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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
اجتماع اخلرباء بشأن تقييم أثر الشراكات بني القطاعني        

  العام واخلاص يف التجارة والتنمية يف البلدان النامية
  ٢٠١٣مارس / آذار٢٨-٢٦جنيف، 

  من جدول األعمال املؤقت ٣البند 
  التجارة والتنمية يف البلدان النامية تقييم أثر الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف

الشراكات بني القطاعني العام واخلاص من أجل تعزيز مشاركة املـشاريع         
  الصغرية واملتوسطة احلجم يف السالسل العاملية للقيمة

  مذكرة أعدهتا أمانة األونكتاد    

  موجز    
ميكن أن تؤدي الشراكات بني القطاعني العام واخلاص دوراً هاماً يف ضمان أن تفضي                

وميكـن  . املشاركة يف السالسل العاملية للقيمة إىل منو وتنمية مستدامني يف البلـدان الناميـة             
 للشراكات بني القطاعني العام واخلاص أن تيسر تعزيز قدرة املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم            

يف السالسل العاملية للقيمة    فعلياً  كي تنخرط     على املستوى احمللي   التوريديف البلدان النامية على     
وهتدف هذه املذكرة إىل حتديد الوسائل واألساليب اخلاصة اليت ميكـن           . مشاركتها فيها وتزيد  

تساعد هبا للشراكات اليت تقام بني القطاعني العام واخلاص واليت تضم شركات عرب وطنية أن               
يف ذلك من خالل تطوير البنية التحتيـة وإقامـة            مبا على حتقيق هذا اهلدف يف البلدان النامية،      

روابط بني املنتجني احملليني والسالسل العاملية للقيمة، وخاصة يف قطـاع الزراعـة والـسلع               
 وتبحث املذكرة أيضاً األسـاليب    . األساسية، بغية استخالص الدروس لرسم السياسات العامة      

اليت ميكن هبا للشراكات بني القطاعني العام واخلاص أن تـساهم يف املـسؤولية االجتماعيـة                
ل املمارسات اجليـدة، املـستمدة      وهي تفصِّ . املرأة يف هذه السالسل   مشاركة    ويف للشركات

  .خصوصاً من برنامج األونكتاد للروابط التجارية
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  مقدمة    
ميكن أن يشري مصطلح الشراكة بني القطاعني العام واخلاص إىل أي ترتيب تعـاوين                -١

وميكـن  . تستهدف الربح من القطاعني العام واخلـاص        ال جهات فاعلة   أو بني مؤسسات 
ـ                تناداً لتجميع املوارد العامة واخلاصة يف تلك الشراكة أن يضيف قيمة إىل أية عملية معينة اس

  .إىل امليزة النسبية لكل شريك
التعاون بني القطاعني العام واخلاص يركز، بالدرجة األوىل، على         ويف األصل، كان      -٢

أن السنوات األخرية شهدت زيادة يف اهتمام البلدان النامية مبفهوم            إال مشاريع البنية التحتية،  
البيان املـشترك بـشأن     "مثل   ةيتبني ذلك من بيانات شهري      كما أوسع بكثري لذلك التعاون،   

، الذي مت االتفاق عليه يف املنتدى الرفيـع  "توسيع وتعزيز التعاون بني القطاعني العام واخلاص    
  .انز يف بو٢٠١١  عاماملستوى املعين بفعالية املعونة الذي عقد

وميكن لترتيبات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص املقامة مع شركات حملية تابعة              -٣
للشركات عرب الوطنية أن تؤدي دوراً هاماً يف تعزيز قدرة املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم              

على املستوى احمللي وإضافة قيمة إىل املنتجات وأن تكفـل          التوريد  يف البلدان النامية يف جمال      
سل على هذا النحو أن يساهم االستثمار األجنيب املباشر يف إدماج الشركات احمللية يف السال             

وتواجه املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف البلدان النامية بشكل خـاص           . العاملية للقيمة 
وقدرة تكنولوجية  توريد  فلديها قدرة   : يتعلق مبشاركتها يف هذه السالسل      فيما حتدياً مزدوجاً 

يـل  غري كافية لتلبية معايري الشركات عرب الوطنية ومتطلباهتا، وتواجه صعوبات تشغيل من قب           
 وارتفاع تكاليف الطاقة الكهربائية الذي يؤثر على تكـاليف       ،عدم كفاية البنية التحتية للنقل    

قدرة سوى  تتوفر للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم، غالباً،         ال ،وعالوةً على ذلك  . اإلنتاج
 وقد تساعد الشراكات بني القطاعني    . دوليةالشبكات ال حمدودة على إقامة عالقات فعالة يف       

العام واخلاص على معاجلة هذه التحديات وعلى حتسني أساليب اإلدارة ومعايري املـسؤولية             
  .االجتماعية للشركات يف السالسل العاملية للقيمة

وتسلط مذكرة القضايا هذه الضوء على خمتلف اخليارات والقضايا اليت ميكـن أن               -٤
صناعات اليف    ال لقطاع اخلاص،  مع ا  الشراكاتينظر فيها واضعو السياسيات يف جمال إقامة        

التكنولوجية املتقدمة املرتبطة عادة بالسالسل العاملية للقيمـة فحـسب، وإمنـا يف خمتلـف             
فيها قطاعات الصناعات األساسية والزراعة والسلع األساسـية والبنيـة            مبا القطاعات أيضاً، 

. درات البلدان الناميـة   الفصل األول أثر السالسل العاملية للقيمة على صا       يف  وحيلل  . التحتية
الـصغرية  املؤسـسات   وحتلل يف الفصل الثاين التحديات والفرص القائمة أمـام مـشاركة            

لفـة السـتخدام    تط الضوء يف الفصل الثالث على منـاذج خم        ويسلَّ. واملتوسطة احلجم احمللية  
م على الشراكات بني القطاعني العام واخلاص لتحسني قدرة املشاريع الصغرية واملتوسطة احلج

بحث يف الفصل الرابع اإلمكانـات الـيت تنطـوي عليهـا            وُت. املشاركة يف تلك السالسل   
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 حتـسني الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال التغلب على املصاعب القائمـة يف              
ويسلط . مشاركة املرأة وسياسات املسؤولية االجتماعية للشركات يف السالسل العاملية للقيمة  

فصل اخلامس على اآلثار املترتبة على صعيد السياسات وعلى القضايا اليت ميكـن     الضوء يف ال  
  .للمشاركني يف اجتماع اخلرباء إخضاعها للمزيد من البحث واالستقصاء

  على التجارةوأثرها بنية السالسل العاملية للقيمة   -أوالً  
ياً اليت يتم القيام هبـا  تشمل السالسل العاملية للقيمة مجيع املهام واألنشطة املشتتة دول    -٥

. التصور إىل املستعمل النهائي   من مرحلة   خدمة    أو العمال لنقل منتج    أو من جانب الشركات  
قات القائمة أمام اندماج البلدان يف االقتصاد       والسالسل العاملية للقيمة أداة مفيدة لتقييم املعوّ      

وقد برز حتليل   . ات العامة بالسياس  أم الدويل، سواء أكانت هذه املعوقات ذات صلة بالسوق       
م الشركات يف عدد من الصناعات تدرجيياً بعملية        االسالسل العاملية للقيمة كمادة هامة مع قي      

. لسالسل إنتاجها إىل مهام وأنشطة غري ظاهرة ميكن تأديتها يف أماكن منفصلة           " تقطيع دقيق "
وهكـذا يـتم    . آلالتومن األمثلة النموذجية على ذلك صناعة اإللكترونيات والسيارات وا        

بصورة تقليدية حتليل األنشطة على طول السالسل العاملية للقيمة بوصـفها تـشمل وضـع           
 التصور، والتصميم، واإلنتاج، والتسويق، والتوزيع، والبيع بالتجزئة، والبحـث والتطـوير،          

 وتقاس مشاركة أي بلد يف الـسالسل العامليـة        . يف ذلك إدارة النفايات وإعادة تدويرها      مبا
إضافة قيمة إىل اخلطوات السابقة يف    ومدى  للقيمة مبدى القيام مبثل هذه األنشطة يف اقتصاده،         

  .السلسلة، وتصدير قيمة مضافة إىل اخلطوات الالحقة
وتبني األعمال اليت قام هبا األونكتاد مؤخراً بـشأن الـسالسل العامليـة للقيمـة                 -٦

 اخلاصة هبذه السالسل واملتعلقـة بالتجـارة        من قاعدة بياناته اجلديدة   املستمدة  واملعلومات  
واالستثمار املنطويني على قيمة مضافة، أن السالسل العاملية للقيمة تشمل األنشطة االقتصادية            

يف ذلك الـصناعات      مبا يف ذلك القطاع األويل، ومجيع الصناعات،       مبا  القطاعات، فيف خمتل 
نتجت يف  ىت أقل البلدان منواً جتهز قيمة مضافة أُ       وح. األساسية املهيمنة غالباً يف البلدان النامية     

وهذه القيمة املضافة األجنبية ميكن أن تنتجهـا أنـشطة          . دخلها يف صادراهتا  بلدان ثالثة وتُ  
صناعات أخـرى تـشمل       أو )كاألقمشة الالزمة إلنتاج املالبس مثالً    (عارضة يف السلسلة    

نتجـت يف  من املالبس قيمة مضافة أُفعلى سبيل املثال، تستخدم صادرات ليسوتو   . اخلدمات
، )منـسوجات (مالوي وبوتـسوانا      ويف )حياكة(اهلند    ويف )أقمشة(مقاطعة تايوان الصينية    

وقد تكـون  . فضالً عن قيمة مضافة أنتجها قطاع البيع باجلملة يف عدد من البلدان األوروبية       
 يف املائة حىت يف     ٤٠تزيد على   والقيمة املضافة األجنبية يف صادرات البلدان النامية كبرية جداً          

يؤكد أن أقل البلدان منواً تشارك، هي األخـرى،           ما )١الشكل  (بعض من أقل البلدان منواً      
  . متزايدة يف السالسل العاملية للقيمةمشاركة
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ويبني نطاق السالسل العاملية للقيمة، الذي يشمل مجيـع الـصناعات واألنـشطة               -٧
ت الفاعلة يف السلسلة، الكيفية اليت ميكن هبـا للمـشاركة يف            االقتصادية والترابط بني اجلها   

 السالسل أن توفر للشركات احمللية يف البلدان النامية فرصاً لالرتبـاط باجلانـب األمـامي              
على أن زيادة املـشاركة يف      . اخللفي من املهام واألنشطة العارضة يف السالسل املذكورة        أو

يف ذلك    مبا ائية منها يتطلبان تنمية القدرات اإلنتاجية،     هذه السالسل وجين أقصى الفوائد اإلمن     
ومثة دور ميكن أن يقوم به القطاع       . البنية التحتية والتكنولوجية، واملهارات، والدراية العملية     

، بالتعاون مع الشركات العاملة يف القطاع اخلاص، يف تسهيل تنمية هـذه القـدرات               العام
التغلب على إخفاقات السوق الـيت        ويف ل العاملية للقيمة  اإلنتاجية بغية املشاركة يف السالس    

  .تبطئ هذه التنمية
    ١الشكل 

  ٢٠١٠القيمة املضافة األجنبية يف صادرات خنبة من أقل البلدان منواً، 
  )بالنسبة املئوية(

0 10 20 30 40 50

  
  ).تصدر قريباً(األونكتاد، قاعدة بيانات ايوورا اخلاصة بالسالسل العاملية للقيمة   :ملصدرا

تعزيز القدرة على التوريد ومشاركة املشاريع الـصغرية واملتوسـطة            -ياًثان  
  احلجم يف السالسل العاملية للقيمة 

تعد املعوقات املتعلقة بالقدرة على التوريد واحدة من أهم املشكالت املستمرة الـيت               -٨
توسطة احلجم  إهنا تعطّل مشاركة الشركات احمللية واملشاريع الصغرية وامل         إذ تواجهها التنمية، 

  ليسوتو
  جيبويت
  السنغال
  كمبوديا
  مالوي
  أوغندا

  مدغشقر
  نيبال
  رواندا
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وتكون الشركات احمللية غري قادرة يف كثري من األحيـان علـى            . يف السالسل العاملية للقيمة   
 االستجابة للطلب احملتمل، سواء جاء هذا الطلب من أحد املشترين الدوليني يف السوق احمللية             

ات اإلدارة،  ويعد نقص املوارد املالية ومهارات إنشاء املشاريع ومهار       . من السوق األجنبية   أم
والكفاءات، والعاملني املدربني، وكذلك احلواجز املتعلقة بالتسويق واملنتجـات واألسـعار           

خيص األسعار، وصعوبات تلبية املعايري واملتطلبات اخلاصـة          فيما االفتقار إىل قدرة تنافسية   (
ىل مبـا يف ذلـك الوصـول إ      (واحلواجز املتعلقة بالتوزيع والشؤون اللوجـستية       ) باملنتجات

أمثلة على خمتلف املعوقات اليت تواجهها الشركات على        ) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
   .)١(صعيد القدرة

وقد ركزت الدراسات املقارنة اليت أجريت يف املاضي بـشأن القـدرة التنافـسية                -٩
علـى جمموعـات      أو للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم االنتباه إما على شركات فردية        

أنه أصبح ُيسلَّم اليوم بأن عالقات سالسل القيمة تؤدي دوراً حامساً وأن القدرة         إال ت،شركا
جمموعة مفردة من الشركات وإمنا تعين السلـسلة          أو تعين فقط شركة مفردة     ال املنافسةعلى  
السالسل العاملية للقيمة، تقود الشركات الكربى بصورة متزايـدة شـركاءها             ويف .برمتها

وتنشأ هيمنة هذه الشركات من متتعها بقدرات       . ليني يف أعلى السلسلة وأسفلها    التجاريني احمل 
تنسيق عملية    أو حمددة، وعلى األخص القدرة على االبتكار، من أجل إنشاء عالمات جتارية          

 وهي الشركات اليت تتوىل منوذجياً      -عرب الوطنية   فالشركات  . بأكملهاأو التوزيع   /اإلنتاج و 
 باستمرار من املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم املورِّدة حتسني كلفـة    لبطت - زمام القيادة 

ولذا، فإن فهم خصائص الـسالسل العامليـة        . عمليات اإلنتاج ونوعيتها وطاقتها وتكييفها    
للقيمة ومتطلباهتا عنصر حاسم يف حتديد التحديات والفرص القائمة أمام املشاريع الـصغرية             

  . يف تلك السالسل واالرتقاء هبذه املشاركةواملتوسطة احلجم للمشاركة 
راً إلنـشاء   سوكانت احلكومات املضيفة، يف املاضي، تعتمد على سياسات أكثر ق           -١٠

بل وضـع     ال روابط، مثل متطلبات احملتوى احمللي، وفرض قيود على عدد املديرين املغتربني،          
آلن إىل العمل مـع القطـاع       ل هذا النهج ا   وقد حتوَّ . أحكام إلزامية بشأن نقل التكنولوجيا    

اخلاص حيث تتمثل السياسات احلكومية يف إزالة العقبات أمام قيام تفاعل أكرب بني الشركات 
من جانب كـل مـن املـشترين        " فجوة املعلومات "وتشمل هذه العقبات    . األجنبية واحمللية 

ـ  التابعـة بني متطلبات الشركات" فجوة القدرة" و،واملوردين بشأن فرص الربط  شركات  لل
  .األجنبية وقدرة الشركات احمللية على اإلمداد

يزال العديد من البلدان ذات املستويات املختلفة مـن التنميـة             ال ويف الوقت احلايل،    -١١
االقتصادية يلجأ إىل متطلبات احملتوى احمللي، على الرغم من تقييد هذه املتطلبات مبوجب قانون              

تؤيت النتـائج     ال  من الدراسات أن متطلبات احملتوى احمللي       الكثري وبّين. منظمة التجارة العاملية  
__________ 

تماع اخلرباء املعين بتعزيز القدرة اإلنتاجية لشركات البلدان النامية عن طريـق     ، اج )٢٠٠٥(انظر األونكتاد    )١(
 ).TD/B/COM.3/EM.26/3( ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٧-٥التدويل، 
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ميكـن    وال .ترتبط بسياسات اقتصادية سليمة وبتحليل قائم على التجربة العملية          مل املتوقعة إذا 
ملتطلبات احملتوى احمللي أن تسّهل تنمية القدرة على التوريـد وأن تعـزز املـشاريع الـصغرية         

وهذه . مبوجب شروط معينة    إال درة على التنافس يف السوق العاملية     واملتوسطة احلجم احمللية القا   
جيوز أن يكون معدل      ال وباإلمجال،. الشروط هي شروط خاصة بالبلد والقطاع والتكنولوجيا      

  ).١اإلطار  انظر(، ويلزم أن ُيقرن بربامج تعلُّم إىل حّد اإلفراطاحملتوى احمللي تقييدياً 
   ١اإلطار 

حالة قطـاع    :نبية لالستثمار األجنيب املباشر يف تنمية البنية التحتية احمللية        تعزيز اآلثار اجلا  
  البناء يف زامبيا

للنحاس يف العامل، على متوسط معدل      املنتجة  حافظت زامبيا، وهي من أكرب البلدان         
 وشهد البلد طفرة  .  يف املائة خالل العقد املاضي     ٦سنوي لنمو الناتج احمللي اإلمجايل بلغ حنو        

وهي طفرة  يف االستثمارات العامة واخلاصة يف البنية التحتية يف قطاعي إنشاء الطرق والبناء،             
ويعد قطاع إنـشاء البنيـة      . أساساً إىل متطلبات قطاعها التعديين اآلخذ يف االزدهار       تعزى  

ن  يف املائة م   ١٠إنه يساهم يف حنو       إذ التحتية الصناعة اليت تتصف بأكرب معدل منو يف زامبيا،        
احلقيقية، وهو جيذب االستثمار األجنيب املباشر من بلدان مثـل          بالقيمة  الناتج احمللي اإلمجايل    

  .الصني وماليزيا وجنوب أفريقيا
ولكن، يف الوقت الذي تتنافس فيه شركات مقاوالت البناء عرب الوطنية الكبرية هذه               

ء الطـرق الـسريعة     الواحدة مع األخرى على الفوز بعروض حكومية واسعة النطاق لبنـا          
 خـشية مـن   مثةعات الصناعية ومراكز التسويق واملالعب الرياضية اجلديدة يف زامبيا،     واجملّم

هتميش مقاويل البناء التابعني للمشاريع البالغة الصغر احمللية واملشاريع الـصغرية واملتوسـطة             
ملـشاريع الـصغرية   اأن مقـاويل  يقدر أحد اخلرباء الزامبيني،   كما،والواقع. احلجم يف البلد  

 يف املائة من العـدد الكلـي للـشركات يف           ٩٠أكثر من   ميثلون  واملتوسطة احلجم يف البلد     
كان الكثريون    وملا .يف املائة من حيث قيمة العقود فيه       ١٠ميثلون سوى     ال ولكنهمالقطاع،  

منهم يواجهون جمموعة من املعوقات يف جمال حتـسني قـدراهتم التكنولوجيـة واإلداريـة               
يواصلون االعتماد على أساليب بناء جتاوزها الزمن، فقد اضطروا ملمارسة أنشطة ذات قيمة             و

، وكانوا غري قادرين علـى الـتعلُّم        على نطاق ضيق  مضافة منخفضة، مثل بناء دور السكن       
والتطور من خالل الدخول يف ترتيبات تعاقد من الباطن مرحبة مع الشركات عرب الوطنية اليت               

  .قطاع البناء يف البلد وعطاءاتهسد من فرص تنال حصة األ
وقامت حكومة زمبيا مؤخراً، رغبة منها يف تعزيز القدرة اإلنتاجية ملقاوليها احملليني،              

بوضع جمموعة من حصص احملتوى احمللي للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم الزامبية، مـع             
يف العطاءات العامـة مبوجـب      توفري معاملة تفضيلية وحد أدىن معّين من حصص املشاركة          

 ٣٦ التشريعي رقم ك اخلاص بالتمكني االقتصادي للمواطن والص٢٠٠٦  لعام٩القانون رقم   
غري أن التجربة تدل على أن قواعد احملتوى احمللي يف حد .  بشأن الشراء التفضيلي  ٢٠١١ لعام

باشر من حيـث الـتعلُّم      تكون كافية لتعزيز اآلثار اجلانبية لالستثمار األجنيب امل         ال ذاهتا قد 
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يتم إدراج تلك القواعد يف صلب استراتيجية تنمية صناعية مستهدفة           مل  ما والروابط اخللفية، 
وإذا استخدمت يف قطاع يتمتع باحلماية مع عدم وجود ضـغوط تنافـسية قويـة               . أوسع

سـطة  لالستثمار يف جمال االرتقاء بالقدرات، فإهنا قد تؤدي إىل إجياد مشاريع صـغرية ومتو            
 تكنولوجيـات جتاوزهـا الـزمن       أو احلجم غري ناجعة تثقل كاهل االقتصاد بتكاليف عالية       

  .مهارات زائدة عن احلد، فيكون ضررها يف هناية املطاف أكثر من نفعها أو
أطلقت حديثاً  ) ٢٠١٧-٢٠١٣(ويف إطار مبادرة لألمم املتحدة لفترة أربع سنوات           

التحتية الزامبية وقدرهتا على املنافسة، يعمل األونكتاد مع        لتعزيز استدامة صناعة إنشاء البنية      
مؤسسات زامبية حملية، مثل الوكالة الزامبية للتنمية، الستكمال قواعد احملتوى احمللي يف البلد             
بربنامج روابط جتارية مستهدف لتمكني مقاويل املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم الزامبيـة            

. ناء من خالل اآلثار اجلانبية لالستثمار األجـنيب املباشـر         من اكتساب أحدث مهارات الب    
بـني شـركات    والـشراكات   وحجر الزاوية يف هذا الربنامج هو تعزيز املشاريع املشتركة          

يئة اهلمقاوالت البناء عرب الوطنية ومنشئي املشاريع العقارية التابعني للقطاع العام الزاميب، مثل             
ميكن فيها للمـشاريع الـصغرية     اليت  ة للمعاشات التقاعدية،    ، واهليئة الوطني   لإلسكان الوطنية

ويتعني علـى املـشاريع     . واملتوسطة احلجم احمللية أن تشارك كمشاريع متعاقدة من الباطن        
 .الصغرية واملتوسطة احلجم اليت ترغب يف املشاركة يف الربنامج أن تتقيد مبتطلبات أداء صارمة  

  .األونكتادمن  من الوكالة الزامبية للتنمية واملقابل، ستتلقى دعماً مستهدفاً ويف
  

  ).يصدر قريباً(األونكتاد، إنشاء روابط جتارية يف صناعة البناء اخلضراء يف زامبيا   :املصدر

ويهدف الكثري من البلدان النامية إىل تطوير سالسل القيمة الزراعية لزيادة األمـن                -١٢
 القطاع اخلاص يف إدارة سلسلة اإلمداد وجتهيـز         بإشراكهذه البلدان   الغذائي والتغذية وتقوم    

األغذية اليت تنطوي على قيمة مضافة من أجل أسواق املستهلكني يف شراكة مع احلكومـة               
ففي نيجرييا مثالً، بدأت احلكومة تعامل الزراعة بوصفها نـشاطاً          . احمللية واحلكومة الوطنية  

تحويلية يف إطار سالسـل قيمـة تبـدأ         يشمل إنتاج األغذية وختزينها وجتهيزها والصناعة ال      
وجيري تعزيز كال االستثمارات احمللية واألجنبية مع التركيـز         . باملزرعة وتنتهي مبائدة الطعام   

ومن مث، فإن تسخري الدراية العمليـة  . على سالسل القيمة اليت تتمتع فيها نيجرييا مبيزة نسبية      
 أن حيسن النواتج التجارية واإلمنائية      للقطاع اخلاص وموارده من خالل إقامة الشراكات ميكن       

  . على السواء

األنواع املختلفة للشراكات بني القطاعني العام واخلاص ودورهـا يف            -ثالثاً  
  إدماج املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف السالسل العاملية للقيمة

متزايداً من   أعاله، شهدت السنوات األخرية اهتماما       ٣كما أشري إىل ذلك يف الفقرة         -١٣
جانب البلدان النامية مبفهوم أوسع للتعاون بني القطاعني العام واخلاص، مثلما جتلى يف البيان              
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املنتدى الرفيع املـستوى    (املشترك بشأن توسيع وتعزيز التعاون بني القطاعني العام واخلاص          
 خمتلفة قدمتها   مبادرات  ويف )، بوزان، مجهورية كوريا   ٢٠١١  لعام الرابع بشأن فعالية املعونة   

 إقامـة  وميكن .)٢(حبوث أجرهتا جامعات شهرية     ويف جهات ماحنة ثنائية ومتعددة األطراف،    
 ،القيمـة  سالسل وأنشطة القطاعات من واسعة طائفة يف واخلاص العام القطاعني بني شراكات

 نظماتوامل املاحنة الوكاالت مثل الشركاء، من معقدة تالفاتائ أحياناً الشراكات هذه تضم قدو
  .احلكومية غري

    ٢الشكل 
ترتيبات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لتعزيز مشاركة املشاريع الصغرية واملتوسطة           

  احلجم يف السالسل العاملية للقيمة 

  
  .Kindornay and Higgins (2012)  :املصدر

توسطة احلجم  وكمثال على ذلك، جاء مشروع تعزيز قدرات املشاريع الصغرية وامل           -١٤
يف إقليم سيشورا يف بريو نتيجة حلوار وتنسيق بني معهد إدارة املشاريع يف بريو واألونكتـاد                

 Miski Mayo واحلكومة اإلقليمية، وشـركة      ،وبلدية سيشورا اإلقليمية وغرفة جتارة سيشورا     
رب الوطنيـة  الربازيلية ع Vale Rio Doceللتعدين املسامهة، وهذه الشركة األخرية تابعة لشركة      

، يف إطار سياستها املتعلقة مبسؤوليتها االجتماعية، على   Valeوتعمل شركة   ). ٢انظر اإلطار   (
تنفيذ برنامج إينوفا اهلادف إىل تطوير مصادر توفري احملتوى احمللي والقدرات لدى املنظمـات              

  . حتالفات لتعزيز التنمية املستدامةوتقيم احمللية، 

__________ 

 Harvard Kennedy School Corporate Social Responsibility Initiative and Business Actionانظر مثالً  )٢(

for Africa (2011). 

 )عمصّن/تاجر جتزئة(مشتر دويل

 )صناعة/شركة/مجاعة (يف بلد ناممورد 

 صادرات
  تدخل إمنائي  )بضائع وخدمات(

  تدامةاالس/لدعم النمو

مبا يف ذلك (مانح 
املؤسسات املالية الدولية 

  )واملؤسسات العامة
  

  منفّذةجهات فاعلة 
منظمات غري /دولية/حملية(

 )هيئات حكومية/حكومية

$$$  
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    ٢اإلطار 
 -بني القطاعني العام واخلاص لتعزيز السالسل العاملية املستدامة للقيمـة           إقامة شراكات   

  حالة استثمار يف قطاع التعدين يف بريو

يف مـشروع   استثماراً  للتعدين املسامهة    Miski Mayoشركة  أجرت  ،  ٢٠١٠  عام يف  
 يشتمل على اسـتغالل مكـامن   - مشروع بايوفار -فلزات غري حديدية للتنقيب عن   كبري  

ـ           فوسفات بوصفها املُ  ال زات دخل الرئيسي يف إنتاج خمتلف أنواع األمسـدة وجتهيـز املركَّ
، وقد بلغ اآلن مرحلة االستغالل      مبحافظة بيورا سيشورا  إقليم  ويقع املشروع يف    . وتصديرها

  .  البنية التحتية للتعدينإقامةبعد أن قضى أربع سنوات يف 
 هلا مثيل يف االقتصاد احمللـي، أدت إىل         يسبق  مل وولدت مرحلة التشييد هذه دينامية      

وتعزيز منو املشاريع احمللية وإنشاء مشاريع جديدة وجذب منشئي املشاريع          فرص العمل   زيادة  
 عامالً ولكن ٧٥٠ل مشروع التعدين حالياً حنو ويشغِّ. ورجال األعمال من املنطقة وخارجها    

 ٤ ٠٠٠عدداً يـصل إىل      ٢٠٠٩-٢٠٠٨ كانت تشغل وقت الذروة يف الفترة        Valeشركة  
أنه يقدر أن هذه األعمال املباشرة اليت نـشطت           إال .عامل يف بناء املرافق األساسية للتعدين     

الطلب احمللي قد خلقت أيـضاً وظـائف إضـافية غـري مباشـرة يف قطـاع املـشاريع                   
واملتوسطة احلجم الساعي إىل توفري سلع وخدمات ذات جودة أعلى لتلبيـة هـذا               الصغرية
  .  املتزايدالطلب

 مليون دوالر،   ١ ٢٩٥وتفيد غرفة جتارة بيورا بأن املنطقة تلقت استثماراً يزيد على             
 وهي الوكالة   - Proinversion يف املائة من هذه التدفقات ترتبط بامتيازات منحتها          ٢٠وبأن  

، هناك مستثمرون   Valeشركة  وعالوة على   .  يف مشروع بايوفار   -الوطنية لترويج االستثمار    
 ).Cementos Pacasmayo S.A.A(آخرون من بينهم شركة الفوسـفات للمحـيط اهلـادئ    

  ).كندا (Americas Petrogasوشركة ) بريو (.Juan Paulo Quay S.A.Cوشركة 
ويرتبط هبذا االستثمار صندوق اجتماعي أُنشئ لتمويل برامج اجتماعية من أجـل              

 للتنمية البشرية، تـوفري خـدمات أساسـية         تنفيذ مشاريع التنمية املستدامة، وكأولوية أوىل     
للمساعدة على احلد من مستويات سوء تغذية األطفال وزيادة جـودة التعلـيم وخـدمات     

واألولوية الثانية هي تنفيذ املشاريع اإلنتاجية كالتـشييد        . الصحة واملرافق الصحية األساسية   
 وتعزيز البنية التحتية الزراعية     والصيانة وإصالح الطرق الريفية وإتاحة إمكانية الوصول إليها،       

. والبنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية وتطوير سالسل القيمة، بني أمـور أخـرى        
ونتيجة ذلك، تتوفر فرص جتارية وفرص عمل للمقاولني وللمشاريع الـصغرية واملتوسـطة             

رهتم التنافـسية    كفاءاهتم وقـد   واطور  ما احلجم لالخنراط يف سلسلة قيمة شركة التعدين إذا       
ويعتزم املشروع تعزيز قدرات املشاريع الصغرية واملتوسـطة احلجـم يف إقلـيم              . التجارية
، كنتائج  يوجد أن   - بتمويل من الوكالة الكندية للتنمية الدولية والشركة الرائدة          - سيشورا
ع  الدخل يف بناء سلسلة القيمة يف مـشرو        وأن يزيد ، فرص عمل حملية     ٢٠١٧  عام هنائية يف 
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بايوفار للتنقيب عن الفوسفات من خالل تعزيز الوحدات التجارية احمللية والعمل على إطالق             
مبادرات جتارية جديدة وتعزيز قدرات املوظفني احملليني من أجل التشجيع على إنشاء مشاريع             

  . طالئعية جديدة وتعزيز األعمال التجارية القائمة يف سلسلة القيمة

  .IPAE (2013), Proyecto de fortalecimiento de proveedores locales y PYMES de Sechura: املصدر

وتبني حالة بريو أن الشراكات بني القطاعني العام واخلاص هي حقائق معقدة تتميز               -١٥
واليات حكوميـة، يف    يف إطار     ما فقد تعمل الشراكات يف قطاع    . غالباً بقوى دفع متعددة   

بـربامج    أو ر ميكن أن تتصل باملسؤولية االجتماعية للشركات      نشطة يف قطاع آخ   األحني أن   
وتصنف البحوث احلديثة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص تبعـاً          . متوهلا اجلهات املاحنة  

). Kindornay and Higgins, 2012(للطرف الـذي أنـشأ يف البدايـة هـذه الـشراكات      
توجد حاجة إىل   عندما  السياسة العامة،   الفئات التحليلية هامة بوجه خاص من منظور         وهذه

 ،حتديد أهداف هذه األنواع من الشراكات واملستفيدين منها وأصـحاب املـصلحة فيهـا             
  .هناية املطاف، أنواع احلوافز الواجب اعتمادها حلفز هؤالء ويف

  القطاع العاميقودها شراكات     
ـ         طلَُي  -١٦ ن جانـب مؤسـسات     ق الكثري من الشراكات بني القطاعني العام واخلاص م

وهذه الشراكات معقدة يف كثري من األحيان وتشتمل على مشاركة من جانب     . القطاع العام 
حكومات بلدان نامية وجهات فاعلة من القطاع اخلاص يف البلدان املتقدمة والبلدان الناميـة              
على السواء، ومؤسسات حبوث، ورابطات للقطاع اخلاص، وحتكمها غالباً هياكل متعـددة            

 فمعهد إميربابا مثالً، الـذي يعـد أهـم معهـد          . اب املصلحة مثل اللجان التوجيهية    أصح
للبحوث الزراعية يف الربازيل، ميثل حالة مثرية لالهتمام ملؤسسة عامـة تقـوم بـصورة        عام

 بإنشاء شراكات بني القطاعني العام واخلاص يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية على             استباقية
 إميربابا أيضاً شراكات مع الشركات عرب الوطنية للقيام بأعمال حبث وتطـوير             موتقي. السواء

 للمشاريع الصغرية واملتوسـطة احلجـم       تتاح بعدها (مشتركة بشأن التكنولوجيات اجلديدة     
، واحلصول على تكنولوجيات زراعية ذات تـراخيص        )احمللية الستخدامها على نطاق أوسع    

إلدماجها يف عروضها اخلاصـة باملنتجـات،        Monsanto و BASFمثل  حصرية من شركات    
  ).٢٠٠٩األونكتاد، ( اخلاصة يف اخلارج اوتصديق وتسويق ترخيص تكنولوجياهت

  شراكات تقودها اجلهات املاحنة    
تعترب الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، منوذجياً، نتيجة مبادرات ثنائية جلهـات              -١٧

 ويكون للجهات املاحنة، يف معظم احلاالت، برنـامج       . ا الغرض ترمي حتديداً إىل هذ   ثنائية  ماحنة  
صندوق حمدد، يوفر بصورة أساسية متويالً مشتركاً وتقامساً للمخاطر خبـصوص مبـادرات              أو

القطاع اخلاص اليت يعترب أهنا تنطوي على مستوى عال من املخاطر التجارية ولكنها حيتمل أن               
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وبرنـامج   )٣(يف أملانيا  Developpp ومن األمثلة على ذلك      .تفضي إىل نواتج إمنائية إجيابية هامة     
 وبرنـامج الـشراكة الفنلنديـة يف    ،)٤(الشراكات التجارية للوكالة الدامنركية للتنمية الدوليـة  

أنه   إال .)٦( ومعونة الواليات املتحدة للربنامج العاملي للتحالف من أجل التنمية الدولية          ،)٥(فنلندا
  .ري من هذه املبادرات مقيدة مبشاركة الشركات احمللية للبلد املانحجيدر باملالحظة أن الكث

  شراكات تقودها الشركات    
 الشركات عرب الوطنية هي نفسها، بصورة اسـتباقية، يف          عيف بعض احلاالت، تشر     -١٨

تنفـذ    أو إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص، حبيث تقلل من تكاليف الشراء احمللية           
فعلى سبيل املثال، أصبحت شركة شيفرون أول شركة نفطية         . ر قدرة املوردين  برامج لتطوي 

 مع كازاخستان لتطوير حقل     - Tengizchevroil (TCO) -غربية تدخل يف مشروع مشترك      
وتسعى حكومة كازاخستان إىل االعتماد على قاعدة مواردها        . تنجيز النفطي يف منطقة أتريو    

 وتعترب تطوير األعمال التجارية الصغرية مبثابـة اسـتراتيجية          الطبيعية الغنية لتنويع االقتصاد   
املشاريع الـصغرية    TCOوحيدد فريق تطوير األعمال التجارية الصغري التابع ملشروع         . رئيسية

، TCOواملتوسطة احلجم احمللية اليت لديها إمكانات لتوريد املنتجات واخلدمات إىل مـشروع     
يدها بالدعم املايل وتعزيز قدرة الصناعة التحويلية احملليـة         عطي تلك املشاريع األولوية لتزو    يو

باطراد من سـنة إىل      TCOوقد ازدادت املشتريات احمللية ملشروع      .  إحداث قيمة مضافة   على
 لفائـدة  ٢٠١٠  عام يف املائة من اإلنفاق اإلمجايل على هذه املشتريات يف         ٦٨أخرى، وكان   

  .)٧(الشركات احمللية يف كازاخستان

  كات تقودها املنظمات غري احلكوميةشرا    
شراكات بني القطـاعني    بإطالق  ميكن أيضاً أن تقوم جهات غري حكومية، يف البداية،            -١٩

إىل إقامة  بصورة استباقية   تسعى هذه اجلهات      إذ ،العام واخلاص لتعزيز القيمة املضافة احمللية والتنمية      
العام بشأن القيام بعمليات تدخل لصاحل      شراكة مع الشركات عرب الوطنية ومؤسسات من القطاع         

شـركة  مبقاربة   ٢٠٠٩  عام يتس يف بداية  غالتنمية، فعلى سبيل املثال، قامت مؤسسة بيل وميلندا         
وجود فائدة جتارية واضحة من تطوير اإلمدادات       وعرضت عليها تقييماً للسوق يبني      كوكاكوال  

 دخـل   ، أشهر ١٠وبعد مفاوضات استغرقت    . ندايف كينيا وأوغ  والغراناديال  احمللية لفاكهيت املاجنا    
 وتقـوم املؤسـسة بتمويـل     . الطرفان يف شراكة ملدة أربع سنوات من أجل تطـوير الـسوق           

__________ 

 .http://www.developpp.de/en/index.html (accessed 6 February 2013)لى املوقع متاح ع )٣(
 .http://um.dk/en/danida-en/activities/business/partnerships/ (accessed 6 February 2013)متاح على املوقع  ) ٤(
 .http://www.finnpartnership.fi/www/en/index.php (accessed 6 February 2013)متاح على املوقع  )٥(
 .http://idea.usaid.gov/gp/about-gda-model (accessed 6 February 2013)متاح على املوقع  )٦(
ــع   )٧( ــى املوق ــاح عل  http://www.tengizchevroil.com/en/responsibility/kazakhstani_content.aspمت

(accessed 6 February 2013). 
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Techno Serve           وهي منظمة غري حكومية، لتنظيم املزارعني وتزويدهم خبدمات اإلرشاد الزراعي ،
ئة من التكلفة اإلمجاليـة      يف املا  ٥٠وتتحمل شركة كوكاكوال    . وتسهيل حصوهلم على التمويل   

 سـريع التحـضري     ا، أصبح شراب املاجن   ٢٠١٠ عام  ويف .للمشروع وتوفر سوقاً للفاكهة املنتجة    
يتم احلصول عليها حمليـاً ألجـل الـصادرات      " بوريه"يستخدم  الذي تنتجه الشركة أول عصري      

وأتـاح  . ا املشروعوالسوق الكينية من شركة جتهيز استطاعت حتسني مرافقها اإلنتاجية نتيجة هلذ      
 ٥٠ ٠٠٠املشروع تدريب املئات من عمال اإلرشاد الزراعي احلكوميني واستفاد منه أكثر مـن              

  .)٨(من صغار املزارعني
وتربز بعض مناذج الشراكات بني القطاعني العام واخلاص القابلة للتعميم بوصـفها              -٢٠

 للجهات الفاعلة الـيت     ممارسات جيدة لقطاعات حمددة، بصرف النظر عن االئتالف األصلي        
ولدى املشاريع  . أنشأهتا، وهذه عالمة مشجعة على النضج الذي بلغه النشاط يف هذا املضمار           

لـدى    كما تستطيع الوصول إىل السالسل العاملية للقيمة،       ال الصغرية واملتوسطة احلجم اليت   
صة لالستفادة من    الفر الزراعينييستوفون اشتراطات كبار املشترين       ال لصغار املزارعني الذي  

االستثمار املشترك بني القطاعني العام واخلاص يف جماالت التدريب وتطوير البنيـة التحتيـة              
وإن الربامج اخلاصة بتعزيز القـدرة      . وإحداث تغيريات يف سياسات الشراء لدى الشركات      

آلخرين على التوريد جتعل من األسهل على صغار املزارعني أن ُتجّمع منتجاهتم مع املنتجني ا             
على مؤسسات األعمال الـصغرية     األسهل  جتعل من     كما وأن تشترى من قبل مشترين كبار     

  .أن تنافس للفوز بعقود سلسلة التوريد وأن تفوز هبذه العقود
وكمثال على ذلك، حدد تقرير أصدره مؤخراً املرفق األفريقي لألسـواق الـشاملة       -٢١

منوذج "أمساه    ما )٢٠١٢امج األمم املتحدة اإلمنائي،     برن(التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي      
بوصفه أفضل هنج عملي لتسهيل اندماج املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم          " التكامل اخللفي 

وُينظَر إىل التكامل اخللفي، على نطاق واسع،       . يف السالسل العاملية للقيمة يف القطاع الزراعي      
وتنبع جاذبية النموذج،   . ار املزارعني يف سلسلة القيمة    نه أحد أجنع الوسائل إلشراك صغ     أعلى  

يعـاجل معظـم    لكونه  " يعود بالفائدة على اجلميع   "أنه  إىل حد كبري، من ديناميته املتمثلة يف        
ن فيه االختناقات اليت تواجهها      يف الوقت الذي حيسّ    ،التحديات اليت يواجهها صغار املزارعني    

بل شركات عرب وطنية مثل     من قِ استخداماً واسعاً    النهج   وقد اسُتخدم هذا  . الصناعة الزراعية 
كوكاكوال، ونستله، وسامبيلري، ويونيليفر يف شراكة مع وكاالت تنميـة ومنظمـات غـري       

فتقوم شركة الصناعة الغذائية بتشغيل صـغار املـزارعني         . حكومية ومؤسسات دعم عامة   
. منها مـزارع رئيـسي    وتساعدهم على تشكيل جمموعات منتجني، على رأس كل جمموعة          

أدوار ومسؤوليات كل   وحتدد  . وتربم عقود بشأن سعر املنتج املراد توريده، وحجمه ونوعيته        
ـ         . شريك بوضوح   بـشأن   اًوتقدم شركة الصناعة الغذائية األرض، وسوقاً فوريـة، وائتمان

__________ 

)٨( OECD (2011), Project Nurture Case Study,متاح على املوقع    
http://www.oecd.org/aidfortrade/48367101.pdf (accessed 6 February 2013). 
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مات تقدم أيضاً معلو    ما وكثرياً. املدخالت، ودعماً تقنياً، وخدمات إرشاد زراعي للمنتجني      
ويقدم املنتجون األرض، واليـد     . عن السوق إىل املزارعني وترشدهم لتلبية متطلبات السوق       

العاملة، واملواد اخلام، وأحياناً معارف السكان األصليني، اليت قد تشكل عامالً حامساً يف جناح 
 احلكومات املشاركة يف املشروع، فإهنا تقدم السلع العامة وخـدمات           أما .املشروع بأكمله 

ويقدم الشركاء يف التنمية، أحياناً، صناديق ضمان لتسهيل        . اإلرشاد والبنية التحتية واحلوافز   
ويعمل .  وتتعاقد مع مقدمي خدمات لتقدمي الدعم التقين اإلضايف إىل صغار املزارعني           ،العملية

 النموذج على أفضل حنو عندما تواجه األطراف احمللية حتديات يف عملياهتا وتتطلع إىل حـل              
وتشمل حوافز احلكومات واجلهات املاحنة الدخل الذي       . جيعلها قادرة على املنافسة واإلنتاج    

  .يولده املزارعون والضريبة اليت يدفعها اجملهزون والتنمية االقتصادية الريفية
عمل بنجاح  الذي  ويشار إىل أن برنامج الروابط التجارية اخلاص باألونكتاد، مثالً،            -٢٢

آالف مزارعي الـشعري يف أوغنـدا وموزامبيـق         قد أفاد   داً من السنوات،    هبذا النموذج عد  
 ومهـا هيئتـا تـرويج    -بالتعاون مع اهليئة األوغندية لالستثمار ومركز ترويج االسـتثمار          

 . ومع الشركات احملليـة التابعـة لـشركة سـامبيلري    -االستثمار العامتان يف هذين البلدين      
هلوامش الصافية وفرص العمل للمـشاريع الـصغرية        أوغندا، سجل الربنامج تضاعف ا     ويف

يف موزامبيق، فقد ازداد الدخل السنوي للمزارعني املشاركني أكثر من            أما واملتوسطة احلجم، 
  ).ب٢٠١١األونكتاد، (الضعف نتيجة للشراكة 

وميكن للشراكات بني القطاعني العام واخلاص أن تعزز إدماج املـشاريع الـصغرية               -٢٣
وهـذا األمـر    . لبيئة التحتية جم يف السالسل العاملية للقيمة من خالل تطوير ا        واملتوسطة احل 

فهناك الكثري من البىن التحتية اليت      .  كل الوضوح يف قطاعي الزراعة والسلع األساسية       واضح
فعلى سبيل املثال، تضطر بعض الشركات الستخدام مولدات        .  على العمل التجاري   آثارهلا  

ميكن التعويل على إمدادات الكهرباء، ومن الصعب ختـزين           ال ذا كان باهظة الكلفة نسبياً إ   
إدارة عمليات اجلرد على حنو فعال إذا كانت مرافق التخزين غـري              أو منتجات قابلة للتلف  

يضاف إىل ذلك أن نقص الطرق، وعدم كفاية مرافق املـوانئ، وسـوء شـبكات               . مناسبة
شكالت اللوجستية فحسب، بل حتد أيضاً من       تزيد من امل    ال االتصاالت السلكية والالسلكية  

  .قدرة الشركات على متابعة أحوال الطلب يف األسواق البعيدة لصادرات السلع واخلدمات
وإذا كانت مشاركة القطاع اخلاص ميكن أن جتنب احلكومات تكبد نفقات رأمسالية              -٢٤

كبرية، فإهنا تضع أيضاً طلبات متزايدة على القدرة املؤسسية للحكومات لتنظـيم القطـاع              
يتعلق بالتزاماهتم التعاقدية، وإنشاء هيئـة فعالـة معنيـة            فيما ورصد أداء الشركاء اخلاصني   

ومن شأن وجود بيئة تنظيمية مناسبة وتعمـل        . عدم قيام سلوك احتكاري   باملنافسة لضمان   
املصادر الرئيسية  وأحد  . بصورة جيدة يف قطاع البنية التحتية تعبئة االستثمار احمللي واألجنيب         

يف يتمثل  للقدرة على املنافسة يف سالسل القيمة اخلاصة باملنتجات الزراعية والسلع األساسية            
، والتبـادل   )الري والطاقة (تية مادية ميسورة تشمل اإلنتاج ضمن املزرعة        الوصول إىل بنية حت   
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، ونقل املنتج من باب املزرعة إىل مرافـق         )االتصاالت السلكية والالسلكية  (التجاري الناجع   
وإن عدم وجود بنية حتتية مناسبة      ). النقل وختزين السوائب  (التجهيز ومنها إىل بائعي اجلملة      

 هائالً للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم وصغار املزارعني يف البلـدان        بطاًثميكن أن يغدو م   
عن االستثمار يف تدابري تعزز اإلنتاجية والقيمة املضافة إذا أصبح نقل           جيعلهم حيجمون   النامية  

إذا كانت خـسائر النقـل     أو،حيتمل  المنتجهم إىل األسواق الرئيسية باهظ الكلفة إىل حد  
  .الطرق والتخزينمرتفعة بسبب أحوال 

ومثة فرص عديدة لتوسيع دور مناذج الشراكات بني القطاعني العـام واخلـاص يف                -٢٥
ويتمثـل  ). ٢٠٠٨األونكتاد،  (عي وقطاع السلع األساسية     اتطوير البنية التحتية للقطاع الزر    

التحدي الدائم يف معرفة مىت وأين يفضي اقتراح إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص              
إىل قيمة مضافة ومعرفة أفضل طريقة لصوغ ترتيبات مالية ومؤسسية لتعاون من هذا القبيـل      

على سبيل املثال، فإن نظام تدبر املخاطر القائم على احلوافز يف           و). ٢٠٠٨وارنر وكاهان،   (
جمال اإلقراض الزراعي يف نيجرييا يدار بصورة مشتركة من قبل وزارة الزراعـة واملـصرف               

دف النظام إىل حتسني سلسلة القيمة الزراعية حبيث تثق املصارف ثقة أكرب يف             ويه. املركزي
ولتفـادي  . هذه االستثمارات فتتوفر هلا احلوافز التقنية واملالية اليت تشجعها على اإلقـراض           

األخطاء الباهظة الكلفة، ينبغي لواضعي السياسات أن يعتمدوا منذ البداية منظـوراً إمنائيـاً              
ية للقيمة لدى تقييم فرص االستثمار يف البنية التحتية املاديـة وغـري املاديـة               للسلسلة العامل 

أن تكون املشاريع مدفوعـة بالطلـب       يضمنوا  املشتركة بني القطاعني العام واخلاص، حبيث       
  .ومرتبطة حبرية الوصول إىل الشبكات العاملية لإلنتاج والتوزيع

  لجميع اجتماعياًجعل السالسل العاملية للقيمة شاملة ل  -رابعاً  
فعلى سبيل املثال، قد ينطوي هـذا       . ُيحدث اإلدماج يف السالسل العاملية للقيمة تغيرياً        -٢٦

ظم اإلنتاج اليت تعتمد على معارف السكان        ضمن سالسل القيمة الزراعية، على نقل نُ       ،اإلدماج
 الشركات الرائـدة    املعارف احمللية إىل عمليات تعتمد على املعارف التقنية إلحدى          أو األصليني

ظم التسويق غالباً من التفـاعالت      وتنتقل نُ . من أجل تلبية املعايري الدولية وأفضليات املستهلك      
وقد حيتاج  . اآلنية إىل عالقات أكثر تبعية وميكن التنبؤ هبا بشكل أكرب حتكمها ترتيبات تعاقدية            

، )واملستهلكني النهائيني (لباً  املزارعون، إلنتاج كميات أكرب تليب مواصفات املشترين األكثر تط        
إىل املزيد من األرض واالئتمان، فضالً عن املعارف والثقة والشبكات اليت ميكـن أن تـسهل                

وقد حيتاج املزارعون أيضاً، لتلبية املعايري العامليـة لـشهادات          . العالقات املتكاملة أفقياً ورأسياً   
كل مستقر وعلى املدى الطويل علـى       االعتماد، إىل احلصول على األرض واملياه واحلصول بش       

  .االئتمان لدفع تكاليف عمليات التفتيش والتكاليف غري املباشرة
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  القضايا اجلنسانية  -ألف  
إن التحوالت الوارد بياهنا أعاله، اليت ميكن أن توفر لصغار املزارعني مزايا هامة من                -٢٧

مـن الرجـل واملـرأة      خالل زيادة دخلهم الزراعي، ميكن أن تؤثر أيضاً على دور كـل             
فعلى سبيل املثال، إن األخذ بتكنولوجيا وممارسات زراعية جديدة قد تكون له            . وعالقاهتما

وقد وجدت بعض البلدان أن الزراعة القائمة علـى حفـظ           . آثار خمتلفة على الرجل واملرأة    
اء مـن   تعتق بعض النس  أن  اليت تنطوي على حد أدىن من احلراثة ميكن، من ناحية،             أو التربة،

ميلكـن    ال مهام مثل إزالة األعشاب الضارة، بينما تزيح فرص العمل املتاحة للنساء اللـوايت            
وتشمل أمثلة  . األرض واللوايت يعتمدن على األجور اليت يكسبنها بوصفهن عامالت يوميات         

أخرى حاالت يرتع فيها الرجال، مع حتسن الفرص السوقية للمحاصيل اخلاضعة لـسيطرة             
ويـضاف  .  على األرض مثالً   ن االستحواذ على أنشطة النساء، واحلد من حصوهل       النساء، إىل 

إىل ذلك أن ديناميات األسرة املعيشية قد تتأثر يف عملية إضفاء الصفة الرمسية على روابـط                
وميكـن  . فاملشاركة يف الزراعة التعاقدية مثالً قد تتطلب استخدام حساب مصريف         . السوق

وهذا . ات مصرفية باسم املزارع املسجل، وهو عادة اسم الرجل        لفرادى املزارعني فتح حساب   
التحول يف املمارسة األسرية قد حيد من حصول املرأة على الدخل من خالل جعل حـصوهلا           

  .عليه يتم بواسطة زوجها
واجلوانب املتعلقة بدور الرجل واملرأة يف سالسل القيمة الزراعية جوانب معقدة بوجه              -٢٨

زالت تعتمد على األسر املعيشية العاملـة    ما ار املالك املوجهة حنو السوق    خاص ألن زراعة صغ   
وإن خطر هتميش النساء املنخرطات يف هذا القطاع قد         . يف الزراعة وعلى اليد العاملة يف األسرة      

 ولعل خري هذه التدابري هي تلك اليت تتخذ منـذ البدايـة             ،يتطلب تدابري سياساتية تصحيحية   
غامبيا مؤخراً    يف "إطار التشخيص املتكامل  "وقد وفر   . ع شركاء من الشركات   بالتعاون الوثيق م  

لصناعة صادرات مـصائد    اجلارية  فالتنمية  . كحتليالً للبعد اجلنساين لسلسلة قيمة مصائد األمسا      
 مع حدوث بعض التحول يف      هذا القطاع، األمساك يف البلد قد تؤدي إىل إنشاء بنية مزدوجة يف           

التسويق والتوزيع احملليان لألمساك الطازجة واملنتجـات اجملهـزة         (طاع احمللي   االستثمار من الق  
خصوصاً منتجات األمساك الطازجة واجملمدة املتجهـة       (إىل القطاع املوجه حنو التصدير      ) تقليدياً

ة هي مصدر حمتمل إلجحاف يلحق      لوهذه البنية املزدوجة للسلس   ). إىل سوق االحتاد األورويب   
اللوايت ) التجفيف والتدخني والبيع بالتجزئة    يف(ت على نطاق ضيق من الصناعة       بالنساء العامال 

ومـن بـني   . وقد يتم ذلك أيضاً على حساب السكان احملليني. يعملن أساساً يف القطاع احمللي   
التوصيات، أشارت دراسة لألونكتاد حول تعزيز التكامل التجاري التشخيصي إىل ضرورة أن            

تحتية احتياجات صغار العاملني الذين يؤدون دوراً اجتماعياً اقتصادياً جوهرياً          يليب تطوير البينة ال   
وضرورة وجود خمططات ائتمان متخصصة، وتـدريب       ) مبن فيهم النساء  () يف اجملال التغذوي  (

تقين لزيادة قدرات املرأة يف جمال استخدام ممارسات التصنيع اجليدة وجتهيز منتجات مـصائد              
  .ناولتها واجلوانب املتعلقة جبودهتا وسالمتها للتسويق ومكاألمسا
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وما زال على املرأة أن تواجه يف كثري من احلاالت حتديات جسيمة تعيق مشاركتها                -٢٩
  :أو قيادهتا هلا، ومن هذه التحديات/السالسل العاملية للقيمة ويف 

ض يتعلق باحلصول على األر  فيماالقوانني والسياسات واملؤسسات التمييزية     )أ(  
  وامللكية العقارية واإلرث؛

  الفرص احملدودة للحصول على التعليم والتدريب التجاري الالزم؛  )ب(  
  صعوبة الوصول إىل التمويل وإىل أسواق منتجاهتا؛  )ج(  
 قيادة ذات أمهية جوهرية لنجـاح       صاالفتقار إىل شبكات ومرشدين وفر      )د(  
  .األعمال

فعلى . وات جريئة للتصدي هلذه القضايا    وقد خطت عدة حكومات لبلدان نامية خط        -٣٠
ة والتنمية اجملتمعية يف زمبـابوي،  ، اعتمدت وزارة شؤون املرأة والشؤون اجلنساني   سبيل املثال 

إطاراً واسع القاعدة لتمكني املرأة من الناحية االقتصادية، يقوم على حتليـل            ،  ٢٠٠٢  عام يف
وقامت . الزراعية، والتعدين، والسياحة  لسلسلة القيمة يف ثالثة قطاعات رئيسية هي األعمال         

 واألمم املتحدة، اعترافاً منهما باحلاجة إىل زيادة الدخل وإىل تعزيز فـرص             نام فييتحكومة  
للمـشاريع  املنشئات سيما يف أوساط النساء الريفيات        وال ،نام فييتالعمل لفقراء الريف يف     

، ٢٠١٠  عـام  إلمنائية لأللفيـة يف   يف األقاليم الشمالية، بإطالق برنامج مشترك لألهداف ا       
اليدويـة  احلـرف   سالسل للقيمة يف قطـاع      مخس  إىل حتسني مهارات املنتجني يف       يهدف

  ).٣ اإلطار انظر(
    ٣اإلطار 

  نام  تيسالسل القيمة اخلضراء يف في

 وهو  -نام واألمم املتحدة     تياستخدم برنامج األهداف اإلمنائية لأللفية املشترك بني في         
ج املشترك بشأن اإلنتاج والتجارة املراعيني للبيئة من أجل زيادة الدخل وفرص العمالـة              الربنام

تراعـي   هنج سالسل القيمة لتطوير سالسل قيمة خضراء أفـضل تكـامالً             -لفقراء األرياف   
من الناحية البيئية، لتمكني صغار املنتجني واملزارعني من حتـسني          ومستدامة  الفقراء  احتياجات  
ففي قطاع احلرف اليدويـة، تـشمل   . نتجاهتم وربط هذه املنتجات بأسواق مرحبة     مهاراهتم وم 

سالسل القيمة ذات األمهية اخلاصـة لالرتقـاء مبـستوى اجلماعـات املـستهدفة الفقـرية                
 ومصنوعات عشبة البحر، وأدوات اللـك،       ،الروطان، وإنتاج احلرير بتربية دود القز     /اخليزران

احلرير بإنتاج   هذه احلرف اخلمس، توفِّر سلسلة القيمة اخلاصة         ومن بني . والورق املصنوع باليد  
 دراسة حالة مثرية لالهتمام اشتمل فيها الربنـامج علـى           آن ينيف إقليم   ) الربوكار(والديباج  

بأسـباب القـوة     تعاونيات املـرأة     مدمبادرات ناجحة لتعزيز قدرة املؤسسة ذات الصلة على         
وبّينت دراسة سلسلة القيمة أن     . اد أسرهم وُسبل رزقهم   وحتسني دخل أعضاء التعاونيات وأفر    

القليل من الـدعم مـن املؤسـسات          عام القطاع الفرعي إلنتاج احلرير والديباج تلقّى بوجه      
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 معاهد احلراجـة الزراعيـة    أورابطات األعمال  أواملستوى األوسط مثل السلطات احمللية     ذات
  . اسة حمددة تنتهجها هذه املؤسساتتكن هناك سي مل  إذوكاالت ترويج التجارة، أو

 
  .http://www.greentrade.org.vn/mdl/valuechains  :املصدر

  *  DARD: Department of Agriculture and Rural Development. DOT: Department of 
Trade.  

ملنتجات وزيادة اإلنتاجيـة    وعالوةً على عمليات التدخُّل املستهدفة لتحسني نوعية ا         
وربط املنتجني باألسواق الدولية، اتُِّخذت إجراءات حمددة لتعزيز قـدرة قـادة وأعـضاء              

ومكّن الربنامج مـن حتـسني مهـارات اإلدارة         . التعاونيات وقدرة مؤسسات الدعم احمللية    
ـ       ينيوالتنظيم لقادة تعاونيات منسوجات هوات     تمني إىل  ، وهم جمموعة من احلائكات اللوايت ين

ونتيجة لذلك، اكتسب أعضاء التعاونية ثقة من جديد وقدرة على التفاوض           . أقلية تاي اإلثنية  
ومتكّّن أيضاً من الوصول إىل أسواق كان سيتعذر عليهن خدمتها نظراً إىل صـغر أحجـام                

وتلقّـت التعاونيـة   . إنتاجهن وحققن وفورات حجم يف شراء املواد اخلام وتسويق منتجاهتن   
ـ  للمشاركة يف املعـرض الـدويل لطـراز احليـاة يف في            الدعم -http://lifestyle(نـام    تي

vietname.com/ (   يؤدِّ ذلك إىل حتقيق مبيعـات مباشـرة يف           ومل ،٢٠١٢ و ٢٠١١يف عامي
املعرض فحسب، وإمنا، وهو األهم، أتاح أيضاً للقائمات على اإلنتاج الفرصة للتواصل مـع              

  .يكيازبائن ومستوردين دوليني، مثل إ
 مزارعـاً يف جمـال   ١ ٧٢٢وحقق عمل الربنامج املشترك تقدُّماً مع حتسني معارف    

ويزيد الربنامج املشترك مـن  . الزراعة واحلراثة واحلصاد من خالل التعلُّم يف مدارس املزارعني   

مقدم 
 مدخالت

تربية
)الشرانق(  

لف
)احلرير اخلام(  

جدل
)احلرير(  

حياكة 
)الديباج(  جتار 

  مستهلك
 هنائي

عدم التدخل يف 
وق توريد س

املدخالت 
أصناف شجر (

التوت، بيض 
 )القز دود

أنشطة
ربط /وصل

شبكي حمدودة 
لوصل اجلهات 

الفاعلة يف خمتلف 
 اجملاالت

نقص يف 
دعم حتسني 

نوعية 
وإنتاجية 

 إنتاج احلرير

قدرة حمدودة يف تقدمي 
دعم تقين ملعاجلة 

األمراض وأصناف شجر 
التوت وبيض دود القز 
 الالزم إلنتاج احلرير

ختطيط استخدام
األراضي ملناطق 

جر التوت، ش
استحداث 

 أصناف جديدة

نقص يف متويل 
مبادرات 
 التحسني

قدرة حمدودة على 
احلصول على 

معلومات السوق 
 ومهارات التسويق

قدرة حمدودة يف توفري 
التدريب واخلدمات 

االستشارية يف القضايا 
تربية الدود، اللف، : التقنية

 اجلدل، الصباغة، احلياكة

 رابطات جتارية

وزارة الزراعة والتنمية الريفية، وزارة التجارة، السلطة احمللية 
 والوكاالت التقنية

مراكز البحوث املركزية إلنتاج احلرير بتربية 
 دود القز يف فييت هونغ والم دونغ
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وعلى الرغم من أن    .  مزارعاً من خال ل املشاتل الزراعية ومناطق العرض        ٤٨٧    لتوافر البذور   
 احملاصيل، مثل الروطان، حتتاج إىل مزيد من الوقت لتصبح مهيأة للحصاد، فإن العمل              بعض

الذي متَّ حىت اآلن يف جمال إنتاج احلرير بتربية دودة القز أخذ يؤيت نتائج جيدة يف األقـاليم                  
 دونغ  ٦٠٠ ٠٠٠وجتين األسر املعيشية العاملة يف الزراعة دخالً إضافياً يبلغ زهاء           . املستهدفة

  .يتنامي شهرياًيف

، اّتبـاع هنـج     )٢٠١٢) (تنامية لترويج التجارة  يالوكالة الفي (نام   تياألمم املتحدة، وحكومة في     :املصدر
 دراسة حالة مـن قريـة       -سلسلة قيمة يف التنمية االقتصادية احمللية والتمكني االقتصادي للمرأة          

  )./http://www.greentrade.org.vn(متاحة على املوقع . نام تي، فيينيهوات

  املسؤولية االجتماعية للشركات  -باء  
مثة عنصر آخر من عناصر التغيري وهو اعتماد املسؤولية االجتماعية للـشركات يف               -٣١

املدخالت والتقيُّد باملعـايري واملمارسـات      أثر  السالسل العاملية للقيمة لضمان إمكانية تتبُّع       
طرح للكثري مـن املـشاريع      يلية االجتماعية للشركات    غري أن التقيُّد بقوانني املسؤو    . العاملية

الصغرية واملتوسطة احلجم يف البلدان النامية جمموعة جديدة من التحدِّيات عندما حتاول هذه             
فموردو املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف      . املشاريع الدخول إىل السالسل العاملية للقيمة     

التكنولوجيا الالزمة المتثال متطلّبات كبار     والقدرة واملوارد   البلدان النامية يفتقرون غالباً إىل      
ستبعدوا من السالسل العامليـة     املشترين اخلاصة باملسؤولية االجتماعية للشركات وميكن أن يُ       

غياب تنـسيق أكـرب بـني         ويف .للقيمة إذا كانوا غري قادرين على تنفيذ تدابري تصحيحية        
ملتوسطة احلجم املورِّدة لزبائن متعددين عبء عدد كبري  الشركات، تواجه املشاريع الصغرية وا    

من عمليات مراجعة احلسابات الزائدة يف معظمها عن احلد، وحتدياً يتمثَّل يف تلبية سياسات              
  .متناقضة أحياناً يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات وجمال الشراء

فمعظم املـدوَّنات تتنـاول     : يمةوهناك حتدِّيات أخرى قد تؤثِّر على بنية سلسلة الق          -٣٢
املورِّدين عند مستوى الطبقة األوىل من سلسلة التوريد، بينما تترك جانباً االمتثـال املتعلِّـق               
باملشاكل االجتماعية والبيئية القائمة على طول سالسل قيمة معقَّدة قد تكون فيها القـدرة              

وأسلوب التـشغيل يف خمتلـف      وتضيف بنية سلسلة التوريد     . على تعقُّب املنتجات حمدودة   
. قطاعات الصناعة مزيداً من التحدِّيات عندما يتعلَّق األمر بالتوحيد القياسـي للمـدوَّنات            

زيت النخيل يتاجر هبا تقليدياً وسـطاء، األمـر     أو القطن  أو النب  أو فمنتجات مثل الكاكاو  
إىل جانـب    املباشـرة،    وهذه العالقات غري  . الذي يعيق التفاعل املباشر بني الزبون واملورِّد      

املستحيل على الزبون أن يتتبَّع منـشأ         أو صعوبة حتديد طبيعة املنتج نفسه، جتعل من العسري       
النب اللـذين تتـألف       أو وينطبق ذلك بوجه خاص يف حالة منتجات مثل الكاكاو        . البضاعة

  .قاعدة توريدمها من عدد كبري من صغار املزارعني
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 واجملتمع املدين تقود املسؤولية االجتماعية للشركات،       وأصبحت شواغل املستهلكني    -٣٣
وتقتضي تلبية هذه الطلبات،   . فزادت من صعوبة دخول املورِّدين يف البلدان النامية إىل السوق         

وإن البلدان اليت متد مشاريعها الـصغرية       . اإلدارةمهارات  يف كثري من األحيان، رفع مستوى       
 املعايري الدولية ستجعل هذه املشاريع يف وضـع أفـضل           واملتوسطة احلجم بالقدرة على تلبية    

  .للوصول إىل السالسل العاملية للقيمة والنجاح فيها
لـصناعات  إن منهاج البحث املسؤول عن النظم اإليكولوجية        وكمثال على ذلك،      -٣٤

بني األطراف الفاعلـة ذات     ما مبادرة دولية جتمع  هو  األزياء ومستحضرات التجميل واحللي     
 تنظمهـا   أو تؤثِّر فيهـا    أو  اليت تشارك يف السالسل العاملية للقيمة يف هذه الصناعات         الصلة
الشركات يف  يدعو املنهاج   ومن خالل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص،        . تدعمها أو

غريها مـن   وهناية سلسلة اإلمداد واملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم على املستوى احمللي،           
اإلمداد سلسلة إنشاء قيمة يتّم تقامسها على طول إىل العمل على ة الرئيسيني، أصحاب املصلح

وتتمثَّل إحدى أهم وظائف الشراكات     . من أجل حتسني العمليات التجارية والتنمية املستدامة      
يف توفري قنوات للمزيد من تطـوير       املنهاج املذكور   إىل  بني القطاعني العام واخلاص بالنسبة      

ها ونقلها عرب سلسلة القيمة برّمتها، فضالً عن تنفيذ أنشطة بنـاء القـدرات              املعارف وتقامس 
  .املوازية على مستوى املورِّد واملنتج

وشهدت السنوات األخرية تزايد دور الشراكات بني القطاعني العـام واخلـاص يف      -٣٥
  اليت جتمـع   -ت  والكثري من هذه املبادرا   . املبادرات املتعلِّقة باملسؤولية االجتماعية للشركات    

بني احلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات احلكومية الدولية واجملتمع املدين ووكـاالت            ما
يركِّز على مستوى االقتصاد اجلزئي فحسب، بل يدعم أيضاً احلكومات الوطنية             ال -التنمية  

 يتـيح   بشأن املسؤولية االجتماعية للشركات     عام يف جهودها اهلادفة إىل تنفيذ إطار سياسايت      
هلا احتياز ملكية األنشطة املتعلِّقة باملسؤولية االجتماعيـة للـشركات اجلاريـة يف بلـدها               

  ).٢٠١٢األونكتاد (

  للنقاشمطروحة  وقضايا ،السياسات العامةاملترتبة على صعيد اآلثار   -خامساً  
وحة للنقـاش   توفِّر القضايا التالية املتعلِّقة بالسياسات العامة جمموعة من النقاط املطر           -٣٦

أمام واضعي السياسات املهتمني بتعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص من أجل جعل             
  .السالسل العاملية للقيمة فّعالة وأداة مفيدة للتنمية املستدامة

  : قضايا مشتركة بني القطاعات  -٣٧
 إن وجود إطار مؤسسي وتنظيمي عايل اجلودة أمٌر جوهري لتعزيز التفاعل            )أ(  

اإلمنائيـة  األهـداف   بني االستثمار العام واخلاص واجلهات العاملة يف التجارة، ولتحقيـق           
  ؛لذلكاملصاحبة 
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إن الشراكات الناجحة بني القطاعني العام واخلاص تسخِّر القوى الرئيـسية             )ب(  
ويتعيَّن على واضعي الـسياسات النظـر يف        . جلميع الشركاء لزيادة النواتج اإلمجالية والكفاءة     

يلزم ملواجهة التكاليف اإلضافية وتكريس       ما تعزيز أوجه التآزر واّتخاذ   بالوسائل والُسبل الكفيلة    
  ؛ )٢٠١٢بولند، (الوقت الكايف والتدابري الالزمة لبناء الثقة وتقاسم الفهم بني املشاركني 

يتعيَّن أن يكون لدى واضعي السياسات فهٌم جيد ملقدار املخاطر التجارية             )ج(  
هيكل الشراكات بني يقيموا ة اليت يرغبون يف دعمها من خالل التدخُّل احلكومي، وأن          اخلاص

يف ذلك وضع معايري حتفيز وآليـات رصـد           مبا القطاعني العام واخلاص على هذا األساس،     
  وتقييم مناسبة؛

ميكن للمزيد من التعاون اإلقليمي أن يعزِّز التفاعل بني القطاعني اخلـاص              )د(  
فمن شأن إقامة تكامل إقليمي أوثق أن يساعد على إجياد أسـواق            . تلف البلدان والعام يف خم  

وميكن أن يؤدِّي التعاون اإلقليمي أيـضاً       . فرص االستثمار والتجارة  أن يعزز   أكرب وبالتايل،   
دوراً هاماً يف زيادة فرص الوصول إىل األسواق من خالل مشاريع البنية التحتيـة املتكاملـة                

  اء مؤسسات حبوث إقليمية؛ إنش  ويفإقليمياً
ميكن للبلدان أن تنظر يف إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص لتعزيز              )ه(  

وهذا األمـر   . كفاءة النقل احمللي واإلقليمي وتيسري التجارة وتدعيم البنية التحتية لالتصاالت         
بني   فيما  التفاعل سلسلة القيمة برّمتها، فضالً عن    يف  يسهِّل عمليات تبادل السلع واخلدمات      

  .مجيع اجلهات صاحبة املصلحة يف الشراكات بني القطاعني العام واخلاص
قـضايا  توجز يف النقاط التالية     : حتسني مستوى املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم       -٣٨

تتعلَّق حتديداً هبدف متكني املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم من انتهاز الفرص الناشئة عـن              
  :  العاملية للقيمة من خالل ترتيبات شراكات بني القطاعني العام واخلاصالسالسل
ُتعدُّ املهارات التقنية واإلدارية للمورِّدين احملليني احملـتملني،        : تنمية املهارات   )أ(  

فضالً عن املواقف الصحيحة الواجب اّتخاذها يف جمال إنشاء املـشاريع، مسـات أساسـية               
وعلـى  . واملتوسطة احلجم احمللية يف السالسل العامليـة للقيمـة        ملشاركة املشاريع الصغرية    

املـشاريع مـن    إنشاء  احلكومات أن تدعم الربامج التدريبية وأن تستثمر يف التعليم يف جمال            
األونكتـاد  إلنشاء املشاريع الذي وضـعه      ) Empretec(مربيتيك  إخالل برامج مثل برنامج     

. م احمللية باألدوات املناسبة لتعزيز منّوها وتدويلـها       لتزويد املشاريع الصغرية واملتوسطة احلج    
وينبغي أن تكون الربامج التدريبية موّجهة حتديداً حنو متطلبات السلـسلة العامليـة للقيمـة               
ومرتبطة بإنشاء مراكز لتطوير املشاريع جلعلها ذات أداء ناجع وإدماج الفئـات احملرومـة،              

  كالنساء والشباب؛
ُتعدُّ القدرات التكنولوجية للـشركات احملليـة       : لوجيارفع مستوى التكنو    )ب(  

وميكن أن تشمل   . عوامل رئيسية حتدِّد أهليتها ألن تكون شركات مورِّدة للشركات الدولية         
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تدابري السياسة، إىل جانب توفري التدريب املستهدف بشأن فعالية استخدام التكنولوجيات يف            
زيز التعاون بني املورِّدين والـشركات عـرب        خمتلف قطاعات األعمال وعمليات اإلنتاج، تع     

وإضافة إىل ذلك، ميكن أن ينظـر       . الوطنية يف الربامج اهلادفة إىل حتسني مستوى التكنولوجيا       
واضعو السياسات يف إنشاء مراكز تكنولوجيا لوجستية لتسريع نشر تكنولوجيـات اإلدارة            

  لبطاقات اإللكترونية؛يف ذلك استخدام ا  مبااخلاصة بالسالسل العاملية للقيمة،
أصبح التقيُّد باملعايري وشهادات االعتماد الدولية اخلاصـة        : اجلودة واملعايري   )ج(  

بكل من اجلودة وأساليب التصنيع يّتسم بأمهية متزايدة للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجـم             
نظـر واضـعو    وميكن أن ي  . اليت تريد الدخول إىل سالسل القيمة اخلاصة بالالعبني العامليني        

السياسات يف تعزيز الوعي باملعايري وشهادات االعتماد الدولية وأن حيفزوا، بالتعـاون مـع              
الشركات العاملية، عرض توفري تدريب ميكن أن ُيحسِّن قدرة املشاريع الصغرية واملتوسـطة             

وهناك متطلّبات مماثلة مـن حيـث       . معها" مستعدة للشراكة "احلجم احمللية على أن تكون      
  مد نطاقها ليشمل املشتريات الوطنية؛متثال ميكن أن ُياال

زالت صعوبة احلصول علـى       ما :متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم      )د(  
سيما يف البلدان     وال التمويل تشكِّل عقبة كأداء أمام الكثري من منشئي املشاريع الطموحني،         

ن النامية االستفادة من بنـاء القـدرات        وميكن للكثري من منشئي املشاريع يف البلدا      . النامية
املستهدفة يف جمال اإلملام بالشؤون املالية ومن آليـات األداء االبتكاريـة الـيت تـستخدم                

وينبغي لواضعي السياسات أيضاً النظر يف استخدام صناديق        . التكنولوجيات املصرفية احلديثة  
ملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجـم  الضمان العام للتمكني من توفري التمويل اخلاص ملورِّدي ا      

يف السالسل العاملية للقيمة، بوسائل منها إقامة شراكة مع الشركات عرب الوطنية عرب آليـات      
  .ومن املسوَّغ أيضاً وضع برامج خمصصة للنساء املنشئات للمشاريع. مثل التعميل

: احلجـم الروابط بني الشركات عرب الوطنية واملشاريع الصغرية واملتوسطة           )ه(  
ميكن أن تكون برامج الروابط الوطنية أداة فّعالة إلقامة عالقات طويلة األمد بني املـورِّدين               

وميكن أن تؤدِّي احلكومات دوراً مركزيـاً يف حتـسني قـدرة            . احملليني والشركات الكربى  
لية إىل  املساعدة على نقل املشاريع احمل      ويف املشاريع احمللية على التوريد للشركات عرب الوطنية      
بالسوق، فضالً عن العوامـل املـؤثِّرة         أو أسواق التصدير، مع مراعاة العناصر اخلاصة بالبلد      

هذا السياق، يعدُّ إجراء حـوار        ويف .األخرى يف السياقات االقتصادية والثقافية واالجتماعية     
 .ستدامةوتفاعل مستمر بني األجهزة احلكومية والقطاع اخلاص أمراً أساسياً جلعل الروابط م           

ُتعدُّ إقامة آليات دعم للشراكة بني القطاعني العام واخلاص تشجِّع مجيع اجلهات الرئيسية     كما
العامة واخلاصة صاحبة املصلحة على احلوار واملشاركة أحد املتطلّبات ذات الدرجة القصوى            

  من األولوية؛
ـ    : جمموعات املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم      )و(   شترين من األسهل على امل

العامليني أن حيددوا جمموعات املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم مـن أن حيـددوا فـرادى            
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وميكن للشركات اجملمَّعة أن تولِّد أيضاً كفاءات مجاعية جتعلـها مغريـة لإلنتـاج          . املنتجني
بـني    فيمـا  وميكن أن تدعم احلكومات إنشاء جتمُّعات صناعية بتعزيز الـشبكات         . العاملي
بني املؤسسات على مستوى اجلامعـات ومؤسـسات البحـوث            فيما ت والروابط الشركا

وينبغي أن يستهدف اإلرشاد والربط الشبكي النساء املنـشئات         . واملختربات واملراكز التقنية  
  للمشاريع؛
يفتقر غالبية املورِّدين احملليني يف البلدان النامية       : محاية حقوق امللكية الفكرية     )ز(  

درة والتمويل حلماية واستغالل أصوهلم الفكرية واالستفادة بصورة كاملة من          إىل الوعي والق  
وميكن لواضعي السياسات النظر يف زيادة الوعي بـشأن حقـوق           . السالسل العاملية للقيمة  

امللكية الفكرية يف أوساط املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم، ومساعدة هذه املشاريع على            
صوالً للملكية الفكرية من اجلامعات ومراكز البحوث؛ وأن تـسهِّل  أن حتتاز بصورة قانونية أ 

طلبات الرباءات؛ وأن تعـّد مبـادئ توجيهيـة         لتقدمي املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم      
للشركات عرب الوطنية بشأن املعاملة العادلة حلقوق امللكية الفكريـة للمـشاريع الـصغرية              

  .واملتوسطة احلجم
 االجتماعية للشركات املتعلِّقة بتشجيع املمارسات التجارية املسؤولة        قضايا املسؤولية   -٣٩

ميكن للشراكات بني القطاعيني العام واخلاص املتعدِّدة اجلهـات         : يف السالسل العاملية للقيمة   
صاحبة املصلحة، من خالل وضع إطار سياسة فّعال يشجِّع املمارسات التجارية املسؤولة، أن       

 على تلبية طلبـات     ،سيما املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم      وال ة،تساعد الشركات احمللي  
املشترين العامليني املتعلِّقة باملسؤولية االجتماعية للشركات وضمان اّتباع الشركات سـلوكاً           

وميكن أن تشمل خيارات السياسات املتعلِّقة بتعزيز  . مسؤوالً من الناحيتني االجتماعية والبيئية    
 االجتماعية للشركات تعزيزاً فّعاالً يف السالسل العاملية للقيمة مـن خـالل             معايري املسؤولية 

  :يلي  ماالشراكات بني القطاعني العام واخلاص
إدراج قضايا املسؤولية االجتماعية للشركات يف صـلب بـرامج تنميـة              )أ(  

ركات املشاريع الوطنية، مع املشاركة النشطة من جانب احلكومات الوطنية والشركاء من الش
  عرب الوطنية؛

مساعدة املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف توفري إرشاد عمليايت بشأن            )ب(  
  املعايري الدولية، مع دعم املنظمات الدولية وشركاء الشركات عرب الوطنية من القطاع اخلاص؛

الدعوة إىل إقامة شراكات متعدِّدة اجلهات صـاحبة املـصلحة لتـشجيع              )ج(  
لوطنية على مواءمة مدوَّنات املسؤولية االجتماعية للشركات على مـستوى          الشركات عرب ا  

  .الصناعة وعلى تبسيط إجراءات التطبيق وترشيدها
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يتعلَّق   فيما وُيدعى اخلرباء املشاركون يف االجتماع كذلك إىل مناقشة القضايا التالية           -٤٠
ـ            شاركة يف الـسالسل    بدور الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف ضمان أن تفضي امل

  :العاملية للقيمة إىل منو وتنمية مستدامني
ما هي املعوِّقات الرئيسية اليت تواجهها الشركات احمللية يف البلدان النامية يف              )أ(  

 جانب العرض؟ وماذا كان هلا من تأثري على الصادرات وعلى االستثمار األجـنيب املباشـر؟         
  ه املعوِّقات؟هي أفضل املمارسات ملعاجلة مثل هذ وما

ما هي جماالت سياسة املشاريع واالستثمار اليت ميكن أن تـستفيد أقـصى               )ب(  
االستفادة من املساعدة التقنية من حيث توفري حافز للشركات لتساعد الشركات احمللية على             

  بناء قدراهتا؟
كيف ميكن قياس قدرة املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف البلدان النامية        )ج(  

على بناء قدرهتا احمللية على التوريد وعلى توليد قيمة مضافة من خالل مؤشِّرات ذات صـلة                
هي املصادر اإلحصائية اليت ميكن أن توفِّر بيانات قائمة على أدلة بشأن              وما وقابلة للمقارنة؟ 

اجتاهات وأرقام فعالية السياسات الداعمة للشراكات بني القطاعني العام واخلاص من أجـل             
  اج املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم احمللية يف السالسل العاملية للقيمة؟إدم

ما هي أفضل املمارسات لنشر املمارسات املتعلِّقة باملسؤولية االجتماعيـة            )د(  
خطوات اإلنتاج يف السالسل العاملية للقيمة وكيف ميكن تزويـد مـورِّدي            عرب  للشركات  

هو الـدور     وما احمللية بالقدرة على تلبية املعايري الدولية؟     املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم     
  الذي ميكن أن تؤّديه الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف هذا السياق؟

كيف ميكن للشراكات بني القطاعني العام واخلاص تعميم منظور القـضايا             )ه(  
  مة؟اجلنسانية ومتكني املرأة من املشاركة يف السالسل العاملية للقي
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