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 الدورة الثالثة والسبعون
 من جدول األعمال املؤقت* 20البند 

    المستدامةالتنمية 
 مباشرة األعمال الحرة من أجل التنمية المستدامة  

  
 تقرير األمين العام  

  

 موجز 
التقرير بالتعاون مع إدارة الشـــــــــــــــؤون أعدَّ مؤمتُر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( هذا  

املتعلق  71/221 االقتصـــــــــــادية واالجتماعية  دل ادـــــــــــتعراق التقدم اةرا ع من يذ قرار ا معية العامة
. ويتناول 201٦رب مبباشــــرة األعمال امرة من أجت التنمية املمــــتدامة منذ اعتمادن ع وانون األول/ديمــــم

هذا التقرير املماردــــــــا  ال اــــــــلذ واملبادرا  املتاذة ع ألال دعم مباشــــــــرة األعمال امرة علذ الصــــــــعيد 
الوطين واإلقليمي والدويل، مبا ع ذلك ما يتعلق بتحديد التدابري المـيادـامية املتمـقة ملباشـرة األعمال امرة 

البالغة الصـــغر والصـــغرية واملتودـــّة. وينصـــجه ال ويز بوج   وصـــيااتوا ومن يذها ومقييموا، وبتعزيز املشـــاريع
خاص علذ المـــيادـــا  اإادتة إز معزيز ريادة املشـــاريع االجتماعية إقرارا بدورها ع إماد ااذ  ممـــتدامة 
بديلة لإلنتا  والتمويت واالدــــتوُع مُعاق القاــــايا االجتماعية واالقتصــــادية والبي ية، وال دــــيما ع دــــيا  

. ويتناول التقرير أياـــا أدوا  رصـــد التقدم اةرا ع من يذ دـــيادـــا  20٣0التنمية املمـــتدامة لعام خّة 
مباشـــــرة األعمال امرة، ويربا التقرير أجية وجود مؤشـــــرا  لقياس م مري دـــــيادـــــا  مباشـــــرة األعمال امرة 

 .التنمية االقتصادية ومن يذ أهدال التنمية املمتدامة ع
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 مقدمة -أوال  
املتعلق مببـــاشـــــــــــــــرة األعمـــال امرة من أجـــت التنميـــة  71/221اعتمـــد  ا معيـــة العـــامـــة القرار  - 1

. ومقرُّ ا معية العامة ع هذا القرار بإدــــــــــوام مباشــــــــــرة 201٦وانون األول/ديمــــــــــمرب   21املمــــــــــتدامة ع 
تدامة بتوتريها ترص عمت، وب زها النمو واالبتكار ع ا ال  األعمال امرة اإام ع حتقيق التنمية املمـــــــــــــــ

ألوضـــــات االجتماعية، ومصـــــديوا للتحديا  االجتماعية والبي ية ع دـــــيا  خّة االقتصـــــادس، وحتمـــــينوا ا
. ويرد مشـــــــديد ع القرار علذ ضـــــــرورة امبات  م شـــــــامت وولي ع مباشـــــــرة 20٣0التنمية املمـــــــتدامة لعام 

 األعمال امرة يشمُت اد اميجيا  طويلة األجت وشاملة لعدة قّاعا .
العام إز ا معية العامة ع دورهتا الثالثة والمــــــبعني هذا التقرير  وبناء علذ ما طُلج، يقدم األمني - 2

منذ اعتمادن. ويعرق ال صـــــــــــت الثار من التقرير املماردـــــــــــا   71/221عن التقدم اةرا ع من يذ القرار 
ال امرة. أما ال صــــت الثالس تيمــــلع الاــــوء علذ ا يدة ع ألال صــــيااة ومن يذ دــــيادــــا  مباشــــرة األعم

بروا مبادرا  هتدل إز مشـــجيع التعاون اإلقليمي ومعزيز تعالية املناوما  الـــــــــــــــــــُمحيّة مبباشـــرة األعمال 
امرة علذ ممــــتوى املدن. ويتمحور ال صــــت الرابع علذ ما يتعلق بالتدابري المــــيادــــامية اإادتة إز مشــــجيع 

عية من مماردـــــا  تاـــــلذ ومبادرا ، بينما يربا ال صـــــت ا امو أجية موتُّر أدوا  ريادة املشـــــاريع االجتما
لرصــد التقدم اةرا ع من يذ المــيادــا ، ومؤشــرا  لقياس م مري دــيادــا  مباشــرة األعمال امرة ع النمو 

 االقتصادس ومن يذ أهدال التنمية املمتدامة.
  

 مباشرة األعمال الحرةالممارسات الفضلى في تنفيذ سياسات  -ثانيا  
يعرق هذا ال صـــت مماردـــا  تاـــلذ ع ألال صـــيااة ومن يذ دـــيادـــا  مباشـــرة األعمال امرة.  - ٣

ويتبع ع بنيت  األروان المـــــــتة إلطار دـــــــيادـــــــا  مباشـــــــرة األعمال امرة الذس وضـــــــع  مؤمتر األمم املتحدة 
 للتجارة والتنمية )األونكتاد(.

بلدان عديدة جوودا لوضــــــــــع ومن يذ دــــــــــيادــــــــــا  ملباشــــــــــرة  ، مبذل بكوما 201٦ومنذ عام  - 4
ذ  خّوا  إمابية  و اعتماد  األعمال امرة ع إطار ادـــــ اميجياهتا الوطنية للتنمية االقتصـــــادية. وقد ا ُّ
 م أوثر مكامُ تيما يتعلق مبباشــــــرة األعمال امرة، بالبناء علذ الصــــــُ  القا مة بني اإلطار التنايمي، 

 التكنولوجيا، واالبتكار، وإمكانية امصول علذ التمويت، والتوعية.والتعليم، و 
ومن االجتاها  اإامة اليت برا  معزُّا التعاون علذ الصــعيد العاملي ع وضــع المــيادــا  املتعلقة  - 5

 201٦باملشاريع البالغة الصغر والصغرية واملتودّة ومنمية مباشرة األعمال امرة. وجر  حتديدا منذ عام 
 ة الدولية التالية:نشّة الواارياأل

ر األونكتاد عقد بوار دـــيادـــاي عاملي رتيع املمـــتوى معلهق بتشـــجيع مباشـــرة األعمال امرة،  •  يمـــه
. ودــــــيتواصــــــت 201٦قد بنريويب ع عام وذلك ع منتدى األونكتاد العاملي لُدــــــتثمار الذس عُ 

. 201٨ع مشـــــــــــرين األول/أوتوبر  معزيز هذا اموار ع املنتدى املقبت الذس دـــــــــــيعقد ع جني 
واإـدل من عقـد بلقـا  بوار وااريـة بشــــــــــــــــ ن مبـاشـــــــــــــــرة األعمـال امرة ع املنتـدى هو مبـادل 
املماردــــا  ال اــــلذ ع ألال بناء قّات مناتمــــي للمشــــاريع البالغة الصــــغر والصــــغرية واملتودــــّة 

ر املمـــــتدام الشـــــامت  دل منمية قدرا  اإلمداد اةلية، وإماد ترص عمت، ومشـــــجيع االدـــــتثما
هو دور مبـاشـــــــــــــــرة األعمـال امرة  201٨للجميع. ودـــــــــــــــيكون اور مرويز بلقـة اموار ع عـام 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/221
https://undocs.org/ar/A/RES/71/221
https://undocs.org/ar/A/RES/71/221
https://undocs.org/ar/A/RES/71/221


 A/73/258 

 

4/25 18-12367 

 

وهو إقامة ُبىن حتتية قادرة علذ الصمود،  ٩حتقيق أهدال التنمية املمتدامة، وال ديما اإدل  ع
 وحت يز التصنيع املمتدام الشامت للجميع، ومشجيع االبتكار.

متر الواارس ملنامة التعاون والتنمية ع امليدان االقتصــــــادس، الذس عقد بشــــــ ن املشــــــاريع مته ع املؤ  • 
، اعتماُد اإلعُن املتعلق بتعزيز 201٨والصــــــــــغرية واملتودــــــــــّة ع مكمــــــــــيكو ع شــــــــــبا /ترباير 

املشاريع الصغرية واملتودّة ومباشرة األعمال امرة ألاراق اإلنتاجية وحتقيق او يشمت ا ميع. 
إضــــــــــــاتة إز االحتاد األورويب، دعوة إز هتي ة  رول  ،بلدا 55ع  من اإلعُن، الذس وقه ويتاــــــــــــ

كرة، إلمابة بدء أعمال جتارية موامية، بمـــــــــــــبت منوا وضـــــــــــــع دـــــــــــــيادـــــــــــــا  أو أنامة تعالة ومبت
 .(1)ّر  منوا املماردا  التعاونيةالقّاعا  املمتجدة وإاا وا واادهارها، ب ع

ة لألعمال امرة املؤمتَر الواارس لشـــــــــبكة األمم الناشـــــــــ ة ع نيمـــــــــان/أبريت ناهمت الشـــــــــبكُة العاملي • 
إضــــــاتة إز االحتاد  ،بلدا 15ع إدــــــّنبول. وأوهد املشــــــاروون، ع إعُن مشــــــ ع وقهع   201٨

ادة المــــــــــيادــــــــــا  من جوة وا رباء األورويب، اماجة املادــــــــــة إلجراء بوار رتيع املمــــــــــتوى بني ق
ألعمال امرة من جوة أخرى بشــــــ ن وي  ككن لوواال  القّات ألال دــــــيادــــــا  مباشــــــرة ا ع

 العام أن مشجع ااَء األعمال امرة وبروَا شروا  عالية النمو.
عند الّلج، إز الدول األعاـــــــــــــاء ، واصـــــــــــــت األونكتاد مقد  الدعم، 71/221وعمُ بالقرار  - ٦
ومن يذ التدابري المـــــيادـــــامية املتعلقة مبباشـــــرة األعمال امرة، وع معزيز املشـــــاريع البالغة الصـــــغر  صـــــيااة ع

والصغرية واملتودّة. وانبَنت ملك األنشّة علذ إطار ديادا  مباشرة األعمال امرة، ونُ ذ  باالش اع 
 (.1يكة ع التنمية )انار اإلطار مع ا وا  الشر 

 
 1اإلطار   

 التي اعتمدت إطار سياسات مباشرة األعمال الحرة في استراتيجيتها الوطنيةالبلدان 
 

شـــــــرعت الكامريون، بدعم من املنامة الدولية لل رنكوتونية، ع وضـــــــع ادـــــــ اميجية ملباشـــــــرة  - الكاميرون 
 األعمال امرة، بال ويز علذ النماء والشباب.

 

شجعت امكومة، باعتمادها االد اميجية الوطنية ملباشرة األعمال امرة، علذ  - الجمهورية الدومينيكية 
الغة الصغر والصغرية واملتودّة، وعلذ دنه مشريعا  بإنشاء شبكة وطنية لألعمال امرة لدعم املشاريع ال

الصغر والصغرية متعلق باألعمال امرة. وبإمكان مباشرس األعمال امرة اللجوء إز مراوز للمشاريع البالغة 
واملتودــّة ُممــدس املشــورة بشــ ن دــبت من يذ األتكار، ومقدم املمــاعدة ع إعداد خّع التمويت وع ألال 

 األدوا  التكنولوجية الرقمية.

 

ممـــــــــعذ إووادور، بادـــــــــ اميجيتوا الوطنية، إز أن مصـــــــــبم من البلدان األوثر جذبا ع أمريكا  - إكوادور 
لتجارية وإاا وا مبا ي اـــــــي إز إقامة مشـــــــاريع جديدة متتلك إمكانا  مصـــــــديرية، الُمينية لبدء األعمال ا

وإماد ترص للعمت الُ ق، وإمابة املزيد من ال رص ل ا دة اإلووادوريني والنمو والتنمية االقتصـــــــــــــــاديني. 
ر الوصــــول إز األدــــو  املوارا   ا ، والتثقي  ومنميةومويل االدــــ اميجية أولوية قصــــوى إز االبتكار، وميمــــه

ألال مباشـــــــــــرة األعمال امرة، ومق يف االدـــــــــــتثمار ع منمية املوارد البشـــــــــــرية ومّوير التكنولوجيا، ومويل  ع

 

__________ 

 (1) OECD, “Strengthening SMEs and entrepreneurship for productivity and inclusive growth”. Key issues 

paper (Mexico City, 23 February 2018). 
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شـــراوة  150األتاـــلية إز القدرة االدـــتيعابية اةلية. ومته ع إطار خّة العمت ذا  الصـــلة معب ة أايد من 
 بني القّاعني العام وا اص.

يمــــاعد األونكتاد ومنامة األمم املتحدة للتنمية الصــــناعية )اليونيدو( بكومة إميوبيا ع صــــيااة  - إثيوبيا 
 اد اميجية وطنية ملباشرة األعمال امرة لزيادة ترص العمت امر للشباب والنماء.

 

إز إاالة العقبا  القا مة  2017هتدل دـــــــيادـــــــة مباشـــــــرة األعمال امرة اليت اعُتمد  ع عام  - غامبيا 
والشرو  الصعبة اليت معيق العمليا  التجارية، وحتمني التثقي  واملوارا  ع ألال مباشرة األعمال امرة، 

البتكار والتكنولوجيا وميمــــــــــــري امصــــــــــــول علذ التمويت، ودعم األعمال التجارية ا ديدة اليت ممــــــــــــتعني با
ملواجوة التحديا  البي ية. وهتدل هذن المــــــيادــــــة أياــــــا إز معزيز رويف العمت امر والتصــــــدس ألشــــــكال 
التحيز الثقاتية، مبا تيوا ملك املتعلقة بنوت ا نو، مع ال ويز علذ وضـــع النمـــاء صـــاببا  األعمال امرة 

ملبادرا  بالشــــراوة مع القّات ا اص، بتنمـــيق واألشــــااص من ال  ا  األخرى املتاــــررة. ودــــتتم معام ا
 ووالة مشجيع االدتثمار والتصدير ع اامبيا.

 

ادــــ اميجية  2017متشــــيا مع الراية اإلاا ية الوطنية، وضــــعت امكومة ع عام  - جمهورية تنزانيا المتحدة 
واملشـــــاروة ال عالة ع حتقيق وطنية مشولية بشـــــ ن مباشـــــرة األعمال امرة هتدل إز حتقيق التمكني االقتصـــــادس 

التقدم االجتماعي لصــاا ا ميع. وجتمع االدــ اميجية بني ايع ا وانج األدــادــية لتشــجيع مباشــرة األعمال 
امرة، وممــعذ إز حتقيق نتا م لصــاا ا ميع، مبا يشــمت الشــباب والنمــاء ووبار المــن وذوس اإلعاقة واريهم 

الدــــــــــــــ اميجية علذ إقامة مشــــــــــــــاريع مبتكرة عالية التكنولوجيا ومرم عة من ال  ا  املومشــــــــــــــة األخرى. ومروز ا
 .إمكانا  النمو، وماع أهداتا للمشاريع الصغرية واملتودّة ع خمتل  مرابت دورة وجودها

 

     
  .األونكتاد :املصدر 

     
المـــــــيادـــــــا   ويرمبع أبد ا وانج اإامة لتنامي دور دـــــــيادـــــــا  مباشـــــــرة األعمال امرة بتكامر - 7

لصـــــناعية أجراها األونكتاد أن  الصـــــناعية ع ال  ة األخرية. ومربا درادـــــة ادـــــتقصـــــا ية عاملية للمـــــيادـــــا  ا
اجتوــا  و بلــدا متقــدمــا ونــاميــا، كثــت نــ ٨4تحمـــــــــــــــــج، قــام مــا ال يقــت عن  201٣ال  ة منــذ عــام  ع

ومن الدواتع الر يمــــية  .(2)باعتماد دــــيادــــا  صــــناعية ر ية املا ة من إاايل النامم اةلي العاملي، ع ٩0
وراء حتديس المــــيادــــا  الصــــناعية اعتماُد دــــيادــــا  ع الكثري من البلدان النامية هدُتوا معزيز المــــلمـــلة 
العاملية لألنشّة املاي ة للقيمة. ويتّلج حتمني إدوام جوا  التوريد اةلية ع دلملة األنشّة املاي ة 

مكون عمليا  التمليم جيدة وأن مُنجز ع الوقت املنادج ع إطار هذن المُدت، إضاتة إز للقيمة أن 
مّلهب  اآلليا  التنايمية املنادبة. ويتّلج ذلك بدورن وضع ديادا  لتحمني القدرة التناتمية للشروا  

 اي  قيمة أورب.خنرا  ع أنشّة ماةلية وملماعدهتا ع اال
التعاون بني األونكتاد واليونيدو ع مشـــــــروت اليونيدو لتشـــــــجيع الشـــــــباب  وع هذا الصـــــــدد، تإن - ٨

والنمــــــــــــــــاء علذ مبــاشـــــــــــــــرة األعمــال امرة ع إميوبيــا هو من األمثلــة امــديثــة علذ مــا مــج أن مكون عليـ  
املماردا  ا يدة. ويودل هذا املشروت إز دعم البلد ع عملية حتول  إز التصنيع عن طريق بناء قدرا  

__________ 

 ,World Investment Report 2018: Investment and New Industrial Policies, United Nations publicationانار  (2) 

Sales No. E.18.II.D.4. 
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بتنمية مباشـــــــــــــــرة األعمال ال  امكومية املن ذة، والتوتيق بني خمتل  املبادرا  واألطرال تيما يتعلق الووا
قدم األونكتاد منوجيت  لوضـــع إطار لمـــيادـــا  مباشـــرة األعمال امرة ألاراق إعداد ادـــ اميجية امرة. وي

 وطنية ملباشرة األعمال امرة دُتكمهت ديادا  البلد الصناعية.
  ا  اإامة ا ديدة املمـــــــــتودتة بوضـــــــــع ومن يذ دـــــــــيادـــــــــا  مباشـــــــــرة األعمال امرة ت ُة ومن ال - ٩

املوـاجرين والُج ني. ويعمـت األونكتـاد، بـالتعـاون مع املنامـة الـدوليـة للوجرة وم وضـــــــــــــــيـة األمم املتحـدة 
 لشـــــؤون الُج ني، علذ وضـــــع دليت دـــــيادـــــاي ليكون مبثابة إطار رتيع املمـــــتوى لمـــــيادـــــا  وبرامم دعم
مباشــــرة املواجرين والُج ني األعمال امرة. واإدل املتوخذ هو ميمــــري اإلدما  االجتماعي واالقتصـــادس 
للمواجرين والُج ني، ورتع إدــــواموم ع اقتصــــادا  بلدا م األصــــلية والبلدان املمــــتاــــي ة إم إز أعلذ 

أياا أدواهتا املتعلقة مبباشرة  بد ممكن من خُل أنشّة األعمال امرة. وقد عدهلت منامة العمت الدولية
 .(٣)تلّبه ابتياجا  هامني ال  تنياألعمال امرة ل

 
 توخي اإلطار التنظيمي األمثل  

عزا النمو الّويت األمد للمشــــــاريع البالغة لتشــــــجيع إجراء إصــــــُبا  منايمية م نـُ هذ  أنشــــــّة - 10
قمنة لتعزيز الشـــــ اتية وإجراءا  ممـــــريع الصـــــغر والصـــــغرية واملتودـــــّة، بمـــــبت منوا االدـــــت ادة من توا د الر 

 معامُ  األعمال التجارية. واملبادرا  التالية جديرة بتمليع الاوء عليوا:
شــــــرعت رواندا وموريشــــــيوس ع ا اذ مدابري جمــــــورة لتحمــــــني أنامتوا املتعلقة بإقامة املشــــــاريع  • 

الت شــــــــــــــريا ؛ وإقامة مراوز جامعة املبتد ة، ومنوا: آليا  منايمية ُمواِوبة؛ ومبمــــــــــــــيع معامُ  
 التجارية؛ والتمجيت اإللك ور. لتقد  ا دما  املتعلقة بإقامة األعمال

أقامت رابّة مباشـــــــرس األعمال امرة ع أمريكا الُمينية اجتماعا للرابّا  الوطنية ع األرجنتني  • 
تجارب وإجراء وبريو وشـــــــــــــــيلي ووولومبيا واملكمـــــــــــــــيك، وشـــــــــــــــجعت هذن البلدان علذ مبادل ال

إصــــُبا ، مثت ملك اليت أجريت ع شــــيلي واملكمــــيك، لتمكني األتراد من إقامة عمت جتارس 
 ع يوم وابد.

يقدم ناام اللوا م التنايمية اإللك ونية لألونكتاد املمـاعدة للحكوما  ع معزيز شـ اتية وو اءة  • 
اإللك ونية لتيمـــــــــــــــري األعمال نمـــــــــــــــاة من منابرن  55اإلجراءا  واموومة اإلدارية. وقد طبهق 

اء مومق، وبقق اخن اضــــــــــــــا متودــــــــــــــّ  إجر  4 000بلدا، مبا ع ذلك أوثر من  ٣0التجارية ع 
 .(4)الُامة ع البلدان املمت يدةع املا ة ع مقدار ا ّوا  واالدتمارا  والوما ق اإلدارية  ٨0

 اشـــ ع ع إقامتوا األونكتاد والشـــبكة الغرق من البوابة العاملية لتمـــجيت املشـــاريع التجارية، اليت • 
العاملية لألعمال امرة، هو مبمــــــيع اإلجراءا  اإلدارية علذ الصــــــعيد العاملي، بدءا من ممــــــجيت 

 مال التجارية علذ شبكة اإلن نت.األع

__________ 

 .https://www.ilo.org/empent/Projects/refugee-livelihoods/lang--en/index.htmانار  (٣) 

 (4) https://businessfacilitation.org/views/tools/eregulations/index.php. 
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 (5)دـــــيادـــــامية “هاوامون”بادرة وناهم ملتقيا  وع بعض اماال ، أخذ القّات ا اص امام امل - 11
علذ  و ادـــــــــــــــتباقي مع القيود اليت ُوق  عليوا ع بي ة األعمال التجارية. تعلذ دـــــــــــــــبيت املثال، ليتعامت 

ع إدتونيا  201٨ُعقد  ملتقيا  ديادامية عاملية من ذلك القبيت ع إطار شبكة األمم الناش ة ع عام 
وترت أتريقيا من الشـــــبكة العاملية لألعمال امرة ملتقيا   i4Policyوجنوب أتريقيا ورواندا؛ وناهم مشـــــروت 

دــــيادــــامية عديدة من ذلك القبيت أتاــــت إز وضــــع خّع عمت لدعم مباشــــرة األعمال امرة ومعزيز أمر 
 الميادا  العمومية.

ادـــــا  وبرامم لدعم النمـــــاء صـــــاببا  األعمال أجية وضـــــع ومن يذ دـــــي 71/221ويربا القرار  - 12
امرة. ويتواصت بذل ا وود ملعا ة العقبا  اإلدارية وإاالة القيود اليت متنع النماء من االخنرا  ع األعمال 
التجارية، ومن مث ميمــري حتقهق املمــاواة بني ا نمــني، واإلدــوام ع ايادة اناــمام اإلنا  إز القوى العاملة 

زيز املماواة ع الدخت. ومن املبادرا  األخرية وا ارية اليت مروز علذ التمكني االقتصادس للمرأة الر ية ومع
 واملماواة ع امقو  املبادراُ  التالية:

بــدعوة  2017للمرأة ع عــام  اجتمــات ال ريق الرتيع املمـــــــــــــــتوى املعين بــالتمكني االقتصـــــــــــــــــادس • 
األول القيوَد النامية اليت م اــــــــــي إز ادــــــــــتمرار وجود  األمني العام. ومناول ال ريق ع مقريرن من

د دــــــــبع ا زا  إلبدا  التغيري تجوا  تيما يتعلق بال رص االقتصــــــــادية املتابة للنمــــــــاء. وبده 
 .(٦)مقدك  موصيا  با اذ إجراءا أجت التغلج علذ ملك القيود، إضاتة إز  من

المـــبع  نيه ل  ة ر ادـــة وندا ألموعة الدولأوصـــذ ا لو االدـــتشـــارس للممـــاواة بني ا نمـــني املع • 
ب ن يدعم قادة هذن البلدان القّات ا اص ويشــــــجعون ليعتمد مبادا متكني املرأة  201٨عام  ع

اليت وضعتوا هي ة األمم املتحدة للمماواة بني ا نمني ومتكني املرأة )هي ة األمم املتحدة للمرأة(، 
مـــــــبة امل وية للنمـــــــاء والرجال ع ألالو اإلدارة واملناصـــــــج وأن يّلبوا مقد  مقارير دـــــــنوية عن الن

 .20٣0القيادية، وأن حيددوا دلملة من املواعيد امللزمة لتحقيق التكاتؤ بني ا نمني حبلول عام 
ألموعة العشــــــــــرين للمرأة هي شــــــــــبكة عرب وطنية جتمع مناما  نمــــــــــوية ورابّا  لصــــــــــاببا   • 

زيز التمكني االقتصــــــــادس للمرأة باعتبارن جزءا ال يتجزأ األعمال امرة ومراوز تكر ممــــــــعذ إز مع
 من عمت ألموعة العشرين.

قدم املرأة ع ألال املشـــــــاريع( برنامم معا ة ممـــــــ ليَت ا نمـــــــانية واألعمال امرة دـــــــويا  )الدتع بت • 
النمــــــاء صــــــاببا  األعمال  برنامم ملنامة العمت الدولية للتدريج علذ املوارا  يمــــــتودل هو

ويندر  هذا الربنامم ضـمن اإلطار الشـامت لربنامم منامة العمت الدولية لتنمية مباشرة  .(7)امرة
 النماء األعمال امرة.

__________ 

المـيادـامية، اليت بدأَها قّات التكنولوجيا، هي ملتقيا  جتمع بني املعنيني الراابني ع االنكباب علذ  “هاوامون”ملتقيا   (5) 
 .ألا ة حتدٍّ ما. وانُّقا من عرق مقتاج، يرون وي  ككن أن يصلوا ع مدة امنية ضيقة إز إماد بت دياداي صاا

 (٦) High-level Panel on Women’s Economic Empowerment, Leave No One Behind: A Call to Action for Gender 

Equality and Women’s Economic Empowerment (2016). 

 (7) http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_116100/lang--en/index.htm. 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/221
https://undocs.org/ar/A/RES/71/221
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ملروز التجارة الدولية إز ربع مليون امرأة من صاببا  األعمال امرة  SheTradesهتدل مبادرة  • 
 .2020ع ايع أ اء العامل باألدوا  حبلول عام 

جا زة إمربيتيك لمـــيدا  األعمال، اليت يرعاها األونكتاد، وت دـــنتني إز النمـــاء اللواي ملقني مُقدَّم  • 
التدريج ع مراوز إمربيتيك الوطنية للتنوي  باملماردا  ال الذ ع ألال مباشرة املرأة األعمال امرة. 

 .201٨ ودُيعقد ب ت موايع ا ا زة املقبلة ع جني  بمويمرا ع مشرين األول/أوتوبر
ممــــــريه هي ة األمم املتحدة للمرأة، باالشــــــ اع مع االحتاد األورويب ومنامة العمت الدولية، برنامم  • 

We Empower يـــــة متيم الت ـــــاعـــــت ال علي ملزيم التمكيين الـــــذس يوـــــدل إز هتي ـــــة بي ـــــة موام
ول العناصــــــــر من قّات الشــــــــروا  مع المــــــــيادــــــــا  العمومية اليت مقودها بلدان ألموعة الد من

، أطلقت هي ة األمم املتحدة للمرأة جوا ز املماواة ع ألال التكنولوجيا، 2017المبع. وع عام 
املنتدى المــــــنوس ملبادا متكني املرأة. ودة مبادرة ر يمــــــية أخرى  201٨وعقد  ع آذار/مارس 

 هي مبادرة ب ز مكاتؤ ال رص لصاا النماء صاببا  األعمال امرة.
 

 نمية المهاراتتعزيز التثقيف وت  
التثقي  ع ألال مباشــرة األعمال امرة أمرب بالا األجية ع معزيز منمية املوارا . وتيما يلي أمثلة  - 1٣

 ع هذا الصدد:
ن  ومعرهل علذ عامل األعمال ابدأ مشــــــــــــروعك”مبت أن برامم  •  ملنامة العمت الدولية،  “وبمــــــــــــه

وبرنامم مباشرة األعمال امرة التابع ملؤدمة طور إُلوِميُلو الذس يُنجز ع أتريقيا، مشكهت أدوا  
 عمال امرة علذ الصعيد العاملي.تعالة لتنمية املوارا  ع ألال مباشرة األ

ع األونكتاد برناأل  الر يمــي  •  شــرة األعمال امرة ليصــت لتيمــري منمية موارا  مبا “إمربيتيك”ودــه
بدعم من واارة الصـــــــــــــــناعة  2017إز بلدان جديدة: تقد أُطلق هذا الربنامم ع وينيا ع عام 

بدعم من واارة املشــــــــــــاريع الصــــــــــــغرية  201٦والتجارة والتعاونيا ؛ وأُطلق ع الكامريون ع عام 
 201٨آب/أامـــــــّو  واملتودـــــــّة واالقتصـــــــاد االجتماعي وامرل اليدوية؛ وأُطلق ع أنغوال ع

( Train for Trade IIبوصــ   عنصــرا ر يمــيا من عناصــر برنامم التدريج الثار ع ألال التجارة )
الذس كول  االحتاد األورويب، ويودل إز حتمـــــــني القدرا  البشـــــــرية واملؤدـــــــمـــــــية من أجت دعم 

 .(٨)قتصادس املُ مة ع هذا البلدديادا  التنويع اال
( هو منمية EntreCompاد األورويب لك ـاءا  مبـاشـــــــــــــــرة األعمـال امرة )اإـدل من إطـار االحتـ • 

و اءة ضــــــمن اوذ  مدرُّجي يتكون من دانية ممــــــتويا ، ويقدم هذا اإلطار قا مة شــــــاملة  15
نتيجة. وككن ادــــــــــتادام هذا اإلطار و دــــــــــاس ملناهم التعليم  442لنتا م التعلُّم البالا عدُدها 

 مباشرة األعمال امرة.م ع ألال وأنشّة التعلُّ 

__________ 

مكومة إذا املشـــروت ما يلي: المـــيادـــا  وامل اوضـــا  التجارية )الدبلومادـــية التجارية(؛ وميمـــري من العناصـــر اليت اختارهتا ا (٨) 
التجارة؛ واللوجمتيا ؛ ومنمية املشاريع الصغرية واملتودّة؛ ومشجيع التصدير، ومتويُت التجارة؛ وادتقصاء ال رص التجارية 

 .اري الن ّية والتنويع؛ والقّاعا  اإلبداعية
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ومعمت هي ة األمم املتحدة للمرأة علذ إنشــــــــــــــاء مدردــــــــــــــة إلك ونية للموارا  لتدريج النمــــــــــــــاء  • 
 صاببا  األعمال امرة.

 
 تحسين سبل الحصول على التمويل  

بدأ  العديد من امكوما  مبادرا  لُدـــــــــــــــت ادة من أشـــــــــــــــكال التمويت ا ديدة، والتمويت  - 14
يت ا ماعي، مبا ع ذلك بالتعاون مع القّات ا اص، وشـــــــــــــــرعت وذلك ع مقد  بواتز املاتلع والتمو 

 خمتارة من املماردا  ذا  الصلة: ضريبية. وتيما يلي ألموعة
مـــــاعد ووالة متويت املشـــــاريع الصـــــغرية ع جنوب أتريقيا ع ميمـــــري منم التمويت دون ضـــــمانا  م • 

  .عندما يكون الغرق من القروق هو شراء معدا
تيم إم تودــــّة بالتمويت ألاراق النمو وماملشــــاريَع الصــــغرية وامل GroFinزود مبادرة ع أتريقيا، م • 

الوصــول إز دــلمــلة األنشــّة املاــي ة للقيمة، وقد بققت يابا ككن قيادــ  ع خ ض معدل 
 اوال هذن املشاريع.

عمت جتارس  1 ٣00إز مليون دوالر  40ع شــــــــــــــيلي ما قدرن  Start-up Chileمنحت مبادرة  • 
ترصـــــــــــة  1 ٦00، مما وتهر  و 201٦إز عام  2010بلدا ع ال  ة من عام  ٨0واعد من  و 

مليون دوالر من التمويــت ا ــارجي. وقــد أصـــــــــــــــبحــت هــذن املبــادرة القوة اةوريــة  100عمــت و 
 الداتعة مراع وطين ع ألال مباشرة األعمال امرة، وملقهت إشادا  دولية.

، 201٣املكمـــــــــــــيك، قدم املعود الوطين ملباشـــــــــــــرة األعمال امرة، الذس بدأ العمت منذ عام ع  • 
الدعم علذ  و تعال إز املرابت املبكرة من عمليا  إقامة مشاريع مبتد ة، وداعد ما يصت إز 

مشــــروت من املشــــاريع البالغة الصــــغر والصــــغرية واملتودــــّة، مما أدى إز إطُ   و  ٦20 000
 ترصة عمت جديدة. 7٣ 000وة جديدة وإماد شر  ٦ 000

ر قوانني متعلقة مبباشــــــــــرس األعمال امرة، أُقره  ع آذار/مارس ع األرجنتني، م •  ، اوَّ 2017يمــــــــــت
والشــــــــروا  املشــــــــاريع املبتد ة من خُل اعتماد مدابري مثت االمتيااا  وامواتز الاــــــــريبية لألتراد 

 واملؤدما  االدتثمارية.
ر صـــــندو  متجدد أنشـــــ م  امكومة وبنك يا، يع أرمين •  ، بدعم من اليونيدو VTB Armeniaيمـــــه

 وبكومة النمما، إمكانيَة بصول مباشرس األعمال امرة من الشباب علذ التمويت.
ومن دبت حتمني ترص بصول الشروا  البالغة الصغر والصغرية واملتودّة علذ التمويت ميمرُي  - 15

الدـــــــــتثمار املؤمر. واالدـــــــــتثمار املؤمر أو االدـــــــــتثمار ا تمعي، بمـــــــــج معري  االدـــــــــتثمار، مبا ع ذلك ا
لُدــــــتثمار املمــــــتدام هي الكربى التحال  العاملي لُدــــــتثمار املمــــــتدام، الذس ياــــــم دــــــبع مؤدــــــمــــــا  

االدــــــــــتثماراُ  اةددة األهدال، اليت عادة ما متمه ع األدــــــــــوا  ا اصــــــــــة، واليت ”العامل، علذ أن  هو  ع
 بت مشاوت اجتماعية أو بي ية، مبا تيوا االدتثمار ا تمعي، بيس يوجَّ  رأس املال حتديدا إز هتدل إز

األتراد أو ا تمعـــا  الـــذين من الـــدهار  معـــانـــاهتم من نقل ع ا ـــدمـــا ، ووـــذلـــك التمويـــت املمنويف إز 
ؤمر قّات التمويت واالبا ما يشـــــــــمت االدـــــــــتثمار امل. “جارية لغرق اجتماعي أو بي ي واضـــــــــماألعمال الت

البالا الصــــــــغر. وعلذ الصــــــــعيد العاملي، ارم عت األصــــــــول ع إطار إدارة االدــــــــتثمار املؤمر أو االدــــــــتثمار 
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ثت اوا  ، وهو ما ك201٦بليون دوالر ع عام  24٨إز  2014بليون دوالر ع عام  101ا تمعي من 
 .(٩)ع املا ة 14٦بنمبة 

 اال ب  ع القّاعا  املمـــــــــــتدامة ودـــــــــــيلة  أخرى لتمويت ااء ويشـــــــــــكهت ادـــــــــــتثمار رأس املال ا - 1٦
رأُس ”والتنمية ع امليدان االقتصــــادس، األعمال امرة بال ويز علذ املشــــاريع املبتد ة. ووتقا ملنامة التعاون 

لة املال ا اال ب  هو ألموت رأس املال ا اال ب  ع املربلة املبكرة )مبا يشـــــــــــــــمت مربلة التكوين واملرب
ملال ا اال ب  ع آخر المـــــــــابقة إا ومربلة بدء املشـــــــــروت واري ذلك من املرابت املبكرة األخرى( ورأس ا

. ومقدم قاعدة بيانا  منامة التعاون والتنمية ع امليدان االقتصـــــادس املتعلقة بتمويت األعمال (10)“مربلة
 ن هذن املنامة.اعي وال معلق إال ببلداامرة بيانا  عن رأس املال ا اال ب ، وإن وانت دون مصني  قّ

وع جنوب أتريقيا، يمتقصي املؤشر األتريقي لُدتثمار املؤمر، الذس يصدرن مروز ِبريما لُبتكار  - 17
االجتماعي ومباشـــــرة األعمال امرة  امعة ويج ماون، وامت نّا  االدـــــتثمارا  المـــــاعية إز ا مع بني 

ادـــــــــ اميجيا  مابية ع ا تمع والبي ة، وُيربا املؤشـــــــــر منوت وأجية خمتل  جين عا دا  مالية وحتقيق آمار إ
 .(11)التمويت املمتدام

املؤمر ع أمريكا الُمينية،  ويتبنيه من درادــــــــــــــا  اددة الغرق، أُجريت لتحديد بالة االدــــــــــــــتثمار - 1٨
االدـــــــتثمارا   . وحتولت وجوة201٣و  200٨مرة ع ال  ة بني عامي  12بجم الصـــــــناعة ماـــــــاع   أن
 ملباشــــــرس األعمال امرة اإلاا ية، يبلا رأس املال ية إز اةلية. ووتقا لشــــــبكة أدــــــنالشــــــروا  املالية الدول من

بليون دوالر من هذا املبلا مديرن شــــــــــروا  يوجد  1.2بليون دوالر، و  2.٣املتايف لُدــــــــــتثمار املؤمر ما قدرن 
 .(12)ايل والزراعة والتعليم والصحةألولوية القصوى هي اإلدما  املمقرها ع املنّقة. والقّاعا  اليت حتاذ با

ومن املوم معزيز جوود اإلملام باملبادا املالية بىت يتيمهر بصول املشاريع البالغة الصغر والصغرية  - 1٩
ع واملتودـــــّة علذ ا دما  املالية. وُعقد  بلقتا عمت إقليميتان بشـــــ ن اةادـــــبة والت مني ل ا دة املشـــــاري

الصــغرية واملتودــّة ناهمُوما األونكتاد بالتعاون مع عدد من ا وا  الشــريكة الوطنية الر يمــية ع وولومبيا 
(. ووان اإدل منوما هو ميمــــري وضــــع المــــيادــــا  لتعزيز قدرة 2017( ووينيا )ع عام 201٦)ع عام 

 املال.مقدكوا إز مزوديوا برأس هذن الشروا  علذ إعداد بياناهتا اةادبية و 
 

 تيسير االبتكار والتبادل في مجال التكنولوجيا  
ن قدرهتا  - 20 من شـــــ ن انتشـــــار التكنولوجيا  ا ديدة أن يتيم ال رص أمام األعمال التجارية لُتحمـــــه

التناتمـــية ومزيد من قدراهتا اإلنتاجية. ومكنولوجيا املعلوما  واالمصـــاال  هي من العوامت األدـــادـــية اليت 
ق النمو ع اإلنتا  الدويل، وقد يمهر  انتشار آليا  اموومة ا ديدة ع المُدت العاملية مكهنت من حتقي

ر أياـــا الوصـــت بني املشـــاريع الصـــغرية واملتودـــّة من جوة والشـــروا   لألنشـــّة املاـــي ة للقيمة؛ وهي ميمـــه
 .(1٣)ص الوصول إز األدوا  العامليةاملتعددة ا نميا  من جوة أخرى، ومعزا من مثه تر 

__________ 

 (٩) Global Sustainable Investment Alliance, Global Sustainable Investment Alliance Review 2016. 

 (10) OECD, Entrepreneurship at a Glance 2017 (Paris: OECD Publishing, 2017). 

 .www.gsb.uct.ac.za/impact-barometer-5انار  (11) 

 (12) André Leme, Fernando Martins and Kusi Hornberger, The State of Impact Investment in Latin America (Bain 

and Company, 2014) and Aspen Network of Development Entrepreneurs, Latin American Private Equity and 

Venture Capital Association and LGT Impact Futures, The Impact Investing Landscape in Latin America (2016). 

 (1٣) World Investment Report 2018: Investment and the Digital Economy, United Nations publication, Sales No. E.17.II.D.3. 
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 ناقلوا واالبتكار وبناء القدرا :وواصلت البلدان جوودها لدعم برامم مبادل التكنولوجيا وم - 21
علذ ايادة  2020-2014ع إدـــــــــتونيا، مروز االدـــــــــ اميجية املتعلقة بنماء األعمال امرة لل  ة  • 

كنولوجيا اإلنتاجية، وب ز مباشــــــــرة األعمال امرة، ومشــــــــجيع االبتكار، وال دــــــــيما ع ألاال  م
 الصحة والتكنولوجيا املتقدمة.

، العلَم والتكنولوجيا ع صلج 201٨ع مونو، ياع قانون املشاريع املبتد ة الذس ُدنه ع عام  • 
 اد اميجية هتدل إز منويع االقتصاد حبيس يتجاوا قّاعي الزراعة والميابة التقليديني.

لتشـــجيع بدء  201٨يا واالبتكار ممـــابقة ع عام ع بريو، عقد ا لو الوطين للعلم والتكنولوج • 
 مشاريع ع ألال األحبا .

( لريادة األعمال ع العامل العريب MITع املنّقة العربية، وق  منتدى معود ممـــــامشـــــودـــــيتو ) • 
واالمصــــــاال  ع مّوير منتجا ،  علذ مشــــــاريع مبتد ة ر يمــــــية ممــــــتادم مكنولوجيا املعلوما 

 .2017العربية للمشاريع املبتد ة اليت ُأجريت ع عام طريق ممابقت   عن
جميع متــابــة علذ شـــــــــــــــبكــة اإلن نــت منــذ أصـــــــــــــــبحــت مبــادرة األونكتــاد للتجــارة اإللك ونيــة لل • 

جوة. ومُن ذ هذن املبادرة  2٩ ، ارم ع عدد ا وا  الشـــــــــــــريكة إا إز2017نيمـــــــــــــان/أبريت  ع
 .(14)جارة اإللك ونيةاملدتوت بالتالبلدان النامية لدعم النمو  ع

 
 تعزيز التوعية وإقامة الشبكات  

من املبادرا  األخرية وا ارية اليت مربا إدـــــوام مباشـــــرس األعمال امرة ع النمو االقتصـــــادس وع  - 22
 أهدال التنمية املمتدامة ما يلي:من يذ 
مُيني  ٨.٦من الذس شـــــــــــارع تي  أوثر  2017األدـــــــــــبوت العاملي ملباشـــــــــــرة األعمال امرة لعام  • 

 جوة شريكة. 17 000بلدا مبماعدة أوثر من  1٦4شال ع 
مقر  ع 201٨أيار/مايو  12الصـــــــغرية ع املنتدى الذس ادـــــــتاـــــــات  ا لو الدويل لألعمال التجارية  • 

األمم املتحـــدة بنيويورع، بـــالشــــــــــــــراوـــة مع البعثتني الـــدا متني لألرجنتني و مووريـــة ووريـــا لـــدى األمم 
شــــــــال، علذ موضــــــــوت إماد قيمة مشــــــــ وة  400روهز املنتدى، الذس باــــــــرن أوثر من املتحدة. و 

 . إطار أهدال التنمية املمتدامةملباشرس األعمال امرة واملشاريع البالغة الصغر والصغرية واملتودّة ع
( الذس أطلق  برنامم Accelerate2030#) 20٣0برنامم ممـــــــــــــــريع اإلياا ألاراق خّة عام  • 

والذس يودل إز دعم ومعزيز املشــاريع من ايع  Impact Hubتحدة اإلاا ي ومؤدــمــة األمم امل
أ اء العامل اليت مكون مشــــــــــاريع واعدة أوثر من اريها ومدتوعة بالرابة ع إبدا  الت مري. وروز 

 .الربنامم علذ حتقيق أهدال التنمية املمتدامة
بزيران/يونيــ   27والــذس أُعلن تيــ  يوم  2017املعتمــد ع عــام  71/27٩ قرار ا معيــة العــامــة • 

يوم املشــــاريع البالغة الصــــغر والصــــغرية واملتودــــّة. ووان اإدل من القرار هو إذواء الوعي العام 
ملمــــــــــتدامة، ومشــــــــــجيع مبادرا  عاملية باملمــــــــــاجة اليت مقدموا هذن األعمال التجارية ع التنمية ا

 لألمم املتحدة ع هذا ا ال.

__________ 

 (14) http://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/eTrade-for-All.aspx. 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/279
https://undocs.org/ar/A/RES/71/279
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موارا  مباشـــــــــــــرة األعمال امرة  وأُطلقت مبادرا  لتعزيز الوعي ع صـــــــــــــ ول الشـــــــــــــباب ب جية - 2٣
(. ووضـــــــــعت شـــــــــبكة النووق بالشـــــــــباب املشـــــــــ وة بني 2معزيز قدرهتم علذ إماد عمت )انار اإلطار  ع

عزيز التعاون بني ويانا  األمم املتحدة املعنية بقاـــــــايا الشـــــــباب، خَّة عمت الوواال ، اليت ممـــــــعذ إز م
 علذ نّا  املناومة باعتبارها خريّة طريق لتنمية الشباب.

ملمـــــــــــــــاعــدة  eFoundersمبــادرة  201٦أطلق األونكتــاد ومعوــد علي بــابــا إلدارة األعمــال ع عــام  - 24
األونكتاد، واملنامة العاملية للملكية ال كرية، وجامعة  ، اشـــــــــــ ع2017األعمال التجارية الصـــــــــــغرية. وع عام 

 ني  ع إطُ  مبادرة  Impact Hubميُنو للعلوم التّبيقية، والشــــــــــبكة الدولية ملشــــــــــاريع الشــــــــــباب، وترت 
، وهي منادـبة دـنوية لعرق أتكار مشـاريع، ومدعموا “ع خدمة أهدال التنمية املمـتدامةاملشـاريع املبتد ة ”

األونكتاد أياـــــــا منتدى للشـــــــباب  ر ع االدـــــــتثمار املؤمر وخرباء ع التمويت املمـــــــتدام. ويُنامجوا  ممـــــــتثم
لعاملي لُدــــــــتثمار ع إطار املنتدى ا 201٨دــــــــنتني. ودــــــــُيعقد املنتدى املقبت ع مشــــــــرين األول/أوتوبر  وت

 .“للجميع الشامتمباشرة الشباب األعمال امرة: قوة داتعة لتحقيق النمو املمتدام و ”وديكون موضوع  
 
 2 اإلطار 

 المبادرات في مجال مباشرة الشباب األعمال الحرة
 

الرحبية اليت معمت ع أوثر الشــــــــــــــبكة الدولية ملشــــــــــــــاريع الشــــــــــــــباب هي شــــــــــــــبكة عاملية للمبادرا  اري  • 
، دــــاعد  هذن الشــــبكة 2017بلدا وممــــاعد الشــــباب علذ بدء مشــــاريع وإاا وا. وع عام  50 من

 شاب آخر. 200 000علذ بدء مشاريع ودربت شباب  14 40٦

 

هتدل الشــــــبكة الدولية لتعزيز القدرا  املالية لألط ال والشــــــباب إز متكني الشــــــباب من خُل معزيز  • 
، ادــــــــــــت اد 2017نادــــــــــــبة. وع عام قدراهتم املالية وميمــــــــــــري ترص بصــــــــــــوإم علذ ا دما  املالية امل

ألدــــبوت العاملي للمال اليت أطلقتوا هذن الشــــبكة، وذلك بلدا من مبادرة ا 1٣7مُيني ط ت ع  ٨.7
 مؤدمة. 2٣ 700نشا  مبشاروة  7٣ 000نتيجة منايموا 

 

 العامل مكردـــــــــــــــة لتثقي  الُّب ُمعده منامة إيااا  الشـــــــــــــــباب أورب منامة شـــــــــــــــبابية اري رحبية ع • 
امرة، واإلملام باملبادا املالية. ألاال  االدــــــتعداد لُناــــــمام إز القوى العاملة، ومباشــــــرة األعمال  ع

ـــــــالا عـــــــددهم  ـــــــد أجر ، من خُل شـــــــــــــــبكتوـــــــا من املتّوعني الب  متّوت، أوثر ٣٨٣ 000وق
 .2017مُيني طالج ع شىت أ اء العامل ع عام  10.٨بصة درس ل ا دة  و  400 000من 

 

رة، بتناول المــــيادــــا ، وبناء مقوم اليونيدو، من خُل عملوا الناجع ل ا دة أخذ الشــــباب بزمام املباد • 
ّاعا  الصـــــــــــناعية االدـــــــــــ اميجية قدرا  املؤدـــــــــــمـــــــــــا  ومباشـــــــــــرس األعمال امرة، وادـــــــــــتودال الق

 اإلمكانا  العالية ع حتقيق النمو وإماد ترص العمت. ذا 

 

ممعذ املبادرة العاملية لتوتري ترص العمت الُ ق للشباب هي شراوة شاملة وجامعة بني ا وا  املعنية  • 
. ومتشــارع منامة العمت الدولية 20٣0إز ايادة العمت علذ قاــية عمت الشــباب ع إطار خّة عام 

األونكتاد واليونيدو ع قيادة ومروز التجارة الدولية وصـــــــــــــــندو  األمم املتحدة للمشـــــــــــــــاريع اإلنتاجية و 
 لعمت مما م ا اص.يندر  ضمن األولوية املواضيعية املتعلقة مبباشرة الشباب األعمال امرة وا ما

 

ملروز التجارة الدولية ألموعة خدما  ل ا دة املشـــــاريع املبتد ة اململووة “ ممـــــرهت التجارة”قدم برنامم ي • 
 لشباب مربُّوم باألدوا  الدولية.
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 تعزيز مباشرة األعمال الحرة على الصعيد اإلقليمي وعلى مستوى المدن -ثالثا  
األعمال امرة عنصــــــرا با ا ع معزيز التعاون االقتصــــــادس اإلقليمي. ومشــــــمت مشــــــكت مباشــــــرة  - 25

 املبادرا  املتاذة علذ الصعيد اإلقليمي ملناقشة اإلصُبا  ذا  األولوية ما يلي:
، اش ع األونكتاد ومؤدمة إمربيتيك األرجنتينية 201٦. ع مشرين الثار/نوتمرب أمريكا الالتينية - 2٦

ع منايم بلقة عمت إقليمية بشـــ ن من يذ دـــيادـــا  مباشـــرة  Prodemاألرجنتينية ومؤدـــمـــة  وواارة اإلنتا 
األعمال امرة. ومشلت التوصــيا  ا تامية ما يلي: مبمــيع اإلجراءا  اإلدارية إلنشــاء مؤدــمــا  جديدة؛ 

املنّقة؛ ووضع متّلبا  موبدة للحصول علذ الت شريا  ملباشرس األعمال امرة الذين يقومون ب د ار ع 
ومقد  الدعم ذس املنحذ اإلقليمي إز املشاريع املبتد ة اليت يتعلق عملوا مبما ت اآلمار البي ية واالجتماعية؛ 
ومشـــــكيت شـــــبكا  دعم أو إرشـــــاد إقليمية؛ وإنشـــــاء صـــــندو  إقليمي ملباشـــــرة األعمال امرة أو صـــــندو  

  دــيادــا  مباشــرة األعمال امرة. وأنشــ ت ادــتثمار مشــ ع؛ وإنشــاء منرب إقليمي لقياس األمر الذس حتدم
مراوز وربى ع الرباايت وشــــــــيلي ووولومبيا واملكمــــــــيك جتمع األعمال التجارية العالية األمر املنشــــــــ ة مؤخرا، 

 .وصناديق األموال األولية، والشروا  املغرودة، وا دما  ملباشرس األعمال امرة
تاد وواارة التجارة والصــــــــــناعة ع جنوب أتريقيا اجتمات ، نام األونك2017. ع آذار/مارس أفريقيا - 27

أتريقيا  تودـــــّة امجم ع ألال التصـــــنيع عما دة ممـــــتديرة للدول األتريقية بشـــــ ن دور املشـــــاريع الصـــــغرية وامل
خُل املؤمتر العــاملي لريــادة األعمــال. ونــاقم واراء من الكــامريون ومــايل ونيجرييــا وأوانــدا، واريهم من وبــار 

المـــيادـــا  من البلدان األتريقية والشـــراوة ا ديدة من أجت منمية أتريقيا، دور مباشـــرة األعمال امرة  واضـــعي
ووي يـة معزيز أمر المــــــــــــــيـادـــــــــــــــا   20٣0وخّـة عـام  20٦٣ع حتقيق أهـدال خّـة االحتـاد األتريقي لعـام 

، عقد 2017ين الثار/نوتمرب واملماردا  املتعلقة مبباشرة األعمال امرة عن طريق التعاون اإلقليمي. وع مشر 
يد المــــــــيادــــــــا  اليت معو  التقدم األونكتاد وا لو اإلاا ي لرواندا اجتماعا للعديد من البلدان من أجت حتد

أتريقيا. وشــدد املشــاروون علذ دور االقتصــاد الرقمي ع معزيز الوصــول إز المــو  العاملية، وحت يز االبتكار  ع
للمشـــاريع املبتد ة  On Sloane 22 صـــغرية واملتودـــّة. وع هذا الصـــدد، تإن ألمعللمشـــاريع البالغة الصـــغر وال

جنوب أتريقيا، الذس مشــــــــارع ع منايم  وينيا ونيجرييا ول  انتشــــــــار علذ نّا  القارة، وارين من املبادرا   ع
 .املماملة، هي  بي ة م اي إز متكني مباشرس األعمال امرة الشباب ع أتريقيا

ااد  ا ماعة االقتصــادية التابعة لرابّة أمم جنوب شــر  آدــيا مرويزها علذ دعم مباشـرة  .آسيا - 2٨
املرأة لألعمال امرة، ال دــــيما ع دــــيا  رابّة أمم جنوب شــــر  آدــــيا وخّة العمت االدــــ اميجية لتنمية 

 وواال ع 2017أيار/مايو  1٦. وع اجتمات عقد ع 2025-201٦املشــاريع الصــغرية واملتودــّة لل  ة 
مريينغانو، ماليزيا، ناقشت  نة التنميق املعنية باملشاريع البالغة الصغر والصغرية واملتودّة موصيا  بش ن 
طا  ة وادــــــعة من المــــــيادــــــا  الرامية إز امد من مكالي  إضــــــ اء الّابع الر ي، وايادة توا دن، وإلغاء 

 األوثر مقدما. التشريعا  اليت معيق وصول املرأة إز قّاعا  االقتصاد

، وهي أبد أهم األبدا  املتعلقة مبباشــــــــرة األعمال RiseUp. عقد  قمة الشرررررررط األوسرررررر  - 2٩
للمنة ا اممة. وأوصذ املشاروون بالعديد  2017امرة ع منّقة الشر  األودع ومشال أتريقيا، ع عام 

املتحـدة ومروزهـا االقتصــــــــــــــــادس من اإلصـــــــــــــــُبـا  التنايميـة الُامـة ع املنّقـة اقتـداء بـاإلمـارا  العربيـة 
الر يمـــــــي، ديب. وهناع جوود مبذل إلنشـــــــاء قناة ناضـــــــجة بني املمولني املمـــــــاندين لبدء األعمال التجارية 

 وراوس أموال ا ااتة لتشجيع او املشاريع املبتد ة ع املنّقة اوا عامليا.
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األعمال امرة، أطلقت مبادرا  وإز جانج معزيز التعاون اإلقليمي بش ن مصميم ديادا  مباشرة  - ٣0
لتحديد النام اإليكولوجية ملشــــــــــــــاريع املدن والبلديا  وا تمعا  اةلية، من أجت هتي ة بي ة موامية لألعمال 

 :التجارية اةلية، األمر الذس يؤمر بصورة مباشرة واري مباشرة علذ يايف مباشرة األعمال امرة وم مريها
والبنك الدويل مشــروت ممــم للنام اإليكولوجية ع أوثر  Nestaو  MaRsو  Endeavorن ذ   • 

 مدينة ع ايع أ اء العامل. 25من 

، أصدر  شبكة أدن ملباشرس األعمال امرة اإلاا ية ةا  للناام اإليكولوجي ملباشرة 201٨ع عام  • 
 ع ومباال )أواندا(. األعمال امرة ع الاوس وأبوجا )نيجرييا(، وأورا )اانا(، وبدأ  عملية ممم

ع وندا، مشـــــــــكت ادـــــــــ اميجية النام اإليكولوجية للمشـــــــــاريع املبتد ة ع مورونتو خمّّا لتحقيق  • 
 طموبا  املدينة لتصبم عاصمة رأس املال األويل ع العامل.

ع وولومبيا، أطلقت مدينة مانيماليو، بالشراوة مع ولية بابمون، مبادرة هتدل إز ارس رويف  • 
 رة األعمال امرة ع ا تمعا  اةلية للشعوب األصلية.مباش

ع إووادور، وضـــعت مدينة اواياويت ادـــ اميجية ملباشـــرة األعمال امرة، باالعتماد علذ التعاون  • 
 مع مروز اواياويت إمربندن املعين مبباشرة األعمال امرة، وبدعم من األونكتاد.

  
 االجتماعية واالقتصاد االجتماعيتعزيز ريادة المشاريع  -رابعا  

مشـــــــــكت ريادة املشـــــــــاريع االجتماعية عامُ هاما ع حتقيق أهدال التنمية املمـــــــــتدامة، أل ا موتر  - ٣1
بلوال متمم بالك اءة واالبتكار واالدتدامة املالية للمشاوت االجتماعية والبي ية. ومتثت املشاريع االجتماعية 

لتجارية. وهي معّي األولوية لغرق معني، مدمم ع األهدال االجتماعية طريقة جديدة ملماردة األعمال ا
والبي ية، بقدر ما معّي األولوية للربم، وهي بذلك مصــــــــــبم من عوامت التغيري، بيس معزا النمو الشــــــــــامت 

 .يوالقيم ا تمعية، مثت امكم الدكقراطي، وإعادة ادتثمار األربايف، واالبتكار املقتصد، واألمر االجتماع
ويتزايــد قيــام املشــــــــــــــــاريع االجتمــاعيــة بتوتري بلول مبتكرة ملّب ابتيــاجــا  ال  ــا  اةرومــة وموتر  - ٣2

ا دما  امليمـــورة التكل ة ع خمتل  ا اال . وموتر التنمية املمـــتدامة للجميع اإلضـــاءة لألدـــر املنا اـــة 
جتماعية أياــــا إز مواجوة التحديا  الدخت ع وينيا اليت وانت م تقر إز الكورباء. وممــــعذ املشــــاريع اال

دل إز االدــــــــــــت ادة إز أقصــــــــــــذ البي ية امللحة من خُل ادــــــــــــتجابا  مثت االقتصــــــــــــاد الدا رس، الذس يو
هي شبكة  RREUSEتإن  األصول القا مة وإماد مصادر جديدة لإليرادا . وعلذ دبيت املثال، من بد

 .إعادة االدتادام واإلصُيف وإعادة التدويرمن املشاريع االجتماعية ع أوروبا معمت بنشا  ع 
والنتيجة الّبيعية لُهتمام املتزايد باملشــاريع االجتماعية هي الدور الناشــق لُقتصــاد االجتماعي  - ٣٣

ويشــــري االقتصــــاد االجتماعي والتاــــامين إز إنتا  وبيع  .(15)والتاــــامين، مع مرويز متزايد علذ التعاونيا 
من املبادا واملماردــــــــــا  املتمثلة ع التعاون والتاــــــــــامن واألخُقيا  واإلدارة  المــــــــــلع وا دما  انُّقا

، 201٨-2017وع ال  ة  .(1٦)الذامية الدكقراطية واملعاملة باملثت والدكقراطية ع األنشـــــــّة االقتصـــــــادية
__________ 

 (15) United Nations, Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy, “Social and solidarity economy 

and the challenge of sustainable development” (June 2014). 
 (1٦) Peter Utting, “Realizing the 2030 development agenda through social and solidarity economy” (2015). 
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ر يمـــــــيا تماعي والتاـــــــامين عامُ شـــــــكت عمت ترقة العمت املشـــــــ وة بني الوواال  املعنية باالقتصـــــــاد االج
ايادة الوعي بدور العمت ا ماعي واملواطنة ال عالة للتمكني االقتصـــــــــــادس والمـــــــــــيادـــــــــــي للمجموعا   ع

 اةرومة أو الاعي ة ع ا تمع، مبن تيوم املواجرون والُج ون.
وللمشـــــــــــاريع االجتماعية ااذ  أعمال خمتل ة متيت إز إعادة ادـــــــــــتثمار معام األربايف مع ال ويز  - ٣4

ق القيمة للمجتمع اةلي، ووذلك ألصــــــــــحاب املصــــــــــلحة. وهي مّبق بلوال ابتكارية قا مة علذ علذ خل
 المو  ملعا ة املشاوت االجتماعية أو البي ية.

 
 زيادة بروز المؤسسات االجتماعية واالعتراف بها على الصعيد الدولي  

بيد أن  يتعني القيام باملزيد ع العديد من البلدان، أصـــــــــــــبم االقتصـــــــــــــاد االجتماعي أولوية عامة.  - ٣5
 ومشمت اإليااا  األخرية ما يلي:العمت علذ ايع ممتويا  صنع الميادا  العامة.  من

، أعلنت األمينة التن يذية للجنة االقتصــــادية واالجتماعية آلدــــيا واةيع 2017ع شــــبا /ترباير  • 
االجتماعية واالدــــــــتثمارا  ذا  اإادا عن ام ا  مع ا لو الربيّار للنووق بنمو املشــــــــاريع 

األمر االجتماعي ع ايع أ اء منّقة آدـــــــيا واةيع اإادا وودـــــــيلة لدعم التقدم اةرا بشـــــــ ن 
 أهدال التنمية املمتدامة.

، نشــــــــــــــر تريق ا رباء التابع للم وضــــــــــــــية األوروبية املعين مببادرة األعمال التجارية 201٦ع عام  • 
ّة عمت أوروبية بشـــــــــــــــ ن املشـــــــــــــــاريع االجتماعية واالقتصـــــــــــــــاد االجتماعية دعوة إز وضـــــــــــــــع خ

إنشــــــاء  2017االجتماعي. وادــــــتنادا إز موصــــــيا  تريق ا رباء، قرر  امل وضــــــية ع أوا ت عام 
 .(17)مديرية عامة معمت علذ مشاريع ذا  صلة 20ترقة عمت اري ر ية مام أوثر من 

، أُبرا  2017-201٣قّات ا اص لل  ة وع ادــــــــ اميجية مصــــــــرل التنمية األتريقي لتنمية ال • 
وديلة تعالة ”اإلمكانيا  الكبرية للمشاريع االجتماعية واألعمال التجارية االجتماعية باعتبارها 

لتعزيز االبتكار االجتماعي ومباشـــــــرة األعمال امرة ومّوير دـــــــُدـــــــت القيمة. وككن أياـــــــا أن 
 “.ية وأمر التنمية واالدتدامةمق ن بالتمويت البالا الصغر لتوديع نّا  ال عال

وأد  منامـة العمـت الـدوليـة دورا هـامـا ع إبراا االقتصــــــــــــــــاد االجتمـاعي والتاــــــــــــــــامين ع دوا ر  • 
المـــــــــيادـــــــــا  ع أتريقيا من خُل االجتماعا  اإلقليمية واملمـــــــــاعدة التقنية ع جنوب أتريقيا. 

 وعملت أياا علذ ميمري آليا  التمويت.
اليونيــدو برنــامم رواد األعمــال من أجــت التغيري االجتمــاعي بــالتعــاون  ، أطلقــت2017وع عــام  • 

 .CRTمع مؤدمة 
منايم بلقة درادـــــــية ملدة يومني ، اشـــــــ ع أللو الوبدة االقتصـــــــادية العربية ع 2017وع عام  • 

مونو بشــــــــ ن االقتصــــــــاد االجتماعي والتاــــــــامين مع االحتاد التعاور العريب واحتاد التعاونيا   ع
مـــية. واختتمت املقة الدرادـــية بتوصـــية جامعة الدول العربية بإدما  االقتصـــاد االجتماعي التون

 د اميجيا  والربامم اإلاا ية.والتاامين ع ايع اال

__________ 

 .http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en انار أياا (17) 
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، أدر  االقتصـــــاد االجتماعي والتاـــــامين ألول مرة ع جدول أعمال 2017وع آب/أامـــــّو  • 
الدول العربية ملناقشــــــــت  وودــــــــيلة اتملة ملكاتحة ا لو االقتصــــــــادس واالجتماعي التابع  امعة 

العمت اري املمتقر ودعم اإلدما  االجتماعي ع البلدان العربية. وأبال ا لو املق يف إز أللو 
 واراء الشؤون االجتماعية العرب ومنامة العمت الدولية للنار تي .

 
 حسين األطر القانونية والتنظيميةت  

الشـــــــــــــمالية، وع معام البلدان األوروبية، دـــــــــــــاعد  القوانني اليت مع ل باملشـــــــــــــاريع ع أمريكا  - ٣٦
 االجتماعية علذ إض اء الّابع املؤدمي عليوا، وهي مشكت باتزا لنمو قّات االقتصاد االجتماعي.

دولة لديوا معري  وطين  2٨دولة من الدول األعاـــــاء البالا عددها  20وع االحتاد األورويب، تإن  • 
مشــــاريع االجتماعية. ويتيم االع ال  ذن املشــــاريع بوصــــ وا ويانا  قانونية أن مقوم بالتمــــجيت لل

 .ومبدأ أعماإا التجارية وحتصت علذ التمويت وأشكال الدعم التجارس األخرى الارورية لعملياهتا
ُدــــــــــتثمارا  وع اململكة املتحدة لربيّانيا العامذ وأيرلندا الشــــــــــمالية، تإن اإلع اء الاــــــــــريّب ل • 

 ر ع ا تمعا  اةلية ال قرية.ا تمعية املتايف للمشاريع االجتماعية شجعوا علذ االدتثما
. ومبوجج هذا القانون، 2015وع مايلند، صــــــدر قانون مشــــــجيع املشــــــاريع االجتماعية ع عام  • 

نية ويتايف إا ُياــ ذ علذ املشــاريع االجتماعية الّابع املؤدــمــي ويع ل  ا بوصــ وا ويانا  قانو 
 هيكت ضريّب م ايلي.

، ن ذ  بلجيكا مدابري متعلق باالقتصــاد االجتماعي، مبا ع ذلك خ ض معدل 2017وع عام  • 
 ع اء الاريّب لشروا  التكامت.ضريبة القيمة املااتة لبعض مبادرا  االقتصاد االجتماعي واإل

جلت  •  ع ناام  2017-2007ل  ة مشـــــــــــــاريع اجتماعية ع ا 1 ٦0٦وع اوورية ووريا، دـــــــــــــُ
 ع إطار قانون مشجيع املشاريع االجتماعية. 2007إصدار شوادا  جديد بدأ من يذن ع عام 

، أصدر الربملان األورويب إعُنا بش ن االقتصاد االجتماعي والتاامين 201٦وع مشرين الثار/نوتمرب  • 
، القيـــام بـــدور را ـــد يتمثـــت 2017(. ونتيجـــة لـــذلـــك، بـــدأ  تنلنـــدا، ع عـــام 0124/201٦)رقم 

 .ادتادام املعايري االجتماعية ع عمليا  االش اء العمومي، وهو مدبري اجتذب اهتماما دوليا ع
وينار الربملان األورويب ع وضــــع مشــــريعا  لناام أدــــادــــي للمشــــاريع االجتماعية، ككن مبوجب   • 

 “.مشروت اجتماعي أورويب”إذن الشروا  أن حتصت علذ ص ة 
 

 تيسير الحصول على التمويل  
مرس موجيـــ  املزيـــد من املوارد إز املشــــــــــــــــــاريع االجتمـــاعيـــة من خُل آليـــا    ي  املاـــاطر  - ٣7

. وعلذ وج  ا صـــــوص، مبتت تعالية التمويت املاتلع والتمويت (1٨)واالدـــــتثمارا  ذا  األمر االجتماعي
األاراق االجتماعية. ويشــــري التمويت املاتلع إز املصــــمم لتلبية ابتياجا  معينة ع دعم املشــــاريع ذا  

مزيم من راوس األموال ا ريية واالدــــــــــتثمارا  املؤمرة، أس  صــــــــــيل موارد مالية للمشــــــــــاريع االجتماعية 
__________ 

 (1٨) Alessia Gianoncelli and Priscilla Boiardi, Financing for Social Impact: The Key Role of Tailored Financing 

and Hybrid Finance (European Venture Philanthropy Association, 2017). 
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با مع بني خمتل  أنوات املااطر والعوا د. أما التمويت املصـــــــــــــــمم لتلبية ابتياجا  معينة توو العملية اليت 
للعمت ا ريس االدــــــتثمارس أو ممــــــتثمر ع املشــــــاريع االجتماعية أنمــــــج األدوا   جتد من خُإا منامة

املالية املتابة )املنم، والديون، ورأس املال المــــــــــومي، واألدوا  املالية اإجينة(، بمــــــــــج األمر، وموقعا  
 العا د املايل، وخماطر املشروت.

 
 ع االجتماعيةتعزيز التعليم والتوعية وإقامة الشبكات في مجال المشاري  

معزا امكوما  قدرة النام التعليمية، مبا ع ذلك مراوز التدريج املوين، من أجت موتري املوارا   - ٣٨
 ُامة للمشاريع االجتماعية.والك اءا  ال

من  5٦شــــــــــــراوة مع  UnLtdوع اململكة املتحدة، أقامت شــــــــــــبكة املؤدــــــــــــمــــــــــــا  االجتماعية  • 
يخ مقاتة ريادة املشــــاريع االجتماعية. وهي موتر التدريج مؤدــــمــــا  التعليم العايل من أجت مردــــ

ملشـــــــــــاريع االجتماعية باعتبارها املوين الرامي إز معري  الشـــــــــــباب ع املدارس وا امعا  بريادة ا
 .ا يارا  الو ي ية ا دية من

وعلذ الصـــــــــــــــعيد الدويل، هناع برامم من قبيت مدارس األعمال التجارية إلبدا  األمر، وهي  • 
مبادرة أطلقوا األونكتاد بالتعاون مع شبكة مدارس األعمال التجارية العاملية وشبكا  التحال  
العاملي بشـــــــــــــــ ن إدارة التعليم ووربى مدارس األعمال التجارية ع ايع أ اء العامل، ومعزا هذن 

 قراء. ومرس الربامم التنمية املمــــــــتدامة من خُل ال ويز علذ املول التجارية املراعية ملصــــــــاا ال
إدرا  موضــــــــوت ريادة املشــــــــاريع االجتماعية ع املناهم الدرادــــــــية ملدارس األعمال التجارية. وقد 
وضـــــــــــع األونكتاد منوجية ملوارا  ريادة املشـــــــــــاريع االجتماعية. ويتزايد مدريو ريادة املشـــــــــــاريع 

 ا امعا  ع ايع أ اء العامل. االجتماعية ومادة ع العديد من
، وهي من املنامــا  الرا ــدة ع العــامل ع ألــال دعم رواد املشــــــــــــــــاريع Ashokaنامــة وقــامــت م • 

االجتماعية والربع تيما بينوم، بوضــــع ألموعة أدوا  للمشــــاريع االجتماعية، مبا ع ذلك اوذ  
مايل ككن أن يمــــــــــــتادم لوضــــــــــــع اوذ  التدتقا  النقدية املتوقعة، واآلمار االجتماعية اةتملة، 

 ويت للمصادر املالية املاتلّة.وشرو  التم
ويمــتادم برنامم التعلم األورويب للشــباب ع ألال ريادة املشــاريع االجتماعية املعرتة بشــ ن التدريج  • 

علذ ريادة املشــــاريع االجتماعية الذس يمــــت اد من  ع نمــــة بلدان أوروبية )ورواميا وإيّاليا وبولندا 
ة عــامــة عن خمتل  املنوجيــا  اليت ممــــــــــــــتاــدموــا املنامــا  والربمغــال واململكــة املتحــدة( لتقــد  ةــ

الشـــــــــبابية وا امعا  والمـــــــــلّا  اةلية وا وا  املعجلة واماضـــــــــنة وا معيا  ا ريية واملشـــــــــاريع 
 .االجتماعية واملمتثمرين، من أجت دعم رواد املشاريع االجتماعية الشباب

  
 أهداف التنمية المستدامةأثر سياسات مباشرة األعمال الحرة على  -خامسا  

ال يزال قياس أمر دــــيادــــا  مباشــــرة األعمال امرة ع التنمية املمــــتدامة يشــــكت حتديا. وقد ااد  - ٣٩
ومؤشـــــــرا  الرصـــــــد من أجية وضـــــــع ومن يذ منوجيا   مع البيانا  بشـــــــ ن دور  20٣0إقرار خّة عام 

تودـــــّة ع من يذ أهدال التنمية املمـــــتدامة، مباشـــــرة األعمال امرة واملشـــــاريع البالغة الصـــــغر والصـــــغرية وامل
 ي مج عليوا من آمار علذ النمو املمتدام والشامت. وما
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 ٣-٨و  4-4، ومتاـــمن الغايتان ٨و  4ومرمبع مباشـــرة األعمال امرة ارمباطا مباشـــرا باإدتني  - 40
 (.1إشارا  إز مباشرة األعمال امرة )انار ا دول 

 
 1ا دول 

 ال الحرة في إطار أهداف التنمية المستدامةمباشرة األعم  
 املؤشر الغاية اإدل

: الزيادة بنمــــــبة وبرية ع عدد الشــــــباب 4-4الغاية  4اإدل    
والكبار الذين متواتر لديوم املوارا  املنادـــــبة، مبا ع 
ذلك املوارا  التقنية واملونية، للعمت وشــغت و ا   

 .20٣0عام ال قة وملباشرة األعمال امرة حبلول 

: نمــــبة الشــــباب والبالغني الذين 1-4-4المؤشرررر 
متواتر لــــــــديوم موــــــــارا  مكنولوجيــــــــا املعلومــــــــا  

 واالمصاال ، حبمج نوت املوارة.

: معزيز المــــيادــــا  املوجوة  و التنمية ٣-٨الغاية  ٨اإدل 
واليت مــــدعم األنشـــــــــــــــّــــة اإلنتــــاجيــــة، وترص العمـــت 

والقدرة علذ اإلبدات الُ ق، ومباشرة األعمال امرة، 
واالبتكار، ومشــــجع علذ إضــــ اء الّابع الر ي علذ 
املشـاريع املتناهية الصـغر والصـغرية واملتودـّة امجم، 
واوهـــــا، مبـــــا ع ذلـــــك من خُل امصـــــــــــــــول علذ 

 ا دما  املالية.

: نمـــــــــــــــبــة العمــالـة اري الر يـة 1-٣-٨المؤشرررررررررررر 
 اري العمالة الزراعية، حبمج ا نو. ع

     
ومربع املؤشــــرا  ذا  الصــــلة مباشــــرة األعمال امرة مبوارا  مكنولوجيا املعلوما  واالمصــــاال   - 41

(. ومع أن الغايا  مشـــــــــــري إز ممـــــــــــا ت من قبيت عدد الشـــــــــــباب ٨-٣-1( وبالعمالة الر ية )4-4-1)
لّابع الر ي ( أو ايادة إضــــــــ اء ا4-4والكبار الذين متواتر لديوم موارا  مباشــــــــرة األعمال امرة )الغاية 

(، ٣-٨وامصـــــــول علذ ا دما  املالية للمشـــــــاريع املتناهية الصـــــــغر والصـــــــغرية واملتودـــــــّة امجم )الغاية 
مُق يف أس مؤشرا  لرصد التقدم اةرا ع ملك ا اال . وينبغي إيُء مزيد من االعتبار إلدوام مباشرة  مل

ريق وضــــــع مؤشــــــرا  للرصــــــد بشــــــ ن م مري مباشــــــرة األعمال امرة ع التنمية املمــــــتدامة، مبا ع ذلك عن ط
 األعمال امرة علذ من يذ أهدال التنمية املمتدامة.

ونتا م ا وود الرامية إز معزيز مباشـــرة األعمال امرة  اهرة للعيان. ت ي الكامريون، علذ دـــبيت  - 42
شـــــــــــــــاريع املبتد ة اليت يديرها املثال، أدى ا اذ مدابري لتعزيز مباشـــــــــــــــرة األعمال امرة إز وجود مزيد من امل

الشــباب والنمــاء، واليت حتاذ باألولوية ع إطار ادــ اميجية امكومة. وجرى مودــيع نّا  بوابة التمــجيت 
 2017إز عام  2010اإللك ور لتشـــــــــــمت املدن الر يمـــــــــــية ا مو ع البلد. وع ال  ة املمتدة من عام 

من  2 000من الشـــــــــكليا  و  740متثت أوثر من إجراء علذ شـــــــــبكة اإلن نت  124ُنشـــــــــر أوثر من 
جت  ٩0من الووُء العامني و  2٦5االدــــــــتمارا  والوما ق و  من القوانني أو األنامة أو املرادــــــــيم. ودــــــــُ

 MyBusiness.cmن نت من مباشـــرس األعمال امرة من خُل منصـــة التمـــجيت عرب اإل 11 000بوايل 
 املن ذة ع إطار برنامم التمجيت اإللك ور لألونكتاد.

وع اامبيا، أمابت العملية التشــاروية اليت ضــمت خمتل  ا وا  صــاببة املصــلحة واملؤدــمــا   - 4٣
الشــعبية إدخال مغيريا  ع المــيادــا  أدــومت ع عملية إردــاء الدكقراطية ع البلد. وع اوورية منزانيا 

و الوطين للتمكني االقتصـــــــادس املنشـــــــ  بديثا دورا رياديا ع إدخال مغيريا  ع امكم املتحدة، أدى ا ل
واملؤدما  دعما للتنمية الشاملة ملباشرة األعمال امرة. وع ا موورية الدومينيكية، أد ر  آلية التشاور 

صُبا . وع بني القّاعني العام وا اص اليت قدموا األونكتاد عن إنشاء ألموعا  ضغع من أجت اإل
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المــــل ادور، أدــــ ر  المــــيادــــة الوطنية ع ألال مباشــــرة األعمال امرة عن معزيز اموار والتنمــــيق وا وود 
إصــُبا منايميا. وأدــوم  ٣٦املشــ وة علذ الصــعيدين الوطين واةلي. وع إووادور، اق يف علذ امكومة 

 2015شـــــــروة ابتكارية بني عامي  150اعتماد هذا البلد لمـــــــيادـــــــا  مباشـــــــرة األعمال امرة ع إنشـــــــاء 
 بُيني دوالر. 7.٣ترصة عمت وولد صادرا  بقيمة  1 000، مما خلق أوثر من 2017 و

واملبادرا  جارية  مع البيانا  املتعلقة باملشـــاريع الصـــغرية واملتودـــّة والنووق مبباشـــرة األعمال  - 44
ع املــا ـة  ٦٨، الــذس يغّي 201٨-2017ة امرة. ويقــدر مقرير مرصــــــــــــــــد األعمــال امرة ع العــامل لل   

اقتصـــــادا، أن ممـــــتوى مباشـــــرة األعمال امرة ممـــــتقر أو آخذ ع االرم ات علذ  54دـــــكان العامل ع  من
ع املا ة من دــكان العامل شــود ترصــا جيدة لبدء عمت  4٣الصــعيد العاملي. ووتقا للتقرير، تإن ما نمــبت  

 جتارس ع ااون األشور المتة التالية.
وممع املكتج اإلبصـــــا ي لُحتاد األورويب البيانا  املتعلقة باملشـــــاريع الصـــــغرية واملتودـــــّة علذ  - 45

. وقام املروز املعين مبباشرة (1٩)أداس دنوس. وقد وضع منواجا شامُ لتوضيم أجية هذن البيانا  ونشرها
ملنامة التعاون والتنمية ع امليدان األعمال امرة واملشـــــــــــــاريع الصـــــــــــــغرية واملتودـــــــــــــّة واملناطق واملدن التابع 

االقتصـــــادس بنشـــــر بيانا  إبصـــــا ية عن مباشـــــرة األعمال امرة واملشـــــاريع الصـــــغرية واملتودـــــّة ع مقارير 
متعددة. وع العامل النامي، بذلت بلدان مثت ماليزيا جوودا  مع معلوما  إبصا ية عن املشاريع الصغرية 

ية. اري أن  ال مزال دة ندرة قصــــــــــــــا ية لألعمال التجارية العادواملتودــــــــــــــّة عن طريق الدرادــــــــــــــا  االدــــــــــــــت
البيانا  ع أقت البلدان اوا، بيس جتمع املعلوما  بشـــــــــــــــكت متقّع عندما ُمرى معداد للمشـــــــــــــــاريع  ع

التجارية. وع هذا الصــدد، تإن الدرادــة االدــتقصــا ية املتكاملة للمشــاريع التجارية اليت جُترى علذ أدــاس 
 ندا ككن أن معترب مماردة جيدة.دنوس ع روا

وككن أن موتر قواعد البيانا  املتعلقة ب بعاد معينة من أبعاد مباشرة األعمال امرة أدلة إبصا ية  - 4٦
، علذ دــــبيت املثال، جوانج البي ة التنايمية Doing Businessمة. ومغّي مقارير البنك الدويل املمــــماة قيه 

لبالغة الصــــــغر والصــــــغرية واملتودــــــّة. ووتقا للبنك الدويل، تإن عدد الوما ق للمشــــــاريع املبتد ة واملشــــــاريع ا
 2014علذ الصـــــــــــــعيد العاملي بني عامي  ٦.٩إز  7.5الُامة لتمـــــــــــــجيت مشـــــــــــــروت جتارس اخن ض من 

، بمــــــــج الدرادــــــــا  االدــــــــتقصــــــــا ية 2017إز عام  2010. وع ال  ة املمتدة من عام (20)2017 و
راها البنك، ااد  إمكانية امصــــــــــــول علذ التمويت للمشــــــــــــاريع التجارية علذ للمشــــــــــــاريع التجارية اليت أج

ع املا ة من الشـــروا  علذ قرق مصـــرع ع ملك  ٣٣.5الصـــعيد العاملي: ع املتودـــع، بصـــت ما نمـــبت  
. ومنار مؤشرا  أخرى ع أبعاد خمتل ة ملباشرة األعمال امرة. تعلذ دبيت املثال، ووتقا للمؤشر (21)ال  ة

العاملي ملباشــرة األعمال امرة، الذس يصــدرن املعود العاملي لألعمال امرة والتنمية، بلغت الدرجا  العاملية 
 .201٨علذ التوايل ع عام  0.٣14و  0.4للموارا  وقبول املااطر لدى املشاريع املبتد ة 

__________ 

(1٩)http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/ 
sme?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_vxlB58HY09rg&p_p_lifecycle

=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=4. 
 (20) World Bank, Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs (Washington D.C., 2018). 
 .www.enterprisesurveys.org/data/exploretopics/financeنار ا (21) 
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كن امصـــول عليوا ومع ذلك، يتعني بذل مزيد من ا وود  مع بيانا  جيدة موموقة مصـــن ة ك - 47
ع الوقت املنادــــــج من أجت رصــــــد التقدم اةرا ع من يذ دــــــيادــــــا  مباشــــــرة األعمال امرة وممــــــاجتوا 

 حتقيق أهدال التنمية املمتدامة. املباشرة واري املباشرة ع
ية ويقدم األونكتاد، ع إطارن لميادا  منايم املشاريع، منوجية لتقييم التقدم مت مّبيقوا ع دان - 4٨

بلدان. ومماعد هذن املنوجية واضعي الميادا  ع درادة وضع مباشرة األعمال امرة، وحتديد الثغرا ، 
والنار ع أولويا  الميادة العامة، ادتنادا إز أتات املماردا  املبينة ع اإلطار. ومتيم إم أياا وضع 

 يذ دـــــــيادـــــــا  التمكني من مباشـــــــرة مؤشـــــــر معيارس وطين والقيام مبرور الوقت برصـــــــد التقدم اةرا ع من
الدرجا  علذ هذن الروا ز ع مُمة  1األعمال امرة ع إطار الروا ز المـــــــــــــت لإلطار. ومرد ع الشـــــــــــــكت 

بلدان طُبقت تيوا هذن املنوجية، وهي معكو املعوقا  املاتل ة اليت مواجووا خمتل  البلدان. وممـــــــــــــــتند 
 اتل  متّلبا  الميادة العامة لكت عنصر.الدرجا  املاصصة للعناصر إز درجا  م صلة مل
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 1الشكت 

 مختارة أمثلة على تطبيق سجل اإلنجاز لمفهوم النظام اإليكولوجي لمباشرة األعمال الحرة في بلدان  
 

 

 
 : األونكتاد.املصدر 

  
وككن أن يتيمــــــــر مقييم وقياس أمر مباشــــــــرة األعمال امرة واملشــــــــاريع البالغة الصــــــــغر والصــــــــغرية  - 4٩

املمتدامة بادتادام البيانا  املقدمة من الشروا . ومقدم املؤشرا  األدادية اليت واملتودّة علذ التنمية 
اق بوا األونكتاد من خُل برناأل  للمعايري الدولية للمحادـــــــبة واإلبُس مقاييو مرجعية بشـــــــ ن الكي ية 

التنمية  اليت ككن أن مبلا  ا الشـــــــــــــروا  املاتل ة األبجام والقّاعا  عن ممـــــــــــــاجتوا ع من يذ أهدال
املمــتدامة مبا يتماشــذ مع املؤشــرا  الكلية ع ا اال  ذا  الصــلة. ودــيناقم هذن املؤشــرا  تريق ا رباء 

ا اممــــــــــة والثُمني ع ال  ة  العامت امكومي الدويل املعين باملعايري الدولية للمحادــــــــــبة واإلبُس ع دورم 
ز علذ جوود املشــــــــــــــــاريع التجــاريــة ي مروع جني ، وه 201٨مشـــــــــــــــرين األول/أوتوبر  2٦إز  24 من
أجت االدـــــــتعمال الرشـــــــيد للموارد، مبا ع ذلك امليان، واألراضـــــــي، والّاقة، وامد من الن ايا ، ورأس  من

تايل حتمــــني الرحبية واملمــــاجة املال البشــــرس. وككن أن ممــــاعدها هذن البيانا  علذ رصــــد مكالي وا، وبال
ع الوقت ن مــــــــ . ومع حتول االدــــــــتثمار املمــــــــتدام إز اجتان دــــــــا د،  حتقيق أهدال التنمية املمــــــــتدامة ع

أصــبحت املشــاريع الصــغرية واملتودــّة موي ة لُدــت ادة من بيس التمويت والنمو عن طريق األخذ باألطر 
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امليمــــرة لإلبُس عن االدــــتدامة، مثت املؤشــــرا  األدــــادــــية اليت اق بوا األونكتاد. ومرد ع املرتق ألموعة 
 أولية من هذن املؤشرا . خمتارة
وع إطار االم ا  العاملي لألمم املتحدة واملبادرة العاملية لتقارير األداء، أنشــــق منرب عمت لإلبُس  - 50

عن أهدال التنمية املمتدامة من أجت إطُت الشروا  علذ أتات املماردا  ع ألال مقارير الشروا . 
ؤشـــــــــــــــرا  املتعلقة باألهدال وربّوا باملبادا التوجيوية واألطر ويتمثت النامم األول للمبادرة ع حتديد امل

 القا مة، مما يوتر ألموعة شاملة من المبت اليت ككن من خُإا للشروا  أن مبلا عن األهدال.
  

 االستنتاجات -سادسا  
، واصـــــــلت البلدان ا وود الرامية إز معزيز مباشـــــــرة 201٦ ع عام 71/221 منذ اعتماد القرار - 51

األعمال امرة ومنمية املشــــــاريع البالغة الصــــــغر والصــــــغرية واملتودــــــّة، ومعزيز الشــــــمول والتنمــــــيق بني ايع 
مزيدا من الاـــوء علذ الدور الر يمـــي  20٣0أصـــحاب املصـــلحة. وألقذ التقدم اةرا ع من يذ خّة عام 

 حتقيق أهدال التنمية املمتدامة. األعمال امرة ع الذس مؤدي  مباشرة
وع ت ة المنتني امالية، ينبغي للمجتمع الدويل أن يواصت مقد  الدعم لتن يذ ديادا  شاملة  - 52

ع ألال مباشرة األعمال امرة متمقة مع أهدال التنمية املمتدامة من خُل اع البيانا  ونشر الدروس 
ملماردا . وينبغي أياا أن مشكت ريادة املشاريع االجتماعية واالقتصاد االجتماعي املمت ادة من أتات ا

ــــــ  مباشرس ”والتاامين أولوية بالنمبة للجوا  املا ة والشرواء ع التنمية. وككن  صيل يوم لُبت ال بـ
 بة.، مما يتيم أن يصبحوا ااذ  مقتدس  ا األجيال الشا“األعمال امرة ذا  األمر االجتماعي

عمال امرة علذ الصـــــــعيد الوطين وجتربة التن يذ العملي الدـــــــ اميجيا  ودـــــــيادـــــــا  مباشـــــــرة األ - 5٣
 العديد من البلدان مربا اماجة إز ما يلي: ع

ا اذ مدابري لتقييم بالة مباشرة األعمال امرة والتقدم اةرا ع معزيزها. وككن أن مشود مباشرة  • 
بمـــــــــــــــبــج عوامــت خمتل ــة جــدا. ومن املوم حتــديــد بــالتوــا ع البلــد وحتــديـد األعمــال امرة مبــاطؤا 

التحديا  وال رص الر يمــية. وقد  تل  القيود بصــورة أدــادــية من بلد إز آخر، بىت ع ن و 
املنّقة. وادـــتادام أتاـــت املماردـــا  الدولية أو اإلقليمية ونقا  مرجعية ككن أن يمـــاعد علذ 

 منمية مباشرة األعمال امرة ع بلد ما. وع الوقت ن م ، ينبغي حتديد مواطن القوة والاع  ع
ملقررس المـــــــــيادـــــــــا  أن يتعاملوا حبذر مع املقارنا  بني البلدان. تلكت بلد ماريخ تريد و رول 

 أولية خاصة وميول يلزم أخذها ع اممبان عند صيااة اد اميجية مصممة بمج اماجة.
وماـــــمن التنمـــــيق. ومنمية مباشـــــرة األعمال امرة هي ألال وضـــــع خّع عمت حتدد املمـــــؤوليا   • 

شــــــامت ياــــــم ألموعة من اإلجراءا  المــــــيادــــــامية اليت وثريا ما مقع حتت ممــــــؤولية مؤدــــــمــــــا  
بكومية وواارا  خمتل ة. ولذلك، من املوم معيني مؤدـــمـــة را دة لاـــمان االممـــا  والتنمـــيق بني 

ضع خّة عمت، مبا ع ذلك إطار امين يشمت أصحاب املصلحة الر يميني. ومن األجية مبكان و 
 .األهدال القصرية واملتودّة والّويلة األجت، ومواتر املوارد، وآليا  الرصد، ومعايري التقييم

ب ز الشـــــراوا  علذ ايع املمـــــتويا  وإجراء بوار بني أصـــــحاب املصـــــلحة املتعددين يشـــــمت  • 
واملؤدما  اةلية واإلقليمية والوطنية ذا  الصلة. القّاعني العام وا اص واألودا  األوادكية 

ويمــوم إشــراع هذن القّاعا  واملؤدــمــا  ع وضــع المــيادــا  ومن يذها ع مشــاروة أصــحاب 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/221
https://undocs.org/ar/A/RES/71/221


A/73/258 
 

 

18-12367 23/25 

 

املصـــلحة وينشـــر الوعي مبناتع مباشـــرة األعمال امرة للمجتمع. وإشـــراع مباشـــرس األعمال امرة 
ن أو ا ادــرين نتيجة لمــيادــة مباشــرة األعمال أمر بالا األجية، أل م دــيكونون أورب املمــت يدي

امرة. وع هذا الصـــــــدد، تإن التنمـــــــيق بني ا وا  ال اعلة الر يمـــــــية علذ املمـــــــتوى العاملي أمر 
 أدادي ع إماد أوج  مآار وضمان أوج  التكامت.

مة. إجراء ادــــــــتعراضــــــــا  دورية لتقييم ممــــــــاجة األعمال امرة ع حتقيق أهدال التنمية املمــــــــتدا • 
وككن أن ممـاعد االدـتعراضـا  املنتامة واضـعي المـيادـا  واملمـؤولني امكوميني علذ مواوبة 

مباشــــــرة األعمال امرة متماشـــــذ  االجتاها  ووضــــــع ومن يذ دــــــيادــــــا  اددة األهدال ع ألال
أهدال التنمية املمــــــتدامة. وبالنمــــــبة للتقييم الدورس للمــــــيادــــــا ، من املوم حتديد أهدال  مع

ور الوقت للتنبي  إز أس حتمـــــــــن لقياس م جم إز مؤشـــــــــرا  أداء ر يمـــــــــية ككن متبعوا مبر قابلة ل
مدهور ع الناام اإليكولوجي ملباشــــرة األعمال امرة. وع هذا الصــــدد، هناع باجة إز بذل  أو

جوود عاملية متاــــاترة من أجت وضــــع إطار مؤشــــرا  إبصــــا ية وآليا  مؤدــــمــــية إلنتا  واع 
ر املشــــــاريع البالغة الصــــــغر والصــــــغرية واملتودــــــّة ومباشــــــرة األعمال امرة ع من يذ البيانا  عن أم

أهدال التنمية املمــــــــتدامة. وككن إدرا  هذن املؤشــــــــرا  ع إطار رصــــــــد األهدال، األمر الذس 
 ن البلدان من مقد  مقارير طوعية منتامة ع هذا ا ال.ديمكه 
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 المرفق
التنمية المسررتدامة لتقارير الشررركات بشررسن المسررا ل مؤشرررات أسرراسررية مقتراة ألهداف   

 البيئية التي يمكن أن تكون ذات صلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة
 

 التعاري  املؤشرا 
اايا /مؤشــرا  أهدال 

 التنمية املمتدامة
االدـــــــــــــتثمارا  اليت ككن اعتبارها ذا  أمر إمايب بشـــــــــــــكت  االدتثمار األخار   

 علذ البي ة مباشر أو اري مباشر
 1-ب-7

ألموت بجم امليان الذس يعيد مدويرن أو ادـــــــــتادام  الكيان  إعادة مدوير امليان
 املبلا خُل ال  ة املشمولة بالتقرير

٣-٦-1 

امـــــــــوبا بصـــــــــاع القيمة املاـــــــــاتة  التغري ع ادـــــــــتوُع امليان الك اءة ع ادتادام امليان
 ال  ة املشمولة بالتقرير ع

٦-4-1 

 5-12 التغري ع إنتا  املشروت للن ايا  اموبا بصاع القيمة املااتة إنتا  الن ايا  امد من
النمــــــــــبة امل وية للمواد املعاد مدويرها املمــــــــــتادمة ع صــــــــــنع  إعادة مدوير الن ايا 

 املنتجا  وا دما  األولية للمشروت
12-5-1 

 1-4-٩ موبة بوبدة صاع القيمة املااتةانبعاما  اااا  الدتي ة املباشرة ا انبعاما  اااا  الدتي ة
ادــتوُع الّاقة املتجددة ونمــبة م وية من ألموت ادــتوُع  الّاقة املتجددة

 الّاقة خُل ال  ة املشمولة بالتقرير
7-2-1 

 1-٣-7 ادتوُع الّاقة مقموما علذ صاع القيمة املااتة الك اءة ع ادتادام الّاقة
 
 األونكتاد. املصدر: 
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مؤشرررات أسرراسررية مقتراة ألهداف التنمية المسررتدامة لتقارير الشررركات بشررسن المسررا ل   
 االجتماعية التي يمكن أن تكون ذات صلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة

 

 التعاري  املؤشرا 
مؤشـــــــــــــــرا  أهــــــــدال 

 التنمية املمتدامة
التربعا  ا ريية مشــــــــري االدــــــــتثمارا  ا تمعية إز  االدتثمارا  ا تمعية   

وادـــــتثمارا  الصـــــناديق ع ا تمع األودـــــع، بيس 
 يكون املمت يدون املمتودتون من خار  املشروت

17-17-1 

عدد النمــــــــاء ع املناصــــــــج اإلدارية مقمــــــــوما علذ  نمبة النماء ع املناصج اإلدارية
 ألموت عدد املو  ني

5-5-2 

متودـــــــــــــــع دــــــــــــــــاعــا  التــدريــج المـــــــــــــــنوس 
 ت ا  املو  ني للمو  ، مصن ا بمج

النشــــــــــا  الذس يشــــــــــمت ايع أنوات التدريج املوين 
والتوجي ، واإلجااا  الدرادــــــية املدتوعة األجر اليت 
مقــدموــا الكيــانــا  املقــدمــة للتقــارير إز مو  يوــا، 
والتـدريـج أو التعليم خـار  الشـــــــــــــــروـة والـذس مـدتع 
مكــالي ــ  وليــا أو جز يــا الكيــانـا  املقــدمـة للتقــارير، 

 ألاال  بعينوا مثت الصحة والمُمة والتدريج ع

4-٣-1 

ألموت مكـــالي  صـــــــــــــــحـــة املو  ني ودـــــــــــــــُمتوم،  اإلن ا  علذ صحة ودُمة املو  ني
بـــالوبـــدا  النقـــديـــة، بـــإضــــــــــــــــــاتـــة األرقـــام اليت يتم 
امصــــــــول عليوا من التكالي  املتصــــــــلة بالمــــــــُمة 
املونيـة وبرامم التـ مني الصـــــــــــــــحي، والتكل ـة امل مبـة 

أنشــــــّة الرعاية الصــــــحية املمولة علذ املشــــــروت من 
مباشـــــــــــــــرة من املشـــــــــــــــروت، والتكالي  اليت يتكبدها 
املشـــــــــــــــروت ع ألــال ممــــــــــــــــا ــت بي ــة العمــت املتعلقــة 

 بالمُمة والصحة املونيتني

٨-٣ 

 
 األونكتاد. املصدر: 
 


