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 الدورة احلادية والسبعون
 من جدول األعمال املؤقت* 19البند 

    التنمية املستدامة
 مباشرة األعمال احلرة من أجل التنمية  

 
 تقرير األمني العام  

  

 موجز 
بشأن مباشرة األعمـال احلـرة مـن أجـل التنميـة        69/210مبوجب قرار اجلمعية العامة  

  أقرت اجلمعية باملسـاةة املممـة ملباشـرة األعمـال     2014كانون األول/ديسمرب  19الصادر يف 
احلرة يف حتقيق التنمية املستدامة بتوفري فرص عمل وحفـ  النمـو واتبترـار يف ا ـال اتقتصـاد       

إىل  وحتسني األوضاع اتجتماعية والتصد  للتحديات البيئية. وُطلب إىل األمني العـام أن يقـد م  
 اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والسبعني تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار.

ــد و  ــاد         ق ــة  األونرت ــم املتحــدة للت)ــارة والتنمي ــؤتر األم ــر م ــذا التقري ــداد ه ــام بدع ق
 بالتعاون مع إدارة الشؤون اتقتصادية واتجتماعية تستعراض التقـدم احملـرز يف تع يـ  مباشـرة    

العـامني املاضـيني. ودـدد التقريـر أفملـل املمارسـات والتـدابري الـ           ىاألعمال احلـرة علـم مـد   
اُتخذت دعما ملباشرة األعمال احلرة علم كل من الصعيد الوطين واإلقليمـ  والـدو   وين ـر    

 للتنميــة املســتدامة. 2030الــذ  تؤديــا مباشـرة األعمــال احلــرة يف إطــار   ـة عــام   يف الـدور  
اول احلاجة إىل بيانات شاملة وقابلة للمقارنة لرصد التقدم احملـرز يف تنفيـذ السياسـات    كما يتن

 ويف وضع مؤشرات لتقييم مدى جناح سياسات مباشرة األعمال احلرة.
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ــا   ـــة           ــذ  جلبتـ ــرة األعمـــال الـ ــ  مباشـ ــو ر املختلـــش لتع يـ ــر التصـ ــبني التقريـ ويـ
ويعـرض    وبتدب ر العالقة بني مباشـرة األعمـال احلـرة وأهـدات التنميـة املسـتدامة.       2030 عام

 69/210تنفيـذ القـرار    الثـا  ويتنـاول الفـرع    2030األول املشمد اجلديد خل ـة عـام    الفرع
مــن من ــور السياســة العامــة  ويعــرض أفملــل املمارســات لتنفيــذ سياســات مباشــرة األعمــال    

ــ  احلــرة. ويســتعرض الفــرع   ــيم مســاةة سياســات     4 -الثال احلاجــة إىل رصــد التقــد م وتقي
مباشرة األعمال احلرة يف بلوغ أهدات التنميـة املسـتدامة. وتـرد اتسـتنتاجات والتوصـيات يف      

احلاجــة إىل اتبــاع اــ  شــامل يف تنفــذ سياســات مباشــرة األعمــال احلــرة   ًةَزِرب ــالفــرع الرابــع ُم
ــام بــدور فع ــال مــن جا   ــة القي ــة  مبــا فيمــا احلرومــات    ولرفال ــة احمللي نــب عيــع األطــرات املعني

   .اخلاصوا تمع املد  والق اع 
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 للتنمية املستدامة 2030املشمد اجلديد خل ة عام  -أوت  
للتنميـــة املســـتدامة  2030  ـــة عـــام  70/1إن اعتمـــاد اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا  - 1

للتنمية املسـتدامة ثثـل دعـوة موجمـة إىل احلرومـات وسـارر األطـرات املعنيـة          17وأهدافما الـ 
حــول العــاع للعمــل  مبــا يف ذلــك اتعتــرات مبســاةة مباشــرة األعمــال احلــرة يف حتقيــق تلــك    

مات وشركاؤها  مبا يف ذلك املؤسسات الت)ارية ووكاتت التنميـة  األهدات. وتعرش احلرو
الدولية  علـم إعـادة صـياغة سياسـاهتا وبراومـا و ـدماهتا لتتـواءم مـع هـذ  األهـدات. وُين ـر            

باعتبـار  طرفـا معنيـا رريسـيا وطرفـا فـاعال بـال  األةيـة يف          اخلاصعلم حنو متـ ايد إىل الق اع 
 17املسـتدامة. ودـدر بالـذكر علـم وجـا اخلصـوص أن ا ـدت         تنفيذ وإجناح أهـدات التنميـة  

  ويعـرض علـم األوسـامل املعنيـة     “العاملية للتنميـة املسـتدامة   الشراكة”ينص علم إعادة تنشيط 
بالتنمية فرصة مممة للمشاركة يف هـذا ا ـال مـع األطـرات الفاعلـة مـن غـري الـدول  مبـا فيمـا           

 اخلاص. الق اع
 

 احلرة وأهدات التنمية املستدامة مباشرة األعمال -ألش  
تتعـــاطم أهـــدات التنميـــة املســـتدامة تعاطيـــا صـــردا مـــع مباشـــرة األعمـــال احلـــرة يف   - 2

األهدات املعنية بـالتعليم اجليـد واملنصـش والشـامل لل)ميـع وتع يـ  فـرص الـتعلحلم مـدى احليـاة           
  .8 ا دت     وحتقيق النمو اتقتصاد  املستدام والشامل لل)ميع4لل)ميع  ا دت 

وتقــدم أهــدات التنميــة املســتدامة وجمــة واضــحة ملباشــر  األعمــال احلــرة والق ــاع     - 3
اخلـاص بوجـا عــام لتع يـ  مشـاركتمم يف العمــل علـم حتقيـق تنميــة مسـتدامة شـاملة لل)ميــع.         

 إن مباشرة األعمال احلرة مرتب ة بعدة أهدات وغايات أ رى للتنمية املستدامة. مث
مباشرة األعمال احلرة وأهدات التنمية املسـتدامة يف ا موعـات    ط ال  بنيوترد الرواب - 4

 املواضيعية التالية:
 

 النمو والتنو ع يف ا ال اتقتصاد   وفرص العمل الالرق واملنت   
تسمم مباشرة األعمال احلرة يف النمو والتنو ع يف ا ال اتقتصـاد . وهـ  حتفـ  علـم      - 5

 . 1 اقتصـادية مسـتدامة شـاملة لل)ميـع     -التصنيع فتؤد  إىل تنمية اجتماعية التحو ل ا يرل  و
فمع قيام مباشر  األعمال احلـرة بافتتـاح وتنميـة شـركاهتم  فـدام دـدثون حتـو ت يف اتقتصـاد         

__________ 

عـن التنميــة الصـناعيةن النمـو املســتدام     2013من مـة األمـم املتحـدة للتنميــة الصـناعية  اليونيـدو  تقريــر عـام         1  
ــا:        ــدو  فيينــــ ــ   اليونيــــ ــيري ا يرلــــ ــة والتظــــ ــناعة التحويليــــ ــن دور الصــــ ــة عــــ ــرة عامــــ ــظيل: ن ــــ للتشــــ

www.unido.org/fileadmin/user_media/Research  وStatistics/UNIDO_IDR_2013_English_overview.pdf. 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Research
http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Research
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ودف ون علم حتقيق نوات  أوسع ن اقا تسمم يف إجناز اخل ة العامليـة للتنميـة املسـتدامة. ويـبني     
العمالـة الراملـة   ”ويشـري إىل تع يـ    “. النمو اتقتصاد  املسـتدام ”جة إىل تع ي  احلا 8ا دت 

ــع      ويتملــمن هــذا ا ــدت دعــوة إىل وضــع     “. واملنت)ــة وإتاحــة فــرص العمــل الرــر  لل)مي
فرص العمل وحتقيق العمالة الراملة واملنت)ة وتـوفري العمـل الالرـق جلميـع     سياسات تع ز إداد 

الشــباب واألشــخاص ذوو اإلعاقــة  وترــافؤ األجــر لقــاء العمــل    النســاء والرجــال  مبــن فــيمم 
  .5-8 الظاية  2030حبلول عام “ املترافئ القيمة

  التصـنيع املسـتدام الشـامل لل)ميـع     يإىل إقامة بنية حتتية صامدة وتع  9ويشري ا دت  - 6
ناعة حتقـق زيـادة كـبرية يف حصـة الصـ     ”  اتبترار. علما بـأن سياسـات التصـنيع سـوت     يوتع 

من العمالة والنات  احمللـ  اإلعـا   مبـا يتماشـم مـع ال ـروت الوطنيـة  ومملـاعفة حصـتما يف          
زيـادة فــرص حصـول املشـاريع الصـناعية الصـظرية احل)ــم      ”  و 2-9أقـل البلـدان منـوا  الظايـة     

ــات        ــا فيمــا اترتمان ــة  مب ــم اخلــدمات املالي ــة  عل ــدان النامي وســارر املشــاريع  وت ســيما يف البل
 . وتــرتبط 3-9 الظايــة  “اململــافة واألســوا ســورة الرلفــة  وإدماجمــا يف سالســل القيمــة  مي

ــة       عيــع هــذ  املســارل ارتباطــا مباشــرا مبباشــرة األعمــال احلــرة واحلاجــة إىل سياســات مترامل
 ملباشرة األعمال.

سـنو   ويف إطار هذ  األهدات  هتدت اخل ة العاملية للتنميـة املسـتدامة إىل حتقيـق منـو      - 7
يف املارة يف النات  احملل  اإلعـا  يف أقـل البلـدان منـوا  وحتقيـق مسـتويات        7ت تقل نسبتا عن 

أعلم من اإلنتاجية اتقتصادية من  ـالل التنويـع  واترتقـاء باملسـتوى الترنولـوج . وتشـ) ع       
اتبترـار  احلرومات علم وضع سياسات ارتمانية التوج ا لدعم األنش ة اإلنتاجيـة  واإلبـداع و  

يف وال مباشرة األعمال احلرة  مبـا يف ذلـك منـو  املشـاريع غـري الرإيـة وإضـفاء ال ـابع الرإـ           
 عليما  وحتسني إمرانية احلصول علم اخلدمات املالية.

 
 اإلدماج واملساواة واإلنتاجية ال راعية  

يسـعم إىل   2فا ـدت  تتظلظل أةية اإلدماج يف ثنايـا اخل ـة العامليـة للتنميـة املسـتدامة.       - 8
  وخباصـة النسـاء   2030مملاعفة اإلنتاجية ال راعية ود ل صظار منت)  األغذيـة حبلـول عـام    

إىل  4صـيادون. ويشـري ا ـدت    وأفراد الشعوب األصـلية  وامل ارعـون األسـريون  والرعـاة  وال    
ــتعل م       ــرص ال ــ  ف ــع وتع ي ــد واملنصــش لل)مي ــيم اجلي ــرص التعل ــع   إتاحــة ف ــاة لل)مي  مــدى احلي

  ذلــك زيــادة أعــداد الشــباب والبــالظني ذو  املمــارات التقنيــة واملمنيــة املناســبة للعمالــة   يف مبــا
إىل تقليص عدم املساواة دا ـل   10األعمال الالرقة ومباشرة األعمال احلرة. ويسعم ا دت و

يف املارــة مـن السـران وترــني وتع يـ  اإلدمــاج     40البلـدان وفيمـا بينــما  بتحسـني د ـل أد      
اتجتمــاع  واتقتصــاد  والسياســ  لل)ميــع  بظــ  الن ــر عــن الســن أو اجلــن  أو اإلعاقــة     
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قـــ  أو اإلثـــين أو األصـــل أو الـــدين أو الوضـــع اتقتصـــاد  أو غـــري . ويعـــ ز  اتنتمـــاء العر أو
وذلـك بتحسـني إمرانيـة الل)ـوء إىل     “ حـد أوتمعات مساملة ت ُيمم ش فيما ”قيام  16 ا دت

قامـة مؤسسـات شـاملة لل)ميـع و اضـعة للمسـاءلة وأكثـر فعاليـة يف عيـع          إالقملاء لل)ميـع و 
ي  مباشـرة األعمـال احلـرة بـني هـذ  الفئـات اتجتماعيـة        املستويات. وإن استمدات جمود تع 

ىل حـد بعيـد يف حتقيـق اخل ـة العامليـة      إترون مستبعدة  سوت يسمم ما املستملعفة وال  غالبا 
 للتنمية املستدامة.

ــاج        - 9 ــتدامة ل دمـ ــة املسـ ــدات التنميـ ــع  أهـ ــل يف سـ ــرأة دا ـ ــني املـ ــني أن ترـ ويف حـ
علم املسـاواة بـني    5ابري حمددة  ذا الظرض. ويرك  ا دت اتقتصاد  واملا   فقد ُوضعت تد

  وامـتال   “احلقو  املتساوية يف املـوارد اتقتصـادية  ”اجلنسني  وترني املرأة والفتاة مبا يشمل 
واملــريا  األراضــ  والتصــرت فيمــا وأشــرال امللريــة األ ــرى  فملــال عــن اخلــدمات املاليــة     

القملاء علم اجلـوع وحتقيـق األمـن الظـذار  وحتسـني      ”ىل إ 2واملوارد ال بيعية. ويسعم ا دت 
. 2030التظذية وذلك مبملاعفة اإلنتاجية ال راعية ود ـل صـظار منت)ـ  األغذيـة حبلـول عـام       

وهــو يعــي ن النســاء حتديــدا بوصــفمن فئــة مســتمدفة رريســية. وعليــا  فــدن دعــم مباشــرة املــرأة    
 ألهدات والظايات.لألعمال احلرة ثثل استراتي)ية مممة لتحقيق هذ  ا

 
 اتستدامة البيئية  

إمرانية حصول اجلميع علـم طاقـة حديثـة ميسـورة الرلفـة وموثوقـة        7يتناول ا دت  - 10
ومستدامة. ويشتمل هـذا ا ـدت علـم غايـات تتمثـل يف حتقيـق زيـادة كـبرية يف حصـة ال اقـة           

للتحس ــن يف كفــاءة   املت)ــددة يف وموعــة مصــادر ال اقــة العامليــة ومملــاعفة املعــدل العــامل        
علما بأن تش)يع أمنامل اتسـتمال  واإلنتـاج املسـتدامة     . 2 2030استخدام ال اقة حبلول عام 

  يستمدت حتقيق اتسـتدامة البيئيـة مـن  ـالل منـع إنتـاج النفايـات  واحلـد منـما          12 ا دت 
ارسـات  وإعادة تدويرها وإعادة اسـتعما ا. وهـو يشـ)ع املؤسسـات الت)اريـة علـم األ ـذ مبم       

مستدامة  مع القيام يف الوقت نفسا بددماج املعلومات املتعلقـة باتسـتدامة يف دورات اإلبـالغ    
 اخلاصة هبا.

وثرن ملباشر  األعمال احلرة إد ال ترنولوجيات وعمليـات جديـدة للتخفيـش مـن      - 11
هـدات التنميـة   حدة تظي ر املناخ يف السو  والتأثري يف أمنامل اتستمال  يف ا تمع. كما تشمل أ

__________ 

جمموعةةة تعتــرب أهــدات التنميــة املســتدامة اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تظــري املنــاخ  األمــم املتحــدة      2  
لتفــاوض بشــأن اتســت)ابة    املنتــدى احلرــوم  الــدو  الرريســ  ل 30822  رقــم 1771  ا لــد املعاهةةتا 

 العاملية لتظري املناخ.
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املستدامة إنشاء ق اعات معينة تتعلق بال اقة  مبا يف ذلك السـياحة واتقتصـاد األ ملـر. علمـا     
ــوفري        ــاج وت ــة إلنت ــام فــرص األعمــال الت)اري ــم اغتن ــأن تشــ)يع مباشــر  األعمــال احلــرة عل ب
منت)ات و دمات ن يفة بيئيـة  ثرـن أن يسـاعد احلرومـات علـم الوفـاء بالتــ اماهتا مبوجـب         

 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تظي ر املناخ.
 

 مشاركة الق اع اخلاص وشراكاتا  
أتاحت أهدات التنمية املستدامة للق اع اخلاص الفرصة للمشاركة مب يد مـن النشـامل    - 12

ماليــة إداريــة مممــة يف ويف التنميــة ن ــرا ملــا ثرــن للمؤسســات الت)اريــة أن دلبــا مــن مــوارد   
إىل تنشـيط الشـراكة    17التنمية  فملال عن  ربتا يف تنمية األسوا . ويسـعم ا ـدت   مملمار 

العامليــة مــن أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة  ُمقــر ًا بــأن املشــرالت املعق ــدة تت لــب اســت)ابات   
متراملة. ويثري هذا حتديات جديدة للحرومات  ال  يتعني عليما الن ر يف إصـالحات واسـعة   

  ــة عمــل األونرتــاد  يفمشــاركة الق ــاع اخلــاص يف التنميــة املســتدامة. و الن ــا  مــن أجــل 
  ــة عمــل لالســتثمار اخلــاص يف أهــدات التنميــة   -لالســتثمار يف أهــدات التنميــة املســتدامة 

“ برام  عمـل ”دفعة قوية لالستثمار اخلاص وتقترح ستة إع اء إىل تدعو املن مة   3 املستدامة
 جديدة للشراكة لت وير مناذج مبتررة لألعمال الت)ارية. واسعة. وتدعو إىل قيام أشرال

 
 مناذج مست)دة ملباشرة األعمال احلرة اتجتماعية -باء  

  علـم اسـتحدا  يليـات    2030يعرش راإو السياسات  يف إطـار تنفيـذ   ـة عـام      - 13
لألطــرات املعنيــة للتعــاون علــم حتقيــق منــو اقتصــاد  وصــناع  مســتدام  وإدــاد فــرص عمــل    

 .وسليم بيئيًا وإحراز تقدم علم حنو شامل لل)ميع اجتماعيًا
وتــدعم من مــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصــناعية  اليونيــدو  أســاليب التنميــة الصــناعية  - 14

ــد       ــم تولي ــا ت ثرــن إت لالقتصــادات ذات القــدرة عل ــع. علمــا بأن  املســتدامة والشــاملة لل)مي
هيرل  والتصنيع إلداد فـرص عمـل مسـتدامة وتع يـ      أنش ة جديدة باستمرار  إحدا  حتو ل 

الر ــاء. كمــا قامــت اليونيــدو بددمــاج البعــد املتعلــق باملســاواة اتجتماعيــة  وتقــد  املســاعدة   
 التقنية واإلرشادات إىل البلدان النامية لملمان أن ترون جمودها مستدامة وشاملة لل)ميع.

  

__________ 

ــدة     3   ــم املتحـــــــــ ــا :  UNCTAD/OSG/2015/3منشـــــــــــور األمـــــــــ ــرابط التـــــــــ ــم الـــــــــ ــاح علـــــــــ   متـــــــــ
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/osg2015d3_en.pdf. 
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تـربط بـني التقـد م    “ قيمـة مشـتركة  ”إداد  ويشار  الق اع اخلاص بصورة مت ايدة يف - 15
اتجتماع  والتقد م اتقتصاد . فعلم سـبيل املثـال  تلقـم مباشـرة األعمـال احلـرة اتجتماعيـة        
اهتمامــا مت ايــدا بســبب مــا لــديما مــن إمرانيــة للتصــد  لتحــديات التنميــة املســتدامة وذلــك     

لـــدول األعملـــاء باجلماعـــة بتقلـــيص أوجـــا عـــدم املســـاواة وتع يـــ  التماســـك اتجتمـــاع . فا
اتقتصادية لراب ة أمم جنـوب شـر  يسـيا  تعتنـق مفمـوم مباشـرة األعمـال احلـرة اتجتماعيـة          
كوسيلــــة إلشــــرا  اجلممــــور والق ـــاع اخلــــاص وا تمــــع املـــد  يف التصــــد   للتحــــد يات    

 . 4 الناشئة اتجتماعية
يشـــمل “ وتملــامين اقتصــاد اجتمــاع    ”وهنــا  ادــا  متنــام يــدفع حنــو اســتحدا         - 16

واملواطنـة اإلدابيـة يف ترـني     . ويدر  دور العمـل التعـاو    5 التعاونيات واملشاريع اتجتماعية
 . 6 الفئات احملرومة أو املستملعفة ترينًا اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا متراماًل

وقد حد  منو كبري يف استخدام أمـوال الق ـاع اخلـاص يف اتسـتثمار اإلدـار األثـر         - 17
بأنــا  Global Impact Investing Networkالـذ  تعر فــا الشــبرة العامليــة لالسـتثمار اإلدــار األثــر   

والصـناديق بظـرض اسـتحدا  أثـر اجتمـاع  وبيئـ  إدـار         تاتستثمار يف الشركات واملن ما
ارــد مــا . وهــا هــو اتســتثمار اإلدــار األثــر بســبيلا ألن يصــب  ســوقا ماليــة عــن  إضــافة إىل ع

ــاد        7 جــدارة واســتحقا   ــذ  الســو  وازدي ــو ه ــة إىل اطــراد من ــارير الشــبرة العاملي . وتشــري تق
ت ورها  من قبيل استخدام معايري لقيـاس األثـر  وعـدد الوسـ اء  وعـدد الفـرص اتسـتثمارية        

وهــ  قاعــدة بيانــات  ImpactBase . وهنــا  قاعــدة بيانــات تســمم أدنــا  األول ان ــر الشــرل 
ــر مصــممة         ــة األث ــوال ومنت)ــات اتســتثمارات اإلدابي ــة ثرــن البحــ  فيمــا عــن أم إلرتروني

  . 8 ثر إدارأللمستثمرين املعنيني بدحدا  

__________ 

تشــرين األول/  30تشــ)ع راب ــة أمــم جنــوب شــر  يســيا مباشــرة األعمــال احلــرة اتجتماعيــة يف املن قــة      4  
 .http://asean.org/asean-encourages-social-entrepreneurship-in-the-region  متاح علم الرابط 2014أكتوبر 

ــة العمــل املشــتركة بــني وكــاتت األمــم املتحــدة املعنيــة باتقتصــاد اتجتمــاع  والتملــامين            5   اتقتصــاد ”فرق
ورقة موقش مقدمة من فرقة العمـل املشـتركة بـني وكـاتت     “ اتجتماع  والتملامين وحتد  التنمية املستدامة

  .2014ية والتملامين  جنيش  األمم املتحدة املعنية باتقتصاد اتجتماع
  6  Peter Utting, “Realizing the 2030 development agenda through social and solidarity economy”, 2015. 

[[Available from https://ccednet-rcdec.ca/en/toolbox/realizing-2030-development-agenda-through-social-

and]]. [[link]]. 
 ./https://thegiin.orgان ر   7  
 www.impactbase.org. [[link]] .ان ر   8  

http://asean.org/asean-encourages-social-entrepreneurship-in-the-region
https://ccednet-rcdec.ca/en/toolbox/realizing-2030-development-agenda-through-social-and
https://thegiin.org/
file:///C:/Users/Elizabeth.Lara/AppData/Local/Temp/notes211A45/www.impactbase.org
http://www.impactbase.org/
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 والنساء والشباب دعم الفئات احملرومة اجتماعيًا -جيم  
إن سياسات وبرام  مباشرة األعمال احلـرة الشـاملة لل)ميـع هـ  عنصـر رريسـ  مـن         - 18

والتــدريب وإمرانيــة عناصــر   ــة التنميــة املســتدامة الــ  قــد تشــمل مبــادرات تتنــاول التعلــيم 
احلصول علم معلومات متعلقة بالشؤون املالية واألسوا . وهنا  العديـد مـن املؤسسـات الـ      

باملعارت واملعلومات واملشورة يف وـال األعمـال الت)اريـة مـن      ت ود الفئات احملرومة اجتماعيًا
الزم  ــالل التوجيــا والوصــول إىل الشــبرات  وضــمان حصــول تلــك الفئــات علــم الــدعم الــ 

 . 9 ملشاركتما مشاركة فع الة يف األنش ة اتقتصادية
ويل م أيملا توجيـا م يـد مـن اتهتمـام لتلبيـة احتياجـات فئـات مسـتمدفة  اصـة مـن            - 19

 الل استراتي)يات مررسـة ملباشـرة األعمـال احلـرة  مـن قبيـل اسـتراتي)يات وفـرص مباشـرة          
ُتــدرن مــا يتــراوح بــني ثلــ  وربــع كــل   لنســاء والشــباب. علمــا بــأن النســاء  لاألعمــال احلــرة 

. مث إن العمـل احلـر    10 ةيف املارة من القـوة العاملـة العامليـ    40املشاريع علم ن ا  العاع وثث لن 
__________ 

ــاد     9   ــام  ”ان ــر  األونرت ــة    Empretec  2016برن ــال الت)اري ــريور يف  : النســاء يف جــوار  األعم ــد يف ن ُعق
 .2016توز/يوليا  21

البنـــــك الـــــدو   قاعـــــدة بيانـــــات املـــــرأة واألعمـــــال الت)اريـــــة والقـــــانون  متاحـــــة علـــــم الـــــرابط             10  
http://wbl.worldbank.org. 

 ال  تشرت عليما الشبرة العاملية لالستثمار اإلدار األثرأصول حتت إدارة الشركات 
  بباليني دوترات الوتيات املتحدة 
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مصدر رريس  من مصادر الـد ل للعديـد مـن النسـاء يف البلـدان الناميـة. علمـا بـأن املبـادرات          
 ل ما يل :الرامية إىل تع ي  مباشرة املرأة لألعمال احلرة تشم

برنــام  من مــة العمــل الدوليــة لتنميــة مباشــرة املــرأة لألعمــال احلــرة: التــدريب علــم     • 
  مــع اجلمــع بــني التــدريب الن ــام  علــم إدارة املتابعــة مباشــرة األعمــال احلــرة ودعــم

وموعـة الـربام  التدريبيـة    راعية لالعتبارات اجلنسانية  من  ـالل  املناه  املاألعمال و
 . Get Ahead“ 11”رأة يف وال املشاريع واملوارد للم

للنســاء املشــتظالت  Empretecجــوار  برنــام  مباشــر  األعمــال احلــرة والترنولوجيــا   • 
والـذ  يدعمـا مـؤتر األمـم املتحـدة       2008باألعمال الت)ارية: الـذ  أنشـئ يف عـام    

ل سـنتني  للت)ارة والتنمية  األونرتاد   علما بأن هذا الربنام  الـذ  يقـدم جـوار   كـ    
ــاة احلاصــــالت     ــبري يف حيــ ــأثري كــ ــا تــ ــادية ولــ ــانية اتقتصــ ــوة اجلنســ ــا إىل الف)ــ ينب ــ

 . 12 جوار   علم
: وهـو ت بيـق شـبر  ونق ـال سـوت      SheTradesبرنام  مرك  الت)ارة الدولية املسمم  • 

يساعد مباشرات األعمال حول العاع علم اترتبامل باألسوا ن وهو ج ء من مبـادرة  
لربط مليون امرأة تباشـر األعمـال احلـرة حـول العـاع باألسـوا  حبلـول        أوسع للمرك  

   . 13 2020عام 
برنام  اليونيدو لبناء قدرة املرأة  كعامل من عوامل تقليص الفقر وتع ي  املسـتثمرات   • 

ومباشــرات األعمــال احلــرة  واتعتــرات بالعالقــة بــني املســاواة بــني اجلنســني وصــون   
 ملستدام والشامل لل)ميع.البيئة لتع ي  التصنيع ا

وقد أدى التراجع امل رد يف معـدتت عمالـة الشـباب يف العديـد مـن الـدول األعملـاء         - 20
يف اتحتاد األورور إىل حتول كبري حنـو معاجلـة الب الـة وتع يـ  إدـاد فـرص للعمـل مـن  ـالل          

.  14 2020 مباشــرة األعمــال احلــرة  وةــا مــن األهــدات اجلوهريــة تســتراتي)ية أوروبــا لعــام
 وهنا  مبادرات أ رى تستمدت مباشر  األعمال احلرة من الشباب  تشمل ما يل :

__________ 

تــدريب مــراع لالعتبــارات اجلنســانية و ــدمات دعــم ترــني املــرأة مــن بــدء وإدارة أعما ــا الت)اريــة  ُتقــدم      11  
 .www.ilo.org/wed بلدا. متاح علم الرابط  25علم  ي يد فيما

 بلدا. 23ترشيحا لل)ار ة من  60أكثر من  2016تلقَّم األونرتاد يف دورة الربنام  اخلامسة يف عام   12  
 .www.intracen.orgان ر   13  
  اسـتراتي)ية للنمـو الـذك  واملسـتدام     2020أوروبـا   “: الل)نـة  الرسـالة املوجمـة مـن   ”املفوضية األوروبيـة     14  

 .http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm. [[link]]ن متاحة علم الرابط “والشامل لل)ميع

http://www.ilo.org/wed
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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دليـل السياسـات املتعلقـة    ”قيام األونرتاد  بالتعاون مع راب ة الدول املستقلة  بدعـداد   • 
ــرة  ــال احلــ ــباب لألعمــ ــرة الشــ ــ   (UNCTAD/DIAE/ED/2015)“ مبباشــ ــدعم راإــ لــ

 السياسات يف تصميم استراتي)يات فع الة ملباشرة الشباب لألعمال احلرة.
املبـادرة العامليـة لتـوفري    ”قيام من مة العمل الدولية  بالتشاور مع احلرومات  بدصـدار   • 

  لتنســيق السياســات التشــظيلية واتقتصــادية مــن 2016“  األعمــال الالرقــة للشــباب
ــو األعمــال واإلد  ــو  العمــال لملــمان حصــول     أجــل من ــة حق ــاج اتجتمــاع  و اي م

 . 15 الشباب علم معاملة متساوية
أول برنام  عامل  للشباب ُينشئا الربنام  اإلمنار  من أجل التنمية املسـتدامة والسـالم    • 

مليـون   35هو برنام  عامل  مخس  لتمرني الشباب  ترلفتـا   2020-2016للفترة 
ــ      ــم  دوتر  يســتمدت شــحذ اســت)ابة املن مــة للتحــديات ال ــا الشــباب عل يواجمم

ــذ اســتراتي)ية   ــ  تنفي ــامل  وتع ي ــرة    الصــعيد الع ــة بالشــباب للفت ــام  اإلمنــار  املعني الربن
2014-2017. 

قيــام املؤسســة الدوليــة لتمويــل األطفــال والشــباب بالــدعوة إىل تعمــيم اتســتفادة مــن    • 
اخلدمات املالية  والقدرات املالية  والرفاءات املتعلقـة مبباشـرة األعمـال احلـرة وتع يـ       

سـا بملــمان ترــني املعلتمــني وت ويــدهم    والقيــام يف الوقــت نف“املواطنـة اتقتصــادية ”
 . 16 دتاجون إليا من ممارات وموارد مبا

تركي  اتحتاد األورور علـم دور مباشـرة األعمـال احلـرة يف برناوـا لعمالـة الشـباب          • 
 تــوافر   لملــمان2013الــذ  يشــمل برناوــا لملــمان مصــان الشــباب أنشــئ يف عــام  

باب. علما بـأن العديـد مـن اخل ـط الوطنيـة      امل يد من  دمات دعم إنشاء أعمال للش
 حـواف  لتنفيذ برنام  ضمان مصـان الشـباب  الـ  تعرضـما الـدول األعملـاء  يشـمل        

 . 17 مشاريع ملباشر  األعمال احلرة من الشبابلدعم إنشاء 

__________ 

كيانات األمم املتحدة املشاركة وسـارر الشـركاء. ان ـر:     سوت تستفيد هذ  املبادرة استفادة كاملة من  ربة  15  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ed_emp_msu/documents/publication/wcms_450121.pdf. 

  CYFI Landscape Series“تعلــــيم املواطنــــة اتقتصــــادية”املؤسســــة الدوليــــة لتمويــــل األطفــــال والشــــباب    16  
ــا  ــرابط:  2016 ح يران/يونيــــ ــم الــــ ــاح علــــ  /http://www.childfinanceinternational.org/resources   متــــ

meetings/summit2016/presentations/5-ece-landscape-series.pdf. 
  17  Verónica Escudero and Elva López Mourelo, “The youth guarantee programme in Europe: features 

implementation and challenges”, Research Department Working Paper, No. 4 (International Labour 

Organization (ILO), 2015). [[link]]. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_393024.pdf
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يف مرك  الت)ارة الدولية بعرض وموعة من اخلدمات لتيسـري  “ معاجل الت)ارة”قيام  • 
أعمال مملوكـة للشـباب  وربـط مباشـر  األعمـال احلـرة مـن الشـباب         الت)ارة بدنشاء 

 باألسوا  الدولية.
ومن بني املبـادرات الرريسـية الراميـة إىل تقـد  مسـاعدات تسـتمدت الفئـات احملرومـة          - 21

   ما يل :اجتماعيًا
  Start and Improve your”“ ابـدأ أعمالـك وحس ـنما   ”برنام  من مـة العمـل الدوليـة التـدري       • 

Business “ـــال ـــذ  ُيقـ ـــد م إلـ ـــم الالجئيـ ـــن والســ ـــران احملليـ ـــني املممشيـ ن  شــامال ــ
 .2016-2015رجل وامرأة يف الفترة  10 000

ــا      •  ــة برناوــا ملباشــر  األعمــال احلــرة والترنولوجي ــاد منم)ي  Empretecتقــد  األونرت
لذو  املستويات التعليمية املتدنية يف مشروعا املشتر  مع الربنام  اإلمنـار  يف إثيوبيـا   

 . 18 يف إطار برنام  تنمية األعمال احلرة
بتشــ)يع مشــاركة  رس األعمــال الت)اريــة اإلدابيــة األثــر التابعــة لألونرتــاد  اقيــام مــد • 

الق ــاع اخلــاص يف حتقيــق أهــدات التنميــة املســتدامة بالعمــل علــم إحــدا  حتــو ل يف    
 . 19 اتستراتي)يات املؤسسية ال  ُتدر س يف مدارس األعمال الت)ارية

سع  مبـادرة الربنـام  اإلمنـار  لتنميـة األسـوا  اجلامعـة إىل فمـم مسـألة إعـداد منـاذج            • 
 مشوت حول العاع وترينما واستلمامما. لألعمال الت)ارية أكثر

ابـدأ أعمالـك يف وـال التشـييد األ ملـر      ”سع  برنام  من مة العمل الدولية التدري   • 
إىل إنشــــــــاء  “Start and Improve Your Green Construction Business”وحس ــــــــنما 

ات أعمــال تشــييدية مســتدامة بيئيــا. وين بــق هــذا علــم برنــام  األونرتــاد للرفــاء         
السلوكية البيئية الذ  يسعم إىل تع ي  املمارات الشخصية ملباشر  األعمال احلـرة يف  

 وال التشييد األ ملر.
  

  

__________ 

  18  The training reinforces behavioural competencies in low literate micro-entrepreneurs and helps them to 

identify opportunities;  training is delivered in Ethiopia's three most widely spoken languages. 
 .http://business-schools-for-impact.org/aboutان ر الرابط:   19  

http://business-schools-for-impact.org/about
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 أفملل املمارسات يف تنفيذ سياسات مباشرة األعمال احلرة -ثانيا  
من من ور يتعلق بالسياسـات   69/210يتناول الفرع الثا  تنفيذ قرار اجلمعية العامة  - 22
 . 20 ة. وهو من م وفقا لركار  إطار األونرتاد لسياسات مباشرة األعمال احلرةالعام
 

 صياغة استراتي)ية وطنية ملباشرة األعمال احلرة -ألش  
  قام عدد ت بأس با من البلـدان بتصـميم واعتمـاد أطـر     2015-2013 الل الفترة  - 23

وطنيــة لسياســات مباشــرة األعمــال احلــرة  بعملــما بــدعم مــن من مــات دوليــة  مبــا يف ذلــك     
إكوادور والربازيل وبنما وعمورية تزنانيا املتحدة واجلممورية الدومينيرية وزمبـابو  وغامبيـا   

 رييا.وغانا والرامريون وني)
ويقــوم اتحتــاد األفريقــ  بدعــداد اســتراتي)ية لتع يــ  مباشــرة األعمــال احلــرة والتنميــة     - 24

ــا املــتعلقني باملشــاريع الصــظرية واملتوســ ة احل)ــم     ــام  عمل الصــناعية. مث إن اســتراتي)يتا وبرن
ن   واملعنيني بتع ي  وتنمية املشاريع الصظرية واملتوس ة احل)ـم  يمـدفا  2020-2016 للفترة 

ــة       ــة بددمــاج املشــاريع األفريقي ــدان األفريقي ــني البل ــة وتشــ)يع الت)ــارة فيمــا ب إىل اتاحــة العمال
الصــظرى والصــظرية واملتوســ ة احل)ــم يف سالســل القيمــة اململــافة علــم الصــعيدين اإلقليمــ      

 .   21 والعامل   واحلد  من الفقر وتع ي  اإلدماج اتجتماع 
ــدن املؤسســ    - 25 ــا الوســ م  ف ــاف  املشــاريع الصــظرى     ويف أمرير ــة لتشــ)يع تن ة اإلقليمي

والصــظرية واملتوســ ة احل)ــم يف أمريرــا الوســ م  ومن ومــة الترامــل ألمريرــا الوســ م قــد     
وضعتا من  الل استراتي)يتمما رؤية مشتركة ملباشرة األعمال احلرة باعتبارهـا عنصـرًا حيويـًا    

  مع القيام يف الوقت نفسـا بدشـرا    للنمو. وترك  هذ  الرؤية علم بناء ن م إيرولوجية وطنية
 عيع األطرات املعنية اإلقليمية والتنسيق فيما بينما.

وقـد قــام األونرتــاد يف عـدة بلــدان يف أفريقيــا وأمريرــا الالتينيـة  بتنفيــذ إطــار سياســة     - 26
ــني البلــدان       . ويف مع ــم 1ن ــر اإلطــار امباشــرة األعمــال احلــرة  مــع بعــ  ات تالفــات ب

انت حرومات تلك البلدان تشـرع يف مشـاورة بشـأن مباشـرة األعمـال احلـرة مـن        احلاتت ك
 الل منتديات وطنية  وحلقات دراسـية إقليميـة  وتـارين علـم قيـاس األداء مبعـايري مرجعيـة         
ويليات اتستعراض  مبشاركة األطرات املعنيـة. مث إن احلـوار التشـارك  بـني األطـرات املعنيـة       

 اص قد أرسم الثقة وحد د أهدافًا مشتركة.  يف الق اعني العام واخل
__________ 

 . UNCTAD/DIAE/ED/2012/1“  إطار سياسة مباشـرة األعمـال احلـرة وتنفيـذ املبـادو التوجيميـة      ”املتحدة  األمم  20  
 .http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeed2012d1_en.pdfمتاح علم الرابط: 

 .http://au.int/en/summit/26ان ر   21  

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeed2012d1_en.pdf
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 1اإلطار 

أفملــل املمارســات والــدروس املســتفادة مــن تنفيــذ إطــار مــؤتر األمــم املتحــدة للت)ــارة  
 والتنمية لسياسة مباشرة األعمال احلرة

  مـع راإـ  السياسـات مـن     يتعاون مؤتر األمم املتحدة للت)ـارة والتنميـة  األونرتـاد     
 الل شبرة ملراك  معنية مبباشرة األعمال احلرة والترنولوجيا  من أجـل دعـم تنفيـذ إطـار     
سياسة مباشرة األعمـال احلـرة. وقـم ي تييـ  عـدد مـن أفملـل املمارسـات مـن  ـالل هـذا            

 التعاون  فيما يل  بيااا:  
 األعمال احلرةتيي  وكالة راردة لتوجيا السياسة الوطنية ملباشرة 

ــة           ــد عملي ــا ملباشــرة وحتدي ــة أو  ارجم ــان دا ــل احلروم ــام كي ــا  حاجــة إىل قي هن
السياسة. فف  إكوادور  قام التحالش من أجـل مباشـرة األعمـال احلـرة واتبترـار بترتيـب       
أولويات املبادرات املتعلقة بالسياسة املعنية  من  الل مشاورات واسعة ووفر ما يلـ م مـن   

ســـيق  مبـــا يف ذلـــك دريـــب مبـــادرات جديـــدة ورصـــدها وتقييممـــا  ان ـــر         قيـــادة وتن
http://aei.ec.  

 وضع ا  من َّم لتحديد وإشرا  األطرات املعنية يف عملية رسم السياسات
حرومــة بنمــا يف مشــاورات األطــرات املعنيــة يف صــياغة اخل ــة        ســاعد األونرتــاد   

ــية   ــم     2019-2015اخلمسـ ــ ة احل)ـ ــظرية واملتوسـ ــظرى والصـ ــاريع الصـ ــوير املشـ   لت ـ
ومباشرة األعمال احلرة. وتش)ع هذ  اخل ة إضفاء ال ابع الرإ  علـم املشـاريع  والعمـل    

 الالرق  واحلصول علم قروض  وتعليم مباشرة األعمال احلرة.
 اختاذ النم  التشارك 

ــن          ــة  موعــة متنوعــة م ــة املمثل ــن األطــرات الفاعل ينبظــ  إشــرا  وموعــة متنوعــة م
ــياغة      ــات صـ ــة  يف عمليـ ــتويات احلروميـ ــ  املسـ ــة  وبعـ ــات املمتمـ ــات  واجلماعـ الق اعـ

  قامـت وكالـة تع يـ     السياسات املعنية. ويف حلقة عمل لألطرات املعنية عقدها األونرتـاد 
التصــدير واتســتثمار يف غامبيــا  ووزارة الت)ــارة والصــناعة والترامــل اإلقليمــ  والعمالــة   

  الـ  قـال   “نوعيـة مشـاركة األطـرات املعنيـة    ”ووزير الت)ارة عبدو  جور  بدبراز أةية 
 . أ “حتد د نوعية السياسة”إاا سوت 

 وضع   ط عمل
  أنشـــأت وزارة الصـــناعة والت)ـــارة واملشـــاريع الصـــظرية يف اجلمموريـــة الدومنيريـــة  

واملتوس ة احل)م مخسـة أفرقـة عاملـة لصـياغة   ـة عمـل وطنيـة ملباشـرة األعمـال احلـرة.           
وقــد مشلــت اخل ــة إنشــاء حتــالش بــني الق ــاعني العــام واخلــاص  و لــة إعالميــة  ودراســة  
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ع الصــظرية واملتوســ ة احل)ــم يف إلدمـاج املســارل املتعلقــة مبباشـرة األعمــال احلــرة واملشـاري   
   قانون العمل واآلليات املالية  للحد  من خماطر اتستثمار املشتر .

 . (TD/B/C.II/29)مذكرة من أمانة األونرتاد بشأن تش)يع مباشرة األعمال احلرة من أجل التنمية   :املصتر 
مباشرة األعمال احلرة لظامبيا  الـ  ُعقـدت   مالح ات افتتاحية يف حلقة العمل املتعلقة بدطار سياسة   أ  

  .2016يف باجنول يف شبامل/فرباير 
  
ومع ادـا  األسـوا  الوطنيـة املت ايـد إىل اتنـدماج يف اتقتصـاد العـامل   تتعـا م أةيـة           - 27

الســـيا  احمللـــ . ويـــوىل اهتمـــام أكـــرب لـــدور الســـل ات احلروميـــة دون الوطنيـــة  وت ســـيما  
 .   22 احلملرية وإدارة املدنلالقتصادات 

وتقر   ة عمل أدي  أبابا للمؤتر الدو  الثال  املعـين بتمويـل التنميـة  ان ـر القـرار       - 28
  املرفق  باحلاجة إىل إضافة قيمة من جانب البلـدان الناميـة وإىل إدمـاجب أبعـد مـدى      69/313

للمشــاريع الصــظرى والصــظرية واملتوســ ة احل)ــم يف سالســل القيمــة اململــافة علــم الصــعيدين  
  اعتمدت اجلمعية الوثيقة اخلتاميـة للمـؤتر   69/15امل . ويف قرار اجلمعية العامة اإلقليم  والع

إجـراءات العمـل املع) ـل  مسـار     ”الدو  الثال  املعين بالدول اجل رية الصظرية النامية املعنـون  
ال  تدعو إىل مباشرة األعمال احلرة واتبترار وإداد فرص للعمل الالرق مـن  ـالل   “ ساموا 
ع الق اعني العام واخلاص. مث إن برنام  عمل فيينا للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية للعقـد      مشاري

ــام    ــن ع ــد م ــام  2014املمت ــدعو إىل مشــاركة املشــاريع الصــظرى والصــظرية    2024إىل ع   ي
واملتوس ة احل)م يف الت)ارة الدولية من  ـالل اعتمـاد وتنفيـذ سياسـات حمليـة سـديدة  ان ـر        

رفــق الثــا  . كمــا أن إعــالن برنــام  عمــل إســ نبول ألقــل البلــدان منــوًا    امل69/137القــرار 
ــات         ــن ال اق ــاع م ــان تشــ)يع مباشــرة النســاء والشــباب لألعمــال احلــرة لتحســني اتنتف ينتقي

 اتقتصادية غري املستظل ة.  
 

 حتسني اإلطار التن يم  -باء  
ة إلطـال  العنـان ل اقـات    تقوم احلرومـات بـدور رريسـ  يف هتيئـة بيئـة تن يميـة مواتيـ        - 29

ــما     ــاهتا وقوانينـ ــأن احلرومـــات تملـــمن  بدصـــالحما سياسـ ــًا بـ ــرة. علمـ ــال احلـ ــرة األعمـ مباشـ
ــة          ــة سياســاتية م ع ع ــال احلــرة ببيئ ــو   األســوا  وأنشــ ة مباشــرة األعم ــما  أت تتع وأن مت

 ساد.  باألن مة املفرطة التشد د أو الملرارب الباه ة  أو املنافسة غري العادلة أو الف أو

__________ 

 .www.doingbusiness.org/subnationalان ر   22  
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وي تبسيط تس)يل األعمال الت)ارية حول العاع يف العقد املاض . وقـد تنـاقص عـدد     - 30
األيام واإلجراءات الالزمة لبدء مشروع دار   كما يتمل  من الشـرل الثـا  أدنـا . غـري أنـا      
تبد من بذل جمود مستمرة لتن يم وتبسيط اإلجراءات اإلدارية األ رى  مثل الوقـت الـالزم   

   الملرارب.لتقد
 

 الشرل الثا 
 عدد اتجراءات الالزمة لبدء مشروع دار 

 
 
 
 
 
 
  
 .(http://data.worldbank.org)بيانات البنك الدو   :املصتر 
 
وتـــدعم وكـــاتت األمـــم املتحـــدة اجلمـــود الراميـــة إىل إضـــفاء ال ـــابع الرإـــ  علـــم   - 31

ممارسات األعمال الت)ارية. فانتفاء ال ابع الرإ  دعـل مـن الصـعب حتصـيل الملـرارب ودـد        
 من النمو اتقتصاد .  

بوابة املؤسسة العاملية لتسـ)يل املشـاريع    2014وقد ُأطلقت يف تشرين األول/أكتوبر  - 32
(http://GER.co)   كمبــادرة مشــتركة بــني األونرتــاد وشــبرة مؤسســة كوفمــان العامليــة ملباشــرة

األعمال احلرة ووزارة اخلارجية األمريريـة. وهـ  هتـدت إىل تبسـيط العمليـات اإلداريـة حـول        
بلـدًا إجـراءات النافـذة     28  اعتمـد  2015العاع  بدءًا بتسـ)يل األعمـال الت)اريـة. ويف عـام     

بلدًا بوابـات معلومـات. ومـن  ـالل      126التس)يل اإللرترو   يف حني استملات الواحدة و
  ُي لـب إىل احلرومـات وضـع كـل     ”Go Green by 2019““ 2019َتَخمل ر  حبلول عـام  ” لة 

 .2019العمليات اإلدارية علم اإلنترنت وجعلما واضحة وبسي ة حبلول عام 
وتلق  قاعـدة بيانـات البنـك الـدو  للمؤشـرات العامليـة للحوكمـة التن يميـة الملـوء علـم            - 33

أةية األن مة العالية اجلودة واجليدة التصميم. علمًا بأنا كلما زادت الشـفافية  ـالل عمليـة وضـع     
 القواعد واألن مة  وكلما زادت ممارسات التشاور قوة  زادت اجلودة والرفاءة التن يمية.
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 ومن املبادرات األ رى ما يل : - 34
قيام جلنة األمـم املتحـدة للقـانون الت)ـار  الـدو  باملسـاعدة علـم احلـد  مـن العقبـات            • 

القانونيـــة الـــ  تعتـــرض طريـــق املشـــاريع الصـــظرى والصـــظرية واملتوســـ ة احل)ـــم يف  
 اتقتصادات النامية  وتيسري مشاركة املشاريع الصظرية واملتوسـ ة احل)ـم يف عمليـات   

 من  الل يليات التحريم والتوفيق يف امليدان الت)ار ن  الشراء العموم  
بتقــد     23 “للبيئــة املواتيــة للمشــاريع املســتدامة   ”قيــام أداة من مــة العمــل الدوليــة     • 

 30توصــيات قارمــة علــم أدلــة بشــأن كيفيــة حتســني بيئــة األعمــال الت)اريــة يف حنــو    
وراس  ألظـت احلرومـة اتسـتخدام اإلل امـ      . ويف هنـد 2011اقتصادًا ناميًا منذ عـام  

خلدمات التوثيق لدى تس)يل مشروع جديد  مما أدى إىل  فـ  الترـاليش السـنوية    
ماليــني دوتر  وتشــ)يع بملــعة يتت مــن املشــاريع الت)اريــة غــري  5للتســ)يل مببلــ  

 الرإية علم اكتساب ال ابع الرإ .  
صــناعية مــن  ــالل مؤشــرها لــألداء الصــناع   قيــام اليونيــدو بتقيــيم وقيــاس املنافســة ال • 

التنافس   مع قيامما يف الوقت نفسـا بتنميـة القـدرات الوطنيـة علـم حتسـني اإلحصـاء        
ــد         ــات السياســة الصــناعية وتق ــال الصــناعة  وتيســري عملي ورســم السياســات يف و

.  24 دورات تدريبية متعلقة بالسياسة يف هذا ا ـال مـن  ـالل معمـد تنميـة القـدرات      
كمــا تقــوم اليونيــدو مبســاعدة احلرومــات يف إنشــاء مراكــ  جامعــة ومنــابر لألســوا     

 .  ”Entrepreneurs Gateway““ بوابة مباشر  األعمال احلرة”اإللرترونية  مثل 
 

 تع ي  تعليم مباشرة األعمال احلرة وتنمية املمارات -جيم  
ــاطق بصــياغة اســتراتي)ي     - 35 ــدان واملن ــد مــن البل ــام عــدد مت اي ــيم مباشــرة  ق ات بشــأن تعل

ــذ           ــذ ه ــام . ودــر  تنفي ــيم الن  ــال احلــرة يف التعل ــال احلــرة  وتأصــيل مباشــرة األعم األعم
ــيم غــري       ــة يف ســياقات التعل ــربام  واألنشــ ة املمول اتســتراتي)يات مــن  ــالل وموعــة مــن ال

 الن ام  والن ام   وفيما يل  أمثلة علم ذلك:  
ــة املــدا  •  رس الثانويــة يف روانــدا أ ــذ دورة يف وــال مباشــرة   ُي لــب اآلن إىل عيــع طلب

األعمال احلرة. وتشمل الدورات أنش ة تعل مية مقررة  وخمتربات املمـارات  ونـواد    
__________ 

 دمات استشارية بشأن كيفية تقييم البيئة ال  تعمل فيمـا املشـاريع الت)اريـة  وصـياغة مقترحـات ل صـالح         23  
 .www.ilo.org/eeseتقييمًا ُق ريًا  ان ر  15وتنفيذها ورصدها  وقد ُأجر  يف السنتني املاضيتني 

-www.unido.org/what-we-do/cross-cutting-services/industrial-policy-advice-research-andان ــــــــــــــــــــــــر:   24  

statistics.html. 



 A/71/210 

 

18/34 16-12966 

 

رجـال األعمـال مـن ال ـالب حيـ  يعمــل ال ـالب ضـمن أفرقـة لبـدء وإدارة أعمــال          
 . 25 دارية مقرها املدرسة

 ملباشـرة األعمـال احلـرة لتوجيـا إعـداد      ا ل  الـوطين  2015ويف بنما  أنشئ يف عام  • 
 املناه  الدراسية الوطنية.  

أنشـأت اجلامعــة األردنيــة مركــ ًا جديــدًا لالبترـار وريــادة األعمــال  يقــدم تســميالت    • 
ــة واملســاعدة يف       ــا واملــوارد املالي ــل حملــانة املشــاريع  إضــافة إىل التوجي ــة مــا قب ملرحل

 احلصول علم براءات ات تراع.  
تعمــل اليونيــدو ووكــاتت أ ــرى علــم حتســني تــدفق املعلومــات بشــأن اتحتياجــات   • 

ــاه  التعلــيم         ــاع اخلــاص للمســاعدة يف تصــميم من ــارات الق  ــة واملســتقبلية ملم احلالي
وتشـمل األمثلـة   والتدريب الفين واملمين ال  تل  علم حنو أفملـل احتياجـات السـو .    

 ضعت يف تون  وعمورية تزنانيا املتحدة.  ال  حدثت مؤ رًا املناه /الربام  ال  و
تتعاون املفوضية األوروبية ومن مة التعاون والتنمية يف امليـدان اتقتصـاد  علـم تـوفري      • 

وقــد أوصــيتا ب ــر  تعليميــة جديــدة إرشــادات بشــأن تعلــيم مباشــرة األعمــال احلــرة. 
عمال احلـرة بوصـفما   ومبدعة يف املدارس األولية والثانوية  مع التركي  علم مباشرة األ

  يارًا ممنيًا.  
ــيم مباشــرة      - 36 تت)ــا املــدارس واجلامعــات حــول العــاع علــم حنــو مت ايــد إىل إد ــال تعل

األعمــال احلــرة يف شــرل دورات وصــفوت فرديــة ثرــن أن تتخــذ أشــراًت خمتلفــة وثرــن أن   
ة امليـول يف  تقدمما املؤسسـة املعنيـة أو جمـات  ارجيـة. وقـد ُأد لـت تنميـة الشخصـية وتنميـ         

. كما در  إعداد مناه  تعليمية تستمدت تنميـة املمـارات مبـا يتفـق      26 بع  الن م التعليمية
 مع طلبات األسوا  التنافسية  وذلك باختاذ طر  تعليمية جديدة وإشرا  الق اع اخلاص.  

ة ومن بني الربام  الرريسـية لتميـة ممـارات مباشـرة األعمـال احلـرة واألعمـال الت)اريـ         - 37
ــة        ــل الدولي ــة العم ــام  من م ــم املتحــدة  برن ــدمما وكــاتت األم ــ  تق ــاع   ”ال ــم ع ــر ت عل تع

”Know About Business““ األعمال
 Start and ابـدأ عملـك الت)ـار  وحس ـنا    ”. وبرنام   27 

__________ 

 .www.experienceeducate.org/all-blog/2016/3/31/educate-launches-in-rwandaأن ر   25  

  26  David Scott Yeager and Carol S. Dweck, “Mindsets that promote resilience: when students believe that 

personal characteristics can be developed”, Educational Psychologist, vol. 47, No. 4 (2012). 

قـد أد لـت تعلـيم مباشـرة األعمـال احلـرة ك)ـ ء        “ تعر ت علم عاع األعمال”إن أداة من مة العمل الدولية   27  
  وطنيــة لتعلــيم مباشــرة مــن اســتراتي)يتما األوســع لتنميــة مباشــرة األعمــال احلــرة. وقــد أ ــر ذلــك بــدء بــرام 

 بلدًا.   18األعمال احلرة باستخدام برنام  تعرت علم عاع األعمال الذ  ي دوا يف السياسات الوطنية يف 
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Improve Your Business “ 28        ــرة والترنولوجيــــا ــرة األعمــــال احلــ ــدريب علــــم مباشــ والتــ
Empretec  ــا األو ــذ  يقدم ــة مباشــرة      ال ــ  بشــأن تنمي ــدو العمل ــل اليوني ــاد  فملــاًل عــن دلي نرت

األعمــال احلــرة لل)امعــات ومباشــر  األعمــال احلــرة مــن الشــباب والنســاء. ومركــ  الت)ــارة  
الدولية متخصص يف توفري إمرانية الوصول إىل األسـوا  العامليـة والت)ـارة اإللرترونيـة. علمـًا      

ألعمال احلرة يـدير  علـم حنـو مت ايـد الق ـاع اخلـاص       بأن تقد  برام  التدريب علم مباشرة ا
أو الق اعـات غـري الرحبيـة. ويالحـ  أن املعـاجالت الرارـدة لألعمـال الت)اريـة وأحيـاز العمــل          

تـديرها شـركات. كمـا أن التـدريب علـم مباشـرة        املشتر  الـ  تتـي  بنـاء القـدرات كـثريًا مـا      
ــل  مثــل امل    ــاه   األعمــال احلــرة يــدير  عــادة جمــات التموي ــل املتن صــارت ومؤسســات التموي

الصظر. وتتي  املنابر اإللرترونية الوصول إىل املناه  والـربام  التوجيميـة  مبـا يف ذلـك برنـام       
 . 30 ومؤسسة تو  إلوميلو  29 األونرتاد ملدارس األعمال الت)ارية اإلدابية األثر

 
 حتسني إمرانية احلصول علم التمويل -دال  

إمرانيــة احلصــول علــم التمويــل  وت ســيما للمشــاريع الصــظرى والصــظرية إن حتســني  - 38
واملتوس ة احل)م  ثثـل هـدفًا رريسـيًا يف مع ـم البلـدان الناميـة  حيـ  يرـون الن ـام املصـريف           
ــة وغــري مناســب للمشــاريع الصــظرى والصــظرية        ــم إلنشــاء مشــاريع داري ــد  غــري مالر التقلي

شـاريع مباشـرة األعمـال احلـرة ين ـو  علـم خمـاطر أكثـر         واملتوس ة احل)م. وملا كان تويـل م 
تن و  عليا املشاريع الت)ارية الثابتة  فال ت ال ضمانات القروض ه  األدوات السياسـاتية   مما

الرريسية ال  تستخدمما احلرومات لتسـميل حصـول املشـاريع الصـظرى والصـظرية واملتوسـ ة       
ختــاذ تــدابري مــن قبيــل اترتمانــات احملــددة   . وثرــن يف هــذا الصــدد ا  31 احل)ــم علــم التمويــل 

ا دت  ومشـاريع اإلقـراض املباشـر  وضـمانات حقـو  امللريـة واترتمـان. ويف هـذا الصـدد           
يوجد العديد من الوكاتت اإلمناريـة الـ  تسـاعد احلرومـات. كمـا أن هنـا  يف طـور النشـوء         

در مـؤ رًا تقريـر لربنـام     أشراًت أ ـرى للتمويـل أنسـب إلنشـاء املشـاريع الت)اريـة. وقـد صـ        
األمم املتحدة للبيئة يربهن علم وجود طـر  بديلـة للوسـاطة املاليـة لـدم  التنميـة املسـتدامة يف        

__________ 

أن اجلمـع بـني التـدريب علـم مباشـرة األعمـال احلـرة         2015فف  أوغندا  أ مرت النتـار  املنشـورة يف عـام      28  
بلــد ويشــار  فيــا مــا ي يــد علــم   100 الــذ  ُيقَّــد م يف أكثــر مــن  بنــاءع علــم برنــام  من مــة العمــل الدوليــة  

ماليني مشـتر  علـم مـدى السـنوات العشـر املاضـية  واحلصـول علـم قـروض  قـد أد ى إىل زيـادة نسـبتما              6
يف املارـــة  ان ـــر  66يف املارـــة و  45يف املارـــة يف األربـــاح وزيـــادة معـــدل العمالـــة بنســـبة تتـــراوح بـــني   54

www.ilo.org/siyb.  
 .business-school-for-imapct.orgان ر   29  

 .tonyelumelufoundation.orgان ر   30  

  31  OECD, Financing SMEs and Entrepreneurs 2016: an OECD Scoreboard (Paris, 2016). 
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ــا   ــأمني املســتدام هــ  إطــار عــامل        32 نســي  الن ــام امل ــة للت ــام  البيئ ــادو برن . واحلــق أن مب
تقـوم بـا املشـاريع الصـظرية     لالستدامة ومبادرة تعاونية عاملية تقوم بـدور رارـد يف البحـ  عمـا     

واملتوس ة احل)م واملدن حول العاع لتصب  أقدر علم التريش مع تظـري املنـاخ  وكيـش ثرـن     
لق ــاع التــأمني دعــم املشــاريع الصــظرية واملتوســ ة احل)ــم واملــدن يف تقيــيم املخــاطر املنا يــة    

 ووضع   ط للتأقلم مع تظريات املناخ.  
وقد  مر حشد مـن أشـرال التمويـل اجلمـاع  واتقتـراض مـن السـو  ومـن األقـران           - 39

وغريهــا مــن األشــرال البديلــة للتمويــل اإللرتــرو   باســتخدام املبترــرات الترنولوجيــة لتظــيري  
ــال       ــم املـ ــول علـ ــات للحصـ ــة واملؤسسـ ــاريع الت)اريـ ــاس واملشـ ــتخدمما النـ ــ  يسـ ــة الـ ال ريقـ

بترـارات إىل توسـيع دارـرة اخلـدمات املاليـة الـ  تسـتمدت        واستثمار . ويـؤد  تـوافر تلـك ات   
بوجا  اص شرار  السو  املستبعدة وال  تنقصما اخلـدمات املاليـة  وتشـمل دارـرة اخلـدمات      

 تلك املد رات  واترتمان  والتأمني  وحىت املنت)ات اتستثمارية.  
ــة     - 40 ــوال املســتثمرة يف التنمي ــ  إعــا  األم ــد بل ــون  9.85وق ــام بلي  2015دوتر يف ع

وتشري املصادر املختصة إىل أن ما يقرب من ثل  هذ  السو  العاملية دـر  إدارتـا مـن  ـالل     
مؤسسات سويسرية  وت سيما التمويل املتناه  الصظر. ووفقـًا لتقـارير صـدرت مـؤ رًا  فـدن      

يتـراوح   2016معدل النمو املتوسـط املتوقـع للسـو  العامليـة للتمويـل املتنـاه  الصـظر يف عـام         
يف املارـة  ممـا يـبني مـدى      4.5يف املارـة  مـع عارـد سـنو  مسـتمدت متوسـ ا        15و  10بني 

 .   33 جاذبية هذ  الشردة للمستثمرين
ويقوم املستثمرون املالررة بدور بال  األةية يف حف  تويل املشاريع. وتقـوم راب ـات    - 41

 بتــوفري  ــدمات التوجيــا والتشــبيك. للمســتثمرين املالررــة علــم الصــعيدين اإلقليمــ  والــدو 
فعلم سبيل املثال  أقرت تركيا قانونًا لالستثمارات املالررية يقـدم للمسـتثمرين حـاف ًا ضـريبيًا     

يف املارــة  أعلــم نســبة يف العــاع ن وقــد زادت عموريــة كوريــا ختفيملــاهتا الملــريبية  75بنســبة 
نيســيا  ارطــة طريــق للتمويــل املســتدام يف املارــةن واعتمــدت إندو 50لالســثتمار املالررــ  إىل 

لتع يــ  ممــارات املمنــيني املــالينين ووســعت املرســيك  ــدماهتا املاليــة يف األريــات مــن  ــالل   
 اإلعانات املباشرة واملساعدة التقنية.  

__________ 

ــا: مواءمــة الن ــام املــا  مــع         32   ــاج إلي ــذ  حنت ــة  الن ــام املــا  ال ــام  األمــم املتحــدة للبيئ ــة املســتدامة  برن التنمي
 .2015 جنيش

  33  Philipp Aerni and others, “Swiss investment for a better world: the first market survey on investments 

for development” (Zurich, Swiss Sustainable Finance, University of Zurich and Symbiotics, 2016 . 
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وتقد م املؤسسات املالية للفئات املستمدفة كالنسـاء والشـباب  التـدريب يف وـال حمـو       - 42
عاطم األونرتـاد مـع اإلدمـاج املـا  للمشـاريع الصـظرى والصـظرية واملتوسـ ة         األمية املالية. ويت

احل)ــم مــن  ــالل املــواد التدريبيــة املتعلقــة باحملاســبة وتظ يــة املخــاطر والــ  تقــد م املشــورة إىل 
املن ََّّمني يف وال أن مة احملاسبة  وتقد  املسـاعدة التقنيـة للمسـؤولني احلرـوميني بـأدوات مـن       

ومــواد يســتخدمما مباشــرو األعمــال احلــرة. ويســاعد األونرتــاد  “ ت ــوير احملاســبة أداة”قبيــل 
البلــدان الناميــة واتقتصــادات الــ  تــر مبرحلــة انتقاليــة علــم بنــاء قــدرات تن يميــة ومؤسســية    
 وبشرية علم احملاسبة لصان املشاريع الصظرية واملتوس ة احل)م لت بيق أفملل املمارسات.  

نيــدو ا)ــًا مترــاماًل دمــع بــني إتاحــة أشــرال مناســبة مــن التمويــل  وقــد وضــعت اليو - 43
ــا        ــة ل ــة ســابقة ل نشــاء وتالي ــوفري مســاعدة نوعي ــع ت ــد م  34 إلنشــاء وت ــوير املشــاريع م . وتق

اليونيـدو  مـن  ـالل برناومـا للنمـوذج احلاسـور لتحليـل اجلـدوى واإلبـالغ  التـدريب علــم           
 ملالية.  التقييم املا  للمشاريع وحمو األمية ا

وقــد أصــب  التمويــل املخــتلط شــارعًا  مســتعينًا باتســتخدام اتســتراتي)  للتمويــل         - 44
اإلمنار  والصـناديق اخلرييـة لتعبئـة تـدفقات الق ـاع اخلـاص الرأإاليـة لصـان األسـوا  الناشـئة           
ــة     ــي  التمويــل املخــتلط الفرصــة لتوســيع ن ــا  التمويــل الت)ــار  للبلــدان النامي ــة. ويت  واحلد ي

. ويقـوم الصـندو  اإلقليمـ      35 وتوجيا التمويل حنو اتستثمارات ذات األثر التنمو  اإلدار
ــيم       ــيم  ودعــم التعل ــل التعل ــا بتيســري اإلتاحــة املســتدامة خلــدمات توي ــل التعلــيم يف أفريقي لتموي

ُنُ ـم  الثانو  والعا  واملمين يف امليادين ال  يرتفع ال لب عليما. ويش)ع الصندو  علم إقامة 
ماليــة يف أفريقيــا. فعلــم ســبيل املثــال يوجــد يف جنــوب أفريقيــا برنــام  ُيعــرت باســم برنــام      
مبترــرات ضــد الفقــر  ثثــل يليــة ملشــاطرة املخــاطر ويقــدم منحــًا مناســبة علــم أســاس تنافســ   
للمشاريع الت)ارية املبترـرة الـ  لـديما إمرانيـة عاليـة للحـد  مـن الفقـر  لتمرينـما مـن التوس ـع            

 ترا  أسوا  جديدة. وتعمل اليونيدو يف تون  باملشـاركة مـع مصـرت التنميـة األفريقـ        وا
وفريق األمم املتحدة الق ـر  والريانـات احملليـة للق ـاعني العـام واخلـاص  علـم إعـداد شـرل          

ســو  ”مبترــر للتمويــل املخــتلط لــدعم املشــاريع الت)اريــة املبترــرة الراميــة إىل النمــو . وتتــي    
باشــر  األعمــال احلــرة الشــباب احلصــول علــم مــن  صــظرية كشــرل مــن أشــرال   مل“ التنميــة

 حقو  امللرية للوصول إىل موارد مالية أكرب.  
 

__________ 

 .http://www.unido.org/youth.htmlان ر:   34  

ــع         35   ــم املوقـ ــاح علـ ــظر  متـ ــاه  الصـ ــل املتنـ ــة والتمويـ ــاعدة التقنيـ ــ  للمسـ ــام  الريفـ ــو الربنـ ــام  هـ ــم الربنـ اسـ
www.bansefi.gob.mx/Patmir/Pages/default.aspx. 
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 تيسري تبادل الترنولوجيا  واتبترار -هاء  
ت خيف  أن اتسـتثمار يف العلـم والترنولوجيـا واتبترـار ضـرور  للتنميـة اتقتصـادية         - 45

للتنميـة   2030بـأن كـاًل مـن   ـة عمـل أديـ  أبابـا و  ـة عـام           والتقد م اتجتماع . علمـاً 
املستدامة يعترفان مبا لدى اتستثمار يف العلم والترنولوجيا واتبترـار مـن إمرانيـات للمعاونـة     
يف حتقيق األهدات اإلمنارية. وثرن للبح  والت وير تع يـ  التنميـة املسـتدامة بدقامـة وتمعـات      

خمتلــش جوانــب الف)ــوة الرقميــة. و ــة جمــود وطنيــة ودوليــة   أكثــر  ملــرة وأمشــل  ومعاجلــة  
جمدًا ترك  علم تصميم سياسـات لالسـتثمار يف العلـم والترنولوجيـا واتبترـار       46وموعما 

أكثر مشوًت ومراعاًة للبيئة  دلب فوارد الترنولوجيا واتبترار إىل الفقراء. وعلم سـبيل املثـال    
بشـأن وضـع وتنقـي  سياسـاهتا الوطنيـة لالسـتثمار يف العلـم        يقدم األونرتاد للبلـدان إرشـادات   

والترنولوجيا واتبترار. علمًا بأن برنام  األونرتاد اجلديـد لـتعل م سياسـات اتبترـار قـد بـ        
قــدرات يف وــال سياســات اتســتثمار يف العلــم والترنولوجيــا واتبترــار مــن  ــالل التــدريب  

  .  TD/B/C.II/25ن ر اوالتشبيك  
يقــوم برنــام  البيئــة  مبســاعدة الشــبرة العامليــة لالنتــاج املقتصــد للمــوارد واألن ــش  و - 46

مشروعًا صظريًا ومتوسـ ًا يف  انيـة بلـدان إلد ـال اتسـتدامة يف مناذجمـا لألعمـال         50بدعم 
الت)ارية ويف سالسل القيمة اململافة. وهـو يـدعم هتيئـة  ـروت مواتيـة لالبترـار اإليرولـوج         

األعمــال احلــرة اخلملــراء بــالتركي  علــم اإلدارة الســليمة للمــواد الريمياريــة    وتشــ)يع مباشــرة
ــاة     والســياحة املســتدامة  والتوســيم اإليرولــوج   وإعــالم املســتملرني  والــتفرري يف دورة حي
املنت   مثل بصمة املنت  والبصمة التن يميـة . ويعمـل الربنـام  اإلقليمـ  لالسـتمال  واتنتـاج       

ار برنام  التحـول إىل أمنـامل التنميـة املسـتدامة يف يسـيا  وبرنـام  التحـول يف        املستدامني يف إط
 شر  املتوسط  ومشروع التحول إىل اتقتصاد األ ملر يف أفريقيا.  

ــات        - 47 ــال احلــرة يف اجلامع ــدم  مباشــر  األعم ــذ  ي ــ  لالبترــار  ال ــد  الن ــام احملل ويع
د   للتحـــد يات الناشـــئة يف وـــاتت ومراكـــ  البحـــ  احملليـــة  مـــن العوامـــل األساســـية للتصـــ 

ــة        ــاج ال اقـ ــتدامة  وإنتـ ــرية املسـ ــة احلملـ ــًا  والتنميـ ــليمة بيئيـ ــة السـ ــة التحتيـ ــران  والبنيـ اإلسـ
واسـتمالكما. ويعــد  مرصــد اليونســرو العــامل  ألدوات سياســة العلــم والترنولوجيــا واتبترــار  

اتبتراريــة  “ رولوجيـة ن ممــا اإلي”قاعـدة بيانــات مفتوحـة تســاعد البلـدان يف رصــد وتقيـيم     
واملقارنة بني أفملل املمارسات. كما أنشأت اليونسـرو مـؤ رًا شـبرة مـن املراكـ  املتمي ـ ة يف       

 املن قة العربية لدعم مراك  الترنولوجيا واتبترار يف شرل حدارق للعلم والترنولوجيا.  
  مؤكــدًا علــم ويركــ  اتبترــار يف وــال ال راعــة علــم الشــواغل اتجتماعيــة والبيئيــة   - 48

العالقة بني األمن الظذار  وتظي ـر املنـاخ. ويت لـب التـواتر املت ايـد والشـدة املتعا مـة للرـوار          
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ال بيعية أن تعتمد احلرومات تدابري جديدة للتخفيش من املخاطر وتع ي  الصـمود. علمـًا بـأن    
ة مـع كواـا مرثفـة     تظري املناخ  وال راعة املتر يفة مع تظري املناخ  واسـتحدا  زراعـة مسـتدام   

هــ  أمــور تت لــب اتبترــار. وُيعتــرب تع يــ   ــدمات اإلرشــاد ال راعــ   واترتقــاء باإلنتاجيــة    
 :   36 ال راعية عاملني رريسيني كما يتمل  من األمثلة التالية

ــًا لتــدريب مباشــر  األعمــال احلــرة  ُيعــرت باســم اــ       •  ــياًل عملي أعــدت اليونيــدو دل
  الذ  ي يـد املعرفـة ويـذك     ”Greening your business““  ملرنة أعمالك الت)ارية”

 الوع  بشأن الرفاءة يف استخدام ال اقة  وإدارة النفايات  والتأثري البيئ ن
ــام  األمــم املتحــدة       •  ــ  يقــدمما برن تقــو   جــار ة مباشــرة األعمــال احلــرة للشــباب ال

بـــني اتبترـــار  للمســـتوطنات البشـــرية  مورـــل األمـــم املتحـــدة  الـــروابط املتبادلـــة       
 واملشرالت اتجتماعية واإليرولوجية الناعة عن ت ايد التوسع احلملر ن

تقود من مة العمل الدولية مشروعًا من مشاريع وحـدة العمـل يف األمـم املتحـدة  مـع       • 
من مـة األغذيـة وال راعـة  واألونرتـاد  وبرنـام  البيئـة  ومركـ  الت)ـارة الدوليـة مـن           

 اء يف زامبيان  صناعة البن“  ملرنة”أجل 
ــوم       •  ــاء اجلينـ ــتخدام اتنتقـ ــا اسـ ــادم يف أفريقيـ ــل القـ ــوت اجليـ ــروع منيمـ ــ م مشـ ويعتـ

 ناحملاصيل لتحسني
بلــدًا  18وثثــل مشــروع أرز اجليــل الرابــع مســعم عاملي ــًا يشــار  فيــا بيولوجيــون يف     • 

 ن 37 لتحسني حماصيل األرز
للترنولوجيـا يف كينيـا بددمــاج رؤيـة  اصـة بدنشــاء وموعـة مــن       قامـت مدينـة كــون ا   • 

  .E/CN.16/2016/2ن ر اصناعات املعرفة دا ل املدينة يف مرحلة تصو ر املشروع  
وقــد ي تع يــ  مباشــرة األعمــال احلــرة مــن  ــالل التظــيريات الســريعة يف  ــدمات          - 49

الت فيمـا بـني املنشـات الت)اريـة وتبـادل      الترنولوجيا واإلنترنت. علمًا بأن منابر تبـادل املعـام  
ــبرياً     ــوًا كـ ــا منـ ــد منـ ــالء قـ ــة والعمـ ــات الت)اريـ ــني املنشـ ــامالت بـ ــات   38 املعـ ــأت سياسـ . ونشـ

ــارة        ــن الت)ـ ــتفادة مـ ــم اتسـ ــرة علـ ــال احلـ ــر  األعمـ ــاعدة مباشـ ــة ملسـ ــتراتي)يات وطنيـ واسـ
__________ 

ــم   عةةأ ل ةةب الن ةةتا: إةةوا حت ّلةةتاال تةةوات ا اي يصةةا ا  الريف ةةة     2015 عةةا  تقريةةران ــر   36    منشــورات األم
  .  E.15.II.D.7املتحدة  رقم املبيع 

 .  2016ح يران/يونيا  11  عت  جم ة اإليكونومست الفص ي عأ اليكنولوج ا“ مستقبل ال راعة”  37  

  38  UNCTAD, “UNCTAD B2C e-commerce index 2016”, technical notes  on ICT for development No. 7, 

available from http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d07_en.pdf. 
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يتي سـر احلصـول   اإللرترونية  كما نشأ يف الوقت نفسا عـدد مـن منـابر التوجيـا اتلرتـرو . و     
علم األموال بفملل ترنولوجيا املعلومـات واتتصـاتت بنـاءع علـم ابترـارات مـن قبيـل قواعـد         

مث إن التعميـد اجلمـاع     “. اخلـدمات املاليـة املتنقلـة   ”البيانات املوسعة احملصنة ضد التالعب و 
ترنولوجيـا  أ  اتستعانة باجلممور  والتمويل اجلمـاع  وجـوار  اتبترـار الـ  أتيحـت بفملـل       

ــما.       ــم اســتحدا  املبترــرات وتويل ــاون عل ــدة للتع ــًا جدي ــل طرق املعلومــات واتتصــاتت  تث
وُتســتخدم ترنولوجيــا املعلومــات واتتصــاتت احلديثــة يف حتســني التشــبيك بــني وتمعــات         
املظتربني. وقد مشلت   ة عمل أدي  أبابـا إنشـاء يليـة لتيسـري الترنولوجيـا لبنـاء القـدرات يف        

 الترنولوجيا مبا يف ذلك اتستثمار يف العلم والترنولوجيا واتبترار.   وال
كما قامت البلدان النامية بـربط سياسـاهتا للت)ـارة واتبترـار خب ـة التنميـة لالسـتفادة         - 50

نتاج الدوليـة. وقـد أدى ذلـك إىل تع يـ  الت)ـارة  وخباصـة دـارة السـلع         من توس ع شبرات اإل
أجنــ  اتقتصـادات الناميـة بــربط جمودهـا اإلمناريــة بسالسـل القيمــة      الوسـي ة. وقـد قــام بعـ    

 .   39 اململافة العاملية
 

 تع ي  الوع  والتشبيك -واو  
ــة         - 51 ــ  التنمي ــراز قيمــة مباشــرة األعمــال احلــرة وإســمامما يف تع ي ــة مبرــان إب مــن األةي

املسـبقة السـلبية حـول     املستدامة. ويشمل هذا تظيري املواقش اتجتماعية والتصـد   للتصـو رات  
 مباشرة األعمال احلرة.  

وقــد ترــاثرت املــؤترات واجلمــود الــ  تــربز قيمــة مباشــرة األعمــال احلــرة واملواهــب    - 52
 وفيما يل  أمثلة لذلك:  

 بلدًان   160ُيحتفل باألسبوع العامل  ملباشرة األعمال احلرة حول العاع يف  • 
دمع مؤتر مباشرة األعمال احلرة العامل  للوتيات املتحدة اآلتت من مباشـر  األعمـال    • 

 احلرة  واملستثمرين  والباحثني  وراإ  السياسات  وسارر أب ال إنشاء املشاريعن 
 2010استملـات البيــت األبـي  القمــة العامليـة ملباشــرة األعمـال احلــرةن أوًت يف عــام      • 

احلـني. وقـد حملـر القمـة السـابعة الـ  ُعقـدت يف جامعـة سـتانفورد          سنويًا منذ ذلـك  
 الرري  بارا  أوباما رري  الوتيات املتحدةن

__________ 

  39  Valentina De Marchi, Elisa Giuliani and Roberta Rabellotti, Local Innovtion and Global Value Chains 

in Developing Countries Working Paper Series, No. 2015-022 (Maastricht, the Netherlands, United 

Nations University-Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology, 

2016) [[link]]; World Investment Report 2013: Global Value Chains—Investment and Trade For 

Development (United Nations publication, Sales No. E.13.II.D.5). 

http://www.merit.unu.edu/publications/working-papers/abstract/?id=5746
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تتــي  القمــة الســنوية لتحــالش راب ــة الــدول املســتقلة ويســيا ملباشــر  األعمــال احلــرة   • 
الشباب الفرصة ملباشـر  األعمـال احلـرة الشـبان للـتعل م مـن مباشـر  األعمـال احلـرة          

 راسخنين  ال
قام أسبوع املـال العـامل  للمؤسسـة الدوليـة لتمويـل األطفـال والشـباب بتع يـ  الـوع            • 

 باملال بني الناس.  
وأد لت مبادرات ات خذت مؤ رًا اتبترـار واتسـتدامة باعتبارةـا ا ـدفني الرريسـيني       - 53

 لشبرات مباشرة األعمال احلرة  ومنما ما يل :  
وعية اجلممـور ودعـم املؤسسـات    تملتحدة للقانون الت)ار  الدو  تواصل جلنة األمم ا • 

ا تمعية والقارمة علم اتحترات بشأن معايري القانون الت)ار  املقبولة دوليـًا  وذلـك   
 وإنشاء قواعد بيانات حملية ونشر املعلومات.    بترعة املعايري إىل اللظات احمللية

بالتعاون مع شـركة مايرروسـوفت واملشـروع     الوتيات املتحدةقامت وزارة  ارجية  • 
ــة التنميــة الدوليــة التابعــة للوتيــات املتحــدة      الت)ــري  للمــدارس اإللرترونيــة  ووكال
ومبادرة ع لة اايـة األسـبوع لبـدء األعمـال الت)اريـة  بتدشـني شـراكة األمـم احملـر رة          

إللرترونيـة  . ويعـد املشـروع الت)ـري  للمـدارس ا    (LIONS@FRICA)لفرص اتبترـار  
ــادرة بــدء األعمــال      ــادرات الرريســية  وهــو يمــدت إىل ربــط مب يف أفريقيــا إحــدى املب

 الت)ارية األفريقية بالن ام اإليرولوج  العامل .  
ــني           •  ــع ب ــدًا دم ــًا جدي ــًا عاملي ــربًا تعاوني ــا  من ــال احلــرة يف وــال املي ــد مباشــرة األعم تع

ــاد حلــ      ول لتــوفري ميــا  الشــرب املأمونــة    املســتثمرين ومباشــر  األعمــال احلــرة إلد
 وامليسورة الرلفة.  

 تدعم شبرة املعاجالت العاملية املعاجالت يف بدء مشاريع دارية ناجحة.   • 
وهـ  منافسـة يف    ”Caribbean Idea Marketplace““ السـو  املثاليـة الراريبيـة   ”مبادرة  • 

لـيني واملظتـربني   وضع   ط لألعمـال الت)اريـة  مشـ)عًة مباشـر  األعمـال احلـرة احمل      
 علم إقامة شراكات دارية.  

يدعم أعملاء شـبرة أسـمل ملباشـر  األعمـال احلـرة اإلمناريـة يف إسـبانيا مـا ي يـد علـم            • 
 .   40 مباشر لألعمال احلرة بتوفري  دمات إنشاء املشاريع الت)ارية 415 000

 
__________ 

 :Aspen Network of Development Entrepreneurs, “State of the small and growing business sectorان ــــــــر:   40  

2015 impact report” (2016). 
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 املستدامةقياس تأثري مباشرة األعمال احلرة علم التنمية  -ثالثًا  
يناقش الفـرع الثـا  احلاجـة إىل رصـد التقـد م احملـرز وتقيـيم إسـمام سياسـات مباشـرة            - 54

األعمــال احلــرة يف بلــوغ أهــدات التنميــة املســتدامة. علمــًا بــأن مباشــرة األعمــال احلــرة حبرــم  
 طبيعتما ذاهتا قد تصع ب القياس واملقارنة بني البلدان.  

 
 ألعمال احلرةقياس سياسات مباشرة ا -ألش  

يف حــني أن مســتويات مباشــرة األعمــال احلــرة ُتقــاس يف الظالــب مبؤشــرات مــن قبيــل   - 55
معدل العمالة الذاتية أو معدتت ملرية األعمال الت)ارية أو معدتت بـدء املشـاريع الت)اريـة     

مـن   يت ايد اتعترات بأن تلـك املقـايي  غـري كافيـة لراإـ  السياسـات. فـاألمر يسـتل م امل يـد         
 . 41 املقايي  النوعية

 وفيما يل  أهم مبادرات قياس مباشرة األعمال احلرة:   - 56
ــش  واألنشــ ة         •  ــة بشــأن املواق ــايي  متوافق ــد م مق ــامل : يق ــال احلــرة الع راصــد األعم

واخلصــارص  أ  ال موحــات  لألفــراد الــذين يشــاركون يف خمتلــش مراحــل مباشــرة    
ــاس ات تالفــات يف   مســتوى نشــامل مباشــرة األعمــال احلــرة بــني    األعمــال احلــرة لقي

ــة بوصــفما اقتصــادات        ــة اتقتصــادية  ومع ــل للتنمي ــرب املســتوى املماث اتقتصــادات ع
ر  واملواقع اجلظرافية. وُيصدر الراصد العـامل  مؤشـرًا   دافعما العوامل والرفاءة واتبترا

ة األعمـال احلـرة   سنويًا يتألش من ثالثة مؤشرات فرعية تس)ل املالم  السياقية ملباشر
 . 42 عرب متظي رات فردية ومؤسسية

ــاون والتنميـــة يف امليـــدان اتقتصـــاد  واملرتـــب     •  ــة التعـ الربنـــام  املشـــتر  بـــني من مـ
اإلحصــار  لالحتــاد األورور ملؤشــرات مباشــرة األعمــال احلــرة: يقــد م تقــارير بشــأن    

دات احملــد ثــال  وموعــات مــن املؤشــرات لقيــاس مباشــرة األعمــال احلــرة وهــ :         
ــرة    اإل  أ  ــال احلــ ــرة األعمــ ــأثري مباشــ ــرات أداء وتــ ــاتية   ومؤشــ ــراءات السياســ جــ
وتقترح من مة التعاون والتنمية يف امليـدان اتقتصـاد    .  43 األهدات السياساتية   أ 
__________ 

  41  José Ernesto Amorós and Niels Bosma, Global Entrepreneurship Monitor: Global Report 2013—Fifteen 

Years of Assessing Entrepreneurship Across the Globe (Global Entrepreneurship Research Association, 2014). 

  42  Zolton Acs and Erkko Autio, “The Global Entrepreneurship and Development Index: a brief explanation” 

delegate paper for the event “How to make the United Kingdom more entrepreneurial?”, London, March 2010. 

Available from https://workspace.imperial.ac.uk/business-school/Public/JC/GEDI%20delegate%20paper.pdf. 

ــرة األعمــــــال           43   ــاط  مــــــع مباشــــ ــار للتعــــ ــدان اتقتصــــــاد   إطــــ ــاون والتنميــــــة يف امليــــ ــة التعــــ من مــــ
ــرة ــمان احلــــــــــ ــة وقياســــــــــ ــرابط التــــــــــــا :    STD/DOC(2008) الوثيقــــــــــ ــم الــــــــــ ــة علــــــــــ   متاحــــــــــ

www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=std/doc(2008)2. 
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مخسة وـاتت رريسـية حملـدََّدات مباشـرة األعمـال احلـرة وهـ : الفـرص  واألشـخاص          
 لتن يم   والثقافة.  املمرة  واملوارد  واإلطار ا

: أََّعــد  هــذا املؤشــر مؤسســة مؤشــر ال ــروت العامــة ملباشــرة األعمــال احلــرة الديناميــة  • 
ومصرت التنمية للبلـدان األمريريـة كـأداة     PRODEMتع ي  وتنمية املشاريع الصظرى 

يستعني هبا املمنيون يف الن م اإليرولوجية ملباشـرة األعمـال احلـرة يف أمريرـا الالتينيـة      
لتحديــد معيــار مرجعــ  وتعــيني أنســب العوامــل لســد الف)ــوة يف املشــاريع الديناميــة    

 وإداد فرص عمل عا  اجلودة.  
إطـار البنــك الـدو  لتقيــيم التـأثري: هــو مرجـع لراإــ  السياسـات واملــن َّمني ت تيــار       • 

)ـم   الُنُم  املناسبة لتقييم سياسات تويل املشـاريع الصـظرى والصـظرية واملتوسـ ة احل    
 . 44 واملدا الت ال  تستخدم وموعة من تقنيات تقييم التأثري

والتنميــة يف امليــدان اتقتصــاد  بشــأن تويــل املشــاريع الصــظرية  ســ)ل من مــة التعــاون  • 
واملتوس ة احل)م: يقـي م اداهـات تويـل املشـاريع الصـظرية واملتوسـ ة احل)ـم ومباشـرة         

ــيم   مؤشــرًا أس 13األعمــال احلــرة  مســتخدمًا   اســيًا ملســاعدة راإــ  السياســات يف تقي
كانت احتياجات املشاريع الصظرية واملتوس ة احل)م من التمويل دـر  تلبيتـما     إذا ما

 . 31 وتقد  إرشادات بشأن تصميم وتقييم التدابري السياساتية مع مرور الوقت
ــادرات احملــد دة يف الفقــرة   - 57 ــاد لسياســة مباشــرة    يقــدم إطــار 56إضــافة إىل املب األونرت

األعمال احلرة ا)ًا ومنم)ية لتقييم سياسات مباشرة األعمال احلـرة يف بلـد مـا  مـع القيـام يف      
الوقــت نفســا بتحديــد الف)ــوات ورصــد التقــد م احملــرز مــع مــرور الوقــت. كمــا يملــم قارمــة     

للتقيـيم الـذام مـع     مؤشرًا فرعيًا للم)اتت الستة ل طار. ويقدم اإلطار أداة موج مة 23 لعدد
مشــاركة نشــ ة جلميــع األطــرات املعنيــة الوطنيــة الرريســية. وعلــم أســاس هــذا اإلطــار وضــع    
ــيم لرــل عنصــر       ــاد منوذجــًا إحصــاريًا ســمل اتســتخدام وقارمــة مبؤشــرات إلعــداد تقي األونرت

 .   45 عناصر  من
 توافـق دو   وعلم الرغم من جناح عيع املبادرات املوصـوفة أعـال   توجـد حاجـة إىل     - 58

ــة  تتــي          ــدان النامي ــية للســياقات اخلاصــة بالبل ــادات بشــأن املؤشــرات األساس يف اآلراء وإرش

__________ 

 واشـن ن العاصـمة  الشـراكة    “ احل)م املشاريع الصظرية واملتوس ة تويلإطار قياس التأثري: ”البنك الدو     44  
  .2012العاملية للبنك الدو  من أجل اإلدماج املا   

-http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Entrepreneurship/Entrepreneurship-Policy-Framework-andأن ــــــــــــــــر:   45  

Implementation-Guidance.aspx. 
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لراإــ  السياســات رصــد اتداهــات وقيــاس مــدى فعاليــة سياســات مباشــرة األعمــال احلــرة.   
وانملم كل من من مة التعاون والتنميـة يف امليـدان اتقتصـاد  ومؤسسـة كوفمـان واألونرتـاد       

 .   46 لوضع مبادو توجيمية يف هذا الصددمعًا 
 

 قياس تأثري مباشرة األعمال احلرة علم أهدات التنمية املستدامة -باء  
يف   ــــة  8و  4ُيشــــار إىل مباشــــرة األعمــــال احلــــرة إشــــارة مباشــــرة يف ا ــــدفني  - 59
ــام ــتدامة     2030 عـ ــة املسـ ــدول  اللتنميـ ــر اجلـ ــة   1ن ـ ــايي  الفرديـ ــتخدام املقـ ــن اسـ  . وثرـ

واملؤسسية لتقييم تنفيذ سياسة مباشرة األعمـال احلـرة وجناحمـا علـم املسـتوى الـوطين  بظـ         
الن ر عـن هـذين ا ـدفني مـن أهـدات التنميـة املسـتدامة حيـ  ُتـذكر منـمما مباشـرة األعمـال             

ريات  إذ إن األنشـ ة والنـوات  تعتمـد علـم     علم النتار  والتأث 1احلرة حتديدًا. ويرك  اجلدول 
سل م األهدات الذ  قرر  راإو السياسات علم الصعيد الـوطين. غـري أنـا لـدى تنفيـذ البلـدان       
سياسات مباشرة األعمال احلرة  فداا قد تتبع علم حنو أمشل األسلوب املنـم)  الـذ  توصـ     

ل)نـة علـم أسـاس حتديـد سلسـلة النتـار        با جلنة املاحنني لت وير املشاريع. ويقوم معيـار هـذ  ال  
مع توضي  كل   وة يف مبادو الربنام   بدءًا من األنش ة مـرورًا بـالنوات  والنتـار  وانتـماءع     

. علمــًا بــأن هــذا ثرََّّــن راإــ  السياســات مــن أن يرونــوا واضــحني بشــأن           47 بالتــأثريات
ــا ــرات املصـــم    مـ ــيظوا ويرصـــدوا املؤشـ ــات  وأن يصـ ــن افتراضـ ــا مـ ــار تلـــك يقدمونـ مة ت تبـ

 اتفتراضات وتقييم اخلواص والتظريات األوسع ن اقًا واستخدام النتار  ل بالغ والرصد.  
  

__________ 

  46  OECD, Kauffman Foundation and UNCTAD, “White paper on measuring entrepreneurship for 

development” (forthcoming). 

مسرد املص لحات األساسية الذ  أعدتا شبرة جلنة املساعدة اإلمنارية ”أدنا  متوافقة مع  التعاريش الواردة  47  
 The“ومع شروح التعاريش. املصدر:  ”www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf““ املعنية بتقييم التنمية

Donor Committee for Enterprise Development standard for measuring results in private sector 

development : control points and compliance criteria”, version VII, April 2015 (www.enterprise-

development.org/page/download?id=1842) : 
ــوال            -   ــل األم ــن قبي ــد الت م ــا حشــد امل ــن  الل ــؤد   دــر  م ــل ي النشــامل: إجــراءات ُتتخــذ أو عم

 واملساعدة اإلمنارية وسارر أنواع املوارد لتحقيق نوات  معي نة.  
النوات : املنت)ات والسـلع الرأإاليـة واخلـدمات النادـة عـن تـد ل إمنـار ن وقـد تشـمل أيملـًا التظي ـرات             -  

 واملتعلقة بتحقيق النتار .   الناعة عن التد  ل
 النتار : اآلثار القصرية األمد واملتوس ة األمد املرج حة أو احملقَّقة املترتبة علم نوات  أحد التد الت.   -  
ــة واإلدابيــة والســلبية الناعــة عــن تــد ل إمنــار  بصــورة       -   ــة األمــد األوليــة والثانوي التــأثري: اآلثــار ال ويل

 عن قصد أو عن غري قصد. مباشرة أو غري مباشرة

http://www.enterprise-development.org/page/download?id=1842
http://www.enterprise-development.org/page/download?id=1842
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 1اجلدول 
مباشرة األعمال احلرة وأهدات التنمية املستدامة: املؤشرات املمرن اسـتخدامما للمسـاةة   

 املباشرة علم الصعيد الوطين
 

 الغاية هتف الينم ة املسيتامة
التعلــيم اجليــد املنصــش  4ا ــدت   

 والشامل لل)ميع
ــة  ــام    :4-4الظايـ ــبرية حبلـــول عـ ــادة كـ ــق زيـ ــباب  2030حتقيـ ــدد الشـ يف عـ

 والبالظني ذو  املمارات املناسبة  مبا فيما املمارات التقنية واملمنية
 مؤشرا  اليأثري مؤشرا  النيائج 
زيـــادة عـــدد املـــدارس األوليـــة   - 1 

ال  تقـد م بـرام  ملباشـرة     –والثانوية 
ــارج     ــ ة  ـ ــرة أو أنشـ ــال احلـ األعمـ
املنــم  الدراســ   كــل مــن املمــارات 

 اإلمنارية التقنية والشخصية 
زيــادة عــدد املعلمــني وأســاتذة    - 2

اجلامعـــات املـــدربني علـــم التـــدريب  
 علم مباشرة األعمال احلرة

ــ      - 3 ــات الـ ــدد اجلامعـ ــادة عـ زيـ
ــر  ــرام  ملباشـــ ــد م دورات أو بـــ ة تقـــ
 األعمال احلرة يف مناه)ما الدراسية

ــدريب     - 4 ــدد دورات الت ــادة ع زي
اخلاصة املتاحة علم مباشـرة األعمـال   

 احلرة
ــرأة     - 5 ــني املــ ــاواة بــ ــ  املســ تع يــ

والرجـــل يف احلصـــول علـــم تعلـــيم     
وتــدريب جيــد وميســور الرلفــة يف    

 وال مباشرة األعمال احلرة
زيادة إمرانية حصـول الفئـات     - 6

املستملـــعفة  مبـــا فيمـــا ذو  اإلعاقـــة 
 وأفراد الشعوب األصلية

ــاطلني     - 1 ــدد الشــبات الع ــاقص ع تن
 عن العمل

ــال     - 2 ــدد اإلعــا  لألعم ــادة الع زي
ــة    ــاريع داريــ ــدء مشــ ــن بــ ــئة عــ الناشــ

 املشاريع الصظرية واملتوس ة احل)م أو
منــــو مســــاةة ق ــــاع املشــــاريع   - 3

الصــظرى والصــظرية واملتوســ ة احل)ــم  
  النات  احملل  اإلعا  والعمالةيف

 ب انا  العمالة الوطن ة س طة/وزارة اليع  م الوطن ة مصتر الن انا  الرئ سي
 8ا دت 

ــ  النمــو اتقتصــاد  امل ــرد     تع ي
والشـــــامل لل)ميـــــع واملســـــتدام 
والعمالة الراملة واملنت)ـة وتـوفري   

 العمل الالرق لل)ميع

 3-8الظاية 
حنو التنمية وال  تدعم األنش ة اتنتاجيـة  وفـرص    تع ي  السياسات املوجمة

العمــل الالرــق  ومباشــرة األعمــال احلــرة والقــدرة علــم اتبــداع واتبترــار   
والتشــ)يع علــم إضــفاء ال ــابع الرإــ  علــم املشــاريع الصــظرى والصــظرية    
واملتوس ة احل)م  ومنوها  مبا يف ذلـك مـن  ـالل احلصـول علـم اخلـدمات       

 املالية
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 الغاية هتف الينم ة املسيتامة
 مؤشرا  اليأثري النيائج مؤشرا    
زيادة عـدد املشـاريع الصـظرى      - 7 

 والصظرية واملتوس ة احل)م
حتســـــني إمرانيــــــة حصــــــول    - 8

ــظرية   ــظرى والصـــــ ــاريع الصـــــ املشـــــ
واملتوســــ ة احل)ــــم علــــم التمويــــل 

 املتناه  الصظر والقروض
زيادة حصة املشاريع الصـظرى    - 9

والصـــظرية واملتوســـ ة احل)ـــم مـــن    
والشــباب يف ومــل القــروض للنســاء 

قـروض املشـاريع الصـظرى والصــظرية    
 واملتوس ة احل)م

تع يــ  نوعيــة العمالــة  مبــا يف   - 10
ذلـك العقــود الرإيـة  وحتســني تثيــل   
العمال  واحلـوار اتجتمـاع  وتع يـ     

 اتمتثال ملعايري العمل الدولية
تع يــ  اترتقــاء الترنولــوج     - 11

 واتبترــار بســبل منــما التركيــ  علــم 
ــات     ــة اململــافة والق اع ــاع القيم ارتف

 الرثيفة اليد العاملة

ــال     - 4 ــدد اإلعــا  لألعم ــادة الع زي
الرإية الناشئة عن بدء مشـاريع داريـة   
واملشـــــــاريع الصــــــــظرى والصــــــــظرية  

 واملتوس ة احل)م.  
زيادة إنتاجيـة املشـاريع الصـظرى      - 5

 والصظرية واملتوس ة احل)م
ق ــاع حتســني نســب الرإلــة يف    - 6

املشاريع الصظرى والصـظرية واملتوسـ ة   
 احل)م

تع يـــــــ  مشـــــــاركة املشـــــــاريع   - 7
الصــظرى والصــظرية واملتوســ ة احل)ــم  

 يف السالسل العاملية للقيمة اململافة  
زيادة تصـدير املشـاريع الصـظرى      - 8

ــلع    ــم للسـ ــ ة احل)ـ ــظرية واملتوسـ والصـ
 واخلدمات

تنــــاقص مؤشــــر الفقــــر املتعــــدد    - 9
 األبعاد

 ب انا  العمالة الوطن ة اليمويب الوطين ر الن انا  الرئ سيمصت
الــــوزارة  حرومــــة البلــــد  مســــ      

 املؤسسات الوطنية
 

     
ومن املمم أيملًا قياس السياسات املتعلقة باملساةة غري املباشرة ملباشرة األعمال احلرة يف  - 60

أهـدات التنميـة املسـتدامة احملـددة يف     األهدات األ رى للتنميـة املسـتدامة. علمـًا بـأن وموعـات      
الفــرع األول تــبني كيــش ثرــن ملباشــرة األعمــال احلــرة املســاةة يف حتقيــق وموعــة خمتلفــة مــن    
األهدات  مثل النمو والتنوع يف امليدان اتقتصاد ن واإلدمـاجن واإلنتاجيـة ال راعيـةن والـتمرني     

اعد قيــاس تلــك التــأثريات علــم صــياغة  اتقتصــاد  للمــرأة  واتســتدامة البيئيــة. وثرــن أن يســ 
سياســات حمــد دة ا ــدت  قــد تــؤد  إىل تع يــ  أنــواع معينــة مــن املشــاريع  مثــل بــدء مشــاريع     
ــو         ــم النم ــأثري مباشــرة األعمــال احلــرة عل ــة إىل تيســري ت ــة  واألنشــ ة الرامي ــا املتقد م الترنولوجي

ت أيملـًا أن تركَّـ  علـم سـياقات     اتقتصاد   والتح ول ا يرلـ  والتنـو ع. وثرـن  ـذ  السياسـا     
نتاجيـة ال راعيـة  أو علـم الفئـات املسـتمدفة  مثـل مباشـرة        حمد دة  مثل التنمية الريفية وزيـادة اإل 

املرأة لألعمال احلرة أو مباشرة األعمال احلرة اخلملراء  ممـا يـؤد  ب ريـق غـري مباشـر إىل تع يـ        
املباشـر يف أمنـامل اإلنتـاج واتسـتمال  يف ا تمـع.       املساواة والتوازن اجلنسا   أو إىل التـأثري غـري  

 توض  كيفية قياس مثل هذ  التأثريات.  2علمًا بأن املؤشرات املقترحة يف اجلدول 
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 2اجلدول 
مباشرة األعمال احلرة وأهدات التمية املستدامة: املؤشرات املمرن األ ذ هبـا للمسـاةات   

 اإلضافية علم الصعيد الوطين
 مؤشرا  اليأثري مؤشرا  النيائج املوضوع
   16و  10و  4و  2األهدات 

ــة   ــاواة واتنتاجيـ ــاج  واملسـ اإلدمـ
 ال راعية

زيـادة عــدد الفقــراء أو نســاء    - 15
ورجـــال الشـــعوب األصـــلية املعيـــنني 
ــظرى   ــاريع الصـــــ للعمـــــــل يف املشـــــ

 والصظرية واملتوس ة احل)م
ــول     - 16 ــة حصــ ــني إمرانيــ حتســ

األرض الفئـــــات املستملـــــعفة علـــــم 
والتمويــــل والوصــــول إىل األســــوا  

 اجلديدة واملتنامية
ــول    - 17 ــة احلصــ حتســــني إمرانيــ

علـــــــم التمويـــــــل والترنولوجيـــــــا   
ــظرية   ــظرى والصــــ ــاريع الصــــ للمشــــ
ــري     ــة وغـ ــم ال راعيـ ــ ة احل)ـ واملتوسـ

 ال راعية يف األريات
حتقيــــق تظــــيريات يف نوعيــــة   - 18

التن يم قياسًا علـم مشـاركة املـواطن    
 عد واألن مةيف وضع القوا

زيادة اإلنتاجية ال راعية ود ل   - 14
صظار منت)  األغذية  وخباصـة للنسـاء   
ــ ارعني    ــراد الشــعوب األصــلية  وامل وأف

 األسريني  والرعاة والصيادين
زيــــــادة إنتاجيــــــة املشــــــاريع      - 15

الصــظرى والصــظرية واملتوســ ة احل)ــم  
 غري ال راعية يف األريات  

ــيين     - 16 ــل جــــــ ــني معامــــــ حتســــــ
 واتستقرار اتجتماع 

 حتسني مؤشرات احلوكمة  - 17

  ب انا  العمالة الوطن ة مصتر الن انا 
 -بيانــات األســر املعيشــية واملنشــات  

البنـك الــدو   للحوكمــة التن يميــة   
 نيابة عن الشمولية املؤسسية

ــاءات    ــدو   اإلحصـ ــك الـ ــات البنـ بيانـ
الوطنيــة  برنــام  األمــم املتحــدة للبيئــة  

ــر  ــاد  مســـ   مؤشـ ــدد األبعـ ــر املتعـ الفقـ
 الق اع

 5ا دت 
 ترني املرأة

ــة    - 19 زيــادة تثيــل املــرأة يف ملري
ــظرية   ــظرى والصـــــ ــاريع الصـــــ املشـــــ
واملتوســـــ ة احل)ـــــم  ويف عملـــــوية 

 ا ال  ويف املناصب اإلدارية
ــول     - 20 ــة حصــ ــني إمرانيــ حتســ

مباشــرات األعمــال احلــرة علــم مــا     
دت)نا من مد الت  مثل األراضـ   
واألمــــوال  وإمرانيــــة الوصــــول إىل 

 األسوا  اجلديدة واملتنامية
اســــــــــتحدا  منت)ــــــــــات   - 21

للخدمات املالية تستمدت مباشـرات  
األعمال احلرة  مبا يف ذلك مبـادرات  
 التمويل اخلملراء ال  تستمدت املرأة

ــة    - 18 زيــادة عــدد الو ــارش املرافئ
ذات الـدوام الرامـل للمـرأة يف الق ــاع    

 اخلاص
زيــــــادة إنتاجيــــــة املشــــــاريع      - 19

الصــظرى والصــظرية واملتوســ ة احل)ــم  
 ال  تلرما املرأة وتديرها

حتسني قدرة املـرأة علـم متابعـة      - 20
 فرص املعيشة املستدامة  
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املؤسسةةةةةا  ايجيماع ةةةةةة واملؤشةةةةةر  مصتر الن انا 
اجلنساين، منظمة اليعاو: والينم ةة ا  

 امل تا: اي يصا ي  
ريع الصةةةةغرية  واسيقصةةةةااا  امل ةةةةا  

 وامليوسطة احلجم

 ايسيقصااا  املصرف ة  
 ب انا  العمالة الوطن ة  

 13و  12و  7األهـــــــــــــــدات  
 14 و

  

ــينات يف اتســـتخدام    - 22 اتستدامة البيئية   التحسـ
ــا يف ذلـــــك     ــة  مبـــ ــد لل اقـــ املقتصـــ
اســـــــتخدام ال اقـــــــة املت)ـــــــددة يف 
 املشاريع الصظرية واملتوس ة احل)م

املشــــــاريع  زيــــــادة امتثــــــال  - 23
الصــظرية واملتوســ ة احل)ــم للقــوانني  

 واألن مة البيئية
تقليص النفايات ال  تنت)مـا    - 24

ــظرية   ــظرى والصـــــ ــاريع الصـــــ املشـــــ
 واملتوس ة احل)م

زيـــــــادة مســـــــاحة الـــــــن م   - 25
اإليرولوجيــــة ال راعيــــة حتــــت إدارة 

 مستدامة

ــدء     - 21 ــات بــ ــدد عمليــ ــادة عــ زيــ
ــة  ــات اإليرولوجيـ ــاريع يف الق اعـ  املشـ
ــة    ــة  وال اق ــل الســياحة اإليرولوجي  مث

 املت)ددة 
زيــــــادة إنتاجيــــــة املشــــــاريع      - 22

الصــظرى والصــظرية واملتوســ ة احل)ــم  
 العاملة يف الق اعات اإليرولوجية

ــ      - 23 ــددة الـ ــة املت)ـ ــادة ال اقـ زيـ
تنت)ما وتسـتخدمما املشـاريع الصـظرى    

 والصظرية واملتوس ة احل)م
ــات      - 24 ــبة النــ ــادة نســ ــ  زيــ احمللــ

ــيد   اإلعـــا  إىل انبعاثـــات ثـــا  أوكسـ
ــظرى   ــاريع الصـــ ــن املشـــ ــون مـــ الرربـــ

 والصظرية واملتوس ة احل)م
 راسةةةا  ّفرا يةةةة ملنظمةةةة ا   يةةةة     مصتر الن انا   

والزراعةةةةة، اسيقصةةةةااا  امل ةةةةاريع   
 الصغرى والصغرية وامليوسطة احلجم

اإللصةةةااا  الوطن ةةةة، ايسيقصةةةااا   
ريع الصةةةةةةناع ة، اسيقصةةةةةةااا  امل ةةةةةةا

الصغرى والصةغرية وامليوسةطة احلجةم،    
 اسيقصااا  الصناعة

 
 األونرتاد :املصتر 
  
فيما يتعلق جبميع فئات اتستدامة املذكورة ينفًا  فدن من املمـم عـع البيانـات وإعـداد      - 61

ــ          ــأثري. والق ــاع ال راع ــماءع بالت ــدءًا باألنشــ ة وانت ــار  ب ــع سلســلة النت ــق املؤشــرات م وت بي
الرإــ  هــو أكــرب مســتخدم يف العــاع غــري أنــا ت تتــوافر بيانــات عــن مع ــم اتقتصــادات    غــري

النامية. ويستل م األمر توفري امل يـد مـن البيانـات املصـن فة حبسـب اجلـن  والعمـر يف ا تمعـات         
الريفيـة. وينبظـ  للبيانــات املتعلقـة باتبترـار أن تي ــ  بـني اتبترـار األ ملــر وغـري . علمـًا بــأن         

بيانات املتعلقة بدنتاج ال اقة البديلة واستمالكما ه  أيملًا مفيـدة. وحـىت يتسـ  حتديـد تـأثري      ال
سياسة مباشرة األعمـال احلـرة علـم أهـدات التنميـة املسـتدامة فيمـا يتعلـق باتسـتدامة البيئيـة            
ــة الرــبرية عــن املشــاريع      ــتعني أن تي ــ  هــذ  الرتلــة احلرجــة مــن املعلومــات املنشــات الت)اري  ي

 الصظرى والصظرية واملتوس ة احل)م.  
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 اتستنتاجات والتوصيات -رابعًا  
ُأحــرز تقــدم كــبري يف التعــاط  مــع اســتراتي)يات وُأطــر مباشــرة األعمــال احلــرة منــذ      - 62

. ويالحــ  أن تعمــيم مباشــرة األعمــال 69/210و  67/202اعتمــاد قــرار  اجلمعيــة العامــة 
احلــرة يف   ــط واســتراتي)يات التنميــة الوطنيــة والدوليــة يــؤد  إىل تصــور جديــد تــرتبط فيــا  

  ي  مباشرة األعمال احلرة ارتباطًا ت فرا  منا.  أهدات التنمية املستدامة بتع
وتشري أفملل املمارسات إىل ضرورة قيام عيع األطـرات املعنيـة  مبـا فيمـا احلرومـات       - 63

ومؤسساهتا  وسارر األطرات املعنية  مبا فيمـا ا تمـع املـد  والق ـاع اخلـاص  بـدور نشـط يف        
 هذا الصدد. فال بد من اختاذ ا  شامل.  

ــن أجــل         - 64 ــة م ــاة لألعمــال الت)اري ــر مؤات ــة أكث ــة بيئ ــات مواصــلة هتيئ ــ  للحروم وينبظ
مباشر  األعمال احلـرة  وذلـك بتحسـني نوعيـة التشـريعات واإلنفـاذ واملعلومـات. علمـًا بـأن          
اســتخدام ترنولوجيــا املعلومــات واتتصــاتت قــد ســم ل بــدء مشــاريع جديــدة  مقل ــاًل األعبــاء  

ات. وقد تدع مت شـبرات مباشـر  األعمـال احلـرة وُأقيمـت روابـط       اإلدارية بتبسيط اإلجراء
 أفملل بني مباشرة األعمال احلرة واتبترار.  

وت ي ال نقص إمرانية احلصول علم التمويل هو العـارق األكـرب الـذ  يواجـا مباشـر        - 65
وتع يـ    األعمال احلرة. وينبظ  للسياسات والربام  واخلدمات استحدا  يليات تويلية مبتررة 

املؤسسات وحتسني اإلجراءات اخلاصة بالدارن واملقتـرض. وينبظـ  للسياسـات أن تعرـ  تبـاين      
وتمع املشاريع  وا تالت احتياجات الدعم ومراحل التنمية. وينبظ  أن ترـون هنـا  سياسـات    
حمــددة تســتمدت  فيمــا تســتمدت  النســاء والشــباب والفئــات املستملــعفة. وينبظــ  لراإــ           

. وينبظــ   ــم أن 2030قامــة ُنُ ــم إيرولوجيــة ملباشــرة األعمــال احلــرة خل ــة عــام   السياســات إ
ــة         ــال الت)اري ــاذج األعم ــ  اتســتثمار ومن ــ  للسياســات حلف ــل عمل ــك وضــع دلي يملــموا إىل ذل

 املستدامة واملشاريع الراردة ال  تبدأ صظرية مث تتوس ع بعد ا تبار احللول وتبي ن جناحما. 
األعمال احلرة وضع حلول بسي ة وفعالة يف واتت  ـدمات املرافـق   وثرن ملباشر   - 66

العامة  والتعليم  والرعاية الصحية  والبيئة ومنـاذج األعمـال الت)اريـة املراعيـة ملصـان الفقـراء.       
وعلم الرغم من أنا ت ت ال هنا  حاجة إىل تع)يل تنفيذ الب  التحتية لالتصـاتت وال اقـة يف   

النامية  مع التقد م يف ترنولوجيا املعلومات واتتصـاتت  فـدن هنـا  فرصـة      العديد من البلدان
متعا مة تستظالل األعمال الت)اريـة اجلديـدة  وحتسـني إنتاجيـة املشـاريع الصـظرى والصـظرية        
واملتوســ ة احل)ــم  وإنشــاء شــبرات ومــا حتتــاج إليــا مــن قنــوات للبيــع  مبــا يف ذلــك الت)ــارة  

 اإللرترونية.  
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بيانـــات واملؤشـــرات الرصـــينة والشـــاملة واآلنيـــة مممـــة لصـــياغات السياســـات        وال - 67
ومراجعتما. وينبظ  اتستعانة مبمارسة الرصد مب يد مـن الدقـة للنتـار  وقياسـما  لتحديـد تـأثري       
ــة وحتديــد      سياســات مباشــرة األعمــال احلــرة. وقــد يت لــب ذلــك اســتخدام وموعــات املقارن

ــة إىل  ــادل   الن)ـــاح أو الفشـــل. وهنـــا  حاجـ ــا وتبـ ــة وتأثريهـ ــة والنوعيـ ــوات  الرميـ ــاس النـ  قيـ
املمارســات اجليــدة يف وــال مباشــرة األعمــال  مبــا يف ذلــك مؤشــرات قيــاس مســاةة مباشــرة    
األعمــال احلــرة يف حتقيــق أهــدات التنميــة املســتدامة. كمــا أن هنــا  حاجــة إىل امل يــد مــن          

ــات لالسترشــاد  األعمــال الت)اريــة والت)ــارة   هبــا يف إجــراء اإلصــالحات يف تســ)يل     املعلوم
 وسو  العمل.  

وينبظـ  للمنتـدى السياسـ  الرفيـع املسـتوى للتنميـة املسـتدامة  بوصـفا املنـرب الرريسـ             - 68
ــام    ــة واســتعراض   ــة ع   أن يشــمل مناقشــات بشــأن مباشــرة األعمــال احلــرة    2030ملتابع

األعمــال احلــرة أفملــل  للنــموض بالتوجيمــات احلروميــة الدوليــة لتنفيــذ اســتراتي)يات ملباشــرة 
 وأع م تأثريًا.

  
 


