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أوراق عمل معّدة من أجل المنتدى العربي للتشغيل

اأعّدت هذه الورقة من قبل فريق خرباء مكون من رانيا بخعازي، 

الدولية  العمل  منظمة  مكتب  يف  املوؤ�ش�شات  تطوير  م�شوؤولة 

االإقليمي للدول العربية، غرامي بكلي، ق�شم ا�شتحداث الوظائف 

الكرمي  وعبد  الدولية،  العمل  منظمة  يف  املوؤ�ش�شات  وتطوير 

»املنتدى  يف  لتقدم  الدولية  العمل  ملنظمة  م�شت�شار  كبريي، 

اإعادة االنتعا�ض  العربي للت�شغيل: ميثاق لفر�ض العمل من اجل 

االأول/ ت�شرين   21 اإىل   19 من  بريوت  يف  يعقد  الذي  والنمو«، 

قدمها  املالحظات  من  الكثري  الورقة  واأخ��ذت   .2009 اأكتوبر 

خرباء من مكتب منظمة العمل الدولية االإقليمي للدول العربية 

مبا فيهم �شيميل ا�شيم، وليد حمدان، اظفر خان،  خولة مطر، 

ماري قعوار وخلود اخلالدي ف�شاًل عن امل�شاركني يف االجتماع 

التح�شريي الذي ُعقد يف 28 متوز/يوليو 2009 يف بريوت.

ال�شّتة  العمل  اأوراق  ب��ني  م��ن  واح���دة  ه��ذه  العمل  ورق��ة  ُتُعترب 

يف  امل�شاركني  نقا�ض  اإط��ار  �شتحدد  والتي  حت�شريها  مت  التي 

للت�شغيل. وتتناول هذه االأوراق  خمتلف جل�شات املنتدى العربي 

املو�شوعات التالية:

النمو واالإ�شتخدام والعمل الالئق يف املنطقة العربية: ق�شايا  1 .

ال�شيا�شة الرئي�شية

العربية:  املنطقة  يف  والعمالة  الدولية  العاملة  اليد  هجرة  2 .

ن�شاأتها، نتائجها وم�شتقبلها 

االأزمة واإدارة �شوق العمل: احلوار االإجتماعي كاإ�شتجابة 3 .

العمل  معايري  خ��الل  من  االنتعا�ض  اإع��ادة  �شيا�شات  دع��م  4 .

الدولية واحرتام حقوق العّمال: ق�شايا وحتّديات للمنطقة 

العربية 

تطوير اأنظمة احلماية االجتماعّية املنا�شبة وحماية ال�شكان  5 .

يف املنطقة العربّية 

يف  الوظائف  وا�شتحداث  للموؤ�ش�شات  امل�شتدامة  التنمية  6 .

املنطقة العربية: مراجعة الق�شايا

يعك�ض اختيار املوا�شيع اأولويات وحتديات الت�شغيل التي تواجهها 

واملالّية  االقت�شادّية  االأزم��ة  غ��داة  �ّشيما  ال  العربّية،  املنطقة 

تتما�شى  التي  املرجعية  امل��ادة  البحوث  ه��ذه  ��ر  وت��وفِّ العاملّية. 

وبااللتزامات التي ُقطعت على امل�شتويني الدويل واالإقليمي ب�شاأن 

العمل الالئق وتطبيق امليثاق العاملي لفر�ض العمل. كما تكّمل هذه 

البحوث النهج الذي تعتمده منظمة العمل الدولّية لت�شاهم رفد 

اجلهود املبذولة لتحقيق العمل الالئق على امل�شتوى العاملي.

اأطلقوا مبنا�شبة انعقاد  هذا وكان مندوبو االأطراف الثالثة قد 

االجتماع االإقليمي الرابع ع�شر الآ�شيا يف بو�شان بجمهورّية كوريا 

يف �شهر اآب/اأغ�شط�ض – اأيلول/�شبتمرب 2006، العقد االآ�شيوي 

للعمل الالئق وتعّهدوا بتحقيق خمرجات خا�شة يف هذا املجال. 

واأو�شى االجتماع ب�شرورة التعاون على تطبيق مبادرات حمددة 

وتبادل  اجلهود  ت�شافر  ُي�شهم  حيث  االإقليمي،  امل�شتوى  على 

وت�شمنَّت  هذا  الالئق.  العمل  حتقيق  يف  واخل��ربات  املعلومات 

اإح�شائّيات  وو�شع  الت�شغيل  خدمات  لتعزيز  دع��وًة  التو�شيات 

اإقليمّية موثوٍق بها ت�شاعد على �شنع القرارات املالئمة وتوفري 

مرجعية  مقايي�ض  وو�شع  ال�شغرية  للمن�شاآت  الدعم  خدمات 

وممار�شات “جيدة” من اجل تو�شيع تغطية احلماية االجتماعية 

وتدعيم تفتي�ض العمل والوقاية من النزاعات وت�شويتها1.

االأفريقية ومبنا�شبة  العربّية  للدول  الثالثّية  الوفود  تعّهدت  كما 

انعقاد االجتماع االإقليمي احلادي ع�شر الإفريقيا يف اأدي�ض اأبابا 

لتطوير  اأهداف  �شل�شلة  بتحقيق   ،2007 ني�شان/اأبريل  �شهر  يف 

يف  اال�شتمرار  اإىل  تهدف  الالئق  للعمل  متكاملة  قطرية  برامج 

فيها  مبا  عليها،  املتفق  الدولّية  التنمية  اأهداف  لتطبيق  ال�شعي 

حول  االجتماع  نتائج  وت��رّك��زت  لالألفّية.  االإمن��ائ��ّي��ة  االأه���داف 

والدمج  املهارات،  يف  الهّوة  ردم  ذلك  يف  مبا  حم��ّددة  اأه��داف 

1  ملزيٍد من املعلومات مراجعة املوقع:

http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/14arm/index.htm 
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اآلّية  الثالثّية  واعتبار  العمل،  االجتماعي من خالل خلق فر�ض 

مبكافحة  كفيل  �شامل  منو  حتقيق  اأج��ل  من  للحوكمة  اأ�شا�شّية 

املهاجرين،  العّمال  ب�شان  عادلة  اإقليمّية  �شيا�شة  واإتباع  الفقر، 

وتعزيز احلرية النقابية، والق�شاء على عمل االأطفال والعبودية 

والتمييز، وتو�شيع نطاق احلماية االجتماعّية االأ�شا�شّية خلف�ض 

الفقر واالإفالت من فخ االقت�شاد غري النظامي. هذا والتزمت 

مع  متا�شيًا  الالئق  للعمل  االإفريقي  بالعقد  الثالثية  االأط��راف 

واآلّية  العمل  وخّطة  واإعالنها،  لعام 2004  واغادوغو  قّمة  نتائج 

يف  الفقر  من  والتخفيف  الت�شغيل  حول  اعتمدها  التي  املتابعة 

اإفريقيا2.

والثالثني  اخلام�ض  موؤمترها  يف  العربّية  العمل  منظمة  ودعت 

املنعقد يف ني�شان/اأبريل 2009 اإىل تعزيز التعاون االإقليمي يف 

و�شددت  االجتماعي.  واحلوار  الب�شرّية  واملوارد  الت�شغيل  حقول 

ذلك  يف  مبا  اإقليمّية  م��ب��ادرات  و�شع  على  امل��وؤمت��ر  خال�شات 

د واإن�شاء اآلّيات اإقليمّية من اأجل جمابهة  قانون عمل عربي موحَّ

ونظام  عربي  ثالثي  منتدى  وا�شتحداث  امل�شرتكة،  التحديات 

العربّية  العمل  منظمة  و�شّلطت  العربية.  العمل  �شوق  معلومات 

االإقليمي  والتن�شيق  التعاون  توطيد  اإىل  احلاجة  على  ال�شوء 

واملالّية.  االقت�شادّية  االأزمة  ملجابهة  الدولّية  العمل  منظمة  مع 

ونظّمت بالتعاون مع مكتب العمل الدويّل املنتدى العربي للتنمية 

اأف�شى  الذي   2008 الثاين/نوفمرب  ت�شرين  �شهر  يف  والت�شغيل 

اأبرز جمموعة م�شرتكة من االأولوّيات  اإىل اإعالن الدوحة الذي 

االإقليمّية. اأّما القّمة العربّية االقت�شادّية والتنموية واالجتماعّية 

املنعقدة يف الكويت يف �شهر كانون الثاين/يناير 2009، فمّهدت 

اأه��داف��ًا  ح��ّدد  ال��ذي   )2020-2010( للت�شغيل  العربي  للعقد 

ن�شب  وخف�ض  البطالة،  معدالت  خف�ض  مثل  للمنظمة  وا�شحة 

العمال الفقراء اإىل الن�شف، وحت�شني االإنتاج، والنهو�ض بتدريب 

العّمال، ودعم املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة احلجم، ومتابعة 

عملّية امل�شادقة على معايري العمل الدولية والعربية يف املنطقة 

متهيدًا لالمتثال الكامل ملفاعيلها.

2  ملزيٍد من املعلومات مراجعة املوقع:

http://www.ilo.org/public/english/region/afpro/addisababa/index.htm 
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ملّخص تنفيذي
على  جديدة  حتديات  واالإقت�شادية  املالية  االأزمة  اأ�شافت  لقد 

التحديات االإقت�شادية، االجتماعية وال�شيا�شية التي كانت قائمة 

�شيا�شات  لتطوير  كبري  حتٍد  فهناك  اإذًا  العربية.  املنطقة  يف 

من  ومنتجة  الئقة  وظ��ائ��ف  خلق  يف  ت�شاهم  وا�شرتاتيجيات 

خالل تعزيز املوؤ�ش�شات ال�شغرية وال�شغرى واملتو�شطة احلجم 

امل�شتدامة يف املنطقة العربية.

 ومن هنا، واعرتافًا بدور القطاع اخلا�ض يف النمو وا�شتحداث 

العربية  املنطقة  يف  الدول  ت�شّجعت  الفقر،  وتخفيف  الوظائف 

لل�شروع يف عملية اإ�شالح اقت�شادي �شليمة، ال�شّيما عرب التطّرق 

النظام  وم��واءم��ة  امل�شجعة  االأع��م��ال  بيئة  تعزيز  مو�شوع  اإىل 

الرتبوي الذي يحتاجه �شوق العمل.

وت�شّلط هذه الوثيقة ال�شوء على االأهمية االأ�شا�شية للموؤ�ش�شات 

امل�شتدامة لتحقيق غايات التنمية االجتماعية والتنّوع االقت�شادي 

واإنتاج الدخل وتخفيف الفقر يف املنطقة. كما اأنها تلقي ال�شوء 

يف  االأ�شا�شية  التنمية  ت��واج��ه  التي  التحديات  م��ن  ع��دد  على 

القطاع اخلا�ض يف الدول العربية. واإن بع�ض التحديات هيكلية، 

واالقت�شادية  املالية  االأزم��ة  عن  ينتج  فقد  االآخ��ر  البع�ض  اأم��ا 

امل�شتمرة. 

والتنظيمي  القانوين  االإط��ار  مع  املوؤاتية،  االأعمال  بيئة  وت�شّكل 

وا�شتحداث  اخلا�ض  القطاع  لتعزيز  اأ�شا�شيًا  عن�شرًا  الفاعل، 

املنطقة  يف  النظامي  غري  االقت�شاد  انت�شار  وُيعزى  الوظائف. 

اإىل بيئة االأعمال املعّقدة وغري املوؤاتية  اإىل حد كبري،  العربية، 

تفتقر  اإداري��ة  واإج���راءات  واأنظمة  معّقدة  بقوانني  تّت�شم  التي 

واإنتاجية  تناف�شية  تعزيز  اإىل  حاجة  هناك  كما  ال�شفافية.  اإىل 

بعني  ت��اأخ��ذ  مكّيفة  �شيا�شات  ع��رب  املنطقة،  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

االعتبار م�شتويات التنمية يف الدول واملوارد املتوافرة والقدرات 

االأ�شا�شية واحلقوق يف  املبادئ  املوؤ�ش�شاتية، ف�شاًل عن احرتام 

لتعزيز  اجلهود  بذل  من  بد  ال  الدولية.  العمل  ومعايري  العمل 

القطاع  يف  ال�شّيما  ال���دول،  بني  االإقليميني  والتكامل  التعاون 

اال�شتخدام  وفر�ض  االقت�شادي  التنوع  تعزيز  بغية  التجاري 

املطابقة  ع��دم  اإىل  ق  التطَرُ من  ب��ّد  ال  اأخ���ريًا،  نطاقًا.  االأو���ش��ع 

والتدريب  املهني  والتعليم  الرتبية  واأنظمة  ال�شوق  حاجات  بني 

التقني.

بني  الريادة  ثقافة  تعزيز  اأهمية  اإىل  الوثيقة  هذه  تتطّرق  كما 

لدى  الذاتية  للمبادرة  فيمكن  ال�شابات.  ذلك  يف  مبا  ال�شباب، 

الن�شاء وال�شباب اأن تكون ال�شبيل للخروج من الفقر عرب ا�شتحداث 

الوظائف وحتقيق النمو االقت�شادي والتاآزر االجتماعي. اإال اأن 

دون  حتول  وعراقيل  حمددة  قيودًا  يواجهون  وال�شباب  الن�شاء 

بارز  ومعظمها   – القيود  وهذه  واإدارتها.  للم�شاريع  تاأ�شي�شهم 

اإىل حد كبري يف املنطقة – ميكن اأن تت�شمن االفتقار اإىل الدعم 

الثقايف و�شعف التعليم والتدريب واخلدمات الداعمة لالأعمال 

االأنظمة  امل�شاواة بني اجلن�شني يف  املحدودة، ف�شاًل عن غياب 

والنفاذ املحدود اإىل التمويل وبرامج التعزيز املحلي.

اإن التنّوع االقت�شادي يف دول املنطقة يوؤكد احلاجة اإىل تطوير 

�شيا�شات ا�شتجابة خا�شة باحلاالت املعّينة. اإال اأن هناك عوامل 

موؤاتية  اأعمال  بيئة  تطوير  الوثيقة:  هذه  بها  تو�شي  م�شرتكة 

وت�شجيع التعاون والتكامل االإقليميني بني الدول، ورفع االإنتاجية 

والتناف�شية للموؤ�ش�شات، واال�شتثمار يف تنمية املوارد الب�شرية. 

تبداأ  العربية و/اأو  الدول يف املنطقة  ت�شتمر  اأن  ال�شروري  ومن 

ب�شلوك هذا امل�شار نحو االإ�شالح. 
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المقدمة 
من��وًا  العربية  املنطقة  �شهدت  االأخ���رية  ال�شنوات  خ��الل  1 .

من  مزيد  اإىل  ذل��ك  اأّدى  وق��د  الطاقة  قطاع  يقوده  قويًا 

مع  املرتفع  النمو  ذات  القطاعات  هذه  اأن  اإال  الوظائف. 

اإىل  توؤدي  التي  تلك  بال�شرورة  لي�شت  قيمة م�شافة عالية 

عديدة،  دول  ويف  اجلديدة.  الوظائف  اأغلبية  ا�شتحداث 

اأن  اإال  ن�شبيًا.  االإنتاجية منخف�ض  اال�شتخدام ومنو  زال  ال 

ق لتعزيز التناف�شية الطويلة االأمد  ع ويَعمَّ النمو ال بد اأن يو�شَّ

وتكاليف  عمقًا  االأكرث  االإقليمي  التكامل  وي�شّكل  للمنطقة. 

حلواًل  ت�شتوجب  التي  امل�شاكل  ومعاجلة  االأدن��ى  االأع��م��ال 

تعاونية تعرب احلدود، املفتاح الرئي�شي لتقوية التناف�شية. 

اإ�شافة اإىل ذلك، اإن املنطقة لديها اأ�شرع منو للقوى العاملة  2 .

اأعداد متزايدة من ال�شباب والن�شاء  يف العامل، مع دخول 

ا�شتحداث  يف  الكامن  التحدي  يزال  وال  العمل،  �شوق  اإىل 

الوظائف هائاًل. ويلعب القطاع اخلا�ض دورًا اأ�شا�شيًا واأكرث 

الوثيقة على  اأهمية يف معاجلة هذا التحدي. وت�شّدد هذه 

اال�شتخدام  حتدي  ملعاجلة  اخلا�ض  القطاع  تعزيز  كيفية 

وُتعَترَب  امل�شتدامة.  املوؤ�ش�شات  لتعزيز  اإ�شرتاتيجية  عرب 

النمو  حمّرك  املنطقة  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات 

االقت�شادي وا�شتحداث الوظائف وتخفيف الفقر. 

معدالت  ترتفع  اأن  ع  املتوقَّ م��ن  العاملي،  للركود  ونتيجة  3 .

مة يف 2009-2010 وعلى االأرجح  البطالة يف الدول املتقدِّ

اأن توؤّثر االأزمة على اأ�شواق العمل يف املنطقة خالل ال�شنوات 

الثالثة اإىل اخلم�شة املقبلة. وتقّدر منظمة العمل الدولية 

اأن معّدل البطالة يف العام 2009 قد يتخطى م�شتوى عام 

2007 فيرتاوح بني 18 و30 مليون عامل، ويبلغ حتى اأكرث 

من 50 مليون اإذا ما ا�شتمّر الو�شع يف التدهور. وميكن اأن 

ُيدَفع حتى 200 مليون عامل، معظمهم يف الدول النامية، 

اإىل الفقر املدقع3.

يف  ك��ب��ريًا  انخفا�شًا  ب��دوره��ا  العربية  املنطقة  و�شهدت  4 .

اأ�شواقها املالية وقد متكنت اقت�شاديات دول جمل�ض التعاون 

الفائ�ض يف  ب�شبب  املقاومة،  من  ن�شبيًا  لوحدها  اخلليجي 

للدول  بالن�شبة  اأنه  اإال  النفط.  مبيعات  لديها من  ال�شيولة 

االأع�شاء يف جمل�ض التعاون اخلليجي وباقي املنطقة، من 

واأن  تقل�شًا  املحلي  الناجت  اإجمايل  منو  ي�شهد  اأن  املتوقع 

تزداد البطالة.

3  منظمة العمل الدولية - االجتاهات العاملية لال�شتخدام، 2009 )جنيف، يناير 

.)2009

اجلدول 1: موؤ�شرات اأ�شواق ال�شرق االأو�شط 

)�شباط/فرباير 2008 – فرباير 2009، التغرّي يف 

الن�شبة املئوية(

60.9-�شوق اأبو ظبي للأوراق املالية

45.9-بور�شة عمان

48.7-بور�شة البحرين

22.6-بور�شة بريوت

41.0-�شوق الدوحة للأوراق املالية

63.3-�شوق املال يف دبي

67.8-بور�شة الكويت

71.4-�شوق م�شقط للأوراق املالية

13.7-�شوق فل�شطني للأوراق املالية

67.1-بور�شة ال�شعودية

60.3-موؤ�شر مرّكب*

اأفريقيا:  �شمايل  من  اأ�شواق  لثالثة  موؤ�شرات  اأي�شًا  املرّكب  املوؤ�شر  يت�شّمن 

بور�شة الدار البي�شاء، �شوق االأموال امل�شرية، وبور�شة تون�ض.

الر�شم  ه��ذا  ميثل   .2009 اآذار/م��ار���ض   1 العربي،  النقد  �شندوق  امل�شدر: 

موؤ�شرات اأ�شواق العمل ذات املعدل املنخف�ض خالل االأزمة املالية امل�شتمرة.

ومن املتوقع اأن ت�شهد اأ�شواق العمل العربية تغيريات عديدة  5 .

نتيجة للركود. وال �شك اأن بطالة ال�شباب التي ت�شكل حتديًا 

رئي�شيًا لهذه املجتمعات ال�شابة، �شوف تتاأثر. و�شيزداد عدد 

العاطلني عن العمل ب�شبب عودة املهاجرين، الذين خ�شروا 

عن  ف�شاًل  بالدهم.  اإىل  وخارجها،  املنطقة  يف  وظائفهم 

يف  تتدفق  كانت  التي  احل��واالت  اأي�شًا  �شتنخف�ض  ذل��ك، 

املا�شي اإىل هذه الدول. 

وال بد من االأخذ بالتهديدات الناجتة عن معدالت الت�شخم  6 .

املرتفعة مبا اأنها تعرقل اال�شتثمار وتزيد من كلفة االإنتاج؛ 

مما يوؤثر �شلبًا على اأداء املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة4. 

اإىل حد  تتفاوت  وهي  املرتفعة،  الت�شّخم  معدالت  و�شّكلت  7 .

املنطقة  يف  للقلق  رئي�شيًا  �شببًا  العربية،  ال��دول  بني  كبري 

لفرتة من الزمن. وبالرغم من االنخفا�ض الكبري يف اأ�شعار 

النفط، من املتوقع اأن تنخف�ض معدالت الت�شخم يف املنطقة 

يف 2009 و2010 لتبلغ حوايل 14% و11% على التوايل. اإال 

اأنه وبالرغم من االنخفا�ض املتوّقع، ال زال من املنتظر اأن 

باملقارنة  مرتفعة  امل�شتهلك  اأ�شعار  ت�شخم  معدالت  تبقى 

مع مناطق اأخرى واأكرث من مرتني ون�شف حجم املتو�شط 

يف  امل�شتهلك  اأ�شعار  ت�شّخم  معدالت  وتراوحت  العاملي5. 

4  يف هذه الوثيقة تتم االإ�شارة اإىل املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة احلجم مبوازاة 

االإ�شارة اإىل تنمية املوؤ�ش�شات. 

5  �شندوق النقد الدويل: World Economic Outlook Update )وا�شنطن العا�شمة، 

كانون الثاين/يناير 2009(. 
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اإىل حوايل  و�شواًل  البحرين  املنطقة يف 2008 بني 4% يف 

17% يف اليمن6. 

واإن املحركات الرئي�شية ملعدالت الت�شخم العالية يف املنطقة  8 .

و�شغوطات  والوقود  الغذائية  لل�شلع  املرتفعة  االأ�شعار  هي 

الطلب، اإىل جانب النق�ض يف االإمدادات وانخفا�ض �شعر 

الدوالر االأمريكي )مما يوؤثر على عدد كبري من الدول التي 

اأن  اإىل  اأ�شري  وقد  االأمريكي(.  بالدوالر  مثّبتة  لديها عملة 

االرتفاع يف اأ�شعار ال�شلع الغذائية ُيعزى اإىل حد كبري اإىل 

ارتفاع معدالت الت�شخم االإقليمي، اإذ اأن املنتجات الغذائية 

ت�شّكل جزًء كبريًا من اال�شتهالك7. 

بع�ض  يفيد  قد  ال�شلع  اأ�شعار  يف  االرتفاع  اأن  من  وبالرغم  9 .

بال�شرعة  ترتفع  ال  االأج��ور  اأن  اإال  وامل�شتثمرين  املنتجني 

املطلوبة ملطابقة االرتفاع يف اأ�شعار الوقود والغذاء وال�شكن. 

على  امل�شتمّر  ال�شلبي  االأثر  النظامي  اخللل  لهذا  و�شيكون 

املناطق الفقرية ويبقى م�شاهمًا رئي�شيًا يف زيادة التفاوت 

العي�ض  م�شتوى  اإن  املنطقة.  يف  واالقت�شادي  االجتماعي 

وعدم امل�شاواة بني اجلن�شني وم�شتوى عي�ض اأعداد متزايدة 

االجتماعي   ال�شمان  و�شيا�شات  ال�شعفاء،  العمال  م��ن 

ال�شعيفة واالآليات املرتّدية، على االأرجح �شتتدهور. نتيجة 

يف  ال��دول  على  اإ�شافية  �شغوطات  هناك  �شتكون  لذلك، 

التنوع  ابتكارية يف جمال  �شيا�شات  وتنفيذ  لو�شع  املنطقة 

االقت�شادي.

ونتيجة ملا ذِكر اأعاله، جنُد اأنف�شنا اأمامنا دّوامة. فاخل�شائر  10 .

ب��دوره  مما  اال�شتهالك،  يف  ت��دٍن  اإىل  ت��وؤدي  الوظائف  يف 

مما  اأقل  ا�شتثمارات  اإىل  ويوؤدي  ال�شناعية  الثقة  يخّف�ض 

ينتج يف مزيد من خ�شائر يف الوظائف وما اإىل ذلك. وال 

يبدو وا�شحًا يف ما اإذا كانت املحّفزات ال�شريبية �شتكون 

كافية لك�شر هذه الدوامة. 

النمو  يف  اخل��ا���ض  للقطاع  امل��ح��وري  ب��ال��دور  واع���رتاف���ًا  11 .

واال�شتخدام وتخفيف الفقر، رّكز موؤمتر العمل الدويل يف 

خال�شاته،  ويف  امل�شتدامة.  املوؤ�ش�شات  تعزيز  على   2007

وافق املوؤمتر على 6 مبادئ على م�شتوى املوؤ�ش�شة ملمار�شات 

م�شوؤولة وم�شتدامة فيها، و17 �شرطًا لبيئة موؤاتية ملوؤ�ش�شات 

م�شتدامة ترتاوح بني ال�شالم واال�شتقرار ال�شيا�شي و�شواًل 

اإىل التعامل امل�شوؤول مع البيئة )راجع املرفق 1(. 

االأول/ )ت�شرين   World Economic Outlook Database الدويل:  النقد  6  �شندوق 

اأكتوبر 2008(.

  (Regional Economic Outlook ME & Central Asia):الدويل النقد  �شندوق    7

)وا�شنطن العا�شمة اأكتوبر 2008(.

اال�شرتاتيجيات  تطوير  م��ن  ب��د  ال  احل���ايل  ال�شياق  ويف  12 .

ال�شتحداث الوظائف املنتجة والالئقة عرب تعزيز املوؤ�ش�شات 

املوؤ�ش�شات  يف  الوظائف  ا�شتحداث  زال  وال  امل�شتدامة. 

الفقر  وتخفيف  الدخل  ولرفع  االقت�شادي  للتنوع  اأ�شا�شي 

امل�شائل  على  ال�شوء  الوثيقة  ه��ذه  وت�شّلط  املنطقة.  يف 

لتوفري منو  املوؤاتية  البيئة  تعزيز  االأ�شا�شية يف  والتحديات 

من  مزيد  تعزيز  على  وامل�شاعدة  امل�شتدامة  املوؤ�ش�شات 

اأهمية  اإىل  ت�شري  كما  والتناف�شية.  املنتجة  االقت�شادات 

تعزيز ثقافة الريادة ال�شّيما بني الن�شاء وال�شباب. 

تواجه  التي  الهيكلية  التحديات  اأن  نلحظ  اأن  املهم  ومن  13 .

تنمية املوؤ�ش�شات يف املنطقة العربية مل تتغري نتيجة لالأزمة 

املالية. فهذه التحديات كانت �شائدة يف املنطقة قبل االأزمة 

�شانعي  اهتمام  وت�شتوجب  ال�����ش��دارة  اإىل  ع��ادت  واالآن 

القرار. 

1. التحديات التي تواجه تنمية 
المؤسسات في المنطقة العربية 

1. 1 البيئة االقت�شادية واملوؤ�ش�شاتية

كما ذكرنا اأنفًا، فاإن االأزمة االقت�شادية واملالية اأتت لت�شيف  14 .

التي  ال�شيا�شية  واالجتماعية  االقت�شادية  التحديات  على 

التعقيد  ا�شتيعاب  وبغية  اأنه،  اإال  املنطقة.  يف  قائمة  كانت 

الكامن يف تنمية املوؤ�ش�شات يف املنطقة باأف�شل �شكل، من 

ال�شروري ت�شليط ال�شوء على التحديات البنيوية ال�شائدة 

ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  بيئة  على  ل��الأزم��ة  ال�شلبي  وال��وق��ع 

التي  الرئي�شية  البنيوية  التحديات  بع�ض  واإن  واملتو�شطة. 

تهدد التنمية امل�شتدامة للموؤ�ش�شات هي:

التجاري  امل��ي��زان  يف  عجز  العربية  ال��دول  معظم  ل��دى  • 

االإنتاجية  البنية  ب�شبب  م�شتمر  ب�شكل  ذل��ك  ويتفاقم 

ال�شعيفة وال�شلع ذات التناف�شية املحدودة. 

املنت�شر حتقيق  والفقر  ن�شبيًا  املتدنية  العائدات  تتيح  ال  • 

ادخارات م�شرفية متينة ومل يتخطى منو اإجمايل الناجت 

مّما  االأخ��ري  العقد  خالل  ال�شنة  يف   %1 للفرد  الوطني 

يعك�ض اأحد اأدنى معدالت منّو االإنتاجية يف العامل.

العاملي احلقيقي  الناجت املحلي  اإجمايل  انخف�شت ن�شب  • 

يف املنطقة اإىل 2.5% عام 2009 وذلك نزواًل من %5.9 

االنخفا�ض  وي�شرب   .2007 ع��ام  و%6.3   2008 ع��ام 

الكبري يف اأ�شعار النفط املنطقة بقوة. ومع تدهور �شروط 

تدفقات  على  احلا�شل  واالإنعكا�ض  اخلارجي  التمويل 

واملمتلكات  االأ�شهم  اأ�شواق  من  العديد  فان  الر�شاميل، 
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قد تكّبد خ�شائر جّمة. وبالرغم من ال�شيا�شة احلكومية 

واأن  االقت�شادي  النمو  يتباطاأ  اأن  املتوّقع  من  الداعمة، 

ويف   .2009 يف  كبري  ح��د  اإىل  ال��رك��ود  �شغوط  ت�شتمر 

اخلارجي  امليزان  ي�شوء  اأن  املتوّقع  من  نف�شه،  الوقت 

للنفط  رة  امل�شدِّ الدول  اأن  اإىل حد كبري، بحيث  واملايل 

�شت�شتخدم الهوام�ض املرتاكمة خالل �شنوات الفورة بغية 

االأزمة. ويف املنطقة ككل، من  اأثار  حتقيق احلماية من 

ع اأن ينخف�ض النمو االقت�شادي من 6% عام 2008  املتَوقَّ

ع اأن يكون التباطوؤ يف  اإىل 2.5% عام 2009. ومن املتَوقَّ

النمو مماثاًل اإىل حد كبري يف الدول املنتجة للنفط وغري 

املنتجة له8. 

وال  للغاية  متدنيًا  لالإ�شتثمارات  ال�شنوي  النمو  يزال  ال  • 

من  الزراعة  وتعاين  املهمة.  القطاعات  تنمية  ينا�شب 

م�شتوى  اأن  عن  ف�شاًل  ال��ري،  يف  والعجز  املُ��ُدين  النمو 

مرونة ال�شناعة �شعيف ن�شبيًا. 

اإن خمزون الغذاء متدن وتكاليف الطاقة مرتفعة. وغالبًا  • 

ب�شبب  ال�شغوط  اإىل  والطلب  العر�ض  اآليات  تخ�شع  ما 

امل�شاربة و�شوء االإدارة، ويف بع�ض احلاالت، الف�شاد.

وميكن  ال�شوق  حاجات  دائمًا  املالية  االأنظمة  تطابق  ال  • 

واإن  االإ�شالح.  عملية  من  ي�شتفيد  اأن  امل�شريف  للنظام 

االفتقار اإىل االأموال وغياب خمططات واآليات االإئتمان 

متكّيفة  غ��ري  املنطقة  يف  التمويل  اأنظمة   – املنا�شبة 

حلاجات املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة، اإذ اأنها تتكون 

من معدالت فائدة مرتفعة ور�شملة متدنية وفرتات �شماح 

ق�شرية – وهذا ي�شّكل عائقًا اأ�شا�شيًا اأمام تنمية قطاع 

�شليم وقوي للموؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة. 

وي�شيطر  �شريعًا  من��وًا  النظامي  غري  االقت�شاد  ي�شهد  • 

على االقت�شادات الوطنية يف بع�ض احلاالت. يف م�شر، 

من  اأك��رث  متّثل  التي  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  من   %85 اإن 

االقت�شاد  �شمن  تعمل  البلد  يف  املوؤ�ش�شات  من   %98

ن�شبة  النظامي  غري  القطاع  ويت�شّمن  النظامي9.  غري 

كبريًا من  وجزًء  املنطقة  التوظيف يف  معّدل  كبرية من 

يت�شمن موؤ�ش�شات  القطاع اخلا�ض. وهو  اال�شتخدام يف 

واالأجور  املوؤقت  اال�شتخدام  ف�شاًل عن  و�شغرية  �شغرى 

كبرية  وثغرات  اآم��ن،  وغري  منخف�ض  دخل  مع  املتدنية، 

يف �شروط العمل ويف الو�شول اإىل احلماية االجتماعية. 

يف  النظامية  وغري  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  انت�شار  وُيعزى 

موؤاتية  غري  معّقدة  بيئة  اإىل  كبري،  حد  اإىل  املنطقة، 

تفتقر  اإدارية  واإجراءات  بقوانني معّقدة  تت�شم  لالأعمال 

8  �شندوق النقد الدويل: World Economic Outlook: Crisis & Recovery  )اأبريل 

2009( متوافر على:

 index.htm/01/http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009

9  اأ. املهدي: نحو عمل الئق يف القطاع غري النظامي: حالة م�شر )منظمة العمل 

الدولية، جنيف، 2002(.  

يف  دول  الأربعة  املتوافرة  البيانات  ُتظهر  ال�شفافية.  اإىل 

�شمال اأفريقيا )اجلزائر واملغرب وتون�ض وم�شر( حجم 

هذه الظاهرة التي ت�شّكل 40 اإىل 80% من االإ�شتخدام يف 

املجاالت غري الزراعية10. 

يزداد التناف�ض اخلارجي وي�شع �شغوطًا على املوؤ�ش�شات  • 

ال�شغرية واملتو�شطة يف املنطقة التي جتد اأن الت�شدير 

وخدماتها  ملنتجاتها  ال�شعيفة  التناف�شية  ب�شبب  �شعبًا 

وتكلفة االإنتاج املرتفعة. ف�شاًل عن ذلك، دائمًا ما تواجه 

حتديات  العربية  ال��دول  معظم  يف  النا�شئة  املوؤ�ش�شات 

تعود اإىل الواردات غري املراقبة لل�شلع، خا�شة من الدول 

االآ�شيوية.

موؤ�ش�شات  لتاأ�شي�ض  واالإداري��ة  القانونية  االإج��راءات  اإن  • 

اأحد  وي�شّكل ذلك  وقتًا طوياًل.  وت�شتغرق  �شغرية مكلفة 

االأعباء االأ�شا�شية التي تواجه اأ�شحاب املبادرات الذاتية 

النا�شئني يف املنطقة. 

حني  اأو  االإن��ت��اج  عملية  يف  احل��دي��ث��ة  التقنيات  غ��ي��اب  • 

قبل  من  كافية  عناية  اأو  معرفة  يوجد  ال  فاإنه  توفرها، 

ذلك،  اإىل  باالإ�شافة  ال�شغرية.  املوؤ�ش�شات  اأ�شحاب 

وتقنيات  احلديثة  االإن��ت��اج  الأ�شاليب  توفر  ع��دم  هناك 

الت�شويق واملبيعات.

الدول  بع�ض  يف  ناق�شة  العمل  �شوق  معلومات  اأن  كما  • 

مما ي�شعب على القطاع اخلا�ض ب�شكل عام واملوؤ�ش�شات 

اىل  للنفاذ  اخل�شو�ض  وجه  على  واملتو�شطة  ال�شغرية 

العمالة  ت��وف��ر  ذل��ك  على  م��ث��ال  ال�����ش��روري��ة  املعلومات 

املاهرة، م�شتويات تعليمهم، العنا�شر الن�شائية وغريها.

 • (BDS) ل��الأع��م��ال  ال��داع��م��ة  اخل��دم��ات  ت��واف��ر  زال  ال 

املوؤ�ش�شات  على  في�شعب  ت�����ش��اوؤل.  مو�شع  وم��واأم��ت��ه��ا 

ت�شتجيب  التي  اخلدمات  اإيجاد  واملتو�شطة  ال�شغرية 

كبرية  جهود  ُبذلت  وقد  مقبولة.  كلفة  وذات  للحاجات 

اأن  اإال   (BDS) لالأعمال  الداعمة  اخلدمات  قطاع  يف 

التحديات ال زالت قائمة من حيث توفري هذه اخلدمات 

وموؤامتها  وا�شتدامتها  مدعومًة،  اأو  جم��اين  اأج��ر  لقاء 

ملختلف املجموعات امل�شَتهدفة وم�شاركة املراأة، من بني 

اأمور اأخرى. 

تواجه  العربية  املنطقة  كانت  االأزم���ة،  قبل  ما  �شياق  يف  15 .

املتوّقع  من  وكان  االإ�شتخدام.  ناحية  من  كبرية  حتديات 

هذه  حل  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  ت�شهم  اأن 

التحديات11: 

 Issue paper on Arab Youth وال��ه��ج��رة،  ال�شكان  اإدارة  العربية،  اجلامعة    10

Education Skills and Employment ، منتدى ال�شكان والتنمية يف العامل العربي، 

الدوحة، مايو 2009

 Perspective et“ ،11  م. ك. نابلي: البنك الدويل، حما�شرة يف معهد العامل العربي

défis du développement à long terme dans le monde Arabe”  )باري�ض، 12 

فرباير 2004(. 
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التي  ال�شنوية  الزيادة  من  االأكرب  اجلزء  ا�شتيعاب  عرب  • 

اآخر ال بد من  اأي مبعنى  العاملة.  القوى  تبلغ 3.3% يف 

ال� 15  ال�شنوات  ا�شتحداث 74 مليون وظيفة يف غ�شون 

املقبلة، مما ميّثل زيادة تبلغ 75% وما يوازي جمموع منو 

القوى العاملة بني 1950 و2000. 

ال���ذي ي�شتوجب  ال��ب��ط��ال��ة احل���ايل  ع��رب ح��ل م��و���ش��وع  • 

العدد  م�شاعفة  عرب  اأي  وظيفة،  مليون   90 ا�شتحداث 

احلايل للعّمال يف املنطقة العربية.

زال  ال  ال��ذي  العام  القطاع  يف  االإ�شتخدام  خف�ض  عرب  • 

مرتفعًا للغاية بن�شبة تبلغ 30% من جمموع االإ�شتخدام، 

باملقارنة مع 18% يف العامل.

1. 2 حدود النظام الرتبوي وتاأثريه على القوى 

العاملة يف املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة

بجودة  يرتبط  م��ا  املنطقة  يف  الرئي�شية  امل�شاكل  م��ن  16 .

العمل )مبا يف  �شوق  اإىل  الوافدين  بني  املوجودة  املهارات 

اإىل  رئي�شي  ب�شكل  ذلك  وُيعزى  الريادية(.  املهارات  ذلك 

عدم املطابقة بني حاجات ال�شوق والنظام الرتبوي القائم، 

ف�شاًل عن االأداء ال�شعيف الأنظمة التدريب املهني والتقني. 

وي�شّكل ذلك حتديًا رئي�شيًا للموؤ�ش�شات اإذ اأنه من ال�شعب 

على  �شلبًا  ي��وؤث��ر  مّم��ا  وم��اه��ري��ن،  كفوئني  ع��ّم��ال  اإي��ج��اد 

االإنتاجية والتناف�شية.

ب��ال��رغ��م م��ن ج��ه��ود احل��ك��وم��ات يف ه��ذا امل��ج��ال، اإال اأن  17 .

االإ�شتجابة  على  ق��ادرة  غري  املنطقة  يف  الرتبوية  االأنظمة 

ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  حلاجات  املطلوبة  والنوعية  بالكمية 

جيد  ب�شكل  ُمدَربني  لل�شيا�شات  خُمططني  من  واملتو�شطة 

واأ�شحاب م�شاريع كفوئني وعمال ماهرين. فهناك غياب 

ملحوظ للمطابقة بني االأنظمة الرتبوية التقليدية وحاجات 

وي��وؤدي  وفاعلة.  ماهرة  عاملة  ليد  الوطنية  االقت�شادات 

املتعلمني  وال�شابات  ال�شبان  من  متزايدة  ن�شبة  اإىل  ذلك 

والعاطلني عن العمل، فت�شل معدالت البطالة بني خريجي 

اجلامعات حتى 56% يف االأردن، و50% يف اليمن، و27% يف 

املغرب12. وعمومًا هناك فائ�ض من خريجي اجلامعات، يف 

حني هناك نق�ض يف املهارات التقنية ذات ال�شلة املوّجهة 

نحو ال�شوق. 

التحديات  نف�ض  ب��دوره  املهني  والتدريب  التعليم  يواجه  18 .

من  املطلوبني  واجل���ودة  العدد  تقدمي  دائ��م��ًا  ميكنه  ال  اإذ 

التي  الكبرية  امليزانيات  من  بالرغم  املهرة  العمال  ناحية 

�شها بع�ض احلكومات لهذا القطاع. ومينع االإفتقار  تخ�شّ

اإىل التن�شيق ال�شائد بني اأ�شحاب امل�شالح و�شع �شيا�شات 

املنطقة  يف  وال�شابات  ال�شباب  ا�شتخدام  فر�ض  »تعزيز  الدولية:  العمل  منظمة    12

العربية«، املندى العربي للتنمية والت�شغيل، الدوحة، نوفمرب 2008.

وطنية وا�شحة يف هذا القطاع.اإذا ُوِجد هذا التن�شيق، ميكنه 

التدريب  برامج  وت�شميم  احلاجات  تقييم  يف  ي�شاعد  اأن 

النهائيني(،  امل�شتخدمني  مع  )بالتعاون  االإبتكارية  املكيَّفة 

والتاأكد من املتابعة الفاعلة والر�شد وتقييم النتائج. ونتيجة 

�شيا�شات  لتطوير  القطاع اخلا�ض  م�شاركة  تكت�شي  لذلك، 

املهارات وامل�شاركة يف اإدارة مراكز التدريب املهني وبرامج 

التدريب يف الوظيفة اأهمية اأ�شا�شية. 

1. 3 املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة و�شوق العمل

احلل  ه��و  اأمن��ا  الليربايل  االإقت�شاد  اأن  العوملة  اع��ت��ربت  19 .

االإقت�شادي  واأن القطاع اخلا�ض هو املحرك  امل�شاكل  لكل 

النامية  ال��دول  ملعظم  وبالن�شبة  لذلك،  نتيجة  الرئي�شي. 

حيث ت�شكل املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة ركيزة القطاع 

يف  يكمن  القائمة  الرئي�شية  التحديات  اأحد  فان  اخلا�ض، 

ا�شتحداث فر�ض العمل. 

العربية حتديات عديدة  املنطقة  العمل يف  اأ�شواق  وتواجه  20 .

ومن بينها – ورمبا االأكرث اأهمية – معدل النمو ال�شكاين 

ال�شنوي وهو من املعدالت االأكرث ارتفاعًا يف العامل )%1،9 

13. واإ�شافة اإىل ذلك، فان  يف الفرتة بني 2005 و2015( 

ال�شريحة  العربية هم يف  املنطقة  �شكان  20% من جمموع 

العمرية ما بني 15 و25 �شنة، وثلثهم هم دون �شن اخلام�شة 

ع�شر. ويف الوقت نف�شه، ت�شهد القوى العاملة منوًا بن�شبة 

وميّثل  العامل14.  يف  امل��ع��دالت  اأع��ل��ى  وه��ذه  �شنويًا   %3،3

عن  العاطلني  من   %90 العمل  �شوق  اإىل  اجلدد  الوافدون 

العربية  واالإم���ارات  اليمن  يف  والثلثني  م�شر،  يف  العمل 

وبهذا  واملغرب15.  االأردن  يف  الن�شف  من  واأكرث  املتحدة، 

املعدل، ال بّد لالقت�شادات الوطنية اأن ت�شهد منوًا بن�شبة 6 

اإىل 8% �شنويًا لتحقيق االإ�شتقرار يف البطالة واإبقائها على 

معدالتها احلالية16. 

العامل.  يف  امل�شتويات  اأعلى  ال�شباب  بطالة  معدالت  تبلغ  21 .

بطالة  ن�شبة  اأن  حني  يف   %24 يبلغ  املعدل  كان   ،2007 يف 

ال�شباب باملقارنة مع البالغني، وهي اأي�شًا االأعلى يف العامل، 

13  برنامج االأمم املتحدة االإمنائي: تقرير التنمية الب�شرية، 2008/2007 (2007)، 

اجلدول 5: 246-243.

 Perspective et“ ،14  م. ك. نابلي: البنك الدويل، حما�شرة يف معهد العامل العربي

défis du développement à long terme dans le monde Arabe”  )باري�ض، 12 

فرباير 2004(.

 Issue Paper on Arab Youth والهجرة:  ال�شكان  اإدارة  العربية،  الدول  جامعة    15

Education Skills and Employment، منتدى ال�شكان العرب والتنمية، الدوحة، 

مايو 2009.

 Perspective et“ ،16  م. ك. نابلي: البنك الدويل، حما�شرة يف معهد العامل العربي

défis du développement à long terme dans le monde Arabe”  )باري�ض، 12 

فرباير 2004(.
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كانت تقريبًا 3.1 17. وال ت�شكل دائمًا العوامل االجتماعية 

فتقرير  املنطقة.  يف  لل�شباب  �شليمة  بيئة  واالقت�شادية 

التنمية الب�شرية )2002( قد وجد اأن، يف 2001، اأكرث من 

450،000 خّريج جامعة عربي كانوا قد ا�شتقّروا يف الدول 

االأوروبية والواليات املتحدة، واأن 50% من ال�شباب العرب 

اأرادوا الهجرة اإىل الدول ال�شناعية  الذين �شملهم امل�شح 

ب�شكل رئي�شي18.

تناف�شية  ميزة  متّثل  اأن  ال�شكانية  العوامل  لهذه  وميكن  22 .

كبرية اإال اأنها قد ت�شبح عبئًا كبريًا وم�شدر عدم ا�شتقرار 

اإ�شافية. ونتيجة لذلك،  ا�شتحداث فر�ض عمل  اإن مل يتم 

تكمن اإحدى جماالت عمل منظمة العمل الدولية الرئي�شية 

يف املنطقة يف تعزيز الرتبية الريادية بني ال�شباب العرب. 

 ”(KAB) وي�شكل اإطالق برنامج “تعرف اإىل عامل االأعمال

مثل  دول  يف  ناجحًا  م�شروعًا  والتقني  املهني  التعليم  يف 

والعراق حيث  اليمن  ال�شورية، عمان،  العربية  اجلمهورية 

اأ�شبح جزًء من املناهج الوطنية. ويهدف الربنامج اإىل:

للح�شاب  والعمل  املوؤ�ش�شات  اأهمية  على  ال�شباب  توعية  • 

اخلا�ض كخيار مهني للم�شتقبل.

توفري املعرفة واملمار�شات ب�شاأن امليزات املرجوة الإن�شاء  • 

موؤ�ش�شة ناجحة وت�شغيلها. 

نتيجة  العمل  اإىل  املدر�شة  من  ال�شباب  انتقال  ت�شهيل  • 

لفهم اأف�شل للموؤ�ش�شات وعملياتها. 

للح�شاب  والعمل  الريادة  نحو  االإيجابي  ال�شلوك  تطوير  • 

اخلا�ض بني ال�شكان عرب ا�شتهداف ال�شباب. 

 ” 23 .(KAB) وقد مت تطبيق برنامج “تعرف اإىل عامل االأعمال

برنامج  م��ع  بالتعاون  ال�شورية،  العربية  اجلمهورية  يف 

ال�شغرية  املن�شاآت  تنمية  وكالة  مع  اليمن  ويف  »�شباب«، 

واالأ�شغر (SMEPs)، ويف عمان مع وزارة اليد العاملة ويف 

العراق مع وزارة العمل. 

1. 4 �شعف التعاون والتكامل االإقليمي بني 

الدول العربية

اإن ال��ق��رب اجل���غ���رايف، ف�����ش��اًل ع��ن ال��ت�����ش��اب��ه ال��ث��ق��ايف  24 .

واالقت�شادي، يزّودان دول املنطقة بال�شياق املوؤاتي لتعزيز 

تعمل  اأن  للمنطقة  بّد  وال  االإقليمي.  االقت�شادي  التكامل 

على تعزيز التعاون لتقوية التنوع االقت�شادي وفر�ض العمل 

االأو�شع نطاقًا، و�شواًل اإىل تطوير قادة يف جمال ال�شناعة 

العاملية.

.2008 ،Trends Econometric Models :17  منظمة العمل الدولية

املنطقة  يف  وال�شابات  ال�شباب  ا�شتخدام  فر�ض  »تعزيز  الدولية:  العمل  منظمة    18

العربية«، املندى العربي للتنمية والت�شغيل، الدوحة، نوفمرب 2008.

 

ال�شركات  نطاقًا  االأو���ش��ع  االإقليمي  التكامل  و�شي�شاعد  25 .

املوّجهة نحو الت�شدير واالإ�شترياد على تعّلم كيفية الدخول 

اإىل االأ�شواق االأجنبية والعمل فيها يف �شروط “اأكرث اأمانًا” 

و�شيتيح  العاملي.  ال�شعيد  على  التناف�ض  يف  ت�شرع  اأن  قبل 

الكبار  وامل�شوؤولني  ال�شيا�شات  �شانعي  لتدريب  اأ�شا�شًا 

الذين ميكن اأن يكت�شبوا خربة يف التفاو�ض على النواحي 

التقنية  لل�شيا�شات التجارية و�شيتيح اأي�شًا فر�شة للم�شي 

ق��دم��ًا يف جم��ال توحيد ال��ق��واع��د امل��خ��ت��ارة واالأن��ظ��م��ة يف 

االإ�شتفادة من  لل�شركات  يتيح  �شوف  ال�شريكة. كما  الدول 

اقت�شادات احلجم �شمن املنطقة وخارجها، وي�شاعد على 

عرب  املحلي  االإ�شالح  برامج  يف  االإيجابية  العوامل  تعزيز 

تر�شيخ ال�شيا�شات يف االتفاقات التجارية االإقليمية. 

ناحية  م��ن  كبرية  ب��اأرب��اح  وع���دًا  التجارة  تو�شيع  ويحمل  26 .

ا�شتحداث الوظائف الأن فر�ض الت�شدير �شت�شيف ماليني 

الوظائف. فمثاًل، اإذا متكنت املنطقة اأن حتّقق منوًا اأ�شرع يف 

جماالت غري ت�شدير النفط يبلغ حوايل 15% �شنويًا خالل 

ال�شتحداث  كافيًا  ذلك  �شيكون  املقبلة،  اخلم�شة  ال�شنوات 

من   %4 ا�شتخدام  ي��وازي  ما  اأو  وظيفة  ماليني   4 ح��وايل 

القوى العاملة، مبا�شرة اأو ب�شكل غري مبا�شر، يف قطاعات 

الت�شدير لوحدها19. اأي�شًا من املهم االإقرار اأنه على اأهمية 

ا�شتدامة هذه  اأي�شًا �شمان  الوظائف اجلديدة  ا�شتحداث 

الوظائف. ويف هذا ال�شدد اإن اأثار اال�شتخدام يف التجارة 

املتو�ّشعة هي �شريطة اأن تتوافر بيئة موؤاتية اأكرث لالأعمال 

اأو بيئة ا�شتثمار يف املنطقة بغية اإنتاج موؤ�ش�شات م�شتدامة 

ووظائف الئقة ومنتجة. 

1. 5 التناف�شية واالإنتاجية

على  وتظهر  للنمو  اأ�شا�شًا  واالإنتاجية  التناف�شية  ت�شّكل  27 .

ال�شيا�شات،  وحت��ت��اج  املوؤ�ش�شات.  ويف  الوطني  امل�شتوى 

االع��رتاف  اإىل  والتناف�شية،  االنتاجية  م�شتويات  لتعزيز 

الدول  تنمية  وم�شتويات  يتنا�شب  ما  مع  والتكّيف  بالتنوع 

اأنه  جليًا  ويبدو  املوؤ�ش�شاتية.  وال��ق��درات  املتاحة  وامل��وارد 

نالحظ  اأن  ميكن  ولكن  �شحرية،  معادلة  من  هناك  لي�ض 

للعوامل املختلفة،  الن�شبية  االأهمية  اإىل  توّجهات قد ت�شري 

وفقًا مل�شتويات التنمية. واإن تركيزًا اأكرب �شمن الدول على 

القطاعات النا�شئة وعلى ربط تطوير املهارات باال�شتثمار، 

اأمر اأ�شا�شي لزيادة اال�شتخدام كمًا ونوعًا.

غالبًا ما يكمن التحدي يف الدول ذات الدخل املنخف�ض  • 

بعد  ما  امل�شّي  يف  جيبوتي(  اأو  موريتانيا  اليمن،  )مثل 

الطبيعية  امل��وارد  اأو  املكلفة  غري  العمالة  على  التناف�ض 

  M.K.Nabil: Breaking the Barriers to Higher Economic Growth: Better  19

 Governance and Deeper Reforms in the Middle East and North Africa

(World Bank, 2007), p. 339.
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الرتكيز  عرب  يتحقق  ذلك  ف��اإن  االأرج��ح  وعلى  املتاحة. 

يف  مبا  االأ�شا�شية،  ال�شروط  من  وا�شعة  جمموعة  على 

ذلك التعليم االأ�شا�شي، والقابلية لال�شتخدام واملهارات 

البنيوية،  ال�شعف  مكامن  ومعاجلة  وال�شحة  التقنية 

تنظيمية  معايري  لتطوير  االأول��وي��ة  اإي���الء  ع��ن  عو�شًا 

لالأعمال. 

وبالن�شبة اإىل الدول ذات الدخل املتو�شط، )مثل م�شر  • 

االأرجح  فعلى  واملغرب(،  الليبية  العربية  واجلماهريية 

قدرات  حت�شني  تت�شّمن  الكبرية  التناف�شية  العوامل  اأن 

ما  التعليم  وفعالية  املوؤ�ش�شات  لدى  واالإدارة  الت�شويق 

الت�شدير  قاعدة  وتو�شيع  املهنية  واملهارات  الثانوي  بعد 

وتو�شيع  لالت�شاالت  التحتية  البنى  ج���ودة  وحت�شني 

ا�شتخدام االإنرتنت. 

قطر  )مثل  املرتفع  الدخل  ذات  ال��دول  اإىل  وبالن�شبة  • 

واالإمارات العربية املتحدة والبحرين(، �شيكت�شب تعزيز 

القدرات االإبتكارية وجذب املواطنني اإىل الريادة اأهمية 

ق�شوى. فالتناف�شية الوطنية تتاأثر اإىل حد كبري بعوامل 

البريقراطية  االأعباء  ومدى  ال�شركات  اإدارة  جودة  مثل 

املهارات  نقل  اإمكانية  مع  ومرونتها  العاملة  اليد  وجودة 

عرب الوظائف وال�شناعات وحت�شني االأ�شواق املالية مما 

االأجنبي،  اال�شتثمار  اأم��ام  احلواجز  تخفيف  اإىل  ي��وؤدي 

ذلك اإىل جانب حجم تطوير املجموعات.

ويبدو جليًا اأن هذا عر�ض بالغي لعمليات معقدة ومتنوعة.  28 .

�شيوؤثر على  االأرجح  التنمية على  اأن م�شتوى  اأنه يظهر  اإال 

اأهمية ومن هنا احلاجة  االأكرث  القيود  التي متّثل  العوامل 

عن  عو�شًا  باحلاالت،  اخلا�شة  ال�شيا�شات  يف  تطوير  اإىل 

االّتكال على نقل ال�شيا�شات من دول اأخرى وح�شب. اإ�شافة 

ت�شتثني  ال  الفئات  ب��اأن هذه  االإق��رار  بد من  ال  ذل��ك،  اإىل 

بع�شها البع�ض واأن القيود �شترتاوح وغالبًا ما تتداخل بني 

القطاعات واملناطق املختلفة20. 

، يبدو   وفقًا لتقرير التناف�شية العاملية للعامني 2010-2009. 29

اإفريقيا عمومًا متاأثرة  االأو�شط و�شمال  ال�شرق  اأن منطقة 

مع  باملقارنة  العاملية،  االقت�شادية  ب��االأزم��ة  اأق��ل  بن�شبة 

االقت�شادات النا�شئة االأخرى. وبا�شتثناء الكويت واململكة 

معدالت  تتوّقع  املنطقة  دول  كافة  فاإن  ال�شعودية،  العربية 

بالتناف�شية  يخت�ض  ما  ويف   .2009 ع��ام  يف  ايجابية  منو 

ففي  ال��دول.  بني  كبرية  فروقات  هناك  زالت  ال  الوطنية، 

رة للطاقة، وّلدت االأرباح النا�شئة  العديد من الدول امل�شدِّ

عن وفرة النفط موجة من االإ�شالحات الهادفة اإىل حت�شني 

التناف�شية. ونتيجة لذلك، فان البع�ض من اأكرث الناجحني 

منو  االإ�شالمي:  التنمية  بنك  االإنتاجية،  تقرير  االإ�شالمي:  التنمية  بنك  راجع    20

لتقييم   )2007 )مايو  االإ�شالمي  التنمية  بنك  يف  االأع�شاء  الدول  يف  االإنتاجية 

ل لالإنتاجية على  امل�شتوى القطري.  مف�شّ

العربية  االإم��ارات   ،)22 )املرتبة  قطر  مثل  االإ�شالح،  يف 

 ،)28 )املرتبة  ال�شعودية  واململكة   )23 )املرتبة  املتحدة 

ياأتي يف املراتب االأوىل لالأ�شواق النا�شئة. وبالرغم من اأن 

رة للنفط يف املنطقة اأي�شًا قد ا�شتفادت  الدول غري امل�شدِّ

من هذه الفورة عرب اال�شتثمارات اخلارجية واحلواالت، اإال 

اأن التقّدم يف حت�شني التناف�شية كان اأقل بروزًا و�شبه غائب. 

 – االأ�شعف  االإقليمي  االأداء  اأ�شحاب  فاإن  لذلك،  ونتيجة 

مثل اجلماهريية العربية الليبية )املرتبة 88( واجلمهورية 

وراء  متاأخرين  زالوا  – ال   )94 )املرتبة  ال�شورية  العربية 

االإقت�شادات العاملية من ناحية التناف�شية الوطنية  )راجع 

املرفق 2(.

1. 6 البيئة املوؤاتية لتنمية املوؤ�ش�شات امل�شتدامة

الفاعلة  القانونية  والبيئة  امل��وؤات��ي  االأع��م��ال  مناخ  ي�شّكل  30 .

اخلا�ض  ال��ق��ط��اع  تطوير  لتعزيز  ال�����ش��روري��ة  ال�����ش��روط 

التي  ال��ع��ام��ل��ة  لليد  ال�����ش��روري��ة  ال��وظ��ائ��ف  وا���ش��ت��ح��داث 

تطّورت  وعمومًا  العربية.  املنطقة  يف  �شريعًا  من��وًا  ت�شهد 

اال�شرتاتيجيات االآيلة اإىل حت�شني بيئة االأعمال يف املنطقة 

من نهج مرتكزة على ال�شيا�شات ال�شناعية نحو قطاعات 

حت�شني  اإىل  تهدف  اأو�شع  اإ�شالح  وا�شرتاتيجيات  حمددة 

املوؤ�ش�شات واالإجراءات التي تدخل يف كافة جماالت اأن�شطة 

املوؤ�ش�شات.

وال زالت االإ�شالحات املنجزة حمدودة بعدد من الدول يف  31 .

منظمة  اأجرت  مثاًل،  التعميم.  على  حتتاج  ورمبا  املنطقة 

االأعمال  لبيئة  التقييم  عمليات  من  ع��ددًا  ال��دويل  العمل 

ال�شعودية  العربية  لبنان واململكة  للموؤ�ش�شات ال�شغرية يف 

واجلمهورية العربية ال�شورية. ورّكزت التحديات الرئي�شية 

اإجراءات الدخول واخلروج  البارزة يف لبنان على �شعوبة 

ال�شريبية  ال�شوؤون  يف  والتعقيدات  االأع��م��ال  جم��ال  اإىل 

واخلا�شة باجلمارك، ف�شاًل عن العملية الطويلة واملعقدة 

الإنفاذ العقود وف�ض النزاعات. اإن امل�شاكل املرتبطة بنظام 

ال�شمان االجتماعي غري الفاعل، اإ�شافة اإىل برامج التدريب 

املعلومات  تقدمي  يف  وال��ث��غ��رات  واملكلفة،  املنا�شبة  غ��ري 

للموؤ�ش�شات والت�شبيك، وال�شعوبات املرتبطة بالو�شول اإىل 

التمويل، اأي�شًا قد مّت االإ�شارة اإليها يف الدرا�شة.

وبالن�شبة اإىل اململكة العربية ال�شعودية، متت االإ�شارة اإىل  32 .

بني  من  النزاعات  ف�ض  واآليات  العقود  اإنفاذ  يف  م�شاكل 

االأمور املعقدة واملكلفة والتي ت�شتغرق وقتًا. ويف اجلمهورية 

املرتبطة  امل�شائل  من  جمموعة  ت��ربز  ال�شورية،  العربية 

وال�شوابط  املطلوبة  االأوراق  وحجم  ال�شركة  بتاأ�شي�ض 
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احلكومية وال�شعوبة يف الو�شول اإىل التمويل واالحتكار من 

قبل املوؤ�ش�شات الكربى21. 

جمتمعات  ل�شمان  مهمة  امل�شتدامة  االأع��م��ال  بيئة  اإن  33 .

ديناميكية و�شمولية. فالبيئة املمّكنة للموؤ�ش�شات امل�شتدامة 

االإج���راءات  من  االأدن��ى  واحل��د  املنا�شبة  باالأنظمة  تّت�شم 

اجليدة  التحتية  والبنى  املطلوبة  واملعامالت  البريقراطية 

و�شيادة القانون وال�شمانات الفاعلة حلقوق امللكية وغياب 

ويعزز  اال�شتثمار  ذل��ك  وي�شجع  ذل��ك.  اإىل  وم��ا  الف�شاد، 

لت�شكيل  املحفزات  اإن�شاء  عرب  النمو  من  اأعلى  م�شتويات 

املوؤ�ش�شات على اأنواعها – ال�شغرية والكربى – والتعاونيات 

)املرفق 4، �شيا�شات املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة: حالة 

تون�ض(. 

غالبًا ما ت�شكل اإ�شالحات ال�شيا�شات يف بيئة االأعمال �شرطًا  34 .

اأ�شا�شيًا للتدّخل الناجح با�شتخدام اأنواع اأخرى من الدعم 

على م�شتوى املوؤ�ش�شات، مثل خدمات االئتمان اأو االأعمال. 

وباملقارنة مع الدعم املبا�شر على م�شتوى املوؤ�ش�شة، ميكن 

الإ�شالح ال�شيا�شات اأن ي�شكل و�شيلة فاعلة من ناحية الكلفة 

لتحقيق االأثر امللحوظ على بلوغ عدد كبري من املوؤ�ش�شات. 

�شمن  اال�شتثمار  ذلك  يف  – مبا  اال�شتثمار  ق��رارات  واإن 

املنطقة من قبل الدول الرثية باملوارد – هي رهن اىل حد 

كبري ببيئة االأعمال ملختلف الدول.

لي�ض هناك من حل واحد ينا�شب كافة احلاالت لدعم البيئة  35 .

للموؤ�ش�شات  ال�شيا�شات  بيئة  اإن  مثاًل،  لالأعمال.  املمّكنة 

ال�شغرية هي جمموعة فرعية من ال�شيا�شات االأو�شع نطاقًا 

بيئة  فاإن  للقطاع اخلا�ض ككل. وعمومًا،  املمّكنة  البيئة  اأو 

ال�شيا�شات اجليدة لتنمية القطاع اخلا�ض على نطاق وا�شع 

بع�ض  هناك  ولكن  ال�شغرية  للموؤ�ش�شات  اأي�شًا  جيد  اأمر 

النواحي لبيئة االأعمال ذات االإرتباط اخلا�ض باملوؤ�ش�شات 

ال�شغرية.

جتريه  ال��ذي   36 .Doing Business22 ل�  ال�شنوي  امل�شح  اإن 

التدابري  يقي�ض  ال��دويل  والبنك  الدولية  التمويل  موؤ�ش�شة 

ممكنة  بيئة  »اإن�شاء  بعنوان:   2006 عام  تقريرًا  الدولية  العمل  منظمة  ن�شرت    21

ال�شعودية«،  العربية  اململكة  يف  احلجم  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  لتنمية 

االأعمال  بيئة  »اإ�شالح   :2009 عام  الدولية  العمل  ملنظمة  درا�شة  غوهري.  لنبيل 

و�شمري  غوير  لنبيل  والتو�شيات«  التحديات  �شوريا:  يف  ال�شغرية  للموؤ�ش�شات 

�شيفان. منظمة العمل الدولية، م�شروع تقرير عام 2006: »حت�شني بيئة االأعمال 

لتنمية املوؤ�ش�شات ال�شغرى وال�شغرية يف لبنان«، لفادي ع�شراوي ونبيل غوهري. 

لالأعمال  مهمة  اأخرى  جماالت  فهناك  حدودها.   Doing Business ملنهجية  اإن    22

– مثل قرب البلد من االأ�شواق الكبرية وجودة خدمات البنى التحتية )غري تلك 
املرتبطة بالتجارة عرب احلدود( واأمن امللكية من ال�شرقة والنهب، وال�شفافية يف 

عمليات االإ�شرتاء احلكومية، و�شروط االقت�شاد الكلي اأو القوة الكامنة للموؤ�ش�شات 

– غري مدرو�شة مبا�شرة من قبل Doing Business. وجلعل البيانات قابلة للمقارنة 
بني الدول، ت�شري املوؤ�شرات اإىل نوع حمدد من االأعمال – عمومًا �شركة حمدودة 

امل�شوؤولية تعمل يف اأكرب مدينة لالأعمال، فهي ال متّثل غالبية ال�شركات يف معظم 

حياة  دورة  يف  الع�شر  املراحل  على  توؤثر  التي  التنظيمية 

الرخ�ض،  م�شاألة  معاجلة  املوؤ�ش�شة،  تاأ�شي�ض  املوؤ�ش�شة: 

ائتمان،  امللكية، احل�شول على  ت�شجيل  العّمال،  ا�شتخدام 

حماية امل�شتثمرين، دفع ال�شرائب، التجارة عرب احلدود، 

املوؤ�شرات  وُت�شَتخَدم  املوؤ�ش�شة.  واإغ���الق  العقود  تنفيذ 

جنحت  التي  واالإ�شالحات  االقت�شادية  النتائج  لتحليل 

ومعرفة متى كان ذلك وملاذا. ويف تقرير عام 2010، ُي�شار 

اأفريقيا  و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  يف  احلكومات  اأن  اإىل 

ال�شرقية  اأوروب��ا  يف  لتلك  مماثلة  بوترية  باالإ�شالح  تقوم 

واآ�شيا الو�شطى )17 من اأ�شل 19 اقت�شاد مت اإ�شالحه يف 

العربية  واالإم��ارات  االأردن  وكانت م�شر،   .)2009-2008

ال�شنوات  ويف  ن�شاطًا.  االأك��رث  امل�شلحني  بني  من  املتحدة 

االأخرية، قامت االقت�شادات يف املنطقة بتعزيز ممار�شات 

من   8 خّف�شت  وقد  البع�ض.  بع�شها  عن  نقاًل  االإ�شالح، 

املال  راأ���ض  من  االأدن��ى  األغت احلد  اأو  املنطقة  اقت�شادات 

ال��دول  ه��ذه  اأ�شل  من   5 وك��ان   .2005 ع��ام  منذ  املطلوب 

العامل  يف  املطلوب  امل��ال  راأ���ض  م�شتويات  اأعلى  لديه   8 ال� 

اأمريكي يف اململكة ال�شعودية  و�شواًل حتى 120،000 دوالر 

اململكة  املغرب،  االأردن،  م�شر،  وت�شّغل   .2007 عام  حتى 

واليمن  املتحدة  العربية  اململكة  تون�ض،  ال�شعودية،  العربية 

املوؤ�ش�شة. ومت يف  لتاأ�شي�ض  نافذة خدمات موّحدة  جميعها 

عامي 2008-2009 تكثيف االإ�شالحات يف جماالت اأخرى 

للتجارة  البناء،  رخ�ض  على  للح�شول  العمليات  وتب�شيط 

املرفق  )راج��ع  املحاكم  عرب  العقود  والإنفاذ  احل��دود  عرب 

 .)3

الدول، خا�شة يف الدول ذات الدخل املنخف�ض. واالأهم هو اأن “موؤ�شر ا�شتخدام 

العّمال” – وهو اأحد املوؤ�شرات الع�شرة امل�شتخدمة الحت�شاب املوؤ�شر ككل – فيه 

حقوق  تعزيز  يف  عجزها  على  ال��دول  ملكافاأة  ُي�شتخدم  اأن  وميكن  كبرية  ثغرات 

العمال اأو حمايتهم وال يقر بال�شكل املنا�شب مبنافع تنظيم �شوق العمل. وملزيد من 

التفا�شيل حول موؤ�شر ا�شتخدام العّمال راجع منظمة العمل الدولية: جمل�ض اإدارة 

منظمة العمل الدولية، الدورة 300 )دورة نوفمرب 2001(:  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---elconf/documents/

 meetingdocument/wcms_085125.pdf
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�شهد ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا 9 اإ�شلحات قد 

�شّهلت اإن�شاء املوؤ�ش�شة 

املال  ال��راأ���ض  باإلغاء  املتحدة  العربية  واالإم����ارات  م�شر  قامت 

بتخفي�ض  ال�شورية  العربية  اجلمهورية  وقامت  املطلوب.  االأدنى 

اأ�شعاف   10 حوايل  اإىل  الفرد  دخل  �شعف   40 من  باأكرث  املبلغ 

كما  العامل.  امل�شتويات يف  اأعلى  زال هذا من  – وال  الفرد  دخل 

ر�شوم  اأن  اإال  االنرتنت.  على  الت�شجيل  ا�شتمارات  ن�شرت  اأنها 

الن�شر والتاأ�شي�ض املرتفعة قد اأدت اإىل م�شاعفة جمموع الكلفة. 

موّحدة  خدمات  بنافذة  املتعددة  النافذات  االأردن  وا�شتبدلت 

التي  املتطلبات  لبنان  واألغى  واحدة.  عملية  الوثائق يف  تعبئة  مع 

تفر�ض على �شجالت ال�شركة اأن ُتخَتم يف ال�شجل التجاري ولكّنه 

ال�شريبة  بني  املزج  ناحية  من  ال�شابقة  االإ�شالحات  بعك�ض  قام 

من  التحّقق  بتب�شيط  عمان  �شلطة  وقامت  ال�شركة.  وت�شجيل 

االإ�شم ودفع الر�شوم يف �شجل ال�شركات. وجمعت اململكة العربية 

ال�شعودية كافة اإجراءات الت�شجيل لل�شركات املحدودة امل�شوؤولية 

املحلية. ورفع اليمن �شرط احل�شول على �شهادة ح�شاب م�شريف 

املحتلة  الفل�شطنية  االأرا�شي  ال�شلطات يف  اأما  ال�شركة.  لت�شجيل 

فقد �شّعبت اإن�شاء املوؤ�ش�شة عرب زيادة احلد االأدنى املطلوب من 

راأ�ض املال 5 اأ�شعاف. 

 .Doing Business 2010 ،امل�شدر: البنك الدويل

2. الريادة/المبادرة الذاتية: 
رفع طاقات المرأة والشباب 

تلعب الريادة دورًا اأ�شا�شيًا يف حتريك التنمية االقت�شادية  37 .

توجهات  لديها  املنطقة  دول  وان  الوظائف.  وا�شتحداث 

خمتلفة من ناحية ما قد ُي�شمى بثقافة الريادة. مثاًل، يف 

دول جمل�ض التعاون اخلليجي، ال زال اال�شتخدام يف القطاع 

ي�شبو  التي  الرئي�شية  املهنية  احلياة  فر�شة  ي�شكل  العام 

اإليها الرجال والن�شاء يف �شوق العمل وبني اخلريجني اجلدد 

وميكن لذلك اأن ي�شّكل حتديًا اأمام تعزيز االهتمام يف العمل 

للح�شاب اخلا�ض والريادة. اإال اأن عددًا من احلكومات قد 

قّرر مواجهة هذا التحدي الكامن يف تعزيز الريادة. فقد 

قامت اجلمهورية العربية ال�شورية وعمان والعراق واليمن 

باأهمية  باالعرتاف  موؤخرًا  الفل�شطينية  وال�شلطة  وم�شر 

تعزيز العمل للح�شاب اخلا�ض بني ال�شباب، و�شرعت هذه 

الدول باإدخال وتنفيذ برامج الرتبية على الريادة يف اأنظمة 

التعليم املهني والتقني.

ال�شبيل  ت�شكل  اأن  وال�شباب  الن�شاء  بني  للريادة  وميكن  38 .

والنمو  ال��وظ��ائ��ف  ا���ش��ت��ح��داث  ع��رب  الفقر  م��ن  ل��ل��خ��روج 

االقت�شادي واالندماج االجتماعي. اإال اأن الن�شاء وال�شباب 

اإن�شائهم  دون  حت��ول  وعراقيل  حم��ددة  ق��ي��ودًا  يواجهون 

للموؤ�ش�شات واإدارتها. هذه القيود – ومعظمها بارز اإىل حد 

كبري يف املنطقة – قد تت�شمن االفتقار اإىل الدعم الثقايف، 

دعم  خ��دم��ات  وت���رّدي  ال�شعيفني،  وال��ت��دري��ب  والتعليم 

االأعمال، وغياب االأنظمة التي ترعى امل�شاواة بني اجلن�شني 

والو�شول املحدود لربامج تعزيز التمويل املحلية. 

ُعمان: برنامج العمل للح�شاب اخلا�ص والتنمية الوطنية 

(SANAD) امل�شتقلة

مت اإطالق هذا الربنامج عام 2001 بهدف حتفيز املبادرة الذاتية 

ال�شباب،  ال�شيما  الُعمانية،  العاملة  لليد  العمل  فر�ض  وتوفري 

وتو�شيع القطاع اخلا�ض وتعزيز خطة التعمني/العمننة )لتوفري 

الوظائف للمواطنني العمانيني( وتعزيز التنمية امل�شتدامة. 

ويهدف برنامج SANAD اإىل ن�شر ثقافة الريادة والعمل للح�شاب 

امل��ايل،  ال��دع��م  تقدمي  ع��رب  العمانيني  املواطنني  ب��ني  اخل��ا���ض 

والتدريب على املبادرة الذاتية ومتابعة امل�شاريع. ومُتَنح القرو�ض 

عرب بنك التنمية العماين و�شواًل اإىل حد اأق�شى يبلغ 5،000 ريال 

املقدمة من  ُيدفع مقابل هذه اخلدمة  فائدة %2  عماين مبعدل 

امل�شرف. وتبداأ عملية الت�شديد بعد عام على الت�شغيل ويجدر اأن 

ُت�شتكمل على فرتة 6 �شنوات. ومن املعايري الرئي�شية للم�شادقة 

على متويل م�شروع اأن يكون معدل التعمني 100%. ويتم التدريب 

معاهد  و/اأو  املهني  التدريب  م��راك��ز  قبل  م��ن  امل��ه��ارات  على 

االإر�شاد وامل�شورة  واأي�شًا يتم تقدمي خدمات  التدريب اخلا�شة. 

اإىل امل�شتفيدين من الربنامج. ويتم تقدمي كافة هذه اخلدمات 

جمانًا اإىل العمانيني اللذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و40 عامًا، 

والعاطلني عن العمل. ويف ال�شنوات اخلم�ض االأوىل من للربنامج 

)2002-2007(، مت ا�شتحداث اأكرث من 17،000 وظيفة وح�شل 

مع  اخلا�شة  م�شاريعهم  الإط��الق  امل�شاعدة  على  ري��ادي   8،000

معدل ت�شديد للقرو�ض يرتاوح بني 70 اإىل 80% ومت تدريب اأكرث 

من 3،000 رجل وامراأة على املهارات التقنية. 

االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  الن�شاء،  وخا�شة  ال�شباب  واإن  39 .

التنمية  يف  يلعبوه  كبريًا  دورًا  لديهم  اأفريقيا،  و�شمال 

ال�شبعينات،  ومنذ  الوظائف.  وا�شتحداث  االقت�شادية 

اإزدادت معدالت م�شاركة املراأة، يف �شّن ال� 15 اإىل 29 عامًا، 

يف اليد العاملة من 23 اإىل 32%. ومن كافة الفئات العمرية، 

فاإن م�شاركة املراأة يف القوى العاملة قد ازدادت من %22 

يف 1960 اإىل تقريبًا 25% يف 1980، و27% يف الت�شعينات 

تبلغ  اأن  املتوقع  من  ذل��ك،  عن  ف�شاًل   .2000 عام  و%32 

م�شاركة املراأة 43% يف العام 2020 )برنامج االأمم املتحدة 

ويف   .)2005 العربية،  الب�شرية  التنمية  تقرير  االإمنائي، 

دول عديدة، اإن م�شاركة املراأة يف التعليم العايل مرتفعة؛ 

ويف بع�ض دول املنطقة فان 63% من طالب اجلامعات هم 

من الن�شاء، اإال اأنه يبدو بو�شوح اأن معظم هذا اال�شتثمار 

يف الراأ�ض املال الب�شري ال ُيرتَجم يف وظائف منتجة: فاإن 

فر�ض العمل املتاحة  للن�شاء اخلريجات حمدودة، وارتباط 

عامل العمل بجودة العديد من برامج الدرا�شة مو�شع �شك 
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قد  وال��رج��ال(  الن�شاء  )م��ن  اخلريجني  من  العديد  وان 

احل�شول  من  ليتمكنوا  الرئي�شية  املهارات  اإىل  يفتقرون 

على وظيفة. 

وال زالت ملكية املراأة للموؤ�ش�شات ومتثيلها بني العّمال بدوام  40 .

التي  امل�شوحات  وُتظهر  العليا حم��دود.  املنا�شب  ويف  كامل 

�شملت املوؤ�ش�شات موؤخرًا اأن الدول العربية التي تتوافر ب�شاأنها 

بيانات لديها اأدنى م�شاركة للمراأة يف ملكية املوؤ�ش�شات، اإذ 

اأدن��اه(. فما من دولة  تبلغ الن�شبة 17.9% )راجع اجلدول 

عربية لديها ح�شة اكرب من املعدل العاملي الذي يبلغ %29.2. 

فاملغرب هي الدولة العربية الوحيدة التي لديها ح�شة من 

الن�شاء العامالت بدوام كامل اأعلى من املعدل العاملي الذي 

يبلغ 27.4% حيث يبلغ املعدل 40%، يف حني اأن اجلمهورية 

العربية ال�شورية لديها امل�شتوى االأدنى الذي يبلغ 3.2% وياأتي 

ح�شة  اإىل  بالن�شبة  اأما  مب�شتوى %16.2.  االإقليمي  املعدل 

املراأة يف املنا�شب العليا، فان املعدل االإقليمي يبلغ 5.9% وهو 

اأقل بثلثني من املعدل العاملي الذي يبلغ 9.1%، مع احل�شة 

االأعلى للمغرب حيث تبلغ 8.3%، واالأدنى لدى اجلمهورية 

العربية ال�شورية وتبلغ %0.4. 

اجلدول 2: ملكية املراأة للموؤ�ش�شات ومتثيلها �شمن 

العمالة بدوام كامل ويف املنا�شب العليا

البلد

ن�شبة 

املوؤ�ش�شات 

التي ت�شارك 

املراأة يف 

ملكّيتها

ن�شبة 

الن�شاء 

العاملت 

بدوام 

كامل

ن�شبة 

الن�شاء يف 

املنا�شب 

العليا

15.0321.475.74اجلزائر )2007(

20.8914.741.28م�شر )2007(

13.1315.964.92االأردن )2006(

..27.8824.36لبنان )2006(

17.265.0814موريتانيا )2006(

13.1239.998.31املغرب )2007(

4.56.81..�شلطنة عمان )2003(

اجلمهورية العربية ال�شورية 

)2003(

..3.240.42

....18ال�شفة الغربية وغزة )2006(

29.2327.439.13العامل

17.9016.175.93الدول العربية

االإنرتنت:  متوافر على  املوؤ�ش�شات،  الدويل، 2008- م�شح  البنك  امل�شدر: 

/http://www.enterprisesurveys.org

مالحظة: البيانات لعامي 2006 و2007 ت�شمل الت�شنيع وح�شب. اإن الن�ض 

واجلدول اأعاله هم من الدرا�شة الغري من�شورة لل�شيد م. عمرية  يف بريوت، 

2008- اليون�شكو بعنوان: 

 Schooling and women’s employability in the Arab States Region:

 A Regional Overview

قد  الن�شاء  من  متزايدًا  ع��ددًا  فاإن  العربية،  املنطقة  ويف  41 .

اأن  اإال  االأخ���رية.  ال�شنوات  يف  ري��ادي��ة  اأن�شطة  يف  �شرعن 

هوؤالء الن�شاء يواجهن جمموعة من التحديات يف االأعمال، 

اإ�شافة اإىل القيود املرتكزة على النوع االجتماعي )االإفتقار 

على  القيود  عن  ف�شاًل  املنتجة،  امل��وارد  اإىل  الو�شول  اإىل 

الن�شاء يربزن  متزايدًا من  اأن عددًا  احلركة(. ففي حني 

كرياديات، اإن توقعات املجتمع ونظرته تتغري اأي�شًا. وال بد 

من اإجناز املزيد الإطالق طاقات املراأة يف جمال االأعمال 

كم�شاهم يف التنمية االإقت�شادية يف املنطقة. 

التفاو�ض  على  قدرتها  زي��ادة  عرب  امل���راأة  متكني  وي�شّكل  42 .

وقدرتها على �شنع القرار ومتثيلها جزءًا اأ�شا�شيًا من بيئة 

ال�شيا�شات االأو�شع نطاقًا لتنمية املوؤ�ش�شات امل�شتدامة. وال 

ي�شتدعي التمكني القانوين للمراأة تغيريًا يف االإطار القانوين 

وح�شب، بل ي�شتوجب اأي�شًا تغريًا يف البنى االجتماعية.

املوؤ�ش�شات  لتعزيز  متينًا  اأ�شا�شًا  ال��ري��ادة  ثقافة  وت�شّكل  43 .

املهمة  العوامل  بني  فمن  كافية.  لي�شت  لكّنها  امل�شتدامة، 

اأمرًا  يعترب  الذي  املالية  اخلدمات  اإىل  الو�شول  االأخ��رى، 

�شحيح  ب�شكل  ال��ع��ام��ل  امل���ايل  ال��ن��ظ��ام  ويتيح  اأ���ش��ا���ش��ي��ًا. 

حمفزات لقطاع خا�ض نام وديناميكي. 

ب�شبب  ال��ري��ادي��ني  ط��اق��ات  حُت��َب��ط  م��ا  غالبًا  املنطقة  ويف  44 .

املنا�شبة. ويربز  املالية  النفاذ اىل اخلدمات  اإىل  االفتقار 

هذا االأمر بالن�شبة اإىل ال�شباب والن�شاء الذين على االأرجح 

يواجهون عقبات قانونية واجتماعية وثقافية يف احل�شول 

ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  و�شول  ت�شهيل  واإن  االئتمان.  على 

املن�شاأة  واملوؤ�ش�شات  التعاونيات  ذل��ك  يف  مبا  واملتو�شطة 

حديثًا اإىل التمويل – االئتمان، التمويل التاأجريي، �شناديق 

راأ�شمال املخاطر، األخ... – ، يتيح الظروف املوؤاتية لعملية 

واإن   .)5 املرفق  )راج��ع  املوؤ�ش�شات  لتنمية  �شمولية  اأك��رث 

التمويل  مبادئ  على  املرتكزة  اجلديدة  االأدوات  تطوير 

االإ�شالمي ي�شّكل اأمرًا واعدًا للغاية.
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3. آثار األزمة على المؤسسات 
)SMEs( الصغيرة والمتوسطة

متاأثرة  اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  منطقة  اأن  يبدو  45 .

عمومًا ب�شكل اأقل باالأزمة االقت�شادية العاملية باملقارنة مع 

املناطق النا�شئة االأخرى.

فان  واملتو�شطة،  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  اإىل  وبالن�شبة  46 .

جرى  التي  ال�شعف  ومكامن  ال�شائدة  البنيوية  التحديات 

ت�شليط ال�شوء عليها يف هذه الوثيقة ت�شكل عبءًا اأكرب من 

الذي اأ�شفته االأزمة.

. 47 فاإن خ�شارة الوظائف التي جرى الرتويج لها اإىل حد كبري 

يف املوؤ�ش�شات الكربى رمبا �شّتتت االنتباه عن االأثر امللحوظ 

لالأزمة املالية واالقت�شادية على اال�شتخدام يف املوؤ�ش�شات 

ال�شغرية واملتو�شطة والذي هو يف ازدياد. 

وين�شاأ االأثر على املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة والعاملني  48 .

فيها عن نتيجتني رئي�شيتني لالأزمة، ال�شّيما:

ال�شعوبات املتزايدة يف الو�شول اإىل االئتمان واخلدمات  • 

املالية؛

تقّدمها  التي  واخلدمات  ال�شلع  على  املنخف�ض  الطلب  • 

باالنخفا�ض  واملرتبطة  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات 

يف اإجمايل الطلب والن�شاط املتدين يف �شل�شالت االإمداد 

العاملي. 

م��ت��وازن،  غ��ري  ب�شكل  ال�شلبية  االآث���ار  ه��ذه  ت��وزي��ع  وي��اأت��ي   49 .

ويختلف اإىل حد كبري بني الدول ويف داخلها. فان املناطق 

ال�شناعية  القطاعات  بع�ض  على  تّتكل  التي  واالأرا���ش��ي 

)مثاًل:  العاملي  االإم��داد  �شل�شالت  يف  الرا�شخة  الرئي�شية 

�شناعة ال�شيارات، املوارد الطبيعية، الخ...( على االأرجح 

�شتتاأثر اإىل حد كبري. 

اإق��ف��ال  يف  ملحوظ  ازدي����اد  ه��ن��اك  االآث����ار  ل��ه��ذه  ونتيجة   50 .

املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة واإفال�شها مع تفاقم انعدام 

ف�شاًل  االأج��ور،  انخفا�ض  نحو  وال�شغوط  الوظيفي  االأمان 

هذه  ت��زداد  �شوف  االأرج��ح  وعلى  الوظائف.  خ�شارة  عن 

النزعة مع تفاقم االأزمة وطاملا اأن مكامن ال�شعف البنيوي 

ال ُتعالج بال�شكل املنا�شب. 

. 51 ويف حني اأن وقع االأزمة �شلبي، اإال اأنه ميّهد الطريق اأمام 

ال�شغرية  للموؤ�ش�شات  ميكن  التي  جديدة  اأعمال  فر�ض 

املوؤ�ش�شات  اأن  حيث  اأ(-  منها:  اال�شتفادة  واملتو�شطة 

رزم  تقوم  وب(-  عملياتها؛  هيكلة  باإعادة  تقوم  الكبرية 

اأو  ج��دي��دة  فر�ض  بتوفري  االأو���ش��ع  االقت�شادي  التحفيز 

اإىل  واإ�شافة  التحتية(.  البنى  حتفيز  رزم  )مثاًل  مو�ّشعة 

التجربة  اأظهرت  فقد  لالأعمال،  اجلديدة  الفر�ض  ه��ذه 

املوؤ�ش�شات  اأن�شطة  عدد  يف  ازدي��اد  يح�شل  ما  غالبًا  اأن��ه 

ال�شغرى وال�شغرية )خا�شة يف االإقت�شاد غري النظامي( 

نتيجة لتحّول النا�ض اإىل البطالة.

وقد طّورت منظمة العمل الدولية ا�شتجابة لالأزمة بخم�ض  52 .

املوؤ�ش�شات ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة  نقاط مل�شاعدة 

على مواجهة االأزمة، ولدعم العمال العاطلني عن العمل، مبا 

يف ذلك املهاجرين، يف تعزيز العمل للح�شاب اخلا�ض23: 

االأ�شبع  اإىل و�شع  �شيوؤدي  املوؤ�ش�شات  لبيئة  �شريع  تقييم  • 

على املجاالت التي فيها م�شاكل

اإ�شداء الن�شح ل�شانعي ال�شيا�شات حول نفاذ املوؤ�ش�شات  • 

اإىل التمويل 

اإ�شداء الن�شح ل�شانعي ال�شيا�شات حول برامج ال�شراء  • 

العام 

تنمية  خدمات  ب�شاأن  التدريب  وتوفري  الن�شح  اإ�شداء  • 

االأعمال 

جمعيات  تعزيز  ب�شاأن  التدريب  وتوفري  الن�شح  اإ�شداء  • 

املوؤ�ش�شات ال�شغرية التي ميكن اأن ت�شكل اآلية دعم قّيمة 

ت�شاطر  لالأع�شاء  ذلك  ويتيح  االأزم��ة.  خالل  لالأعمال 

ال�شيا�شات  ح��ول  املعلومات  وتقدمي  واملعرفة  االأف��ك��ار 

والربامج اجلديدة والعمل على املنا�شرة با�شم االأع�شاء 

لدى احلكومات.

4. مالحظات ختامية
. 53 انطالقا من التنّوع الكبري يف املنطقة، لي�ض هناك من حلول 

عامة للتحدي االأ�شا�شي الكامن يف ا�شتحداث الوظائف عرب 

تنمية املوؤ�ش�شات امل�شتدامة. اإال اأن هناك بع�ض التوّجهات 

امل�شرتكة التي ميكن اأن تكون مو�شع تركيز يف خطط العمل 

على امل�شتوى القطري: 

اإ�شالحات  وا�شتدامتها  الوظائف  تعزيز منو  ي�شتوجب  •  
هيكلية للتنويع يف القطاع اخلا�ض. واالأهم هي التح�شينات 

االقت�شادات على جتارة  وفتح  اال�شتثمار  بيئة/مناخ  يف 

التوجيهات  تقدمي  مت  وق��د  احلوكمة.  وحت�شني  اأو���ش��ع 

الوا�شحة حول ال�شروط املنا�شبة لبيئة موؤاتية ملوؤ�ش�شات 

ب�شاأن  ال��دويل  العمل  موؤمتر  خال�شات  عرب  م�شتدامة 

العمل  منظمة  اأثبتت  وقد  امل�شتدامة.  املوؤ�ش�شات  تعزيز 

الدولية عن خربتها يف دعم اإ�شالح بيئة املوؤ�ش�شات عرب 

 Micro, Small and Medium-sized Enterprises and the .23   منظمة العمل الدولية

Global Economic Crisis; Impacts and Policy Responses )جنيف، 2009( 



التنمية المستدامة للمؤسسات واستحداث الوظائف في المنطقة العربية12

ودعم  ال�شيا�شات  يف  ومنا�شرة  وتدريبية  ترويجية  رزم 

ملنظمة  املكونة  الثالثة  الهيئات  ملختلف  القدرات  بناء 

العمل الدولية و�شانعي ال�شيا�شات )راجع املرفق 5(. 

تعزيز املمار�شات امل�شوؤولة على م�شتوى املوؤ�ش�شة لرفع  •  
الالئق.  العمل  على  باالرتكاز  والتناف�شية  االإنتاجية 

اإليها  امل�شار  ال���دويل  العمل  م��وؤمت��ر  خال�شات  ت�شّكل 

م�شتوى  على  الئقًا  عماًل  ي�شّكل  ما  ب�شاأن  توجيهًا  اأعاله 

لتعزيز  موجودة  اأدوات  جمموعة  عن  ف�شاًل  املوؤ�ش�شة، 

على  العمل،  مكان  يف  اجليدة  واملمار�شات  ال�شيا�شات 

للمبادئ  الكامل  واالح��رتام  االجتماعي  احل��وار  اأ�شا�ض 

الدولية  العمل  ومعايري  العمل  يف  واحلقوق  االأ�شا�شية 

وتعزيز العالقات اجليدة بني العمال واالإدارة. 

تعزيز التعاون والتكامل والنمو االأكرث �شمولية واالأو�شع  •  
الهيئات  وتلعب  االإقليمي.  ال�شعيد  على  �شّيما  ال  نطاقًا 

تعزيز  يف  دورًا  الدولية  العمل  ملنظمة  املكونة  الثالثة 

الفرعية(  )واملنطقة  املنطقة  م�شتوى  على  التحالفات 

وحوار  والتمثيل  اخلدمات  وتقدمي  املعلومات  وت�شاطر 

ال�شيا�شات ومنابر املنا�شرة. 

اإ�شتحداث فر�ض العمل خا�شة للن�شاء وال�شباب اللذين  •  
تعزيز  وي�شّكل  متزايدة.  بوترية  العمل  �شوق  اإىل  يفدون 

الريادة مفتاحًا رئي�شيًا. ففي بع�ض الدول، حتتاج ثقافة 

االأدوات  الدولية  العمل  ملنظمة  واإن  تعزيز  اإىل  الريادة  

تنمية  ُرزم  ا�شتخدام  ومي��ك��ن  ذل���ك.  دع��م  تتيح  ال��ت��ي 

املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  – لدعم  للن�شاء  – خا�شة  املوؤ�ش�شات 

ال�شغرية، واإن لدى منظمة العمل الدولية رزمًا تدريبية 

لهذا الغر�ض اأي�شًا )راجع املرفق 5(.

5.أسئلة للنقاش
الن�شاء  بني  الريادة. 1  لتعزيز  ا�شرتاتيجيات  اأف�شل  هي  ما 

وال�شباب؟ 

من  خا�شة  املنطقة،  يف  االأع��م��ال  بيئة  يف  القيود  هي  ما  2 .

منظور املوؤ�ش�شات ال�شغرية؟ 

الدولية   العمل  ملنظمة  املكونة  الثالثة  للهيئات  كيف ميكن  3 .

اأن ت�شارك ب�شكل اأف�شل يف ال�شيا�شة واملمار�شة من ناحية 

املوؤ�ش�شات  لتنمية  املوؤ�ش�شة  م�شتوى  على  امل�شوؤولة  املبادئ 

امل�شتدامة؟

اتخاذها  باحلكومات  يجدر  التي  التدابري  بع�ض  هي  ما  4 .

و�شمان  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  تنمية  لدعم 

ا�شتدامتها يف املنطقة على �شوء االأزمة املالية؟ 
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المالحق

امللحق 1: ملحة عن اخلال�شات 

جلنة املوؤ�ش�شات امل�شتدامة، موؤمتر العمل الدويل، 

 2007

�شروط البيئة املوؤاتية للموؤ�ش�شات امل�شتدامة 

ال�شالم واال�شتقرار ال�شيا�شي  1 .

احلكم الر�شيد 2 .

احلوار االجتماعي 3 .

احرتام حقوق االإن�شان العاملية  4 .

ثقافة الريادة . 5 

�شيا�شة �شليمة وم�شتقرة لالقت�شاد الكلي 6 .

التجارة والتكامل االقت�شادي امل�شتدام  7 .

بيئة قانونية وتنظيمية ممّكنة  8 .

�شيادة القانون و�شمان حقوق امللكية  9 .

. 10 املناف�شة العادلة 

. 11 النفاذ اإىل اخلدمات املالية

. 12 البنى التحتية املادية

. 13 تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت 

. 14 التعليم والتدريب والتعّلم مدى احلياة 

. 15 العدالة االجتماعية واالندماج االجتماعي 

. 16 احلماية االجتماعية املنا�شبة 

. 17 املعاملة امل�شوؤولة للبيئة 

دور احلكومة يف تعزيز املوؤ�ش�شات امل�شتدامة 

تي�شري احلوار االجتماعي وامل�شاركة فيه  1 .

ذلك  يف  مبا  للعمل،  فاعلة  اإدارة  عرب  العمل  قانون  اإنفاذ  2 .

تفتي�ض العمل 

ت�شجيع املفهوم الطوعي للم�شوؤولية االجتماعية لل�شركات  3 .

وبيئيًا  اجتماعيًا  امل�����ش��وؤول  العمومي  االإ����ش���رتاء  تعزيز  4 .

واالإقرا�ض واالإ�شتثمار 

تعزيز القطاعات و�شل�شالت القيمة  5 .

املرونة واحلماية الإدارة التغيري  6 .

الربامج امل�شتهدفة  7 .

االأبحاث واالبتكار  8 .

النفاذ اإىل املعلومات وخدمات االأعمال واخلدمات املالية  9 .

. 10 التن�شيق والتما�شك يف ال�شيا�شات 

. 11 ال�شيا�شات الدولية 

. 12 اأمناط االإنتاج واال�شتهالك 

. 13 دعم تنمية املهارات 

مبادئ على م�شتوى املوؤ�ش�شة ملوؤ�ش�شات م�شتدامة 

احلوار االجتماعي والعالقات ال�شناعية اجليدة  1 .

تنمية املوارد الب�شرية  2 .

�شروط العمل 3 .

االنتاجية واالأجور وت�شاطر املنافع  4 .

امل�شوؤولية االجتماعية لل�شركات  5 .

حوكمة ال�شركات  6 .

دور ال�شركاء االجتماعيني يف تعزيز املوؤ�ش�شات امل�شتدامة 

املنا�شرة  1 .

التمثيل 2 .

اخلدمات 3 .

واملعايري  تنفيذ ال�شيا�شات . 4
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امللحق 2: ت�شنيف موؤ�شر التناف�شية العاملي لعامي 
24

2009-2010 واملقارنات لعامي 2009-2008 
*املرتبةال�شجلاملرتبةالبلد/االإقت�شاد

15.602�شوي�شرا

25.591الواليات املتحدة

35.555�شنغافورة

45.514ال�شويد

55.463الدمنارك

65.436فنلندا

75.377اأملانيا

85.379اليابان

95.3310كندا

105.328هولندا

SAR115.2211 هونغ كونغ 

125.2017تايوان، ال�شني

135.1912اململكة املتحدة

145.1715الرنوج

155.1518اأ�شرتاليا

165.1316فرن�شا

175.1314النم�شا

185.0919بلجيكا

195.0013جمهورية كوريا

204.9824نيوزيلندا

214.9625لوك�شمبورغ

224.9526قطر

االإمارات العربية 

املتحدة

234.9231

244.8721ماليزيا

254.8422اإيرلندا

264.8020اإي�شلندا

274.8023اإ�شرائيل

اململكة العربية 

ال�شعودية

284.7527

294.7430ال�شني

304.7028ت�شلي

اجلمهورية 

الت�شيكية

314.6733

324.6439بروناي دارال�شلم

334.5929اإ�شبانيا

344.5740قرب�ص

354.5632اإ�شتونيا

364.5634تايلندا

374.5542�شلوفينيا

384.5437البحرين

و2010،   2009 لعامي  العاملي  التناف�شية  تقرير  العاملي:  االإقت�شادي  املنتدى     24

جنيف، 2009

394.5335الكويت

404.5036تون�ص

414.4938�شلطنة عمان

424.4841بورتو ريكو

434.4043الربتغال

444.3547باربيدو�ص

454.3445جنوب اأفريقيا

464.3353بولندا

جمهورية 

�شلوفاكيا

474.3146

484.3149اإيطاليا

494.3050الهند

504.3048االأردن

514.3069اأزربايدجان

524.3052مالطا

534.3044ليتوانيا

544.2655اإندوني�شيا

554.2559كو�شتا ريكا

564.2364الربازيل

574.2257جزر موري�شيو�ص

584.2262املجر

594.2158باناما

604.1960املك�شيك

614.1663تركيا

624.1665اجلبل االأ�شود

634.1551االإحتاد الرو�شي

644.1168رومانيا

654.1075اليوروغواي

664.0856بوت�شوانا

674.0866كازاغ�شتان

684.0654التفيا
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امللحق 2: ت�شنيف موؤ�شر التناف�شية العاملي لعامي 

2009-2010 واملقارنات لعامي 2008-2009 )تابع(

*املرتبةال�شجلاملرتبةالبلد/االإقت�شاد

694.0574كولومبيا

704.0481م�شر

714.0467اليونان

724.0361كرواتيا

734.0373املغرب

744.0380ناميبيا

754.0370فييتنام

764.0276بلغاريا

774.0279ال�شالفادور

784.0183البريو

794.0177�شريلنكا

803.9684غواتيماال

813.9687غامبيا

823.9572اأوكرانيا

833.9599اجلزائر

مقدونيا، جمهورية 

يوغو�شلفيا �شايقا«

843.9589

853.9188االأرجنتني

863.9192ترينيداد وتوباغو

873.9071الفيليبني

883.9091ليبيا

893.8682هوندورا�ص

903.8190جورجيا

913.8186جامايكا

923.7896ال�شنغال

933.7785�شربيا

943.7678�شوريا

953.7598جمهورية الدومينيك

963.72108األبانيا

973.7197اأرمينيا

983.6793كينيا

993.6594نيجرييا

1003.59113تانزانيا

1013.58101باك�شتان

1023.57103�شورينام

1033.56106بنني

1043.56115غويانا

1053.56104االإكوادور

1063.55111بنغلد�ص

1073.54123لي�شوتو

1083.53128اأوغندا

1093.53107     البو�شنة والهر�شك

1103.51108كامبوديا

1113.50114الكامريون

1123.50112زامبيا

1133.48105فينيزويل

1143.45102غانا

1153.44120نيكاراغوا

1163.43110�شاحل العاج

1173.43117منغوليا

1183.43121اأثيوبيا

1193.42119ماالوي

1203.42118بوليفيا

1213.42125مدغ�شقر

1223.38116تادجيكي�شتان

1233.36122جمهورية كريغي�شتان

1243.35124باراغواي

1253.34126النيبال

1263.26129تيمور ال�شرقية

1273.25131موريتانيا

1283.23127بوركينا فا�شو

1293.22130موزامبيك

1303.22117مايل

1312.87134الت�شاد

1322.77133زمبابوي

1332.58132بوروندي

دولة  وهناك  دول��ة.   134 اأ�شا�ض  على  تاأتي  و2009   2008 مراتب  اإن   *

واحدة كانت م�شمولة يف العام املا�شي، دولة مولدوفا، ويجدر ا�شتثناوؤها 

هذا العام ب�شبب االإفتقار اإىل البيانات.



التنمية المستدامة للمؤسسات واستحداث الوظائف في المنطقة العربية16

امللحق 3: ت�شنيف �شهولة خو�ص جمال االأعمال 

يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا

الت�شنيف 

يف 2010

الت�شنيف 

يف 2009
االإ�شلحاتاالإقت�شاد

2 ال�شعودية  1315

1البحرين18 20

االإمارات 47 33

العربية 

املتحدة

 3

0 قطر37 39

2 الكويت 52 61

2 عمان60 65

2 تون�ض73 69

3 اليمن 103 99

6 االأردن 104 100

4 م�شر116 106

2  لبنان101 108

1 املغرب 130 128

4  اجلزائر  134 136

ال�شفة  137 139

الغربية وغزة

 2

اجلمهورية  138 143

العربية 

ال�شورية

 1

0 العراق 150 153

2 ال�شودان  149 154

0 القمر  153 162

1 دجيبوتي 157 163

0 موريتانيا 161 166

مالحظة: ياأتي ت�شنيف كافة االإقت�شادات على اأ�شا�ض تاريخ يونيو 2009 وترد 

�شهولة خو�ض  ناحية  من  مراتب  الت�شنيف يف  وي�شكل  القطرية.  يف اجلداول 

يف   امل�شمولة  الع�شرة  املوا�شيع  يف  االإقت�شادات  ملراتب  معدال«  االأعمال  جمال 

Doing Business 2010. ويرد ت�شنيف العام املا�شي يف االأحرف املائلة. وقد مت 

تكييفها لالأخذ بالتغيريات يف املنهجية وت�شويب البيانات واإ�شافة اقت�شادين 

يف  ال�شروع  ت�شّعب  التي  تلك  على   االإ�شالحات  ع��دد  ي�شتمل  وال  جديدين. 

م�شاريع االأعمال.

امل�شدر Doing Business 2010، البنك الدويل.

امللحق 4: �شيا�شات املوؤ�ش�شات ال�شغرية 

واملتو�شطة احلجم: حالة تون�ص 

الفرتة ما بني 1986 و2006: 

عملية وا�شعة النطاق الإعادة هيكلة املوؤ�ش�شات وخ�شخ�شتها  1 .

مع م�شاركة فاعلة للقطاع اخلا�ض 

عدد  يف  ملحوظ  خف�ض  اإىل  اأدى  مّما  ال�شرائب  اإ�شالح  2 .

ال�شرائب وحجمها 

وقانون  امل�شتهلك  اأ�شعار  قانون  املناف�شة،  قانون   : 3 .1991

حماية امل�شتهلك 

كافة  جمع  وتنميتها؛  املوؤ�ش�شة  الإن�شاء  موّحد  تي�شري  نظام  4 .

اأحكام  مع  واح��د  ا�شتثمار  قانون  يف  واالأنظمة  القوانني 

حمددة خا�شة باملوؤ�ش�شات ال�شغرى وال�شغرية:

% من تكلفة الدرا�شات االأولية ودرا�شات  منحة بقيمة 70 •

اجلدوى 

م�شاهمة يف راأ�شمال املوؤ�ش�شة  • 

ال�شمان  تغطية  من  امل�شتخدم  ح�شة  تتحمل  احلكومة  • 

االجتماعي 

% من تكلفة االأر�ض واملوقع  ت�شاهم احلكومة ب� 30 •

اإ�شافة اإىل ما ُذِكر اأعاله، حت�شل املوؤ�ش�شات ال�شغرى  • 

الإعادة  قابل  قر�ض  وعلى  اال�شتثمار  تكلفة  من   %6 على 

الت�شديد على فرتة 11 �شنة من دون فائدة  

 5 .70.000 ا�شتحداث  اإىل  الهادف  الرئي�ض  برنامج  اإطالق 

موؤ�ش�شة �شغرية ومتو�شطة خالل فرتة ما بني 2004 و2009 

خالل   0.8 مقابل  م��واط��ن،   1000 لكل  موؤ�ش�شة   1.4(

الفرتة ال�شابقة( 

وامل�شاريع  ال�شركات  لتاأ�شي�ض  الوطني  املجل�ض  اإن�شاء  6 .

االبتكارية للخدمات الداعمة لالأعمال 

تو�شيع جمال و�شول نوافذ اخلدمات املوّحدة واإن�شاء نافذة  7 .

عرب  ال�شركات  )لتاأ�شي�ض  االإفرتا�شية  املوّحدة  اخلدمات 

االنرتنت بوا�شطة ربط مواقع احلكومة على االنرتنت( 

تخفي�ض احلد االأدنى املطلوب اإىل اأقل من 1000. 8 دوالر 

 % رفع 70% من اإجراءات تاأ�شي�ض ال�شركة )الهدف: بلوغ 90. 9

بحلول عام 2009(

ايالء اهتمام خا�ض بتعزيز املوؤ�ش�شات التي تقدم اخلدمات  10 .

الداعمة لالأعمال) BDS (يف كافة اأنحاء البلد يف قطاعات 

اقت�شادية اإ�شرتاتيجية 
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اإن�شاء مراكز االأعمال التي تقّدم املعلومات وتزّود بالدعم  11 .

التقني للرياديني ال�شغار اجلدد 

ذات  ال�شرورية  االأم��وال  توفري  مع   12 .spin-off نظام  و�شع 

ال�شلة 

االئ��ت��م��ان  يف  متخ�ش�شني  مكتملني  م�شرفني  اإن�����ش��اء  13 .

وال�شغرية  ال�شغرى  للموؤ�ش�شات  ال�شغرى  واالئتمانات 

(MSMEs) واملتو�شطة

املوؤ�ش�شات  ل�شالح  النطاق  وا�شعة  برامج  وتنفيذ  اإط��الق  14 .

خمتلف  يف   (MSMEs) واملتو�شطة  وال�شغرية  ال�شغرى 

املوؤ�ش�شات  هيكلة  واإع���ادة  ال��ق��درات  بناء  مثل  امل��ج��االت 

واملعلومات  والتناف�شية  املهني  والتدريب  املنتجات  وجودة 

حتى  و�شواًل  احلكومة  من  ممّولة  وجميعها  االقت�شادية، 

من  موؤ�ش�شة   2400 ا�شتفادت  وق��د  التكاليف.  من   %70

هذه العملية يف الفرتة التجريبية. وقد �شاركت موؤ�ش�شات 

اخلدمات الداعمة لالعمال وامل�شارف واأ�شحاب امل�شالح 

االآخرين يف هذه الربامج اأي�شًا

متنقلني  خ���رباء  وح���دة  متخ�ش�ض،  عمل  ف��ري��ق  اإن�����ش��اء  15 .

يقدمون امل�شاعدة تقنيًا اإىل املوؤ�ش�شات ال�شغرى وال�شغرية 

واملتو�شطة احلجم يف هذا املجال

اإن�شاء بوابة اال�شتثمار الوطنية التي تزّود مبعلومات وا�شعة  16 .

وامل�شتثمرين  واملحتملني  املوجودين  للرياديني  النطاق 

االأجانب

اإن�شاء 6. 17 اأقطاب تقنية مب�شاركة اجلامعات ومراكز االأبحاث 

جمال  يف  ال�شّيما  الهند�شة،  ومعاهد  التقنية  واملعاهد 

والكيميائية  احليوية  والتكنولوجيا  االبتكارية  الطاقات 

املتعددة  االإعالم  وو�شائل  املعلومات  وتكنولوجيا  واالأدوي��ة 

واالأن�شجة  واالإع��الم  امليكانيكية  والهند�شة  واالإلكرتونيات 

ومعالج االأغذية. 

يف اخلتام:

التدابري  وفاعلية  الديناميكيات  لهذه  الرئي�شية  النتيجة  اإن 

الربامج  وتقدمي  امل�شتمر  والر�شد  القوانني  واإن��ف��اذ  املتخذة 

اأ�شحاب  وكافة  اخلا�ض  للقطاع  الوا�شعة  وامل�شاركة  الوطنية 

امل�شالح املعنيني وموؤ�شرات االقت�شاد الوطني جميعها يف ارتفاع. 

 .  MSMEs ل�  معا�شر  قطاع  لتنمية  فاعلة  ممّكنة  بيئة  فهناك 

 Doing وت�شّنف تقارير البنك الدويل من مثل التقرير ال�شنوي

العاملي،  االقت�شادي  للمنتدى  وتقريرالتناف�شية   ،Business
تون�ض يف مرتبة عالية  يف جمال التنمية االقت�شادية واالجتماعية 

بني الدول النامية، ال�شّيما بني الدول االإفريقية والعربية.

ILO Sub-Regional Office For North Africa, Cairo :امل�شدر

امللحق 5: بع�ص االأدلة واال�شرتاتيجيات 

واالأدوات ال�شادرة عن منظمة العمل الدولية 

لتنمية املوؤ�ش�شات  

 (SIYB) برنامج اإبداأ وح�شن م�شروعك

املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  على  يركز  االإدارة  للتدريب على  برنامج  هذا 

ال�شغرية وحت�شينها كاإ�شرتاتيجية ال�شتحداث مزيد من الوظائف 

لة له، برنامج و�ّشع اأعمالك  ووظائف اأف�شل )ومن املنتجات املكمِّ

EYB وهو ي�شتهدف املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة التي لديها 
املنظمات  متكني  اإىل  الربنامج  ه��ذا  وي�شعى  للنمو(.  طاقات 

املنظمات  وال�شّيما   BDS لالأعمال  الداعمة  للخدمات  مة  املقدِّ

الن�شائية، على اإن�شاء املوؤ�ش�شات بفاعلية وبا�شتقاللية واحل�شول 

املحتملني  الرياديني  ي�شاعد  اأن��ه  كما  للتح�ّشن.  تدريب  على 

موؤ�ش�شات  تاأ�شي�ض  على  والن�شاء،  ال��رج��ال  من  وامل��وج��ودي��ن، 

م�شتدامة وزيادة ا�شتدامة ربحية املوؤ�ش�شات القائمة وا�شتحداث 

الوظائف ذات اجلودة لالآخرين يف هذه العملية. وقد مت العمل 

اإبداأ وح�شن م�شروعك يف االأردن وقطر وال�شودان  على برنامج 

ويف دول املغرب. 

 (EYB) برنامج و�ّشع اأعمالك

زة  املركِّ املوؤ�ش�شات  وم��دراء  الأ�شحاب  متكاملة  دعم  رزم��ة  هو 

على النمو (GOEs). وهو ي�شاعد الرياديني املرّكزين على النمو 

وظائف  تعزيز  عرب  اأعمالهم  لتنمية  ا�شرتاتيجيات  تطوير  على 

والت�شويق  االإ�شرتاتيجية  االإدارة  ال�شّيما   – الرئي�شية  االأعمال 

واالإدارة  اال�شرتاتيجية  الب�شرية  امل��وارد  وتنمية  اال�شرتاتيجي 

دين باخلدمات  باملزوِّ املوؤ�ش�شات  – وربط  اال�شرتاتيجية  املالية 

ال�شرورية لتحقيق النمو. 

(KAB) برنامج تعرف اإىل عامل االأعمال

اإن معظم النا�ض يف معظم الدول يف املنطقة لديهم انحياز ثقايف 

ل�شالح القطاع العام واال�شتخدام يف ال�شركات. ولتعزيز ثقافة 

الريادة، تقوم منظمة العمل الدولية بتعزيز الرتبية على الريادة 

برنامج  نهج  عرب  العايل  والتعليم  والثانوي  املهني  التعليم  يف 

الكامنة  التحديات  يعالج  ال��ذي  االأع��م��ال«  ع��امل  اإىل  »ت��ع��رف 

الفر�ض  على  ال�شباب  توعية  اإىل  ي�شعى  وهو  ال�شباب  بطالة  يف 

اخلا�ض.  للح�شاب  والعمل  ال��ري��ادة  يف  امل��وج��ودة  والتحديات 

اإىل عامل االأعمال« يف عدد من  اأداة برنامج »تعرف  وي�شَتخَدم 

الدول يف املنطقة مبا يف ذلك ُعمان واجلمهورية العربية ال�شورية 

واليمن واالأرا�شي الفل�شطينية املحتلة والعراق ويف دول املغرب. 
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دليل بناء القدرات لتنمية الريادة لدى الن�شاء 

(WED)

ال�شعودية  العربية  واململكة  العراق  يف  املُ�شَتخَدم  الدليل  هذا 

يعّزز  اأخ���رى،  دول  ب��ني  م��ن  املحتلة،  الفل�شطينية  واالأرا���ش��ي 

امل�شاركة الكاملة للمراأة يف املبادرة الذاتية والتنمية االإقت�شادية 

اأ�شحاب  الن�شاء  ِقَبل  واأف�شل من  توفري وظائف جديدة  ويي�ّشر 

املبادرة الذاتية. 

 :(GET Ahead) النوع االإجتماعي والريادة �شويًا

انطالقة املراأة اإىل االأمام يف املوؤ�ش�شة

هذه الرزمة امل�شتخدمة يف العراق ولبنان واالأرا�شي الفل�شطينية 

واأن�شطة  الدخل  اإنتاج  ح��ول  العملية  باملعلومات  ت��زّود  املحتلة 

من  املنخف�ض  الدخل  وذوي  الرياديات  متّكن  وهي  املوؤ�ش�شة. 

اإنتاج الدخل الهام�شي اإىل تنمية االأعمال املربحة  االإنتقال من 

عرب تدريب ت�شاركي مرّكز على االأفعال مع ت�شليط ال�شوء على 

مهارات االأعمال من منظور النوع االإجتماعي. 

دليل بناء القدرات جلمعيات اأ�شحاب الريادة من 

 (WEA) بني الن�شاء

يحر�ض هذا الدليل على التاأكد من اأن الن�شاء ممثالت بفاعلية 

عدم  على  بالتوعية  ويقوم  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  جمعيات  يف 

اأ�شحاب  الن�شاء  منه  تعاين  الذي  والرجل  امل��راأة  بني  امل�شاواة 

املبادرات الذاتية. 

دليل بناء القدرات لتنمية الريادة لدى الن�شاء 

(WED)

يهدف هذا الدليل اإىل حت�شني مهارات املوّظفني يف املوؤ�ش�شات 

من  ومتكينها  وامل�شاريع  املوؤ�ش�شات  ودعم  واملتو�شطة  ال�شغرية 

تعريفًا مبجموعة  الدليل  ويت�شمن  فعالية.  اأكرث  تقدمي خدمات 

من االأدوات الداعمة والُنهج التي قد تفيد الرياديات، مبا يف ذلك 

الن�شاء ذوي احلاجات اخلا�شة. ويراعي دليل WED العديد من 

املوؤ�ش�شة  اإن�شاء  لدى  الرياديات  تختربها  التي  العملية  امل�شائل 

وت�شجيلها وتو�شيعها. وهو ينظر يف امل�شاكل اال�شرتاتيجية التي 

ال�شيا�شات  مثل  اخلا�ض،  القطاع  تنمية  يف  امل��راأة  عمل  تعرقل 

التمييزية والنفاذ غري املت�شاوي اإىل املوارد.

تقييم تاأثري بيئة االأعمال على االإ�شتخدام يف 

املوؤ�ش�شات ال�شغرية – دليل للتقييم

اخلارجي  التاأثري  وقع  تقييم  حول  بالتوجيه  الدليل  هذا  ي��زّود 

على اال�شتخدام يف املوؤ�ش�شات ال�شغرية وهو ي�شمل 3 موا�شيع: 

تقييم املوؤ�ش�شات ال�شغرية واالإ�شتخدام فيها؛ تقييم ال�شيا�شات 

واالإطار القانوين والتنظيمي لتنمية املوؤ�ش�شات ال�شغرية، وتقييم 

االأ�شواق وبيئة االأعمال يف املوؤ�ش�شات ال�شغرية.

توجيهات للت�شريع التعاوين

مت ن�شر هذا الكتاب بالتعاون بني منظمة العمل الدولية وجلنة 

كيفية  ح��ول  توجيهًا  يت�شمن  وه��و  التعاونيات  وتطوير  تعزيز 

�شياغة قانون تعاوين. 

اإن�شاء بيئة ممّكنة لتنمية املوؤ�ش�شات ال�شغرية 

امل�شتدامة – دور تدريبية بني منظمة العمل 

الدولية/مركز التدريب الدويل يف تورينو

اإن هذه الدورة التدريبية ت�شاهم يف حت�شني مهارات امل�شاركني يف 

حتليل وت�شميم وتنفيذ الربامج الإ�شالح وحت�شني بيئة االأعمال 

لتنمية املوؤ�ش�شات ال�شغرية.

قوانني العمل والقوانني املرتبطة بالعمل يف 

املوؤ�ش�شات ال�شغرى وال�شغرية: نهج تنظيمية 

ابتكارية

حتّدد هذه الدرا�شة عددًا من النهج التنظيمية االإبتكارية التي 

العمل  قوانني  تنفيذ  هدف  حتقيق  حماولة  يف  الدول  اعتمدتها 

دون  واملتو�شطة، من  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  بالعمل يف  واملرتبطة 

اأن يت�شّبب ذلك بفر�ض تكلفة باهظة عليها. 

تنمية املوؤ�ش�شات ال�شغرية – مقدمة لتحّدي 

ال�شيا�شات 

كعن�شر  القانوين  واالإط��ار  ال�شيا�شات  اإطار  الكتّيب  هذا  يقّدم 

تاأثري خارجي مهم يف قدرة املوؤ�ش�شات ال�شغرية على ا�شتحداث 

 189 رقم  التو�شية  لي�شمل  يتو�ّشع  وهو  واأف�شل.  اأك��رث  وظائف 

ملوؤمتر العمل الدويل بعنوان »ال�شروط العامة لتعزيز ا�شتحداث 

الوظائف يف املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة«. 
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