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ترآة   ورة مش نظم بص غيل     ت ى للتش دى العرب ة ، المنت ة والدولي ل العربي ا العم روت ، ( منظمت  – 19بي

21/10/2009 . (  
ام  . مجموعات العمل المناسبة  قدم إلى المنتدى فى منظمة العمل العربية أربع أوراق عمل توقد أعدت  وق

  .بإعداد هذه األوراق مجموعة من الخبراء العرب المشهود لهم بالخبرة فى مجالهم 
  :وهذه واحدة من األوراق المذآورة وقائمتها آما يلى 

  ) .بيان حرب. إعداد د (تشغيل الشباب العربى فى زمن األزمة  - 1
 ) .حسين الديماسى. إعداد د (على البطالة والتشغيل فى البلدان العربية انعكاسات األزمة العالمية  -2
 ).إيهاب مقابلة. إعداد د (دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى تخفيف أزمة البطالة  - 3
  ) .خليل أبو خرمه .إعداد أ (حماية المرأة العاملة  دور منظمة العمل العربية فى - 4

مع أهداف المنتدى الذى يرآز على دعم التشغيل آاستجابة إيجابية جاء متوافقا واختيار هذه الموضوعات 
ة     ى التشغيل والبطال اع         . لتبعات األزمة العالمية عل ائج اجتم ة مع نت ذه األوراق متوافق أتى موضوعات ه ا ت آم

ك  وقد تضمنت نتائج . القمة العربى فى الكويت الذى اختص فقط بالجوانب االقتصادية والتنموية واالجتماعية  تل
تج     ذى ن القمة من إعالن وبرنامج عمل وقرارات عناية خاصة بالتشغيل واستندت فى ذلك على إعالن الدوحة ال

ة قطر             عن المنتدى  اون مع حكوم ة بالتع ة العمل العربي ه منظم ذى نظمت ة والتشغيل وال وفمبر  (العربى للتنمي ن
2008. (  

ى للتشغيل        د عرب اد عق ة الكويت اعتم ه تخفيض معدالت     ) 2020 – 2010(وقد أقرت قم يتحقق خالل
ى النصف   تغلين إل راء المش بة الفق ة ونس ـ نوت. البطال ة ب ة  % 10زاد اإلنتاجي وى العامل داد الق وير إع تم تط وي

ل   واق العم ات أس ه . لتناسب احتياج تم في ا ي ير   آم ة وتيس دان العربي ين البل ا ب ة فيم دى العامل ل األي جيع تنق تش
  .م العربى المالى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة االستثمارات البينية والدع

بالشباب العربى والمرأة العربية وعلى مستوى االقتصاد الكلى حدد  آما تضمنت نتائج القمة عناية خاصة 
  .لتحقيق سوق اقتصادية عربية واحدة  2020لتحقيق منطقة جمرآية عربية واحدة وعام  2015عام 

ائج ق  ين نت دة ب ق عدي اك صور تواف ت وهن ة الكوي اير (م ن أجل  ) 2009ين المى م اق الع وى الميث ومحت
  ) . 2009يونيو ( التشغيل آاستجابة لألزمة الذى أقر بعد ذلك بنصف سنة 

ة وفرص     ة العمل الدولي ة ومنظم ة العمل العربي ود آل من منظم ين جه اك صور تطابق وتكامل ب وهن
ى         ى مشترك يساعد عل امج عرب ذ برن ة فى        تعاون أوثق وأعمق لتنفي ة العربي ا القم ذ االلتزامات التى أقرته تنفي

ر باالج الكويت وما جاء فى الميثاق العالم ا        ى من أجل التشغيل الذى أق ة ولقى دعم ة العمل الدولي اع فى منظم م
  .دوليا واسعا 

  
◘ ◘ ◘  
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البطالة أزمة التشغيل وفي تخفيف  والصغيرة والمتوسطة 2المتناهية الصغر 1دور المشروعات
  في الدول العربية

  
  ملخص تنفيذي

  
  البطالة في الدول العربية:  أوًال

  
 فـي  لعربيةا الدول في االقتصادية واالجتماعية والسياسية لتنميةالتحديات لعملية ا تعتبر البطالة من أخطر 

 وهو ،% 14بحوالي في عام آمجموعة الدول تلك في معدل البطالة متوسط يقدر حيث المنظور، المستقبل
 .باستثناء تلك التي تعاني من اضطرابات سياسية أو دينية األخرى العالم وأقاليم مناطق بين األعلى

  
 وفـي  واليمن وجيبوتي، والسودان، ا،موريتاني مثل دخال األقل الدول في معدالت البطالة في ارتفاع هناك  

  .والصومال وفلسطين العراقمثل  االستقرار، عدم من حالة تشهد التي الدول
 

لـدول الخلـيج العربيـة وفـي الآويـت بالتحديـد، بينمـا         التعـاون  مجلس دول في البطالة معدالت أدنى سجلت 
تعـاني مـن مشـآلة بطالـة حقيقيـة      يمآن القـول أن دول الخلـيج ال    %).50(سجلت جيبوتي المعدل األعلى 

ال سـيما إذا مـا أتمـت خططهـا الراميـة إلـى إحـالل العمالـة الوطنيـة محـل           ) ناتجة عن قصور في اإلنتاج(
 .مع مرعاة مستوى اإلنتاجية واألداء والمهارات -العربية وغير العربية -العمالة الوافدة

 
 مـن  المتعلمـين ة المشـآلة، حيـث تشـمل    خصائص العاطلين عن العمل في الدول العربية تزيد مـن خطـور   

 واالسـتقرار  األمـن  علـى  تبعـات  مـن  ذلـك  علـى ينطـوي   ومـا  مـرة،  ألول عمـل  عـن  والبـاحثين  الشـباب 
البطالـة بـين الشـباب خاصـة؛ إذ تجـاوز معـدلها        فـي آما تبقى المنطقـة ذات أعلـى المعـدالت    . االجتماعي

 الـدول  فـي التشـغيل والبطالـة   ”بعنـوان   العربيـة ، هذا مـا انتهـى إليـه التقريـُر األول لمنظمـة العمـل       25%
 .العربية

  
 سآان من% 60 من أآثر ويشآل هذا الرقم مليون نسمة، 204 بحوالي العمل سن في السآان عدد يقدر  

 .مليون 122 بحوالي العمل قوة ويقدر حجم العربية، الدول
 

 في المشارآة معدل أن متوسط إال العربية، الدول من عدد في العمل سن في السآان عدد نمو تباطؤ رغم  
 فـي  -العمـل  على سـوق  يالديموغراف الضغط درجة يقيس والذي -%61 قرابة حاليا البالغ العاملة القوى
 مشارآة البالغين معدل متوسط ويقدر .اإلناث بين خاصة العاملة، القوى نمو معدالت الرتفاع نتيجة ازدياد
 معدل مشارآة متوسط يبلغ بينما ،%85 البالغ العالمي المعدل يفوق بذلك وهو ،%88 حوالي الذآور من

 .العالم لدو بقية في %70 مقابل 59% حوالي اإلناث
 

، آمـا يمآـن أن تعـزى    اجتماعية وأخـرى سياسـية  وإلى أسباب اقتصادية،  في الدول العربية البطالة تعزى 
قد تختلف أسباب البطالة من بلد إلى آخـر، وذلـك وفقـًا للهيآـل      .ألسباب داخلية وأخرى خارجية في بعض

منطقة إلى منطقـة أخـرى داخـل     االقتصادي والترآيب السآاني في آل بلد، وتختلف في بعض األحيان من
الدول العربيـة ذات االقتصـاد المهمـش وتشـمل السـودان والصـومال والـيمن وجيبـوتي،          فيف. البلد الواحد

االقتصاد األآثـر تنوعـًا فتشـمل     يسود القطاع غير الرسمي والتوظيف الذاتي في اقتصاد الآفاف، أما دول
اقتصادها بفائض عمالة فال ينمو االقتصاد بنسـبة   تسمواألردن وتونس والجزائر والمغرب وي لبنان ومصر

وهنـاك دول  . المرجوة واستيعاب الداخلين الجدد فـي سـوق العمـل    تسمح باستحداث فرص تشغيل بالنسب
مـن   لتحوطهـا في سعيها نحو تنويع االقتصـاد   تحديا خاصًا التي تواجه مجلس التعاون لدول الخليج العربية

، باإلضـافة إلـى   آمصـدر أساسـي   العتمـاد علـى الـنفط   ل نتيجـة الـدخل القـومي   فـي   ات التي قد تحدثالتقلب
 .لة الوطنيةاضرورة زيادة قدرة العم

 

                                                 
مؤسسات أو المشاريع أو المنشآت أو األعمـال تسـتخدم عنـد الحـديث فـي موضـوع المنشـآت المتناهيـة الصـغر          المشروعات أو ال 1

 .  في معناها اختالفوالصغيرة والمتوسطة على الرغم من وجود 
يـه  يختلف الباحثون في تسمية المشروعات المتناهية الصغر، فبعضهم يطلق عليها المشـروعات الصـغرى ،  وآخـرون يطلقـون عل     2

 .اسم المشروعات الميآروية



  

 v

إخفـاق خطـط   العربيـة،   الـدول ارتفاع معدل النمـو السـآاني فـي    : البطالة في الدول العربية من أهم أسباب 
، ربية مقارنة مع معدل نمو الناتج القوميارتفاع معدل نمو العمالة الع، التنمية االقتصادية في الدول العربية

تطبيـق سياسـات االنفتـاح     ممـنهج غيـاب التخطـيط االقتصـادي ال    تدفق العمالـة األجنبيـة الوافـدة،    استمرار
ة، إخفـاق معظـم بـرامج    االقتصادي في العديد من الدول العربية وما صاحبها من تطبيق لبرامج الخصخص

العربيـة بالتعـاون مـع صـندوق النقـد الـدولي فـي أحـداث أي نمـو           التصحيح االقتصادي التي طبقتها الدول
عـدم إقبـال الشـباب علـى     ، تسارع ظاهرة العولمـة اقتصادي حقيقي، التوزيع غير األمثل للموارد المحلية، 

االقتصادي، ضعف التوجه إلى المشروعات الصغيرة  النمو معدالت واألعمال الحرة، تذبذب العمل المهني
انتشار ثقافة العيب بين بعـض  ، تدني مستوى الروح الريادية وحب المبادرة بين األفرادر، والمتناهية الصغ

 .ضعف قواعد البيانات العربية والمعلومات حول الباحثين عن عمل، األفراد
 

تسود آافة أنواع البطالـة فـي الـدول العربيـة والتـي مـن أهمهـا البطالـة االحتآاآيـة والدوريـة والموسـمية             
 .والهيآلية وشبه البطالةوالمستوردة 

 

تتخذ الدول العربية إجراءات عديدة لمواجهة مشآلة البطالة، لآن فعالية هذه اإلجراءات تختلـف مـن دولـة     
الحلـول واإلجـراءات    .إلى أخرى وفقًا لهيآل االقتصاد وقطاعاته وهيآل القوى العاملة العاطلة عن العمـل 

تبنِّــي مشــروعات تنمويــة لتعزيــز االســتثمارات   :شــملعلــى المســتوى اإلقليمــي أو الجمــاعي يمآــن أن ت 
حث الدول العربية على إعطاء العمالة الوطنية األولوية في التوظيف ، واستيعاب العمالة في الدول العربية
تنسـيق الجهـود فـي ميـدان العمـل والعمـال علـى المسـتويين العربـي          ، داخل آلِّ دولـة ثـم العمالـة العربيـة    

السعي إلـى  ، نة الفنية في ميادين العمل إلى أطراف اإلنتاج الثالثة في الدول األعضاءتقديم المعو، والدولي
والعمل على تحسـين ظـروف وشـروط    ، تطوير تشريعات العمل في الدول األعضاء والعمل على توحيدها

 .العمل في الدول األعضاء
 

وز معدالت البطالة الحالية سنويًا لتجا% 7يتطلب اقتصاد دول المنطقة العربية معدالت نمو تصل إلى  
إال  أمر صعبغير أن تحقيق تلك المستويات من النمو االقتصادي , سنويًا% 3التي تنمو بنسب تصل إلى 

تعريب لذا ال بد من   .من خالل إعادة تنشيط عمليات استثمار رؤوس األموال العربية داخل دول المنطقة
حسين األداء االقتصادي العربي، وتحسين مناخ االستثمار ت العمالة العربية، وهي مرحلة تالية للتوطين، 

في الدول العربية، وإزالة القيود التنظيمية والقانونية التي تحول دون اجتذاب األموال العربية في الخارج، 
 . بمئات المليارات من الدوالراتوالتي يقدرها بعض الخبراء بنحو 

 

الية والنقدية في الدول النامية ال تستطيع أن تدفع باالقتصاد لقد أثبتت التجارب الدولية أن السياسات الم 
. الستيعاب أعداد هائلة من القوى العاملة بشآل دائم، وال يرآن إليها آحل جذري لمواجهة مشآلة البطالة

إن استمرار الحآومة آموظف رئيسي يعني من مزيد من البطالة المقنعة والترهل اإلداري ومزيد من 
لذا ال بد لفئة . لقد باتت الحآومات غير قادرة على القيام بهذا الدور التقليدي وإلى األبد. يةاألعباء المال

العاطلين عن العمل من أن يسعوا ويوظفوا أنفسهم من خالل سياسة التوظيف الذاتي والمبادرات الفردية 
حآومة والقطاع الخاص من أو الجماعية وتبني الروح الريادية، وحتى ال تفهم العبارة بشآل خاطئ ال بد لل

وهنا أرى أن . مساعدة هؤالء على توظيف أنفسهم من خالل احتضانهم وتوفير الدعم المالي والفني لهم
قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهي الصغر هو األرض الخصبة لتنفيذ سياسة التوظيف الذاتي لآن 

 .لعالقةبدعم مالي وفني من المؤسسات الحآومية وغير الحآومية ذات ا
  

 الصغيرةالمتناهية الصغر و المشروعات أآد التقرير العربي األول حول التشغيل والبطالة إلى دور 
إضافة إلى دعم النمو االقتصادي، آما تنبع  ،تشغيل الشباب المؤهل والعاطل عن العملفي  والمتوسطة

ودعم  ،هود لتعميق فآر العمل الحراالقتصاد، وحشد الج فيتعزيز وتعميق أثر القطاع الخاص  فيأهميتها 
المبادرات الفردية  المجتمع، ودعم في االئتمانية ونشر الثقافة ،اإلنتاجية اتالمشروعالمبادرات لتأسيس 

   .وتعزيز جهود اعتماد الشباب على الذات آشرط لرفع آفاءة سوق العمل
  

  المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة :ثانيًا
  

إن ما وصلت إليه الدول المتقدمة من نمو وازدهار اقتصادي تجني ثماره شعوب تلك الـدول حاليـًا لـم يآـن      
تمثـل   لهذه المشروعات، حيث آانت وما زالـت أداة تنمويـة فاعلـة    والآبيرة اعلةليتحقق بدون المساهمة الف

 القائمـة، وعلـى زيـادة الطاقـة اإلنتاجيـة      ،تعمل على خلق الماليين من فرص العمـل أداة  عصب االقتصاد،
ورفع المستوى المعيشي ألصـحابها   ،وعلى رفع إنتاجية العمل ،على خلق طاقة إنتاجية جديدةتعمل آذلك و

والعاملين فيها، آما وتعمل على زيادة القدرة التصديرية لالقتصاد آآل، األمر الذي يـنعآس علـى معـدالت    
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داخل البلد  وعلى التوازن التنموي والجغرافي ،وعلى ميزان المدفوعات ،اإلجماليالنمو في الناتج المحلي 
يـرة ناجحـة ذات رؤؤس أمـوال    أو نقـرأ عنـه مـن مشـروعات آب     بـه  إن آثيرًا مما نـراه أو نسـمع    .الواحد

ــا هــي إال تطــورات وثمــار   ــى   ضــخمة م ــت إل ــة الصــغر تحول ، مشــروعات صــغيرة لمشــروعات متناهي
وأخــرى متوســطة نجحــت وتوســعت  , تطــورت وأصــبحت مشــروعات متوســطة  ومشــروعات صــغيرة

 .وأصبحت مشروعات آبيرة
 

إلى قدرتها االستيعابية الآبيرة لأليـدي  تعتبر آلية مناسبة وفاعلة لتطبيق سياسة التوظيف الذاتي، باإلضافة  
وانخفاض حجـم االسـتثمار وتآلفـة خلـق فرصـة العمـل فيهـا مقارنـة بالمشـروعات الآبيـرة التـي             ،العاملة

آما أن هذه المشروعات تشآل ميدانًا لتطوير المهارات اإلدارية والفنيـة  . تنخفض نسبتها في الدول النامية
اًال واسعًا أمام المبادرات والمبـادرين، ممـا يخفـف الضـغط علـى القطـاع       واإلنتاجية والتسويقية، وتفتح مج

 -عقـم  –ومـؤخرًا، وبسـبب عـدم فعاليـة     . العام في تـوفير فـرص العمـل للـداخلين الجـدد إلـى سـوق العمـل        
وذلـك بسـبب    -السياسات الحآومية المالية والنقدية والتجارية وأدواتها المختلفة في مواجهة مشآلة البطالة

أصبحت هذه المشـروعات آليـة     -انيه بعض االقتصاديات من مشاآل واختالل في هيآل اقتصادياتها ما تع
فاعلة لسياسة أو استراتيجيه التوظيف الذاتي التي تثبت نجاحا بعد نجاح ال سيما في الدول الفقيرة واألآثر 

 . فقرًا
  

وتلـك المتعلقـة بمسـاهمتها فـي النـاتج       تختلف األرقام والنسب التي تبين األهمية النسبية لهذه المشـروعات  
والتوظيف من دولة إلى أخرى، إال انه يمآننا القـول أنهـا تشـآل نحـو      تجاريميزان الالو اإلجماليالمحلي 

مـن إجمـالي   % 60تشـغل بحـدود   من إجمالي المشروعات في معظم اقتصاديات العـالم، آمـا أنهـا    % 90
ج المحلـي للعديــد مــن الــدول، فعلـى ســبيل المثــال تســاهم   ، وتســاهم بنسـبة آبيــرة فــي النــات القـوى العاملــة 

من إجمـالي النـاتج المحلـي فـي آـل مـن انجلتـرا        % 51، % 85المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 
 .التواليوالواليات المتحدة األمريآية على 

    
معوقات والمشاآل إن مسيرة هذه المشروعات في دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية ال تخلو من ال 

التي من أهمها عدم قدرة أصحابها على تـوفير التمويـل الـالزم لتأسيسـها أو السـتمرارية نشـاطها، وعـدم        
قدرتهم أيضًا على توفير الضمانات التقليدية الآافية التي تشترطها البنوك التجاريـة ومؤسسـات اإلقـراض    

ات الآبيرة، وتفضل التعامل وتقديم القـروض لهـا   فالبنوك التجارية ترآز على المشروع. لتقديم التمويل لها
بسبب انخفاض درجة المخاطرة في التعامل مع هذه المشروعات من ناحية، ولسهولة تعامـل البنـوك معهـا    
من ناحية ثانية، ولقدرتها على توفير الضمانات المطلوبـة مـن ناحيـة ثالثـة، أو لوجـود أهـداف واهتمامـات        

 .مشترآة من ناحية رابعة
  

في حآم المؤآد أنه ال يمآن التوصل إلى تعريف محـدد وموحـد للمشـروعات الصـغرى والصـغيرة       أصبح 
ويعود ذلـك إلـى وجـود بعـض القيـود التـي تـتحآم فـي إيجـاد ووضـع           . والمتوسطة حتى داخل البلد الواحد

اخـتالف درجـة النمـو ويـنعآس هـذا التفـاوت علـى         :تعريف شامل وموحد لهذه المشـروعات ومـن أهمهـا   
اختالف القطاع االقتصادي الذي تعمل فيه هذه المشروعات، اخـتالف فـروع   ، وى التطور التآنولوجيمست

تعـدد المعـايير المسـتخدمة والتـي مـن أهمهـا المعـايير الآميـة         ، النشاط االقتصـادي داخـل القطـاع الواحـد    
 .والنوعية

  
انخفاض الحجم المطلق ، ههو مديرغالبًا ما يآون مالك المشروع : من خصائص هذه المشروعات ما يلي 

اإلنتاجية المحلية وعلى  االعتماد الآبير على الموارد، لرأس المال الالزم إلنشاء هذه المشروعات
تمتاز بالمرونة والمقدرة على ، تساعد على االرتقاء بمستويات االدخار واالستثمار، األسواق المحلية

مراآز للتدريب وبناء عتبر هذه المشروعات ،  مشروعات مآملة لبعضها البعض، تاالنتشار الجغرافي
 -تحويلها إلى استثمار حقيقي- تمتاز هذه المشروعات بقدرة عالية على جذب المدخرات ، الخبرات 

تمتاز هذه المشروعات بسهولة الدخول والخروج من السوق ال سيما إذا ، خصوصًا لصغار المودعين
المشروعات تحمل خاصية الريادية هذه الآثير من  ،آانت مرحلة تأسيس المشروع قد نفذت بشآل مناسب

تمتاز هذه المشروعات بتوفير بيئة عمل مالئمة حيث يعمل صاحب المشروع والعاملين جنبًا ، والمبادرة
يآون ، إلى جنب لمصلحتهم المشترآة، وغالبًا ما تربطهم مع بعضهم البعض عالقة قرابة أو صداقة

صعوبة تنفيذ العمليات ، )سوق منطقة( التي يعمل فيها فقط المشروع معروفا على مستوى المنطقة
 .انخفاض الطاقة اإلنتاجية، انخفاض مستوى األجور، التسويقية والتوزيعية فيها
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صاحب (لهذه المشروعات دورها االقتصادي واالجتماعي، آما أن لها أهميتها الخاصة بالنسبة للفرد  
 ).على المستوى الآلي(للدولة  وبالنسبة) المشروع أي على المستوى الجزئي

  

المتعلقة بتوفير مدخالت  المعوقات، المعوقات التمويلية المعوقات التي تواجه هذه المشروعات تشمل  
المعوقات اإلدارية ، معوقات تتعلق بالبيئة التنظيمية والقانونية ، المعوقات الخاصة بالتسويق  ، اإلنتاج

صعوبة الحصول على : التي تواجه هذه المشروعات تشملعلى وجه التحديد المشاآل  .والمؤسسية
التمويل، المناخ االستثماري العام والتشريعات الحآومية، مشآالت تتعلق بالطلب المحلي والطلب 
الخارجي، إمآانية الحصول على اآلالت والمعدات ال سيما إن لم تتوفر محليًا، عدم توفر القوى العاملة 

معرفة التقنية واإلدارية، مشآالت تتعلق بالتسويق، ومشآالت تتعلق بجودة المدربة، ندرة الريادة وال
أشارت . المنتجات وقدرتها على المنافسة وتلبية رغبات الزبائن، وضعف قنوات االتصال ونقل المعلومات

دراسة ميدانية أخرى إلى أن أهم هذه المعوقات هي الضرائب، ارتفاع سعر الفائدة، ارتفاع أسعار المواد 
 .، واإلجراءات الحآومية)التضخم(األولية 

توفر  :حتى يآتب النجاح ألي مشروع صغير أو متوسط عدد من العوامل والمقومات والتي من أهمها 
أن يآون صاحب المشروع قد اختار الفآرة االستثمارية المناسبة وقام ، الروح الريادية لصاحب المشروع

أن تآون مرحلة ، ة ودقيقة، واتخذ القرار االستثماري الصحيحبطريقة علمي- إعداد دراسة جدوى -بتقييمها
بناء المشروع قد نفذت بصورة علمية وسليمة بحيث تقلل من التعرض لمشاآل الحقًا ال سيما أثناء مرحلة 

احد مآونات دراسة الجدوى –أن يتم اختيار األسلوب اإلنتاجي المناسب ووفقًا للدراسة الفنية ، التشغيل
توفر الآفاءة اإلدارية والتي تتمثل بقدرة اإلدارة على التجاوب والتأقلم مع التغيير في الظروف  ، التفصيلية

االقتصادية واالجتماعية والتطورات في مجال تآنولوجيا المعلومات، وقدرتها على أحداث التغيير لصالح 
املة الماهرة للمشروع، المشروع وأحداث التطور، وقدرتها في توفير الموارد المناسبة وخاصة اليد الع

وقدرتها على تخطيط وتنظيم ومراقبة سير العمل وتطوير العمليات، قدرتها على التنبؤ بمستقبل السوق 
توفر البيئة االستثمارية واالقتصادية والسياسية ة، ووضع آلية وسياسة مناسبة لتعزيز القدرة التنافسي

 .واالجتماعية والقانونية المناسبة
  

  في الدول العربية التشغيلو والمتوسطةالصغيرة و المتناهية الصغر وعاتالمشر :ثالثًا
  

هذه تساهم  ، من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي% 99تمثل حوالي  :جمهورية مصر العربية 
 ، من التآوين الرأسمالي% 90 تغطى نحو، اإلجماليمن الناتج المحلى % 80 المشروعات بحوالي

حوالي ثلثي قوة العمل بالقطاع الخاص آآل، وحوالي ثالثة (رص العمل من ف% 75تستوعب حوالي 
ألف  39 ، تساهم في خلق فرص العمل حيث يدخل)أرباع قوة العمل بالقطاع الخاص غير الزراعي

من قيمة اإلنتاج % 13تساهم المشروعات الصناعية الصغيرة بنحو .سنويًا مشروع جديد مجال اإلنتاج
 إجمالينسبة مساهمتها في  %41والمشروعات الآبيرة % 46وسطة الصناعي والمنشآت المت

تمتلك قانون خاص بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة . %4الصادرات المصرية ال يآاد يتجاوز 
 .2004وصدر هذا القانون في العام  بشآل عام، 

 
من مجمل % 14ناعي تبلغ نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاع الص:  الجزائرية الجمهورية 

% 34المنشآت الصغيرة والمتوسطة بينما يشآل قطاع التجارة والخدمات العدد األعظم بنسبة تناهز 
تشآل القوى العاملة في . من عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة% 28ويليه قطاع الحرف الذي يشآل 

زائر عدد من القوانين تمتلك الج.من عدد العاملين% 22المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 
المتخصصة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يعد قانون التوجيهي لترقية المؤسسات 

من ابرز القوانين حيث تناط مسؤولية تنفيذ جميع القوانين  2001الصغيرة و المتوسطة الصادر في العام 
 .في الجزائر بوزارة الحرف والمؤسسات الصغيرة

  
تتوزع هذه . من عدد المنشآت% 98آل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر تش: دولة قطر 

منشأة  16702المنشآت إلى متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة حيث يبلغ عدد المنشآت متناهية الصغر 
والمنشآت  ،%30من عدد المنشآت، أما المنشآت الصغيرة فتبلغ نسبتها % 68.3أي ما نسبته 

تبلغ نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاع الصناعي . عدد المنشآت من% 1.8المتوسطة 
من مجمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بينما يشآل قطاع التجارة والخدمات العدد األعظم % 12

من عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في % 22ويليه قطاع الخدمات الذي يشآل % 48بنسبة تناهز 
تتوزع القوى . رى فتتوزع بين القطاعات األخرى سواء اإلنشاءات أو الزراعةقطر أما النسب األخ

في % 53في المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، و% 47العاملة وفق حجم المنشآت إلى 



  

 viii

ال يوجد لدى دولة قطر قوانين . عامل وموظف وصاحب عمل 156799المنشآت الآبيرة أي ما يقارب 
ي تنمية أو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشآل رسمي أو برامج دولة أو هيئات متخصصة ف

 .وتخضع جميع المنشآت بشآل عام إلى نفس القوانين
  

من عدد المنشآت % 97.98تشآل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السلطنة ما حجمه : سلطنة عمان 
طة حيث يبلغ عدد المنشآت متناهية تتوزع هذه المنشآت إلى متناهية الصغر وصغيرة ومتوس. بشآل عام

% 13من عدد المنشآت أما المنشآت الصغيرة فتبلغ نسبتها % 81منشأة أي ما نسبته  6430الصغر 
تتوزع القوى العاملة في عمان وفق حجم المنشآت آما يلي . من عدد المنشآت% 6والمنشآت المتوسطة 

 .في المنشآت الآبيرة% 54في المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة و% 46
  

من إجمالي المشروعات في % 90تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة : المملآة العربية السعودية 
 .من القوى العاملة% 35المملآة، وتوظف ال يقل عن 

  
ويضم عمالة وافدة  من المؤسسات الخاصة العاملة،% 90يشآل هذا القطاع ما يقرب من : الآويتدولة  

 . %1وعمالة وطنية بنسبة تقل عن  من قوة العمل،% 45 تقدر بنحو
 

% 90المؤسسات،وتساهم بنحو  إجماليمن % 95ه المؤسسات أآثر من تشآل هذ: يةلبنانال الجمهورية 
 .من الوظائف

 
 فيمن المشروعات االقتصادية % 94.3المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو  تشآل:  اإلماراتدولة  

 . للدولة اإلجماليمن الناتج % 75 بحواليمن القوة العاملة،وتساهم  %62الدولة،وتوظف نحو 
 

اليمن عام  يف اإلجمالي،من الناتج المحلى %96بنحو  ساهمت هذه المشروعات: الجمهورية اليمنية 
2005. 

  
منشأة،  141677حوالي  2007بلغ عدد المنشآت العاملة في االقتصاد عام : المملآة األردنية الهاشمية 

توزيع العاملين حسب .  آبيرة% 0.3متوسطة، % 1.6صغيرة، % 9، متناهية الصغرمنشآت  89.1%
في المنشآت الصغيرة، % 17، متناهية الصغريعملون في المنشآت ال% 38حجم المنشأة يشير إلى ان 

 .في المنشآت الآبيرة% 30في المتوسطة، أما الباقي % 15
 

توسطة هي أحد الحلول للبطالة الناتجة عن الخصخصة إذا المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والم 
ما تم استخدام جزء من عوائدها لتمآين العمالة التي يتم التخلي عنها من دخول هذا القطاع آمالك ومدير 

وباالعتماد على خبراتهم في المؤسسة األم يمآن االستفادة من التشابك . للمشروع وآمنتج في ذات الوقت
ما سبق يحتاج إلى إعادة تأهيل العمالة التي يتم . من خالل إقامة مشاريع مآملة لهامع هذه المؤسسة 

 . التخلي عنها من خالل التدريب
  

إن دعم هذه المشروعات وتشجيع إقامتها يخلق المزيد من فرص العمل ويزيد من العدالة في توزيع  
ر المتوازن والخلل في توزيع الموارد مآتسبات التنمية وتوزيع الدخل ويعالج الخلل الناجم عن النمو غي

 .المالية وقت الطفرة
 

إن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ما هي إال ترجمة عملية لألفآار الريادية  
إن إنشاء هذه المشاريع وإدارتها يخلص فئة . والمبادرات الفردية والجماعية التي يتبناها الرياديون

إن هذه . آونه  سيصبح مدير ومالك ومنتج في ذات الوقت - الخاطئة أصًال– الشباب من فآرة العيب
 .المشروعات المجال األفضل للعمل المهني وتشجيعه

 
شيء جيد ولآن ال بد ) البطالة المقنعة(إن تخلي الحآومة عن خلق المزيد من فرص العمل غير المنتجة  

فئة من العاطلين عن العمل إلى مجاالت منتجة أن يرافقه إعادة توجيه بعض المخصصات المالية لتوجيه 
الصغر  ةال يتحقق ذلك إال من خالل توجيههم نحو المشروعات المتناهي. بدل من دخول البطالة المقنعة

ضمن البطالة –إن مجموع تآاليف توظيف عامل واحد في القطاع الحآومي . والصغيرة والمتوسطة
روع إنتاجي لهذا العامل، مع مالحظة أن هذه المدفوعات تدفع يآفي لتمويل إقامة مش -المقنعة وغير منتج

 .لمرة واحده، بينما الوظيفة الحآومية تحتاج إلى دفعات مستمرة على شآل رواتب ومدفوعات أخرى
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إذا آان احد أسباب البطالة في الدول العربية هو ضعف االهتمام والتوجه نحو هذه المشروعات، فإن  
أي ضرورة اإليمان بأن هذه المشروعات هي أهم رآائز مواجهة البطالة في الحل يآمن في عآس السبب 

 .الدول العربية والعمل ضمن هذا النطاق، والتجارب والحقائق واألرقام تثبت ذلك
 

إن االنجازات والمشاريع الآبيرة والهائلة تبدأ بفآرة صغيرة رائدة يتم ترجمتها على ارض الواقع إلى  
هذا آله ينطوي على خلق . تج أي إلى مشروع إنتاجي أو خدمي بالحجم المناسبآيان قانوني ومشروع من

الحث على الريادة وتشجيعها يعني المزيد من األفآار  وعليه، فإن. العمل ويقلل البطالةالمزيد من فرص 
 .والمبادرات ومزيد من المشروعات ومزيد من التشغيل

 
صغر والصغيرة والمتوسطة المدرة للدخل والتي تضمن المشروعات اإلنتاجية أو الخدمية المتناهية ال 

للباحث عن عمل مناسب وبجودة عالية وبدخل أعلى، هي الوسيلة األمثل التي تجعله اقل ميوًال إلى 
ذات األجر المحدود والتي تقيده بأوقات عمل طويلة وتخضعه  - البطالة المقنعة–الوظيفة الحآومية 

خصائص هذه المشروعات والتي من . فهو ملآه ويديره بنفسه أما المشروع الخاص. لسيطرة مديره
أهمها تدني رأس المال المطلوب وانخفاض تآلفة خلق فرصة عمل مقارنة بتآلفة خلق وظيفة حآومية 

 .يزيد من أهميتها في هذا المجال
 

لتي يمآن إدراك دور هذه المشروعات في التعامل مع البطالة الدورية من خالل مراجعة التطورات ا 
تبعت األزمة المالية واالقتصادية العالمية مؤخرًا، حيث يالحظ أن معظم الوظائف التي فقدت آانت في 
المشاريع الآبيرة، بينما آانت المشروعات الصغيرة والمتوسطة األقل تأثرًا نسبيًا وذلك بسبب مرونتها 

 .وقدرتها على التآيف
في التشغيل وتوليد فرص العمل في الدول العربية  العوائق التي تحد من مساهمة المشروعات الصغيرة 

العوائق ، العوائق الفنيةوالمتعلقة بإجراءات التسجيل والتأسيس،  العوائق المؤسسية،  فشل السوقتشمل 
، عدم وجود المتاحة للمشروعات الصغيرة األراضيقلة وارتفاع تآلفة ، العوائق الثقافية، التعليمية

ل هذه المشروعات وتراعي خصوصيته وتوجهه نحو مزيد من التطور إستراتيجية شاملة تنظم عم
 .والنمو

 
 تاستراتيجيا وضعال بد من  الدول العربية فيتفعيل دور قطاع األعمال الصغيرة والمتوسطة من أجل  

استهداف القطاعات الفرعية  على المستوى القطري أو المستوى القومي ، و طويلة األجل وخطط
نوع من الترابط واالتصال بين المنظمات والهيئات المسئولة عن تنمية المنشآت إيجاد  ، والواعدة

 .للمنشآت الصغيرة العربيتفعيل دور االتحاد ، والدول العربية فيالصغيرة والمتوسطة 
 

 المتناهية الصغر المشروعاتفي حجم االستخدام في  إطار السياسات الوطنية على النمو تأثيرإن  
أما البعد الثاني لالستخدام في هذه المؤسسات فيظهر في . جزء من المسالة الإوالصغيرة ال يعآس 

النواحي المتعلقة بالجودة، فتشير عبارة جودة الوظائف إلى سلسلة من العناصر المتعلقة باالستخدام التي 
 .والنفسي يلها التأثير على رفاه العمال االقتصادي واالجتماع

 

أولها مسائل تتعلـق بجـودة الوظـائف تنبـع مـن      . ار ثالث مجاالت واسعةيمآن قياس جودة الوظائف باعتب 
الترتيبات التعاقدية بين مالـك المشـروع ومـدراء المشـروعات المتناهيـة الصـغر والصـغيرة والمتوسـطة         

مستوى الدخل، المنافع اإلضافية، المنـافع غيـر األجـر،    (وهي تتضمن مسائل آمستويات األجر . وعمالهم
تـوفير بـرامج   (، الحمايـة االجتماعيـة   )استخدام عقود العمل، مـدة العقـد  (األمن الوظيفي ، )ساعات العمل

التأمين الصحي والتأمين على الحياة وتأمين اإلعاقة وتأمين البطالة، إضـافة إلـى بـرامج التعاقـد والعنايـة      
غياب العمل (لوظيفة ن االختيار الحر ل)الحق في تأسيس نقابات(، الحرية النقابية )بالطفل ومنافع األمومة

ثانيها مسائل تتعلق بجودة الوظائف ترتبط بالبيئـة حيـث يتواجـد    ). القسري وترتيبات االستغالل في العمل
العمال، وتتضمن الوقاية من الحوادث الوظيفية واألمراض، وحصر المخاطر البيئية، وحماية الصحة فـي  

مسـاحة المخصصـة للعمـال ومرافـق الطعـام      ويمآن تقييم ظروف العمـل الجسـدية بقيـاس ال   . مآان العمل
مسـائل تتعلـق بجـودة    ، وأخيـراً . والمرافق الصـحية التـي تأخـذ بعـين االعتبـار حاجـات النسـاء والرجـال        

تـوفير  (وهـي تشـمل تطـوير المـوارد البشـرية      . الوظائف مرتبطة باالستثمار في إنتاجيـة العامـل وتقدمـه   
ــة، وا  ــيم والتــدريب، إمآانيــات الترقي ــة  ، )لمحفــزات للتحســنفــرص التعل ــة والتنظيمي والترتيبــات اإلداري

 ).ممارسات العالقات الصناعية وتمثيل الموظفين أو المشارآة في اإلدارة(
 

المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة أآثر قدرة على النمو والتوظيف من المشروعات الآبيـرة وذلـك    
 .باالعتماد على قانون جبرت
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البطالة أزمة التشغيل وفي تخفيف  ة الصغر والصغيرة والمتوسطةالمتناهيدور المشروعات 
  في الدول العربية

  
  

  :مقدمة
  

البطالة بمفهومها االقتصادي، فتعني عدم مقدرة االقتصاد الوطني بما فيه من منشآت ومؤسسات عامة 
عنه  وخاصة على توفير فرص العمل الآافية الستيعاب من هم في سن العمل وقادرون عليه ويبحثون

المتعطلون عن " حسب التقرير االقتصادي العربي الموحد و). العاطلين عن العمل( وال يحصلون عليه
، ممن ال يعملون باألجر أو ال يعملون لحسابهم الخاص، العملجميع األشخاص فوق سن هم العمل 

جر أو والمتوافرون للعمل بأجر أو لحسابهم الخاص، واتخذوا خطوات محددة بحثا عن العمل بأ
  ".لحسابهم الخاص

  
وتعتبر مشآلة البطالة مشآلة عالمية تعاني منها اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء،  

وفي هذا الصدد، ال يمآن . ولآن مراعاة الفروق الواضحة في حدة هذه المشآلة بين المجموعتين
ى العاملة والعاطلين عن الفصل بين تطورات وخصائص السآان من جهة وتطور وخصائص القو

أشار تقرير للبنك الدولي إلى أن عدد سآان العالم قد ارتفع من . من جهة أخرى) البطالة(العمل 
أي بمعدل نمو سنوي بلغ  2007مليون نسمة عام  6610.3إلى  1990مليون نسمة عام  5259.1
. 2015نسمة عام  مليون 7210.6ومن المتوقع أن يصل عدد سآان العالم إلى %. 1.35متوسطه 

 2352.2وعلى صعيد نمو القوى العاملة، أشار التقرير ذاته إلى أن عدد القوى العاملة ارتفع من 
. 3%1.62، بمعدل نمو سنوي بلغ متوسطه 2007مليون عام  3098.8إلى  1990مليون عام 

  .4الجدول التالي يبين معدل البطالة ومعدل نمو التوظيف في بعض الدول المتقدمة

  
 326.112إلى  1990مليون نسمة عام  218.239أما في الدول العربية،ارتفع عدد السآان من 

وقد شآلت القوى العاملة ما نسبته %. 2.36ه ، بمعدل نمو سنوي بلغ متوسط2007مليون نسمة عام 
، أما معدل البطالة اإلجمالي للدول العربية في نفس العام فقد بلغ 2007من عدد السآان عام % 38.4

من أعلى النسب العالمية، إذا ما استثنيت الدول التي  الدول العربيةوتعتبر نسبة البطالة في . 14%5
البطالة في  ويمآن القول أن .ب الدولية والنزاعات المحلية واألهليةتجتاحها األزمات السياسية والحرو

                                                 
3 The World Bank, Word Development Indicators, 2009. 

  .2008صندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد العالمي، ابريل  4
  .2008صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد، أيلول  5

  )1(دول رقم ج
  معدالت البطالة ونمو التوظيف في الدول المتقدمة

 
 البيان

2007 
 معدل نمو التوظيف معدل البطالة

 1.3 5.4  الدول المتقدمة
 1.1 4.6  الواليات المتحدة 

 1.5 7.4  :منطقة اليورو
 0.1 8.4  ألمانيا
 1.2 8.3  فرنسا
 2.5 6.0  ايطاليا

 0.7 5.4  المملآة المتحدة
 0.5 3.9  ابانالي
 2.3 6.0  آندا

 1.7 3.4  الدول اآلسيوية حديثة التصنيع
  .2008صندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد العالمي، ابريل : المصدر
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وذلك بسبب عدم آفاءة عملية جمع المعلومات في بعض  أعلى مما هي عليه بآثير الدول العربية
إذا ما أخذ بعين االعتبار البطالة المقنعة في أروقة األجهزة والمؤسسات العامة،  وخصوصًا ،الدول

وبشآل  يساهم األمر الذييدي العاملة أآثر مما يحتاجه إنجاز ما لديها من أعمال، التي تستوعب من األ
  .بتخفيض اإلنتاجية واضح

  
هذه االقتصاديات،  برز التحديات التي تواجهأ من العربيةالعمل  أسواقوتعتبر ظاهرة البطالة في   

وترتبط . فقط بل وعلى أسرهم عن العمل للعاطلين ليس على المستوى المعيشي وذلك لما لها من تأثير
ويعود ذلك إلى . أخرى هي ظاهرة الفقر اقتصادية واجتماعية وإنسانية البطالة على نحو وثيق بظاهرة

حرمان المتعطلين ليس من مصادر الدخل  يتعن آما أنهاعوامل تخفيض اإلنتاجية،  من أهمالبطالة  أن
م اإلنسانية األساسية المتمثلة بحق الضرورية لمعيشتهم فحسب، بل وأيضا حرمانهم من حقوقه

البطالة تشآل  آما .الجسدية والذهنية موإمآانياته يةالشخص همالحصول على العمل المناسب لقدرات
  .اإلنسان وتربيته وتعليمه وتدريبه وتأهيله لدخول سوق العمل وبناء للموارد المستثمرة في إعداد هدرًا

  
يات العربية، فقد سعت الحآومات العربية إلى مواجهتها ونتيجة لتفشي هذه المشآلة في االقتصاد

بوسائل عديدة، وذلك من خالل سياساتها النقدية والمالية، ومن خالل خططها التنموية والتشريعات، إال 
ويعود ذلك إلى حقيقة مفادها أن نجاح السياسات الحآومية في .  أن النتائج لم تآن بالمستوى المطلوب

الح االختالل الحاصل في سوق العمل له مقومات وشروط ال بد من توفرها حتى مواجهة البطالة وإص
وفي ضوء ذلك آان ال بد للقطاع الخاص من أن . تؤتي هذه السياسات والخطط والتشريعات أآلها

 –وهنا بدأت النداءات . يعظم الدور الذي يقوم به لمواجهة مشآلة البطالة جنبًا إلى جنب مع الحآومات
التي تؤآد على أهمية قطاع  -د أنها متأخرة نسبيًا ال سيما في بعض الدول العربيةالتي اعتق

المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التشغيل والحد من مشآلة البطالة باعتباره 
الوسيلة األفضل والمتاحة في ظل تفشي ظاهرة البطالة المقنعة في األروقة الحآومية وعدم مقدرة 

ومات على استيعاب المزيد من القوى العاملة، وفي ظل قلة الموارد المالية والطبيعية في بعض الحآ
  . الدول

  
وبناءا عليه، تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 

وعلى وجه .  لعربيةفي التشغيل وخلق فرص العمل وبالتالي الحد من تفاقم مشآلة البطالة في الدول ا
  :التحديد، تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة على مجموعتين من األسئلة

  

ما حجم مشآلة البطالة في الدول العربية؟ هل تعاني جميع الدول العربية من  :المجموعة األولى
مشآلة البطالة أم أنها تقتصر على بعض الدول؟ ما هي أسباب البطالة في الدول العربية؟ وهل 

تلف هذه األسباب من دولة إلى أخرى؟ ما هي أنواع البطالة في الدول العربية؟ ما هي الحلول تخ
المقترحة لمواجهة مشآلة البطالة؟ هل تختلف الحلول من دولة إلى أخرى؟ هل من آلية للحل صالحة 

مواجهة  لآافة الدول؟ هل تبذل الدول العربية على المستوى الفردي أو الجماعي الجهد المطلوب تجاه
  ما الدور الذي تلعبه منظمة العمل العربية؟ هذه المشآلة؟

 

هل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أداة مناسبة لمواجهة مشآلة البطالة؟  :المجموعة الثانية
هل تستطيع هذه المشروعات مواجهة آافة أنواع البطالة؟ ما هي خصائص وأهمية هذه المشروعات 

بًا رئيسي في مواجهة البطالة؟ ما هي المعوقات التي تواجهها؟ ما هي شروط التي تجعل منها الع
؟ لئوالمسنجاح هذه المشروعات في الحد من البطالة؟ آيف نعزز من دور هذه المشروعات؟ ومن 

  هل من دراسات عملية تؤآد نجاح هذه المشروعات في الدول المتقدمة؟
  
يغطي الجزء األول واقع البطالة في . من أربعة أجزاء - وفقًا لموضوعها وأهدافها –وتتآون الدراسة 

الدول العربية، وأسبابها، وأنواعها، والحلول المقترحة والجهود المبذولة للحد منها على المستوى 
أما الجزء الثاني فيعرض مفهوم وخصائص وأهمية المشروعات المتناهية الصغر . الفردي والجماعي

أما الجزء الثالث فيشمل على عرض لدور هذه المشروعات . لعربيةوالصغيرة والمتوسطة في الدول ا
وأخيرًا، سيتم عرض النتائج . في الحد من البطالة والشروط الالزم توافرها لتعظيم هذا الدور

  . والتوصيات في الجزء الرابع
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  البطالة في الدول العربية: أوًال
  

  واقع مشآلة البطالة في الدول العربية 1.1
  
 العربيـة  الدول في للتنمية تحدي أآبر -أو محاولة تثبيته في بعض األحيان - البطالة يل معدلتقل يعتبر 

 14بحـوالي  في عـام  آمجموعة الدول تلك في معدل البطالة متوسط يقدر حيث المنظور، المستقبل في
أو  اسيةباستثناء تلك التي تعاني من اضطرابات سي األخرى العالم وأقاليم مناطق بين األعلى وهو ،%
عـن   عاطـل  مليـون  17 بحـوالي  2007عـام   الدول العربيـة  في العمل عن العاطلين عدد ويقدر .دينية
أو حسـب آخـر بيانـات     2005يبين معدالت البطالة فـي الـدول العربيـة عـام     ) 2(الجدول رقم . العمل

  .متوفرة عن آل دولة
  

  )2(جدول رقم 
  *2005معدالت البطالة في الدول العربية عام 

  (%)معدل البطالة   الدولة  (%)معدل البطالة   لدولةا
  16.3  اليمن  )2008( 12.7  األردن

  14.2  تونس   2.3  االمارت العربية
  )2006( 12.3  الجزائر  3.4  البحرين
   50  جيبوتي  6.1  السعودية
  18.5  السودان  )2006( 8.2  سوريا
  25  الصومال  29.5  العراق
  10  ليبيا  7.5  عمان 
  10.7  مصر  )2006( 23.6  فلسطين
  )2006( 9.7  المغرب  2  قطر

  22  موريتانيا  1.7  الآويت
  14  آافة الدول العربية  8.2  لبنان

  .2008منظمة العمل العربية، التقرير العربي األول حول التشغيل والبطالة في الدول العربية،  -: المصدر
  .2008صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد، أيلول  -

  تم استخدام آخر اإلحصاءات المتوفرة عن هذه الدول* 
  

  :ويالحظ من هذا الجدول ما يلي
 وفـي  ،6واليمن وجيبوتي والسودان، موريتانيا، ,مثل دخال األقل الدول في ارتفاع معدالت البطالة 

  .والصومال وفلسطين العراقمثل  االستقرار، عدم من حالة تشهد التي الدول
 %). 50(، بينما سجلت جيبوتي المعدل األعلى %)1.7(اقل معدل للبطالة سجلت الآويت  
يمآـن القـول أن دول    .لـدول الخلـيج العربيـة    التعاون مجلس دول في البطالة معدالت أدنى سجلت 

الخليج ال تعاني من مشآلة بطالة حقيقية ال سيما إذا ما أتمت خططها الراميـة إلـى إحـالل العمالـة     
مسـتوى اإلنتاجيـة واألداء     ةمراعـا   مـع  -العربيـة وغيـر العربيـة    -لـة الوافـدة  الوطنية محـل العما 

 .والمهارات
ال بد من اإلشارة إلـى أن مشـآلة البطالـة فـي بعـض الـدول التـي تعـاني مـن صـراعات سياسـية             

ستبدأ في االنخفاض إذا ما تم التوصل إلـى حلـول سياسـية    ) العراق، الصومال، فلسطين وغيرها(
 .ار إلى هذه الدولتعيد االستقر

  
 فـي  أيضـاً  بـل  ،فحسـب  حجمهـا ومعـدالتها   ارتفـاع  فـي  وخطورتهـا  البطالـة  تحـدي  أهميـة  تآمـن  وال 

 من ذلك علىينطوي  وما مرة، ألول عمل عن والباحثين الشباب من المتعلمين تشمل حيث خصائصها

                                                 
) 2008(آان معدل البطالة وفقًا للتقرير االقتصـادي العربيـة الموحـد   . رلوحظ اختالف معدل البطالة في جيبوتي من مصدر إلى آخ 6

 .في التقرير العربي األول حول التشغيل والبطالة الصادر عن منظمة العمل العربية% 50، بينما بلغ هذا المعدل %9.5حوالي 
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البطالـة بـين    فـي دالت آما تبقى المنطقـة ذات أعلـى المعـ     .7االجتماعي واالستقرار األمن على تبعات
نوان بع العربيةذا ما انتهى إليه التقريُر األول لمنظمة العمل ، ه%25الشباب خاصة؛ إذ تجاوز معدلها 

  .8”العربية الدول فيالتشغيل والبطالة ”
  
 مـن % 60 مـن  أآثر ويشآل هذا الرقم مليون نسمة، 204 بحوالي العمل سن في السآان عدد ويقدر 

 فـي  السـآان  عـدد  نمو تباطؤ ورغم .مليون 122 بحوالي العمل قوة ويقدر حجم العربية، الدول سآان
 حاليـا  البـالغ  العاملـة  القـوى  في المشارآة معدل أن متوسط إال العربية، الدول من عدد في العمل سن
 الرتفـاع  نتيجـة  ازديـاد  فـي  -العمل على سوق الديموغرافي غطالض درجة يقيس والذي -%61 قرابة

 الـذآور  مـن  مشـارآة البـالغين   معـدل  متوسـط  ويقـدر  .اإلنـاث  بين خاصة العاملة، القوى نمو معدالت
 اإلنـاث  معدل مشارآة متوسط يبلغ بينما ،%85 البالغ العالمي المعدل يفوق بذلك وهو ،%88 حوالي
  . 9العالم دول بقية في %70 مقابل 59% حوالي

  
يبين معدل المشارآة لآل من الذآور واإلناث في الدول العربية، ويعرض آذلك ومتوسـط  ) 3(الجدول 

آمـا يبـين نسـبة اإلنـاث إلـى القـوى       ). 2007-1990(معدل النمو السنوي للقوى العاملة خالل الفترة 
دول العربيـة حسـب   خصائص العـاطلين عـن العمـل فـي بعـض الـ      ، فيعرض )4(أما الجدول   .العاملة
فيعرض البطالة فـي بعـض الـدول العربيـة حسـب المسـتوى التعليمـي خـالل         ) 5(أما الجدول . الجنس
  ).2007-2004(الفترة

  
  )3(جدول 

  هيآل القوى العاملة في بعض الدول العربية
  القوى العاملة   +15معدل المشارآة   الدولة

  مجموع  إناث  ذآور  
  مليون

متوسط معدل 
    النمو السنوي

اإلناث آنسبة من 
  القوى العاملة

  1990  2007  1990  2007  1990  2007  2007-1990  1990  2007  
  31.9  23.6  4.0  13.9  7.0  37  23  78  75  الجزائر
  25.3  24.4  2.4  24.0  15.9  24  24  71  74  مصر
  -  13.3  -  -  4.4  -  12  -  74  العراق
  16.9  12.6  5.0  1.6  0.7  16  11  72  68  األردن
  24.0  21.6  2.9  1.4  0.8  43  34  81  81  الآويت
  25.6  22.8  2.4  1.5  1.0  25  22  77  83  لبنان
  23.5  15.5  3.6  2.3  1.2  26  17  78  78  ليبيا

  24.7  23.5  2.3  11.2  7.7  25  24  80  82  المغرب
  19.6  14.2  3.0  1.0  0.6  26  20  77  81  عمان

  14.9  11.2  3.2  8.7  5.1  19  15  80  80  السعودية
  30.4  23.4  2.9  11.9  7.3  31  24  72  78  السودان
  20.8  18.3  4.0  6.4  3.3  21  18  78  81  سوريا
  26.5  21.6  2.5  3.7  2.4  26  21  71  76  تونس

  14.5  9.8  6.2  2.7  1.0  40  25  93  92  اإلمارات
  16.9  11.9  4.1  0.8  0.4  14  10  67  67  فلسطين
  24.4  17.5  4.6  5.4  2.5  22  15  66  70  اليمن
  40.3  39.3  1.6 3098.8  2352.2  53  52  78  81  العالم
  43.8  39.9  0.7  154.3  135.8  48  42  65  69  أوروبا
  46.3  40.6  3.2  2.9  1.7  50  41  61  62  إسرائيل

Source: The World bank, World Development Indicators, 2009, PP: 274-276.  

                                                 
المســتوى التعليمــي والقطاعــات  للتعــرف علــى خصــائص القــوى العاملــة والمشــتغلين والعــاطلين عــن العمــل وتوزيعــاتهم حســب  7

، التقريـر العربـي األول للتشـغيل والبطالـة، منظمـة      "التشغيل والبطالة فـي الـدول العربيـة   "المحور الحادي عشر، :االقتصادية، أنظر
 .2008العمل العربية، 

ين حسـب النشـاط االقتصـادي،    لمزيد من المعلومات حول معدل المشارآة الخام ومعدل المشارآة المـنقح والتوزيـع النسـبي للعـامل     8
التشـغيل   التقريـر العربـي األول حـول    منظمـة العمـل العربيـة،   : والتوزيع النسبي للعاملين حسب المهنـة والمسـتوى التعليمـي، انظـر    

  .2008والبطالة في الدول العربية، 
 .صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد، إصدارات مختلفة 9
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  ) 4(جدول رقم   
  الجنسخصائص العاطلين عن العمل في بعض الدول العربية حسب 

  البطالة آنسبة من مجموع القوى العاملة  الدولة
    إناث  ذآور  المجموع

  92-90  2007-2004  90-92  2004-2007  92-90  2007-2004    
    -  20.3  -  24.2  12.3  23  الجزائر
    18.6  17  6  6.4  9  9  مصر
    16.5    11.8  -  12.4  -  األردن
    -  -  -  -  1.7  -  الآويت
    -  -  -  -  8.1  -   لبنان
    10  25.3  10.1  13  10  16  مغربال

    -  -  -  -  -  -  عمان
    13.2  -  4.2  -  5.6  -  السعودية
    -  14.0  -  5.2  -  6.8  سوريا
    17.3  -  13.1  -  14.2  -  تونس

    7.1  -  2.5  -  3.1  -  اإلمارات
    19.0  -  22.1  -  21.6  -  فلسطين
    8.6  12.5  6.6  7.5  7.5  9.5  أوروبا
    7.9  13.9  6.7  9.2  7.3  11.2  إسرائيل

Source: The World bank, World Development Indicators, 2009, PP: 274-276.  
  

  ) 5(جدول رقم 
  2007- 2004البطالة في بعض الدول العربية حسب المستوى التعليمي 

  آنسبة من البطالة الآلية  الدولة
  التعليم العالي  الثانوي  االبتدائي

  11.4  23.0  59.3  الجزائر
  9.6  41.4  19.4  الآويت
  21.6  22.4  51.1  المغرب
  40.0  43.9  12.3  السعودية
  13.6  -  79.1  تونس

  21.6  36.0  24.3  اإلمارات
  23.5  14.2  54.3  فلسطين
  14.9  42.9  41.4  أوروبا
  79.5  12.8  12.2  إسرائيل

Source: The World bank, World Development Indicators, 2009, PP: 274-276.  
  

  :يتضح ما يلي) 5-3(اول من الجد
ارتفاع معدل المشارآة لدى الذآور عن نظيره لإلناث في آل الدول العربية، وقد يعزى ذلـك إلـى    

 .أسباب عديدة أهمها ثقافة العيب وغياب النشاطات المعنية بتمآين المرأة
يره فـي  مرتفع إذا ما قورن بنظ) 2007-1990(يعتبر معدل النمو في القوى العاملة خالل الفترة  

أوروبا أو العالم، وهذا يزيد من العاطلين عن العمل إذا عجزت االقتصاديات عن خلق فرص عمل 
 .مالئمة لهذا النمو في القوى العاملة

وفـي   1990إذا مـا قـورن بعـام     2007زيادة في نسبة اإلناث إلى القوى العاملة في عـام   نالحظ 
 .ملوهذا يعآس دخول المرأة إلى سوق الع. جميع الدول

اآبر من معدل البطالـة لـدى الـذآور    ) 2007-2004(آان معدل البطالة لدى اإلناث خالل الفترة  
 .في جميع الدول باستثناء فلسطين

مقارنـة بـنفس المعـدل    ) 2007-2004( هناك انخفاض ملحوظ فـي معـدل البطالـة خـالل الفتـرة       
النسبة لإلناث آذلك باستثناء وينطبق نفس الشئ بالنسبة للذآور، وب). 1992-1990(خالل الفترة 

 . مصر
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حيـث يالحـظ تـدني    . وجود تفاوت في معدل البطالة في الدول العربيـة حسـب المسـتوى التعليمـي     
المستوى التعليمي لنسبة آبيرة مـن العـاطلين عـن العمـل فـي آـل مـن المغـرب وتـونس الجزائـر           

-%51(البطالة الآلية بين  وفلسطين، حيث تراوحت البطالة لدى من يحملون االبتدائية آنسبة من
60.(% 

للعـاطلين عـن العمـل فـي آـل مـن       ) التعلـيم العـالي  (هناك ارتفاع ملحوظ فـي المسـتوى التعليمـي     
 .  وفلسطين تالسعودية، اإلمارا

الحاجة إلى البرامج والمشـاريع التـي تعمـل     تآلما ارتفعت نسبة البطالة لدى الشباب والمرأة زاد 
إن أحد أهم وسائل التمآين هو التدريب المتخصص لغـرس  .   لمرأةعلى تمآين آل من الشباب وا

وهنا تزداد أهمية قطاع المشروعات الصـغيرة والمتوسـطة   . روح الريادة والمبادرة لدى هذه الفئة
 .رقيًا آأحد أساليب التمآين وأساليب االستغالل األمثل للعنصر البشري

  

  
  

  في الدول العربية أسباب البطالة  1.2
  

. تهدد مستوى االستقرار االقتصـادي وتماسـك المجتمعـات العربيـة     تعتبر البطالة من أهم العوامل التي
، آمـا  اجتماعيـة وأخـرى سياسـية   وإلـى أسـباب اقتصـادية،     في الدول العربية ويمآن أن نعزي البطالة

وقـد تختلـف   . سنشير إلى الحقًايمآن أن تعزى ألسباب داخلية وأخرى خارجية في بعض األحيان آما 
أسباب البطالة من بلد إلى آخر، وذلك وفقًا للهيآل االقتصادي والترآيب السآاني في آل بلـد، وتختلـف   

الـدول العربيـة ذات االقتصـاد     فـي ف. في بعض األحيان من منطقة إلى منطقة أخرى داخل البلد الواحد
المثال، يسود القطـاع غيـر الرسـمي     لى سبيلالمهمش وتشمل السودان والصومال واليمن وجيبوتي ع

واألردن  االقتصاد األآثـر تنوعـًا فتشـمل لبنـان ومصـر      والتوظيف الذاتي في اقتصاد الآفاف، أما دول
اقتصادها بفائض عمالة فال ينمو االقتصاد بنسبة تسـمح باسـتحداث    وتونس والجزائر والمغرب ويتسم

مجلس التعـاون  وهناك دول . لين الجدد في سوق العملالمرجوة واستيعاب الداخ فرص تشغيل بالنسب
ات التي من التقلب لتحوطهافي سعيها نحو تنويع االقتصاد  تحديا خاصًا التي تواجه لدول الخليج العربية

، باإلضافة إلـى ضـرورة زيـادة    آمصدر أساسي العتماد على النفطل نتيجةفي الدخل القومي  قد تحدث
  . لة الوطنيةاقدرة العم

  

  :مآن تلخيص أهم أسباب البطالة في الدول العربية بما يليوي
  

مليـون نسـمة    218.239ارتفع عدد السـآان مـن    :يةالعرب الدولارتفاع معدل النمو السآاني في  .1
. %2.36، بمعدل نمو سنوي بلـغ متوسـطه   2007مليون نسمة عام  326.112إلى  1990عام 

 الـدول  غالبيـة  تواجـه  الرئيسـية التـي   التحـديات  دأحـ  نسـبياً  المرتفـع  السـآاني  النمو معدل ويعتبر
. والهيآـل  الحجـم  حيـث  مـن  للتنميـة  مواتيـة  سآانية ترآيبة إلى للوصول قدرتها من ويحد العربية،
 الفتـرة  خـالل  العربيـة  للـدول  المعدل هذا متوسط سجله الذي االنخفاض النسبي من الرغم وعلى

 أن بعد % 2.4 حوالي بلغ إذ 2007 عام في فاعاالرت إلى مجددًا عاد هان إال) 2006 – ( 1995
 الرئيسـية،  العـالم  أقـاليم  جميـع  في مثيله المعدل هذا ويفوق، 2006 عام في % 2.3 حوالي آان

 السـآاني  النمـو  ويسهم .%2.3البالغ  الصحراء جنوبو أفريقيا في السآاني النمو معدل ويقارب
يـؤدي إلـى زيـادة الطلـب علـى فـرص العمـل        الداخليـة، و  االقتصـادية  الضغوط زيادة في المرتفع

 .10المستحدثة مما يزيد من فرصة تفاقم مشآلة البطالة
 

                                                 
 .282، ص 2008د العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد، أيلول صندوق النق 10

إليه  لإن حجم المشآلة الحالي وآثارها االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلنسانية، وما ستؤو
رافية، ال بد أن ينعآس هذه المشآلة في السنوات القادمة في ظل التطورات االقتصادية والديموغ

على حجم الجهود العربية والفردية المبذولة أو حجم الجهود التي يجب أن تبذل على آافة 
إن أي جهد سيبذل  للحد من البطالة ال بد أن يسبقه البحث في . المستويات لمواجهة هذه الظاهرة

  .وذلك للمساعدة في مواجهتها أسبابها وأنوعها
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مظاهر إخفاق خطط التنمية  من أبرز :إخفاق خطط التنمية االقتصادية في الدول العربية .2
 الخارجية، وفي المقابل هروب رؤوس االقتصادية وقوع معظم الدول العربية تحت وطأة المديونية

إلى ) سنة فما فوق 15(وصول معدل األمية وآذلك  ،ل العربية إلى الخارجاألموا
فشل برامج التنمية في العناية بالجانب االجتماعي بالقدر المناسب، وتراجع األداء و،29.7%11

وانسحابها , االقتصادي، وتراجع دور الدولة في إيجاد فرص عمل بالحآومة والمرافق العامة
 .جاإلنتا قطاعتدريجًيا من 

 
ففي الوقت الذي يبلغ فيه  :ارتفاع معدل نمو العمالة العربية مقارنة مع معدل نمو الناتج القومي .3

سنويًا، فإن نمو الناتج القومي اإلجمالي ال يسير بنفس الوتيرة نفسها، بل يصل % 2.5نمو العمالة 
 العربية العاملة لقوىا عدد إجمالي بلغ. في بعض الدول العربية إلى الرآود، وأحيانًا يآون سالبًا

 في السآان عدد إجمالي من %38.4 حوالي يمثلون عامل، مليون 122 حوالي ، 2006معا في
الفترة  خالل %2.3 قدره سنوي نمو وبمعدل ،1995في عام % 35 بنسبة مقارنة العربية الدول

 تزال ال ةالدول العربي سآان إجمالي من العمالة نسبة فإن ذلك من الرغم وعلى). 1995-2006(
 الهرم قاعدة اتساع إلى ذلك ويعود .العالم في األخرى الرئيسية األقاليم مع بالمقارنة منخفضة
 سنة، 15 سن دون السآان عدد ارتفاع أهمها العوامل من عدد نتيجة الدول العربية في السآاني
 .12العمل سوق في المرأة مشارآة وانخفاض

 
أزمة الخليج ففي أعقاب  :واألردن دة، خاصة في دول الخليجاستمرار تدفق العمالة األجنبية الواف .4

وحلت محل العمالة  دول الخليج، هيمنت العمالة اآلسيوية على سوق العمل في األولى والثانية
تفشي البطالة بين الشباب في ظل تشبع القطاع   :وآان من بين اآلثار السلبية لهذه العمالة ،العربية

جور وشروط العمل بين العامل الوافد والوطني، مما أدى إلى عدم والتباين في األ, الحآومي
وتشير اإلحصائيات إلى أن عدد األجانب العاملين في  .النجاح الآامل لسياسات توطين الوظائف

ماليين عامل مقارنة مع  9نحو إلى  2005فقد بلغ في عام  ،الدول الخليجية يتزايد باستمرار
ا ال شك فيه أن تلك األعداد الآبيرة لها تأثيرات سلبية عديدة، ، ومم1975نصف مليون عامل عام 

ولآن األثر األآثر خطورة لها يتمثل في ارتفاع معدالت تحويالتها سنويًا، فقد بلغ حجم المبالغ 
مليارات  10مليار دوالر مقارنة مع  30نحو  2005التي حولها األجانب من دول الخليج عام 

ك على مجموع تحويالت العاملين األجانب في الواليات المتحدة التي متفوقة بذل 1988دوالر عام 
 .تعد أآبر دولة مستوردة لقوة العمل األجنبية

 
حيث ال يوجد تواؤم وتطابق بين برامج التعليم في معظم : غياب التخطيط االقتصادي المنهجي   .5

عالوة على أن التآوين مع االحتياجات الفعلية لسوق العمل، ) مدخالت التعليم( الدول العربية
 .العربية لم يواآب التطورات التآنولوجية السريعة الجارية في العالم المنهجي في معظم الدول

  
تطبيق سياسات االنفتاح االقتصادي في العديد من الدول العربية وما صاحبها من تطبيق لبرامج  .6

من العاملين في  أعداد آبيرة التخلي عنإلى في بعض الدول  الخصخصة أدت : الخصخصة
 .بعد تخصيصها القطاع العام شرآات ومؤسسات

 
العربية بالتعاون مع صندوق النقد  إخفاق معظم برامج التصحيح االقتصادي التي طبقتها الدول .7

معقولة تساعد على  لم تحقق معدالت نمو بنسب :الدولي في أحداث أي نمو اقتصادي حقيقي
هذه البرامج في زيادة عدد  عآس من ذلك تمامًا فقد ساهمتالتخفيف من مشآلة البطالة، بل على ال

نتيجة رفع الدعم عن السلع  العاطلين عن العمل، وآذلك إفقار قطاعات آبيرة من الشعب
  .والخدمات األساسية

  
 

                                                 
  .35، ص2008صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد، أيلول : ية ، انظرللمزيد من المعلومات التفصي 11
 .292، ص 2008صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد، أيلول  12
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العربية خالل حقبة ازدهار  استنزاف معظم المواردحيث : التوزيع غير األمثل للموارد المحلية .8
. نفاق لغايات غير إنتاجية مع وجود توزيع غير متوازن جغرافيا لهذه المواردأسعار النفط في اإل

إن الترآيز الحاصل على العاصمة والمدن الرئيسية في توزيع الموارد في آثير من الدول العربية 
يؤدي إلى ترآز البنية التحتية في هذه المدن يؤدي إلى خلل في توزيع المشروعات اإلنتاجية 

ختلفة، وهذا بدوره يؤدي إلى خلل في توزيع الدخل ويزيد المناطق الفقيرة غير بأحجامها الم
 .المخدمة فقرًا

 
التجارة  مسارعة الدول العربية لاللتحاق بقطار منظمةوقد رافق ذلك  :تسارع ظاهرة العولمة .9

- منافسة األجنبية ال العالمية، واالستجابة لشروطها في فتح األسواق العربية أمام السلع والمنتجات
األمر  واألردن اآلن في مصر أدى إلى إعالن الآثير من المصانع والشرآات اإلفالس آما يحدث

إلى  يمآن أن تؤديآما أن العولمة . الذي يعني اتساع ظاهرة البطالة وبشآل أسرع من السابق
وخاصة في صفوف الآفاءات والخبرات  تفاقم ظاهرة الهجرة من الدول العربية إلى الخارج،

 .العلمية المتميزة، األمر الذي يعني خسارة مزدوجة
 

بسبب النظرة االجتماعية لذلك وذلك  :واألعمال الحرة عدم إقبال الشباب على العمل المهني .10
، والتخوُّف من تحمُّل المخاطرة في األعمال الحرة والميل إلى أو ما يسمى بثقافة العيب العمل

 . ات الدخل الثابتالمستقرة ذ والوظائف الحآومية األعمال
 

سواًء على المستوى الدولي أو  ةالعربي تاالقتصاديانقص االستثمارات الموجَّهة لتنمية  .11
نقص  :حيث يواجه قطاع االستثمار في العالم العربي مشآلتان رئيسيتان هما :الداخلي

ستثمارات من حجم اال% 1االستثمار األجنبي الموجَّه إلى الدول العربية والذي ال يتعّدى نسبة 
والمشآلة الثانية تتمّثل في هجرة رؤوس األموال العربية إلى الخارج وعدم  .األجنبية العالمية

سوء التخطيط القومي الذي يؤدِّي إلى  هذا باإلضافة إلى .مشارآتها في تحقيق التنمية العربية
 .عدم اختيار المجاالت المناسبة التي يوّجه لها االستثمار القومي

 
 فرص توفير على العام القطاع وهذا أدى إلى تراجع قدرة :االقتصادي النمو التمعد تذبذب .12

 األعمال في بيئة تواضع بسبب الخاص القطاع في التشغيل طاقة وانخفاض آافية حآومية عمل
 القطاع في للعاملين المقدمة والعينية المالية الميزات مضاهاة وصعوبة العربية، الدول من عدد
النمو المتزايد في الطلب  تعادل وتواجهعدم القدرة على خلق فرص عمل خر، وبمعنى آ. العام
 .عليها

 
غير قادرة على  الحآومات العربية أصبحت :تراجع الدور الحآومي آموظف رئيسي ومباشر .13

بحيث توقفت عن لعب دور الموظف الرئيسي  في التشغيل في مؤسساتها غير اإلنتاجية التوسع
ا وان لعب هذا الدور يزيد من البطالة المقنعة ويخلق روح االتآال ال سيم ،لأليدي العاملة

 .والتآاسل لدى بعض العاطلين عن العمل بانتظار الوظيفة الحآومية
 

هنالك عالقة  :بين الدول المصدرة للقوة العاملة والمستوردة السياسية والعالقات التطورات .14
الدول  بين العالقات السياسيةسن عند تح السياسة، فمثالوثيقة بين البطالة و الظروف 

الدول المصدرة والعآس تقل البطالة في  و الدولة المصدرة لهاالمستوردة لأليدي العاملة 
 .صحيح

 
عدم فعالية السياسات المالية والنقدية و ذلك الن شروط  :عدم فاعلية السياسة المالية والنقدية .15

 . نجاح هذه السياسات غير متوفرة
 

إعطاء القدر الآافي من  عدم :المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرضعف التوجه إلى  .16
 .، وذلك من خالل خلق البيئة المناسبةتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطةل االهتمام
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وحب المبادرة بين األفراد وغياب األفآار التي تزيد من  تدني مستوى الروح الريادية .17
 .فرص العملنزيد من والمتوسطة وبالتالي المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة 

 
في العديد من فهنالك عدد آبير من العاطلين عن العمل  :انتشار ثقافة العيب بين بعض األفراد .18

 .ال يعملون في بعض األعمال مثل الزراعة و البناء و التنظيف الدول العربية
 

يقبلون العمل في بعض يآونون عاطلين عن العمل وال  األفرادبعض  أنحيث  :دينية أسباب .19
 .غير اإلسالمية الوظائف ألسباب دينية آالعمل في البنوك

 

 .وذلك بسبب موسمية عملية اإلنتاج في بعض القطاعات: انتشار ظاهرة البطالة الموسمية .20
 

وهو األمر الذي يضفي  :ضعف قواعد البيانات العربية والمعلومات حول الباحثين عن عمل .21
 .الة في الدول العربيةغموضًا على حجم سوق العم

  

  
  

  :أنواع البطالة في الدول العربية 1.3
  

  :13يسود في الدول العربية أنواع مختلفة للبطالة نوردها فيما يلي
  
فيتـرك  . وهي بطالة مؤقتـة ناجمـة عـن تغييـر مآـان العمـل أو نـوع الوظيفـة         :البطالة االحتآاآية  .1

وتحدث . يترك العمل في منطقة لينتقل إلى منطقة أخرى أو ،وظيفة أخرىالعامل عمله لينتقل إلى 
دخـول سـوق العمـل    أو عندما تقرر ربات البيـوت   ،آذلك عندما يبحث الخريجون الجدد عن عمل

لآـل البـاحثين عـن فـرص العمـل       نتيجـة لـنقص المعلومـات الآاملـة     آذلك وقد تحدث. بعد انقطاع
العمـل   إلـى المهـارة والخبـرة الالزمـة لتأديـة     بعض العمال قار فتال ،  أو نتيجة وأصحاب األعمال

التغيـر   ، أوالـدقيق  صـعوبة التآيـف الـوظيفي الناشـئ عـن تقسـيم العمـل والتخصـص         ح، أو المتا
يتطلب اآتساب مهارات متنوعة ومتجـددة   المستمر في بيئة األعمال والمهن المختلفة، األمر الذي

  .باستمرار
 

رف البطالة الهيآلية على أنها البطالة التي تنشأ بسبب االختالف والتباين القائم تع :الهيآليةالبطالة  .2
وتعـرف  . وهيآـل الطلـب عليهـا    )العاملين والعاطلين عن العمل( بين هيآل توزيع القوى العاملـــة

البطالة الناجمة عن خلل أو ا تغير في هيآل االقتصاد بحيث ال يرافقه تغيرات فـي   آذلك على أنها
البطالة نتيجة للتحوالت االقتصادية التي تحدث  ينشأ هذا النوع منبمعنى آخر  .ل سوق العملهيآ

او وسائل إنتاج أآثر آفاءة، استخدام موارد جديدة أو  من حين آلخر في هيآل االقتصاد آاآتشاف
أو التحول من قطاع إلى آخر مثل االبتعـاد عـن الزراعـة والتوجـه للقطاعـات       ظهور سلع جديدة 

معـين، وهـي ال    إن هذه البطالة جزئية، بمعنى أنها تقتصر على قطاع إنتاجي أو صناعي. لخدميةا
 ظهورها بإحالل اآللة محل العنصر البشري  يقترنوقد  .تمثل حالة عامة من البطالة في االقتصاد

عدد مما يؤدي إلى االستغناء عن ) صناعة النسيج والسجاد أو صناعة الخبز مثًال(في قطاع معين 
، آمـا أنهـا تحـدث بسـبب وقـوع تغيـرات فـي قـوة العمـل آـدخول           في هذا القطاع العمال آبير من
 .سوق العمل بأعداد آبيرة إلى الشباب

                                                 
  : ، انظرمن منظور إسالمي االطالع على أنواع البطالة ومفاهيمها لمزيد من 13
  .1995صالح خصاونه، مبادئ االقتصاد الآلي، المطبعة الوطنية،  -
  .م2005-بحث منشور –آلية الدراسات العليا –جامعة الآويت : ،الآويت)البطالة معناها وأنواعها(الشمري، إيمان،  -
  .م1994، 66، السنة 8، الجزء8مجلة األزهر البحوث اإلسالمية، العدد: القاهرة) نظور إسالميالبطالة من م(سهير عبدالعال،  -
 

لة في الدول العربية يجب أن ينعآس على نوعية اإلجراءات المتبعة للحد إن معرفة أسباب البطا
وقطاع األسر منها، آما أنه يوزع المهام والمسئوليات بين آل من الحآومة والقطاع الخاص 

ولآن لوضع  .ن اآلخر بل يآملون بعضهم البعض، فالمسئولية ال تقع على طرف دو)األفراد(
، أنواعهامة لمواجهة مشآلة البطالة، ال بد من التعرف على الحلول واختيار اآلليات الالز

  . فاآلليات والمسئولية تختلف تبعًا لنوع البطالة السائد
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يفسـر  وقـد  .  بـين الـرواج واالنآمـاش    االقتصـادية  ةالـدور  اتنتيجـة لتذبـذب   تنشأ :البطالة الدورية .3

ء اإلنتـاج المتـاح ممـا يـؤدي إلـى ظهـور       استيعاب أو شرا ظهورها بعدم قدرة الطلب الآلــي على
وترتفـع   ففي فترات الرآود االقتصادي وانخفاض اإلنتاج ينخفض التوظيـف  .الفجوات االنآماشية

 .، والعآس في أوقات الرواجمعدالت البطالة
 
نتيجـة   في قطـاع معـين   فئة معينة من األيدي العاملةالتي تصيب وهي البطالة   :البطالة الموسمية .4

المثال، نـرى أن العـاملين فـي     لفعلى سبي. في هذا القطاع أو دورة اإلنتاج عملية اإلنتاجلموسمية 
صناعة المثلجات في الصيف  أوقطاف أو عصر الزيتون ( أو السياحي أو البناء القطاع الزراعي

وقـد  . قد يضطروا للبقاء بدون عمل لفترة معينة بعد انتهاء الموسـم حتـى يـأتي موسـم جديـد     ) مثًال
   .البطالة الدورية تسمىط البعض بينها وبين البطالة الناتجة عن الدورة االقتصادية والتي يخل

 
وهي البطالة الناتجة عن سلوك العامل عندما ال يقبـل   :)السلوآية أو الطوعية(االختيارية  البطالة .5

ينة عمله بمحض إرادته ألسباب مع عندما ينسحب فيها شخص من أوالعمل على الرغم من توفره 
 .عدم وجود الرضا الوظيفي أومثل ثقافة العيب 

  
نتيجة للحصار الذي تم فرضه من قبل الواليات المتحدة علـى العـراق، وعـادت أعـداد هائلـة مـن        .6

األيدي العاملة في الخارج إلى بلدانها األصلية بعد أزمة الخليج، ولم يآونوا ليعودوا نتيجة ألسباب 
لقسرية وتأثيرها على معدل البطالة في الدول المستضيفة آما هو وال ننسى تأثير الهجرة ا. داخلية

  .الحال في األردن
 
األجـر أعلـى مـن     وعنـدها يآـون   وتعني العمل بأقل من الطاقة اإلنتاجية الحقيقية :البطالة المقنعة .7

آما ينظر لها الآثيرون على – وتحدث غالبًا في القطاع الحآومي حيث تعمل الحآومة. قيمة اإلنتاج
على تشغيل عدد آبير من العمال للقيام بمهام قـد يقـوم بهـا عـدد أقـل مـن        -نها الموظف الرئيسيأ

ــة المقنعــة فــي أروقــة األجهــزة      .بآثيــر الموجــودالعــدد  وممــا ســاهم فــي تفشــي ظــاهرة البطال
األســاليب غيــر الصــحيحة فــي معالجــة ظــاهرة البطالــة، والتــي  والمؤسســات الحآوميــة والعامــة

صاص البطالة بزيادة التوظيف فـي األجهـزة الحآومـة، والتـي ارتـدت علـى نحـو        اعتمدت في امت
سيء على آفاءة أداء تلك األجهزة، ألن األعداد الضخمة من المعينين فيها أوجدت ظـاهرة سـلبية   
أخرى، تمثلت بتفاقم مشآلتي الترهل اإلداري والمالي في أوساط تلك األجهزة، إضافة إلـى زيـادة   

التي تتآبدها، مما زاد اإلنفاق وبالتالي زيادة العجز في موازنة الحآومة، الذي حتم األعباء المالية 
  .زيادة االعتماد على االقتراض الداخلي والخارجي

 
وهي البطالـة التـي يآـون مصـدرها     : 14البطالة الناتجة عن أسباب خارجية أو البطالة المستوردة .8

لبطالة التي  تواجه جزء من القـوة العاملـة   ا أنهاوقد تعرف على . خارجي أي من خارج االقتصاد
وقـد يواجـه   . المحلية في قطاع معين بسبب إنفراد أو إحالل العمالة غير المحلية فـي هـذا القطـاع   

االقتصاد هذا النوع من البطالة في حال انخفاض الطلب على سـلعة معينـة مقابـل ارتفـاع الطلـب      
صادية أو سياسية خارجية مثل الحروب التي وقد تحدث نتيجة لتطورات اقت.  على سلعة مستوردة

تعاني منها بعض الدول ال سيما المجاورة أو الحصار الذي قد يفرض مـن قـوى دوليـة، أو نتيجـة     
وقد ينشأ هذا . لتوقف المساعدات والمنح الخارجية الموجهة للتشغيل أو أية تقلبات أخرى خارجية

اتفاقيـات تعـاون مـع دول أخـرى بحيـث تسـمح       النوع من البطالة آذلك نتيجة لتوقيع بعض الـدول  
علـى سـبيل   .    الدولة بدخول بعض األيدي العاملة الوافدة بأجر أقل لتحـل محـل العمالـة المحليـة    

 المثال، فقد الآثير من العاملين في الصناعات المصدرة للسوق العراقي أثناء أزمة الخليج عملهم 
  

االحتآاآيـة عنـد    آـال مـن البطالـة الهيآليـة و البطالـة     تشـمل البطالـة الطبيعيـة      :ةالبطالة الطبيعي .9
أي أن عدد الباحثين  ،مساوي لعرض العملويآون الطلب على العمل  مستــوى العمالة الآاملـــة،

فـي حالـة بطالـة هيآليـة أو      عن العمل مسـاو لعـدد المهـن الشاغــرة أو المتـوفرة، أمـا الـذين هـم        

                                                 
  .لم يرد هذا المصطلح بهذا الشآل في أي من آتب النظرية االقتصادية الآلية 14
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فإن مستوى البطالة الطبيعي  ،وعليه. لهم العمل المناسب احتآاآية فيحتاجون لوقت حتى يتم إيجاد
يبتعد االقتصاد الوطني عـن التوظيـف الآامـل فـإن      عندما .يسود فقط عندما يآون التشغيل الآامل

مـن معـدل البطالـة الطبيعـي، أي أنـه عنـدما تسـود حالـة          معدل البطالة السائد يآون أآبـر أو أقـل  
د أقل من معدل البطالة الطبيعي، أمـا فـي حالـة االنآمـاش فـإن      السائ االنتعاش يآون معدل البطالة

 .البطالة الدورية تظهر وعندهايآون أآبر من معدل البطالة الطبيعي   معدل البطالة السائد
 

وهي الحالة التي تحدث عندما يعمل بعض العمـال بوظـائف بـدوام جزئـي علـى      : شبه البطالة .10
 .امل وال يجدونهالرغم من أنهم يبحثون عن العمل بدوام آ

  
بعد النظر إلى أسباب وأنـواع البطالـة، هـل يمآـن التقليـل مـن البطالـة        : السؤال الذي يطرح نفسه هنا

المختلفة ؟ ومن المسئول هل هـي الحآومـة، أم القطـاع الخـاص، أم قطـاع األسـر أم جميـع         ابأنواعه
ا،  وتلـك التـي مصـدرها    األطراف؟ بعض األسباب التي مصدرها الحآومة، على الحآومة من تعالجه

أما تلك التي مصدرها الفـرد نفسـه، فعليـه أن يبـادر     . القطاع الخاص، على القطاع الخاص أن يتوالها
  آيف؟ ! لمساعدة نفسه

  
  :الجهود العربية لمواجهة مشآلة البطالة 1.4

  
اجه إن مشآلة البطالة ليست مشآلة اقتصادية تواجه الدول العربية وحدها، بل هي ظاهرة عالمية تو

لذا على الدول . آافة الدول المتقدمة منها والنامية وإن اختلفت حدتها وخطورتها من دولة إلى أخرى
العربية االستفادة من تجارب الدول التي قطعت شوطًا في الحد من تفاقم هذه المشآلة من أجل توفير 

دة من تلك الخبرات بوعي الوقت والجهد، ولآن يجب ال يآون ذلك بالتقليد األعمى فقط، وإنما االستفا
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن مجموعة من الحلول قد تظهر على السطح، منها ما هو . وبشآل مدروس

هذا إضافة إلى . ، ومنها ما هو جماعي أي على المستوى اإلقليمي)على مستوى الدولة الواحدة(فردي 
جديدة للعمل وتآامل الدول العربية الحلول السياسية، والعمل على تطوير فآر الشباب، وفتح مجاالت 

هذه وضعت  حول أسباب وأنواع البطالة في الدول العربية، انطالقًا من الحقائق السابقةو. فيما بينها
  .اإلقليميحلوًال للتعامل مع المشآلة سواًء على المستوى الفردي أو على المستوى  الدول

  
ة على حدة إليجاد الحلول والوسائل المناسبة تعمل آلُّ دولة من الدول العربي :15الحلول الفردية .1

للتغلُّب على المشآلة، حيث يختلف حجم المشآلة من دولة إلى أخرى، وإن آانت تقّدر نسب 
% 50و) الآويت% (1.7ما بين  -)2(رقم آما هو مبين في الجدول –البطالة في العالم العربي 

لت في إنشاء لجان في آلِّ والية لتمآين ففي الجزائر اتخذت الحآومة عّدة خطوات تمّث). جيبوتي(
الشباب من فرص عمل، وإنشاء جهاز لإلدماج المهني للشباب في إطار وزارة العمل والحماية 
االجتماعية، آما تم إنشاء التعاونيات بين الشباب والتي يقصد بها لتمويل مشاريع الشباب بواقع 

 .قتة بأجور توازي الحد األدنى المطلوبوالباقي تساهم به البنوك إليجاد فرص عمل مؤ ،30%
فقد عملت , وتعتبر دول الخليج أآثر الدول العربية وضًعا للخطط الطموحة لمعالجة تلك المشآلة

دول الخليج علي إعادة تنظيم توظيف المواطنين، ووضع إجراءات لتحفيز القطاع الخاص على 
ماليين عامل، والعمل بتوصيات  9ر بـ تشغيل المواطنين بدًال من العمالة األجنبية، التي تقد

منظمة العمل العربية، بأن يتم إعطاء األولوية في التشغيل للعمالة الوطنية الخليجية ثم العمالة من 
, فالآويت آمثال لدول الخليج قامت بتبني برامج حوافز للقطاع الخاص, الدول العربية األخرى

, ا على تلك المشآلة في غضون ثالث سنواتوفي البحرين تم وضع خطة من أجل القضاء نهائًي
, وفي اإلمارات قامت الدولة بفتح المجال أمام القطاع الخاص من أجل توسيع دائرة الوظائف

وفي السعودية تبنت نظام السعودة وتشجيع القطاع الخاص على فتح فرص العمل أمام 
من دولة اإلمارات وقطر وقد أدت تلك السياسات إلى أن معدالت البطالة في آل , السعوديين

وفي سوريا تم إنشاء هيئة . والبحرين والآويت أصبحت هي األقل على مستوى الدول العربية

                                                 
، ظمـة العمـل العربيـة   من :التـي تبـذلها الـدول العربيـة لمواجهـة البطالـة، أنظـر        ةللتعرف على المزيد من التجارب والجهود الفرديـ  15

الخدمات واآلليات الداعمة للتشغيل في الدول "المحور الثاني عشر، في الدول العربية،   لتشغيل والبطالةحول االتقرير العربي األول 
 .2008 ،"العربية
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مآافحة البطالة، أما في األردن فقد تم اتخاذ العديد من اإلجراءات التي تعمل على أساس البحث 
في  ى مواجهة البطالةعن السبب ومحاولة التخلص منه، وفيما يلي أهم اإلجراءات التي تهدف إل

  :االردن
 .البدء ببرامج التشغيل الوطنية بالتعاون مع القوات المسلحة األردنية  
تنظيم حجم األسرة األردنية من خالل نشر برامج التوعية وذلك للتقليل من معدل يتم العمل على  

 .النمو السآاني وتخفيف العبء على البنية التحتية وسوق العمل
دور المرأة في العمل بتعليمها وتوفير فرص العمل المالئمة لها حتى نقلل من زيادة االهتمام ب 

 .أعداد العاطالت عن العمل من النساء
الحد من مشآلة التصحر التي تزحف على المناطق الزراعية وترشيد استهالك المياه من أجل  

 .أخرىإعادة بعض المزارعين للعمل في الزراعة بدل من البحث عن العمل في قطاعات 
نشر الوعي بأهمية العمل مهما آان نوعه و محاولة التخلص من ثقافة العيب بزيادة الوعي بين  

 .األفراد
بتوثيق العالقات السياسية واالقتصادية مع الدول المستوردة لأليدي العاملة الحآومة تقوم    

 .األردنية
 .ة لخلق فرص عملعلى جذب المزيد من االستثمارات المحلية و الخارجي تعمل الحآومة 
 .رفع مستوى األجور قامت الحآومة ب 
 .16تشجيع سياسة التوظيف الذاتي من خالل دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
التحفيز على العمل من خالل تقديم التسهيالت المالية مثل منح القروض لتمويل النشاطات المدرة  

 . للدخل
التوسع في تطبيق قانون تنظيم ، وح الريادية لدى األفرادتحفيز اإلبداعات والعمل على تنمية الرو 

 .العمل المهني
 
تعمل الدول العربية مجتمعة على إيجاد :  17)الجماعيةالحلول (على المستوى اإلقليمي الحلول  .2

  : حلول لتلك المشآلة من خالل منظمة العمل العربية والتي تتمّثل أهم أهدافها في اآلتي
  . لتعزيز االستثمارات واستيعاب العمالة في الدول العربية تبنِّي مشروعات تنموية 
حث الدول العربية على إعطاء العمالة الوطنية األولوية في التوظيف داخل آلِّ دولة ثم العمالة  

  . العربية
  . تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي 
  . مل إلى أطراف اإلنتاج الثالثة في الدول األعضاءتقديم المعونة الفنية في ميادين الع 
  . السعي إلى تطوير تشريعات العمل في الدول األعضاء والعمل على توحيدها 

  .و العمل على تحسين ظروف وشروط العمل في الدول األعضاء
  

لـت  وعلى الرغم من تلك الجهود في أغلب الدول العربية إال أن هناك العديـد مـن السياسـات التـي أغف    
  : الدول العربية تنفيذها ومن أهمها اآلتي

رسم وتنفيذ برامج تطوير القطاع الخاص مع اإلسراع نحو تطوير أسواق العمل في المنطقة  
لتمآينها من استيعاب القوى العاملة الفائضة خاصًة أن التوقعات تشير إلى إمآانية أن يصل عدد 

  . م2010ين حتى عام مالي 4المنضمين الجدد ألسواق العمل العربية من 
تطوير القطاع الخاص والعمل بشآل متواز نحو تفعيل الدور الذي يمآن أن يقوم به القطاع العام  

  . لإلسهام في انجاز خطط اإلصالح االقتصادي وتهيئة المناخ العام المناسب إلنجاح تلك الخطط 
تجاوز معدالت البطالة سنويًا ل% 7يتطلب اقتصاد دول المنطقة العربية معدالت نمو تصل إلى  

غير أن تحقيق تلك المستويات من النمو , سنويًا% 3الحالية التي تنمو بنسب تصل إلى 
إال من خالل إعادة تنشيط عمليات استثمار رؤوس األموال العربية داخل  أمر صعباالقتصادي 
  . دول المنطقة

                                                 
دليل مؤسسات التمويل : رانظ. التي تقدم الدعم الفني والمادي واألجنبيةيتم ذلك من خالل العديد من المؤسسات المحلية الحآومية  16

 . 2007الميآروي، صندوق التنمية والتشغيل، األردن، 
 توسـيع  وتحـدیات  العربية،و قيـود  الدول في التشغيل فرص تعزیز ومؤسسات برامج لإلطالع على تحديات التشغيل و استعراض 17

  .2007، التقرير االقتصادي العربي الموحد، "ةصندوق النقد العربي، تفعيل برامج التشغيل في الدول العربي: انظر . التشغيل فرص
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الذي سيآون له أثر  -ة العمل العربيةالذي تنظمه منظم– وهناك أيًضا العمل المشترك بين الدول العربية
  :آبير في القضاء على تلك المشآلة فهناك العديد من الخطوات التي يجب العمل بها مثل

  
ألن إنشاءها يساعد في تشجيع تبادل األيدي , ضرورة اإلسراع بإنشاء السوق العربية المشترآة 

  . ي إلى التقليل من حدة المشآلةالعاملة، وانتقال رؤوس األموال بين الدول العربية، بما يؤد
تعريب العمالة العربية، وهي مرحلة تالية للتوطين، ويتم ذلك من خالل إحالل العمالة العربية  

محل العمالة األجنبية في الدول العربية التي تعاني من نقص في تخصصات ومهن معينة، مثل 
إلى أن خصائص األيدي العاملة تشير دراسة متخصصة  على سبيل المثال،  .دول الخليج العربية

في األردن مشابهة تمامًا لخصائص العاطلين عن العمل من األردنيين، وهذا قد يسهل عملية 
  .18اإلحالل إذا رغب المواطن األردني العاطل عن العمل بذلك

تحسين األداء االقتصادي العربي، وتحسين مناخ االستثمار في الدول العربية، وإزالة القيود  
مية والقانونية التي تحول دون اجتذاب األموال العربية في الخارج، والتي يقدرها بعض التنظي

، وال شك أن عودة هذه األموال لالستثمار في بمئات المليارات من الدوالراتالخبراء بنحو 
مشآلة البطالة، ويساعد على توفير فرص عمل ال  الحد من تفاقمالدول العربية سوف يساهم في 

 .لشباب العربيحصر لها ل
   

  200819التقرير العربي األول حول التشغيل والبطالة في الدول العربية،  1.5
  

عـدد   فـي العـالم العربـي مشـيًرا إلـى أنهـا ظـاهرة        فيالبطالة  واقعالتقريُر بشيء من التفصيل  عرض
وقـد  دون اسـتثناء،   العربيـة  ، لآنها أصبحت اليـوم عامـة تشـمل جميـَع الـدول     العربيةالدول  محدود من

التوظيـف، واسـتمرار    عـن تراجـع قـدرة الحآومـات والقطـاع العـام       إلىذلك  فيالسبب  عزى التقرير
ا قطـاع  ، فضال عن األعداد الضخمة التي يضـخه العربيةبعض الدول  فيتيارات التنقل المؤقت للعمل 

التحـدياِت  من التفصـيل   ءوقد قدم التقرير وبشي .التعليم وقطاع التدريب المهني إلى سوق العمل سنوًيا
، والتحـديات االقتصـادية الخاصـة    20؛ وهي التحـدي السـآاني  العربيةالتي تفرضها البطالُة على الدول 

 .الناميـة  الـدول  فـي بضعف التصدير، وتخلف القطاعات اإلنتاجية، وتراجع معدالت النمو االقتصـادي  
 ر فـرص فيتواجه دعم التشغيل والحد من البطالة؛ من بينها تو تحدياٍت أخرى وجود إلىالتقريُر  وأشار

دل تشـغيل النسـاء، وضـرورة إصـالح     وزيـادة معـ   ،سوق العمل فيعمل جديدة تناسب الداخلين الجدد 
، واالهتمام بالقطاع غيـر  المميزةالتعليم والتدريب، وتطوير النشاطات االقتصادية لتستوعب المهارات 

ه، وزيادة اإلنتاجية لرفع مستوى النمو االقتصادي المستدام، وتطوير شـبآة  فيالمنظم، وحماية العاملين 
  .هذا الشأن في العربيةاألمان االجتماعية، إضافة إلى ضرورة التعاون والتآامل بين الدول 

  
معـدالت   ها البعض غريبة وغير متوقعة تـم التوصـل إليهـا مفادهـا أن    وأشار التقرير إلى نتيجة قد يرا 

الت لـذوي  ، ومن المؤسف أن ترتفع هذه المعـد العربيةغالبية الدول  فيالبطالة بين األميين هي األدنى 
التحصـيل التعليمـي    وهذا مخـالف لمـا هـو سـائد حيـث أن     . التعليم المتوسط والثانوي والتعليم الجامعي

وعلـى مسـتوى األجـر الـذي يتلقـاه      ويـؤثر آـذلك   ، يجب أن يزيد من فرصة الحصول على عمـل للفرد 
. الحصول على عمل ذي أجـر أفضـل   فيالفرد؛ بحيث يآون الفرد األعلى تعليًما صاحَب فرصة أقوى 

أشار التقرير إلى أن ظاهرة البطالة بدأت تظهـر وتتنـامى بـين خريجـي التعلـيم والتـدريب المهنـي        آما 
ي والتقنـي وتطـوير   على مراجعة منظومة التعليم والتدريب المهن العربية الدولوالتقني مما حفز بعَض 

                                                 
18 See: Magableh, I. & Athamneh, A. the Economic Impact of Inbound and Outbound Labor 
Immigration: The Case of Jordan (1970-2006). Accepted for publication in The International 
Journal of Development Issues (will be published in 2010). 

 العمـل  لمنظمـة  األول العربـي  مـوجز التقريـر  لالطالع على موجز ألهم مآونات ونتائج وتوصيات التقرير، يمآن االطـالع علـى    19
 : على الرابط التالي العربية الدول في والبطالة العربية حول التشغيل

www.alolabor.org/nArabLabor/images/stories/Tanmeya/.../allinone.pdf  
الصين  فيلنمو السآاني حين ينظر ل فيالعالم العربي آتحٍد وعائق للتنمية  فيمن الغريب أن يرصد ارتفاع معدل الزيادة السآانية  20

دي، برغم أن التوزيع السآاني في الدول العربية لم يغـطِّ مسـاحات شاسـعة مـن األراضـي العـامرة       واليابان مثال آرافد للنمو االقتصا
بالخيرات والتي تحتاج إلـى عمالـة مدربـة للتنميـة ممـا يعظـم قـدر األسـباب األخـرى، وضـعف التأهيـل، والحاجـة الماسـة إلـى نقلـة                

 .راق وقد آانت سوًقا هائًال للعملمثل الع( العربية الدولبعض  فيالموارد البشرية، وتراجع العائدات النفطية  فيإستراتيجية 
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العمالـة بمـا يتطلبـه ذلـك مـن بـرامج تـدريب متنوعـة المـدة           فـي استراتيجياته وسياساته بهدف التـأثير  
ومرتبطة بحاجات اإلنتاج والشرآة مع المنشآت وبذل جهود لتطوير بـرامج التعلـيم والتـدريب المهنـي     

  .والتقني لتآون مخرجاته أفضل من حيث المواءمة مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته
  
 العربيـة  الـدول قـوة العمـل ب   فـي  المـرأة  مسـاهمة  نسبة تدنيلى أشار التقرير إأما فيما يتعلق بالمرأة،  

بعـض الـدول،    فـي سوق العمل  فيغم تضاعف وجودها خالل العقدين األخيرين من القرن الماضي بر
 فيالسعودية،  العربيةبحرين والآويت وقطر والمملآة سوق العمل بال فيفقد تضاعف معدل المشارآة 

وتجـدر اإلشـارة إلـى    . المتحـدة  العربيـة عمان ودولـة اإلمـارات    فيحين تضاعف حوالي ثالث مرات 
 الـدول  فـي االقتصـاد الـوطني    فـي دراسة مشارآة المـرأة   فيالتي واجهها الباحثون  بعض الصعوبات

المؤسسـات التـي تملآهـا     فـي غيـر المـنظم و   االقتصاد فينظًرا التجاه نسبة آبيرة منهن للعمل  العربية
غالـب األحيـان ممـا     فـي ممتلآات األسرة وخاصة الزراعية منها دون أجـر   فياء وتعمل النس. األسرة

ويعـود  . آثير من األحيان ضمن الحسابات القومية فييجعل مردودها المادي غير منظور وال يتم أخذه 
عدم وجود تعريف محدد لالقتصاد غير المنظم من جهة، وعدم قدرة المؤشرات : هذا األمر لسببين هما

   .التقليدية على التعامل مع الآثير من النشاطات غير التقليدية من جهة أخرى
  
آمــا أآــد التقريــر أن ، مواجهــة البطالــة فــي العربيــة الــدولواســتعرض التقريــُر تجــارَب عــدد مــن   

، ويمآـن  العربيـة  الـدول أغلـب   فـي  فياستراتيجيات الهجرة وربطها بخطط التنمية لم تآمل بالقدر الآا
مجملها مالمح مبدئية لتسهيل عمليات الهجرة، وتحاول عن طريقهـا تحقيـق بعـض     فيالقول إنها تمثل 

ومصالح مهاجريها، والسعي لزيـادة المـردود    الدولالتوازن أو نقاط االلتقاء والتالقي بين مصالح هذه 
 الدولالمادي والتنموي واإلنساني للهجرة، ومن هنا تبرز أهمية االستفادة المتبادلة من مختلف تجاِرب 

مجال التعامل مع مهاجريها ومنظوماتها، وبذلك تستطيع تقريب المسافة بـين واقـع الهجـرة     في العربية
وأآـد    .مجـال القـوى العاملـة    فـي ي العربـي  ه، وتدعم من إمآانات التآامل اإلقليمـ فيوالمأمول  العربية

أهمها  عدة جوانب سوق العمل العربي بين جانبي العرض والطلب وذلك من فيلًال التقرير أن هناك خ
التوزيع غير المتوازن ، وا سواء على المستوى القطري أو العربيفًيتوزيع قوة العمل جغرا فيالتباين 

الزراعـة والصـناعات التحويليـة وتجـارة      فيلقوة العمل على النشاطات المختلفة؛ إذ تترآز قوة العمل 
عجـز  ، وعـدم التـوازن بـين مخرجـات التعلـيم والتـدريب واحتياجـات سـوق العمـل         ، الجملة والتجزئـة 

 الـدول عدد مـن   فيوزيادة نسبة البطالة  العربيةر فرص عمل للقوى العاملة فياالقتصاد العربي عن تو
  . العربية

 
ل وتوثيـق ُعـرى التعـاون ودعـم التشـغيل إذا تجـاوزت       يمآنها تفعيـ  العربية الدولوأوضح التقرير أن  

مجال تبادل األيـدي العاملـة؛ إذ    فيضرورة التآامل ، ودعا إلى الآثير من المشآالت التي تعانيها حاليًّا
إن هذا التبادل شهد بعـض النآسـات علـى المسـتوى الثنـائي حـين خضـع اسـتقدام العمـال أو طـردهم           

 فـي ماليـين   10حـوالي  ) الوافدة( العربيةه حجم اليد العاملة فيالوقت الذي يبلغ  فيللمواقف السياسية 
مليـار دوالر، ويـذهب قسـم آبيـر مـن هـذه األمـوال علـى          20ل إلى بالدها أآثر منالدول العربية تحو

دول الخلـيج فـتح بـاب االسـتثمار لخدمـة       فـي االستثمار واإلنفاق على األسر، آما أن وجـود العـاملين   
وذآر التقرير أن خدمة التوظيف اإللآترونـي   .مجاالت التعليم والصحة والضيافة فيهؤالء، خصوًصا 

منظومـة سـوق العمـل، وتهـدف إلـى تقليـل الهـوة بـين          فـي تعد من أهم الخدمات التي يجب أن تتـوافر  
، )اإلنترنـت (أصحاب العمل وبين الباحثين عن العمل وذلك مـن خـالل اسـتخدام القنـوات اإللآترونيـة      

وهي البطالة التي سببها الرئيس غيـاب   البطالة االحتآاآية”ض ما سمي فيوتساعد هذه الخدمة على تخ
وتنبع أهميـة هـذه الخدمـة    ). الباحثون عن عمل وأصحاب األعمال(المعلومات عن جانبي سوق العمل 

  . قضايا التوظيف فية والعدالة فيمن آونها تحقق مبدأ الشفا
    

الوظائف المؤقتة، وذآر أن فآرة الوظـائف المؤقتـة تـدعم جـانبي سـوق العمـل،       وتطرق التقرير لدعم 
جانب الطلب وجانب العرض، وبالنسبة لجانب الطلب فهي حل مناسب لشـغل الشـواغر المؤقتـة التـي     
تفرضها طبيعة الوظيفة بتآلفة قليلة نسبًيا، أمـا بالنسـبة لجانـب العـرض فهـي فرصـة مناسـبة لألفـراد         

ويأخذ نموذج الوظائف المؤقتـة أشـآاًال متعـددة،    . عطلين عن العمل أم على رأس عملهمسواء أآانوا مت
) سـنة أو أآثـر  (القطاع الخاص، ومنها العمل لمدة زمنيـة محـددة    فيمنها العمل بدوام جزئي وبخاصة 
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ومنها العمل لمدة غير محددة مرتبطة بتحقق شرط معين مثل تلك الوظائف التـي تآـون بـدل مجـاز أو     
  . مدة الحصاد فيبدل معار، ومنها العمل الموسمي مثل العمل 

  
تشـغيل  فـي   والمتوسـطة  الصـغيرة المتناهيـة الصـغر و   المشـروعات  وأخيرا تطـرق التقريـر إلـى دور   

تعزيـز   فـي إضافة إلى دعم النمو االقتصادي ، آمـا تنبـع أهميتهـا     ،الشباب المؤهل والعاطل عن العمل
ودعـم المبـادرات    ،هود لتعميق فآـر العمـل الحـر   االقتصاد، وحشد الج فيوتعميق أثر القطاع الخاص 

المبادرات الفرديـة وتعزيـز    المجتمع، ودعم في االئتمانية ونشر الثقافة ،اإلنتاجية اتالمشروعلتأسيس 
   .جهود اعتماد الشباب على الذات آشرط لرفع آفاءة سوق العمل

  
مـن إجمـالي   % 90أآثـر مـن    العربيـة  الـدول  فـي  الصـغر  والمتناهيـة الصـغيرة  وتمثل المشـروعات   

مـن  % 50وتشـارك بمـا نسـبته     ،مـن القـوى العاملـة   % 60حيث توظف حـوالي  المؤسسات العاملة، 
من القوى المحرآة لنمو االقتصاد المحلـي مـن خـالل    المشروعات  وتعد هذه  .الناتج المحلي اإلجمالي

 فـي   الصـغيرة  المشـروعات ويشار إلى أن قطاع  .ر فرص العمل، وفرص االستثمار والصادراتفيتو
من الناتج اإلجمالي، وهذه المؤشرات تتطلـب ضـرورة   %) 80-70(المتقدمة يشارك بما نسبته  الدول

قتصاد وتوظيف العـدد األآبـر   أهمية آبرى ليآون محرآا لقوى اال العربية الدول فيإعطاء هذا القطاع 
المتناهيـة الصـغر    المشـروعات والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه هنـا هـو لمـاذا         .العاطلين عن العمـل من 
  والمتوسطة؟ الصغيرةو
  

 السياسات المالية والنقدية بين النظرية والتطبيق وسياسة التوظيف الذاتي 1.6
  

إذا نظرنا إلى مشآلة البطالة بباسطة نستطيع القول أنها حالة عجز تصيب سـوق العمـل بحيـث يآـون     
البـاحثين عـن   (في فترة زمنية معينة أقل من عـرض العمـل   ) عمل المتاحةفرص ال(الطلب على العمل 

عندما ينمو عرض العمل بمعدل أعلـى مـن معـدل الطلـب علـى      ) البطالة(وقد يزداد هذا العجز). العمل
فرص (وحتى يبقى معدل البطالة في فترة ما ثابت ال بد أن يتساوى معدل النمو في طلب العمل . العمل

  ).النمو في عدد الباحثين عن عمل(ومعدل النمو في عرض العمل ) العمل المستحدثة
  
ولو أردنا أن نناقش حل هذه الظاهرة ببساطة ومن الناحية النظرية، فإنه يمآننا القول أن الحل يآمـن    

في تقليل عرض العمل أو زيادة الطلب على العمل أو آالهما حتى نصل إلـى أقـل فجـوة ممآنـة وهـي      
نحن نعلم إن تقليـل عـرض العمـل أو تقليـل معـدل دخـول القـوى        . مقبولة أو الطبيعيةمستوى البطالة ال

العاملة إلى سوق العمل أمر صعب ال سيما في ظل التزايد المستمر في عدد السآان ضمن سن العمـل  
وتدفق مخرجات قطاع التعليم إلى سوق العمل، ولآن ما يمآن عمله هـو تنظيمـه وتأهيلـه بحيـث يـالءم      

. و قد يرى البعض أن تحفيز و زيادة الطلب هو األسهل. ات من حيث الآم والنوعية المطلوبةاالحتياج
  .21ولآن آيف يمآن زيادة الطلب على العمل وزيادة التشغيل؟ ومن المسئول؟

  
ال يخفى على االقتصاديين والمنظرين أن آتب النظرية االقتصادية تشير إلى أن مشآلة البطالـة يمآـن   

ة مباشرة من خالل السياسـات الحآوميـة المعروفـة وهـي السياسـة الماليـة التوسـعية        مواجهتها بطريق
وتنطـوي السياسـة الماليـة التوسـعية علـى قيـام الحآومـة بزيـادة اإلنفـاق          . والسياسة النقدية التوسـعية 

إن  !الحآومي أو التقليل من الضرائب بهدف حفز االقتصاد وزيادة اإلنتاج، وبالتالي التقليل من البطالـة 
هـل تسـتطيع الـدول العربيـة     : هذه األدوات ليست سحرية، حيـث يبـرز إلـى السـطح سـؤال هـام وهـو       

االستمرار في زيادة اإلنفاق الحآومي أو تقليل الضرائب إذا آانت تعاني من عجز في الموازنة العامة 
  إضافة إلى العديد من االختالالت األخرى؟

  

                                                 
العربيـة،   الـدول  فـي  التشـغيل  ويبين هـذا التقريـر تحـدیات   . 2007صندوق النقد العربي، تفعيل برامج التشغيل في الدول العربية، 21

العمالـة،   مـن  العـرض  جانـب  لتطویر التشغيل برامجوالعربية،  الدول في لالتشغي فرص تعزیز ومؤسسات برامج استعراضويقوم ب
 .التشغيل فرص توسيع التي تواجه عملية تحدیاتالو د، ثم يعرض القيوالعمالة  من الطلب جانب لتطویر التشغيل برامجو
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مستمر سيؤدي بالضرورة إلى مزيـد مـن العجـز، ومزيـد مـن      بالطبع ال، إن اتباع هذه السياسة بشآل  
وحتـى فـي الـدول التـي     . االقتراض، مما يزيد من أزمة المديونية التي تعاني منها معظم الدول العربيـة 

تمتلك الفـوائض النقديـة، فنجـاح هـذه السياسـة لـه مقومـات داخليـة وخارجيـة وشـروط تتعلـق بهيآـل             
طـط التنمويـة الموجـودة وغيرهـا، ويتـأثر نجاحهـا آـذلك بحجـم         االقتصاد، ونظام سعر الصـرف، والخ 

االقتصاد وقدرته على التوسع بالشآل الآافي الستيعاب األعداد المتزايدة من األيدي العاملة التي تدخل 
بات من الواضح إن عدم توفر هذه المقومات وما يرافق ذلك من اخـتالالت هيآليـة   . سوق العمل سنويًا

أما .   العديد من الدول العربية تعيق أو تجعل من أي سياسة مالية أداة ال فائدة منهاخطيرة تعاني منها 
السياسة النقدية التوسعية فتنطوي على زيادة العرض النقدي من خالل أدوات السياسـة النقديـة والتـي    

سـة  إن اسـتخدام السيا . اإلجباري وسعر الخصم وعمليات السوق المفتوحة يمن أهمها معدل االحتياط
النقدية غالبًا ما يرافقه ضغوط تضخمية وارتفاع في األسعار، ال سيما إذا آان االقتصاد غير قادر على 

وآما هو الحال فـي السياسـة الماليـة، فـإن نجـاح السياسـة       .  التوسع لمواجهة الزيادة في الطلب الآلي
تبـع، الجهـاز المصـرفي    النقدية مرهون بمقومات تتعلق بحجم وهيآل االقتصاد، نظام سعر الصرف الم

وعليه، نستطيع القول إن أية سياسة حآومية مالية آانت أم نقدية قد يآتب لها النجـاح فـي    . 22المتطور
مرحلة معينة ولفترة محدودة لآنـه ال يمآـن أن تسـتمر فـي مواجهـة البطالـة ال سـيما فـي ظـل التزايـد           

لـة مـا إن تزيـد اإلنفـاق الحآـومي أو      فهل تسـتطيع دو . المستمر في أعداد من يدخلون إلى سوق العمل
وماذا لو أوجـدت هـذه السياسـات العديـد     !!. تقلل الضرائب أو أن تزيد السيولة المحلية بشآل مستمر؟

  من فرص العمل ولم تآن تناسب المستوى العلمي والمهني للعاطلين عن العمل؟ 
  

المتناهيـة الصـغر   مشـروعات  أهميـة ال أهميـة الـدور غيـر المباشـر للحآومـة و      وفي هذا المجال، تبرز
والمبـادرين،  من آونها توفر فرص عمل للراغبين في العمل ال سـيما الريـاديين    والصغيرة والمتوسطة
اآللية األنسب لتطبيق  -ال سيما المتناهية الصغر-هذه المشروعات حيث تعتبر ،وتخفف من حدة البطالة

العديد من المهـام التـي   ب حيث تقومالآبيرة  سياسة التوظيف الذاتي، وهي أيضًا ذات منافع للمشروعات
تتحاشى أن تتوالها تلك المشروعات، هذا فضًال عن مساهمتها في تنشيط مستوى المنافسـة التحفيزيـة   

ــتفيدين     ــدمات للمس ــديم أفضــل الخ ــداع وتق ــار واإلب ــدفع لالبتآ ــا ي ــذه  . وبم ــل دور ه ويجــب أن ال نغف
على التوازن التجاري و ميزان المـدفوعات وتعزيـز    المشروعات في توزيع مآتسبات التنمية والحفاظ

هـي األسـاس الـذي تقـوم عليـه       والمتناهيـة الصـغر  إن المشروعات الصغيرة . ي اإلجماليالناتج المحل
المشروعات الآبيرة ألنها ال يمآن أن تقوم إال على جهود المشروعات الصغيرة سـواء فـي اإلنتـاج أو    

  .)خالت اإلنتاجمد( التسويق أو الحصول على الموارد
  

لقد أثبتت التجارب الدولية أن السياسات المالية والنقدية في الدول النامية ال تستطيع أن تدفع باالقتصاد 
الستيعاب أعداد هائلة من القوى العاملـة بشـآل دائـم، وال يـرآن إليهـا آحـل جـذري لمواجهـة مشـآلة          

مـن البطالـة المقنعـة والترهـل اإلداري     إن استمرار الحآومة آموظف رئيسي يعني من مزيـد  . البطالة
. لقد باتت الحآومات غير قادرة على القيام بهذا الـدور التقليـدي وإلـى األبـد    . ومزيد من األعباء المالية

ويوظفوا أنفسهم من خالل سياسـة التوظيـف الـذاتي     23لذا ال بد لفئة العاطلين عن العمل من أن يسعوا
نـي الـروح الرياديـة، وحتـى ال تفهـم العبـارة بشـآل خـاطئ ال بـد          والمبادرات الفردية أو الجماعية وتب

للحآومة والقطاع الخاص من مساعدة هؤالء على توظيف أنفسهم من خالل احتضـانهم وتـوفير الـدعم    
وهنا أرى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهي الصـغر هـو األرض الخصـبة    . المالي والفني لهم

آن بدعم مـالي وفنـي مـن المؤسسـات الحآوميـة وغيـر الحآوميـة ذات        لتنفيذ سياسة التوظيف الذاتي ل
  .العالقة

                                                 
  :أنظر  22

Gordon, Robert J. (2003), "Macroeconomics", ninth edition, Addison Wesley, New York.  
دعا اإلسالم إلى العمل، وآره البطالة والفراغ، بل وأوجب العمل من أجل توفير الحاجات الضرورية للفرد، إلعالة من تجـب   23
  الخ…ولآي يآافح اإلسالم البطالة دعا إلى االحتراف، أي إلى تعلم الحرف؛ آالتجارة والخياطة وصناعة األقمشة والزراعة.إعالته

الملك ). (فامُشوا في مناآبها وُآلوا من رزقه واليه النشوُر: (ن الآريم األنظار إلى العمل واإلنتاج، وطلب الرزق، فقالولقد وّجه القرآ
إنـي ال أضـيع عمـل    : " تعالى قوله  )10/ الجمعة ). (فإذا ُقضيت الصالُة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل اهللا: (وقال) . 10/ 

قال عسى ربآم أن يهلك عـدوآم ويسـتخلفآم فـي    : " قوله تعالى ) . 105(آل عمران " بعضآم من بعض  عامل منآم من ذآر أو أنثى
  .»أحرزت قوتها استّقرت إذاإّن النفس «: قوله) ص(روي عن رسول اهللا . ) .129(األعراف " األرض فينظر آيف تعملون 
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  المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة : ثانيًا
  
المشروعات المتناهيـة  أن دعم وتطوير  والباحثين من خالل دراساتهم إلى االقتصاديين يشير آثير من 

مــن أهــم دعــائم عمليــة التنميــة   ن ديمومتهــاوضــما وتشــجيع إقامتهــاالصــغر والصــغيرة والمتوســطة 
االقتصادية واالجتماعية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وذلك لما تلعبـه هـذه المشـروعات    
من دور هام في دفع عجلة النمو االقتصادي بشآل عام والحد من تفاقم مشآلتي الفقـر والبطالـة بشـآل    

ُمنظر أن يتجاهل العالقة الوثيقة بين هذه المشروعات من  خاص، حيث ال يمآن ألي آاتب أو باحث أو
  . 24ثالثة، والحد من مشآلتي الفقر والبطالة من جهة ثانية جهة، والتوظيف الذاتي من جهة

  
إن ما وصلت إليه الدول المتقدمة من نمو وازدهار اقتصادي تجني ثماره شعوب تلـك الـدول حاليـًا لـم     

لهـذه المشـروعات، حيـث آانـت ومـا زالـت أداة تنمويـة         والآبيـرة  علةيآن ليتحقق بدون المساهمة الفا
وعلـى زيـادة الطاقـة     ،تعمل علـى خلـق الماليـين مـن فـرص العمـل      أداة  تمثل عصب االقتصاد، فاعلة

ورفـع   ،وعلـى رفـع إنتاجيـة العمـل     ،علـى خلـق طاقـة إنتاجيـة جديـدة     تعمـل آـذلك   و القائمة،اإلنتاجية 
العاملين فيها، آما وتعمل على زيادة القدرة التصديرية لالقتصـاد آآـل،   المستوى المعيشي ألصحابها و

وعلـى   ،وعلـى ميـزان المـدفوعات    ،األمر الذي ينعآس على معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي
أو نقـرأ عنـه مـن     بـه  إن آثيـرًا ممـا نـراه أو نسـمع      .داخـل البلـد الواحـد    التوازن التنموي والجغرافي

لمشـروعات متناهيـة    رة ناجحة ذات رؤؤس أموال ضخمة مـا هـي إال تطـورات وثمـار    مشروعات آبي
, تطورت وأصبحت مشروعات متوسطة ، ومشروعات صغيرةمشروعات صغيرة الصغر تحولت إلى

  .وأخرى متوسطة نجحت وتوسعت وأصبحت مشروعات آبيرة
  
م الدعم المالي يتقدتعمل على ت وأصبح, أما الدول النامية، فقد أدرآت أهمية هذه المشروعات متأخرًا 

تـوفير البنيـة التحتيـة المناسـبة، لآـن ذلـك يـتم وفقـًا لقـدراتها الماليـة والفنيـة            وآذلك علـى   ،لها والفني
لقـد بـدأ االهتمـام بهـذه المشـروعات بعـد أن أثبتـت قـدرتها         . المتوفرة والمتواضـعة آمـا هـو معـروف    

يسية التي تواجـه االقتصـاديات المختلفـة، وبدرجـة     المشآالت الرئ بعض في معالجة ونجاحها وآفاءتها
 – الآلــي والجزئــيعلــى الصــعيدين  –االهتمــام المتزايــد هــذا ويــأتي . أآبــر مــن المشــروعات الآبيــرة

الصغيرة والمتوسطة، ألنها تعتبر آلية مناسبة وفاعلة لتطبيـق سياسـة   المتناهية الصغر وبالمشروعات 
وانخفـاض حجـم االسـتثمار     ،ا االستيعابية الآبيرة لأليدي العاملـة التوظيف الذاتي، باإلضافة إلى قدرته

آما . وتآلفة خلق فرصة العمل فيها مقارنة بالمشروعات الآبيرة التي تنخفض نسبتها في الدول النامية
أن هذه المشروعات تشآل ميـدانًا لتطـوير المهـارات اإلداريـة والفنيـة واإلنتاجيـة والتسـويقية، وتفـتح         

ًا أمام المبادرات والمبادرين، مما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمـل  مجاًال واسع
السياسـات الحآوميـة الماليـة     -عقـم  –ومـؤخرًا، وبسـبب عـدم فعاليـة     . للداخلين الجدد إلى سوق العمل

وذلــك بســبب مــا تعانيــه بعــض  -والنقديــة والتجاريــة وأدواتهــا المختلفــة فــي مواجهــة مشــآلة البطالــة
أصـبحت هـذه المشـروعات آليـة فاعلـة        -االقتصاديات من مشـاآل واخـتالل فـي هيآـل اقتصـادياتها      

لسياسة أو استراتيجيه التوظيف الذاتي التي تثبت نجاحا بعد نجاح ال سيما في الـدول الفقيـرة واألآثـر    
  . فقرًا

  
تعلقة بمساهمتها في الناتج تختلف األرقام والنسب التي تبين األهمية النسبية لهذه المشروعات وتلك الم

والتوظيف من دولة إلى أخرى، إال انـه يمآننـا القـول أنهـا تشـآل       تجاريميزان الالالمحلي اإلجمالي و
مـن  % 60تشـغل بحـدود   من إجمالي المشروعات في معظم اقتصاديات العـالم، آمـا أنهـا    % 90نحو 

للعديـد مـن الـدول، فعلـى سـبيل المثـال       ، وتساهم بنسبة آبيرة في الناتج المحلـي  إجمالي القوى العاملة
من إجمالي الناتج المحلي فـي آـل مـن    % 51، % 85تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 

   . التواليانجلترا والواليات المتحدة األمريآية على 
  

                                                 
24  Magableh, I. Economics of Microfinance and SMEs in Jordan. VDM Verlag Publishing 
Company, Germany, 2004.  
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إن مسيرة هذه المشروعات فـي دفـع عجلـة التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة ال تخلـو مـن المعوقـات          
لمشاآل التي من أهمها عدم قـدرة أصـحابها علـى تـوفير التمويـل الـالزم لتأسيسـها أو السـتمرارية         وا

نشاطها، وعدم قدرتهم أيضًا على توفير الضـمانات التقليديـة الآافيـة التـي تشـترطها البنـوك التجاريـة        
ة، وتفضـل  فالبنوك التجارية ترآـز علـى المشـروعات الآبيـر    . ومؤسسات اإلقراض لتقديم التمويل لها

التعامل وتقديم القروض لها بسبب انخفاض درجة المخـاطرة فـي التعامـل مـع هـذه المشـروعات مـن        
ناحية، ولسهولة تعامل البنوك معها من ناحية ثانية، ولقدرتها على توفير الضمانات المطلوبة من ناحية 

  .25ثالثة، أو لوجود أهداف واهتمامات مشترآة من ناحية رابعة
  
. ات ال بد من توفرها حتى تستمر هذه المشـروعات فـي لعـب الـدور المطلـوب والفاعـل      إن ثمة مقوم 

المناسبة،  -التشريعية–ومن أهم هذه المقومات توفر البيئة االقتصادية واالجتماعية والسياسة والقانونية 
 وتعزيز الوعي االستثماري لدى قطاع األسر، وتطوير وتعزيز الروح الريادية وغـرس حـب المبـادرة   

لدى العاطلين عن العمل، وتوفير البنية التحتية المناسبة، والعمل علـى إيجـاد حاضـنات األعمـال التـي      
المجـال تظهـر الحاجـة إلـى      هذاوفي .  تساعد هذه المشروعات في مراحلها التشغيلية األولى وغيرها

المعوقات التعرف على مفهوم، وخصائص، ودور هذه المشروعات ودورها االقتصادي واالجتماعي، و
  .  التي تواجهها، هذا إضافة إلى عوامل النجاح والفشل في هذه المشروعات

  
  الصغيرة والمتوسطةو ات المتناهية الصغرمفهوم وتعريف المشروع 2.1

  
علـى   –على الرغم  من  تنظيم العشرات من المؤتمرات وورش العمـل والنـدوات والمناقشـات سـنويًا     

برعاية العديد من المؤسسات ذات العالقة وذلك بهـدف الوصـول    المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي
والصـغيرة   المتناهيـة إلى آلية موحدة تساعد فـي التوصـل إلـى تعريـف أو مفهـوم موحـد للمشـروعات        

والمتوسطة، إال أن هذه الفعاليات آانت تولد مزيد من التباعد في هـذا المجـال، وذلـك بسـبب اخـتالف      
ف اإلطار الذي يتم فيـه اسـتخدام هـذه المعـايير، فبـدًال مـن أن يـتم تقليـل         المعايير المستخدمة أو اختال

هذه المشروعات آانـت تظهـر مقترحـات     وتصنيف وتوحيد األسس التي يتم االعتماد عليها في تعريف
  .ومعايير جديدة تتناسب مع التطور االقتصادي والعلمي والتآنولوجي الحاصل

  
مفاهيم نسبية قد تختلف مـن إقلـيم إلـى آخـر، ومـن دولـة إلـى         هي" متوسط"وتعبير " صغير"إن تعبير 

فعلى سبيل المثال، ما هـو  . البلد الواحدأخرى ومن قطاع إلى آخر، ومن وقت إلى آخر حتى في داخل 
صغير في بعض النشاطات االقتصادية قد ال يآون آذلك في نشـاطات أخـرى، فالمصـنع الصـغير فـي      

. مرات من المصنع الذي يعد آبيرًا في صناعة المالبس أو النسيج صناعة االسمنت قد يآون أآبر بعدة
إضافة إلى ذلك، فإن المشـروعات التـي قـد تعتبـر صـغيرة فـي بعـض الـدول المتقدمـة اقتصـاديًا ذات           

ويتضح الفارق في المفاهيم من قطاع إلى . األسواق الآبيرة قد تبدو متوسطة أو آبيرة في الدول النامية
أو آثيفـة االسـتخدام لـرأس     لف طبيعة العملية اإلنتاجية آونها آثيفة االستخدام للعمـ آخر نتيجة الختال

وعليه، فقد أصبح في حآم المؤآد أنه ال يمآن التوصل إلى تعريف محدد وموحد للمشروعات    .المال
ويعـود ذلـك إلـى وجـود بعـض القيـود التـي        . الصغرى والصغيرة والمتوسطة حتى داخل البلد الواحـد 

  :في إيجاد ووضع تعريف شامل وموحد لهذه المشروعات ومن أهمها تتحآم
 .اختالف درجة النمو وينعآس هذا التفاوت على مستوى التطور التآنولوجي  .  أ
  اختالف القطاع االقتصادي الذي تعمل فيه هذه المشروعات،   .  ب
 .اختالف فروع النشاط االقتصادي داخل القطاع الواحد  .  ت
  .من أهمها المعايير الآمية والنوعية تعدد المعايير المستخدمة والتي  .  ث

  

                                                 
25  Al-Mahrouq, M & Magableh, I. Role of the Banking Sector in Microfinance and SMEs 
Development. A paper presented in the conference on "Small Businesses: an effective tool 
in Fighting Poverty" . Held in Yarmouk University- Jordan, July 29-31, 2007.  
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تعريفـًا للمشـروعات الصـغيرة    ) 55(تشير بعض الدراسات ذات العالقة إلـى وجـود هنـاك أآثـر مـن      
وتختلف معايير تعريف أو تقسيم المشـروعات وفقـًا لألغـراض المسـتخدمة     . دولة 75والمتوسطة في 

توسـطة اعتمـادًا علـى مجموعـة مـن      ويـتم تعريـف المشـروعات الصـغرى والصـغيرة والم     . من أجلها
يوضح بعض األمثلـة المسـتخدمة فـي العديـد مـن دول      ) 6(والجدول رقم  . 26المعايير الآمية والنوعية

العالم لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للمعايير المتعارف عليها في آل دولة من الـدول  
لبية من التعريفـات تسـتخدم معيـار عـدد العمـال      ويوضح هذا الجدول أن األغ. المختارة في هذا المثال

  .للتعريف
  

  )6(جدول رقم 
  والمتوسطة المتناهية الصغر والصغيرةأمثلة على بعض تعريفات المشروعات  

  معايير أخرى  عدد العمال  الدولة
  :الواليات المتحدة

  مشروعات صغيرة
 

  عامل 500أقل من 
 

 مليون دوالر سنويًا 5مبيعات أقل من 
  :اد األوروبىاالتح

 مشروعات صغرى
 مشروعات صغيرة
  مشروعات متوسطة

  
 عمال 10أقل من 
 عامل 50أقل من 

  عامل250إلى  50من 

مليون يـورو سـنويا أو    7مبيعات أقل من (المشروعات الصغيرة 
 مليون يوروا حجم األصول 5

مليون يـوروا سـنويا    40مبيعات أقل من (المشروعات المتوسطة
  )حجم األصولمليون يوروا  27أو 

  :ترآيا
 مشروعات صغرى
 مشروعات صغيرة
  مشروعات متوسطة

  
 عمال 10أقل من  •
 عامل 49إلى  10من  •
  عامل199إلى  50من •

  
  ال يوجد

  

  :تايالند
 مشروعات صغيرة
  مشروعات متوسطة

  
 عامل 50إلى  15من  •
  عامل200إلى  51من •

 
 )مليون باهت 50أصولها أقل من (المشروعات الصغيرة 

  )مليون باهت 200أصولها أقل من (ات المتوسطةالمشروع
  *:األردن

 مشروعات صغرى
 مشروعات صغيرة
  مشروعات متوسطة

  
 عمال 10أقل من  •
 عامل 49 – 10من  •
  عامل 249 – 50من •

  
 ألف دينار أردني 30أو رأس مال أقل من 

 ألف دينار فأآثر 30و 
  ألف دينار فأآثر 30و

  :تونس
 مشروعات صغرى
 مشروعات صغيرة
  مشروعات متوسطة

  
 عمال 10أقل من  •
 عامل 49 – 10من  •
  عامل 99 – 50من •

  
  ال يوجد

  .2007وزارة الصناعة والتجارة، عمان األردن، : المصدر
  التعريف المعتمد في وزارة الصناعة  استخدامتم  *

  

ا آانـت  قديمـة ألنهـ   هـا المشـروعات، فقـد تبـين أن    هذه وعلى الرغم من الجدل القائم حول قدم أو حداثة
فعلى سبيل المثال إن شرآة بينيتون لأللبسة،  بدأ صاحبها بالعمل على  . النواة والبداية لحرآة التصنيع

خياطة واحدة في مدخل العمارة التي يسآنها وآان يجمع بـواقي القمـاش مـن المصـنع ويحيآهـا       ةماآين
االهتمام األآبر من جانـب  آذلك جديدة من حيث استحواذها حاليًا على  يوه ،على شآل مالبس جاهزة

  .المهتمين بالقضايا االقتصادية واالجتماعية والتنموية
  

  
                                                 

  انظر. للتعرف على المزيد من هذه المعايير  26
 Magableh, I & Al-Mahrouq, M. Small and Medium Enterprises (SMEs): Their Definitions, 
Characteristics, Importance, and Obstacles. A paper presented in the conference on "Small 
Businesses: an effective tool in Facing Poverty" . Held in Yarmouk University- Jordan, July 29-31, 
2007. 

من المؤآد أن معرفة مفهوم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أمر هام، ولآن ليس اسم أو 
القتصادية،  إنما خصائصها تعريف هذه المشروعات من يعطيها القدرة على دعم عملية التنمية ا

وسماتها وفوائدها هي من تجعل من هذه المؤسسات أداة فاعلة في عملية التنمية االقتصادية 
.واالجتماعية
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 الصغيرة والمتوسطةو ات المتناهية الصغرالمشروع وفوائد خصائص 2.2
  
ترتيـب األولويـة التـي تتمتـع بهـا المشـروعات الصـغيرة        تعريـف و  وعلى الرغم من هـذا التبـاين فـي    

ــا    والمتو ــة تميزه ــى خصــائص معين ــا تســتحوذ عل ــاً ( ســطة، إال أنه ــلبًا أو إيجاب ــن  )س ــا م عــن غيره
  :المشروعات، وهي آما يلي

  
إذ يتولى العمليات اإلدارية والفنية، وهذه الصـفة غالبـة    :هو مديرهغالبًا ما يآون مالك المشروع  .1

المشـروع يعتمـد    لهـذا فنجـاح  . على هذه المشروعات آونها ذات طابع أسري في أغلـب األحيـان  
 -المـدير  –بشآل آبير على القدرات اإلدارية والتشغيلية والفنية التـي يمتلآهـا صـاحب المشـروع     

وال بد من اإلشارة إلى  .والتي تعتمد على مستواه التعليمي، والخبرة، وما حصل عليه من التدريب
الخبرة اإلدارية لصاحب  هذه المشروعات تمتاز بسهولة اإلدارة ال سيما إذا توفر الحد األدنى من

 .المشروع
وذلك فـي ظـل تـدني حجـم      :انخفاض الحجم المطلق لرأس المال الالزم إلنشاء هذه المشروعات .2

آلمـا زادت تآلفـة بنـاء    . المشـروعات هـذه  المدخرات لدى المستثمرين أو الرياديين من أصـحاب  
ئق تتعلق بالبحث عن ظهرت أمام األخير عوا) الريادي(المشروع عن إمآانات صاحب المشروع 

تآلفة خلق فرص العمل فيها متدنية مقارنة بتآلفتهـا فـي المشـروعات     وعليه، فان. التمويل الالزم
 .الآبيرة التي تعتبر آثيفة االستخدام لرأس المال

إن االعتماد على الموارد  :اإلنتاجية المحلية وعلى األسواق المحلية االعتماد الآبير على الموارد .3
آمـا  . المحلية يقلل الحاجة إلى االسـتيراد، األمـر الـذي يـنعآس علـى الميـزان التجـاري       اإلنتاجية 

إن . ينعآس ذلك على ربحية المشروع نفسه من خالل تأثيره على تآلفـة اإلنتـاج للوحـدة الواحـدة    
االعتماد على موارد مالية وطبيعية وإنتاجية محلية يقلل من اآلثار التي قد تنجم عن تقلبات أسعار 

 .صرف والتقلبات السياسيةال
علـى اعتبـار أنهـا مصـدرًا جيـدًا لالدخـار        :تساعد على االرتقاء بمستويات االدخـار واالسـتثمار   .4

 .الخاص وتعبئة رؤوس األموال
يعمل على تخفيف الهجرة من الريف إلى  وهذا :تمتاز بالمرونة والمقدرة على االنتشار الجغرافي .5

ع مختلـف الظـروف، ممـا يـؤدي إلـى تحقيـق التـوازن فـي         نظرًا لقدرتها على التآيف مـ  -الحضر
المنشـآت   يخدمـة األسـواق المحـدودة التـي ال تغـر      آما يؤدي هذا االنتشار إلى. العملية التنموية

 .الآبيرة بالتوّطن بالقرب منها أو بالتعامل معها
ت مشروعات مآملة لبعضها الـبعض وللمشـروعا  ال هذه تعتبر :مشروعات مآملة لبعضها البعض .6

 .الآبيرة على حد سواء 
 .وبناء الخبرات المتآاملة مراآز للتدريبهذه المشروعات تعتبر  .7
 -تحويلهــا إلــى اســتثمار حقيقــي- بقــدرة عاليــة علــى جــذب المــدخراتتمتــاز هــذه المشــروعات  .8

وعـاء للتآـوين الرأسـمالي مـن حيـث امتصاصـها        تعتبر بمعنى آخر .خصوصًا لصغار المودعين
العاطلــة فضــًال عــن إنهــا تــوفر فرصــًا اســتثمارية ألصــحاب المــدخرات   للمــدخرات الفائضــة و

 .   الصغيرة
من السـوق ال سـيما إذا آانـت مرحلـة تأسـيس       بسهولة الدخول والخروجتمتاز هذه المشروعات  .9

 .المشروع قد نفذت بشآل مناسب
 .خاصية الريادة والمبادرةالمشروعات تحمل هذه الآثير من  .10
فير بيئة عمل مالئمة حيث يعمل صاحب المشروع والعاملين جنبًا إلـى  تمتاز هذه المشروعات بتو .11

إن هـذا  . جنب لمصلحتهم المشترآة، وغالبًا ما تربطهم مع بعضهم البعض عالقة قرابة أو صداقة
 .يؤدي إلى زيادة إنتاجية العمل وربحية المشروع

 ).طقةسوق من( يآون المشروع معروفا على مستوى المنطقة التي يعمل فيها فقط .12
وقد يعود ذلك ألسباب مالية نظرًا الرتفاع آلفة  :صعوبة تنفيذ العمليات التسويقية والتوزيعية فيها .13

هذه العمليات، وعدم قدرتها على تحمل مثل هـذه التآـاليف، وأسـباب إداريـة أهمهـا االفتقـار إلـى        
وهنا أود التأآيد  .هيآل إداري واضح، آونها تدار من قبل شخص واحد مسئول إداريًا وماليًا وفنيًا

 .نجاح العملية اإلدارية يعتمد على المستوى التعليمي والتدريبي للمدير على حقيقة أن
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الصغيرة والمتوسـطة بانخفـاض   و المتناهية الصغر تتميز المشروعات :انخفاض مستوى األجور .14
مشـروعات  مستوى األجور وعدم التأثر بالعوامل المؤسسية التي تؤدي إلى ارتفاع األجور فـي ال 

ال بد من اإلشارة إلى تـأثير الرضـا الـوظيفي وعالقـة العامـل بصـاحب المشـروع علـى         . الآبيرة
 .مستوى األجور

أن هذه المشروعات تنتج بأقل من الطاقة اإلنتاجية القصـوى فـي   حيث  :انخفاض الطاقة اإلنتاجية .15
 .بعض األحيان نظرًا لصغر حجم السوق المتاح لها

  
، غيـر أن  هـو إيجـابي  ومنهـا مـا    هـو سـلبي  المشـروعات منهـا مـا    هـذه  ائص يالحظ مما تقدم أن خصـ 

التـي   بالمعوقـات الجوانب السلبية في هذه المشروعات ال ترجع إليهـا مباشـرة بقـدر مـا هـي مرتبطـة       
  .تواجهها

  
  في التنمية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةدور المشروعات  2.3

  
 :المشروعات ومساهمتها في االقتصاد أهمهاهذه دور يستخدم الباحثون معايير رئيسية لقياس 

التنموي ودعم ميزان المدفوعات، هذا  مساهمتها في التشغيل، اإلنتاج، دورها في تعزيز التوازن
وفي هذا الصدد، سيتم عرض دور هذه  .باإلضافة على دورها في التنمية االجتماعية والثقافية

صاحب (م سيتم عرض أهميتها بالنسبة للفرد ، ومن ث27المشروعات االقتصادي واالجتماعي
  ).على المستوى الآلي(وبالنسبة للدولة ) المشروع أي على المستوى الجزئي

  
  :الدور االقتصادي .1
 

التي تعمل في نفس المشروعات مصدر منافسة محتمل وفعلي للمشروعات الآبيرة  هذه توفر 
في األسعار، األمر الذي ينعآس إيجابا على التحآم  ة األخيرةوتقلل من قدرالمجال ونفس السوق، 
 .لدخل المستهلك على القوة الشرائية

تعتبر هذه المشروعات المصدر الرئيسي لتوفير الوظائف في االقتصاديات المتقدمة والنامية على  
وذوي  ،والمبدعين من الفقراء ،حد سواء، فالمشروعات الصغيرة هي الخطوة األولى للرياديين

تعتبر هذه المشروعات اآللية . أولئك الذين سئموا البحث عن وظيفة حآوميةو ،الدخل المحدود
 .األنسب على اإلطالق في الحد من البطالة من خالل التوظيف الذاتي

أساسية للمشروعات الآبيرة،  فالمشروع الصغير عندما أو نواة تعتبر هذه المشروعات بذور  
 .28إلى مشروع آبير ينمو ويتطور ويصبح مشروع متوسط والمتوسط يتحول

تساعد هذه المشروعات في تطوير وتنمية المناطق األقل حظًا في النمو والتنمية والتي تعاني من  
 .تدني مستويات الدخل وارتفاع معدالت البطالة

تعتبر هذه المشروعات من المجاالت الخصبة لتطوير اإلبداعات واألفآار الجدية ومجاًال خصبًا  
 .والمبادرين للرياديين

 . تساهم هذه المشروعات في تزويد فئة الفقراء بسلع ذات نوعيات متباينة وبأسعار مناسبة 

                                                 
  :لإلطالع على دراسات ميدانية حول أهمية هذه المشروعات، أنظر 27

Mulhern, A., (1995), The SMEs Sector in Europe: A Broad Perspective, Journal of Small Business 
Management, 33 (3). 

Hobohm S., (2001), "Small and Medium-Sized Enterprises in Economic Development: The UNIDO 
Experience", Journal of Economic Cooperation, 22 (1), 1-42. 

Carrier, C., (1994), Entrepreneurship in Large Firms and SMEs: A Comparative Study, 
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تعمل هذه المشروعات آحلقة وصل، حيث أن معظم الوظائف الجديدة تستحدث في المشروعات  
ومع مرور الوقت وتآوين واآتساب مهارات جديدة ينتقل العمال من هذه . الصغيرة والمتوسطة

 .ولآن بأجور أعلى المشروعات الآبيرة المشروعات إلى
 .تعتبر المشروعات الصغيرة في الدول النامية نواة بزوغ ونشوء القطاع الخاص 
تقوم هذه المشروعات بدور المغذي للمشروعات الآبيرة أو آمشروعات مآملة للمشاريع الآبيرة  

نة وصناعة قطع في بعض األنشطة التسويقية والتوزيع والصيا ، حيث تساعدها وداعمة لها
الغيار األمر الذي يمآن المشروعات الآبيرة من الترآيز على األنشطة الرئيسية وذلك يؤدي إلى 

يؤدي إلى خفض تآاليف اإلنتاج وزيادة القدرة التنافسية لهذه  وهذا بدوره .تخفيض تآلفة التسويق
  تساعد المشروعات الآبيرة  .المشروعات في األسواق الدولية

عات الصغيرة على الحفاظ على التوازن التنموي في المناطق الريفية أو األقل نموًا، تعمل المشرو 
 .الذي يساعد في الحد من الهجرة إلى المدن األمر

تساعد هذه المشروعات في الحفاظ على التوازن التجاري و ميزان المدفوعات وتعزيز الناتج  
ورفد االقتصاديات بالعمالت الصعبة حيث تساهم بدعم الصادرات وإحالل المستوردات  ،المحلي

 .وزيادة االآتفاء الذاتي وتعزيز الثقة بالنفس، وتقلل األعباء على الموازنة العامة للدولة
 . تلعب دور آبير في تمآين الشباب والمرأة 
 .أسلوب متميز إلعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع عن طريق إتاحة الفرص للجميع 
 .واد المتاحة في البيئة المحلية نتيجة اعتمادها على األسواق المحليةاستغالل الموارد والم 
مصدر لألمن االقتصادي لآلسرة، والنمو االقتصادي للمجتمع حيث أن الحصول على الدخل  

المناسب يمآن األفراد من تحقيق متطلباتهم واالرتقاء بمستويات معيشتهم وممتلآاتهم، ويحقق هذا 
 .بدوره األمن االقتصادي

قصوي لالقتصاد وتنمية هذه  أهميةتمثل التي  )يدوية/ حرفية (تحافظ على األعمال التراثية  
يفتح  وأيضالتشغيل الشباب خاصة المرأة  األبوابالمشروعات الحرفية التقليدية الصغيرة يفتح 

 للتصدير بآميات آبيرة تدر دخال لالقتصاد القومي أبوابا
  

إلى الدور الذي تلعبه هذه  العربية ارت العديد من الدراساتوعلى الصعيد التطبيقي والعملي، أش
إلى الدور الآبير ) 1991(فقد أشار أبو الهيجاء . المشروعات على مستوى الدولة الواحدة

للصناعات الصغيرة في االقتصاد األردني في مجال التشغيل، وزيادة الآفاءة االقتصادية، وزيادة 
الدخل وتحقيق التوازن اإلقليمي، والوصول لالستغالل األمثل  اإلنتاج،و زيادة الدالة في توزيع

آما أشار إلى دورها في . للموارد المحلية، ودفع عجلة التنمية الزراعية،و تحسين الميزان التجاري
وفي  29تعزيز مستوى الريادة المحلية وإنتاج السلع الخاصة، وأحداث التراآم الرأسمالي في األردن

دراسة أخرى إلى دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات  آما أشارت. 30الجزائر
  .31البحرينية

  
  :الدور االجتماعي    .2
  

وذلك بدال من  ،تساعد على تطوير أفراد المجتمع،  واالنتقال بهم إلى درجة االعتماد على الذات 
ناميه، وتطور التشغيل الذاتي وت حيث تساعد هذه المنشآت في ظهور. االعتماد على اآلخرين

الموظف على  اعتمادإبداعات الفرد بعيدا عن التزامه بأنظمة مقيدة وتعليمات تحد من إمآانية 
راتب، وبالتالي تساهم في تطور مفهوم الريادة في المجتمع وترسيخ قيم الريادة لدى  أوأجر 
 .الوظيفة إلى، وإبعادهم عن االتآال والرآون األفراد

                                                 
صناعات الصغيرة في األردن ودورها في عملية التنمية االقتصادية، رسالة ماجستير غير منشـورة، جامعـة   عدنان أبو الهيجاء، ال 29

 .94-81ص . 1991اليرموك، األردن، 
حالة الجزائر، رسالة ماجستير غيـر  : ، دور ومآانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية)1995(عثمان لخلف  30

 .1995وم االقتصادية، جامعة الجزائر، منشورة، معهد العل
، دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات البحرينيـة، مرآـز البحـرين    )1997(عبدا هللا الصادق وأحمد اليوشع  31

 .االقتصادية واالجتماعية، مرآز البحرين للدراسات والبحوث، المنامة، البحرين



  

 23

 ، مما يؤدي إلى االنتقال.المرتبطة بالفقر والبطالة شاآل االجتماعيةتساعد في القضاء على الم 
المالي لهذه المشروعات والمتمثل في  األثرالمستويات االجتماعية بسهولة حيث أن  والتدرج في

ن الفقر، ونقل األفراد إلى وضع أآثر أمنا بحيث عالناجمة  اآلثارالحصول على الدخل والحد من 
نواة  األفرادم ومستواهم الصحي والتعليمي، ولوال هذا الدخل لآان هؤالء يتحسن مستوى ملآيته

 .تحمد عقباها لبعض المشاآل واألحداث التي ال
، وبخاصة عند شعور الفرد بقدرته على تحقيق نتساعد في إعالء قيمة الذات والعمل والتعاو 

 . وإنتاجهاحتياجاته من عمله 
  

  :ابهاحألصبالنسبة أهمية المشروعات  .3
  

ألصاحبها بما تقدمه لهم من فوائد ومنافع عدة، ومن أهمها ما  ةبالنسبتنبع أهمية المشروعات الصغيرة 
  :يأتي
البيئة المناسبة  استغاللاستثمار المهارات اإلبداعية الآامنة لدى الريادي حيث يتمآن عن طريق  

ل ذلك يدفعه إلى للعمل وتحقيق إبداعاته وتدني تآلفتها ومرونتها وقدرتها على التآيف وآ
 .االستثمار في المهارات

تحقيق دخل مستمر، مما يمآنه من توفير متطلبات الحياة المختلفة، واالرتقاء بمستويات المعيشة  
 .الصحية والتعليمية والمالية المجاالتعلى آافة 

حيث أن الشخص المنتج والنشط اقتصاديا . تحسين المستوى االجتماعي  واالندماج مع المجتمع 
يرتقي بمستواه االجتماعي، وتتآون لديه القدرة والثقة على التعامل والتعاون بقوة مع مجتمعه 

 . واالندماج فيه
 

  :أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للدولة .4
  

  :تتمثل أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدولة بأمور آثيرة،  منها ما يأتي
تي من المنتجات أو الخدمات، وذلك عن طريق قدرة هذه المشروعات البدء بتحقيق االآتفاء الذا 

قامت بتقديمها المشروعات الآبيرة  إذاعلى تقديم خدمات والمنتجات التي ربما ال تآون مجدية 
 .حجم استثمارها ينوع من الخدمات والمنتجات التي تقدمهاوولآن حجم هذه المشروعات 

في الحد من الفقر والبطالة وهذا نتيجة لتدني تآلفة خلق خلق فرص العمل،  وبالتالي المساهمة  
فإنها بذلك تستطيع توفير فرص عمل أآثر من . وتدني الحجم الآلي لالستثمار فيها فرصة العمل

آما بينت العديد من الدراسات في . المشروعات الآبيرة التي ترتفع تآلفة خلق فرصة العمل فيها
الصغيرة والمتوسطة تنمو من حيث استيعاب عدد العمال مختلف دول العالم بأن المشروعات 

 .بصورة أفضل و أسرع من المنشات الآبيرة
عبر عالقتها بالمشروعات الآبيرة  ،االتجاه إلى األسواق العالمية والحصول على العملة الصعبة 

سواق والتشبيك معها وفيما بينها، آذلك فإنه يآون لدى هذه المشروعات رغبة وطموح لالنتقال لأل
الحالتين يآون هناك مجال لتوفير  آلتا، وفي األجنبيةالعالمية أو الحد من استيراد بعض السلع 

 .العملة الصعبة
السآان وتخفيض نسب الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن آونها تعتمد على الموارد  استقرار 

ش فيها مما يساعد في الحد المحلية،  فهذا يعني ترآزها في خدمة المجتمعات التي تعي واألسواق
 . من الهجرة الداخلية، وآذلك في رفع مستوى التنمية المحلية لهذه المجتمعات

إذ إن متطلبات استمرار . ال تتطلب هذه المشروعات مجهودات آبيرة في توفير البنية التحتية 
م المزيد ونمو هذه المشروعات متدنية مقارنة مع المشروعات الآبيرة، ويسهل هذه الفرصة أما

 .في النشاط االقتصادي يمنها للتطور، بحيث يآون لها دور رئيس
  
  
  
  

يمآن أن يدرك المرء الملم أهمية هذه المشروعات ودورها في االقتصاد الوطني من خالل 
  "!!هذه المشروعات تخيل االقتصاد بدون" النظر حوله وطرح التساؤل التالي 
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 الصغيرة والمتوسطةو المتناهية الصغر المعوقات والمشاآل التي تواجه المشروعات 2.4
 
إن نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في آافة أنحاء العالم يواجه بمجموعة من  

هذه المشآالت والمعوقات بشآل جزئي وليس بشآل آلي من دولة إلى  تختلف. المعوقات والمشاآل
من ومن مشروع إلى آخر داخل القطاع الواحد، ومن قطاع إلى آخر داخل الدولة الواحدة، وأخرى، 

فترة زمنية إلى أخرى تبعًا للدورة االقتصادية، من مرحلة من مراحل عمر المشروع إلى أخرى، من 
 .لية أو معوقات خارجيةمعوقات داخ: حيث المصدر

 
على الرغم مما سبق هناك بعض المشاآل والمعوقات التي تعتبر موحدة أو متعارف عليها تواجه 

وتعتبر طبيعة المشاآل التي تتعرض لها . المشروعات الصغيرة والمتوسطة في آافة أنحاء العالم
ن هذه المشآالت داخلي يعتبر جزء م. المشروعات الصغيرة والمتوسطة متداخلة مع بعضها البعض

الناجمة عن  –وهي المشاآل التي يآون مصدرها داخلي أي من داخل المشروع،ومنها سوء اإلدارة 
 - عدم الآفاءة اإلدارية لصاحب المشروع الذي يقوم بجميع المهام اإلدارية والفنية والتسويقية وغيرها

ن أنها تعتبر مشآالت خارجية إذا وعدم التأآيد على دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية، في حي
إن مشآالت المشروعات .  حدثت بفعل وتأثير عوامل خارجية أو البيئة المحيطة بهذه المشروعات

الصغيرة المتوسطة آثيرة ويعود معظمها إلى القيود المختلفة المفروضة على تلك المشروعات 
ن أهم المشآالت التي تعود ألسباب والمتواجدة في البيئة الخارجية المحيطة بتلك المشروعات،  وم

  :خارجية وبيئية ما يلي
  

صعوبة الحصول على التمويل في البدء وصعوبة زيادة رأس مال المشروع فيما بعد أي في  .1
 .مراحل التطوير

حيث تطالب المشروعات الصغيرة ): تآلفة االقتراض والتمويل(ارتفاع آلفة رأس المال  .2
وتنعآس هذه المشآلة . مقارنة بما تدفعه المشروعات الآبيرةوالمتوسطة بدفع سعر فائدة مرتفع 

 . مباشرة على ربحية هذه المشروعات وقد تقلل من الجدوى االقتصادية لهذه المشروعات
يتمثل التضخم :  ارتفاع معدالت التضخم وأثر ذلك على ربحية المشروع وقدرتها على المنافسة .3

يؤدي إلى الذي ل واآلالت واالحتياجات المختلفة، األمر بارتفاع أسعار المواد األولية وآلفة العم
وهنا تعترض هذه المشروعات . ارتفاع تآاليف التشغيل والتآاليف الرأسمالية على حد سواء

مشآلة رئيسية وهي مواجهتها للمنافسة من المشروعات الآبيرة مما يمنعها ويحد من قدرتها على 
إن ارتفاع أسعار األصول . مالة وأسعار المواد األوليةرفع األسعار لتجنب أثر ارتفاع أجور الع

الثابتة سيؤدي إلى مزيد من االقتراض ومزيد من التآاليف األمر الذي يعزز من حدة ارتفاع 
يزداد تأثير ارتفاع معدالت التضخم على المشروعات . تآلفة رأس المال المشار إليها سابقًا

 . شروع األولىثناء مراحل حياة المأالصغيرة والمتوسطة 
 

نقص (تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة صعوبات تمويلية بسبب حجمها : التمويل .4
وعليه، تتعرض المؤسسات التمويلية إلى ) نقص السجل االئتماني( وبسبب حداثتها ) الضمانات

جملة من المخاطر عند تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل نموها 
ونظرًا لهذه المخاطر تتجنب البنوك التجارية توفير ).  التشغيل، التطوير واالندماج التأسيس،(

إن اإلجابة على . التمويل الالزم لهذه المشروعات نظرًا لحرصهم على النقود المودعة لديها
لماذا يآون على المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تدفع أسعار فائدة وتقدم : "التساؤل التالي

 .؟"اآبر من غيرهاضمانات 
وهذه مشآلة متعاظمة في الدول النامية خصوصًا في جانب : اإلجراءات الحآومية والبيروقراطية .5

 .األنظمة والتعليمات التي تهتم بتنظيم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يعتبر نظام الضرائب أحد أهم المشاآل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة : الضرائب .6

وتظهر هذه المشآلة من جانبين سواء ألصحاب المشروعات الصغيرة . جميع أنحاء العالم في
والمتوسطة من حيث ارتفاع الضرائب وهي آذلك مشآلة للضرائب، نظرًا لعدم توفر البيانات 

 .الآافية عن هذه المشروعات مما يضيق عمل جهاز الضرائب
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ستوردة ومنتجات المشروعات الآبيرة العاملة وأهم مصادر المنافسة هي المنتجات الم: المنافسة .7
 .في نفس المجال

من حيث الندرة الطبيعية وعدم القدرة على التخزين وضرورة اللجوء إلى :  ندرة الموارد األولية .8
 .االستيراد في بعض األحيان ولما لتغيرات أسعار الصرف من تأثير

بسبب ارتفاع تآاليف التسويق  عدم قدرتها على إتباع إستراتيجية تسويقية واضحة وشاملة .9
 .  وبعض األسباب المرتبطة بخصائص هذه المشروعات

آثار الدورة التجارية تآون في حالة االنحدار أآثر عبئا على المشروعات : الدورة االقتصادية .10
الصغيرة لعدم توفر االحتياجات الآافية؛ أما في حالة االزدهار فان المشروعات الصغيرة تشهد 

 .نموا سريعا
 .عدم مالئمة بعض التشريعات والقوانين .11
قد تعاني المشروعات اإلنتاجية والخدمية الصغيرة والمتوسطة من مشاآل تتعلق بجودة  .12

  .اإلنتاج مما يؤثر في قدرتها التنافسية
  

  :هذا ويمآن أن نجمل أهم المعوقات السابقة بالبنود الرئيسية التالية
  
  المعوقات التمويلية  .1
  :ة بتوفير مدخالت اإلنتاج ومنهاالمعوقات المتعلق .2

 عدم مالئمة المعروض من العمالة الحتياجات بعض هذه المشروعات  
 صعوبة الحصول على المعلومات والتآنولوجيا 
 صعوبة الحصول على مدخالت اإلنتاج بأسعار مناسبة وبشآل مستمر 
 صعوبة الحصول على المساحات والمواقع المناسبة 

  
  :ق  ومنهاالمعوقات الخاصة بالتسوي .3

 قصور قنوات وشبآات التسويق 
 تآاليف التسويق 
 نقص المعلومات الالزمة للتسويق 
 ضعف عالقات التشابك 
 صعوبة الحصول على العقود التي تطرحها الدولة 
 انخفاض جودة المنتجات 

  
  :معوقات تتعلق بالبيئة التنظيمية والقانونية وتشمل .4

 سطة إلى السوقمعوقات تتعلق بدخول المشروعات الصغيرة المتو 
 معوقات اختيار المشروع المناسب وتقييمه بالطريقة المناسبة 
 معوقات التشغيل 
 معوقات النمو والتطور 
 )سيرد الحديث عنها الحقًا(جودة الوظائف  

  
  :المعوقات اإلدارية والمؤسسية، ومنها .5

 غياب المهارات األساسية في إدارة األعمال والمحاسبة،  
على الخدمات االستشارية والخدمات المساندة األخرى في بعض عدم القدرة على الحصول  

 . األحيان، وعدم الثقة بهذه الخدمات في أحيان أخرى
ال تتمتع المشروعات الصغيرة ببعض المزايا التي تتمتع فيها المشروعات الآبيرة والتي تضمن  

ى التأثير بهذه لها سهولة الوصول إلى صانعي القرارات والسياسات، مما يفقدها القدرة عل
 .القرارات والسياسات

  
تشير بعض الدراسات إلى تقسيم آخر للمعوقات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة في 

صعوبة الحصول على : وتلخص هذه الدراسات أهم المشاآل بما يلي. سبيل المثالاألردن على 
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الت تتعلق بالطلب المحلي والطلب التمويل، المناخ االستثماري العام والتشريعات الحآومية، مشآ
الخارجي، إمآانية الحصول على اآلالت والمعدات ال سيما إن لم تتوفر محليًا، عدم توفر القوى 
العاملة المدربة، ندرة الريادة والمعرفة التقنية واإلدارية، مشآالت تتعلق بالتسويق، ومشآالت تتعلق 

رغبات الزبائن، وضعف قنوات االتصال ونقل بجودة المنتجات وقدرتها على المنافسة وتلبية 
أشارت دراسة ميدانية أخرى إلى أن أهم هذه المعوقات هي الضرائب، ارتفاع سعر . 32المعلومات

وتشير دراسة أخرى إلى . 33، واإلجراءات الحآومية)التضخم(الفائدة، ارتفاع أسعار المواد األولية 
التي تلبي احتياجات الباحثين، ضعف التنسيق بين أن قلة الدراسات المتخصصة والبيانات الآافية 

المؤسسات المعنية بهذه المشروعات، صعوبة تعامل هذه المشروعات مع المؤسسات الحآومية 
الرسمية، قلة األيدي العاملة الماهرة والمدربة، ضعف القدرات التقنية والتآنولوجية وعدم المرونة 

هم المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة وعدم توفر المهارات التسويقية تعتبر من أ
   .34والمتوسطة بشآل عام والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بشآل خاص

  
 عوامل النجاح والفشل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة 2.5
  

  :حتى يآتب النجاح ألي مشروع صغير أو متوسط عدد من العوامل والمقومات والتي من أهمها
 .لريادية لصاحب المشروعتوفر الروح ا 
إعداد دراسة  -أن يآون صاحب المشروع قد اختار الفآرة االستثمارية المناسبة وقام بتقييمها 

 .بطريقة علمية ودقيقة، واتخذ القرار االستثماري الصحيح-جدوى
أن تآون مرحلة بناء المشروع قد نفذت بصورة علمية وسليمة بحيث تقلل من التعرض لمشاآل  

 .سيما أثناء مرحلة التشغيل الحقًا ال
حد مآونات دراسة الجدوى أ -أن يتم اختيار األسلوب اإلنتاجي المناسب ووفقًا للدراسة الفنية  

 .التفصيلية
توفر الآفاءة اإلدارية والتي تتمثل بقدرة اإلدارة على التجاوب والتأقلم مع التغيير في الظروف   

تآنولوجيا المعلومات، وقدرتها على أحداث التغيير  االقتصادية واالجتماعية والتطورات في مجال
لصالح المشروع وأحداث التطور، وقدرتها في توفير الموارد المناسبة وخاصة اليد العاملة 
الماهرة للمشروع، وقدرتها على تخطيط وتنظيم ومراقبة سير العمل وتطوير العمليات، قدرتها 

 .مناسبة لتعزيز القدرة التنافسيةعلى التنبؤ بمستقبل السوق ووضع آلية وسياسة 
 .توفر البيئة االستثمارية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والقانونية المناسبة 

  
ويمآن أن نعزي فشل بعض المشروعات . أما أسباب الفشل فقد تآون عدم توفر المقومات السابقة

وتشير دراسة إلى . على المنافسةالصغيرة والمتوسطة ألسباب تتعلق بسوء اإلدارة والقدرة الضعيفة 
  :35أن من أهم أسباب فشل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

   .وذلك عندما يفتقر مالك المشروع إلى الخبرة أو المواصفات القيادية: عدم آفاءة اإلدارة 
  .حيث تعتبر الخبرة الحد الفاصل بين النجاح والفشل: نقص الخبرة 
آما أن سوء االئتمان  ،ر رأس المال الآافي لبدء المشروععدم توفأي : سوء اإلدارة  المالية 

  .يؤدي إلى فشل المشروع
  .للموقع خاصيتين أساسيتين وهما التآلفة والمبيعات: الموقع غير المالئم 
عند نمو العمل يتطلب أسلوبًا جديدًا في اإلدارة،  آما أنه يتطلب قدرات : عدم القدرة على التحول 

 .المالك مما يؤدي إلى الفشلجديدة قد ال تتوفر عند 

                                                 
  . 106-94مرجع سابق، ص  ،)1991(أبو الهيجاء :  أنظر في ذلك 32
حالة المشروعات الصـناعية الصـغيرة، دراسـات،     : ، معوقات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في األردن)1997(نادر مريان  33

  .2، العدد 24المجلد 
34 Al-Shaikh, F. 1997. Problems of Small Businesses in Jordan: The Case of Small 
Manufacturing Firms. Dirasat, 24(2): 543-552. 
 

، محــددات النجــاح والفشــل فــي المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة، مرآــز المنشــآت )2006(إيهــاب مقابلــه ومــاهر المحــروق  35
  .الصغيرة والمتوسطة، األآاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان األردن
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  في الدول العربية التشغيلو والمتوسطةالصغيرة و المتناهية الصغر المشروعات :ثالثًا
   

في هذا الجزء سيتم مناقشـة دور المشـروعات المتناهيـة الصـغر والصـغيرة والمتوسـطة فـي التنميـة         
آما سيتم في هذا الجزء اإلجابـة   .والتشغيل في الدول العربية، والعوامل التي تؤثر في حجم هذا الدور

  :  على األسئلة التالية
 ما هي أسباب البطالة في الدول العربية التي يمآن تجاوزها من خالل هذه المشروعات؟  .  أ
 ؟.المشروعاتهذه ما هي أنواع البطالة التي يمآن أن نقللها من خالل   .  ب
 ؟ما هي الخصائص التي تجعل منها أداة للتشغيل  .  ت
 المشروعات في التشغيل؟آيف نعزز دور هذه   .  ث

  

  3637حقائق وأرقام: المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 3.1
  

الــدول فــي تعتبــر المشــروعات متناهيــة الصــغر والصــغيرة والمتوســطة الــنمط الغالــب للمشــروعات  
  :العربية

 :جمهورية مصر العربية .1
) ات متناهية الصغرمتضمنة المشروع( يبلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر  

 .من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي% 99مليون مشروع تمثل حوالي  2.5أآثر من 
 .اإلجماليمن الناتج المحلى % 80 هذه المشروعات بحواليتساهم   
 .من التآوين الرأسمالي% 90 تغطى نحو  
آآل، وحوالي حوالي ثلثي قوة العمل بالقطاع الخاص (من فرص العمل % 75تستوعب حوالي   

 ).ثالثة أرباع قوة العمل بالقطاع الخاص غير الزراعي
 .سنويًا ألف مشروع جديد مجال اإلنتاج 39 تساهم في خلق فرص العمل حيث يدخل 
من قيمة اإلنتاج الصناعي والمنشآت % 13تساهم المشروعات الصناعية الصغيرة بنحو  

  .38%41والمشروعات الآبيرة % 46المتوسطة 
 .%4الصادرات المصرية ال يآاد يتجاوز  إجماليتها في نسبة مساهم 
وصدر هذا القانون في  تمتلك قانون خاص بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشآل عام،  

 .2004العام 
 

  :الجمهورية اللبنانية .2
 10من المشروعات هي مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة توظف اقل من % 94 

 ). عمال
، )متناهية الصغر(عمال  5توظف اقل من ) مشروع 171379(شروعات من الم% 86.4 

 .عمال 9-5توظف ) مشروع 10139(من المشروعات % 5.1وحوالي 
هي مشروعات ) أي جميع المشروعات المتناهية الصغر –من المشروعات % 86.4حوالي  

 . ذات مسئولية محدودة% 3.3فردية، و
  

 :الجمهوريةالجزائرية .3
منشأة أما النشاط الحرفي غير الزراعي  296,806لهذه المنشآت الخاصة  بلغ العدد الرسمي 

  .منشأة حرفية 106,222فقد بلغ عدد مؤسساته 
 منشأة، 739يبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحآومية بشآل عام حوالي  
من مجمل المنشآت % 14تبلغ نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاع الصناعي  

ويليه % 34ة والمتوسطة بينما يشآل قطاع التجارة والخدمات العدد األعظم بنسبة تناهز الصغير
 .من عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة% 28قطاع الحرف الذي يشآل 

                                                 
ربية ومدى مساهمتها فـي التشـغيل والنمـو، والبيئـة القانونيـة الخاصـة       لمزيد من التفاصيل حول مفهوم المشروعات في الدول الع  36

 .2008منظمة العمل العربية، التقرير العربي األول حول التشغيل والبطالة، المحور الرابع، : بها، أنظر
  . الدول العربيةويالحظ عدم توفر المعلومات عن بعض . تم آتابة هذا الجزء باالعتماد على البيانات المتوفرة عن آل بلد 37
، المشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة بارقـة     الـداخلي  والتطويرالتخطيط والبحوث  إدارةبنك التنمية الصناعية والعمال المصري،  38

  .  2009أمل لالقتصاد المصري، آذار 
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من عدد العاملين في % 22تشآل القوى العاملة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما نسبته  
وموظف وصاحب عمل حيث زادة هذه النسبة مليون عامل  1.252الجزائر أي ما يقارب 

من حيث عدد الوظائف التي خلقتها المنشآت الصغيرة % 8.9بما يقارب  2005مقارنة مع العام 
 .ألف وظيفة 94.8والمتوسطة أي 

تمتلك الجزائر عدد من القوانين المتخصصة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث  
من ابرز  2001مؤسسات الصغيرة و المتوسطة الصادر في العام يعد قانون التوجيهي لترقية ال

القوانين حيث تناط مسؤولية تنفيذ جميع القوانين في الجزائر بوزارة الحرف والمؤسسات 
  .الصغيرة

  
 :دولة قطر .4

من عدد المنشآت بشآل عام حيث يبلغ % 98تشآل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر  
منشأة صغيرة ومتوسطة ويبلغ عدد المنشآت الآبرى  24462داره عدد هذه المنشآت ما مق

  .منشأة 458
تتوزع هذه المنشآت إلى متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة حيث يبلغ عدد المنشآت متناهية  

من عدد المنشآت، اما المنشآت الصغيرة فتبلغ % 68.3منشأة أي ما نسبته  16702الصغر 
 .من عدد المنشآت% 1.8،والمنشآت المتوسطة % 30نسبتها 

من مجمل المنشآت % 12تبلغ نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاع الصناعي  
% 48الصغيرة والمتوسطة، بينما يشآل قطاع التجارة والخدمات العدد األعظم بنسبة تناهز 

من عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطر أما % 22ويليه قطاع الخدمات الذي يشآل 
  .ب األخرى فتتوزع بين القطاعات األخرى سواء اإلنشاءات أو الزراعةالنس

في المنشآت متناهية الصغر والصغيرة % 47تتوزع القوى العاملة وفق حجم المنشآت  إلى  
عامل وموظف وصاحب  156799في المنشآت الآبيرة أي ما يقارب % 53والمتوسطة، و

  .عمل
تخصصة في تنمية أو دعم المشروعات الصغيرة ال يوجد لدى دولة قطر قوانين أو هيئات م 

 .والمتوسطة بشآل رسمي أو برامج دولة وتخضع جميع المنشآت بشآل عام إلى نفس القوانين
 

 :سلطنة عمان .5
من عدد المنشآت بشآل % 97.98تشآل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السلطنة ما حجمه  

شأة صغيرة ومتوسطة ويبلغ عدد المنشآت من 8171عام حيث يبلغ عدد هذه المنشآت ما مقداره 
 .منشأة  165الآبرى 

تتوزع هذه المنشآت إلى متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة حيث يبلغ عدد المنشآت متناهية  
من عدد المنشآت أما المنشآت الصغيرة فتبلغ نسبتها % 81منشأة أي ما نسبته  6430الصغر 

 .من عدد المنشآت% 6والمنشآت المتوسطة % 13
في المنشآت متناهية الصغر % 46تتوزع القوى العاملة في عمان وفق حجم المنشآت آما يلي  

 .في المنشآت الآبيرة% 54والصغيرة والمتوسطة و
  

 :المملآة العربية السعودية .6
 .من إجمالي المشروعات في المملآة% 90تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  
  .ةمن القوى العامل% 35توظف ال يقل عن  

  
 :الآويتدولة  .7

من المؤسسات الخاصة العاملة،ويضم عمالة وافدة تقدر % 90يشآل هذا القطاع ما يقرب من  
 . %1وعمالة وطنية بنسبة تقل عن  من قوة العمل،% 45بنحو 

 
 :يةلبنانال الجمهورية .8

 .من الوظائف% 90من اجمإلى المؤسسات،وتساهم بنحو % 95تشآل هذه المؤسسات أآثر من  
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 : اإلماراتدولة  .9
 فيمن المشروعات االقتصادية % 94.3المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو  تشآل 

 . من الناتج اإلجمالي للدولة% 75 بحواليمن القوة العاملة،وتساهم % 62الدولة،وتوظف نحو 
 

 :الجمهورية اليمنية .10
 .2005،من الناتج المحلى اإلجمالي فى اليمن عام %96بنحو  ساهمت هذه المشروعات 

  
 :المملآة األردنية الهاشمية .11
منشآت % 89.1منشأة،  141677حوالي  2007بلغ عدد المنشآت العاملة في االقتصاد عام  

 .)7(أنظر الجدول رقم ( آبيرة% 0.3متوسطة، % 1.6صغيرة، % 9متناهية الصغر، 
لصغر، يعملون في المنشآت المتناهية ا% 38توزيع العاملين حسب حجم المنشأة يشير إلى ان   

 .في المنشآت الآبيرة% 30في المتوسطة، أما الباقي % 15في المنشآت الصغيرة، % 17
وبنسبة نمو  2004عام  141،228إلى  2000منشآة عام  117،409أرتفع عدد المنشآت من  

وقد رافق هذه الزيادة في عدد المنشآت زيادة في عدد القوى العاملة المشتغلة %. 20تصل الى 
 2000، حيث آان عدد العاملين في تلك المنشآت في العام %31ت وبنسبة في تلك المنشآ

من هذه الفرص الوظيفية تم % 42ويالحظ من ذلك بأن ما يقارب من . ألف عامل 360بحدود 
 .إيجادها من خالل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة 

  
  )7( جدول رقم 

  جم  والقطاع في األردنتوزيع المشروعات القائمة والقوى العاملة حسب الح

متوسط عدد العاملين 
 للمنشآة

 المنشآت  العاملين

حجم المنشآة   القطاع 
    

 العدد % العدد %
 الميآروية 15948 76.6 35827 21.4 2.2

ي
اع
صن
ال

 

 الصغيرة 3922 18.9 33744 20.2 8.6
 المتوسطة 728 3.5 29538 17.6 40.6

 بيرةالآ 208 1 68277 40.8 328.5
8 27.7 167386   المجموع 20806 14.7*

 الميآروية 824 46 1827 7.4 2.2
ت
ءا
شا
الن
ا

  
 الصغيرة 725 40.5 7646 31 10.5
 المتوسطة 213 12 8473 34.4 39.8

 الآبيرة 27 1.5 6679 27.2 247.7
 المجموع 1789 1.3* 24625 4.1 13.8
1.6 58 129269  الميآروية 78397 95.4

ار
تج

ة 
مل
لج
ة ا

ئة
جز
الت
و

 

 الصغيرة 3320 4 25185 11.3 7.6
 المتوسطة 400 0.5 13096 5.9 32.7
 الآبيرة 47 0.1 55506 24.8 1181
2.7 37 223056  المجموع 82164 58*
 الميآروية 31026 84 60152 31.9 2

ت
ما
خد
ال

 

 الصغيرة 4790 13 38944 20.6 8.1
 طةالمتوس 936 2.5 36895 19.6 39.4
 الآبيرة 166 0.5 52465 27.9 316
5.1 31.2 188456  المجموع 36918 26*
4.5 100 603523 100 141677  المجموع

 .، التقرير السنوي2006دائرة االحصاءات العامة،: المصدر
  .هذه االرقام تمثل حصة آل قطاع من إجمالي عدد المنشآت* 
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 3قطاع المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  يبلغ متوسط عدد العاملين في المنشأة في 
في حين أن متوسط عدد العاملين في المنشآت الآبيرة بحدود . عاملين لآل منشأة بحد متوسط

وهذا الرقم آما هو واضح خارج إمآانيات العدد الآبير من الراغبين بتنفيذ . عامل 400
 . مشروعاتهم الخاصة

 
 :لمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةأسباب البطالة في الدول العربية وا 3.2

  
في هذا الجزء سيتم مراجعة األسباب الرئيسية للبطالة في الدول العربية والتي ورد ذآرها فـي الفـرع   

من الجزء األول من الدراسة وفرز أهم األسباب التي يمآـن معالجتهـا بالمشـروعات المتناهيـة     ) 1.2(
  .الصغر والصغيرة والمتوسطة

  

ثقافة العيب بين بعض  واألعمال الحرة وانتشار عدم إقبال الشباب على العمل المهني: سببال .1
فهنالك عدد آبير من العاطلين عن العمل األردنيين ال يعملون في بعض األعمال مثل  :األفراد

 .الزراعة و البناء و التنظيف
  

توجيههم إلقامة مشروعات صغيرة وفي هذا المجال يمآن العمل دمج هذه الفئة في االقتصاد من خالل 
  :ومتوسطة يآونوا هم أصحابها ومدرائها  يجب العمل على ما يلي

العمل على توعية الشباب بشتى الطرق بالواجب الديني والوطني الذي ينطوي على ضرورة  
 .العمل لخدمة النفس والعائلة والدين والوطن

 .المستوى المعيشي برامج التوعية بأهمية العمل الريادي والمهني في رفع 
 .برامج تدريبية لزيادة الثقافة االئتمانية لدى العاطلين عن العمل 
 .توجيه برامج التعليم نحو التعليم المهني 
  .تشجيع العمل الحر وعرض قصص النجاح 
ب على اآتساب المهارات المهنية والتدري, إعطاء معلومات عن الفرص الموجودة في السوق 

 .لحصول على رأس المالوا
فائدة معقولة مع تشجيع المؤسسات المالية على تقديم قروض وخدمات مالية أخرى بأسعار  

مراعاة عملية التدرج بحيث يتم البدء بسعر مدعوم، ثم سعر فائدة مقبول ومن ثم سعر الفائدة 
 .السائد في السوق

اب الرائدة تنمية مشروعات الشب تيسير التعلم وتبادل الخبرات بين الممارسين الذين يساندون 
 .المشروعات الفردية الصغيرةو
 رأس المال المغامر 
 .تشجيع االبتآار والمبادرات الفردية والجماعية 

 

  
 

تطبيق سياسات االنفتاح االقتصادي في العديد من الدول العربية وما صاحبها من تطبيق : السبب .2
  ): لية الخصخصةالبطالة الناجمة عن عم( لبرامج الخصخصة

  

دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خالل استغالل جزء ولو  برامج 
ممنهج وقائم على أسس تمنع من انتقال بسيط من عوائد الخصخصة، على أن يتم ذلك بأسلوب 

 :ذلك من خاللوقد يتم . جزء من القوة العاملة إلى قوة متعطلة
 .صخصة لتأهيل هؤالء العاملين من خالل التدريبتخصيص جزء من عائدات الخ -

إن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ما هـي إال ترجمـة عمليـة لألفآـار الرياديـة      
إن إنشاء هذه المشاريع وإدارتهـا يخلـص فئـة    . والمبادرات الفردية والجماعية التي يتبناها الرياديون

إن . دير ومالك ومنتج في ذات الوقتآونه  سيصبح م -الخاطئة أصًال–العيب  ثقافة الشباب من فآرة
وعليه هناك مجموعة مـن المبـادرات    .المجال األفضل للعمل المهني وتشجيعه هي هذه المشروعات

والبرامج المطلوب تطبيقها لزيادة إقبال الشباب على العمل المهني ومواجهـة ثقافـة العيـب فـي هـذا      
 .المجال



  

 31

  .تخصيص جزء من عائدات الخصخصة لتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  -
يتم التخلي من العمال على إقامة مشاريع إنتاجية متناهية الصغر أو  نتشجيع الفئة الذي -

 ).التمويل(صغيرة أو متوسطة من خالل تقديم الدعم الفني أو المالي 
ث هؤالء العمال على االستفادة من خبراتهم في إقامة مشاريع مآملة للمشروع الذي آانوا ح  -

 . يعملون فيه وتم خصخصته
 .حث هؤالء العمال على استخدام تعويضاتهم ألغراض إنتاجية وليس استهالآية -
استحداث برامج تأهيل وتدريب لهؤالء العمال من أجل إعادة دمجهم في نفس القطاع أو  -

 .ت أخرى المحتاج لهمقطاعا
برامج التدريب والتأهيل الموجهة لبعض القطاعات التي تتشابك مع القطاع أو المؤسسة التي  -

سواء آانت أمامية أم خلفية وذلك التشبيك تم خصخصتها، ويآون ذلك من خالل تشجيع فآرة 
 .من خالل مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة

 
لتي يتم تخصيصها يجب أن تآون على أسس مدروسة، حيث أن عند إعادة هيآلة المؤسسات ا 

الهيآلة اإلدارية ال تعني بالضرورة التخلي عن العمال، وإنما تعني ضرورة العمل على توظيف 
 .قوة العمل من خالل هيآلة عمليات اإلنتاج وليس الهيآلة اإلدارية

 

  
  

غير  الحآومات العربية آموظف رئيسي ومباشر، فقد أصبحت تراجع الدور الحآومي: السبب  .3
ال سيما وان لعب هذا الدور يزيد  في التشغيل في مؤسساتها غير اإلنتاجية، قادرة على التوسع

من البطالة المقنعة ويخلق روح االتآال والتآاسل لدى بعض العاطلين عن العمل بانتظار الوظيفة 
 .الحآومية

  

  :القيام بما يلي وهنا تستطيع الحآومة
برامج توعية بأهمية العمر الخاص والعائد االقتصادي واالجتماعي للمشاريع الخاصة سواء آانت  

 .صغيرة أو متوسطة
لى الوظائف تحسين جودة الوظائف في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يقلل من التسارع إ 

 .الحآومية قليلة األجر من خالل تطوير التشريعات واألنظمة
مرحلة التأسيس والبناء : برامج لتقديم الدعم الفني والمالي في آافة مراحل عمر المشروع 

 .والتطوير
 .توجيه برامج وخطط التعليم نحو التعليم المهني بشآل تدريجي 
توجيه مخصصات التشغيل للفئة التي قد تدخل ضمن البطالة المقنعة إلى مخصصات لدعم إقامة  

 .مشاريع جديدة لهم
 

 

شيء جيـد ولآـن   ) البطالة المقنعة(إن تخلي الحآومة عن خلق المزيد من فرص العمل غير المنتجة 
العـاطلين عـن العمـل إلـى      ال بد أن يرافقه إعادة توجيه بعض المخصصات المالية لتوجيـه فئـة مـن   

ــة المقنعــة   ــدل مــن دخــول البطال ــوجيههم نحــو   . مجــاالت منتجــة ب ــك إال مــن خــالل ت ال يتحقــق ذل
إن مجموع تآاليف توظيـف عامـل واحـد فـي     . الصغر والصغيرة والمتوسطة ةالمشروعات المتناهي

تـاجي لهـذا   يآفـي لتمويـل إقامـة مشـروع إن     -ضـمن البطالـة المقنعـة وغيـر منـتج     –القطاع الحآومي 
العامل، مع مالحظة أن هذه المدفوعات تدفع لمرة واحده، بينما الوظيفة الحآومية تحتاج إلى دفعـات  

 .مستمرة على شآل رواتب ومدفوعات أخرى

سطة هي أحد الحلول للبطالة الناتجة عن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتو
الخصخصة إذا ما تم استخدام جزء من عوائدها لتمآين العمالة التي يتم التخلي عنها من دخول 

وباالعتماد على خبراتهم في . هذا القطاع آمالك ومدير للمشروع وآمنتج في ذات الوقت
. خالل إقامة مشاريع مآملة لها المؤسسة األم يمآن االستفادة من التشابك مع هذه المؤسسة من

  . ما سبق يحتاج إلى إعادة تأهيل العمالة التي يتم التخلي عنها من خالل التدريب
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العربية خالل حقبة ازدهار  استنزاف معظم الموارد: التوزيع غير األمثل للموارد المحلية: السبب .4
  . لغايات غير إنتاجية مع وجود توزيع غير متوازن جغرافيا لهذه المواردأسعار النفط في اإلنفاق 

في الدولة بشآل  واألقاليمفة المناطق توزيع مآتسبات التنمية على آاعلى  على الحآومات أن تعمل
المتناهية  توفير البنية التحتية الالزمة والمشجعة إلقامة المشروعات ىوذلك من خالل العمل عل ،عادل
في أوقات  وضرورة العمل على استخدام جزء من الموارد المالية. الصغيرة والمتوسطةو الصغر
وبهذا تآون الحآومات قد  .وتطوير المشروعات القائمةلدعم إقامة المشروعات الجديدة وتنمية  الطفرة

ويعتبر آثير من الخبراء إن المشروعات . آبديل عن الدور التقليدي ساهمت في مواجهة مشآلة البطالة
ئل تحسين العدالة في توزيع الدخل وتوزيع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي أحد وسا

   .مآتسبات التنمية
  

  
  

إعطاء  عدم: ضعف التوجه إلى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة: السبب  .5
، وذلك من خالل خلق البيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطةل القدر الآافي من االهتمام

 .المناسبة
  

منح االهتمام الآافي والتوجه وهنا ال بد من مالحظة أن من أسباب البطالة في الوطن العربي هو عدم 
وعليه فإن أي سياسة لمواجهة البطالة في الدول . للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

 :وهذا ممآن من خالل. العربية يجب إن ال تخلو من تشجيع ودعم تطوير هذه المشروعات
 .تعزيز دور المصارف في تمويل المشروعات 
 .الالزمة لتأسيس المشروع الحد من تعقيد اإلجراءات 
 .تقليل التآاليف اإلدارية لالزمة لتأسيس المشروع 
 .برامج تدريب وتأهيل ألصحاب المشروعات القائمة أو المشروعات قيد التأسيس 
برامج توعية وورش عمل تبين أهمية قطاع المشروعات على المستوى الآلي والجزئي واثر هذا  

 .القطاع االقتصادي واالجتماعي
 

  
  

تدني مستوى الروح الريادية وحب المبادرة بين األفراد وغياب األفآار التي تزيد من : السبب .6
 .فرص العملنزيد من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبالتالي 

  

 :وهنا ال بد من
 .بتداء من المراحل التعليمية األولىا يادية لدى العاطلين عن العملالعمل على تعزيز الروح الر 
 .تشجيع المبادرات الشخصية وتبنيها 
 .برامج توعية بأهمية الريادية والعمل الحر وبأهمية وفوائد تأسيس مشروع خاص 

إذا آان احد أسباب البطالة في الدول العربية هو ضعف االهتمام والتوجـه نحـو هـذه المشـروعات،      
م رآـائز مواجهـة   فإن الحل يآمن في عآس السبب أي ضرورة اإليمان بأن هذه المشروعات هي أهـ 

وهـذا   .البطالة في الدول العربية والعمل ضمن هذا النطاق، والتجارب والحقائق واألرقام تثبـت ذلـك  
تشـريعات وقـوانين   (والحآومـة  ) الريـادة والمبـادرة  (يحتاج إلى تضافر جهـود العـاطلين عـن العمـل     

 ).مالي والفنيالدعم ال(والمؤسسات الدولية ) مؤسسات التمويل(، القطاع الخاص )مساعدة

إن الترآيز الحاصل على العاصمة والمدن الرئيسية في توزيع الموارد في آثير من الدول العربية 
ي هذه المدن يؤدي إلى خلل في توزيع المشروعات اإلنتاجية يؤدي إلى ترآز البنية التحتية ف

بأحجامها المختلفة، وهذا بدوره يؤدي إلى خلل في توزيع الدخل ويزيد المناطق الفقيرة غير 
إن دعم هذه المشروعات وتشجيع إقامتها يخلق المزيد من فرص العمل ويزيد من . مة فقرًاوالمخد

وتوزيع الدخل ويعالج الخلل الناجم عن النمو غير المتوازن  العدالة في توزيع مآتسبات التنمية
 . والخلل في توزيع الموارد المالية وقت الطفرة
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 .الخرائط االستثمارية 
 استهداف العاطلين عن العمل في أماآنهم  

 

 

  
 

 المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةأنواع البطالة والمشروعات  3.3
  

وفي هذا الجزء سيتم بيان آيف للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أن تقلل من حـدة  
  .بعض أنواع البطالة المنتشرة في الدول العربية

  

  :يمآن استخدام هذه المشروعات في الحد من هذا النوع من البطالة من خالل: البطالة الهيآلية .1
للقطاعات الرائدة من خالل تشجيع إقامة ) التشابك(االستفادة من الروابط األمامية والخلفية  

. مشروعات متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة مآملة للمشروعات العاملة في هذه القطاعات
فعلى سبيل المثال، إذا آان القطاع الصناعي هو القطاع الرائد وهناك ارتفاع في معدل البطالة 

دى العمالة الزراعية، يمآن توجيه جزء من هذه العمالة نحو إقامة مشروعات زراعية وغير ل
الذي يشهد فترة من االزدهار في هذه  -زراعية صغيرة أو متوسطة مآملة للقطاع الصناعي 

 . تزوده بالمواد األولية التي يحتاجها وتستفيد بدورها من النمو الحاصل فيه -المرحلة
إعادة  توجيه جزء من العاملة العاطلة عن العمل نتيجة ألسباب تتعلق بهيآل يجب العمل على  

 . وترآيبة االقتصاد نحو القطاعات التي تحتاج إلى عمالة مؤهلة وهناك طلب متزايد على إنتاجها
تشجيع عملية التنمية المتوازنة ومعالجة أي خلل من خالل توجيه هذه المشروعات إلى القطاع  

 .تراجع في أهميته النسبية في اإلنتاج والتشغيلالذي يعاني من 
 .الخرائط االستثمارية تساعد بشآل آبير في اختيار المشروعات األآثر جدوى 

  

  
  

  :يمآن استخدام هذه المشروعات في الحد من هذا النوع من البطالة من خالل :البطالة الموسمية .2
ف األحجام تحافظ على استمرارية الخدمة أو السلعة في غير تشجيع إقامة مشروعات بمختل 

 .موسمها لحين بداية الموسم القادم
 تسهيل فرصة الحصول على فرصة عمل خارج الموسم 
فعلى سبيل المثال، فإن العاملين في . تشجيع إقامة المشروعات المآملة للمشروعات الموسمية 

يمآن أن يآملوا العمل من خالل مشروعات  القطاع الزراعي والمنتجات الزراعية الموسمية
صغيرة ومتوسطة تستفيد من المنتجات الزراعية مثل إقامة مشروعات لتعليب أو تغليف بعض 

 .وغيرها... المنتجات الزراعية، صناعة المربى
 .تشجيع فآرة المزرعة المتآاملة والتمويل الريفي وفآرة التشبيك ليتم التخلص من موسمية اإلنتاج 

 

 

إن االنجازات والمشاريع الآبيرة والهائلة تبدأ بفآرة صغيرة رائدة يـتم ترجمتهـا علـى ارض الواقـع      
هذا آلـه ينطـوي   . إلى آيان قانوني ومشروع منتج أي إلى مشروع إنتاجي أو خدمي بالحجم المناسب

الريـادة وتشـجيعها يعنـي    وعليـه، فإنـه الحـث علـى     . على خلق المزيد من فرص العمل ويقلل البطالة
 .المزيد من األفآار والمبادرات ومزيد من المشروعات ومزيد من التشغيل

مزيد من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاعات األقل نموا يعنـي مزيـد    
ائـد مـن خـالل    ال بد من االستفادة من الروابط األماميـة والخلفيـة مـع القطـاع الر    . من النمو المتوازن

إقامة مشاريع مآملة له وبمختلف األحجـام، بحيـث تسـتفيد هـذه المشـروعات مـن منتجاتـه أو تـزوده         
 .)عملية التشيبك( بالمواد األولية الالزمة

إن تنوع مجاالت عمل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسـطة، ومـا تمتـاز بـه مـن       
ه من روابط أمامية وخلفية في شتى مجاالت اإلنتاج يجعـل  مرونة وقدرة على التآيف، وما تمتاز ب

ولآن هذا يحتاج إلـى تخطـيط ممـنهج    . منها حل أمثل لمواجهة البطالة الموسمية في الدول العربية
 .ورغبة من العامل نفسه
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  :يمآن استخدام هذه المشروعات في الحد من هذا النوع من البطالة من خالل: البطالة المقنعة .3
نحو العمل الحر وذلك من خالل برامج التوعية والتدريب ) البطالة المقنعة(توجيه العمالة الزائدة  

 .المخصصة التي تبرز أهمية العمل المنتج والحر
ى االقتصادية واالجتماعية للمشروعات واألفآار الصغيرة مقارنة بعوائد الوظيفة إبراز الجدو 

 .الحآومية
يمآن إعادة توجيه مخصصات الرواتب واألجور من النفقات الجارية إلى صندوق يستخدم لدعم   

إن تآلفة توظيف احد العاطلين عن العمل لمدة سنة واحدة . إقامة وتطوير المشروعات الصغيرة
 . ي آثير من األحيان عن تآلفة إقامة مشروع متناهي الصغر أو صغيرتزيد ف

يجب العمل على تحسين جودة الوظائف في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة  
قد يساعد ذلك في التوجه نحو هذه . لتقليل الفجوة بينها وبين جودة العمل في الوظائف الحآومية

 .وتقليل العبء عن الحآومةالمشروعات وزيادة التشغيل 
توجيه مخصصات التشغيل للفئة التي قد تدخل ضمن البطالة المقنعة إلى مخصصات لدعم إقامة  

 .مشاريع جديدة لهم
  

  
  

 :البطالة الدورية .4
 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل األمثل لمواجهة هذا النوع من البطالة، فهي أآثر  
المشروعات مرونة وقدرة على التآيف مع الظروف االقتصادية، وتستمد هذه القدرة من 

 .من الجزء الثاني) 2.2(خصائصها التي سبق اإلشارة إليها في البند 
 

  
  

العالقـة بـين الحجـم    : علـى النمـو   والصغيرة والمتوسطة المتناهية الصغرالمشروعات قدرة  3.4
  39والنمو

  
مقاسـًا بعـدد العمـال     المنشـاة سوف يتم من خالل هذا الجزء التعرف على العالقة التي تربط بين حجـم  

جرت العادة على قياس هذه العالقة من خالل قـانون ونمـوذج   قد و. وقدرة هذه المشروعات على النمو
 أسـلوبين هذا القانون من خـالل   اختبارحيث تم . Gibrat's Lawقانون جبرت  باسمإحصائي يعرف 

. القياسـي  اإلحصـائي والنمـوذج   Transition Matrixالتحـول أو االنتقـال   رئيسين همـا مصـفوفات   
                                                 

39 Al-Mahrouq M., (2004) “Size and Firm Growth in Manufacturing Sector in Jordan”. 
 

المشروعات اإلنتاجية أو الخدميـة المتناهيـة الصـغر والصـغيرة والمتوسـطة المـدرة للـدخل والتـي         
حث عن عمل مناسب وبجودة عالية وبدخل أعلى، هي الوسـيلة األمثـل التـي تجعلـه اقـل      تضمن للبا

ذات األجر المحدود والتي تقيده بأوقات عمـل طويلـة    -البطالة المقنعة–ميوًال إلى الوظيفة الحآومية 
ــديره  ــديره بنفســه   . وتخضــعه لســيطرة م ــه وي ــو ملآ ــا المشــروع الخــاص فه ــذه  . أم خصــائص ه

ن أهمها تدني رأس المال المطلوب وانخفاض تآلفة خلق فرصة عمـل مقارنـة   المشروعات والتي م
إن مجموع تآاليف توظيف عامل واحد  .بتآلفة خلق وظيفة حآومية يزيد من أهميتها في هذا المجال

يآفي لتمويـل إقامـة مشـروع إنتـاجي لهـذا       -ضمن البطالة المقنعة وغير منتج–في القطاع الحآومي 
أن هذه المدفوعات تدفع لمرة واحده، بينما الوظيفة الحآومية تحتاج إلى دفعات العامل، مع مالحظة 

.مستمرة على شآل رواتب ومدفوعات أخرى

يمآن إدراك دور هذه المشروعات في التعامل مع البطالة الدورية من خالل مراجعة التطورات التـي  
ظ أن معظم الوظائف التـي فقـدت آانـت    تبعت األزمة المالية واالقتصادية العالمية مؤخرًا، حيث يالح

في المشاريع الآبيرة، بينما آانت المشروعات الصغيرة والمتوسطة األقـل تـأثرًا نسـبيًا وذلـك بسـبب      
 .مرونتها وقدرتها على التآيف
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شـرآة صـناعية مسـجلة فـي غرفـة صـناعة        286بيانـات   اسـتخدام وفيما يتعلق بعينة الدراسة فقد تم 
انات على شرط أن تآون بي2004-2000عامل خالل الفترة  300وعدد العاملين فيها أقل من  األردن

  . تلك المنشآت متوفرة بصورة آاملة خالل فترة الدراسة
  
  :Transition Matrixمصفوفة التحول .1
  

وتوزيع حجم المشروع خالل بداية ونهاية فترة  الختبارتعتبر مصفوفة التحول من الوسائل المستخدمة 
حية قـانون  مـدى صـال   الختبـار مـن قبـل العديـد مـن الدراسـات السـابقة        استخدامهوقد سبق  .الدراسة
وفـي حـال   .  هـذا المشـروع  المشروع من فئة إلى فئة أخرى تآون نتيجة لنمـو   انتقالحيث أن . جبرت

المشـروع مـن فئـة إلـى الفئـة التـي تليهـا وتليهـا          انتقـال  احتمـال او فرصـة   فاعلية قانون جبرت يآون
جم الفئة في عـام  حيث أن الصف فيه يبين ح ،يوضح هذه العالقة) 8(والجدول . األغلبمتساوية على 

أدناه بأن المنشـآت األصـغر   ) 8(ويالحظ من الجدول . 2004والعمود يوضح حجمها في عام  2000
لديها القدرة على التوسع واالنتقال من فئة إلـى أخـرى ممـا يعنـي توظيفهـا لمزيـد مـن األيـدي العاملـة          

نشآت آلما زاد حجمها ويالحظ من خالل محور هذا الجدول ترآز الم. وقدرتها على خلق فرص العمل
وعليه آلما صغر حجم المشروع آلما آان لها القدرة على إيجـاد المزيـد مـن    . لتبقى في نفس المستوى

  .فرص العمل آما هو موضح في الجدول أدناه
  

  )8(الجدول 
  مصفوفة التحول 

 فئة حجم المنشآة 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1.1 0 0 1.1 2.2 10 85.6 1 
0 0 0 0 2.2 11.4 43.2 43.2 2 
0 0 3 8.8 8.8 44.1 14.7 20.6 3 
0 3.4 13.9 6.9 44.8 10.3 6.9 13.8 4 
0 0 23.5 41.2 23.5 5.9 0 5.9 5 

2.4 19 54.8 9.5 4.8 7.1 2.4 0 6 
6.25 75 12.5 6.25 0 0 0 0 7 
93 7 0 0 0 0 0 0 8 

(1 = 1 thru 4) (2 = 5 thru 9) (3 = 10 thru 14) (4 = 15 thru 19) (5 = 20 thru 24) (6 = 25 thru 49) (7 = 50 thru 
99) (8 = 100 thru 300)  

  :النموذج القياسي .2
  

مصفوفة التحول على الطريقة التي يتم من خاللها توزيع فئات المنشآت، يتم اللجوء إلـى   العتمادنظرًا 
حيـث يـتم قيـاس هـذه     . العالقة بين الحجم والنمو ومدى فاعلية قـانون جبـرت   الختبارالنموذج القياسي 

  :Chesher (1979)العالقة من خالل تقدير العالقة اللوغاريتمية الخطية التالية وفقا لما أوضحه 
  

ittiit SS εβα ++= ′lnln  
  

 أنفي المعادلة عدد العاملين في المشروع في نهاية الفترة الزمنية في حـين   األيسرحيث يمثل الطرف 
معلمـة النمـوذج    أنفـي حـين   . 2000في بداية تلك الفترة وهي عام يمثل عدد العاملين  اآلخرالطرف 
  . βوهي

  
يوجد  وفعال مما يعني أنه ال آفءإذا آانت قيمتها مساوية للواحد الصحيح فهذا يعني أن قانون جبرت 

فهـذا يعنـي أن المنشـآت الصـغرى      1أقـل مـن   βولآـن إذا آانـت   . ونموهـا  المنشـأة عالقة بين حجـم  
فـالعآس   1والصغيرة والمتوسطة لديها قدرة على النمو بصورة أآبر من نظيراتها وإذا آانت أآبر من 

  :يلي صحيح تماما وآانت المعادلة الخاضعة للتقدير آما
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040004 lnln iii EMPEMP εβα ++=  

  :حيث أن
  ln EMP04 : 2004خالل العام  المنشأةعدد العاملين في.  

  ln EMP00  : و2000خالل العام  المنشأةعدد العاملين في ،β ،α  :معالم النموذج.  
وآانت نتيجة التقدير لهذا النموذج على منشآت القطاع الصـناعي بصـورة آليـة وآـذلك علـى مسـتوى       

  :يالتال) 9(قطاعاته الفرعية وفقا لما هي موضحة في الجدول 
  

)9(الجدول
للعالقة بين حجم المشروع والنمو نتائج التحليل اإلحصائي  

Code 2 digit Industry Const β t.-stat Total 
Obs. 

All Plants 0.068 0.941 33.79 286
11 Leather and allied products 0.221 0.942 10.92 20
12 Health and medical products 0.319 0.955 16.29 20
13 Rubber and plastic products 0.103 0.967 6.67 20
14 Chemical products 0.287 1.036 12.29 20
15 Perfume  and accessories products 0.486 0.853 6.32 20
16 Engineering products 0.182 1.013 11.983 20
17 Wood products 0.035 0.951 9.23 20
18 Construction products 0.376 0.669 4.48 20
19 Printing, and paper products 0.421 0.977 10.74 20
20 Food products and beverages 0.217 1.131 9.55 20
21 Wearing apparel and dressing products 0.284 0.835 7.95 20
22 Coverage products 0.367 1.109 8.19 20
23 Agricultural products 0.644 0.740 3.96 20
24 Basic metals industries 0.163 1.035 12.13 6
25 Information technology and communication products 0.762 0.603 3.79 20

The t-statistics report whether the estimated β coefficient is significantly different from unity or not. 

 
  المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبيئة األعمال 3.5

  
يهدف هذا الجزء إلى عرض واقع مؤشرات البيئة االستثمارية وبيئة األعمال في بعض الدول العربيـة  

وقد تم الحصول على البيانات من التقارير الصادرة عن . وذلك حسب البيانات المتوفرة عن هذه الدول
  .يعرضان أهم مؤشرات القيام باألعمال) 11(و) 10(الجداول رقم .40وليالبنك الد

  
  :ومن أهم مؤشرات القيام باألعمال ما يلي

عدد اإلجراءات الالزمة، الوقت الالزم باأليـام  : المؤشرات التي تتعلق بتأسيس مشروع ما وتشمل .1
 .وتآلفة تأسيس مشروع آنسبة من متوسط الدخل الفردي

عـدد اإلجـراءات الالزمـة والوقـت الـالزم      : سهولة تسجيل مشروع وتشملمؤشرات تتعلق بمدى  .2
 .لتأسيس مشروع

 .للبناء  مؤشرات تتعلق بترخيص وبناء المشروع وتشمل عدد اإلجراءات الالزمة والوقت الالزم  .3
 .مؤشرات تتعلق بعملية الحصول على العمال وتوظيفهم .4
 . الالزمة والوقت الالزممؤشرات تتعلق بإنفاذ العقود وتشمل عدد اإلجراءات  .5
 .مؤشر حماية المستثمر .6
  

وقد تم مقارنة هذه المؤشرات في الدول العربيـة مـع مثيالتهـا فـي آـل مـن العـالم وأوروبـا وإسـرائيل          
ويمآن مقارنـة هـذه القيمـة    . وقد تم اإلشارة إلى الدول التي تمتلك أفضل مؤشر باللون األسود. وترآيا

  .عربيةمع القيم مؤشرات الدول غير ال
                                                 

40 The World bank, World Development Indicators, 2009, PP:278-280. 
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  )  10(جدول رقم 
 Business Environment: Doing Businessمؤشرات بيئة األعمال في بعض الدول العربية  

Indicators  
  
  الدولة

 Starting aتأسيس مشروع 
Business 

التسجيل 
Registration 

تراخيص اإلنشاءات 
Construction Permits 

عدد 
اإلجراءات 
  الالزمة

الوقت 
/ الالزم
  أيام

% التآلفة 
متوسط 
  الدخل 

عدد 
اإلجراءات 
  الالزمة

الوقت 
أ/الالزم
  يام

عدد اإلجراءات 
  الالزمة 
  للبناء

الوقت 
الالزم 

 األيام/للبناء
  240  22  51  14  10.8  24  14  الجزائر
  249  28  72  7  18.3  7  6  مصر
  215  14  8  5  150.7  77  11  العراق
  122  18  22  8  60.4  14  10  األردن
  104  25  55  8  1.3  35  13  الآويت
  211  20  25  8  87.5  11  5  لبنان

  163  19  47  8  10.2  12  6  المغرب
  242  16  16  2  3.6  14  7  عمان

  125  18  2  2  14.9  12  7  السعودية
  271  19  9  6  50.8  39  10  السودان
  128  26  19  4  18.2  17  8  سوريا
  84  20  39  4  7.9  11  10  تونس

  125  21  6  3  13.4  17  8  اإلمارات
  199  21  63  7  69.1  49  11  نفلسطي
  107  13  19  6  93.0  13  7  اليمن
  222  18  72  6  47.1  38  9  العالم
  190  14  69  6  5.9  17  7  اوروبا
  235  20  144  7  4.4  34  5  إسرائيل
  188  25  6  6  14.9  6  6  ترآيا

Source: The World bank, World Development Indicators, 2009, PP:278-280. 
  

يبينان أهم مؤشرات بيئة األعمال بناء على المعلومات المستقاة من ) 13(والجدول ) 12( الجدول رقم
  :ومن هذه المؤشرات. مسح المؤسسات

مؤشرات تتعلق باللوائح والضرائب وتشمل الوقت الالزم للتعامل مع المسئولين آنسبة من الوقـت   .1
 .متوسط عدد المقابالت مع مندوب الضرائب  المخصص لإلدارة و

 .ؤشرات تتعلق بالتراخيص وتشمل الوقت الالزم للحصول على الترخيصم .2
 .مؤشرات تتعلق بالفساد وتشمل نسبة المؤسسات التي تدفع مدفوعات غير رسمية .3
مؤشرات تتعلق بالجريمة وأثرها على المؤسسات وتشمل قيمة خسارة نتيجة الجريمة آنسـبة مـن    .4

 .المبيعات
 :مؤشرات أخرى مثل .5

 التي ال تعلن آل مبيعاتها ألغراض الضرائبالمؤسسات  نسبة   -
 المؤسسات التي تساهم في ملآيتها أنثى نسبة -
 المؤسسات التي تساهم في ملآيتها أنثى نسبة -
 المؤسسات التي تستخدم قروض بنآية لتمويل االستثمار نسبة -
  المؤسسات التي تقدم تدريب نسبة -
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  )   11(جدول رقم 
   Business Environment: Doing Business Indicatorsل العربية مؤشرات بيئة األعمال في الدو 
توظيف العمال   الدولة

Employing 
Workers 

 Enforcingأنفاذ العقود 
Contracts 

حماية المستثمرين 
Protecting 
Investors 

  أغالق المشروع
Closing a 
Business 

مؤشر صعوبة 
  التوظيف 

Rigidity of 
Employment 
Index (0-100 
least to most 

rigid 

عدد 
  اإلجراءات

الوقت 
  أيام/الالزم 

 مؤشر الآشف
Disclosure 
index (0-10 

least to most 
disclosure) 

الوقت الالزم 
  السنة/لإلفالس

Time to 
Resolve 

insolvency-
years 

  2.5  6  630  47  48  الجزائر
  4.2  8  1010  42  27  مصر
  -  4  520  51  38  العراق
  4.3  5  689  39  30  االردن
  4.2  7  566  50  13  الآويت
  4  9  721  37  25  لبنان

  1.8  6  615  40  63  المغرب
  4  8  598  51  24  عمان

  1.5  8  635  44  13  السعودية
  -  0  810  53  36  السودان
  4.1  6  872  55  34  سوريا
  1.3  0  565  39  49  تونس

  5.1  4  607  50  13  اإلمارات
  -  6  700  44  31  فلسطين
  3.0  6  520  37  33  اليمن
  3.0  5  613  38  33  العالم
  1.4  6  591  31  44  أوروبا
  4.0  7  890  35  24  إسرائيل
  3.3  9  420  35  38  ترآيا

Source: The World bank, World Development Indicators, 2009, PP: 278-280. 

     
  )   12(جدول رقم 

 Business Environment: Enterpriseمسح المؤسسات : مؤشرات بيئة األعمال في الدول العربية 
Survey  

اللوائح والضرائب   السنة  الدولة
Regulations and Tax 

التصاريح 
  والتراخيص

الفساد 
Corruption 

الجريمة 
Crime  

ــالزم   ــت الــــ الوقــــ
للتعامــــــــل مــــــــع 

ــئولين  ــن % المسـ مـ
الوقـــت المخصـــص 

  لإلدارة 

متوسط عدد 
ــابالت  المقــ
مــع منــدوب 
 الضرائب  

زم الوقــــت الــــال
للحصـــول علـــى 

  الترخيص

المؤسسات % 
التـــــي تـــــدفع 
مدفوعات غير 

  رسمية 

خسارة نتيجة 
  الجريمة

مـــــــــــن % 
  المبيعات

  6.3  64.7  19.3  3.4  25.1  007  الجزائر
  -  7.3  81.5  3.8  - 2007  مصر
  1.3  18.1  6.4  2.2  6.7 2006  االردن
  0.5  51.2  -  4.7  12 2006  لبنان

  0.4  13.4  3.4  5.1  11.4 2007 المغرب
  -  33.2  11.8  5.2  -  -  عمان
  -  -  -  6  10.3 2003  سوريا
  7.5  13.3  21.3  5.2  5.7 2006 فلسطين
  0.2  45.7  -  2.2  10.8 2005  ترآيا

Source: The World bank, World Development Indicators, 2009, PP: 274-276. 
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  )   13(جدول رقم 
 Business Environment: Enterpriseالمؤسسات مسح : مؤشرات بيئة األعمال في الدول العربية 

Survey     
المؤسسات التي ال %   السنة  الدولة

تعلن آل مبيعاتها 
 ألغراض الضرائب

المؤسسات % 
التي تساهم في 
  ملآيتها أنثى

المؤسسات التي % 
تستخدم قروض بنآية 
  لتمويل االستثمار

المؤسسات % 
التي تقدم 
  تدريب 

  17.3  8.9  15  - 2007  الجزائر
  21.2  9.5  20.9  38.4 2007  مصر
  23.9  8.6  13.1  13 2006  االردن
  67.8  26.8  27.9  67.5 2006  لبنان

  24.7  12.3  13.1  - 2007  المغرب
  20.9  6.5  -  42.5  -  عمان
  21  2.9  -  79.9 2003  سوريا
  26.5  4.2  18  25.7 2006  فلسطين
  25.5  7.5  8.9  63.1 2005  ترآيا

Source: The World bank, World Development Indicators, 2009, PP: 274-276.  
  

فـي   والمتوسـطة  الصـغيرة و المتناهيـة الصـغر   العوائق التي تحد مـن مسـاهمة المشـروعات    3.6
 :التشغيل وتوليد فرص العمل في الدول العربية

 
مـن أن  أشرنا سابقًا إلى خصائص المشروعات المتناهية الصغر والصـغيرة والمتوسـطة التـي مآنتهـا     

وعلـى الـرغم مـن ذلـك     . تلعب دور آبير في التشغيل واإلنتاج، وقد أشرنا إلى ذلك بالحقـائق واألرقـام  
يمآن تعظيم هذا الدور إذا ما توفرت مقومات هذا الدور، وإذا ما تم تجاوز بعـض المعيقـات التـي تحـد     

 :   من هذا الدور ومن أهمها
البد من  التي للضمانات والشروطة صعب نظرا مازال الوصول إلى الخدمات المالي: فشل السوق .1

 .)العوائق المالية التي سبق اإلشارة إليها( توافرها للحصول على القروض
تحآم إنشاء  التيلتعقد اللوائح  انظر:  والمتعلقة بإجراءات التسجيل والتأسيس العوائق المؤسسية .2

ويعمـل هـذا آعقبـة     لمـنظم، أغلبها يفضـل العمـل خـارج القطـاع ا     ن، فاالمشروعاتهذه وتشغيل 
 أماميـة وخلفيـة   لهذه المشروعات ويحد من إمآانيات إقامـة روابـط   الفعالةإضافية أمام المشارآة 

 .األخرى، آما يحد من االستفادة من المزايا الحآوميةمع المشروعات 
 فيجهون للعمل والجامعات والمدارس ممن يت خريجيهناك أعداد متزايدة من : العوائق التعليمية .3

يستدعى ضرورة تطوير  الذياألمر  ،بدون توفر المعارف والمهارات المطلوبةالمشروعات هذه 
 .وإدخال التدريب القائم على التوجه إلى السوق هذه المناهج وربطها بالخبرات العلمية،

لوظيفـة  ل تنظـر المجتمعـات العربيـة   بعـض   فـي مازالت المفاهيم الثقافية السائدة : العوائق الثقافية .4
يشآل عقبة  الذياألمر  ،االجتماعيمن حيث األمان واالحترام  الخيار األمثللحآومية على أنها ا

مع العلم أن هناك أنشطة يمآنها أن تسـتغل   المشروعات وخاصة النساء، هذه طريق أصحاب في
األعمـال اليدويـة والفنيـة،وأعمال الآمبيـوتر      فـي مثـل البراعـة   (تنفرد بهـا اإلنـاث   التيالمهارات 

توعيـة قوميـة إضـافة إلـى التعلـيم المالئـم        تويمآن من خالل حمال ).مهارات السآرتارية مثًالو
وأن يحظـى   الرسـمي، المشـروعات للطـابع   هـذه  اآتساب  جودة الوظائفوالتدريب السليم ودعم 

ودفع أعداد متزايدة من  يحظى به موظفو الحآومة، الذيتلك المشروعات باالحترام  فيالعاملون 
 .الخاص مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لحسابهن إلقامةاإلناث 

المناسـبة   األراضـي نظرا لقلة وذلك : المتاحة للمشروعات الصغيرة األراضيقلة وارتفاع تآلفة  .5
مـا يقنـع صـغار     تآون قريبة من األسواق الآبيرة،فانـه غالبـاً   والتيإلقامة المشروعات الصغيرة 

المناطق السآنية،حيث يتمآنون من سرعة التوريد  فيلهم أصحاب المشروعات بإقامة مقار أعما
نظـرا   وهناك آثير من المشروعات غير المسـجلة رسـميا،   .إلى األسواق والحصول على العمال

 .يقيمون بها مشروعاتهم ليست مسجلة أيضًا التي المبانيآلن 
ه نحـو  عدم وجود إستراتيجية شاملة تنظم عمـل هـذه المشـروعات وتراعـي خصوصـيته وتوجهـ       .6

 .في غالبية الدول العربية مزيد من التطور والنمو
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على الرغم من أن هناك إجماع على ضـرورة تقـديم المسـاعدات الفنيـة لتحسـين      : العوائق الفنية .7
دعم فني ما زال دون المسـتوى المطلـوب فـي بعـض     المشروعات ،إال أن ما يقدم من هذه آفاءة 
 .الدول

 .لمشروعاتتدني مستوى جودة الوظائف في هذه ا .8
 .تدني مستوى بيئة األعمال بالنسبة لهذه المشروعات آما هو واضح من البند السابق .9

عدم مالئمة التشريعات والقوانين التي تحآم نشأة هذه المشروعات منذ مرحلـة التأسـيس إلـى     .10
 .مرحلة التطوير

لقابلـة  ضيق حجم السوق المتاحة أمام ظهور مزيد من هذه المشروعات المجديـة اقتصـاديا وا   .11
 .لالستمرار

 .نقص الثقافة الريادية واإلدارية واالئتمانية لدى الفئات المستهدفة والعاطلين عن العمل .12
عدم وجود تقييم للنشاطات والمشاريع الداعمة للقطاع بحيـث يـتم تعظـيم االسـتفادة منهـا مـن        .13

 .خالل تجاوز األخطاء
 .الصناعة مثًال –الترآيز على قطاع واحد  .14
 .ى غالبية المشروعات االقتصادية اثناء مرحلة التأسيسعدم دراسة جدو .15
 .عدم توفر الآفاءة اإلدارية لدى صاحب المشروع .16
 .ارتفاع تآاليف التسويق .17

  
  جودة الوظائف في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 3.7

  
 ناهيـة الصـغر  المت المشـروعات في حجـم االسـتخدام فـي     إطار السياسات الوطنية على النمو تأثيرإن 

أما البعد الثاني لالستخدام فـي هـذه المؤسسـات فيظهـر فـي      . جزء من المسالة الإوالصغيرة ال يعآس 
النواحي المتعلقة بالجودة، فتشير عبارة جودة الوظائف إلى سلسلة مـن العناصـر المتعلقـة باالسـتخدام     

وتتضـمن هـذه العناصـر حقـوق     . والنفسـي  يالتي لها التأثير على رفاه العمـال االقتصـادي واالجتمـاع   
اإلنسان األساسية في العمل، آما تم تحديدها في مـؤتمر العمـل الـدولي فـي إعـالن المبـادئ والحقـوق        

 .، إضافة إلى أبعاد أخرى للعمل1998األساسية في العمل ومتابعته لعام 
 
دة يمآـن  بصـفات عديـ   المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةتتسم جودة الوظائف في  

  . ومتى وجدت البيانات ذات الصلة، يمآن قياس جودة الوظائف باعتبار ثالث مجاالت واسعة. تقييمها
المشروعات مسائل تتعلق بجودة الوظائف تنبع من الترتيبات التعاقدية بين مالك المشروع ومدراء  .1

مستوى (ألجر وهي تتضمن مسائل آمستويات ا. وعمالهم المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
اسـتخدام عقـود   (، األمـن الـوظيفي   )الدخل، المنافع اإلضافية، المنافع غير األجر، سـاعات العمـل  

توفير برامج التأمين الصحي والتأمين على الحياة وتـأمين  (، الحماية االجتماعية )العمل، مدة العقد
، الحرية النقابية )نافع األمومةاإلعاقة وتأمين البطالة، إضافة إلى برامج التعاقد والعناية بالطفل وم

وترتيبات االستغالل في  غياب العمل القسري(ة ن االختيار الحر للوظيف)الحق في تأسيس نقابات(
 ). العمل

  
مسائل تتعلق بجودة الوظائف ترتبط بالبيئة حيث يتواجـد العمـال، وتتضـمن الوقايـة مـن الحـوادث        .2

ويمآـن تقيـيم   . مايـة الصـحة فـي مآـان العمـل     الوظيفية واألمراض، وحصر المخاطر البيئيـة، وح 
ظروف العمل الجسدية بقياس المساحة المخصصة للعمال ومرافق الطعام والمرافق الصحية التي 

 .تأخذ بعين االعتبار حاجات النساء والرجال
  
وهـي تشـمل تطـوير    . مسائل تتعلق بجودة الوظائف مرتبطة باالستثمار في إنتاجية العامل وتقدمـه  .3

ــيم والتــدريب، إمآانيــات الترقيــة، والمحفــزات للتحســن  (البشــرية المــوارد  ، )تــوفير فــرص التعل
ممارسات العالقات الصناعية وتمثيل الموظفين أو المشـارآة فـي   (والترتيبات اإلدارية والتنظيمية 

 ).اإلدارة
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المشـروعات المتناهيـة الصـغر والصـغيرة     ويرتبط التحـدي الآـامن فـي تحسـين جـودة الوظـائف فـي        
فمخاطر العمل تعرض الآثير من الناس في الدول النامية إلى الفقر إذ أن . باستئصال الفقر المتوسطةو

وقد يدفع االفتقار إلى الحماية االجتماعيـة فـي حالـة المـرض أو     . صحتهم المتدهورة ال تتيح لهم العمل
ية فـال يمآـن العمـال مـن     الفقر العمال إلى الفقر، وقد يآون الدخل في الآثير من المؤسسات متدني للغا

  .العيش فوق خط الفقر
  

 الدول العربية فيتفعيل دور قطاع األعمال الصغيرة والمتوسطة   3.8
  

بيئـة ايجابيـة    إيجـاد الصـغيرة والمتوسـطة علـى    و المشـروعات المتناهيـة الصـغر   ويعتمد نجاح قطـاع  
  :ولتحقيق ذلك ال بد من. المنشآتلتأسيس وتشغيل هذه 

لتنمية  على المستوى القطري أو المستوى القومي بهدف طويلة األجل طوخط تاستراتيجيا وضع .1
الدول العربية بما يحقق تآاملها وتحقيق الترابط بين هـذه المشـروعات وبـين     فيالمشروعات هذه 

تشير التجارب الدولية الناجحة للمشروعات الصغيرة إلى أنه يجـب وجـود   . المشروعات الآبرى 
ــتم وضــع سياســات  هــذه تنميــة مــنهج واضــح وأهــداف محــددة ل  ــةلالمشــروعات وأن ي  هــذه تنمي

وفى هـذا الخصـوص هنـاك     .الخاص بالسياسات االقتصادية للدولة األعماإلطار  فيالمشروعات 
تخـص  الـالزم لوضـع سياسـات     المؤسسـي ال سيما فيما يتصل بالبناء  بعض المتطلبات األساسية،

  : يلي ما وتتضمن هذه المتطلبات   المشروعات هذه 
لمشـروعات ،وإشـراك   هـذه ا ل الآامنـة  واالجتماعية االقتصاديةالوعي بالقوة واإلمآانات نشر  

 . ذلك فيجميع الجهات المعنية 
المشروعات وبين التوجه العام هذه لمحافظة على التآامل الوثيق بين سياسات وبرامج تنمية ا 

النتـائج   لـن يـتم الوصـول إلـى    ظل االفتقار إلى هذا التآامـل   فيللسياسة االقتصادية،حيث أنه 
يجب أحداث نوع من التعديل على اسـتراتيجيات التنميـة االقتصـادية السـتيعاب     لذا  ,المرجوة

 .تهاالخدمات والسياسات المطلوبة لتنمي وتطويرالمشروعات هذه قضية تنمية 
يـد علـى   زيادة استقرار البنية المؤسسية وشفافيتها وإمآانية التنبؤ بتطوراتها،حيث يجـب التأآ  

  المشـروعات  هـذه  أنه بمجرد زيادة فعالية البنية المؤسسـية وتنشـيطها بمـا يسـمح لهـا بتمثيـل       
أن تمـنح هـذه اآلليـة بعـض      وينبغـي  .عملية صـنع القـرار   فيومخاوفها  هيبفاعلية بإدراجها 

المقابـل مزيـد مـن     فـي وسيعطيها ذلـك   شآل نظام، فيتترسخ  ولآي ،بآفاءةتعمل  لآيالوقت 
 .الفئة المستفيدة والمستهدفةعيون  فيقية المصدا

  
ــة لبــرامج خــدمات     .2 ــائج ايجابي اســتهداف القطاعــات الفرعيــة الواعدة،لضــمان الحصــول علــى نت

استخدام قواعـد بيانـات لتحديـد القطاعـات االقتصـادية الفرعيـة الواعـدة ووضـع          ينبغي األعمال،
 .أدوات دعم لهذه القطاعات

 
هـذه  نمـو   حيـث مـن الممآـن أن يتـأثر     المشـروعات،  هذه تجمعاتتعميم مراآز خدمات األعمال ل  .3

الحصـول   إمآانـات بسبب انخفاض مستوى الجودة وتـدنى المعـايير البيئيـة وضـعف     المشروعات 
يمآن زيادة اإلنتاجية عن طريـق هـذه   آما . على التمويل والوصول لألسواق األآثر اتساعا لسلعها

 .اليموغير ال اليتقدم الدعم الم التيالمراآز 
 
إيجاد نوع من الترابط واالتصال بين المنظمات والهيئات المسئولة عـن تنميـة المنشـآت الصـغيرة      .4

بهدف تطوير وتحديث أساليب العمل لتحقيق أفضل مردود اقتصادي  الدول العربية فيوالمتوسطة 
 .وتبادل الخبرات بين األعضاء في مجاالت تنمية المنشآت الصغيرة وغيرها

 
للمنشـآت الصـغيرة مـن خـالل تفعيـل ممارسـته لمهامـه واختصاصـاته          العربيالتحاد تفعيل دور ا .5

وخبراتــه ودعــم ومســاندة المؤسســات والجمعيــات والنقابــات واالتحــادات التــي تعمــل فــي مجــال 
المشروعات الصغيرة و تنمية وتطوير وتنسيق عمل أعضائه في مجـال تنميـة وتطـوير المنشـآت     

تها التنافسية وتوثيق الـروابط بينهمـا واإلسـهام فـي تحقيـق التآامـل       الصغيرة العربية وتعظيم قدرا
 .االقتصادي بين الدول العربية
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    :الخالصة
  

 .نعم، تعاني الدول العربية من ارتفاع معدالت البطالة، لذا نستطيع القول أن هناك مشآلة 
 .الدول المتقدمة يزيد معدل البطالة في الدول العربية عن مثيله في معظم دول العالم ال سيما 
آما هو الحال –تختلف حدة أزمة التشغيل والبطالة من دولة إلى أخرى، حيث نجد معدالت مرتفعة  

في العراق ، جيبوتي، فلسطين، ونجد معدالت منخفضة آمـا هـو الحـال فـي دول مجلـس التعـاون       
 . لدول الخليج العربية

قصـور  (ناجمة عن ظروف تتعلق بالطلب  تشير أسباب البطالة في الدول العربية إلى هذه المشآلة 
 ).فائض في العرض نتيجة الرتفاع معدل نمو القوى العاملة(وأخرى تتعلق بالعرض ) في الطلب

تعتبر البطالة في بعض الدول ناتجة بشآل رئيسي عن قصـور فـي اإلنتـاج حيـث أن النمـو معـدل        
ي دعـم اإلنتـاج مـن خـالل جـذب      ويآمن الحل فـ . البطالة الحقيقي أعلى من معدل البطالة الطبيعي

 .االستثمارات وتجيع القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
غير ناتجـة بشـآل رئيسـي     -دول الخليج على سبيل المثال –البطالة في مجموعة أخرى من الدول  

ة وبأعـداد  عن قصور في اإلنتاج وإنما عن السياسة العمالية التي تفتح المجال أمـام العمالـة الوافـد   
هائلة، وبسبب تردد العاطلين عن العمل عن إشغال العديـد مـن الوظـائف بسـبب مـا يسـمى ثقافـة        

ويآمن الحل في توطين العمالة، خصوصًا وان خصائص العمالة الوافدة مشابهة إلى حد ما . العيب
 .العاطلين عن العمل من المواطنين لخصائص

البطالة ال بد من التعرف على األسباب ومحاولة عآس قبل البدء بمحاولة التخفيف من حدة مشآلة  
 .ال يوجد آلية واحدة لمعالجة جميع األسباب. هذه األسباب وتذليلها

ــة          ــة، والمقنع ــمية، والدوري ــة، والموس ــة الهيآلي ــواع البطال ــة أن ــة آاف ــدول العربي ــة ال ــهد آاف تش
. ن االعتبار وجود هذه األنواعأي محاولة للتخفيف من حدة البطالة ال بد أن تأخذ بعي. والمستوردة

 .لمواجهة آل هذه األنواع -أداة سحرية –ال يوجد آلية واحدة 
سعت جميع الحآومات العربية وما زالت من أجل التخفيف من هذه المشآلة سواء على المسـتوى   

الفردي وعلى المستوى اإلقليمي أو الجمـاعي، لآـن النتـائج متواضـعة، وال يعـود ذلـك لسـبب أن        
د متواضعة، وإنما بسبب إن المشآلة متجـددة باسـتمرار مـا دام أن هنـاك أعـداد آبيـرة مـن        الجهو

 .  القوى العاملة تدخل السوق ليس شهريًا وغنما يوميًا
استخدمت الحآومات السياسات االقتصادية الماليـة والنقديـة ومـا زالـت آـذلك، إال أن نجـاح هـذه         

يآـل االقتصـاد واالسـتقرار االقتصـادي والسياسـي      السياسات يحتاج إلى مقومات عديدة تتعلـق به 
نعم، قد تخلق السياسات الحآومية في بعض الدول عدد آبير من الوظائف لآـن المهـم أن   . والمالي

مع خصائص القوى العاملـة العاطلـة عـن العمـل، وإال سـنعود إلـى       ) الطلب(تتالءم هذه الوظائف 
 .العمالة الوافدة ونعود من حيث بدأنا

حآومات غير قادرة علة تآديس المزيد من األيدي العاملة غير المنتجة لمجـرد أن تقـوم   أصبحت ال 
لقد أدى التوظيـف فـي المؤسسـات    . بدورها التقليدي ولتحقق رغبة من يفضلون الوظيفة الحآومية

الحآومية إلى الترهل اإلداري الذي ال يؤدي إلى تـدني اإلنتاجيـة بـل يزيـد العـبء علـى الموازنـة        
 .العامة

لقد أصبح أمام العاطلين عن العمل خيـارات محـدودة أهمهـا أن ينتظـروا طـويًال للحصـول علـى          
وظيفة حآومية ذات دخل محدود، أو أن يقدموا على توظيف أنفسهم من خالل األفآار والمبادرات 

ال أريـد هنـا أن يفهـم مـن ذلـك تخلـي       . الرائدة أي من خـالل مـا يسـمى سياسـية التوظيـف الـذاتي      
ة عن مهامها، ولآنها تغيرت من توظيف العاطلين عن العمـل إلـى تسـهيل مهمـة العـاطلين      الحآوم

 . عن العمل في توظيف أنفسهم من خالل توفير الدعم المالي والفني
في ظل هـذه الظـروف، وبعـد أن قطعـت الـدول المتقدمـة شـوطًا آبيـرًا فـي االسـتفادة مـن قطـاع              

متوسطة، تنبهت العديد من الدول العربيـة إلـى أهميـة    المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة وال
 .هذا القطاع الذي يعتبر آلية أو القطاع األمثل لتطبيق سياسة التوظيف الذاتي

ال يوجد مفهوم وتعريف موحد يمآن تعميمه على آل الـدول العربيـة وذلـك بسـبب اخـتالف هيآلـه        
ضافة إلى عوامل أخرى ديموغرافية مثل اقتصادياتها ومواردها ودرجة النمو االقتصادي فيها، باإل

 .عدد السآان
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يمتاز قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالعديد من الخصـائص والفوائـد    
آما أن لهـذ المشـروعات   . التي تجعل منها أداة لخلق فرص العمل والتخفيف من حدة هذه المشآلة

 . لدولة وألصحابهادور اقتصادي واجتماعي، آما أن لها فائدة ل
تلعب هذه المشروعات دور آبير في دعم الناتج المحلي وفي التوظيف والتصدير، لآنها تعاني من  

بعــض هــذه المعوقــات تتعلــق بالبيئــة  . عوائــق عديــدة تحــد مــن دورهــا االقتصــادي واالجتمــاعي 
بتـدني جـودة    االستثمارية وبيئة األعمال، وبعضها يتعلق بالتشـريعات والقـوانين، وبعضـها يتعلـق    

هذا إضافة إلى مشاآل التسـويق، المشـاآل الفنيـة وتـوفر المـوارد، مشـاآل تتعلـق        . الوظائف فيها
آما يمآن تصنيف هذه المشاآل حسب مراحل عمر المشروع، فبعضها يواجه المشـروع  . بالسوق

فـي   في مرحلة التأسيس، وأخرى في مرحلة البناء، وأخرى في مرحلة اإلنتاج والتشغيل، وغيرهـا 
 . مرحلة التقييم والتطوير

قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قطـاع مهـم ينمـو بمعـدالت أعلـى مـن        
، ويخلق فرص عمل سنوية لآنه -آما أشارت بعض الدراسات –معدالت نمو المشروعات الآبيرة 

 .  نستطيع أن لنتخلص من خاللها من البطالة" عصا سحرية"ليس 
توفر البيئة االستثمارية والقانونية واالقتصادية المالئمة لهذا القطاع لآي نعظم االسـتفادة  ال بد من  

 . منه
الحـل لـيس بإنشـاء     .القطاع المطلوب هو قطاع قابل للنمو والتطور ال قطاع يآافح من أجل البقاء  

 .المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بل في استمرارها ونموها
ة القوى العاملة واحتياجـات السـوق، وإال   مشروعات الصغيرة ال بد أن يتوافق مع نمو نوعينمو ال 

 .لآن تآون هناك فائدة بالمستوى المطلوب
نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتمد بشآل رئيسي علـى جـودة الوظـائف بالنسـبة للمالـك       

إقناع العاطلين عن العمل في العمل  ال بد من تحسين جودة الوظائف وبيئة العمل لآي يتم .والعامل
 .في هذه المشروعات، فمن المستحيل تأسيس مشروع لآل عاطل عن العمل

آثير من المشروعات ترى أن األسواق هي العنصر األساسي المؤثر في قرارات االستخدام وهذا  
لنمو في اإلنتاج لذا ال بد من توفر السياسات المالئمة ل .ال يعني أن السياسات والقوانين غير مهمة

 .والتوظيف
امتثال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقوانين والسياسيات له تآلفة لآن له منـافع آثيـرة منهـا     

 .النفاذ للخدمات المالية، تغطية اجتماعية للعاملين، مزيد من االستخدام
ديات ذات تزيد الصعوبات أمام المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فـي االقتصـا   

 . الحجم الصغير الذي ال يستوعب الآم الهائل من هذه المشاريع
تستطيع الحآومة خلق طلب إضافي على منتجات هذه المشـروعات مـن خـالل نظـام المناقصـات       

 .الحآومية والمشروعات المآملة للمشاريع والمؤسسات الحآومية
  

  :وأخيرا
  

ودورها في االقتصاد الوطني من خالل النظـر  يمآن أن يدرك المرء الملم أهمية هذه المشروعات  
  "!!بدون هذه المشروعات أو البلد الذي تعيش فيه تخيل االقتصاد" حوله وطرح التساؤل التالي 

إن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ما هي إال ترجمة عملية لألفآار الرياديـة   
إن إنشاء هذه المشاريع وإدارتها يخلص فئة . لرياديونوالمبادرات الفردية والجماعية التي يتبناها ا

. آونه  سيصبح مدير ومالك ومنتج فـي ذات الوقـت   -الخاطئة أصًال–العيب  ثقافة الشباب من فآرة
وعليـه هنـاك مجموعـة مـن      .المجـال األفضـل للعمـل المهنـي وتشـجيعه      هـي  إن هذه المشروعات

قبـال الشـباب علـى العمـل المهنـي ومواجهـة ثقافـة        المبادرات والبرامج المطلوب تطبيقها لزيادة إ
 .العيب في هذا المجال

المشــروعات المتناهيــة الصــغر والصــغيرة والمتوســطة هــي أحــد الحلــول للبطالــة الناتجــة عــن    
الخصخصة إذا ما تم استخدام جزء من عوائدها لتمآين العمالة التي يـتم التخلـي عنهـا مـن دخـول      

وباالعتماد على خبراتهم في المؤسسة . ع وآمنتج في ذات الوقتهذا القطاع آمالك ومدير للمشرو
مـا سـبق   . األم يمآن االستفادة من التشابك مع هذه المؤسسة من خالل إقامـة مشـاريع مآملـة لهـا    

 . يحتاج إلى إعادة تأهيل العمالة التي يتم التخلي عنها من خالل التدريب
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شيء جيد ولآن ) البطالة المقنعة(ير المنتجة إن تخلي الحآومة عن خلق المزيد من فرص العمل غ 

ال بد أن يرافقه إعادة توجيه بعض المخصصات المالية لتوجيه فئة مـن العـاطلين عـن العمـل إلـى      
ال يتحقــق ذلــك إال مــن خــالل تــوجيههم نحــو  . مجــاالت منتجــة بــدل مــن دخــول البطالــة المقنعــة 

جموع تآاليف توظيف عامل واحـد فـي   إن م. الصغر والصغيرة والمتوسطة ةالمشروعات المتناهي
يآفـي لتمويـل إقامـة مشـروع إنتـاجي لهـذا        -ضمن البطالة المقنعة وغيـر منـتج  –القطاع الحآومي 

العامل، مع مالحظة أن هذه المدفوعات تـدفع لمـرة واحـده، بينمـا الوظيفـة الحآوميـة تحتـاج إلـى         
 .دفعات مستمرة على شآل رواتب ومدفوعات أخرى

صل على العاصمة والمدن الرئيسية في توزيع الموارد في آثير من الدول العربية إن الترآيز الحا 
يؤدي إلى ترآز البنية التحتية في هذه المـدن يـؤدي إلـى خلـل فـي توزيـع المشـروعات اإلنتاجيـة         
بأحجامها المختلفة، وهذا بدوره يؤدي إلـى خلـل فـي توزيـع الـدخل ويزيـد المنـاطق الفقيـرة غيـر          

إن دعم هذه المشروعات وتشجيع إقامتها يخلق المزيد من فرص العمل ويزيد من  .مة فقرًاوالمخد
العدالة في توزيع مآتسبات التنمية وتوزيع الدخل ويعالج الخلل النـاجم عـن النمـو غيـر المتـوازن      

 .والخلل في توزيع الموارد المالية وقت الطفرة
هتمام والتوجه نحو هـذه المشـروعات،   إذا آان احد أسباب البطالة في الدول العربية هو ضعف اال 

فإن الحل يآمن فـي عآـس السـبب أي ضـرورة اإليمـان بـأن هـذه المشـروعات هـي أهـم رآـائز            
مواجهة البطالة في الدول العربية والعمل ضمن هذا النطاق، والتجارب والحقـائق واألرقـام تثبـت    

تشـريعات  (والحآومـة  ) مبادرةالريادة وال(وهذا يحتاج إلى تضافر جهود العاطلين عن العمل  .ذلك
الــدعم المــالي (والمؤسســات الدوليــة ) مؤسســات التمويــل(، القطــاع الخــاص )وقــوانين مســاعدة

 ).والفني
إن االنجازات والمشاريع الآبيرة والهائلة تبدأ بفآرة صغيرة رائدة يتم ترجمتها على ارض الواقـع   

هـذا آلـه   . دمي بـالحجم المناسـب  إلى آيان قانوني ومشروع منـتج أي إلـى مشـروع إنتـاجي أو خـ     
وعليه، فإنه الحث على الريادة وتشجيعها . ينطوي على خلق المزيد من فرص العمل ويقلل البطالة

  .يعني المزيد من األفآار والمبادرات ومزيد من المشروعات ومزيد من التشغيل
رة للـدخل والتـي   المشروعات اإلنتاجية أو الخدمية المتناهية الصـغر والصـغيرة والمتوسـطة المـد     

تضمن للباحث عن عمل مناسب وبجودة عالية وبدخل أعلى، هي الوسيلة األمثل التـي تجعلـه اقـل    
ذات األجر المحدود والتي تقيده بأوقات عمل طويلة  -البطالة المقنعة–ميوًال إلى الوظيفة الحآومية 
ــديره بنفســه  . وتخضــعه لســيطرة مــديره  ئص هــذه خصــا. أمــا المشــروع الخــاص فهــو ملآــه وي

المشروعات والتي من أهمها تدني رأس المال المطلوب وانخفاض تآلفة خلق فرصة عمل مقارنة 
إن مجمـوع تآـاليف توظيـف عامـل      .بتآلفة خلق وظيفة حآومية يزيد من أهميتها في هـذا المجـال  

 يآفي لتمويل إقامة مشروع إنتـاجي  -ضمن البطالة المقنعة وغير منتج–واحد في القطاع الحآومي 
لهذا العامل، مع مالحظة أن هذه المدفوعات تدفع لمرة واحده، بينما الوظيفة الحآومية تحتاج إلـى  

  .دفعات مستمرة على شآل رواتب ومدفوعات أخرى
يمآن إدراك دور هذه المشروعات في التعامل مع البطالة الدورية مـن خـالل مراجعـة التطـورات      

المية مؤخرًا، حيث يالحظ أن معظم الوظائف التي فقدت التي تبعت األزمة المالية واالقتصادية الع
آانت في المشاريع الآبيرة، بينما آانت المشروعات الصغيرة والمتوسطة األقل تأثرًا نسبيًا وذلـك  

 .بسبب مرونتها وقدرتها على التآيف
 فهـو يحتـاج إلـى أفآـار ومبـادرات     . التخفيف من أزمة التشغيل والبطالة يحتاج إلـى العبـون آثـر    

ورياديين، ويحتاج إلى مؤسسات تدعم هذه المبادرات واألفآار الريادية ماليـُا وفنيـًا، ويحتـاج إلـى     
إستراتيجية سـآانية تـنظم الـدخول إلـى سـوق العمـل، ويحتـاج قطـاع حآـومي فاعـل فـي اإلنتـاج             
والتوظيف وفي دعم قطاع المشروعات  المتناهية الصـغر والصـغيرة والمتوسـطة، ويحتـاج بيئـة      

 . ل وبيئة استثمارية تعزز دور القطاع الخاص، ويحتاج آثيراإعما
 

  :ولآن
 

إلى أي مدى يستطيع قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أن يستمر فـي خلـق   
المزيد من فرص العمل؟ هل هذه المشروعات هي الحل للتخلص من الفقر؟ أسئلة تحتاج إلى إجابـة  

 .لزم األمرلآي نبحث عن البديل إذا 
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