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 الدورة التاسعة والستون
 من جدول األعمال املؤقت* 91البند 

    التنمية املستدامة
 مباشرة األعمال احلرة من أجل التنمية    

  
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
أتاحت مباشرة األعمال احلرة فرصة احلصول على مـوار  رق  مسـتدامة للعديـد مـن      

وهي متثـل رراـا هامـا لتةيفـة فـرم العمـل الكـرأ وتكـن أن تـوفر مسـا ة            الفقراء يف العامل.
ــة النمــو ا قتصــا           ــا ع ل ــرم العمــل و ف ــ  لعــا  ف ــة املســتدامة عــن دري اــب ة يف التنمي
ــةو وا ســةام يف      ــةو و ســني اليــروا ا جتماعي ــة ا قتصــا ية اسلي ــز التنمي وا بتكــارو وتعزي

 التصد  للتحديات البيفية.
د أعــد هــلا التقريــُر مــؤمترمل األمــم املتحــدة للت ــارة والتنميــة اســتنا ا ل  لدــار           وقــ 

لسياســات مباشــرة األعمـــال احلــرة ولرشـــا ات تنفيــل و ويتتـــمن مســا ات قدمتـــةا ل ارة      
ــي م       ــة. ويملق ــة وواــا ت األمــم املتحــدة وســاةر اجلةــات املعني الشــؤون ا قتصــا ية وا جتماعي

ــدم يف    ــن تق ــا أحــرق م ــر م ــة   التقري ــة العام ــرار اجلمعي ــل ق ــات  76/202 تنفي و بدراســة ا هاه
ــدروو املســتفا ة. ويتمحــور حــول ســتة        ــدة وال ــة العةــد واملمارســات اجلي السياســاتية احلديث

 تسقة تربطجما ت ذات أولويةو ما التأايد على أ ية اتباع هنج شامل لقاء اختاذ سياسات م
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بني خمتلف جمـا ت توـوير القوـاع ا.ـام. ويسـلط التـوء علـى اجلةـو  الـخ بـللت مـؤ را            
لوضا سياسات ملباشـرة األعمـال احلـرة مـن  ـ ل هنـج يقـوم علـى التشـاور مـا املسـتفيدينو            
وذلــب با رتكــاق علــى مــد  ت ور ت مــن منــاد   ون لقليميــة ومــدن ومــن  يــا أ ــواع   

وعلى جةو  بناء املؤسسات ومشاراة قواع عريض من أصـحا  املصـلحة   اجملتمعات اسليةو 
يف وضا السياسـات. ويقتـرا التقريـر تـداب  تكـن اختاذهـا ل سـتفا ة مـن الشـبكات الودنيـة           
وا قليمية القاةمة بغية صقل ا.ربات و قلةاو ويشـ ا علـى اعتمـا  مؤشـرات موحـدة لتقيـيم       

زيز فرم احلصول على التمويل وتووير قـدرات مباشـرة   األثر. اما يقترا تداب  ترمي ل  تع
األعمــال احلــرة يف أوســاا النســاء والشــبا  واألقليــاتو واــللب تــوف  التوجيــ  بشــأن ســبل  
ل شاء مرااز امتياق ودنيـة يف جمـال مباشـرة األعمـال احلـرة وتشـ يا لقامـة الشـبكات وتبـا ل          

ض بروا مباشرة األعمـال احلـرة تبـا ل    املمارسات اجليدة. اما تشمل العناصر الرةيسية للنةو
ــخ تملعــ   باشــرة        ــدواةر ال ــات وال ــات واجلامع ــدارو والكلي ــارا وا.ــربات يف أوســاا امل املع

 األعمال احلرة.
    

   2092مباشرة األعمال احلرة يف  وة التنمية ملا بعد عام  -أو   
يــو    جــا  وو الرباقيــلو يف يف مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامةو املعقــو  يف ر - 9

و أاد قا ة العامل من جديد التـزامةم بتحقيـ  التنميـة املسـتدامة يف ث ثـة      2092حزيران/يو ي  
أبعا  مترابوةو هي: البعد ا قتصا   وا جتماعي والبيفي. واتفقوا على تعزيز بلوغ األهـداا  

تكـون عامليـة الوـابا وتنوبـ  علـى      ا مناةية لأللفية بوضا جمموعة من أهداا التنمية املسـتدامة  
 اجلمياو على أن تملكي ف لتواةم اليروا الودنية.  

و بأن مباشرة األعمال احلـرة تكـن أن   76/202وقد سّلمت اجلمعية العامةو يف قرارها  - 2
  توف  فرم العمل وحفز النمـو وا بتكـار   تسةم بقدر اب  يف  قي  التنمية املستدامة عن دري

يف اجملــال ا قتصــا   و ســني األوضــاع ا جتماعيــة وا ســةام يف التصــد  للتحــديات البيفيــةو   
وأاــدت أ يــة ليــ ء ا عتبــار علــى النحــو املناســة لتشــ يا مباشــرة األعمــال احلــرة يف ســيا    

و فشد  ت على ضـرورة ييفـة بيفـات    2092املناقشات الخ هرى بشأن  وة التنمية ملا بعد عام 
أاثــر مراعــاة لأل يمــة وقيــا ة املبــا رات يف جمــال السياســات  ــا يعــزق مباشــرة األعمــال احلــرة    
ويش ا املشاريا الصغ ة واملتوسوة احل م؛ وش  عت احلكومات على اتباع هنج منسـ  شـامل   

ااات مــا القوــاع لل ميــا لتعزيــز مباشــرة األعمــال احلــرة؛ وشــد  ت علــى ضــرورة لقامــة شــر   
ا.ام؛ و عت الدول األعتاء ل  تعزيز املبا رات الخ تشـ  ا مباشـرة األعمـال احلـرة يف سـتة      
جما ت ذات أولوية. وش  عت اللب البلدان على النير يف ل شاء مرااز امتياق ودنيـة يف جمـال   
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حـدة ا قـرار بأ يـة    مباشرة األعمال احلرة أو يف تدعيم تلب املراازو وأهابت  نيومـة األمـم املت  
مباشــرة األعمــال احلــرة ول ماجةــاو  اتلــف أشــكاااو يف سياســايا وبراجمةــا وتقاريرهــا وتــوف   

  ا قتتاء. الدعم لل ةو  الودنية املبلولة يف هلا الصد و حسة
وقد شكلت مباشرة األعمال احلرة جزءا   يت زأ مـن املناقشـات الـخ  ارت يف لدـار      - ٣

ــل   ــ  العام ــل  أ شــ  يف       الفري ــة املســتدامةو وال ــداا التنمي ــ  بأه ــا  العتــوية املع ــوا ب املفت
. وُأعـر  عنـةا بوضـوا يف املقترحـات الـخ      76/222عم   قرر اجلمعية العامة  209٣ عام

ــة عشــرة   اتفــ  عليةــا الفريــ  العامــل املفتــوا بــا  العتــوية بــدون تصــويتو يف    ــ  الثالث  ورت
ــ    ــة للنيــر فيةــا واختــاذ ا جــراء     2092املعقــو ة يف متوق/يولي ــة العام و لكــي تملحــال ل  اجلمعي

ل  قيـا ة عـد  الشـبا      2-2بشأن التعليمو تدعو الغايـة   2املناسة بشأهنا. ويف لدار اادا 
املةنيـةو للتوييـف وتـوف     والكبار اللين لديةم املةارات املناسبةو  ا يف ذلب املةارات التقنيـة و 

. ويف لدـار  20٣0فرم عمل  ة  أو مباشرة األعمال احلرة بنسبة )و( يف املاةةو حبلول عام 
ل  التــرويج لسياســات لمناةيــة  ٣-8املتعلــ  بتعزيــز النمــو ا قتصــا  و تــدعو الغايــة  8ااــدا 

رة األعمــال احلــرة املنحــى تــوفر الــدعم لأل شــوة ا  تاجيــة ولعــا  فــرم العمــل ال ةــ  ومباشــ 
وا بــداع وا بتكــار وتشــ يا لضــفاء الوــابا الراــي علــى املشــاريا البالغــة الصــغر واملشــاريا   
الصــغ ة واملتوســوة احل ــمو بأســالية منــةا لتاحــة فــرم الوصــول ل  ا.ــدمات املاليــة. امــا  

داا تكـن ا دـ ع علــى عناصـر خمتلفــة ملباشـرة األعمـال احلــرة يف جمموعـة متنوعــة مـن األهــ       
 .(9)األ رى الخ اقترحةا الفري  العامل املفتوا با  العتوية

و ســّلمت 2092وفيمــا يســعى اجملتمــا الــدو  ل  وضــا  وــة التنميــة ملــا بعــد عــام      - 2
الــدول األعتــاء بــأن تعزيــز مباشــرة األعمــال احلــرة مــن  ــ ل املشــاريا الصــغ ة واملتوســوة    

ملستدامة. وقد أعـد مـؤمتر األمـم املتحـدة للت ـارة      احل م تكن أن يدعم  قي  أهداا التنمية ا
والتنمية )األو كتا ( هلا التقرير بالتشاور ما ل ارة الشـؤون ا قتصـا ية والشـؤون ا جتماعيـة     
وغ ها من واا ت األمم املتحدة ذات الصـلة وأصـحا  املصـلحة  سـتعراض تنفيـل القـرارو       

ل السياسـاتية اسـتنا ا ل  اجملـا ت ذات األولويـة     وذلب بتقييم ا هاهات احلديثة العةد واملساة
 .(2)الخ حد ت باعتبارها جما ت عدر تعزيز مباشرة األعمال احلرة فيةا

  
__________ 

ــ  العا   (9)  ــن الفريــــــ ــات عــــــ ــى معلومــــــ ــول علــــــ ــر   للحصــــــ ــ و ا يــــــ ــب يف وثاةقــــــ ــا يف ذلــــــ ــلو  ــــــ مــــــ
http://sustainabledevelopment.un.org/owg.html. 

عقــدت اجتماعــات اســتعراض مــن قابــل األقــران مــا واــا ت األمــم املتحــدة وا.ــرباء يف مــؤمتر قمــة عــاملي      (2) 
عيمــى وأيرلنــدا للمعلمــني يف جمــال مباشــرة األعمــال احلــرةو عقــد يف ســوا ز و باململكــة املتحــدة لربيوا يــا ال 

 .2092الشماليةو يف حزيران/يو ي  

http://undocs.org/ar/A/RES/67/555


 A/69/320 

 

4/32 14-58899 

 

  ور مباشرة األعمال احلرة يف مواجةة  ديات التنمية املستدامة -ثا يا  
املسـتدامة والقتـاء    لن ملباشرة األعمال احلرة  ورا بالغ األ ية تؤ ي  يف  قيـ  التنميـة   - 2

على الفقر. وهي تنوو  على لمكا ية حفز النمـو ا قتصـا   مـن  ـ ل لعـا  فـرم العمـل؛        
واملسـاعدة يف لضــفاء الوــابا الراـي علــى األعمــال الت اريــة؛ وييفـة فــرم للففــات التــعيفةو    

ّّ متكـني تلـب الففـات؛ وتعزيـز القـدرات ا  تاجيـة اسليـة مـ          ن  ـ ل  االشبا  واملرأةو ومـن 
ّّو علـى مـو غـ  مباشـرو يف  قيـ             تووير روابط ما الشـراات عـرب الودنيـةو وا سـةام مـن 
ا ستفا ة القصوى من ا ستثمار األجنيب. اما أهنـا تنوـو  علـى لمكا يـة ا سـةام يف التنميـة       
ا جتماعيــة عــن دريــ  تشــ يا مباشــرة األعمــال احلــرة ا جتماعيــة والبيفيــة وتعزيــز املســاواة    

 اجلنسني.   نيب
وتكــن أيتــا أن يكــون ملباشــرة األعمــال احلــرة تــأث  اــب  علــى لعــا  فــرم العمــل.   - 7

مليــون فرصــة عمــل  200ووفقــا لتوقعــات منيمــة العمــل الدوليــةو فا  ــ  ّإــة حاجــة ل  لعــا    
ــة ل      2020جديــدة حبلــول عــام   ــة. وســتحتان البلــدان النامي ــة الكامل مــن أجــل تــوف  العمال

 .(٣)يف املاةة من هل  الوياةفو مما يشكل  ديا غ  مسبو  للبلدان 10على  يزيد ما
وتؤ   املشاريا الصغ ة واملتوسوة احل ـم  ورا  هامـا يف لعـا  فـرم العمـل. وتـوفر        - 6

هــل  املشــاريا ثلثــي فــرم العمــل الرايــة اافــة يف البلــدان الناميــة. ويف البلــدان ذات الــد ل    
ةف الخ توفرها املشاريا الصغ ة واملتوسوة احل م أعلى مـن ذلـب   املنافضو فان حصة الويا

ــو         80) ــر ل  املشــاريا املتوســوة احل ــم الســريعة النم ــة تفتق ــدان النامي ــة(. ولكــن البل يف املاة
أ  الغملـز ن( الـخ تتفـو  علـى الشـراات األ ـرى يف ا  تاجيـة         “gazelles”يملعرا باسم  )ما

ت مرااــز التكنولوجيــا وحاضــنات األعمــال الت اريــة     ويف لعــا  فــرم العمــل. وقــد أ شــف    
 .(2)وواحات العلوم يف العديد من البلدان اوسيلة لتعزيز ل شاء شراات سريعة النمو

__________ 

 (.2092)جنيفو  ?Global Employment Trends 2014: Risk of a Jobless Recoveryمنيمة العمل الدوليةو  (٣) 
 :?Is Small Still Beautiful ،ا  ا يـة للتعـاون ا قتصـا   والتنميـة يف أملا يـا ومنيمـة العمـل الدوليـة         الـوقارة  (2) 

Literature Review of Recent Empirical Evidence on the Contribution of SMEs to Employment Creation  

 (.209٣)لشبورنو أملا ياو الواالة األملا ية للتعاون الدو و 
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 الشكل األول  
 متوسط لعا  فرم العمل يف الشراات حبسة احل م يف البلدان النامية   

 
 
 
 
 
 
 
 ,Jelena Djordjevic (2012) “Why becoming large matters: how scalableاألو كتـا و اسـتنا ا ل     املصدر: 

high-growth entrepreneurs can help solve the jobs crisis”, Endeavor Insight, 2012. 
  
وتكن أن تكون املؤسسات غ  الراية وسيلة للارون من ربقة الفقر. غ  أ   تكـن   - 8

يــة املســتدامة. فاملؤسســات غــ  الرايــة   تشــكل  ــديات  أن يكــون اــا أثــر ســليب علــى التنم
يتعلـ  بتحصـيل التـراةة فحسـةو حيـب  ـد بشـدة مـن لمكا ـات النمـو ا قتصـا  و             فيما
تنوو  على آثار اجتماعية أوسـا  واقـاو حيـب يفتقـر مباشـرو األعمـال احلـرة ل  حقـو           بل

 .(2)والس مة والتأمني امللكية وشبكات األمان من قبيل حقو  العمل وقواعد الصحة
وا مكا ات الخ تنوو  عليةا األعمال الت ارية يف لعا  فرم للعمل تتحـد   حبسـة    - 1

تـدفعةم  ” وع مباشر  األعمال احلرة اللين تكون ام الغلبـة يف ا قتصـا و أ  مـا لذا اا ـت     
 “غتنـام الفـرم  يـدفعةم ا ”)التوج  ل  مباشـرة األعمـال احلـرة هربـا مـن البوالـة( أو        “احلاجة

ــا (     ــة يف ا قتصـ ــات ماثلـ ــة احتياجـ ــل تلبيـ ــن أجـ ــرة مـ ــال احلـ ــرة األعمـ ــ  ل  مباشـ . (7))التوجـ
والشراات الخ يدفعةا اغتنام الفرم تدر مزيدا مـن املبيعـات للعامـل الواحـدو ولـديةا القـدرة       
علــى لعــا  فــرم عمــل مســتقرة ومســتدامة مقار ــة باألعمــال الت اريــة الــخ تــدفعةا احلاجــة.   

تكــن ملباشــرة األعمــال احلــرة الــخ يــدفعةا اغتنــام الفــرم أن  ســن ا فــا  املةنيــة للشــبا     و
وتعزق استق ام املا . ويوجد عد  اب  مـن ا مكا ـات غـ  املسـتغلة  عـا  ويـاةف رايـة        

__________ 

 (و9و التقريــر ا.ــام  )“ا  تقــال مــن ا قتصــا  غــ  الراــي ل  ا قتصــا  الراــي ”منيمــة العمــل الدوليــةو  (2) 
 .2092و 90٣مؤمتر العمل الدو و الدورة 

 .www.gemconsortium.orgا ير مرصد األعمال احلرة يف العاملو يف املوقا  (7) 
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أعمــال حــرة  ةةم احلاجــة ل  مباشــرعو ةقــة مــن  ــ ل  ويــل مباشــر  األعمــال الــلين تــدف 
بعــض مبـا رات الشــبا  ملباشـرة األعمــال احلــرةو    9الفـرم. وتــر  يف ا دـار    يـدفعةم اغتنــام 

 الخ ا ت ت من قاعدة بيا ات األو كتا .
  

 9ا دار 
 مبا رات الشبا  يف مباشرة األعمال احلرة على الصعيد العاملي

يف البلدان الخ تكون فيةا القوة العاملة صغ ة السنو قد  تـوفر سـو  العمـل الرايـة      
فرصا لل ميا. وقـد اختـلت احلكومـات  وـوات لتعزيـز وتشـ يا مباشـرة الشـبا  لألعمـال          
احلرة با  ـال هنـج الـتعّلم الت ـرييب يف املنـاهج الدراسـية الودنيـةو وبتعزيـز التواصـل وا رشـا            
التـــوجيةيو وبتشـــ يا تبـــا ل املعلومـــات والـــتعلم مـــن األقـــران )ا يـــرو علـــى ســـبيل املثـــالو  

www.erasmus-entreprensurs.eu      ــا رات مباشــرة الشــبا ــة ملب ــي بعــض األمثل ــا يل ــر  فيم (. وت
 لألعمال احلرة على الصعيد العاملي:

ــنّيم يف         •  ــل  يمل ــاملي ملباشــرة األعمــال احلــرةو ال ــان الع يةــدا أســبوع مؤسســة اوفم
ــال     920 ــايم يف بـــدء األعمـ ــبا  علـــى استكشـــاا لمكا يـ ــاعدة الشـ بلـــداو ل  مسـ

 الت ارية وا بتكار.  
مبا رة أعمال الشبا  الت ارية الدولية هي شبكة عاملية للمبـا رات الـخ   تسـتةدا     • 

بلدا ملسـاعدة الشـبا  علـى بـدء أعمـاام الت اريـة        20الربح وتعمل يف ما يزيد على 
من الشبا  علـى بـدء    92 207و قام أعتاؤها  ساعدة 209٣وتوويرها. ويف عام 

  .  شا 200 000أعمال هارية وبتدرية 
يـدا مبـا رة التمويـل الدوليـة لألدفـال والشـبا  ل  متكـني الشـبا  يف  يـا أمــاء           • 

العامل من   ل تعزيـز قـدرايم املاليـة و سـني فـرم حصـوام علـى ا.ـدمات املاليـة          
بلـدا   998م يـني مـن الشـبا  يف     ٣و شارك ما يزيد علـى  209٣املناسبة. ويف عام 

 يف أسبوع املال العاملي.  
تعد مؤسسة لجناقات الشبا  أارب منيمة شبابية غ  رحبية مكرسـة لتثقيـف الوـ       • 

وتملعــ  بتــدرية القــوة العاملــة ومباشــرة األعمــال احلــرة و شــر ا ملــام باملبــا   املاليــة.  
متووعـاو   ٣82 7٣6و مـن  ـ ل شـبكتةا الـخ تتـم      209٣وقامت املنيمة يف عام 

 دالبا يف  يا أماء العامل.   1 877 92٣ رسا استفا  منةا  20٣ 821بتنييم 
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يدا شبكة النةوض بالشبا  املشتراة بني واا ت األمم املتحـدة ل  قيـا ة فعاليـة     • 
املنيمة يف تووير قدرات الشبا  مـن  ـ ل تعزيـز التعـاون والتبـا ل فيمـا بـني  يـا         

 ايا ات األمم املتحدة ذات الصلة.  
ــتج مــن    •  ــامج العمــل املن ــة    يقــدم بر  ــابا ملنيمــة األمــم املتحــدة للتنمي أجــل الشــبا  الت

الصناعية )اليو يدو( املساعدة ل  صغار مباشر  األعمال احلرة من الشـبا  يف  ليـل   
 األسوا  وس سل القيمة ذات ا مكا ات العالية.  

تملقيم شـبكة توييـف الشـبا  التابعـة ملنيمـة العمـل الدوليـة شـرااات بـني الواـا ت            • 
واحلكومات والقواع ا.ام وجمموعـات الشـبا  واملنيمـات غـ  احلكوميـة       ا مناةية

مـن   9 200هبدا  سني فرم العمل للشبا . وقد وفرت التـدرية ملـا يزيـد علـى     
 ممثلي الشبا  امناصرين للدعوة يف جمال تشغيل الشبا .  

 يعكف األو كتا و بالتعاون ما رابوة الكمو ولـبو علـى وضـا لدـار تـوجيةي بشـأن       • 
مباشرة الشبا  لألعمال احلرة يةـدا ل  تـوف  الـدعم ملقـرر  السياسـات يف وضـا       

 سياسات وبرامج تتعل   باشرة الشبا  لألعمال احلرة.
  
وتســــعى املؤسســــات ا جتماعيــــة والتعاو يــــات ل   قيــــ  ا ســــتدامة ا قتصــــا ية   - 90

ة املستدامة عن دري  احلد مـن  واألهداا ا جتماعية ولديةا القدرة على معاجلة أهداا التنمي
أوج  عدم املساواة وتعزيز التماسب ا جتماعي ومواجةـة التحـديات البيفيـة مـا احلفـا  علـى       

. وقد اختلت احلكومات  ووات لتيس  مباشرة األعمال احلـرة ا جتماعيـة   (6)مة املاليةاا ستد
ــلا        ــة املتاــلة اســت ابة ا ــداب  السياســات العام ــة. وتشــمل ت ــا   والبيفي ــراا راي ــا  ا عت ا ه
 باملؤسسات ا جتماعية من   ل منح مراز قا وين ال  الكيا ات.

و تل املسـاواة بـني اجلنسـني موضـعا روريـا يف التنميـة املسـتدامة. وتقـوم احلكومـات           -99
ــة املســتدامة         ــرأة لألعمــال احلــرة يف اســتراتي يات التنمي ــان مباشــرة امل ــد با م ــى مــو متزاي عل

. وتفيـد بيا ـات   (8)مان العدالة ا جتماعية وألهنا تنوو  على فواةد اقتصا ية هامـة اوسيلة لت
__________ 

 Social and solidarity economy and the challenge of“ا ير معةد األمم املتحدة لبحـو  التنميـة ا جتماعيـةو     (6) 

sustainable development”  جتماعي والتتام  والتحد  الـل  يواجـ  التنميـة املسـتدامة(و ورقـة      )ا قتصا  ا
ــة وا قتصــا         ــة باملســاةل ا جتماعي ــة العمــل املشــتراة بــني واــا ت األمــم املتحــدة املعني موقــف أعــديا فرق

 .2092التتام و حزيران/يو ي  
 (8) Linda Mayoux, “Gender mainstreaming in value chain development: experience with gender action 

learning systems in Uganda”, Enterprise Development and Microfinance, vol. 23, No. 4 (2012). 
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البنب الدو  بأن لقالة احلواجز الخ تواجةةـا املشـتغ ت باألعمـال احلـرة تكـن أن تفتـي ل        
فواةد اقتصا ية اب ةو ور ا تتيف ما يتراوا بني  قوة واحدة و قوتني مفويتني للناتج اسلـي  

بعــض مبــا رات األمــم املتحــدة بشــأن   2. وتــر  يف ا دــار (1)ا  يف العديــد مــن البلــدانا  ــ
 مباشرة النساء لألعمال احلرةو ا ت ت من قاعدة بيا ات األو كتا .

  
   2ا دار 

 مبا رات األمم املتحدة لتش يا روا مباشرة األعمال احلرة لدى املرأة 
 يلي:  مباشرة األعمال احلرة لدى املرأة ما تشمل مبا رات األمم املتحدة لتش يا روا 
أ شأت هيفة األمم املتحدة للمساواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة )هيفـة األمـم املتحـدة         • 

ــرأة     ــا   للمـــــ ــتمكني ا قتصـــــ ــأن الـــــ ــة بشـــــ ــة معـــــــارا عامليـــــ ــرأة( بوابـــــ للمـــــ
(www.empowerwomen.org      ــية للمشــتغ ت ــدرة التنافس ــز الق ــدا أيتــا ل  تعزي ( ي

 عمال احلرة.  باأل
يقــوم بر ــامج تنميــة قــدرات املــرأة علــى مباشــرة األعمــال احلــرة التــابا ملنيمــة العمــل   • 

الدولية بدعم النساء يف بدء مشاريا هارية ولضـفاء الوـابا الراـي عليةـا وتوويرهـاو      
 وبتعميم مراعاة مساةل املساواة بني اجلنسني يف أعمال املنيمة.  

ي املتعلــ  بــالتزو  مــن الباةعــاتو والتــابا ملراــز الت ــارة   يةــدا منــةان العمــل العــامل  • 
الدوليــةو ل  قيــا ة احلصــة الــخ  صــل عليةــا الباةعــات مــن مشــتريات الشــراات          

 واحلكومات واملشتريات املؤسسيةو وذلب من   ل ربوةن بالشبكات الدولية.  
لـــ  بـــالنمو يتـــولا مكتـــة بر ـــامج األمـــم املتحـــدة ا منـــاةي يف اينيـــا برب ـــامج يتع   • 

ا قتصا   الشامل لل ميـاو حيـب يملـدر   املشـتغ ت باألعمـال احلـرة علـى مفـاهيم         
مباشرة تلب األعمال واملةـارات ا  تاجيـة وا  اريـةو يف حـني تقـدم مبا رتـ  ا.اصـة        

 بسيدات األعمال وا ستثمار  دمات التمويل البالغ الصغر.  
 “لمربيتيــــب”ل احلــــرة يف شـــبكة  يعتـــرا األو كتـــا  ملةــــو  املشـــتغ ت باألعمـــا     • 

(Empretec مـــرة اـــل ســـنتني مـــن  ـــ ل جـــاةزة ســـيدات األعمـــال. امـــا يملمّكـــن )
األو كتـا  املشــتغ ت باألعمـال احلــرة بتــوف  تكنولوجيـات املعلومــات وا تصــا تو    

 وبتعميم مراعاة املنيور اجلنساين يف سياسات الت ارة وا ستثمار.

__________ 

 (.http://wbl.worldbank.orgا ير البنب الدو و املوقا الشبكي ملوضوع املرأة والقا ون ) (1) 
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بنـاء القـدرات مـن أجـل التنميـة الصـناعية املسـتدامة الـدعم         توفر برامج اليو يدو لدعم  • 
لتوـــوير قـــدرات املـــرأة علـــى مباشـــرة األعمـــال احلـــرة يف قواعـــات هةيـــز األغليـــة   

 وهةيز األااك واحلرا اليدوية. واملنسوجات
  
وتوفر جةو  مباشرة األعمال احلرة وتنمية املشاريا الصغ ة واملتوسـوة احل ـم قـدرات     - 92

ــة املســتدامة.        اســتيعا  ــ  التنمي ــة لتحقي ــة األ ي ــاو وهــي بالغ ــخ متــ  احلاجــة للية ا ســتثمار ال
يزال حشد ا سـتثمار مـن أجـل التنميـة املسـتدامة يشـكل  ـديا رةيسـيا للعديـد مـن البلـدان             و 

الناميــةو   ســيما أقــل البلــدان منــوا . و يــرا  ســتمرار وجــو  ثغــرات يف متويــل التنميــة يف هــل      
تكن ل ستثمار األجنيب أن يملكم ل ا سـتثمار اسلـي. ويـوفر لدـار األو كتـا  لسياسـات        البلدانو

ا ستثمار مـن أجـل  قيـ  التنميـة املسـتدامة التوجيـ  لواضـعي السياسـات بشـأن ايفيـة تصـميم            
 سياسات استثمار ترمي ل   قي   تاةج تعزق التنمية املستدامة والنمو الشامل لل ميا.  

  
 املبا رات الخ تملسةم يف جةو  مباشرة األعمال احلرة أجل التنمية   - ثالثا 

تعد مباشرة األعمال احلرة بالفعل اة بـارقة يف  وـط احلكومـات السياسـاتية. بيـد أن       - 9٣
صياغة السياسات مةمـة معقـدةو واـث ا  مـا تفتقـر ل  ا تسـا و وختتـا للتغيرـر املتكـرر  ـ ل           

ر ما أجرا  األو كتا  مـن حبـو  و ليـل للسياسـات أن سياسـات      فترات قمنية قص ة. وقد أية
مباشرة األعمال احلـرة اـث ا مـا تملغفـل بعـض اجملـا ت السياسـاتية ذات الصـلة  باشـرة األعمـال           

 األ رى.  احلرةو مما يقلل من تقدير األثر الل  تترا  عقبة ما يف جمال واحد على  يا اجملا ت
ــم صــياغة سياســ   - 92 ــن املة ــتراتي يات     وم ــا ا س ــال احلــرة تتماشــى م ات ملباشــرة األعم

ا قتصــا ية الشــاملة للبلــد وأهدافــ  ا مناةيــة. ويــن م عــن العديــد مــن السياســاتو  ــا يف ذلــب 
ــى مباشــرة        ــأث  عل ــة وسياســات العمــلو ت ــي والسياســات ا جتماعي سياســات ا قتصــا  الكل

ما أن تلب السياسات قد   تراز عليةـا   األعمال احلرة واملشاريا الصغ ة واملتوسوة احل مو
 ديدا. ومن املةم  ديد تداب  ضمن السياسـات القاةمـة يكـون اـا تـأث  علـى تعزيـز مباشـرة         

 األعمال احلرة هبدا  قي  ا تسا  والتماسب يف السياسات.  
علــى املســتوى   مــا التــزام قــو “احلكومــة بأســرها”ومــن املستصــو  األ ــل بنــةج   - 92

والتنسي  فيما بني خمتلف الوقاراتو يف شرااة مـا القوـاع ا.ـام وسـاةر أصـحا        الوقار 
ــة     ــاا األاا تيـــة واملنيمـــات غـــ  احلكوميـ املصـــلحة يف اجملتمـــا املـــدينو  ـــا يف ذلـــب األوسـ
واملنيمات اجملتمعية. وتؤ   رابوات األعمال الت ارية واملؤسسات العامة الخ تـوفر  ـدمات   
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توسـوة احل ـم )امؤسسـات  عـم الت ـارة وا سـتثمار(  ورا  هامـا يف        للمشاريا الصـغ ة وامل 
 هلا النةجو لذ تتيح ألصحا  املشاريا فرصة التحد  والعمل بصورة  اعية.  

وقد وضا األو كتا  لدار سياسات مباشـرة األعمـال احلـرة ولرشـا ات تنفيـل  ضـمن        - 97
ــتدامة       ــدا اجلــاما املتعلــ  با ســةام يف التنميــة املس والشــاملة لل ميــا يف البلــدان الناميــة    اا

أ  ا (. وتر  التنمية املستدامة ضـمن اـل    ٣وا قتصا ات الخ متر  رحلة ا تقالية )ا ير ا دار 
جمــال مــن جمــا ت ا دــار. وقــد حــد  األو كتــا  ســتة جمــا ت ذات أولويــةو هــي: )أ( وضــا    

لبيفـة التنييميـة ل  املسـتوى األمثـل؛     استراتي ية ودنية ملباشرة األعمال احلرة؛ ) ( ا رتقـاء با 
تعزيــز التثقيــف وتنميــة املةــارات يف جمـــال مباشــرة األعمــال احلــرة؛ ) ( تيســ  تبـــا ل          )ن(

ـــ  ــار؛ )ه ــا وا بتكـ ــوعي    ـالتكنولوجيـ ــز الـ ــل؛ )و( تعزيـ ــى التمويـ ــول علـ ــبل احلصـ ــني سـ (  سـ
 الشبكي.   والتواصل

حبسة اجملـالو مـا    76/202نفيل القرار ويبني الفرع التا  بعض املبا رات املتالة لت - 96
تقدأ أمثلة على املمارسات اجليـدة. وإـة  راسـة حالـة لفرا يـة تفصـيلية تـبني العديـد مـن هـل            

 .www.unctad.org/epfاملبا رات متاحة يف املوقا 
 

 األعمال احلرة  صياغة استراتي ية ودنية ملباشرة  - ألف 
ــة ملباشــرة األعمــال احلــرة  ــا يتناســة مــا      - 98 مــن التــرور  وضــا اســتراتي يات ودني

اليروا ا.اصة بكل بلد. وبالتا  فا   من املةم تبيان الكيفيـة الـخ تكـن هبـا توقنـا أن تسـةم       
ينبغــي مباشــرة األعمــال احلــرة يف بلــوغ األهــداا ا مناةيــة الودنيــة بوجــ  عــام واملــوادن الــخ    

للسياسات العامة أن تتد ل فيةا لتحقي  تلب األهداا. ويتوقف ا تيـار جمموعـة السياسـات    
األ سة على املستوى احلا  الل  بلغت  مباشرة األعمال احلرة يف بلـد بعينـ  وعلـى  صاةصـ      

 اايكلية وأهداف  الخ حد ها للتنمية املستدامة.
ــدعم العــ   - 91 ــان ل  ال ــى أمنــاا األعمــال احلــرة الســاةدة يف   ويعتمــد مســتوى ا حتي ام عل
ما. ففي البلدان الناميةو اث ا ما يتسـم القوـاع ا.ـام بدرجـة عاليـة مـن الت ـزؤ يف يـل          بلد

وجــو  قوــاع غــ  راــي اــب . ومــن التــرور  وضــا اســتراتي يات خمتلفــة للمشــاريا علــى   
تـرور  تشـ يا   صعيد  الويـف األقصـى واأل  . فعلـى الصـعيد األقصـىو قـد يكـون مـن ال        

ــدة للبلــدو ممــا يوســا  وــا        ــة وأســواقا جدي ــخ تستكشــف مفــاهيم هاري املشــاريا الصــغ ة ال
ــة أمــام مســتثمرين آ ــرين. وعلــى الصــعيد األ  و يلــزم استكشــاا فــرم      ا.يــارات الت اري
هارية جديدة تكـن لتاحتـةا للفقـراء وللقـوة العاملـة غـ  املـاهرة. ومـن استمـل أن تـو  أ يـة            

http://undocs.org/ar/A/RES/67/202
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ــ ــرأة      اســ ــبا  واملــ ــف الشــ ــة لتوييــ ــاريا املاصصــ ــرة املشــ ــة ملباشــ ــربامج ا.اصــ تراتي ية للــ
 الريفية. وللمناد 

وقد وضعت مبا   توجيةية واستراتي يات لسياسات مباشرة األعمـال احلـرة هبـدا     - 20
ــات         ــى مســتوى املقادع ــا رات عل ــدان اختــاذ مب  ســني وضــا السياســات. وشــةدت عــدة بل

لــديات واملــدن. وعلــى الصــعيد ا قليمــيو اختــلت البلــدان مبــا رات ومســتويات الو يــات والب
وتـر    مشتراة   شاء مناد  اقتصا ية عرب احلـدو  تشـ ا شـبكات مباشـر  األعمـال احلـرة.      

فيما يلي قاةمة توضيحية بسياسات مباشرة األعمـال احلـرة الـخ  فـلت علـى الصـعد ا قليميـة        
 والودنية و ون الودنية/اسلية:

 املستوى ا قليميعلى  • 
   2020 وة العمل األوروبية ملباشرة األعمال احلرة لعام  - 
   2092استراتي ية مباشرة األعمال احلرة ملنيومة التكامل ألمريكا الوسوى لعام  - 
استراتي ية جمموعة مصرا التنميـة األفريقـي بشـأن مباشـرة األعمـال احلـرة األفريقيـة         - 

 2022-209٣ية القواع ا.امو للفترة باعتبارها رانا من أراان تنم
 وــة السياســـة العامــة لرابوـــة أمــم جنـــو  شــر  آســـيا لتنميــة املشـــاريا الصـــغ ة       - 

 )تشمل فص  عن مباشرة األعمال احلرة(   2092-2090واملتوسوة احل مو للفترة 
 

 على املستوى الود  • 
   2092ألعمال احلرةو لعام ا ستراتي ية الودنية ملباشرة ا - اجلمةورية الدومينيكية - 
   209٣استراتي ية تنمية قدرات األعمال احلرة للشبا و لعام  - جنو  أفريقيا - 
   209٣قا ون  عم مباشر  األعمال احلرة وتدويل أ شوتةمو لعام  - لسبا يا - 
ــدا الشــمالية )ويلــز(    -  ــا العيمــى وأيرلن اســتراتي ية مباشــرة  - اململكــة املتحــدة لربيوا ي

   2092-2090  لألعمال احلرةو للفترة الشبا
 2092-2090سياسة اوستاريكا الودنية ملباشرة األعمال احلرةو للفترة  - اوستاريكا - 
  2001(و لعام Costa Rica emprendeالسياسة الودنية ملباشرة األعمال احلرة ) -اولومبيا  - 
 

 على املستوى  ون الود /اسلي • 
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ا )لسـبا يا( ملباشـرة األعمـال احلـرة ومبـا رة بلديـة األعمـال         وة عمل منوقـة مورسـي   - 
   2092(و لعام Municipio Emprendedorاحلرة )

 ا.وة ا ستراتي ية ملدينة ميديلني )اولومبيا( ملباشرة األعمال احلرة يف منوقة أ تيوايا - 
   2092 وة املنوقة الغربية لسويسرا ل بتكار ومباشرة األعمال احلرةو لعام  - 
   2099استراتي ية ايبيب )اندا( ملباشرة األعمالو لعام  - 
ــة     -  ــرة يف مدينــ ــال احلــ ــبا  لألعمــ ــرة الشــ ــتراتي ي ملباشــ ــاا وا ســ ــار السياســ ا دــ

   2001جوها سربغ )جنو  أفريقيا(و لعام 
وينبغي أن يشارك  يا أصحا  املصـلحة منـل بدايـة عمليـة وضـا السياسـات يف أ         - 29

لل ميا يتال لتعزيز مباشرة األعمال احلـرة. وقـد بـدأت بعـض احلكومـات       هنج منس  وشامل
حوارا  يتعل  بالسياسات مـا املنيمـات غـ  احلكوميـة والقوـاع ا.ـام والواـا ت ا مناةيـةو         
 ا فيةا األمم املتحدةو لتكفل بللب متثيل  يا املصاحلو  ا فيةا مصاحل املشاريا البالغـة الصـغر   

ة واملتوسوة احل م. وقد اعتمدت عدة بلـدانو منـةا اجلمةوريـة الدومينيكيـة     واملشاريا الصغ 
وسنغافورة واوستاريكا و ي  ياو يف مسعى لتعزيز قـدرايا ا  تاجيـة اسليـة و غتنـام الفـرم      
الخ يتيحةا تزايد  ريـر الت ـارة والعوملـةو هن ـا شـام  لقاء وضـا سياسـات ملباشـرة األعمـال          

لب ل  اعتما  هنج متماسب للسياسة العامة يربط بني خمتلف جمـا ت تنميـة   احلرة. وقد أ ى ذ
ــب السياســات الصــناعيةو وتشــ يا ا ســتثمارو وتيســ  الت ــارةو       القوــاع ا.ــامو  ــا يف ذل
وتش يا الصا راتو والترويج للمشاريا الصغ ة واملتوسوة احل ـمو با ضـافة ل  السياسـات    

لتنفيــلو قامــت هــل  البلــدان با شــاء مرااــز لتوــوير مةــارات  املاليــة. ومــن أجــل لعوــاء ق ــم ل
ــوف         ــب األعمــال مــن  ــ ل تنيــيم املناســبات وت ــدعم مباشــر  تل مباشــرة األعمــال احلــرة ل
املعلومات والتوجيةاتو وربوةـا يف بعـض األحيـان بتنميـة املشـاريا الصـغ ة واملتوسـوة و/أو        

 بتش يا ا ستثمار.
 ربامج الخ تدعم تنييم املشاريا ما يلي:ومن ضمن األمثلة على ال - 22
يقدم مشروع النيم ا يكولوجيـة ملباشـرة األعمـال احلـرة      - تأسي   يم ليكولوجية • 

يف اليــة بابســونو  دينــة بوســون الــدعم   شــاء  يــم ليكولوجيــة شــاملة تــربط بــني   
ــة       ــروع مدينـ ــاعد املشـ ــد سـ ــة. وقـ ــة اسليـ ــام والتنميـ ــاع ا.ـ ــا ة القوـ ــا رات بقيـ مبـ

 ا يسالي و بكولومبياو يف تنميتةا ا قتصا ية.  م
( Endeavor) “ل ـــديفر” ـــد  مؤسســـة  -توـــوير مشـــاريا ذات معـــدل منـــو عـــال  • 

مباشر  األعمال احلرة اللين حيققـون معـد ت عاليـة مـن النمـو والتـأث  يف األسـوا         
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عم اـم.  الناشفةو وتوور أ وات بنـاء القـدرات والسياسـات العامـة ال قمـة لتقـدأ الـد       
املرصــد املعــ   باشــرة األعمــال احلــرة يف الرباقيــلو   “ل ــديفر”وقــد أ شــأت مؤسســة 

 لوضا معاي  ملدن األعمال احلرة.  
ليوينـغ مـاريون اوفمـان ملباشـرة     ”تشـ ا مؤسسـة    -حراة بدء األعمـال الت اريـة    • 

( The Ewing Marion Kauffman Foundation for Entrepreneurship)“ األعمـال احلـرة  
علــى اختــاذ لجــراء لصــ حات سياســاتية تتعلــ   باشــرة األعمــال احلــرة يف الو يــات     
املتحدة ويف بلدان أ رى. اما تساعد البلدان على لعـا ة النيـر يف سياسـايا ملباشـرة     
ــةا        ــاء وضــا مدو ت ــد أثن ــالو ســاعدت املؤسســة اان ــى ســبيل املث األعمــال احلــرة. فعل

 .لسياسات مباشرة األعمال احلرة
 (٣)ا دار  لدار األو كتا  لسياسات مباشرة األعمال احلرة ولرشا ات تنفيل  • 
  

 ٣ا دار 

 تنفيل لدار األو كتا  لسياسات مباشرة األعمال احلرة يف بلدان خمتارة

و البلـدان  2092لقد ساعد األو كتا و منل لد ق   دار العمـل هـلا يف  يسـان/أبريل     
 التالية:

و اةـرة  “ ل ـديفر الرباقيـل  ”احلكومة ا  ا يةو بدعم من اـل مـن بر ـامج    حد  ت  - الرباقيل
جمـا  للتـد ل. وعـر  اسـتعراض      99 دمات الدعم الرباقيلية للمشاريا الصغرى والصغ ةو 

مشــروع السياســة العامــة الودنيــة با ســتنا  جزةيــا ل  لدــار األو كتــا  لسياســات مباشــرة          
 األعمال احلرة.

غا ـاو بـدعم مـن األو كتـا و بوضـا سياسـات يف جمـال مباشـرة األعمـال           تقوم حكومة - غا ا
احلــرة واملشــاريا الصــغ ة واملتوســوة احل ــم. وعــر  ل مــان التعليقــات الــوار ة مــن الــدروو 

 املستفا ة يف تلب السياسات.

يعد  ـالف مباشـرة األعمـال احلـرة وا بتكـارو وهـو شـرااة بـني القوـاعني العـام            - لاوا ور
و استراتي ية راةـدة  اـوا ور ملباشـرة األعمـال احلـرة. ويـدعم هـل  املبـا رة اـل مـن           وا.ام

 مكتة  اةة الرةي  وجلنة التنمية ا قتصا ية. وقد أتاا اا األو كتا  مد  ت تقنية.

 قحــت حكومــة  ي  يــا سياســتةا الودنيــة املتعلقــة باملشــاريا الصــغ ة واملتوســوة    -  ي  يــا
ا ملباشرة األعمال احلرة عقـة اسـتعراض العمليـة بقيـا ة الـوقارة ا  ا يـة       احل م واستراتي يتة

 للت ارة وا ستثمار. وتعك  هل  السياسة العامة توصيات قدمةا األو كتا .
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لقد أتاا منتدى سياسات مباشرة األعمال احلرةو الل  أسس  األو كتـا  بالتعـاون مـا     - بنما
لمربتــب ” تينيــة ومنيمــة مدينــة املعرفــة وبر ــامج  اــل مــن مصــرا التنميــة لبلــدان أمريكــا ال 

توصية بشـأن وضـا سياسـة ملباشـرة األعمـال       99و اجملال  صدار 2092و يف أيار/مايو “بنما
  احلرة تغوي ث ثة جما ت رةيسية.

 عت اجلةات صـاحبة املصـلحة وقارة التاوـيط ا قتصـا   وتشـ يا ا سـتثمار        - قمبابو 
ــامج ة ملباشــرة األعمــال احلــرة  ســاعدة  ل  العمــل علــى وضــا سياســ  األو كتــا  وبر 

 وبدعم من الشرااء يف التمويل. “لمربيتيب قمبابو ”
 
 ومن ضمن األمثلة على السياسات ا مناةية ا قليمية واسلية ما يلي:   - 2٣
وضا قا ون ا  ا  األورويب لألعمال الت ارية الصغ ة من أجل أوروبا مبـدأ الـتفك     • 

بشــأن  2020املشــاريا الصــغ ة أو  عنــد رســم السياســات ويف  وــة عمــل عــام يف 
مباشــرة األعمــال احلــرة لتعزيــز منــو املشــاريا الصــغ ة واملتوســوة احل ــم. واــان هــلا  
القا ون سببا  يف ل  ال تعدي ت لفاةدة املشاريا الصـغ ة واملتوسـوة احل ـم ومبـا       

مثـل مراـز جنـو  شـر  أوروبـا للـتعلم يف       التنمية املستدامةو وعزق شـبكات لقليميـة   
 جمال مباشرة األعمال احلرة.

اادا من بر امج التنمية ا قتصا ية ولعا  فـرم للعمـل علـى املسـتوى اسلـي التـابا        • 
ملنيمة التعاون والتنمية يف امليدان ا قتصا   هـو املسـا ة يف لعـا  فـرم عمـل أاثـر       

وضا وتنفيـل سياسـات واسـتراتي يات متكاملـة     وأفتل من ذ  قبل عرب تداب  فعالة ل
ــة        ــات اســتعراض للسياســات العام ــة أيتــا  عملي ــي. وهــر  املنيم ــى الصــعيد اسل عل

 وتساعد البلدان األعتاء يف تنفيل تلب السياسات.
وضـــعت فرقـــة عمـــل األمـــم املتحـــدة املشـــتراة بـــني الواـــا ت واملعنيـــة با قتصـــا     • 

ــا   رةي  ــات   ا جتمــاعي والتتــام  مب ــة سياســاتية ومؤسســية للتعاو ي ســية  عــا  بيف
 وألشكال أ رى من املشاريا ا جتماعية.  

ويتولة اعتما  هنج شامل لشراك العديد مـن اجلةـات الفاعلـة يف خمتلـف القواعـات.       - 22
ويعــد ل شــاء آليــة للتنســي  والرصــد مــا ضــمان ا تســا  الــدا لي أحــد أاــرب التحــديات الــخ   

ات. وقد أشار الـوقير السـاب  للت ـارة والصـناعة يف غا ـاو يف بيـان أ         تواج  صا عي السياس
جنـاا أ   ”و ل  أن 2092ب  أمام جلنة ا ستثمار واملشاريا والتنمية التابعة لألو كتا  يف عـام  

سياسة ملباشرة األعمال احلرة و  شاء املشاريا الصغ ة واملتوسوة احل م سيعتمد علـى مـا لذا   
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. ويف املنتـدى  فسـ و أاـد رةـي      “قة منسقة ومتواةمة ما  وة البلد للتنميـة اا ت تنفل بوري
املبـا رات الراميـة ل  تعزيـز مباشـرة األعمـال احلـرة وا بتكـار        ”اجلمعية الودنية  اـوا ور أن  

 .  “تتولة ع قة منسقة وقاةمة على تقاسم املسؤولية بني القواعني ا.ام والعام
ملية تنفيل سياسات مباشرة األعمال احلرة هـي وضـا مؤشـرات    وا.ووة النةاةية يف ع - 22

تكــن اســتادامةا لتقيــيم جنــاا السياســات املوضــوعة وقيــاو األ اء يف  قيــ  خمتلــف أهــداا  
السياسة العامة. وقد وضعت عدة منيمات لقليمية و وليـة مؤشـرات قابلـة للمقار ـة. غـ  أ ـ        

 .  (90)اما قال من الترور  تعزيز تنفيلها وتأث ه
 

 ا رتقاء بالبيفة التنييمية ل  املستوى األمثل   -باء  
يتولة لد   العنان ملباشـرة األعمـال احلـرة ييفـة بيفـة متكـن مباشـر العمـل احلـر مـن            - 27

لقامة عمل هار  وتشغيل  ول ارت و وعند ا قتتاءو لهناة  يف بيفة يملتمن فيةا ا متثال لقـوا ني  
جراءات التــر يو والتســ يل و ايــة امللكيــة املا يــة والفكريــة.   الكشــف ا  ار  والتقيــد بــا 

ــدة        ــة جدي ــ  أفكــار هاري ــة أعمــاام وتوبي ــرا  مــن لقام ــة األف ــة التنييمي وينبغــي أن متكــن البيف
واجملاقفــة بوريقــة مدروســة. وينبغــي أن تبقــي األعبــاء ا  اريــة يف احلــد األ   املولــو  لــدعم  

 ملستدامة.  أهداا السياسة العامة والتنمية ا
ويف ا و ة األ  ةو رازت احلكومات اث ا  على لص ا بيفـة األعمـال. ففـي الفتـرة      - 26

مــن ا صــ حات التنييميــةو ممــا يس ــر لقامــة    209اقتصــا ات  908و  فــلت 2099/2092
األعمال. وقد يسرت ا ص حات الخ أجريا البلدان على الصعيد العـاملي عمليـة البـدء بعمـل     

يدو ليزيـد ذلـب مـن افـاءة ل ارة التـراةة وتعزيـز التبـا ل الت ـار  عـرب احلـدو .           هار  جد
يف املاةة مـن هـل  ا صـ حات علـى ث ثـة جمـا ت مـن جمـا ت السياسـة           22وراز ما  سبت  
ــة فحســة  ــام وا.ــام      (99)العام ــاعني الع ــات القو ــة وايا  ــية الدتقرادي . واملؤسســات السياس

ــدة يف ل ارة    املتســمة بالشــفافية واملســاءلة   ــة ملكافحــة الفســا  واملمارســات اجلي ــداب  الفعال والت
 الشراات تعد الةا عناصر أساسية يف ا ستفا ة من البيفة التنييمية على النحو األمثل.  

وتتراوا تداب  الدعم ا.اصة للمشاريا الناشـفة بوجـ  عـام وملباشـر  األعمـال احلـرة        - 28
من التـغوا املاليـة ل  التيسـ  ا  ار  واحلـوافز ا  اريـة      ا جتماعية بوج   ام بني التقليل 

__________ 

 Measuring Entrepreneurship: A Digest of Indicators قتصـا  و  ا يـر منيمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان ا      (90) 
 (.2008)باري و 

 Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprisesالبنــب الــدو و  (99) 
 (.209٣احلا ية عشرة )واشنون العاصمةو  الوبعة
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ــا        ــث  و تتمت ــداو م ــة  اصــة. ويف بولن ــة اجتماعي ــو   نفع ــخ تع ــة ل  تشــ يا األ شــوة ال الرامي
ــا       ــةا ليوالي ــدان أ ــرىو من ــة  راــز  ــام وحبــوافز ضــريبية. وتقــدم بل ــات ا جتماعي التعاو ي

يا املشاريا الناشفة. وّإة جمال آ ـر حييـى با هتمـام    والو يات املتحدةو حوافز ضريبية ل   
هــو ل مــان هــل  املشــاريا يف القوــاع الراـــي. ولتيســ  لضــفاء الوــابا الراــيو أ شـــ  يف          
ــة ليحــل رــل ضــريبة القيمــة املتــافة فيمــا يتعلــ  باألعمــال       األرجنــتني  يــام التــريبة األحا ي

. ويف اولومبيـاو  (92)عي التراةة املسـ لني الت ارية الصغرى. ومنل ل شاة و قد اق ا  عد   اف
بشــأن لعــا  فــرم العمــل ولضــفاء صــبغة رايــة عليةــا حــوافز          9221وّفــر القــا ون رقــم   

 الناشفة.   للمشاريا
ــاء      - 21 ــا  ورا  هامــا  يف ا رتق ــة ومواصــلة توويرهــا أن يؤ ي ــز األدــر التنييمي وتكــن لتعزي

ــة للشــراات. وا مت  ــة هــو عنصــر    ســتوى املســؤولية ا جتماعي ــال للقــوا ني والقواعــد احلالي ث
أساسي من عناصر املسؤولية ا جتماعية للشرااتو ل  أ  و با ضافة ل  ذلبو تكـن توسـيا   

  وا  عد  من املبا رات الووعية يف اجليل القا م من األدر التنييمية.  
لقيمــة العامليــة ومــن املتوقــا أن تلــيب املشــاريا الصــغ ة واملتوســوة احل ــم يف س ســل ا - ٣0

توقعــات عم ةةــا فيمــا يتعلــ  باملســؤولية ا جتماعيــة للشــرااتو وقــد يشــمل ذلــب عمليــات 
. وا  فــا  يف تلبيــة هــل  التوقعــات قــد يــؤ   ل  اســتبعا   (9٣)تفتــيو ولجــراءات تصــحيحية

املشــاريا الصــغ ة واملتوســوة احل ــم مــن س ســل ا مــدا  الدوليــة. وتكــن بالتــا  اســتكمال   
التنييمية بوريقة جمدية باستادام برامج بناء القدرات لتعزيز ا متثال لأل يمة وتكـري    األدر

 املمارسات اجليدة يف أوساا املشاريا الصغ ة واملتوسوة احل م.  
وتعمل املشاريا الصغ ة واملتوسوة احل م يف عـامل يـز ا  تكـام   وهـي   تتـأثرو مـن        - ٣9

فحسةو لمنا أيتا  با تفاقات املتعد ة األدراا والدوليـة. وتـؤ      ّو بالبيفة التنييمية الودنية
ــا        ــدة ا ــوف  أســوا  جدي ــدرة املؤسســات يف األســوا و ويف ت ــز ق ــا يف تعزي الت ــارة  ورا هام
لتتوســا وتنمــو. ويف هــلا الصــد و يتســم ل شــاء  يــام هــار  متعــد  األدــراا يكــون شــام    

 ومنصفا بأ ية بالغة.   ومستندا ل  القواعد ومفتوحا وغ  متييز 
ومن استمل أ  تسـتفيد املشـاريا الصـغ ة واملتوسـوة احل ـم مـن الت ـارة الدوليـة يف          - ٣2

حال عدم رفا القيو  عنةا. وقد أش  يف املؤمتر التاسا ملنيمـة الت ـارة العامليـةو الـل  عقـد يف      

__________ 

 :Enterprise formalization“   والتنميـة يف أملا يـا ومنيمـة العمـل الدوليـةو     الـوقارة ا  ا يـة للتعـاون ا قتصـا     (92) 

fact or fiction”  (.2092)لشبورنو أملا ياو الواالة األملا ية للتعاون الدو و 
 .Corporate Social Responsibility in Global Value Chains, 2012ا ير األو كتا و  (9٣) 
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ادن التــعف يف أجةــزة و ل  أن ا جــراءات الروتينيــة ومــو209٣بــا و با دو يســياو يف عــام 
اجلمارك والنقل متثل عاةقا  أمام الت ارة أارب من التعريفات اجلمرايـة. ويتتـمن اتفـا  تيسـ      
الت ارة الل  مت التوصل للي  يف با  تداب  ترمي ل  تعزيز املساعدة والدعم لبنـاء القـدرات يف   

ة لتلبية احتياجـات مباشـر    البلدان النامية بغية معاجلة هل  املشكلة. وقد وضعت برامج  اص
األعمال احلرة من النساء والشـبا  والقـاةمني منـةم  شـاريا بالغـة الصـغر يف املنـاد  الريفيـة.         
فعلى سبيل املثالو وضا األو كتا  بر اجما لتقييم األثر اجلنسـاين املترتـة عـن  ريـر الت ـارة يف      

 .(92)جمموعة خمتارة من البلدان ولتقدأ املساعدة التقنية
وتتولا املؤسسات ا.اصة والعامة الخ تعمل بصفتةا وسـيوا  بـني املشـاريا الصـغ ة      - ٣٣

واملتوسوة احل م وأصحا  املصلحة على اـل مـن الصـعيد ا قليمـي والـود  والعـاملي بـدور        
هــام يف الــدعوة ل  لجــراء لصــ حات سياســاتية. ويعمــل يف هــلا الصــد  عــد  مــن املنيمــات  

 ا أصحا  املصلحةو وذلب من قبيل ما يلي:  الدولية بشكل وثي  م
املنتـدى العــاملي املعــ  بـالتغي  اجلــلر  ملفةــوم احلكـمو الــل  يعمــل بـدعم مــن األمــم      • 

 املتحدة لتحقي  ل ارة عامة تتسم بالشفافية واملساءلة يف البلدان النامية.  
اميـة والبلـدان الـخ متـر     اللواةح التنييمية ا لكترو ية لألو كتـا  الـخ تسـاعد البلـدان الن     • 

 رحلة ا تقالية يف تيس  األعمـال الت اريـة بتوبيـ  الشـفافية والتبسـيط وأمتتـة القواعـد        
وا جـــراءات ذات الصـــلة باقامـــة املشـــاريا وتشـــغيلةا. وقـــد  شـــر بر ـــامج التنيـــيم   

 بلدا.   27يف  2002ا لكتروين منل عام 
ــة القا   •  ةمــة علــى املنافســة و ســينةا الــخ تقــدم   وحــدة اليو يــدو لبيفــة األعمــال الت اري

املســــاعدة وتســــد  املشــــورة ل  احلكومــــات واملؤسســــات بشــــأن وضــــا تصــــور   
 للمنة يات وتنفيل استراتي يات التنمية الصناعية الوويلة األجل.  

ــة         •  ــة مؤاتي ــى لعــا  بيف ــخ تعمــل عل ــة ال ــل الدولي ــة العم ــة ملنيم ل ارة املؤسســات التابع
ــخ تســةم يف ل شــاء      للمشــاريا املســتدامة   ــد السياســات واأل يمــة ال ــن  ــ ل  دي م

ــة يف توــوير          ــدأ املســاعدة التقني ــن  ــ ل تق ــا واــللب م املشــاريا املســتدامة ومنوه
 س سل القيمة ا قليمية والعاملية.  

مؤشر  ديد مدى سةولة ممارسة األعمال الت ارية ومؤشرات احلوامـة الـخ وضـعةا     • 
 يمة الـخ تـؤثر تـأث ا مباشـرا علـى األعمـال الت اريـةو لبيـان         البنب الدو  لتحديد األ

 تأث ها على النمو ا قتصا  .  
__________ 

   .http://unctad.org/en/Pages/DITC/Gender-and-Trade/Trade-Gender-and-Development.aspxا ير  (92) 
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جلنــة املــامني املعنيــة بتنميــة املشــاريا الــخ تتــا مبــا   توجيةيــة ملســاعدة الواــا ت    • 
 ا مناةية يف وضا تداب  لص حية لبيفة األعمال الت ارية يف البلدان النامية.  

يمــة التعــاون والتنميــة يف امليـــدان ا قتصــا   املاصــو ملنوقــة الشـــر        بر ــامج من  • 
األوسط ومشـال أفريقيـا الـل  يةـدا ل   ـديب سياسـة ا  ارة العامـة باقامـة حـوار          

 فيما بني املعنيني بالسياسات من املنوقة ومن البلدان األعتاء يف املنيمة.  
للترويج الت ار  مـن  ديـد مـا لـديةا      مراز الت ارة الدولية يملمكِّن املنيمات الودنية • 

من موادن قوة وضـعفو ويتـيح منـربا  للـتعلم هدفـ  تشـ يا الصـا رات مـن املشـاريا          
 الصغ ة واملتوسوة احل م.  

املنتدى ا قتصا   العاملي يملنّيم  ورة بشأن احلوامة للعمـل علـى لعـا  بيفـة تنييميـة       • 
 مثلى لتحقي  منو اقتصا   مستدام.

 
 التثقيف يف جمال مباشرة األعمال احلرة وتنمية املةارات - جيم 

يشمل التثقيف يف جمال مباشرة األعمال احلرة داةفة عريتة من أ شوة الـتعلم يـدا    - ٣2
ل  غرو روا العمل احلـر ووضـا لدـار لـ  وتـوف  األ وات الصـحيحة لبـدء مشـروع هـار           

عـا  اجلـو ة مـن أجـل مباشـرة األعمـال احلـرة        وتنميت  واسافية علي . و وقشت أ ية التعليم ال
يف املناقشة املواضيعية الرفيعة املستوى بشأن مباشرة األعمال احلـرة مـن أجـل التنميـة الـخ  عـا       

 .  209٣حزيران/يو ي   27ل  عقدها رةي  الدورة السابعة والستني لل معية العامة يف 
ــول التو    - ٣2 ــرة حـ ــال احلـ ــرة األعمـ ــارات مباشـ ــز مةـ ــارات  وتتراـ ــة )املةـ ــات الفر يـ جةـ

الشاصية( مثل املثابرة والقدرة على التواصل والثقـة بـالنف و مـن  احيـةو ومةـارات الـتمكني       
)املةارات املكتسـبة( الـخ تشـمل املعـارا األساسـية ال قمـة لبـدء تشـغيل األعمـال وختويوةـا           

راـز سياسـات وبـرامج    وا ملام بأس  ا  ارة املالية واملةارات ا  اريةو مـن  احيـة أ ـرى. وت   
التثقيف الفعالة يف جمال مباشرة األعمال احلرة علـى توـوير هـل  الكفـاءات واملةـارات املتصـلة       
 باشرة األعمال احلرةو والخ تعترب مفيـدة يف اـث  مـن بيفـات العمـل وتكـن  قلـةا ل  العديـد         

ــةم         ــرا  ورغبت ــن األف ــدرة عــد  أاــرب م ــز ق ــب هــو تعزي ــن ذل ــي  ااــدا م ــةا. ول ــدء  من يف ب
مشاريعةم ا.اصة فحسة ولكن أيتا تنمية ثقافة مباشـرة األعمـال احلـرة. ومـن أجـل  قيـ        
هــل  الغايــاتو يعتــرب لدــار األو كتــا  لسياســات مباشــرة األعمــال احلــرة األهــداا السياســاتية 
ــيم الراــي وغــ  الراــي؛        ــة: )أ( ل مــان مباشــرة األعمــال احلــرة يف التعل ــة أهــدافا روري التالي

ــدرية املعلمــني؛        ()  ــة يف جمــال مباشــرة األعمــال احلــرة؛ )ن( ت ــاهج  راســية فعال وضــا من
 لقامة شرااات ما القواع ا.ام. ) (
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ويف معيم البلدانو لي  من املعتا  أن يكون التثقيف يف جمـال مباشـرة األعمـال احلـرة      - ٣7
عـد التثقيـف يف   عنصرا رةيسيا من عناصر املنـاهج الدراسـية للمؤسسـات علـى أ  مسـتوى. وي     

جمال مباشرة هل  األعمال أاثر فعاليـة لذا أ مـج يف  يـام التعلـيم الراـي بـد  مـن تقدتـ  مـن          
 .  (92)  ل الربامج اجملتمعية أو الريفية أو وبرامج التدرية املة 

ــة       - ٣6 ــة الوفول ــدأ يف مرحل ــة التثقيــف يف جمــال مباشــرة األعمــال احلــرة لذا ب ــز ا  فعالي وت
علـى الكيفيـة الـخ تكـن هبـا  مـج مباشـرة تلـب األعمـال يف           (97)قـدم الرباقيـل مثـا    املبكرة. وت

ــل يف     ــل  يملنّفـ ــامجو الـ ــل الرب ـ ــي. ويصـ ــيم الراـ ــاهج التعلـ ــ    927منـ ــا جمموعـ ــةو ل  مـ مدينـ
ــيم        ٣20 000 ــو  وقارة التعل ــن أن تت ــة. وتك ــة والثا وي ــرحلتني ا بتداةي ــن الوــ   يف امل م

ــة تعمــيم منيــور   ــا      تنســي  عملي ــاون م ــود  بالتع ــيم ال مباشــرة األعمــال احلــرة يف  يــام التعل
الوقارات األ رى و شاراة أصـحا  املصـلحةو ومؤسسـات األعمـال الت اريـةو واملنيمـات       
غ  احلكوميةو واملؤسساتو واملنيمات الدولية. ويراـز عـد  مـن بـرامج األمـم املتحـدة علـى        

 لنحو التا :التثقيف يف جمال مباشرة األعمال احلرة على ا
ــل الدوليــة      •  ــة العم ــامج منيم ــرب بر  ــال  ”يعت ــامل األعم ــر ا ل  ع ــا تــدريبيا  “ تع بر اجم

للمــدربني واملعلمــني يف التعلــيم املةــ  والثــا و  والعــا و وقــد صملــم م يف شــكل  ورة   
عاما. وتكن أيتـا   98 و 92ساعة للو   اللين تتراوا أعمارهم بني  920مديا 

يم التق  العا  ولفاةـدة املةنـيني العـاملني يف جمـال تشـ يا املشـاريا       استادام  يف التعل
 ا.اصة.  

ويقــوم بر ــامج املستشــارين الت ــاريني املعتمــدين التــابا ملراــز الت ــارة الدوليــة ببنــاء     • 
قدرات مؤسسات  عم الت ارة مـن أجـل تصـميم بـرامج ل ارة الصـا رات واملسـاعدة       

 غ ة واملتوسوة احل م.  املباشرة وتوف ها للمشاريا الص
و 9188بلـدا منـل عـام     ٣7التابا لألو كتا و الل   فل يف  “لمربيتيب”يقدم بر امج  • 

هن ا سـلوايا ملباشـرة األعمـال احلـرة ويقـوم بتوـوير قـدرات املـدربني اسلـيني وتـوف            
 دمات تنمية األعمال الت ارية املصـممة حسـة الولـة الـخ تقـدمةا املرااـز اسليـة        

 عاملة يف جمال مباشرة األعمال احلرة.  ال

__________ 

 Alicia Coduras Martínez and others, A Global Perspective on Entrepreneurship Education andا يــر (92) 

Training, Global Entrepreneurship Monitor Special Report, 2010. 
 .http://portal.starta.com.brا ير  (97) 
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تساهم مبا رة التعليم من أجل التنميـة املسـتدامة التابعـة ملنيمـة األمـم املتحـدة للتربيـة         • 
 والعلم والثقافة )اليو سكو( يف ا  ارة البيفية املستدامة لتحسني سبل العيو.

و ـا يتعلـ  بتـدرية    يتم بر ـامج اليو يـدو ملنـاهج تـدري  مباشـرة األعمـال احلـرة مك        • 
املدربني يف جمـال مباشـرة تلـب األعمـال للوـ   يف مـدارو التعلـيم الثـا و  والـتق           

 واجلامعات.  
يقوم معةد األمم املتحدة للتـدرية والبحـب بوضـا وتنفيـل بـرامج للتـدرية يف جمـال         • 

مباشرة األعمال احلرة للارعني من الشبا  تقوم على املشاراةو ووضا أدـر تشـمل   
اءات رد ة ويربط التعلم والتـدرية با سـتراتي يات ا مناةيـة ويعـزق التعـاون بـني       اف

 القواعات.  
تقوم شبكة مدن التعلم التابعة لليو سكو بتعبفـة املـدن مـن أجـل تشـ يا الـتعلم مـدى         • 

احلياة. ويش ا جزء من الشبكة التعلم املتعل   باشرة األعمـال احلـرة. و قيقـا لتلـب     
و وضـم ممـثلني   209٣املؤمتر الدو  املع   دن الـتعلم يف بـي نيو يف عـام    الغايةو عقد 
 مدينة. واعتمد املؤمتر لع ن بي ني بشأن بناء مدن التعلم. 9 000من أاثر من 

وعلى الصعيد الود و تعمل الكيا ات اسلية أيتـا علـى وضـا منـاهج تعليميـة يـدا        - ٣8
ت والصـــفات والســـلوايات املرتبوـــة  باشـــرة ل  مســـاعدة الوـــ   علـــى ااتســـا  املةـــارا

األعمال احلرةو فت  عن أمناا التفك  الراساة يف جمال مباشرة األعمـال احلـرة. ويف اململكـة    
املتحـدةو علـى ســبيل املثـالو تســد  واالـة ضـمان جــو ة التعلـيم العــا  املشـورة ل  املعلمــني        

شـرة األعمـال احلـرة. ويف اانـدو يقـوم      بشأن وضا املنـاهج الدراسـية يف جمـال القـدرة علـى مبا     
املعةد الود  ملباشرة األعمال احلرة وتووير األعمال الت ارية الصـغ ة بتنيـيم بـرامج تدريبيـة     

 على الصعيدين الود  والدو  يف خمتلف اجملا ت والتاصصات.
يف ا فتقـار  وإة عقبة رةيسية أمام جناا التثقيف يف جمال مباشرة األعمال احلرة تتمثـل   - ٣1

ل  الروابط بني ا.دمات املالية وغ  املاليـة. وقـد أيةـرت الت ربـة أن التـدرية الـتق  وحـد         
حيق   تاةج مثلى ل  لذا اان مقتر ا با.دمات املالية الكافية. ومن العوامل الرةيسـية لن ـاا     

ام ومسـا ت  الفعالـة.   التثقيف يف جمال مباشرة األعمال احلرة املشاراة الفعلية ما القواع ا.
وهلا من شأ   توسيا  وـا  لمكا يـة احلصـول علـى التثقيـف يف جمـال مباشـرة األعمـال احلـرة          
عــن دريــ  التكنولوجيــا ووســاةط ا عــ مو ممــا يســاعد علــى الوصــول ل  شــراةح أوســا مــن    
اجلمةـــور. وعلـــى ســـبيل املثـــالو أقامـــت اليو يـــدو شـــرااات مـــا شـــراخ هيوليـــت بااـــار   

سوفت. وقامت شراات مايكروسوفت وسيسكو ول تلو وهي ثـ   جةـات فاعلـة    ومايكرو
رةيسية يف قواع تكنولوجيات املعلومات وا تصـا تو بتصـميم بر ـامج تعليمـي عـن مباشـرة       
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األعمـال احلـرة تكـن تهيلـ  مــن ا  تر ـت. ويـتم توجيـ  العديــد مـن املسـابقات العامليـة بشــأن           
املعلومـات وا تصـا ت ل  الوـ   واملؤسسـات التعليميـة.      املشاريا ذات الصلة بتكنولوجيـا  

ويوفر مراـز  يـزين ملباشـر  األعمـال احلـرةو بالتعـاون مـا مؤسسـة اوفمـان وشـراة غوغـل            
ميلــر  - ملباشــر  تلــب األعمــال أ وات متاحــة علــى شــبكة ا  تر ــت. وتــدعم شــراة ســا   

(و وهو بر امج يـدعم الشـبا    KickStartاملتعد ة اجلنسيات للمشروبات بر امج بدء املشاريا )
يف بوتســوا ا للبــدء يف أعمــال هاريــة جديــدة أو توســيا األعمــال الت اريــة القاةمــة. وينصــة    
ترايز العديد من املبا رات الخ يدعمةا الصـندو  الـدو  للتنميـة الزراعيـة )ا يفـا ( ومنيمـة       

و علـى الزراعـة بوصـفةا  شـادا     األمم املتحـدة لألغليـة والزراعـة )الفـاو( واألو كتـا  واليو يـد      
 “الفرصـة الثا يـة  ”هاريا. وتكن أن يؤ   التعليم والتدرية يف اجملـالني الـتق  واملةـ  وتعلـيم     

ل  لعا  فرم عمـل للففـات املةمشـة؛ وتكـن أيتـا أن يسـاعد الشـبا  علـى لعـا  عمـل يف           
ة الـتق  واملةـ  احلاجـة    . ويليب مراز اليو سكو الدو  للتعلـيم والتـدري  “الوياةف ا.تراء”

ل  توــوير وتعزيـــز هـــلا التـــدرية يف  يـــا أمـــاء العـــامل ويتـــو  أيتـــا ل ارة شـــبكة التعلـــيم  
 والتدرية التق  واملة .

وإـة مسـألة أ ــرى تتمثـل يف آليـات توــوير املعلمـني يف جمـال مباشــرة األعمـال احلــرة         - 20
ن املـؤمتر الـدو  ملعلمـي مباشـرة األعمـال      وا عتراا هبم ومكافأيم. ومشل ا تفا  الصـا ر عـ  

مخـ   عـوات للعمـل: التكامـل ومسـارات العمـل؛ و سـني الـدعم املقـدم           2090احلرة لعام 
والقيا ة؛ ووضوا مقايي  ا ثار وما يرتبط هبا من أولويات التمويل؛ و سـني التوجيـ  بشـأن    

 املساةل املتعلقة بالنوعية؛ والتقييم وا عتراا واملكافأة.  
ويوجــد لــدى عــد  مــن البلــدان أفرقــة معنيــة بتــمان اجلــو ة واســتراتي يات لتــدرية   - 29

 املعلمني يف جمال مباشرة األعمال احلرة أثناء العمل وقبل ا لتحا  بالعمل. فعلى سبيل املثال:
معلـم   ٣ 700يف  ةورية مقدو يا اليوغوس فية سابقاو جرى تدرية ما يزيـد علـى    • 

 التعليم النيامي الث ثة.   يف  يا مستويات
لتحقيــ  قفــزات  وعيــة يف جمــال   (Ciputra) “تشــيبوترا”ويف ل دو يســيا يقــدم مراــز   • 

 مباشرة األعمال احلرة التدرية والتوجي  للمعلمني.
ويف اململكة املتحدةو تستادم مؤسسة معلمـي مباشـرة األعمـال احلـرة شـبكتةا لنشـر        • 

وضــعت الواالــة الودنيــة لتــمان اجلــو ة مبــا     املعــارا يف أوســاا املعلمــني. وقــد
 توجيةية بالتعاون ما الشبكة.
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ويشـ  تقيــيم لــربامج بنـاء القــدرات الــخ توفرهـا منيومــة األمــم املتحـدةو  ــا يف ذلــب      - 22
التـابا ملنيمـة    “ر ابـدأ عملـب الت ـار  ودـو     ”التابا لألو كتا  وبر امج  “لمربيتيب”بر امج 

التدرية ااا ا ل   سني مةارات وسلوايات مباشـرة األعمـال احلـرة     العمل الدولية ل  أن
وأمناا التفك  املرتبوة هباو با ضافة ل  احلصول على التمويلو ل  تأث  فعال للغايـة. وامثـال   

با شـاء ويـاةف جديـدة     “لمربيتيب”شةرا على التدريةو قام بر امج  92لللبو فبعد متي 
ــض احلــا ت     ــد ها يف بع ــام      وصــل ع ــا و ق ــا لألو كت ــة. ووفق ــ  العامل ــة أضــعاا قوت ل  أربع

املستفيدون من برامج الروابط الت ارية بزيـا ة العمالـة و وران املـويفني والعقـو  والعمـ ء يف      
ــا. وارتفــا معــدل العمالــة يف املتوســط بنســبة     ــا املتحــدة وقامبي يف املاةــة يف  92 ةوريــة تها ي

 يا.يف املاةة يف قامب ٣8تها ياو و 
ويف جمــال ا جــراءات املســتقبلية املتعلقــة بالسياســات يف هــلا اجملــالو مــن املةــم  ــا     - 2٣

بيا ات شـاملة وقابلـة للمقار ـة مـن أجـل رصـد التقـدم اسـرقو وذلـب بالتعـاون مـا السـلوات             
 الودنية وا قليمية واسلية الخ تتولا بدور أساسي يف جمتمعايا اسلية.

 
 ل التكنولوجيا وا بتكار  تيس  تبا  -  ال 

تكن أن تتصدى التكنولوجيـا وا بتكـار للكـث  مـن التحـديات ا مناةيـة؛ ومـا ذلـبو          - 22
ــر األمــني العــام عــن تنفيــل جــدول أعمــال القــرن      (و فقــد A/68/321) 29وامــا ذاــر يف تقري

 جنمت عنةما أيتا مشاال جديدة. فقد تتسبة  يا التكنولوجيـاتو بـدرجات متفاوتـةو يف   
ــالرغم مــن      ــة. وب ــد النفايــات الســامة وتلويــب البيف اســتنفا  املــوار  واســتادام األراضــي وتولي
اجلةو  الودنيـة والدوليـةو مل تن ـز التكنولوجيـا وا بتكـار األهـداا اسـد ة املتعلقـة بالكفـاءة          
ر البيفية و قي  النمو لصاحل الفقراء. وتكن أن يساعد تصـميم وتنفيـل سياسـات ابتكاريـة أاثـ     

مشــو  وم ءمــة للبيفــة علــى  قيــ  تنميــة أاثــر ل صــافا واســتدامةو فــي   بــللب الفقــراء إــار    
 التكنولوجيا وا بتكار.  

و تان املشاريا الخ عر  ا ضو ع هبا يف جما ت مثـل السـكن ا جتمـاعي وتـوف       - 22
احل الفقـراء والتمويـل   امليا  النقية للم تمعـات الريفيـة ول ارة النفايـات وا.ـدمات الصـحية لصـ      

البــالغ الصــغر يف املنــاد  ذات الــد ل املــنافض واحلفــا  علــى التنــوع البيولــوجي مســتثمرين  
مةتمني بتوليد عاةدات اجتماعية أو بيفية تت اوق قيمتةا العواةد املالية. ومن املةـم ا شـارة ل    

لـي  فقـط يف   وجو  شراات ذات دابا ابتكار  على  وا   يا الصـناعات والقواعـاتو و  
مــا يــرتبط منــةا عــا ة باســتحدا  املن ــزات املبتكــرة أو التكنولوجيــا املتقدمــة. ووفقــا لتقريــر   



A/69/320 
 

 

14-58899 23/32 

 

الصا ر عن األو كتا و تقتتـي التنميـة ا قتصـا ية املسـتدامة      2092لعام  (96)ا ستثمار العاملي
ــا وا رتقــاء بال    ــا ل التكنولوجي صــناعةو مــا لعــا  روابــط وآثــار م ةمــة ل قتصــا  اسلــيو وتب

الترايز على لعا  مناذن بديلـة لألعمـال الت اريـةو وتعزيـز ا بتكـار الشـامل وس سـل القيمـة         
 الخ تراعي مصاحل الفقراء.

ويف س ســل القيمــة العامليــةو قــد تملةيــ  الشــراات عــرب الودنيــة فرصــا جديــدة تراعــي   - 27
مي ا.ـدمات والبـاةعني اسلـيني    مصاحل الفقراء للمور ين اسليني وصغار املزارعني وصـغار مقـد  

اللين يزو ون هل  الشراات باحتياجايـا. ويبلـغ األثـر ا عـايب لتوـوير س سـل القيمـة علـى         
مو يراعي مصاحل الفقراء ذروت  فيما بـني املـزارعني أصـحا  احليـاقات الصـغ ة. ويف املنـاد        

القيمــة وجعلــةا أاثــر مشــو  الريفيــةو قــد تترتــة علــى األ شــوة ااا فــة ل  ا رتقــاء بس ســل  
. ويـز ا  اسـتادام ااواتـف اسمولـة فيمـا      (98)لل ميا قيا ة ا  تاجية والد ل واألمـن الغـلاةي  

بني املشتغلني باألعمال احلرة يف املناد  الريفيةو مما يؤ   ل  تيسـ  احلصـول علـى املعلومـات     
لتعاو يـات الصـغ ة واملتوسـوة    ولمكا ية الوصول ل  األسوا . وتعمل العديـد مـن املشـاريا وا   

 احل م يف جمال الواقة املت د ةو الخ ترتبط  دى توور ا قتصا  األ تر.
ومن أجل تش يا النمـو املسـتدام لألعمـال الت اريـةو تكـن للبلـدان ل شـاء حاضـنات          - 26

 لألعمال الت ارية  اصة باملؤسسات ا جتماعية. فعلى سبيل املثال:  
)املعامـل احليـة  عـا ة البنـاء( يف جنـو  أفريقيـا        “RLabs”تكـارات  تقوم حاضنة ا ب • 

بتوــوير أفكــار يف جمــال األعمــال الت اريــة ا جتماعيــة هبــدا لفــا ة اجملتمعــات اسليــة  
 ولعا ة هيكلتةا ومتكينةا من   ل ا بتكار.  

ــة ا ســيوية يف الفلــبني بتــوف   ــدمات      •  تقــوم حاضــنة مؤسســات األعمــال ا جتماعي
املة وأحـــد  التكنولوجيـــات ملؤسســـات األعمـــال ا جتماعيـــة يف قاعـــدة ااـــرم   شـــ

 ا قتصا  .  
عما بر امج التع يل بتنفيل املشاريا املنبث  عن املعةد العـاملي للمنـافا ا جتماعيـة يف     • 

جامعــة ســا تا اــ راو االيفور يــاو بــني جمموعــة خمتــارة مــن مباشــر  األعمــال احلــرة   
مــن املــوجةني التنفيــليني بــوا   الســليكون لتمكينــةم مــن بلــوغ   ا جتماعيــة واثــنني 

 النوا  املولو  و قي  ا ستدامة واألثر.  
__________ 

 .A.12.II.C.1منشورات األمم املتحدةو رقم املبيا  (96) 
 Field Report No. 18: Smallholders and Inclusive Growth in Agricultural Value Chains, Unitedا يـر   (98) 

States Agency for International Development and FIELD-Support, 2014. 
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يعمــل صــندو  يــو   حلاضــنات األعمــال الت اريــة ا جتماعيــة يف عــد  مــن البلــدان  • 
النامية من أجـل متكـني مؤسسـات األعمـال الت اريـة ا جتماعيـة ومباشـر  األعمـال         

ة على الصـعيد اسلـي مـن مسـاعدة جمتمعـايم اسليـة مـن  ـ ل تـوف           احلرة ا جتماعي
 ا.دمات األساسية.

وللنةوض بالتنمية املستدامةو مت أيتا ل شـاء جممعـات التكنولوجيـا ا.تـراء وواحـات       - 28
. وتكـن أن تمل م ـا القواعـات علـى     “املـدن ا.تـراء  ”التكنولوجياو ملا ة استحدا  حراـة  

اات اسلية ومباشرو األعمال احلـرة اسليـون الـلين يتـعون مـد  ت مـن       أساو املنتج )الشر
قبيل التنقـل املراعـي للبيفـةو واملـوار  املت ـد ةو والكفـاءة يف اسـتادام الواقـة( أو علـى أسـاو           
عملية ا  تان )الشراات ومباشرو األعمال اللين ينت ون بوريقة مستدامة بيفيـا واجتماعيـا(.   

ملبـا رات أاثـر فعاليـةو فـان إـة حاجـة ل  وضـا تشـريعات للملكيـة          ولكن لكي تصـبح هـل  ا  
الفكرية وا.دمات احلكومية ذات الصلةو بوريقة ت ةم املشـاريا الصـغ ة واملتوسـوة احل ـم.     
ويشكل الوفاء  عاي  اجلو ة الدولية  ديا يواج  العديد مـن املـور ين اسلـيني. وترعـى العديـد      

قاء بس سل القيمـة  سـاعدة مـن اجلةـات املامـة وواـا ت األمـم        من احلكومات برامج ا رت
املتحــدة لتقــدأ مســاعدات تقنيــة منافتــة التكلفــة هبــدا اعتمــا  ممارســات اجلــو ة وتيســ      
الروابط ما املشترين الدوليني. وتكن لفرا ى الشرااتو  ا يف ذلب الشراات عـرب الودنيـةو   

من املسؤولية ا جتماعيـة للشـرااتو حيـب تعتـرا      أن تؤ    ورا هاما يف هلا اجملال ا زء
ــة        ــا و شــرها بوصــفةا مســؤولية اجتماعي ــل التكنولوجي ــايي  بنق ــد املق ــة لتوحي ــة الدولي  املنيم

(ISO 26000.) 
 

  سني سبل احلصول على التمويل -هاء  
ل  تتـيي  سـبل احلصـول علـى      2008 عام أ ت األقمة ا قتصا ية واملالية العاملية يف - 21

ا ةتمان وتقييد لمكا ية حصول مباشر  األعمال احلرة واملشاريا الصـغ ة واملتوسـوة احل ـم    
على التمويل يف  يا أماء العامل. ويف أعقا  األقمة مباشـرةو ر ت احلكومـات باختـاذ تـداب      
دارةــةو مــن قبيــل توســيا  وــا  التــما ات ا ةتما يــة البعيــدة األثــر لتقــدأ قــروض للمشــاريا  

ة واملتوسوة احل م. وقد  ول ترايز صا عي السياسة منـل ذلـب احلـني مـو  فـا النمـو       الصغ 
ــون         ــلين   يتلق ــة مــن مباشــر  األعمــال احلــرة ال ــروض ل  شــراةح معين ــدأ ق مــن  ــ ل تق

. بيد أن مباشر  األعمـال احلـرة ذاـروا أن لمكا يـة     (20)والشبا  (91) دمات اافيةو االنساء

__________ 

يف  Liya Isuruالــل  أ شــ  حــديثا يف اانــد ومشــاريا    Bharatiya Mahila Bankثــالو مصــرا علــى ســبيل امل (91) 
 سر    كا.
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. واسـتنا ا ل  مؤسسـة التمويـل    (29)العقبة الرةيسية الخ تواجةةم احلصول على التمويل يشكل
الدوليــةو يبلــغ جممــوع ا حتياجــات املاليــة الــخ مل يــتم الوفــاء هبــا ملباشــر  األعمــال احلــرة يف    

. وبا ضـافة ل  ذلـبو   يـزال العديـد     (22)البلدان الناميـة مبلغـا  قـدر  تريليـوين  و ر أمريكـي     
ــال احلــ    ــن مباشــر  األعم ــرون أيتــا ل   م ــى ا.ــدمات     رة الصــغرى يفتق ــرم احلصــول عل ف

 الراية. املالية
ــا  - 20 ــن الســو        وعــا ة م ــوار  املســتمدة م ــن امل ــة م ــة بتوليف ــول املؤسســات ا جتماعي مت

واملوار  غ  املستمدة من السو  )مثل ا عا ـات احلكوميـة والتربعـات ا.اصـة( واملـوار  غـ        
. ل  أن هنــاك حاجــة ل  اســتثمارات اســتباقية لــدعم األعمــال النقديــة )مثــل العمــل التوــوعي(

و الــل  قــد يكــون لــ  تــأث  اجتمــاعي قــو  ويتــمن يف “ا ســتثمار ااــا ا”الت اريــةو مثــل 
 الوقت  فس  عواةد مالية من ا ستثمار.

واســـت ابة لـــللبو تتـــيح قنـــوات جديـــدة مـــن ا.ـــدمات املاليـــة للمشـــاريا الصـــغ ة  - 29
م الفرصة جلما أمـوال  بـالغ صـغ ة مباشـرة مـن فـرا ى املسـتثمرين الصـغارو         واملتوسوة احل 

 ذلب من   ل: يف  ا
 التمويل التتام  • 
 األعمال ا. ية ا ستثمارية • 
 ا ستثمار الفر   • 
 صكوك األسةم وشب  األسةم • 
 ا جتماعية أسوا  رأو املال األ  قية أو • 
 لتأمني البالغ الصغرا ةتمان البالغ الصغر وا • 
 األموال املتحراة • 
 ا ستعا ة باجلمةور يف التمويل • 

__________ 

 (20) Paul Vecchiatto, “Industrial Development Corporation agency to boost South African youth 

entrepreneurship funding”, Business Day (South Africa)  209٣أيار/مايو  6و. 

 .World Banks Enterprise Surveysا ير  (29) 

 و آ /”Access to credit among micro, small, and medium enterprises“املؤسســـة املاليـــة الدوليـــةو  (22) 
 .209٣ أغسو 
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و تـــان احلكومـــات ل  وضـــا أ يمـــة اـــل  املشـــاريا اجلديـــدة. فقـــد بـــدأت عـــدة     - 22
حكومات يف أفريقيا مث   بتنييم  دمات  قل األموال عرب احلـدو  للـتمكني مـن تكامـل تلـب      

ا تشـــريعات ل ســـتعا ة بـــاجلمةور ان عديــدة يف وضـــ ا.ــدمات وتعميـــ  أثرهـــا. وتنيـــر بلـــد 
 التمويل. يف
وتكن أن تؤ   التما ات واملنح أيتا ل  اجتلا  ا سـتثمار ل  التنميـة املسـتدامة.     - 2٣

وبرقت أموال مواجةة التحديات اآليات متويـل فعالـة ومتنوعـة لتحفيـز ا بتكـار الـل   ـدم        
و يشــارك صــندو  فـرم العمــل يف جنــو  أفريقيــا يف  الفقـراء وا ســتثمار. فعلــى سـبيل املثــال  

متويــل مشــاريا ينفــلها القوــاع العــام والقوــاع ا.ــام ومنيمــات اجملتمــا املــدين الــخ تســةم    
لسةاما اب ا يف لعا  فرم عمـل. امـا وضـعت املصـارا احلكوميـة  وـط ضـمان لـتمكني         

قـروض. وتعـد مبـا رة     ضمان مـن احلصـول علـى    العم ء اللين   يوجد لديةم تاريخ ما  أو
و وهي مبا رة أدلقةا مصـرا هـار  مكسـيكيو مثـا  جيـدا      “Agrofinanzas”متويل الزراعة 
 على ذلب.

ويســتويا العديــد مــن مباشــر  األعمــال احلــرة يف البلــدان الناميــة ا ســتفا ة مــن بنــاء   - 22
بتكاريـة الـخ تسـتادم    القدرات املستةدفة يف جمال ا ملـام بـاألمور املاليـة ومـن آليـات األ اء ا      

تكنولوجيات مصرفية حديثة. وينبغي لي ء اهتمام  ام ملساعدة الشـراات املبتكـرة املرتفعـة    
النمو يف جما ت التكنولوجيا ا.تراء وا ستدامةو الـخ يـتعني عليةـا غالبـا أن هتـل  أشـكا         

اليو يـدو املسـاعدة يف    ذلب األسةم ورؤوو أمـوال اجملاقفـة. وتقـدم    يف متميزة من التمويلو  ا
. وتعمـل مؤسسـة   (2٣)ا تيار  وط متويليةو تشمل املنح وصـنا ي  التـمان والصـنا ي  الـداةرة    

األدفال والشبا  الدولية للتمويل على افالـة لشـراك الشـبا  ماليـا وتزويـدهم بالقـدرة علـى        
 با .ذلب من   ل الوصول ل  حسابات مصرفية م ةمة لألدفال والش يف التوف و  ا

 يلي مبا رات بارقة أ رى: ويف ما - 22
ــةا       •  ــخ أدلقت ــل املشــاريا الصــغ ة واملتوســوة احل ــم ال تقــدم املســابقة التنافســية لتموي

جمموعة العشرين أ لـة سياسـات عامـة حـول املقترحـات املبتكـرة وأفتـل املمارسـات         
يف البلـدان   لتيس  لمكا ية احلصول علـى متويـل للمشـاريا الصـغ ة واملتوسـوة احل ـم      

الناميــة الــخ أدلقةــا بر ــامج الشــمول املــا  لــتعلم األقــران يف جمموعــة العشــرين. وقــد  
 مليون  و ر لدعم الفاةزين يف املسابقة. 200 صصت جمموعة العشرين أاثر من 

__________ 

ــامج مصــاف  التعاقــد مــن البــادن والشــراااتو والنمــوذن      (2٣)  ــة املشــاريا وتــرويج ا ســتثمارو وبر  بر ــامج تنمي
 سويب لتحليل اجلدوى وا ب غ.احلا
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وتعــام منيمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان ا قتصــا   مســألة الف ــوة الــخ   تتعلــ     • 
مشــاريا الصــغ ة واملتوســوة احل ــم فحســةو بــل أيتــا الف ــوة يف  بتقــدأ قــروض لل

املعلومــات بشــأن أ شــوة ا قــراض الــخ يقــوم هبــا الوســواء املــاليون لصــاحل املشــاريا     
السياســات ســد هــاتني الف ــوتني   الصــغ ة واملتوســوة احل ــم. وعــة علــى صــا عي  

 اا وا يرغبون يف رصد أثر السياسات الخ يتعوهنا. لذا
ال ا ةتما ـــات البالغــة الصـــغرو تتـــيح مؤسســة ايفـــا للتمويــل البـــالغ الصـــغر    ويف جمــ  • 

(Kiva Microfunds        لألشــاام لمكا يــة لقــراض األمــوال عــن دريــ  ا  تر ــت ل )
الـلين يعـا ون مـن  قـو ا.ـدمات       مباشر  األعمال احلرة ذو  الد ل املـنافض أو 

سسة ايفـا مبلغـا  قـدر     و قدمت مؤ2002 عام بلدا. ومنل 60والو   يف أاثر من 
 مليون مستفيد. 9.2مليون  و ر ل  أاثر من  700

ويف جمال تقدير اجلدارة ا ةتما يـةو يسـتادم خمتـرب هارفـار  لتمويـل مباشـرة األعمـال         • 
( ا تبــــار قياســــات  فســــية لتقــــدير    Harvard Entrepreneurial Finance Labاحلــــرة )

ولمكا ــايم املســتقبلية مــن  ون موالبتــةم  احتمــال املاــادر ملباشــر  األعمــال احلــرة  
ضـما ات. وبـدأ هنـج هـل  املبـا رة       تاريخ اةتماين أو بتقدأ  وط أعمال مستةدفة أو

 ينتقل ل  املصارا يف عدة بلدان  امية.
(و World Business Angels Associationوتتم رابوة م ةكة األعمال الت ارية العامليـة )  • 

مـن شـبكة ورابوـة لألعمـال الت اريـة علـى        92بحو أاثـر مـن   وهي منيمة   تبغي الر
الصــعيد الــود . وتنشــر الرابوــة الــوعي العــاملي بشــأن أ يــة اســتثمار م ةكــة األعمــال  
ــا ل أفتــل املمارســات يف هــلا النــوع مــن      الت اريــة ودراةــ  ممارســت و و فــز علــى تب

 ا ستثمار وتعزق تووير ا ستثمار عرب احلدو .
 Finance Alliance for Sustainableة التحـالف املـا  مـن أجـل التنميـة املسـتدامة )      وتتم رابو • 

Trade     ــة ــة التنمي ( يف عتــويتةا مؤسســات ماليــة ومنــت نيو وتتلقــى الرابوــة  عمــا مــن واال
الدولية التابعة للو يات املتحدة وهي مكرسـة لن تـان املسـتدام والت ـارة يف املنت ـات. وقـد       

ملباشـر  األعمـال احلـرة يف البلـدان      “وعة أ وات لنملام بـاألمور املاليـة  جمم”وضعت الرابوة 
 النامية.

( آليـة لـدعم   Seed Capital Assistance Facilityويعد مرف  املساعدة الرأااليـة األوليـة )   • 
ا ستثمارات يف الواقة النييفة يف أفريقيا وآسيا. وتنفل هل  ا لية مـن  ـ ل بر ـامج    

 للبيفة ومصرا التنمية ا سيو  ومصرا التنمية األفريقي. األمم املتحدة
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ووضا مراز الت ـارة الدوليـة  ورة  راسـية علـى شـبكة ا  تر ـت ملباشـر  األعمـال          • 
احلــرة حــول ســبل لعــدا   وــط األعمــال املســتةدفة املقبولــة لــدى املصــارا ومتويــل   

 الت ارة ول ارة املاادر.
 

 كاتقيا ة التوعية ولقامة الشب -واو  
لن رفــا مســتوى الــوعي بــالفرم املتاحــة ملباشــرة األعمــال احلــرة والقيمــة الــخ هلبــةا   - 27

مباشرة األعمـال احلـرة ل  اجملتمـا يرتبوـان ارتبادـا وثيقـا بـالتثقيف يف جمـال مباشـرة األعمـال           
احلرةو ويرتبوان يف الوقت  فس   واجةة الوصمة اسيوة بالفشـل ولقالتـةا. وتكـن أن تشـكل     
املفــاهيم ا جتماعيــة والثقافيــة الســلبية عــن مباشــرة األعمــال احلــرة عقبــات اــب ة أمــام ل شــاء  

 املشاريا وتقوض فواةد مباشرة األعمال احلرة.
ويف العديد من البلدانو قـد يـؤ   التـرويج لـروا مباشـرة األعمـال احلـرة ولكفـاءات          - 26

يف لد   العنان ملواهـة مباشـرة األعمـال     مباشرة هل  األعمال والقدوة فيةا  ورا  استراتي يا 
عمــل احلــر ضــرور  لألشــاام الــلين احلــرة. ويف حــا ت عديــدةو يعتــرب التحيــز الثقــايف أن ال

يتمكنــون مــن احلصــول علــى وييفــة فحســة. ولن احلمــ ت الراميــة ل  تشــ يا مباشــرة      
ين تكـن أن يكو ـوا قـدوة    الـل  -األعمال احلرة الخ تملعلي شأن مباشر  األعمال احلرة اسلـيني  

فعالة جـدا. وتكـن أن يكـون تقـدأ اجلـواةز وتنيـيم املعـارض ومسـابقات األعمـال           -لغ هم 
ــدة اــللب. ففــي       ــات التــعيفة واملةــاجرينو مفي ــات مســتةدفةو االشــبا  والنســاء والفف لفف

 2001 عــام ا مــارات العربيــة املتحــدة مــث  و يقــوم جملــ  أبــو يــيب للتوــوير ا قتصــا   منــل 
بتحفيز الوـ   وتثقـيفةم علـى أن يصـبحوا مباشـر  أعمـال حـرة  ـاجحني مـن  ـ ل  لـة            
توعية سنوية ملباشرة األعمال احلرةو تتتمن لقامة حلقات عمل ومنتـديات ومسـابقات لتقـدأ    

ــلبت أاثـــر مـــن    األفكـــار املتعلقـــة باألعمـــال الت اريـــة. وتـــنيم هـــل  املبـــ       ا رةو الـــخ اجتـ
 .(22)و بالتعاون ما جامعات ومؤسسات تعليمية209٣ عام مشارك يف 2 000
 يلي: وتشمل مبا رات أ رى ما - 28
(و وهـي شـبكة   Startup Weekendمبا رة عولة هناية األسبوع لبدء األعمـال الت اريـة )   • 

 عاملية هما مباشر  األعمال احلرة بأشاام متولعني ل  مباشرة األعمال احلرة.

__________ 

 .http://www.akoun.ae/ar/Home.aspxا ير  (22) 
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 Skoll Awards for Socialل احلـــرة ا جتماعيـــة )جـــواةز ســـكول ملباشـــرة األعمـــا • 

Entrepreneurship و تقدمةا مؤسسة سكول سنويا جملموعة من مباشر  األعمال احلرة)
 ا جتماعيني ممن لديةم تأث  واضح على حل بعض أاثر مشاال العامل لحلاحا .

 Schwab Foundation for Socialمؤسسة شـوا  ملباشـرة األعمـال احلـرة ا جتماعيـة )      • 

Entrepreneurship       و الخ  د  جمموعة خمتـارة مـن مباشـر  األعمـال احلـرة وتشـراةا)
ــا        ــاون م ــاملي وا قليمــي والصــناعي بالتع ــى الصــعيد الع يف وضــا جــداول أعمــال عل

 جةات معنية أ رى يف املنتدى ا قتصا   العاملي.
البيفــة والتنميــة(و ) عــم مباشــر  األعمــال احلــرة مــن أجــل   (SEED) “ســيد”جــواةز  • 

تسلط التوء على املؤسسات الت ارية اسليـة اجلديـدة الـخ هـد سـب    قـة للتغلـة        
 على التحديات الخ تواج  جمتمعايا اسلية.

ــة شــ  - 21 ــا منيمــات تعــ    ولن لقام ــة األجــل م ــدرية    رااات دويل ــة والت بالشــؤون املالي
فــرا ى مباشــر  األعمــال احلــرة. ويعــد تعمـل مــا منيمــات هاريــة يــؤ   ل  قيــا ة قــدرة   أو

التعامــل مــا اايفــات احلكوميــة والتقيــد باأل يمــة واحلصــول علــى عقــو  حكوميــة مــن األمــور  
الصعبة بالنسـبة ملباشـر  األعمـال احلـرة. وتكـن تيسـ  هـل  األ شـوة مـن  ـ ل التحالفـات            

و وقـد يـؤ   التمويـل    تكون ضـعيفة  والرابوات و اعات الدعوة. ل  أن هل  الففات غالبا  ما
 وبناء القدرات ل   سني فعاليتةا.

  
 ا ستنتاجات والتوصيات - رابعا 

يتولــة العــامل ا  ــل يف الــتغ  بســرعة اليــوم معاجلــة التحــديات املتمثلــة يف األمــن    - 70
الغــــلاةيو والتوســــا احلتــــر و والــــتغ ات الدتغرافيــــة والبيفيــــةو والتقــــدم العلمــــي        

وع الثقـايفو واحلوامـةو وا سـتدامة علـى مـو متكامـل. ولكـي تكـون         والتكنولوجيو والتن
مباشرة األعمال احلرة جـزءا مـن احللـول اـل  التحـدياتو ينبغـي أّ  ينيـر لليةـا باعتبارهـا          
ا تيارا  فر يا  بل باعتبارها  و   جمتمعيا  مـن أجـل بنـاء جيـل جديـد مـن مباشـر  األعمـال         

 ية املستدامة.احلرة اللين تتلكون رؤية للتنم
ويربق هلا التقرير اجلةو  الخ بللت مؤ را  هبدا وضـا سياسـات تتعلـ   باشـرة      - 79

األعمال احلرة باستادام هنج شامل ينول  من القاعدةو ا و قا مـن مـد  ت مـن املنـاد      
ذلـب بنـاء املؤسسـات وضـمان      يف  ون الودنية واملـدن و يـا أمنـاا اجملتمعـات اسليـةو  ـا      

 ة داةفة واسعة من اجلةات صاحبة املصلحة يف رسم السياسات.مشارا
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وقام عد  من البلدان بتحسني البيفة التنييمية لـديةاو وتبسـيط العمليـات ا  اريـة      - 72
عــن دريــ  توضــيح ا جــراءات واعتمــا  أ يمــة للكترو يــة وتقــدأ الــدعم لتعزيــز لضــفاء    

وأ ت مواءمة تكييف األ يمـة القاةمـة    الوابا الراي واحلماية ا جتماعية وحوافز أ رى.
ووضا قواعـد واضـحة بشـأن املشـاريا والتعاو يـات وشـبكات الشـراات ا جتماعيـة ل          
تيس  متويلةا وتوسعةا. وأقرت بلدان عديدة باحلاجة ل  تعزيز مباشرة األعمال احلـرة مـن   

ةيـة حـا التقاعـدو      ل التثقيف يف جمال مباشرة تلـب األعمـالو بـدءا  مـن املدرسـة ا بتدا     
 استنا ا ل  لعا  فرم واضحة على  يا مستويات التعليم.

وعلى الرغم من ا تشار التقدم اسرق يف جمال تكنولوجيا املعلومات عامليـا و   تـزال    - 7٣
هناك حاجة يف البلدان النامية ل  التع يل يف تنفيل اايااـل األساسـية املتعلقـة با تصـا ت     

ــة. ويســا  ــات وا تصــا ت      والواق ــات املعلوم ــات تكنولوجي ــدان لمكا  ــن البل ــد م ر العدي
لتحسني ل تاجية األعمال الت ارية القاةمة ولتاحة بيفة مؤاتية للمشاريا الناشفة. وبا ضـافة  
ل  ذلــبو يشــ ا عــد  اــب  مــن الــربامج علــى  قــل التكنولوجيــا عــن دريــ  الشــراات     

ــات   ــوجي واجملموعـ ــا ل التكنولـ ــة والتبـ ــدعم   الدوليـ ــةو وذلـــب لـ ــدا  اسليـ ــل ا مـ وس سـ
الشراات اسلية وتوليد املعارا وا بتكار والتكيف ما التكنولوجيا علـى الصـعيد اسلـي.    
وتسعى الربامج أيتا  ل  بناء جسور بني املؤسسات والقواع ا.ـام. واا ـت التـما ات    

دء املشـاريا واملشـاريا   واملصارا ا مناةية هي األ وات املفتلة ملعاجلـة العقبـات لتمويـل بـ    
الصـغ ة واملتوسـوة احل ـم. وأ  لـت مبـا راتث حديثـُة العةـد قنـواتأ جديـدة أ ـرى مــن           
ا.ــدمات املاليــة  تاحــة الفرصــة للمشــاريا الت اريــة الصــغ ة جلمــا أمــوال  بــالغ صــغ ة  

 مباشرة من فرا ى صغار املستثمرين.
تكـن   التاليـة تسـلط التـوء علـى مـا     وبناء على املمارسات اجليدةو فان التوصيات  - 72

القيام ب  على الصعيد العـاملي بـدعم مـن األمـم املتحـدة لتشـ يا األ شـوة املتعلقـة  باشـرة          
 األعمال احلرةو متشيا ما مبا   التنمية املستدامة والشمولية.

وينبغــي عقــد منتــدى عــاملي معــ   باشــرة األعمــال احلــرة مــن أجــل التنميــة لــدعم    - 72
سياسة العامة الودنية وا قليميـة القاةمـة بغيـة  سـني  ربايـا و قلـةاو وتشـ يا        شبكات ال

ميثـا   ”اعتما  مؤشرات أثر موحدة. وقد تشمل  تاةج عقد منتدى من هلا القبيل اعتمـا   
و تكن أن يـوفر مبـا   توجيةيـة حـول ايفيـة  مـج       “للتغي  يف جمال مباشرة األعمال احلرة

ــل.    مباشــرة األعمــال احلــرة يف   ــة للتنفي ــداب  ال قم ــراا الت ــة املســتدامةو واقت ــة التنمي عملي
وتكــن للشــرااء العــامليني وا قليمــيني املشــاراة يف تنيــيم اجتماعــات  تــ ية ويف تنيــيم 
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املنتدى  فس . وتكن تش يا الشرااء على تقدأ الدعم لتمكني املؤسسـات الناشـفة ذات   
 ى.املوار  اسدو ة من املشاراة يف املنتد

تعزيز مرااز امتياق ودنية يف جمـال مباشـرة األعمـال احلـرة. ومـن       وينبغي ل شاء أو - 77
 ــ ل تقيــيم الت ــار  احلاليــة الناجحــةو تســتويا األمــم املتحــدة أن تــوفر التوجيــ  حــول    
ايفية ل شاء مرااز من هـلا القبيـلو والتشـ يا علـى لقامـة الشـبكات وتبـا ل املمارسـات         

ذلــب بشــأن القتــايا ذات الصــلة باضــفاء الوــابا الــدو  علــى    يف  ــابينــةاو  اجليــدة فيمــا
 املشاريا الصغ ة واملتوسوة احل م.

ــة يف جمــال مباشــرة األعمــال احلــرة       - 76 ــة وعاملي ــة ولقليمي ــة شــبكات ودني وينبغــي لقام
وملعلمــي مباشــرة تلــب األعمــال. ويعــد لشــراك املــدربني واجملتمعــات اسليــة واملنيمــات          

يف الشبكات على الصعيد  ون الود  وعلى الصـعيدين الـود  والـدو  أمـرا      ا جتماعية
بني املدارو والكليـات واجلامعـات الـخ تـدر و      بالغ األ ية لتبا ل ا.ربات واملعارا فيما

مباشرة األعمال احلرة واجملتمعات اسلية. وتسـتويا األمـم املتحـدةو لذا دلـة منـةا ذلـبو       
ن ما اجلةات املعنية صاحبة املصـلحة لوضـا مـوار  علـى ا  تر ـت      أن تقدم  ربايا وتتعاو

 ومناهج  راسية ذات صلة باملشاريا الناشفة واملشاريا الصغ ة واملتوسوة احل م.
وينبغي توسيا  وا  تعميم ا.دمات املالية. وينبغي تعزيز اجلةو  املكرسة ملواصـلة   - 78

املاليـة .دمـة األعمـال الت اريـة الصـغ ة      توسيا  وا  قدرة وافاءة واستعدا  املؤسسـات  
ــةا تشــ يا جمموعــة       ــةو بســبل من ــات واملؤسســات ا جتماعي ــةو فتــ  عــن التعاو ي والنامي
 متنوعة من  وط التمويل البديلة من قبيل ا   ار اجملتمعي واستادام عم ت تكميلية.

افالـة تعمـيم    وينبغي تعزيز فرم مباشرة األعمـال احلـرة للشـبا . وبا ضـافة ل      - 71
ا.دمات املالية وتعزيز الشبكات من أجل الشبا  وفيما بينةمو فان تقدأ الـدعم لرب ـامج   

لتوديــد هــل   “ســنة  اصــة  باشــر  األعمــال احلــرة الشــبا   ”لعــ ن  لرشــا   عــاملي أو
املبا رات يف أوساا الشبا  تكن أن تكون اما قيمة اب ة. وتكن أن يملتـو ن هـلا اجلةـد    

بغية احلصول على حلول مبتكرة من فر  الشـبا  يف  يـا    “تعاوين عاملي للتصميم بتحد”
 أماء العامل.

وينبغــي متكــني النســاء املشــتغ ت باألعمــال احلــرة. وينبغــي تعزيــز اجلةــو  الراميــة   - 60
ملواصلة تعزيـز املسـاواة بـني املـرأة والرجـل يف  يـا اجملـا ت ذات الصـلة مـن أجـل تعزيـز            

ــا  مباشــرة األ ــال احلــرةو   ــيم       يف عم ــةو وتعم ــال الت اري ــ  باألعم ــة تتعل ــب وضــا أ يم ذل
ا.ــــدمات املاليــــةو والوصــــول ل  األســــوا و واحلصــــول علــــى تكنولوجيــــا املعلومــــات   
وا تصا تو وساةر أ واع التكنولوجيا. وتكن الترويج   شاء شبكة من سف ات النوايـا  
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ــة  فــ     ــال احلــرة بغي ــن    احلســنة للمشــتغ ت باألعم ــرأة م ــتمكني امل ــة ب ــات املتعلق ا التوجية
 استغ ل اامل لمكا ايا املتعلقة  باشرة األعمال احلرة.

وينبغــي تــب  التنــوع. ويتولــة ل ران الففــات ا جتماعيــة اسرومــة ااألقليــات         - 69
واملةاجرين واألشاام ذو  ا عاقة لي ء مزيد من ا هتمام. وقـد يملتـفي التشـ يا علـى     

شبكات مباشرة األعمال احلرةو و ـا املنيمـات اجملتمعيـة وا جتماعيـة لـدعم       ل ماجةم يف
هل  اجلةو و قيمة اب ةو وذلب با ستفا ة من املوار  البشرية غ  املستغلة يف القواعـات  

 ا  تاجية. وتكن لألمم املتحدة أن تقدم توجيةات يف هلا اجملال.
 


