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  جتربة اليونيدو: املشروعات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية
  

   *سروار هوبوم. د
  

يف دعم منو وتطوير املشروعات الصناعية ) اليونيدو(تعرض هذه الورقة جتربة منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
 وهي تقوم بذلك يف ظل التكامل املتسارع بني .الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية وبلدان التحول االقتصادي

األنظمة اإلنتاجية والتجارية الدولية فيما أصبح يعرف عموما باسم العوملة، وهي الظاهرة اليت توفر العديد من 
وتقديرا منها . الفرص يف نفس الوقت الذي تضع فيه الكثري من التحديات، ورمبا حىت املخاطر، أمام تلك البلدان

ات املمتزجة اليت ميكن أن حتدثها التغريات احلاصلة يف البيئة االقتصادية العاملية على التنمية االقتصادية للتأثري
واالجتماعية يف البلدان املعنية، وضعت اليونيدو جمموعة من اآلليات واألدوات ملساعدة املشروعات الصغرية 

ا تلك التغريات وعلى االستفادة الكاملة من الفرص واملتوسطة يف تلك البلدان على التصدي للتحديات اليت تفرضه
  .اليت توفرها

  
وحيث أن الورقة تركز على املشروعات الصناعية الصغرية واملتوسطة، فهي تبدأ بإلقاء نظرة عامة موجزة على دور 

إثر ذلك، تقيم . الصناعة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية مث تستعرض إسهام تلك املشروعات يف التنمية الصناعية
الورقة انعكاسات عملية العوملة على التنمية الصناعية وتنظر يف طبيعة اخلطوات املطلوب اختاذها لضمان استفادة 

وعقب هذا النقاش املفاهيمي، تنتقل الورقة حتديدا إىل . البلدان النامية وبلدان التحول االقتصادي من تلك العملية
 اليت وضعتها اليونيدو للنهوض باملشروعات الصغرية واملتوسطة مع االستشهاد، عرض بعض برامج التعاون الفين 

  .مىت أمكن، بأمثلة من الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي
  
دعم املشروعات الصناعية الصغرية واملتوسطة لالستفادة من فرص العوملة والتصدي  .1

  لتحدياا
  
 الصناعة كقوة دافعة للتنمية االقتصادية .1-1
  

وهي تظل على . لقد كانت عملية التصنيع على مر التاريخ دافعا هاما للنمو االقتصادي وللتطوير
فهي . نفس الدرجة من األمهية بالنسبة للبلدان النامية وبلدان التحول االقتصادي حىت يومنا هذا

                                         
 .، فيينا)اليونيدو(خبري يف التنمية الصناعية، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  *
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اج لديها، األمر الوسيلة األساسية اليت تتمكن من خالهلا تلك البلدان من زيادة إنتاجية عوامل اإلنت
الذي يشكل بدوره األساس لزيادة طويلة األجل ومستدمية يف مستوى املعيشة واخنفاض مقابل يف 

كما تتمتع التنمية الصناعية بأمهية خاصة نظرا ملا تقدمه من دعم إىل باقي . مستوى الفقر
كما أا . ية مثالالقطاعات االقتصادية من خالل زيادة اإلنتاجية الزراعية وجتهيز السلع الزراع

تشكل األساس الذي يرتكز عليه قيام الكثري من الشركات املتخصصة يف تقدمي اخلدمات عالية 
 .التقنية لدعم نشاطات الصناعات التحويلية

  
فقيام . إن الدور التارخيي الذي تلعبه الصناعة يف دعم التنمية االقتصادية أمر معروف لدى اجلميع

ترا يف النصف الثاين من القرن الثامن عشر وانتشارها يف باقي بلدان أوروبا الثورة الصناعية يف إجنل
وليس من باب الصدفة أن . وأمريكا الشمالية مهد الطريق أمام التنمية االقتصادية يف تلك املناطق

وحىت يف وقتنا . كمترادفني تقريبا" البلدان املتقدمة"و" البلدان الصناعية"يستخدم مصطلحا 
" منور"جديدة على غرار " متقدمة"اضر، فإن التنمية الصناعية هي الدافع وراء ظهور بلدان احل

  .شرق آسيا
  

وعلى الرغم من أن منو إسهام قطاع اخلدمات يف االقتصادات الوطنية للبلدان املتقدمة يؤدي إىل 
، إال أا، وحول ابتعاد تلك االقتصادات عن الصناعة" جمتمع ما بعد الصناعة"ظهور آراء حول 

  :أي اآلراء، مضللة لألسباب التالية
  

بل أن إنتاج الصناعات .  يف تراجعليسإن اإلنتاج الصناعي يف البلدان املتقدمة  •
التحويلية استمر يف حتقيق منو حقيقي منتظم باألرقام املطلقة على مدى التسعينات يف 

اع اخلدمات على قطاع وال يعين التفوق النسيب لنمو قط. كافة بلدان جمموعة السبعة
الصناعات التحويلية، وبالتايل استحواذه تدرجييا على حصة أكرب يف الناتج احمللي 

 .اإلمجايل، أن تلك البلدان تبتعد عن التصنيع
  

على الرغم من أن قطاع اخلدمات ينمو بوترية أسرع من قطاع الصناعات التحويلية،  •
و مقابل يف النشاط التصنيعي ويف إال أن هذا النمو يرتبط يف معظم احلاالت بنم

ويعتمد منو اخلدمات ذات الصلة بالتجارة على منو . اإلنتاج، إن مل يكن يعتمد عليه
كما أنه من املستحيل أن تشهد خدمات االتصاالت . مصاحب يف جتارة السلع مثال

 .منوا دون وجود تدفق مستمر من املعدات واألنظمة اجلديدة" االقتصاد اجلديد"و
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ناحية أخرى، كثريا ما يعكس النمو املتسارع يف قطاع اخلدمات نشاطات التعاقد من  •
مع أطراف خارجية يف جماالت مثل التصميم والبحث والتطوير، وهي أمور كانت 

وليست " صناعية"املؤسسات التصنيعية تتوىل تنفيذها بنفسها مبا جيعلها تعد نشاطات 
 ".خدمية"

  
ة متثل اليوم املصدر الرئيسي لزيادة االستخدام والدخل وحتقيق التقدم وال تزال التنمية الصناعي

ويف الواقع، فإن جزءا كبريا من . التكنولوجي وتوسيع نطاق التنمية االقتصادية يف البلدان النامية
التباطؤ الذي يشهده منو الصناعات التحويلية يف البلدان املتقدمة يعود إىل حتول نشاطات تلك 

. و البلدان النامية من خالل االستثمار األجنيب املباشر يف ظل استمرار عوملة الصناعةالصناعات حن
  .وبالتايل، فإن الصناعة تظل القوة الدافعة لعجلة التنمية االقتصادية

  
 إسهام املشروعات الصغرية واملتوسطة .1-2
  

قتصادية بوجه عام من املتعارف عليه أن للمشروعات الصغرية واملتوسطة دورا كبريا يف التنمية اال
فهي متثل العمود الفقري بالنسبة للقطاع اخلاص، . ويف التنمية الصناعية على وجه اخلصوص

 يف املائة من جمموع املشروعات يف العامل، وتسهم بنسبة ما بني 90وتشكِّلُ ما يزيد على نسبة 
 الصناعات التحويلية وتسهم املشروعات العاملة منها يف قطاع.  يف املائة من االستخدام60 و50

ويف البلدان األقل منوا، وهي بؤرة .  يف املائة من االستخدام يف هذا القطاع80 و40بنسبة ما بني 
اهتمام اليونيدو، تزداد أمهية دور تلك املشروعات على اعتبار أا متثل اآلفاق الواقعية الوحيدة 

 بلدان التحول االقتصادي حيث بدأت وينطبق الوضع نفسه على. لنمو االستخدام والقيمة املضافة
املؤسسات احلكومية الكبرية عدمية الكفاءة تفسح اال لتحل حملها مشروعات خاصة أصغر 

  .حجما وأكثر كفاءة
  

  :وتعود أمهية إسهام املشروعات الصغرية واملتوسطة يف العملية التنموية لألسباب التالية
  

لعمالة املكثفة ومتيل إىل توزيع الدخل بصورة تعتمد املشروعات الصغرية واملتوسطة على ا •
فهي تلعب دورا هاما يف خلق فرص االستخدام مبا . أكثر عدالة مقارنة باملؤسسات الكبرية

خيفف من حدة الفقر إذ أا كثريا ما توفر فرص عمل مقابل أجور معقولة للعمال من األسر 
 .للدخلالفقرية والنساء الاليت يفتقرن إىل املصادر البديلة 

 
فهي . تسهم املشروعات الصغرية واملتوسطة يف رفع كفاءة ختصيص املوارد يف البلدان النامية •

متيل إىل تبين األساليب اإلنتاجية كثيفة العمالة مبا يعكس وضع تلك البلدان من حيث وفرة 
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غري "وكلما توسع نشاطُ تلك املشروعات يف األسواق . قوة العمل وندرة رأس املال
، أصبحت أسعار عوامل اإلنتاج واملنتجات اليت تتعامل ا تعكس بصورة أفضل "لرمسيةا

 .تكاليف الفرص البديلة مقارنة باألسعار اليت تتعامل ا املشروعات الكبرية
  

فهي تساعد على . تدعم املشروعات الصغرية واملتوسطة بناء القدرات اإلنتاجية الشاملة •
لى كافة مستويات االقتصاد وتسهم يف إرساء أنظمة اقتصادية استيعاب املوارد اإلنتاجية ع

وهي تنتشر على نطاق . تتميز بالديناميكية واملرونة تترابط فيها الشركات الصغرية والكبرية
جغرايف أوسع من املشروعات الكبرية، وتدعم تطور ومنو روح املبادرة ومهاراا وتساعد 

 .اطق احلضرية والريفيةعلى تقليص الفروق االقتصادية بني املن
  
 انعكاسات العوملة والتحرر االقتصادي وظهور تكنولوجيات جديدة .1-3
 

فبينما ظلت التنمية الصناعية هي . شهدت عمليةُ التصنيع خالل العقود األخرية الكثري من التغريات
تلعب من األداة األساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف البلدان النامية، شهد اإلطار الذي 

خالله هذا الدور تغريا كبريا من خالل عملييت العوملة والتحرر االقتصادي، وظهور التكنولوجيات 
وقد أدت تلك التطورات إىل إزالة احلماية الطبيعية والقانونية اليت كانت تتمتع ا . اجلديدة

 والسياسات االقتصادية القطاعات الصناعية يف البلدان النامية يف السابق متمثلة يف البعد اجلغرايف
احلمائية، وجعلتها عرضة ملنافسة خارجية أكثر شراسة سواء من حيث نوعية املنتوج أو سعره يف 

  .سوق دولية على درجة متزايدة من التكامل
  

  1اجلدول رقم 
  االستثمار الثابت اخلاص كنسبة من إمجايل االستثمارات الثابتة

 )٪متوسطات مرجحة، (
 

  متوسط الفترة  اإلقليـــــــــم
1970-79  

  متوسط الفترة
1980-89  

  متوسط الفترة
1990-96  

  74.8  70.4  73.2  شرق آسيا
  61.1  50.5  55.8  جنوب آسيا

  62.8  51.6  53.1  أوروبا والشرق األوسط وأمريكا الشمالية
  76.2  68.6  63.9  أمريكا الالتينية والكاريبـي

  68.5  57.6  50.8  إفريقيا جنوب الصحراء
  71.2  63.1  61.8  كافة األقاليم النامية

 –اجتاهات يف االستثمار اخلاص يف البلدان النامية ، Glen, Jack D., and Sumlinski, Mariusz: املصدر
  .أُعيد حساب األرقام. 34، مؤسسة التمويل الدولية، ورقة املناقشة رقم 96-1970إحصائيات الفترة 
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دي كذلك إىل حدوث حتول كبري يف االهتمام من وقد أدت عمليتا العوملة والتحرر االقتصا
القطاع العام إىل القطاع اخلاص حيث حتل قوى السوق حمل الدولة يف لعب دور الدافع الرئيسي 

 حيث 1ويتبني مدى هذا التحول من البيانات املذكورة يف اجلدول رقم . لعجلة النمو الصناعي
ستثمارات زيادة كبرية ما بني السبعينات شهدت حصة االستثمار الثابت اخلاص يف إمجايل اال

وال تستثىن من ذلك سوى منطقة شرق آسيا حيث . والتسعينات يف كافة البلدان النامية تقريبا
  .كان االستثمار اخلاص يلعب بالفعل دورا كبريا يف السبعينات مقارنة بباقي املناطق

  
  2اجلدول رقم 

  االستثمار كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل
 )٪متوسطات مرجحة، (

  
 متوسط الفترة  اإلقليـــــــــم

1970-79  
 متوسط الفترة

1980-89  
 متوسط الفترة

1990-96  
  :شرق آسيا

  إمجايل االستثمارات
  االستثمار اخلاص

  االستثمار العام

  
24.7  
18.0  
6.6  

  
27.7  
19.5  
8.1  

  
34.9  
26.1  
8.8  

  :ب آسياجنو
  إمجايل االستثمارات

  االستثمار اخلاص
  االستثمار العام

  
16.5  
9.1  
7.5  

  
19.8  
10.0  
9.7  

  
21.6  
13.2  
8.4  

  :أوروبا والشرق األوسط ومشال إفريقيا
  إمجايل االستثمارات

  االستثمار اخلاص
  االستثمار العام

  
22.8  
12.1  
10.7  

  
22.1  
11.4  
10.7  

  
23.4  
14.7  
8.7  

  : والكاريبـيأمريكا الالتينية
  إمجايل االستثمارات

  االستثمار اخلاص
  االستثمار العام

  
20.5  
13.1  
7.4  

  
20.7  
14.2  
6.5  

  
19.3  
14.7  
4.6  

  :إفريقيا جنوب الصحراء
  إمجايل االستثمارات

  االستثمار اخلاص
  االستثمار العام

  
26.8  
13.8  
12.9  

  
22.9  
13.2  
9.8  

  
16.8  
11.5  
5.3  

  :كافة البلدان النامية
  يل االستثماراتإمجا

  االستثمار اخلاص
  االستثمار العام

  
20.7  
12.8  
7.9  

  
22.2  
14.0  
8.2  

  
23.2  
16.6  
6.7  

 –اجتاهات يف االستثمار اخلاص يف البلدان النامية ، Glen, Jack D., and Sumlinski, Mariusz: املصدر
  .34، مؤسسة التمويل الدولية، ورقة املناقشة رقم 96-1970إحصائيات الفترة 
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مو الصناعي، تعرضت البلدان النامية كذلك إىل ونتيجة لتعاظم دور القطاع اخلاص يف متويل الن
. منافسة عاملية شرسة على التمويل االستثماري وهو أمر يربح فيه البعض بينما خيسر البعض اآلخر

، ال يعكس تزايد حصة االستثمار اخلاص يف إمجايل االستثمارات 2وكما يشري اجلدول رقم 
وتشري البيانات املتوفرة إىل . اص يف الطلب الكليبالضرورة زيادةً مقابلة يف إسهام االستثمار اخل

أن هذا الوضع ينطبق بصورة خاصة على بلدان إفريقيا جنوب الصحراء حيث تعزى األمهية 
النسبية املتزايدة للقطاع اخلاص أساسا إىل االخنفاض احلاد يف استثمارات القطاع العام وليس إىل 

 الواقع، يشري اجلدول املذكور إىل أن متوسط إسهام ويف. منو استثمارات القطاع اخلاص نفسه
االستثمار اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجايل يف إفريقيا قد تراجع بصورة هامشية خالل األعوام 

 يف الثمانينات ٪13 يف السبعينات إىل أكثر بقليل من ٪14اخلمسة والعشرين املاضية من حوايل 
  .عينات يف النصف األول من التس٪12وأقل من 

  
وتزداد صورة األداء املمتزج ملختلف األقاليم يف استقطاب االستثمار اخلاص وضوحا من خالل 

 حول االجتاهات اجلغرافية لتدفقات االستثمار األجنيب 3البيانات اليت يعرضها اجلدول رقم 
تحدة للتجارة أو تقديرها من قبل مؤمتر األمم امل/فالبيانات املذكورة، واليت مت جتميعها و. املباشر

، تشري إىل أن حصة االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل األقاليم النامية تعد )األونكتاد(والتنمية 
وقد كانت تلك التدفقات دائما أقل بكثري من نصف إمجايل . منخفضة نسبيا وكثرية التقلب

 يف ٪30 أقل من نسبة التدفقات العاملية لذلك االستثمار خالل منتصف التسعينات، وتراجعت إىل
  . نتيجة لألزمات املالية اليت حلت بأجزاء من آسيا وشرق أوروبا يف ذلك العام1998عام 

  
فعلى . من ناحية أخرى، تتميز تلك التدفقات كذلك باختالهلا وعدم تكافؤها فيما بني البلدان

ال إفريقيا يف عام  من إمجايل االستثمارات الواردة إىل مش٪85سبيل املثال، كانت نسبة حوايل 
 مليار دوالر، موجهة إىل ثالثة بلدان فقط هي مصر، وتونس، واجلزائر 2.6، وقيمتها 1998

 مليار 5.3بينما تدفق أكثر من نصف اإلمجايل املوجه إىل اجلزء الباقي من إفريقيا، ومقداره 
ويزداد . ا، والغابوندوالر، إىل مخسة بلدان فقط هي نيجرييا، وزميبابوي، وأنغوال، وجنوب إفريقي

هذا االختالل وضوحا يف بعض املناطق األخرى حيث تلقت الربازيل، والسعودية، والصني أكثر 
من نصف إمجايل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر املوجهة إىل أمريكا اجلنوبية، وغرب آسيا، 

ذربيجان وفيما خيص وسط آسيا، تلقت أ. وجنوب وشرق وجنوب شرق آسيا، على التوايل
 3 من إمجايل التدفقات إىل تلك املنطقة ومقدارها ٪75وكازخستان جمتمعتان نسبة حوايل 

  .مليارات دوالر
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  3اجلدول رقم 
  )٪ (98-1994التوزيع اإلقليمي للتدفقات العاملية لالستثمار األجنيب املباشر، 

  
  1998  1997  1996  1995  1994  اإلقليـــــم

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  العامل
  71.5  58.8  58.8  63.4  57.7  البلدان املتقدمة
  36.9  29.1  32.1  37.0  33.3  غرب أوروبا

  32.6  26.0  23.9  20.7  21.0  أمريكا الشمالية
  2.7  4.0  3.5  4.3  2.3  وسط وشرق أوروبا

  25.8  37.2  37.7  32.3  39.9  البلدان النامية
  1.2  1.6  1.6  1.3  2.1  إفريقيا

  0.4  0.7  0.5  0.4  0.9  أمريكا الشمالية
  0.8  1.0  1.1  0.9  1.2  بلدان إفريقية أخرى

  13.2  20.6  22.9  20.7  25.2  آسيا
  0.7  1.0  0.2  0.1-  0.6  غرب آسيا
  0.5  0.7  0.6  0.4  0.4  وسط آسيا

  12.0  18.9  22.1  20.4  24.2  جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا
  11.1  14.7  12.9  10.0  12.4  بـيأمريكا الالتينية والكاري

  .B1، اجلدول امللحق 1999مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، تقرير االستثمار العاملي : املصدر
  

ومن وجهة نظر منظمة املؤمتر اإلسالمي، جتدر اإلشارة إىل أن إمجايل حجم تدفقات االستثمار 
 مليار دوالر يف عام 16.4األجنيب املباشر إىل كافة البلدان األعضاء يف املنظمة بلغ أقل بقليل من 

 من ٪10 فقط من إمجايل التدفقات العاملية أو أقل بقليل من نسبة ٪2.5، أي نسبة 1998
ومل يبلغ حجم التدفقات املوجهة إىل أي بلد عضو يف . التدفقات املوجهة إىل كافة البلدان النامية

  . من اإلمجايل العاملي٪1املنظمة حىت نسبة 
  

ىل أن تلك البيانات امعة حتمل يف طياا فروقا كبرية بني البلدان فيما وبالطبع جتدر اإلشارة إ
يتعلق مبتغريات مثل نسبة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل إمجايل تكوين رأس املال الثابت، 
ونسبة رصيد االستثمار األجنيب املباشر إىل الناتج احمللي اإلمجايل، وكذلك فيما يتعلق بالتأثريات 

وعند التمعن يف تلك املتغريات الفرعية بصورة خاصة، . التنموية لتلك التدفقات على كل بلد
يتضح أن أداء بعض البلدان الصغرية، مبا فيها بعض البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي 

ملقارنة مثل تشاد، والغابون، وغامبيا، وموزمبيق، وتوغو، وغويانا، وأذربيجان، كان جيدا نسبيا با
حبجمها، وأا سجلت معدالت جديرة بالتقدير من حيث نسب االستثمار األجنيب املباشر إىل 

كما أحرزت عدة بلدان كبرية، مبا فيها بعض . ٪66 و٪21الناتج احمللي اإلمجايل تراوحت بني 
 استقطاب البلدان األعضاء يف املنظمة مثل مصر، والسعودية، وإندونيسيا وماليزيا، جناحا كبريا يف

  .ذلك النوع من االستثمار
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 الدور املتغري للقطاع اخلاص يف دعم التنمية االقتصادية .1-4
  

جتدر اإلشارة إىل أنه من منظور شامل، كان تأثري القطاع اخلاص يف النهوض بالتنمية االقتصادية 
فبينما . على املستوى العاملي غري ضعيف على الرغم من اتساع نطاق العوملة والتحرر االقتصادي

أبلت بعض البلدان واملناطق النامية بالء حسنا نسبيا يف استقطاب املوارد الضرورية لالرتقاء 
بالقدرة التنافسية القتصاداا وحتقيق تكاملها مع االقتصاد العاملي، ال تزال بعض البلدان األخرى 

  .تواجه حتديات خطرية يف حتقيق تلك األهداف مبا أدى إىل ميشها
  

ت السنوات األخرية إنتاج كم كبري من األدبيات لشرح ظاهرة التوزيع غري املتكافئ وقد شهد
لالستثمارات والنمو الصناعي، وهو موضوع كان على رأس املواضيع اليت متحور حوهلا حمفل 

وكانت النتيجة . 19991دويل حول التنمية الصناعية املستدمية قامت بتنظيمه اليونيدو يف ديسمرب 
 اليت خلص إليها امللتقى أن ترك األسواق للعمل مبفردها قد ال يؤدي بالضرورة إىل حتقيق الرئيسية

وللتغلب على هذا . انتشار متكافئ للتصنيع بسبب ظاهرة امليل إىل التجمع املتأصلة يف الصناعة
الوضع، يتعني اختاذ جمموعة من اإلجراءات احملددة خللق الظروف املواتية من أجل استقطاب 
االستثمارات اخلاصة إىل البلدان النامية على أن تتركز تلك اإلجراءات أساسا يف مستوى 

  .السياسات العامة واملستوى املؤسسي حبيث يتيسر تبنيها من قبل مؤسسات القطاع العام
  

وجممل القول، ميكن االنتهاء إىل أن حتول االهتمام من القطاع العام إىل القطاع اخلاص مل يكن 
بل على العكس، أصبح من الواضح . املتوقع لكافة العلل املرتبطة بالتنمية االقتصادية العامليةالدواء 

أن دور احلكومة مل يتضاءل وإمنا حتول من ممارسة امللكية املباشرة والسيطرة على وسائل اإلنتاج 
ويف هذا السياق، . ةالصناعي وتوزيعه إىل يئة البيئة املواتية املطلوبة لتشجيع تطور املبادرات اخلاص

يتعني بصورة خاصة النهوض باملشروعات الصغرية واملتوسطة اليت تلعب دورا على درجة كبرية 
وحىت تتمكن تلك املشروعات من . من األمهية يف العملية التنموية لألسباب املذكورة أعاله

فسة املتزايدة بسبب توظيف كامل طاقاا اإلنتاجية ومن الصمود يف بيئة أعمال دولية تتسم باملنا
العوملة، توجد حاجة متعاظمة لرسم االستراتيجيات والسياسات والربامج القومية واحمللية املساعدة، 

  .وهو اال الذي يتسىن فيه للمنظمات الدولية، على غرار اليونيدو، مد يد املساعدة
  

لبيئة املواتية ضرورة جتنب ومن االعتبارات اليت يتعني بصورة خاصة أخذها يف احلسبان عند يئة ا
أو الذهاب إىل أقصى احلدود عندما يتم " املُفِْقر"اخلطر الذي يطلق عليه بعض احملللني اسم النمو 

                                         
، مايو الصناعة من أجل النمو يف األلفية: ت املقدمة إىل هذا احملفل ضمن الد املعنون قامت اليونيدو بنشر الورقا1

2000 .  



29    جتربة اليونيدو: شروعات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصاديةامل  

تعزيز املركز التنافسي من خالل خفض األجور، وجتاهل معايري العمل واملعايري البيئية، وجتنب 
ث ذلك بالفعل يف بعض البلدان اليت وتوجد بعض الدالئل اليت تشري إىل حدو. فرض الضرائب

تبدو، من الناحية الظاهرية، منتفعة من العوملة ملا أدت إليه من زيادة يف املنتجات املصنعة الواردة 
أما احلقيقة فهي أن الزيادة يف النشاط التصديري فاقت بكثري الزيادة يف قيمة الدخل . منها

اري للصادرات املصنعة من البلدان النامية مقارنة املتحصل عليه منه إذ تراجع معدل التبادل التج
  .مبثيله لدى البلدان املتقدمة

  
وكي يتم حتقيق النمو املستدمي على صعيد كل من الصادرات والدخل، من املهم أن يقوم املنتجون 
يف البلدان النامية بتحديث منتجام من جهة والعمليات املستخدمة يف تصنيع تلك املنتجات من 

خرى باعتبارمها أمرا أساسيا يف احلصول على مردود أعلى والسبيل الوحيد الذي ميكن من جهة أ
خالله للمنتجني يف البلدان النامية خوض املنافسة يف األسواق العاملية بكفاءة والدخول يف 

ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة . شراكات مع شركات دولية للحصول على التمويل والتكنولوجيا
وجود قطاع خاص حملي قوي يلعب دورا أهم بكثري من توفر احلوافز املالية قصرية األجل إىل أن 

  .كمحدٍد الستقطاب االستثمار األجنيب املباشر
  

أو تعزيز /إن هذا هو اال الذي يلعب فيه إرساء إطار مناسب للسياسات العامة وخلق و
أن يضطلع القطاع العام بدور بارز، وإن وال مفر من . القدرات املؤسسية املطلوبة دورا حيويا

كان ذلك باالشتراك مع الالعبني اخلواص ذوي العالقة، يف صياغة تلك السياسات وإرساء ذلك 
وكما جاء يف الوثيقة اليت عرضتها اليونيدو على املؤمتر الرابع عشر لوزراء . اهليكل املؤسسي

قيام القطاع العام باالستثمار بصورة مالئمة يف تشري الكثري من الدالئل إىل أن "الصناعة األفارقة، 
ميادين مثل البنية األساسية والتدريب ورفع املهارات والتسيري سيؤدي إىل حفز استثمارات القطاع 

  .2اخلاص وتدافعها للدخول
  

ميكن لليونيدو، من خالل تقدمي جمموعة كبرية من خدمات التعاون الفين استنادا إىل جتارا 
. واسعة يف هذا اال، أن تلعب دورا داعما وفعاال كطرف ثالث يف هذه العمليةوخرباا ال

وإدراكا منها ملدى احلاجة إىل هذا الدعم وإىل ما تتوفر له من فرص النجاح، تصمم اليونيدو اجلزء 
ر األكرب من خدماا يف جمال التعاون بالنسبة للمشروعات الصغرية واملتوسطة حبيث تسهم يف تطوي

وسريكز اجلزء املتبقي من هذه الورقة على تقدمي عرض مفصل لتلك . وتنمية تلك املشروعات

                                         
، ورقة أُعدت لتقدم إىل املؤمتر الرابع عشر لوزراء الصناعة حتدي التعومل: 2000الصناعة اإلفريقية  اليونيدو، 2

  .1999كتوبر  أ23 إىل 18األفارقة الذي عقد يف العاصمة السنغالية دكار من 
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اخلدمات مدعوم، مىت أمكن، بنماذج حمددة من املشاريع املنفذة يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر 
  .اإلسالمي

  
  جتربة اليونيدو .2
  
  املبادئ اإلرشادية لليونيدو. 2-1
  

صصة من وكاالت األمم املتحدة تعىن جبهود رفع مستوى املعيشة يف إن اليونيدو وكالة متخ
وإدراكا منها للدور الريادي . البلدان النامية وبلدان التحول االقتصادي من خالل التنمية الصناعية

الذي يلعبه القطاع اخلاص يف األعمال، فهي تعتِبر من بني املبادئ الرئيسية لعملها النهوض 
ودف اليونيدو إىل املساعدة يف إرساء أساس صلب من أجل حتقيق .  وتطويرهبالقطاع اخلاص

تقدم اقتصادي واجتماعي مستدمي وطويل األجل يف شركائها من البلدان مبا ميكِّنها من جتاوز 
  .احلواجز اليت تعوق مسريا التنموية وحتقيق رخائها االقتصادي

  
  :الل ما يليوتسعى اليونيدو إىل حتقيق تلك األهداف من خ

  
العمل كمنتدى إلجراء املداوالت على املستوى العاملي حول التنمية الصناعية وكعامل  •

 .مساعد لتبادل ونشر املعلومات الصناعية ومبادئ املمارسة السليمة والقواعد واملعايري
  
تقدمي خدمات متكاملة يف جمال التعاون الفين ترتكز على املساعدة على بناء القدرات  •

ية وخصوصا على مستوى السياسات العامة واملستوى املؤسسي وفق طلبات الوطن
 .واحتياجات البلدان ذات العالقة

  
  :ومتشيا مع األولويات اليت تضعها منظمة األمم املتحدة، فإن عمل اليونيدو يتناول ثالثة أبعاد هي

  
 االقتصاد القادر على املنافسة، •
  
 البيئة السليمة، •
  
 .االستخدام املنِتج •
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ن هذا التصنيف املبسط يعكس روح اخلدمات اليت تقدمها اليونيدو واليت دف إىل تعزيز القدرة إ
، ومعاجلة املشاكل )االقتصاد(التنافسية للمشروعات وللبلدان اليت تعمل فيها تلك املشروعات 

مل املنِتج ، وحفز اجلهود املبذولة خللق فرص الع)البيئة(البيئية يف التصنيع واحليلولة دون وقوعها 
ولتحقيق تلك األهداف، وضعت اليونيدو برناجما يضم خدمات متخصصة يف ). االستخدام(

يتم اختيار املزيج املناسب من بينها لتلبية احتياجات تنموية  منوذجا 16الفئات الثالث مكونا من 
  .وفيما يلي عرض خمتصر لتلك اخلدمات املتخصصة. حمددة

  
  1اإلطار رقم 

  اليت يقدمها اليونيدومناذج اخلدمات 
  

 االقتصاد القادر على املنافسة
 الصياغة والتنفيذ: السياسة الصناعية :1النموذج رقم 
 شبكات اإلحصائيات واملعلومات :2النموذج رقم 
 القياس واملعايرة والتصديق واالعتماد :3النموذج رقم 
 التحسني املستمر وإدارة اجلودة :4النموذج رقم 
 ستثمارات والتكنولوجياالنهوض باال :5النموذج رقم 
 البيئة السليمة
 اإلطار: السياسة البيئية :6النموذج رقم 
 اتفاقية املناخ وبروتوكول كيوتو :7النموذج رقم 
 فاعلية الطاقة :8النموذج رقم 
 تطوير الطاقة الريفية :9النموذج رقم 

النموذج رقم 
10: 

 اإلنتاج األكثر نظافة

النموذج رقم 
11: 

 لوث وإدارة املخلفاتمكافحة الت

النموذج رقم 
12: 

 بروتوكول مونتريال

 االستخدام املنِتج
النموذج رقم 

13: 
 إطار السياسات املتعلقة باملشروعات الصغرية واملتوسطة
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النموذج رقم 
14: 

 تطوير دور املرأة يف تنظيم املشاريع

النموذج رقم 
15: 

 خدمات تطوير األعمال الصناعية

النموذج رقم 
16: 

 النهوض بالصناعات الزراعية واملهارات الفنية ذات العالقة

  
 الذي تضمن املنظمةُ من التكاملإن الكلمة املفتاحية يف اخلدمات املقدمة من قبل اليونيدو هي 

خالله أن يكون الدعم املقدم للبلدان ذات العالقة متكامال ومتناسقا وأن يؤدي إىل تعاون 
اف املستفيدة املباشرة والنهائية سواء منها املشروعات أو مؤسسات الدعم العامة واخلاصة أو األطر

  .الوزارات أو األجهزة العامة األخرى
  

وتويل اليونيدو اهتماما خاصا إىل دعم املشروعات الصغرية واملتوسطة نظرا ملا هلا من دور مهيمن 
ة، وخصوصا البلدان األقل منوا وبلدان التحول وطاقة غري مستغلة يف الكثري من البلدان النامي

ومن الواضح واملعروف أنه ال يوجد تعريف رمسي أو متفق عليه للمشروعات . االقتصادي
الصغرية واملتوسطة إذ أنه خيتلف من بلد إىل آخر وحىت ضمن البلد الواحد حبسب حجم 

ومن الناحية الوظيفية، . املختلفةاملشروعات واألهداف املرجوة من القواعد التنظيمية والتشجيعية 
تعرف اليونيدو املشروعات الصغرية واملتوسطة على أا املشروعات اليت حيول مدى صغر حجمها 

ويف مساعيها لدعم . دون حتقيق تقسيم مثايل للعمل وبالتايل تخصٍص داخلي يف عملياا التجارية
ونيدو على مستوى السياسات واملستوى املؤسسي املشروعات الصغرية واملتوسطة، تركِّز الي

للتدخل أي دعم القدرات الوطنية على خلق بيئة مواتية على أساس الطلب من أجل إقامة وتطوير 
  .مشروعات تنافسية

  
  خدمات دعم السياسات العامة. 2-2
  

على تالؤم يعتمد جناح املشروعات الصغرية واملتوسطة والربامج املوضوعة لدعمها اعتمادا أساسيا 
فالكثري من العقبات . البيئة اليت تعمل فيها من حيث السياسات العامة والقواعد القانونية والتنظيمية

ويف كثري من األحيان يكون . اليت تواجه تلك املشروعات ترتبط بالبيئة العامة اليت تتواجد فيها
صبح تلك املشاريع يف للسياسات اليت ال تستهدف تلك املشاريع بصورة مباشرة أثرها حبيث ت

موقف ضعيف وجتد صعوبة يف احلصول على املوارد البشرية والتكنولوجية واملالية املطلوبة لالرتقاء 
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لذلك، فإن اليونيدو تويل أمهية خاصة لتقدمي املشورة على صعيد . مبستوى نوعيتها وإنتاجيتها
ل إرساء وتطوير إطار قانوين السياسات العامة دف حتقيق التكافؤ بني خمتلف الالعبني من خال

وتنظيمي وإقامة بنية أساسية مؤسسية داعمة ميكن فيها للمشروعات الصغرية واملتوسطة أن تعمل 
  .وتزدهر

  
ويف هذا السياق، تدعم اليونيدو صياغة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الرامية إىل النهوض 

وتعد املراجعة الشاملة للسياسات املتعلقة . نباملشروعات الصغرية واملتوسطة يف عدد من البلدا
بالقطاع اخلاص عموما وتقييم درجة دعمها للصناعة اخلاصة وللمشروعات الصغرية واملتوسطة 
على وجه التحديد اخلطوة األوىل باجتاه وضع إطار متناسق للسياسات اخلاصة باملشروعات 

  .الصغرية واملتوسطة
  

سات الرامية إىل النهوض باملشروعات الصغرية واملتوسطة وهي وتعقب ذلك توصيات حول السيا
  :تتضمن ما يلي

  
تبني سياسة متناسقة بشأن املشروعات الصغرية واملتوسطة ترتبط بأهداف اقتصادية  •

 واجتماعية أوسع نطاقا،
 تنسيق ورصد إجراءات السياسات العامة وبرامج الدعم، •
فيذ السياسات العامة من خالل زيادة احلوار بني إشراك القطاعني العام واخلاص يف رسم وتن •

املؤسسات اخلاصة واألجهزة العامة بشأن السياسات املتعلقة باملشروعات الصغرية 
 واملتوسطة،

دعوة املؤسسات التجارية التمثيلية املؤهلة إىل املشاركة بصورة فعالة يف احلوار حول  •
 السياسات العامة،

املشروعات الصغرية واملتوسطة ملساعدا على احلصول وضع سياسات دعم حمددة للنهوض ب •
على املوارد األساسية اليت حتتاجها مثل التمويل واملعلومات وحلفز حتقيق توزيع أكثر توازنا 

 .من الناحية اجلغرافية لنشاطات األعمال
  

وعلى املستوى األعم، فهي تشمل وضع إطار شامل . إن اخلدمات املذكورة شديدة التنوع
اسق للسياسات الصناعية دف خلق بيئة مواتية لنمو املشروعات اخلاصة احمللية وخصوصا ومتن

ويف هذا السياق، تولَى عنايةٌ فائقة لألخذ يف االعتبار . منها املشروعات الصغرية واملتوسطة
 ولعل خري. األهداف االقتصادية الشاملة للبلد املعين مبا يف ذلك ختفيف الفقر وخلق فرص العمل

  . بالنسبة لتشاد2مثال على ذلك التوجه الذي تبنته املنظمة يف اإلطار رقم 
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من ناحية أخرى، مبقدور اليونيدو تقدمي خدمات على صعيد تشخيص القيود اليت تكتنف 

وقد . السياسات القائمة مبا يعوق عمل املشروعات الصغرية واملتوسطة وكذلك سبل التغلب عليها
 غاية يف التعقيد من حيث إعداد التصاريح أو العمليات التنظيمية مبا تتضمن تلك القيود شروطا

 منوذجا خلدمات 3ويعرض اإلطار رقم . يزيد من تكلفة املعامالت ويثبط روح املبادرة اخلاصة
املشورة حمددة األهداف املقدمة لبينني حيث أسفرت خدمات التعاون الفين املقدمة من قبل 

  .بسيط القواعد املنظِّمة إلقامة املشروعات الصناعيةاليونيدو بدرجة كبرية عن ت
  2اإلطار رقم 

  املشورة املقدمة حول السياسة الصناعية: تشاد
 

فقد خرجت لتوها . واجهت تشاد يف منتصف التسعينات حتديات شديدة أمام مسريا التنموية
مؤسساا من صراعات داخلية وخارجية استمرت على مدى ثالثة عقود وأسفرت عن ايار 

ومما زاد الطني بلة التكاليف . وبنيتها التحتية وتبديد مواردها البشرية وتقييد تقدمها االقتصادي
  .الباهظة للنقل وللتعامالت األخرى النابعة من كوا بلدا غري ساحلي

 
من ركز الربنامج احلكومي لالنتعاش االقتصادي يف أول األمر على استعادة بيئة األعمال يف البالد 

خالل إعادة إرساء األسس القانونية للمجتمع التشادي بدءا باحملكمة العليا وانتهاء مبحكمة 
ومبوازاة ذلك، أطلقت احلكومة أول برنامج للتعديل اهليكلي يف عام . األعمال وأجهزا التنفيذية

سات  أتبعته بإصالحات أخرى يف اخلدمة املدنية وإرساء إطار للسياسات العامة وللمؤس1995
  .بصورة تدرجيية مبا يساعد على توسيع نطاق مشاركة القطاع اخلاص يف الشؤون االقتصادية

 
وقد لقيت اجلهود اليت بذلتها السلطات التشادية على صعيد تطوير السياسة الصناعية دعما فعاال 

ت املطلوبة من اليونيدو اليت قَدمت هلا املساعدة الفنية لتحديد السياسات والتشريعات واملؤسسا
ومن بني أشكال تلك املساعدة تطوير اإلطار . من أجل التشغيل الناجع للصناعة وللقطاع اخلاص

القانوين والنظام الضريبـي وإرساء نظام للتوسط املايل لقطاع املشروعات ووضع مدونة جتارية 
لنهوض ولتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت التشادية، أقيمت مؤسسات ل. وميثاق استثماري

كما مت استعراض وتبسيط اإلجراءات اإلدارية املنظِّمة لألعمال اخلاصة . باملعايري وإدارة اجلودة
لتقليص التكلفة واختصار الوقت املطلوبني لتسجيل املنشآت وإعداد التصاريح والتقيد بالسياسات 

  .احلكومية
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قليمية اليت قامت تشاد كان لزاما على بعض تلك اإلصالحات أن تتماشى مع االتفاقيات اإل
بتوقيعها مثل اتفاقية منظمة قانون األعمال يف إفريقيا واالتفاقية اإلقليمية لالستثمارات يف جمموعة 

وقد كانت تشاد سباقة لالستفادة من خدمات حمكمة العدل اإلقليمية اجلديدة . دول وسط إفريقيا
لتجارية اليت تنشأ ضمن إطار منظمة  للنظر يف املنازعات ا1999اليت تأسست يف أبيجان يف عام 

 .قانون األعمال املذكورة
  
  

  3اإلطار رقم 
  توحيد اجلهات املنظِّمة إلقامة املشروعات الصغرية واملتوسطة: بينني

  
وطُِلب من اليونيدو . كانت اإلجراءات اخلاصة بإقامة مشروع جتاري يف بينني طويلة ومعقدة

 من خالل تأسيس جهة موحدة هلذا الغرض حتت اسم املساعدة على تبسيط تلك اإلجراءات
  .مركز اإلجراءات

 
وبالفعل، تأسس املركز واختذ من غرفة الصناعة والتجارة يف كوتونو مقـرا له بينما افتِتح مكتبان 

  .فرعيان حىت اآلن يف األقاليم
  

رة من  زائر، وخالل الفت38000، استقبل املكتب املركزي 1997ومنذ تأسيسه يف أغسطس 
 منشأة معظمها من املشروعات الصغرية 2075، مت رمسيا تأسيس 1999 إىل عام 1997عام 

 أسابيع 8-6ومت اختصار الوقت الالزم لتأسيس املشروع التجاري الصغري رمسيا من . واملتوسطة
  .إىل مخسة أيام يف املتوسط

  
شروعات الصغرية واملتوسطة وكما جرت العادة، تتضمن مشاريع اليونيدو اهلادفة إىل تطوير امل

فعلى سبيل املثال، يشكِّلُ هذا اجلانب جزءا هاما من . قضايا السياسات العامة كجزء مكمل هلا
مشروع جار يف قريغيزستان يضم كذلك بعدا أساسيا يتمثل يف بناء القدرات املؤسسية يف عدد 

  ).4م انظر اإلطار رق(من ااالت املتعلقة خبدمات تطوير األعمال 
  

  4اإلطار رقم 
  مشروع لدعم تطوير املشروعات الصغرية واملتوسطة: قريغيزستان

  
يهدف مشروع اليونيدو لدعم تطوير املشروعات الصغرية واملتوسطة، والذي انطلق يف عام 
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  :، أساسا إىل ما يلي2001 ومت متديده إىل اية عام 1997
 
سياسات وعلى املستوى التنظيمي للنهوض بروح اإلسهام يف خلق بيئة مواتية على مستوى ال. 1

  املبادرة اخلاصة وتطوير املشروعات الصغرية واملتوسطة يف قريغيزستان،
 
تعزيز القدرات الوطنية لتقدمي خدمات الدعم إىل املشروعات الصغرية واملتوسطة من خالل . 2

  .الصغريةإدماج نشاطات الدعم القائمة ضمن شبكة وطنية ملراكز تطوير األعمال 
  

  :وقد جرت خالل تنفيذ املشروع حماولة للتركيز على ثالث أفكار رئيسية هي
  
تبادل املعلومات األساسية على املستويني الكلي واجلزئي حول دعم املشروعات الصغرية  •

 واملتوسطة،
 تبني توجه ال مركزي إزاء املساعدة الفنية املقدمة، •
 .فنية املقدمةتبني توجه متكامل إزاء املساعدة ال •
  
تضمن املشروع القيام بعدد من : تبادل املعلومات األساسية على املستويني الكلي واجلزئي  )أ

النشاطات اهلامة على املستوى الكلي من خالل العمل سويا مع خمتلف املؤسسات احلكومية 
 تأسيس ويف الوقت نفسه، مت. خللق بيئة مساعدة من أجل املشروعات الصغرية واملتوسطة

شبكة وطنية من مراكز تنمية املشروعات الصغرية لتقدمي املشورة بصورة مباشرة إىل منظمي 
. املشاريع حول سبل إقامة وتطوير مشاريعهم الصغرية واملتوسطة على املستوى اجلزئي

وبذلك، يصبح من املمكن نقل املعلومات املتحصل عليها من املصدر األساسي إىل احلكومة 
ومن ناحية أخرى، يصبح يف إمكان أصحاب . ا يف صياغة القوانني اجلديدةواستخدامه

املشروعات الصغرية واملتوسطة التعرف دائما بصورة مباشرة على نوايا احلكومة فيما يتعلق 
  .ببيئة األعمال ذات العالقة

  
غرية ساعد املشروع على تعزيز القدرات التشاورية والتدريبية لفائدة قطاع املشروعات الص )ب

فقد أدى تأسيس شبكة مراكز تطوير األعمال . واملتوسطة من خالل تبني توجه ال مركزي
  .الصغرية إىل حتول املساعدة الفنية والدعم املايل من العاصمة باجتاه املناطق النائية من البالد

  
هو توجه مت تبني توجه متكامل فيما يتعلق بإقامة شبكة مراكز تطوير األعمال الصغرية، و )ج
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يفترض أن كل مركز من تلك املراكز يصبح أحد املكونات الرئيسية لوحدة أكرب حجما هي 
املركز املتكامل لألعمال الذي ميكنه أن يقدم، ضمن جهة واحدة، جمموعة شاملة من اخلدمات 

. ملنظمي املشروعات الصغرية واملتوسطة مبا يف ذلك االستشارة والتدريب واإلعالم والتمويل
قد صاحب إنشاء املراكز املتكاملة تأسيس صندوق لدعم املشروعات الصغرية واملتوسطة و

وبذلك، فإن املراكز املتكاملة . على مستوى احلكومة وغرفة التجارة والصناعة يف قريغيزستان
  :تتألف من ثالثة عناصر رئيسية هي

  
  
والتدريبية فيما يتعلق مركز تطوير األعمال الصغرية، وهو يعنى باخلدمات االستشارية  •

يقدم استشاريو املركز إىل منظمي املشاريع معلومات حول . باملشروعات الصغرية واملتوسطة
الطرق واملصادر املمكنة لتمويل املشروعات الصغرية واملتوسطة ويساعدون يف وضع اخلطط 

 مبا يتماشى مع حد التسهيالت االئتمانية لكل مشروع،
  
 املشروعات الصغرية واملتوسطة، وهو يعىن بتمويل املشروعات من الصندوق احلكومي لدعم •

 خالل تقدمي االئتمانات وخدمات االئتمان اإلجياري من حد التسهيالت االئتماين احمللي،
  
مبا فيها املعلومات املتعلقة (غرفة التجارة، وهي تقدم املشورة القانونية واملعلومات التجارية  •

نظمي املشاريع، وتصدر شهادات املنشأ، ومتثل عموما مصاحل إىل م) باألسواق األجنبية
 .جمتمع األعمال احمللي

  
ومن املخطط له أن . وقد تأسست املراكز املتكاملة لألعمال يف ست مناطق رئيسية يف قريغيزستان

يصبح يف مقدور منظم املشروع يف املستقبل، يف إطار هذه اخلطوة التجميعية، استيفاء كافة 
  . الالزمة لبدء مشروعه اخلاصاملستندات

  
 عميل، وساعد يف 2700، تلقى مركز تطوير األعمال الصغرية أكثر من 1998ومنذ بداية عام 

  . خطة جتارية700إعداد حوايل 
  
 نشاطا تدريبيا سواء تلك اليت نظمها 125 منظم مشروع يف 3200اشترك أكثر من  •

 .ئيسيةاملشروع مبفرده أو تلك اليت قدم مدخالا الر
  
شارك الفريق القائم على املشروع يف إعداد مشاريع مقترحات بالنسبة لكافة املبادرات  •
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التجارية للمشروعات /القانونية الرئيسية للحكومة دف حتسني البيئة القانونية واالقتصادية
الصغرية واملتوسطة مبا يف ذلك مقترح حول تبسيط نظام الضرائب والتراخيص لتلك 

 .والربامج احلكومية لدعم هذا القطاعاملشروعات 
  
، تأسس نادي األعمال الصغرية ضمن املشروع وهو عبارة عن منتدى غري 1999يف عام  •

وقد . رمسي للمناقشة وتبادل املعلومات بني جمتمع املشروعات الصغرية واملتوسطة واحلكومة
 .مت تقدمي تلك املبادرة مؤخرا إىل اليونيدو كنموذج ألفضل املمارسات

  
" أسس األعمال يف قريغيزستان"مت إصدار دليل للمشروعات الصغرية واملتوسطة حتت عنوان  •

وهو أول كتاب من نوعه يف قريغيزستان يعىن بإقامة وتطوير املشروعات الصغرية 
 .واملتوسطة

  
كما تتعاون اليونيدو مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من خالل منتداها املعروف باسم 

ويهدف الربنامج إىل تيسري تبادل اخلربات واملعرفة حول . تدى برنامج تنظيم وتطوير املشروعاتمن
أفضل املمارسات فيما بني صانعي السياسات والقائمني على تطوير املشروعات الصغرية 

ويتم ذلك من خالل إجراء حوار . واملتوسطة يف وسط وشرق أوروبا والبلدان املستقلة حديثا
ات العامة سواء بني تلك األطراف أو بينها وبني بلدان منظمة التعاون االقتصادي حول السياس

ولتحقيق تلك الغاية، يتم استخدام جمموعة من األدوات مبا فيها عقد منتدى سنوى . والتنمية
تدعمه جمموعات عمل حتضريية، وإطالق موقع خاص على شبكة اإلنترنت، وإصدار دليل حيتوي 

  .لبلدان األعضاء يف الربنامج واملؤسسات املشاركةعلى معلومات حول ا
  
  دعم القدرات املؤسسية يف القطاع العام. 2-3
  

إن من املتطلبات األساسية لسد الفجوة املوجودة بني صياغة السياسات السليمة وتنفيذها هو 
ومبا . وجود مؤسسات عامة تتميز بالقوة والكفاءة لدعم القطاع اخلاص كجهات مساِندة ومنظَّمة

أن هذا الدور اجلديد خيتلف إىل درجة كبرية عن دورها التقليدي املتمثل يف تقدمي اخلدمات 
املباشرة أو التمويل لألعمال، لذلك توجد حاجة يف الكثري من األحيان لتحديث تلك املؤسسات 

احب وينبغي أن يص. أو إعادة تعريف وظائفها على ضوء الدور املتغري للدولة وتأثريات العوملة
  .ذلك إعادة تدريب املوظفني، واستخدام أدوات حديثة، وانتهاج ممارسات تشغيلية جديدة
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ويف هذا السياق، توجد حاجة الستكمال املشاركة املتزايدة للقطاع اخلاص يف صياغة السياسات 
ال ومن العناصر اجلديدة يف هذا ا. املشار إليها أعاله بتعاون مماثل يف جمال تنفيذ السياسات

وينطوي هذا . احلاجة إىل إعادة هيكلة الترتيبات احلكومية فيما يتعلق بتطوير القطاع اخلاص
املوضوع على أمهية خاصة بالنسبة لألجهزة احلكومية املعنية بالنهوض باملشروعات الصغرية 

ل، فعلى سبيل املثا. واملتوسطة على اعتبار أا ال تتمتع سوى بثقل حمدود ضمن اجلهاز احلكومي
ال تتمتع الوكاالت املعنية بالنهوض بتلك املشروعات سوى بنفوذ حمدود لدى وزارة املالية على 
الرغم من أن الكثري من التشريعات احلكومية وبعض السياسات ذات العالقة بتلك املشروعات تتم 

نتشار لذلك، جيب عمل الترتيبات التنظيمية ضمن احلكومة لضمان ا. صياغتها ضمن وزارة املالية
الوعي بالقضايا والتوصيات للنهوض باملشروعات الصغرية واملتوسطة ليس فقط على نطاق 
الوكاالت املعنية بذلك ولكن أيضا على نطاق وزاريت املالية والعمل وسائر األجهزة احلكومية 

  .املعنية بالقطاع اخلاص
  

جهزة احلكومية لدعم تطوير  مثاال على توجهات اليونيدو يف جمال تعزيز األ5ويعرض اإلطار رقم 
  .القطاع اخلاص يف السودان

  
  5اإلطار رقم 

  دعم وزارة الصناعة يف السودان
  

تواجه وزارةُ الصناعة يف السودان العديد من املشاكل اليت تواجهها وزارات الصناعة األخرى يف 
إال أن تلك الكوادر فعلى الرغم من أن لديها كوادر على درجة عالية من التعليم، . البلدان النامية

تنقصها اخلربة املتخصصة يف بعض القضايا االقتصادية والقضايا املتعلقة باملشروعات الصغرية 
  .واملتوسطة

 
وقد وضعت اليونيدو، باالشتراك مع الكوادر املوجودة بالوزارة، برناجما للمساعدة الفنية لتطوير 

.  الصغرية واملتوسطة برمتها يف البالدالقطاع اخلاص من خالل دعم عملية النهوض باملشروعات
ومبوجب الربنامج، يتم تدريب كوادر الوزارة واالستعانة خبرباء أجانب إلعداد دراسات حول 

وجيري حتسني الترتيبات احلكومية املتعلقة . القضايا اليت تفتقر تلك الكوادر إىل اخلربة خبصوصها
الوزارات لتناول تلك القضايا ونشر بقضايا القطاع اخلاص من خالل تشكيل جمموعة بني 

ويتم إشراك القطاع اخلاص يف مجيع مراحل العملية . املعلومات املتعلقة بتطوير هذا القطاع اهلام
وخصوصا يف تقدمي املزيد من املدخالت يف القضايا القانونية وقضايا السياسات العامة من خالل 
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وستسفر . ألنشطة التشاركية العامة واخلاصةاملشاركة يف خمتلف ورش العمل واملؤمترات وسائر ا
تلك األنشطة عن إعداد أول استراتيجية تضم خطة البالد يف جمال تنظيم وتطوير املشروعات 

  .الصغرية واملتوسطة
 

ومن ناحية أخرى، يتم حتقيق قدر أكرب من الوعي والشفافية ونشر املعلومات على نطاق أوسع 
ملشروعات الصغرية واملتوسطة وتنظيم مؤمتر سنوي جيمع من خالل إعداد تقرير سنوي حول ا

  .كافة الالعبني الرئيسيني، سواء على املستوى العام أو اخلاص، يف عملية تطوير القطاع اخلاص
 

أما النتائج املرجوة، فتتمثل يف حتسني سياسات الوزارة والنهوض بنشاطات تعزيز املشروعات 
، العملية املؤسسية برمتها لتطوير القطاع اخلاص على املدى الصغرية واملتوسطة ودعم، وهو األهم

 .الطويل
  

يف عصر العوملة الذي نعيش فيه، توجد حاجةٌ ماسة لتحديث املؤسسات العامة اليت تقدم الدعم 
وقد . الفين والتكنولوجي للقطاع اخلاص وخصوصا يف جماالت إدارة اجلودة، واملعايرة، والقياس

ايري القياسية الدولية وإرضاء الشركاء التجاريني فيما يتعلق جبودة وسالمة أصبح االلتزام باملع
إال أن الكثري من . املنتجات املصدرة عامال رئيسيا يف حتديد القدرة التنافسية التصديرية للبلدان

وتوجد حاجة ملحة إلنشاء املؤسسات . البلدان النامية يفتقر إىل القدرات األساسية يف هذا اال
ملالئمة وحتديث األجهزة القائمة من خالل توفري املعدات احلديثة وتدريب الكوادر، ولوضع ا

وقد يسفر غياب تلك اخلدمات عن نتائج . وتنفيذ الربامج الرامية إىل إقامة وتطوير أجهزة التصديق
وخيمة بالنسبة لألعمال وخصوصا منها تلك املوجهة حنو األسواق التصديرية كما يتضح من 

  .6بة أوغندا املعروضة يف اإلطار رقم جتر
  

تواجه األعمالُ يف البلدان النامية حتديا مزدوجا يتمثل يف حتقيق تنمية صناعية مستدمية بيئيا من 
لذلك، فهي حباجة إىل إجياد سبل للتوفيق بني . جهة، ومنافسة الشركات الدولية من جهة أخرى

دف على اعتبار أن تلك األعمال قد اعتادت على أسلويب اإلنتاج األنظف من أجل حتقيق ذلك اهل
وذا، فإن . التركيز على تقليل النفايا الصناعية أثناء عملية اإلنتاج وليس على تنظيفها بعد تكوا

التركيز ليس على مكافحة التلوث أو التحكم يف النفايات، وإمنا على حتسني إدارة العملية 
 الطاقة واملدخالت املادية وتستخدم قدرا أكرب من املدخالت اإلنتاجية حبيث تستهلك قدرا أقل من

وميكن يف الكثري من احلاالت إدخال أساليب . غري امللوثة للبيئة مبا يسفر عن قدر أقل من النفايا
إنتاجية أكثر نظافة مبا يقلِّل بدرجة كبرية من التلوث الصناعي يف نفس الوقت الذي يزيد فيه من 
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وبينما توجد بعض احلاالت اليت قد تتطلب اقتصادياا اإلنتاجية . ن رحبيتهاإنتاجية الشركة وم
وتبرر إحداث تغيريات كربى يف عملية اإلنتاج أو االستعانة مبعدات باهظة الثمن، توجد حاالت 
أخرى ميكن فيها إحداثُ حتسينات كبرية من خالل إجراء تغيريات غري مكلِّفة يف أسلوب إدارة 

  .شغيلهاالشركة وت
  
  
  
  

  6اإلطار رقم 
  دور املعايري واالختبارت يف تطوير القطاع اخلاص: أوغندا

  
على الرغم من أن أوغندا تتخذ خطوات هامة الستعادة النمو االقتصادي وحفز القطاع اخلاص 
حىت يصبح احملرك هلذا النمو، إال أن الشركات األوغندية تواجه العديد من املشاكل على صعيد 

ولعل أحد أهم العقبات اليت تعترض القطاع اخلاص . ة وخصوصا يف األسواق التصديريةاملنافس
عدم مالءمة جودة منتجات الشركات األوغندية، وهو أمر يرتبط بصورة مباشرة بسوء خدمات 

ويتمثل ذلك . التوحيد القياسي، وضمان اجلودة، ونظام القياس، والقدرات االختبارية يف أوغندا
طين األوغندي للمعايري الذي مل يكن مبقدوره حىت وقت قريب سوى وضع املعايري يف املكتب الو

وإجراء اختبارات االلتزام على نطاق حمدود جدا، ومل تكن تتوفر له سوى اإلمكانيات األساسية 
وقد كان من الصعوبة مبكان حتسني . للقياس، وكان يفتقر إىل برنامج لضمان اجلودة والتصديق

واستيفاء املعايري التصديرية الدولية دون تقدمي تلك اخلدمات األساسية للقطاع جودة املنتجات 
ولعل خري شاهد على ذلك منع الصادرات السمكية األوغندية مؤخرا على يد االحتاد . اخلاص

األورويب خوفا من داء الكولريا مما يشري بوضوح إىل التأثريات اخلطرية اليت ميكن أن حيدثها غياب 
  .ن اجلودة وعدم وجود خمترب للتحليل الكيميائي وامليكروبيولوجي على القدرة التنافسيةبرامج ضما

 
وإدراكا منها لذلك، بدأت احلكومة األوغندية برناجما لوضع أساس هذه البنية التحتية باستخدام 

 للمعايري ومبوجب الربنامج املذكور، تتم تقوية املكتب الوطين. املساعدة الفنية املقدمة من اليونيدو
من خالل تعزيزه مبرافق ومعدات جديدة وتدريب كوادره تدريبا متخصصا حبيث يصبح قادرا 

ومن األمور اليت ستتمتع بأمهية خاصة وضع معايري . على تقدمي خدمات متكاملة يف تلك ااالت
هربائية، إضافية من خالل زيادة عدد اللجان الفنية لتشمل جماالت مثل القياس، والتكنولوجيا الك

واملنسوجات، واجللود، والبالستيك واملستحضرات الصيدلية، واهلندسة امليكانيكية، والتعدين، 
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 340 معيارا إىل 34وتتم زيادة العدد احلايل للمعايري األوغندية من . ومكافحة التلوث، والبيئة
 البيولوجية اهرية كما تقام املعامل يف جماالت القياس القانوين والصناعي، واالختبارات. معيارا

والكيميائية والصيدلية وامليكانيكية والكهربائية، واالختبارات يف جماالت املنسوجات واجللود 
  .والبالستيك

 
ومن شأن هذا التحديث للمكتب الوطين أن جيعل منه جهة قادرة على تقدمي اخلدمات اليت 

تجات األوغندية وضمان متاشيها حتتاجها املشروعات األوغندية من أجل رفع مستوى جودة املن
وسيعود ذلك بالفائدة أيضا على املستهلك األوغندي الذي . مع املعايري الدولية املطلوبة للتصدير

 .سيحصل على منتجات على درجة أعلى من اجلودة والسالمة والصحة
  

ا إلرساء ، أطلقت اليونيدو، باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، برناجم1994ويف عام 
ويهدف هذا الربنامج إىل بناء القدرات الوطنية يف . شبكة من املراكز الوطنية لإلنتاج األكثر نظافة

جمال اإلنتاج األكثر نظافة وتقدمي خدمات الدعم إىل املشروعات الصناعية، وخصوصا منها 
فس الوقت الذي يتم فيه املشروعات الصغرية واملتوسطة، مبا ميكِّنها من زيادة قدرا التنافسية يف ن

ومن بني ما تتضمنه تلك اخلدمات التقييم داخل املنشأة والتدريب ونشر . تقليص التلوث الصناعي
 مركزا عامال 16ويوجد يف العامل حاليا . املعلومات وتقدمي املشورة يف أمور السياسات العامة

ترة األخرية تطورا هاما يتمثل وقد شهدت الف. لإلنتاج األكثر نظافة يتزايد عددها بصورة مستمرة
يف اعتماد برنامج للتعاون الفين بني اليونيدو وباكستان على مدى األعوام الثالثة إىل اخلمسة 
القادمة يتم مبوجبه تأسيس عدد من املراكز القطاعية املتخصصة لإلنتاج األكثر نظافة يف الصناعات 

ظرة عامة عن نشاطات وإجنازات تلك  ن7ويعرض اإلطار رقم . اجللدية والنسجية والغذائية
  .املراكز فيما يتعلق بتونس

  
  7اإلطار رقم 

  اإلنتاج األكثر نظافة يف تونس
  

 مبساعدة الوكالة األمريكية للتنمية 1993تأسس املركز التونسي لإلنتاج األكثر نظافة يف عام 
يئة يف تقدمي املساعدة ، شرعت اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة للب1996وبدءا من عام . الدولية
وكما هو احلال بالنسبة لباقي املراكز الوطنية العاملة ضمن نطاق شبكة اليونيدو وبرنامج . للمركز

البيئة، جيري املركز التونسي دراسات تقييمية داخل املنشأة ويقدم اخلدمات التدريبية واملشورة 
لقدرة التنافسية االقتصادية للمنشآت وينشر املعلومات دف تعزيز النظافة املستدمية للبيئة وا

  .الصناعية وخصوصا منها املشروعات الصغرية واملتوسطة
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ومن بني األمثلة على فاعلية اإلجراءات اليت يدعمها املركز على صعيد اإلنتاج األكثر نظافة 
جهوده لتشجيع إعادة استخدام الكروم يف دبغ اجللود مع اإلشارة بصورة خاصة إىل الشركة 

 قطعة من جلود الغنم 600000ديثة لدباغة اجللود يف صفاقس وهي شركة تدبغ حوايل احل
  . عامال مومسيا30 عامال دائما و45سنويا، وتدبغ جلود املاعز بصورة دورية، وتستخدم 

  
عندما أُجري تقييم اإلنتاج األكثر نظافة، كانت توجد عدة مشاكل تتعلق بالتلوث يف املنشأة، 

ربيتيد، واإلخراج املفرط للكروم، واحلجم املفرط للدوافق، وعدم الفاعلية يف تثبيت منها توليد الك
كما أن حمطة املعاجلة التحضريية للماء . الكروم، واالستخدام غري الناجع لألصباغ الكيماوية

  .الفائض مل تكن تعمل بصورة مالئمة مما جعل املعدل املفرغ منها يفوق املعدالت املطلوبة
دت العمليةُ التقييمية أربعةَ حلول لتحسني الوضع البيئي واالقتصادي بصورة كبرية كما يليوحد:  

  
فصل املاء الفائض من التكليس والغسل عن سائر أشكال املاء احلمضي الفائض إلزالة الناتج  •

ويتم ذلك من خالل بناء بالوعة أو حوض جتميع يعترض املاء الفائض القادم . من الكربيتيد
 .عملييت التكليس والغسل، وتتم أكسدة الكربيتيدمن 

  
رفع درجة حرارة محامات الدباغة والتحكم يف رقمها اهليدروجيين لزيادة تثبيت الكروم  •

ويتم ذلك من خالل تصليح املرجل من أجل التسخني التحضريي حلمام . على اجللود
قم اهليدروجيين يف كل الدباغة، ومن خالل تركيب حمبسني مستمرين رقميني للحرارة وللر

 .محام
  
إعادة تدوير الكروم املستخدم املتدفق بإضافة ثلث املتطلبات األولية لتقليل الكروم املفرغ  •

ويتم ذلك من خالل بناء حفرة حجز يضخ إليها سائل محام الدباغة . إىل املاء الفائض
 .فريغهوميكن استخدام احمللول خلمس مرات قبل ت. املستعمل بعد غربلته

  
إعادة تدوير حملول الصباغة األسود املستعمل بإضافة نصف املتطلبات األولية خلفض كمية  •

ويتم ذلك من خالل تركيب الصهاريج واملواسري . الصبغة املفرغة يف املاء الفائض
 .واملرشحات املطلوبة إلعادة التدوير

  
وزيادة جودة املنتجات باإلضافة إىل ومن شأن اختاذ اإلجراءات املذكورة أعاله حتسني اإلنتاجية 

  .حتسني الوضعني البيئي واملايل
تقَلِّلُ إجراءات اإلنتاج األكثر نظافة من كمية الكيماويات السامة اخلارجة، : املزايا االقتصادية
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، وحتميل ) متر مكعب سنويا2000 (٪8.5ويقل مقدار املياه الفائضة املطلوب معاجلتها بنسبة 
وبعزل التدفق الفائض غري . ٪25، ومحامات الصبغة بنسبة ٪55السامة بنسبة أمالح الكروم 

املؤتلف ملعاجلته بصورة منفصلة، ميكن تشغيل حمطة املعاجلة التحضريية بصورة أكثر كفاءة ومنع 
  .انبعاث الروائح الكريهة وغاز كيربيتيد اهليدروجني السام

  
 دوالر سنويا 98000ع اإلنتاج األكثر نظافة عن توفري قُدر أن يسفر تنفيذ مشرو: املزايا املالية

ومن زاوية أكثر حتديدا، فإن إعادة تدوير .  دوالر25000الستثمار إمجايل يبلغ مقداره حوايل 
 دوالر خالل العام األول ومل 42000الكروم املستخدم املفرغ أسفرت عن مزايا مالية مقدارها 

  .ر دوال5000تتطلب سوى استثمار بقيمة 
  
  تعزيز القدرات املؤسسية يف القطاع اخلاص. 2-4
  

ركَّز النقاش السابق مرارا على احلاجة إىل أن يسهم القطاع اخلاص يف رسم وتنفيذ السياسات 
وتعتمد قابليته للعب هذا الدور أساسا على وجود منظمات متثيلية . املتعلقة بالقطاعات الصناعية

نسبة للمشروعات الصغرية واملتوسطة، مما يعد سببا رئيسيا مناسبة وهو أمر مفتقد وخصوصا بال
. العتماد سياسات ال تأخذ يف احلسبان احتياجات تلك املشروعات واملعوقات اليت تعترضها

لذلك، فإن تأسيس مثل تلك املنظمات ودعم القائمة منها ميكن أن يؤثر بصورة كبرية يف خلق 
وإدراكا منها للمزايا اليت ميكن جنيها .  الصغرية واملتوسطةبيئة أعمال مواتية لتطوير املشروعات

من تلك العملية، تقَدم اليونيدو مساعدات فنية لعدد من البلدان من أجل مساندة تلك املؤسسات 
  . بالنسبة لفلسطني8املعنية بالقطاع اخلاص كما يبني اإلطار رقم 

  
  8اإلطار رقم 

  لفلسطينيةالدعم املقدم إىل احتاد الصناعات ا
  

 أن تساعد يف إقامة احتاد الصناعات الفلسطينية يف 1999طُِلب من اليونيدو يف منتصف عام 
الضفة الغربية وقطاع غزة مبا جيمع الرابطات الصناعية الفلسطينية على املستوى القطاعي الفرعي 

  .ضمن مؤسسة جامعة واحدة
  

  : يليوتتمثل املهام املنتظر من االحتاد أن يؤديها فيما
متثيل الصناعة اخلاصة يف الضفة الغربية وقطاع غزة والدفاع عن مصاحلها لدى االس  •

 واللجان ذات العالقة،
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العمل كمنتدى من أجل احلوار والتشاور بني السلطات الفلسطينية والصناعات اخلاصة فيما  •
 يتعلق بصنع السياسات وتنفيذها،

  
   اء مبا يف ذلك حشد الدعم هلذا الغرض،لعب دور مساعد يف دعم اجلمعيات األعض •
وضع الترتيبات الالزمة للتعاون مع املؤسسات احمللية ومع مثيالته من مؤسسات القطاع  •

   .الصناعي اخلاص يف اخلارج
 مث افتتح مكتب فرعي يف غزة يف 1999وقد افتتح املكتب املركزي لالحتاد برام اهللا يف أغسطس 

األملانية ) Friedrich Naumann(يونيدو ومؤسسة فريدريك ناومان وقد قدمت ال. مرحلة الحقة
وقد مت حشد موارد إضافية لتوسيع نطاق . وال تزاالن دعمهما لالحتاد منذ األشهر األوىل لتأسيسه

  .الدعم املقدم لالحتاد وجلمعياته األعضاء
  خدمات تطوير األعمال. 2-5
  

فمنظم املشروع ميثل لب . دعم تنظيم املشروعاتتركِّز اليونيدو بصورة خاصة على تطوير و
. القطاع اخلاص وهو الشخص الذي يأخذ على عاتقه مبادرة املشروع وما تنطوي عليه من خماطر

إال أنه مما يؤسف له أن الكثريين من منظمي املشاريع، وخصوصا منهم النساء والعاملني يف البلدان 
 خيوضون معترك املنافسة على أساس أدىن تكلفة األقل منوا، يعملون حتت أسوأ الظروف حبيث

  .وسعر وجودة
  

ميكن أن يعزى صغر حجم القطاع اخلاص احمللي وضعفه يف الكثري من البلدان النامية وبلدان 
التحول االقتصادي نسبيا إىل غياب منظمي املشاريع وعدم القدرة على التفاعل النشط مع فرص 

وحىت يف البلدان . استمرار ومنو املشروعات الصغرية واملتوسطةإقامة األعمال، وهو ما يعوق بشدة 
اليت يستطيع فيها منظمو املشاريع تشخيص فرص األعمال، فهم غري قادرين يف الكثري من احلاالت 

  .على االستفادة من تلك الفرص نظرا لنقص املهارات واملعرفة الالزمتني لذلك
  

 واملعرفة يف تقدمي اخلدمات املوجهة لتطوير األعمال ويكمن السبيلُ لسد هذا النقص يف املهارات
واإلحالة، ) من خالل االتصال املباشر واملنشورات(وهي خدمات قد تتضمن املعلومات 

واستشارات األعمال العامة فيما يتعلق بقضايا مثل برامج اإلقراض وإعداد خطط األعمال، 
 حبوث السوق، وتيسري ارتباطات والتدريب اإلداري واخلدمات االستشارية املتخصصة مثل

وتقَدم . األعمال واحلصول على التكنولوجيا واستخدامها، وإعادة هيكلة املشروعات وتوسيعها
تلك اخلدمات عادة من قبل مراكز استشارية لألعمال أو وحدات مماثلة يف املؤسسات اليت تقدم 
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  .جمموعة متنوعة من اخلدمات مثل غرف التجارة
  

اقتصاد السوق هو النظام املعمول به، جيب أن تقَدم معظم تلك اخلدمات من قبل عندما يكون 
وال تتدخل احلكومة إال عندما يغلب الشعور بأن مؤسسات السوق ال تعىن باملشاكل اليت . السوق

وكثريا ما يفتقر صغار . يواجهها منظمو املشاريع حاليا أو اليت ميكن أن يواجهوها يف املستقبل
 املشاريع، بسبب صغر حجمهم وعزلتهم وقلة خربم، إىل القدرة على احلصول على ما منظمي

واحلالة أسوأ من ذلك يف بلدان التحول . حيتاجونه من معلومات هامة ومدخالت أخرى
لذلك، يوجد . االقتصادي نظرا لقلة خربا النسبية يف جمال تنظيم املشروعات وملكية األعمال

يع ومديري األعمال املهرة ويف املؤسسات القادرة على تزويد املشروعات نقص يف منظمي املشار
  .باخلدمات عالية اجلودة بصورة مباشرة وسريعة بتكلفة ميكن ملنظمي املشاريع اجلدد حتملها

تتضمن نشاطات اليونيدو يف جمال تقدمي خدمات تطوير األعمال دعم تصميم وتأسيس وتطوير 
وتساعد .  يقوم على إدارا خمتلف مقدمي اخلدمات العامين واخلواصمراكز خدمات األعمال اليت

هذه املراكز على تقييم نوع اخلدمات املطلوب تقدميها ودعم املؤسسات اليت تقدمها وتأسيس 
وذا، تساعد اليونيدو البلدان النامية وبلدان . الوعي بأفضل املمارسات الدولية لتحقيق ذلك

صياغة وتعزيز الربامج املتعلقة خبدمات تطوير األعمال واليت تتناول الكثري التحول االقتصادي على 
 أعاله 4ويقدم اإلطار رقم . من احتياجات القطاع اخلاص بدرجة عالية من فاعلية التكاليف

منوذجا لنشاطات التعاون الفين اليت تقوم ا اليونيدو يف جمال خدمات تطوير األعمال مع اإلشارة 
  .وير املشروعات الصغرية واملتوسطة يف قريغيزستانإىل مشروع تط

  
وتعد حاضنات األعمال شكال متخصصا من أشكال خدمات تطوير األعمال اليت تلجأ إليها 
اليونيدو ملساعدة املشروعات اجلديدة يف إجياد موقع تباشر فيه عملها ويف احلصول على جمموعة 

رية والتدريب اإلداري واستخدام املعدات وخدمات متنوعة من خدمات الدعم مثل املشورة التجا
وميكن حلاضنات األعمال أن ختلق بيئة مساعدة ميكن فيها لألعمال اجلديدة أن . الدعم اإلداري

من بعد ذلك، . تتلقى دعما مكثفا لفترات زمنية حمدودة عادة ما تتراوح بني ثالثة إىل مخسة أعوام
. ج من نطاق احلاضنة لتحل حملها مشروعات ناشئة جديدةينتظَر من األعمال أن تتوسع وختر

وذا، فإن حاضنات األعمال متثل أداة لتعزيز إنشاء املشروعات اجلديدة وتوسيع املشروعات 
  .القائمة بصورة مستمرة

  
  شبكات املشروعات الصغرية واملتوسطة. 2-6
  

فعلى املستوى . شرة حلجمهاتواجه املشروعات الصغرية واملتوسطة عددا من القيود كنتيجة مبا
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الفردي، كثريا ما يتعذر على تلك املشروعات نيل الفرص اليت تتوفر يف األسواق وهو األمر الذي 
ولنفس . يتطلب وجود كميات كبرية من اإلنتاج واملخرجات املتجانسة ومعايري اجلودة املتناسقة

يف شراء املدخالت مثل األسباب، تواجه تلك املشروعات صعوبة يف حتقيق وفورات احلجم 
كما أن صغر احلجم . املعدات واملواد اخلام ويف احلصول على التمويل واخلدمات االستشارية، إخل

يمثِّلُ أيضا عقبة هامة أمام تدويل وظائف مثل التدريب ومجع املعلومات حول األسواق واإلمداد 
كما ميكن أن يعوق صغر احلجم . اتوجتديد التكنولوجيا وهي أمور تعد يف لب ديناميكية الشرك

حتقيق تقسيم داخلي متخصص وفعال للعمل وهو أمر يدعم التحسني التراكمي يف القدرات 
  .اإلنتاجية ويف التجديد

  
وتشري التجربةُ إىل أن جتميع املشروعات الصغرية واملتوسطة املتفرقة ضمن شبكة واحدة ميكن أن 

فمن خالل إقامة تعاون . سني وضعها التنافسييساعد على حل مشاكل تلك املشروعات وحت
أي تعاون بني املشروعات الصغرية واملتوسطة األخرى على نفس املستوى يف سلسلة (أفقي 
، ميكن لتلك املشروعات أن حتقِّق وفورات احلجم بصورة مجاعية مبا يفوق ما ميكن أن )القيمة

مع املشروعات الصغرية واملتوسطة ويتيح التكامل الرأسي . حتققه كل شركة صغرية على حدة
األخرى ومع املشروعات الكبرية أن تتخصص املشروعات يف نشاطها األصلي وأن تشارك يف 

  .نظام للتقسيم اخلارجي للعمل
  

ومن ناحية أخرى، خيلق التعاون بني الشركات جماال للتعلم اجلماعي حيث يتم تبادل األفكار 
. مجاعية لتحسني جودة املنتج والنفاذ إىل أسواق أكثر رحبيةوتطويرها وتقاسم املعرفة يف حماولة 

مؤسسات (كما من شأن الشبكات املقامة بني املشروعات، ومقدمي خدمات تنمية األعمال 
، وصناع السياسات احملليني أن تساعد على صياغة تصور حملي )التدريب ومراكز التكنولوجيا مثال

  .اعي دف حتسني استراتيجيات تنظيم املشروعاتمشترك للتطوير وعلى دعم العمل اجلم
  

توجد العديد من التجمعات التلقائية ملشروعات صغرية ومتوسطة تنتج سلعا متشاة أو مكملة 
إال أن أصحاب تلك املشاريع كثريا ما . لبعضها البعض سواء يف العامل املتقدم أو العامل النامي

 على هوامشهم الرحبية الضيقة وخصوصا يف ينغلقون على أنفسهم بسبب تصارعهم للحفاظ
وحيول ذلك دون أن يتطلع هؤالء املستثمرون إىل ما وراء حدود شركام القتناص . البلدان النامية

. الفرص اليت قد تتيحها األسواق اجلديدة وإدخال التحسينات على منتجام وعمليام اإلنتاجية
عمال الناجحة ال تتجلى دائما، وتظل شبكات لتجمعات األ" الفاضلة"وعليه، فإن اجلوانب 

ولعل ما هو . األعمال الفعالة أمرا غري مألوف نسبيا على الرغم من وجود بعض االستثناءات
  .أكثر ندرة الظهور التلقائي للمؤسسات اهلادفة إىل النهوض بالتعليم اجلماعي وباالبتكار
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انب الفاضلة ومتنع حتول التجمع اجلغرايف ومن بني العوامل الرئيسية اليت تعرقل تطور تلك اجلو

  :العشوائي للمشروعات الصغرية واملتوسطة إىل نظام متناسق وفعال ومؤثر ما يلي
  
ارتفاع تكلفة املعامالت اليت يتوجب على املشروعات الصغرية واملتوسطة حتملها للتعرف  •

قة املتبادلة وتكوين على الشركاء املالئمني يف الشبكة وإرساء العالقات املبنية على الث
 الشراكات طويلة األجل،

سوء عمل األسواق بالنسبة للمدخالت األساسية الالزمة لتطوير جتمعات األعمال مثل  •
 املعلومات واالبتكار،

وخصوصا يف ااالت اليت تفتقر إىل اإلطار ) free riding(ارتفاع خطورة االنتهازية  •
 .شتركةالقانوين املتكامل ملساندة املشاريع امل

  
وتشري جتارب عدد من البلدان املتقدمة والنامية على السواء إىل أن تدخل عامل خارجي مساعد 
لتيسري إقامة التجمعات والشبكات الناجحة ميكن أن يلعب دورا هاما يف ختفيف تأثريات العوامل 

رية من وتأسيسا على تلك التجارب، وضعت اليونيدو منهجية على درجة كب. املذكورة أعاله
الفاعلية للتدخل الناجح من أجل ترسيخ العالقات التعاونية بني جتمعات املشروعات الصغرية 

وذا يصبح من املمكن النهوض بشبكات تلك املشروعات من خالل الربط بصورة . واملتوسطة
منظمة بينها من جهة وبينها وبني خمتلف املؤسسات من جهة أخرى مبا ميكِّنها من احلصول على 

. مزايا تنافسية مجاعية جديدة تفوق تلك اليت ميكن أن حتصل عليها الشركات الصغرية مبفردها
ومن زاوية أكثر حتديدا، تمكِّن تلك املنهجية املشروعات الصغرية واملتوسطة من التعاون حول 

، املشاريع التطويرية املشتركة وتكملة بعضها البعض والتخصص للتغلب على املشاكل املشتركة
ومن حتقيق الكفاءة اجلماعية والنفاذ إىل األسواق اليت ال تطاهلا الشركات منفردة، ومن االستفادة 
من االقتصادات اخلارجية مثل ظهور املوردين املتخصصني للمواد األولية وللمكونات وجتمع 

 العامة منها كما أن هذا النظام يعزز منو املؤسسات احمللية،. املهارات املتخصصة يف كل قطاع
واخلاصة، املعنية بتعزيز التعليم اجلماعي والتطوير احمللي من خالل تقدمي اخلدمات الفنية واإلدارية 

  .واملالية
  

وتعتمد طبيعة وهيكل تلك . وتساعد اليونيدو يف تصميم وتنفيذ وتقييم مشروعات إقامة الشبكات
املرحلة األولية دف دائما إىل تقييم وبالتايل، فإن . املشروعات على احتياجات كل بلد وإقليم

نقاط الضعف والقوة على املستوى احمللي وصياغة تصور واضح للتطوير احمللي مبشاركة كافة 
  .الالعبني املعنيني مث رسم خطة عمل لوضع هذا التصور موضع التنفيذ
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ساعد أو ويركز توجه اليونيدو حول جتمعات األعمال على تطوير املؤسسات احمللية كعامل م

كوسيط يف عملية إقامة الشبكات يدعم بلورة تصور مشترك لنظام األعمال برمته، مبا فيه 
الشركات واملوردين واملشترين ومؤسسات الدعم، ويساعد على جتسيد ذلك التصور من خالل 

وليس على مشروعات (إن هذا التركيز على نظام األعمال ككل . مشاريع تطويرية مشتركة
لى التحديات اجلماعية اليت تواجهه والفرص اجلماعية املتاحـة له هو الفرق األساسي وع) منفردة

بني توجه اليونيدو لتطوير جتمعات األعمال ومعظم الربامج التقليدية املوجودة لتطوير املشروعات 
  .الصغرية واملتوسطة

  
وجه التجمع هذا ليس ويف الوقت الذي نركِّز فيه على هذا الفرق، علينا أيضا أن نشري إىل أن ت

بل على العكس، فهو عادة ما يعزز استخدامات . منافسا لباقي خدمات تطوير األعمال
فاملشاريع اجلماعية الناشئة ضمن التجمع حتتاج إىل مدخالت فنية . املشروعات لتلك اخلدمات

إذ أنه (ومالية من أجل تنفيذها وهو أمر ال ميكن تأمينه بصورة مباشرة من قبل مشروع التجمع 
وتتم إحالته إىل اجلهات األخرى املتاحة لتقدمي اخلدمات ) ليس جزءا من وظائفه األساسية

وذا ميكن توثيق العالقات بني املشروعات ومقدمي اخلدمات احملليني من جهة، . املالية/الفنية
  .وزيادة معدل استخدام اخلدمات من جهة أخرى

  
ثري من البلدان النامية يف العامل مبا فيها اهلند وعدد من وقد مت بنجاح تطبيق هذا التوجه يف الك

وقد مت اقتراح مشروع مماثل بالنسبة إلندونيسيا بعد االنتهاء مؤخرا . بلدان إفريقيا وأمريكا الالتينية
كما مت إدراج مثل تلك املشاريع يف .  نتائجها9من إعداد دراسة حتضريية يلخص اإلطار رقم 

 اللذين مت اعتمادمها مؤخرا للتعاون الفين بني اليونيدو واجلمهورية اإلسالمية الربناجمني املتكاملني
اإليرانية وباكستان ومها برناجمان مت وضعهما من خالل التشاور الوثيق مع اجلهات املعنية يف 

  .القطاعني العام واخلاص يف البلدين
  

ال إقامة الشبكات، واليت ميكن ومن بني اخلدمات املستقلة األخرى اليت يقدمها اليونيدو يف جم
استخدامها سواء جنبا إىل جنب مع توجه التجمعات والشبكات املذكور أعاله أو بصورة 
مستقلة، املساعدة يف جمال إقامة شبكات للمعلومات الصناعية تقدم الدعم للمشروعات الصغرية 

دمة على إدراك أنه بينما ويرتكز تقدمي هذه اخل. واملتوسطة على صعيد املعلومات والقيمة املضافة
يعترب احلصول على املعلومات شرطا أساسيا للنهوض بأداء املشروعات الصغرية واملتوسطة 
وبإنتاجيتها وبقدرا التنافسية، فإن اهليكل احلايل لدعم تلك املشروعات باملعلومات هو يف العادة 
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  .ضعيف نسبيا يف البلدان النامية
  

  9اإلطار رقم 
   جتمعات وشبكات املشروعات الصغرية واملتوسطة يف إندونيسيابرنامج تطوير

  
لقد كان إرساء وتطوير قطاع قوي ونشط للمشروعات الصغرية واملتوسطة هدفا رئيسيا من 

ومنذ اخلمسينات، . أهداف احلكومات اإلندونيسية املتعاقبة على مدار حقبة ما بعد االستقالل
وير املشروعات الصغرية واملتوسطة احمللية تضمنت، من شرعت احلكومة يف وضع برامج خمتلفة لتط

بني أمور أخرى، إنشاء مراكز صناعية لدعم التجمعات اإلقليمية للمشاريع اليت تنتج منتجات 
وقد حظي هذا التوجه مبزيد من االهتمام اعتبارا من أوائل التسعينات عندما ازدادت . متشاة

صناعات الصغرية من خالل تقدمي جمموعة متنوعة من اجلهود الرامية إىل النهوض بتجمعات ال
خدمات الدعم من بينها حزمات متكاملة من اخلدمات املالية والتكنولوجية وإقامة املنشآت 
املشتركة مثل وحدات اخلدمات الفنية لتقدمي املساعدة الفنية واستخدام املكائن على أساس 

 10267ات الصناعية املقامة يف إندونيسيا ، بلغ عدد التجمع1996وحبلول اية عام . تعاوين
  .جتمعا على األقل

 
، بدأت اليونيدو برنامج مساعدة حتضريية بالتعاون مع وزارة الصناعة 1997ويف أواخر عام 

والتجارة جبمهورية إندونيسيا لتحديد مدى إمكانية تطبيق استراتيجية تطويرية على أساس 
 تقييم أداء برامج الدعم القائمة للمشروعات الصغرية وقد كان اهلدف من الربنامج. التجمعات

واملتوسطة ووضع األساس لصياغة برنامج تطويري جتمعي وطين على نطاق أوسع ومبا يتماشى مع 
وانطالقا من البحوث املكتبية والدراسات التشخيصية اليت أجريت . األوضاع السائدة يف إندونيسيا

، تبني أن اجلزء األكرب من املشروعات الصغرية 1998على أربعة جتمعات متثيلية يف عام 
واملتوسطة ومن جتمعاا ال يزال ضعيفا على الرغم من إجراءات الدعم املتخذة على مر العقود 

ويعزى ذلك إىل جمموعة من العوامل املرتبطة بالضعف الذايت للمشروعات الصغرية . السابقة
الروابط ضمن كل جتمع، ونقص الروابط مع العوامل واملتوسطة املكونة لتلك اموعات، وضعف 

  .اخلارجية مثل املشروعات التجارية ومؤسسات الدعم
 

وسيكون لتلك النتائج انعكاسات هامة على الصيغة اليت سيأخذها برنامج اليونيدو ملتابعة التعاون 
 والتحديات فعلى الرغم من أا تشري إىل وجود بعض املشكالت. الفين اجلاري تصميمه حاليا

املشتركة أو املتشاة يف وجه خمتلف جتمعات املشروعات الصغرية واملتوسطة يف البالد مبا يتيح 
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للربنامج جماال واسعا للتحرك، إال أن احلقيقة األساسية حول تلك التجمعات يف إندونيسيا هي أا 
ة من الناحيتني التنظيمية تتباين إىل درجة كبرية من حيث هياكلها ومستويات منوها وقوا النسبي

ويوحي ذلك بشدة بأن أي برنامج وطين ناجح لتطوير جتمعات املشروعات الصغرية . واملؤسسية
واملتوسطة جيب أن يرتكز على توجه متنوع وال مركزي يأخذ يف االعتبار املواصفات اخلاصة لكل 

تها إندونيسيا حىت اآلن جتمع وهو ما سيمثل ختليا إىل درجة كبرية عن معظم الربامج اليت تبن
لتطوير تلك التجمعات والنهوض ا وهي برامج كانت مبنية على أساس اختاذ خطوات متطابقة 
بني نفس النوع من الوكالء وتطبيقها على كافة التجمعات بغض النظر عن القيود اليت تعوق كل 

  .جتمع وعن الفرص املتاحة له
 

ن املطلوب يف املقام األول ليس املزيد من املعدات ورؤوس يرتكز برنامج اليونيدو إذن على فكرة أ
األموال، وإمنا برجميات أفضل، أي املشورة واملساعدة يف إرساء الروابط وتعزيز التنظيم بني 
املشروعات، والتوسط بني املشروعات الصغرية واملتوسطة ومصادر األعمال والتسويق واخلربة، 

واضع نسبيا لتشجيع مبادرات األعمال من قبل املشروعات وحشد املوارد املالية على نطاق مت
وعلى املستوى الفردي للتجمعات، فإن املطلوب ليس النسخ أو التطبيق الروتيين ألمناط . أنفسها

وطنية حمددة مسبقا لنشاط دعم معني مثل احلدود االئتمانية أو البنية األساسية، وإمنا تشخيص 
بالتشاور مع املشروعات الصغرية واملتوسطة املكونـة احتياجات كل جتمع ووضع خطط عمل، 

وميكن استغالل البنية األساسية املؤسسية . له ومع شركائها، تتماشى مع تلك االحتياجات
العريضة للمشروعات الصغرية واملتوسطة يف معظم التجمعات املوجودة بالبالد الستكمال ودعم 

 .تلك الربجميات احملسنة
  

انيات الرئيسية املتاحة لتعزيز هذا اهليكل تسخري واستخدام أدوات الربط الشبكي ومن بني اإلمك
الفعالة اليت توفرها تكنولوجيات اإلعالم اجلديدة، مثل اإلنترنت، إلنشاء شبكة معلومات خاصة 

ويتمثل األسلوب الذي اتبعته اليونيدو يف هذا السياق يف دعم . باملشروعات الصغرية واملتوسطة
، جمهز بتلك التكنولوجيات يقوم بتزويد املشروعات "مركز موحد"قطة اتصال، أو تأسيس ن

ويتمثل دور . الصغرية واملتوسطة احمللية باملعلومات الضرورية وباخلدمات ذات القيمة املضافة
املركز املوحد يف الربط بني املؤسسات الوطنية الداعمة للمشروعات الصغرية واملتوسطة، مبا فيها 

النهوض بالصادرات، ومعاهد املعايري والبحوث الصناعية، والوكاالت التجارية وكاالت 
والتنموية، وغرف التجارة والصناعة، وصناديق تأمني الصادرات، ومصارف تنمية الصادرات، 
وباقي املؤسسات األخرى ذات العالقة، إىل جانب دوره يف تيسري الوصول إىل املصادر الدولية 

ضيع ذات العالقة مثل األسواق التصديرية ومصادر املواد اخلام للمعلومات حول املوا
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  .والتكنولوجيا
  

وإدراكا بأن جناح مثل ذلك املركز املوحد وضمان استمراريته يقتضيان أن يأخذ طابع املؤسسة 
التجارية، فهو غالبا ما يكون ضمن القطاع اخلاص، سواء يف شكل فرع ملؤسسة قائمة أو 

وكمرحلة أوىل، يتعني تقييم االحتياجات الفعلية من . ريك مناسبكمشروع مستقل يديره ش
ورمبا أيضا تقييم (املعلومات اليت قد تطلبها املشروعات الصغرية واملتوسطة من املركز املوحد 

وتكون تلك االحتياجات مبثابة الطلب ). االحتياجات األخرى ذات العالقة باخلدمات املساندة
تشكِّل، بصفتها تلك، املدخل واملربر لنوع اخلدمات اليت سيتم على خدمات املركز املوحد و

مبا يف ذلك بعض أشكال اخلدمات املعلوماتية وخدمات استضافة املواقع اخلاصة على (تقدميها 
واستنادا إىل ذلك التقييم، يتم إعداد خطة املشروع ويقع ). شبكة اإلنترنت وغريها من اخلدمات

  .جاري للخدمة واستمراريتهاتنفيذها مبا يضمن النجاح الت
  10اإلطار رقم 

  شبكة املعلومات الصناعية يف املنطقة العربية
  

اجلزائر، والبحرين، (متت صياغة هذا املشروع كمشروع إقليمي جيمع بني مخسة عشر بلدا 
ومصر، واألردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، واملغرب، وعمان، وقطر، والسعودية، وسوريا، 

دف متهيد الطريق لتأسيس شبكات معلومات وطنية فعالة يف تلك ) ارات، واليمنوتونس، واإلم
وكان الدافع وراء ذلك الربنامج هو متكني . البلدان وكذلك تأسيس شبكة أعمال إقليمية عربية

املشروعات الصغرية واملتوسطة املوجودة يف تلك البلدان من قنوات اتصال مناسبة مع مصادر 
ة والدولية واخلدمات ذات القيمة املضافة، مبا يف ذلك شبكات املعلومات املعلومات الوطني

    .املتخصصة التابعة لليونيدو
    :وقد ارتكز الربنامج على االفتراضات الثالثة التالية

إن املشروعات الصغرية واملتوسطة املوجودة يف البلدان النامية تفتقر منطيا إىل املوارد أو  •
ن البحث عن مصادر املعلومات املناسبة واملوثوقة، وبالتايل فإا تكون املعرفة اليت متكِّنها م

حباجة إىل وجود شبكة معلومات وطنية تعمل بشكل جيد لكي تساعدها على النمو 
  .والتطور

تطل منها على فرص األعمال املتاحة يف " نافذة"إن دوائر األعمال العاملية حباجة أيضا إىل  •
  . ميكن أن توفرها تلك الشبكةالبلدان النامية، وهي خدمة

توفِّر تكنولوجيا املعلومات اجلديدة، مبا فيها اإلنترنت والنظم اإللكترونية األخرى، وسائلَ  •
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فعالة جدا للوصول إىل مصادر املعلومات الوطنية والدولية حول الفرص ذات العالقة 
   .بالتكنولوجيا وباألعمال

وينتظر، يف املرحلة األوىل، أن . طراف املشاركة احملتملةوقد لقي هذا الربنامج استحسان كافة األ
يتم تأسيس الشبكات الوطنية يف عدد من تلك البلدان، مبا فيها اجلزائر، ومصر، واملغرب، 

  .والسعودية، وتونس، كجزء من الربامج املتكاملة اليت تنفذها اليونيدو يف تلك البلدان
  

 بتأسيس شبكة من ذلك النوع يف سري 1994 سنة وقد مت تنفيذ هذا التوجه ألول مرة يف
وقد . النكا، أُطلق عليها فيما بعد اسم شبكة املعلومات حول التكنوجليا واألسواق الصناعية

، 1996استهلت تلك الشبكة، بصفتها شركة حمدودة املسؤولية، نشاطها التجاري يف مارس 
ومت الحقا تأسيس شبكات . نفس السنةواكتملت املقومات العملية لذلك املشروع يف أكتوبر من 

 تنفيذ مشروع مساندة متهيدي لتقييم إمكانية 1997مماثلة يف بلدان خمتلفة، واقترح يف أواخر سنة 
ويقِّدم اإلطار رقم . نظام إقليمي متكون من الشبكات الوطنية املوجودة يف املنطقة العربيةتأسيس 

  . تفاصيل ذلك االقتراح10
  
  ات الصغرية واملتوسطة يف سالسل القيمة املضافة العامليةدمج املشروع. 2-7
  

إن تزايد عوملة أمناط التجارة العاملية وما يسايره من حترير للنظم التجارية الوطنية حيتم على 
املشروعات الصغرية واملتوسطة املوجودة يف البلدان النامية ويف بلدان التحول االقتصادي اكتساب 

ما أنه يوفر للمشروعات اليت يكون مبقدورها اكتساب تلك القدرة التنافسية ك.قدرة تنافسية عاملية
ومن . الفرصة لزيادة رحبيتها بنسبة كبرية من خالل متكينها من االندماج يف سالسل القيم العاملية

بني أكثر األساليب ترجيحا لتحقيق ذلك اهلدف تشجيع وترقية عالقات الشراكة اليت تربط 
ة واملتوسطة إما باملشروعات الكبرية احمللية اليت لديها منفذ إىل األسواق العاملية املشروعات الصغري

  .أو بالشركات األجنبية مباشرة
  

وقد أعدت اليونيدو جمموعة من مثل تلك الترتيبات التوسطية إلجياد شركاء مناسبني للمشروعات 
ن الترتيبات التعاونية غالبا ما ويتمثل املفهوم األساسي لتلك الوساطة يف أ. الصغرية واملتوسطة

تكون مفيدة للطرفني املشاركني، إال أن نقص املعلومات حيول دون أن يهتديا إىل بعضهما البعض 
ومن ذلك يتلخص األسلوب . ومن مث يربما اتفاقات مفيدة لكالمها بسبب نقص املعلومات

طرف الثالث جمرد تأمني املذكور يف أن املؤسسات تقدم خدماا يف حني ال تتعدى مسامهة ال
  .االتصال بينها
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ويتضمن مثل ذلك األسلوب ترقية نشاطات التعاقد من الباطن فيما بني املشروعات الصغرية 

وهو يتركز على مبدأ اإلقرار بأن املشروعات . واملتوسطة والشركات احمللية واألجنبية الكبرية
، بسبب صغر حجمها وعزلتها، غري قادرة على الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية غالبا ما تكون

اغتنام فرص إبرام عقود من الباطن مع الشركات الكبرية والتعرف على شركاء حمتملني حتصل 
فاحللقة املفقودة هي آلية وساطة فعالة لتأمني . منهم على املزايا التمويلية والتكنولوجية والتسويقية

تمثل احلل الذي استنبطته اليونيدو هلذه املشكلة يف وي. ذلك االتصال مبا خيدم مصلحة الطرفني
والشراكة توفِّر معلومات حول القدرات والطاقات ) املناولة(تأسيس بورصة للتعاقد من الباطن 

التصنيعية املتوفرة لدى املشروعات الصغرية واملتوسطة، وحول الشركاء احملتملني، وتسوق بصورة 
الفعل تأسيس مثل تلك البورصات يف عدد كبري من البلدان وهي وقد مت ب. نشطة فرص الشراكة

  . بالنسبة للمغرب11متارس نشاطها بنجاح كما يبني اإلطار رقم 
  11اإلطار رقم 

  ية املغربيف اململكة الوطنية للمناولة والشراكة البورصة
  

وهي تقَدم إىل . 1987مت تأسيس البورصة الوطنية للمناولة والشراكة يف مدينة الدار البيضاء سنة 
 عضو خدمات الربط بني العرض والطلب يف جمال 600أعضائها املسجلني البالغ عددهم 

وباإلضافة إىل خدمة الوساطة فيما بني . الشراكة واملناولة، واملساندة يف عمليات إبرام العقود
رض دولية  معا1994األطراف املعنية وتنظيم معارض جتهيز وطنية، نظمت البورصة منذ سنة 

وقد حققت تلك املعارض، على الصعيد . للمناولة والتجهيز والشراكة على أساس مرة كل سنتني
الوطين، جناحا كبريا يف دعم وترقية سياسات التزود اخلارجي على مستوى جمموعات األعمال 

ل كما كانت، على املستوى العاملي، نشطة بشك. والشركات العامة واخلاصة الكبرية يف املغرب
خاص يف النهوض بالشراكات مع كل من فرنسا وإسبانيا والربتغال، باالرتباط جزئيا مع مشاريع 

  .أخرى تنفذها اليونيدو
  

وقد تبنت اليونيدو أسلوبا آخر يعتمد على النهوض باالستثمار األجنيب املباشر، الذي ميكن أن 
البلدان النامية وبلدان التحول يكون له إسهام قَيم يف تنمية مشروعات القطاع اخلاص يف 

إال . االقتصادي من خالل توفري وسائل مباشرة لتحويل رؤوس األموال والتكنولوجيات واملهارات
أنه، وكما تمت اإلشارة إليه يف الفصل األول من هذه الورقة، تواجه العديد من البلدان النامية 

املشاكل  ألسباب الكامنة وراء تلكوا. صعوبات كبرية يف استقطاب تدفق تلك االستثمارات
متنوعة، ومن بينها عدم كفاية املؤسسات املساندة اليت تساعد على حتديد فرص األعمال، 
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والعقبات املالية، وندرة اإلطار املؤهل واملناسب من املسيرين واملهنيني واملقاولني احملليني إلعداد 
  .املعايري املقبولة عاملياخمططات جتارية ورسم مشاريع استثمارية مرحبة حسب 

  
ومن بني اآلليات واألدوات اليت أعدا اليونيدو للمساعدة على اجتياز تلك العقبات، خدمات 
تكوين القدرة على تأسيس وتطوير وكاالت النهوض باالستثمار وتدريب كوادرها يف ميادين مثل 

لوجيا والشراكة الصناعية، مهارات التفاوض الضرورية إلبرام عقود ناجحة يف جمال نقل التكنو
كما طورت اليونيدو يف هذا السياق أيضا منوذجا .مثل املشاريع املشتركة والتحالفات االستراتيجية

حموسبا لتحليل اجلدوى وإعداد التقارير ذات العالقة، إىل جانب أدوات مناسبة أخرى، يتم 
  .تدريب كوادر وكاالت النهوض باالستثمار على استعماهلا

  
نب آخر، توفِّر اليونيدو دعما مباشرا لعمليات إبرام الشراكات الصناعية من خالل ما ومن جا

تقدمه من مساعدة على التعرف على الشركاء احملتملني، وتقييم وتشجيع مشاريع حمددة وتقليل ما 
ويتضمن ذلك العمل تقييم فرص الشراكات يف أكثر القطاعات . قد يكون مرتبطا ا من خماطر

ة جاذبية، وكذلك تقييم ما لدى الشركات من قدرات تكنولوجية وابتكارية متكِّنها من الصناعي
وتشمل املساعدة اليت تقدمها اليونيدو يف هذا اال . ترتيب وتأسيس شراكات صناعية عاملية

صياغة وإعداد استراتيجيات وأساليب ترويج على أساس جوانب القوة واملزايا اليت يتمتع ا البلد 
ضيف، كيما يتم تصور مشاريع جمدية متكاملة واقتراحها على جمموعة خمتارة من املستثمرين امل

ويكون دور اليونيدو كوسيط نزيه مفيدا بصفة خاصة يف صياغة مقترحات مالية وطلب . احملتملني
  .القروض من اجلهات التمويلية الوطنية والدولية ومزودي رأس املال

  
التروجيية لالستثمار، تستفيد اليونيدو من شبكتها العاملية اخلاصة ولدى قيامها ذه النشاطات 

املكونة من مكاتب ترويج التكنولوجيات واالستثمار املوجودة يف كل من البحرين، وبلجيكا 
والصني، ومصر، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، واليابان، وبولندا، ومجهورية كوريا، واالحتاد 

ظمة أيضا بشكل وثيق مع جمموعة كبرية من املؤسسات اخلارجية كما تتعاون املن. الروسي
للترويج لفرص الشراكة، ومن بني تلك املؤسسات الغرف الوطنية والدولية للصناعة والتجارة، 
واالحتادات املهنية، واملراكز الوطنية للتكنولوجيا، ووكاالت التنمية اإلقليمية، ومراكز اتصال 

  .أخرى ذات عالقة
  
  12قم اإلطار ر

  Intechmart Pakistan 2000برنامج النهوض باالستثمار والتكنولوجيا، : باكستان
  



56  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية  

مت تنفيذ هذا الربنامج بالتعاون بني برنامج األمم املتحدة للتنمية، وجملس االستثمار، ومكتب 
وقد استهدف . النهوض بالصادرات يف باكستان، واحتاد غرف الصناعة والتجارة يف باكستان

 تكوين قدرات املؤسسات الباكستانية الشريكة يف جماالت النهوض باالستثمار الربنامج
  :والتكنولوجيا وإدارة املشروعات الصغرية واملتوسطة من خالل

  
إعارة موظفني من تلك املؤسسات إىل مكتيب املشروع يف كل من إسالم آباد والهور  •

رة محلة تروجيية ألهم ليقوموا بتدريب عملي يف جمال فحص املشاريع، وتصميم وإدا
، وإعداد القائمة النهائية لتسعة Intechmart Pakistan 2000ملتقيات الشراكة، وهو 

 .وتسعني مشروعا سيتم تقدميها خالل ذلك امللتقى
 
 150، حضرها أكثر من 1999عقد سلسة من الندوات والورشات التدريبية خالل سنة  •

لصناعي، ودراسات اجلدوى، والتسويق، مشاركا، تناولت إعداد مشاريع االستثمار ا
  .ومفاوضات اقتناء التكنولوجيا

 2000 فرباير 17 إىل 15 يف مدينة الهور من Intechmart Pakistan 2000تنظيم ملتقى  •
لتوفري الفرصة إىل املستثمرين األجانب احملتملني إلجراء حمادثات ومفاوضات أعمال مباشرة 

 .مع أصحاب املشاريع الباكستانيني
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" امللفات التعريفية للمشاريع" بعمل ميداين يف جمال إعداد 1997بدأ املشروع يف منتصف سنة 
وقد طُِلب من . باستخدام منهجية اليونيدو الرمسية لتحديد وصياغة وتقييم املشاريع الصناعية

ن تقوم، املؤسسات الباكستانية املهتمة بشكل أو بآخر من أشكال التعاون مع الشركات األجنبية أ
مبساعدة خرباء دولييني وحمليني، بإعداد ملفات تعريفية ملشاريع االستثمار الصناعي والتكنولوجيا 

اقتراح االستثمار ) ب(صاحب املشروع ونشاطه احلايل، و /الشركة) أ(تقدم فيها معلومات حول 
يف مقر وبعد فحص تلك املشاريع املقترحة . املشترك أو أي نوع آخر من التعاون التجاري

اليونيدو، يتم الترويج ملا يقدر أنه قابل للنجاح من بينها عن طريق خمتلف القنوات مبا فيها املهمات 
التروجيية اليت يقوم ا الشركاء إىل كل من أوروبا واليابان، وتعيني مندوبني يف عدد من مكاتب 

  .اليونيدو لترويج االستثمار والتكنولوجيا، واإلنترنت
  

 فردا، مبن فيهم 253 مؤسسة و168 مشاركة Intechmart Pakistan 2000ب ملتقى وقد استقط
 اجتماع ثنائي بني رجال األعمال 300ومت خالله عقد حوايل .  مستثمرا أجنبيا حمتمال44

الباكستانيني واألجانب متخضت عن التوقيع على عشرة خطابات نية، وال تزال املباحثات فيما 
أستراليا، بلجيكا، فرنسا، : وقد شاركت يف امللتقى البلدان التالية.  جاريةبني الشركاء احملتملني

أملانيا، إيطاليا، مجهورية الصني الشعبية، مجهورية كوريا، قطر، اململكة العربية السعودية، إسبانيا، 
  .اململكة املتحدة، والواليات املتحدة األمريكية

  
عاون مع احلكومة اإليطالية يف تنفيذ برنامج جديد شرعت اليونيدو خالل السنوات األخرية يف الت

ويقوم هذا . يدمج بني تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة والنهوض بالنشاطات االستثمارية
الربنامج على مبادرة احلكومة اإليطالية إىل منح قروض ميسرة لفائدة جمموعة خمتارة من البلدان 

الصغرية واملتوسطة املوجودة فيها وتيسري تأسيس مشاريع النامية دف ترقية وتطوير املشروعات 
ويقدم . مشتركة وأشكال أخرى من التعاون الصناعي بني تلك املشروعات وشركاء أجانب

 شرحا لعمل ذلك الربنامج مع إشارة إىل مصر اليت بلغ فيها الربنامج أقصى 13اإلطار رقم 
ل من تونس واألردن، وال يزال االتفاق مع املغرب كما مت إبرام اتفاقات مماثلة مع ك.مراحل تقدمه
أما خارج املنطقة العربية، فمن املتوقع أن يتم إبرام اتفاقات مماثلة مع كل من إيران . قيد التباحث

  .وباكستان يف القريب املنظور
  13اإلطار رقم 

 اهليئة العامة الوحدة املشتركة بني اليونيدو واحلكومة اإليطالية للنهوض باالستثمار لدى: مصر
  لالستثمار واملناطق احلرة
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 من قبل احلكومة 1998مت تكليف اليونيدو بتنفيذ برنامج مساندة متكامل مت اإلعالن عنه يف سنة 
اإليطالية واهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة يف مصر دف تطوير وتنمية املشروعات الصناعية 

وجيري تنفيذ هذا الربنامج من خالل الوحدة . اء إيطالينيالصغرية واملتوسطة بالتعاون مع شرك
املشتركة بني اليونيدو واحلكومة اإليطالية للنهوض باالستثمار واليت مت تأسيسها ضمن اهليئة العامة 
لالستثمار واملناطق احلرة لتوفري املساعدة الفنية واملالية إىل املشروعات الصغرية واملتوسطة املصرية 

  .قدرا التنافسية وييسر ارتباطاا بالشركاء األجانبمبا يزيد من 
 

وتوفر الوحدة املذكورة املساعدة الفنية إىل قطاع املشروعات الصغرية واملتوسطة يف مصر على 
فعلى املستوى الفردي للمشروعات، . املستوى الفردي للمشروعات وعلى املستوى املؤسسي

  :ية املشروعات، مثلتقدم الوحدة جمموعة متنوعة من خدمات تنم
 

  املساعدة يف إعداد خمططات املشاريع الصناعية وتقييمها، •
  الترويج يف إيطاليا للمشاريع االستثمارية وفرص األعمال األخرى حبثا عن شركاء حمتملني، •
املساعدة يف صياغة وإبرام اتفاقيات املشاريع املشتركة واألمناط األخرى من التعاون الصناعي  •

  إليطاليني،مع الشركاء ا
  القيام بالتحاليل التشخيصية للمشاكل الفنية والتسيريية والتسويقية واملالية، •
  .إجياد مصادر التمويل اليت يوفرها النظام املصريف املصري وغريه من األنظمة األخرى •

 
امة أما على املستوى املؤسسي، فتدعم الوحدة النشاطات التروجيية الداخلية اليت تقوم ا اهليئة الع

لالستثمار واملناطق احلرة، والنشاطات اليت تقوم ا املؤسسات احمللية لتنمية املشروعات الصغرية 
كما تساهم الوحدة إىل جانب هذا وذاك يف حتسني بيئة األعمال احمللية من خالل . واملتوسطة

  .مبادرات الشراكة اليت جتمع بني املؤسسات واملصارف واجلمعيات الصناعية احمللية
 

وتنبع املساعدة املالية اليت توفرها الوحدة من خط االعتماد املشترك الذي تؤمنه احلكومة اإليطالية 
ولدى ختصيص تلك األموال، يتم منح . والذي يتم صرفه من خالل النظام املصريف املصري

تكار األولوية إىل النشاطات ذات العالقة باملشاريع ذات رأس املال املشترك، وبالتطوير واالب
  .التكنولوجي، وخبلق فرص العمل، وباإلنتاج الذي يراعي مقتضيات نظافة البيئة

 
وتتمثل األهداف الرئيسية للوحدة املشتركة بني اليونيدو واحلكومة اإليطالية للنهوض باالستثمار 

  :فيما يلي
  شركاء صناعيني وفرص للتعاون يف اال الصناعي، البحث عن •
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  ريع املصريني يف املعارض املتخصصة وحمافل االستثمار،دعم مشاركة أصحاب املشا •
  توفري اخلدمات االستشارية على مستوى املؤسسات، •
  متويل دراسات اجلدوى، •
  تنظيم اجتماعات األعمال ولقاءات الشراكة يف كل من مصر وإيطاليا، •
ت تنظيم ورشات عمل لنشر الوعي والتعلم املشترك دف تيسري تبادل اخلربات واملعلوما •

  فيما بني املؤسسات املصرية واإليطالية،
إعداد املسوحات حول قطاعات صناعية خمتارة يف مصر إلبراز إمكانيات التعاون الصناعي  •

 .مع الشركاء األجانب
  
  إسهام املشروعات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق األهداف االجتماعية. 2-8
  

العمل وتوليد الدخل، وعلى اعتبار إمكانية نظرا ملا هلا من إمكانيات كبرية يف جمال خلق فرص 
تأسيسها بقدر بسيط من رأس املال واملوارد البشرية، تعد املشروعات الصغرية واملتوسطة مناسبة 

ويف هذا اإلطار، فإن املشروعات الصغرى والصغرية . جدا لتحقيق العدالة واألهداف االجتماعية
 حيث يقطن عادة أكثر من نصف سكان البلدان النامية، واملتوسطة املوجودة يف املناطق الريفية،

فهي تساعد على توفري رزق مستدمي وتساهم يف منو دخل . تلعب دورا مهما بدرجة خاصة
العائالت الريفية من خالل توفري مصادر بديلة وإضافية للدخل بالنسبة لصغار املزارعني، وتقليص 

ى أحد مسامهة تلك املشروعات يف خلق روابط أمامية كما ال خيفى عل. البطالة الكاملة واملقنعة
وخلفية فيما بني القطاعني الزراعي والصناعي، وبالتايل يف خلق األساس الذي يقوم عليه أي 

وفضال عن ذلك، فإن املشروعات الصناعية الصغرى بإمكاا أن تكون منشأً . اقتصاد مرن
  .لقصري أو بعد عدة أجيالملشروعات رمسية صغرية ومتوسطة، سواء على املدى ا

  
ويف ظل هذه اخللفية، تعري اليونيدو اهتماما خاصا لدعم ومساندة مثل تلك املشروعات الريفية، 
إال أا تقر يف نفس الوقت بأنه، عند التحليل النهائي، لن تكون تلك املشروعات جمدية ومرحبة 

وعليه، فإن نشاطات .  حميطها اخلاصعلى املدى الطويل إال إذا كانت قادرة على املنافسة حبرية يف
وهي . اليونيدو يف هذا اال تركز على تكوين قدرات املؤسسات العامة واخلاصة املوجودة فعال

تسعى بصفة خاصة إىل تقوية قدرات منظمات القطاع اخلاص مبا ميكِّنها من االعتماد على نفسها 
ومن بني . التنمية االقتصادية واالجتماعيةومن أن تصبح شريكا فاعال للسلطات احمللية يف حتقيق 

خدمات الدعم احملددة اليت توفرها اليونيدو ضمن إطار برامج تنمية املشروعات الريفية الصغرية 
  :واملتوسطة يذكر ما يلي
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مساعدة احلكومات على حتديد وتنفيذ اإلجراءات الكفيلة بتحسني بيئة السياسات  •

 التشجيعات إىل تلك املشروعات وخاصة منها اخلاصة باملشروعات الريفية وتقدمي
 املشروعات الصغرى والصغرية،

 
تصميم برامج تدريبية على تأسيس املشروعات لفائدة أصحاب املشاريع الشباب يف  •

املناطق الريفية، وعلى تنفيذ سياسات تنمية روح املبادرة الريفية لفائدة املسؤولني 
 احملليني،

  
املناطق الريفية على تطوير نشاطات مجاعية متكِّنهم من مساعدة أصحاب املشاريع يف  •

االعتماد على ذام لتأسيس خدمات مشتركة، واقتناء املدخالت وتسويق املنتجات 
 بصورة مجاعية،

  
تصميم برامج للربط بني منظمات القطاع اخلاص احمللية والسلطات الريفية واملؤسسات  •

دف تطوير مهارات تأسيس املشاريع، وتعزيز اخلدمية احمللية ومنظمات اتمع املدين 
قدرة املشروعات الصغرية واملتوسطة على استيعاب التكنولوجيات اجلديدة، وخلق بيئة 
أعمال مشجعة متكِّن املشروعات الصغرية واملتوسطة من التوسع والدخول إىل القطاع 

 الرمسي،
 

  .حتسني الوصول إىل مصادر التمويل صغري احلجم •
  

ب الذي تتبعه اليونيدو لتنمية املشروعات الريفية الصغرية واملتوسطة يقوم إذن على دعم إن األسلو
املبادرات احمللية يف صياغة استراتيجيات وبرامج خدمية متكاملة، مبا يف ذلك التنظيم الذايت للقطاع 

 من ويتمثل اهلدف من ذلك يف تقليص اختالل التوازنات بني القطاعني الريفي واحلضري. اخلاص
خالل زيادة الدخل غري الزراعي وفرص التشغيل لسكان األرياف عن طريق نشاطات تعاون فين 

ودف . مناسبة يتم تصميمها وتنفيذها ضمن إطار سياسي واقتصادي واجتماعي وبيئي أوسع
تلك النشاطات إىل مساعدة جمموعات مستفيدة يتم اختيارها بعناية، وخباصة فقراء األرياف، وإىل 

دة الربامج األخرى اليت جيري تنفيذها ألغراض التنمية االقتصادية والزراعية والتعليمية مسان
  .والصحية ومرافق البنية األساسية
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  14اإلطار رقم 
  تنمية الصناعات الصغرى والصغرية يف موزمبيق

  
 تنفيذُ مشروع لتنمية الصناعات الصغرى والصغرية يف إقليم زمبيزي يف 1999بدأ يف يناير 

  :وحبلول شهر ديسمرب من نفس السنة، حقق املشروع النتائج التالية. وزمبيقم
  
 تصميم املنهجيات اخلاصة للدورات التدريبية حول تأسيس املشروعات وإعداد مسودة دليل  -

  للمتدربني،
  
 76 تنظيم ثالثة برامج تدريبية حول تأسيس املشروعات يف ثالثة أقاليم خمتلفة شارك فيها -

  متدربا،
  
 تنظيم مثاين دورات تدريبية حول تكوين القدرة لفائدة املديريات اإلقليمية املعنية بالصناعة -

وسيؤدي تطوير قدرات موظفي . والتجارة، ومديري األقاليم، وخمتلف املنظمات غري احلكومية
 عميل خبصوص خدمات مالية 700املنظمات غري احلكومية الذين يتعاملون مباشرة مع حوايل 

روعات الصغرى والصغرية إىل اتساع نطاق تلك اخلدمات وحتسني نوعيتها لفائدة للمش
  .أصحاب تلك املشروعات يف األقاليم

  
 أيضا صندوق كما ساعد املشروعFondo de Fomento de Pequenta Industria وهو صندوق ،

 قَدم هذا وقد. ائتمان للصناعات الصغرية، على تأسيس وتشغيل فرع له يف إقليم كويليمان
وإىل جانب ذلك، طرح املشروع فكرة تأسيس مكتب . الصندوق إىل حد اآلن سبعة قروض

موحد لتيسري عملية تسجيل املشاريع الصغرية، وأعد املادة اإلعالمية حول البيئة القانونية اليت تؤثر 
أخريا، . شاريعيف املشروعات الصغرية، ونفَّذَ إجراءات لتوعية موظفي القطاع العام وأصحاب امل

بدأ املشروع يف اختاذ اخلطوات الالزمة لدعم وتعزيز املهمة اخلدمية والدفاعية للجمعية الصناعية 
  .والتجارية يف إقليم زمبيزي

  
فعلى . مصدر اهتمام كبري أيضا) أي التوازن بني الذكور واإلناث(ميثل حتقيق التوازن اجلنسي 

 دورا رئيسيا يف التنمية الصناعية يف معظم البلدان النامية، الرغم من أن املرأة قادرة على أن تلعب
وقد نتجت عن ذلك فجوة كبرية بني . فإن إمكانياا يف هذا الصدد تظل غري مستغلة بالكامل

الذكور واإلناث يف جمال األعمال حيث أن النساء صاحبات املشاريع يواجهن جمموعة كبرية من 
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لقليل من املوارد واخلدمات املتاحة وذلك ألسباب اجتماعية العقبات حني التنافس على الندر ا
وثقافية، وغياب احلقوق القانونية، وتدىن املهارات واملستويات التعليمة، وحمدودية الوصول إىل 

وجتعل هذه العقبات من الصعب أكثر فأكثر على النساء صاحبات املشاريع، الاليت . املوارد املالية
يق ومبستوى تكنولوجي متدين، دخول األسواق واحملافظة على مكان يعملن غالبا على نطاق ض

وحمدودية القدرة على احلصول على التكنولوجيات اجلديدة واملناسبة جتعل كذلك من . فيها
الصعب بصفة خاصة على صاحبات املشاريع استيفاء شروط ومتطلبات عمليات اإلنتاج املستدمية 

  .ة، ومعايري اجلودة املتشددة اليت تفرضها عوملة األسواقبيئيا، ومقتضيات العالمات البيئي
  

وتنتهج اليونيدو أسلوبني يف التعامل مع هذه القضية يتمثل أوهلما يف مسايرة الوضع السائد حيث 
يتم حتليل احتياجات أصحاب املشاريع من رجال ونساء دون متييز وتقدمي احللول املناسبة ضمن 

وب الثاين، فيتمثل يف القيام بنشاطات موجهة حنو النساء دف أما األسل. إطار برنامج حمدد
معاجلة االحتياجات والعقبات اخلاصة اليت تواجهنها يف حميط األعمال سعيا إىل تقليص الفجوة بني 

ودف تلك النشاطات أساسا إىل حتقيق االندماج االجتماعي والفين . اجلنسني يف ذلك احمليط
ة التنمية الصناعية من خالل منحها املساعدة املناسبة على املستوى واالقتصادي للمرأة يف مسري

  .السياسي واملؤسسي والقطاعي
  

  :ويتضمن أي برنامج منطي تنفذه اليونيدو لفائدة النساء صاحبات املشاريع النقاط التالية
  

تكوين وإرساء الوعي مبوضوع التوازن اجلنسي لتطوير مهارات أصحاب القرار يف  •
حتياجات اخلاصة بالنساء والعقبات اليت تواجههن عند صياغة وتنفيذ تقييم اال

 السياسات،
  

مجع البيانات واملعلومات والقيام باألحباث على أساس اجلنس مبا يستحث مشاركة  •
 املرأة صاحبة املشاريع يف النشاط الصناعي ويف حتديد السياسيات،

  
اء صاحبات املشاريع ومبا جيمع بني تكوين القدرة مبا يف ذلك رفع املهارات لفائدة النس •

إدارة املشاريع وتقنيات اإلنتاج من جهة ومهارات التفاوض وبناء الثقة يف النفس من 
 .جهة أخرى
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وقد أثبتت التجربة أن مثل تلك الربامج متكِّن النساء صاحبات املشاريع من التفاعل إجيابا مع 
  .15ال املقدم داخل اإلطار رقم التحديات والفرص االقتصادية كما هو موضح يف املث

  
  15اإلطار رقم 

  دور املرأة يف تنظيم مشروعات جتهيز األغذية يف تنـزانيا
  

 على تنفيذ الربنامج التدريبـي املتكامل لفائدة صاحبات املشاريع 1993دأبت اليونيدو منذ عام 
. الصغرية التنـزانيةيف صناعة جتهيز األغذية يف تنـزانيا بالتعاون مع منظمة تطوير الصناعات 

ويسعى الربنامج إىل النهوض بدور املرأة يف تنظيم املشروعات يف القطاع الفرعي لتجهيز األغذية 
من خالل حتسني املشروعات الصغرى القائمة اليت تقوم املرأة بإدارا وتشجيع املشاريع اجلديدة 

يعاجل الربنامج القيود األساسية اليت و. اليت ميكن أن ترتقي إىل درجة املشروعات الصغرية واملتوسطة
تعوق عمل املنشأة ومنوها من خالل االرتقاء باملهارات وتقدمي املساعدة الفنية والتجارية واإلدارية 

  .املتكاملة يف جمال جتهيز األغذية
 

  :وتتضمن أهم نشاطات الربنامج ما يلي
 وبناء قدرات الفريق الفين تطوير املهارات مبا يف ذلك إعداد املادة التعليمية، وتدريب )1

 .للربنامج، وتدريب املدربني وصاحبات املشاريع
رصد ومتابعة تقدم املتدربني واملشروعات من خالل إجراء زيارات لصاحبات املشاريع يف  )2

 .مرحلة ما بعد التدريب إلسداء النصيحة وتقدمي الدعم الفين واإلداري على مستوى املصنع
 . بني املشاريع لتمكني منظميها من االستفادة من وفورات التجمعالنهوض بالشبكات املقامة )3
تطوير السوق مبا يف ذلك إجراء مسوحات دورية على األسواق للتعرف على الفرص املتاحة  )4

 .وتشخيص املشاكل والقيود اليت تؤثر على اإلنتاج والتسويق
أمني املعدات واملدخالت تقدمي جمموعة متنوعة من خدمات الدعم مبا يف ذلك املساعدة على ت )5

ومنح القروض اليت ختصصها منظمة تطوير الصناعات الصغرية التنـزانية إىل املشروعات 
 .الصغرى

 
وقد أسفر الربنامج عن نتائج باهرة من حيث عدد فرص العمل اليت مت خلقها واملنتجات اجلديدة 

واملبيعات واإلسهام يف دخل األسرة اليت مت تطويرها وحتسني املهارات التنظيمية الفردية واإلنتاج 
 37، متثلت نتائج الربنامج التدريبـي يف تدريب 1998وحبلول شهر ديسمرب . واالستدامة
، )ملدة ثالثة أشهر(أو تنظيمية كاملة / صاحبة مشروع ضمن دورات تدريبية فنية و240مدربا، و

وقد ارتفع عدد .  صاحبة مشروع ضمن دورات قصرية حول منتجات أو مواضيع حمددة609و
كما ازداد متوسط .  مشروعا168 إىل 1994 مشروعا فقط يف عام 48املشروعات العاملة من 
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ويف تطور لـه أمهية خاصة، أسس .  دوالر2000 دوالر إىل 400االستثمار لكل مشروع من 
 مجعية جتهيز األغذية التنـزانية اليت طرحت عالمة 1997خرجيو الربامج التدريبية يف عام 

 .باللغة السواحلية" اإلرضاء الكامل"مشتركة ملنتجاا مبا معناه 
  
  احلاجة إىل توجه متكامل للمساعدة الفنية. 2-9
  

أخريا، من بني الدروس املكتسبة اليت يصعب تطبيقها احلاجة إىل وضع برامج لتطوير املشروعات 
وعلى الرغم من . مل ومتكاملالصغرية واملتوسطة تتناول احتياجات املساعدة الفنية على أساس شا

إدراك احلاجة إىل مثل هذا التوجه منذ زمن طويل، فقد ثبتت صعوبة حتقيقه بسبب كثرة املنظمات 
املعنية بتطوير القطاع اخلاص مبا فيها خمتلف الوحدات احلكومية، ومؤسسات تطوير القطاع 

، جيب أال تكون الربامج أو لذلك. اخلاص، واملنظمات غري احلكومية واملنظمات متعددة اجلنسيات
املشاريع اجلديدة مكملة فقط ملا يقوم به اآلخرون، بل جيب عليها أيضا أن تسعى بصورة جادة 

وتسعى اليونيدو إىل اإليفاء ذا املتطلب من خالل تركيز اجلزء . إىل حتديد خمتلف االحتياجات
ليت تقوم خبدمتها مع إعطاء األكرب من مواردها وجهودها على وضع برامج متكاملة للبلدان ا

  . أحد تلك الربامج اجلاري تطبيقه يف غينيا16ويعرض اإلطار رقم . األولوية للبلدان اإلفريقية
  

  16اإلطار رقم 
  الدعم املتكامل للربنامج الوطين لتطوير القطاع اخلاص يف غينيا

  
برناجما متكامال يف نوفمرب كانت غينيا واحدة من البلدان اإلفريقية اليت وضعت اليونيدو من أجلها 

وتشمل املساعدة املمنوحة تقدمي الدعم إىل برنامج وطين لتطوير القطاع اخلاص أسهم يف . 1998
. 1998دعمه ماليا برنامج األمم املتحدة للتنمية واعتمدته األطراف الوطنية املعنية يف سبتمرب 

 القطاعات تعنى بتنفيذها وهو يضم خطة عمل شاملة وطموحة على املستويني القطاعي وبني
ويهدف الربنامج إىل . جمموعة كبرية من املؤسسات الوطنية واحمللية يف القطاعني العام واخلاص

التقليل بصورة تدرجيية من احلواجز اليت تعترض تطوير القطاع اخلاص وإىل مكافحة الفقر من 
  .خالل النهوض بفرص خلق الدخل واالستخدام

 
وحدٍة مت إنشاؤها ضمن الوزارة الرئيسية، وهي وزارة التجارة والصناعة وقد عِهدت إىل 

واملشروعات الصغرية واملتوسطة، مهمة تنسيق األمور اليومية للربنامج مبا يف ذلك جهودها 
ويقوم جملس مكون من ممثلي األطراف املعنية الرئيسية بتوجيه . املتواصلة حلشد املوارد املالية

مبا يعكس وجود شراكة وملكية مشتركة بني القطاعني العام واخلاص يف ورصد الربنامج ككل 
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  .صياغة وتنفيذ الربنامج الوطين
 

ويقوم بإدارة برنامج املساعدة الفنية فريق متعدد االختصاصات فيما بني املنظمات ضمن جماالت 
سات املتعلقة خمتلفة مثل السياسات الصناعية، وتنمية االستثمارات والتكنولوجيا، وأطر السيا

باملشروعات الصغرية واملتوسطة، وخدمات دعم األعمال، واجلودة، والقياس واملعايرة، 
  .واملعلومات، والصناعة الزراعية، واإلنتاج األكثر نظافة وإدارة املخلفات

 
وتتمثل املساعدات اليت تقدمها اليونيدو يف حزمة من اخلدمات التكميلية على املستويات الثالثة 

  :ليةالتا
 ،)مبا يف ذلك الدعم األويل لتنسيق الربنامج الوطين(تنفيذ السياسات واالستراتيجيات  •
 بناء القدرات على مستوى عدد من مقدمي اخلدمات، •
 .الدعم على مستوى املشروع من خالل املؤسسات القائمة •
 

حأن ي ظَرتنِدثَ فيها أكرب أثر مثل ويركز الدعم املقدم من اليونيدو على القطاعات الفرعية اليت ي
. الصناعات الزراعية مبا فيها املنتجات السمكية، وصناعات مواد البناء، والصناعات امليكانيكية

ويعتمد نوع املشروعات املستهدفة على النشاطات اليت تقوم ا وهي تتراوح من املشروعات 
 املشروعات النظامية إىل) مثل احلرفيني يف قطاع املنسوجات التقليدية(الصغرى والصغرية 

  ).اليت تسعى إىل الدخول يف شراكات مع مستثمرين أجانب(واملتوسطة 
 

ويضم الربنامج عددا من الشركاء احملليني املطلوب منهم العمل سويا ضمن شبكة واحدة إلرساء 
روابط تعاونية ليس فقط بني املنشآت اليت تتلقى خدمات اليونيدو ولكن أيضا بني املؤسسات 

وتتباين املؤسسات احمللية الشريكة حبسب طبيعة نشاطها وهي تضم، على سبيل املثال ال . ليةاحمل
احلصر، وزارة التجارة والصناعة واملشروعات الصغرية واملتوسطة، وغرفة التجارة والصناعة 

لة واحلرف اليدوية، ومكتب النهوض باالستثمار، ومؤسسة املعايري، والشعبة القومية للبيئة، والوكا
 .الرئيسية املعنية بدعم املشروعات الصغرية واملتوسطة، واملنظمات غري احلكومية

  
  برنامج الشراكة للقطاع اخلاص: التوجهات االبتكارية اجلديدة. 2-10
  

يف ظل الوقائع االقتصادية اجلديدة اليت تواجه البلدان النامية والبلدان املتقدمة، اقترح األمني العام 
ملتحدة إقامة شراكة جديدة بني املنظمة والقطاع اخلاص كأساس من األسس اليت ملنظمة األمم ا
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واستجابة منها . يرتكز عليها نظامه اإلصالحي اهلادف إىل إعداد املنظمة للقرن احلادي والعشرين
لتلك املبادرة، وإدراكا منها للمزايا اليت ستجنيها املشروعات الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية 
من ربطها بشبكات إمداد الشركات متعددة اجلنسيات، وضعت اليونيدو برناجما إلقامة شراكة 
ابتكارية بني املشروعات الصغرية واملتوسطة واملؤسسات احلكومية ومنظمات اتمع املدين ودوائر 

يف األعمال دف تعزيز الكفاءة واإلنتاجية والقدرة التنافسية للمشروعات الصغرية واملتوسطة 
  .تلك البلدان

  
 دف حتسني هيكل الصناعة 1998انطلق هذا الربنامج يف اهلند كمنطقة رائدة يف أواخر عام 

اهلندية يف جمال مكونات السيارات واالرتقاء بأداء املشروعات الصغرية واملتوسطة احمللية العاملة يف 
ن اهلدف يتمثل يف متكني صناعة وكا. هذا القطاع وإكساا القدرة التنافسية على املستوى العاملي

 عندما تقوم اهلند 2002املكونات من التصدي للتحديات اليت ستفرضها املنافسة الدولية يف عام 
مبوجب الشروط اليت تنص عليها اتفاقيات منظمة التجارة العاملية بإزالة كافة القيود املتعلقة 

كما كان الربنامج يهدف إىل . طاع املذكورباحملتوى احمللي املفروضة على منتجيها احملليني يف الق
متكني منتجي السيارات من االستفادة من تعزيز الروابط اخللفية مع جتمع حملي كفء من موردي 

  .املكونات
  

  :ولتحقيق تلك األهداف، شكَّلَت اليونيدو فريقا متعدد القطاعات يضم األطراف التالية
  
 الشاملة للمبادرة وهي تضمن استمرار التركيز على  اليت تعود هلا امللكيةاحلكومة اهلندية •

 البعد التنموي الشامل وختلق بيئة مواتية لألعمال وتلعب دور الشريك واملنسق،
  
 وهي فرع شركة فيات املعين بإنتاج مكونات شركة مانييت ماريلليومتثلها  (شركة فيات •

وتقوم الشركة بزيادة . راتباعتبارها العب عاملي بارز يف عامل صناعة السيا) السيارات
استثماراا يف اهلند، وهي تبدي اهتماما واضحا جبعل استثماراا فعالة التكاليف بقدر 

وبالتايل، فهي مهتمة بإرساء نظام صناعي فعال . اإلمكان وبالوفاء مبتطلبات املكون احمللي
 .بصورة تدرجيية لدعم نشاطاا يف اهلند

 مجعية منتجي مكونات السياراتاع اخلاص يف اهلند، فإن وبالنسبة ملؤسسات دعم القط •
 متثالن صوت الصناعة، ومها ستلعبان دورا شديد األمهية يف مجعية حبوث صناعة السياراتو

ضمان االستدامة من خالل بناء الطاقات املؤسسية سواء من حيث التدريب املتخصص أو 
 .قضايا اجلودة أو األبعاد البيئية
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 أحد أبرز املدارس العاملية يف جمال األعمال، وهو يضم يف بنيته ورويب لإلدارةاملعهد األميثل  •

 .مركزا يف أحباث السيارات ويتمتع مبعرفة نوعية إطارية حول الصناعة اهلندية
  
، وهو منظمة عاملية لتمثيل وبناء قدرات األعمال ذات منتدى أمري ويلز لرواد األعمال •

ن املنتدى سباقا إىل وضع آليات جديدة للتعاون فيما بني وقد كا. املسؤوليات االجتماعية
وبصفته تلك، فإن املنتدى يتمتع . منظمة األمم املتحدة والقطاع اخلاص واتمع املدين

ويعمل املنتدى يف اهلند، كما يف الكثري . بالدعم الكامل لألمني العام ملنظمة األمم املتحدة
 .يسر للتعاون بني املنظمة وقطاع األعمالمن البلدان األخرى، كعامل مساعد وم

  
. وقد أسهمت اليونيدو يف دعم الربنامج مبا لديها من خربات متعددة األبعاد ومن شبكات قائمة

كما . ويف املقر الرئيسي، مت تشكيل فريق فيما بني املنظمات برئاسة فرع تطوير القطاع اخلاص
ر والتكنولوجيا التابعة لليونيدو دورا رئيسيا تلعب الشبكة الواسعة من مكاتب شراكات االستثما

  .يف الترويج ألي فرص استثمارية يتمخض عنها الربنامج
  

ولربنامج الشراكة ثالث خواص رئيسية، وهو مطالب بالوفاء بثالثة شروط أساسية أخرى من 
  :وتتمثل اخلواص الثالث فيما يلي. أجل العمل بكفاءة

 االتفاق على أهداف مشتركة، •
  عالقة تعاونية ترمي إىل حتقيق تلك األهداف يوضح فيها دور كل العب،إقامة •
 .املشاركة يف املسؤولية واملساءلة عن النتائج •
  

ومع أن الوفاء بتلك الشروط أمر ضروري من أجل إقامة شراكة فاعلة، إال أنه ال يكفي لنجاح 
  :لية الشراكة تتمثل فيما يليلذلك، فإن الشروط الرئيسية األساسية لضمان فاع. تلك الشراكة

  
اعتبار الشراكة كأداة أو آلية ميكن أن تكون حمددة مبدة زمنية معينة وليست كغاية يف حد  •

 ذاا،
 ضمان وجود مزايا واضحة من الشراكة تفوق تكاليفها، •
 .املشاركة يف القيمة املضافة املتولدة بصورة عادلة بني كافة الشركاء •
  

  17اإلطار رقم 
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  النتائج األولية: لشراكة بني اليونيدو والقطاع اخلاص يف اهلندبرنامج ا
  

تتميز صناعة مكونات السيارات يف اهلند بوجود عدد كبري من املنشآت الصغرية ذات احلجم 
وقد لعبت تلك اخلصائص دورا يف كبح إقامة روابط إمدادية . اإلنتاجي احملدود واجلودة املتباينة

ونات يف خمتلف مستويات سلسلة اإلمداد مبا يضطر منتجي السيارت للعمل فعالة بني مورِدي املك
ولعل خري شاهد على ذلك ما متتلئ به الطرق يف اهلند من . يف سوق على درجة كبرية من التفكك

 .سيارات جديدة ذات معدل منخفض من املكون احمللي والقيمة املضافة احمللية
  

 برنامج لتحديث صناعة السيارات يف اهلند باالشتراك مع لذلك، فقد بادرت اليونيدو إىل وضع
شركة فيات، واملعهد األورويب لإلدارة، ومنتدى أمري ويلز لرواد األعمال، ومجعية منتجي 

ويستهدف الربنامج . مكونات السيارات يف اهلند، ومجعية حبوث صناعة السيارات يف اهلند
نية وتكنولوجيا وخربة كوحدة بناء من أجل االستفادة مما يتوفر لدى كل شريك من دراية ف

  .الوصول إىل جمموعة متكاملة من احللول لقطاع مكونات السيارات
 

وخالل مرحلته األوىل اليت استمرت حىت اية عام . 1998بدأ تنفيذ الربنامج يف ديسمرب من عام 
 واملتوسطة ، مت انتهاج أسلوب إرشادي لتقدمي اخلربات األساسية للمنشآت الصغرية1999

ومن زاوية أكثر حتديدا، فقد تركزت نشاطات تلك املرحلة على حفز . املشاركة يف الربنامج
 World Class(التغيريات غري الرأمسالية من خالل استخدام أساليب التصنيع باملقاييس العاملية 

Manufacturing ( مثل أسلوب اختصار الوقت الالزم إلعداد املكائن)single-minute exchange 

of die( وأسلوب نشاطات التنظيم، واإلتقان، والتنظيف، واملعايرة، واالنضباط ،)5S(3 وتباينات ،
وكان هدف املرحلة . ، وباقي األساليب املعتمدة لتوليد املزايا اإلنتاجية)Kanban(نظام كانبان 

فع مستويات األوىل املساعدة على زيادة اإلنتاج من املكونات ذات اجلودة التصديرية ور
  .االستخدام يف املنشآت املشاِركة

  
  

  :ويف اية املرحلة األوىل، أسفر برنامج الشراكة عن نتائج هامة يف ثالثة جماالت هي
  
وزيادة الوعي نتيجة لتطبيق أساليب ) متمثلة يف زيادة اإلنتاجية(حتقيق حتسينات فنية هائلة  •

 تصنيعية حديثة،

                                         
  . يف اللغة اليابانية اليت هي منشأ هذا األسلوبS نسبة إىل النشاطات اخلمسة اليت تبدأ مجيعها حبرف 3
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 من خالل عقد ورشات العمل والندوات مبا يؤدي إىل تبلور تبني توجهات تسويقية سليمة •
تصور بعيد النظر بالنسبة للسوق واعتماد استراتيجيات تسويقية قادرة على خلق فرص 

 تأمني املصادر واخلوض يف املشاريع املشتركة،
ظهور ثقافة تعتمد على تواصل التحسني وهو أيضا ما يعزز اجلهود التعاونية فيما بني  •

 .آت املشاركة مثل شبكات وسائر آليات تبادل املعلومات واملشاركة يف اخلربةاملنش
 

  :كما مت إرساء نظام شامل لقياس التغريات الكمية الناجتة عن الربنامج واليت يتمثل أمهها فيما يلي
 
 8.1 يوما إىل 15.3 من ٪52اختصار وقت اإلنتاجية لدى كافة املنشآت املشاركة بنسبة  •

 أيام،
  يوما شهريا،238دة التدريب العملي من مستوياته الضعيفة إىل متوسط يزيد على زيا •
 ،٪39تقليص الغياب بنسبة  •
 ،٪53زيادة تطبيق اإلجراءات التشغيلية املوحدة بنسبة  •
 وحتسني مراقبة 5S من خالل استخدام أسلوب ٪25زيادة متوسطة يف فضاء اإلنتاج بنسبة  •

 .بدال من أسلوب إنتاج الدفعةج املسلسل املخزون وتطبيق أسلوب اإلنتا
  

ويستويف الربنامج النموذجي، كما مت تطبيقه على صناعة مكونات السيارات يف اهلند، كافة تلك 
وقد أسفرت املرحلة األوىل منه اليت انتهت مؤخرا عن جناحات باهرة كما هو مبني يف . املعايري

وبالنظر إىل النجاح الذي حققه الربنامج . الثانية، وجيري حاليا اإلعداد للمرحلة 17اإلطار رقم 
. إىل اآلن، فقد قررت اليونيدو توسيع نطاقه ليشمل املزيد من القطاعات والبلدان والشركاء

واملفاوضات جارية مع الشركاء احملتملني يف صناعات مثل اهلندسة واالتصاالت وتكنولوجيا 
يف تقنني التجارب املكتسبة حىت اآلن ضمن جمموعة كما بدأت اليونيدو . املعلومات، وعلوم احلياة

  .شاملة من اخلطوط اإلرشادية املرتكزة على تلك التجارب
  
  اخلالصـــــة. 3
  

لقد بينت هذه الورقة أن القطاع الصناعي عموما واملشروعات الصناعية الصغرية واملتوسطة على 
ويف الوقت . قتصادية واالجتماعيةوجه اخلصوص يواصل لعب دور بارز يف دفع عملية التنمية اال

نفسه، فقد خلقت قوتا العوملة وحترير التجارة احمللية فرصا هامة من ناحية وحتديات كبرية من 
. ناحية أخرى أمام املشروعات الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية وبلدان التحول االقتصادي

قطاع العام لتلك املشروعات وكذلك كما غيرت هاتان القوتان بصورة كبرية نطاق دعم ال
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  .األساليب اليت ميكن اتباعها لتقدمي ذلك الدعم
  

يدور جدال حاد ضمن جمتمع التنمية حول أفضل السبل للنهوض باملشروعات الصغرية واملتوسطة 
وقد بدأ صوت العقل يغلب على حماوالت تقييم الفشل . والدروس املستفادة يف هذا املضمار

يت به تلك املشروعات يف املاضي والذي متثل، على سبيل املثال ال احلصر، يف الذريع الذي من
حماولة محايتها بدال من تعريضها للمنافسة، ويف حماولة حشد قدرات حكومية ضخمة لدعمها بدال 

ومن بني مبادئ أفضل املمارسات اليت حددا . من إنشاء شبكة ال مركزية من مقدمي اخلدمات
  :احنة لتطوير املشروعات الصغرية واملتوسطة ما يليجلنة الوكاالت امل

  
العمل مع جمموعة من املشروعات الصغرية واملتوسطة لضمان حتقيق التعلم املشترك وتبادل  •

اخلربات بالنسبة للصناعة املستهدفة ككل وكذلك حتقيق املزيد من فاعلية التكاليف بالنسبة 
 للوكاالت التنموية،

 ء على األقل من تكاليف اخلدمات املقدمة،اإلصرار على استعادة جز •
 إشراك القطاع اخلاص بصورة مباشرة كجهة مقدمة للخدمات، •
 .وضع إطار لقياس األداء والتأثريات •
  

كما أا تؤِمن . وتباِرك اليونيدو، وهي عضو فاعل يف جلنة الوكاالت املاحنة، كافة تلك املبادئ
طوير املشروعات الصغرية واملتوسطة حبيث تأخذ اجلهود بضرورة تبني توجه مشويل إزاء قضية ت

املبذولة لتطوير تلك املشروعات يف االعتبار قضايا السياسات ذات العالقة، واحلاجة إىل تعزيز 
القدرات املؤسسية املالئمة يف القطاعني العام واخلاص، وتقدمي اخلدمات املطلوبة لتطوير األعمال، 

ملشروعات الصغرية واملتوسطة وربطها بسائر املشروعات وتشجيع إقامة الشبكات بني ا
كما تؤمِِن اليونيدو . واملؤسسات، ودمج املشروعات الصغرية واملتوسطة يف سالسل القيمة العاملية

بضرورة النهوض باملشروعات الصغرية واملتوسطة من باب حتقيق العدالة يف سياق االستخدام 
أو يف سياق برامج النهوض بدور املرأة يف تنظيم املشروعات الريفي وبرامج توليد الدخل مثال 

طاملا بِذلَت اجلهود لضمان عمل تلك الربامج قدر اإلمكان وفق املنطق االقتصادي يف ظل 
  .الظروف السائدة

  
وقد اكتسبت اليونيدو قدرا فريدا من اخلربة من خالل السنوات الطويلة اليت أمضتها يف املشاركة 

جل النهوض باملشروعات الصناعية الصغرية واملتوسطة بوصفها الوكالة املتخصصة العاملية من أ
ملنظمة األمم املتحدة يف جمال دعم جهود التنمية الصناعية يف البلدان النامية وبلدان التحول 

وكما أشري إليه أعاله، فقد مكَّن ذلك املنظمة من تقدمي قدر متنوع من اخلدمات إما . االقتصادي
ة أية نقاط ضعف يف البيئة اليت تعمل ا املشروعات الصغرية واملتوسطة أو صياغة وتنفيذ ملعاجل
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ومن التطورات . حزم متكاملة وشاملة من اإلجراءات الرامية إىل النهوض بتلك املشروعات
اجلديرة باالنتباه، ما جيري حاليا من توسيع لنطاق حافظة اخلدمات املوجودة من خالل تصور 

 لنظام النهوض بتلك املشروعات باالشتراك مع الشركات متعددة اجلنسيات شكل جديد
  .لالستفادة مما ميكن أن توفره من رأمسال وتكنولوجيا وما ميكن أن تفتحه من أسواق

  
 كِّنمومن شأن التبين املتعقل إلجراءات الدعم املذكورة، بالصورة والتوقيت السليمني، أن ي

سطة يف البلدان النامية من االستفادة بصورة كبرية من الفرص اليت املشروعات الصغرية واملتو
  .توفرها العوملة مع التقليل، يف الوقت نفسه، من املخاطر اليت تنطوي عليها تلك الظاهرة


