. 
23    http://www.sustainable-coffee.net. 
24 .   http://www.eicc.info/index.html 
 .ILO Better Factories Cambodia Programme, http://www.betterfactories.org:     أنظر أیضًا 25
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مق والتنوع في مدونات قواعد السلوك، من غير المستغرب أن تسعى مبادرات عدة إلى ومع هذا التع .٢٠٦
وتخطط المنظمة الدولية لتوحيد . تبسيط المدونات بتحویلها إلى أطر أو مبادئ توجيهية متماسكة ومتسقة

ق بالمسؤولية یقّدم مبادئ توجيهية فيما یتعل) ISO 26000(المقایيس، في واقع األمر، إلى إطالق معيار دولي 
 االجتماعية

وتنطوي مدونات أصحاب ). ولكنه ليس معيارا من معایير التصدیق نظرا لطابعه الطوعي (٢٦
، واتحاد للشرآات قائم في المملكة المتحدة، ٢٧ المصالح المتعددین القائمة حاليا على المبادرة التجاریة األخالقية

 وتحسين تنفيذ مدونات قواعد ممارسات الشرآات التي  تسعى إلى ترویجعمالومنظمات غير حكومية ونقابات 
، وهو معيار أساسي وعملي ٢٨ )AA 1000 (١٠٠٠تغطي ظروف عمل سلسلة اإلمداد؛ ومعيار المساءلة 

 االجتماعي، والمحاسبة واإلبالغ؛ والمساءلة االجتماعية التحققیسعى إلى تحدید ما یشّكل أفضل الممارسات في 
٨٠٠٠) SA 8000( یتعلق بظروف العمل استنادا إلى اتفاقيات منظمة قابل للتدقيقمعيار عالمي ، وهو ٢٩ 

 .العمل الدولية
في بعض الحاالت مقایيس لتقييم سجالت الشرآات مقابل ومبادئ توجيهية المدونات وتقّدم مثل هذه  .٢٠٧

ما تقوم به من وأدرجت بعض الشرآات شروطا تتعلق بمدونات قواعد السلوك في . أو بيئية/معایير اجتماعية و
، وأنشأت شرآات أخرى أفرقة مراجعة منفصلة لهذا الغرض أو استخدمت وّردمراجعة موحدة لجودة الم

ولبعض المبادرات وظائف ترویجية أو رصدیة أآثر صرامة من غيرها، وتحظى بعض . مراجعين خارجيين
المتعلقة ل، وفي بعض األحيان، المسائل مثل حقوق السكان األصليين أو خدم المناز(المسائل بالقليل من االهتمام 

وثمة، بطبيعة الحال، اختالف آبير في مستویات االلتزام الذي تبدیه الشرآات من حيث تنفيذ مدونات ) بالجنسين
بيد أن مثل هذه المدونات قد اسُتخدمت لترآيز االنتباه على رغبة المنشآت  .٣٠ قواعد السلوك التي یتطلعون إليها

 المعایير الدولية والقوانين الوارد فيتها قيما أخالقية وشروطا اجتماعية وبيئية على النحو في تضمين عمليا
عامة الناس إليها د ستنوعالوة على ذلك، تقدم هذه المدونات مبادئ ومعایير تعتمد عليها الشرآات وی. الوطنية

 .٣١ لتقييم األداء
 وهي مرآز تعاوني تابع لبرنامج األمم - ية لإلبالغ المبادرة العالمهناكومن بين آليات اإلبالغ البارزة،  .٢٠٨

عن األداء على اإلبالغ ) األعمال فقطمشاریع وليس ( المنظمات تشجيع وهي تسعى إلى - المتحدة للبيئة
وقد . ٣٢ االقتصادي والبيئي واالجتماعي بهدف أن یصبح ذلك ممارسة اعتيادیة ویمكن مقارنتها باإلبالغ المالي

لعالمية لإلبالغ إطارا لإلبالغ عن االستدامة ورّوجت استخدامه، وهو إطار أساسه المبادئ وضعت المبادرة ا
وباإلضافة إلى ذلك، ثمة عدد من المدونات أو المعایير القطاعية، مثل . ٣٣ التوجيهية لإلبالغ عن االستدامة

  الصناعة الماليةتستند إليهاقایيس مبادئ التعادل القائمة على معایير أداء المؤسسة المالية الدولية، التي تقدم م
 والتي ٢٠٠٦وتنطبق هذه المبادئ، التي ُنّقحت في عام .  المسائل االجتماعية والبيئية في تمویل المشاریعلإلدارة

 في المائة من التمویل العالمي للمشاریع، على ٨٠ أآثر من مجموعة مؤسسة مالية تمثل ٤٠تغطي ما یربو على 
  مالیين دوالر أمریكي١٠ التي تفوق جميع أموال المشاریع

 ومجموعة البنك الدولي، على وجه الخصوص،. ٣٤
 مبادئ التعادل، وقد وضعت مجموعة أخرى من الضمانات البيئية واالجتماعية لتوجيه نمن المدافعين بقوة ع

 عمليات القطاع الخاص التي تضطلع بها
٣٥. 

                  
26    http://www.iso.org/sr. 
27    http://www.ethicaltrade.org/. 
28    http://www.accountability.org.uk/. 
29    http://www.cepaa.org/. 
 ,B. Lang: Experiences with voluntary standards initiatives and related multi-stakeholder dialogues:    أنظر 30

اون والتنم                 ة للتع ة األلماني وزارة االتحادی ویض من ال ي بتف اون التقن صادي،     وهو تقریر أعدته الوآالة األلمانية للتع دان االقت ة في المي ي
 .٢٠٠٦مارس / آذار
ة وشرآة          KPMG/UNEP: Carrots and sticks for starters:    أنظر  31 دة للبيئ م المتح امج األم ين برن شور مشترك ب ، وهو من

KPMG South Africa ،یتاح على الموقع  (٢٠٠٦http://www.kpmg.co.za (ة في   ویقدم استعراضا جيدا لالتجاهات والنهج الحا لي
 .معایير اإلبالغ الطوعي واإللزامي فيما یتعلق باإلبالغ عن االستدامة

ا تعود أصول المبادرة العالمية لإلبالغ إلى مبادئ        32 صادات      /  ائتالف االقتصادات المسؤولة بيئي تالف االقت ي وضعها ائ دیز، الت فال
 .١٩٨٩في عام ) Exxon Valdez(ن فالدیز المسؤولة بيئيا القائم في الوالیات المتحدة ردا على آارثة إآسو

 .، فيما یتعلق بتغطية ممارسات العمل ومؤشرات العمل الالئق/http://www.globalreporting.org:     أنظر 33
 http://www.equator-principles.com:  .   أنظر 34
 :   مثل منشور مؤسسة التمویل الدولية 35

IFC: Addressing the social dimensions of private sector projects – Good practice note No. 3 (Washington, DC, 
IFC, 2003); 

 .IFC: Policy on social and environmental sustainability (Washington, DC, IFC, 30 Apr. 2006)   :ومنشور
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 في ٣٦  جميع األحجاممنلشرآات تغطي مؤسسات وثمة تجربة غنية اليوم مع المسؤولية االجتماعية ل .٢٠٩
من القطاعات، وتبّين آيف استجابت الشرآات لمدونات قواعد جدًا آافة أرجاء العالم وفي مجموعة واسعة 

ترویج المسؤولية االجتماعية للشرآات، مثل إلى الرامية القائمة ووتبّين البرامج واآلليات العدیدة هذه السلوك 
ویمكن إیجاد بعض هذه المبادرات في قاعدة ). ٢-٧انظر اإلطار (األمم المتحدة من مدعوم تفاق العالمي الاال

وباإلضافة إلى مختلف . ٣٧ بيانات منظمة العمل الدولية بشأن مبادرات األعمال والمبادرات االجتماعية
عمال ومجموعات  العمل الوطنية وغرف التجارة ونقابات الصحابالمبادرات الدولية البارزة، تنشط منظمات أ

المستهلكين وآذلك المنظمات غير الحكومية آثيرا في ترویج جوانب المسؤولية االجتماعية والبيئية في البلدان 
 .٣٨ التي تنتمي إليها

 ٢-٧اإلطار 
 االتفاق العالمي

ن منظمة ُتستمد المبادئ العشرة التي ینص عليها االتفاق العالمي من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ومن إعال
 المبادئ والحقوق األساسية في العمل، وإعالن ریو بشأن البيئة والتنمية، واتفاقية األمم المتحدة بشأنالعمل الدولية 
 .لمكافحة الفساد

 -  الصغيرة والمتوسطةمنشآت ومعظم الموّقعين عليه من ال- ویطلب االتفاق العالمي إلى الشرآات بجميع أحجامها
 صالحياتها، مجموعة من المبادئ األساسية في مجاالت حقوق اإلنسان ومعایير العمل والبيئة ن تتبنى، داخل نطاقأ

 بلدا في االتفاق ٧٠ شرآة من أآثر من ٢ ٥٠٠وقد انخرط اليوم ما یربو على . ومكافحة الفساد، وأن تدعمها وتنفذها
 .العالمي

 حقوق اإلنسان
 ق اإلنسان المعلنة دوليا، وتحترمها؛األعمال أن تدعم حمایة حقومشاریع ینبغي على  -١
 .أن تتيقن من عدم ضلوعها في ممارسات تسيء لحقوق اإلنسان -٢

 العملمعايير 
 ؛ة الجماعيمفاوضة بالحق في الي واالعتراف الفعلنقابيةحریة الال األعمال أن تتمسك بالحق في  مشاریعینبغي على -٣
 ؛لزاميالجبري أو اإلالقضاء على جميع أشكال العمل  -٤
 القضاء الفعلي على عمل األطفال؛ -٥
 .االستخدام والمهنةفي القضاء على التمييز  -٦

 البيئة
  األعمال أن تدعم تبني نهج تحوطي تجاه التحدیات البيئية؛ مشاریعینبغي على -٧
  التحلي بروح المسؤولية تجاه البيئة؛ تشجيعأن تتخذ مبادرات ل -٨
 .وجيات مراعية للبيئة وعلى نشر هذه التكنولوجياتتشجع على استحداث تكنولأن  -٩

 مكافحة الفساد
 .األعمال العمل على مكافحة الفساد في جميع أشكاله، بما في ذلك االبتزاز والرشوةمشاریع ینبغي على  -١٠

 .(http://www.unglobalcompact.org) االتفاق العالمي : المصدر

لسلوك فيما یتعلق بمواطنة الشرآات، یصعب على المنشآت في  المبادرات ومدونات قواعد الوفرةونظرا  .٢١٠
آثير من األحيان أن تولي األولویة لنهج المسؤولية االجتماعية للشرآات، وآثيرا ما تضطر إلى اختيار نهج 

الهدف األخير لسياسة "بيد أن . انتقائي یرآز مثال على األنشطة الخيریة أو ظروف العمل في سلسلة اإلمداد

                  
ة        36 سؤولية االجتماعي ن الم ل، ولك ى األق شرآات عل ات ال ى آبری سية، أو عل ددة الجن شرآات متع ى ال ر عل ام أآث صب االهتم    ین

طة    صغيرة والمتوس شآت ال ى المن ه عل در ذات ق بالق ا تنطب شرآات ومواطنته ال،  . لل يبل المث ى س ر عل  انظ
P. Raynard and M. Forstater:     ة    : للشرآاتالمسؤولية االجتماعية دان النامي  اآلثار بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البل

 ؛ )٢٠٠٢فيينا، اليونيدو، (
UNIDO: Survey of small and medium enterprises in the Global Compact (Vienna, UNIDO, 2004); D. Grayson: 
Inspiration – Successfully engaging Europe’s smaller businesses in environmental and social issues 
(Copenhagen, Copenhagen Centre, 2003); and L. Princic: Engaging small business in corporate social 
responsibility, Canadian Business for Social Responsibility, Oct. 2003. 

 ./http://www.ilo.org/public/english/employment/multi  :   متاح على 37
    انظر مثال، أنشطة رابطة المستهلكين في النمسا ذات الصلة بالمسؤولية االجتماعية للشرآات  38

)http://www.konsument.at/konsument/default.asp(واتحاد المنشآت السویدیة ؛  
(http://www. svensktnaringsliv.se/english); 

 واالتحاد الفرنسي الدیمقراطي للعمل في فرنسا 
(http://www.cfdt.fr/actualite/economie/developpement_durable/developpement_durable_0005.htm). 
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لية االجتماعية للشرآات هو وضع حلول ابتكاریة وحيویة اقتصادیا وتحوطية داخل عمليات تجاریة المسؤو
 شمولي نهج إتباع، وهو ما یفضي إلى ميزات ٣٩ "أساسية من أجل تحسين حمایة البيئة وظروف العمل

جتماعية للشرآات  آيف یمكن للشرآات أن تخطط استراتيجية شاملة للمسؤولية اال٢-٧ جدولویبّين ال. ومتكامل
في عملياتها التجاریة، والترآيز على وظائف أساسية للمسؤولية االجتماعية للشرآات مثل الحمایة العملية للبيئة؛ 

 سلسلة اإلمداد؛ والمنتوج المتكامل على طولين؛ وتناول حمایة البيئة وظروف العمل ستخدمومراعاة مصالح الم
یمكن للشرآات أن تقيم ما هو ضروري وما هو متوقع ومرغوب فيه ثم و. أو سياسة الخدمات؛ وحمایة المستهلك

وسيحّسن ذلك من آفاق وضع نهج استراتيجي . تضع بعدئذ استراتيجية إلدراج إجراءات في جميع عملياتها
تجنب یحترم الطابع الطوعي للمسؤولية االجتماعية للشرآات ولكنه ی نهجأي : للمسؤولية االجتماعية للشرآات

 بما في ذلك - نهج تعسفي وال هدف له عن طریق إدماج إجراءات اجتماعية وبيئية في نظام إداري منتظماتباع 
 . استغالل ویتم تجنب المخاطرحسن لكي یتم استغالل الفرص أ٤٠من خالل الحوار االجتماعي

  األولويات في المسؤولية االجتماعية للشرآاتتحديداإلجراءات و  :٢-٧ الجدول

 تراتيجيةالرؤية واالس

 أسئلة توجيهية
 اإلجراءات الواجب أن تتخذها الشرآة التباع معایير قانونية ذات صلة مثل القانون الدولي لحقوق اإلنسان، - ضروريما هو 

اتها التزامب للوفاءومعایير العمل الدولية، والقوانين واللوائح الوطنية، بما في ذلك في الحاالت التي ال تكون فيها الحكومة مستعدة 
 .أو ال تكون قادرة على ذلك

 أن تتخذها الشرآة لكي تستجيب لتوقعات أصحاب المصالح ذوي الصلة وتقبل بمسؤولياتها التي ینبغي اإلجراءات - ُمتوّقعما هو 
 .التي یمكن أن تختلف باختالف قطاع األعمالوالمشترآة، 

ثبت فيها زعامتها الحقيقية، وقد یتضمن ذلك إقامة شراآات مع ألعمال أن ُت لمشاریع ا اإلجراءات التي یمكن- مرغوب فيهما هو 
 .أصحاب مصالح آخرین وتقدیم تبرعات خيریة والتبرع بالخبرة، وهلم جرا

↓ 
االتصال بأصحاب المصالح في 

 الداخل والخارج
  التدبير واإلدارةنظم 

↓ 
إدارة المجاالت االجتماعية من إجراءات المسؤولية  إدارة البيئة

 جتماعية للشرآاتاال

 المستخدمينمصالح  حمایة البيئة عمليًا

 ظروف العمل وحقوق اإلنسان في سلسلة اإلمداد حمایة البيئة في سلسلة اإلمداد

مجاالت نشاط المسؤولية 
االجتماعية للشرآات في 

 العمليات التجارية المرآزية

 الزبونحمایة المستهلك ومصالح  مسؤولية المنتوج البيئية ↓

مجاالت نشاط المسؤولية 
االجتماعية للشرآات خارج 

 العمليات التجارية المرآزية

المشارآة في تصميم اإلطار 
، )بما في ذلك الضغط(التنظيمي 

 لمحاربة الرشوة والفساد

بما في ذلك تقدیم المحلي  المجتمع إزاءااللتزام 
ن ستخدميالمریر تبرعات خيریة، والرعایة وتح

 .ية وهلم جرًاللقيام بأعمال تطوع

 اقتبس من االتفاق العالمي لألمم المتحدة  : المصدر
United Nations Global Compact/UNHCHR/Business Leaders Initiative on Human Rights: A guide for integrating human rights into 
business management; and German Federal Government: Corporate social responsibility – An introduction from the environmental 
perspective, op. cit. 

                  
 :   الحكومة االتحادیة األلمانية 39

Corporate social responsibility – An introduction from the environmental perspective, op. cit., p. 8. 
 :    أنظر 40

J. Baker: Freedom of association and CSR, remarks of Jim Baker, ICFTU, to OECD Conference on Corporate 
Social Responsibility, 19 June 2001. 
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الدور الذي تستطيع المنشآت أن تضطلع به في تحسين اإلدارة 
 وحقوق اإلنسان والتخفيف من حدة الفقر

ت، الكبيرة منشآال العدید منتحدیات أمام لل األآثر إثارةمن بين جوانب المسؤولية االجتماعية للشرآات  .٢١١
أیًا آان شكلها، تعود بالضرر  ،ظاهرةال ذه وه. إلى الفسادالمفضية مسألة سوء اإلدارة هناكمنها والصغيرة، 

 االستثمارات وتشجيع نمو المنشآت في أمام اجتذاب بوجه خاص مثارًا للمشاآل معظم البلدان ولكنها ُتعتبر على
ة في القطاعين العام والخاص على حد سواء ألنه یحتوي على والفساد مشكلة قائم. ٤١ البلدان المنخفضة الدخل

مثال المسؤولون عن (وعناصر العرض ) مثال المسؤولون العموميون المستعدون لقبول الرشوة(عناصر الطلب 
والفساد موضوع حساس سياسيا ومعقد ألسباب ). األعمال التجاریة في القطاع الخاص المستعدون لدفع الرشوة

ف تعاریف الفساد، وما ُیعتبر فسادا في بعض المجتمعات قد تنظر إليه مجتمعات أخرى على أنه وتختل. واضحة
سلوك مقبول اجتماعيا، مثل المواقف تجاه تقدیم الهدایا، واستخدام معلومات سریة لتحقيق مكاسب شخصية، 

بعض األحيان طابع وقد ُیضفى على الفساد في .  تنازع المصالحالمفاهيم بشأنوبعض أشكال المحسوبية، و
المجتمع وال آل جوانب  موجود وراسخ في و لمجرد أنه أو معوقة أةؤآف غير لوائحالشرعية آوسيلة لتفادي 

 وألنها تذليل الصعوباتوتشيع بعض أشكال الفساد، آالرشوة مثال، فقط ألنها ُتسرع في . یمكن، بالتالي، تفادیه
 .لقد تكون فعالة في الحصول على العقود واألعما

وآثيرا ما تشير استقصاءات آراء قطاع .  وغير التنافسيةكفؤةولكن الفساد یغذي النظم االقتصادیة غير ال .٢١٢
 األعمال ألنه یردع االستثمار ویحدث تكاليف إضافية ویخلق أمام مزاولةاألعمال إلى الفساد آحاجز أساسي 

 األعمال أن یخلق بيئة أفضل لألعمال في مشاریعومن شأن القضاء على الفساد . حواجز ومنافسة غير منصفة
وثمة عدة تدابير یمكن اتخاذها . األعمالویفتح في نهایة المطاف األسواق، ویخلق المزید من الثروات وفرص 

شرآات وتحسين معایير المحاسبة سليمة لل إدارة رساء عن طریق إ مثًالللتقليل من الفساد إلى الحد األدنى،
وانين مكافحة الرشوة وتبسيط األطر القانونية والتنظيمية وخفض الحواجز التي  وقاستحداث مدونات السلوكو

  وتسييرها وما إلى ذلكالمنظمةعمال األتعوق الشروع في 
بيد أن اإلصالح عملية صعبة التحقيق في الكثير . ٤٢

ة والمصالح  من لهم السلطشعرمن األحيان، ال سيما في المجتمعات التي یبدو الفساد متأصال فيها، وحيث ی
لفساد ل والتصدي. بالتهدید وحيث یكون من الصعب الحصول على التزام سياسي جدي إلحداث التغييرالمكتسبة 

 وضع العقوبات المناسبة إلثباطمجازاة الممارسات الجيدة والشفافية ولیقتضي آذلك خلق حوافز مناسبة وإنفاذها 
 .٤٣ األعمالالسلوك والممارسات التي تهدد السلوك األخالقي في 

 ٣-٧اإلطار 
  الوفرةمفارقة

یمكن استخدام عائدات الموارد الطبيعية للمساعدة على ترویج التنمية السلمية والمستدامة، بدل اعتبارها، آما هو 
وانتشار انتهاك حقوق اإلنسان وتدمير البيئة .  من األحيان، قوة دافعة للنزاع واالختالس الحكومي جدًاالحال في آثير

 وعدم االستقرار االقتصادي، وهي جزء من مشهد النزاع العصري الحالي، مسائل ترتبط بشكل معقد في حاالت والفقر
  مثل النفط والماس واألخشاب- وقد أبرزت الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية. عدة باستخراج الموارد الطبيعية

ادي الذي أسفرت عنه النزاعات، تغطية لالختالس العام  السياسي واالقتصضطراب مشكلة آبيرة جدا، قّدم فيها اال-
 عزز الموارد الطبيعية التي ینبغي أن تأما. لألصول الحكومية من طرف المحاربين وحلفائهم السياسيين واالقتصادیين

وء بعدم آفایتها وسفهي تتسم  الفقر، استئصالونمو المنشآت المستدامة، التي تساعد بدورها في المنصفة لتنمية ا
 .إدارتها

وما انفكت زیادة العائدات من استخراج الموارد تسير جنبا إلى جنب على العموم مع انخفاض مؤشرات التنمية 
 التحليالت التي أجریت حدیثا وجود عالقة إحصائية واضحة بين الدول التي تعتمد على صناعات بّينوت. البشریة

 مفارقة"وتشير .  متصلة بالفقر والصراعات األهلية، للمساءلة غير القابلةيةاستخراجية أولية والمؤسسات الحكوم
هذه، على سبيل المثال، إلى أن من المرجح أن تعاني الدول التي تعتمد على صادرات الموارد األولية من " الوفرة

 . عشرین ضعفاا یفوقالبلدان التي ال تعتمد على هذه الصادرات بممعاناة الحروب األهلية أآثر من 

                  
ساد         ؤشر ا    یبين م     41 شأن مالحظات الف ستویات         ) ٢٠٠٥(لمنظمة الدولية للشفافية ب دخل وم ستویات ال ين م دا ب وي ج رابط ق وجود ت

 .http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi -الفساد الملحوظة 
 :    أنظر 42

CIPE: Combating corruption – Private sector perspectives and solutions, Economic Reform Issues Paper 
No. 0409 (Washington, DC, Center for International Private Enterprise, 2004); 

 http://www.cipe.org: ولإلطالع على مجموعة سياسية بشأن مكافحة الفساد، أنظر
 التقليدیة، وهو مثال شائع ُیستخدم في نظریة اللعبة لتوضيح      آثيرا ما تشبه اإلجراءات الرامية إلى مكافحة الفساد معضلة السجناء             43

 .احتمال تحقيق نتائج شبه مثلى نظرا للحوافز المتنازعة في ظل ظروف من المعلومات المتباینة
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وقت الحالي، یمكن الحصول على الموارد الطبيعية واالتجار بها دون اإلشارة إلى صلتها بانعدام وفي ال
وقد ظلت . عن اتخاذ موقف من ذلكعاجزة أو متمنعة  األعمال الدولية كون مشاریع ما توآثيرًا. االستقرار والصراع

 األعمالة الحاآمة لتجنب إیذاء مصالح نخبالالقيادة السياسية غائبة آذلك ألن الحكومات الشمالية سعت إلى تهدئة 
 إزاء متضافرورغم عدم وجود حل وحيد لهذه المشاآل، فمن الواضح أن الضرورة تدعو إلى نهج دولي . الوطنية

 إجراء حوار ویستدعي األمر. الطریقة التي تصل بها الشرآات إلى استخراج الموارد الطبيعية وتدیرها في العالم قاطبة
 یقع علىو. ة إلى تناول مسائل مثل الصلة القائمة بين استغالل الموارد الطبيعية واستغالل حقوق اإلنسانعالمي ودعو

االضطالع المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية، على  العمل، وآذلك ألصحابلعمال والتمثيلية لمنظمات ال
 عقوبات واستخدام عّدة تتضمن جملة أمور، منها وبإمكانها أن تساعد على وضع. دور حيوي ینبغي في هذا الحوارب

 ولوائح آشف مناسبة وسجالت مصالح، وآذلك سلسلة من اإلجراءات القانونية مسؤولياتسلسلة الرصد ذآية و
 . في قطاع الموارددةدیالس ومعاقبتهم وإرساء سيادة القانون واإلدارة مسيئي التصرفاالستراتيجية للتعّرف على 

أصبح یتضح فيه أآثر فأآثر بأن الدول المتصفة بالخلل یمكن أن تصبح مأوى لإلرهابيين وفي الوقت الذي 
هذه المشاآل ل للتصديولغسل األموال، فإن هذا النهج هو خطوة أولى وهامة آان یبغي اتخاذها منذ زمن طویل 

 .ها نمواالعالمية، وآذلك تعزیز اإلدارة ومكافحة الفقر في العدید من أفقر بلدان العالم وأقل
 .http://www.business-humanrights.org و؛  http://www.globalwitness.org  :المصدر

، بما في ذلك مزاولة األعماللفساد، وال سيما أثر الفساد في ل التصدي إلى الهادفةثمة عدد من المبادرات  .٢١٣
، واتفاق األمم المتحدة ٢٠٠٣في عام ، التي اعتمدتها الجمعية العامة ٤٤ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

 وقد اتخذ البنك الدولي على امتداد .٢٠٠٤ بشأن مكافحة الفساد في عام المبدأ العاشرالعالمي، الذي أضاف 
وثمة . ٤٥  بشأن الفساد عن طریق تعزیز التزامه باإلدارة ومكافحة الفساداستباقيًا السنوات العشر األخيرة، موقفًا

لمكافحة الرشوة، نشرتها منظمة الشفافية الدولية والمنظمة الدولية مشاریع األعمال دئ آذلك مجموعة من مبا
ساسيين، بما في ذلك رابطات األعمال والمجتمع المدني األمصالح الللمساءلة االجتماعية بالتعاون مع أصحاب 

اءات رقابة داخلية لشرآات لدى وضع إجرلتستخدمها اونقابات العمال، وتشّكل هذه المجموعة أداة عملية 
، ثمة مجموعة واسعة من العمليات الوطنية لمكافحة الفساد القاعدةوباإلضافة إلى هذه األدوات واسعة . ٤٦ جيدة

ومن .  األعمال في ظروف عمل متكافئةمزاولةوالمبادرات الخاصة بكل صناعة أو قطاع والتي تستهدف تسهيل 
مبادرة مشترآة بين الحكومة وصناعة الماس الدولية والمجتمع ، وهي ٤٧ األمثلة على ذلك، ثمة عملية آيمبرلي

 أي الماس الذي تستخدمه حرآات المتمردین لتمویل الحروب على -النزاعات المدني لوقف تدفق ماس 
وعلى نفس المنوال، جمعت . ٤٨  في المائة من اإلنتاج العالمي للماس الخام٩٩ والذي ُیمثل - ةيالحكومات الشرع

 وبينبلدان وشرآات النفط والغاز والتعدین بين ) ٤-٧اإلطار (افية في الصناعات االستخراجية مبادرة الشف
انشر ما "من خالل مبادئ  -المجتمع المدني لخلق شفافية أآبر حول تدفق األموال من الشرآات إلى الحكومات 

، تقوم قلة منها في الوقت  بلدًا٢٠ع عليها أآثر من ، وّق٢٠٠٢ ومنذ استهالل المبادرة في عام - ٤٩ "تدفعه
معایير ومبادئ مبادرة الشفافية في الصناعات ل وفقًا، بإعداد تقاریر منتظمة نيجيریا والحالي، ومنها أذربيجان

 .االستخراجية

                  
44    http://www.unodc.org/unodc/crime_convention_corruption.html. 
ل السنوات العشر الماضية أولي اهتمام أآبر بالتصدي لمسائل اإلدارة والفساد في     لم یكن الوضع على هذا النحو دائما، ولكن خال       45

انظر على سبيل المثال منشور البنك      . عمليات اإلقراض التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي وفي إسدائها المشورة في مجال السياسات             
دولي  دولي   /ال د ال ة   Strengthening Bank Group engagement on governance and anti-corruption: صندوق النق ة التنمي ، لجن

اع          DC2006-0017،  ٢٠٠٦سبتمبر  /  أیلول ٨المشترآة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،         شة خالل االجتم ، ورقة أعّدت للمناق
 .٢٠٠٦سبتمبر / أیلول١٨-١٧السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في سنغافورة، 

46    http://www.transparency.org/global_priorities/private_sector/business_principles. 
47    http://www.kimberleyprocess.com:8080/site/. 
 :    لإلطالع على نقد یرآز على فعالية عملية آيمبرلي، أنظر 48

Killing Kimberley? Conflict diamonds and paper tigers, Occasional Paper No. 15 by Partnership Africa Canada, 
Ontario, Nov. 2006 (http://www.pacweb.org). 

49    http://www.publishwhatyoupay.org. 
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 ٤-٧اإلطار 
 مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية

م عائدات الصناعات االستخراجية في التنمية ترمي مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية إلى آفالة أن تسه
 المبادئ والمعایير التي تنص على  مجموعة من على في صميمهاوتقوم المبادرة. المستدامة والتخفيف من حدة الفقر

 . المذآورةآيفية تنفيذ المبادرة

 المعايير
تي تقوم بها الشرآات للحكومات القيام بانتظام بنشر جميع المدفوعات المادیة من النفط والغاز والتعدین ال 

، ")العائدات("، وجميع العائدات المادیة التي تتلقاها الحكومات من شرآات النفط والغاز والتعدین ")المدفوعات("
 . ویسهل اإلطالع عليهعلى جمهور عریض على نحو شامل ومفهوم

قة ومستقلة تطبق المعایير الدولية  ال توجد مراجعات آهذه، تخضع المدفوعات والعائدات لمراجعة موثوحيثما 
 .لمراجعة الحسابات

یقوم مدیر موثوق ومستقل بمطابقة المدفوعات والعائدات، وُیطبق المعایير الدولية لمراجعة الحسابات، وُینشر  
 .رأي المدیر فيما یتعلق بتلك المطابقة، بما في ذلك التباینات، إذا ما تم تحدید أي منها

 .ج ليشمل جميع الشرآات، بما في ذلك المنشآت التي تملكها الدولةُیوسَّع هذا النه 
 .ینخرط المجتمع المدني بنشاط آمشارك في تصميم هذه العملية ورصدها وتقييمها ویسهم في الجدل العام 
تقوم الحكومة المضيفة بوضع خطة عمل عامة ومستدامة ماليا، بمساعدة من المؤسسات المالية الدولية، حيثما  

، ووضع جدول زمني للتنفيذ وتقييم القيود المحتملة القابلة للقياساستدعى األمر ذلك، بما في ذلك األهداف 
 .المفروضة على القدرات

 ./http://www.eitransparency.org   :المصدر

 وال یمكن تحقيق مجتمع. الجيلين الحاضر واآلتياحتياجات وتتعلق التنمية المستدامة باالستجابة إلى  .٢١٤
وبالمثل، تستفيد المنشآت المستدامة من . مستقر ومستدام عندما تكون هناك مستویات مرتفعة من الفقر المدقع

ما من شك في أن هذا و. ية بين التنمية الدولية والمنشآتتكافلالعمل في مجتمعات مستقرة وآمنة، لذلك ثمة عالقة 
وثمة العدید من المنشورات توثق جيدا .  لألعمالمفيدةية  للتنمية، والتنممفيدةفاألعمال : الطرفينیقوي تضافر ال

 سلسلة من یضع، الذي ٥٠ هذه العالقة، بما في ذلك تقریر لجنة األمم المتحدة المعنية بالقطاع الخاص والتنمية
األعمال، واإلجراءات في المجال الخاص لحشد القدرات لمزاولة اإلجراءات في المجال العام لخلق بيئة مالئمة 

وتتوافق الكثير من اآلراء .  واالبتكارةآا العام والخاص المرآزة على الشرينلموارد، واإلجراءات في المجالوا
اليوم على أن للقطاع الخاص دورا حيویا، بل ضروریا في الواقع، في المساعدة على تحقيق األهداف اإلنمائية 

 وصوًال إلىسي للعمالة لغالبية فقراء العالم، الصغر التي تقّدم المصدر األسابالغة ، من المنشآت ٥١ لأللفية
آبریات الشرآات التي ال ُتسهم فقط من خالل المسؤولية االجتماعية للشرآات، القائمة على االمتثال وإدارة 

.  التنافسيةةقدر االبتكار وخلق القيم والالمتمثل في واألعمال الخيریة، وإنما أیضا بوصفها محّرآا للنمو المخاطر
األعمال مشاریع المنظمات اإلنمائية الثنائية ومتعددة األطراف هي اليوم داعية قویة إلقامة شراآة مع ومعظم 

ليس فقط آتكملة للنهج التقليدیة للتنمية، وإنما آضرورة لمواجهة التحدیات المترابطة العدیدة المتصلة بااللتزام 
في تحدید فرص العمل بصورة خاصة ة تنشط وما انفكت األمم المتحد. ٥٢ لتخفيف من حدة الفقرباالعالمي 

إصالح األمم المتحدة، وقد الحظت أربعة  عملية باالشتراك مع القطاع الخاص، بما في ذلك آوسيلة لتسهيل
 ؛ وتنسيقهاات تقاسم الموارد والخبر؛وضع القواعد والمعایيرالتوعية؛ : وظائف للشراآات هيأربع أنواع أو 

 .٥٣ تسخير األسواق للتنمية

                  
راء، مرجع سابق             -إطالق العنان لروح تنظيم المشاریع      :    برنامج األمم المتحدة اإلنمائي       50 ا الفق ي ینظمه شاریع الت شأ  . إنجاح الم  أن

ة   آوفي أنان،   األمين العام،    ام لم          اللجن دیر الع ين أعضائها الم دولي، خوان سومافيا        كتب وضّمت ب سألتين      .  العمل ال ة م وتناولت اللجن
شاریع إطالق العنان إلمكانات القطاع الخاص وروح تنظيم        آيف یمكن : أساسيتين هما  ة، وآيف یمكن أن ینخرط       الم دان النامي  في البل

 .ا التحديالقطاع الخاص القائم لالستجابة لهذ
 :    أنظر 51

J. Nelson and D. Prescott: Business and the Millennium Development Goals – A framework for action (New 
York, UNDP/IBLF, 2003). 

 :    أنظر 52
T. Fox and D. Prescott: Exploring the role of development cooperation agencies in corporate responsibility, 

 .٢٠٠٤مارس /  آذار٢٣-٢٢وثيقة تستند إلى مناقشات مؤتمر دولي للمانحين بنفس العنوان، عقد في ستوآهولم، 
 :    أنظر 53

J.M. Witte and W. Reinicke: Business unusual – Facilitating United Nations reform through partnerships (New 
York, United Nations Global Compact/Global Public Policy Institute, 2005). 
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 التخفيف من حدة الفقر، فإن ذلك ال یعني التصدي لمسألةرغم وجود مصلحة واضحة لألعمال في و .٢١٥
ومن العوائق الرئيسية النخراط القطاع الخاص . بالطبع أن جميع األعمال ستعترف بذلك وستتصرف وفقا لذلك

 والدخل، وبطریقة غير مالةالعر في مواجهة تحدیات الفقر، بطریقة مباشرة من خالل توليد بأآانخراطًا  منظمال
 بيئة األعمال، التي یتضح أنها ال تؤدي في بعض هناك في التقدم االجتماعي والبيئي، اإلسهاممباشرة من خالل 

ویمكن آذلك لبعض . البلدان النامية إلى استثمار ونمو منصف ومستدام للقطاع الخاص، على النحو الواجب
 اقتصادیة آبيرة والتي یمكنها أن تحّول ذلك إلى نفوذ سياسي آبير، أن األعمال، السيما تلك التي تتمتع بسلطة

 یمكن أن توفر  جدًاؤاتيةتمارس سلوآا أقل تشددا، على سبيل المثال، عن طریق استخالص حوافز ضریبية م
على لمنافسة، أو عن طریق القيام بعمليات على نحو یهدد حقوق العمال أو یخّلف تأثيرا سلبيا مناهضة ل ایامز

 األعمال  مشاریع أي التي ُیقصد منها باألساس، بهذا المفهوم- وعلى العموم، تقوم المنشآت. ٥٤ البيئة الطبيعية
موقف "لتحدي المتمثل في التخفيف من حدة الفقر، بدءا بالوقوف ا  إزاءج مختلفة باعتماد نُه-  الكبرىمنظمةال

 التأثيرات السلبية إنكار، عن طریق "اإلنكار والدفاع"فعال ، باإلضافة إلى التماس األرباح، ومرورا بأ"المتفرج
من خالل التبرعات واألعمال الخيریة، " التوبة والتكفير" مصلحتها التجاریة الضيقة، والقيام بأفعال نوالدفاع ع

ى عن طریق الترآيز على إدارة التأثيرات السلبية لعملياتها ومعالجتها، ووصوال إل" التخفيف من المخاطر"و
 .ةسييئالراألعمال  ممارسات علىالتخفيف من حدة الفقر هدف یتم فيه تعميم "  ابتكاريأعمالنموذج "خلق 
وآما أشير إلى ذلك سابقا، ثمة على األرجح مزایا آثيرة للمنشآت بالذات وآذلك للتخفيف من حدة الفقر،  .٢١٦

ءات في آل من المجاالت الواردة في في اتباع نهج متكامل تقوم المنشآت فيه بوضع استراتيجية التخاذ إجرا
ورغم أن الصابون . ٥٥ "لغسل اليد بالصابون"ومن األمثلة الجيدة على ذلك، إقامة شراآة عالمية . ١-٧الشكل 

بالصابون ليس دائما قاعدة متبعة، مما یؤدي إلى اإلصابة بانتظام متاح في معظم األماآن، فإن غسل األیادي 
 الجهاز التنفسي، وهما أآثر األمراض التي تودي بحياة األطفال في البلدان بأمراض مثل اإلسهال والتهاب

یشارك فيها البنك الدولي واليونيسيف والشرآات المنتجة و ،والشراآة العالمية هي استجابة لهذا التحدي. النامية
 مو لتصبح برنامجًاهذه المبادرة تنما فتئت ، ٢٠٠١، في عام "الصحة بين یدیك"ومنذ انطالق مبادرة . للصابون
 تلتقي فيه خبرة صناعة الصابون وموارد البنك الدولي واليونيسيف، مما یمكن جميع الشرآاء من عالميًا

 أفضل لمكافحة هم في وضعوالحكومات وشرآاؤها اإلنمائيون . اإلعراب عن مصالحهم الخاصة بكل منهم
أخرى عن عدیدة وثمة أمثلة . توسيع األسواقفرص لال بإیجاد القطاع الخاص قوماألمراض والفقر، في حين ی

 هذه المسألة في سياق تطبيق ٥-٧ ویوضح اإلطار .عامةالالحتياجات لتسخير قدرات القطاع الخاص لالستجابة 
حد األهداف اإلنمائية لأللفية المتمثل في تخفيض عدد أاألعمال األساسية للمساعدة على تحقيق آفاءات مشاریع 

 .٥٦ النصفعًا بمقدارناس المتضورین جوال

                  
 :    أنظر 54

S. Dhanarajan: “Managing ethical standards – when rhetoric meets reality”, in Development in Practice, 
Vol. 15, Nos. 3 and 4, June 2005, pp. 529–538. 

55    http://www.globalhandwashing.org. 
 : أنظر    56

WEF: Harnessing private sector capabilities to meet public needs – The potential of partnerships to advance 
progress on hunger, malaria and basic education (Geneva, WEF, 2006). 
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 مجاالت أثر المنشآت المستدامة وتأثيرها في التنمية الدولية :١-٧الشكل 
 

 

 

 ٥-٧اإلطار 
 ساسية األ األعمالالمنشآت المستدامة التي تنشئ مجتمعات مستدامة من خالل تطبيق آفاءات 

 عدد الناس المتضورين جوعًا بمقدار النصفلتخفيض 
 مليون طفل سنویا، ٦٫٥ویؤدي سوء التغذیة المزمن إلى وفاة .  مليون شخص٨٥٠ر من الجوع أآثر من ویتض

 تأثيرًا سلبيًا آبيرًا على خلفویناس لعشرات المالیين من العلى مدى الحياة المعرفية والصحية ویعطل القدرات 
 . في عدة بلدان فقيرةة الوطنية االقتصادیيةاإلنتاج

لفقر ویبني األسواق والهياآل األساسية ویدعم اإلنتاج ل صدىمتكامل یتویستدعي القضاء على الجوع اتباع نهج 
وللجهود التعاونية التي یبذلها القطاع الخاص . الزراعي والتغذیة ویرّآز على الصحة ویمّكن من النهوض بالمرأة

بيق آفاءات ة لتطيسرئيوتتضمن الفرص ال. للتقليل من الجوع إمكانات هائلة للمساعدة على مواجهة هذا التحدي
 : األساسية في الكفاح ضد الجوع ما یلياألعمال

 زيادة اإلنتاج الغذائي وتعزيز النظم السوقية في المناطق التي تعاني من الجوع -١
 .االستفادة من مصادر المنتجين الصغار، مثل المصنعين وتجار التجزئة في مجال األغذیة والمشروبات 
 .ها وتوزیعهاجهيزنتاج األغذیة والمنتجات الزراعية وت منشآت صغيرة ومتوسطة إلاستحداث 
وصول المزارعين إلى المنتجات والتكنولوجيات الجدیدة والموجودة، مثل المدخالت فرص توسيع  

 .الزراعية، واألغذیة والمشروبات، والشرآات الهندسية وشرآات الطاقة
مناطق المتضورة جوعًا، مثل خدمات توسيع نطاق الخدمات األساسية والهيكل األساسي لتشمل ال 

 . االتصاالت والمياه والطاقة والنقل وشرآات الخدمات المالية
اإلیدز، مثال شرآات النقل والتعدین  /بشریةالعمل على التقليل من انتشار فيروس نقص المناعة ال 

 .الشرآات الصيدليةووالشرآات الزراعية ووسائط اإلعالم 

 األطفالصغار األمهات ومن أجل ل منتجات معززة وتثقيف المستهلك، السيما تحسين التغذية من خال -٢
تجزئة البيع بالتعزیز المنتجات الغذائية والمشروبات عند أسفل الهرم، مثال شرآات الغذاء والمشروبات و 

 .والسلع االستهالآية، وشرآات التكنولوجيا اإلحيائية والبذور
التجزئة والغذاء والمشروبات واألعمال التجاریة ب  البيعهن، مثال شرآاتالنهوض بالنساء والفتيات وتثقيف 

 .القائمة على الزراعة وتكنولوجيا المعلومات وشرآات الخدمات المالية والشرآات اإلعالمية

 

أنشطة األعمال 
 األساسية

 
 الحوار السياسي
 والتوعية

 
 األعمال الخيریة 

مار االجتماعيواالستث

 المنشآت المستدامة
 مكان العمل 

 األسواق
 سالسل اإلمداد

 المجتمعات المحلية
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 تعزيز التزام الحكومات وقدرتها على مكافحة الجوع -٣
، عالقات العامة اإلعالم والوسائط ع، مثًالبناء دعم عام وسياسي لزیادة االستثمار في التوعية بالجو 

 .التجزئة والشرآات االستهالآيةالبيع بوشرآات 
إقامة شراآات مع الوآاالت الحكومية والمنظمات غير الحكومية لتعزیز قدرتها، مثال شرآات الخدمات  

 .المهنية والمالية، والشرآات القانونية وغيرها من الشرآات ذات المهارات التقنية
 : لمصدرا

WEF: Harnessing private sector capabilities to meet public needs – The potential of partnerships to advance 
progress on hunger, malaria and basic education, op. cit. 

ية المستدامة ألعمال في المساعدة على مواجهة التحدیات المتعددة للتنممشاریع اوالمساهمة األساسية ل .٢١٧
ویتضمن ذلك أنشطة األعمال . والعمالة المنتجة والعمل الالئق مسائل تعتمد على إقامة منشآت حيویة ونموها

األساسية، مثل إنتاج منتجات وخدمات آمنة وميسورة التكلفة، وتوليد الدخول واالستثمارات وخلق فرص عمل 
على  المنظمة ضغط الاتى المنشآت الفردیة ومجموع األعمال، وعلزاولة ذلك بيئة مؤاتية لمقتضيوی. الئق

ة تتسع لتتجاوز البيئة المؤاتية يعتوولكن هذه ال.  حيوي في هذا الصددتوعيةأن تضطلع بدور صعيد األعمال 
األعمال قادرة، بمفردها أو من خالل المنظمات التي تمثلها، أن تضيف قيمة آبيرة دوائر ف. مزاولة األعمالل

لتخفيف من حدة الفقر اة العامة ذات الصلة، بما في ذلك التخطيط الوطني الستراتيجية لحوارات السياس
والمنتدیات القائمة على المانحين والسياسة التجاریة والبيئية والحوارات العالمية بشأن مسائل مثل تغير المناخ 

لحوارات، بطبيعة الحال، لتأآيد وُتستخدم مثل هذه ا. والتنوع اإلحيائي وغسل األموال واألمن الوطني وهلم جرا
االستباقية باعتماد  المنشآت التقدمية ستقوموموازاة لذلك، . أهمية العمالة المنتجة والعمل الالئق آهدف عالمي

 لوضع مثال إیجابي عن تنمية القطاع الخاص تنمية في مجال األعمالممارسات ومعایير مسؤولة وتطبيق 
 ومدونات قواعد السلوك االجتماعية واألخالقية والبيئية التي  نوع الصكوكمستندًا إلى ذلك نوك وسي.مستدامة

 .تمت مناقشتها فيما سبق



 

 113 

 ٨الفصل 

 والخدمات المالية والماديةاألساسية الهياآل 
والخدمات األساسية الوصول إلى الهياآل سبل تحتاج المنشآت المستدامة بجميع أحجامها وأنواعها إلى  .٢١٨

المالية إلى اإلطار القانوني والتنظيمي للقطاع المالي وإلى المؤسسات األساسية شير الهياآل وت. المالية والمادیة
وتشير الخدمات المالية إلى مجموعة المنتجات أو . والنظم التي تمّكن وسطاء القطاع المالي من العمل بفعالية

 اتعودفمستثمارات في األسهم وخدمات ال والتأمين واإلیجارات واالاإلدخاراألدوات المالية، بما فيها االئتمان و
 والتحویالت المالية

حالة الهياآل األساسية المادیة، مثل الطرق والطاقة والمياه والموانئ ووسائل ول. ١
وتحتاج المنشآت .  حيوي لتحقيق رفاه الناس على العموم وآذلك لتمكين المنشآت من أن تنمودوراالتصاالت، 

 وثوقة من الماء والكهرباء والهاتف وخدمات التوزیع على سبيل المثال، آماالوصول إلى مصادر مسبل إلى 
 . األعمالتحتاج إلى مرافق وأماآن مناسبة لمزاولة

 جعل األسواق المالية تعمل على نحو أفضل

الوصول إلى الخدمات المالية، وُیمكن استخدام األدوات المالية لتعزیز سبل تحتاج المنشآت المستدامة إلى  .٢١٩
أولهما أن المناقشات تدور حول جعل األسواق المالية . وُیرآز هذا الجزء من ثم على شقين. شآت المستدامةالمن

وصول المنشآت الصغيرة سبل تعمل على نحو أفضل عن طریق جعلها أآثر شموال، مع الترآيز على تحسين 
ر المسؤول أخالقيا أو اجتماعيا ا أن المناقشات تدور حول جوانب االستثماموثانيه. والمتوسطة إلى االئتمان

وعندما تعمل األسواق . ٢  الخدمات المالية لدعم المنشآت المستدامةاستغاللوالوسائل التي یمكن من خاللها 
المالية جيدا فإنها تمنح المنشآت، بجميع أنواعها وأحجامها، القدرة على استغالل فرص االستثمار وإدارة 

وفيما یتعلق باالئتمان، تشير األدلة إلى أن تشغيل أسواق . تاجية والمنتجامخاطر، وزیادة النمو في اإلنتال
 تشير إلى أهمية األسواق المالية آذلك وثمة أدلة قویة. ٣ االئتمان بشكل أفضل یؤدي إلى خلق فرص عمل أآثر

 ها ـمالءمتمالية والصغر وغير ذلك من أنواع الخدمات البالغ التمویل  وأهمية ٤الشاملة في التخفيف من حدة الفقر

                  
فعلى . اثر جدًا المعامالت المالية المتصلة بالتحویالت الماليةالتحویالت المالية، وُیرّجح أن تتك   أدى تزاید الهجرة إلى زیادة تدفقات  1

 مليار ١٦٧سبيل المثال، تضاعفت تدفقات التحویالت المالية المسجلة إلى البلدان النامية خالل السنوات الخمس األخيرة، وُقّدرت بمبلغ 
ر     (لمتجهة إلى تلك البلدان      مليار دوالر من التحویالت المالية العالمية ا       ٢٣٣دوالر أمریكي مما مجموعه      دفقات غي ومن شأن إدراج الت

 : انظر البنك الدولي).  في المائة١٠٠آبيرة، وقد تصل هذه النسبة إلى الرسمية أن یرفع بطبيعة الحال هذه األرقام بنسبة 
Global development finance 2006 (Washington,DC, World Bank, 2006). 

ر   -الذي یشمل الهياآل األساسية والخدمات  -   یعد القطاع المالي        2 ذا التقری  مجاال واسعا للغایة، وینبغي تحدید المناقشات في سياق ه
سلع                     . لتسهيل تناوله وفهمه   سندات وال وال لالتجار في األسهم وال ا ألسواق رؤوس األم ة، وم صغر، من ناحي ورغم ما للتمویل بالغ ال

 .قة وطيدة بمناقشة حول المنشآت المستدامة، فإن التقریر ال یتناولها بتفصيل آبيراألساسية وهلم جرا من ناحية أخرى من عال
 :    أنظر 3

D. Acemoglu: “Credit market imperfections and persistent unemployment”, in European Economic Review, 
Vol. 45, issue 4–6, May 2001, pp. 665–79. 

 :    أنظر 4
E. Kempson: Policy level response to financial exclusion in developed economies – Lessons for developing 
countries, report by the Personal Finance Research Centre, University of Bristol, United Kingdom, Mar. 2004. 
See also http://www.firstinitiative.org/ and http://www.cgap.org. 
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فهم وتحسين اضعاست ویواجه الفقراء من الناس حواجز مباشرة تعوق قدرتهم على التخفيف من .٥ لعمل الالئقل
 افتقارهم إلى سبل جراء ،دخولهم ودفع ما عليهم للحصول على الرعایة الصحية وما إلى ذلك من الخدمات

 .الوصول إلى الخدمات المالية
ویوجد في عدة بلدان، ال سيما . للنظام المالي أداة لتسهيل نمو القطاع الخاص ونشاطهویقدم األداء الجيد  .٢٢٠

 تكون على وجه الخصوص غير فعالة أو  األداءفي العالم النامي، قطاعات مالية محلية غير متطورة أو ردیئة
فاقات السوق وتدعو الضرورة إلى إدخال إصالحات حافلة بالتحدیات نظرا إلخ. شاملةغير منصفة أو غير 

ویشدد عدد . وعن المشاآل المتصلة باالقتصاد السياسي) ٢الفصل (عن تباین المعلومات إلى حٍد آبير الناجمة 
من بين التي تعترض بيئة برز األهمية النسبية للقيود المالية یمن الدراسات على أهمية مثل هذه اإلصالحات آما 

فعلى سبيل المثال، واستنادا إلى بيانات دراسات استقصائية . الحواجز التي ُتبلغ عنها الشرآاتاألعمال و
للمنشآت المتوسطة والصغيرة ولكبریات الشرآات، خلصت إحدى الدراسات إلى أن الحواجز المتصلة بالتمویل 

في معدل نمو الشرآات، حيث یعتبر التمویل  تأثيرًا مباشرًا ثاراآلوالجریمة واالستقرار السياسي ُتخّلف أآثر 
، وُیرّجح أن یكون األعمال، والذي یستدعي إیالءه األولویة لتتابع إصالحات سياسة بيئة "قوة"غير األآثر المت

الحفاظ على االستقرار السياسي، والسيطرة على الجریمة وإجراء إصالحات في القطاع المالي للتخفيف من 
 .٦نمو، هي األساليب األشد فعالية لتحقيق مستوى ثابت من الالقيود المالية

معلومات غير دقيقة عما سيفعله المستفيدون من القرض بالتمویل ) االئتمان(ویتلقى مقدمو القروض  .٢٢١
بالنسبة  لعوامل تقلل إلى الحد األدنى من المخاطر  وفقًااألموالالمقّدم لهم، مما یعني أن الُمقرضين ُیخصصون 

ومن الناحية العملية، یعني ذلك ). ى سبيل المثالباستخدام ضمانات إضافية أو فرض أسعار فائدة عالية عل (إليهم
قد ال تحصل ) مثل الفقراء أو المنشآت الصغيرة(أنه سيجري توزیع االئتمان بنظام الحصص وأن بعض الفئات 

ونتيجة لمثل هذه اإلخفاقات في السوق، إلى حد ما، تواجه األسواق المالية آذلك مشاآل ترتبط . على القروض
عات القویة، بما في وجمملالمكتسبة لمصالح ال بغير وجه حق بسياسات اإلقراضي حيث تتأثر باالقتصاد السياس

، حيث توّجه التابعة للحكومة أو الخاضعة لتوجيههاویعتبر سجل القطاعات المالية . ذلك رجال السياسة
يد المنافسة في  وتستخدم ضمانات القروض وغيرها من السياسات لتقيمفضلةعات وجممالحكومات االئتمان إلى 

مثل وضع حد غير معقول على سعر الفائدة أو فرض قيود دخول صارمة على المصارف (القطاع المالي 
ویسفر ذلك عن إجراء إصالحات، مثل تحدید أسعار الفائدة في األسواق، وفتح . ٧  سجال متفاوتًا،)األجنبية

المجموعات ية الشاملة واالبتكاریة لفائدة أسواق رؤوس األموال وإنشاء مزید من المؤسسات والخدمات المال
 لصغربالغ االتمویل في  النمو الفائق یالحظ في بلدان عدة، وزًا وبرًاحاالمبادرات نجأآثر ومن بين . المحرومة

وقد تحقق قليل من التقدم، على العموم، في فتح األسواق المالية لالستجابة ). ٢ والفصل ١-٨انظر اإلطار (
 .٩"الوسط المفقود"وهو ما ُتطلق عليه بعض البلدان : ٨آت الصغيرة والمتوسطةالحتياجات المنش

 

                  
التمویل : مكتب العمل الدولي لالطالع على مناقشة مستفيضة عن أهمية التمویل بالغ الصغر ومالءمته للعمل الالئق انظر وثيقة    5

 /، تشرین الثاني٢٨٥، لجنة العمالة والسياسة االجتماعية، مجلس اإلدارة، الدورة بالغ الصغر من أجل خلق العمالة وتنمية المنشآت
 التمویل بالغ الصغر من أجل العمل -بيان سياسة منظمة العمل الدولية : ؛ ووثيقة مكتب العمل الدوليGB.285/ESP/3، ٢٠٠٢بر نوفم

انظر أیضا . GB.294/ESP/3، ٢٠٠٥نوفمبر / ، تشرین الثاني٢٩٤الالئق، لجنة العمالة والسياسة االجتماعية، مجلس اإلدارة، الدورة 
 www.ilo.org/public/english/employment/finance/index.htm : التابع للمنظمة على العنوان اإللكترونيموقع التمویل االجتماعي 

 الصغر والتأمينات بالغي ذلك التمویل فللحصول على مزید من التفاصيل بشأن عدد من المسائل المشار إليها في هذا الفصل، بما 
 إدارة المعارف التي یقوم واإلیجارات والتحویالت المالية وصنادیق الضمان والحقوق الضمانية وحقوق الملكية وغير ذلك من جوانب
 .لتوزیعيةبها برنامج التمویل االجتماعي، من قبيل الجوانب المتعلقة بفعالية إصالح القطاع المالي في أفریقيا وآثاره ا

 :    أنظر 6
M. Ayyagari et al.: How important are financing constraints? – The role of finance in the business environment, 
World Bank Policy Research Working Paper 3820, Jan. 2006. 

 :    أنظر 7
F. Mishkin: Prudential regulation and supervision – What works and what doesn’t (Chicago, University of 
Chicago Press, 2001); C. Gonzalez-Vega and D.H. Graham: State-owned agricultural development banks – 
Lessons and opportunities for microfinance, Occasional Paper 2245, Ohio State University, Department of 
Agricultural Economics, Columbus, Ohio, June 1995; and J. Ledgerwood: Microfinance handbook (Washington, 
DC, World Bank, 1999). 

 :   أنظر 8
T. Beck and A. Demirguc-Kunt: “Small and medium-sized enterprises: Access to finance as a growth constraint”, 
in Journal of Banking and Finance, Vol. 30, issue 11, Nov. 2006,       

 .ومقاالت أخرى في هذا العدد
ى أن                 " الوسط المفقود "   یشير تعبير       9 إلى المنشآت التي فاتتها فرص الحصول على االئتمان نظرا لحجمها، وتشير من ناحية أعم، إل

رى وآ           صادات آب ا اقت ز بكونه ى مجموعة صغيرة من                       بعض االقتصادات تتمي صغر وإل ة ال شآت بالغ ة للمن ر منظم ا تكون غي را م ثي
صغيرة والمتوسطة   (ویشار من ثم إلى العدد الصغير نسبيا من المنشآت الموجودة في الوسط     . آبریات المنشآت  شآت ال ا   ) المن ى أنه عل

 ".الوسط المفقود"
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 ١-٨اإلطار 
  الصغر من أجل السالمبالغ التمويل -جائزة نوبل 

خوان سومافيا، الكلمة التالية السيد  ألقى المدیر العام لمكتب العمل الدولي، -) أخبار مكتب العمل الدولي(جنيف (
 :محمد یونس ومصرف غرامينلسيد  ل٢٠٠٦بل للسالم لعام بمناسبة منح جائزة نو

من مالیين النساء والرجال الذین یعملون بجهد  -قضى البروفيسور محمد یونس فترة من حياته یقّدم االئتمانات لمن یستحّقها 
 .جهيد من أجل إیجاد فرص وعمل الئق

حق هو ، وبأن الحصول على االئتمان راء العاملينالفقولطالما أقر، ومعه مصرف غرامين، بروح تنظيم المشاریع لدى 
 .خالص من الفقرحقًا للوما انفكا یوضحان بأن الفقير یستطيع، وبين یدیه قدر صغير من رأس المال، أن یعمل . أساسي
بامتالآهم أسهما في مصرف غرامين، قدرة األشخاص على مواطنين اقتصادیين  مالیين األشخاص، الذین أصبحوا یبّينو

 .سين حياتهم من خالل التنظيمتح
 الصغر على الصعيد بالغحرآة التمویل ب لالرتقاءلبروفيسور یونس هو آذلك نداء الذي قام به اواالعتراف بالعمل الرائد 

 الفقر من خالل العمل والكرامة لتغلب علىالعالمي، لكي تكون أمام النساء والرجال في آل مكان فرصة الستغالل مواهبهم ول
 .يم والتعبير عن الرأيوالتنظ

 .)ILO/06/45 (٢٠٠٦أآتوبر  / تشرین األول١٣، http://www.ilo.org: المصدر

وهناك عدد من األبعاد الرئيسية الالزمة لكي تعمل األسواق المالية بفعالية من أجل إنشاء ونمو المنشآت  .٢٢٢
مة ومستقرة لالقتصاد الكلي؛ أسواق مالية تنافسية؛ توسيع وترسيخ األسواق سياسات سلي: المستدامة، وهي تشمل

تدفقات المالية بما في ذلك من خالل توفير منتجات متخصصة من أجل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ تحسين 
 هذه وتستفيض الفقرات التالية في دراسة. المعلومات والشفافية؛ تحسين وضمان حقوق المقترضين والمستثمرین

 . األبعاد
ثمة ) وألجراء إصالح فعال للقطاع المالي(ومن الشروط األساسية لكي تعمل األسواق المالية بفعالية  .٢٢٣

استقرار االقتصاد الكلي، السيما انخفاض معدالت التضخم، ووجود مستویات دین مستدامة وأسعار صرف 
صاعد العجز المالي یزید من أسعار الفائدة، فارتفاع التضخم یقضي على الوفورات وال یشجع عليها، وت. واقعية

وبإمكان السياسات النقدیة، .  القطاع الخاصإلى االئتمان دفعآما أن ارتفاع مستویات الدین الحكومي تؤدي إلى 
 أسعار الودائع دعم القطاع المالي عن طریق ترسيخالسيما نظم أسعار الفائدة، القيام بالشيء الكثير لزیادة 

 . يم الحقيقية حتى بالنسبة للودائع الصغيرة، وأسعار فائدة االئتمان التي تجّسد التكلفة الحقيقية للوساطة بالقالمؤاتية
هي انفتاح األسواق المالية ، أال ووثمة أداة قویة أخرى من أدوات السياسة العامة تؤدي إلى زیادة العمق .٢٢٤

 األسر والشرآات على االدخار ي إلى خفض تكاليف االقتراض وحثفضعلى مزید من المنافسة، مما ی
ومن المرجح آذلك أن تكون زیادة المنافسة في القطاع المصرفي، بما في ذلك الوسائط . مانتواستخدام االئ

. المالية غير المصرفية آشرآات التأجير، محرآا أساسيا إلصالح القطاع المالي وزیادة الحصول على التمویل
، على توسيع نطاق القطاع المالي وتعميقه، ولكن ذلك یحتاج  المطافهایة تشجع زیادة المنافسة في نیحتمل أنو

 .على العموم إلى موازنته بمؤسسات وعمليات تنظيمية وإشرافية سليمة
 من الزبائن المحتملين إلى مقّدمي آبروصول مجموعة أسبل وتشير زیادة توسيع النطاق إلى زیادة  .٢٢٥

 جراء اشتراط حد أدنى مرتفع نسبيا لرأس قيودًانطاق القطاع المالي وآثيرا ما یواجه توسيع . الخدمات المالية
 مقدمي خدمات تكوین مجموعاتوتخفيض القواعد یسّهل على المشّغلين . المال للحصول على رخصة مصرفية

مالية أصغر بأصول أآثر تواضعا مما یشجع مبدئيا مجموعة أآثر تنوعا من مقّدمي الخدمات المالية ویشجع 
 فيما یتعلق الحد األدنى من الخصومتخفيض لوآمثال على ذلك، ثمة محاولة . صول إلى عدد أآبرعلى الو

الخدمات المالية من إشراف المسؤولة عن سلطة البوآالء نقل التحویالت في فرنسا، إلى جانب ما تقوم به 
اء الذین یقبلون الودائع،  إال على الوسطلوائح الصغر، ال ُتفرض البالغوفي مجال التمویل . ورصد أآثر صرامة

ویساعد .  عن قواعد اإلشراف المصرفيةلوائحوُیثار الجدل هنا حول الدرجة التي ینبغي أن تختلف فيها هذه ال
 التعاونية آذلك على توسيع نطاق القطاع المالي، دون اقتضاء قواعد الدخار واالئتماناتقدیم الدعم لحرآة 

 یرّآز على التنظيم  ومختبرًا ومحّنكًا منفصًال قانونيًاإطارًافي العادة عي ولوائح محددة، ألن لهذا القطاع الفر
 الوصول إلى الخدمات المالية ولكن وسيع نطاقویمكن للحكومات أن تتدخل بطریقة أآثر مباشرة لت. الذاتي

ك، ثمة وآمثال جيد عن ذل.  أن مثل هذه السياسات تدعم السوق وال تحل محلهلتأآد منینبغي توخي الحذر ل
 العامة في اإلدخارفي مصارف ) ات والوالیاتبلدیال( بالسلطات الحكومية المتمثلةمسؤولية المالذ األخيرة 

 . لوال ذلكلضمان تواجدها في مناطق نائية تعاني من نقص خدماتهامعتمدة  في جزء منها، نقلةألمانيا، التي تعد 
، أي العملة M2مثل (مقياس نقدي ما إلى ومي عادة بمعدل الدخل القفي القطاع مالي أي ویقاس عمق  .٢٢٦

، ویشير ذلك إلى مدى استخدام األسر والشرآات )والودائع تحت الطلب، والوفورات، والودائع ألجلالمتداولة 
 على تعميق عادةوتشّجع المنافسة . للقطاع المالي في ما تقوم به من وفورات واستثمارات وصفقات اقتراضية
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لتنظيم ل فيه مكنوفي الوقت الذي ی). بالتالي عالقة واضحة مع توسيع نطاق القطاع الماليوثمة (النطاق المالي 
 ویبرزه منظم التمویل غير المما یؤدي إلى الكشف عنة، منظم غير الأن یفرض عقوبات على الصفقاتمثال 

تنوعة من  وممتجاوبةالقطاع المالي هو عن طریق مجموعة تعميق  لسياسة الزخم الرئيسيللوجود، فإن 
المنتجات أو األدوات المالية القادرة على تقليل تفاوت المعلومات في السوق وتسریع المعامالت ومن ثم تخفيض 

وآأمثلة . مهّمشة حتى اآلنال والمحرومة وتخفيف انعدام اليقين والمخاطر، السيما لفائدة الفئات صفقاتتكاليف ال
؛ معروفةض فيما یتعلق بمنتجات وم إجراءات أبسط لطلب القر استخداهناكتمان، ئاالبعلى ذلك، فيما یتعلق 

 آجالالقروض رهنا بأداء عمليات سداد المقترض لدیونه؛ وإدراج الستحقاقات لحد األقصى لوالتصعيد التلقائي 
استحقاق أطول لبعض أنواع القروض؛ واالعتماد في قرارات منح القروض على توقعات التدفق النقدي في 

 .؛ وهلم جرًا١٠الضماناستخدام ضمانات إضافية؛ وإنشاء صنادیق األعمال بدل 
 أمام إقامة مزید من النظم المالية الشاملة، ثمة طریقة رئيسيًا  لكون تفاوت المعلومات یشكل عائقًاونظرًا .٢٢٧

وتحصل .  تتمثل في جمع المعلومات ونشرها على نحو أفضلاالئتمانیمكن من خاللها زیادة الحصول على 
ألعمال أآثر على االئتمان في البلدان التي تقوم فيها سجالت االئتمان أو المكاتب اإلعالمية بجمع امشاریع 

ویسمح ذلك للمقرضين بتقييم احتماالت .  تسدید القروضجاربوإتاحة المعلومات اإلیجابية والسلبية عن ت
خير في تسدید القرض ألحد  ألن التأبسرعةتسدید القروض لالخطر على نحو أفضل ویحّسن حوافز المقترضين 

ویمكن للحكومات أن تدعم .  یؤدي إلى فرض عقوبات من طرف عدة مؤسسات یمكن أنالُمقرضين
من (مكاتب االئتمان عن طریق سن قوانين لحمایة البيانات واإلبالغ عن االئتمانات وإنفاذ هذه القوانين  /سجالت

ووضع ضمانات ومعایير مناسبة ) لمقرضين المعلوماتالواضح أن ثمة إشكاال أخالقيا إذا لم یتقاسم جميع ا
 التي قد - وفي بعض الحاالت.  المعلومات المجموعة والقواعد المتعلقة باستخدامها ونشرهاجودةتتعلق بنوع و

 یمكن للسجالت - للغایة تكون فيها األسواق المقرضة عالية الترآيز أو تكون فيها األسواق المالية متخلفة
ي تخضع عادة للوائح البنك المرآزي، أن تساعد على زیادة تدفق االئتمانات إلى المنشآت الصغيرة العمومية، الت
 .١١والمتوسطة

یمكن اتخاذها لتسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمویل، بما آثيرة وثمة تدابير محددة  .٢٢٨
اء منافذ إقراض تجاریة صغيرة في ذلك وضع أدوات أو منتجات تمویل متخصصة، ُتقدم عادة من خالل إنش

 في المؤسسات المالية القائمة أو من خالل وسطاء متخصصين یرّآزون على احتياجات المنشآت مخصصة
ة الخاصة بالمنشآت الصغيرة المساهموآأمثلة على ذلك، ثمة صنادیق رؤوس األموال . الصغيرة والمتوسطة

 في المنتجات الدینامية القائمة أآثر على االبتكار وفي والمتوسطة، والتي یمكن أن تكون ُمفيدة بصورة خاصة
أسواق الخدمات حيث یمكن أن ُیمّيز الحصول على التمویل بين فكرة قابلة للتنفيذ تماما والستغاللها تجاریا 

 نسبيا فيما یتعلق بتمویل نمو المنشآت غير المستغلةومن األدوات األخرى . وفكرة تبقى بالتحدید مجرد فكرة
 اليد العاملة عبر الحدود حراكونظرا لزیادة . يرة والمتوسطة، ثمة استخدام الدخل المتأتي من التحویالتالصغ

وزیادة التحویالت المالية التي یقوم بها العمال، ثمة احتمال آبير لتسخير هذه التدفقات عن طریق تسهيل السبيل 
عن طریق تسهيل فتح حسابات مثال ، منظمةت أمام العمال  بأن یحولوا األموال بتكلفة أقل من خالل قنوا

، یمكن ألدوات وأخيرًا. ١٢بعمالت أجنبية أو التخفيف من بعض القيود المفروضة على تبادل العمالت األجنبية
 آذلك أن تسّهل على المنشآت الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى التمویل، وذلك إلى حد آبير عن إیجار الشراء

وإرساء دعائم استمراریة عقد ) جرؤملكية عقد اإلیجار مخولة للم(مانات إضافية طریق تجنب الحاجة إلى ض
ولكن وآما هو الحال بالنسبة لجميع األدوات المالية، تقوم فعالية . ١٣اإلیجار من حيث التدفقات النقدیة المتوقعة

مانات األخرى في االستئجار باألساس على وجود إطار قانوني وتنظيمي مناسب بشأن استخدام التأمين والض
 .عقود اإلیجار على سبيل المثال
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ولعل أول المعایير .  حقوق المقترضين والُمقرضين وأصحاب المصالح مسألة هامةضمانتحسين وإن  .٢٢٩
 تلك الحقوق هو أن ُترسي الحكومات بيئة قانونية ناجعة وفعالة وأن تحافظ عليها، بما في لضمانوأعظمها شأنا 

تزوید الدائنين (وحقوق الدائنين ) فيما یتعلق باستخدام األصول آضمانات إضافية(ذلك حمایة حقوق الملكية 
وفي البلدان التي تكون فيها ). المضمونين بحقوق قانونية واضحة في إجراءات اإلفالس، على سبيل المثال

ص حتى وإن استطاع الشخ(، یصبح استخدام األصول آضمانات إضافية أآثر صعوبة ضعيفةحقوق الملكية 
 الملكية، فإن تلك األصول ال تكون لها إثباتًا لسندتقدیم األصول آضمان عن القروض، وإذا لم یستطع أن یقدم 

وعالوة على ذلك، وحتى في الحاالت التي تكون فيها حقوق الملكية محددة بشكل . ١٤)قيمة الضمان اإلضافي
تعوق النظم القانونية البطيئة وغير الفعالة (ية جيد، قد یكون إنفاذ العقود صعبا جدا ألسباب قضائية وآذلك سياس

 غلقًا  األصولامتالكإنفاذ القوانين في عدة بلدان وآثيرا ما یلوح طيف التدخل السياسي عندما یحاول الُمقرضون 
وباإلضافة إلى ذلك، عندما تكون قوانين اإلعسار ضعيفة، فإن ذلك یزید أآثر من الخطر الذي یواجهه ). للرهن
 .ن ویمنعهم من االستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطةالدائنو
مسألة تتعلق آذلك ) لالستثمار في األسهم وآذلك القروض(وجعل األسواق المالية تعمل على نحو أفضل  .٢٣٠

وإعداد تقاریر مالية وفقا لمعایير  شفافيةقدر أآبر من البإدخال تحسينات على إدارة الشرآات من خالل إضفاء 
ویتصل فرض رقابة تنظيمية ". دولية، وآذلك إضفاء الشفافية في أساليب اإلبالغ االجتماعية والبيئيةالمحاسبة ال

 ،والتشدد في إنفاذ القوانين) في شكل متطلبات عالية للكشف تفرضها البورصة أو الحكومة(أآثر صرامة 
ورغم أهمية . ١٥"الشرآات تقييمات تحسينبارتفاع مستوى السيولة في السوق وانخفاض تكاليف رأس المال و

 المؤسسات المالية، من الضروري أیضا آفالة أن من جانباألعمال مشاریع تسهيل تقدیم الخدمات المالية إلى 
الجهات الُمقرضة، التي تملك حوافظ في مجاالت فرادى وتتعرض .  ضمانات لضبط المجازفةاللوائحتقدم 

 تملك أسواق عمالء متجانسة نسبيا، لألخطار متالزمة تهددها الكوارث الطبيعية أو صدمات أخرى أو التي
وإذا ما أخفق مصرف فردي نتيجة لقصور . مجازفة المفرطةبال شدیدة التأثيروقد تكون النظم المالية . التغيير

المدفوعات واالئتمان نظام  عن طریق الضغط على في النظام، فإن ذلك قد یثير أزمة  نفذتآبير أو ألن أصول
وللتخفيف من هذه األخطار، ثمة عدد من التدابير التي یمكن اتخاذها، بما فيها تأمين اإلیداعات . معلى نحو أع
 بها وإنشاء أجهزة إشراف أو تقوم المالية التي یمكن للمصارف أن المجازفات حصيفة على تنظيميةوإنفاذ حدود 

 . على نحو فعالوضعها موضع التنفيذوآاالت تقييم و

 ٢-٨اإلطار 
 التمويل االجتماعي؟ما هو 

 الوصول إليها التنافسية وسهولة على السوق المالية، وعلى قدرتها اعتمادًا حاسمًایعتمد العمل الالئق والدخول "
 بأهمية ، التمویل استنادا إلى أسس نزیهةأماموتحظى االستراتيجيات التي تفتح الباب . وإنصافها ونزاهتها وفعاليتها

وتنطوي الخدمات المالية .  الصغر هو توفير خدمات مالية للفقير على أساس مستدامبالغ والتمویل. اجتماعية واضحة
التي یحتاجها الفقير العامل ویطلبها على أنواع مختلفة من االئتمان والوفورات والضمانات والتأمينات والمدفوعات 

 الصغر إلى الفقير وإلى الذین ُیستبعدون لغباوُیوّجه التمویل . التحویلية والتحویالت المالية وغير ذلك من المعامالت
ویسعى هذا التمویل إلى توسيع نطاق السوق وتعميقه عن طریق الترآيز على أن تكون مؤسسات . من معامالت السوق

 ....، أي أن تمول نفسها بنفسها المطاف الصغر مستدامة في نهایةبالغالتمویل 
 الصغر والتزامها به هو العمل الالئق، أي النتيجة بالغ بالتمویل واألساس المنطقي الهتمام منظمة العمل الدولية

 الصغر الموّجه نحو العمل الالئق هو بالغوالتمویل . االجتماعية الصافية من حيث العمالة والدخول والحوار االجتماعي
والتمویل االجتماعي هو . وُیبرز ذلك الطابع النهائي والزاویة الفریدة الهتمام المنظمة والتزامها". اجتماعي"تمویل 

ها وهویتها المميزین وتنقل ضع المقبولة والُمعترف بها في هذا المجال، والتي تشير إلى والعمل الدولية؛عالمة منظمة 
 في مجال النظریة والسياسية النهائي ألعمال المنظمة غرضإلى الجهات المانحة وإلى العالم الخارجي على العموم ال

 ". الصغربالغالتمویل 
، لجنة العمالة والسياسة  التمویل بالغ الصغر من أجل العمل الالئق-بيان سياسة منظمة العمل الدولية   :مكتب العمل الدولي: المصدر

 .GB.294/ESP/3، ٢٠٠٥نوفمبر / ، تشرین الثاني٢٩٤االجتماعية، مجلس اإلدارة، الدورة 

                  
راض من                14 ضامن أو اإلق    آثيرا ما یواجه اإلقراض للتمویل بالغ الصغر مشكلة الضمان اإلضافي عن طریق استخدام منهجيات الت

ستفيد       . كن ذلك ال یتناسب مع معظم أنواع اإلقراض الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة           األقران، ول  شآت یمكن أن ت ذه المن ولكن ه
ى األصول          ستحقات أو حت ات أو الم ل المخزون من قواعد الضمانات اإلضافية التي تسمح لها بالتعهد بمجموعة متغيرة من األصول مث

 .أو حتى تواریخ االئتمانات) مثل براءات االختراع(عنویة أو األصول الم) مثل المحاصيل(المقبلة 
 :    أنظر 15

World Bank: World Development Report 2005 – A better investment climate for everyone (Washington, DC, 
World Bank, 2004), Chapter 6, p. 122. 
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 االستثمار المسؤول اجتماعيًا
اق المالية أآثر شموال آقاعدة إلرساء األسس لبيئة تقود إلى نمو المنشآت باإلضافة إلى جعل األسو .٢٣١

والخدمات المالية لدعم األساسية والسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ثمة آذلك مسألة تسخير الهياآل 
 في حد عيًا االستثمار المسؤول اجتماإلى جانب، أن یفهموهذا موضوع معّقد یمكن . االستثمار المسؤول اجتماعيًا

أو " الكفاءة اإلیكولوجية"لتمویل المستدام، من قبيل استخدام االئتمان لتشجيع ل، على أنه یشمل مسائل أوسع ذاته
 مزایا بتوفير موازاة تمویل المشتریات،  للقيام فيأو استخدام االئتمان االستهالآي" الخضراء"االستثمارات 

ویمكن أن ).  على سبيل المثال للرعایةةخاضعبطاقات االئتمان المن خالل ( أخرى قضایالألعمال الخيریة أو ل
 في أنواع أخرى من المعامالت المالية، من  أو اجتماعيًایتسع آذلك ليشمل مدونات القواعد المسؤولة أخالقيًا

المستدام یمكن للتمویل بل . التأمين وتقدیم خدمات نقل األموالاالآتتاب في  مدونات قواعد السلوك في خالل مثًال
بيد . أن یشمل إدارة الضرائب والسياسة الضریبية والسياسات الكلية، مثل اإلدارة المنصفة لدیون البلدان النامية

 . المنشآت المستدامةعزیز آأداة لتأن الترآيز ینصب هنا على االستثمار المسؤول اجتماعيًا
ا إلى معظم المقایيس، قطاعا یتسارع وتختلف تعاریف االستثمار المسؤول اجتماعيا ولكنه یعد، استناد .٢٣٢

، یعتبر )أوروسيف( للمنتدى األوروبي لالستثمار االجتماعي ووفقًا. ١٦نموه في عدة أسواق من البلدان المتقدمة
ویجمع االستثمار . االستثمار الذي یراعي أثر تلك االستثمارات على المجتمع "االستثمار المسؤول اجتماعيًا

مسائل االجتماعية والبيئية وشواغلهم بشأن الدیا، بين أهداف المستثمرین المالية المسؤول اجتماعيا، تقلي
واالستثمار المسؤول اجتماعيا هو حرآة ناشئة، تقوم آخر تطوراتها على تزاید وعي . واألخالقية واإلداریة

لى المسائل طویلة  االجتماعية والبيئية واألخالقية عالمخاطرالسكان والمستثمرین والشرآات والحكومات بأثر 
وحتى عهد قریب نسبيا، لم یكن . ١٧" الطویل على األمداألمد التي تتراوح بين التنمية المستدامة وأداء الشرآات

بيد أن المواقف والُنهج . ١٨معظم الوسطاء الماليين یرون أن للشواغل البيئية واالجتماعية صلة وثيقة بعملياتهم
 بعض المؤسسات المالية الرائدة وعي متزاید بأنها تتحمل المسؤولية بدأت تتغير، وثمة على األقل في صفوف

ویرى عدد من المصارف الرائدة اليوم أن تناول المسائل . عن اآلثار االجتماعية والبيئية للعمليات التي تمّولها
ولم یعد . بةطر التي تشوه السمعة إدارة مناساخماالجتماعية والبيئية أمر حاسم إلدارة الصفقات والحوافظ وال

السؤال المطروح هو ما إذا آان ینبغي للمصارف التجاریة أن تتناول جوانب التنمية المستدامة من األنشطة التي 
ذها وآيف لها ف وإنما آيف ینبغي لها القيام بذلك، وما هي المعایير التي ینبغي أن تطّبقها، وآيف لها أن تنهاتدعم

وتعقد هذه المثل العليا والضغوط التجاریة ونطاق لون من المستغرب نظرا ولكن قد ال یك. أن تضمن االمتثال لها
العنایة الواجبة غير المالية، أن یكون هناك تباین على العموم بين الوعود واألداء في مجال االستثمار المسؤول 

 .١٩اجتماعيًا
ة العملية أشياء مختلفة  لتعقد التعریف، من شأن االستثمار المسؤول اجتماعيا أن یعني من الناحيونظرًا .٢٣٣

، لقبول أنشطة منشأة ما أو عمومًا، ویمكن أن ُیستخدم االستثمار المسؤول اجتماعيًا. ألشخاص مختلفين
ومن هذین المنطلقين، یكون االستثمار . االعتراض عليها أو آوسيلة لتشجيع المنشآت على تغيير سلوآها

 التي تواجهها األعمل والمسؤوليات االجتماعية والبيئية المسؤول اجتماعيا بالفعل مجموعة فرعية من المسائ
 المنشآت عادة

وألغراض تحدید آيفية تسخير االستثمار المسؤول اجتماعيا لدعم المنشآت المستدامة، ینصب . ٢٠
الترآيز على االستثمار المسؤول اجتماعيا بوصفه أداة یستخدمها المستثمرون لوضع المساءلة االجتماعية 

                  
تثمار ا        مثال، استقطبت     16 اني    مبادئ األمم المتحدة لالس شرین الث وفمبر  / لمسؤول، في ت ى       ٢٠٠٦ن تة أشهر فقط عل د مرور س  وبع

 . تریليون دوالر أمریكي في األصول٥إطالقها، جهات موقعة تدیر 
هو مجموعة أوروبية مهمتها ) أوروسيف(، المنتدى األوروبي لالستثمار االجتماعي http://www.eurosif.org, FAQ:  .    أنظر 17

ویشتمل األعضاء الحاليون في أوروسيف على صنادیق المعاشات ومقدمي الخدمات المالية .  خالل األسواق الماليةتناول االستدامة من
غ                . والمؤسسات األآادیمية ورابطات البحوث والمنظمات غير الحكومية       ل أصوال تبل ربح ویمث ى ال سعى إل وهذه الجمعية هي آيان ال ی

 .ل أعضائها المنتسبين إليها خالمنفي مجموعها  یورو مليار ٦٠٠ن أآثر م
يما    "بالتكنولوجيا النظيفة "    أصبح المستثمرون، مؤخرا، یهتمون بشكل آبير           18 ة   "، الس ة النظيف تثمرت شرآات األسهم      " الطاق واس

ق إزا                  د القل ة وتزای نفط والخوف من أمن الطاق اع أسعار ال ء الخاصة وأصحاب رأس المال، من بين آخرین، مبالغ ضخمة جراء ارتف
 .االحترار العالمي

 :    أنظر 19
BankTrack/WWF: Shaping the future of sustainable finance – Moving from paper promises to performance 
(Surrey, WWF-UK, 2006); and BankTrack: Equator principles II – NGO comments on the proposed revision of 
the equator principles (Utrecht, BankTrack, Apr. 2006). See http://www.banktrack.org. 

د   مذآرة معلومات بشأن المسؤولية االجتماعية للشرآات ومعایير العمل الدولية:    مكتب العمل الدولي   20 ي بالبع ، الفریق العامل المعن
 .GB.288/WP/SDG/3، ٢٠٠٣، تشرین الثاني، نوفمبر ٢٨٨االجتماعي للعولمة، مجلس اإلدارة، الدورة 



 والخدمات المالية والمادیةاألساسية الهياآل 

 119 

أولها، أن . ومن هذا المنطلق، یكون أمام المستثمرین ثالثة نُهج أساسية ولكنها مترابطة. ضع التطبيقوالبيئة مو
ثمة استثمار مجتمعي، مثل االستثمار الذي یدعم التنمية في المجتمعات المحرومة أو الذي یمّول أنشطة غير تلك 

 إنتقائيةوثانيها، أن ثمة استثمارات . لمجتمعيةن العمل مثل الفرق الریاضية المحلية أو الجماعات ااالمتصلة بمك
 عن ممارسات جيدة في أماآن العمل بينالتي تمشاریع األعمال " نتقيت"إیجابية أو سلبية، مثل االستثمارات التي 

 أو التبغ أو تلك التي تنتهك األسلحة االستثمار في منشآت إنتاج" تستبعد"أو تحمي البيئة واالستثمارات التي 
وهذا هو أآثر النُهج تكامال أو . نشطوثالثها، أن ثمة التزام . ")المخزونات المحظورة"والمسماة  (إلنسانحقوق ا
 والقادر على أن یأخذ أشكاال مختلفة ولكنه یبدأ عادة بدخول المستثمرین في حوار مع الشرآات بهدف يةشمول

 یضم نشطواضح أن هذا النوع من االلتزام الومن ال. فهم سلوآها وتغييره وتحسين أدائها االجتماعي أو البيئي
 مستثمرین یستخدمون قرارات أصحاب المصالح للتعامل مع مجلس الشرآة

 نحو، ولكنه یمكن أن ُیوجه آذلك ٢١
 سلسلة اتخاذ قرارات صندوق االستثمار، مثال عند المحّللين الذین یقدمون معلومات على طولمواضع أخرى 

 قيمة واستراتيجيات الشرآات الفردیة أو عند مدراء الصندوق أنفسهم أو مع لمدراء الصندوق ولغيرهم بشأن
 .األمناء أو المستشارین الذین یسدون لهم النصيحة

العنوان الخاص بااللتزام المباشر في إدارة صنادیق االستثمار،  تحت موضوع رأس مال العمالویندرج  .٢٣٤
ولة جماعيا بغية تزوید العمال باألمن المالي عند وهو موضوع یشير إلى األصول المتراآمة في الخطط المم

 تقاعدهم
، تشكل نظم معاشات والوالیات المتحدةالمملكة المتحدة وهولندا  والدانمركوفي عدة بلدان، مثل . ٢٢
 الستخدام ستخدمين، ویمثل ذلك مبدئيا فرصة وتحدیا للماألسهم التقاعدیة أآبر هيئات أصحاب المستخدمين

 غير مباشرین لزیادة التأثير في أسواق رأس المال ولتعزیز المنشآت المستدامة مثال سهمأسلطتهم آأصحاب 
وقد یكّمل . ٢٣ ) جيدة في تحليل االستثمارات، على سبيل المثالاستخدامعن طریق الضغط إلدراج ممارسات (

كفالة حمایة الحقوق وتعزیز هذا االلتزام المباشر مسؤولية الحكومات الرئيسية، ولكنه ال یحل محلها، فيما یتعلق ب
إعالن المبادئ سيادة القانون وترویج المعایير المقبولة دوليا مثل إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل و

  والسياسة االجتماعيةةالثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسي
٢٤. 

 مبادئ إآوادوربادرة مومن بين المبادرات الرائدة في مجال االستثمار المسؤول اجتماعيا، ثمة  .٢٣٥
وقد . ٢٥

من جدید  جهات وأعيد تنقيحها ثم ُأطلقت عشر ووقعت عليها ٢٠٠٣ُوضعت مبادئ إآوادور األصلية في عام 
 ومؤسسة مالية  مصرفًا٤٠ لىوتغطي مبادئ إآوادور، التي وّقع عليها اليوم ما یزید ع. ٢٠٠٦یوليه  /في تموز

ومبادئ إآوادور هي إطار طوعي .  في العالمشاریع عبر الحدود في المائة من تمویل الم٨٥أخرى، حوالي 
 مالیين ١٠ فوق االجتماعية والبيئية المتصلة بجميع تمویالت المشاریع ذات رأس المال الذي یللتصدي للمخاطر

ویطلب من ). ویعني ذلك بالفعل، في معظم الحاالت، تمویل مشاریع الهياآل األساسية(أمریكي دوالر 
 الدولية والتي تم تحدیثها في تمویلها مؤسسة التضعولموّقعة أن تتبع معایير األداء التي المؤسسات ا

. ٢٦ شتى، وهي تفرض على الُمقرضين أن یمتثلوا لسياسات وممارسات اجتماعية وبيئية ٢٠٠٦أبریل  /نيسان
 على الزبائن تعين التي یوتقوم هذه المعایير على العمليات وليس على االمتثال، أي أن أحكامها تتصل بالتدابير

التقييم :  هي عامةوتغطي هذه المعایير ثمانية مجاالت. أن یتخذوها لكي تكون ممارستهم ممارسة جيدة
ن؛ حيازة ا والصحة المجتمعيالسالمةاالجتماعي والبيئي والنظم اإلداریة؛ منع التلوث والتخفيف من حدته؛ 

لتنوع اإلحيائي وإدارة الموارد الطبيعية المستدامة؛ السكان األراضي والتوطين غير الطوعي؛ المحافظة على ا
 .ظروف العملاليد العاملة واألصليون؛ التراث الثقافي؛ 

ظروف العمل، في إطار مبادئ إآوادور المنّقحة، سُينتظر من المقترضين اليد العاملة ووفيما یتعلق ب .٢٣٦
حریة ال وتكافؤ الفرصدید األجور وعدم التمييز وأتباع معایير تتعلق بمسائل مثل تطبيق األحكام والشروط وتح

 والصحة، سالمةي والجبر وعمل األطفال والعمل التخفيض النفقات وآليات التظلم الجماعية والنقابية والمفاوضة
. سل اإلمدادوآذلك المتطلبات الجدیدة المتعلقة بحمایة العمال المتعاقدین من الباطن والعمال الموجودین في سال

ناحية العملية، وألغراض االمتثال لمبادئ إآوادور، یجب أن یكون في حوزة الُمقرضين والمقترضين ومن ال
                  

 .Accountability primer – Socially responsible investment, at http://www.accountability.org.uk:     أنظر 21
 .http://www.workerscapital.org; http://www.justpensions.org.uk; and http://www.share.ca:     أنظر 22
 .Trades Union Congress: Working capital – Institutional investment strategy (London, TUC, 2003):     أنظر 23
 :     أنظر 24

A. Sturm and M. Badde: Socially responsible investment by pension funds – A state of the knowledge report, 
prepared for the ILO Social Finance Programme, by Ellipson Ltd, Basel, Switzerland, 2000. 

25    http://www.equator-principles.com. 
26    http://www.ifc.org. 
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وضع جسامتها؛  تحدید مدى ؛تحدید مسائل تتعلق بمخاطر العمل المحتملة: سياسات وإجراءات تقوم بما یلي
 إتاحة نشر تقاریر عامة ؛مها التمكين من وضع مؤشرات أداء أساسية وتقيي؛تدابير مناسبة للتخفيف من المخاطر

 بانتظام بشأن مسائل العمل
وال تزال هناك أسئلة عالقة تتعلق بدرجة تنفيذ المصارف الموقعة لمبادئ . ٢٧

إآوادور، والشفافية التي یتحلى بها الموقعون عند اتخاذهم القرارات وتبليغهم عنها، ومدى مساعدة هذه اآللية 
ى الذي ینبغي أن یكون عليه األداء االجتماعي والبيئي فيما یتعلق بكل استثمار في اتخاذ قرار بشأن المستوفعليًا 

موجودة بيد أن أآبر القيود أو التحدیات تتمثل في مسألة أن معظم المصارف الموّقعة هي مصارف . ٢٨ على حدة
في مناطق أخرى من  بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، أي أن المؤسسات المالية الكبرى في

 هي مؤسسات ال تشملها مبادئ إآوادور، بل حتى في -  مثل المصارف في الصين أو الشرق األوسط- العالم
 في المائة من معظم أنشطة اإلقراض التي تقوم ١٠صفوف المصارف الموقعة یقل تمویل المشاریع عادة عن 

 على آثارًادور، بطریقة مباشرة أو غير مباشرة، مبادئ إآواتخلف  أن من المحتمل أیضًاولكن . بها المصارف
أن تقدم تجربة تطبيق مبادئ إآوادور دروسا وإرشادات مفيدة فيما آجوانب أخرى من العمليات المصرفية، 

 .یتعلق بجوانب أخرى من حوافظ المصارف
جميع  ألن ن األسواق المالية الشاملة ضروریة لتعزیز المنشآت المستدامةقال إوفي الختام، ثمة من  .٢٣٧

 اتوذآر أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة آثيرا ما تفتقر إلى خدم. المنشآت تحتاج إلى الخدمات المالية
ینبغي أن یكون الهدف األساسي " الوسط المفقود" وأن تناول هذا -  السيما في البلدان النامية- الوسطاء الماليين

وآما یوضح مثال التمویل . ت المالية للمنشآت المستدامةوالخدمااألساسية للسياسات لتعزیز شمولية الهياآل 
قویة أما إحدى الوسائل ال نتائج العمل المنتج والالئق، عزیز تحقيقاالجتماعي، یمكن استخدام الخدمات المالية لت

. دًا دقيقًا تحدیاالعتماد على األدوات االستثماریة التي تحدد نتائج المسؤولية االجتماعية والبيئيةفهي لتحقيق ذلك، 
 أریدوالتحدیات آبيرة، ألسباب عدیدة، آما أن الطریق محفوف بالمزالق ولكنه مسلك یستحق عبوره إذا ما 

 .٢٩  التنمية المستدامةلثتحقيق ُم

 المادیة الداعمة للمنشآت المستدامةاألساسية الهياآل 
لكي تواجه التحدیات  جهود فيما تبذله منتقدم سياسات استثمارات الهياآل األساسية الدعم للمنشآت  .٢٣٨

ونظرا .  عن طریق آفالة قدرتها على البقاء وقدرتها على تحقيق الربح واستدامتهاعملالمتمثلة في خلق فرص ال
 في إتاحة  رئيسيًاتأثيرًاللدور القوي الذي تضطلع به المنشآت في خلق فرص العمل، فإن للهياآل األساسية آذلك 

برنامج العمالة العالمي، بما في ذلك عناصره األساسية المتعلقة بالتجارة وقد قام . الوظائفالفرص لخلق 
تعزیز الفقر وحدة واالستثمار والتغير التكنولوجي وسياسات سوق العمل النشطة والعمالة المنتجة للتخفيف من 

أن النمو االقتصادي وینص البرنامج على . التنمية، بإبراز أهمية الهياآل األساسية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية
ویخلف االستثمار في وضع مثل . وخلق فرص العمل یقتضيان هيكال أساسيا عصریا وفعاال ومادیا واجتماعيا

 اليد العاملةوتستطيع سياسات اإلنتاج القائم على . هذه الهياآل األساسية بالذات أثرا مباشرا وفوریا في العمالة
 ومية أن تحسن الفائدة التي تدرها هذه األنشطة على العمالةالمشتریات الحكنظم ومعایير العمالة في 

وقد أّید . ٣٠
استراتيجيات العمالة الخاصة بالبرامج القطریة للعمل "مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في مناقشته لموضوع 

ي مجال سياسات  ما یقوم به المكتب من أعمال ف،٣١ "مفاهيم وُنهج وأدوات لتنفيذ برنامج العمالة العالمي: الالئق
االستثمار ومناخ االستثمار السليم، بما في ذلك الهيكل األساسي، في إطار مجال السياسة األساسي الخاص 

 .بالسياسات االقتصادیة لتوسيع فرص العمل
                  

 :   أنظر 27
Ergon: Labour issues and the Equator principles, Ergon Special Briefing, Ergon Associates Ltd, London, 
July 2006. 

 :    أنظر 28
M. Warner: “The new international benchmark standard for environmental and social performance of the private 
sector in developing countries – Will it raise or lower the bar?”, in ODI Opinions, London, Feb. 2006, 
http://www.odi.org.uk/publications/opinions. 

 ./http://www.unpri.orgمم المتحدة لالستثمار المسؤول،    انظر مبادئ األ 29
ة، مجلس اإلدارة،              :    مكتب العمل الدولي      30 سياسة االجتماعي استعراض العناصر األساسية لبرنامج العمالة العالمي، لجنة العمالة وال

دورة   ارس / ، آذار٢٨٦ال ة العمل  . GB.286/ESP/1(Rev.)، ٢٠٠٣م ة منظم ضًا اتفاقي شأن شروط العمل أنظر أی ة ب ود (الدولي العق
 .٩٤رقم ) العامة

ق         :    مكتب العمل الدولي      31 ة للعمل الالئ ة         : استراتيجيات العمالة الخاصة بالبرامج القطری امج العمال ذ برن ج وأدوات لتنفي اهيم ونُه مف
ة     ة "العالمي، وثيق ق                 " رؤی ة للعمل الالئ رامج القطری ة في الب ل عنصر العمال شأن تفعي ة  ، ب ة، مجلس     لجن سياسة االجتماعي ة وال العمال
 .GB.295/ESP/1/1، الوثيقة ٢٠٠٦مارس / ، آذار٢٩٥اإلدارة، الدورة 
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ویعود موضوع تنمية الهياآل األساسية ليندرج مرة أخرى في البرنامج الدولي بطریقة رئيسية، وبناء  .٢٣٩
إجراء مناقشة بشأن آيفية تصميم خطط استثمارات الهياآل األساسية للتفكير في الوقت على ذلك فقد حان 

وقد أصدر البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في . لتسهيل إنشاء المنشآت المستدامة وخلق فرص العمل
یر مؤخرا ُتبرز أهمية  تقارًاالميدان االقتصادي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومصرف التنمية اآلسيوي جميع

في النمو االقتصادي، وإنما " العودة إلى األساسيات"الترآيز على في ضوء  فقط ليس، ٣٢ الهياآل األساسية
وتذآر هذه التقاریر بأن انخفاض . الفقرحدة أیضا من حيث آثارها االجتماعية، السيما أثرها في التخفيف من 

 .امج العمالة العالمي في العقد الماضي أو ما قبله آان مضلالالترآيز على الهياآل األساسية في إطار برن
بأن الهياآل األساسية عنصر أساسي في مناخ لمشترآة، امصلحتنا وعنوانه ویؤآد تقریر لجنة أفریقيا،  .٢٤٠

 ویمّكن الناس من الوصول إلى األسواق، وهي عنصر حاسم مزاولة األعمالاالستثمارات، یخفض تكاليف 
 الزراعة، وهي أداة أساسية تمكن من التجارة والتكامل، وضروریة للتعویض عن أثر تغيير  فيةللسلف المقدم

الموقع الجغرافي والتقسيم السيادي، وحرجة لتمكين أفریقيا من الدخول إلى األسواق العالمية، وهي آذلك أساسية 
 التقریر أن استثمارات الهياآل ویذآر. للتنمية البشریة، بما في ذلك تقدیم الخدمات الصحية والتعليم للفقراء

ویؤآد على أنه رغم فوائدها الواضحة، خّفضت . األساسية تمثل إمكانية هائلة غير مستغلة لخلق عمالة منتجة
الحكومات األفریقية وشرآاؤها في التنمية بحدة خالل التسعينات حصة الموارد المخصصة للهياآل األساسية، 

وبالنظر إلى ما حدث، یتبين أن ذلك خطأ فادح في .  في مناقشات السياسةيةمتدنمما یجّسد ما لها من أولویة 
 آبير في أخيرالسياسة العامة، ارتكبه المجتمع الدولي، وأدى ذلك إلى تقویض آفاق النمو وأسفر عن ت

وهو خطأ أساسه . أخير سيقتضي استدراآه اتخاذ إجراءات قویة على مدى فترة مطولةاالستثمارات، وهو ت
تقاد الذي آان ساریا في الثمانينات والتسعينات والذي أآد على أن القطاع الخاص سيمّول الهياآل األساسية، االع
من غير بيد أن تقریر لجنة أفریقيا یذآر بأن . من أهمية الدور الحاسم للسياسة العامة في هذا المجالبذلك  مقّلًال

 ربع أن یمول أآثر من،  بصورة خاصة أفریقياالقطاع الخاص، في العالم النامي قاطبة وفيالمحتمل ب
 االحتياجات األساسية من االستثمارات في الهياآل األساسية

٣٣. 
ویقر البنك الدولي آذلك، في استعراض أجراه مؤخرا لإلقراض الموجه للهياآل األساسية خالل السنوات  .٢٤١

 :العشرین الماضية، بأنه استهين بدور القطاع العام في اآلونة األخيرة
 القطاع الخاص في توفير الهياآل األساسية ليس شراكأوضحت األحداث التي طرأت في العقد األخير بأن إ

وقد أدرك البنك بأن دور المؤسسات الحكومية ظل دورا مرآزیا، إذ ال . الدواء الشافي وال العالج الوافي لكل العلل
راتيجية القطاعية، وفي إیالء األولویة یمكن ألي جهات فاعلة أخرى أن تعوض عن ضعف الحكومة في االست

وأدرك البنك أیضا أهمية فهم االقتصاد السياسي للمشارآة الخاصة، . لالستثمار واإلنفاق، والتنظيم وإدارة المخاطر
. لظروف القطریة، وتوزیع المخاطر بين القطاعين العام والخاص على نحو مناسبمع اوتكييف النُهج التنظيمية 

لعام مصدرا أساسيا من مصادر االستثمارات في الهياآل األساسية في البلدان النامية، وعلى البنك وسيظل القطاع ا
 .٣٤ القطاعين العام والخاصالمشترآة بين حلول لل الطيف الشاملأن ینخرط في 

. مسؤولية توفير مناخ سليم لالستثمار للمنشآت المحلية واألجنبية على السواء، من ثم، وتتحمل الحكومات .٢٤٢
األعمال المحلية وتساعد مشاریع  معلومات أفضل عن ظروف وتكاليف لالتصاالتوتقدم الهياآل األساسية 

وتكفل هياآل النقل األساسية وصوال أفضل إلى األسواق . الستثمار السليممستنيرة ل قرارات بالتالي في اتخاذ
 فحسب، مزاولة األعمال تكاليف وال تساعد الهياآل األساسية المنشآت على تخفيض. وإلى فرص االستثمار

وإنما تقدم أیضا فرصا جدیدة إلنشاء المنشآت وتوسيعها في قطاعات جدیدة ونامية، مثل حمایة البيئة وإصالحها 
والتكنولوجيات الخضراء وإضفاء طابع عصري على إنتاجية الزراعة وزیادتها وخلق فرص لعمالة قرویة غير 

 .زراعية
ساسية المتعلقة بالهياآل األساسية وبكيفية تحسين أثرها في المنشآت وفيما یلي بعض المسائل األ .٢٤٣

 :العملالمستدامة وخلق فرص 

                  
    أنظر على سبيل المثال،  32

Infrastructure at the crossroads: Lessons from 20 years of World Bank experience, World Bank, 2006; Making 
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Connecting East Asia: A new framework for infrastructure, Asian Development Bank, Japan Bank for 
International Cooperation and the World Bank, 2005. 
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 :    أنظر 34

World Bank: Infrastructure at the crossroads: Lessons from 20 years of World Bank experience (Washington, 
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ما هي أنواع وحجم االستثمارات في تنمية الهياآل األساسية الداعمة للمنشآت المستدامة ولخلق فرص  
 العمل؟

 أجل آفالة استدامة شاملة، آيف یمكن لمختلف أحجام المنشآت أن تتعاون وتترابط على نحو أفضل من 
 وما هو الدور الذي یمكن للهياآل األساسية أن تضطلع به في هذه العملية؟

  لتنمية المنشآت المتسدامة؟األآثر مؤاتاةما هي القطاعات الجدیدة والناشئة  
 ودة؟ما هي أنواع آليات التمویل القادرة على دعم المنشآت المستدامة لتوفير فرص عمالة عالية الج 
 لزیادة أثر هاما هي الميزة النسبية التي یمكن لمنظمة العمل الدولية وللهيئات المكونة لها أن تقّدم 

 االستثمارات في الهياآل األساسية المتعلقة بتنمية المنشآت المستدامة؟

 أنواع الهياآل األساسية وحجمها
 التابع للشراآة الجدیدة من ،اآل األساسيةثمة عدد من المبادرات األساسية، مثل مرفق إعداد مشاریع الهي .٢٤٤

، والذي یستضيفه مصرف التنمية اآلسيوي بدعم من الشراآة الجدیدة، التي )الشراآة الجدیدة(أجل تنمية أفریقيا 
تدفع إلى مزید من االندماج اإلقليمي والعابر للحدود آاستراتيجية للتشجيع على التنمية المستقلة لألسواق 

ومن شأن هذه المبادرات القائمة على الهياآل األساسية أن تدعم تنمية األسواق الداخلية . عهااإلقليمية وتوسي
ربط المشاریع الكبرى للهياآل األساسية بالتنمية یتمثل في  رئيسي ولكن ثمة تحٍد. وتوفر فرصا جدیدة للمنشآت

 .االقتصادیة المحلية
أو التوتر لطاقة عالية ا خطوطما تكون هناك  مثال حيث- وقد یكون هناك الكثير من الفرص الضائعة .٢٤٥

آبریات فقط تربط ل البلدان عبر الكيلومترات لى آالفأو الطرق الرئيسية التي تمتد عالنفط شبكات أنابيب 
. التي لم یسمح فيها التصميم التكنولوجي بالقيام إال بكمية محدودة من االستثمارات الفرعيةوالصناعات أو المدن 

 المشاریع بشكل مختلف، فإنها تستطيع أن تسهم ليس فقط في الصناعات الثقيلة، وإنما أیضا في وإذا ما ُصممت
وثمة أمثلة عدیدة عن مشاریع . تزوید الریف بالكهرباء وفي التنمية االقتصادیة المحلية في مناطق شاسعة

 أو ضائعة، الستخدام محققةات، إمكانعن  بينتالهياآل األساسية واسعة النطاق، اإلیجابية منها والسلبية، التي 
 .المتنوعة والمستدامةمشاریع الهياآل األساسية الكبرى آأساس لتنمية المنشآت 

 إدراك ،لدى التخطيط للطرق الرئيسية الكبرى وللنقل العابر للحدودعلى غرار ذلك، من المهم و .٢٤٦
ن هذه االستثمارات وتنمية الطرق اإلمكانات االقتصادیة الكاملة لهذه االستثمارات عن طریق إقامة توازن بي

وعالوة على . التجهيزصناعات االستخدام الریفي في ، مما یساعد اإلنتاج الزراعي المحلي ووازیةالزراعية الم
ذلك، قد یساعد ربط االستثمارات الكبرى بانتظام مع التنمية االقتصادیة المحلية على توفير األسواق المحلية 

، مما یدعم  موضع التنفيذویمكن وضع عمليات للمشتریات الحكومية. ارات الربحالالزمة لكي تجلب االستثم
إقامة منشآت تعاقد صغيرة قائمة على اليد العاملة، األمر الذي یدفع إلى تقدیم عطاءات عامة لتنمية الهياآل 

 تقتضي الدعم في ویمكن التعاقد أیضا مع هذه المنشآت، التي. األساسية الثانویة المرتبطة بالمشاریع الكبرى
 . استدامتهامما یحّسناإلدارة المالية والتقنية على السواء، فيما یتعلق بعمليات الصيانة الجاریة 

وللهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية قيمة مضافة خاصة في الحرص على أن ُتسّهل آبریات مشاریع  .٢٤٧
ومن المجاالت التي اتفق . استبعادهالعمالة بدل تنمية الهياآل األساسية التنمية االقتصادیة المحلية وفرص ا

 إجراء تقييم منتظم لألثر ناك مجال تشجيع ه، بالفعل على العمل فيها معًاةالشرآاء الثالثيون لمنظمة العمل الدولي
وبالعمل مع مستثمري القطاع الخاص والموظفين . ٣٥ الذي تخلفه برامج االستثمار العامة والخاصة على العمالة

 منظمة سعىميين ومؤسسات التمویل اإلنمائي المسؤولة عن برامج االستثمار في الهياآل األساسية، تالحكو
 التي تعمل في -  إلى المستوى األمثل لتأثيراتها في العمالة ولدعم استدامة المنشآتإلى التوصلالعمل الدولية 

 .ربحيتهاها والبناء وتلك التي تعّزز الهياآل األساسية إنتاجيتالتشييد وقطاعات 

 حجم المنشآت ونطاقها وترابطها
وألن . یمكن للهياآل األساسية أن تساعد على توليد عوامل خارجية إیجابية لتنمية المنشآت واستدامتها .٢٤٨

على مشاریع الهياآل األساسية الكبيرة والصغيرة النطاق أن تكون مترابطة وأن تدعم بعضها بعضا، من 
 والترابط، حيث تستطيع مختلف أحجام المنشآت أن قدرة التنافسيةستنادا إلى ال نماذج مختلفة ادراسةالضروري 

                  
يم  :    مكتب العمل الدولي      35 ترا      - عمليات التقي ستقل الس يم م ة         تقي تثمار آثيف العمال ة من أجل االس ة العمل الدولي ة  تيجية منظم ، لجن

 .GB.297/PFA/2/2، الوثيقة ٢٠٠٦نوفمبر / ، تشرین الثاني٢٩٧البرنامج والميزانية واإلدارة، مجلس اإلدارة، الدورة 
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لإلنتاج واالستهالك بالجملة بنماذج " نماذج فورد"ویمكن مقارنة . تتناول مسائل االستدامة المتعلقة بكل منها
  تضمن آل، بحيث والصغيرة زوایا مختلفة من السوق وتعمل بتعاضد وتكافلالكبيرةتشغل فيها المنشآت 
 . في السوقآل منها إلى شغل حيز األخرى، بدل سعي ىخرألمجموعة استدامة ا

وقد أوضحت تجربة منظمة العمل الدولية في مجال المنشآت المتعاقدة في األیدي العاملة آيف أن  .٢٤٩
ات المنشآت الصغيرة المتخصصة في بعض فئات الهياآل األساسية، والتي ترمي أیضا إلى أن یكون لها متطلب

 المفّضل، ليس فقط من حيث التكلفة، وإنما أیضا تنفيذيعالية من حيث اليد العاملة، قادرة على أن تكون الوآيل ال
ومعرفة األسواق المحلية وتكلفة التعبئة ووقتها والقدرة على إدارة . من حيث المعایير التقنية واألثر االقتصادي

 الذین یعتمدون على األیدي صغار المتعاقدیننسبية فيما یتعلق بالقوى العاملة المحلية هي مجاالت تحظى بميزة 
وفيما یتعلق بمخططات ري التالل في نيبال على سبيل المثال، قد یؤدي .  المتعاقدینكباربالعاملة بالمقارنة 

 وفي العدید من. استخدام معدات ثقيلة إلى تدمير النظام اإلیكولوجي الهش، ویتسبب في االنهيارات األرضية
شبه شبكة من تي ت الطرق الخریطةمخططات ترقية األحياء الفقيرة، ال تعتبر المعدات الكبيرة خيارا ألن 

الذین المتعاقدین وفي الحالتين معا، سيكون صغار . سمح بوصول تلك المعداتتالممرات الضيقة المعقدة ال 
 .یعتمدون على األیدي العاملة الخيار المفّضل

آانوا یستخدمون المنشآت المتعاقدة في األیدي العاملة في وقت من األوقات في ین المتعاقدوبما أن آبار  .٢٥٠
، فإن الخيار المفضل سيكون تشجيع تنمية اليد العاملة وتخفيض تكاليف العملهذا القطاع للتحایل على معایير 

يم سياسات سيكون من الضروري إعادة تصم.  ومستقلة وجيدة التنظيم وصغيرة النطاقمحليةصناعة تعاقد 
المنشآت التي ال یقع عليها أصال هذه وممارسات المشتریات الحكومية لتسهيل المناقصات وتقدیم العطاءات على 

 سوى جزء أو ال تستطيع أن تدیر مطلوبةاالختيار مسبقا للحصول على العقود العامة ألنها ال تملك المعدات ال
 . العطاءات العامةال اإلجمالية الُمدرجة عادة فيشغصغير فقط من األ

وفي مدغشقر، تقدم برامج االستثمار القائمة على األیدي العاملة التي تدعمها منظمة العمل الدولية في  .٢٥١
مجال الهياآل األساسية والخاصة بالحكومات المحلية، بما في ذلك المياه وتنمية األراضي وإصالح الطرقات 

ة لدعم السياسات الجدیدة التي تضعها الحكومة إلضفاء وبناء المدارس، الموارد والقدرات البشریة الالزم
تحسين النقل الستدامة المنشآت الزراعية في منطقة : وقد ُصممت المشاریع لتحقيق ثالثة أهداف هي. الالمرآزیة

عمل من خالل تعزیز المنشآت الفاآينانكاراترا، وتحسين االلتحاق بالمدارس ونوعية التعليم، وأخيرا خلق فرص 
المتعاقدین الذین صغار على األعمال والتكنولوجيا لویتضمن النهج المتبع تقدیم تدریب . رة والمتوسطةالصغي

 واإلدارة للمنشآت القيادةیعتمدون على األیدي العاملة ولشرآات استشارات هندسية، وتقدیم التدریب على 
ية وظروف العمل والمعایير المتطورة دة والشفافسدی إدراج اإلدارة الوالحكومات والجماعات المحلية، وأخيرًا

 مرآز تدعمه منظمة العمل الدولية للتدریب والموارد یعتمد ثمةو. لى الصعيد المحليالمشتریات العامة عفي 
القطاعين العام والخاص وزّود بموظفين من مجموعة بين على األیدي العاملة، تم إنشاؤه من خالل شراآة 

نهج لالستثمار في الهياآل األساسية وتنفيذ بدور مرآزي في نشر وقد أضطلع  مؤهلة من المدرِّبين المحترفين،
ویقوم هذا المرآز بتدریب اإلدارات التقنية الحكومية الوطنية والمحلية والمنشآت . القائمة على آثافة اليد العاملة

سفر عن تحسين أداء عدة الناشئة والمهندسين المستشارین والموظفين التقنيين وآذلك الفئات المجتمعية، مما أ
 من خالل السدیدةوبهذه الطریقة، عّزز المرآز اإلدارة . برامج استثماریة وطنية وبرامج تمّولها الجهات المانحة

 . والقدرات اإلداریة، ودعم استدامة المنشآت التي أقيمتمشتریاتتحسين نظم وإجراءات ال

 القطاعات الجدیدة والناشئة المالئمة لتنمية المنشآت
 متأٍنستراتيجيات تعزیز استدامة المنشآت فرصة أآبر لتحقيق النجاح إذا ما استندت على تحليل ال يكونس .٢٥٢

وتجدر اإلشارة إلى بضعة قطاعات فيما یتعلق بإمكانياتها . لالتجاهات في القطاعات االقتصادیة النامية والناشئة
ویتضمن ذلك البناء والتشييد والصناعة . ارتها فرص العمل وارتباطها بإنشاء هياآل أساسية وإدليدمن حيث تو

 .في حمایة البيئة وإصالحها" الخضراء"الریفية وما ُیطلق عليه الصناعات 
في عدة بلدان نامية، ثمة حاجة متزایدة لملء و . آثيف العمالة نسبيًانشاطًا.  صناعة البناء والتشييدتعتبرو .٢٥٣

 من جهة، ومن جهة أخرى ةشآت البناء األجنبية متعددة الجنسيالشواغر الموجودة بين منشآت البناء الكبرى ومن
. صغار الحرفيين الذین یستطيعون على أفضل تقدیر بناء مساآن فردیة أو القيام بأعمال هياآل أساسية صغيرة

العقبات األساسية في توسيع إحدى مثل، في واقع األمر، ی صغيرة ومتوسطة محليةواالفتقار إلى صناعة تعاقدیة 
تعاون الوآثيرا ما قامت منظمة العمل الدولية، ب. تخدام التكنولوجيات القائمة على اليد العاملة في صناعة البناءاس

 تزّود المنشآت ،ینقداتعالمصغار قروض الهياآل األساسية التي یمنحها، بتنفيذ برامج لتدریب البنك الدولي ومع 
اإلدارة، حسن  ویتعلموا العاملةلوجيات القائمة على اليد الصغيرة بمواقع عمل تعليمية لكي یبرعوا في التكنو
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وفي الوقت . على عقود بناء عامةللعطاءات للحصول  بنجاح االستجابةریة للتمكن من اإلداوالعمليات التقنية و
اح  لتغيير إجراءات تقدیم العطاءات للسمبلدیات اإلدارات التقنية الحكومية والبين جهود موازیة فيما تبذلذاته، 

 .للمنشآت الصغيرة بالمشارآة في مشاریع البناء
 ویبين تجدید الترآيز داخل منظمة العمل الدولية على مسائل التنمية الریفية .٢٥٤

 االعتقاد بأنه ینبغي ٣٦
لالستراتيجيات اإلنمائية المقبلة أال تولي اهتماما أآبر للزراعة فقط، وإنما أیضا للصناعات الریفية غير 

لتطورات الجدیدة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تساعد المنشآت الریفية الزراعية ویمكن ل. الزراعية
وغير الزراعية على االستجابة في وقت مالئم أآثر لتغيرات فرص السوق وزوایا السوق الناتجة عن عزلتها، 

حاجة إلى ضمان التنوع ویشير تزاید االعتراف بال. مما یساعدها على تحویل ما هو سلبي إلى مسألة إیجابية
اإلحيائي آذلك إلى فرص السوق الجدیدة لتنمية المنشآت في شكل الهياآل األساسية التي یمكنها أن تضمن التنوع 

 .اإلحيائي
أهمية آبيرة ولها آذلك صالت متينة وإیجابية مع الهياآل " الخضراء"وتكتسي فرص تنمية المنشآت  .٢٥٥

 بأنواع الهياآل مترافقةالهياآل األساسية آثيفة العمالة إلى أن تكون من ع نواهذه األوآثيرا ما تميل . األساسية
الحفاظ على التربة والمياه وإصالح األراضي وإعادة التشجير وأعمال (األساسية التي ُتصلح البيئة أو تحميها 

تشييد التقليدیة، إلى وتدعو الحاجة هنا، آما هو الحال في صناعة البناء وال). وما إلى ذلكالحد من تحات التربة 
 في إصالح البيئة في مجتمعاتها وفي الضالعةأن تسّد المنشآت الفراغ الموجود بين الفئات المجتمعية الصغيرة 

 التي قد ال تحظى بميزة نسبية من حيث المعارف المحلية ىأراضيها الزراعية، وبين المنشآت الكبر
 .لقائمة على اإلدارةملة وتلك ااعيد الوالتكنولوجيات القائمة على ال

 آليات تمویل الهياآل األساسية لدعم المنشآت المستدامة
. قد یكون آلليات تمویل الهياآل األساسية تأثير آبير على قدرة المنشآت على خلق فرص عمالة مستدامة .٢٥٦

سي في ووفقا للدروس المكتسبة من تجارب العقد األخير، ال یمكن توقع أن یتحمل القطاع الخاص العبء األسا
وبناء على ذلك، سيؤدي تخصيص ميزانيات االستثمار العامة وتصميمها دورا أساسيا . تمویل الهياآل األساسية

وما انفكت .  وإنتاجيتهاوربحيتهابل ومتزایدا لتوفير أنواع الهياآل األساسية الضروریة لكفالة استدامة المنشآت 
منهجيات ونُهج، آتقييمات آثار النتائج المتكاملة "ب إلى وضع الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية تدعو المكت

وبناء على ذلك، ینبغي أن تتناول التنمية االستراتيجية في . ٣٧"ة والعمالةئلخطط وبرامج االستثمار على البي
. مجال الهياآل األساسية وتنمية المنشآت، آخطوة أولى، تصميم موارد االستثمارات العامة وتخصيصها

ا من هذه النقطة، یمكن للقطاع العام أن یدعم القطاع الخاص، بما في ذلك في المجاالت المتعلقة وانطالق
على ثار اآلوقد تكون تقييمات .  االستثماریة في استدامة المنشآتالخططباالستثمار األجنبي المباشر، لتقييم أثر 

 .ات بين القطاعين العام والخاص وتقييمهاالعمالة، في واقع األمر، أحد المجاالت التي یمكن فيها إرساء شراآ
ویمكن تحليل عدد من الطرائق الخاصة بتمویل تنمية الهياآل األساسية من خالل إطار تأثيرها في خلق  .٢٥٧

ویتضمن ذلك .  عالية الجودةوظائفعمل الئق ومن خالل الدور القوي الذي تضطلع به المنشآت في توفير 
طاعين العام والخاص واالمتيازات وصنادیق التنمية الخاصة بالمناطق أنواعا مختلفة من الشراآات بين الق

 تكونویمكن أن . والسندات المحلية، وآذلك حقيقة آليات المعونة األجنبية والتخفيف من الدیون في عدة بلدان
 وظائف المشارآة الثالثية لضمان أن تسفر آليات التمویل عن منشآت مستدامة ومفتوحة أمامجميع هذه اآلليات 

 .جيدة مستدامة

                  
ؤتمر العمل      ) مناقشة عامة تستند إلى نهج متكامل(   یندرج تعزیز العمالة الریفية للتخفيف من حدة الفقر            36 ال دورة م في جدول أعم

 .٢٠٠٨الدولي لعام 
ستدامة    :    مكتب العمل الدولي  37 ق سبل عيش م ة، مجلس اإلدارة،      تعزیز التنمية المستدامة لتحقي سياسة االجتماعي ة وال ة العمال ، لجن

دورة  اني٢٩٤ال شرین الث ف، ت وفمبر / ، جني ة ٢٠٠٥ن رة GB.294/ESP/2، الوثيق وج) (أ (٣٤، الفق ا م دعم به ي ی ة الت ز عن الطریق
 ).برنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية تعزیز التنمية المستدامة
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 استثمارات الهياآل األساسية االستفادة من تعزیز 
 :  المنشآت المستدامة والتنمية المستدامةعزیزمن أجل ت

 الميزة النسبية لمنظمة العمل الدولية
 تقوم بها منظمة العمل الدولية، أیدت الهيئات ، الذياستنادا إلى تقييم أعمال االستثمارات آثيفة العمالة .٢٥٨

 رئيسية ذات صلة بربط خدمات الهياآل األساسية بالمنشآت موضوعيةمكّونة للمنظمة ثالثة مجاالت ترآيز ال
وتشير هذه الوالیة إلى السبل المحتملة التي یمكن من خاللها . ٣٨  ذات نوعية جيدةوظائفالمستدامة وخلق 

 الهياآل األساسية لدعم المنشآت للهيئات المكّونة للمنظمة أن تساعد على زیادة تأثير استثمارات وخدمات
 : الثالثةالموضوعيةوفيما یلي المجاالت . المستدامة والعمالة والعمل الالئق

 ترویج التقييم المنتظم لتأثير برامج وسياسات االستثمار العامة والخاصة على العمالة؛ 
لعامة في مجاالت خلق فرص تعزیز آليات وأدوات المكتب إلسداء المشورة المتكاملة في مجال السياسة ا 

العمل والحمایة االجتماعية من خالل دعم برامج االستثمار العامة والمجتمعية ذات النوعية الجيدة 
 والفعالة من حيث التكلفة بوصفها آلية تحویل اجتماعي؛

تعزیز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل، من خالل تنمية منشآت محلية صغيرة وتحسين  
، وإدماج خلق فرص العمل في االستراتيجيات االقتصادیة والمشتریاتممارسات التعاقد سياسات و

 .التي تقدم استثمارات أجنبية مباشرة وتلك التي تتلقاهاللمنشآت والمالية 
 

                  
ة               :    مكتب العمل الدولي      38 تثمار آثيف العمال ة من خالل االس ق العمال ة من أجل خل ة العمل الدولي ، تقييم مستقل الستراتيجية منظم

دولي    ٢٠٠٦سبتمبر  / لولتقریر تقييم صادر عن منظمة العمل الدولية، أی        يم     : ؛ ومكتب العمل ال ات تقي تراتيجية       -عملي ستقل الس يم م  تقي
ة  ف العمال تثمار آثي ل االس ن أج ة م ل الدولي ة العم دورة  منظم ة واإلدارة، مجلس اإلدارة، ال امج والميزاني ة البرن شرین ٢٩٧، لجن ، ت

 . GB.297/PFA/2/2، الوثيقة ٢٠٠٦نوفمبر  /الثاني
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 ٩الفصل 

 االستثمار في األشخاص: الموارد البشرية
تخَدميها باعتبارهم أصوًال  وتعامل مسميزة تنافسية المستدامة تعترف باألشخاص آمصدر نشآتالم .٢٥٩

لتحدید نجاح ال  المستدامة إلى آسب دعم مستخدميها نشآت وبالتالي تحتاج الم.١ على حد سواءوعوامل للتغيير
 فيما یتعلق بالقضایا االجتماعية والبيئية نشأةعملياتها من وجهة النظر التجاریة فحسب وإنما من حيث التزام الم

 إلى جانب األبعاد االقتصادیة نشأةویتسنى ذلك بتعزیز قيم الم .تدامة الثالثة تحقيق أرآان االسإلىسعيًا 
عن طریق تنظيم مكان العمل تنظيمًا الحياة العملية واالجتماعية والبيئية لالستدامة وعبر االستثمار في نوعية 

 .رتها وتنمية الموارد البشریة وإدااالستخداممالئمًا وعبر الممارسات في مكان العمل وظروف 
 من تحویل التحدیات االقتصادیة واالجتماعية والبيئية إلى فرص فإنها تحتاج إلى نشآتلكي تتمكن المو .٢٦٠
 على اإلبداع واالبتكار في آافة المستویات من المصنع أو مرآز الخدمات إلى غرفة مستخدمين قدرة التعبئة

بعض إلى  هذا الفصل ندویست. العمليةالحياة اجتماع مجلس اإلدارة، وذلك عن طریق االستثمار في نوعية 
ویتداخل ) قدرة التنافسية المتعلق بال٤خاصة الفصل (العناصر المشار إليها في األجزاء السابقة من هذا التقریر 
 بشأن دور الشرآاء االجتماعيين والحوار ، ال سيماإلى حد ما مع قضایا تمت معالجتها في الفصل التالي

 الشروط األساسية التي وضعت خطوطها العریضة في یفترض مقدمًا نوعآما أنه . ثياالجتماعي و الهيكل الثال
، السيما من حيث صلتها بحاجة المجتمعات المتميزة بمستویات واسعة النطاق إلى الوصول إلى ٣الفصل 

لتوفير  الدولية الحرآةأللفية وفي اإلنمائية لهداف األالخدمات الصحية والتعليمية، آما تم التعبير عنها مثًال في 
 .٢تعليم للجميعال

ویجمع هذا الفصل عددًا من القضایا الرئيسية المتعلقة بالموارد البشریة ـ االستثمار في األشخاص ـ  .٢٦١
 ممارسات إزاءجًا متنوعة ولئن آان یشمل نُه.  المستدامةنشآتلتحدید ما ینطوي عليه ذلك فيما یتعلق بتعزیز الم

 فليس هناك محاولة ،وجوانب المهارات والقابلية لالستخدامصل بظروف العمل وقضایا تتمكان العمل الجيدة 
تشكيلة العریضة من األساليب وأصناف البرامج والنشاطات التي تندرج تحت التحليل مزایا وعيوب  وأ لتفصيل

الترابط  ن المستدامة، فإن الهدف هو بياالمنشآتبدًال من ذلك وفي سياق تعزیز . ٣باب االستثمار في األشخاص
 ومن حيث العمل المنشآت في نوعية الحياة العملية ونتائجها من حيث أداء نشأةبين االستثمار على مستوى الم

 . الالئق

                  
 :    أنظر 1

T.A. Kochan and P. Osterman: The mutual gains enterprise – Forging a winning partnership among labour, 
management and government (Boston, Harvard Business School Press, 1994); and J. Pfeffer: The human 
equation – Building profits by putting people first (Boston, Harvard Business School Press, 1998). 

 نيویورك،  (٢٠٠٣تقریر التنمية البشریة للعام :    برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2
UNDP/Oxford University Press, 2003); and World Bank: World Development Report 2006 (Washington, DC, 
World Bank/Oxford University Press, 2005); and UNESCO at http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=50558&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 

دولي           3 شریة،     توصية :    للمزید من التفاصيل عن البرامج الخاصة للتعليم والتدریب والمهارات أنظر مكتب العمل ال وارد الب ة الم تنمي
 موقع قاعدة البيانات التعليم والتدریب والتعلم المتواصل، ). ١٩٥رقم  (٢٠٠٤

http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/hrdr/index.htm; 

 :تب العمل الدولي على العنوانوبرنامج إدارة المهارات والقابلية لالستخدام في مك
http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/index.htm. 

 : وللمزید من المعلومات عن ظروف العمل والعمالة انظر برنامج ظروف العمل واالستخدام على العنوان
http://www.ilo.org/travail. 
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 األهمية المتزایدة لالستثمار في األشخاص
 تتطلب منها أن تكون قادرة على دینامية بيئة أعمال نشآتفي عالم یتسم بالعولمة السریعة تواجه الم .٢٦٢

وأغلب الظن هو أن ".  ساعة٢٤في ظرف آل "والتنافس لكي تضمن بقاءها وتنمو في اقتصاد یتطور التكيف 
المتطورة، یرتكز أآثر فأآثر على الموارد البشریة و، في ضوء هياآل اإلنتاج والعمل الجدیدة المنشآتنجاح 

 بشكل متزاید على القدرة -ها مجرد بقائ بل -  واستمراریتهاالمنافسة على نشآتویتوقف قدرة الم. واالجتماعية
وأفضل وسيلة لتحقيق ذلك هي . روح االلتزاممهارات ووال المستخدمين یتمتعون بالحوافزعلى ضمان آون 

واالحترام المتباَدلْين وعدم التمييز وعلى عالقات  إیجاد بيئة في مكان العمل تتسم بشكل تدریجي  بروح الثقة
 .٤جيدة بين العمال واإلدارة

أهمية واسعة النطاق آالتي تكتسيها في الوضع   نوعية القوة العاملةلم یسبق البتة أن اآتستقيقة ي الحوف .٢٦٣
 استخدام األشكال الحدیثة من التكنولوجيا المترآّز علىالتنافس الدولي اشتداد فقد تسببت العولمة في . راهنال

 العالمي والتغير تكاملفقوى ال. امًا مكثفًاالتي تستند أساسًا إلى المعرفة، أي تستخدم المهارات الفكریة استخد
 نشآت على مستوى الممنافسةالتقني جعلت التعليم والتدریب یكتسيان أهمية قصوى من حيث القدرة على ال

 ب في ضمان آون النظم التعليمية تزود الشباأساسيوللحكومات دور حيوي و. ٥)وعلى الصعيد الوطني(
وتم االعتراف بأهمية .  التدریب یعزز فعًال قابلية األشخاص لالستخدامبالمهارات األساسية الضروریة لجعل

اإلطار (الدولية بما في ذلك برنامج العمالة العالمي لمنظمة العمل العامة، ذلك في عدید من وثائق السياسة 
 حول ورتتمحاألوروبية التنافسية  القدرة جعل الذي یرمي إلى ،٦برنامج لشبونة لالتحاد األوروبي و،)١ ـ٩

 إلیجاد فرص ةنقح الم التكنولوجي وتحسين إنتاجية العمل واالستراتيجيةاالبتكارسياسات متوازنة تستهدف 
 . في الميدان االقتصاديالعمل لمنظمة التعاون والتنمية

 ١-٩اإلطار 
  التحديات السياسية في مجال تنمية المهارات:برنامج العمالة العالمي لمنظمة العمل الدولية

 هناك حاجة ماسة إلى استثمار إجمالي أآبر في التعليم والتدریب، خاصة في .تثمار في التعليم والتدريباالس
وینبغي ربط  ).آالمعوقينخاصة ال المجموعات ذات االحتياجاتبما في ذلك النساء و( لكافة األشخاص ،البلدان النامية

آما ینبغي أن . النمو االقتصادي والعمالةوبرامج جيات االستثمارات في مجال التعليم والتدریب بشكل وثيق باستراتي
ة في هذا ن واألفراد في تحمل المسؤوليي والشرآاء االجتماعينشآتوالم) المسؤولية األولى(یشارك آل من الحكومات 

 .الصدد
  ضرورتان ال مناصوالتعليم األساسي إن محو األمية . والمهارات األساسيةمحو األميةالتعليم األساسي و

.  لصالح األفراد في البلدان األشد فقرًاومحو األمية والحاجة ملحة إلى القيام بإصالحات لتحسين التعليم األساسي .منهما
جزءًا هاماًّ من اإلصالح إلعداد ) وما إلى ذلكمثل التواصل وحل المشاآل " (مهارات العمل األساسية"وتعد تنمية 

 .ف والمهاراتاألفراد للعيش في مجتمع یقوم على المعار
 لجعل التعلم المتواصل لصالح الجميع واقعًا مشهودًا تحتاج البلدان إلى . المهنيين والتدريبالتعليمإصالح نظم 

 ببرامج االنتقال من المدرسة إلى العمل للشبالوینبغي .  المهنيةعلى نظمها التعليمية والتدریبية إدخال إصالحات آبيرة
تدریب أآثر مرونة واستجابة لالشتراطات سریعة الوینبغي أن تصبح برامج . كان العملالتعليم والتعلم في مأن تدمج 

آما ینبغي أن ترآز اإلصالحات على آيفية تسهيل التعلم وليس على مجرد التدریب . التغير فيما یتعلق بالمهارات
 . محددةلصالح فئات مهنية

من تشكيلة واسعة من المصادر غير التقليدیة ولكن  اآتسب العدید من الناس مهارات .االعتراف بمهارات الفرد
االعتراف إمكانية ب أن یحظى هؤالء األشخاص ومن الضروري. هذه المهارات تبقى في معظمها غير معترف بها

 .تلك المهاراتاآتساب  ضمن إطار وطني، بغض النظر عن مصدر بالمؤهالتبمهاراتهم آجزء من االعتراف 
 هناك حاجة ملحة إلى مشارآة الشرآاء االجتماعيين بشكل أوثق في .شأن التدريبتعزيز الحوار االجتماعي ب

 اإلصالحات المرغوب فيها واالستثمار أن تصبحالمناقشات المتعلقة بسياسات التدریب وتنمية المهارات إذا أرید
                  

 :    أنظر 4
T. Fashoyin, E. Sims and A. Tolentino: Labour–management cooperation in SMEs – Forms and factors (Geneva, 
ILO, 2006). 

ع التعلم والتدریب من أجل العمل في مجتمع المعارف:    مكتب العمل الدولي5 دورة     )١( ، التقریر الراب دولي، ال ؤتمر العمل ال ، ٩١، م
 .٢٠٠٣جنيف، 

 :   أنظر مثًال 6
Jobs, jobs, jobs – Creating more employment in Europe, report of the EU Employment Taskforce chaired by 
Wim Kok, Nov. 2003, p. 49; http://ec.europa.eu/employment_social/ 
employment_strategy/task_en.htm; and Facing the challenge – The Lisbon strategy for growth and employment, 
report from the High-level Group chaired by Wim Kok, Nov. 2004 (Kok report), p. 16, 
http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/kok_report_en.pdf. 
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يدة في مجال التعليم من الواضح أنه لم یعد من الممكن أن تكون للحكومات الكلمة الوحو. حقيقة واقعةالمتزاید 
 .فأآثر نظم التدریب نجاحًا ترتكز على عملية حوار اجتماعي جادة. والتدریب

 بما في ذلك ، تعزیز برامج سوق العمل النشطة.الدعوة إلى برامج سوق العمل لصالح األشخاص المحرومين
 المحرومين في سوق العمل ـ بما  لصالح األشخاصمنظمة وغير منظمةنهج فعالة الآتساب المهارات وتنميتها في أطر 

 .معوقونفي ذلك ال
 تشكل إدارات .إصالح إدارات االستخدام وتشجيع الجهود التعاونية بين وآاالت االستخدام العامة والخاصة

االستخدام العامة عادة المؤسسة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن توفير برامج سوق العمل النشطة المتنوعة ولكن غالبًا 
وباإلضافة إلى ذلك فإن االتجاهات الدولية األخيرة نحو نمو وآاالت االستخدام الخاصة . تعزیز قدراتها تحتاج إلىما 

 العامة إلى إسناد العمل خارج المنشآت توفر للوآاالت العامة والخاصة طرقًا جدیدة للعمل جنبًا إلى اإلداراتولجوء 
 .جنب

 .http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/policy.htm  ،الدولية العمل  برنامج العمالة العالمي لمنظمة: المصدر

استراتيجية الوظائف لمنظمة التعاون تشدد الدروس المستفادة في مجال السياسات من إعادة تقييم و .٢٦٤
 االقتصاديو  في دعم ارتفاع النمللتعلم المتواصل المساهمة الممكنة علىاالقتصادي   في الميدانوالتنمية

استراتيجية وتؤآد الصيغة الجدیدة من .  الفقر وتخفيف عدم المساواةالحد من على والمساعدة في الوقت ذاته
 ليس فقط من حيث حصول العمال المدربين على آفاق ، العمالةعلىفوائد التدریب في مكان العمل الوظائف 

 ألن التدریب یسهل االنتقال من ترتيبات العمل أفضل مما یحصل عليه من لم یتلقوا أي تدریب بل أیضًا عمل
  :  أن٤وتالحظ االستراتيجية تحت الرآن . المستقرةالمؤقت إلى العمالة 

 بالمهارات وتوجيه اإلقرارأن حسن تصميم نظم في الميدان االقتصادي وجدت منظمة التعاون والتنمية ... 
قد مؤسسات التدریب  المعروضة ونتائجها ورصد أداء المسار الوظيفي والمعلومات المتعلقة بمضمون الدورات

وباإلضافة إلى ذلك لوحظ أن دعم القطاع العام أآثر فعالية عندما . تساعد على ضمان حسن سير سوق التدریب
 مع الممارسة الوطنية یكون من متمشيًاوحيثما یكون ذلك  ... تقابله مساهمة من قبل الشرآة أو الفرد المتلقيْين

ن تساعد مشارآة الشرآاء االجتماعيين مشارآة نشطة في تصميم وتنفيذ سياسات التعلم المتواصل على الممكن أ
  .٧تحقيق نجاح البرامج

السياسات التي وضعت خطوطها العریضة في هذه األطر الثالثة الجامعة ـ لمنظمة العمل الدولية و .٢٦٥
من  بأن یفيد تتعدى مجرد المنطق الذي - تنميةاالقتصادي والفي الميدان  ومنظمة التعاون األوروبيواالتحاد 

فهي .  أآبر قدرة على التنافس واإلنتاج وأآثر ازدهارًابلدان والنشآتتجعل المأن مهارات أآثر وأفضل شأن 
بل تدخل تنمية المهارات .  بين تكوین المهارات واألداء االقتصاديخطي وتلقائيتفترض مجرد ارتباط  ال

ویؤثر . االجتماعي االقتصادي األوسع نطاقًاالسياسي وستثمار في األشخاص ـ في السياق والموارد البشریة ـ اال
الضمنية في هذه  وهكذا فإن الفكرة.  الصلة تلكهذا السياق في قوة الصلة ویساعد على تحدید أهم المتغيرات في

ت، أي أن عرض األشخاص ینطبق على التعليم والمهارا  ال٨المعالجة هي الفكرة التي مفادها أن قانون ساي
ویرتدي السياق ـ مستویات التنمية وأشكال تنظيم . ٩همخلق تلقائيًا الطلب الالزم الستخدامالمتعلمين والمهرة ال ی

 . أهمية حيویة-إلى ذلك  مكان العمل وما
 ةلالئقعمل االبتحسين التعليم ولكنه یتعلق أیضًا بالنهوض بأماآن في األشخاص وبالتالي یتعلق االستثمار  .٢٦٦

 على مستوى وهو یرآز باإلضافة إلى ذلك، . واإلنتاجيةالتنافسيةاالهتمام بالبعد اإلنساني للقدرة  والمنتجة عبر
.  بشكل متكاملنشآتوالقضایا المتصلة بتنمية الموارد البشریة والمهارات ومشارآة العمال في المنشأة الم

، هي حيثما أقتضى األمرمعایير العمل الدولية ب رشدتست فإن القوانين والممارسات الوطنية، التي ،وهكذا
دفع بما في ذلك ( مثًال األجور وجرت العادة على أن تتناول .الصكوك الالزمة لتوجيه السياسات والممارسات

 المنشأةوسداد األجور غير المدفوعة عند إعسار لألجور الحد األدنى األجور بشكل منتظم وتحدید مستویات 
أنماط العمل المرنة ما یتصل منها ب بما في ذلك ،وترتيبات وقت العمل) إلضافية واإلجازاتوساعات العمل ا

 ف الوظائسماق وت واقتسام العملةإجازة األبو(العائلية  /وحاجة العمال إلى التوفيق بين العمل والحياة الشخصية
ویمكن أن تعود المرونة ). لى ذلك وما إوفترات اإلجازة وأسبوع العمل المرآَّز ومرونة وقت العمل والمناوبة

                  
 :    أنظر 7

OECD: Boosting jobs and incomes – Policy lessons from the reassessment of the OECD jobs strategy, 
background paper prepared by the OECD secretariat for the Saint Petersburg G8 Summit meeting of G8 
employment and labour ministers, Moscow, 9–10 Oct. 2006, pp. 10–11. 

 .ج الطلب المقابل له، یقول إن العرض ینتمن الكالسيكيين، وهو عالم اقتصادي فرنسي )١٨٣٢ـ١٧٦٧(   آان جان باتيست ساي  8
 :   أنظر 9

D. Ashton and F. Green: Education, training and the global economy (Cheltenham, Edward Elgar, 1996). 
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 مثل تعزیز التزام لى السواء،أصحاب العمل عو المستخَدمين فيما یتعلق بترتيبات وقت العمل بفوائد على
 .١٠ في نهایة المطافنشأةالمستخَدمين والحد من الغياب وإنتاجية أآبر وأداء أفضل للم

 دورْیها اإلنتاجي والتناسلي فيما تمنع بشكل فعال  المستدامة تمكن المرأة من التوفيق بنجاح بينوالمنشآت .٢٦٧
توفير أمور من بينها  دورها التناسلي، وذلك عبر بسبب االستخدام،من عدم المساواة في المعاملة في مجال 

فهياآل األسرة وأنماطها تتطور في بقاع . مالئمة للمرأة العاملة وأحكام تتعلق باألبوة لصالح الرجلأمومة حمایة 
مشارآتها بأعداد أآبر من أي وقت تواصل المرأة نظرًا إلى أن  االقتصادیة، من الناحيةو. عبر العالمآثيرة 

 ،على أآثر من عامل واحد بأجرأآثر فأآثر مضى في سوق العمل مدفوع األجر، فإن األسرة أصبحت تعتمد 
في آت شني الوقت نفسه أصبحت الموف.  لضغط شدیدحياة العائليةوتخضع الحلول التقليدیة للتوفيق بين العمل وال
 نشآتومن نتائج ذلك أن التنافس المتزاید بين الم.  بأعداد بأعدادآثير من المجتمعات تعوِّل على توافر المرأة

على الصعيدین المحلي والعالمي أسفر عن تزاید الطلب على القوة العاملة، خاصة في شكل أنماط عمل أآثر 
 .مرونة
تعتبر مثًال فإدارة قوة عاملة متنوعة . مة المساواة وعدم التمييز في مكان العملالمستداوتعزز المنشآت  .٢٦٨

وقد زادت العولمة من سرعة .  واإلنتاجية ونجاح المشروعات آكلفي تحسين الكفاءةأآثر فأآثر عامًال أساسيًا 
لى فوائد تنوع القوة إليس  هناك دالئل تشير أآثر فأآثر ،وبشكل مماثل. االحتياج إلى اعتناق التنوع وأآدته

، وذلك بالنسبة  التمييز في مكان العملالناشئ عن قتصادياال تزاید الوزرالعاملة فحسب ولكن أیضًا إلى 
 .١١القتصادات والمجتمعات على العمومل ذاتها وللمنشآت

 أهمية الممارسات الجيدة في مكان العمل
، في بيئات نشآت أن نجاح المًادراسات تكرارال وتبرز. هناك عالقة أساسية بين ظروف العمل واإلنتاجية .٢٦٩

 المنشآت المستدامة هي بل ستكون المنشآت. تنافسية متزایدة، لم یعد من الممكن قياسه بمقياس األرقام المحضة
 نشأة من عالقات العمل داخل المتحقيق الحد األمثل المستهلكين ورضاالتي تأخذ أیضًا في الحسبان عوامل مثل 

أما . ًا في اإلنتاجية والربحيةآبيرفنوعية العمل تؤثر تأثيرًا . بتكار والهياآل التنظيمية المرنةوالقدرة على اال
عوامل الومع ذلك فإن من . مفهوم الممارسات الجيدة في مكان العمل فواسع النطاق وینطوي على سمات عدیدة

 :  ما یلي، إنشاء مكان عمل فعال ومنتجالتي من شأنها أن تساهم فيمتصلة ببيئة العمل والتنظيمية والالرئيسية 
 ؛قتصادياالمن األومعيشة للمستویات الئقة  
 ؛قيادة تقدر المستخَدمين حق قدرهم 
 ؛بيئة عمل مأمونة وصحية 
 ؛ثقة متبادلة بين أصحاب العمل والمستخَدمين 
  ؛المشارآة في صنع القرارات 
 ؛ثقافة االنفتاح فيما یتعلق بصنع القرارات 
 ؛تشجيع المبادرة وروح االبتكار 
 ؛إشراف داعم على آافة المستویات 
 ؛فرص استخدام المهارات وتنميتها 
 .توازن بين العمل والحياة 

مجتمعات وتطبيق آيفية تحدید المحدد، ویتوقف على هذه السمات خاصًا بالسياق الفعلي لتنفيذ الیكون  وغالبًا ما
لإلطالع  ٢ـ٩أنظر اإلطار (ل ثقافة االنفتاح والثقة والمبادرة وروح االبتكار  لمفاهيم مث،بمعنى أوسعمعينة، 

 ). من المملكة المتحدةعلى مثال

                  
 :    أنظر 10

S. Dex and C. Smith: The nature and pattern of family friendly employment policies in Britain (Bristol, Polity 
Press/Joseph Rowntree Foundation, 2002); P. Yasbeck: The business case for firm-level work-life balance 
policies – A review of literature, Labour Market Policy Group, Department of Labour, New Zealand, Jan. 2004. 

 :    أنظر 11
Success at work – Protecting vulnerable workers, supporting good employers, United Kingdom Department of 
Trade and Industry, London, Mar. 2006. 
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  ٢ـ٩اإلطار 
  في المملكة المتحدةإدخال التغيير من باب الثقة والتعاون

لم في مجال في شرآة ثورن الیتنغ، التي یوجد مقرها في المملكة المتحدة، هي إحدى الشرآات الرئيسية في العا
 ٤٠٠٠ بلدًا و تستخدم ما یربو على ٣٠ حوالينظم اإلضاءة ومنتوجاتها ولها نشاطات في وتصنيع مجال تورید 

 تغييرات تنظيمية وثقافية هامة، مما مكنها تقریبًا من مضاعفة ١٩٨٩ ثورن الیتنغ منذ عام وأجرت شرآة. مستخدم
اح إلى إدارة األداء والعمل ضمن فرق، بشكل أآثر فعالية، استنادًا ویعزى جزء آبير من هذا النج. نصيبها من السوق

اعتماد التكنولوجيات والممارسات الجدیدة في مجال العمل من أجل تحسين إنتاجية الشرآة وتعزیز إلى حاجة الإلى 
 . مكانها في السوق

دیدة ویتكيفوا مع العالقات  المقيمين في المملكة المتحدة أن یكتسبوا مهارات ججميع المستخدمينوآان على 
وتم اعتبار بناء الثقة منذ .  إلى ممارسات أآثر مرونة في مجال العمل وإلى فرق ذاتية اإلدارةبفعل انتقالهمالجدیدة، 

ولتحقيق هذه الغایة أقدمت الشرآة على تغيير عالقتها . البدایة أساسًا حاسمًا لتدفق المعلومات بشكل حر داخل المنظمة
شرآاء في " للنقابات وأدخلت برنامجًا أسمته بإتاحة دفاتر الحساباتهذه العملية  العليا اإلدارة واستهلت. لعمالمع نقابة ا
 عليا آانت اإلدارة ال،وباإلضافة إلى ذلك.  عمل نقابيةحلقات وتنظيموآان ذلك یقضي بعقد اجتماعات منتظمة ". التغيير

وآانت الشرآة تزود النقابات بالتفاصيل المتعلقة  . لحلقة العمللتخطيط الستعراض األعمال واوالنقابات تجتمع سنویًا
 تسمح للنقابات ةباألداء وظروف السوق واالستراتيجية المرتقبة للسنة، مما آان یوفر قاعدة لتصميم خطة عمل مشترآ

 .أعمال الشرآةبأداء دور إیجابي في 
  :المصدر

D. Ashton and J. Sung: Supporting workplace learning for high performance working (Geneva, ILO, 2002). 

 المتعلقة بمكان المنشآت،حددت دراسة أجرتها الدول األعضاء في االتحاد األوروبي عوامل نجاح و .٢٧٠
 : وهي آما یلي،العمل

 ؛ونشاطات الموارد البشریة من أجل تحقيق نتائج أفضلالمنشأة الربط بين أهداف  
شمل آذلك حوافز یقتصر على النظر إلى ظروف العمل الفوریة بل  ی للنهوض بالصحة النهج شمولي 

 ؛ المنشأةوثقافةالعمل 
 ؛برامج تعزیز الصحة التي تستهدف تفادي المخاطر الصحية 
 .١٢تحسين ممارسات العمل وتنظيم العمل فيما یتعلق باالبتكارات التقنية 

نفسها  الدراسة وجدتعضاء وفي قطاعات مختلفة، األدول الختلف واستنادًا إلى دراسات حالة أجریت في م
 : العوامل التالية لتحسين اإلنتاجية

 ؛األسریة تحقيق نوعية عالية للعمل، بما في ذلك ظروف جيدة للتوفيق بين العمل والحياةًا من المهم جد 
 ؛السلوك التعاوني من قبل اإلدارة یساهم في رفع مستوى اإلنتاجية 
 ًا؛ تخلف أثرًا إیجابي، والمسؤولية في عملهميةالتي تمنح العمال مزیدًا من االستقاللالعمل، كال تنظيم أش 
تحسين أساليب العمل وتجهيزات مكان العمل یساعد على تخفيف عبء العمل الذي یتطلب جهدًا جسدیاًّ،  

 یًا؛ویسهل تحقيق إنتاجية أآبر، مما یجعل هذا االستثمار مجد
 المهنية؛حوادث الواع العمل الشاق یقتضي حلوًال إبداعية لتجنب بعض أن 
 . أیام الغياب بسبب المرض له أثر إیجابي مباشر على اإلنتاجيةتخفيض 
 لجعلهم أآثر فعالية في عملهم وفي بيئات عملهم بطرق تعزز صحتهم ورفاههم المستخدمينأهمية دعم و .٢٧١

 ،فعلى سبيل المثال. ق واسع وليس في البلدان الصناعية فحسب تم إدراآها على نطا،وال تعرضهما للمجازفة
أبرزت دراسات أجریت في منشآت الصناعة التحویلية في سري النكا أن تنمية الموارد البشریة وإنشاء قوة 

ویمكن . ١٣ "النظام التقني"عاملة ملتزمة یمكن أن یولِّدا فوائد في مجال تحسين اإلنتاجية أآبر مما ینتجه تطویر 
 عبر مختلف استراتيجيات مشارآة العمال مثل جلسات أصحاب العملالتوصل إلى إیجاد مثل هذا االلتزام لدى 

ویمكن للعدید .  العمل وفرق العمل ذاتية اإلدارة والفرق االستشاریة المشترآةإثراءإعالمية لفرق العمل وبرامج 
 -جوانب أخرى من بيئة العمل اإلیجابية بنة غالبًا  المقتر- أن تشير إلى فوائد برامج إشراك العمال المنشآتمن 

                  
 : أنظر    12

European Agency for Safety and Health at Work: Quality of the working environment and productivity, Working 
Paper (2004), http://osha.eu/publications/reports/211/quality_productivity_en.pdf. 

 :    أنظر 13
K.L. Chandratileke: “Social dialogue as a means of enhancing productivity and quality of work life”, in 
A. Sivananthiran and C.S. Venkata Ratnam: Social dialogue at enterprise level, successful experiences 
(New Delhi, ILO, 2004), pp. 79–100. 
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 واإلنتاجية داخل الكفاءة وإنما ساهمت آذلك في تحسين فحسب  الحياة العمليةالتي لم تتمخض عن تحسن نوعية
 ). من موزامبيقلالطالع على مثال، ٣ـ٩أنظر اإلطار (المنظمة 

 ٣ـ٩اإلطار 
 زامبيقو في مابيةالتنمية الصناعية الناجحة وبيئة العمل اإليج

. ، أآبر مشروع صناعي في تاریخ موزامبيق١٩٩٨، التي تم استهاللها عام األلمنيومآانت شرآة موزال لصهر 
 من في المائة ٣٫٢ و  للبلداالقتصادينمو ال من معدل  في المائة٥ سجلت الشرآة إسهامًا مقداره ٢٠٠٣وبحلول عام 

 بشكل غير وظيفة ١٠٠٠٠ حوالياستحدثت و شخصًا بشكل مباشر ٢٧٥٠آما استخدمت .  المحلي اإلجماليالناتج
 .مباشر

ع ـجانب المجتمإلى جاري لشرآة موزال انعكاس لتعهدها بإیجاد بيئة عمل إیجابية والتزامها ـوالنجاح الت
ـزاولة  لمونـي بليتـش بـي إتـل بـى دليـرآة إلـمت الشـفقد انض. ان مهمة الشرآةـ بييـجلى فـذي یتـ، الليـالمح

الذي یشجع النزاهة واالحترام والثقة واالنفتاح في مكان ،  (BHP Billiton Guide to Business Conduct)األعـمال 
ومراعاة لهذه القيم  (http://www.bhpbilliton.com/bb/peopleEmployment/globalBusinessConductGuide.jsp) .العمل

 هي األولى مستخدمين بما في ذلك خطة رعایة طبية للالمستخدمين،لى موزال برامج وسياسات مرآزة عشرآة أنشأت 
 ١٥٠ ي مساعدة مالية لحوالشرآة موزال، قدمت المستخدمينبناء على إطار متين لتنمية و. من نوعها في موزامبيق

 المسارات وتنميةمستخدمين وتشمل برامج تدریب ال. مؤهالت ذات صلة بمساراتهم الوظيفيةمستخدمًا من أجل اآتساب 
 الشرآة درآما تق.  القدرات والبرنامج العالي لتنمية المسارات الوظيفية لعمال التشغيل والصيانةبناءبرنامج  الوظيفية

 . عن طریق منح جوائز الخدمة الطویلة مكافأة لخمس سنوات أو أآثر من العمل في الشرآةتفاني مستخدميها
برامج ت المحلية عبر ا الصغيرة والمتوسطة المحلية والمجتمعشآتن موزال ثقافة التعلم لتشمل المتنشر شرآةو

بالمقابل وسيلة  التعليم بصفته دعمًا للمجتمع المحلي وبأهميةوتقر الشرآة . سالسل اإلمداد وصندوق للتنمية المجتمعية
ن فحسب تنمية ن تحصيل الخبرة وتطبيقها ال یشجعاإموزال الفلسفة القائلة شرآة وتجسد . لتعزیز نجاحه الذاتي

 . والمجتمعات المحلية وإنما یحسنان آذلك أداء الشرآة في سوق عالمية تشتد فيها المنافسة أآثر فأآثرالمستخدمين
 .IFC: Making a difference (Washington, DC, IFC, 2006), pp. 10–11   :المصدر

 السالمة والصحة المهنيتان
 المستدامة وتحددهما عوامل على نشآتفي مفهوم المإن صحة العمال وسالمتهم أمران أساسيان  .٢٧٢

 أن هناك زهاء ًامؤخرقدرت منظمة العمل الدولية و .١٤المنشآتالصعيدین الوطني والدولي وآذلك على مستوى 
 ٢٧٠مليون شخص في العالم یموتون آل سنة من جراء الحوادث واألمراض المهنية، في حين یعاني نحو  ٢٫٢

مليون شخص صحيًا لفترات أقصر أو أطول  ١٦٠ الخطرة غير المميتة، ویعتّل مليون شخص من اإلصابات
وفضًال عن ذلك، قدرت . ویمثل ذلك ضریبة ضخمة من المعاناة بالنسبة للعمال وأسرهم. ١٥ألسباب تتعلق بالعمل

ة من في المائ ٤ منظمة العمل الدولية أن مجموع تكاليف مثل هذه الحوادث واالعتالل الصحي تصل إلى نحو
 . ضعفًا ٢٠ الرسمية بأآثر من اإلنمائية وهو رقم ضخم یفوق المساعدة -إجمالي الناتج المحلي في العالم 

من الضروري النظر في المساهمة الممكنة لظروف العمل الجيدة والسالمة والصحة المهنيتين في زیادة و .٢٧٣
معایير الصحة جودة ان العمل وأثر  للحفاظ على السالمة والصحة في مكأهمية المعایيراإلنتاجية وآذلك 

وقوع اإلصابات واألمراض أعباء تحمل أن ت المستدامة یمكن للمنشآتفال . المنشآتوالسالمة في آيفية تصور 
ال یقتصر على إیقاف العمليات فحسب بل قد تكون له عواقب وخيمة على الصعيد وهو أمر في مكان العمل، 

 آفاءةضعت العولمة أصحاب العمل تحت ضغط متزاید من أجل تحسين وقد و. نشآت وعلى سمعة الماالقتصادي
 ولكن هناك أدلة واضحة تشير إلى المغالطة التي تنطوي عليها محاولة تخفيض التكاليف مع وإنتاجيتهاالمنشآت 

 تعزیز صحة العمال ورفاههم في العمل  على أنقاطعة تدلأدلة  وثمة. بالسالمة والصحة المهنيتيناإلضرار 
على سبيل المثال تدابير طوعية فالمنشآت التي اتخذت  .١٦ المستدامةالمنشآت شأنه أن یؤدي إلى تنمية من

 ومعنویاتهم المستخدمينتحسنًا في حوافز نفسه لتحسين الصحة والحد من الحوادث الحظت في الوقت 
خالية آمنة وخلق بيئة عمل ومن أجل . التكاليف الطبيةالتغيب عن العمل ووإنتاجيتهم آما الحظت انخفاضًا في 

                  
، لجنة العمالة والسياسة االجتماعية، جوانب التآزر بين السالمة واإلنتاجية: السالمة والصحة المهنيتان: مكتب العمل الدولي    14

 .GB.295/ESP/3، الوثيقة ٢٠٠٦مارس عام / ، آذار٢٩٥مجلس اإلدارة، الدورة 
ل،         العمل المأمون-العمل الالئق :   العمل الدوليمكتب    15 سالمة والصحة في العم سابع عشر لل المي ال ، تقریر تمهيدي للمؤتمر الع

٢٠٠٥ ،http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/intrep.pdf. 
 :    أنظر 16

G.S. Lowe: Healthy workplaces and productivity: A discussion paper, Minister of Public Works and Government 
Services Canada, 2003, http://www.grahamlowe.ca. 



 االستثمار في األشخاص: الموارد البشریة

 133 

 تحفز العمال وتساهم في تنمية اقتصادیة مستدامة وإنتاجية متزایدة، یلعب الحوار االجتماعي اإلجهاد،نسبيًا من 
 . والصحة في العملبضمان السالمةالممارسات الجيدة الكفيلة وتنفيذ دورًا أساسيًا في تحدید 

ة العالمية يافسالقدرة التن تقریر -التنافسية القدرة تعلقان ب والم٤ في الفصل ذآوران المالتقریرانیشير و .٢٧٤
 إلى أن البلدان األآبر قدرة على التنافس هي أیضًا أآثرها أمنًا على -  العالميةللقدرة التنافسيةوالكتاب السنوي 

ى المدى البعيد  یمكن أن یستفيد علالمنشآت من منشأة وليس هناك برهان على أن بلدًا من البلدان أو ،وجه العموم
وحتى أبسط التدابير المتخذة من أجل الحد من المخاطر في مكان . ١٧من مستوى منخفض من الصحة والسالمة

 تقلل من الحوادث والمشاآل المتعلقة بالصحة ، مثل اإلضاءة الجيدة أو التجهيزات الكهربائية المأمونة،العمل
المتمثلة في البقاء أما استراتيجية . ١٨الية وإنتاجيةوتسمح للعمال بالترآيز على عملهم فيصبحون أآثر فع

 .االستدامةالتنافسية وال إلى تفضي إلى ازدیاد القدرة   فالوانخفاض الدخل من السالمة والصحة متدنيةمستویات 
لة بالعمل والحالة الصحية السيئة أشد وقعًا على االقتصادات صوعالوة على ذلك فإن الحوادث المت .٢٧٥

 ومن المرجح أن یخلف ،لدان التي توجد فيها نظم للحمایة االجتماعية والرعایة الصحية أقل تطورًاالوطنية في الب
أن ومفادها  على المسامع غالبًا د فإن الحجة التي تترد،وبالتالي. ١٩ على التنمية االقتصادیة جدًاآبيرةذلك آثارًا 

یمكن االحتجاج بها  ر السالمة والصحة، ال اتخاذ تدابيستطيع تحمل أعباءالبلدان ذات الدخل المنخفض ال ت
یؤثران على قابلية في العمل  والصحة سالمةآما أن ال).  من الهندعمليمثال لإلطالع على  ٤ـ٩أنظر اإلطار (

. قدرة العدید من العاطلين عن العمل أصبحت ضعيفة نتيجة اإلصابات واألمراضالقوة العاملة لالستخدام بما أن 
حق الحصول على تعویضات أو على معاش معه درجة تمنح العمال حادًا إلى یكون  قد الإال أن هذا الضعف 

لنأخذ مثال  و.عمل جدیدعلى  حصولهمالعجز رغم أن فقدان القدرة على العمل قد یقلل بشكل خطير من فرص 
المكون من  الطالء  إزاءحساسيةال  دهان یعاني من مثالعامل في قطاع البناء یعاني من مشاآل في ظهره أو

 أفضل صحة على النشطونوالمستخدمون . تدربا من أجلهفمن الصعب استخدامهما في القطاع الذي . المذیبات
 فإن حمایة العمال في ،وبالتالي.  الذین یقدر أن ثلثهم یواجهون مثل هذه التعقيدات،العموم من العاطلين عن العمل

إنما تساهم أیضًا بشكل مباشر في تحقيق العمل الالئق تحسن الصحة العامة والرفاه فحسب و بيئة عملهم ال
 .ية وتخفيف وطأة الفقرجتماعوالتنمية اال

 ٤ـ٩اإلطار 
 ات مراد أباد لصناعة النحاس في الهندتجمع -ن أفضل ا وسالمة وصحة مهنيتنشآتأداء أفضل للم

المدینة مشهورة بصناعة النحاس و.  أبنائه في مدینة موراد أبادمعیشغل شفيق شرآة بالغة الصغر لسبك النحاس 
 من مجموع صادرات الهند في مجال الصناعة  في المائة٣٣ من مجموع إنتاج الهند وتمثل  في المائة٨٠حيث تنتج 

 في  بقطاع صناعة النحاس شرآة متوسطة معنية٢٠شرآة صغيرة و ٢٥٠٠٠والشرآة واحدة من حوالى . اليدویة
وترشح شفيق لدورة تدریبية تشكل جزءًا من برنامج منظمة العمل . عامل ٢٠٠٠٠٠ وتستخدم عددًا یبلغ ،المدینة

وتعلم شفيق أنه بمجرد . ت وتحسين اإلنتاجيةنشآ لتنمية المMoradabad Brassware "موراداباد براسویر"الدولية 
اإلنتاجية ویمكن أن یحسن .  من مكان عمله عبرهاوالحرارة الدخان إخراج مكان عمله یمكن له فيترآيب مداخن 

وباإلضافة إلى ذلك تعلم آيفية تنظيم حيز عمله تنظيمًا . ویحد من المخاطر الصحية المنوطة بهذا النوع من العمل
وآان القصد من ذلك الحد من . أفضل، فلوَّن أوعية التبرید بألوان مغایرة للتفریق بين السكبات الحارة والباردة

ه تحسنًا واضحًا في نوعية الهواء ودرجة الحرارة، مما ساهم ؤظ شفيق وأبناوبعد القيام بهذه التغييرات الح. الحروق
 سكبًا في الساعة ولكنه لم ینجح في إنتاج آمية ٤٠ حوالي ینتج قبل ذلك ،وآان ابنه محمد یمين. في تحسين اإلنتاجية

 .ساعة سكبًا في ال٦٠ الجدیدة أصبح بإمكانه إنتاج داخنومع الم. أآبر بسبب الدخان والحرارة
 برنامج متنوع ومتكامل في موراد أباد التنفيذ  الصغيرة برنامج تعزیز العمالة من خالل تنمية المنشآتتولى یو

 إقامة صالتیتضمن التدریب على العناصر األساسية في مجال تحسين ظروف العمل فحسب ولكنه یشتمل آذلك على 
 برنامج تعزیز العمالةعمل یو. ة روح المبادرة ومع المصدرینمع المؤسسات التدریبية الحكومية والمعهد الهندي لتنمي

عمل وآذلك من أجل إعادة توجيه الصناعة نحو اإلنتاج لصالح الظروف تحسين من أجل تحسين اإلنتاجية عبر 
وتبرز حالة صناعة النحاس في .  الداخلية، تجنبًا للمنافسة المباشرة مع مواقع إنتاجية أرخصاألسواق المتخصصة

 نشآت تحسن إنتاجية المآبيراد أباد أن اتخاذ تدابير في مجال السالمة والصحة المهنيتين من شأنه أن یزید بشكل مور
أآثر أمنًا في مكان العمل ارتباطًا مباشرًا  وأفضلوفي هذه الحالة ترتبط بيئة . بالغة الصغر في بلد منخفض الدخل

 .للمنشأةوإیجابياًّ باألداء االقتصادي 
 . في مكتب العمل الدوليوثائق المشروع  :المصدر

                  
أمون    –العمل الالئق   :    مكتب العمل الدولي     17 دي ل    العمل الم ر تمهي المي  ، تقری ؤتمر الع سالمة  والصحة في       لم شأن ال سابع عشر ب  ال

  .١٤، ص ٢٠٠٥سبتمبر  /العمل، أورالندو، أیلول
دولي      18 ان   : مكتب العمل ال سالمة والصحة المهنيت ة     : ال سالمة واإلنتاجي ين ال آزر ب ة،     جوانب الت سياسة االجتماعي ة وال ة العمال ، لجن

 .GB.295/ESP/3، ٢٠٠٦مارس / ، آذار٢٩٥مجلس اإلدارة، الدورة 
 .١١ ، مرجع سابق، ص العمل المأمون-العمل الالئق     19
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 ٢٠الستخدامللقابلية تحقيقًا ل المهارات والمعارف قائم علىنهج 
، مما یؤدي في وأشد مهارة تعليمًا أآثر تزید التغيرات التكنولوجية والعولمة من الطلب على قوة عاملة .٢٧٦

 حساب الوظائف التي ال تتطلب التي تتطلب المهارات علىبعض البلدان إلى ازدیاد الطلب على الوظائف 
تعين على الحكومة یوسوف . المهارات، آما یؤدي إلى زیادة التفاوت في األجور بين فئتي الوظائف هاتين

والقطاع الخاص االستجابة لذلك بتحسين تعليم القوة العاملة وتدریبها ورفع مستوى مهاراتها عبر خيارات 
بيد أنه في اقتصاد ومجتمع عالميين یقومان على المعارف، .  بلدبكلتدریبية مصممة لتناسب الظروف الخاصة 

ومنتجات  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتنظم اإلنتاج والخدمات بشكل مستمر عبر استخدام ب االرتقاءیتم 
 في نظم وتنظيميةتقنية هيكلية وتصاحب ذلك تغييرات في تنظيم العمل تشمل تغييرات  .وآليات إنتاج ابتكاریة

وتقتضي هذه التغييرات استجابات مالئمة من حيث معرفة ما هي فرص تنمية المهارات . إلنتاج واإلدارةا
من المدرسة إلى العمل یشكل بوضوح النتقال غير أن ا.  في مكان العمل وخارجهوالتعلم المتوافرة والمتاحة

 النظام فروعنایة بشكل دائم في آافة ویجب إذن إیالء الع. القابلية لالستخدامجسرًا أساسيًا على طریق تحسين 
تكنولوجيا المعلومات التعليمي، بما في ذلك التعليم المدرسي، لتنمية المهارات األساسية مثل اإللمام باستخدام 

 . ومهارات العمل ضمن فریقواالتصاالت
.  األخيرةآلونةا في النقاش المتعلق بالسياسات في متميزًاانتباهًا القابلية لالستخدام استرعت عبارة و .٢٧٧

باالستناد إلى القابلية لالستخدام  إطارًا لتنمية مفهوم ، التابع لمنظمة العمل الدولية،برنامج العمالة العالمي ویوفر 
 ، تنمية الموارد البشریةبشأن ١٩٥ في التوصية رقم وتنقيحه هذا اإلطار التعمق فيوتم . المعارف والمهارات

 القائم على المعارف یربط الستخدامالقابلية لومفهوم . الحقًاوالتي اعتمدت ة  منظمة العمل الدوليالصادرة عن
وذلك بالتمييز بين قدرات العمال وأصحاب المذآورة، العناصر األساسية لبرنامج العمالة العالمي بالتوصية 

أساسية  مضافة  ویشكل ذلك أهم قيمة.لالستخدامقابلية ال والمدیرین وصانعي السياسات آعناصر تحدد اریعالمش
 . تحقيقًا للقابلية لالستخدامللنهج القائم على المعارف

وعلى مستوى الفرد، تحدد المهارات والكفاءات القدرة على استخدام فرص العمل والدخل والتكيف مع  .٢٧٨
 وتشكل المهارات والمعارف من أجل تحسين .التغيرات التي أحدثها التقدم التكنولوجي والعولمة في سوق العمل

إلى  وباإلضافة.  لقابلية االستخدامألداء في أسواق العمل الداخلية والخارجية وقابلية التكيف عناصر أساسيةا
لنساء والرجال الذین قد ا یمنح في مجال حقوق العمال والمهارات األخرى المتعلقة بالمواطنة ثقيف فإن الت،ذلك

 ة الالئقوظائفصول إلى التعليم والتدریب وال للولوال ذلك، إمكانياتیتعرضون للتمييز في أسواق العمل 
 . جدید والوصول إلى النظام القضائي عند الضرورةمشروع أعمال في ءفرص للبدالو

 في مجال األعمال یع ومدیریهارا والمستوى التنظيمي، فإن مهارات أصحاب المشنشأةعلى مستوى المو .٢٧٩
.  واستخدامها واالستثمار في مهارات القوة العاملة على إیجاد الفرصالمنشآتوالقيادة تحدد بشكل آبير قدرة 

 تقاسمالتعلم في مكان العمل وتسهيل تشجيع وهذه المهارات في مجال األعمال والقدرة على تنمية ثقافة التعلم و
والمعارف بالمنشأة والمهارات الخاصة . نشأة تحدد قابلية العمال لالستخدام داخل الم،المعارف بين العمال

 . على استيعاب التكنولوجيا وعلى االبتكار والنموالمنشآت في قدرة أساسيةة التنظيمي
 بالنسبة لقابلية حاسمالقدرة على القيام بخيارات سياسية فعالة في مجال التدریب وأسواق العمل أمر و .٢٨٠

 ى الفرديالمستو، بدءًا بأن تكون السياسة متسقة ومتكاملة على آافة المستویاتأیضًا ومن المهم . االستخدام
).  من سنغافورةلإلطالع على مثال، ٥ـ٩أنظر اإلطار (المستوى الوطني وصوًال إلى  والمنشأةمستوى مرورًا ب

 من متعون به قابلية الرجال والنساء لالستخدام، بغض النظر عما یتقيدفالممارسات التمييزیة في مجال التعيين ت
 لإلدارة السدیدة تدعمتطبيق مؤسسات قانونية وأدوات أما مهارات صانعي القرار لتصميم و. مهارات مهنية

فتحسن  مهارات الشرآاء االجتماعيين للدخول في حوار اجتماعي مفيد إلى جانبتكافؤ الفرص وحقوق العمال 
وسيلة لتنمية آویمكن استخدام الحوار االجتماعي . مستدامةالجتماعية االقتصادیة واالتنمية الوالقابلية لالستخدام 

 تنفيذ برامج اإلنتاجية القول إنویمكن  . جدیدة تشجع التعاون بين اإلدارة والعمال بدًال من المواجهةنظيمية تثقافة
وجود عالقات جيدة بين اإلدارة والعمال تقوم على أساس ب وصحية آمنةواستدامة في بيئة عمل  أآثر فعاليةیكون 

 .٢١جتماعي بين المدیرین والعمالاالحوار ال

                  
ة، مجلس    تحقيق القابلية لالستخدام من خالل تحسين المعارف والمهارات: ل الدوليمكتب العم    20 سياسة االجتماعي ، لجنة العمالة وال

 .GB.295/ESP/2(Rev.)، الوثيقة ٢٠٠٦مارس / ، جنيف، آذار٢٩٥اإلدارة، الدورة 
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K.L. Chandratileke: “Social dialogue as a means of enhancing productivity and quality of work life”, in 
A. Sivananthiran and C.S. Venkata Ratnam: Social dialogue at enterprise level, successful experiences (India, 
ILO publications), pp. 79–100. 



 االستثمار في األشخاص: الموارد البشریة

 135 

ففي .  الجماعية مثًال جانبًا هامًا من جوانب استراتيجيات المفاوضةالقابلية لالستخدامون یمكن أن تكو .٢٨١
على سبيل المثال، یوجد اتجاه متزاید ، االقتصادي في الميدان بعض البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية

لج االتفاقات التحدید المشترك وتعا .٢٢نحو الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية بشأن التدریب المتواصل
في فرنسا مثًال آان التدریب و.  خطط التدریب وما إلى ذلكوضع أو القطاع في مجال التدریب والمنشأةلحاجات 

 ،وفي البلدان التي توجد فيها ضرائب وأموال مخصصة للتدریب. ٢٠٠١المهني ثانية أهم قضایا المفاوضة لعام 
وفي هذا .  ثنائية أو ثالثية على مستوى القطاعات، بل وعلى المستوى الوطنيحدد لها عادة إطار عبر اتفاقاتی

النقابية   في التدریب حتى في البلدان التي ليست الكثافةاالستثمارالسياق یمكن أن تساهم المفاوضة الجماعية في 
 .فيها مرتفعة جدًا) بالمعنى التقليدي(أو التغطية الجماعية 

 ، االقتصادمنصميم وتطبيق سياسات اقتصادیة متسقة تعالج جانب الطلب وتعد قدرة الحكومات على ت .٢٨٢
فاختيار . عنصرًا مرآزیًا في ضمان االستفادة من القوة العاملة القابلة لالستخدام أآثر ما یمكن االستفادة

 خلقدي و یحدد النمو االقتصا،السياسات بكفاءة في مجاالت التجارة واالستثمار والمال والتكنولوجيا والهجرة
أما السياسات المتسقة في مجال االقتصاد الكلي فتخفض مستوى عدم . ةاملالعاليد فرص العمل والطلب على 

تزید  وآثار إعادة التوزیع الناشئة عن النمو المؤاتي للفقراء، وباالقتران مع النمو االقتصادي ، في االقتصادالتيقن
 .یب والمهارات على االستثمار في التدرنشآتحوافز العمال والم

  ٥ـ٩اإلطار 
  الوطنية في سنغافورةالمؤهالتإدماج التعلم في مكان العمل ضمن نظم 

مهارات القوة العاملة مبادرة في مجال تدریب البالغين لصالح األشخاص و مؤهالتفي سنغافورة یمثل نظام 
 مالئم مرآز على الحاجات تحداث تدریباسوآان الهدف .  تدریب سابق الستخدامهمتلقوا أو لم یتلقواالعاملين ممن قد 

وتنمية قابلية العمال لالستخدام عن ) مثل البيع بالتجزئة والسياحة والهندسة(لقطاعات الصناعية لفرادى االخاصة 
 مجموعات من النشاطات تم تحدیدها إنجاز تقوم على أساس القدرة على بكل قطاع، خاصة مؤهالتطریق وضع 

 لتطال القطاعات الخاصة ها خارجولتدال بعض المهارات األساسية أو الخفيفة التي یمكن آما یتعلم العما. مسبقًا
 . الصناعة بمفهومها الواسع

مهارات ال بشكل نشط عبر مجالس ، الصناعية الرئيسية، بما في ذلك الشرآاء االجتماعيونالفعالياتشارك تو
 .والمناهج والمؤهالتلضروریة ومعایير الكفاءة  المهارات اأنواعتحدید وتطویر مجال  في يالصناعوالتدریب 

 معترف بها على المستوى مؤهالتیتلقون شهادات مالئمة ومحددة  ية تدریبوحداتوالعمال الذین یكملون 
 المعارف المكتسبة عبر قنوات التدریب الرسمية ، إلى حٍد آبير، الجدید یأخذ في االعتبارالمؤهالتونظام . الوطني

وفي إمكان العمال الذین .  التعلم غير الرسمية في مكان العملأنشطةي سياقات أخرى، بما في ذلك وتلك المكتسبة ف
 أآادیمية أو تقنية أن یتقدموا بطلب لتقييم المعارف والمهارات التي اآتسبوها من خالل خبرتهم مؤهالتليس لدیهم 

وبهذه الوسيلة . تلقي التدریبل دونما ضرورةا  معترف بهومؤهالتالعملية، وفي حالة نجاحهم یتلقون شهادات مالئمة 
، بما یفيد آافة داول في نظام المهارات القابلة للتوالتعلم في مكان العمل، مدمجين" غير الرسمي"یصبح التدریب 

 . وخارجهفي قطاع ماوالعمال  نشآتالم
 :المصدر

Singapore Workforce Development Agency (http://app.wda.gov.sg/index.asp); F. Pyke: A guide to improving 
workplace learning in the Asia and Pacific region, draft paper prepared for the Regional Skills and 
Employability Programme, ILO Regional Office, Bangkok, Oct. 2006. 

 تستثمر عادة في تدریب المنشآت، یبدو أن آبيرةن  یمكن أن تكوالقائم في المنشأةرغم أن فوائد التدریب و .٢٨٣
 التي ال ، لالستثمار أو لألعمالالمؤاتيةوفي الغالب یمكن إرجاع ذلك إلى البيئة غير . عمالها استثمارًا غير آاف

عدد من كون هناك یآما قد . بل آذلك في القوة العاملة والمعدات اإلنشاءاتتحد فقط من حوافز االستثمار في 
یعني قدرة محدودة مما للقوة العاملة، الملحوظة دنية مت مستویات التعليم الالمنشأة، من قبيلاب على مستوى سباأل

 تدریب أو یلزم منما بعلى االستفادة من التدریب وموارد مالية محدودة لتمویل التدریب ومعرفة غير سليمة 
وخسارة ( العمال المدربينب استئثار المنافسةلى  إ مما یؤدي العاملين، ومعدالت مرتفعة من تجددكيفية التدریبب

نسبيًا حاجة متدنية  أنها تقتضي یعتبر وفي بعض الحاالت استخدام التكنولوجيات التي قد ،)االستثمار في التدریب
 .تدریبال من

 العوامل الخارجيةو - الكبيرة المحتملة من االستثمار في التدریباإلنتاجية  نظرًا إلى مكاسب هبيد أن .٢٨٤
وتحدید مواطن القصور في مجال المعلومات ل تتصدى السياسة العامةغالبًا ما  اإلیجابية التي ترافقها ـ

ویمكن أن تشمل هذه السياسات الحد من .  تمویل التدریبمشاآل التي یثيرهاالتدارك والتدریب من  االحتياجات
 أثناءي وزیادة حوافز توفير التدریب  في التعليم الرسمالتحصيل العلمي یاتالتوقف عن الدراسة ورفع مستو
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W. Ok and P. Tergeist, 2003: Improving workers’ skills: Analytical evidence and the role of the social partners, 
OECD, Social Employment and Migration Working Papers No. 10. 
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تحسين لالتدریب الوطنية ونظم وإدخال إصالحات على برامج ) ٦ـ٩اإلطار یرد مثال من أستراليا في (الخدمة 
استباقية باستهداف المنشآت سياسات القيام من خالل  و.مؤسسات التدریب الخاصةومالءمتها وتشجيع  تهانوعي

 .لتدریب وقدرتها على االستفادة منه افي توفيربصورة خاصة ي من الضعف الصغيرة التي غالبًا ما تعان

  ٦ـ٩اإلطار 
 البرنامج األسترالي للتعلم المنظم في مكان العمل

. یوفر البرنامج األسترالي للتعلم المنظم في مكان العمل لطالب المدارس فرصًا منظمة للتعلم في مكان العمل
ونات دورة تعليم وتدریب مهنيين في المدارس یقوم بها آبار الطالب في المرحلة ویشكل التوظيف عادة واحدًا من مك

 ینميان مهارات الطالب التقنية ومهاراتهم العامة في واإلرشاد أثناء الوظيفة، وهماالتدریب  ویوفر التعيين. الثانویة
 بمؤهالتأما اإلقرار .  تدریب مسجلةمنظمةویتم تقييم المهارات عادة بعد التوظيف عن طریق . مجال قابلية االستخدام

وتتم إدارة برنامج . دورة التعليم والتدریب المهنيين على المستوى الوطني فيتم عن طریق النظم الصناعية والتعليمية
 . المحلية مع المجتمعاتشراآاتالالتعلم المنظم في مكان العمل عبر شبكة وطنية تتكون من 

  :المصدر
Australian Government, Department of Education, Science and Training, 2005; F. Pyke: A guide to improving 
workplace learning in the Asia and Pacific region, draft paper prepared for the Regional Skills and 
Employability Programme, ILO Regional Office, Bangkok, Oct. 2006. 

. داخل المنشأة وخارجها على حٍد سواء،  والقدرة التنافسية تشكيلة آبيرة من العوامل في اإلنتاجيةتؤثرو .٢٨٥
 -  وأهمية االستثمار في األشخاصللمنشأة هذا الفصل النظر إلى العوامل التي تعد داخلية بالنسبة سترعىوقد أ

اك عنصر ضمني في معالجة هذه وهن. لالستدامةالمحدد  والعنصر الرئيسي نشأةأي المورد األساسي للم
 معاملة األشخاص وتزویدهم بالمهارات وإدارتهم ذات طریقةهو فهم أن أال والظروف أو العوامل الداخلية 

وتعطي العولمة لالستثمار في األشخاص أهمية أآبر مما آانت عليه في أي . أهمية مرآزیة في مجال اإلنتاجية
إال أن معظم الناس یسلمون بأن .  مختلفة تحفزهم أشياء آثيرةدمينالمستخوتشير الدالئل إلى أن . وقت مضى

ال و.  مكان العمل إذا آان لدیهم الشعور بأنهم محل تقدیر واحتراماإلحساس بالحماس فياألشخاص أميل إلى 
. أیضًا والقدرة التنافسيةاإلنتاجية إلى إنعاش معنویات العمال فحسب بل إلى إنعاش  إیجاد بيئة عمل إیجابية ؤديی

ویرجح أن تكون فوائد االستثمار في األشخاص أآبر إذا آانت متوازیة مع تحسينات أوسع نطاقًا في الظروف 
وإطار مالئم للحوار ) ، من بين فصول أخرى٢الفصل ( االستثمار ومناخ) ٣ في الفصل آما تبين(األساسية 
في ذلك ظروف العمل والعالقات بين اإلدارة غير أن ممارسات مكان العمل المالئمة، بما .  الفعالاالجتماعي

 لتعزیز المنشآتذات أهمية حيویة بالنسبة إنما هي والعمال وآذلك تنمية الموارد البشریة بأوسع معانيها، 
 .مستدامةال
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 ١٠الفصل 

 الشرآاء االجتماعيون والحوار االجتماعي والهيكل الثالثي
فوجود مؤسسات ضعيفة ومنظمات تعاني .  والمنظمات المستدامة إلى المؤسساتالمنشآتتنمية تحتاج  .٢٨٦

 وبالتالي ینبغي اعتبار .مستدامةالمشاریع ال مبادرات أمام استهالل ونمومن الخلل قد یشكل عقبات مستعصية 
 ألي استراتيجية تهدف إلى تشجيع روح المبادرة وتنمية القطاع ًاالبيئة المؤسسية والتنظيمية الجيدة مكونًا أساسي

، تعرف المؤسسات هنا على أنها ١"بعلم االقتصاد المؤسسي الجدید "ة المتعلقمؤلفات واستنادًا إلى ال.الخاص
السلوك  قواعداالتفاقيات و(والقيود غير الرسمية ) لوائحالنظم األساسية والقانون العام وال(القواعد الرسمية "
أما المنظمات فهي من جهة أخرى ". نها آل مإلنفاذوالخصائص المميزة ) المفروضة طوعًا السلوك اتمدونو
: وتشمل أنواعًا مختلفة من الهيئات وهي". في تحقيق أهدافالمشترآة  الرغبة تربطهممجموعات األفراد الذین "

واالجتماعية )  ونقابات العمالرابطات األعمالمثل  (واالقتصادیة) مثل األحزاب السياسية(الهيئات السياسية 
 ).مثل مراآز التدریب المهني(والتعليمية ) مثل التجمعات الدینية(

.  في األقسام السابقة من التقریرمناقشة شاملة المستدامة تعزیز المنشآتتمت مناقشة دور المؤسسات في و .٢٨٧
رابطات  :یرآز هذا الفصل إال على دور المنظمات مع التشدید على نوعين من هذه المنظمات أال وهما وال

 الفاعلة، إلى جانب الدولة، في الهيئاتوهما أهم . ونقابات العمال)  العملابمنظمات أصحوتشمل  (األعمال
لتنمية مؤاتية ل ولنشاطاتها تداعيات مهمة تتجاوز الدوائر العمالية بإیجاد ظروف ،تحدید نتائج سوق العمل

 .المستدامة
من األحيان محل جدل وآانت اإلمكانية التنمویة لمنظمات مثل رابطات األعمال ونقابات العمال في آثير  .٢٨٨
بعض األوساط، إذ آان في . آانت الرؤیة المشترآة في السبعينات والثمانينات متشائمة إلى حد آبيرو. حاد

" آجماعات للمصالح الخاصة"نقابات العمال إلى  المنظمة وینظر إلى مشاریع األعمال) وليس الكل(البعض 
تزال تطغى على األوساط األآادیمية  آانت وجهة النظر هذه الولئن . واالقتصادي في النظام السياسي ًاتؤثر سلبي

وتوحي أدلة تجریبية قویة بأن رابطات األعمال ونقابات . فقد أخذت تتغير شيئًا فشيئًا في التسعيناتفي العالم، 
في متصاعد وهناك تيار إیجابي  .٢ في التنميةآبير، بشكل في ظل ظروف معينةالعمال یمكن أن تساهم، 

باهتمام متجدد إلى اآلن ویسعى معظم الجهات المانحة والوآاالت الدولية .  الدولياإلنمائيالمجتمع صفوف 
 .لعمالل العمل وألصحاب الممثلة الرابطات بما في ذلك ، المجتمع المدنينظمات التنمویة لماإلمكانيات استغالل

والحوار بين ) من الفقريات الحد ورقات استراتيجمثل  (على أساس المشارآةصنع السياسات عملية شكل تو
واألشكال األخرى من التفاعل بين الدولة ) مثل المجالس المعنية بالقدرة التنافسية(القطاعين العام والخاص 

 .  التعاونفي معظم وآاالتاآلن  أهدافًا مشترآة ، االجتماعية الرئيسيةفاعلياتوال

                  
 :    أنظر 1

D. North: “Institutions and economic theory”, in American Economist (Los Angeles, California), Spring 1992, 
Vol. 36, No. 1, p. 3. 

 :انظر مثًال    2
R. Doner and B. Schneider: “Business associations and economic development: Why some associations 
contribute more than others”, in Business and Politics (The Berkeley Electronic Press), Dec. 2000, Vol. 2, No. 3; 
R. Doner and B. Schneider: The new institutional economics, business associations and development (Geneva, 
IILS/ILO, 2000); A.V. Jose (ed.): Organized labour in the twenty-first century (Geneva, IILS/ILO, 2002); D. 
Kucera and R. Sarna: “Trade union rights, democracy and exports, a gravity model approach”, in Review of 
International Economics (Oxford, Blackwell Publishing Ltd), Nov. 2006, Vol. 14, No. 5, pp. 859–882.  
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 عمال العمل ومنظمات الأصحابالمساهمة المحتملة لمنظمات 
أن تساهم في تحقيق ثالثة شروط أساسية ضروریة  العمل أصحابمنظمات و منظمات العمال بإمكان .٢٨٩

 االقتصادیة والفعالية  السدیدةالدیمقراطية اإلدارة: وهذه الشروط هي التالية.  المستدامة ونموهاالمنشآتلبروز 
 القنوات والظروف التي تمكن من تحقيق وتتناول األجزاء التالية تحليل). ١ـ١٠الشكل (واإلنصاف االجتماعي 

 .هذه الفوائد المحتملة

  المستدامةالمنشآتمنظمات أصحاب العمل في تنمية و منظمات العمالل  المحتملةاإلسهامات  :١ـ١٠الشكل 

 اءلةوالمس المشارآة -

 تسویة النزاعات /الحوار -

 بيئة أعمال أفضل -

 ممارسات أفضل في مكان العمل -

  إلدماج االجتماعيا -
 توزیع الدخل -

 

  والمفاوضة الجماعيةنقابيةحریة الال -
 )السدیدةالتمثيلية واإلدارة الصفة (القوة المؤسسية  - المسبقةالشروط 

 )السوق والدولة(القيود الخارجية  -

  السدیدةالدیمقراطيةاإلدارة 
، إن ٢٠٠٢ المعتمد عام ،لحوار االجتماعي وابشأن الهيكل الثالثيآما ورد في قرار مؤتمر العمل الدولي  .٢٩٠

 في الحوار والمفاوضة تشارك ودیمقراطية ومستقلة مشروعةأصحاب عمل منظمات منظمات عمال ووجود "
 مماة، نازع الحرة والتوفيق بين المصالح المتة على المفاوضالقائم االجتماعي السالم تقليدًا من ، یرسيالجماعية

اإلدارة  والدیمقراطيةوتشكل  .٣"الدیمقراطيةلمجتمعات في اعنصرًا مرآزیًا جعل من الحوار االجتماعي ی
وتوحي الدالئل العملية بين البلدان .  والتنمية المستدامةاالقتصادي عنصرین مرآزیين من عناصر النمو السدیدة

فهي تؤدي : "ت المؤسسانوعية السيما عندما تتحسن المجاالت،بأن الدیمقراطيات تحقق أداء أفضل في عدد من 
وینتج هذا  .٤"نسب توزیعية أنتائجإلى قدر أقل من العشوائية والتقلب وتعالج الصدمات بشكل أفضل وتسفر عن 

 عن عدد من العوامل من بينها المزید من الشفافية االقتصاديالترابط اإلیجابي بين الحریة السياسية واألداء 
تدني (ونظم أفضل لتسویة النزاعات وتمثيل المصالح ) ة خاطئةتدني احتمال القيام بخيارات سياسي(والمساءلة 

 ). والنزاعات المدنية االجتماعيةاحتمال االضطرابات
 بل تشكالن بالذات هدفين من االقتصادي مجرد وسائل للتقدم والمشارآةوليست الحریة السياسية  .٢٩١

 :٢٠٠٢بشأن التنمية لعام إلنمائي ا المتحدة األمماألهداف التنمویة، آما تم بيان ذلك في تقریر برنامج 
تقل   القدراتإن حریة الفرد السياسية وتمكنه من المشارآة في حياة المجتمع الذي ینتمي إليه یشكالن 

واألشخاص الذین ال یتمتعون .  قدرته على القراءة والكتابة والتمتع بصحة جيدةالبشریة عن للتنميةأهمية بالنسبة 
 وتكوین اآلراء والتعبير عنها ـ یملكون خيارات أقل بكثير جمعيات االنضمام إلى كانيةإمبالحریة السياسية ـ مثل 

                  
سعين      : مكتب العمل الدولي:    أنظر 3 ه الت دولي في دورت شأن   ) أ): (٢٠٠٢(مدى إنفاذ القرارات التي اعتمدها مؤتمر العمل ال رار ب ق
 .١١ ، صGB/285/7/1، الوثيقة ٢٠٠٢نوفمبر / ، تشرین الثاني٢٨٥، مجلس اإلدارة، الدورة هيكل الثالثي والحوار االجتماعيال
 :    أنظر 4

D. Rodrik: Democracy and economic performance, mimeo, John F. Kennedy School of Government, Harvard 
University (Cambridge, Massachusetts, Dec. 1997). 
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ویعد تمكن الفرد من المشارآة في حياة مجتمعه ـ فيحظى باحترام غيره ویتمتع بحق إبداء الرأي في  .في الحياة
 .٥قرارات المجموعة ـ أساسيًا في وجود اإلنسان

أصحاب العمل في تنمية منظمات  تساهم عبرها منظمات العمال ورئيسيتان وهناك على األقل قناتان .٢٩٢
عن منحهم اإلمكانيات وتشجيع مشارآة أعضائها وتمثيلهم  ) أ(: أال وهماالسدیدة وتوطيدها،  الدیمقراطية اإلدارة
من  والشفافية اءلة وفعالة تمكنهم من التأثير في السياسات والمطالبة بالمزید من المسمنظمات مشروعةطریق 

تجميع لجعل السياسة أقل قدرة على التفرقة عبر عملية  ) ب (؛قبل هيئات صنع القرار والزعماء السياسيين
 تسهل تحقيق توافق اجتماعي واسع النطاق بشأن التنمية ،لنزاعاتاجتماعي وتسویة االحوار اللمصالح وا

 .اسي في النظام السيمن مصادر االحتكاك السياسات وتقلل بالتالي واتجاهات
وقد .  عبر العالمدیمقراطية وبناء مؤسسات الدیمقراطية إرساء إعادة مفيدة فيآانت المشارآة السياسية و .٢٩٣

بما فيها ( في عدد من البلدان الدیمقراطيةدور هام في االنتقال نحو ب نقابات العمال على سبيل المثال اضطلعت
 إلى حيز  الصناعية للقوة العاملةاالقتصادييز وحولت الح). وجنوب أفریقيا وشيليوجمهوریة آوریا بولندا 

 المنظم وخاضت العملسياسي فقامت بحمالت ضد النظم التعسفية ووسعت قاعدتها االجتماعية إلى ما وراء 
المشارآة في عن رابطات األعمال آما توجد أمثلة آثيرة  .٦إرسائهاإعادة  وأ الدیمقراطيةنضاًال مستدامًا إلقامة 

 هي ممارسة الضغط ، المنظمةمشاریع األعمال فهناك مثًال وظيفة مشترآة بين .السدیدةاإلدارة نشاطات لتعزیز 
شكل آل هذه األمور ت، وية الحكومالمساءلةعلى صانعي السياسات تعزیزًا لسيادة القانون ومكافحة الفساد وزیادة 

 .ةیددس واإلدارة الالدیمقراطياتشروطًا أساسية لحسن سير 
مباشرة في العمال ومنظمات  أصحاب العمل منظماتاالجتماعي وسيلة أخرى تساهم بها شكل الحوار وی .٢٩٤

وتوضح أمثلة قطریة عدیدة أن من الممكن االستعانة بالحوار االجتماعي . ةیددسال الدیمقراطيةتعزیز اإلدارة 
 وتحسين  المستدامة عن طریق رفع مستوى اإلنتاجيةالمنشآتبشكل مثمر على آافة المستویات لتنمية 

 ).١ـ١٠اإلطار أنظر (الممارسات في مكان العمل 

 ١ـ١٠اإلطار 
  المستدامةللمنشآتأمثلة على الحوار االجتماعي المشجع 

في :  آوسيلة لتحسين اإلنتاجية ونوعية الحياة العملية في سري النكاالمنشأةالحوار االجتماعي على مستوى 
دنية مت أخذ الحوار االجتماعي انطالقته أول األمر بسبب اإلنتاجية ال،تالوا التابع لشرآة مزارع بوغاوانُأویامجمع َمها 

التي آانت تعزى إلى نسبة الغياب المرتفعة واإلضرابات ، وبالمقارنة مع غيرها في قطاع المزارع في سري النكا
نشاطات لية، من بين وساعدت منظمة العمل الدو. المزارعوالحاالت الصحية السيئة وعدم رغبة العمال في العمل في 

 االقتصادي تشارآية أخرى، على إنشاء مشروع الحوار االجتماعي من أجل تحسين اإلنتاجية اإلجمالية والرفاه إدارة
 العمل اجتماعات شهریة بمثابة منتدیات صحاب العمال وأأرسىوبعد بعضة اجتماعات توجيهية . لعمال المزارع

 ، ممارسات مكان العمل فينات عدیدةيوتمخض ذلك عن تحس.  والعمالإلدارة ابينالستعراض تقدم العمل عبر الحوار 
 ضمانال(وفتح الحسابات المصرفية لصالح العمال ) تحسين اإلنتاجية( المطر اعتماد تجهيزات للوقایة منبما في ذلك 
طرق وتأهيل شبكة الوإعادة بناء ) ممارسات التعویض(بإنتاجية العمل نظام الحوافز المرتبط  واعتماد) االجتماعي

ن اتسویة قضایا مكإلى  من العمال عن اطمئنانهم  في المائة٩١٫١وبعد نهایة المشروع عبر ). الهيكل األساسيتطویر (
 األدلة التي تشير بشكل متزاید إلى الوقع اإلیجابي لممارسات اإلدارة ةالعمل عن طریق الحوار، بينما أآدت الدراس

 .ة العملالتشارآية على تحسين إنتاجي
 المحلية في مواثيق االستخدامتستعين : إيرلندا محلية في مواثيق استخدام يؤدي إلى اإلقليميالحوار االجتماعي 

 الشرآاء یضلع فيهاو. یجاد فرص عمل جدیدة ومكافحة البطالةإلأوروبا بالحوار االجتماعي على المستوى المحلي 
 رابطات المهنية ورابطات ومعاهد البحث والجامعات والمصارفال: م في القطاع العاالفعالياتن ومختلف واالجتماعي

وبعد المفاوضة یتعهد الشرآاء في .  مستوى الشرآات وليس على على المستوى اإلقليمي وما إليها،القطاع الثالث
 . في أغلب الحاالتمكتوب بشكل رسمي وبالتزامات معينةالنهایة 
 من مجموع العاطلين  في المائة٢٤٫٥لون ثیم)  عامًا٢٤رهم عن من تقل أعما (ب آان الشبا،١٩٩٧في عام و

منذ أمد  من العاطلين عن العمل من فئة العاطلين  في المائة٥٢وباإلضافة إلى ذلك آان . عن العمل في إقليم دبلن
 عبر الحوار االجتماعي على المستوى المحلي إلى أن من الضروري، من أجل تخفيض التشخيصوانتهى . طویل

على التدریب وخاصة  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي مجال  وبطالة الشباب، توفير التدریب األمدبطالة طویلة ال
 أال ، تم تنفيذ ثالثة برامج لتحقيق هذه األهداف،وطبقًا لذلك. المهارات الضروریة لتلبية طلبات المشروعات المحلية

وإضافة إلى ". العمل المنظمأنماط " و،"األساسية رنامج المهاراتب" و،"التوظيف طيلة الوقتبرنامج مبادرة  ":وهي
                  

ائي،    (٢٠٠٢تقریر التنمية البشریة للعام :    برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 5 دة اإلنم ، ٢، الفصل  ٢٠٠٢نيویورك، برنامج األمم المتح
 .٥٢ص 

 :    أنظر 6
A.V. Jose (ed.): Organized labour in the twenty-first century (Geneva, IILS/ILO, 2002); D. Kucera and R. Sarna: 
“Trade union rights, democracy and exports, a gravity model approach”, in Review of International Economics 
(Oxford, Blackwell Publishing Ltd), 2006, Vol. 14, No. 5, pp. 859–882. 
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 الذین ینتمون إلى المجتمعات المحرومة ویكوِّن بمساعدة في مجال تعليم الشبا" مشروع التدریب والبناء"ذلك یوفر 
 .مهارات للمبادرة على المستوى الثالث

 التوفيق إلى إذ تسعى ،ماعي على المستوى المحلي المحلية أمثلة ناجحة للحوار االجتمواثيق االستخداموتشكل 
والحواجز  مكافحة االستبعاد االجتماعيخصوصًا عبر   والسياسات المؤاتية للعمالة،المنافسة على نشآتبين قدرة  الم

 ملمواثيق االستخداویبرز التحليل المقارن . االجتماعية األخرى من أجل زیادة العمالة وتحسين ظروف المعيشة والعمل
 برهن الحوار ،المحلية في مختلف بلدان االتحاد األوروبي أنه فيما یتعلق بتحقيق المرونة مع ضمان أمن العمال

مجرد تطبيق سياسات إلغاء التي یتمخض عنها نتائج المن مؤتاة نتائجه أآثر آون االجتماعي على آونه أآثر جدوى و
 .الضوابط
 :المصدر

M. Biagi: Job creation policies at local level and the role of the social partners in Europe (IFP/Dialogue 
Working Paper No. 9, Geneva, International Labour Office, 2002); and K.L. Chandratileke: “Social dialogue 
as a means of enhancing productivity and quality of work life: Case study of Bogawantalawa Plantations 
Company” in A. Sivananthiran and C.S. Venkata Ratnam (eds.): Social dialogue at enterprise level – 
Successful experiences (IIRA, New Delhi, ILO, 2005). 

 االقتصادیةالفعالية 
 ،فهي قادرة على التأثير .هامًا في المجتمع اقتصادیًاتلعب منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال دورًا  .٢٩٥

 تنظيمية واليةالسياسالبيئة  آما تؤثر في المنشأة، في ظروف العمل على مستوى ،بشكل مباشر أو غير مباشر
 في تحسين أساسيعلى اإلسهام بشكل على وجه االحتمال ولهذه األسباب فهي قادرة . التي تشتغل فيها الشرآات

 . المستدامةالمنشآت فتخلق بذلك الظروف المناسبة لتنمية تنافسيةالاإلنتاجية والقدرة 
 إلى نشاطات داعمة للسوق ونشاطات مكملة االقتصاديفي األداء رابطات األعمال یمكن تقسيم مساهمة و .٢٩٦
 مثل ،ففي الفئة األولى تدعم رابطات األعمال توفير السلع العامة الضروریة لتشغيل اقتصادات السوق .٧للسوق
وتشكل سيادة . والشفافية واإلدارة العامة الفعالة والبنية التحتية) بما في ذلك حقوق الملكية القویة(ة القانون سياد

ألمم المتحدة اوآما ورد في تقریر برنامج . المنشآتالقانون واإلدارة العامة الفعالة الدعامتين األساسيتين لتنمية 
فإن من العوامل المهمة التي تسمح لروح المبادرة والقطاع  ،" تنظيم المشاریعتحریر روح"اإلنمائي بشأن 

نظام للقواعد " وال یتسنى ذلك إال عن طریق ،لشرآاتل" ساحة تتساوى فيها الفرص توفير"، الخاص باالزدهار
ویمكن أن تلعب . ٨"األعباء الواقعة على المنشآتوتكاليف ال یوحي بالثقة ویحد بشكل معقول من اإلنفاذو

 متسقة تنظيمية المنشآت للدعوة إلى إیجاد بيئة صوت بتنظيم ، وذلكدورًا هامًا في هذا الصددعمال رابطات األ
دورًا هامًا بممارسة الضغط من أجل توفير أنواع رابطات األعمال آما لعبت . مراعية للمنشآتومستقرة و

بيا مثًال منحت الحكومة اتحاد ففي آولوم. متنوعة من البنى التحتية وقامت بتوفيرها مباشرة في بعض الحاالت
 المضافة قيمة حق تحصيل ضریبة على الصادرات استخدمها بعد ذلك لتوفير خدمات ال"فيدراآافي "منتجي البن
 .٩ وخاصة البنى التحتية للنقل ومرافق الميناء والمستودعات،للمنتجين
ساهمة رابطات األعمال م للسوق، وهي الفئة الثانية من المكملة النشاطات ١٠یعرف دونر وشنایدرو .٢٩٧

تنسيق مباشر بين الشرآات من أجل التوفيق بين "، بأنها هي تلك التي تنطوي على لتعزیز الفعالية االقتصادیة
ویعطي أمثلة  المكملة للسوق  الوظائف١ـ١٠ الجدولویبين ". االستثمارباإلنتاج و المتعلقة القرارات المترابطة

 .التي قدمتهااب هذه الرابطات متعددة مدعومة بالوثائق من قبل أصح
 

                  
 :    أنظر 7

R. Doner and B. Schneider: “Business associations and economic development: Why some associations 
contribute more than others”, op. cit. 

 : أنظر    8
UNDP: Unleashing entrepreneurship: Making business work for the poor, Commission on the Private Sector and 
Development, report to the Secretary-General of the United Nations (New York, UNDP, 2004), p. 24. 

 :    أنظر 9
R. Doner and B. Schneider: “Business associations and economic development: Why some associations 
contribute more than others”, op. cit. 

 :    أنظر 10
R. Doner and B. Schneider: “Business associations and economic development: Why some associations 
contribute more than others”, op. cit. 



 الشرآاء االجتماعيون والحوار االجتماعي والهيكل الثالثي

 141 

 وظائف رابطات األعمال المكملة للسوق :١ـ١٠ الجدول

 الحاالت الوظائف

استقرار وإصالح االقتصاد  -١
 الكلي

 اتحاد ؛)شيلي( اتحاد اإلنتاج والتجارة ؛)المكسيك (مشاریع األعمالمجلس تنسيق 
  غرفة التجارة والصناعة الكویتية ؛الصناعات التایلندیة

تخصيص (التنسيق األفقي  ـ٢
 )الحصص وتخفيض القدرة

 الرابطة التایلندیة ؛الرابطة التایلندیة لمصدري األرز؛ الرابطة الترآية لصناع المالبس
  االتحاد الكوري لصناعات النسيج؛لصناع المالبس

مستوى (التنسيق العمودي  ـ٣
 )القمة ـ مستوى القاعدة

 الرابطة النيجيریة ؛)قطع السيارات، البرازیل(كاس  سندبي؛الرابطات التایلندیة للسكر
 نقابة المزارعين التجاریين ؛)المكسيك( للتجارة الدولية األعمال منسق ؛للفول السوداني

 ) زمبابوي(

البن، ( فيدراآافي ؛ التجارةعزیز الرابطة الكوریة لت؛)بينانغ(غرفة التجارة الصينية  تخفيض تكاليف المعلومات  ـ٤
 الرابطة ؛ صناعة األحذیة في بيرو؛)صناعة النسيج، تایلند(إي . إم. جي. تي؛)اآولومبي

 الرابطة المكسيكية ؛)صناعة النسيج، آوریا( آوفوتي ؛ المصارفألصحابالكولومبية 
  الرابطة البرازیلية لصناعة األحذیة؛لصناعة األحذیة

رووارو لصناع آ رابطة ؛)البن، آولومبيا(ي  فيدراآاف؛)األرز(مجلس التجارة التایلندي   المعایير وضع ـ٥
 )البرازیل(األثاث 

 ؛)البرازیل ( األثاثرابطة آرووارو لّصناع ؛)نیبور(لعموم اليابان رابطة غزل القطن   بالنوعيةاالرتقاء ـ٦
 آوفوتي ؛)المكسيك وبيرو والبرازیل( رابطة صناع األحذیة ؛الرابطة الكولومبية لألرز

 )صناعة األدوات الجراحية، باآستان (؛ سيما)آوریاوریة جمهصناعة النسيج، (

 )مقتبس من(: المصدر
R. Doner and B. Schneider: “Business associations and economic development: Why some associations contribute more than 
others”, in Business and Politics (The Berkeley Electronic Press), 2000, Vol. 2, No. 3, p. 265. 

العمال في مجال سياسة االقتصاد الكلي یمكن أن یحد التنسيق بين الشرآات   .استقرار االقتصاد الكلي .٢٩٨
ذلك یقتضي وجود نقابات أن غير  .إحالل االستقرارالمترتبة على جهود االجتماعية والحكومة من التكاليف 

وقصص نجاح هذا النوع من التنسيق مألوفة في . نفيذ االلتزامات قادرة على تورابطات أعمالعمال قویة 
 ففي .في البلدان النامية أیضًا حيث تم استيفاء الشروط المذآورة أعالهتطورات إیجابية حدثت  ولكن ،أوروبا

ات  وقع ممثلو الشرآات والحكومة والعمال االتفاق األول من سلسلة اتفاق،١٩٨٧ عام  أزمة خالل،المكسيك مثًال
 ، أدت إلى تخفيض الحكومياإلنفاقوأسعار الصرف و) في القطاعين العام والخاص(متعلقة باألجور واألسعار

وآان من بين .  في المائة إلى نسب یمكن التحكم فيها في ظرف سنة واحدة١٠٠ التضخم من أآثر من نسبة
 ات تنسيق اختالف: أال وهما،تقرار لهما أهمية خاصة بالنسبة إلحالل االسمحددان نشاطان الرابطات،نشاطات 

 التجار األعضاء وإنفاذها من جانب رابطةاألسعار داخل القطاعات أو الصناعات ورصد أسعار الشرآات 
 .١١بالتجزئة
رابطات بعض من أدائهما یشكل تنسيق السوق وترشيد القدرات وظيفتين تمكنت   .التنسيق األفقي .٢٩٩

آما یشكل .  تنسيق السوق في حاالت وجود نظام للحصصز مسألةوتبر.  في ظروف خاصةعملالتي تاألعمال، 
في بعض منظمات األعمال  وظيفة إیجابية أخرى نجحت رآود األسواقتخفيض القدرات أو ترشيدها في حاالت 

 آما ،عن االستخدام غير الكافي للقدرات  الوظيفة إمكانية الحد من أوجه عدم الكفاءة الناتجةتملك هذهو. أدائها
  .١٢ لها أن تشجع أنماطًا من التخصص أآثر آفاءةیمكن
 تسهيل تنسيق العرض واألسعار والنوعية بين المنتجين على  تستطيع الرابطات .التنسيق العمودي .٣٠٠

 الصالتوهذه األنواع من النشاطات مفيدة في مساعدة البلدان النامية خاصة على تعزیز  .مستوى القمة والقاعدة
 بين األمدوبإیجاد حل للفروق التوزیعية قصيرة . لقيمة المضافة المحلية للصادرات وزیادة اما بين المنشآت

تراعي برنامج التحریر التي أیضًا على مستوى القمة والقاعدة یمكن لرابطات األعمال أن تسهل  المنتجين
كن آذلك ویم. وتسهل بذلك التكيف مع نظم تجاریة أآثر انفتاحًا  الصناعات على طول سلسلة القيمشواغل

                  
 :   أنظر11

R. Doner and B. Schneider: The new institutional economics, business associations and development, op. cit., p. 
12. 

 :    أنظر 12
R. Doner and B. Scheneider: “Business associations and economic development: Why some associations 
contribute more than others”, op. cit. 
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 اتفقت مؤسسة التمویل الدولية ،وبناء على هذه اإلمكانية. معایير العملب لالرتقاءاستخدام آليات التنسيق العمودي 
 برنامج عالمي لوضع معایير عمل أفضل لسالسل استنباطومنظمة العمل الدولية مؤخرًا على التعاون على 

 بما في ذلك صناعة المالبس واألحذیة ،متنوعةوسينظر برنامج العمل األفضل إلى صناعات  .١٣اإلمداد
 على تحسين معایير العمل وتعزیز رآيزوالمزارع والتجهيزات اإللكترونية وصناعة معدات اإلضاءة مع الت

 .إیجاد ظروف عمل أفضل التي تشجع المنشآت علىالحجج 
وع من التنسيق العمودي بدیًال لهذا النمتعددة األطراف  المصالح أصحابیمكن أیضًا اعتبار مبادرات و .٣٠١

 آافة ،٢٠٠٢ عام أنشئت التي ، تشرك مؤسسة الكاوآاو العالمية،فعلى سبيل المثال. أو تنسيق سلسلة القيم
 العالمية ونقابات العمال والمنظمات آاوووالكاصناعة الشوآوال ( آاووللكاأصحاب األسهم في اإلنتاج العالمي 
وبربط . مان احترام معایير العمل الدولية في صناعة الكاوآاو الناميةلض) غير الحكومية ومنظمة العمل الدولية
 الممثلة منظمات المانحة ومعاهد البحث والخبراء المستقلين بالنظماتخبرة المنظمات غير الحكومية والم

 مستخدميهم وآاووالكالتحدیات المتزایدة التي تواجه مزارعي ل التصدي تسعى إلى ،لعمالل العمال وصحابأل
 .١٤وأسرهم ومجتمعاتهم

 ومشترآة حاسمة یشكل تسهيل وصول األعضاء إلى المعلومات وظيفة . تخفيض تكاليف المعلومات .٣٠٢
 بالعالقات المتصلةینصب اهتمام منظمات أصحاب العمل مثًال على توفير المعلومات و. لرابطات األعمال

مة المهنيتين التابعة التحاد أصحاب العمل  تساعد دائرة الصحة والسال،یرلنداإفي و. الصناعية وبعالم العمل
والسالمة في  معایير عالية المستوى في مجال الصحة وضع على في إیرلندا، أعضاء االتحادوأصحاب األعمال 

وتوفر الدائرة المعلومات والنصائح عن آافة جوانب التشریع في مجال السالمة .  والحفاظ عليهابيئة العمل
ویتم توفير النصائح والمعلومات عن . الصحة في العملالسالمة والمتعلقة ب المعایيروالمخاطر المهنية وأفضل 

 في السالمة واالحتياجات اإلصابات الشخصية وإعداد بيانات مستحقات عن الحوادث والالوقایة منقضایا مثل 
ایا متنوعة، ویجري اإلتحاد الفلبيني ألصحاب العمل استقصاءات عن قض. مجال التدریب ومصادر المعلومات

 الصغيرة منشآتویمكن لل.  الشرآات في مجال التعویضوممارسات المفاوضة الجماعية ترتيباتبما في ذلك 
 لوائح على المعلومات المتعلقة ب،عن طریق الهاتف أو الرسائل اإللكترونية، والمتوسطة في سنغافورة االطالع

.  في سنغافورةالعملألصحاب ناعية من االتحاد الوطني  والموارد البشریة والعالقات الصمشاریع األعمالإقامة 
ة عن األسواق الجدیدة وتوفر رابطات األعمال تشكيلة أوسع من خدمات المعلومات، بما في ذلك بيانات قيّم

 .المحلية والتصدیریة
عدم تسليم بعض الموردین ف. في األسواق العالمية مهم عند الدخول إن السمعة شيء  .وضع المعایير .٣٠٣

ویصح ذلك .  سمعة آافة المنتجين في قطاع معين في البلد المعني، قد یسيء إلىجات ذات جودة إلى السوقتنم
وفي هذه الظروف یمكن أن یكون دور رابطات األعمال في وضع . خاصة في أسواق التصدیر للسلع األساسية

 اقتصادیة أو صناعات خاصة على قطاعاتالتنافسية لقدرة الًا في تحقيق هام إسهامًا  الجودةمعایيروإنفاذ 
 رصدلفيدراآافي تخویل السلطة التحاد بف. وتشكل حالة منتجي البن الكولومبيين مثاًال جيدًا.  الدوليصعيدال

القائمة المتعلقة  البروتوآوالتالمخالفين ومعاقبتهم، عززت الحكومة قدرة القطاع الخاص فعًال على تنفيذ 
وأسهمت هذه الخدمة إسهامًا آبيرًا في استراتيجيات التسویق . ١٥یتم تصدیرهابتصنيف مختلف أنواع البن التي 

 .التي یطبقها منتجو البن الكولومبيون على الصعيد الدولي
هي تقدیم خدمات القيمة الرئيسية لرابطات األعمال، وظائف الإحدى   . بالنوعية واإلنتاجيةاإلرتقاء .٣٠٤

فبإمكانها مساعدة األعضاء على تحسين . وقدرتهم على المنافسةالمضافة ألعضائها من أجل تعزیز إنتاجيتهم 
.  واسعة للغایةالممكنة وتشكيلة الخدمات . لدیهم العاملةالقوىتكنولوجيتهم وممارساتها اإلداریة ومهارات 

 الشبكات، على سبيل إقامةفرص وتقدیم النصائح العاجلة عبر الهاتف  (وغير مكلفةبسيطة خدمات فبعضها 
وترآز منظمات أصحاب العمل ). المشورةمثل التدریب و(أما الخدمات األخرى فأآثر تعقيدًا وتكلفة . )المثال

 نشآت عامًال حاسمًا إلنتاجية الم ذلك باعتبارأصحاب العمل والمستخدمين،العالقات بين إدارة غالبًا على نجاح 
 معالجة المشاآل والمساعدة،یم النصائح التي یتم فيها تقدالرئيسية وتشمل بعض المجاالت . ربحيتهاوونموها 

 تحكيم هيئة ومعالجة النزاعات التي رفعت إلى هيئة خارجية مثل محكمة عمل أو نشأةالتي تظل داخل نطاق الم
 غير الناشئة عن على االتفاقات الجماعية وتحسين العالقات الصناعية تفاوضوال) نشأةن المعضم ممثلين ت(

                  
 .٢٠٠٦أغسطس عام /  آب٢١اتفاق تم التوصل إليه یوم االثنين     13
 .http://www.worldcocoafoundation.org:  أنظر    14
 :    أنظر 15

R. Bates: Open-economy politics: The political economy of the world coffee trade (Princeton, Princeton 
University Press, 1997). 
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اإلنمائية لرابطات مكانية اإل تبرز مثيرة لالهتمام من البرازیل،راسة حالة  د٢ـ١٠ویوضح اإلطار . نزاع
 .المنشآت واستدامتها إنتاجيةب االرتقاء في األعمال

 ٢-١٠اإلطار 
  صناعة المالبس في البرازيلاالرتقاء بمجمعات

المنشآت ومعظم .  شخص٨٠٠٠٠ برنامبوآو لصناعة المالبس في شمال شرق البرازیل  والیةیستخدم مجمع
قد سمحت و. ة المياه المحليشبكات الجودة وتلوث متدنيةتنتج منتوجات و صغيرة تنتمي إلى القطاع غير المنظم مشاریع

، على الحد من بمشارآة منظمات في ألمانيا، )سيندیفست( تابعة للمجمع المحلي رابطةالجهود النشطة التي بذلتها 
 .سياسة وتنظيم القطاع ورفع النوعية تغيير الحفزتالمشاآل المتعلقة بالبيئة و

 الجهود المبذولة في مجال البيئة )أ(
وینتج .  قماش الدنيم استخدام آميات آبيرة من المياه التي تصبح ملوثة بفعل المواد الكيميائية السامةإنتاجیتطلب 

 وتلحق ة المياه المحليشبكة مجمع برنامبوآو مليون بنطلون من الجينز شهریاًّ وآانت مياه الصرف غير المعالجة تلوث
إنفاذ وآانت السلطات العامة متحفظة بشأن .  وقریة في المنطقةمدینة ٨٠ یزود بالمياه الذي بمستودع المياهالضرر 
 المشروع هذه المشكلة وعالج.  عصب حياة االقتصاد المحليهيصناعة  مراقبة التلوث خشية إلحاق الضرر بلوائح

غسل   مع شرآاتالتفاوضوعن طریق ) ألمانيا(في برنامبوآو وبافاریا العامة ت عبر مجهود مشترك مع السلطا
یستخدم تكنولوجيا رائد  على إقامة مصنع منطقة للغسل، أهم ، وهيووافق صاحب مشروع في مدینة توریتاما. خاصة

 من مياه ي المائة ف٦٠ تدویرإعادة و  وتمكن صاحب المشروع من تخفيض مستویات التلوث إلى النصف. تنظيف المياه
واآلن .  في غضون ستة أشهربتغطية تكلفة إنشائه هامة وسمح للمصنع الجدید وفوراتوأسفر ذلك عن . الصرف

) والتلوث( من اإلنتاج  في المائة٧٠ مصنعًا والتي تمثل ١٩البالغ عددها ، اعتمدت أهم مصانع الغسل في المنطقة
 .هذه النشاطات هو الحفاز لسيندیفستوآان مجمع .  المتعلقة بالبيئةئحلواتحترم آافة الهي  و،التكنولوجيا الجدیدة

  بالتدريب والتصميماالرتقاء )ب(
وآانت نتيجة ذلك عمًال رديء النوعية وابتكارًا منخفضًا في .  اللواتي تلقين تدریبًا رسمياًّ قليلالخياطاتعدد  إن

 في ألمانيا وبعثات معاهد التدریبزیارات دراسية إلى ونظم مجمع سيندیفست بالتعاون مع شرآائه . مجال التصميم
 لدورات تدریبية قدمها مجمع دریب المدربين، ألماني لتمعهدموظفي هندسة النسيج من لقصيرة المدة إلى البرازیل 

 وزیارات إلى معارض التجارة الدولية ،سناي وجامعة ریسيف ودورات تدریبية في مجال هندسة النسيج وقضایا أخرى
 ١٠٠٠ تلقى قرابة ٢٠٠٢وبحلول عام .  التقنييندریبثالث مدارس جدیدة لت أنشأ مجمع سناي آما ؛تعلم بشأن الجودةلل

 أیضًا قضایا اإلدارة العامة والموارد  شمل یشمل إنتاج المالبس فحسب بل، لمعامل تدریبًا في مختلف المجاالت
 حلقات دراسية مدتها یوم تتراوح بين من الدورات مجموعةم ویتم اآلن تقدی. البشریة واللوجستية والموضة والتصميم

لجنة برنامبوآو "وإضافة إلى ذلك تم إنشاء .  شهرًا١٨برامج أآثر تعمقًا مدتها وواحد ودورات تستغرق بضعة أیام 
 .جهود إلنشاء عالمة تجاریة محلية ، وتبذلیتعلق بقضایا التصميم لتوفير الزعامة فيما" للموضة

  الضغط من أجل تخفيض الضرائب وزيادة التنظيمممارسة )ج(
 في قطاع المالبس نشآت من الم في المائة٩٠هي أن رابطات األعمال إحدى المشاآل الرئيسية التي تواجهها 

 البالغة بسبب الضریبة باالنضمام إلى القطاع المنظم لم تكن تهتم غير المنظمةغير أن هذه المنشآت . آانت غير منظمة
مجمع سيندیفست باالشتراك مع رابطة تجار ستهل وا. المفروضة على أرقام المبيعات في القطاعو ائة في الم١٧

ووافقت السلطات على تخفيض . المشكلةمناقشات مع الدولة والسلطات المحلية لتسليط الضوء على  المالبس بالجملة
مال بحملة توعية عامة ناجحة لتشجيع المنشآت وقامت رابطة األع.  في المائة٤الضریبة على أرقام المبيعات إلى نسبة 

 خالل األسابيع األربعة باالنضمام إلى القطاع المنظم منشأة ١٠٠٠ ما یربو على وقام. "التنظيم"غير المنظمة على 
نسبة  ت هبط٢٠٠٥وبحلول منتصف عام . نفس الشيء في وقت الحقأخرى األولى من الحملة وفعلت منشآت 

 . في المائة٨١ إلى  في المائة٩٠من  غير المنظمة المنشآت
من منطقة شمالي شرق : دراسة حالة( األعمالآيف یمكن أن یسهم تنظيم عضویة المنشآت في تحسين بيئة :  م واهل و ر ميير :المصدر
دیسمبر  /ون األولآان - نوفمبر /، القاهرة، تشرین الثانياألعمالمؤتمر الدولي بشأن إصالح بيئة الورقة عمل مقدمة إلى . )البرازیل
٢٠٠٥. 

 تعزیز قدمًا، فضًال عنواإلنتاجية التنافسية  أهداف القدرة دفعتلعب نقابات العمال آذلك دورًا حيویًا في و .٣٠٥
 :  محل جدل حاّداالقتصادينقابات في األداء الوآان تأثير . العمل الالئق

ها السبب الرئيسي في تشویهات سوق إن وجهة النظر العامة الليبرالية الجدیدة عن نقابات العمال هي أن
 السوق مما مقاصةعدیدة مثل ارتفاع تكاليف العمل فوق مستویات سلبية العمل التي تترتب عليها عواقب اقتصادیة 

 الذي من شأنه رفع نشآت ووضع عقبات أمام التكيف المرن داخل الم؛ وفرص العملالتنافسية القدرة حد منی
ویض االستقرار في مجال االقتصاد الكلي عبر التسویات المفرطة ق وت؛اليفمستوى اإلنتاجية وتخفيض التك

 ١٦. وزعزعة السلم الصناعي؛فيما یتعلق باألجور) التضخمية(

                  
 : أنظر    16

E. Lee: “Trade union rights: An economic perspective”, in International Labour Review (Geneva, ILO), 1998, 
Vol. 137, No. 3, pp. 313–319. 
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 ، في ظل ظروف معينة،تشير وبالعكس هناك أدلة. ؤید هذا الرأيت ةبيد أنه ليس هناك دالئل عملية قاطع .٣٠٦
وتستعرض بقية هذا .  من جهة أخرىاالقتصاديل من جهة واألداء إلى ارتباط إیجابي بين النقابات وحقوق العما

 :أال وهي هامة،في ثالثة مجاالت  االقتصادیةالقسم األدلة المتعلقة بتأثير نقابات العمال على تحقيق الفعالية 
 .  واإلنتاجيةة التجاریالتنافسيةالقدرة و الكلي االقتصاداستقرار 
 لنقابات العمال ومؤسسات االقتصادیةرغم أنه من الصعب عزل اآلثار   . الكلياالقتصاداألداء في مجال  .٣٠٧

بأس به من األدلة تؤید  عن المتغيرات األخرى فإن هناك عددًا ال) بما في ذلك المفاوضة الجماعية(سوق العمل 
 تأثيرًا الحجة القائلة بأنه، نظرًا إلى المزج الصائب بين السياسات والمؤسسات، یمكن أن تؤثر نقابات العمال

 الممكنة بين التضخم المقایضةمن الممكن أن تسهم في تخفيف و.  الكلياالقتصادإیجابيًا على مستوى اقتصادیًا 
 . ١٧االقتصادي أآثر ليونة وتوازنًا مع اإلصالح ًا وتسهل تكيف،والعمالة
 الفترة وشملت االقتصادي في الميدان  منظمة التعاون والتنميةبلدان دراسات مقارنة أجرتها وتناولت .٣٠٨
 اآلثار المترتبة على إطار المفاوضة الجماعية بشأن عدد آبير من مؤشرات ،١٩٩٨ و١٩٦٠ بين عامي ما

وخلص البحث إلى أن الترتيبات المؤسسية المختلفة .  مثل البطالة والتضخم، الكلياالقتصاداألداء في مجال 
 ١٨ خاصة أن تنسيق المفاوضةوجدت بصورةلكلي،  ااالقتصادیمكن أن تؤدي إلى نتائج مختلفة جداًّ في مجال 

  نفسهالقدرب وإن لم یكن الكلي في السبعينات والثمانينات، االقتصاد بالفعل تأثيرًا مفيدًا على األداء في ميدان أثّر
 :وبناء على تحليل البنك الدولي لهذه الدراسات. في التسعينات

 أقرب إلى أن تنسب إليها مستویات بطالة أدنى وأقل نسيق،عالية التفإن البلدان التي أقامت مفاوضة جماعية 
وأقصر مدة بالمقارنة مع البلدان التي عددًا وتفاوتًا أقل في الدخل وتشتتًا أقل لألجور وإضرابات أقل ، ًااستمرار

مثل المفاوضة على (أو غير منسقة ) مثًال المفاوضة على مستوى الصناعة(منسقة شبه أقامت مفاوضة جماعية 
  ١٩).مستوى الشرآة أو التعاقد الفردي

 والقانونية والسياسية التي تدور فيها المفاوضة الجماعية االقتصادیة الضوء على أن البيئة النتائجوتسلط هذه 
 . بشكل إیجابياالقتصادي لها أثر بالغ في قدرتها على التأثير في األداء ،والتي تعمل فيها نقابات العمال

هناك أدلة قویة على أن أعضاء النقابات والعمال اآلخرین الذین تشملهم   . التجاریةالقدرة على المنافسة .٣٠٩
 من أجور علىیحصلون على أجور أعلى السواء، االتفاقات الجماعية في البلدان الصناعية والبلدان النامية 

 االعتبار العناصر  حتى ولو أخذت في،)تشملهم االتفاقات أو الذین ال(نظرائهم غير المنتمين إلى النقابات 
 األجور غالبًا على عدد من فرقویتوقف حجم . ٢٠في تحدید األجور، ذات الصلة باإلنتاجية الحاسمة األخرى

المنافسة في  (االقتصادیة والخصائص المميزة لمكان العمل والبيئة الفئة التي ینتمي إليها العامل:  منها،العوامل
 أن نقابات العمال تؤثر  في آثير من األحيانولهذا السبب یفترض. وإطار المفاوضة الجماعية) سوق المنتجات

 اليد آثيفة، خاصة بالنسبة للتجارة في السلع العملتكاليف ارتفاع ، عبر التنافسية التجاریةبشكل سلبي في القدرة 
 ١٩٩٣ بلدأ بين عامي ١٦٢، تتضمن بيانات من ٢١ هذه القضيةحولوتوضح دراسة أجریت مؤخرًا . العاملة

رغم أنه لم یتم اآتشاف أي  ع،ي، أن تعزیز حقوق نقابات العمال مقرون بارتفاع إجمالي صادرات التصن١٩٩٩و
 فإن حقوق نقابات العمال ال ،وبالتالي. اليد العاملةالتصنيع آثيفة عالقة متينة بين هذه الحقوق وصادرات 

حددة تبرهن في الحقيقة أن التأثيرات السلبية التي والعالقة اإلیجابية الم. التجاریةالتنافسية  مع القدرة تتعارض
یمكن التعویض عنها بتأثيرات إیجابية بسبب تعزیز حقوق العمال یمكن أن تترتب على تكاليف العمل المرتفعة 

 ). وزیادة االنتاجية والعالقات الحسنة بين اإلدارة والعمالمثًال االستقرار االجتماعي (أخرى 
 اإلسهام في إیجاد بيئة عمل ویمكنها. ؤثر نقابات العمال بشكل إیجابي على اإلنتاجيةیمكن أن ت  .اإلنتاجية .٣١٠

آما أن بإمكانها أن توفر للشرآات، عبر . وتشجيع تدریب العمال مؤاتية عن طریق الحد من تغّير العاملين

                  
، ٢٩٧، لجنة العمالة والسياسة االجتماعية، مجلس اإلدارة، الدورة المفاوضة الجماعية وبرنامج العمل الالئق: مكتب العمل الدولي    17

 .GB.297/ESP/2،الوثيقة ٢٠٠٦نوفمبر عام / تشرین الثاني
ه  تنسيق المفاوضة یعرف     18 ال ومنظمات أصحاب العمل في       مدى  بأن ات العم ين نقاب سيق ب د األجور والجوانب       التن ق بتحدی ا یتعل م

 ).مثل ظروف العمل والعطل والنصوص المتعلقة باإلجازات وما إلى ذلك(األخرى من العالقات الصناعية 
 :    أنظر 19

T. Aidt and Z. Tzannatos: Unions and collective bargaining: Economic effects in a global environment 
(Washington, DC, World Bank, 2002), p. 12. 

 .T. Aidt and Z. Tzannatos: Unions and collective bargaining, op cit., p. 7:     أنظر 20
 :    أنظر 21

D. Kucera and R. Sarna: “Trade union rights, democracy and exports, a gravity model approach”, op. cit. 
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. االستخدامالقات في ع  الثقة وااللتزاموتعزیزالمفاوضة الجماعية، آلية لتشجيع المشارآة في مكان العمل 
 أن المشارآة في مكان العمل یمكن أن تحسن أداء الشرآات وأن تبينجملة آبيرة من األدلة في الواقع وهناك 

وباإلضافة إلى ذلك فإن مشارآة . ٢٢الشرآات التي یشارك فيها العمال بدرجة عالية تتفوق على غيرها في األداء
ویبدو أن األدلة .  تكاليف الرصد آما لها فوائد من حيث الفعالية في مكان العمل تخفضالمستخدمينأآبر من قبل 

 تتوقف إلى حد آبير على  في هذا المجالنقابات العمالالتجریبية تشير إلى أن المشارآة اإلیجابية من قبل 
أن  دون ،نقابات العمال أآثر فعالية في تحسين ظروف العمالتكون و. ظروف السوق والعالقات الصناعية

أن تكون أسواق المنتوجات قادرة : الشروط التالية  الكفاءة، عند استيفاءمن حيث إلى تكاليف آبيرة ذلكیؤدي 
نقابات العمال قادرة على تحمل تكاليف أن تكون  ؛تكون ترتيبات المفاوضة الجماعية مرنةأن  ؛على التنافس

  .٢٣نشاطاتها داخليًا
ه م، وهو وظيفة مهمة تعزز اإلنتاجية، تدعجال التدریب في م نقابات العمالهإن الدور النشط الذي تلعب .٣١١

 خاصة معنية بالتعليم توفر تدریبًا إدارة نقابات العمال في الفلبين، على سبيل المثال، ولدى مؤتمر. وثائق آثيرة
متواصًال لتمكين العمال من تحسين ظروف عملهم ولكي یصبحوا مشارآين نشطين في تعزیز العدالة 

والمدربين   لكافة المعلمينًا طابعًا مؤسسياإلدارةوتعطي . مية مستدامة على الصعيد البيئياالجتماعية وتن
 اآلن إلىوقد قدمت . المنتمين إلى نقابات العمال إلنشاء تعليم غير رسمي على مستوى مكان العمل والنقابة

اعية وقيادة الشباب وتنظيم القطاع  االجتمالسالمةتدریبًا موسعًا في مجال العالقات بين اإلدارة والعمال وشبكات 
ویمكن أیضًا الجمع بنجاح بين التدریب في مجال المعایير البيئية . ٢٤غير المنظم والمسائل ذات الصلة بذلك

في نقابات العمال في المملكة المتحدة مشروعًا ألماآن العمل الخضراء ستهل مؤتمر وأ. وأساليب حمایة البيئة
. یب على آيفية مواجهة القضایا المتعلقة بالطاقة والتغيرات المناخية في العمل من أجل توفير تدر٢٠٠٦عام 

 . ٢٥ على آيفية زیادة الكفاءة وإعادة استخدام المواردتثقيف ممثلي العمالوتستهدف الدورة 
إلى أن البلدان التي توجد فيها مستویات انتماء عالية إلى نقابات العمال وتقاليد قویة في تشير األدلة و .٣١٢

، ٢٠٠٦تقریر التنمية في العالم ویفيد .  ناجحوإنتاجي اقتصادية تمكنت من تحقيق نمو مجال المفاوضة الجماعي
وعلى  .أن مختلف مؤسسات سوق العمل تستطيع أن تحقق على قدم المساواة مسارات جيدة في نمو اإلنتاجية

اختالف آبير في نوع مؤسسات سوق ب سمتوإن اتمع الوالیات المتحدة، النوردیة تشترك البلدان سبيل المثال، 
وبالتالي فإن الدور النشط الذي تلعبه نقابات العمال والدور .  نمو اإلنتاجية تحقيق نتائج ممتازة في، في فيهاالعمل

 بل أآثر مماثلة، إنتاجيةة لم یعرقال تحقيق مستویات نوردیالمرآزي للمفاوضة الجماعية في حالة البلدان ال
 في تحقيق ذلك بدرجة أدنى من توقد نجح. عض الحاالت، مما هي عليه في الوالیات المتحدة في بارتفاعًا

 . ٢٦التفاوت في األجور وحمایة أوسع نطاقًا للعمال

 اإلنصاف االجتماعي
دور هام في مجال اإلنصاف ب ات االضطالعأصحاب العمل ومنظمات العمال إمكانيمنظمات تملك  .٣١٣

. توزیع الدخل واإلدماج االجتماعي:  أال وهما،عبرهماذلك يتان یمكن أن یتم وهناك قناتان رئيس. االجتماعي
 أن تدعم هذا الهدف عن طریق ویمكنها. ویمكن لنقابات العمال أن تسهم فعًال في الحد من التفاوتات في الدخل

الدعوة وجور  في مجال األفاوتالحصول على قسط أآثر إنصافًا من مجموع اإلنتاج لصالح العمل والحد من الت
 المهارات في متناول عدد أآبر من اآتساب یصبح أنوضمان ) حد أدنى لألجور(إلى تحدید أرضية لألجور 

نظم الحمایة االجتماعية وحمایة نطاق آما یمكن للنقابات أن تؤثر في سياسات الدولة التي تشجع توسيع . العمال
وتوضح البحوث . إنصافًاات العمال في بناء مجتمعات أآثر وتؤآد األدلة العملية اإلسهام اإلیجابي لنقاب. العمل

 أن نقابات العمال تحد من عدم المساواة والتمييز في األجور في بلدان مختلفة مثل غانا  البنك الدوليالتي أجراها
ن ، في العدید ممؤاٍت وضع انتشاروهناك أیضًا المزید من األدلة على . ٢٧وجمهوریة آوریا والمكسيك وإسبانيا

 مؤسسات المفاوضة الجماعية وتوزیع أآثر عدالة وتكيف أآثر ليونة عند اندماج البلدان في وجودالبلدان، ل
 . ٢٨ العالمياالقتصاد

                  
 .٢٣، مرجع سابق، الفقرة GB.297/ESP/2، الوثيقة وضة الجماعية وبرنامج العمل الالئقالمفا: مكتب العمل الدولي    22
 .١٨٩، ص )٢٠٠٥واشنطن، العاصمة، البنك الدولي،  (٢٠٠٦تقریر عن التنمية في العالم :    البنك الدولي23

 .http://www.tucp.org.ph/departments/education/index.htm:  أنظر    24
 .http://www.tuc.org.uk/sustainableworkplace:  أنظر    25
 .١٨٨، ص )٢٠٠٥واشنطن، العاصمة، البنك الدولي، (٢٠٠٦تقریر عن التنمية في العالم    البنك الدولي  26
 .١٨٩المرجع نفسه، ص     27
 .٣، مرجع سابق، ص٧، الفقرة GB.297/ESP/2 الوثيقة .المفاوضة الجماعية وبرنامج العمل الالئق: مكتب العمل الدولي    28
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في الوالیات و.  التفاوضية للعمالة المنظمة تميل أوجه التفاوت في الدخل إلى االزدیادتدنى القدرةعندما تو .٣١٤
 عن تجربة العقود آبيرًا مع زیادة األجور، مما یشكل انحرافًا تتواآب مكاسب اإلنتاجية المتحدة مثًال، لم تعد

 بينما ارتفع ،٢٠٠٥ إلى عام ٢٠٠٠ في المائة من عام ١٦٫٦ ارتفعت إنتاجية العمال بنسبة وقد. الماضية
 ونتيجة لذلك تمثل األجور حالياًّ. ٢٩ في المائة٧٫٢  قدرهامجموع التعویضات لصالح العمال المتوسطين بنسبة

 .١٩٤٧عام في أدنى قسط من الناتج المحلي اإلجمالي للبلد منذ أن بدأت الحكومة تسجل البيانات 
ن إلى النقابات قلة قليلة وحيث تعتمد نقابات وبيد أنه في ظل ظروف معينة، حيث یشكل العمال المنتم .٣١٥

 غير المنتمين إلى النقابات فيما العمال ممارسات تقييدیة، یمكن وجود آثار سلبية على اآلفاق المستقبلية للعمال
ثالثية التي تقدم للنقابات حوافز الیعوض عنها غالبًا بالمؤسسات "غير أن هذه اآلثار. یتعلق باإلنصاف والعمالة

 وباهتمام نقابات العمال بمصالح الفئات منخفضة ، اإلجمالية في الحسبان واالجتماعيةاالقتصادیةخذ المصالح أل
وبتحقيق نقابات العمال مكاسب اجتماعية مثل النظم الوطنية للحمایة الدفاع عنها، رومة والمحالفئات الدخل و

الذي  التنافس المتزاید في سوق المنَتجات،أما  .٣٠" التي یستفيد منها آافة العمال مبدئيًا،االجتماعية وحمایة العمل
يصبح فلمرغوب فيها إلى الزبائن،  تحویل تكاليف هذا النوع من الممارسات غير اعلى الشرآات من قدرةیحد 

 .عنصر تقييد إضافي
وهناك . یتمثل إسهام آخر من قبل النقابات في تحقيق اإلنصاف في اتجاهها نحو اإلدماج االجتماعيو .٣١٦

 وتعرضًا استضعافًالفئات األآثر ل منح اإلمكانياتهي األ و ، واإلنصاف االجتماعيةوسيلة أخرى لتحقيق العدالة
وهناك مثال إیجابي في هذا الصدد هو االهتمام المتزاید الذي تبدیه نقابات العمال . ها وتمثيلهاللتمييز ومشارآت

عدد متزاید من جهة هناك ف ، اتجاهان واضحانبرزوی). ٣ـ١٠اإلطار أنظر ( غير المنظم االقتصادتنظيم إزاء 
هة أخرى تتكاثر نقابات العمال غير  من ج؛لتشمل العمال غير المنظمينتغطيتها من النقابات المنظمة التي توسع 

 .٣١المنظمين أیضًا
 العمال غير المنظمة في الهند وجنوب أفریقيا وتایلند بأن تنظيم العمال برابطاتتوحي الدراسات المتعلقة 

 حصولیساعدهم على الال وملهؤالء العصانعي السياسات والمشرعين مراعاة حد من یغير المنظم في القطاع 
 من خدمات مجموعة ویساعد في بعض الحاالت على توفير إبداء الرأي والشعور بقيمتهم الذاتيةوعلى المعلومات 

 .٣٢الحمایة االجتماعية

  ٣ـ١٠اإلطار 
  غير المنظماالقتصادنقابات العمال تطال 

.  الوطني في معظم البلدان الناميةلالقتصاد غير المنظم ینمو بشكل مطرد ليصبح المكون الرئيسي االقتصادظل 
  فعاًالإدماجًا یمكن فهم سعي العدید من المؤسسات إلى إنشاء برامج من أجل إدماج هذا القطاع النشيط ومن هذا المنظار

 غير المنظم ینبغي أن تحقق في آن واحد هدفين االقتصادومن المهم مالحظة أن تدخالت .  المنظماالقتصادفي 
إلى تعزیز تطبيق معایير العمل األساسية :   عن اآلخر، أال وهماال یقل أي منهما ضرورة وأهميةأحيانًا، متغایرین 

 إلى تسعىوآانت نقابات العمال في مختلف أنحاء العالم  .توليد الدخل على الحيوي هذا القطاع  تعزیز قدرةجانب
 :بثالث طرق على األقل هي التاليةعلى التنظيم مساعدة العمال غير المنظمين 

وهي نقابة جدیدة تنظم العمال في قطاعات (والمالبس واألحذیة في أستراليا ونقابة یونایت نقابة صناعة النسيج  )أ(
في آندا تقومان بتنظيم العمال ) النسيج والفنادق والمطاعم واالستضافة وخدمات التغذیة واألجهزة والبيع بالتجزئة

عمال صناعة الخشب العاملين في في غانا بتنظيم   بينما تقوم نقابة عمال الخشب،بنجاح في صناعة المالبس
 .المنزل

 أن تساعد على تنظيم المنظمات الخاصة - قيام بتنظيم العمال غير المنظمينالبدًال من  -نقابات العمال یمكن ل )ب(
 .، الصينللعمال غير المنظمين آما هو الحال في السنغال وهونغ آونغ

شارآت في حرآة ذات وقد  ؛ في الهندالت لحسابهن الخاصالعامرابطة مستقلة تمامًا للنساء هي رابطة سيوا  )ج(
 .نفوذ تعمل من أجل إدماج مصالح العمال الفقراء غير المنظمين في التشریعات والسياسات الوطنية والدولية

 ؛ و)٢٠٠١لي، جنيف، مكتب العمل الدو ( مجموعة مرجعية لنقابات العمال-تعزیز المساواة بين الجنسين  : العمل الدولي مكتب: المصدر
J. Birchall: Organizing workers in the informal sector: A strategy for trade union-cooperative action (ILO, 
Geneva, 2001). 

                  
 : أنظر    29

S. Greenhouse and D. Leonhardt: “Wages fail to match a rise in productivity”, in The New York Times 
(New York), 28 Aug. 2006. 

 : أنظر    30
E. Lee: “Trade union rights: An economic perspective”, in International Labour Review (Geneva, ILO), 1998, 
Vol. 137, No. 3, p. 316. 

 .١٩٠ص ) ٢٠٠٥واشنطن، العاصمة، البنك الدولي، (، ٢٠٠٦تقریر عن التنمية في العالم :    البنك الدولي 31
 .   المرجع نفسه 32
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فبإمكانهم مثًال أن . أن یسهموا آذلك في اإلدماج االجتماعيلرابطات األعمال یمكن ألصحاب العمل وو .٣١٧
، آما یمكنهم ذلك عبر مكافحة التمييز في بتمكين النساء وأصحاب المشاریع الشبایلعبوا دورًا هامًا عن طریق 

 العمل الدولي دراسات حالة أجریت عبر العالم عن منظمات مكتب منشور صدر مؤخرًا عن ثقویّو. مكان العمل
ومن . ٣٣عدم التمييزأصحاب العمل التي تأخذ موقفًا نشطًا إزاء القضایا المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة و

قدمه نيوزیلندا حيث أدت مبادرة طوعية مشترآة بين الحكومة وأصحاب تاألمثلة الجدیرة باالهتمام المثال الذي 
مع لمساعدة على تكيف مكان العمل ل" تكافؤ فرص العملل الصندوق أالستئمانيإلى إنشاء في نيوزیلندا العمل 

ویفيد تقدیر التنوع في . وأفضل الممارسات في مجال تكافؤ فرص العملعبر استخدام المبادئ تنوع القوة العاملة 
ویجعل  - من أصحاب العمل والعمال بجعل مكان العمل أآثر فعالية وآفاءة وقدرة على التنافس ًالمكان العمل آ

 . ٣٤"ممتعاًًمنها أماآن یكون العمل فيها 
 الرابطةفعلى سبيل المثال صممت . خاصة بهنتقوم النساء في أنحاء العالم آذلك بإنشاء رابطات أعمال و .٣١٨

 اریع لصاحبات المشإمكانية التعبيرة من أجل توفير يعتوالوطنية لسيدات األعمال في مالوي برنامجًا خاصًا لل
ة اجتماعات إقليمية في آافة أرجاء رابطوعقدت ال. ٣٥مالويفي لنساء لوالنهوض بالحالة اإلقتصادیة اإلجمالية 

وآانت . المشاریعاسات مستقلة من أجل تحدید الحاجات األآثر إلحاحًا بالنسبة لصاحبات البالد وأجرت در
الخطوة التالية دعوتها ألهم المسؤولين الحكوميين والوآاالت إلى المشارآة في اجتماعات األعضاء لمناقشة 

من جانب ارآة النشطة ونتيجة للمش. خططها وتوصياتها فيما یتعلق بالتنمية القطاعية ووضع صيغتها النهائية
 صاحبات تؤثر سلبًا علىعدد آبير من واضعي السياسات تم تغيير العدید من القوانين والسياسات التي آانت 

 لتنفيذ برامج لصالح صاحبات الوزاراتاألعمال في مالوي وخصصت الحكومة مزیدًا من األموال لعدید من 
 .٣٦اریعالمش

  المنظماتتقویةشروط 
العمال متساویة في قدرتها على القيام بنوع المساهمة منظمات ت أصحاب العمل و منظماجميعليست  .٣١٩

فما هي . فبعضها منظمات ضعيفة في الحقيقة ومنقسمة وغير فعالة على العموم. اإلیجابية التي تم وصفها أعاله
 أساسية توضيحية  تحليل ثالثة متغيراتیجريإذن الشروط الالزمة لتعزیز إمكانية المنظمات في مجال التنمية؟ 

والقيود الخارجية ) القدرة المؤسسية(والقوة ) الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية(الحریة :  هي،ممكنة هنا
 ).السوق والدولة(

یختارونها،  منظمات تكوینفي " حق أصحاب العمل والعمال عتبری  . والمفاوضة الجماعيةالنقابيةحریة ال .٣٢٠
 األساسية  العمل من حقوق، وحریة المفاوضة الجماعية٣٧"ترخيص سابق دون ، االنضمام إليهاوآذلك الحق في

 وليس النهوض بهذه الحقوق مفيدًا. العمال ونموهامنظمات وشرطين الزمين الزدهار منظمات أصحاب العمل و
 بل یشكل حجر الزاویة في بناء ،العمال في التنمية فحسبمنظمات لتعزیز مساهمة منظمات أصحاب العمل و

 .ودیمقراطية شاملةجتمعات م
ثالثة شروط تبدو ضروریة لتكوین رابطات األعمال  الجامعية المتعلقة بوجدت البحوث .القوة المؤسسية .٣٢١

 وهي تشمل ،)ویمكن أیضًا تكييف هذه العوامل المترابطة بسهولة مع نقابات العمال( ،٣٨قدرات مؤسسية عالية
 لية قيمةيفوائد تفض: ما یلي

للعضویة والوساطة الداخلية الفعالة فيما یتعلق بالمصالح بين آثافة عالية و ٣٩
                  

دولي     33 ادي ل  : مكتب العمل ال دور الری ال منظمات أصحاب   ال ل  في  األعم ين الج  حق ساواة ب سين  الم ة من   دراسات ح : ن  دول، ١٠ال
ACT/EMP No. 43  )٢٠٠٥، جنيف، مكتب العمل الدولي.( 
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S.E. Jalbert: Women entrepreneurs in the global economy (Washington, DC, Center for International Private 
Enterprise, 2000). 

 :    أنظر 36
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ة خصيصًا ألعضائها والتي تعطي   هي تلك التي یمكن أن تقدمها المنظمةالفوائد التفضيلية    39 اهظ     قيم سحاب ب  للعضویة وتجعل االن
 .ومثال ذلك في حالة رابطات األعمال هو حصص التصدیر. التكاليف
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وقد أثبتت التجربة أن التآزر بين آافة العوامل الثالثة ). إلدارة الجيدةلبما في ذلك القواعد المالئمة (األعضاء 
ير أنها أقرب غ. ومن الواضح أن الموارد البشریة واألصول المادیة مهمة أیضًا. هو الذي یبني القدرة في الحقيقة

وهناك موطن قصور مشترك بين عدید من المنظمات هو درجة . إلى أن تكون وظيفة تؤدیها العوامل األخرى
الفجوة "ویشكل سد هذه . بالغة الصغرالصغيرة و المنشآت ألصحاب العمل والعمال من المنقوصةتمثيل ال

 في الحوار االجتماعي هدفًا مشترآًا هامالوع بالغة الصغروالصغيرة  المنشآتوزیادة دور أصحاب " التمثيلية
 ،وبالتالي. ٤٠المنشآتلتنمية   ومكونًا أساسيًا لتشجيع إنشاء بيئة مؤاتيةالهيئات المكونة لمنظمة العمل الدوليةبين 

 وإیجاد فرص مشاریع األعمالینبغي أن تكون مكونًا أساسيًا ألي استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى تنظيم 
 .العمل الالئق

. للسوء فهي في طبيعتها مورد محاید یمكن استخدامه للخير أو ،تكفي القوة المؤسسية ال  .القيود الخارجية .٣٢٢
العمال تخضع على منظمات أن منظمات أصحاب العمل و) دونر وشميدت(الدراسة المذآورة أعاله وجدت قد و

فاألسواق التنافسية . الدولة افسية وانضباط األسواق التن: أال وهما، من القيود الخارجيةنوعين أساسيينالعموم ل
 حوافز إیجابية لمنظمات العمال تنشئوبالتالي ستهدف تحقيق ریع اقتصادي تتحد من خطر النشاطات التي 

أما انضباط الدولة فيشير إلى الترتيبات . ومنظمات أصحاب العمل لكي ترآز على الوظائف التي تعزز الرفاه
ویبدو .  من قبل أعضائهااالقتصاديا المنظمات فوائد تفضيلية مقابل تحسين األداء التي تمنح الحكومات بموجبه

 .٤١أن هذه اآللية لعبت دورًا هاماًّ في بعض البلدان في شرق آسيا
توفير العمال قادرة في ظل ظروف معينة على منظمات  إن منظمات أصحاب العمل و،وفي الختام .٣٢٣

 الدیمقراطيةاإلدارة :  هي،في ثالثة مجاالت) ٣الفصل ( المستدامة آتنشالمؤاتية لتنمية الم األساسيةالشروط 
 مساءلة سياسية بإمكانها تعزیز ،ةیددسففيما یتعلق باإلدارة ال. اإلنصاف االجتماعيو االقتصادیة والفعالية سدیدةال

آما أن .  على التفرقةأآبر وتوفير وسيلة فعالة للحوار وتسویة النزاعات إذ تجعل السياسة أآثر شفافية وأقل قدرة
فهي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في . ًا هامًااقتصادیمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال تلعب دورًا 

وتشير . ل فيها الشرآاتعم التي تالتنظيمية، آما تؤثر على البيئة السياسية والمنشأةظروف العمل على مستوى 
 فيما یتعلق باإلنصاف ،وأخيرًا. قد یكون إیجابيًا جدًاسية واإلنتاجية على القدرة التنافاألدلة إلى أن أثرها 

وظيفة هامة في تعزیز اإلدماج االجتماعي هذین على السواء تأدیة المنظمات نوعي  فبإمكان ،االجتماعي
لواضح بيد أن من ا. ویخلف تفاعلها مع الدولة آثارًا هامة في مجال توزیع الدخل. ومكافحة آافة أشكال التمييز

العمال ليست متساویة في قدرتها على القيام بنوع المساهمة اإلیجابية منظمات أن آافة منظمات أصحاب العمل و
الحق في (الحریة : هي، ولتعزیز إمكانيتها في التنميةأساسية فال بد من استيفاء ثالثة شروط . التي تم وصفها هنا

 ).السوق والدولة( والقيود الخارجية ،)لمؤسسيةالقدرة ا( والقوة ،)التنظيم والمفاوضة الجماعية
 
 

                  
صغر و الصغيرة منشآتبيئة األعمال وقانون العمل وال: ب العمل الدوليمكت    40 ة بالغة ال ة، مجلس     ، لجن سياسة االجتماعي ة وال  العمال

 .٤٢، الفقرة GB.297/ESP/1،الوثيقة ٢٠٠٦نوفمبر / ، تشرین الثاني٢٩٧اإلدارة، الدورة 
 .١٨١، ص )١٩٩٣لي، واشنطن، العاصمة، البنك الدو(، معجزة شرق آسيا:     البنك الدولي 41
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 نقاط مقترحة للمناقشة

 سية إلیجاد بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة؟ساما هي العناصر األ .١
 ما هي العناصر األساسية لكي تعمل المنشآت بنجاح على أساس اقتصادي واجتماعي مستدام؟ .٢
 وبرامج ترمي إلى النهوض بالمنشآت آيف یمكن للحكومات أن تعزز دورها في تنفيذ سياسات .٣

 المعتمدة من جانب الحكومات؟" أفضل الممارسات"ج المستدامة؟ وهل هناك أمثلة مفيدة عن نُه
 ماذا یمكن، بل ینبغي، للشرآاء االجتماعيين القيام به لتعزیز المنشآت المستدامة؟ .٤
يع إسهام المنشآت في التنمية ما ینبغي أن یكون عليه دور الحكومات والشرآاء االجتماعيين في تشج .٥

 االجتماعية واالقتصادیة؟
 ماذا یمكن للمكتب أن یقوم به لدعم الهيئات المكونة في جهودها الرامية إلى تعزیز المنشآت المستدامة؟ .٦
ماذا ینبغي أن تكون أولویات منظمة العمل الدولية في برنامج العمل الالئق من حيث دعم تعزیز المنشآت  .٧

 : المجاالت التاليةالمستدامة في 
 تعزیز بيئة تنظيمية ومؤاتية لمشاریع األعمال؟ 
 االرتقاء بسالسل القيم وتجميعها؟ 
 التنمية االقتصادیة المحلية؟ 
 تشجيع ممارسات جيدة في مكان العمل؟ 
المنشآت بالغة الصغر؛ المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ المنشآت متعددة الجنسية؛ : برامج مستهدفة 
 ؛ االقتصاد غير المنظم؛ التعاونيات؟)بما في ذلك لدى المرأة(مية روح تنظيم المشاریع تن

من هم الشرآاء االجتماعيون الذین ینبغي أن تعمل معهم منظمة العمل الدولية بهدف تعزیز المنشآت  .٨
 المستدامة؟




