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( )1

موجز تنفيذي
أك دددجل ايم ي ددم ال ام ددم م ددن جدي ددد ،خت ال د درا ال ددذي ا ذت دده خت  20ك ددانون األول/
ديسددم  201٨وتناولددت هيدده م دددا عدا األعمددال خت ن يددا الدنميددم املسددددامم( ،)2الدددو ارددو ي
لرواد األعمال ومؤ ساجل األعمال خت االند ال حنو الدنميم املسددامم والشاملم للجميع.
وتناقش هذه املذكرا بل ت زيز بُ د الشدمول خت منشدام مؤ سداجل األعمدال مدن د ل
تشجيع مما اجل األعمدال املسدؤولم والشداملم وتشدجيع الشدمول خت عدا األعمدال .وت دد أم لدم
عمليم علد ادا ا األعمدال الشداملم للجميدع ،وت دسا يا داجل بشد ن ت ويدم دو عدا األعمدال
مددن أجددل ن يددا النمددو الشددامل والدنميددم املسددددامم .وتب د عل د وجدده ا ددو ددبل ت ييددف
وتو ديع ماددا األون ددداد لسيا داجل عدا األعمددال لدددل الدايلددل علد ندددعجل النمددو الشددامل،
بو ائل منددا لدا هدر ال مدل ون يدا نددائة ملداملم ملفدلدف الفمداجل اررومدم .وي در اال ددنداا
ب ض األه ا بش ن بل املضي قدماً.
__________
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ِ
أي ملركم أو عمليم مر َّ م عل أتييد من األمم املدحدا.
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أوالا -مقدمة
 -1أك د دددجل ايم ي د ددم ال ام د ددم للم د ددرا الراب د ددم ،خت ال د درا ال د ددذي ا ذت د دده خت  20ك د ددانون األول/
ديسم  201٨وتناولت هيه م دا عدا األعمال خت ن يا الدنميم املسددامم ،الددو اردو ي لدرواد
األعم ددال ومؤ س دداجل األعم ددال خت االند ددال حن ددو الدنمي ددم املس ددددامم والش دداملم للجمي ددع ،م ك ددر جل
هيدده ’’أتكيددد الد ّدددد ال يدُدسد أح د اد لددف الركددل‘‘ ،وأكدددجل هيدده ’’مددن جديددد مد اكدددا أن كرامددم
اإلنسان أمر أ ا ي ،و غبددا خت أن ترى أهددال الدنميدم املسدددامم وغاعتدا تدح دا ل داد البلددان
والش وب قاابم وملرائح اجملدمع كاهم‘‘ .و لَّمت ايم يم ال امدم خت ال درا أيضداً ن عدا األعمدال
تدددهع عجلددم النمددو االقد ددادي يلددا وتشددجيع االبد ددا  ،و ددلمت كددذلي إل دددا اإل ددا الددذي
مي ددن ل ددرعدا األعم ددال أن ت دم دده خت ت زي ددز الدما ددي االجدم دداعي واة ددد م ددن أوج دده ع ددد املس دداواا
وتو دديع نط دداا الف ددر املداح ددم للجمي ددع ،ا ددن ه دديدم النس ددام والش ددباب واألمل ددفا وو اإلعاق ددم
وأض ف الناس ،والوصول أوالً مىل َمن هم أمل ّد لفاً عن الركل.

 -2ومي ددن أن تسدداعد عدا األعمددال خت نسد نوعيددم حيدداا عامددم الندداس ،اددا يشددمل الفمدداجل
اررومدم ،وتسداعد خت الدايلددل علد الدحددعجل االجدماعيددم والبيميدم خت دياا طددم الدنميدم املسددددامم
ل ا  .2030والشمول واال ددامم اعدبا ان حامسا األمهيدم خت ا دساتيجياجل وعمليداجل الشدركاجل أعً
كددان حجمدددا ،وياصددم هيمددا يد لددا أ دددامدا خت ن يددا أهدددال الدنميددم املسددددامم .وقددد ده ددت
ايدددود الراميددم مىل ت زيددز املسددؤوليم االجدماعيددم للشددركاجل عل د مدددى ال ددود األ د ا ل ديددد مددن
الشددركاجل مىل الدحلددي ملسددؤوليم لددي ه ددإ مءام املسددامه  ،بددل أيض داً مءام ء ئندددا وعما ددا واجملدمددع
ك ددل .ويسددلم ك د مددن الشددركاجل املد ددددا اينسددياجل حالي داً ن اإل دددا خت ايوانددل االقد دداديم
واالجدماعيدم والبيميدم مدن ن يدا تلددي األهددال يدديح هوائدد يدجدداوء نطاقددا امل ا دل ا امدم املرتبطددم
لسم م ،ليشمل خت مجلم أمو ت زيز املوا د البشريم واإلنداجيم ،و فض الد اليف بسمليد ا ددفدا
املوا د الطبي يم ،و فض ت اليف امل ام جل للجوم مىل صايا املو دين خت ياا املشدسعجل ارليدم.
وخت ه ددذا ال دددد ،ذ ددل ا ددا ا األعم ددال الش دداملم للجمي ددع ،ال ددم ت دددمة مب دددأ الش ددمول خت األعم ددال
األ ا يم للشركم ،طوا هامم أ رى خت تطو مفدو ومما اجل األعمال املسؤولم.
 -3وتش ل همدا املؤ ساجل البالايم ال اير واملؤ سداجل ال داي ا واملدو دطم اةجدم جدزماً ن در مدن
امل ادلم ،ألن ك مهدا عامدل مدن عوامدل الدنميدم الشداملم للجميدع ومسددفيد منددا .ومهدا خت م دم البلددان
ِ
وميسددر هددا لدوليددد الددد ل لدددى أغلبيددم الس د ان ،وال ضددام عل د الف ددر واةددد مددن
أهددم داهددع لل مالددم ّ
الدف دداوجل ،ا ددا يش ددمل الفم دداجل ارروم ددم .ومي ددن لدل ددي املؤ س دداجل م ن أن تس دداعد خت ت زي ددز مما دداجل
األعم ددال املس ددؤولم والشد دداملم للجمي ددع .و إلضد دداهم مىل ل ددي ،مي ددن أن تسد دددفيد تل ددي املؤ سد دداجل،
وال يما الم ذ ل الفماجل اررومم أو تشدركدا ،مدن املما داجل الشداملم الدم تدب ددا الشدركاجل ال د ى،
دمة ،ب فددا مو داً أو مسددل اً ،خت اا ا األعمال الشاملم للجميع لدى تلي الشركاجل.
عندما تُ َ
 -٤غ أن واد األعمدال خت البلددان الناميدم والبلددان الدم ذدر اقد داداتا ارحلدم اند اليدم يواجددون
ال دي ددد م ددن الدح دددعجل ال ددم ت ي ددد ق ددد تم عل د املش دداكم خت األنش ددطم اإلنداجي ددم واملس ددامهم خت الدنمي ددم
الشاملم للجميع .وللح وماجل من مث دو ها خت تيمم بيمدم مواتيدم لدرعدا األعمدال وتطدوير املؤ سداجل
البالايم ال اير واملؤ ساجل ال اي ا واملدو طم اةجم ،وخت تشجيع النمو الشامل ادا يدماملد مدع طدم
عددا  .2030وال ي ددل عددن لددي أمهيددم تبددادل امل لومدداجل عددن األعمددال املسددؤولم لدددل نديددد
املما اجل السليمم خت الندو أ دا ال طاع ا ا خت النمو املسددا والشامل.
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 -٥وتند دداقش هد ددذه املد ددذكرا املما د دداجل والسيا د دداجل السد ددليمم لد زي د ددز بُ د ددد الشد ددمول خت منش د ددام
املؤ سدداجل ،دعم داً للمناقشدداجل الددم دددُجرى أةنددام الدددو ا السدداب م الجدمدداع ا د ام املد دددد السددنواجل
بش ن اال دد ما واالبد دا و عدا األعمدال مدن أجدل بندام ال دد اجل اإلنداجيدم والدنميدم املسدددامم .وينداقش
الف ددل ال دداا مما دداجل األعم ددال املس ددؤولم وتط ددو ا ددا ا األعم ددال الش دداملم للجمي ددع .ويرك ددز الف ددل
ال الث علد الشدمول خت عدا األعمدال ويبد دبل نسد مادا األون دداد لسيا داجل عدا األعمدال
من أجل الدايلل علد نددعجل النمدو الشدامل .وي در الف دل الرابدع ب دض األه دا بشد ن دبل املضدي
قدماً ،وي سا الف ل ا ام ب ض املسائل املطروحم للن اش خت اجدماع ا ام املد دد السنواجل.

اثنيا -ممارسات األعمال املسؤولة ومناذج األعمال الشاملة للجميع
 -٦تددوهر املؤ سدداجل الشدداملم للجميددع السددلع وا دددماجل و ددبل ال دديش عل د أ دداس ددا ي
للناس الذين ي يشدون خت قاعددا ا در االقد دادي ،هدسداعدهم علد داوء قلدم هدر الوصدول مىل
املندجاجل واملراها .وقد صيغ هذا املفدو مسياً خت ت رير صدد عدن بدر مة األمدم املدحددا اإلادائي
خت عددا  .)3(200٨وتطددو املفدددو منددذ لددي اةد ليشددمل املزيددد مددن جوانددل األعمددال الشدداملم
للجميددع ،ه ضددح يدجدداوء مما دداجل األعمددال املسددؤولم (الددم تُفدددم عددادا ددا أنشددطم الشددركاجل
الددم تدددل أ ا داً مىل ا دددفادا األهدراد أو اجملدمددع أو البيمددم) ليدددمة دو اً ا دددباقياً أكد خت ن يددا
أهدال الدنميم املسددامم ومملراد الفماجل اررومم(.)٤
 -7واو ا األعمال الشاملم للجميع هو او ا قابل ل ددمرا مدن الناحيدم الدجا يدم ،ي دود
لنفع عل ايماعاجل املنففضم الد ل أد اا أهرادها خت لسلم قيمم الشركم من حيم الطلل
عدبددا هم عم د م ومسددددل  ،و/أو مددن حيددم ال ددر عدبددا هم مندج د أو واد أعمددال أو عددامل ،
علد حنددو مسددددا  .وتدساوا مؤ سدداجل األعمددال الددم تنشددمل هددذه النمددا ا املبد ددرا أو تسدددفدمدا
بد الشددركاجل املد ددددا اينسددياجل والشددركاجل ارليددم ال د ى والد اونيدداجل واملؤ سدداجل ال دداي ا واملدو ددطم
اةجددم ،بددل وحددم املن مدداجل غ د السدداعيم مىل الدربح الددم تدبددع مبدداد األعمددال الدجا يددم أو ددة
األعمال االجدماعيم ل ضط ع ادامدا.
 -٨وذُد اا ا األعمال الشاملم للجميع ايسو ب مؤ ساجل األعمال والف رام واردروم
من أجل تبادل املنف م .وتدجاوء املناهع الدم نيددا مؤ سداجل األعمدال األ ا الفو يدم والدد ول
ل ال يمدم .وتشدمل الفوائدد املداحدم
ال ليا ،لدشمل دهع عجلم االبد ا وبنام األ واا وذد
للف رام وارروم الوصول مىل السلع وا دماجل األ ا ديم ،و هدع اإلنداجيدم ،وتدوه ميدراداجل أك در
ا ددامم ،وءعدا الدم .
 -9واألعمددال الشدداملم للجميددع ال ت د األعمددال ا يددم للشددركاجل أو املسددؤوليم االجدماعيددم
للش ددركاجل ،ومه ددا همد ددان ا دددودو النط دداا واألة ددر وامليزاني ددم ت ددم ابي ددم ددا .ما ددا تس د األعم ددال
الشدداملم للجميددع مىل مقامددم اددا ا أعمددال مسددددامم ن ددا ندددائة جيدددا بف ددل مددا ينبايددي ،وتشد ل
جزماً من أنشطم األعمال األ ا يم الم تضطلع لا الشدركم .هشدركم يدونيليفر ،علد دبيل امل دال،

__________

()3
()٤
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وصددفت أندواع ال يمددم الددم تسد مىل ن ي دددا مددن د ل اددو ا أعما ددا الشدداملم للجميددع ،اددا خت
لي املناهع الم ت ود عل املسددلي ،والنمو اإلمجايل والنمو ال اخت ،و فض اآلاث االجدماعيم
ونس بل ال يش ،ووض ت ماا اً لد دمي الد ا ير من أجل صد ن يا الندائة(.)٥
 -10وت دددل األعم ددال الش دداملم للجمي ددع مىل بل ددوت اال دددمرا يم االقد دداديم امل سن ددم لدد د ة
االجدماعي .ومي دن االضدط ع ألعمدال الشداملم للجميدع خت الشدركاجل ال د ى وخت املؤ سداجل
البالايم ال اير واملؤ ساجل ال اي ا واملدو طم اةجم ،وخت ال ديد من ال طاعاجل ،ادا هيددا الز اعدم
واألعمددال الدجا ي دم الز اعيددم والن ددل والطاقددم والس د ن والرعايددم ال ددحيم والد لدديم وامليدداه وال ددرل
ال ددحي وت نولوجيددا امل لومدداجل واالت دداالجل .وال ديددد مددن مؤ سدداجل األعمددال الشدداملم للجميددع
ه ددي مؤ س دداجل اجدماعي ددم ذ ددل اري ددم جدي دددا ملما ددم النش دداة االقد ددادي .وت ط ددي األولوي ددم
لايددر م د ّ  ،مدددمة خت األهدددال االجدماعيددم والبيميددم ،ب ددد مددا ت طددي األولويددم للدربح ،وت ددبح
بذلي عام ً من عوامل الدايي لد زيدز النمدو الشدامل للجميدع وم دام ال ديم اجملدم يدم ،م دل اة دم
الدمي رااي ،ومعادا ا د ما األ ا ،واالبد ا امل د د ،واألةر االجدماعي املفيد.
ل ال يمم ال امليم هرصم هامدم للشدركاجل املد دددا اينسدياجل والشدركاجل ارليدم
 -11وذ ل
ال د ى للمشدداكم خت اددا ا األعمددال الشدداملم للجميددع ون يددا الفوائددد ل ددايا املددو دين ولل مد م
ل
(اإلاا  .)1ومدماا املؤ ساجل البالايم ال اير واملؤ ساجل ال اي ا واملدو طم اةجم خت
ال يمم ال امليم عن ر ها من عناصر ال مالم والدما ي االجدماعي والنمو األمشل.
اإلاا 1
الفوائد احمللية املتأتية من األعمال الشاملة للجميع
االرتقؤؤاء سملؤسسؤؤات الاالغؤؤة السؤؤغك واملؤسسؤؤات السؤؤغتة واملتوسؤؤطة ا جؤؤم بتحس ؤ
اخلدمات واملدخالت
مي ن أن تسدم األعمال الشاملم للجميع خت ءعدا منداجيم الشركاجل ارليم بدوه ا ياكل
األ ا يم (م ل ال در م وا دماجل ال حيم) وامل ا ل وهر الوصول مىل األ واا (م ل الدمويل
واملد جل الز اعيم) ،و ةد من ت اليف امل ام جل (من ل اة ول عل ا دماجل الرقميم
م ً) .وتديح املنابر الرقميم هرصاً مل ايم اإلق ام املايل وت زيز الرعايم ال حيم والد ليم وتوه ايزم
األ من املراها ال امم ،وقد أدجل مىل تطو اجل كب ا خت الوصول مىل الس ان الذين ي يشون خت
قاعدا ا ر االقد ادي .هفي كينيا ،م ً ،أوا ن ا  M-Pesaاري م جديدا ميسو ا الد لفم لدحويل
األموال دفدا الد نولوجيا ارمولم.
زايدة فكص العمل وتوليد الدخل من خالل الشكاات الناشئة
توهر الشركاجل ارليم مندجاجل و دماجل جديدا لدلبيم االحدياجاجل اإلاائيم .هفي مكوادو
عل بيل امل ال ،ت مل ملركم  Waykanaللمشرو جل عل ت زيز املما اجل الز اعيم املسددامم خت
الايا جل املط ا اواءاا توه ال مل ال ئا ل ايا املزا ع خت ماا او ا أعما ا الشاملم للجميع.
ومي ن أن د صايا واد األعمال الذين يدَّسمون البد ا حلوالً مبداعيم للدحدعجل املرتبطم لدنميم
__________

()٥
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املسددامم .إلضاهم مىل لي ،هناد ءعدا خت أنشطم عدا األعمال ب النسام ال ئي يضطل ن خت ك
من األحيان بدو األارال الرئيسيم الم تدهع عجلم األعمال الم د اجملدم اجل ارليم .ه ل بيل
امل ال ،دهع االهد ا مىل الد ليم اييد خت منط م يفيم ه ا خت مشال أوغندا ت اا من ن ص ا دماجل
محدى ائداجل األعمال مىل منشام مد م توهر الد ليم اييد لألافال ارروم .

امل داد :

Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), 2013, Inclusive business

 ،modelsمدد د دداا خت ال د د درابإ الدد د ددايلhttps://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2014-ib-models-rz.pdf :؛
و.UNCTAD, 2018, Empretec newsletter, issue 35
 -12ومل ددرعت ب ددض املؤ س دداجل خت اتب دداع ه ددذا ال ددندة األمش ددل مءام األعم ددال ،هاند ل ددت م ددن
املس ددؤوليم االجدماعي ددم للش ددركاجل مىل األعم ددال الش دداملم للجمي ددع (اإلا ددا  .)2ل ددن مؤ س دداجل
عديدا أ رى ال تزال ت د املسؤوليم االجدماعيم للشركاجل السبيل الذي مي ّ ندا من دعم مشا يع
ا ددددا ت م ددل علد د ن يد دا أه دددال الدنمي ددم املس ددددامم .إلض دداهم مىل ل ددي ،ب دددأجل اة وم دداجل
تضطلع بدو ها خت هذا ال دد .ه د قر جل ح ومم ا ندد ،مد ً ،أن تنفدا مجيدع الشدركاجل الدم
تدجاوء حجماً م يناً نسبم  2خت املائم عل األقل من مدو إ صاخت أ حدا علد أنشدطم تدد ل
ضددمن ماددا املسددؤوليم االجدماعيددم للشددركاجل ،ومي ددن أن تسدداعد ب ددض املشددا يع املدعومددم لددذا
الدموي ددل خت ن ي ددا أه دددال الدنمي ددم املس ددددامم( .)٦ومي ددن أن يد دديح ه ددذا الن ددوع م ددن الدش د دري اجل
ا ددد ما اجل كب د ا ،وتن ددر بلدددان ميددم أ ددرى ،م ددل مندونيسدديا وبددناي ديش ،خت وضددع يا دداجل
مماةلددم( .)7وي مددن الدحدددي هنددا خت كفالددم أن يدددعم هددذا النددوع مددن الدمويددل ال ددائم علد املسددؤوليم
االجدماعيم للشركاجل مباد اجل ن ا ندائة خت األجل الطويل.
اإلاا 2
من املسؤولية االجتماعية للشكاات إىل األعمال الشاملة للجميع :آيكيا ()IKEA
تض ددم ه ددذه الش ددركم ه ددرع يُبيِّن ددان الف ددرا ب د د املس ددؤوليم االجدماعي ددم للش ددركاجل ومما دداجل
األعمال الشاملم للجميع .همؤ سم ني يا تضطلع نشطم يم م جمموعم ني يا ،وهي أنشطم
مي ددن اعدبا هددا مسددؤوليم اجدماعيددم للشددركاجل .أمددا م دداي  IWAYالددم تضددم مدونددم ل واعددد السددلود
ل اإلمداد األ قيم واملسددامم هيم ن ت نيفدا ضمن مادا
ومما اجل اال ددامم و يا اجل
اددو ا األعمددال الشدداملم للجميددع .وتددؤدي ملددروة مدونددم قواعددد السددلود (اددا خت لددي منددع عمددل
األافال ،واال اه حنو ن يا اال ددامم من أجل محداث أةدر م دا عمومداً خت اإلنسدان والبيمدم) مىل
مضاهم قيمم لألعمال من حيث ايودا ،وقيمم للمشاك خت لسلم اإلمداد.

امل دداد :

)sustainability summary report FY17 (n.p.

 ،IWAY standardمداحددم خت ال درابإ الد ددايل:
.responsibility/iway/index.html

IKEA, 2017, Inter-IKEA؛ و

IKEA, 2019,

_https://www.ikea.com/ms/ar_QA/about_ikea/our

__________

()٦
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 -13وي دسددي تبددادل املما دداجل السددليمم ووضددع امل دواد الدوجيديددم أمهي دمً لاي دمً خت تيس د املبدداد اجل
ايديدددا مددن أجددل الندددو ألعمددال الشدداملم للجميددع .ومددن هددذه املبدداد اجل ملددب م اإلج دراماجل
ا اصددم ألعمددال الشدداملم للجميددع ( ،)iBANالددم تدددعم اال ت ددام بنمددا ا األعمددال الشدداملم للجميددع
وا دنسا دا وتددير قاعددا م دا ل عامليدم علد اإلنسندت( .)٨وي در اإلادا  3تفاصديل عدن مبداد اجل
ءا عل ال يدين الوا والدويل.
اإلاا 3
سكعات بكانمج األمم املتحدة اإلمنائي لتحقيق األهداف
ُم ّ

يسدددفد بددر مة األمددم املدحدددا اإلاددائي اددو ا ُمسد ِّدرع الشددركاجل الناملددمم مددن أجددل تسددف
اةلول الشاملم الم ي ودها ال طاع ا ا للدحدعجل اإلاائيم خت ماا أهدال الدنميم املسددامم.

وخت الداارد ،يدعم ’’ ُم ِّ
سرع أهدال الدنميم املسددامم‘‘ املؤ ساجل املشاكم ال داي ا واملدو دطم
اةجدم خت ا دددحداث مندجداجل و دددماجل واددا ا أعمدال جديدددا .وتدل د الشدركاجل املشدداِكم خت الد مة
توجيداجل ومندجيم ملاملم للدايلل عل الدحدعجل املاةلم أما ن يا األهدال.
مة املددسد خت ما قدده مركددز جنيددف للد د ة وبددر مة األمددم املدحدددا
و’تسدريع اإلزدداء  ‘2030بددر ا
اإلاددائي مددن أجددل الندددو عل د ال د يد الدددويل بد د ة واد األعمددال الددذين يس د ون مىل محددداث تايي د
اجدمدداعي وبيمددي م ددا  ،يسدددم خت ن يددا أهدددال الدنميددم املسددددامم .ومي ِّددن ال د مة واد األعمددال
من مدماا ة اهم مؤ سيم مسددامم من ل الدد يل خت جمال ال يادا.
امل داد  ،Impact Hub Geneva and United Nations Development Programme, 2019, Accelerate 2030 :مدداا
خت الدرابإ الددايلhttps://accelerate2030.net :؛ و،United Nations Development Programme, 2019, SDG Accelerator
مداا خت الرابإ الدايل.www.sdg-accelerator.org/content/sdg-accelerator/en/home/about/ :
 -1٤مثم و يلم هامم أ رى للدوعيم ةلول الشاملم أال وهي ت ا ير الشركاجل .وممدا أ ددم خت
تيسد دو الد ددا ير مادا ُ صددد أهددال الدنميددم املسدددامم ،اددا خت لدي مؤملددره  1-٦-12بشد ن
عدد الشركاجل الم تنشر ت ا ير عن اال ددامم ،دعماً لدح يا ا دل  12املد لدا بضدمان وجدود
أادداة ا دددد د ومنددداا مسددددامم .وتدددوىل عايدمَ املؤملددر وكالدددان وب دددان لألمددم املدحدددا ،مهددا األون ددداد
وبر مة األمدم املدحددا للبيمدم ،ومهدا ب ددد وضدع مندجيدم ل يداس اإلزداءاجل الدم ن دت خت مادا
هذا املؤملر ،من أجل ذ البلددان مدن مجدع البيدا جل املد ل دم بد دا ير الشدركاجل عدن اال دددامم.
ودعماً ذه ال مليدم ،وضدع األون دداد م ملداداجل بشد ن املؤملدراجل األ ا ديم لد دا ير الشدركاجل عدن
م دددامدا خت ن يددا أهدددال الدنميددم املسددددامم ،مددن أجددل ءعدا هائدددا ت ا يرهددا املد ل ددم ألهدددال
ومم انيدم م ا نددددا ،اددا يشددمل ت ا يرهددا خت جمدداالجل املسدداواا بد اينسد والدنميددم اجملدم يددم واملشددسعجل
ارليم وتنوع ال وى ال املم ،وغ لي.
__________

()٨
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 -1٥وهناد مباد اجل أ رى ك ا تساعد خت الدوعيدم اما داجل األعمدال املسدؤولم مدن د ل
ت ددا ير الشددركاجل .ه لد ددبيل امل ددال ،تدددل ا دساتيجيم االتفدداا ال دداملي لألمددم املدحدددا املد ددددا
السددنواجل مىل توعيددم مؤ سدداجل األعمددال وح دددا عل د ا ددا اإلج دراماجل ال ءمددم مددن أجددل دعددم ن يددا
أهدال الدنميم املسددامم تلدول عدا  .2030وحيفدز االتفداا ال داملي الشدركاجل علد ت ددمي ت ريدر
نوي عن الد د اررء ،يدضمن ت ب اً صرحياً عن الدزا املؤ سم ال ددامم ،ت ر هيه تفاصيل
عملدددا الرامددي مىل دمددة مبدداد االتفدداا ال دداملي ال شددرا خت ا دساتيجياتا وعملياتددا ،هضد ً عددن ايدددود
املبذولم لدعم األولوعجل االجدماعيم.
 -1٦إلضداهم مىل لدي ،أالدا اجمللد ال داملي لألعمددال الدجا يدم مدن أجدل الدنميدم املسددددامم
مبدداد ا بش د ن املسددائل املد ل ددم بد دددمي الد ددا ير ،لدددل ءعدا ه اليددم الد ددا ير عددن اال ددددامم ومسدداعدا
مؤ سدداجل األعمددال عل د مد اد قيمددم الد ددا ير بدوضدديح كيفيددم تسددف الشددركاجل عمليددم وضددع الد ددا ير
إلحدداث تاييد دا لددي ادواءاا تلبيدم احدياجدداجل امل نيد لف ددل .وأالدا اجمللد أيضداً مند ت ا ددم
الد ا ير ،وهو من عاملي ملدامل للد دا ير عدن اال دددامم يضدم ملدروة ومدوا د الد دا ير الدم ت ددمدا
الشركاجل عن اال ددامم من  ٦0بلداً ،ويديح حيزاً ملؤ ساجل األعمال للمسامهم وتبدادل األه دا
واملما اجل السليمم وت لم ب ضدا من ب ض.
 -17ع وا عل لي ،يشجع اجملل الدويل لإلبد ت املد امدل علد ت ددمي ت دا ير مد املدم،
وي ددروا ملفد ددو ا ددو ا أعم ددال ي ِّره دده عدب ددا ه ’’ن ددا امل ددد جل واألنش ددطم االقد دداديم والند دواتة
واة دائل الددذي ت دمددده املؤ سددم لدددل ن يددا قيمددم خت اآلجددال ال ريددل واملدو ددإ والب يددد‘‘(.)9
وتسدداعد مراعدداا املددد جل والن دواتة واة ددائل عل د توضدديح أتة د املؤ سددم اإل ددا والسددل خت
أس املال البشري أو الف ري أو املايل أو ال دناعي أو الطبي دي أو االجدمداعي أو ال ئ دي ،وتشدجيع
املؤ سم عل اعدماد من و أو ع ملفدو توليد ال يمم.

اثلثا -تعزيز الشمول يف رايدة األعمال مؤن أجؤل يقيؤق التنميؤة املسؤتدامة :دور
السياسات
 -1٨ي دسددي بُ ددد الشددمول خت عدا األعمددال دو اً حامسداً خت تيسد حلددول األعمددال الشدداملم
للجميع .ويديح هرصم ألهراد الفماجل اررومم ،ادن هديدم النسدام والشدباب والشد وب األصدليم واألقليداجل
اإلةنيم واملداجرون وال جمون ،هض ً عن األملفا وي اإلعاقم ،للمشاكم خت االقد اد وتوليد
ال يمددم .ويسدددم مددن مث خت ن ي دا عدددد مددن أهدددال الدنميددم املسددددامم ،اددا هيدددا ا دددل  1بش د ن
ال ضام عل الف ر ،وا دل  ٥بش ن ن يا املساواا ب اينس  ،وا دل  ٨بش ن توه ال مل
ال ئا ،وا دل  10بش ن اةد من ان دا املساواا .وبدشجيع واد األعمال من الفماجل اررومدم
عل اتباع ة األعمدال الشداملم للجميدع ،ت دون أمدا واضد ي السيا داجل هرصدم مضداهيم للسد ي
لدح يددا الايدداعجل ارددددا خت ماددا ا دددل  9بشد ن مقامددم بُد نديددم قدداد ا علد ال ددمود ،ونفيددز
الد نيع املسددا الشامل للجميع ،وتشجيع االبد ا  ،وا دل  .12وباييم تيس الدوعي ةلدول
الشاملم للجميع ،ت ف املن ماجل الدوليم عل وضع مباد اجل جديدا.
__________
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 -19وقلَّمددا ي مددد واد األعمددال مددن الفمدداجل اررومددم مىل منشددام ملددركم ،وعندددما يف لددون لددي
ت س زاحدم صد و جل وع بداجل مضداهيم أك در ممدا ي دس غد َهم .وتفيدد ب دض الد دا ير ،علد
بيل امل ال ،ن احدمال نول النسام مىل ائداجل أعمال أقل م ا نم لرجال( .)10و ُلرادا ي د
هذا األمر ما ي س املدرأا مدن قيدود اجدماعيدم ونددعجل أو دع نطاقداً؛ هحدم عنددما ت دون هنداد
تشدري اجل منا ددبم هيمددا يد لددا ملسدداواا ،ت ددل املدرأا عرضددم للدمييددز واملفدداار علد أ الواقددع بسددبل
االهد ددا مىل الدم د السيا ددي وعددد منفددا ال دوان الواجبددم الدطبيددا .وبيّنددت د ا دداجل أ ددرى
ال يود الدم ت بِّدل الشدركاجل الدم يدديرها الشدباب واملدداجرون ،م ت سضددا مشداكل تد لدا لرتيدم
والدو ُّ ددع مج ددم ع ددن أ ددباب دلف ددم( .)11وتش د ه ددذه األدل ددم عل د ن ددص األدام مىل أن تش ددجيع
الشددمول خت عدا األعمددال ال مي ِّددن البلدددان مددن تنشدديإ مدددا اجل عدا األعمددال لدددى جمموعددم
أو ع من األملفا هحسل ،بل يسدمح دا أيضداً بضدمان قدد ا األملدفا الدذين يدديرون ملدركاتم
لف ل عل حسن تسف ااقاتم.
 -20ومي دن أن تددؤدي املبدداد اجل السيا داتيم دو اً هامداً خت دهددع األملدفا مددن مجيددع الشدرائح
مىل الدف د خت عدا األعمددال عدبا هددا يددا اً وظيفيداً ،وذ يددندم مددن النمددام .وتدمحددو املبدداد اجل
السيا دداتيم الداليددم حددول الركددائز السددت إلاددا األون ددداد لسيا دداجل عدا األعمددال ،مددع مد ددال
ت دي جل اددا لدشجيع الشمول خت عدا األعمال من أجل ن يا الدنميم املسددامم(.)12

ألف -وضع اسرتاتيجيات الشمول يف رايدة األعمال
 -21مي ن أن تُ َّلَّب احدياجاجل واد األعمال من الفماجل اررومم تلبيم هضل م ا وعيدت مندذ
أوىل مراحل وضدع اال دساتيجياجل الوانيدم لدرعدا األعمدال .ومي دن مملدراد أصدحاب امل دلحم مدن
تلي الفماجل خت مرحلم الدشاو من ب مراحل وضدع اال دساتيجياجل ،وخت مجدع البيدا جل املرج يدم
عددن بيمدداجل األعمددال ال ائمددم .ومي ددن لواض د ي السيا دداجل ،مددن د ل الد دداون اجملدددي مددع هددذه
الفماجل منذ بدايم ال مليم ،دحض االهساضاجل ونديد ال باجل ارددا.
 -١متك الفئات احملكومة
 -22من تددوه تددداب اددددا لدددعم الشددركاجل الناملددمم الددم ي يمدددا واد األعمددال مددن الفمدداجل
اررومم جمال ها  .ه ل بيل امل ال ،تب اال ساتيجيم الوانيم لرعدا األعمال الدم أُال دت مندذ
عدددد قريددل خت مجدو يددم تنزانيددا املدحدددا ددبل دمددة هددذا النددوع مددن الدددعم منددذ البدايددم ،للمسدداعدا
عل د ضددمان الدم د االقد ددادي للفمدداجل اررومددم وكفالددم مشدداكددا الف ليددم .وهددذه ا دساتيجيم
ملاملم للجميع من حيد  .هدي أوالً ا ساتيجيم كليم أل ا تضم مخسم جماالجل ئيسيم للندو
ب ددرعدا األعم ددال ،وه ددي البيم ددم الدن يمي ددم ،والد ي ددف ب ددرعدا األعم ددال وتل د د مدا ات ددا ،وتب ددادل
الد نولوجيا واالبد ا  ،واة ول عل الدمويل ،والدوعيم و بإ ال قاجل .وتس اثنياً مىل ن يدا
ندددائة يميددع ملدرائح اجملدمددع امل نيددم ،اددا هيدددا الفمدداجل اررومددم م ددل النسددام والشددباب واألملددفا

__________

()10
()11
()12
8

Global Entrepreneurship Monitor, 2018, Global Report 2017/2018 (Global Entrepreneurship
).Research Association, London
Organization for Economic Cooperation and Development and European Union, 2017, The
Missing Entrepreneurs 2017: Policies for Inclusive Entrepreneurship (Organization for Economic
).Cooperation and Development Publishing, Paris
UNCTAD, 2012, Entrepreneurship Policy Framework and Implementation Guidance (United
).Nations publication, New York and Geneva
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وي اإلعاقدم ،ومىل مقامدم ملدركاجل ملدمم مبد درا عاليدم الد نولوجيدا وملدديدا النمدو .ولضدمان الدنسديا،
يدوىل أصحاب امل لحم الرئيسيون كاهمً تنفيذ اال ساتيجيم ،ب يادا م ددل ئدي الدوء ام واجمللد
الوا للدم االقد ادي.
 -٢إشكاك رواد األعمال من مجيع شكائح اجملتمع يف حوار متواصل مع ا كومات بشأن السياسات
 -23إلضدداهم مىل ممل دراد واد األعمددال مددن الفمدداجل اررومددم خت وضددع اال دساتيجياجل ،مددن
املفيدد موحددم مند دائددم للحدوا واملناقشددم مددع اة ومداجل بشد ن السيا داجل والدنفيددذ .وا دددناداً مىل
دليد ددل يا د دداجل عدا الشد ددباب لألعمد ددال الد ددذي وض د د ه األون دد دداد ومىل اة د دوا مد ددع أصد ددحاب
امل دلحم ،أى ال ومنولدث أن هنداد حاجدم مىل وضدع مادا واد مد امدل للسيا داجل مدن أجدل
عدا الشددباب لألعمددال خت االقد دداداجل ا ضدرام والز قددام ،يددنص عل د أن تدضددمن ا دساتيجياجل
اً للنمو األ ضر واألء ا(.)13
عدا الشباب لألعمال ه ً

سء -وضع القواعد واألنظمة املالئمة
 -2٤مي ددن للح ومدداجل أن ت ددزء البيمددم املؤ سدديم يميددع الشددركاجل ددد را اإلاددا الدن يمددي
لدل مءالم اةواجز وتيمم ال رول املواتيم ليدس ملفدلف الفمداجل املسددددهم عدا األعمدال علد حندو
مسددا وملامل للجميع .ه د ا دحدةت ح ومم الفلب  ،عل بيل امل دال ،حدواهز ضدريبيم ووضد ت
إ ال واعددد واألن مددم
ماددا اً يا دداتياً داعم داً مددن أجددل تشددجيع قيددا ملددركاجل ملدداملم للجميددع .وتبسددي ُ
ديدها أ ا دديان لدديمددم بيمددم أعمددال مواتيددم لددرواد املشددا يع مددن مجيددع الشدرائح .غد أن أهدراد الفمدداجل
وترملد ُ
اررومم مي ن أن ت سضدم حواجز تن يميم مضاهيم ،كما هو اةال م ً خت البلدان الدم قدد تواجده هيددا
دندة ا امددم خت
النسددام حدواجز نددول دون مشدداكددن خت صددنع ال درا أو ح ددو ن علد املل يددم .ومددن الد ُ
وضع يا اجل عدا األعمال ة يركز عل هماجل مسدددهم ب يندا (اإلاا .)٤
اإلاا ٤
دليل سياسات رايدة األعمال للمهاجكين والشااب
صد خت عا  201٨دليل يا اجل مشسد ب األون داد واملن مدم الدوليدم للدجدرا ومفوضديم
األمددم املدحدددا السدداميم لشددؤون ال جمد يبد كيددف مي ددن أن ت ددون عدا األعمددال و دديلم الندددماا
املداجرين وال جم وم دامدم خت النمو االقد ادي.
وهددذا الدددليل أداا عمليددم تدددل مىل توةيددا ال قددم ب د ال مددل اإلنسدداا والدنميددم ،عل د حنددو
ما يشجع عليه مع ن نيويو د من أجدل ال جمد واملدداجرين خت ال درا الدذي ا ذتده ايم يدم ال امدم
خت عا  .201٦ومي ل الدليل جدداً هاماً ل عسال بدو املداجرين وال جم ب فددم جدزماً ال يدجدزأ
من عامل م ومل ،ولزعدا مسامهددم خت ن يا الدنميدم املسدددامم الشداملم للجميدع ،واملسداعدا مدن مث خت
بلدوت ا دددل  ،10وال دديما غايدده  7بشد ن تيسد ا جدرا وتن ددل األملددفا علد حنددو مددن م ونمددن
ومند م ومدسم ملسؤوليم .وأهض هذا ال مدل املشدسد مىل قيدا أوجده هء هامدم بد وكداالجل األمدم
املدحدددا الددم تد امددل جمدداالجل تددا .ويؤكددد أن تشددجيع عدا األعمددال ددة ه ددال خت الدايلددل علد
ب ض ندعجل مدماا املداجرين وال جم اقد ادعً واجدماعياً.
__________

()13
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وتوضددح د ا دداجل اةدداالجل اإلهراديددم امل روضددم خت الدددليل أن ايدددود الراميددم مىل دعددم أنشددطم
عدا األعمال الم ينفذها ال جمون واملداجرون أو تُنفَّذ ل اةدم ما لب ت تسددم م دداماً مفيدداً خت
هدداهدم االقد ددادي ،م يسدددفيد مندددا األه دراد مباملددرا وتسدددفيد مندددا ايماعدداجل الددم ي يمددون هيدددا
أو ينحد ون مندا ،مما يؤدي مىل ناث اجدماعيم م ابيم أو ع نطاقاً .ويؤكد الدليل أمهيم تطو بيماجل
لدرعدا األعمددال تشدمل املددداجرين وال جمد  ،بدددالً مدن وضددع بدرامة منف ددلم أو مواءيدم م ددممم ي داً
دات الفمدد  .وال يددعو مىل ت ددمي دعدم تفضديلي لدرواد األعمدال مدن بد املدداجرين وال جمد  ،بدل يركددز
علد السددبل ال فيلددم ن يديددمل واضد و السيا دداجل ظروهداً تضدمن قددد اً أكد مددن املسدداواا مددن د ل
السيا اجل الشاملم للجميع وت اهؤ الفر .
امل داد A/RES/71/1 :؛ و

UNCTAD, International Organization for Migration and Office of the

United Nations High Commissioner for Refugees, 2018, Policy Guide on Entrepreneurship for Migrants

).and Refugees (United Nations publication, New York and Geneva
 -١تعزيز اعتماد معايت للمنتجات الزراعية ومعايت يف القطاعات الكئيسية األخكى
 -2٥ل ل خت تشجيع اعدماد امل اي ما ي فل للح ومداجل مقامدم ن دا لضدمان ايدودا .هفدي أوغنددا،
عل بيل امل ال ،ت زء م اي جديدا م دام ن دم للز اعدم ال ضدويم مي دن أن تدوهر للمدزا ع م دد اً هامداً
إليراداجل الد دير .وخت ب ض اةداالجل ،خت جندوب ملدرا أو و مد ً ،اعدُمددجل بدرامة للدمويدل ملسداعدا
املؤ ساجل البالايم ال اير واملؤ ساجل ال اي ا واملدو طم اةجم علد ت ييدف مندجاتدا وعملياتدا
ال ددديفام امل دداي الدوليددم ل ددددامم .و لنسددبم لل ديددد مددن هددذه املؤ سدداجل خت البلدددان الناميددم ،مي ددن أن
يؤدي االمد دال ل واعدد اجدماعيدم وبيميدم جديددا مىل نشدوم جمموعدم جديددا مدن اةدواجز أمدا الدد ول مىل
ددل ال يمددم ال امليددم .ومي ددن للح ومدداجل أن تد دداون مددع قطدداع األعمددال عل د تبسدديإ م دداي ت دددمي
الد ا ير ومساعدا املؤ ساجل البالايدم ال داير واملؤ سداجل ال داي ا واملدو دطم اةجدم مدن د ل توجيدداجل
تشاييليم .ومي ن للح وماجل أيضاً أن مع أصحاب امل لحم لدشجي دم عل مواممم امل اي .
 -٢دعم الشمول يف رايدة األعمال من خالل العقود ا كومية والعمل مع الشكاات الكربى
 -2٦مي ن للح وماجل واملؤ ساجل املد ددا اينسياجل أن تسد ر عملياتدا ا اصدم ملشدسعجل
وندد هر مملراد واد األعمال من الفماجل اررومم.
 -٣استعكاض هيكل قطاعات اقتسادية حمددة ذات صلة سألعمال الشؤاملة للجميؤع وانفتاحهؤا
على االستثمار اخلاص واملنافسة
 -27تش د ل االحد ددا اجل اململوكددم للدولددم ومشدداكمُ اة ومددم قيددوداً ملددائ م جددداً تُ بّ دل قيددا
األعمال الشاملم للجميع خت قطاعاجل م ل الز اعم وال حم والطاقم .وقد ت ون هناد أيضداً قيدود
اددددا أ ددرى تد لددا لدسددجيل أو الس دديص أو غ مهددا تشددل حركددم مؤ سدداجل األعمددال الشدداملم
للجميع الم ينشمدا األهراد ،حم ومن كان ال طاع امل يديح هرصاً ل د ما ا ا .
 -٤العمل مع املؤسسات الشاملة للجميع على يديد الشكوط التنظيمية الالزمة للتوسع
 -2٨يدطلل او وا ددامم املؤ سداجل الدم تدد ل مىل األ دواا الشداملم للجميدع خت ك د مدن
األحيان وضع قواعد تن يميم جديدا للمناهسم ومحايم املسددل .
10
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 -٥تاسيط إجكاءات إقامة شكاات انشئة لكواد األعمال من الفئات احملكومة
 -29مي ددن أن يددديح اإلاددا الدن يمددي ملددب م الضددمان االجدمدداعي ال ءمددم أله دراد الفمدداجل اررومددم
ليدس م املفاارا ببدم نشاة اقد ادي( .)1٤وبوضع يا داجل بسديطم للحمايدم االجدماعيدم ،مي دن
للح ومدداجل أن ت فددل ا دددفادا واد األعمددال الددذين ي ملددون ةسددالم والددذين ميل ددون مؤ سدداجل
لايم ال اير أو ي ملون هيدا من اةمايم الم حيداجون مليدا(.)1٥

جيم -تعزيز قدرات الفئات املستهدفة على رايدة األعمال
 -30ل ددي تس دددم عدا األعمددال خت الند ددو إلدمدداا االجدم دداعي ،ال بددد أن تد دداا أله دراد
الفماجل اررومم هر الد ليم وتنميم املدا اجل الم ذ دندم مدن اة دول علد عمدل أو بددم نشداة
اقد ددادي .ه ددد اعسهددت ايم يددم ال امددم خت قرا هددا املدفددذ خت  20كددانون األول/ديسددم 201٨
ن ال امة الم تنمي املدا اجل وامل ا ل املرتبطم برعدا األعمدال مي دن أن تزيدد مدن حجدم نشداة
عدا األعمال عموماً وتشرد الفماجل الم ت اا مدن ن دص الدم يدل .ومدن املددم أيضداً ت زيدز بدرامة
الدد يل عل عدا األعمال ،الم تدضمن عناصر تايرس خت األ هان هدم الدو ال يّم الذي تؤديه
عدا األعمال خت ن يا النمو املسددا والشامل للجميع وأهدال الدنميم املسددامم (اإلاا .)1٦()٥
اإلاا ٥
بكانمج اجلماعات ذات القيمة التابع ملؤسسة  Empretecيف األرجنت
صددممت مؤ سددم ( Empretecبددر مة تط دوير عدا األعمددال ’مم يديددي‘) خت األ جند د بددر مة
ايماع دداجل اجل ال يم ددم م ددن أج ددل تيس د اتب دداع ددة مل ددامل للجمي ددع خت ندي ددد و ل ددا ه ددر األعم ددال.
وتنطددوي عمليددم الددد لم املداحددم لددرواد األعمددال املفدددا ين عل د مواضدديع تد لددا لسددلود واملدددا اجل وأدواجل
اإلدا ا والدمويددل و طدديإ النشدداة االقد ددادي ومحايددم البيمددم خت ددياا عدا األعمددال .ويشددمل ال د مة
تس ددديل مد ددا اجل عدا األعم ددال ا دددناداً مىل مندجي ددم الس ددلود ال ددم أع دددتا مؤ سد دم مم يدي ددي وتدض ددمن
وحددداجل تد يبيددم اددددا بش د ن أهدددال الدنميددم املسددددامم ،لددزعدا هدددم ال يمددم االجدماعيددم لددرعدا األعمددال
وم دامدا خت ن يا النمو املسدددا والشدامل للجميدع .وي مدل الد مة مدع البلددعجل وايدداجل الفاعلدم خت
امليدددان االقد ددادي واالجدمدداعي ،ويدددهع مىل ندداو اة ومدداجل ارليددم بش د ن جمدداالجل اإلنددداا وال مالددم
والد لدديم؛ و 70خت املائددم مددن املؤ سدداجل الددم ملدداكت خت الد مة مل تدلددا دعمداً مؤ سددياً مددن قبددل ،وأوا
ددا ال د مة أول هرصددم لدجريددل األدواجل ونليدداجل الدمويددل اجل ال ددلم .وخت عددا  ،201٨قددال  9٨خت
املائددم مددن واد األعمددال الددذين ملدداكوا خت ال د مة م ددم دديفل ون هددر عمددل جديدددا .ود ب بددر مة
ايماعدداجل اجل ال يمددم ،منددذ انط قدده خت عددا  ،201٦أك ددر مددن  300ائددد أعمددال خت  10م اا دداجل
دلفددم خت األ جندد ؛ وذ ّ ددن  7٨خت املائددم مددن هدؤالم الددرواد مددن وضددع طددم لألعمددال ،ممددا يشد ل حدداهزاً
هاماً م إل ام نشاادم االقد ادي خت م ان مقامددم وعد ا جرا مىل املراكز اةضريم ت اً عن هر ال مل.
امل دد  ،Empretec Foundation in Argentina, 2018, Communities with value :مدداا خت الدرابإ الددايل:
.https://www.empretec.org.ar/eng/programas.php?pag=Comunidades%20con%20Valor
__________

()1٤
()1٥

International Monetary Fund, 2018, Shifting tides: Dramatic social changes mean the welfare state
).is more necessary than ever, Finance and Development, 55(4
International Labour Organization, 2018, Innovative approaches for ensuring universal social
.protection for the future of work, Future of Work Research Paper Series

( )1٦األون داد ،201٨ ،ت رير أقل البلدان اواً  :201٨عدا األعمال إلحداث الدحدول ا ي لدي  -ب يدداً عدن واقدع
األعمال كامل داد (منشو اجل األمم املدحدا ،قم املبيع  ،E.18.II.D.6نيويو د وجنيف).
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 -31ويناقش الفرع الدايل ب ً أ رى لديس

يا اجل ومما اجل الشمول خت عدا األعمال.

 -١إسداء املشورة التقنية بشأن مناذج األعمال الشاملة للجميع
 -32مي ن اال ت ام ملدا اجل مباملرا ،خت ماا املراها ال ائمم عل الدطبي اجل أو برامة تنميدم
ل ال يمم ،أو من ل دمم تديح وابإ ا دمي ا دماجل اال دشا يم ،مدن قبيدل ملدب م
اإلجراماجل ا اصم ألعمال الشاملم للجميدع؛ ومس ّدرع األعمدال الشداملم للجميدع ،الدذي تدعمده
وءا ا الشؤون ا ا جيم خت هولنددا؛ ومرهدا االبد دا خت قطداع األعمدال الددابع لدوءا ا الدنميدم الدوليدم
ململ م املدحدا()17؛ ومباد ا تنميم األ واا الشاملم الداب م ل مة األمم املدحدا اإلاائي.
 -٢توجيه التدريب إىل احتياجات فئات حمددة
 -33مي ن وضع برامة تد يبيم دلفم لدلبيدم االحدياجداجل ا اصدم للفمداجل املسددددهم .ه لد دبيل
امل ددال ،وضد ت من مددم ال مددل الدوليددم ،خت ماددا بر جمدددا ا ددا بدطدوير عدا األعمددال لدددى النسددام،
بددر مة الدددد يل عل د مراعدداا االعدبددا اجل اينسددانيم و عدا األعمددال م داً ،وال دديما لدلبيددم احدياجدداجل
النسددام واجل الددد ل املدنففض ،الددذي ا دددفاد مندده أك ددر مددن مليددوا امدرأا( .)1٨و مل ددل ،يضددم بددر مة
مم يديي برامة هرعيم لرواد األعمال قليلي اإلملا ل راما وال دابم ،ووضد ت ب دض مراكدز الد مة ،خت
كولومبيا وجنوب أهري يدا مد ً ،بدرامة ادددا لألملدفا وي اإلعاقدم .وي در اإلادا  ٦م داالً علد
بل ت ييف برامة تنميم مدا اجل عدا األعمال لدلبيم احدياجاجل واد األعمال املداجرين.
اإلاا ٦
جتارب يف تدريب الالجئ  :األردن
يدوىل مركز تطوير األعمال خت املفرا أل دن ،خت ماا ما يضطلع به حالياً من أنشدطم تدد ل خت
نطدداا بددر مة مم يديددي ،تيس د تبددادل املدددا اجل ب د األ دني د وال جم د مددن ايمدو يددم ال ربيددم السددو يم،
ويوهر الدد يل الد د واملدد لفمداجل مسددددهم .ويسد املشدروع مىل تلبيدم احدياجداجل ايماعداجل اررومدم
وال جمد خت الوقددت نفسدده .وعمددل املركددز مددع  ٦٥0الجم داً مددن ايمدو يددم ال ربيددم السددو يم ،و لددا 300
هرصم عمل ألجدل ق د  ،وك َّدون حدوايل  100مدد ب مدد وي كفداما عاليدم مدن ايمدو يدم ال ربيدم
السددو يم ،وم ّ ددن  100مدددد ب ن درين مددن اكدسدداب املدددا اجل وامل ددا ل خت جمددال عدا األعمددال ليدس د
ددم بدددم أنشددطم اقد دداديم صدداي ا ولد زيددز الدما ددي االجدمدداعي .ومددن د ل تددوه املندداهة ال مليددم
للدددد يل املد د والد د ا اصددم ب د امة تبددادل املدددا اجل ومطاب ددددا مددع االحدياجدداجل ،مي ددن أن يددندض
املركز لدنميم االقد اديم ارليم.

امل دد :

UNCTAD, International Organization for Migration and Office of the United Nations High

.Commissioner for Refugees, 2018

__________

( )17ان ر .https://www.gov.uk/international-development-funding/business-innovation-facility
(International Labour Organization, 2019, GET [Gender and Entrepreneurship Together] Ahead )1٨
 ،brochureمداح د د د د ددم خت ال د د د د درابإ الد د د د د ددايلhttps://www.ilo.org/empent/areas/womens-entrepreneurship- :
.development-wed/WCMS_661944/lang--en/index.htm
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دال -تيست تاادل التكنولوجيا واالبتكار
 -3٤ينباي ددي أن تد دداا ل ددرواد األعم ددال م ددن مجي ددع الش درائح ه ددر الوص ددول مىل الد نولوجي ددا ،لدحسد د
اري ددم عملدددم ولدم يددندم مددن نديددد مم انيدداجل االبد ددا وا ددداي ا .وتُندداقَش خت هددذا الفددرع املبدداد اجل
السيا اتيم الم مي ن ا ا ها لزعدا الفر الم مي ن أن تديحدا الد نولوجيا مىل أق حد.
 -١استخدام التكنولوجيا واالبتكار ل املشاال االجتماعية والايئية
 -3٥مي ددن أن تبحددث اة ومدداجل عددن حلددول ملشدداكل اجدماعيددم وبيميددم اددددا ،يمددع ب د
ملددركاجل البحددوث واملؤ سدداجل االجدماعيددم ومن مدداجل اجملدمددع املدددا واملسددد مرين واملسدددفدم
واملن ماجل ال امم .ومي ن أن تسد مل اا ا ذويل لدل نفيز الد اون .هفي عا  2017م ً،
أنشد جل ح ومددم مدداليزع صددندوا ال ائددد االجدمدداعي لدوجيدده الدمويددل ال ددا حنددو املؤ سدداجل االجدماعيددم
أو املن ماجل الم د أغراضاً اجدماعيم خت ايماعاجل املدمشم(.)19
 -٢دعم الفئات احملكومة يف األخذ سلتكنولوجيا والوصول إىل االبتكار
 -3٦أملراد الفماجل اررومم خت ا دفدا ت نولوجيدا امل لومداجل واالت داالجل ،مي دن للبلددان أن
تو ع جمموعم املبد رين ،هدديح من و اجل جديدا للمشاكل االجدماعيم والبيميدم .غد أن نسدبم الوصدول
مىل ت نولوجيا امل لوماجل واالت االجل األ ا يم وال د ا عل ا دفدامدا بف اليم غالباً ما ت ون أقل
خت صددفول الفمدداجل اررومددم ممددا هددي عليدده بد عامددم الندداس .وحيددداا واد األعمددال مددن الفمدداجل اررومددم
مىل الد ددد يل األ ا ددي و دددماجل تطد دوير األعم ددال ،ا ددا هيد ددا االحدض ددان والدس دريع .ومي ددن أن تس دداعد
مبدداد اجل مددن قبيددل مبدداد ا اإلبددداع املشددسد امل نونددم ’االبد ددا الشددامل للجميددع Inclusive ( ‘2030
 ،)Innovation 2030وصدديايم اراكدداا امل نونددم ’االلد ددام والد دددد‘ ( ،)Meet and Multiplyوبددر مة
الدعم امل نون ’النددو بد نولوجيدا امل لومداجل خت أهري يدا‘ ( ،)Make-IT in Africaخت دهدع عجلدم
الدنميم املسددامم ال ائمم عل االبد ا (اإلاا  .)7ومي ن أن تضم األنشطم السيا اتيم خت هذا
اجملددال أيض داً دعم داً عملي داً ال دددحداث وتددوه ت نولوجيددا امل لومدداجل واالت دداالجل امليسددو ا واملنففضددم
الد لفددم ،ال دداد ا علد دعددم أنشددطم عدا األعمددال الددم يضددطلع لددا أهدراد الفمدداجل اررومددم .وخت الوقددت
نفسه ،مي ن أن تسدم برامة اال ت دام ملددا اجل وا دساتيجياجل تاييد الد دو اجل السدائدا لددى الفمداجل
اررومم خت ءعدا األ ذ بدلي الد نولوجيا.
اإلاا 7
ماادرات لكواد األعمال :ماادرة النهوض بتكنولوجيا املعلومات يف أفكيقيا ()Make-IT in Africa
ملا كانت عدا األعمدال خت اجملدال الد نولدوجي اركداً ئيسدياً لل دو ا الرقميدم خت أهري يدا ،تددل هدذه
املباد ا الم أال ددا الوءا ا االناديم للد اون االقد ادي والدنميم خت أملانيا مىل تيمم بيمداجل داعمدم لألعمدال
خت أهري يددا جنددو ال ددحرام ،وقددد ُجربددت حددم اآلن خت كينيددا ونيجد ع لدددعم الشددركاجل الناملددمم خت الدحددول
مىل مؤ سدداجل قابلددم للدو ددع وجدداهزا ل ددد ما  .وتددوهر املبدداد ا عناصددر ملددم تضددم الدددد يل وتيمددم البيمددم
املواتيم لألعمال والدعم خت بإ ال قاجل والدوجيه ،وتركز بوجده دا علد املندجداجل املبد درا الدم مي دن
أن تسدم لف ل خت ن يا األهدال االقد اديم واالجدماعيم والبيميم للدنميم املسددامم.
امل د  ،GIZ, 2019, Make-IT in Africa :مداا خت الرابإ الدايل:
.https://www.giz.de/en/worldwide/57293.html
__________

(.British Council, 2019, The State of Social Enterprise in Malaysia 2018 (n.p.) )19
GE.19-05850

13

TD/B/C.II/MEM.4/20

هاء -زايدة فكص ا سول على التمويل
 -37ي ددل اة ددول عل د الدمويددل مش د لم مزمنددم أمددا واد األعمددال مددن مجيددع الش درائح وخت
البلدان كاهم .ومي ن أن تدفاقم هذه الدحدعجل لنسبم ألهراد الفمداجل اررومدم خت البلددان الناميدم،
ويناقش هذا الفرع املباد اجل السيا اتيم الم مي ن ا ا ها خت هذا ال دد.
 -١زايدة فكص حسول رواد األعمال من خمتلف الشكائح على املوارد املالية
 -3٨تَب َّ أن موحدم هدر اة دول املوةدوا و د ا م ولدم علد الدمويدل واملندجداجل املاليدم،
م ل حسا جل االد ا  ،أمر ه ال خت نس أدام واد األعمال من النسام والشباب( .)20ومي دن
للفمدداجل الددم ال تددداا ددا الف ددر ال اهي دم للح ددول عل د دددماجل ال طدداع املددايل الد ليدددي ،م ددل
الفماجل الم ت يش خت املنااا الريفيم ،أن تسددفيد مدن مبداد اجل تددل مىل نسد مم انيدم اة دول
عل د ا دددماجل امل درهيم .وخت هددذه اةدداالجل ،مي ددن أن يسدداعد منشددام صددناديا ا ددد ما يم ا ددددا
ا دددل ب ددض الفم دداجل السد د انيم املس دددددهم خت اة ددول علد د الدموي ددل ب ددد أكد د (اإلا ددا .)٨
ومؤ ساجل الدمويل البالغ ال اير والدد م عناصدر هامدم أيضداً ضدمن الدن م املاليدم الشداملم للجميدع.
ومي ن أيضاً أن يساعد ت دمي اةواهز املاليم ،وضمان اة ول عل الدمويل املبد ر ،ودعدم م دام
ا ياكددل األ ا دديم ال ءمددم ،م ددل مراكددز االحدضددان والدس دريع ،عل د حفددز منشددام اددا ا األعمددال
املسددامم والندو لا .وال ملياجل امل رهيم ع ا داتف ارمدول وغ هدا مدن أملد ال الد نولوجيدا
املاليددم الددم تسدداعد عل د تو دديع نطدداا ا دددماجل املاليددم و ددإ ايماعدداجل الف د ا هددي أيضداً جددزم
أ ا ي من ال طاعاجل املاليم الشاملم للجميع.
اإلاا ٨
ماادرة الانك الدويل لتمويل رائدات األعمال
ت دددل ه ددذه املب دداد ا مىل ءعدا ح ددول النس ددام خت البل دددان النامي ددم عل د د الدموي ددل ووص ددو ن مىل
األ واا والشب اجل الضرو يم لبدم نشاة اقد ادي وتنميدده .ومقدرا اً ن قلدم هدر اة دول علد الدمويدل
تؤةر خت زاا النسام أك ر من غد هن ،أ د البندي الددويل وملدركاهه هدذه املبداد ا عدبدا هم مسدد مرين خت
مرحلم البدم .وذ نت املباد ا ،بفضل ذويل من  1٤ح ومدم داوء  3٥0مليدون دوال خت جولدددا األوىل
مددن اعدمدداداجل الدمويددل ،مددن تددوه مبلددغ ا ددد ما ي قددد ه  120مليددون دوال  ،ويدوقددع أن نشددد ا ددد ما اً
مضاهياً قد ه  1.٦مليا دوال من ال طاع ا ا وايداجل املاحنم واة وماجل وملركام ن رين.

امل د  ،World Bank, 2019, Women Entrepreneurs Finance Initiative :مداا خت الرابإ الدايل.https://we-fi.org/ :
 -٢زايدة فكص إملام رواد األعمال من خمتلف الشكائح سلشؤون املالية

 -39مي ددن ت زيددز املدددا اجل وامل ددا ل وامل لومدداجل وأمل د ال السددلود ال ءمددم الكدسدداب اال ددد ل
املايل من د ل بدرامة اإلملدا لشدؤون املاليدم .وال دد اُ علد ا دا ال درا اجل املاليدم املسددن ا مددا ا
أ ا دديم لددرواد األعمددال خت مدا ا املؤ سدداجل ال دداي ا ،ومي ددن أن تسدداعدهم امل رهددم األ ا دديم ب يفيددم
عمل الن م املاليم خت اة ول عل الدمويل عل حنو أك  .وت دسي برامة اإلملا لشؤون املاليم

__________

()20
14

F Campos and M Gassier, 2017, Gender and enterprise development in sub-Saharan Africa: A review of
.constraints and effective interventions, Policy Research Working Paper No. 8239, World Bank
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الددم تسدددددل همدداجل م ينددم ،وال دديما النسددام والشددباب خت املنددااا الريفيددم ،أمهيددم حامسددم لددزعدا
هر ح ول األ ر امل يشيم الريفيم الف ا عل ا دماجل املاليم.
 -٣توفت مسادر متويل بديلة
 -٤0تشمل م اد الدمويل البديلم أس مال اجملاءهم املسدددا و أس املدال الطويدل األجدل واال دد ما
املؤةر( .)21وتُ د صناديا أس مال اجملاءهم املداحم خت مرحلم مب را ومرحلم مدد را أنسدل األدواجل
املاليددم لدمويددل الشددركاجل الناملددمم ،ومددا انفددي أس مددال اجملاءهددم املسددددا ي د ُء بوصددفه أداا ماليددم هامددم(.)22
وأنشددمت ص ددناديا أس م ددال اجملاءه ددم لدموي ددل املؤ س دداجل االجدماعي ددم خت األ جند د وم ددبانيا وب د و
وامل سدديي واململ ددم املدحدددا ل يطانيددا ال م د وأيرلندددا الشددماليم وهولندددا .وأنش د جل ح ومددم ا نددد
()23
صندوا االبد ا الشامل للجميع مدن أجدل حفدز م داد حلدول مبد درا ل داد الف درام  .وغالبداً
مددا ت ددون األاددر الدن يميددم ا اصددم بدرأس مددال اجملاءهددم املسددددا واال ددد ما املددؤةر ت ييديددم أو غ د
كاهيدم خت البلددان الناميدم .ومي دن ت زيدز هدذه األملد ال مدن الدمويدل بدوعيدم اة ومداجل وامل ددا ل
وبدحس ملروة وضع الد ا ير لزعدا الشفاهيم.

واو -تقدمي املعلومات والتوعية وتشجيع ربط العالقات
 -٤1أبددرءجل ا د راضدداجل ملددم للسيا دداجل املدب ددم ضددرو ا أ ددذ اة ومددم املركزيددم واة ومدداجل
ارليددم بددندة ا دددباقي خت الدوعيددم بفددر عدا األعمددال ،والدشددجيع علد بددإ ال قدداجل ،وموحددم
دماجل الدعم ملفدلف الفماجل املسدددهم ،وهي عناصر ترد مناقشددا خت هذا الفرع(.)2٤
 -١توفت املعلومات عن السوق لكواد األعمال من الفئات احملكومة
 -٤2مي ن لواضد ي السيا داجل معدداد وت ا دم م لومداجل عدن السدوا تشدمل ال طاعداجل الدم
تنطوي عل مم انياجل النمو الشامل للجميع .ون ي اً لذلي ،مي ندم الد داون مدع وكداالجل اال دد ما
ددا ب املؤ سدداجل
لد ا ددم ال طاعدداجل املفدلفددم وم دداد اال ددد ما املم نددم .ومي ددندم ا ددد را
ال ائمم خت ايماعاجل اررومم ،ومجرام د ا اجل ا د ائيم لأل دواا املنففضدم الدد ل ،ونديدد دبل
ددل ال يم ددم .ومي ددن أن يسد دددفيد واد
مدم دداا امل ددو دين ارلي د د م ددن ايماعد دداجل ارروم ددم خت
املشا يع اردملون من اإل ملاداجل بش ن النمدا ا ارليدم لألعمدال الشداملم للجميدع .إلضداهم مىل
لي ،مي ن أن يؤدي واض و السيا اجل دو اً خت توه م لوماجل بلايم دلم وخت املدناول.
__________

( )21تُ ّرل الشدب م ال امليدم ل دد ما املدؤةر هدذا الندوع األ د مدن أندواع اال دد ما عدبدا ه ’’اال دد ما الرامدي مىل محدداث
أتةد د اجدم دداعي وبيم ددي م ددا قاب ددل لل ي دداس اد دواءاا ن ي ددا عائ ددد م ددايل‘‘ (ان ددر https://thegiin.org/impact-
.)investing/need-to-know/
( )22ان در E Antarciuc, Q Zhu, J Almarri, S Zhao, Y Feng and M Agyemang, 2018, Sustainable venture
capital investments: An enabler investigation, Sustainability, 10(4): 1–22؛ و N Bocken, 2015,
Sustainable venture capital: Catalyst for sustainable start-up success? Journal of Cleaner
Production, 108(A):647–658؛ و Organization for Economic Cooperation and Development, 2017,

).Entrepreneurship at a Glance 2017 (Paris

( ،National Innovation Council, 2010, India Inclusive Innovation Fund )23مددداا خت ال درابإ الدددايل:
.http://innovationcouncilarchive.nic.in/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=34
( )2٤ان ر ).Endeva, 2013, Inclusive Business Policies (Berlin
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 -٢حفز ماادرات القطاع اخلاص وتعزيز الشاكات ب رواد األعمال
 -٤3من االهد ا مىل ملب اجل مدينم لرعدا األعمال خت أو اة األملفا من الفماجل اررومم
يؤةر خت ميلدم مىل منشام مؤ سم لألعمال .وليست لألهراد من هذه الفماجل ،الذين ي ل احدمال
اضط عدم نشطم خت جمال عدا األعمال ،حاجدم أكد مىل الوصدول مىل الشدب اجل املديندم هحسدل،
بددل يبدددو أن ملددب اتم ت ددون أضد ف للايايددم م ا نددم بشددب اجل غد هم( .)2٥وعددادا مددا ت ددون أملددد
الشب اجل ه اليم تلي الم ي ودها ال طاع ا ا واألقران ،ل ن علد واضد ي السيا داجل االضدط ع
بدددو خت دعددم واد األعمددال مددن الفمدداجل اررومددم خت مقامددم الددروابإ الددم حيددداجون مليدددا وخت تددوه
ا ياكل األ ا يم ال ءمم م ملواصلم الد اون (اإلاا .)9
اإلاا 9
إنشاء شاكات التجارة للكبط ب صاحاات امللكية السغتة وفنادق السياح :مجهورية تنزانيا املتحدة
أ ددم مشدروع اجملموعدم املشددسكم بد وكداالجل األمدم املدحدددا وامل نيدم لدجدا ا وال دد اجل اإلنداجيددم
ل ال يمم السوقيم املرتبطم اندجاجل البسدنم من أجدل الوصدول مىل دوا السدياحم
الذي يدناول
املسؤولم ،وهو مشروع ذوله أمانم الدولم للشؤون االقد اديم خت ويسرا ،خت مساعدا  1٨مزا عم خت
مجدو يم تنزانيا املدحدا عل تش يل ت اونيم ليدس ن االندماا خت لسلم قيمم الفندادا السدياحيم
ب ددفددن مددو داجل لسددلع البسدددنم .إلضدداهم مىل لددي ،اندُفبددت مزا عدددان لإلمل درال عل د ممددداداجل
املدزا ع مىل األ دواا ارليددم ومراقبددددا .وذ َّ نددت املزا عدداجل ،دددفدا املدددا اجل الدسدوي يم الددم اكدسددبندا
مددن د ل دو اجل بددر مة مم يديددي بش د ن الز اعددم كنشدداة اقد دادي ،مددن بيددع مندجدداتن خت األ دواا
ارليم ،وتس ل مندن ءعدا د لدن.
امل د  :األون داد.
 -٣إاتحة فكص الوصول إىل سالسل القيمة
 -٤٤مي ددن أن ي ددزء واض د و السيا دداجل الشددب اجل ارليددم وي مل دوا عل د الدوعيددم لفددر املوجددودا
عدماد ن م ت اونيم تديح للمؤ ساجل البالايم ال اير واملؤ ساجل ال اي ا واملدو دطم اةجدم دبل
ددل قيمددم املؤ سدداجل املد ددددا اينسددياجل.
الوصددول ،عدبا هددا جددداجل مددو دا أو موءعددم ،مىل
ومي ن أن يؤدي ت اون املؤ ساجل املد ددا اينسياجل مع صايا واد األعمال املبد رين مىل م اد
حلول قاد ا عل محداث الدحول .و تباع ة الد اون خت عدا األعمالُ ،ذ ّ ن هذه املؤ ساجل
واد األعمال والشركاجل الناملمم مدن نسد ا ددماجل ادواءاا نفيدز االبد دا و لدا هدر مما دم
األعمال(.)2٦

__________

()2٥
()2٦

16

Organization for Economic Cooperation and Development, 2015, Expanding networks for
.inclusive entrepreneurship, Entrepreneurial Activities in Europe policy briefs
Wamda, 2016, Corporate toolkit for collaborative entrepreneurship: A guide for corporations in MENA

 ،[the Middle East and North Africa] to build and accelerate start-up engagement programmesمدداا خت
الرابإ الدايل.https://www.wamda.com/research/corporate-toolkit-collaborative-entrepreneurship :
GE.19-05850

TD/B/C.II/MEM.4/20

 -٤إقامة شاكات حمددة لألعمال الشاملة للجميع
 -٤٥مي ددن أن يددؤدي منشددام ملددب اجل وانيددم جديدددا للمؤ سدداجل الشدداملم للجميددع مىل مسدداعدا
هددذه املؤ سدداجل عل د تلبيددم احدياجاتددا ارددددا ،وم ايددم الش دواغل دا ددل ال طاعدداجل وعل د نطاقدددا.
وتب األم لم الناجحدم علد الدحالفداجل ال دناعيم خت جمدال الددعوا أن تلدي الشدب اجل مي دن أن ت دون
مفيدا خت مءالم ال يود املفروضدم علد املسددوى ال طداعي .هدحدالف الطددي الن يدف ،علد دبيل امل دال،
نالف مشسد ب ال طاع ال دا وا دا يسد مىل ن يدا هددل اددد هدو ت زيدز ا ددفدا حلدول
ا
الطدددي املنددزيل الن يفددم وال فددؤا عل د ال د يد ال دداملي ،وقددد أةددر خت وضددع م دداي عامليددم لس د مم مواقددد
الطد ددي وكفامت ددا ون اهدد ددا .وي م ددل الدح ددالف م ددع اة وم دداجل خت مثاني ددم بل دددان ين ددل السكي ددز عليد ددا
لوض ددع وص ددياغم ا دساتيجياجل ح ومي ددم بايي ددم مح دراء مزي ددد م ددن الد ددد خت ه ددذا ال دددد ،ويد دديح ه ددر
اة دول علد امل لومداجل عدن األ دواا ،م ددل البحدوث ال طريدم بشد ن السدوا واملسدددل وامل لومدداجل
عن امل اي الوانيم(.)27
 -٥استخدام الشاكات القائمة من أجل تعزيز األعمال املستدامة والشاملة للجميع
ددل قيمددددا
 -٤٦أقددرجل ملددب م الشددركاجل ال ائليددم ،م د ً ،إلم انيدداجل الددم يديحدددا ا دددفدا
واتباع مما اتا خت جمال األعمال خت تيمم ال رول املواتيم للمؤ ساجل البالايم ال اير واملؤ ساجل
ال داي ا واملدو دطم اةجددم وللمدوظف  .وتضددم الشدب م أك ددر مدن  3 ٦00أ ددرا ذلدي مؤ سدداجل
أعمال ،أي  1٦ 000عضو هرد ،من بيدندم  ٦ ٤00عضدو مدن اييدل امل بدل .ومي دن للشدركاجل
ال ائليم ،بفضل حجمدا ونطاقدا ،أن ت دود االبد دا ونددث الداييد االجدمداعي والبيمدي اإل دا
علد ال د يد ال دداملي( .)2٨ويسدددند عملدددا خت هددذا ال دددد مىل االعدسال ن زدداا األعمددال علد
املدى الطويل مرتبإ بدح يا الدنميم املسددامم خت مجيع أحنام ال امل.
 -٦توعية الفئات املستهدفة بكايدة األعمال
 -٤7يددؤدي واض د و السيا دداجل دو اً هام داً خت الدوعيددم ،ألن مددن األ جددح أن تدفاعددل اإلدا اجل
والد امة اة وميددم ند ددا مددع األملددفا املدطل د مىل عدا األعمددال ،ومي ددن أن تر ددي وت ددزء
قنواجل الدبادل ب ال امة .وا ددفدا و دائإ الدواصدل االجدمداعي ومملدراد ال دادا اجملدم يد و ديلدان
ه الدددان لنشددر امل لومدداجل وبنددام الشددب اجل .ومي ددن أن تسدددم أحددداث الددسوية والدوجيدده وامل ددا
الدجا يدم وحفد جل تسددليم ايدوائز وجلسدداجل اةدوا بد قددادا ال طدداع ا دا خت مسدداعدا الفمدداجل
املسدددهم عل االنضما مىل الشب اجل .هدناد مد ً مسداب م علد اإلنسندت ،يشدسد خت عايدددا
بر مة األمم املدحدا اإلاائي وجمموعم البندي الددويل وهيمدم األمدم املدحددا للمسداواا بد اينسد
وذ د امل درأا ومد ددم وا تددون ،ذ ّ ددن ائددداجل األعمددال مددن الد ريددف لدددعم الددذي ي دمندده ع د
مؤ ساتن لدح يا أهدال الدنميم املسددامم( .)29ويشجع األون داد ائداجل األعمال من ل
جائزا بر مة مم يديي لسيداجل األعمال (اإلاا .)10
__________

()27

Donor Committee for Enterprise Development, 2016, How to Create an Enabling Environment for
).Inclusive Business (Cambridge, United Kingdom

(.Family Business Network, 2017, Polaris: Family Business as a Force for Good (Lausanne, Switzerland) )2٨
( )29ان ر .https://www.worldbank.org/en/programs/sdgs-2030-agenda/brief/sdgs-and-her
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اإلاا 10
جائزة بكانمج إمربيتيك لسيدات األعمال
أالا األون داد ،خت عا  ،200٨جدائزا بدر مة مم يديدي لسديداجل األعمدال مدن أجدل الدوعيدم
بددرعدا النس ددام لألعم ددال واالحدفددام بس دديداجل األعم ددال ال ئ ددي ا دددفدن م ددن دو اجل ال د مة الدد يبي ددم
وأصبحن قدوا بفضل مزاءاتن .وقدمت مراكز مم يديي خت  30بلداً أك ر من  ٥00مرملدحم .وُ ددا
املرملحاجل الندائياجل ا دناداً مىل ما أبدينه مدن مل داجل االبد دا وال يدادا والدد ة خت جمدم داتن ،هضد ً
عن ص جل أعما ن هدال الدنميم املسدددامم .وتسداعد ايدائزا املرملدحاجل الندائيداجل خت الوصدول مىل
الد لدديم وامل دوا د ونفددزهن أك ددر .ويددديح كددل حفددل هرصددم لدسددليإ الضددوم عل د ق ددص النجدداا وكسددر
الس ف الزجاجي الذي ال يزال عائ اً أما الدم االقد ادي ال امل للمرأا.
ويديح عاا ال مة الفدر للفدائزا وصداحبم املركدزين الددالي للمشداكم خت دو اجل للمدديرين
الدنفيذي وجوالجل د ا يم وأحداث عامليم .ه ل بيل امل الُ ،منحت ائدا أعمال من األ جندد ،
أنش د جل مؤ سددم لد نولوجيددا الددددوير ،جددائزا خت عددا  ،201٨دداهرجل خت أع الددا مىل كينيددا إلقامددم
ص جل جديددا ،وأدجمدت ملدركددا خت مندددى الدداجراجل ) (She Trades platformالددابع ملركدز الدجدا ا
الدوليم ،وملداكت خت مندددى الدداجراجل ال داملي خت عدا  ،201٨ممدا أوا دا هرصدم عدر مندجداجل
ملركددا و دماتا للد دير.
امل د  ،UNCTAD, 2018, Empretec Women in Business Awards :مداا خت الرابإ الدايل:
.http://empretec.unctad.org/?page_id=43
 -٧تعزيز الدعوة وطني ا وعاملي ا لألعمال الشاملة للجميع

 -٤٨مي ن أن ي زء واض و السيا اجل اةوا وتبادل امل لوماجل بش ن قيمدم األعمدال الشداملم
للجميع بوجه عا  .ومن األم لدم علد املبداد اجل ال امليدم الدم تسداعد خت ن يدا لدي مبداد ا تنميدم
األ واا الشاملم واملرها األهري ي لأل واا الشاملم الدابع ل مة األمم املدحددا اإلادائي .وي مدل
األون داد كذلي عل تشجيع عدا الشباب لألعمدال مدن د ل مدا يضدطلع بده مدن أنشدطم اإلملدراد
(اإلاا .)11

اإلاا 11
الشااب يف رايدة األعمال
دعم األمم املتحدة
َ

تدواصددل جدددود األمددم املدحدددا الراميددم مىل ضددمان ءعدا هددر ح ددول الشددباب عل د ال مددل
ال ئا ،من ل املباد ا ال امليم لدوه هر ال مل ال ئا للشدباب وم ددامدا خت ا دساتيجيم األمدم
املدحدا للشباب املسماا ملباب .2030
وتددديح ملددب م الشددباب الداب ددم لألون ددداد هرص داً أله دراد هددذه الفمددم للد ب د عددن ن ائدددم د ياً
لدح يددا أهدددال الدنميددم املسددددامم ،خت ماددا موضددوع ’’بنددام ال ددامل الددذي ن ددبو مليدده‘‘ .وأنش د األون ددداد
من اً للشباب من أجل الدف عامليداً وال مدل اليداً ،والنددو مدو ملدم مدن بينددا مبدراء قضداع األعمدال
الددم ت د الشددباب وتسددليإ الضددوم عل د مم ددا جل األعمددال الشدداملم للجميددع خت منددددعجل الشددباب الددم
ت د مرا كل ند  .ه ل بيل امل ال ،أملرد األون داد منذ عدد قريل مؤ د جمموعدم علدي
و ئيسدددا الدنفيددذي ب ددفده مسدشددا اً اص داً م نيداً بددرواد األعمددال الشددباب ومؤ سدداجل األعمددال ال دداي ا.
18
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وأ دددم ه ددذا الد دداون خت دع ددم أح ددداث ت دددل مىل الند ددو ب ددرعدا األعم ددال خت اجمل ددال الد نول ددوجي خت
أهري يا ،ومن مث موحم الفر لرواد األعمدال الشدباب خت اجملدال الرقمدي مدن البلددان الناميدم للمشداكم
خت تد يل خت كليم علي إلدا ا األعمال خت ال .
ومثددم مبدداد اجل أ ددرى أال ددددا األمددم املدحدددا تسدداعد أيضداً الشددباب علد هدددم أمهيددم مدددا اجل
عدا األعمددال خت اة ددول عل د ال مددل .هشددب م الندددو لشددباب املشددسكم ب د الوكدداالجل ،عل د
دبيل امل دال ،تدددل مىل ت زيدز الد داون والدبددادل بد مجيددع كيدا جل األمدم املدحدددا اجل ال دلم .ومددن
ب األنشطم ا امم الم اضطل ت لدا الشدب م وضدع طدم عمدل علد نطداا من ومدم األمدم املدحددا
بش ن الشباب ،توجه املن ومدم وتشد ل ريطدم اريدا للنددو لشدباب ،ضدما ً لدزعدا الفدر دم
للح ول عل ال مل ال ئا والد ل.
وأكددد املشدداكون مددن أصددحاب امل ددلحم املد ددددين خت املنددددى األول لددرعدا األعمددال وال مددل
اةر للشباب ،الذي ن مه الشركام خت املباد ا ال امليم لدوه هر ال مل ال ئا للشباب ،بداكا خت
تشدرين ال دداا/نوهم  ،201٨أن توليددد عدددد كد ر
دال مددن هددر ال مددل ال ئددا للشددباب هددو مددن أوىل
األولوعجل ال امليم ،وع دوا من مث ال ز عل ءعدا ال مل والد ة هيمدا يد لدا بدرعدا األعمدال وال مدل
اةر للشباب خت غرب أهري يا.
امل د دداد  :ان د ددر
-en/index.htm؛ وhttp://social.un.org/youthyear/unianyd.html؛ و.https://unctad.org/en/Pages/Youth-Network.aspx

https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/databases-platforms/global-initiative-decent-jobs/lang-

رابع ا -االستنتاج
 -٤9ال بد أن تبذل اة وماجل والشركاجل م اً جدوداً عل املسدوعجل ارلي والوا والدويل
مددن أجددل ت زيددز بُ ددد الشددمول خت منشددام مؤ سدداجل األعمددال .والبيمددم املواتيددم ملؤ سدداجل األعمددال
دوع م دد ال مي دن تناولده بسددولم مدن د ل توصدياجل
املسؤولم وللشمول خت عدا األعمدال موض ا
يا داتيم عامدم وقدوائم مرج يدم .ومادا األون ددداد لسيا داجل عدا األعمدال مادا مفيدد مي ددن أن
يسدفيد منه كل من يدو الشمول من مؤ ساجل و واد أعمال ،غ أن د ول هذه الفماجل مىل
األ واا وتو دا يدطلدل خت الايالدل ا ددجا جل ح وميدم مضداهيم م دممم ي داً دا ا ددناداً
مىل ت ييم الحدياجاجل كل قطاع مسدددل.
 -٥0وتديح أهدال الدنميم املسددامم هرصاً جديدا لد زيدز الشدمول خت األعمدال وخت عدا األعمدال
وتش د ل ندددعجل أمامدده .وخت هددذا ال دددد ي دسددي ت دداون اة ومدداجل و دلددف ايددداجل صدداحبم
امل لحم ،اا خت لي األو اة األكادمييم واجملدمع املدا وال طاع ا دا  ،أمهيدم حامسدم خت وضدع
ماا يا دا مدواجل و ي صدلم لدوجيده ايددود الراميدم مىل النددو بدرعدا األعمدال ،ودمدة األهددال
االقد اديم واالجدماعيدم والبيميدم مدن طدم عدا  .2030ومي دن أن تسد هدذه ايددود مىل تلبيدم
احدياجدداجل مجيددع الفمدداجل االجدماعيددم ،غ د أن همدداجل النسددام والشددباب والش د وب األصددليم واألقليدداجل
اإلةنيم واملداجرين وال جم  ،هض ً عن األملفا وي اإلعاقم ،تدطلل اهدماماً اصاً .ومي دن
أن تديح قطاعاجل اددا ،م ل الز اعم واألعمال الدجا يم الز اعيم والسياحم والطاقم ،هرصداً جيددا دذا
النوع من النشاة.
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 -٥1وال بددد مددن املضددي خت ال مددل للدوصددل مىل أدلددم مضدداهيم عل د ه اليددم ب ددض السيا دداجل
اة وميددم ا ادهددم امل سحددم لد زيددز الشددمول خت األعمددال وخت عدا األعمددال ،غ د أن ِع د اً وبدددائل
ه ليم ما هدمت تنش عن تنفيذ تلي السيا اجل عل ال يد الوا  ،تشمل ما يلي:
ا ددا تددداب لد يدديم وضددع عدا األعمددال ال دراهن والد ددد خت ت زيزهددا :مثددم عوامددل

دلفم مي ن أن تبطمل الشمول خت عدا األعمال .ومدن األمهيدم ا دان ا دد را
وضددع عدا األعمددال الدراهن خت البلددد ونديددد الدحدددعجل والفددر الرئيسدديم .وقددد
دلدف ال يدود ا د هداً أ ا دياً ،حدم بد بلددان املنط دم الواحددا .ومي دن أن يسدداعد
قياس األدام بنامً علد أهضدل املما داجل اإلقليميدم أو الدوليدم خت نديدد مدواان ال دوا
والض ف خت د جدم ادو عدا األعمدال خت بلدد مدا .وغالبداً مدا ت دون هنداد حاجدم مىل
ال مل عل املسدوى ال طاعي أو مع هرادى الشركاجل لدحديد تلي ال يود.
تشدجيع اةدوا بد ايدداجل املد ددددا مدن أصددحاب امل دلحم :لدددى الدوعيدم اما دداجل

األعمال الشاملم للجميع ووضع يا اجل الشمول خت عدا األعمال ،من املدم
مجرام حوا ب جداجل مد ددا مدن أصدحاب امل دلحم تضدم ال طداع ال دا وا دا
واألو دداة األكادمييددم واملؤ سدداجل ارليددم والوانيددم واإلقليميددم اجل ال ددلم .ومي ددن أن
ي ون اةوا ب ال طاع ال ا وا ا مدن أجدل الددعوا مىل الدنميدم الشداملم للجميدع
مفيددداً للايايددم ،وال دديما م ا كانددت األعمددال الشدداملم للجميددع مرتبطددم أج درام مص د ا
كبد خت ال طاعدداجل الدم تسدديطر عليددا اة ومددم ،أو م ا كاندت هندداد حاجدم مىل توعيددم
اة ومم ب يود اددا .وتديح أحداث مدن قبيدل املندددعجل واجدماعداجل املوائدد املسددديرا
بش ن عدا األعمال منابر لبنام الدواها خت اآل ام واال دفادا من الد لي اجل .وخت
الوقت نفسه ،يساعد لي اةوا أيضداً علد تطدوير قدد اجل وم دا ل املسدؤول
اة ومي وغ هم من أصحاب امل لحم بش ن الشمول خت عدا األعمال.
تنفيذ نلياجل ل دد را املندد م لد يديم م ددا عدا األعمدال خت ن يدا أهددال

الدنميددم املسددددامم :مي ددن أن ت ددزء نليدداجل اال ددد را املنددد م قددد ا واض د ي السيا دداجل
ِ
ونس ددن ق ددد تم عل د وض ددع
واملس ددؤول اة ددومي عل د مواكب ددم اال اه دداجل والوق ددائع ّ
وتنفيذ يا اجل للشمول خت عدا األعمال تدمامل مع أهدال الدنميم املسددامم.

خامسا -مواضيع للمناقشة

 -٥2قدد يددود املندددوبون املشداكون خت الدددو ا السدداب م الجدمدداع ا د ام املد د ِّدد السددنواجل بشد ن
اال د ما واالبد ا و عدا األعمال من أجل بنام ال د اجل اإلنداجيم والدنميم املسدددامم الن در خت
املسائل الداليم:
ما هي املباد اجل السيا داتيم امللمو دم الدم أةبددت ه اليدددا خت بلددكم لفددح نهداا

جديدا وتيمم بيمم مواتيم أك ر لألعمدال الشداملم للجميدع وللشدمول خت عدا األعمدال
ما هي أهم الد وس املسدفل م خت هذا ال دد
ما هي املما اجل السليمم الم مي ن مراعاتا من أجل مواصلم ت زيز مؤ ساجل

األعمال املسؤولم والشاملم للجميع عل املسدوعجل كاهم
كيف مي ن ت ييف ماا األون دداد لسيا داجل عدا األعمدال ليلد احدياجداجل

هماجل واد األعمال املم لم ذ ي ً ق اً
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