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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

  الدورة اخلامسة
  ٢٠١٣مايو / أيار٣ -أبريل / نيسان٢٩جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٤البند 
   أجل بناء القدرات اإلنتاجيةتعزيز تنظيم املشاريع من

  إطار األونكتاد لسياسات تنظيم املشاريع وتنفيذه    

  مذكرة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
رحلة انتقالية حتديات يف    مبيواجه الكثري من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا            

لسياسات يف هذا املسعى، وضع      ا واضعيوملساعدة  . وضع وتنفيذ سياسات تنظيم املشاريع    
وينطوي اإلطار على تنبيه لعدم وجـود معيـار         . األونكتاد إطاراً لسياسات تنظيم املشاريع    

موّحد يناسب اجلميع، لكنه يلفت االنتباه، يف الوقت نفـسه، إىل األهـداف الـسياساتية               
 ختـص  والتوصيات اليت ميكن أن تشكّل أساساً لوضع مبادرات وتدابري وإنشاء مؤسـسات          

ومن ميزات اإلطار أنـه يتـضمن       . بلداناً بعينها، من أجل الترويج لتنظيم املشاريع وتيسريه       
  .املمارسات اجليدة ومؤشرات رصد خمتارةيشمل قائمة مرجعية عملية، وجرداً 

ومبا أن هذا اإلطار وثيقة حية، فإن الدروس املستفادة والتحديات اليت ظهرت يف               
 وغانا ونيجرييا وغريها من البلدان سُتسهم يف حتـسني الوثيقـة            الربازيل وبنما وزمبابوي  

 السياسات حول أفـضل     واضعيوتوجيهات التنفيذ، من خالل تقدمي توصيات عملية إىل         
الُسبل العتماده وتكييفه مع السياقات الوطنية من أجل تيسري دور تنظـيم املـشاريع يف               

  .التنمية االجتماعية واالقتصادية
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 مقدمة    

ويولّد تأسيس كيانات أعمـال     . إن تنظيم املشاريع حيوي للنمو االقتصادي والتنمية        -١
جتارية جديدة قيمة مضافة ومداخيل ضريبية ووظائف وابتكارات جديدة، وهو عنصر أساسي            

وبإمكان هذا  . من عناصر تطوير قطاعٍ ُمفعمٍ بالنشاط هو قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة          
 الشباب  أو  ُيسهم يف حتقيق أهداف حمددة تتعلق بالتنمية املستدامة، كتوظيف النساء          القطاع أن 

أيضاً يف التحول اهليكلـي وبنـاء       ُيسهم  تنظيم املشاريع أن    لتطوير  وميكن  . الفئات احملرومة  أو
  .البيئية يف ذلك استحداث أنشطة اقتصادية تراعي االعتبارات  مباصناعات جديدة،

 السياسات يف البلدان النامية يف استحداث املبادرات واضعيىل دعم  ويهدف اإلطار إ    -٢
عدم وجود  إىل  اإلطار  وينبِّه  . *والتدابري واملؤسسات الالزمة لتشجيع إنشاء وتطوير املشاريع      

هنج واحد يصلح ملعاجلة مجيع احلاالت، لكنه يقترح يف الوقت نفسه خيـارات سياسـاتية               
ياساتية ذات األولوية اليت تؤثر تأثرياً مباشراً على نـشاط          ويوصي بإجراءات يف اجملاالت الس    

يقترح قوائم مرجعية والعديد من املمارسات اجليدة ودراسات احلاالت         وهو  . تنظيم املشاريع 
دليالً للمستخِدم، وهنجاً تدرجيياً يف وضـع سياسـات تنظـيم           اإلطار  ويتضمن  . اإلفرادية

  .تقدم احملرزاملشاريع، وجمموعة من املؤشرات لقياس ال
اإلطار خالل سلسلة اجتماعات     بلد يف وضع     ١٠٠ساهم خرباء من أكثر من      وقد    -٣

اخلرباء املتعددة السنوات بشأن تطوير املشاريع وبناء القدرات يف جماالت العلم والتكنولوجيا            
  .٢٠١٢ و٢٠٠٩واالبتكار، اليت ُعقدت يف جنيف بني عامي 

  ع وإرشادات التنفيذإطار سياسات تنظيم املشاري  -أوالً  
  .)١الشكل (السياسات تركز عليها ُيحدد اإلطار ستة جماالت ذات أولوية   -٤

    ١الشكل 
  املكونات الرئيسية إلطار األونكتاد

  
  .األونكتاد  :املصدر

__________ 

مارسات يف جمال سياسات تنظيم املشاريع واحلصول على نسخة         ميكن االطالع على جرد شبكي ألفضل امل        *  
  .www.unctad.org/epf: من اإلطار قابلة للترتيل على العنوان الشبكي التايل

  ١ 
 االستراتيجية الوطنية لتنظيم املشاريعضعو

٢ 
البيئة حتسني 

التنظيمية إىل احلد 
 األمثل

٣ 
حتسني التعليم 

واملهارات يف جمال 
 تنظيم املشاريع

٤ 
تيسري تبادل 
التكنولوجيا 
 واالبتكار

٥ 
حتسني فرص 
احلصول على 
 التمويل

٦ 
زيادة التوعية 
وتدعيم شبكة 

 العالقات 
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  :أنه اإلطار يف كل جمال من هذه اجملاالت وما يتضمنه  -٥
  ارات السياساتية يف شكل إجراءات موصى هبا؛ُيحدد األهداف واخلي  )أ(  
  يقترح قوائم مرجعية ودراسات حاالت إفرادية وممارسات جيدة؛  )ب(  
  يقدم جرداً شبكياً تفاعلياً للممارسات اجليدة؛  )ج(  
  ُيقدم دليالً للمستخِدم وأساليب لرصد السياسات وتقييمها؛  )د(  
  .حملرزمن املؤشرات لقياس التقدم ايوفّر جمموعة   )ه(  

وُيعدُّ اجلرد الشبكي للممارسات اجليدة يف تنظيم املشاريع مكمِّال لإلطـار ويـوفّر               -٦
فرصة أمام مجيع أصحاب املصلحة لتقدمي حاالت وأمثلة وتعليقات واقتراحات تشكّل أساساً            

ويشمل اجلرد سياسات وبـرامج     . لوضع سياسات تنظيم املشاريع املستقبلية على حنو شامل       
  . البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليةخمتارة من

لواضعي وباالقتران مع اجلرد الشبكي، يصبح اإلطار جمموعة أدوات سياساتية تتيح             -٧
وضع وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية لتنظـيم املـشاريع        إزاء  هنجاً تفاعلياً تدرجيياً    السياسات  

  .)٢انظر الشكل (
    ٢الشكل 
  تنظيم املشاريعوتنفيذ االستراتيجيات الوطنية لصوغ 

  
  .(www.unctad.org/epf)األونكتاد   :املصدر

ُصمِّم اإلطار كوثيقة حّية الستيعاب التعليقات اليت ترُد من خالل اجلرد الشبكي وقد   -٨
. تاد بـشأن تنظـيم املـشاريع      ومن خالل املنتديات السياساتية املتعدِّدة اليت يعقدها األونك       

وسيواصل األونكتاد تضمني اإلطار الدروَس املستفادة من عمله يف جمال املـساعدة التقنيـة              
  . بتطوير تنظيم املشاريعةاملتعلِّق
 مركزاً مـن مراكـز      ٣٤ويعتمد األونكتاد يف هذه املساعدة التقنية على شبكة من            -٩

فِّر التدريب وخدمات أخـرى لتطـوير األعمـال     اليت تو)إمربيتيك(تنظيم املشاريع  برنامج  
واإلطار عبارة عن خمطط أويل للمشاريع الراميـة إىل مـساعدة           . التجارية ملنظمي املشاريع  

اجملاالت السياساتية
  سية لإلطار الرئي

داف السياساتـأه
واإلجراءات املوصى هبا 
يف كل جمال من اجملاالت 

   السياساتية

  بكيـرد الشـاجل
لسياسات املمارسات 
اجليدة دعماً لصوغ 

  السياسات 

دليل املستخِدم وطريقة 
 ات ـد السياسـرصـل

  وتقييمها
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 السياسات يف البلدان النامية على تصميم وتنفيذ برامج ناجحة يف إطار تطوير تنظيم              واضعي
  .تقنية إىل البلدان بناًء على طلبهاويقدِّم األونكتاد هذا النوع من املساعدة ال. املشاريع

خاص مـن هـذه املـذكرة    فرع  وترد اجملاالت الستة لإلطار، مبزيد من التفصيل، يف          -١٠
  .يتضمن أمثلة عن املمارسات اجليدة اليت ُنفذت فيها السياسات بنجاح

 السياسات الراغبني يف استحداث املبادرات والتدابري واملؤسـسات         لواضعيوميكن    -١١
لتشجيع وتيسري تنظيم املشاريع واألعمال التجارية الناشئة تنفيـذ اإلطـار باّتبـاع             مة  الالز

  : اخلطوات التالية
يشمل ذلك تقييم البيئة احلالية و: تقييم احلالة الراهنة لتنظيم املشاريع يف البلد  )أ(  

روها، والنظر لألعمال التجارية اليت أنشأ فيها منظمو املشاريع أعماهلم التجارية وأداروها وطّو
 لواضعيإطار هذه اخلطوة، ينبغي       ويف .يف مناخ األعمال وحتديد التحدِّيات اخلاصة بكل بلد       

 األهداف اإلمنائية العامة للبلد، خـصوصاً     حتقيق  السياسات أن يقيِّموا دور تنظيم املشاريع يف        
وائم املرجعية الـواردة    وميكن االسترشاد يف هذه العملية بالق     . بالتنمية املستدامة منها  يتعلّق   ما

  ميكن ألدوات أخرى أن تساعد يف هذا اجملال؛   كما،يف هناية كلّ باب
حتديد االستراتيجية واألولويات الشاملة لتنظيم املـشاريع، مـن حيـث             )ب(  

ُتعطى أمهية خاصة لتحديد جمموعات منظمي املشاريع اليت حتتـاج إىل           : األهداف والغايات 
  رات والعيوب السياساتية والرباجمية اليت هتمُّ هذه اجملموعات؛املساعدة وللكشف عن الثغ

تصميم جمموعة من التدابري املنسَّقة واحملّددة األهـداف ملعاجلـة الثغـرات              )ج(  
ميكن لألمثلة واحلاالت املبينة يف هذه الوثيقة وحلاالت املمارسـات          : والعيوب اليت ُرِصَدت  

يتجزأ من هذا اإلطار السياسايت، أن تكون     ال جزٌء املذكورة يف اجلرد الشبكي، وهي       الفضلى
مفيدة من خالل إتاحة اخليارات السياساتية اليت ميكن اعتمادها وتكييفهـا مـع ظـروف               

وينبغي أن تتمخَّض االستراتيجيات واألولويات يف جمال تنظـيم املـشاريع           . وأهداف حمدَّدة 
  ق؛نسَّاملتنفيذ الوالتدابري امللموسة عن خطط عمل من أجل 

املستقاة مـن    للتعليقات   املنتظمرصد وتقييم أثر التدابري السياساتية والتقييم         )د(  
ينبغي إدارة السياسة العامة لتنظيم املشاريع بدينامية لـضمان اسـتمرار           : الدروس املستفادة 

 حتديد عدد   من املهم وللسماح بتقييم دوري للسياسات،     . وجاهة وفعالية السياسات والتدابري   
وميكن أن ُيترجم ذلك إىل مؤشِّـرات أداء رئيـسية          . ايات واألهداف القابلة للقياس   من الغ 

التدهور يف ظروف تنظيم املـشاريع يف    أويتسّنى تتبُّعها مع مرور الزمن لتبيان أوجه التحسُّن  
حمـدودة  وينبغي أن تكون األهداف السياساتية ومؤشِّرات أدائهـا         . بلد من البلدان املضيفة   

وترد هذه املعايري يف الفصل . تكون هناك بعض املعايري اليت حتكم اختيار املؤشِّرات، وأن العدد
  .٧ترد جمموعةٌ توضيحيةٌ للمؤشِّرات املمكنة يف اجلدول   كماالثالث
  .وفيما يلي حملة عامة عن اجملاالت الستة ذات األولوية يف اإلطار  -١٢
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  صوغ االستراتيجية الوطنية لتنظيم املشاريع  -ألف  
يكتسي وهو  ميثِّل تنظيم املشاريع أحد أهم حمرِّكات خلق الوظائف والنمو االقتصادي،             -١٣

ويعزِّز تنظيم  . أمهيةً حامسةً يف تطوير قطاع نظامي نشط ملؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة          
يف إطار قطـاع األعمـال      أن من شأنه املساعدة يف إجياد حلول          كما املشاريع زيادة اإلنتاجية  

تنشط مجيع البلـدان      وال .تغيُّر املناخ حتّدي  يف ذلك     مبا واجهة التحدِّيات االجتماعية والبيئية،   مل
وتبيِّن النظريـات  . النامية دوماً يف تشجيع تنظيم املشاريع من خالل مبادرات سياساتية خمصصة 

ية إضافة إىل   أن بإمكان تنظيم املشاريع أن يولِّد مكاسب اجتماع       العملية  واملمارسات  االقتصادية  
ولذلك من املربَّر أن تضطلع احلكومات بدور اسـتباقي يف دعـم تنظـيم              . املكاسب اخلاصة 

وينبغي تكييف االسـتراتيجيات الوطنيـة لتنظـيم        . املشاريع، وهو مسعى يتطلَّب هنجاً نظمياً     
 لتنظـيم  بد من توضيح كيفية اإلسهام املتوقَّع       ال لذلك،. املشاريع مع الظروف احملدَّدة لكل بلد     

األهداف اإلمنائية الوطنية العامة وحتديد احلاالت اليت ينبغي أن تتدخَّل فيهـا            حتقيق  املشاريع يف   
  .١انظر اجلدول . السياسات واملؤسسات لتحقيق هذه األهداف

    ١اجلدول 
  صوغ االستراتيجية الوطنية لتنظيم املشاريع

  اإلجراءات املوصى هبا  األهداف السياساتية 
ــ  )أ( ــدِّيات حتدي د التح

  اخلاصة بكل بلد
  تفصيل احلالة الراهنة لتنظيم املشاريع يف البلد

  حتديد فرص وحتدِّيات تنظيم املشاريع اخلاصة بكل بلد
ــداف   )ب( ــد األه حتدي

  وترتيب األولويات
حتديد االستراتيجيات الالزمة لتحقيق أهداف حمّددة والوصول إىل        

  . مستهدفة حمددةجمموعات
  .ات وترتيبها حسب األولوياتتطوير اإلجراء

ضــمان اّتــساق    )ج(
استراتيجية تنظيم املـشاريع    
مع الـسياسات الوطنيـة     

  األخرى

مواءمة استراتيجيات تنظيم املشاريع مع استراتيجية التنمية العامـة         
  واالستراتيجيات األخرى لتنمية القطاع اخلاص

  إدارة التفاعل وخلق تآزرات يف جمال السياسة العامة

  تعيني مؤسسة رائدة  تعزيز اإلطار املؤسسي   )د(
  آلية تنسيق فّعالة بني الوكاالت وتوضيح الوالياتإنشاء 

  القطاع اخلاص وأصحاب املصلحة اآلخرين العمل مع
  ضمان تقدمي خدمات تضاهي خدمات األعمال التجارية

قياس النتائج، وضمان     )ه(
ــتعلُّم يف جمــال وضــع  ال

  السياسات

  داء واضحة ورصد األثرحتديد مؤشِّرات أ
  الرصد والتقييمجمال إرساء إجراءات اعتيادية مستقلّة يف 

  الدروس املستفادةاملستقاة من إدراج التعليقات 
  .األونكتاد  :املصدر
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  حتسني البيئة التنظيمية إىل احلدِّ األمثل  -باء  
يع إنشاء مؤسـسة     تتيح ملنظِّم املشار   بيئةتوفر  يتطلّب إطالق العنان لتنظيم املشاريع        -١٤

إغالقها، يف إطارٍ يـضمن االمتثـال للقواعـد          أعمال وتشغيلها وإدارهتا، وإذا اقتضى األمر     
القانونية اليت حتكم إجراءات الكشف عن املعلومات والترخيص والتسجيل، ومحاية امللكيـة            

  .املادية والفكرية
اء مؤسسات األعمـال    وينبغي أن تشكِّل البيئة التنظيمية حافزاً لألشخاص على إنش          -١٥

اخلاصة هبم وجتريب أفكار جديدة يف جمال األعمال التجارية واإلقدام على املخاطرة احملسوبة،            
وتقليص األعباء اإلدارية إىل احلدِّ األدىن املطلوب لدعم السياسات العامة وأهـداف التنميـة      

لضمان لوائح تنظيمية   و تنظيم املشاريع إىل قواعد      حيتاج تطوير الوقت نفسه،     ويف .املستدامة
وتتعلّق هـذه املعـايري     . املعايري اليت يراها اجملتمع برّمته ضروريةً، كالتنمية الشاملة واملستدامة        

بالصحة واألمن والبيئة والعمالة وبأية معايري أخرى يعتربها اجملتمع ككل ضرورية لـضمان             
  .التنمية الشاملة واملستدامة

  . لألهداف السياساتية واإلجراءات املوصى هباويقدِّم اجلدول التايل ملخصاً  -١٦
    ٢اجلدول 

  حتسني البيئة التنظيمية إىل احلدِّ األمثل
  اإلجراءات املوصى هبا  األهداف السياساتية 

دراسة االحتياجـات     )أ(
التنظيمية املتعلقة باملؤسسات   

  الناشئة

   وكلفتهطالق مؤسسة أعمال جتاريةإلالوقت املرجعي 
  ة اخلاصة بكلّ قطاع وكلّ منطقةاألنظمة املرجعي

حوار بني القطاعني العام واخلاص حول التكـاليف واملنـافع          إجراء  
  التنظيمية

  موازنة النظم واملعايري مع أهداف التنمية املستدامة
ــات   )ب( ــذليل العقب ت

 التنظيمية إىل احلـدِّ األدىن    
يتعلق بإنشاء مؤسسات    فيما

األعمال التجاريـة حيثمـا    
  ذلكاألمر اقتضى 

كالرخص واإلجراءات والرسـوم    (استعراض املتطلّبات التنظيمية    
   ذلكوتقليصها إذا اقتضى األمر) اإلدارية
وإنشاء للتتبع السريع   وآليات  لتوفري املعلومات   شفافة  آليات  اعتماد  

  جمّمعات موّحدة جتمع اإلجراءات يف مكان واحد 
تجاريـة  تعزيز اإلجراءات املتعلقة بتسجيل مؤسسات األعمـال ال       

واإلبالغ وذلك باالستناد إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
بنـاء ثقـة منظّمــي     )ج(

  املشاريع يف البيئة التنظيمية 
  ضمان حوكمة رشيدة

  تيسري وتسريع إنفاذ العقود
  املنازعاتآليات بديلة لتسوية إنشاء 

  ضمان محاية امللكية 
  ق األعمال التجاريةاحلدُّ من وصمة اإلفالس وتيسري إعادة إطال
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  اإلجراءات املوصى هبا  األهداف السياساتية 
إرشاد منظمي املشاريع   )د(

خالل العمليـة اإلداريـة     
وتعزيـز  املؤسسات  إلنشاء  

منافع إضفاء الصفة الرمسية    
  عليها

  تنفيذ محالت إعالمية بشأن املتطلّبات التنظيمية 
 التحديد الواضح للصلة بني املتطلّبات التنظيمية واخلدمات العامة،       

  عمال التجاريةيف ذلك خدمات دعم األ مبا
  مساعدة املؤسسات الناشئة يف الوفاء باملتطلّبات التنظيمية

  .األونكتاد  :املصدر

  حتسني التعليم واملهارات يف جمال تنظيم املشاريع  -جيم  
كالقدرة علـى   ) املهارات غري التقنية  (تتركز مهارات تنظيم املشاريع حول املواقف         -١٧

املهـارات  (الثقة بالنفس، من جهة، واملهارات التمكينية       املثابرة، وتدعيم شبكة العالقات، و    
من ناحية أخرى، كاملعارف الالزمة إلنشاء مؤسسات األعمال التجارية، وختطـيط           ) التقنية

وتركز السياسات والربامج  .  والقدرات اإلدارية  ،األعمال التجارية، والدراية يف الشؤون املالية     
شاريع على تطوير القدرات واملهـارات يف جمـال تنظـيم           التثقيفية الفعالة يف جمال تنظيم امل     

 .وهي قدرات ومهارات ميكن نقلها واالستفادة منها يف العديد من سياقات العمل           . املشاريع
ينحصر اهلدف يف تعزيز قدرة املزيد من األفراد على بدء مشاريعهم اخلاصـة وتعزيـز                وال

ومن شأن سياسـات    . املشاريع يف اجملتمع  رغبتهم يف ذلك، بل يتعداه إىل تطوير ثقافة تنظيم          
احلكومة املتعلقة بتنظيم املشاريع أن تضمن إدراج تنظيم املشاريع يف التعليم النظامي بـشكل              

  ).٣انظر اجلدول (رمسي كجزء من برامج التدريب اجملتمعي والريفي واملهين 
    ٣اجلدول 

  حتسني التعليم واملهارات يف جمال تنظيم املشاريع
  اإلجراءات املوصى هبا  السياساتية األهداف 

إدماج تنظيم املشاريع     )أ(
يف التعليم النظـامي وغـري      

  النظامي

تعميم مراعاة زيادة التوعية مبجـال تنظـيم املـشاريع وتطـوير            
مثل (سلوكيات تنظيم املشاريع، بدءاً من مرحلة التعليم االبتدائي         

  )لوكيات اجملازفة والعمل اجلماعيس
شاريع من خالل املـواد االختياريـة واألنـشطة    تشجيع تنظيم امل  

، وعقد حلقـات دراسـية للتوعيـة         الدراسي اخلارجة عن املنهج  
بالتطوير الوظيفي وتنظيم زيارات إىل مؤسـسات األعمـال، يف          

  مرحلة التعليم الثانوي
تنظيم املشاريع يف مؤسسات    أساتذة  دعم دورات وبرامج وكراسي     

  التعليم العايل واجلامعات
   التدريب املهين وبرامج التلمذةتعزيز

  تشجيع مراكز التدريب يف جمال تنظيم املشاريع والتواصل معها 
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  اإلجراءات املوصى هبا  السياساتية األهداف 
وضع مناهج دراسـية     )ب(

  فعالة يف جمال تنظيم املشاريع
  إعداد مواد تعليمية تتناول املهارات األساسية لتنظيم املشاريع
اسات تشجيع املواد التعليمية اليت تتكيف مع الظروف احمللية، ودر        

  احلاالت اإلفرادية، والنماذج اليت ُيقتدى هبا
  تعزيز األدوات التفاعلية والشبكية

  تشجيع املنهجيات التجريبية ومنهجيات التعلُّم باملمارسة
ضمان تعاطي املدرسني مع القطاع اخلاص ومع منظمي املشاريع،           تدريب املدرسني   )ج(

 املؤسـسات   ودعم املبادرات اليت جتذب منظمـي املـشاريع إىل        
  التعليمية

  تشجيع تدريب املعلمني يف جمال تنظيم املشاريع
  تعزيز شبكات املدرسني يف جمال تنظيم املشاريع

  إقامة الشراكات مع  )د(
  القطاع اخلاص 

تشجيع رعاية القطاع اخلاص للتدريب وتطوير املهارات يف جمـال          
  تنظيم املشاريع

لـيم يف جمـال تنظـيم       ربط مؤسسات األعمال التجارية بشبكات التع     
  املشاريع

  تطوير برامج التوجيه
  .األونكتاد  :املصدر

  تيسري تبادل التكنولوجيا واالبتكار  -دال  
ملنظمـي  تـوفر   التكنولوجيا  ف. مثة تآزر بني تنظيم املشاريع والتكنولوجيا واالبتكار        -١٨

دة يـستندون   منصات جدي   أو ،تهاوإنتاجي املشاريع أدوات جديدة لتحسني فعالية مؤسساهتم     
 خـالل   املقابل، يعزز منظمو املشاريع االبتكار التكنولوجي من        ويف .إليها يف بناء مشاريعهم   

حتسني املوجـود منـها، وضـمان         أو عمليات جديدة   أو خدمات  أو استحداث منتجات 
التنمية وهاتان الزاويتان مهمتان بدرجات خمتلفة يف البلدان النامية، حبسب مستوى           . تسويقها

اعتماد التكنولوجيات املستخدمة عاملياً، والقـدرات االبتكاريـة        ومعّدل  ،  احمللية يةصاداالقت
ويراعي اجلدول التايل العالقة ذات االجتاهني بـني        . مؤسسات األحباث احمللية    أو للشركات

  .هذا اجملاليشملها االبتكار، ويبّين العناصر اليت   أوتنظيم املشاريع والتكنولوجيا
    ٤اجلدول 

  ري تبادل التكنولوجيا واالبتكارتيس
  اإلجراءات املوصى هبا  األهداف السياساتية 

دعــم تعزيــز نــشر   )أ(
تكنولوجيــات املعلومــات 
واالتــصاالت يف القطــاع 

  اخلاص

إطالق محالت توعية وبناء قدرات حول استخدام تكنولوجيـات         
  املعلومات واالتصاالت

 يف األعمـال    تعزيز اعتماد تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت      
  التجارية
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  اإلجراءات املوصى هبا  األهداف السياساتية 
  متنقلة ملعلومات السوقشبكية ودعم تطوير منصات 

توفري التدريب على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لفئات حمددة 
  مثل النساء ومنظمي املشاريع الريفيني

تــشجيع الــشبكات  )ب(
املشتركة بني الشركات اليت    
تساعد يف نشر التكنولوجيا    

  واالبتكار

   األفقية من خالل تطوير جتمعات الشركاتالروابطتعزيز 
شهادات اجلـودة   وإصدار  املعايري  توحيد  تقدمي املساعدة يف جمال     

  )مبا يف ذلك املعايري االجتماعية والبيئية(لشبكات املؤسسات احمللية 
   التجارية من خالل تطوير قدرة املوردينالروابطتعزيز 

إقامة اجلـسور بـني       )ج(
سات اهليئات العامة، ومؤس  

ــات،  ــوث، واجلامع البح
  والقطاع اخلاص

ن وواملـستفيد ُيحدَّد فيها املشاركون    حتديد أنشطة حبث مشتركة     
  حتديداً واضحاً 

بني اهلياكـل  واجلمع تعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص      
  األساسية العامة واخلاصة هبدف نشر االبتكار

   الصناعةوقطاعإرساء تعاون مفيد لألسواق بني اجلامعات 
  تعزيز أوجه التآزر املؤسسي على الصعيد القطاعي

دعم إنشاء مؤسسات     )د(
  متقدمة تكنولوجياًأعمال 

إقامة حاضنات لألعمال التجارية ومراكز معرفة وجممعات للعلوم        
  مزوَّدة بتكنولوجيات عالية

  البتكاراق سّوُتاألعمال اليت تيسري إنشاء مؤسسات 
يف شىت أحناء ألكادمييني العلميني البارزين  بناء شبكات مع اخلرباء وا    

  العامل يف القطاعات املعتِمدة على كثافة املعارف 
اجملال أمام الباحثني واملبتكرين للحصول بشكل مبسط على        إفساح  

  محاية لرباءات اختراعاهتم تكون فعالة من حيث التكلفة 
  .األونكتاد  :املصدر

  حتسني فرص الوصول إىل التمويل  -هاء  
ما زالت صعوبة احلصول على التمويل تشكل عقبة كأداء أمام الكثري من منظمـي                -١٩

وتؤكد دراسات حديثة أن الفجوة العاملية يف       . سيما يف البلدان النامية     ال املشاريع الطموحني، 
فجميع جهـات   . تزال هائلة   ال متويل املؤسسات املتناهية الِصغر والصغرية واملتوسطة احلجم      

ريع، أياً كان نوعها وحجمها، حتتاج إىل طائفة من اخلـدمات املاليـة تـشمل               تنظيم املشا 
احلصول علـى االئتمـان وأسـهم رأس املـال            ويف تسهيالت يف اإليداعات واملدفوعات   

وميكن للكثري من منظمي املشاريع يف البلدان النامية االستفادة من بناء القدرات            . والضمانات
لشؤون املالية ومن آليـات األداء االبتكاريـة الـيت تـستخدم            املستهَدفة يف جمال اإلملام با    

ويشري اجلدول أدناه إىل عدد من اإلجراءات الـيت ميكـن           . التكنولوجيات املصرفية احلديثة  
  .احلصول على التمويلفرص اختاذها لتحسني 
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    ٥اجلدول 
  حتسني فرص احلصول على التمويل

  اإلجراءات املوصى هبا  األهداف السياساتية 
حتسني فرص الوصول     )أ(

ــة ذات  إىل اخلــدمات املالي
  الصلة وفقاً لشروط مالئمة

  ة لضمان االئتمانعاموضع ُنظم 
   من القطاع اخلاصمتبادلةحفز استحداث ضمانات 

تشجيع االستثمار األجنيب املباشر يف اخلدمات املاليـة، ومتويـل          
  ، وإجيار الشراء)التعميل(سالسل اإلمدادات 
   تبعيغري املشروطة بضماناملشتركة يق القروض تيسري آليات تدق

تعزيز التمويل مـن       )ب(
  أجل االبتكار 

 تقدمي حوافز جلذب مستثمري رأس املال املُجازِف ورعاة األعمال 
  تشجيع طرائق متويل أسهم رأس املال ورأس املال املُجازِف

يف جمال االبتكار والنمـو     على أساس األداء    وحوافز  تقدمي قروض   
  راألخض

  كضمان تبعيتيسري استخدام امللكية الفكرية 
بناء قدرات القطـاع      )ج(

املايل على خدمة املؤسسات    
  الناشئة

  وضع ميثاق مايل وطين
 التمويلتعزيز فرص وصول القطاعني العام واخلاص إىل شراكات         

  إىل جمموعات حمددة أو
 تقدمي منح يف جمال بناء القدرات واملساعدة التقنية لتوسيع نطـاق          

كتوفري خدمات التمويل من خالل مكاتب الربيد (أنشطة اإلقراض 
وغريها من جهـات اإلقـراض احملليـة القريبـة واسـتخدام            

  )التكنولوجيات املصرفية اجلديدة للوصول إىل املناطق الريفية
توفري التدريب ملنظمي     )د(

املشاريع وتطـوير إملـامهم     
بالشؤون املاليـة وتـشجيع     

ـ   شكل اإلقراض واالقتراض ب
  مسؤول

  وضع برامج تدريب لإلملام بالشؤون املالية واحملاسبية
االضطالع بإشراف مالئم على املنتجات املالية املقدمة ملنظمـي         

  املشاريع االجتماعيني ومنظمي املشاريع الُصغرى
توسيع نطاق تغطية مكتب اإلقراض اخلاص وسجل االئتمانـات         

  العامة
  .األونكتاد  :املصدر

  لتوعية وتدعيم شبكة العالقاتزيادة ا  -واو  
ميكن للنظرة االجتماعية والثقافية السلبية حيال تنظيم املشاريع أن تشكِّل عائقاً كبرياً              -٢٠

وأن تقوِّض األثر اإلجيايب للتدخُّالت السياساتية الداعمة لتنظيم         مؤسسات األعمال    أمام إنشاء 
  دعم إنشاء مؤسسات األعمال التجارية     حتقق اإلصالحات التنظيمية الرامية إىل      ولن .املشاريع

إىل تيسري حصول منظّمي املشاريع على التمويل األثر األمثل إذا كانت فئات واسعة مـن                أو
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تنظـر يف    الالفئات  تعترب تنظيم املشاريع خياراً حيوياً وجمزياً، أي إذا كانت هذه             ال السكّان
وميثِّل تعزيز ثقافة تنظيم املشاريع،     . يهإذا أُرغمت عل    أو إذا اضطرت لذلك    إال تنظيم املشاريع 

اليت تقيِّم إجيابياً منظمي املشاريع، عامالً رئيسياً يف حتديد جناح أي إطار سياسـايت لتنظـيم                
علـى    أو  على احلكومـات   -املشاريع؛ وهو أيضاً عامل حاسم للتغلُّب على ثقافة االتكال          

  .واإلجراءات ملخصاً لألهداف ٦ويقدِّم اجلدول . اجلهات املاحنة
    ٦اجلدول 

  زيادة التوعية وتدعيم شبكة العالقات
  اإلجراءات املوصى هبا  األهداف السياساتية 

إبراز قيمة تنظـيم      )أ(
ــع   ــشاريع للمجتم امل
ومعاجلة التحيُّزات الثقافية   

  السلبية

إطالق محالت اتصال وتوعية يف جمال تنظيم املشاريع على الـصعيد          
   بالتعاون مع مجيع أصحاب املصلحةالوطين واإلقليمي واحمللي

استخدام وسائل اإلعالم، ومساحات احلوار السياسايت واخلُطـب،        
  والعروض، والتقارير يف دعم تنظيم املشاريع

يف ذلك تنظيم املـشاريع       مبا نشر املعلومات املتعلِّقة بتنظيم املشاريع    
  االجتماعية، وأثر تنظيم املشاريع على االقتصاد

هبا يف جمال تنظيم املشاريع من خالل       ُيقتدى  اذج اليت   االحتفاء بالنم 
  ختصيص جوائز هلا وغري ذلك من املبادرات 

إشراك منظمي املشاريع يف عمليات احلوار السياسايت هبدف زيـادة          
  وعي املوظفني احلكوميني

التوعيــة بفــرص   )ب(
  تنظيم املشاريع 

يات الوطنيـة   الترويج لفرص األعمال التجارية املرتبطة باالستراتيج     
  للتنمية املستدامة وخمططات احلوافز ذات الصلة

تنظيم معارض إعالمية ومهنية، ومنتديات ومؤمترات قمة حول فرص      
بشأن   أو يف ذلك يف قطاعات اقتصادية حمددة       مبا األعمال التجارية، 

  مناذج حمّددة لألعمال التجارية مثل حقوق االمتياز املتناهية الصغر
 حفــز مبــادرات  )ج(

القطاع اخلاص وتعزيـز    
الشبكات بني منظمـي    

  املشاريع

  دعم احلمالت اليت يقودها القطاع اخلاص
تيسري برامج التبادل بني مؤسسات األعمال التجاريـة، وبوابـات          
األعمال التجارية، واملعارض، ومجعيات ونوادي مؤسسات األعمال       

  التجارية
  ظيم املشاريعإشراك اجلاليات يف الشتات يف الشبكات احمللية لتن

  .األونكتاد  :املصدر

  املمارسات اجليدة والدروس املستفادة  -ثانياً  
 خالل األونكتاد الثالث عـشر،      ٢٠١٢أبريل  /أثبت اإلطار، منذ إطالقه يف نيسان       -٢١

الربازيـل  : جدواه يف مناقشة ووضع وتنفيذ سياسات تنظيم املشاريع يف عدد من البلدان هي            
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 السياسات، واضعياألونكتاد يف هذه البلدان مع وقد تعاون . يجريياوبنما وزمبابوي وغانا ون
من خالل شبكة مراكز برنامج إمربيتيك املوجودة، على تيسري احلوار بني القطـاعني العـام               

وكخطوة أوىل، شرعت احلكومات الوطنية هلذه البلدان يف مشاورات حول تنظيم           . واخلاص
ت دراسية إقليمية، وعمليات وضع املعايري، وآليات       املشاريع من خالل منتديات وطنية وحلقا     
يسهم هـذا   قد  و. وتستحق هذه املبادرات التنويه   . االستعراض اليت تشرك أصحاب املصلحة    

. عملية تنفيذها   ويف احلوار يف بناء الثقة وإقامة الشراكات يف وضع سياسات تنظيم املشاريع          
 آلية لتقييم حالـة تنظـيم       إلنشاءم توجيهات   ويركِّز اإلطار على أمهية املرحلة األولية ويقدِّ      

وحدثت التطوُّرات التالية، على وجه     . املشاريع يف البلد املعين، وحتديد األولويات واألهداف      
  .اخلصوص، يف البلدان املذكورة أعاله

 ٢٠١٢يونيـه   /يف حزيران عقد وزير التنمية والصناعة والتجارة اخلارجية       : الربازيل  -٢٢
وكان مـن بـني     ). ١انظر املربع   (لية عن السياسة الوطنية لتنظيم املشاريع       حلقة دراسية دو  

أصحاب املصلحة اآلخرين الذين حضروا احللقة الدراسية جامعة برازيليا، ومؤسسة إنديفور           
الربازيل، واالحتاد األورويب، ومركز دعم التطور التكنولوجي، واالحتاد الـوطين للتجـارة            

 وناقش املشاركون أفضل املمارسات يف صـوغ اسـتراتيجية          .والسلع واخلدمات والسياحة  
  .وقدَّم األونكتاد اإلطار وناقشه مع أصحاب املصلحة. لتنظيم املشاريع

    ١املربع 
  احللقة الدراسية الدولية عن السياسة الوطنية لتنظيم املشاريع: الربازيل

عّدالت النمو عقب األزمة  متباطؤفعلى الرغم من    . تتمّتع الربازيل باقتصاد واعد للغاية      
على زمخه يف جمال تنظيم املشاريع واملؤسسات       الربازيلي  االقتصادية العاملية، حافظ االقتصاد     

وتـشكِّل  . ومتثِّل هذه اجملاالت، يف الكثري من األحيان، منبِتاً لالبتكـار         . الصغرية واملتوسطة 
سات الناشئة الدافع للمـسعى     الشراكة السليمة بني القطاعني العام واخلاص يف تشجيع املؤس        

األعمال الـصغرية  مشاريع خدمة دعم مؤسسة الربازيلي يف جمال تنظيم املشاريع الذي تقوده        
عدد الشركات اجلديدة يف الربازيل     وترى هذه املؤسسة أن تزايد      . واملتناهية الصغر يف الربازيل   

 .تحسني بيئة األعمال التجارية   يزال هناك جمالٌ كبٌري ل      ال ومع ذلك . مرتبطٌ بنمو روح املبادرة   
يواجه منظّمو املشاريع الربازيليون صعوباٍت يف فتح مؤسسات أعمال جتارية وإغالقهـا،             إذ

 وعالوةً على ذلك،. ويعانون من نظام ضرائب معقّد ومن صعوباٍت يف احلصول على التمويل    
جهود جيدة إلدراجه   يزال التثقيف يف جمال تنظيم املشاريع غري كاٍف على الرغم من بذل              ال

وللتصدِّي هلذه املسألة على حنو شامل، وضعت احلكومـة         . يف التعليم النظامي وغري النظامي    
الـسياسات يف الربازيـل،     واضعو  وشرع  . خطةً لتصميم استراتيجية وطنية لتنظيم املشاريع     
  . بدايةً، يف دراسة حالة تنظيم املشاريع يف البلد

مـشاريع  خدمة دعـم  ومؤسسة مج إنديفور الربازيل    بدعم من برنا   ،وعقدت احلكومة   
 ست حلقات عمل شارك فيها أصحاب املصلحة        ،األعمال الصغرية واملتناهية الصغر يف الربازيل     
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من مجيع أحناء البلد هبدف التوصل إىل فهم تاّم للتحدِّيات اخلاصة اليت تواجه تطـوير تنظـيم                 
يسعون إىل حتقيقها من خالل تشجيع تنظيم       وحدد أصحاب املصلحة أهدافاً معينة س     . املشاريع

من أجل  ) www.theworldcafe.com/method.html ("املقهى العاملي "املشاريع باستخدام أسلوب    
 ،تدخُّل جماالً من جماالت ال    ١١وألقت حلقات العمل الضوء على      . حفز تبادل األفكار والتفاعل   

وهي البيئة االقتصادية؛ واإلطار التنظيمي؛ واحلوكمة؛ واهلياكل األساسية؛ والتعليم؛ والتدريب          
والتعميم؛ والتكنولوجيا واالبتكار؛ وفرض الضرائب وتيسري األعمال التجاريـة؛ واالسـتثمار           

 لفئات سـكانية  والتمويل واالئتمان؛ واملالمح الثقافية ومالمح تنظيم املشاريع؛ وتنظيم املشاريع   
  . مشروع سياسة وطنية عامةوضع وسُيراعى إطار األونكتاد يف . خاصة مستهدفة

  

وباالستناد إىل قاعدة بيانات األونكتاد بشأن املمارسات اجليدة، قـّدمت احللقـة              -٢٣
وجـاءت  . الدراسية نظرةً متعّمقة يف السياسات الفّعالة لتنظيم املشاريع اليت ُنفِّذت يف املنطقة         

 لعملية نفَّذهتا حكومة الربازيل لدراسة احلالة الراهنة لتنظيم املشاريع يف الربازيل            املبادرة تتوجياً 
واخُتِتمت احللقة الدراسية باستعراض    . كخطوة أوىل حنو وضع سياسة وطنية لتنظيم املشاريع       

  .املشاركون ملشروع سياسة وطنية عامة بشأن تنظيم املشاريعأجراه 
 جتربة غانا يف وضع استراتيجية تنمية للقطاع اخلاص عمليـة شـاملة             تعكس: غانا  -٢٤

، يهدف إىل ضمان هذا البلدوجامعة تستند إىل تشاورٍ واسع النطاق مع أصحاب املصلحة يف   
وتواصل حكومة غانا   ). ٢انظر املربع   (وضع سياسة موسَّعة يؤيدها مجيع أصحاب املصلحة        

تشجيع وضـع سياسـة   وتعمل على   لدروس املستفادة   ااملستقاة من   بنشاط إدراج التعليقات    
  .اقتصادية دينامية

 مع أصحاب مصلحة آخـرين يف       ٢٠١١  عام فعلى سبيل املثال، اجتمعت احلكومة      -٢٥
حلقة عمل نظّمها األونكتاد والفريق الغاين املعين بالتنمية االقتـصادية، برعايـة مؤسـسة              

وعلى . جتماعية واالقتصادية يف جامعة غانا    فريدريك إيبريت، ومعهد األحباث اإلحصائية واال     
الرغم من اإلجنازات االقتصادية، فإن التحّول االقتصادي احلايل، حبسب رأي اخلرباء، بطيء            
للغاية لدرجة جتعله عاجزاً عن خلق فرص عمل الئقة للشباب ولقوة العمل اليت تنمو بسرعة               

  ). ٢املربع (يف غانا 
    ٢املربع 
   بالتنمية االقتصادية يركِّز على تنظيم املشاريعالفريق املعين: غانا

بّد من حتّوله إىل      وال .ال يزال اقتصاد غانا اقتصاداً زراعياً يعتمد على السلع األساسية           
اقتصاد يقوم على الصناعة التحويلية والصناعات األخرى واخلدمات من أجل حتقيق النمـو             

واعـداً  ويبدو النمو االقتصادي لغانا     . لثروة، واحلدِّ من الفقر، وتكوين ا     وخلق فرص العمل  
سلعها وارتفاع أسعار    النفط   إيراداتللغاية يف ظلِّ املعّدالت العالية للنمو االقتصادي وزيادة         

 أكثـر فعاليـة  مهـا  أن حوكمتها االقتصادية واستقرارها السياسي       كما .األساسية الرئيسية 
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 إىل ذلك أن القـدرة الـشرائية للطبقـة          أضف. تشهده معظم البلدان األفريقية األخرى     مما
ويولِّد ذلك ظروفاً مالئمةً للطلب علـى املنتجـات         . املتوّسطة احلضرية آخذة يف االرتفاع    

وعلى الصعيد الوطين، تطّورت قاعدة املهارات أيضاً حبيث باتـت     . الزراعية والصناعية احمللية  
  .الشركات احمللية قادرة على اغتنام عدد أكرب من الفرص

وقـالوا  . وحضر اخلرباء حلقة عمل نظّمها األونكتاد ومؤسـسة فريـدريك إيـبريت             
 ٢٠١٥-٢٠١٠استراتيجية غانا الوطنية الثانية لتنمية القطاع اخلاص يف األجل املتوسط للفترة             إن

عظم العقبات اليت يعاين منها     مل االستراتيجية   وتتصدى. هي استراتيجية طموحة ومعّدة بشكل جيد     
وقد أُتيحت للقطاع اخلـاص فرصـة املـشاركة الكاملـة يف وضـع              . ص يف غانا  القطاع اخلا 

 مبادرة منـو    - روح بعض املبادرات اليت تنطوي عليها االستراتيجية         مث إن . االستراتيجية وتنفيذها 
بـني  مشاريع األعمال الصغرية واملتوسطة، وصندوق مواجهة حتدِّيات االبتكار وإقامة الـروابط            

صـلب  حبق، تطوير املشاريع الصغرية واملتوسـطة يف        قد أدخلت    -تجارية  مؤسسات األعمال ال  
بيد أن سياسة تنظيم املشاريع ليـست متجـذِّرة         . جدول األعمال الوطين لتعزيز القدرة التنافسية     

  . بشكل كامل يف هذه االستراتيجية
تنـاول  تشتُّت السياسات اليت ت   : اخلرباء مواطن الضعف التالية يف االستراتيجية     وحّدد    

تنظيم املشاريع؛ وغياب تنظيم املشاريع من املناهج التعليمية الوطنية؛ وضعف الروابط بـني             
يتعلّق باالبتكار وتسويق التكنولوجيـا؛ وحمدوديـة بنـاء           فيما والقطاع الصناعي اجلامعات  

يؤّدي إىل ارتفاع كبري يف فروق أسعار الفائـدة بالنـسبة             مما القدرات يف املؤسسات املالية،   
يوجد من تـدابري دعـم؛ واحلاجـة إىل           مبا للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ وعدم الوعي    

 وظائف مالئمة لقوة العمل الكبرية يف القطاع غري النظامي؛          الستحداثاستراتيجية واضحة   
وتشمل اجلوانب اإلجيابيـة أحكامـاً      . تنظيم املشاريع لتطوير  وعدم وجود برنامج متكامل     

من خالل تبسيط الشروط التنظيمية؛ وإنشاء آليات بديلة األعمال تساعد يف إنشاء مؤسسات 
 وحماكم جتارية؛ ووجود مواد تدريبية باللغات احمللية يف جمال تنظيم املشاريع            املنازعاتلتسوية  

خمتلفة لتعزيز اإلدماج املايل للنساء والشباب؛ والوعي ؛ وتدابري )أعّدهتا منظمات غري حكومية(
بأمهية تنظيم املشاريع يف صفوف املوظفني العموميني؛ ودعم وإجازة تنظيم املـشاريع مـن              

والحظ اخلرباء كذلك احلاجة إىل املزيد من التنسيق بـني     . جانب كبار املسؤولني احلكوميني   
 واعتمدت حلقة العمل  . مع السياق الغاين  األونكتاد  إلطار  املبادرات وكّيفوا القوائم املرجعية     

قُدِّم من توصيات وأعرب ممثِّلون عن وزارة التجارة والصناعة عـن اهتمـامهم بـصوغ                ما
  .استراتيجية وطنية لتنظيم املشاريع يف غانا بدعم من األونكتاد

  

قة باملؤسسات املتناهية   نقّحت احلكومة النيجريية مؤّخراً سياستها الوطنية املتعلِّ      : نيجرييا  -٢٦
الصغر والصغرية واملتوسطة باالستناد إىل عملية استعراض شاملة قامـت هبـا وزارة التجـارة               

ونظّمت احلكومة عدة حلقات عمل إلجراء استعراضات نظراء يف ست          . واالستثمار االحتادية 
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طـات  رابوشـاركت   . وقدَّم أصحاب املصلحة تعليقات مفيـدة     . سياسية -مناطق جغرافية   
مؤسسات األعمال، ومسؤولون حكوميون، واملؤسسات ذات الصلة يف القطـاعني اخلـاص            

وسـعت  .  يف حوار بّناء مع الوكالة النيجريية لتنمية املؤسسات الـصغرية واملتوسـطة            ،والعام
احلكومة إىل ضمان أن تراعي السياسة الوطنية أفـضل املمارسـات الدوليـة يف تطويرهـا                

  ).٣املربع (صغر والصغرية واملتوسطة احلجم، وتصدَّت للتحديات الراهنة للمؤسسات املتناهية ال
    ٣املربع 
  اخلاصة باملؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة يف نيجريياالتعقيبات آلية 

اعُتبِر تطوير قطاع املؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة مكوِّناً رئيسياً مـن              
، خبلق فرص العمـل   يتعلَّق    فيما ٢٠٢٠  لعام زمة لتحقيق أهداف رؤية نيجرييا    نات الال املكوِّ

نيجرييا، تـشكِّل املؤسـسات       ويف .وتكوين الثروات، واستدامة النمو والتنمية االقتصاديني     
 يف املائة من مجيع مشاريع األعمال وتغطي طائفةً واسعةً من           ٨٠الصغرية واملتوسطة أكثر من     

وبّين مسٌح أجرته الوكالة النيجرييـة لتطـوير املؤسـسات الـصغرية            . األنشطة االقتصادية 
ساهم يف  قد   أن قطاع املؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة         ٢٠١٠  عام واملتوسطة

  . يف املائة٤٦إمجايل الناتج احمللي للبلد بنسبة 
يوظف كـل منـها أقـل       ( مليون مؤسسة متناهية الصغر      ١٧,٢٦فمن جهة، هناك      

وهذا النـوع مـن     .  مليون شخص على األقل    ٣٢,٤١أهنا توظّف   أي  ،  ) أشخاص ١٠ من
املؤسسات هو السائد يف جتارة اجلملة والتجزئة، وإصالح املركبات اآللية، واألدوات املرتلية،            

 ). يف املائـة   ٢,٤(، تليهـا الزراعـة      جمموع العمالة  يف املائة من     ٤٩,٦وهي قطاعات متثِّل    
إدارٌي يساعده بشكل أساسي أفراد       أو ؤسسة املتناهية الصغر مالٌك واحدٌ    العادة، يدير امل   ويف

أن قيمة الناتج ومستويات التكنولوجيا       كما .يتقاضون أجراً وموظفون مؤقّتون     ال من األسرة 
ويأيت التمويل أساسا من املوارد الفردية، مع بعض املـساعدة مـن            . واملهارات متّدنية للغاية  
ومن ناحية أخرى، تغطـي املؤسـسات       . الصناديق التقليدية املشتركة  األسرة، واألصدقاء، و  

 شخصاً نفس طيف أنواع املؤسسات      ٤٩ أشخاص و  ١٠يتراوح بني     ما الصغرية اليت توظف  
 ورغم أن معظمها ملكيات فردية، فـإن عـدداً  . لكنها تتركَّز يف الفئة األكثر حداثةً وتطوراً   

 كبٌري من القوة العاملة املتعلِّمة ومـن        جزٌءالفئة  ويعمل يف هذه    .  منها شركات أعمال   كبرياً
 .أصحاب املهارات التقنية، وتتمّتع هذه الفئة بفرص أفضل للحصول على دعم من املصارف            

ومن الناحية  . أهنا تتمّتع بأكرب قدرة على النمو من خالل التعزيز وبناء القدرات والدعم            كما
وبـصورة  . مهنيةً ونقابيةً متثِّلهم  رابطات  لشركات  التنظيمية، فإن للعاملني يف هذه الفئة من ا       

 تتمكّن املؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة يف نيجرييا من بلـوغ كـل              مل عامة،
تستطيع القيام به وذلك نتيجة بعض العوامل األساسية اليت تعيق عملها، كـنقص فـرص          ما

  . احلصول على التمويل وضعف اهلياكل األساسية
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 تاريخ السياسة الوطنية املتعلِّقة باملؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة          ويرجع  
وبعد مخس سنوات من التنفيذ، قررت حكومة نيجرييا تنقيح هذه السياسة،           . ٢٠٠٧  عام إىل

يتالءم مع التحـدِّيات      مبا والدروس املستفادة، وقامت بتحديثها   التعقيبات  آخذة يف احلسبان    
يتعلق   فيما عي السياسة املنقّحة للمؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة       وترا. الراهنة

وهي . باستراتيجية تنظيم املشاريع، وعلى نطاق واسع، التوصيات الواردة يف إطار األونكتاد          
حتدِّد عّدة جماالٍت برناجمية، هي االستراتيجية الوطنية لتنظيم املشاريع، والتمويـل، واإلطـار         

، والبحـث والتطـوير   والقانوين والتنظيمي، وتنمية املوارد البشرية، والتكنولوجيا،       املؤسسي  
واخلدمات اإلرشادية وخدمات الدعم، والتسويق، واهلياكل األساسية، والتوعية، وتـدعيم          

  . شبكة العالقات
وتقترح السياسة املنقّحة إطاراً مؤسسياً لتنفيذ السياسات ورصدها، على أن تـضطلع     
النيجريية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة باملسؤولية الرئيسية يف هذا اجملال إىل           الوكالة  

جانب جملس وطين للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ُينشأ ليكون أعلى هيئة يف جمال تطـوير              
  مؤسسياً تشمل أيضاً خطة عمل وإطاراً    وهي  . املؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة    

ويقترح األونكتـاد   . تفيد املشروع من إطار األونكتاد بطريقة مّتسقة ومتكاملة       ويس. للتنفيذ
  : يلي  ماأيضاً
 اإلطار املؤسسي للتنفيذ؛  ويفالتركيز على إدراج تنظيم املشاريع يف خطة العمل •

وضع هدف سياسايت حمّدد للحثِّ على إنشاء مؤسـسات جديـدة يف صـناعات               •
  ي؛وخدمات متنّوعة خارج القطاع الفالح

حتديد اإلجراءات اخلاصة بالفئات املستهدفة ذات األولويـة كالنـساء والـشباب             •
  .واألشخاص ذوي اإلعاقة

  

  ).http://uncatd.org/epf(إطار سياسات تنظيم املشاريع وإرشادات التنفيذ الذي أعده األونكتاد   :املصدر

 عاماً مميزاً بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف هـذا          ٢٠١٢  عام كان: بنما  -٢٧
فقد قدمت احلكومة، يف ذلك العام، دعماً جريئاً يف جمال تنظيم املشاريع، ونظمـت              . البلد

  :يلي  مامناسبات هامة مشلت
لتنظيم مركزاً  افتتاح وزارة املؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة          )أ(  
  املشاريع؛
الشروع يف خطة رئيسية تنفذها وزارة املؤسسات املتناهية الصغر والصغرية            )ب(  

  واملتوسطة لتهيئة بيئة مالئمة لتنظيم املشاريع؛
  ).٤انظر املربع (تنظيم أول منتدى للسياسة الوطنية لتنظيم املشاريع يف بنما   )ج(  
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تنظـيم  "ى بعنـوان     وزير املؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة منتـد        وافتتح  -٢٨
 مشارك مـن أوسـاط      ٣٠٠، ضم أكثر من     "دور السياسات العامة واالبتكار   : املشاريع يف بنما  

وحدد املنتدى جماالت رئيسية للمناقشة، هي االبتكار والتكنولوجيـا،         . منظمي املشاريع يف البلد   
ة عاملـة أسـلوب   واستخدم ثالثة أفرق. والتعليم يف جمال تنظيم املشاريع، واحلصول على التمويل     

. اإلطار كمبدأ توجيهي يف حتديد اخليارات السياساتية واإلجراءات املوصى هبا يف هـذا اجملـال              
واستخدمت األفرقة العاملة القوائم املرجعية الواردة يف اإلطار إلجراء تقييم أويل لكـل جمـال،               

  ).٤انظر املربع (وناقشت أفضل املمارسات يف املنطقة وقيَّمت مؤشرات الرصد 
    ٤املربع 

  املنتدى الوطين لسياسات تنظيم املشاريع يف بنما

متخض منتدى سياسات تنظيم املشاريع الذي نظمه األونكتاد بالتعاون مع مـصرف              
 /التنمية ألمريكا الالتينية، ومؤسسة مدينة املعارف، وبرنامج إمربيتيـك يف بنمـا يف أيـار              

يتعلق بسياسات تنظيم املشاريع تغطي اجملاالت        فيما  توصية قابلة للتنفيذ   ١١ عن   ٢٠١٢ مايو
 توصية وصفاً للوضع يف بنما، وتربيراً للحاجـة         وتشمل كل . مت حتديدها  الرئيسية الثالثة اليت  

ل سياسايت يف اجملال املعين، وإشارات إىل املمارسات اجليـدة يف املنطقـة وأهـدافاً               إىل تدخّ 
 للتمويـل   وتقـديراً  زمنياًليات، وإطاراً للمسؤوواضحة إىل جانب خطة عمل تشمل حتديداً      

 خـالل   ٢٠١٢مـايو   / أيار ٢٣وقُدمت هذه التوصيات إىل رئيس بنما يف        . الالزم لتنفيذها 
 .افتتاح املركز اجلديد لوزارة املؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة يف مدينة بنمـا            

  .يلي التوصيات السياساتية اإلحدى عشرة وفيما

  ادل التكنولوجي واالبتكارتيسري التب
تعزيز وسائل االتصال ونشر السياسات والـربامج املتعلقـة بتكنولوجيـات             -١ 

 .املعلومات واالتصاالت وأثرها على املؤسسات الصغرية واملتوسطة

إجراء حتليل لتنظيم املشاريع والتكنولوجيا واالبتكار، يقدم صورة أوضح عن            -٢ 
 .احلالة الراهنة يف بنما

تعزيز وتدعيم التحالفات بني اجلامعات واملؤسسات والدولة هبـدف تعزيـز             -٣ 
  .االبتكار والتكنولوجيا يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 التعليم واملهارات يف جمال تنظيم املشاريعحتسني 

تنظيم املشاريع يف   أستاذ يف   وضع وتنفيذ قانون ينص على التزام بإنشاء كرسي           -٤ 
وينبغي أن ينص القانون بوضوح على دور القطاعني العـام          .  النظام التعليمي  مجيع مستويات 

ينبغي أن يستند إىل املمارسات اجليدة يف اهليئـات احلكوميـة             كما واخلاص وقطاع التعليم،  
 .والدولية كاألونكتاد
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وضع منهجية تعليم تفاعلية تستفيد من دراسات احلاالت اإلفرادية املكيَّفة مع             -٥ 
 . احملليةالظروف

استحداث برنامج دراسي ينتهي مبنح دبلوم يف تنظيم املشاريع ملعلمي املدارس             -٦ 
 .وأساتذة اجلامعات

إنشاء منظمة من القطاعني العام واخلاص تشجع على تنظيم املشاريع يف خمتلف         -٧ 
هية الصغر  مناطق البلد، ويكون مقرها يف مركز تنظيم املشاريع التابع لوزارة املؤسسات املتنا           

 .والصغرية واملتوسطة يف مدينة بنما

 حتسني فرص الوصول إىل التمويل

 .تيسري تسجيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف البورصة  -٨ 

  .إدراج االعتراف بالسلع املادية وغري املادية كضمانات، يف القواعد التنظيمية  -٩ 
 إىل التمويل بني مؤسسي هـذه       آليات مالية تضيِّق الفجوة يف الوصول     إنشاء    -١٠ 

 .املشاريع واملستثمرين الرعاة

وضع قاعدة بيانات تتضمن معلومات وتفاصيل كاملة عن خطوط االئتمـان             -١١ 
 .واخلدمات املتاحة ملنظمي املشاريع

  

 مـن   ١٠٠زمبـابوي حـوايل     يف  ويف زمبابوي، دعا األونكتاد وبرنامج إمربيتيك         -٢٩
أعمال كبرية، ومـصارف، ومنظمـي مـشاريع، إىل         سسات  مؤأصحاب املصلحة ميثلون    

هذه املناسبة فرصة للمشاركني لتبادل جتارهبم يف سياسات تنظيم املشاريع          وأتاحت  . اجتماع
وأكد املشاركون احلاجة إىل وضع تعريف واضح لتنظـيم املـشاريع           . مع ممثلي احلكومات  

  :والتصدي للمعوقات التالية
يرغب البلد يف تشجيعه    الذي  وع تنظيم املشاريع    عدم وضوح األولويات ون     )أ(  

  والتركيز عليه؛
تشتت بعض املبادرات اليت أُطلقت يف ظل االهتمام بتفـضيل الـشركات              )ب(  

  الزراعة التعاقدية والتوطني؛املبادرات يف جمايل الناشئة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة، ومنها 
عاقدية واألنشطة السياحية اليت أضطُلع     أنشطة التعاقد من الباطن والزراعة الت       )ج(  

  هبا على مستوى الشركات لتشجيع االنتقال إىل القطاع النظامي لألعمال؛
  بيانات سياسات تنظيم املشاريع يف السياسات القطاعية؛إدماج   )د(  
دون أن  تنفذ على مستوياهتا هي     كومية لسياسات   احلوزارات  تبين خمتلف ال    )ه(  

  .، مبهمة تنسيق االستراتيجيةديداًُتكلَّف أي وزارة، حت
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ودعا املشاركون وزارة التخطيط االقتصادي وتشجيع االستثمار إىل تعزيز وضـع             -٣٠
سياسة وطنية لتنظيم املشاريع مبساعدة األونكتاد وبرنامج إمربيتيك، وبدعم مـن شـركاء             

ـ         . التمويل ابوي الرفيـع   ولضمان االستمرارية، أنشأ املشاركون يف حلقة العمل الفريق الزمب
املستوى لتطوير تنظيم املشاريع، على أن يتمثل هدفه يف وضع وإطـالق سياسـة لتنظـيم                

  . شهرا١٢ًاملشاريع يف غضون 
 على  - من منظور عملي     -وهذه التجارب يف تكييف واعتماد اإلطار ألقت الضوء           -٣١

  .االحتياجات املبينة أدناه

   احلالة الراهنة لتنظيم املشاريعاستعراض    
ومن األمهية  . ميكن أن تعيق التقدم يف جمال تنظيم املشاريع       جداً  هناك عوامل خمتلفة      -٣٢

. احلالة الراهنة لتنظيم املشاريع يف البلد وحتديد التحديات والفرص الرئيسية         استعراض  مبكان  
ومن شـأن   . وقد ختتلف هذه العقبات اختالفاً جذرياً من بلد إىل آخر على الصعيد اإلقليمي            

ارنة املرجعية بني البلدان وبني األقاليم يف البلد نفسه أن تساعد يف حتديد مـواطن القـوة             املق
الوقت نفسه، ينبغي أن يتنـاول        ويف .يتعلق بتطوير تنظيم املشاريع يف بلد ما        فيما والضعف
قليم تاريخ خمتلـف    إ  أو فلكل بلد . األقاليم حبذر   أو  السياسات املقارنات بني البلدان    واضعو
. ف وتفضيالت أولية حمددة ينبغي مراعاهتا لدى صوغ استراتيجية ُتعدُّ لـه خصيـصاً             وظرو
بد أن يـستند هـذا احلـوار إىل       وال بد من حوار موسع بني أصحاب املصلحة،        ال ولذلك

يكفل إدراج الظروف والتفـضيالت     وأن  املقارنات املرجعية بوصفها قاعدة معلومات متينة،       
وتبني جتربة الربازيل، على سبيل املثال، ضرورة       . يجيات الوطنية اخلاصة بكل بلد يف االسترات    

أن تراعي السياسات الوطنية االختالفات بني األقاليم وأن تقدم إرشادات تتعلق بالتنفيذ على             
  .صعيد األقاليم وعلى الصعيد الوطين

  وضع خطط العمل وحتديد املسؤوليات وضمان التنسيق    
يع على طائفة من جماالت اإلجراءات السياساتية، يقع كل         ينطوي تطوير تنظيم املشار     -٣٣

ومن املهم بالتايل تعيني مؤسـسة      . منها ضمن مسؤوليات مؤسسات ووزارات حكومية خمتلفة      
بد، باإلضافة إىل ذلك، من التنسيق بوضوح بـني خمتلـف أصـحاب املـصلحة                 وال .رائدة

االستراتيجية املسؤوليات  تبّين    ما وعادة .املشاركني يف تنفيذ استراتيجية وطنية لتنظيم املشاريع      
تعيِّن كذلك مؤسـسات علـى      وهي  . املتعلقة بتحقيق خمتلف األهداف والنواتج االستراتيجية     

ومتسك هذه املؤسسات بزمـام     . خمتلف املستويات لتنفيذ األهداف احملددة وترتيب األولويات      
ص التنفيذ، تتضمن خطط العمـل      خي  وفيما .األمور وتضطلع باملسؤولية، وسُتساءل عما تفعله     

حيدد مصدر التمويل وحجمـه،    كماإطاراً زمنياً حيدد أهدافاً هنائية وأهدافاً يف األجل املتوسط،  
بد من ضمان تأييد كبار املـسؤولني احلكـوميني           ال وأخرياً،. وآليات الرصد، ومعايري التقييم   

يولِّد الدعم الذي تقدمه القيـادة        إذ .لألهداف وخطط العمل الواردة يف االستراتيجية الوطنية      
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بنما، على سبيل املثال، وفر الدعم الـذي          ويف .وعياً بضرورة تطوير تنظيم املشاريع والتزاماً به      
 للمبادرات اخلاصة ومتكينه لوزارة     - وهو نفسه منظم مشاريع ناجح       - قدمه الرئيس مارتينيلي  

راً قيادياً وحتديداً واضحاً للمسؤوليات على      املؤسسات املتناهية الصغري والصغرية واملتوسطة، إطا     
  . املستوى الوطين ومستوى األقاليم اليت توجد فيها مكاتب للوزارة

  تشجيع احلوار بني أصحاب مصلحة متعددين    
بد من بدء حوار بني أصـحاب املـصلحة           ال لدى وضع سياسة لتنظيم املشاريع،      -٣٤

. ، واملؤسسات احملليـة واملناطقيـة والوطنيـة       املتعددين يشمل القطاع اخلاص، واألكادمييني    
سهم يف احلصول على التأييـد مـن        تفمشاركة هذه اجلهات يف وضع السياسات وتنفيذها        

وقبـل كـل    . وتنشر هذه العملية الوعي مبزايا تنظيم املشاريع يف اجملتمع        . أصحاب املصلحة 
اخلاسرين من أية     أو راحبنيشيء، فإن إشراك منظمي املشاريع أمر حاسم األمهية ألهنم أكثر ال          

املوائد املستديرة الـيت تتنـاول      واجتماعات  وتتيح املنتديات   . سياسة يف جمال تنظيم املشاريع    
تنظيم املشاريع وغري ذلك من املناسبات منرباً مالئماً لبناء توافق يف اآلراء واالسـتفادة مـن                

سؤولني احلكوميني ومعارفهم يف    الوقت نفسه، يطور هذا احلوار أيضاً قدرة امل         ويف .التعليقات
 على سبيل املثال، يقدم الفريـق الغـاين املعـين بالتنميـة             ،ففي غانا . جمال تنظيم املشاريع  

  .االقتصادية، حتت إشراف مؤسسة فريدريك إيبريت، آلية للتشاور الدوري

  اعتماد آليات استعراض منتظم    
سات واملسؤولني احلكوميني على    السياواضعي  تعزز آليات االستعراض املنتظم قدرة        -٣٥

وينبغـي تنفيـذ   . مواكبة االجتاهات والوقائع وحتسِّن قدرهتم على وضع السياسات وتنفيذها    
وإلتاحة اجملال لتقيـيم    . سياسات تنظيم املشاريع بدينامية لضمان استمرار وجاهتها وفعاليتها       

 وميكن ترمجـة هـذه      .بد من حتديد عدد من األهداف القابلة للقياس         ال دوري للسياسات، 
التدهور   أواألهداف إىل مؤشرات رئيسية لألداء قابلة للرصد مع مرور الزمن إلظهار التحسن

حكومة نيجرييا، على سبيل املثال، آليـة       أنشأت  وقد  . تنظيم املشاريع األوضاع اإلطارية ل  يف  
  .ةتتيح إجراء استعراضات سياساتية دورية، تراعى فيها التجارب الوطنية والدولي

  التحديات  -ثالثاً  
يسلط حتليل للتطورات األخرية يف استراتيجيات وسياسات تنظيم املشاريع الـضوء             -٣٦

  : تأثري كاف هلذه التدابريأن يكونعلى التحديات التالية اليت يتعني مواجهتها لضمان 
ورد يف اإلطار، ينبغي أن       كما :عدم كفاية املواءمة مع السياسات األخرى       )أ(  

جيع وتيسري وتنظيم املشاريع جزءاً من استراتيجية شاملة تتعلق بالقطاع اخلـاص،            يشكل تش 
والتعليم، والتكنولوجيا واالبتكار، وتطوير املشاريع، وتتضمن أهدافاً موسعة تتـصل ببنـاء            
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وينبغي املواءمة بعناية بني هذه السياسات، ألن التنسيق واالتساق أساسيان          . القدرة اإلنتاجية 
  إجيايب؛لتحقيق أثر 

ميكن لسياسات تنظيم املشاريع أن     : عدم وجود أهداف وأولويات واضحة      )ب(  
بإمكاهنا، على سبيل املثـال، أن      ف. تسعى إىل حتقيق طائفة من األهداف واألولويات املختلفة       

تنويع   أوحتقيق قفزة حنو تكنولوجيات اجليل القادم،  أو تركز على حتديث اجملتمعات الزراعية،    
جتـاوز    أوتعزيز فرص عمل الشباب،  أوخلق فرص اقتصادية جديدة للنساء،   أو الصادرات،
بد من حتديد جمموعة واضحة من األهداف تتقدم مجيـع اجلوانـب         وال . اإلثنية االنقسامات

األخرى لالستراتيجية الوطنية لتنظيم املشاريع، بدءاً من اهليكـل املؤسـسي ووصـوالً إىل              
  نتائج غري ملموسة؛  أوتداخل  أوملستخدمة لتفادي أي لبساالسياساتية احملددة األدوات 
إن اهلدف من أية سياسة     : ضعف التأييد من أصحاب املصلحة والتنسيق معهم        )ج(  

.  اجلهات الفاعلة الرئيسية يف بيئة تنظيم املشاريع يف بلـد مـا            حشديف جمال تنظيم املشاريع هو      
يد الوطين واملناطقي واحمللي يف وضع وتنفيذ       على الصع مشاركة نشطة   وينبغي أن تشارك احلكومة     

سياسات تنظيم املشاريع، مع إشراك منظمات مثل رابطات منظمي املشاريع، وغرف التجـارة،             
واجلمعيات املهنية، واحتادات أرباب العمل؛ ونقابات العمال ومجعيات املـوظفني؛ ووكـاالت            

يئة فعالة لتنظيم املـشاريع، ينبغـي أن        ب  ويف .تشجيع التجارة واالستثمار والتعاونيات املتخصصة    
. يشارك مجيع أصحاب املصلحة يف عملية صنع القرار وأن يسهموا يف تيسري تنظـيم املـشاريع               

سياسات تنظيم املشاريع عنصر هام من عناصر النجاح مثَلـها         تنفيذ  إضافة إىل ذلك، فإن طريقة      و
يني مؤسسة رائدة تعىن بتطوير تنظـيم       وتتمثل اخلطوة األوىل بتع   . مثل االختيار الصحيح لألدوات   

وبغض النظر عن موقع سياسة تنظيم املشاريع يف خطط العمل احلكومية، ينبغي حتديـد              . املشاريع
  ).٥انظر املربع (املسؤولية عن تطوير تنظيم املشاريع على املستوى احلكومي 

    ٥املربع 
  وضع استراتيجيات شاملة لتنظيم املشاريع

اية العقد األول من القرن احلادي والعشرين، بدأت حكومة سنغافورة يف بد: سنغافورة 
 سربينغ  ، أنشأت وكالة  ٢٠٠٢ عام  ويف .عملية وضع سياق مؤسسي لتطوير تنظيم املشاريع      

.  املؤسسات حتت إشـراف وزارة التجـارة والـصناعة   بتطوير سنغافورة، وهي وكالة تعىن 
بناء الثقة يف املنتجات      ويف نغافورية على النمو  وتتمثل مهمة الوكالة يف مساعدة املشاريع الس      

وكجزء من استراتيجية تعزيز بيئة تطوير مشاريع األعمـال، تـويل           . واخلدمات السنغافورية 
وكالة سربينغ أمهية كبرية لدعم تنظيم املشاريع ودعم املؤسسات الناشئة يف مرحلة مبكرة من             

الـسنة    ويف . مبسألة تنظيم املـشاريع    ، عينت احلكومة وزيراً يعين    ٢٠٠٣ عام  ويف .وجودها
مجاعة العمل لصاحل تنظيم املشاريع، اليت تضطلع بدور رئيـسي يف           احلكومة  نفسها، أنشأت   

هتدف ويف القطاعني اخلاص والعام     تعمل  وهذه اجلماعة هي حركة     . تشجيع تنظيم املشاريع  
 للمشاريع، وإرساء ثقافـة     إىل تعزيز تنظيم املشاريع يف سنغافورة من خالل هتيئة بيئة مالئمة          
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وجلماعة العمل هذه عدة فرق عمل      . تنظيم املشاريع، وتيسري تدعيم شبكة العالقات والتعلم      
تعىن بالتعليم والتكنولوجيا وينسق عملها وزير وجلنة إدارية فضالً عن جلان فرعية تعمـل يف               

تصاالت، وتيـسري   جمال متويل املؤسسات الناشئة، واإلرشاد، وتدعيم شبكة العالقات، واال        
 .وصول الشركات الناشئة إىل األسواق العاملية

باالستناد إىل حتليل نقدي للتحديات القطرية، حددت السياسة الوطنيـة          : .كوستاريكا 
 مثانية جماالت اسـتراتيجية رئيـسية       ٢٠١٤-٢٠١٠لتنظيم املشاريع يف كوستاريكا يف الفترة       

تـرابط مؤسـسي    وجود  ضمان  ) ب(تنظيم املشاريع،   تعزيز ثقافة   ) أ: (لتعزيز تنظيم املشاريع  
توفري  )ه(وضع نظام لإلعالم والرصد،     ) د(وضع نظام وطين حلاضنات األعمال،      ) ج(نظمي،  

إىل منظمي املشاريع يف مجيـع مراحـل        اإلرشادات  تقدمي  ) و(أدوات مالية ملنظمي املشاريع،     
تشجيع منظمي املشاريع على    ) ح(وجي،  تعزيز االبتكار والتطور التكنول   ) ز(األعمال التجارية،   

 السياسات احلالة الراهنة، وتـضع أهـدافاً        تعرضكل جمال من هذه اجملاالت،        ويف .التصدير
عمليـة حتديـد   وقد انطوت . استراتيجية، وتقدم خطة عمل مفصلة، وتقترح مؤشرات للتقييم       

اخلاصة ومن اجملتمع   األولويات على حوار بني أصحاب مصلحة متعددين من الكيانات العامة و          
. وجاءت هذه العملية مثرةً إلنشاء وزارة االقتصاد والتجارة جلنة مشتركة بني املؤسسات           . املدين

ورغم أن الوزارة هي املؤسسة الرائدة، تستفيد السياسات من اجلهـود املنـسقة لعـدد مـن              
الـوطين، وجممـع   املؤسسات بينها وزارة التعليم، ووزارة العلم والتكنولوجيا، ومعهد الـتعلم    

ومتاشياً مع سياسة كوستاريكا العامة لدعم املؤسسات الـصغرية واملتوسـطة، تعـاجل             . العلوم
السياسة الوطنية لتنظيم املشاريع مسائل مشتركة بني القطاعات تشمل دعم منظِّمات املشاريع            

 .وتشجيع املؤسسات على حتمل مسؤولياهتا البيئية

 استراتيجية تنظيم املشاريع اخلاصـة بالـشباب        وضعت جوهانسربغ : جنوب أفريقيا  
 هبدف اإلسهام يف حتويل جنوب أفريقيا إىل بلد رائد يف تطوير ٢٠٠٩  عامواإلطار السياسايت 

وتتماشى االستراتيجية مع أولوية احلكومة   . ٢٠٢٥  عام تنظيم املشاريع يف العامل النامي حبلول     
لبطالة ومع أنشطة الوكالة الوطنية لتنـشئة    ا تالتصدي لالرتفاع الشديد يف معّدال    املتمثلة يف   

الشباب التابعة لوزارة التجارة والصناعة، واليت تقدم طائفة من اخلدمات للشباب الطموحني            
وتـشرف وزارة   . من منظمي املشاريع تشمل التدريب واإلرشاد واحلصول على التمويـل         

ومن بني الـشركاء وأصـحاب      . التنمية االقتصادية على االستراتيجية من الناحية السياسية      
املصلحة أيضاً إدارات أخرى يف املدينة، ومدارس ومنظمات شبابية، إضافة إىل القطاع اخلاص 

واقُترحت ثالثة تدخالت برناجمية تتعلق بإرشاد      . ومنظمات غري حكومية ومؤسسات تدريبية    
ـ           ى تنظـيم   الشباب الطموحني من منظمي املشاريع، ومساعدة منظمي املشاريع الشباب عل

أنفسهم يف تعاونيات ومساعدهتم يف إقامة روابط مع القطاع األفضل أداًء يف اقتصاد املدينة،              
 .وتزويدهم باملعارف التقنية فضالً عن الدعم املايل

  

  ).www.unctad.org/epf(اجلرد الشبكي ألفضل املمارسات يف تنظيم املشاريع   :املصدر
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  الرصد والتقييم  -رابعاً  
ومـن  . ينبغي أن يعكس الرصد والتقييم الطبيعة الشاملة لسياسات تنظيم املشاريع           -٣٧

لواضـعي  استخدام مؤشرات يف كل جمال مـن اجملـاالت أن يتـيح             بشأن التقييم الدوري    
ـ           كما .السياسات تكييف السياسات الوطنية    ة أن من شأن توفر مؤشرات ذات صـلة وقابل
السياسات يف إجراء مقارنة مرجعية حلالة تنظيم       واضعي  للمقارنة من بلدان أخرى أن يساعد       

ومن حيث املبدأ، ينبغي أن تعكس املؤشـرات بـشكل   . اختاذ قرارات مستنرية    ويف املشاريع
خاص أهداف السياسات احملددة يف كل جمال وأن تكون صاحلة لقياس االجتاهات من أجـل              

وينبغي أن تكون هذه املؤشـرات      . اسات يف تعديل سياساهتم وبراجمهم     السي واضعيمساعدة  
 الـسياسات   واضـعي متماثلة يف البلدان املختلفة كي يتسىن إجراء مقارنات مرجعية ومنع           

  .والوكاالت من اختيار املؤشرات اليت ينحازون إليها
 .حـة بيـسر   متاوينبغي أن تكون املعلومات والبيانات املستخدمة لوضع املؤشِّرات           -٣٨
 وينبغي جتميعها دورياً. ينبغي أن يكون مجعها سهالً، تفادياً للمسوحات املكلفة واملرهقة   كما
  . الوقت املناسب للتمكّن من إدراج االجتاهات ذات الصلة على حنو دقيق ويف
 لتيسري مجع البيانات    احملددةوتضمَّن إطار األونكتاد جمموعةً توضيحية من املؤشِّرات          -٣٩

وهذه ). ٧انظر اجلدول (يعكس مجيع اجملاالت الستة لإلطار   مباها على الصعيد الوطين  ورصد
ويبـّين  . املؤشِّرات هي مبادئ توجيهية عامة تستعني هبا البلدان لتعديل وتنقيح هـذه األداة            

  . أيضاً مصادر حمتملة للبيانات٧اجلدول 
    ٧اجلدول 

  مؤشِّرات لقياس فعالية سياسات تنظيم املشاريع
  السمات الرئيسية   مصدر البيانات   ما ترصده املؤشرات  املؤشِّرات املمكنة  اجملال السياسايت

صــوغ اســتراتيجية 
  وطنية لتنظيم املشاريع

عدد مؤسسات األعمال اليت    
  ُتنشأ سنوياً

  معدالت البقاء
حصة مجيـع املؤسـسات     
ــاالت  ــن اجمل ــئة م الناش
املستهدفة مثـل مـشاريع     
ــة،  ــا العالي  التكنولوجي

 املشاريع املراعية للبيئـة،    وأ
 املشاريع االجتماعيـة،   أو
املشاريع يف قطاعـات     أو

  التصدير الرئيسية

جناح منظِّمي األعمال يف    
بـــدء مـــشاريعهم 

  فيها واالستمرار
النجاح يف حتقيق أهداف    
  حمّددة للقطاعات املختلفة

حتسني الفرص االقتصادية   
ــصادية   ــات االقت للفئ

  املستهدفة
األثر االقتصادي لتنظـيم    

  املشاريع

اإلحصاءات واملسوحات  
  الوطنية 

 توفُّرها على املكاتب    يعتمد
  الوطنية لإلحصاءات

عنـد    إال ال ُتتاح البيانات  
  إجراء االستقصاءات
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  السمات الرئيسية   مصدر البيانات   ما ترصده املؤشرات  املؤشِّرات املمكنة  اجملال السياسايت
حصة مجيـع املؤسـسات     
الناشئة من الفئات املستهدفة 
كالنـــساء والـــشباب 
  واألقليات وسكان األرياف

منو نسبة العمالـة بفـضل      
  املؤسسات الناشئة

اإليرادات الناجتة والضرائب   
ملؤسسات الناشئة  اليت أّدهتا ا  

  )القيم ومعّدالت النمو(
حتسني البيئة التنظيمية   

  إىل احلد األمثل 
عدد اإلجراءات الالزمـة    
للمباشرة بعمـل جتـاري،     
وعدد الوكاالت املعنية هبذه    

  اإلجراءات
عدد األيام، وكلفـة بـدء      

  إغالقه  أوالعمل التجاري
أليام الالزمة لتسجيل   عدد ا 

سند ملكية وكلفـة هـذا      
  التسجيل

حسن التوقيت يف عمل آلية     
  املنازعاتتسوية 

سهولة فتح وإغـالق    
  مشروع أعمال

مدى فعاليـة النظـام     
  القضائي 

مؤشر البنـك الـدويل     
املتعلق بسهولة ممارسـة    

  األعمال التجارية 

  سنوي
  قابل للمقارنة
  يف املتناول

ــة  ــة عاملي  ١٨٣(تغطي
  )اداًاقتص

تعزيـــز التعلـــيم 
واملهارات يف جمـال    

  تنظيم املشاريع

نسبة املدارس الثانوية الـيت     
تتيح برامج وأنشطة خارجة    
عن املنهج يف جمال تنظـيم      

  املشاريع
نسبة املدارس التقنية واملهنية    
اليت تتيح بـرامج وأنـشطة      
خارجة عن املنهج يف جمـال      

  تنظيم املشاريع
اً عدد املشاريع املنبثقة سـنوي    

  عن األحباث اجلامعية 
  

توفُّر التعلـيم يف جمـال      
  تنظيم املشاريع

جناح مؤسسات التعلـيم    
العايل يف األحباث املتصلة    
ــال  ــشاريع األعم  مب

تسويق نتائج هـذه     ويف
  األحباث

بـشأن  التقرير العـاملي    
لراصد العاملي لتنظـيم    ا

  املشاريع
ــصائي  ــب اإلح املكت
للجماعات األوروبيـة   

  )يوروستات(
 التعاون والتنمية يف    منظمة

امليدان االقتصادي، حملـة    
  عن التعليم

املؤشِّر العـاملي لتنظـيم     
  املشاريع والتنمية

  سنوي
  قابل للمقارنة
  يف املتناول

علـى  (تفاوت يف التغطية    
 بلـداً   ٨٧سبيل املثـال،    

للراصد العـاملي لتنظـيم     
 بلداً مـن    ٧١املشاريع، و 

البلدان املشاركة يف املؤشِّر    
تنظيم املشاريع، من   العاملي ل 

بلدان منظمـة التعـاون     
والتنميــة يف امليــدان  
ــدان   ــصادي والبل االقت

  )املرشَّحة لالنضمام إليها
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  السمات الرئيسية   مصدر البيانات   ما ترصده املؤشرات  املؤشِّرات املمكنة  اجملال السياسايت
تيـــسري تبـــادل 
  التكنولوجيا واالبتكار

ــوم  ــي العل ــصة خرجي ح
  واهلندسة

عدد جممعات العلوم ومراكز    
ــنات  ــا وحاض التكنولوجي

  األعمال ونسبة إشغاهلا
نسبة املؤسـسات الناشـئة     

االســـتخدام كثيفـــة ال
لتكنولوجيــا مــن جممــل ل

  املؤسسات الناشئة 
نسبة املؤسـسات الناشـئة     

االســـتخدام الكثيفـــة 
لتكنولوجيا واملموَّلـة مـن     ل

  رأمسال اجملازفة

مدى النجاح يف تشجيع    
  اهلندسية   أواملهن العلمية

مــدى تــوفُّر وجنــاح 
ــشجيع   ــسهيالت ت ت
املؤسسات الناشئة الكثيفة   

  وجيالتكنولاالستخدام ل
مدى النجاح يف تشجيع    

كثيفة الاملؤسسات الناشئة   
  لتكنولوجيااالستخدام ل

ــسجل األورويب  الــ
لالبتكار التابع ملنظمـة    
التعاون والتنمية يف امليدان    

  االقتصادي
املكاتــب الوطنيــة  

  لإلحصاءات 
املؤشِّر العـاملي لتنظـيم     

  املشاريع والتنمية

  سنوي
املتناول   ويف قابل للمقارنة 

تعلّق مبنظمة التعاون   فيما ي (
والتنميــة يف امليــدان  
االقتصادي واملؤشِّر العاملي   

  )لتنظيم املشاريع والتنمية
تغطية جيدة بالنسبة ملنظمة    
التعاون والتنمية يف امليدان    
االقتصادي واملؤشِّر العاملي   

  لتنظيم املشاريع والتنمية 

حتسني فرص احلصول   
  على التمويل

 لصغرنسبة التمويل املتناهي ا   
ــة إىل  أو ــروض املقدَّم الق

املؤســـسات الـــصغرية 
واملتوّسطة من جممل القروض    

  املقدَّمة ملشاريع األعمال 
متوسط قيمـة الـضمانات     
املطلوبة حلصول املؤسسات   
الصغرية واملتوسـطة علـى     

نسبة مئوية مـن    (القروض  
  )القرض

جمموع رأمسـال اجملازفـة     
ــسات  ــستثمر يف املؤس امل

  الصغرية واملتوسطة
سبة تغطية مكاتب االئتمان    ن
النسبة املئويـة للـسكان     (

  ) البالغني

أداء القطاع املـصريف يف     
تيسري القروض املمنوحة   

  ملنظمي املشاريع
الدعم الـذي يقدِّمـه     
مستثمرو القطاع اخلاص   

  للمؤسسات الناشئة 
مدى كفايـة اهلياكـل     
األساسية املالية إلقـراض   

  منظمي املشاريع

ة يف  منظمة التعاون والتنمي  
  امليدان االقتصادي

  البنك الدويل
املؤشِّر العـاملي للقـدرة     
التنافسية التابع للمحفـل    

  االقتصادي العاملي

  سنوي
  قابل للمقارنة 

  يف املتناول
حمـدودة    أو تغطية عامليـة  

  حبسب مصدر البيانات

تعزيز التوعية وتدعيم   
  شبكة العالقات 

نتائج اسـتطالعات الـرأي     
ليت تلي  واملواقف والتقييمات ا  

  محالت التوعية
عدد رابطات األعمال الـيت     

ملنظمـي  تكرِّس جهـدها    
والشباب النساء  من  املشاريع  

ومنظِّمي املشاريع الـريفيني    
ــصغرية   ــسات ال واملؤس

  واملتوسطة

مدى النجاح يف إرسـاء     
موقف جمتمعي إجيايب جتاه    

  منظِّمي املشاريع
الفرص املتاحة لفئـات    
مستهدفة حمّددة لتـدعيم    

  عالقاهتاشبكة 

املفوضية األوروبية، تقرير   
مؤسسة القياس األوروبية   
عن املقابالت التلفونيـة    
املوضوعية املتعلِّقة هبـذا    

  اجملال

  قابل للمقارنة
التغطية حمصورة يف بلـدان     

  االحتاد األورويب
عنـد    إال ال ُتتاح البيانات  

  إجراء االستقصاءات

  .األونكتاد  :املصدر
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  مالحظات ختامية  -خامساً  
 منذ إطالق هذا اإلطار يف اآلونة األخرية، بتطبيق منهجية املناقشات           ،قام األونكتاد   -٤٠

هذه املذكرة، احنصر التطبيق يف     إعداد  وحىت تاريخ   . السياساتية يف بلدان خمتارة   واإلرشادات  
اد  وهي بلدان قدَّم هلا األونكت-تدخُّالت يف كل من الربازيل وبنما وزمبابوي وغانا ونيجرييا 

مساعدة تقنية من خالل مراكز إمربيتيك، وبدأت فيها عملية وضع استراتيجية وطنية لتنظيم             
بيد أن هذه التجارب األولية أتاحت رؤى متبصِّرة قيِّمة ودروساً مستفادة ُيـسلَّط             . املشاريع

  .الضوُء عليها يف هذه الوثيقة
البلدان النامية والبلدان اليت مترُّ واجلدير بالذكر أن اإلطار مصمٌم لتكييفه واعتماده يف     -٤١

وستزيد اخلطوات احملددة يف اإلطار من أثره       . اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وذلك بطريقة منهجية     
  : وهذه اخلطوات هي التالية. إىل أقصى حد ممكن، وتضمن تنفيذه بطريقة مّتسقة وشاملة

  تقييم احلالة الراهنة لتنظيم املشاريع يف البلد؛   )أ(  
  وضع استراتيجية شاملة لتنظيم املشاريع وحتديد األولويات؛   )ب(  
تصميم جمموعة من التدابري املنسَّقة واحملـدَّدة اهلـدف ملعاجلـة الثغـرات               )ج(  
  احملدَّدة؛  والعيوب
رصد وتقييم أثر التدابري الـسياساتية بـشكل دوري وإدراج الـدروس              )د(  
  .املستفادة

ني إىل تطوير تنظيم املشاريع ومؤسـسات األعمـال         السياسات الساع واضعي  إن    -٤٢
الناشئة مدعوون إىل مواصلة مساعيهم جلعل هذا اإلطار عملياً ومفيداً يف جهودهم الرامية إىل              

وهم مدعوون، يف هذا السياق، إىل تقاسم املمارسات اجليدة والدروس  . تعزيز تنظيم املشاريع  
لتعليق على الطريقة اليت ميكن لألونكتاد اّتباعها       والبلدان مدعّوة بشكل خاص إىل ا     . املستفادة

 عملية وميـسورة    إرشادات آلية رصد وتقييم تكمِّل اإلطار وتكون مبثابة         إنشاءملساعدهتا يف   
  .االستخدام حول تقييم تطوير تنظيم املشاريع وأثر تنفيذ التدابري ذات الصلة يف بلداهنم

        


