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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة االستثمار والمشاريع والتنمية

اجتماع الخبراء المتعدِّد السنوات بشأن االستثمار واالبتكار وتنظيي  
 اريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية المستدامةالمش

 الدورة الثالثة
 5332آذار/مارس  03-03جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 0البند 

  تنظي  المشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية  
 مذكرة مقدمة من أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
ميكنا  أ   إذ ،5332 عاا  بعد ملا خطة التنميةيم يف صميتبوأ تنظيم املشاريع مكانة  

النمو االقتصااا،ي، وتعزيااز باااً قاادمدفع الاايف التنميااة املسااتدامة ماان خاا ل اً هاماااً يساا م إااا ام
يساعد علاى  مما القدرات اإلنتاجية والعمالة وتوفري العمل ال ئق من أجل القضاء على الفقر،

حتقياااق نتاااائة  ااااملة و ي للتحاااديات البي،ياااة، حتساااأل األو اااام االجتماعياااة ويسااااهم يف التصاااد
الفقراء والنساء والشباب. وتستكشف هاذ  املاذةرا الكيفياة الان ميكان  ومن اللف،ات احملرومة، 

هبا زيا،ا تعزيز ،ور تنظيم املشااريع يف بنااء القادرات اإلنتاجياة يف البلادا  النامياة والبلادا  الان 
، علاااى وجااا  ااصاااوا، املمارااااات ا يااادا املاااذةرا شمتااار اقتصاااا،الا ارتلاااة انتقالياااة. وتنااااق

والدروس املستفا،ا يف و ع وتنفيذ ايااات تنظيم املشااريع يف بلادا  اتاارا، مسالطة الضاوء 
أمثلاااة لبنااااء املاااذةرا نتاااائة ماااؤترا. وتقاااد  حتقياااق علاااى أ ياااة اتباااام تاااة ةلااا  ومتساااق لكفالاااة 

ملشااريع يف ا اال قيماة  ااملة لليمياع تنظايم اشاييع القدرات اإلنتاجياة احمللياة عان قرياق ت
وها  تطارأ أيضااً ستو  امل ارات ويريها مان املباا،رات. االرتقاء اومستدامة من خ ل برامة 
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مزيد من املناقشة، ومن ا التفاعل بأل األقار السيااااتية تقرتأ أ  تكو  مو ع قضايا أاااية 
 تواااااااطة ا ياااااام ماااااان ج ااااااةؤاسااااااات الصاااااا ريا واملاملطااااااوير لتنظاااااايم املشاااااااريع وايااااااااات ت

، وةاااذلل السااابل الكفيلاااة مااان ج اااة أخااار اً وااااارتاتيييات التنمياااة االقتصاااا،ية األوااااع نطاقااا
تصاا،ية أتر األقر السياااتية لتنظيم املشاريع على بناء القدرات اإلنتاجياة والتنمياة االق بتعظيم

 وتقييم ذلل األتر.والنمو املستدا  والشامل 
 



TD/B/C.II/MEM.4/8 

3 GE.15-00652 

 احملتويات
 لصفحةا

 4  ......................................... اإلنتاجية القدرات وبناء املشاريع تنظيم تشييع: مقدمة   
 2  ...................................... املستفا،ا الدروس: املشاريع لتنظيم وقنية اارتاتييية صياية - أوالً  
 9  ................... واملستدامة الشاملة القيمة ا ال تعزيز أجل من املشاريع تنظيم م ارات حتسأل - تانياً  
 35  ............. لليميع الشامل للنمو األولوية ذات اجملاالت يف اإلنتاجية القدرات وبناء املشاريع تنظيم - تالثاً  

 52  ........................................................................................  للمناقشة قضايا - خامساً  
 52  .................................................................................................. املرفق   



TD/B/C.II/MEM.4/8 

GE.15-00652 4 

 تنظي  المشاريع وبناء القدرات اإلنتاجيةشجيع مقدمة: ت  
أل ياااة اً . وإ،راةااا5332 عاااا  بعاااد ملاااا يتباااوأ تنظااايم املشااااريع مكاناااة يف صاااميم خطاااة التنمياااة -3

القااارار الثاااال املتعلاااق بتنظااايم  النماااو االقتصاااا،ي والتنمياااة االجتماعياااة،  اااد،تنظااايم املشااااريع يف حتقياااق 
يف الااادورا التااااااعة والسااااتأل لليمعياااة العامااااة يف تشاااارين الااااذي اعتمدتاااا  املشااااريع ماااان أجاااال التنمياااة، 

، علاااى أ ياااة إيااا ء االعتباااار علاااى النحاااو املناااااع لتشاااييع تنظااايم املشااااريع يف 5334األول/أةتاااوبر 
 .(3)5332 ا ع بعد ملا اياق املناقشات الن جتر  بشأ  خطة التنمية

ااااايما املؤاسااااات  وال تقدماااا  املؤاسااااات، مااااا ويعااااو، الاااادور الرئيساااا  لتنظاااايم املشاااااريع إى -5
لاق فارا االص ر  والص ريا واملتواطة ا يم، من إا ا  يف النمو االقتصا،ي. ف   حمرةاات هاماة 

ريقياا وآاايا وأمريكاا يف البلادا  النامياة يف أفجمموم فرا العمل يف القطام الرمسا  توفر تلث   إذ العمل،
يف البلاادا  املنضفضااة الاادخل يف أفريقيااا جنااوب جممااوم فاارا العماال هااذ  يف املائااة ماان  03ال تينيااة و

. وعااا وا علاااى ذلااال، ميكااان لتااادويل املؤاساااات الصااا ريا واملتوااااطة ا يااام أ  (5)الصاااحراء الكااا  
 يف تشييع النمو والتيارا يف البلدا  النامية.اً هاماً يلعع ،ور 

وإ ااااافة إى األتاااار املبا اااار للمؤاسااااات الصاااا ر  والصاااا ريا واملتواااااطة ا ياااام علااااى النمااااو  -0
تشييع تنظيم املشااريع فوائاد إئائياة علاى املاد  الطويال مان خا ل آتاار  علاى بنااء  حيققاالقتصا،ي، 

القاادرات اإلنتاجيااة. ويكتساا  تعزيااز قاعاادا م ااارات املؤاسااات الصاا ر  والصاا ريا واملتواااطة ا ياام 
كانياااة وصاااواا إى التكنولوجياااا أ ياااة تامساااة علاااى يفاااو خااااا يف انااادماج ا يف ا اااال القيمااااة وإم

اإلقليمياااة والعاملياااة. بياااد أ  أصاااحاب املشااااريع يف البلااادا  النامياااة والبلااادا  الااان متااار اقتصاااا،الا ارتلاااة 
 االقتصا،ية. انتقالية يواج و  حتديات عديدا حتد من إمكانالم وقدرلم على اإلا ا  يف التنمية

تعااازز تنظااايم املشااااريع  إذ ،شااااريعملبي،اااة مواتياااة للي،اااة يف اً هامااااً وتلعاااع ا كوماااات ،ور  -4
، وتبااا القاادرا اإلنتاجيااة، وتشاايع النمااو الصاا ريا واملتواااطة ا يااموتطاوير املؤاسااات الصاا ر  و 

 الشامل لليميع.
شااأ  االاااتثمار واالبتكااار وتنظاايم وتسااتفيد الاادورا الثالثااة الجتمااام اااا اء املتعااد، الساانوات ب -2

الاادورا أتناااء املشاااريع ماان أجاال بناااء القاادرات اإلنتاجيااة والتنميااة املسااتدامة ماان العماال الااذي  اارم فياا  
 الساااابقة بشاااأ  التفاعااال باااأل تنظااايم املشااااريع وبنااااء القااادرات اإلنتاجياااة يف البلااادا  النامياااة. وتسااا ي ً 

دور ااا  لسيااات تنظايم املشااريع يف خلاق فارا العمال للمناقشة، تسلط هذ  املذةرا الضوء على ال
النسااء والشاباب. ويلسالاط الضاوء علاى عاد، مان الادروس  ومن ااوحتقيق نتائة  املة للف،اات احملروماة، 

إى املشاااااورا يف جماااااال اً املساااااتفا،ا واملمارااااااات ا يااااادا يف تنفياااااذ اياااااااات تنظااااايم املشااااااريع، اااااااتنا،
 لتقنية الن ا طلع هبا األونكتا، يف هذا اجملال.السيااات وأنشطة املساعدا ا

__________ 
 

(3)  A/RES/69/210.  
)5( International Labour Organization and German Agency for International Cooperation, 2013, Is 

Small Still Beautiful? Literature Review of Recent Empirical Evidence on the Contribution of 

Small and Medium-sized Enterprises to Employment Creation (Eschborn). 
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ظمات هاذ  املاذةرا علاى النحاو التااط: يسالط الفصال األول الضاوء علاى الادروس نل وقد  -2
تنظيم املشاريع واألقر السيااااتية الفعالاة يف اتلاف لارتاتيييات الوقنية االاملستفا،ا يف صياية 

 اااارات تنظااايم املشااااريع مااان أجااال تعزياااز االرتقااااء ا البلااادا ي ويتنااااول الفصااال الثاااال ا اجاااة إى
ا ال القيمة الشاملة لليميع واملستدامة من خا ل رواباط األعماال التيارياةي ويسالط الفصال 
ل الثالث الضوء على اجملاالت ذات األولوية لتطوير تنظيم املشاريع مان أجال  اما  النماو الشاام

عااان الساااع  إى التمكاااأل  ، فضااا ً ةاالجتماعيااايع واملشاااار  تنظااايم املشااااريع ااضاااراءأي لليمياااع، 
االقتصاااا،ي للف،ااااات احملرومااااة، ةالنساااااء والشااااباب، ماااان خاااا ل باااارامة تنظاااايم املشاااااريعي ويقاااارتأ 
الفص   الرابع وااامس موا يع وأا،لة ملواصلة النقاش بشأ  التفاعل بأل تنظايم املشااريع وبنااء 

دا الاان ميكاان أ  تساا ل تااأتري تنظاايم املشاااريع علااى التاادابري واملماراااات ا يااو القاادرات اإلنتاجيااة 
 تقييم هذا األتر. يةوةيف ةواملستدام الشاملة لليميع ةبناء القدرات اإلنتاجي

 وطنية لتنظي  المشاريع: الدروس المستفادة ةصياغة استراتيجي -أوالا  
الاااان متاااار ماااان األونكتااااا، بااااأ  صااااانع  السيااااااات يف البلاااادا  الناميااااة والبلاااادا  اعرتافاااااً  -٧

 ايااااتياً اً  اع إقاار و فقاد تنظايم املشااريع،  شاييعتلاقتصا،الا ارتلة انتقالية حيتاجو  إى ،عام 
تا أ  يم مبااا،رات وتاادابري ومؤاسااات ماان  ااأعلااى تصاام ملتنظاايم املشاااريع ماان أجاال مساااعدل

  .3 ، على النحو املبأل يف الشكلةتن ض بتنظيم املشاريع على نطاق جماالت األولوية الست
  3الشكل 

 المكونات الرئيسية إلطار األونكتاد السياساتي لتنظي  المشاريع

 

 UNCTAD, 2013, Key components of the UNCTAD Entrepreneurship املصدر:

Policy Framework, :متاأ على 

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Entrepreneurship/Entrepreneurship-Policy-Framework-

and-Implementation-Guidance.aspx.  (5332ةانو  الثال/يناير   32)جر  االق م علي  يف 

 
 ١ 
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، نفاذت عادا بلادا ، من اا 5335 عاا  وبعد إق ق اإلقار السيااايت لتنظيم املشااريع -0
ينااااات فيمااااا بااااأل نييرييااااا، اإلقااااار، مااااع بعااااض التباو إةااااوا،ور وال ازياااال وبنمااااا وزمبااااابوي ويانااااا 

نييريياااا،  ويف للتااادخل. . ففااا  ال ازيااال، تاااد،ت ا كوماااة االحتا،ياااة أتاااد عشااار جمااااالً (0)البلااادا 
الصااا ريا واملتوااااطة كوماااة االحتا،ياااة ايااااات ا الوقنياااة املتعلقاااة باملؤاساااات الصااا ر  و ا نقحااات 
صاناعة والتياارا را الإى عملياة اااتعراق قا،لاا وزااً واارتاتيييت ا لتنظايم املشااريع اااتنا، ا يم

اياااة تنظايم املشااريع يف ت تاة جمااالت بشاأ  توصاية  33بنماا  . وو اعتاالحتا،ياة واالاتثمار
 رئيسية. وتسلط الفقرات التالية الضوء على الدروس املستفا،ا يف إةوا،ور ويانا.

ت قاااد رةاااز تنفياااذ اإلقاااار السياااااايت لتنظااايم املشااااريع يف إةاااوا،ور علاااى حتدياااد الث اااراف -9
 اراةة يف إقار وترتيع أهداف تنظيم املشاريع تسع األولوية. وقد أ،  اعتما، تة تصاعدي 

إى إ ارا  مان أجال تنظايم املشااريع واالبتكاار، تتمثل يف التحالف بأل القطاعأل العا  واااا، 
 الضوء على الدروس املستفا،ا. 3يسلط اإلقار و أصحاب املصلحة الرئيسيأل يف العملية. 

  3 اإلقار
 إكوادور: الدروس المستفادة من تنفيذ اإلطار السياساتي لتنظي  المشاريع

 تعيأل ةيا  رائد لتوجي  و ع ايااة وقنية لتنظيم املشاريع  
خااارا ا كومااة لبااادء صااياية جاادول األعماااال،  أو ةياااا  ،اخاالتعيااأل  هنااا  تاجااة إى  

مااان أجااال تحااالف مجاااع القااد . و ةوحتديااد العملياااة، وإ اارا  أصاااحاب املصاالحة يف و اااع السيااااا
 ماان أصااحاب اً جزئياا ةولاامموهااو  ااراةة بااأل القطاااعأل العااا  واااااا  - تنظاايم املشاااريع واالبتكااار

 أصحاب املصلحة الرئيسيأل ويسر عملية و ع السيااات.بأل  - املشاريع يف إةوا،ور
 إنشاء عملية منظمة لو ع السيااات 
املصاالحة ويشاارة م يف املشاااورات علااى ف بو ااوأ أصااحاب اعتمااا، تااة ماانظم يعاار   عااد  يل  

اً الصعيد الوقا من أجل حتديد األهداف وو ع األولويات الوقنية يف جمال تنظيم املشااريع جازء
و اع اياااة وقنياة لتنظايم املشااريع. ففا  إةاوا،ور، جار  إ ارا  أصاحاب عملياة يتيزأ من  ال

د الث رات الرئيساية يف يدتيث جر  حت املصلحة الرئيسيأل يف تقييم بي،ة تنظيم املشاريع يف البلد،
اااا ورتباااات  ث اااارات،ت أهااااداف اااااد الد  تنظاااايم املشاااااريع و،ور أصااااحاب املصاااالحة يف العمليااااة. وتل

 أولويات املبا،رات السياااتية.
 اعتما، تة تشارة  
تشار  أصاحاب املصالحة و أصحاب مصلحة متعد،ين تضم  تشارةية عمليةاعتما، عت  يل  

اً طاعات واجملاالت السياااتية علاى الصاعد احمللا  واإلقليما  والاوقا أمار الرئيسيأل من اتلف الق
__________ 

 

  .TD/B/C.II/20ل ق م على تقرير  امل عن إقار األونكتا، السيااايت لتنظيم املشاريع وتنفيذ ، انظر  (0)
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ضااما  لااول العمليااة لليميااع. وتااد،ت ،رااااة ااتقصااائية للمؤاسااات الرئيسااية لبااالا األ يااة 
 اً.من اا مجيعاتعقيباات اتبة مصالحة و  ا صاول علاى صا رئيسايةج اة  03على نطااق إةاوا،ور 

 اجملااااالت السيااااااتيةل لتعرياااف أصاااحاب املصااالحة يف وإ اااافة إى ذلااال، نظمااات تلقاااات عمااا
)انظااار الشاااكل الاااوار، يف تعقيباااات علاااى مااان م لحصاااول لااااارتاتييية تنظااايم املشااااريع و بالرئيساااية 
 املرفق(.
 االاتفا،ا من األقر واملبا،رات القائمة وتعزيزها 
ملياة و اع تنظيم املشاريع، ينب   لع شييعع وا على حتديد إجراءات وتدابري جديدا لت 

ايااة وقنية لتنظيم املشاريع أ  تو ح بدورها اجملاالت القائمة الن حتتاا إى مزيد مان الادعم. 
جتمياااع إى  امة ومباااا،رات تنظااايم املشااااريع علاااى نطااااق إةاااوا،ور ااتقصااااء لاااعملياااة  وقاااد أ،ت

 الدروس املستفا،ا من أوج  القصور السابقة.
 بناء خطط عمل ملمواة 
مصااافوفة مااان التوصااايات واملباااا،رات املقرتتاااة الرامياااة إى تبسااايط  ور،، يف إةاااوا،و اااعت 

االتتياجااات ماان وبيااا  الوةااالت املنفااذا مااع ذةاار اإلجاراءات وإزالااة ا ااواجز تسااع ةال جمااال، 
 املوار، واملواعيد الن ائية )انظر ا دول يف املرفق(.

 نتائة فورية الن حتقق ااطوات ذات األولوية حتد،  
وتااااد،ت اااااارتاتييية تنظاااايم املشاااااريع مجيااااع أصااااحاب املصاااالحة يف بي،ااااة حتديااااد جاااار   

 أولياااً  جتريبياااً  ، تااد، ةاال فريااق إجااراءً وللشااروم يف التنفيااذ .إةااوا،ور لتنظاايم املشاااريع )انظاار املرفااق(
 ييسر التعلم باملماراة والت ذية املرتدا. مما ميكن أ  حيقق نتائة يف األجل القصري،

 .،ا من تنفيذ إقار األونكتا، لسيااات تنظيم املشاريعالدروس املستفا املصدر:

،  ااار  األونكتااا، ووزارا التيااارا والصااناعة يف يانااا يف ااااتعراق 5333 عااا  ويف تايااة -33
أوط لبي،ة تنظيم املشااريع يف ياناا ماع أصاحاب املصالحة مان اجملتماع املادل واألواااة األةا،ميياة 

، 5332-5333التنمياااة االقتصاااا،ية واالجتماعياااة،  سيااااااتلنساااق ملايف ااااياق برناااامة ياناااا 
. وبنااااء 5332-5333واالاااارتاتييية الوقنياااة الثانياااة املتوااااطة األجااال لتنمياااة القطاااام ااااااا، 

لتيسااري و ااع اااارتاتييية لتنظاايم اً األونكتااا، تياا صااا علااى قلااع ماان وزارا التيااارا والصااناعة، 
و اااع يف ااطاااوا األوى  متثلاااتيم املشااااريع. و إى إقاااار اياااااات تنظااااً املشااااريع يف ياناااا اااااتنا،

هااذ  لث اارات والتاادابري ذات األولويااة لسااد من ييااة لتقياايم بي،ااة تنظاايم املشاااريع يف يانااا وحتديااد ا
رتةة مااااع تلقااااة عماااال مشاااا 5330يف تشاااارين الثااااال/نوفم  الث اااارات. ونظاااام األونكتااااا، والااااوزارا 

إى من يياااة اً املشاااارةأل اااااتنا، آلراءة وألجريااات ،راااااة ااتقصاااائي ،أصاااحاب املصااالحة الرئيسااايأل
آراء أصاحاب املصالحة الرئيسايأل  الوقوف علىاألونكتا،. وةا  هدف الدرااة االاتقصائية هو 

السااتة  يةالسياااات تاالاجملاةال جماال مان  ويف تنظايم املشااريع يف البلااد تطاويريف التقاد  احملارز يف 
ب ياة وار باأل أصاحاب املصالحة ا اجال تيساري إقار اياااات تنظايم املشااريع ومان أواملدرجة يف 
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الصااا ريا املؤاساااات نمياااة تقيااايم اإلااااازات والث ااارات واألولوياااات يف جمااااالت تنظااايم املشااااريع وت
  .5يف يانا، على النحو املبأل يف الشكل واملتواطة ا يم 

  5الشكل 

 ٢1١٣غانا: لوحة عرض تصورات بيئة تنظي  المشاريع، 

   
 تسابات أمانة األونكتا،. املصدر:

األعمااال وتنظاايم املشاااريع يف لااروا، وخلصاات تلقااة العماال إى أ  هنااا  صااورا إ ابيااة  -33
الااوع  والااربط الشاابك  يف فقااد ول ااعت زيااا،ا وع . الااأ يااة زيااا،ا البلااد وأ  ا كومااة تؤةااد علااى 

 ية.و املرتبة األعلى من اجملاالت السياااتية الستة ذات األول
 وهاااو ،يف املرتباااة األ،مج إمجااااالً   وم اراتااا يف جماااال تنظااايم املشااااريعساااأل التعلااايم وتااال حت -35
يف أوااة أصحاب املصلحة مفا،  أ  مثة تاجة إى إيا ء املزياد مان االهتماا  اً يعكس تصور  ما
 يتمثال يف ال إى أ  التحادياً . بيد أ  الدرااة االاتقصاائية تشاري أيضاال السيااايتاجمل هذا إى

علااى أناا  ف ن  هااذا التادبري السيااااايت صلا إ  إذ  جمااال تنظايم املشاااريع،يفالتعلايم أ يااة  را إ،عاد  
 عليااااا. وأ  اااارت نتااااائة الدرااااااة االاتقصااااائية أ  هنااااا  تاجااااة إى حتسااااأل املناااااهةذو أولويااااة 
لتنظيم املشاريع وإى  ما  ،خول املؤاسات التعليمية يف  راةات مع القطام ااااا  الدرااية
 يف جمال تنظيم املشاريع.،رااية  ،ورات يف تقدمي

لتحسااأل يف ةاال جمااال ماان اجملاااالت إى اتاجااة رياام وجااو، وأ ااارت املناقشااات إى أناا ،  -30
علااى ااابيل فوينب اا  االاااتفا،ا من ااا. علااى يفااو ناااجع ةاال من ااا تعماال يف  السياااااتية، مثااة عناصاار 

فت إصاا تات اإلقااار املؤاساا  ن  يع، صلااملثاال، فيمااا يتعلااق بو ااع ااارتاتييية وقنيااة لتنظاايم املشااار 
التدابري السياااتية الن يتعأل على ا كومات أ  تنفذها والن تعكاس بصاورا يف مرتبة عالية تشمل 
 تنظااايم املشااااريع يف البلااااد. اصصاااة لتعزيااازإلنشااااء مؤاسااااات  ا كوماااات أفضااال ماااد  اااااتعدا،

سااأل آليااات الرصااد والتقياايم، وزيااا،ا الوقاات نفساا ، تظ اار الدرااااة االاتقصااائية ا اجااة إى حت ويف
ماان بااأل األولويااات الرئيسااية الاان ةااا  هااذا الصااد،،   ويف الرتةيااز علااى الااتعلم يف جمااال السيااااات.

صياية اارتاتييية وقنية لتنظيم 
 يعاملشار 

 حتسأل الوصول إى التمويل

 لي،ة البي،ة التنظيمية املثلى الوع  والربط الشبك زيا،ا 

يسري التبا،ل التكنولوج  ت
 واالبتكار

يف جمال تنظيم عليم حتسأل الت
 وم ارات  املشاريع
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أاااس إقااار مؤاساا  قااوي لصااياية االااارتاتييية الوقنيااة لتنظاايم إرااااء جاار  حتدياادها ا اجااة إى 
إنشااااء مؤاساااة رائااادا  أو  ذلااال تعياااأليف ااااا املشااااريع وتنسااايق تنفياااذها واإل اااراف عليااا  وتقييمااا ،

 بيو .اً تنسيق فعالة بأل الوةاالت وإنشاء فرقة عمل اصصة ملعا ة القضايا يوملية لآةللعمل  
عادا بلاادا  يف تصااميم اااارتاتييية وقنيااة لتنظاايم جتااارب وتسالط الاادروس املسااتفا،ا ماان  -34

الضااوء علااى بعااض التوصاايات  ،اريعإى إقااار األونكتااا، لسيااااات تنظاايم املشاااً ااااتنا، ،املشاااريع
حتدياد التحاديات والفارا و  ،ا الاة الراهناة لتنظايم املشااريع يف البلادالوقوف على  ،املشرتةة. أوالً 
مثة تاجة إى و ع خطط عمل وإاانا، املساؤوليات و اما  التنسايق فيماا باأل  اً،الرئيسية. وتاني

إى حتدياد و ة الوقنياة لتنظايم املشااريع، اتلف أصاحاب املصالحة املشاارةأل يف تنفياذ االاارتاتييي
املسااااؤولة عاااان  ،اتلااااف املسااااتوياتعلااااى  ،األهااااداف االااااارتاتييية والنااااواتة واملؤاسااااات املعيانااااة

ين إ ااارا  القطاااام وار باااأل أصاااحاب املصااالحة املتعاااد،ا ااامااان األاااااا  لتحفياااز  اً،التنفياااذ. وتالثااا
واألهاام ماان ذلاال ةلااا  أ  ققياااة والوقنيااة. األةا،مييااة واملؤاسااات احملليااة واملنااااااا واألوااااة 

ااااارين مان أياة اياااة لتنظايم  أو الارايألأول ألتام  تامساً  أمراً يظل  أصحاب املشاريعإ را  
تاازال يف  ال بااالريم ماان أ  األنشااطة املضااطلع هبااا يف بلاادا  اتااارا تنفااذ اإلقااار اً،املشاااريع. وأخااري 

نااتظم ماان أجاال تنفيااذ امل اااتعراق لياال آليااات مرتلااة مبكاارا، ماان األااااا  قياااس اآلتااار وحتر 
 ايااات تنظيم املشاريع بصورا ،ينامية، وذلل لضما  ااتمرار أ يت ا وفعاليت ا وااتدامت ا.

تحسين مهارات تنظي  المشاريع من أجل تعزيز سالسل القيمية الشياملة  -ثانياا  
 والمستدامة

 رواباطنااء القادرات اإلنتاجياة هاو تعزياز هنا  ابيل ها  لتيسري ،ور تنظيم املشاريع يف ب -32
 الدولية الك  . أو التيارية بأل ص ار املور،ين احملليأل والشرةات احمللية األعمال

التيارياة يف تساعة  األعماال تشاييع رواباطاألونكتاا، لوةما قياد يبادو مان نتاائة برناامة  -32
احمللياة وفاروم الشارةات األجنبيااة  التيارياة أ  تتايح للشاارةات األعماال بلادا  نامياة، ميكان لااروابط

الصاا ريا احملليااة ميكن اا أ  تتاايح للمؤاسااات  ةمااا  هامااة تعااو، بااالربح والفائادا علااى ا ميااع.اً فرصا
االنااادماا واملشاااارةة يف نظااام اإلنتاااااا في اااا املؤاساااات الريفيااااة الصااا ريا،  ااااا ،واملتوااااطة ا يااام

ل رتقااء مان  الصا ريا واملتوااطة ا يامياة احمللواايلة فعالاة للمؤاساات أيضاً تتيح وه  الدولية، 
األعمااااال جمااااال يف  اخاااا ل نقاااال التكنولوجيااااا واةتساااااب املعااااارف وامل ااااارات، وحتسااااأل مماراااااال

 األاواق.الوصول إى ا صول على التمويل و اا التيارية واإل،ارا، وتس ل 
و،ياااة القااادرا علاااى التحاااديات املشااارتةة الااان يواج  اااا املاااور،و  احمللياااو ، مثااال حمدمث إ   -3٧

تطاوير عقليااة تنظايم املشاااريع  أو خاادمات تفا  اعااايري الشارةات عا  الوقنيااة أو تقادمي مادخ ت
اااارتاتيييات وقنيااة تتطلااع و ااع املطلوبااة إل،ارا األعمااال التياريااة مااع  اارةات أجنبيااة ةاا  ، 

تعزياز ياا يرمياا  إى مشاروعأل يف مج ورياة تنزانياا املتحادا وزامباً متسقة. وقد أقلق األونكتا، مؤخر 
الساياتة املساتدامة يف ا ال القيماة القائماة علاى  الص ريا واملتواطة ا يماملؤاسات اندماا 
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الضوء على التطورات ا ارياة  5يسلط اإلقار و . على التواط راع  للبي،ة، ةل على تداوالبناء امل
ل بااارتاتيييات التادخل مان أجال يف قطام الصناعة الزراعية يف مج ورية تنزانيا املتحدا فيما يتص

الصااا ريا واملتوااااطة املؤاساااات  لتطاااويرالااادور اإل اااا   0اإلقاااار يباااأل و تعزياااز القااادرا اإلنتاجياااة. 
تيارياة يف القطاعاات ذات األتار الكباري علاى خلاق األعماال اليف زامبيا مان خا ل رواباط  ا يم

 البناء.قطام فرا العمل، مثل 

  5اإلقار 

قطيييييياع لمتحييييييدة: تعزيييييييز روابييييييط األعمييييييال التجارييييييية المسييييييتدامة فييييييي جمهورييييييية تنزانيييييييا ا
 المسؤولة السياحة

،  ااارعت منظماااة العمااال الدولياااة ومرةاااز التياااارا الدولياااة ومنظماااة 5334يف أيار/ماااايو   
األماام املتحاادا للتنميااة الصااناعية واألونكتااا، ومكتااع األماام املتحاادا ااادمات املشاااريع يف تنفيااذ 

اجملموعاة املشارتةة باأل وةااالت للشاؤو  االقتصاا،ية و الدولاة السويسارية  أماناةباأل  مشارت مشاروم 
. واألونكتاا، يف مج ورياة تنزانياا املتحادا، وذلال األمم املتحدا املعنية بالتيارا والقدرات اإلنتاجياة
العاملااة يف قطاعااات  الصاا ريا واملتواااطة ا ياامهااو املسااؤول عاان االرتقاااء باملؤاسااات الصاا ر  و 

 الااان تسااات دف ا املباااا،را. - األيذياااة العضاااوية وقطاااام الساااياتة املساااتدامة - ارياااةاألعماااال التي
يف منطقاااة تان ااا الااان اً مزارعاا 93املرتلااة األوى ماان املشاااروم املشاارت ، اختااريت جمموعاااة ماان  ويف

لاادي ا القاادرا علااى تلبيااة اتتياجااات ا اازء األعلااى لسااوق قطااام الضاايافة يف ،ار الساا   وأرو ااا 
 وزابار.
النظااااري الااااوقا ل نااااامة  - ع األونكتااااا، ومرةاااز االاااااتثمار ام وريااااة تنزانيااااا املتحاااداد وق ااااوقااا 
و اااارةة تان اااا فااااريش احملاااادو،ا واحتااااا، تان ااااا التعاااااول  - تشااااييع روابااااط األعمااااال التياريااااةاألونكتاااا، ل

لباا  األجت ياز منتياات على اتفاقات تعاو . وقد تسنت  ارةة تان اا فاريش احملادو،ا،  ارةة  ،لأللبا 
الساالة أج اازا ت يااد ا ليااع ماان منطقااة تان ااا  ،الرئيسااية يف مج وريااة تنزانيااا املتحاادا، يف اآلونااة األخااريا

لاارت يف  23 333عان قاقتاا  اإلنتاجياة تقال  ال جدياداً  لتصال إى أااواق ،ار السا   و اايدت مصانعاً 
لارت يف الياو .  353 333إى  رفع جمموم الطاقاة اإلنتاجياة مما فائق ا رارا،اً اليو  ومعمل جت يز جديد

ماازارم يعنااو   4 333تعاونيااة ينضااوي حتت ااا أةثاار ماان  33ويتااألف احتااا، تان ااا التعاااول لأللبااا  ماان 
برتبيااة املا ااية وإنتاااا املنتيااات اجمل اازا الاان يكثاار علي ااا الطلااع ماان قطااام السااياتة، مثاال اللاا  الرائااع 

 والزبدا والقشدا وا  .
دو،ا لشاارةة تان ااا فااريش احملاا ةاا ء ال زمااة لتلبيااة االتتياجااات األولتحفيااز عمليااة االرتقااا 

لكاال ماان الساالة اإلنتاااا بااالتي يز الفااائق ا اارارا وةااذا منتيااات األلبااا  اجمل اازا، جاار  تكييااف 
)برنااااامة برنااااامة تطااااوير ريااااا،ا األعمااااال جمموعااااة ماااان أ،وات التاااادريع، القائمااااة علااااى من ييااااة 

مزياد مان  ل قا م علاى 4مجات إى الساواتيلية )انظار اإلقاار ر مع السياق الريف  وتل  (،إم يتيل
جااار  تفصااايل جمموعاااة مااان أنشاااطة املتابعاااة، اااااتنا،اً إى  ةماااا  (.برناااامة إم يتيااالالتفاصااايل عااان 

وتعزيز روابط األعمال التيارياة، تساع  جتارية لاعمأأ،وات األونكتا، أليراق معاملة الزراعة ة
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زال املشاااروم يااا وال ااااادمات التقنياااة واالاتشاااارية امل ئماااة.االتتياجاااات احمللياااة مااان أجااال تاااوفري 
إى ت ياااريات  مزارعااااً  22لااال  املشااارت  يف املراتااال األوى. وماااع ذلااال، أ،  أول مشاااروم جتاااريي

ااطاااط  وااااتكو التاااا قائاااد املشاااروم مااان  ااارةة تان اااا فاااريش احملااادو،ا.  ةماااا  اااالوةية واعااادا،
تتااألف ماان خاادمات ااتشااارية بشااأ  ةيفيااة  وهاا املصااممة تسااع تاجااة مسااتفيدين اتااارين، 

ةبااااار  أو وتاااادريع تقااااا تقدماااا  الشاااارةات احملوريااااة ،جتاريااااة التعاماااال مااااع الزراعااااة ةقطااااام أعمااااال
 زمة األنشطة الرامية إى االرتقاء بالروابط.مكملة  املشرتين، 
ن أجال الوصاول إى اااوق النتاائة ا الياة ملشاروم ا اال القيماة الساوقية املتصالة انتياات البساتنة ما املصدر:

 .ةاياتة مسؤول

  0اإلقار 

 زامبيا: تعزيز القدرة التنافسية واالستدامة في قطاع بناء المساكن

أليذيااااة األماااام املتحاااادا لبرنااااامة الو ااااائف ااضااااراء يف زامبيااااا هااااو مبااااا،را ماااان منظمااااة   
امة األمااام املتحااادا ، ومنظماااة العمااال الدولياااة، ومرةاااز التياااارا الدولياااة، واألونكتاااا،، وبرناااوالزراعاااة

للبي،ااة. ويتمثاال ،ور األونكتااا، يف املساااعدا علااى بناااء قاادرا وةالااة التنميااة الزامبيااة واجمللااس الااوقا 
الصااا ريا واملتوااااطة باااأل املؤاساااات الصااا ر  و  رواباااط األعماااال التيارياااةللبنااااء مااان أجااال تيساااري 

الشرةات اااصة مع  - ةالشراةات العامعزز يوالشرةات الك   يف صناعة البناء، ييث  ا يم
عماال مااع برنااامة ناااء املراعيااة للبي،ااة، وماان أجاال العاا  الوقنيااة هباادف نقاال تكنولوجيااا وم ااارات الب

 األمم املتحدا للبي،ة على إنشاء إقار ايااايت وتنظيم  يتسم بالفعالية والتمكأل.
يف  ياامالصاا ريا واملتواااطة ا املؤاسااات الصاا ر  و عاان للدرااااات االاتقصااائية اً ووفقاا 
،اريااااة وإى إمكانيااااة الوصااااول إى اإل ااااارات امليف زامبيااااا، فااااا  معظم ااااا تفتقاااار إى  البناااااءقطااااام 

ااااتيفاء  عاال ماان الصااعع علااى هااذ  الكيانااات  ممااا املعلومااات عاان األاااواق وإى التكنولوجيااا،
ريعة زيا،لااا بصااورا ااا أو خاادمالا، أو منتيالاااتشااكيلة ت يااري  أو ،ا ااو،ا أو الساا مةمتطلبااات 

لتلبياااة قلباااات الشااارةات عااا  الوقنياااة. ولااادف الاااة وقنياااة إى حتاااديث املباااال العاماااة ورصااايد 
 املتعاقاادالصا ريا واملتواااطة ا ياام المؤاسااات الصاا ر  و لاملسااةن القائمااة، مااع إعطااء األولويااة 

ء ع امل اا. وااتتعزز الشافافية بعملياة إ افايدعم أنشاطة التادر أولوياة لا أعطيات ةما  .من الباقن
الطابع الرمس  على األعمال التيارية يري الرمسية وااتحداث قواعد بيانات إلكرتونياة للمتعاقادين 

 احملليأل املسيلأل واي ت األرا   واملمتلكات.
اتفاقاااات  اااراةة مااان أجااال بنااااء عقاااد إى  ةالتياريااااألعماااال باااط واى تعزياااز ر فضاااأوقاااد  

علاى  الصا ريا واملتوااطة ا يامات الصا ر  و مراعية للبي،اة باأل املؤاساو مساةن ميسورا التكلفة 
الساالة القيمااة يف قطااام البناااء وعااد، ماان الشاارةات الدوليااة الكاا   العاملااة يف قطاعااات امتاادا، 

برنااااامة الو اااائف ااضااااراء و ااارةة الفااااارا يعتاااز  البنااااء والتعاااادين والطاقاااة. فعلااااى اااابيل املثااااال، 
(Lafargeا ) ذجيااة متمااايزا للبناااء املراعاا  للبي،ااة يف لتوقيااع علااى اتفاااق إلنشاااء  ااس وتاادات ئو
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خصصات املراعا  للبي،اة. وقاد و لواااةا وةيتاوي مان أجال حتفياز ااوق اإلااكا  امليساور التكلفاة 
لتلبيااة  - يف ةيتااوي 033يف لوااااةا و 033 - وتاادا 233قواماا  اً أولياااً  اارةة الفااارا ااااتثمار 

 تدات النموذجية.ااتيابة املبيعات والتسويق للو أ  ينشأ من الطلع املتوقع 
 . الية ملشروم برنامة الو ائف املراعية للبي،ةالنتائة ا املصدر:

تنظييي  المشيياريع وبنيياء القييدرات اإلنتاجييية فييي المجيياالت  ات األولوييية  -ثالثاا  
 للنمو الشامل للجميع

لسياااااات تنظااايم املشااااريع املواتياااة لبنااااء القااادرات  أللضاااما  االعتماااا، والتنفياااذ الفعليااا -30
اإلنتاجيااة واملرتبطااة باااادف الطوياال األجاال املتمثاال يف ا ااد ماان الفقاار، مثااة تاجااة إى تاادخ ت 
حمااد،ا اااادف لتسااريع ئااو اإلنتاجيااة وجعل ااا  اااملة لليميااع ومسااتدامة، ييااث تااوفر الضاامانات 

 ال زمة  ماية الف،ات الضعيفة وتشيع االندماا االجتماع .
يف ذلل عن قريق  اا  خلق فرا اقتصا،ية لليميع،ويساهم النمو الشامل لليميع يف -39

با د من عد  املساواا ورفع مستويات املعيشة، وةذلل اً تنظيم املشاريع، وهو يرتبط ارتباقاً وتيق
دماا االجتمااااع  مااان خااا ل التضفياااف مااان تااادا الفقااار. وتااادمة األعماااال التيارياااة ناااتعزياااز اال

ماااااا  إ يف ا اااااال القيماااااة بصاااااور  ااااا ، الشااااااملة لليمياااااع األ اااااضاا ذوي الااااادخل املااااانضفض
االااتفا،ا مان اام إمكانياة وتتيح ، أصحاب مشاريع أو مألمستضد   أو منتيأل أو ةمست لكأل

هااذا الصااد،،  ويف للاادخل الا ز  للحصااول علااى الساالع وااادمات األاااااية.فارا العماال املاادر 
اااة اتلفاااة لاااادعم تنظااايم املشااااريع وبناااااء القااادرات اإلنتاجياااة اعتل  لنمااااو اتعزياااز ماااان أجااال مااادت تل

وقااد ااااتحدث قاعاادا  ،لليميااع. ويرصااد األونكتااا، هااذ  املبااا،رات ألالشااامل واألعمااال التياريااة
 .(4)بيانات للمماراات ا يدا للمبا،رات على الصعد الوقا واإلقليم  والدوط

النماو  إى حتقياق 5333 لعاا  فعلى ابيل املثال، ترم  خطة إتيوبيا اامااية للنمو والتحول -53
يلااا : لي،اااة الظاااروف  مااا الشااامل لليمياااع واات،صاااال الفقاار مااان خااا ل الرتةياااز، يف مجلااة أماااور، علاااى

تعزيااز النمااو املواتيااة يف القطاعااات الصااناعية الاان اااتمكن املؤاسااات الصاا ريا واملتواااطة ا ياام ماان 
واا باأل ا نساأل ايااات ،اعمة للمسااانت اا ي ومتكأل املرأا من خ ل وإ ا، فرا العمل واالبتكار

. ويرم  برنامة إتيوبياا لتطاوير تنظايم املشااريع (2)ترةز على تطوير تنظيم املشاريعي و،عم متكأل الشباب
، الاااااذي يساااااتند إى خطاااااة النماااااو والتحاااااول، إى تعزياااااز قااااادرات املؤاساااااات 5332-5335للفااااارتا 

وتقاادمي ظاايم املشاااريع الصاا ر  والصاا ريا واملتواااطة ا ياام عاان قريااق تااوفري التاادريع علااى م ااارات تن
__________ 

 

(4) UNCTAD, 2013, Area 6: Promoting awareness and networking, available at 

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Entrepreneurship/EPF-6.aspx ةانو    30ق م علي  يف )جر  اال
 (.5332الثال/يناير 

(2) African Development Bank and Ethiopia, 2013, Partnering for Inclusive Growth (Tunis). 
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هااذا املشااروم يااوفر خاادمات ااتشااارية  اااملة يف جمااال األعمااال التياريااة اااذ  املؤاسااات. ويتوقااع أ  
مؤاسااة صاا ر  وصاا ريا ومتواااطة ا ياام  533 333فاارا عماال للنساااء والشااباب، وحيفااز إنشاااء 

 وإرااء أاس التنمية الصناعية يف البلد.
 فااز ئااو اقتصااا،ي  ااامل لليميااع وا ااد اً ملاليزيااا إقااار ويااوفر برنااامة التحااول االقتصااا،ي  -53

 ماان الفقاار ويااري  ماان أوجاا  انعاادا  املساااواا، هباادف االرتقاااء هبااا إى مصاااف البلاادا  املتقدمااة يلااول
ئاو  اامل حتقياق إى  5333 عا  . وي دف برنامة التحول االقتصا،ي الذي أقلق(2)5353 عا 

خل مان خا ل تنظايم املشااريع، وتعزياز القادرات اإلنتاجياة لليميع عن قرياق زياا،ا فارا تولياد الاد
 عن قريق االاتثمار يف رأس املال البشري، وتوفري ا ماية االجتماعية للفقراء والضعفاء.

والشباب )املشاريع ااضراء( للنمو الشامل لليميع ه  البي،ة  واجملاالت الرئيسية األربعة -55
 ، على النحو املبأل بالتفصيل يف هذا الفصل.ةاالجتماعي واملرأا وتنظيم املشاريع

 خضراءتنظي  المشاريع ال -ألف 
اعتاااااا  االقتصااااااا، األخضاااااار، يف مااااااؤمتر األماااااام املتحاااااادا للتنميااااااة املسااااااتدامة املعقااااااو، يف  -50

وحتقيااق  ،ينطااوي علااى إمكانااات اإلااا ا  يف القضاااء علااى الفقااراقتصااا،اً ، 5335تزيرا /يونياا  
فارا للعمال خلاق و  ،وتعزيز اإل،ماا االجتماع  وحتساأل أتاوال البشار النمو االقتصا،ي املطر،،

. وللقطاااااام األخضااااار (٧)ماااااع احملافظاااااة علاااااى األ،اء الساااااليم للااااانظم اإليكولوجياااااة لكوةاااااع األرق
اايما يف البلادا  النامياة.  وال إمكانيات واعادا فيماا يتعلاق با اا، فارا العمال وزياا،ا اإلنتاجياة،

ملياو  فرصاة  23و 32باأل  ماا لاقة، ل قتصاا، األخضار إمكانياات املنظمة العمل الدوليااً ووفق
 5353 عاا  يف املائاة يلاول 3.2حتسن اإلنتاجياة بنسابة مع على الصعيد العامل ،  إ افية عمل

 433الوقاات نفساا  ا ااد ماان الفقاار بالنساابة  ااواط  ويف ،5323 عااا  يف املائااة يلااول 2وبنساابة 
 .(0) ريا يف البلدا  النامية من خ ل زيا،ا الدخلالص ا يازاتمليو  مزارم من ذوي 

مثاال هااذ  التنميااة. وتعااد مؤاسااة   إم يتيااللريااا،ا األعمااال  وياادعم برنااامة األونكتااا،  -54
 رضاااعلاااى العمااال التيااااري األخ ، مثااااالً 5330 عاااا  (، املنشاااأا يف األرجنتاااألBioPro بياااوبرو  )

املنتياااات وتساااويق تطاااوير بانتااااا و وتقاااو  اً اتااا. وجتاااري املؤاساااة أيإم يتيااالالاااذي يرعاااا  برناااامة 
أتار ااو  العضاوية اآلفاات ملبيادات ولايس العضوية املصممة  ماية احملاصيل ومكافحة اآلفات. 

تولاااد نفاياااات  ال إتاااا إذ حمااادو، علاااى البي،اااة والااانظم اإليكولوجياااة احمليطاااة وعلاااى صاااحة اإلنساااا ،
__________ 

 

(2) Performance Management and Delivery Unit, 2013, Overview of Economic Transformation 

Programme, available at http://etp.pemandu.gov.my/About_ETP-@-Overview_of_ETP.aspx   جر(
 (.5332ةانو  الثال/يناير   32االق م علي  يف 

(٧) A/RES/66/288.  
(0) International Labour Organization, 2012, Working Towards Sustainable Development: 

Opportunities for Decent Work and Social Inclusion in a Green Economy (Geneva). 
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منتياات بياوبرو أصابحت الن لااجم الكارو ، فرا ات العث مكافحة لفعاليت ا يف اً ،ائمة. ونظر 
أعطى ،فعاة قوياة ااذ   مما عاصر الن تنتة اامور العضوية،امل أو مزارع  العنع يف أوااة رائية

اةتساااع مؤااااس  بياااوبرو  م اااارات األعماااال التيارياااة يف تلقاااة عمااال وقاااد النا ااا،ة.  املؤاساااة
الااان  اااارات املالااان ميكااان هباااا تعزياااز  . وةمثاااال علاااى الكيفياااةإم يتيااالبرناااامة يف إقاااار تدريبياااة 
 4، يباااأل اإلقاااار هاااذا اجملاااالتنظااايم املشااااريع مااان خااا ل بااارامة التااادريع يف يف جماااال تلكتساااع 

 .إم يتيلخصائص برنامة 
  4اإلقار 

 حلقات العمل التدريبية لبرنامج إمبريتيك في مجال تنظي  المشاريع - األونكتاد
عان بارامة  إم يتيالويتمياز برناامة ات تاابع لألونكتاا،. هو برنامة لبنااء القادر  إم يتيل  

أتبتات البحاوث أ  هناا  عشار قاد إزاء تنظايم املشااريع. و اً االوةياً التدريع األخر  بتقدميا  تيا
ااااا صااالة  اً،اااالوةياً مثااال يف ت تاااأل ئطاااتت، ئيساااية يف جماااال تنظااايم املشااااريعم اااارات  ضصاااية ر 

 بأصحاب املشاريع الناجحأل.
 يف جمال تنظيم املشاريع: إم يتيلبرنامة احملد،ا يف   امل ارات الشضصية وفيما يل 
 حتديد األهداف -3
 البحث عن املعلومات -5
  االتضطيط والرصد املن يي -0
 البحث عن الفرا واملبا،را -4
 الثبات -2
 الوفاء بااللتزامات -2
 قلع الكفاءا وا و،ا -٧
 خوق ااقر حمسوبة -0
 ط الشبك اإلقنام والرب -9
 بالنفساالاتق لية والثقة  -33
ويعزز برنامة إم يتيل هاذ  الكفااءات ويقوي اا مان خا ل تلقاات العمال التدريبياة يف جماال  

عملياااات تشااضيص تشااامل ماااوجز تنظااايم علاااى تلقاااات العمااال هااذ  تنظاايم املشااااريع، تياااث تنطااوي 
، وأنشااطة حتفيااز األعمااال التياريااة. املشاااريع، والتقياايم الااذايت للكفاااءات األاااااية، والتحااول الفاار،ي

العماال األفاارا، علااى الرتةيااز علااى أ،وارهاام ةأصااحاب مشاااريع وتضااع م أمااا  حتاادي  اتوتشاايع تلقاا
، التادريعإجراء فحص ،قيق ملواقن قولم و عف م الشضصية يف جمال تنظيم املشااريع. ويقاو  مان ة 

  تلقاات إم يتيالبرناامة  يف إقاار  نظمتاعلى التفاعل والتيرياع. وإ اافة إى ذلال، إى تد ةبري، 
 عمل تدريبية ومنتديات لألعمال التيارية على الصعد الوقا واإلقليم  والدوط.
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 يل : ما ألصحاب املشاريع إم يتيلوتقد  مراةز برنامة  

  جااااامع يااااوفر قائفااااة ماااان خاااادمات التاااادريع وتطااااوير األعمااااال خاااادمات مرفااااق
 التيارية.

 بكة املتدربأل األقرا  - إم يتيلات برنامة رابطة مد  ا ياا: جتمع رابط  - 
 أصحاب املشاريع الناجحأل وامللتزمأل.

   بو  من ييت م يف التدريع وأ،وات التقييمالربط الشبك  والتوجي : يتبا،ل املدر 
 تدريع املدربأل ويقدمو  التوجي .ليف ،ورات  الن يستضدموتا

 واإلنكليزية اإلابانيةبالل ات ًا ع حملياملدربو  احملليو  املعتمدو : يقد  التدري 
 .والسواتلية والعربية والفرنسية والرومانية والرواية وال ت الية

اً نامياً بلد 02صاتع مشروم يف  043 333منذ إنشائ ا  إم يتيلوقد ،ربت برامة  
 وير تنظيم املشااريعبأتر  الكبري يف تط إم يتيلعرتف ل نامة مير اقتصا،  ارتلة انتقالية. ويل اً وبلد
أ  رت تقييمات مستقلة األتار وقد املشارةة.  الص ريا واملتواطة ا يماملشاريع وئو ةفاءا  ويف

تياال  علااى قااارارات املشااارةأل باادء عماال جتااااري يبرنااامة  إم  يف إقاااار اإل ااا  للتاادريع املقااد  
 .(9)وعلى تعزيز أ،اء أعماام التيارية ومعدالت بقاء  رةالم

برناااااامة يف إقاااااار يدات األعماااااال جاااااائزا اااااافااااا  األونكتاااااا، أتنااااااء االتتفاااااال اااااانح وحيت 
 اتاااتفد  مان تلقا ةل انتأل، بسيدات األعمال ال ئ وهو االتتفال الذي ينظم  ، إم يتيل

تنظاايم املشاااريع وحتااولن إى ااايدات أعمااال ناجحااات وأصاابحن قاادوا يف جمااال العماال التدريبيااة 
 جملتمعالن احمللية.

ةااااانو    30)جاااار  االقاااا م علياااا  يف  http://www.empretec.netمتاااااأ علااااى:  ,Empretec, 2014 ر:املصد
 (.5332الثال/يناير 

قاادرا القطااام األخضاار. ويف العديااد ماان البلاادا ، يبقااى الاان تقي ااد بعااض ا ااواجز وهنااا   -52
ا  تطااور هااذا عااد  وجااو، أقاار تنظيميااة وتيسااريية لاادعم تنظاايم املشاااريع ااضااراء عقبااة رئيسااية أماا

القطام. ةما تعوز العدياد مان البلادا  اياااات لتعزياز أااواق االقتصاا، األخضار، وتعوزهاا علاى 
وج  ااصوا املعايري الن حتد، املستو  األ،مج لأل،اء البي،  ملنتة أو خدمة. وعلى العكس من 

يارية، وال ايما ذلل، ميكن النتشار املعايري الدولية أ  يفرق تكاليف مرتفعة على األعمال الت
ع علي اا الوصاول إى األااواق العاملياة املريااة صاع  يف املؤاساات الصا ريا واملتوااطة ا يام، مماا يل 

__________ 
 

مشار  برازيل   0 333وللت  5330على ابيل املثال، خلصت ،رااة ااتقصائية مستقلة أجريت عا   (9)
 تيل  إى ما يل :يبرنامة  إم  يف إقار تدريع المن ااتفا،وا 

  إى تطبيق الدروس ت تة أرباع م هذ  الزيا،ا  يف املائة زيا،ا يف الدخل وعزا 24من بأل املشارةأل، ايل
 املستفا،ا من برنامة إم يتيلي

  35يف يضو  اً جتاري يف املائة عم ً  02وممن مل يكن لدي م عمل جتاري وقت تضور تلقة العمل، أنشأ 
 وةا  للتدريع تأتري قوي على قرارهم بشأ  نوم العمل التياري الذي أقلقو . اً،  ر 
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تنظايم ملمارااات ا يادا واملباا،رات الان تشايع على اأمثلة  2يف البلدا  املتقدمة. ويقد  اإلقار 
 املشاريع يف القطام األخضر.

  2اإلقار   
 ع تنظي  المشاريع الخضراءيالجيدة في تشجالممارسات والمبادرات 

(، يف إقاااااار ج و،هاااااا الرامياااااة إى إعاااااا،ا بنااااااء ااياةااااال REpowerتعااااارق  ااااارةة ريبااااااور )  
قويلة األجال مثبتاة األااعار للمؤاساات النا ا،ة واملؤاساات  األاااية للك رباء يف هاين، عقو،اً 

د،ا، تياااث  لاااق باااذلل فااارا العمااال يف جماااال الطاقاااة املتياااالعاملاااة الصااا ريا واملتوااااطة ا يااام 
 .(33)حتقيق ااتقرار اقتصا، هاينعلى وتدعم األعمال التيارية الن من  أتا املساعدا 

الذي يعت  خلق فرا العمال  5333وقد صلمم مسار النمو ا ديد  نوب أفريقيا لعا   
الاااذي  5333يف القطاااام األخضااار حمرةااااً للنماااو االقتصاااا،ي، واتفااااق االقتصاااا، األخضااار لعاااا  

يادعم حتساأل إ،ارا النفايااات عان قريااق إعاا،ا التادوير، بطريقااة حتفاز فاارا العمال يف جمااال إ،ارا 
 .(33)النفايات يف القطاعأل الرمس  ويري الرمس 

ملنظمة العمل الدولية، ، وه  مبا،را وةيزء من مبا،را آايا لزيا،ا ألعمال التيارية ااضراء 
وفار ااادمات االاتشاارية  5333نفذت تايلند ئوذجاا لألعماال التيارياة ااضاراء املساتدامة عاا  

والتادريع للعااملأل يف الفناا،ق الصا ريا واملتوااطة ا يام يف جماال حتساأل ةفااءا اااتضدا  املاوار،، 
أ،  إى حتسن ها  يف ةفاءا اااتضدا  واآلتار البي،ية، واملماراات والتنافسية يف مكا  العمل، مما 

 .(35)هذ  األعمال التياريةمؤاسات املوار، ومماراات أفضل يف إ،ارا النفايات ،اخل 
( نسااء املنااقق الريفياة مان أجال Solar Sisterويف أوينادا، تو اف  ارةة ااوالر ايسارت ) 
ية الاااتضدام ا يف العاملااة بالطاقااة الشمسااو ذات الصااما  الثنااائ  الباعااث للضااوء صااابيح بيااع امل

(. وتااتمكن النساااء ماان رفااع مسااتويات معيشاات ن ويف http://www.solarsister.orgاملنااازل )انظاار 
الوقاات نفساا  معا ااة الشااوايل البي،يااة، اااا يف ذلاال التلااوث وانعاادا  الكفاااءا، ومسااائل الساا مة 

 املرتبطة بااتضدا  مصابيح الكريواأل.

__________ 
 

(33) Changemakers, 2010, REpower Haiti, available at http://www.changemakers.com/SME-

Finance/entries/repower-haiti  (.5332ةانو  الثال/يناير   30)جر  االق م علي  يف 
(33) South Africa, 2010, The New Growth Path, available at http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/ 

NGP%20Framework%20for%20public%20release%20FINAL_1.pdf  30)جاااااار  االقاااااا م علياااااا  يف  
 (.5332ةانو  الثال/يناير 

(35) International Labour Organization, 2014, Greener business Asia, available at 

http://www.ilo.org/asia/whatwedo/projects/WCMS_152342/lang--en/index.htm   جر  االق م علي(
 (.5332الثال/يناير  ةانو   30يف 
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امبياا اتباام تاة يقاو  علاى السالة القيماة لتحساأل ز يف ويعرق برنامة الو ائف ااضراء  
اااابل العااايش املساااتدامة لألاااار الريفياااة وا ضااارية عااان قرياااق تنمياااة القطاااام ااااااا واإلااااكا  

 .(30)املستدا 
التقاا مان و امل اا والتدريع لتعليم ؤاسات اويف أمريكا الواطى، قامت  بكة إقليمية مل 
ونيكااااااارايوا  وهناااااادوراس، إى جانااااااع ا م ورياااااااة ويواتيماااااااال وةواااااااتاريكا والساااااالفا،ور بنمااااااا 

م ان يف القطاام األخضار،  تعلم فيما يتعلق بثماالالدومينيكية، بتطوير وإ،ماا معايري ومناهة ال
وذلااال هبااادف تعزياااز م اااارات الشاااباب ذوي املساااتو  التعليمااا  املتوا اااع وعماااال القطاااام ياااري 

 . (34)الرمس 
 

 تنظي  الشباب للمشاريع -باء 
ماان تاال األزمااة العامليااة  اً جاازءيشااكل تعزيااز تنظاايم الشااباب للمشاااريع أ  ف باااعاارتل  لقااد -52

علااااى إمكانيااااة اإلااااا ا  يف التنميااااة االجتماعيااااة، إذ يتاااايح أيضاااااً ينطااااوي وهااااو لبطالااااة الشااااباب. 
للشااباب فرصااة زيااا،ا ،خاال أااارهم املعيشااية ماان خاا ل العماال ا اار، ممااا يرفااع مسااتو  معيشاات م 

ومااان األمثلاااة علاااى ذلااال مؤاساااة مساااتدامة لكساااع الااارزق.  م ااااب ً وحياااد مااان فقااارهم وياااوفر اااا
 Bamboo: An Innovation Ecosystem جماااال التوااااايم   )باااامبو: بي،اااة ل بتكااااار( الااان تعماااال يف
 اااار  يف تأايسااا ا وقاااد يف جوهانسااا  ، اناااوب أفريقياااا،  امقرهاااويوجاااد ااااو،  اوياااديره اميلك اااو 

مشاروم تيل  وت تة  با  آخرين. وي دف ي  إممشاريع  اب تضر تلقة عمل برنامة  منظم 
إى ت ياري جاذري للتصاور الساائد عان املؤاساات الصا ريا واملتوااطة ا يام هاذا العمل التياري 

اململوةااة للسااو، يف اجملتمعااات احملليااة املنضفضااة الاادخل يف جنااوب أفريقيااا ويف الوقاات نفساا  تعزيااز 
، مناذ املشاروماااعد هاذا قد . و التيارية الع ماتيف جمال االبتكار بالقدرا على ئوها بامدا،ها 
ملشاااريع الصاا ريا اململوةااة للسااو، وااااهم يف ئااو أعمااااا إبااراز صااورا ا، علااى 5335إنشااائ  عااا  

لتسعة أ ضاا، معظم م  با  مبتكرو  مان جمتمعاات  فرا عمل مستقرخلق ةما   ،التيارية
 فرصة عمل.على  ا صولحملية فقريا ما ةا  ام من ،ون  أ  ينيحوا يف 

ا كومياااة الدولياااة يف املنظماااات وعلاااى الصاااعيد العاااامل ، ماااا فت،ااات املنظماااات الدولياااة و  -5٧
تعزيااز ا  ااو، الراميااة إى لي،ااة الفاارا االقتصااا،ية للشااباب، ا  ااات الاان تعماال ماان أجاال قليعااة 

لتعااااو  ماااع األونكتاااا،، باوقاااد أعاااد  الشاااباب. املشااااريع مااان قبااال بتنظااايم وخباصاااة ا  اااو، املتصااالة 
__________ 

 

(30) International Labour Office Lusaka, 2013, Green Jobs Programme, available at 

http://www.ilo.org/ empent/Whatsnew/WCMS_213390/lang--en/index 30. )جر  االق م علي  يف  
 (.5332ةانو  الثال/يناير 

(34) International Labour Organization, 2014, South-South and triangular cooperation, available at 

http://www.ilo.org/pardev/south-south/WCMS_228305/lang--en/index.htm  جر  االق م علي  يف(
 (.5332ةانو  الثال/يناير   30
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)تصااادر   إر اااا،ات ايااااااتيةلمشااااريع: لالشاااباب تنظااايم  تشاااييع بعناااوا  منولاااث، وتيقاااة و الك
لاادف إى ،عاام وا ااع  السيااااات يف تصااميم ايااااات وباارامة تنظاايم املشاااريع وهاا   ،(قريباااً 

 لفائدا الشباب.
علااى  ط اا  وقااا  ااامل لتنظاايم الشااباب للمشاااريع أ  يساااعد وماان  ااأ  وجااو، إقااار  -50

املشاااريع الشااباب الطاااحمو  يف العديااد ماان البلاادا . منظمااو العديااد ماان التحااديات الاان يواج  ااا 
وتاااوا    ،وميكااان أ  يكفااال هاااذا اإلقاااار إ،راا تنظااايم الشاااباب للمشااااريع يف السياااااات الوقنياااة

اذا اإلقار مع أهداف السيااة الوقنية. وع وا على ذلل، ميكن يف هذا اجملال ارتاتيييات اال
تواجز البي،ة التنظيمية الن اا تأتري ةبري على الشباب، وال ايما تلل الن يساعد على إزالة أ  

أعماااااام، مشاااااريع تثاااا أصااااحاب املشااااريع الشااااباب الطااااحمأل يف البلاااادا  النامياااة عاااان تساااييل 
. يااري رمسيااة وعرقلااة قاادرلا علااى النمااوهااذ  األعمااال التياريااة مشاااريع وبالتاااط املسااا ة يف بقاااء 

فعااال يف جمااال تنظاايم املشاااريع، التعلاايم الشااامل أ  يعاااأ مسااألة تطااوير الوقا الااإلقااار لوينب اا  
للتاااادريع امل اااااا والتلمااااذا الصااااناعية واملساااااائل املتصاااالة با صااااول علاااااى التموياااال، مثااااال  اً ونظماااا

يااة، ا اارتاقات الضااما  اإل ااايف، والراااو  املصاارفية، وتااوفري ماانح لبناااء القاادرات، واملساااعدا التقن
 وحمو األمية املالية.

، ميكاان  إر ااا،ات اياااااتيةلمشاااريع: لالشااباب تنظاايم  تشااييع وةمااا جاااء يف وتيقااة  -59
لوا اع  السيااااات تااوط ،ور قيااا،ي يف ،عام التكنولوجيااا واالبتكااار عاان قرياق تااوفري تااوافز ماان 

ااياةاااال  ااااأتا تشااااييع تنظاااايم الشااااباب للمشاااااريع واالبتكااااار. ومثااااة تاجااااة إى ااااااتثمارات يف 
األااااس القتصااا، رقماا  مز،هاار ولتااوفري زخاام النتشااار االبتكااار، إلرااااء األاااااية التكنولوجيااة 

وةذلل لكفالة وصول الشباب إى املعارف والكفاءات وامل اارات ال زماة الاات  ل التكنولوجياا 
الشااباب  اارةاء مثااة تاجااة إى جعاال منتيااات وخاادمات جتاريااة. وإ ااافة إى ذلاال، وااااتحداث 

. ولتاوط هاذا الادور، مثاة تاجاة إى تضاافر ج او، اااصاة بالشاباب ملشااريعا يف تنظايم ألمتعاونو 
ا كوماااة واملنظماااات ياااري ا كومياااة والقطاااام ااااااا مااان أجااال و اااع بااارامة إل ااارا  الشاااباب 
ولتشييع تطوير  بكات ورابطاات تنظايم الشاباب للمشااريع الان تتاوى ج او، الادعوا نياباة عان 

باا،رات املالضاوء علاى أمثلاة للممارااات ا يادا و  2ع الشاباب. ويسالط اإلقاار أصحاب املشااري
 تشييع تنظيم الشباب للمشاريع.يف جمال 

  2اإلقار   
 تشجيع تنظي  الشباب للمشاريعمجال الممارسات والمبادرات الجيدة في 

 
 الشاباب  املصاممة لتشاييع تنظايم اتأفريقيا  ااارتاتييية تطاوير مؤاسا و عت جنوب 

 الشباب للمشاريع وتسريع ئو املشاريع الن يقو،ها  باب والتمكأل االقتصا،ي للسو،.
ويف بوتسااوانا، تااوفر  اارةة ة االيااا،ي لليعااة ألصااحاب املشاااريع الشااباب الااذين تاارتاوأ  

التدريع على م ارات تنظايم األعماال والتوجيا  ورأس املاال األوط  اً عام 03و 30أعمارهم بأل 
 أو توايع . لبدء عمل جتاري
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مان  اً  رةة ةارياال املالياة والصاندوق االاات،مال هبارتياا يوفاا  ااةن قرو اتقد  ويف ااند،  
 ،و   مانات ألصحاب املشاريع الشباب.

آاايا ألصاحاب املشااريع الشاباب  ابكة لتنظايم الشاباب  - الكومنولثويشكل حتالف  
وتعماال ماان أجاال تلبيااة  يف آااايا إل اارا  أصااحاب املشاااريع الشاابابتلسااتضد  ةمناا  للمشاااريع 
 .ماتتياجال
( املشاريع الان YouthTradeويف الواليات املتحدا األمريكية، تربط  بكة جتارا الشباب ) 

هاذ  األعمال التيارية الن تشرتي املنتيات املعتمادا لاد  مؤاسات  ريها من بيقو،ها  باب 
 إى األاواق. ، ،اعمة بذلل أصحاب املشاريع الشباب يف الوصولشبكةال

 Child and Youth)الشاابكة الدوليااة لتعزيااز القاادرات املاليااة لألقفااال والشااباب وتقااو،  

Finance International ) لتعزيز القادرات املالياة لألقفاال والشاباب. مكراة أة  ترةة يف العامل
أةثار ملياو  قفال يف  30إى أةثر من  5335وقد وصلت ا رةة الن أقلقت يف نيسا /أبريل 

بواباااة علاااى  ااابكة اإلنرتنااات لتيساااري الاااربط الشااابك  باااأل  اً أقلقااات ماااؤخر قاااد بلاااد. و  333مااان 
 الشباب وبناء قدرالم.

 بكة ( Youth Business Internationalملؤاسات أعمال الشباب )نظمة الدولية املوتعد  
ريع وتيساري يريهم مان أصاحاب املشااو يف الربط بأل أصحاب املشاريع الشباب  اً تلعع ،وراً هام
 التيارا الدولية.

موعد قبل  53  جمموعة اليف إقار أصحاب املشاريع الشباب تعقد قمة انوية لتحالف و  
أفكااارهم، والوقااوف علااى أ يااة أصااحاب املشاااريع الشااباب، لتأةيااد موعااة اجملمااؤمتر قمااة انعقااا، 

 والسماأ ام بتبا،ل خ الم ومماراالم.
، متااأ علاى الارابط UNCTAD, 2013, Online inventory of best practices in entrepreneurship املصدر: 
)جاااار  االقاااا م  http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Entrepreneurship/Inventory.aspxالتاااااط: 
 (.5332ةانو  الثال/يناير   30علي  يف 

 تنظي  المرأة للمشاريع -جي  
كانياااة حتقياااق فوائاااد اقتصاااا،ية ةباااريا، إذ تضااايف ينطاااوي تنظااايم املااارأا للمشااااريع علاااى إم -03

احمللا  اإلمجااط النااتة زيا،ا مشارةة صاتبات املشااريع ماا باأل نقطاة م،وياة ونقطتاأل م،اويتأل إى 
قااد (. و http://wbl.worldbank.orgلاابعض التقااديرات )انظاار  اً يف العديااد ماان البلاادا  وفقاا الساانوي

وبيااا أ  تعزيااز فاارا وصااول املاارأا إى عواماال اإلنتاااا أ  اارت ،رااااة أجراهااا البناال الاادوط يف إتي
و/أو فارا العمال يف القطاام ياري الرمسا  مان أجال  اما  الادخل املنتظماة الرئيسية مثل العمالاة 

وا صول على مدخ ت لتنظيم املشاريع واألرا  ، ميكن أ  يفيد إتيوبيا بزيا،ا ئو الناتة احملل  
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 . وميكااان لااادعم صااااتبات املشااااريع أ  يكاااو  تيااااً (32)السااانةيف املائاااة يف  3.9اإلمجااااط ياااواط 
 للتطبيق لتحقيق اإلمكانات االقتصا،ية للمرأا واملسا ة يف متكين ا االقتصا،ي. قاب ً 
تتضلف مستويات ،خل النساء وإنتااجيت ن عان مساتويالا لاد  وعلى الصعيد العامل ،  -03

فارا االقتصاا،ية. فعلاى اابيل املثاال، هناا  ، ويعاو، ذلال يف جازء منا  إى عاد  تكاافؤ الالرجال
اتتماالت أة  يف أ  تدير صاتبات املشاريع مؤاسات أص ر يف قطاعات أقل ريية، وبذلل 

القيماة املضاافة لكال  أ  إى ذلالويضااف . (32)ف ن أقل إنتاجية من الرجال ويكس  أقل مان م
يا الوااطى وأمريكاا ال تينياة وأفريقياا عامل يف املناقق ا ضرية يف بعض بلدا  أوروبا الشرقية وآا

الاان تلاال من ااا يف نساااء أقاال يف األعمااال التياريااة الاان ترأااا ا تكااو  جنااوب الصااحراء الكاا   
إتيوبيااا وإندونيساايا وباان  ،يش واااري النكااا يف . ةمااا أ  الرييااة يف املناااقق الريفيااة رجاااليرأااا ا 
. وتعز  هذ  الفوارق إى االخت فات بأل اءنساألعمال التيارية الن ترأا ا مؤاسات أ،مج يف 

ا نسأل يف ااتضدا  الوقت وإمكانية ا صول على االئتمانات واألصول، وإى معاملاة األااواق 
 .(3٧)د الفرا االقتصا،ية للمرأاقي  واملؤاسات الرمسية، وهو ما يل 

واااماة باأل عة الواااوال تزال صاتبات املشاريع يواج ن تواجز ةبريا. وتعاد التفاوتاات  -05
ويف ملكيااة األصااول،  - اااا في ااا األرا اا  واالئتمانااات - ا نسااأل يف ا صااول علااى املاادخ ت

اإلنتاجياااة، إى جاناااع االفتقاااار إى إمكانياااة مااان تياااث األااااباب ا ذرياااة للفياااوا باااأل ا نساااأل 
و مااا السااوق، وهااأو ااام ا صااول علااى املاادخ ت الااذي يفاقماا  عااد  تااوافر القاادرا علااى التنبااؤ ب

يساافر عاان ممااا ميكاان أ   عاال االاااتثمار نفساا  أقاال إنتاجيااة بالنساابة للماارأا مناا  بالنساابة للرجاال، 
. واااذا (30)أيضاااً  اتتماااالت تواااع ا أقاالتكااو  ات املشاااريع يف أنشااطة أقاال رييااة اخنااراة صاااتب

باال ال يكاان يف و ااع يااري متكاااف  فحسااع، ألتاان األماار آتااار  ااارا علااى صاااتبات املشاااريع 
التكاليف الكبريا للرعاية بالنظر إى ال يتمتعن أيضا باملساواا يف ا صول على املدخ ت، ألتن 

 .(39)االجتماعية والتمكأل االقتصا،ي للمرأا
هاااا  قلااااة إمكانيااااات ا صااااول علااااى  ،ومثااااة عقبااااة أخاااار  تواج  ااااا صاااااتبات املشاااااريع -00

  الاان تفتقاار في ااا املاارأا إى يف البلاادا التموياال. فعااد  وجااو،  اامانات، وهااو و ااع يااز،ا،  تفاقماااً 
أما  املرأا الن تسعى إى ا صول على متويل  إمكانية ا صول على تقوق امللكية، يشكل عائقاً 

أ  الوصاول إى رأس املاال  اما  إتاتاة لسيااات الن ترةز على وينب   لمن املؤاسات املالية. 
__________ 

 

(32) World Bank, 2009, Unleashing the Potential of Ethiopian Women: Trends and Options for 

Economic Empowerment (Washington, D.C). 
(32) World Bank, 2012, World Development Report 2012: Gender Equality and Development 

(Washington, D.C). 
 املرجع نفس . (3٧)
 املرجع نفس . (30)
  املرجع نفس . (39)
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مع اتتياجات تكرا للشرةات النا ،ة مصا،ر التمويل إمكانية الوصول إى مصا،ر متويل مبتوائم 
 .(53)صاتبات املشاريع

العديااد ماان النساااء يف األعمااال التياريااة. اخنااراة وال تاازال العقبااات القانونيااة حتااول ،و   -04
مزاولاة إذا ةانات زوجاالم ياري  يف  ف  بعض البلدا ، تسمح القوانأل للرجال بااالعرتاق رمسيااً ف

يف بعض التنظيمية وتعقيد القواعد  ،والفسا، ،قار إى الشفافيةاالفتويؤ،ي عمل جتاري أو م نة. 
بي،ة األعمال التيارية صعبة على يفاو إى جعل البلدا ، ع وا على التمييز املؤاس   د املرأا، 

عمااال صااااتبات املشااااريع. وإ اااافة إى ذلااال، يعتااا  التااادل النساااي ملساااتويات بالنسااابة لخااااا 
تعياااق تنظااايم النسااااء الااان واجز مااان ا اااسااااء يف البلااادا  النامياااة التعلااايم وامل اااارات يف صااافوف الن

إمكانيات ئو املؤاسات الص ريا واملتواطة ا يم الان يادرتا، وهاو ماا حياد حتد  من للمشاريع و 
أ  يف تاية املطااف حتقياق املسااواا باأل ا نساأل. وينب ا  يعيق من التمكأل االقتصا،ي للمرأا، و 

 نساء.الن تديرها األعمال التيارية مشاريع تعد، ا وانع إزاء ئو م اً لسيااات تيتنت ة ا
وتعمل مؤاسات التموي ت الص ر  الن تقرق النساء على متكين ن من أ  يصابحن  -02

مو فاات صاتبات مشاريع ص ر . ةما ميكن إل را  النسااء يف ا اال القيماة ةموزعاات أو 
مساتويات ترتفاع أ  مان املارجح اعرتاف متزايد بأنا   ومثةأ  يس م يف تعزيز متكين ن االقتصا،ي. 

تنظااايم النسااااء للمشااااريع مااا  وجااادت نظااام ا اااوافز والااادعم امل ئماااة الااان تسااات دف صااااتبات 
أمثلة علاى املباا،رات الناجحاة الان تسات دف إمكاناات تنظايم النسااء  ٧املشاريع. ويقد  اإلقار 

 للمشاريع.
  ٧اإلقار   

 ساء للمشاريعمبادرات تشجيع تنظي  الن
نظمت تكومة رواندا التعاونياات النساائية للحياةاة الان  لاق فارا عمال للنسااء ذوات   

 مراةز تدريع لتعزيز م ارالن.وأنشأت امل ارات التقليدية، 
، وتوايع 5335، املعدل عا  5332ومنذ ان قانو  التعاونيات يف جنوب أفريقيا عا   

لتعاونياات املسايلة، زا، إى اذي تقدما  وزارا التياارا والصاناعة نطاق الدعم املاط ويري املاط الا
 نساء.الن متلك ا عد، التعاونيات 

لنسااء يف الدعم لملنظمة العمل الدولية التابع برنامة تنمية تنظيم النساء للمشاريع ويقد   
اا بااأل باادء مشاااريع ن وإ اافاء الصااب ة الرمسيااة علي ااا وتنميت ااا وماان خاا ل تعماايم قضااايا املساااو 

 ا نسأل يف أعمال املنظمة.
ملرةاز التياارا الدولياة إى التاابع وي دف من اا العمل العامل  املتعلق بالتزو، من البائعات  
__________ 

 

(53) Global Entrepreneurship Monitor, 2011, 2010 Report: Women Entrepreneurs Worldwide 

(Babson Park.) 
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ماااان البائعااااات عاااان قريااااق ربط اااان  اترتيات الشاااارةات واملؤاسااااات وا كوماااازيااااا،ا تصااااة مشاااا
 بالشبكات الدولية.

يميااع، وهااو مبااا،را ل نااامة األماام وياادرب برنااامة تشااييع النمااو االقتصااا،ي الشااامل لل 
املتحااادا اإلئاااائ  يف ياناااا، صااااتبات املشااااريع علاااى م اااارات تنظااايم املشااااريع واإلنتااااا واإل،ارا 

املاااااااارأا يف األعمااااااااال التياريااااااااة ‘مبا،رتاااااااا  تااااااااوفر (، يف تااااااااأل http://www.gh.undp.org)انظاااااااار 
 (.http://www.ke.undp.orgيف ةينيا التموي ت الص ر  )انظر ‘ واالاتثمار
وذلاال تياال  يبرنااامة  إم  اللااوايت تشاامل ن  اابكة األونكتااا، صاااتبات املشاااريع ويلكاار    

يسااعد علاى متكاأل صااتبات هاو جاائزا اايدات األعماال، و اناابة االتتفال ةال اانتأل اانح 
املشاااريع ماان خاا ل التاادريع علااى ااااتضدا  تكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت، وةااذلل عاان 

 راعاا املنظور ا نسال يف ايااات التيارا واالاتثمار.قريق تعميم م
الواليااة ا دياادا ملنظمااة األماام املتحاادا للتنميااة الصااناعية املتمثلااة يف تشااييع تنميااة مث إ   

تنمياااة تنظااايم النسااااء للمشااااريع يف قطاعاااات جت ياااز تااادعم صاااناعية مساااتدامة و ااااملة لليمياااع 
 األيذية وجت يز األمسا  وا رف اليدوية.

، متااأ علاى الارابط UNCTAD, 2013, Online inventory of best practices in entrepreneurship املصدر: 
)جاااار  االقاااا م  http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Entrepreneurship/Inventory.aspxالتاااااط: 
 (.5332ةانو  الثال/يناير   30علي  يف 

 تنظي  المشاريع االجتماعية -دال 
الاان طااوي تنظاايم املشاااريع االجتماعيااة علااى إمكانيااة التصاادي للمشاااةل االجتماعيااة ين -02

وا ااد ماان أوجاا  عااد  املساااواا والفقاار بطريقااة مسااتدامة ماان الناتيااة  ،،و  ذلااليستعصاا  تل ااا 
عمال مشاروم االقتصا،ية. فعلى ابيل املثال، تتصاد  مجعياة رنااس النساائية التعاونياة، وها  أول 

لبطالااة يف صاافوف شااكلة اتااو  والاال اايااار متلكاا  وتاادير  نساااء يف األر، ، ملالزيلتي يااز جتاااري 
عااااق ت عااان العمااال الالنسااااء عااان قرياااق إ اااا، فااارا عمااال للم ندااااات الزراعياااات املااااهرات 

فاااارا عماااال  5330، املنشااااأ عااااا  املشاااارومللنسااااء ذوات امل ااااارات احملاااادو،ا. وقااااد خلااااق هااااذا و 
ااابل رزق اان ورفااع مسااتو  ااان مومسيااة، تيااث أمااان عاملااة  53عااام ت ،ائمااات و 33 لفائاادا

يف إقااار جااائزا ااايدات األعمااال االتتفااال ااانح معيشاات ن، وةااا  الفااائز بتقاادير خاااا خاا ل 
علاااى االااااتدامةي وجتاااري إعاااا،ا تااادوير ويرةاااز هاااذا املشاااروم بقاااوا تيااال . يبرناااامة األونكتاااا،  إم  

الزيتااو  يف أعمااال فنيااة. وقااد أنشااأت  سااتضد  ةأمساادا وتسااتضد  بااذورالنفايااات ماان املصاانع أو تل 
للشااباب للحصااول علااى امل ااارات يف  اً مجعيااة رناااس النسااائية التعاونيااة تاا ث ،في،ااات، تتاايح فرصاا

 الزراعة املستدمية.جمال 
وينظر على يفو متزايد إى تنظيم املشاريع االجتماعية ةوايلة للتضفيف من تدا الفقار  -0٧

ئاااو  اااامل لليمياااع. وقاااد رةااازت النمااااذا ا الياااة حتقياااق   باااااتضدا  االبتكاااار ويف الوقااات نفسااا
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لتنظاااايم املشاااااريع االجتماعيااااة إمااااا علااااى اإل اااارا  املبا اااار للف،ااااات احملرومااااة، ب يااااة تعزيااااز قاااادرالا 
اإلنتاجية، أو على االاتثمار يف القطاعات املنتية للمنتياات وااادمات امليساورا ااذ  الف،اات. 

حتفيااااز التحااااول االجتماااااع  ويف الوقاااات نفساااا  التصاااادي  ، إىجمتمعااااةً ولاااادف هااااذ  النماااااذا، 
 للتحديات االجتماعية املستعصية ،و  ذلل.

ا اااذت بعاااض ا كوماااات خطاااوات لتيساااري تنظااايم املشااااريع االجتماعياااة وو اااعت قاااد و  -00
و ااااع قااااانول خاااااا اااااذ  ااااااتحداث تااادابري اياااااااتية ل اااااتيابة اااااذا االجتااااا ، اااااا يف ذلااال 

متول املشاريع االجتماعية ازية عا،ًا ما يف الواليات املتحدا. و ، مثً ، وهو ما تدثالكيانات، 
اإلعاناات ا كومياة وت عاات القطاام ااااا( واملاوار، ياري مثل من املوار، السوقية ويري السوقية )

ملبااا،رات الداعمااة لتنظاايم املشاااريع االجتماعيااة علااى االنقديااة )العماال التطااوع  مااث (. وتاار، أمثلااة 
 .0قار يف اإل

  0اإلقار   
 مبادرات تشجيع تنظي  المشاريع االجتماعية

 ااند  
ااانت   ( نوعياااة تيااااا األاااار املعيشاااية احملروماااة عااان Selco Solar ااارةة اااايلكو ااااوالر )تسا

تلاول وخادمات مساتدامة تقادمي قريق توفري فرا العمل وحتسأل ابل ةسع الرزق من خ ل 
 (.http://www.selco-india.com/about_us.html)انظر 
( علاى الن اوق باالبتكاار وحتساأل القادرات Honeybee)   بكة يفل العسال وااعدت  

 (.#http://www.sristi.org/hbnew/index.php اإلنتاجية يف أوااة الفقراء )انظر
االبتكاار املقتصاد واملار ، ، الان يقاو  عمل اا علاى أاااس وأتاتت  رةة جويا، ل بتكار 

ة التكلفااة يف جمااال األعمااال التياريااة تتساام باالاااتدامة وتلااي اتتياجااات تطااوير تلااول منضفضاا
 (.http://jugaadinnovation.comالف،ات احملرومة، ويف الوقت نفس   لق فرا عمل )انظر 

 فريقياأجنوب  
شااااااااااريع مل أفكااااااااااراً  Reconstructed Living Lab Innovation Incubatorمؤاساااااااااة بلاااااااااور ت 

مااان خااا ل ومتكين اااا جتماعياااة لااادف إى التاااأتري علاااى اجملتمعاااات احمللياااة ألعماااال التيارياااة االا
 (.http://www.rlabs.orgاالبتكار )انظر 

 الفلبأل 
( Asian Social Enterprise Incubatorتقد  مؤاسة تا نة املشاريع االجتماعياة يف آاايا ) 

ر  )انظاااااااار للمشاااااااااريع االجتماعيااااااااة يف قاعاااااااادا اااااااااا تخاااااااادمات  اااااااااملة وأتاااااااادث التكنولوجيااااااااا
http://unreasonableatsea.com/portfolio/asian-social-enterprise-incubator/.) 
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 يرلندا الشماليةأاململكة املتحدا ل يطانيا العظمى و  
اااااذ مؤاساااااة   واتااااادا مااااان روا، مقااااادم  الااااادعم ألصاااااحاب املشااااااريع ، وهااااا  UnLtdوتنف 

دا  لتشييع تنظيم املشااريع االجتماعياة االجتماعية، ا ت يف اململكة املتحدا ويريها من البل
إلنشااء مشااريع اجتماعياة إ اافة إى  يف قطام التعلايم العااط. وتتلقاى ا امعاات الشاريكة متاوي ً 

ملياو  جنيا  نالف اذت الاة ممولاة ابلاا ، 5333-5339تسع ا اجة. ويف الفرتا املقد  الدعم 
األاااتذا م اجتماع  جديد علاى ياد مشرو  533و،عمت بصورا مبا را إنشاء مو لت اارتليا 

 42الشااابكة الدولياااة أةثااار مااان هاااذ  إنكلااارتا. وتشااامل يف اتلاااف أيفااااء جامعاااة  ٧3والطلباااة يف 
 (./https://unltd.org.uk/seechangeيف مجيع أيفاء العامل )انظر   ريكاً 

 

 خاتمة -رابعاا  
لمؤاسات لات اإلنتاجية تنظيم املشاريع أ  يساهم، من خ ل بناء القدر لتطوير ميكن  -09

الص ر  والصا ريا واملتوااطة ا يام، يف التنمياة املساتدامة والنماو الشاامل لليمياع، وخلاق فارا 
العماال، وتوااايع نطاااق الفاارا االقتصااا،ية، وا ااد ماان الفقاار، ورفااع مسااتويات املعيشااة للف،اااات 

 احملرومة، اا يف ذلل النساء والشباب.
تعااااو  مااااع اليااادا وخطاااط التنفيااااذ الااان و اااع ا األونكتاااا، بواااااتنا،اً إى املمارااااات ا  -43

أصحاب املصلحة الوقنيأل يف بلدا  اتارا، ال ميكن تصور ايااة وقنياة فعالاة لتنظايم املشااريع 
،و  املشارةة الفاعلة للقطام اااا واجملتمع املدل والشراةة مع ما. ولكن ت  يف ا االت من 
ماا ةانات األصاوات األعلاى ها  أصاوات  قطاام ااااا، ناا،راً في ا تشااور فاعال ماع الجر  الن 

أصحاب املشاريع أنفس م الذين يفرتق أتم أة  الارايأل مان التادخ ت السيااااتية املقرتتاة. 
ويف العدياد مان البلادا ، يعاا تادل مساتو  تنظايم املشااريع الصا ر  والصا ريا واملتوااطة ا يام 

مااااا ال يأخااااذها وا ااااعو السيااااااات يف    أ  آراءهااااا ةثاااارياً واالنتشااااار الوااااااع للقطااااام يااااري الرمساااا
 االعتبار.

قااد تكااو   وباملثاال، تاا  أاااح أصااحاب املشاااريع ماان النساااء والشااباب وأةثاارهم ابتكاااراً  -43
خ لم قليلة يف عملية و ع السيااات مقارنة باجملموعات الصناعية الكبريا األةثر راوخا. ويف 

بنااااء القااادرات ألصاااحاب املصااالحة، اااان فاااي م الف،اااات ات خااادمهاااذا الصاااد،، وفااار األونكتاااا، 
املسااات دفة اااصاااة والنسااااء والشاااباب واملؤاساااات الصااا ريا واملتوااااطة ا يااام، مااان أجااال تعزياااز 

تيال ، يبرناامة  إم   ابكة األونكتاا،، مان خا ل وحيظاى إ،ماج م يف عملية و اع السياااات. 
تياريااة يااري الرمسيااة واملؤاسااات الصااا ر  األعمااال المشاااريع لزيااا،ا قاادرات يؤهلاا  و ااع مثاااط ب

والصاا ريا واملتواااطة ا ياام علااى املشااارةة بفعاليااة يف عمليااات و ااع السيااااات، ييااث يكفاال 
 إمسام صولا ويعزز الشبكات القائمة ألصحاب املشاريع ورابطات األعمال التيارية.
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وإنشااء رات اإلنتاجياة برامة بناء القدرات نتاائة ملموااة يف تعزياز القادتق قت وأخرياً،  -45
ئااو  ااامل لليميااع يف اجملاااالت الرئيسااية، اااا يف ذلاال تنظاايم املشااااريع حتقيااق روابااط مسااتدامة و 

ااضاااراء وتنظااايم الشاااباب والنسااااء للمشااااريع وتنظااايم املشااااريع االجتماعياااة. ويعاااد تعزياااز تنظااايم 
ياق حتساأل امل اارات املشاريع و ما  ئو املؤاسات الص ر  والص ريا واملتواطة ا يم، عان قر 

تامسة يف بناء القادرات اإلنتاجياة وتساريع التحاول  واالبتكار واالرتقاء استو  التكنولوجيا، أموراً 
يف السياااات يف مجياع القطاعاات اإلنتاجياة وتعزياز  وا احاً اتسااقاً اايكل . بيد أ  هذا يتطلع 

 الروابط بأل قطاعات الزراعة والصناعة واادمات.

 يا للمناقشةقضا -خامساا  
اطوات أو التدابري الرئيسية الن ا ذت أو  ري تتعلق باإ افة إى مناقشة أمثلة قطرية  -40

ا اذهااااا لتعزيااااز تنظاااايم املشاااااريع ااضااااراء وتنظاااايم الشااااباب والنساااااء للمشاااااريع وتنظاااايم املشاااااريع 
 االجتماعية، مثة أا،لة مقرتتة للمناقشة على النحو التاط:

 فالة االتساق بأل ايااات تنظيم املشاريع واارتاتيييات بنااء القادرات ما السبيل إى ة
 اإلنتاجية وتنفيذها؟

  ةيااف تتفاعاال األقاار السياااااتية لتنظاايم املشاااريع وايااااات تنميااة املؤاسااات الصاا ريا
وةيااف ميكاان إ ااا،  ؟واملتواااطة ا ياام واااارتاتيييات التنميااة االقتصااا،ية األواااع نطاقاااً 

لتحقيق أقصى قدر من بناء القادرات اإلنتاجياة، والتنمياة االقتصاا،ية،  أوج  التآزر بين ا
 والنمو املستدا  الشامل لليميع؟

  التنفياذ علاى صاعيد ما ه  املماراات ا يدا والتحديات الرئيسية يف رصد التقد  احملارز
 ااأ ايااات تنظيم املشاريع؟مد  ويف تقييم 

 جدياادا ولي،ااة آفاااق ن تبتاات فعاليت ااا يف فااتح مااا هاا  املبااا،رات السياااااتية امللمواااة الاا
 بي،ة أةثر مواتاا لتنظيم املشاريع؟ وما ه  الدروس الرئيسية املستفا،ا يف هذا الصد،؟

  ةيااااف ميكاااان ل رتقاااااء اسااااتو  م ااااارات تنظاااايم املشاااااريع أ  يساااا م يف حتقيااااق اااااادف
 ةثر فعالية؟وما ه  مبا،رات تطوير امل ارات الن تبت أتا األ ؟اإلئائ  للبلد
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 المرفق

ليينهج تشيياركي فييي ورييع إطييار سياسيياتي وطنييي لتنظييي  إكييوادور: مثييال   
 المشاريع

 
 

  ٢1٢1إكوادور: استراتيجية تنظي  المشاريع واالبتكار 

 كيف نضع االستراتيجية؟
 ( 5330)منذ تشرين األول/أةتوبر 

 اعلةالجهات الف
  03حتديد 

 ج ة فاعلة
اااا والواط القطام )القطام العا  و 

 األةا،مي (
 من بي،ة تنظيم املشاريع

 المنهجية
مصرف التنمية ألمريكا ال تينية، ومصرف التنمية 

واملشروم الرام  إى ااية  ،للبلدا  األمريكية، واألونكتا،
  يف تاالت اايرا تقوق اإلنسا 

 ومؤ ر االبتكار التحالف من أجل تنظيم املشاريع
 
 

 

 مؤ رات لقياس البي،ة

١ 

٢ 

٣ 

٤ 
 المشاركة

 مسا ات يف االارتاتييية من األوااة األةا،ميية
 واملؤاسات العامة واااصة

 
 المؤسسات الخاصة المؤسسات العامة الوسط األكاديمي 

 في المائة  ٥١            في المائة ٤٢        في المائة 7 

 الثغرات
حتديد ا واجز وترتيع أولويات اإلجراءات الرامية 

 إى تنمية تنظيم املشاريع
  ا وار بأل القطاعأل العا  واااا إق ق

 يف موائد مستديرا 
 ١٥  ٢٤٦1 

 أصحاب المشاريع  المشاركون
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-Alliance for Entrepreneurship and Innovation, 2013, available at http://aei.ec/xp/wp :املصدر

content/uploads/ 2014/10/aei-4.pdf  (.5332ةانو  الثال/يناير   30)جر  االق م علي  يف 

 ما هي األهداف االستراتيجية؟
  5353الر ية: إةوا،ور، بلد يزخر بتنظيم املشاريع واالبتكار يلول عا  

إمكانااات  الاان اااايشاايع نشااوء وتطااور أصااحاب املشاااريع والشاارةات املبتكاارا  جعاال إةااوا،ور بلااداً 
ملسااااا ة يف حتااااول القاااادرا اإلنتاجيااااة وتعزيااااز التنافسااااية االقتصااااا،ية ومواهااااع التصاااادير ماااان أجاااال ا

 فرا عمل مستدامة. وخلق القيمة املضافة، وحتقيق ر، ابتكاال

 ما هي ركائز االستراتيجية؟

 التنسيق المؤسسي
مجيع ا  ات  تعاو 

 الفاعلة 

 التعلُّ  المتواصل
 التحسأل املستمر

 القدرة اإلنتاجية
القطاعات ذات 
 األولوية يف البلد

 التغطية الوطنية
إ را  مجيع أصحاب 
املصلحة يف بي،ة 

املشاريع على الصعيد 
 الوقا 

 المنظومية
،عم مجيع مراتل 
 تطوير املشاريع

 االبتكار والتصدير
تشييع التصدير 

 مبا،را مبتكرا ألي

 إجماالا 
،عم جماالت بي،ة 

 املشاريع

 يف تنفذ رؤية االستراتيجية؟ك
 بتعزيز اجملاالت التالية:

 السوق
تشييع االنفتاأ وترايخ 

فض ً عن األاواق ا ديدا 
جماالت حمد،ا، من أجل 

أصحاب املشاريع عمل تعزيز 
و/أو املؤاسات الص ريا 
 واملتواطة ا يم املبتكرا

 تكاراالب
تعزيز تنافسية املؤاسات  

الص ريا واملتواطة 
وتنظيم املشاريع عن 
قريق تشييع النمو 
الشامل لليميع 

 واالبتكار

 المشورة والدع 
توفري البنية األاااية 
واللوجستيات امل ئمة 
ألصحاب املشاريع من 
 أجل تطوير مشاريع مبتكرا

السياسات واللوائح 
 والسوق

اإلا ا  يف لي،ة إقار 
تنظيم  مر  وةفؤ 
ومنصف ومتاأ مينح 
الثقة ألصحاب املشاريع 

 واملبتكرين

 المواهب البشرية
تنمية مواهع تنظيم 
املشاريع واالبتكار 
وإمدا، أصحاب 
أل املشاريع الطاحم

ا ارات تنظيم املشاريع 
 املناابة

 الثقافة
ت ذية العقليات املقبلة 
على تنظيم املشاريع 
واالبتكار لد  

املواقنأل، والعمل بذلل 
على تفز جمتمع مقبل 
 على تنظيم املشاريع 

 التمويل
تعزيز توافر املوار، املالية لفائدا 

يع واملؤاسات تنظيم املشار 
الص ريا واملتواطة ا يم 

 املبتكرا 
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خطيية عمييل ميين أجييل تبسيييط إجييراءات  - مثييال لخطيية عمييل: إكييوادور  
 ٢1١٤تي حددتها األفرقة العاملة، التشغيل وفقا لألولويات الرئيسية ال

 الوةالة املنفذا   اإلجراء اجملال

للشارةة إ ا ا، التسييل التلقاائ  إذا ةاا   السيل الصح 
علاااى ممارااااات التصااانيع ا يااادا مااان وزارا 

 اإلنتاا. 

يرفاااااااة صاااااااناعة بيتشينشاااااااا، والوةالاااااااة الوقنياااااااة  
للتنظايم واملراقبااة والرقابااة علااى النظافااة الصااحية 

(ARCSA والرابطااة الوقنيااة ملنتياا  األيذيااة ،)
 ( و رةات خاصة ANFABواملشروبات )

تساييل املمارااات الصااناعية ا يادا، مااع 
لشااا ا،ا الوقنياااة  ماااتق ن ، وخاااتم  ماااتق ن ا

 أفضل . 

 وزارا الصحة العامة والبلديات 

تاااالت تسااييل ال ااذاء والصااحة مااا بعااد 
املراقبااااة ماااان أجاااال تسااااريع العمليااااة، باااادعم 
 تقا من ا امعات ومؤاسات أخر . 

الرابطاااة الوقنياااة ملنتيااا  األيذياااة واملشاااروبات،  
راقبااة والرقابااة علااى والوةالااة الوقنيااة للتنظاايم وامل

النظافااااااة الصااااااحية، ووةالااااااة تنميااااااة ةونكيتااااااو، 
( ) ارةة خاصاة(، GPFو رةة خا .  . إيف )

ووزارا الصااناعة واإلنتاجيااة، وا معيااة الوقنيااة، 
 وجامعة اا  فرانسيسكو. 

إنشااااء اتااا ات يف ا امعاااات ويريهاااا مااان 
 املؤاسات لتسريع عمليات املراقبة. 

 ا امعات 

 ا امعات  ات جديدا. إنشاء ات  

التحساأل املتواصال للموقااع الشابك  وأمتتااة 
 اإلجراءات الن تقو  هبا الوةالة التنظيمية. 

ا امعات، واملشاريع، والوةالة الوقنية للتنظايم  
 واملراقبة والرقابة على النظافة الصحية

إل ااااا، عمليااااات و/أو صاااايا  العماااال معاااااً  و ع بطاقة البضاعة
وموتااااااااااادا لتفاااااااااااا،ي  مو اااااااااااوعة مسااااااااااابقا

 إجراءات التحقق والرقابة. 

( IEPSمع اااااد االقتصاااااا، الشاااااعي والتضااااااما ) 
 ( ) رةة خاصة( Nutrivitalو رةة نوتريفيتال )

تااااااااذف توقيااااااااع م ناااااااادس ةيميااااااااائ  ماااااااان 
اإلجااراءات إذا ةااا  ملقااد  الطلااع إ اا ا، 

 من ات  معرتف ب . 

مع اااااد االقتصااااااا، الشااااااعي والتضاااااااما و اااااارةة  
  نوتريفيتال

و ااع ااا ت اإلعاا   والتوعيااة والتثقيااف 
 لفائدا املست لكأل وتشييع ا. 

 التحالف من أجل تنظيم املشاريع واالبتكار 

ا فاااااى علااااى املبااااا،ل التوجي يااااة ل ئحااااة 
)الوةالااااااة  355التقنيااااااة اإلةوا،وريااااااة رقاااااام 

ظايم املشااريع واالبتكاار، التحالف مان أجال تن 
والرابطااة الوقنيااة ملنتياا  األيذيااة واملشااروبات، 
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 الوةالة املنفذا   اإلجراء اجملال

( ملادا 355:5330الوقنية للمعاايري رقام 
 حمد،ا من الزمن. 

( ) ااارةة خاصاااة(، ويرفاااة التياااارا Bymوبااايم )
. ورياااة الكولومبياااة، وجمموعاااة ةااا . إفاإلةوا،
( ) اارةة خاصااة(، و اارةة ااايدي KFCااا . )

Sedei   اااااااااااارةة خاصااااااااااااة(، وجامعااااااااااااة اااااااااااااا (
 فرانسيسكو

اقرتاأ التضصيص الطاوع  لنساع مقاا،ير 
 السعرات ا رارية يف ةل منتة. 

 التحالف من أجل تنظيم املشاريع واالبتكار 

 تنظااااايم املعاااااايري وتيساااااري اإلجاااااراءات وفقااااااً   التش يل تصاريح
  يم الشرةة. 

 وزارا الصحة العامة والبلديات 

 وزارا الصحة العامة والبلديات  توتيد إجراءات تصاريح النشر

    
 


