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 تقديم

يصدر هذا التقرير بينما العالم والدول العربية تواجه جائحة غير مسبوقة من حيث تأثيراتها الصحية املستمرة حتى يومنا هذا، 

األمد. فال شك بأن جائحة كورونا قد طرحت عالمات والطويلة  وتداعياتها االقتصادية واالجتماعية الحالية والقصيرة واملتوسطة  

إجراء  بحاجة اليوم إلى    دولنا ملواجهة أزمات طارئة من هذا الحجم، ف  ؛دولنا العربية  واستعداد   ةوزي استفهام كثيرة حول مدى جه

   .على مسارالتعافي والتحّول املنشودتضعها ، تاوإصالح اتتغيير 

بشكل مباشر على التقدم املحرز في مساعينا  قد انعكست  تداعيات هذه األزمة  أن    إال   2030سنوات فقط تفصلنا عن عام    تسع

 واحدة مع 
ً
 يدا

ً
لتحقيق أهداف خطة التنمية املستدامة وفق الرؤى العربية الوطنية، ولكي ال نبقى خلف الركب علينا العمل معا

أسواقنا اليوم تحتاج  أطراف اإلنتاج الثالثة في الدول العربية بأساليب مبتكرة لدعم ريادة األعمال وتمكين املشروعات الصغيرة، ف

إلى حفز االبتكار واإلبداع وتعزيز روح املنافسة في ظل التحديات التي تعصف بها. ويعد إيجاد بيئة تمكينية مواتية لريادة األعمال 

التنظيمية   البيئة  بتأمين  يتعلق  فيما  وخاصة  العربية،  الدول  في  الصغيرة  حيث  واملشروعات  واللوائح من  التشريعات  تطوير 

نية، والحصول على التمويل الالزم، وسد الثغرات املهارية لدى العمال والداخلين الجدد لسوق العمل من الشباب والشابات، الوط

التعليمية، األنظمة  التي   وإصالح  األساسيات  من  الحديثة  الرقمية  التكنولوجيات  األساسية الستخدام  التحتية  البنية  وترسيخ 

 التقرير. هذا يطرحها 

ملؤتمر العمل    47لعرضه على الدورة    19-دير بالذكر أن التقرير الذي بين أيديكم، قد تم إعداده قبل جائحة كوفيدومن الج    

عمان/   )سلطنة  في  عقدها  املقرر  من  كان  التي  قمنا    (2020/نيسان -أبريلالعربي  أننا  التقريربإال  ا  مراجعة  ضوء  ملتغيرات في 

الجائحة على أسواق العمل  املستجدة   قسم   أدرجناو ،  التي فرضتها تداعيات 
ً
 جديد   ا

ً
التحديات التي    ا قطاع ريادة   يواجهها يناقش 

 ، وسبل التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل.األعمال واملشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

ها الجائحة، وإيجاد الحلول ومعالجة االختالالت بغرض تعمقونسعى في هذا التقرير إلى مناقشة السبل الناجعة لسد الثغرات التي    

إحداث تغيير إيجابي في هذا القطاع. فالبقاء خلف الركب ليس من خياراتنا، والبد من تخطي الوضع الراهن بنقالت نوعية تستغل  

 مية املستدامة.  طاقاتنا البشرية وإمكاناتنا ومواردنا على النحو األمثل، لنسير بخطى واثقة نحو تحقيق أهداف التن

اء بين أطراف اإلنتاج الثالثة على املستوى العربي، فالتعافي من جائحة  يتيح مؤتمرنا العام فرصة متميزة للحوار االجتماعي البنّ   

أن تكون  ينبغي  التعافي  في خطط  يعني أن االستجابات  العربية جميعها، وهذا  الدول  بتعافي  بل  كورونا لن يكون لدولة بمفردها 

مة ستثري هذا التقرير، وتترجم إلى قرارات ملموسة تسهم ءولعل مداخالتكم ومالحظاتكم وآرا   ،مشتركة على املستوى العربي كم القّيِ

 في تحقيق ما نصبوا إليه من آمال وتطلعات.    

                وهللا املوفق ،

                              

   
طيري 

ُ
 فايز علي امل

دير 
ُ
 العام امل
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 التقرير  مةُمقدَّ 

بصفة خاصة، الكثير ِمن  م للعالم بصفة عامة، وللدول النامية  ّد بداية العقد الثالث ِمن القرن الواحد والعشرين ُيق    إن  

  والفرص في ذات الحين.    التحديات
ُ
ك في أن التطور التكنولوجي الحادث خالل العقود املاضية، مُنذ

 
القرن    أواخرفليس ُهناك ِمن ش

نتدى االقتصادي العاملي لبداية،  كان له بالغ األثر على عالم العملالعشرين وخالل بدايات القرن الحالي،  
ُ
ِلح   ما    ولعل  إعالن امل

ُ
اصط

الرابعة   على تعريفه   أداة للتمكين والتحفيز    التكنولوجيايتعدى فيها دور  ، والتي  الثورة الصناعية  اإلنتاجية ُمجرد  وزيادة 

ِسر لصبح  تل،  إلخ  وتوسيع دائرة التسويق ... ف 
ُ
ِمن وامل

 
التمكين التكنولوجي، وما  أقص ى درجات  لمعلومة املبنية على  الحاضن واملؤ

نُجم عن ذلك ِمن معارف تكون   املستوى  بمروًرا  و ِمن املستوى العاملي،    ا ُصنع القرار على كافة املستويات، بدءً عمليات  هي أساس  ي 

 إلى  الوطني، و 
ً

نشأة االقتصادية سواًء إنتاجية أو خدميةوصوال
ُ
الوضع الحالي للتمكين التكنولوجي ضمن كافة    إن  .  الشركة أو امل

هي فئة الدول عالية  فاألولى  أما  ح عن ثالث فئاٍت ِمن الدول،  على النطاق الوطني ُيفِص   األبعاد اإلجرائية والتنفيذية وحتى التشريعية

عدُّ  الت
ُ
 للثورة الصناعية الرابعةمكين االقتصادي، والتي ت

ً
 واستغالال

ً
لك الدول التي استطاعت خالل العقود ، وهي تاألكثر استفادة

املعلومات   تكنولوجيا  مجاالت  في  طفرة  إحداث  الثانية،  بينما  .  واالتصاالتاملاضية  أن  الفئة  ُيمِكن  ف والتي  وص 
ُ
ذات  ب  ت الدول 

يات ورؤى واضحة صوب التحول الرقمي املنشود، إستراتيج، وهي تلك الفئة التي بدأت خالل السنوات املاضية في إطالق  الجاهزية

مِكن  . في حين أن الفئة الثالثة ةنظومتلك املقادرة على قيادة والذي انسجم مع قيام تلك الدول بالتأسيس لبنية تكنولوجية 
ُ
ِمن امل

طلق عليها  
ُ
ن عد    – تبدأ اآلن  سوف  الدول املعزولة تكنولوجًيا، والتي  أن  ب  التأسيس لتلك البنية التكنولوجية    – ولربما لم تبدأ  في 

 .الالزم الالزمة إلحداث التحول الرقمي 

   ييأتالِعقد   ن هذا إفعلى جانٍب آخر،  
ً

  معه  حامال
ُ
 أ
ً
 تحت مظلة ي  مِ م  حلًما وغاية

ً
ستدامة ة

ُ
 Sustainable  أهداف التنمية امل

Development Goals (SDGs) 2030  ممي رفيع املستوى،  عبّ جاءت لت، والتي
ُ
ستقبل املنشود، ِمن خالل تبني أ

ُ
ر عن أبعاد ُمجتمع امل

تحدة.  
ُ
مم امل

ُ
ع  أمام الكثير ِمن دول العالم  العاملي    االلتزامهذا  ولعل   ُمتمثال في األمين العام لأل ض  أصحاب عمل وعمال  حكوماٍت و   –و 

مدني   ُمجتمع  حال  –ومؤسسات 
ُ
وامل ممٍي  ّد غايات 

ُ
وأ وإقليمٍي  وطنٍي  ٍم 

ُ
تناغ في  عليها  تعمل  أن  جتمعات 

ُ
امل تلك  على  يجب  التي  دات 

ستدامة توضح أن  و   .2030لتحقيقها بحلول عام  
ُ
تعمقة ألهداف التنمية امل

ُ
ن    –أحد  لعل  التحليل والدراسة امل

ُ
ك م ي 

 
أهم    –إن ل

ستدامة  كات ُمحر 
ُ
اء تعظيم االستفادة  التنمية امل نُبع ِمن جر 

 
ِمن  ت

الرابعة،  ضمن    االنخراط الصناعية  للثورة  العاملية  املنظومة 

هذا    واالستفادة على  الجاري  العاملي  والتطور  الحراك  ِمن 

عيد.   الص 

ّل   إن  
ُ
تسارعة  واملبادرات    االلتزاماتتلك    ك

ُ
امل والتطورات 

إليها فقط    –بل وحتى سياسًيا    –دًيا واجتماعًيا  اتكنولوجًيا واقتص  النظر  العاملي واإلقليمي، ال ُيمكن  ِمن املنظور  على الصعيد 

ّل تلك  
ُ
رات  والاألبعاد  السلبي، ففي حقيقة األمر، أن ك فرز  تغيُّ

ُ
ي إن الت و   ، رصالفالكثير والكثير ِمن    ةأطراف اإلنتاج الثالثأمام  ت

حِسن استغاللها فلسوف يكون  
ُ
بل.ُهناك أ

 
على  يأتي املحور األساس ي في هذه الطفرة قائًما  و   طفرة تنموية عربية غير مشهودة ِمن ق

 محوريين في  ين  ّد كوُنهما ُبع  –  واالبتكار ريادة األعمال  مدى إدراك أن  
ُ
رصة الحقيقية  ُهما    –   ستقبلتطور بيئة ُمناخ األعمال في امل

ُ
الف

ستدامة
ُ
ُعد  لتحقيق التنمية االقتصادية امل م ي 

 
ستقبل  . إذ ل

ُ
ُمعتمًدا على الحكومات في عمليات التشغيل الكثيف وامتصاص امل

تزايدة ِمن الشباب  
ُ
رِجتلك األعداد امل

 
خ ت 

ُ
تيح له تحقيق اندماج اِمن    امل

ُ
ا عن فرصة عمل ت

ً
ن  سريع وآمنقتصادي  التعليم بحث ضم 

 
، وت

  املؤهل الشباب  إلى  الحاجة  ُمجرد  تخطى  قَبل 
َ
ست

ُ
امل

على   القادر  الشباب  إلى  الئقة،  وظيفة  غل 
َ
القادر على ش

أنشطة   وظائف  خوض  بناء  عمليات  عنها  يتولد  ريادية 

حقيقية والئقة ُمباشرة وغير ُمباشرة، ويتحقق ِمنها قيمة  

  ُمضافة القتصاداتهم الوطنية. 
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وفي أعقاب ما  على الجانب اآلخر،    .الخاصة  أسرتها /الزواج وبناء أسرته مسار حياته الطبيعية عبر  استكمال    توفير الُقدرة علىله  

العومل أضحت  أضفته  العاملي،  االقتصاد  على  ظالٍل  ِمن  العمالقة  ة  االقتصادية  الكيانات  مستوى  على  نافسة 
ُ
شركات    –امل أي 

ح ببناء هذا الكم املطلوب ِمن الكيانات االقتصادية العمالقة التي يكون  لليست بت  –القطاع الخاص الكبيرة   سم 
 
ك السهولة التي ت

الباحثين عن عمل. ِمن  الكبيرة  األعداد  الُقدرة على ضم  ر طبيعة    لديها  تغيُّ العملعمال  األ فمع  والتحول صوب  وبيئة    اقتصاد ، 

الحر  املعرفة،   العمل  ف  وريادة األعمال،  واملزيد ِمن  ن 
ُ
امل الوسائط  واألنشطة  ة عبر 

 
الكثير ِمن املنافسة  أصبح  ،  االفتراضيةذ ُهناك 

املتوسطة   حققها الكيانات االقتصادية 
ُ
ت الكيانات الكبيرة وباألخص في   –بل وحتى الصغيرة    –الشرسة التي تستطيع أن  ُمقابل 

يالنطاقات  
ّ
وّ   . لذا، فقدةاملحل ح 

 
ت  ت

 
ريادة القطاعين الحكومي والخاص إلى  لسنوات األخيرة ِمن  االوظائف خالل    إحداثبوصلة  ل

نشآت املتوسطة والصغيرة،  األعمال  
ُ
درة  تم  ر صد التي  العاملية    التجاربولقد أوضحت كافة  وامل

ُ
التي    االقتصاداتها في هذا الصدد ق

ت  م  ع   املستوى العاملي.بصفٍة عامة على  لالقتصادتنافسية تحقيق شروعات على تلك الفئة ِمن املد 

تجد أن  ُمنظمة العمل العربية  ومما سبق فإن  

الثالث  سانحةالفرصة   اإلنتاج  أطراف    –  ة أمام 

عادة البناء  إل   –الحكومات وأصحاب األعمال والُعمال  

خلق مناٍخ اقتصادٍي  بشكل أفضل بعد أزمة كورونا ل 

 
ُ
العاملي، قادر  يٍ س تناف تحقيق أعلى  على    على املستوى 

ة مِكن 
ُ
الت بناء الوظائف امل الدمج بين  ، وقادر على  ُمعد 

العربي للُمجتمعات  الديموغرافية  كونها    –  ةامليزة 

هي التي قادت    القناعةولعل  ِتلك     االقتصاد.أي عوملة    –االقتصادي    واالنفتاحومزايا التطور التكنولوجي    –  ةجميًعا ُمجتمعاٍت شاب

نظمة  
ُ
ُمقترحة  التقرير  هذا  تضمين  إلى  امل األساسية  رؤية  املالمح  األعماستراتيجإل تحمل  لريادة  عربية  عامة،    ل ية  بصفة 

 .ةبإرادة ُمشتركة ِمن أطراف اإلنتاج الثالث لدعمهابصفة خاصة.  وُمتناهية الصغرواملشروعات املتوسطة والصغيرة 

أن يكون على قمة أولويات صانع القرار االستثمار في القوى البشرية    يتعين،  19-في مرحلة ما بعد كوفيد،  ذلكولتحقيق  

الشابة    –  العربية  ُم   جيل لبناء    –وباألخص 
 
ِلم  ق  ث ع  وُمت  تكنولوجًياف  عبر    ولديه،  وُمتطور  الريادية  باألنشطة  القيام  على  الُقدرة 

نتجات والخدمات لسد تلك تحليل األسواق لوالتطوير لألفكار، و   االبتكار
ُ
ستهلكين والقياس بتطوير امل

ُ
لوقوف على احتياجات امل

التشريعية  يليها  .  االحتياجات البنية  بّ تطوير  ُمع  لتكون  ة عن  والقانونية  الئم لحث توفير  بيئة تمكينية قوية وقادرة على  ر 
ُ
امل ناخ 

ُ
امل

مكيُنُه ِمن  
 
وهي السوق العربي   أالميزة عربية على اإلطالق،  إيجاد الطريق إلى أهم وأقوى  الشباب العربي على خوض ريادة األعمال، وت

كافة   في  متد 
ُ
العربيةالكبير وامل الع  إن    .البلدان  السوق  حِملها  ي  التي  تالفرصة  ِمن  به  ع  ت  م  ت  ي  ما  هو  الكبير  ثقافي  ربي  وتكامل  شابه 

ن  واقتصادي  واجتماعي ضم  شُرع في  ، وهو ما ي  الكثير ِمن الفرص أمام الشباب العربي القائم فعلًيا على أنشطة ريادية، أو الذي ي 

 تأتياالستثمار في رأس املال البشري العربي، وتوفير البيئة التمكينية التشريعية والقانونية، وفي أعقاب  .التخطيط ألنشطة ريادية

ات العاملية، وتكون  التأسيس لبنية تحتية وأخرى تكنولوجية وثالثة معلوماتية  إلى    االنتباهأهمية   ستجد 
ُ
تكون ُمتوافقة مع أحدث امل

 
ً
ة
 
ِهل

 
 . لصناعية الرابعةة في الثورة االدول العربي  النخراطُمؤ

 

 

 رصة الحقيقية
ُ
َمثل الف

ُ
أمام   –خارج الصندوق  – ريادة األعمال ت

بشرية   طاقة  إلى  الديموغرافي  العبء  لتحويل  العربي  الوطن 

املعرفة  على دعائم  مبني  تنافس ي  اقتصاد  ودافعة صوب  ُمتجددة 

واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية ومعني بتوظيف كافة أشكال 

عائد أقص ى  لتحقيق  وبيئي    التكنولوجيا  اقتصادي  و اجتماعي 

  وسياس ي على حٍد سواء.
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ستدامة  دور : القسم األول 
ُ
 ريادة األعمال في قضايا التنمية امل

 

ف    األزمات الطارئةنحتاج في وطننا العربي عند التعامل مع   
ُ
بِد ِك أن ن

ُ
   ع خارج الصندوق، لكي نستطيع أّن ر ون

 
إلى الحلول    ل  ِص ن

االجتماعية   الجدوى  أهمية    قضيةتناول  ولعل   والسياسية.    واالقتصاديةذات  العربي  ذات  الشباب  بُمستقبل  وهي    أال  –تتعلق 

 دماج االقتصادي ناال  Economic Inclusion    –    قضية في الوقت  ، وتكتس ي هذه الخرى ُمستقبليةأآنية و   ألبعاٍد خ  يِس تر تكمن في

  الراهن  
ً
وهو ما أكدته التحديات التي واجهتها الدول العربية في السنوات األخيرة  ،  ةسابق  عقوٍد فاق ما كان عليه الوضع ِمن  اهتماما

ثروة بشرية تميز باعتباره  تمكين الشباب كأحد الرهانات  قضية    حيث ظهرت،  القتصادية واالجتماعية والسياسيةنتيجة املتغيرات ا 

 املنطقة العربية.  

العربيةقد  فلذا   العمل  ُمنظمة  الثالث -  ارتأت  اإلنتاج  أطراف  من  بين شركائها  البناء  للتوازن  الراعية  ثوابتها  من   
ً
انطالقا

ال العمل  معايير  احترام  على  الالئقوالقائمة  والعمل  االجتماعية  والعدالة  واالستشرافية   -عربية  األساسية  املالمح  تطرح  أن 

وا األعمال  لريادة  عربية  حول  الستراتيجية  تتمحور  املدى،  متوسطة  كرؤية  الصغر  ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة  ملشروعات 

ن االندماج االقتصادي للشباب العربي كشرط أساس ي  اسياسات عامة وآليات يمكن أن تساعد وتوجه أصحاب القرار لكسب ره

 وهو ما سيتم تناوله في هذا القسم.  .لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

 

 

 

 تعريف الشباب  ( ...1إطار )

د  في تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام   ر  املرحلة الُعمرية التي   2016لعل  التعريف األكثر وضوًحا وشمولية للشباب، كما و 

)البلوغ(   إلى حالة االستقاللية  ُهناك فئتان  يتحول خاللها شخص ِمن حالة االعتماد )الطفولة(  . وبناًء على هذا التعريف، 

فئة   عاملًيا، وهي  األكثر شيوًعا  ُهما  املوضوعات   24إلى    15ُعمريتان  ِمن  لعدٍد  ناسبة 
ُ
امل الشباب  فئة  عليها  ُيطلق  والتي    عاًما، 

الُعمرية   الفئة  بينما  االجتماعية والصحية والتعليمية،  بالجوانب  تعلقة 
ُ
بين    األوسعامل الفئة  عاًما،    29إلى    15تتراوح  وهي 

 ترحلة االندماج االقتصادي للشباب في سوق العمل، والتي قد  مل  املناسبة
ً
نفك الشباب ِمن االعتمادية    تطلب وقًتا أطول دون أن ي 

. وباالنتقال إلى املنطقة العربية،  تحقيق ذاتهملكي يتحولوا إلى االستقاللية االقتصادية التي يستطيعون معها  الكاملة على األسرة  

عطيات    Waithoodومع تطبيق مفهوم فترة االنتظار  
ُ
ِمن الدراسات واألبحاث التي حاولت تحليل  العديد    ، ظهرالخاصة بهاعلى امل

ت إلى أن    –وفًقا لهذا املفهوم    –وتحديد سن الشباب في املنطقة العربية   ص 
ُ
ل
 
ُيمكن أن يمتد إلى سن الخامسة    عمرهموالتي خ

وفي  والثالثين واالجتماعية  الثقافية  بالخصوصية  املتعلقة  واملعطيات  املحددات  تلعبه  الذي  الدور  االعتبار  بعين  آخذين   ،

وهو ما يتم االستدالل عليه من سن االلتحاق    ،هم عن أسرهم، وبالتالي تأخر اندماجهم االقتصاديلمقدمتها تأخر سن استقال

 بسوق العمل للمرة األولى.



 يادة األعمال واملشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية املستدامة والتمكين  ر  

 

 

 74 ِمن 10 صفحة

 : ريادة األعمالو للشباب دماج االقتصادي ناال أهمية ( 1) 

صطلح األوسع الذي يندرج 
ُ
االقتصادي، الذي ُيعنى في  التمكين  األبعاد، على رأسها  ِمن   في طياته عددُيعدُّ تمكين الشباب امل

، التي  Enabling Environmentهيئة البيئة الداعمة  عن طريق ت   االقتصادي للشباب في ُمجتمعاتهم،  االندماج املقام األول بتحقيق  

 ت
ّ
ك  School-to-workل  ـمـوق العـم إلى سـيـلـِمن التع  االنتقالوق العمل، خاصة  ـسـن لـكـمـُم   الـقـتـانرع  ــق أسـقيـن الشباب ِمن تحم 

transition  ،  إلى تحقيق أقص ى 
ً
وظائف  إلى الحصول على ال  االنتقالالضمانات التي تدعم الشباب الذي نجح في تحقيق هذا  إضافة

استكمال ُمتطلبات حياتهم،  إلى  االقتصادي في دفع الشباب    االندماجالهدف األساس ي ِمن تحقيق    تمثلوي.  Decent Jobsالالئقة  

ناسب للشباب فإن خيارهم األول ن  أ، التي تفترض  Life-Cycle Theoryوفًقا لنظرية دورة الحياة  
ُ
سوف   ه مع التمكين االقتصادي امل

بشقيها النظامي وغير النظامي    –  االقتصادي إلى الهجرة الخارجية  التمكينغياب    يؤّدي، بينما  الجديدةالزواج وتكوين أسرهم  يكون  

 الظاهرة ِمن تفريغ رأس املال البشري العربي. هذهسفر عنه وما ت –

فء  االقتصادي  االندماج  إن  
ُ
ِمن  للشباب    الك تأثيره  يمتد 

ستقبل
ُ
باشر  فلعل  األثر    ،الحاضر إلى امل

ُ
األول للتمكين االقتصادي امل

كُمن في   الت  ي  ، وهو ما ينعكس على  التشغيل لدى األسرةزيادة ُمعدَّ

األسري  الدخل  عبر  مستوى  سواًء  انقطع   توليد،  التي  لألسر  دخل 

ظرٍف كان، أو زيادة الدخل لألسرة عبر    األساس ي عن العمل أليعائلها  

 إلى رب األسرة    –ُمساهمة أكثر ِمن فرد في األسرة  
ً
  توليد في    – إضافة

جتمع، يكون  بزيادة الدخو .  دخل
ُ
 ُهناك فرصة واسعة لتحقيق سياسات فاعلة  ل األسري لقطاعات واسعة ِمن امل

ُ
،  كافحة الفقرمل

الت الهشاشة االقتصادية بصفة عامة.   باشر الثاني لتحقيق  وتقليل ُمعد 
ُ
فء للشباب    االندماجولعل  األثر امل

ُ
يكُمن  االقتصادي الك

ل بساطة لدى األسرة  العائد ِمن االستثمار في التعليمفي تسليط الضوء على  
ُ
درة األفراد ذوي التعليم  ، والذي يظهر بك

ُ
في مدى ق

بجدوى وعائد االستثمار في األسر  قطاع عريض ِمن  إقناع  ، وهو ما سوف ينعكس بدوره على  الجيد الحصول على العمل الالئق

 وتكُمن أهمية ظهور هذا العائد على املستوى األسري في إحداث حالة ِمن  .  تعليم أبنائها
ُ
لسياسات وُمخططات جتمعي  الُقبول امل

 تطوير التعليم والعمل على املشاركة فيها وإنجاحها.  

 

 Youth Economic Inclusion تعريف االندماج االقتصادي للشباب( ... 2إطار )

الحياة   في  االنخراط  ِمن  ُيمكنهم  ِمما  جتمع، 
ُ
امل في  الشباب  جميع  لدى  الفرص  تكافؤ  إلى  للشباب  االقتصادي  االندماج  ُيشير 

فاالقتصادية في أوطانهم، سواًء على هيئة: أصحاب أعمال، أو رواد أعمال، أو  ر لهؤالء الشباب  ُمشتغلين لدى الغير، وهو ما يو 

ُيمكنهم الذي  املادي  الحياة    العائد  في دورة  دًما 
ُ
ق السير  إلى  الُجزئية، ويؤهلهم  أو  الكاملة  االقتصادية  ِمن تحقيق االستقاللية 

 الطبيعية. 

  التعليم أنظمة  تطوير  ِمن  ُهناك جدوى  يكون  لن 

كافآت  
ُ
الوطنية دون إحداث طفرة واضحة في آلية امل

عطي األسر 
ُ
األمل في    والعوائد في سوق العمل، التي ت

وتحقيق   االقتصادية  والهشاشة  الفقر  حلقة  كسر 

  غٍد أفضل باالستثمار في تعليم أبنائهم وبناتهم.



 يادة األعمال واملشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية املستدامة والتمكين  ر  

 

 

 74 ِمن 11 صفحة

ستدامة  التعليم    ويعتبر 
ُ
الوصفة السحرية إلحداث التنمية امل

في   العربيةاملرجوة  العربي ف   ،املنطقة  الشباب  لدى  عام  مناخ  خلق 

فء    يتأتىالتعليم  بأهمية  
ُ
ك نظام  تفعيل   االقتصادي   لالندماجِمن 

كافئ لالستثمار في التعليم 
ُ
،  الذي يستطيع أن ُيحقق العائد العادل وامل

التعليم،  ي  مما إصالح  وبرامج  لسياسات  الداعم  العام  املناخ  خلق 

 على حٍد سواء.   االستثمار في تعليم أبنائهم ِمن الذكور واإلناثويدعم رغبة األسر في 

الت الفقر واالستثمار في تعليم أكبر عدد ُممكن ِمن أفراد األسرة ألكبر قدر ُممكن ِمن التحصيل العلمي عبر    إن    خفض ُمعد 

العالي )الجامعي(    –زيادة متوسط عدد سنوات الدراسة للفرد   التعليم  الفني )التقني( أو على مسار   –سواًء على مسار التعليم 

تمثل في النشء والشباب. وُهنا تأتي    –وسط والبعيد إلى تنمية رأس املال البشري العربي  سوف يقود في املدى الزمني املت
ُ
كلمة امل

ستدامة
ُ
ف وواٍع   أال تأتى  االستدامة لن ت  إن  .  تنمية رأس املال البشري وهي    أال،  السر في التنمية امل

َ
ق
َ
، لديه الكفاءة عبر جيل ُمث

ت نتيجة    تتحول التنمية ِمن نبضة دة. لذا، فالركيزة األساسية لالستدامة هي أن  والرغبة في إحداث الثورة املعرفية املنشو 
 
ث د  ح 

ممي، إلى  
ُ
حُدث دون نبضات تنموية ُمتتالية ومستدامةرغبة لجيل أو قيادة سياسية أو حتى نتيجة اللتزام إقليمي أو أ ، وهو ما لن ي 

تطورة التي تتناقل املعارف التر 
ُ
 آلخر.  اءة ِمن جيٍل اكمية البن  بناء الشخصية العربية امل

 

فء للشباب وما    إن  
ُ
الت  سينتج عن االندماج االقتصادي الك

ُ
َدخ

َ
الة على املستوى الُجزئي   الت ر تلك  وباألخص    الفعَّ

ُ
  ز كالتي ت

التو ،  الشباب العربيعلى  
ُ
خ د  تتابعة على مستوى معيشة األسرة في املنطقة العربية  الت 

ُ
ر هيكل  يستنتقل آثاره بالتبعية إلى تغي  ،امل

فء للشباب ( ...  1شكل رقم )
ُ
 سلسلة نتائج االندماج االقتصادي الك

 

  التعليم املطلوب لبناء جيل قادر على ريادة األعمال

التعليم   ذلك  مشروع،هو  إنشاء  مخاطر  َحّمل 
َ
وت

القادرعلى توليد قيمة ُمضافة ِمن املعارف واملهارات  

نخرطين فيه. 
ُ
ُدرات اإلبداعية لدى امل

ُ
 والق
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جتمع. وبتتابع عمليات التنمية االقتصادية
ُ
مة ألفراد امل قد 

ُ
باشر على   ،توزيع الدخل ونوعية وجودة السلع والخدمات امل

ُ
وبتأثيرها امل

لي للدول، سوف 
ُ
فء للشباب   ُيحِدثهيكل االقتصاد الك

ُ
 االندماج االقتصادي الك

ً
 مباشرا

ً
على كمية ونوعية اإلنتاج السلعي   أثرا

اءةو  ةتصاعدنمو ُم عمليات ي إلى يؤدّ ، وهو ما سوف والخدمي  .بن 

فء للشباباالقتصادي    االندماجسلسلة نتائج  رسم مالمح  العرض السابق ُيمكن ِمن خالله    إن  
ُ
 ي  توال،  الك

 
د  ت عبر املدى  مت 

ستدامة.  ت، لبعيدالقصير واملتوسط وال
ُ
ولعل  هذا التصور يعكس الربط  صل في نهاية املطاف إلى دعم ُمتطلبات تحقيق التنمية امل

فء للشباب  
ُ
، وما يرتبط بهذا املستوى ِمن  املستوى الجزئي بشقيه الفرد واألسرةبين  في سلسلة نتائج االندماج االقتصادي الك

أثرعت  اقتصاديةتنمية   للطبقات    كس  املعيشية  الحقيقي وتحسين الظروف  الدخل  اإلنتاج والخدمات على زيادة متوسط  زيادة 

إلى  الفقيرة و   
ً
زيادة ُمعدالت النمو،  الهادف إلى    النمو االقتصاديبتحقيق  ، والذي ُيعنى  لي املستوى الكالهشة اقتصادًيا. إضافة

 .إلخ  ... الوطنية  االقتصاداتتنافسية  ، ورفع وخفض نسب العجز

 :ريادة األعمال في الوطن العربي ... الهدف والغاية( 2) 

سواًء عبر الزمن أو عبر  مفاهيم ريادة األعمال  تنوعت   

األعمال   ريادة  مثل  النشاط،  لفئة  النوعية  الخصوصية 

يم تتمحور حول  الرقمية/ التكنولوجية، غيرأن كافة تلك املفاه

الشخصي بصفته  األعمال  املخاطرة  رائد  لتحمل  القابلة  ة 

إلى تطوير   يؤّدي أو اختراع  تبني فكرة جديدةوهو ما يعكس القدرة على ، مشروع جديد أو مؤسسةواالستعداد لتأسيس والرغبة 

م  إلى  
ُ
ريادة األعمال تنطوي على   إن  ف  املفهوموبناًء على هذا  .  االبتكارمشروع صناعي أو تجاري أو خدمي ناجح، قائم على  إطالق  ث

سفر عنه ِمن ُمنتجات وخدمات خارج   ،تطوير األفكار
ُ
 نطاق املشروعات القائمة بالفعل.  وما سوف ت

أو    –أي رائد األعمال    –تنطوي ريادة األعمال الناجحة على عدٍد ِمن املقومات والخصائص التي تتنوع بين النطاق الجزئي   

يالنطاق  
ّ
ل
ُ
البيئة    –  الك  االقتصادية والتشريعية  أي 

ّ
ك م 

ُ
ةامل التقرير  .  ن  في أقسام  التفصيل  بكثير ِمن  يتم مناقشته  ما سوف  وهو 

قبلة، بيد أن 
ُ
قوم  امل

ُ
لقيامل

ُ
ريد أن ن

ُ
الخصائص والصفات التي يجب أن ترتبط برائد ع ِمن تلك  نبُ الضوء، ي    عليه  األساس ي الذي ن

 ، والتي ُيمكن أن يتم تلخيصها في العوامل التالية: األعمال ذاته

 الُقدرة على االبتكار والتطوير.   (1

 الُقدرة على القيادة واإلدارة.  (2

 الُقدرة على تحمل املخاطر.  (3

 املعارف الالزمة لتنفيذ املشروع أو الفكرة.  (4

 

 

 

  لذا جتمعات، 
ُ
امل داخل  نادرة  فئة  ُهم  األعمال  رواد  إنَّ 

الفئة   البيئة التحفيزية والداعمة تسمح لتلك  فإنَّ إيجاد 

االبتكار   في  قدراتها  إبراز  ثمَّ  وِمن  السطح،  على  بالخروج 

خاطرة.والتطوير  
ُ
  والقيادة وتحمل امل
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 ريادة األعمال ( ... 3إطار )

تعددة  
ُ
امل املفاهيم  وتلخيص  تحليل  أعقاب  األعمال  في  أن  لريادة  ختزل  ُيمكن 

ُ
التاليفي  ت النشاط    املفهوم  في  الطفرة  تلك  هي 

اء قيام فرد أو مجموعة بتنفيذ اختراع أو ابتكار، أو   إطالق مشروع يهدف إلى سد فجوة أو احتياج ُمجتمعي، أو  االقتصادي جر 

جتمع أو قطاع ِمنه، وذلك في أٍي ِمن مجاالت األنشطة االقتصادية،
ُ
سواًء    تحقيق قيمة ُمضافة، أو إحداث طفرة معرفية في امل

 . األنشطة الثقافيةوكذلك صناعية أو تجارية أو خدمية،  كانت

حدث 
ُ
ت ريادة األعمال أن  ا؟   هل تستطيع 

ً
الوقوف على  ...    فارق فيد 

ُ
امل ِمن  التساؤل قد يكون  اآلثار  لإلجابة على هذا  تلك 

جتمعات  
ُ
حدثها في امل

ُ
ياملرغوبة التي تستطيع ريادة األعمال أن ت

ّ
ة أو األطر الوطنية، أو حتى على النطاق القومي العربي، والتي  املحل

 :كن أن يتم إيجازها فيما يليُيم

  .اقتصادية مرنةاستحداث كيانات   (1

درة االقتصاد على بناء الوظائف (2
ُ
 .زيادة ق

 .توسيع نطاق الطلب على القوى العاملة (3

نتجات التي تستطيع   (4
ُ
 الوطنية إنتاجها أو تأديتها.  االقتصادات تنويع نطاق الخدمات وامل

نافسة  (5
ُ
الت التضخم. وما له ِمن آثار إيجابية على أسواق السلع والخدمات، وكبح جماح  توسيع نطاق امل  ُمعد 

 التطوير. و   لالبتكارإطالق املجال للشباب العربي  (6

ا ُمرضًيا لطموحاتها.  (7
ً
ِجد في ريادة األعمال منفذ

 
 تقليل هجرة الكفاءات، والتي قد ت

 

 األعمال منظومة ريادة ُمقومات وآثار  ( ... 2شكل رقم )

 

 



 يادة األعمال واملشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية املستدامة والتمكين  ر  

 

 

 74 ِمن 14 صفحة

تعلقة  
ُ
تعلقةبمقومات رائد األعمال  ولعل  أهمية تلك الخصائص، سواًء امل

ُ
تكمن  باألثر والعائد ِمن ريادة األعمال،    أو تلك امل

 
ّ
ث م 

ُ
ت أنها  الد  في  أو  إستراتيجأية    عائم والركائز األساسية فيل  إلى تحفيز وتشجيع ريادة األعمال.  ية  أو تدخالت تهدف    إن  سياسات 

ثالسابقة    الخصائص  م 
ّ
عطيات الفكرية  ت  ل

ُ
سس عليها    يت األساسية التي بنامل

ُ
ملنظمة العمل العربية   املقترحة   يةستراتيجاإل   مبادئ وأ

 ريادة األعمال. الخاصة ب

ستقبلية  ، كان التساؤل األول في هذا السياق يدور حول ماهية الرؤية  يةستراتيجاإل هذه    رسم مالمحإطار  وفي  
ُ
  نوط املامل

 نتفق  ولإلجابة على هذا التساؤل،  .  هوتمكين في هذا القطاع  االستثمار    منتحقيقها  
ً
أن تلك الرؤية يجب أن تتسق  على  دعونا بداية

ستدامة )  أهداف التنمية في توقيتها مع 
ُ
شتركالدول العربية  ، والتي تلتزم بها  (SDGsامل

ُ
، ليس فقط أمام وُمنظمات العمل العربي امل

جتمع الدولي، ولكن في األساس أمام ُمجتمعاتنا العربية.
ُ
قترحة لريادة األعمال في الوطن العربيلذا    امل

ُ
هي رؤية ُمستهدفة    فالرؤية امل

 .  2030بحلول عام 

، العربيةالوطنية    االقتصادات ركيزة أساسية ِمن ركائز  أن تكون ريادة األعمال في الوطن العربي    2030نتطلع بحلول عام  الرؤية:  

ز العربيوأحد أبعاد هوية   يُّ م  رواد األعمال  أو االجتماعي، والتي يتم نشرها عبر    الثقافيسواًء على املستوى االقتصادي أو  عاملًيا،    الت 

 .مفي كافة أرجاء العال العرب

في الوطن العربي   ةأطراف اإلنتاج الثالث من اع القرار  دعم ُصنّ  علىخالل األعوام القادمة  العمل العربيةوستعمل منظمة 

 لخصوصية وإمكانية كل الرؤية والعمل على تحقيقها، و   هذهي بنّ لت
ً
ستدامة، والرؤى  ب ها املتعلقةوخطط، دولة عربيةفقا

ُ
التنمية امل

 . واالجتماعيةللتنمية االقتصادية الوطنية 

نظمة الكامل بأنها سوف تكون عالمة فارقة في ُمستقبل األجيال القادمة    –  ريادة األعمال  إن  
ُ
ال   –وعلى الرغم ِمن إيمان امل

ا في حد ذاتها
ً
ُممكن لفئة ِمن األفراد ذوي الُقدرة على    اقتصادي  اندماجلتحقيق أفضل  سيلة  و ما هي  إن  ، و يجب أن تكون هدف

للُمجتمع قوة  ضيف 
ُ
ت أن  األعمال، والتي تستطيع  ريادة  في  بادرة واالبتكار والقيادة، لتحقيق ذاتهم عبر خوض تجارب ناجحة 

ُ
امل

تحقق عبر    االندماج  إن  .  إضافية لتحقيق مزيد ِمن خلق الوظائف  اقتصادية
ُ
يهدف في (  1  رقم  ريادة األعمال )شكلاالقتصادي امل

إلى   املطاف  النهاية  املدى  على  املنشود  االقتصادي  والنمو  االقتصادية  التنمية  فبعيدتحقيق  لذا  لريادة   إن  .  األساسية  همة 
ُ
امل

 ُيمكن النظر إليها على النحو التالي: األعمال

    ،األعمال لرائد  أولهما على املستوى الشخص ي  ُمهمتين أساسيتين،  األعمال  ريادة  املستوى    والثانيةلدى  يعلى 
ّ
ل
ُ
 لالقتصاد   الك

كُمن الوطني ... 
 
همة األولى ت

ُ
همة الثانية واالجتماعيةبكافة أبعادها االقتصادية  ته وطموحاتهاي تحقيق رائد األعمال لذفامل

ُ
، بينما امل

ل في  
 
ث م  ت 

 
ة  وطنية م    اقتصاديةكيانات  عبر بناء  االقتصاد الوطني    وتطويرالنمو  قيادة  ت

 
قيمة    توليدوظائف و   استحداثعلى  وقادرة  ِرن

صفدور ريادة األعمال ُيمكن أن يتُمضافة ... أي أن   .الفرصة م اختزاله في و 

ِصف  ... هي    الفرصة
َ
أطراف اإلنتاج    ينبغي تبنيها من قبلوالنظرة التي    ريادة األعمالالكلمة املوجزة التي تستطيع أن ت

عدُّ ريادة األعمال فرصة    ةالثالث
ُ
اد إلطالق إبداعاتهم، وتحقيق أقص ى درجات لألفر في التعامل مع ريادة األعمال. ففي حقيقة األمر، ت

عدُّ ريادة األعمال فرصة للنساء    والحصول على التمكين اإلشباع الذاتي،  
ُ
ناسب. كذلك ت

ُ
عطيات   –االقتصادي امل

ُ
وبخاصة في ظل امل

جتمعات العربية لتحقيق التمكين االقتصادي،    – التراثية والثقافية  
ُ
، في ظل أفضل  وخدمية  إنتاجيةفي أنشطة    واالنخراطفي امل

حيطة  معطيات البيئة الثقافية والعادات والتقاليد  توافق ُممكن مع كافة  
ُ
للُمجتمعات العربية. وحتى مع تجاوز األطر التقليدية امل
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في   العربية،بعض  باملرأة  جتمعات 
ُ
عدُّ    إن  ف  امل

ُ
ت األعمال    ريادة 

ً
العمل،    لالنفتاح ها  لنافذة ُمختلفة ِمن  و على أسواق  أنماط  تحقيق 

 املساهمة في تحقيق قيمة ُمضافة لألسرة.االقتصادي، و   االندماج

الجانب   يوعلى 
ّ
ل
ُ
فالك بمثابة  إن  ،  عدُّ 

ُ
ت األعمال  قاطرة    ريادة 

   التنمية
ُ
ية مرغوبة هي قادرة على إحداث ثالثة  فتاحة،  امل ِ

ّ
ل
ُ
ُمستهدفات ك

إلى   رمي  ي  ستهدفات 
ُ
امل أول هذه  الوطنية.  املستويات  تنافسية  على  رفع 

الوطني ذلك،  االقتصاد  في  زيادة   بما  بغرض  الشركات  تنافسية  رفع 

نشر  صبو إلى  وثاني هذه املستهدفات ي  النفوذ التجاري للدول واألقاليم.  

و   واإلبداع  االبتكار ثقافة   جتمعات، 
ُ
امل تحقيق  في  على  يعمل  ما  هو 

تنمية   بأية  املنوطة  ياقتصاديةاالستدامة  بينما  الثالثتمثل  .  ستهدف 
ُ
العاملية موافي    امل التوجهات االقتصادية  إلى    كبة  الرامية 

ومتناهية الصغر، وتحويل الحكومات    ةوالصغير   املتوسطةاقتصادات ريادة األعمال واملشروعات  التوجه صوب العمل الحر ودعم  

وقادرة على التنفيذ، والذي بات    مرونة بكيانات أخرى أكثر    لالستعانةكيانات لها القدرة على التعاقدات  واملؤسسات الكبيرة إلى  

الشركات  الحكومات و   مثل،  الضخمةتتحول الكيانات    –األخير    –وبناًء على هذا التوجه  .  Outsourcingإسناد األعمال    بمبدأُيعرف  

ّف ، وتتخلى شيًئا فشيًئا عن  اإلدارة واإلشراف  أدوارالعمالقة إلى   ن 
ُ
شركات أصغر وأكثر مرونة وقدرة على ، والذي ُيناط به إلى  ذدور امل

ناسبة جر اء 
ُ
 تنفيذ تلك األعمال. تحقيق الوفورات االقتصادية امل

 

 :  لريادة األعمالاملقترحة العربية   يةستراتيجلإل األبعاد الرئيسية ( 3) 

ا ذكية، أي قابلة للتحقيق، ولها    ياتستراتيجاإل بناء    إن  
ً
ُمستهدفات ُمحددة في توقيٍت الناجحة يتطلب أبعاًدا واقعية، وأهداف

نظمة صوب صياغة  ألبعاد الرئيسية  اسية لرسم املالمح األس قوم على يهذا البند  أحد أهداف   إن  لذا فُمتفٍق عليه.  
ُ
فاعلة  لرؤية امل

 زة لريادة األعمال في الوطن العربي.ّف ُمح  وواقعية و 

 تهيئة البيئة املؤسسية والتشريعية  -الُبعد األول -

ب  في    البعد األول يتمثل  
 
ل
 
ط ت 

 
ت التي  الوطنية،  النظر في البيئة املؤسسية والتشريعية  التي    التحديات عدد ِمن  تجاوز  إعادة 

 .  والبيئة التشريعية، البيئة املؤسسيةوُهما: ُيمكن تقسيمها إلى نقطتين فرعيتين، و استقراء الوضع الحالي. ها رّ ُيقِ 

املؤسسية- ال  :البيئة  االقتصادية    عديدأوضحت  والتنمية  تسارع 
ُ
امل النمو  بتحقيق  املعنية  والدراسات  األبحاث  ِمن 

ع  الكثير ِمن املؤسسات الدولية ال
 
ف ستدامة على دور وتأثير الجانب املؤسس ي، وهو ما د 

ُ
ر الالزمة  ر امل

ُ
ائدة إلى إعطاء اإلرشادات واألط

  إرشاداتها تتغافل    دول النامية، إذلل  مالئمة ت ِمن انتقادات لكونها غير  لحوكمة تلك املؤسسات. وعلى الرغم ِمما القته تلك الدراسا

على ضرورة    إجماعه بكافة املقاييس ُهناك  أن  أالدول النامية،  التنمية في الللتطوير و   ة العميقة التي تواجه أية منظوم  التحدياتعن  

حددات 
ُ
كونة إعادة النظر في األطر وامل

ُ
لطبيعة عمل ومهام وحتى حوكمة الجوانب املؤسسية للدفع بالتنمية االقتصادية املنوط  امل

 تحقيقها.  

املؤسسات واملبادرات العاملة في مجال ريادة األعمال، ومجاالت  ملراجعة  ،  على مستوى الدول العربية  ة شامل  نظرةإجراء  ب

حاجة ماسة إلعادة تصميم اإلطار أن ُهناك  بصورة جلية تماًما  و شروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يتضح  دعم امل

  ِصف
َ
ن أن  اإلطالق  على  بالغة 

ُ
امل باب  ِمن  ليس 

في  األعمال  فريادة   ... بالفرصة  األعمال  ريادة 

تاحة لالنطالق صوب  
ُ
الوقت الراهن هي النافذة امل

وثقافية   واجتماعية  اقتصادية  نهضة  إحداث 

  ومعرفية عربية غير مسبوقة.
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إلى إعادة النظر في    ،الجانبهذا  في    صلة ، نظًرا للتجزئة الحااملؤسس ي املعني بهذا القطاع إذ أن كثير ِمن الدول العربية تحتاج 

قطاع   في  العاملة  والوكاالت  املؤسسات  مارسها 
ُ
ت التي  ختلفة 

ُ
امل لألدوار  ُمتكامل  م 

 
ُمحوك إطار  األعمالتحديد  وبخاصة    – ريادة 

املؤازرة في   –  الحكومية ِمنها الدعم وتطوير أوجه  بينها.ملتنسيق أدوات  ُهناك حاجة ماسة على    فعلى سبيل املثال  ا  ال الحصر، 

على مفهوم واضح    –وباألخص الحكومية    –بين املؤسسات العاملة في هذا القطاع    اتفاق  يجادمستوى الكثير ِمن األنظمة الوطنية إل 

يز بين املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  يقللتفر  ، حتى وإن اختلف املفهوم ِمن قطاٍع آلخر وِمن نشاٍط آلخر، والتمّيِ

ر  ث أك  – حتى داخل الجهاز الحكومي للدولة  – ففي كثير ِمن األحيان يوجد . اءً بيد  أن الخروج بمفهوم واضح وحاسم أمًرا ضرورًيا وبنّ 

، ِمما ُيسبب ازدواجية املعايير وتناقضها في هاي التعامل معاملشروعات، وهو ما ينشأ عنه خلل هيكلي فناف أصِمن مفهوم لتعريف 

، وهو ما ُيضعف البنية املعلوماتية  حول هذا القطاعتضارب واضح في اإلحصاءات الصادرة    ؤدي إلىما يُ ، ماتكثيٍر ِمن األوق

 . وبالتالي ُيضعف ِمن إمكانية تطوير ودعم ذلك القطاع،  الداعمة لعمليات اتخاذ القرار

تعمق،  و 
ُ
امل البحث  الثالثلعل   اإلنتاج  ستمر مع أطراف 

ُ
امل أرض  قد أسفر عن وجود    ةوالتواصل  إجراءات حقيقية على 

العربية   البلدان  مِن  عدٍد  في  املؤسسية  الواقع  طر 
ُ
األ األعمالبالخاصة  لضبط  ريادة  املتوسطة  قطاع  املشروعات  وبخاصة   ،

تضمين الرؤى الوطنية العربية محل التقدير واإلشادة، يكُمن في   ةولعل  أبرز وأهم محاوالت الحوكموالصغيرة ومتناهية الصغر. 

األعمال ريادة  منظومة  أهمية  عن  للحديث  بعينه  محوًرا  القطاعية  و وكذلك  املتوسطة   الدور ،  املشروعات  لقطاع  ال  الفع 

في   الصغر  ومتناهية  االقتصادية  االبتكارنشر  والصغيرة  التنمية  إشكاليات  وتحقيق  وخفض  النمو  الت  ُمعد  ورفع   االختالالت ، 

الهيكلية. نّ   االقتصادية  م  ض 
 
ت فقد  ذلك،  إلى  أيًضا  وباإلضافة  االستراتيجية تلك  ت  إلى    الرؤى  الرامية  مناخ اإلصالحات  تحسين 

بيئة ريادة األعمال، وتمكين املشروعات املتوسطة  على    تنعكس  ، والتي بطبيعة الحال ؤسساتماالستثمار والبيئة التنظيمية لل 

ناسبة للُمنافسة غر ِمن  ص والصغيرة ومتناهية ال
ُ
ّس إيجاد البيئة امل و   .عوالت 

ة    إن:  البيئة التشريعية-
َ
تَعِمق

ُ
بية طفرات  العر   االقتصاداتِمن    أفادت بتحقيق عدٍد العربية    لالقتصاداتالدراسة امل

ما    نوعية وهو  تحديًدا،  الُبعد  هذا  أثُرهُ في  في   انعكس 

ر 
ّ
العاملمؤش والذي  يالتنافسية  د  ،  ص  تعلق    ر 

ُ
امل ُبعده  في 

والقانونية التشريعية  ِمن    باإلصالحات  لعدٍد  الواضح  م  دُّ ق  الت 

العربية   الصدد.الدول  هذا  استعراض    في  ر يوضح 
ّ
  مؤش

العاملي عام    التنافسية  الفرعي  2019عن  الُبعد  وبالتحديد   ،

ر ال
ُ
ط
ُ
 كفاءة األ

ّ
ث م 

ُ
م دولتين    ،ًياّد تحل  لقانونية في اللوائح الُتي ت دُّ ق 

 
ت

يم الدولي للجهود   ،جًدا ن  ا متّد ن ُمتق اوُهما مرتبت .  عشرة اقتصادات عاملية في هذا الُبعدعربيتين إلى مصاف أفضل   وُيبرزان التقّيِ

  .رعيهذا الُبعد الف  مستوى في  الحقيقية املبذولة في هذين البلدين

على مستوى   رأما 
ّ
اإلط  مؤش املنازعات،كفاءة  تسوية  في  القانوني  في سياق  ار  ر   ه 

 
ظ ر والذي 

ّ
العاملي  مؤش لعام   التنافسية 

ظهور  ُيمكن  ،  2019    ثالثاستخالص 
 
ت والتي  األولى،  العشر  االقتصادات  ضمن  عربية  فًء  م دول 

ُ
ك قانونًيا  نظاًما    لتسوية تلك 

نازعات،  
ُ
ِمنامل أنه  يعني  ما  الثالثين    ضمن   وهو  كفاءاالقتصادات  لها    ةاألكثر  قوانين  امتالك  في صدد  قدرةعاملًيا 

ُ
تسوية    على  ال

نازعات تظهر  
ُ
ف مع    .مة للغايةّد في مراتب ُمتق  ستة دول عربية  امل أنشطة وبالتحول صوب امتالك الدول لقوانين قادرة على التكيُّ

راألبعاد الفرعية مل، والذي يأتي كذلك ضمن  األعمال الرقمية
ّ
م  النتائج    أظهرت،  2019التنافسية العاملي عن عام    ؤش دُّ ق 

 
أربعة ت

  الُجهد در 
َ
ق مما  على  الرغم  فعلى  ِلذا   ... الِصعاب   

ُ
تكون

في   هيكلية  إصالحاٍت  ِمن  العربية  الدول  ِمن  الكثير  تشهده 

الداعمة   البيئات  أن   
َّ
إال والتشريعية  املؤسسية  بيئاتها 

تلك   ِمن  واملزيد  املزيد  تحتاج  األعمال  لريادة  باألخص 

  اإلصالحات.
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عربية  تكييف    نماذج  في صدد  الرقمية.  األطر ناجحة  األعمال  ونماذج  أنشطة  مع  واجبة  والتي    القانونية  الفرص  ِمن  أيًضا  عدُّ 
ُ
ت

 .بين الدول العربية ها تجاربجحة يعني إمكانية ُمشاركة ونقل ، فوجود تلك النماذج العربية النا االستغالل

ضيئة،    يتخللهاوعلى الرغم ِمن تلك الصورة التي  
ُ
أننا بكثيٍر ِمن األمل في غٍد أفضل لشباب    أالالكثير ِمن املزايا والنقاط امل

سواًء    –، التي تستطيع أن تضمن لرواد األعمال العرب  نتطلع ونوص ي بمزيٍد ِمن اإلصالحات التشريعية والقانونيةعربي واعد،  

أ الكبيرة  أ  و في مشاريعهم  على     - الصغيرة    و املتوسطة  القدرة 

العربية، وفتح املجال أمام   إيجاد موطئ قدٍم لهم في األسواق 

اء، وتحمّ هافيانتشارهم   نافسة جر 
ُ
العوملة وتداعيات   ل أعباء امل

الت أمام  االتفاقات  املجال  تفتح  التي  واالقتصادية  جارية 

العربية.   األسواق  القتحام  األجنبية  اإلصالحات    إن  الشركات 

ت  أن  ُبد  ال  املطلوبة  التنافسية    كون التشريعية  وضمان  الحماية  ِمن  مظلة  تحقيق  يضمن  إطار  األعمالو في  لرواد  ،  الدعم 

بدءً  املشروع.  ُعمر  ِمن  األولى  املراحل  في  املشروع،  مِ   اوبخاصة  بتأسيس  املعنية  القوانين  والتصاريح   والحصول ن  املوافقات  على 

عامالت الضريبية، والتسجيل في سجالت صلةذات  تصاريح  موافقات وتراخيص و وأية  تراخيص التشغيل،  و 
ُ
، ومروًرا بقوانين امل

عالجة الجتظهر الكثير ِمن االختالالت  إذ  األعمال، وقوانين تسجيل براءات االختراع،  
ُ
يجب أن  ذرية. إذ  ونقاط الضعف واجبة امل

 يكون ُهناك  
ّ
ل
ُ
تبسيط غير ُمتضاد    في تكاُمٍل يجب أن تضمن  والتي  .  إلنتاج سياسات تشريعية ُمتكاملة  –جزئية    توليس   –ية  نظرة ك

 إجراءات التخارج وإشهار اإلفالس. بما في ذلكصر، كمسار التقاض ي على سبيل املثال ال الح – لإلجراءات، وتوحيد للمسارات 

 قانون االتحاد األوروبي للمصالح الصغيرة ( ... 4إطار )

م   رقد 
ّ
لعام    مؤش الحجم  ومتوسطة  الصغيرة  املشاريع  وشمال    2018سياسة  األوسط  الشرق  القتصاديات  ُمتفحصة  نظرة 

تعلقة باملشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم. وخالل هذا التقرير تم  إعادة صياغة  
ُ
أفريقيا، بغرض التقييم املرحلي لإلصالحات امل

تعلقة
ُ
امل السبع  الحكومية  والصغيرة،    التعليمات  املتوسطة  االت  في  تبعة املباملشروعات  قانون  للممبادئ  األوروبي    صالح حاد 

ر الصغيرة، في أعقاب تكييفها بما يتالءم مع املنطقة، ِمن خالل تقييم  
ّ
سياسة املشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم. وهو    مؤش

 يجازه فيما يلي: إما ُيمكن 

ال سيما    – دة األعمال  ( تهيئة بيئة ُيمكن أن يزدهر فيها رواد األعمال واملشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتتكافأ فيها ريا1)

املستقبليين   األعمال  الشباب    –لرواد  بين  خاصة  بها  تعلقة 
ُ
امل واملهارات  األعمال  بريادة  االهتمام  تشجيع  طريق  عن 

 والنساء، وتبسيط شروط العمليات الُتجارية. 

 ( التأكد ِمن إعطاء رواد األعمال النزيهين الذين تعرضوا لإلفالس فرصة ثانية. 2)

 ( صياغة القواعد وفًقا ملبدأ  3)
ً

 ، وال سيما ِمن خالل: التفكير باملشاريع الصغيرة أوال

د ِمن دراسة تأثير كافة التشريعات واألنظمة الحكومية على الشركات الصغيرة بعناية قبل تقديمها.  -
ُ
 التأك

 م. جعل اإلدارات العامة تستجيب الحتياجات املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحج  -      

تكييف أدوات السياسة العامة لتناسب احتياجات املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم وتسهيل مشاركة هذه املشاريع   -

 في املشتريات العامة واالستفادة بشكٍل أفضل ِمن برامج دعم املشاريع التجارية الصغيرة.

ستحقات في أوانها في إطار  ( تسهيل حصول املشاريع التجارية الصغيرة على التمويل وتطوير بيئة  4)
ُ
قانونية وتجارية تدعم دفع امل

عامالت التجارية.  
ُ
 امل

  في هيكلية  إصالحاٍت  العربية  الدول  ِمن  بعٌض  ت 
َ
ق
َ
َحق قد 

َ
ل

مجال تهيئة البيئة املؤسسية والتشريعية، وبشهادة دولية ِمن  

عربية   خبرة  وجود  يعني  ما  وهو  تخصصة، 
ُ
امل املؤسسات  أكبر 

  قابلة للُمشاركة والنشر والتعميم على باقي الدول العربية.
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( تعزيز االرتقاء باملهارات في املشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم وجميع أشكال االبتكار من خالل تشجيع االستثمار في البحوث  5)

ج دعم البحث والتطوير وإنشاء التكتالت وإدارة امللكية  التي تقوم بها املشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم ومشاركتها في برام

الة.   الفكرية الفع 

البيئية إلى فرص ِمن خالل توفير املزيد    التحديات( تمكين املشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم ِمن تحويل  6)

الجديدة    الخضراءِمن املعلومات والخبرات والحوافز املالية ملساعدة الشركات الصغيرة على االستفادة ِمن األسواق  

 حجم.وزيادة كفاءة الطاقة، حيث يتم ذلك جزئًيا ِمن خالل تطبيق أنظمة اإلدارة البيئية في املشاريع الصغيرة واملتوسطة ال 

الحكومات  7) جانبها، ستقوم  ِمن  الدولية.  األسواق  نمو  ِمن  لالستفادة  الحجم  ومتوسطة  الصغيرة  املشاريع  ودعم  تشجيع   )

حدد وأنشطة التدريب على األعمال التجارية. 
ُ
 بتسهيل تقديم الدعم الخاص بالسوق امل

 وسالسل اإلمداد  االقتصاديةتفعيل العناقيد   -الثانيالُبعد -

 ر  والذي ع  ،  Industrial Cluster  العناقيد الصناعيةى  تحت ُمسّم مفهوم العناقيد في بدايته في القطاع الصناعي،  نشأ  
ّ
  تهُ ف

تجمع جغرافي، أو محلي أو إقليمي أو  جامعة الدول العربية على أنه  ل  التابعاألمانة العامة ملجلس الوحدة االقتصادية العربية  

ببعضهعاملي،   املرتبطة واملتصلة  الشركات واملؤسسات  ِمن   لعدٍد 
ّ
ُيَمث بما  ُمعين  في مجال  البعض  األنشطة ا  ِمن  ل منظومة 

نافسة 
ُ
للمُنتجين واملوردين  ُيمكن أن ُينظر إلى العنقود الصناعي على أنه تجمع  وبناًء على هذا املفهوم    .الالزمة لتشجيع ودعم امل

أي أن هذا العنقود هو تحالف .  ُمنطلق تحقيق مصلحة أو منفعة ُمشتركةأو شراكة ِمن    ومراكز األبحاث التي يربطها نطاق جغرافي

املصالح   اعتماد  لتبادل  عبر  يأتي  والذي  التحالف،  هذا  في  ة 
 
ِرك

 
شت

ُ
امل املؤسسات والشركات  بين  واإلنتاجية  الشركات االقتصادية 

وفرها تالبحثية التي  تكون الطاقات  فعلى سبيل املثال،  الطاقات التشغيلية لتلك املؤسسات وبعضها البعض.  ملؤسسات على  وا

 مراكز األبحاث  
 
شت

ُ
 ِر امل

 
الشركات واملؤسسات ك ل  ِقب  ِمن  القابل لالستغالل  البحثي  الذراع  بمثابة  )العنقود( هي  التحالف  في هذا  ة 

نض 
ُ
ختلفة بين  التكامل في    يؤّديعلى الجانب اآلخر،  .  التحالفهذا  تحت    ويةامل

ُ
الشركات، وكذلك التكامل  هذه  مراحل التصنيع امل

شاركةإلى تعزيز  ذات مستويات جودة ُمرتفعة،  توريد    سالسل في ضمان  
ُ
. تنافسية كافة الشركات واملؤسسات ومراكز األبحاث امل

ال الصناعية  ولعل   ِعند  عناقيد  تقف فقط  الحكومية ال  الجهات  ِمن  بعًضا  أيًضا  لتشمل  تمتد  وإنما قد  ومؤسسات ،  الشركات، 

هو مفهوم  التحالفات الصناعية،  ر بصورة أو بأخرى عن  بّ ع  يُ لذا فمفهوم العناقيد الصناعية، والذي  .  إلخ  التمويل، والجامعات ...

 أنماط  يشمل واسع  
ً
   ا

ً
 وحتى أحجام  وأشكاال

 
حقق قيمة    ُمختلفة ِمن املؤسسات والشركات  ا

ُ
التي تستطيع مًعا أن تبني عالقات تكاملية ت

شتركة والتكامل. ولعل   ُمضافة
ُ
بِرز دور هذا النموذج  األسباب  هو أحد  الذي يتبناه مفهوم العناقيد الصناعية    إطار املنفعة امل

ُ
التي ت

ستخدمة لتحفيز قطاع ريادة األعمالأحد أهم  ، ليكون في كثير ِمن التجارب الدولية
ُ
، وبخاصة املشروعات املتوسطة النماذج امل

 والصغيرة ومتناهية الصغر. 

تعريفها  ، والتي ُيمكن  العناقيد االقتصاديةوهو    أالإلى فضاٍء أوسع كثيًرا،  وانطلقت    –العناقيد الصناعية    –تطورت فكرةو 

 : كما يلي

  واملؤسسات الحكومية وغير الحكومية، سواًء التمويلية  شركات ُمختلفة األحجام التجُمعات ِمن الالعناقيد االقتصادية هي تلك

كوّ التي  ،  إلخ  البحثية ...تعليمية أو  أو التشريعية أو ال
ُ
  قتصادي اال  نافسالتقتصادًيا يكون قادًرا على  اتحالًفا  مًعا  ن  تستطيع أن ت

 .لالقتصاديات الوطنيةعاملًيا، وتحقيق قيمة ُمضافة 
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حجامها،  أتكون بمثابة حلقة الوصل بين الكيانات االقتصادية على اختالف  وفًقا لهذا املفهوم    االقتصاديةالعناقيد    إن  

تلك الكيانات االقتصادية باملراكز واملؤسسات املعنية بمختلف األبعاد بإنتاج ُمنتج أو تقديم خدمة، وربط    سواًء كانت املعنية

األساسية  الحاضنة توفير سيؤّدي بطبيعة الحال إلى ضمان هو ما و . التمكينية والتحفيزية لبيئة االستثمار واالبتكار وبناء الُقدرات

وباألخص   األعمال،  املتوسطة  لفئة  لريادة  املشروعات 

الصغر.   ومتناهية  إحداث والصغيرة  أهمية  هنا    نؤكد 

 العناقيد االقتصادية الفاعلة على مستوى الوطن العربي

في تساهم  النمو    إحداث  باعتبارها  مستويات  في  طفرة 

الداعمةو والتنمية،   املظلة  للمشروعات    والحامية   توفير 

لنمو  املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعمل وال
 
غ ترتبة على العوملة، وما يتبعها ِمن  ب على  والت 

ُ
اقتصادية كيانات    قياماألبعاد امل

درة تنافسية 
ُ
 . املشروعات الناشئةتنافسية على  – ة يبالتبع –وهو ما يؤثر سلًبا اقتحام األسواق العربية، على  ذات ق

في  اإليجابي  األثر    ا، سوف يكون لهSupply Chainالعناقيد االقتصادية، وما لها ِمن ارتباط مباشر بسالسل التوريد    إن  

العربية النفطية التي تسعى إلى إحداث تنوع في   االقتصادياتالعربية، وبخاصة  االقتصادياتإيجاد التنويع املطلوب في الكثير ِمن 

نظمة    إن  لذا ف.  اقتصاداتهاهيكل  
ُ
ِجد في  أن االقتصادات العربية    ترى امل

 
تلك العناقيد الصناعية املزايا التي ِمن شأنها تحقيق  سوف ت

لي والجزئي  األهداف والطموحاتعدد ِمن  
ُ
 ، وهو ما ُيمكن إيجازه فيما يلي: املرغوبة على املستويين الك

 املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.إيجاد البيئة الحاضنة لرواد األعمال الُجدد، وبخاصة  (1

الحكومات    –العمالقة  الكيانات  اعتماد    إن   (2 أو  برى 
ُ
الك االقتصادية  الكيانات  املتوسطة    –سواًء  باملشروعات  الربط  على 

دراتها التشغيلية  استغالل بعًضا ِمن  سالسل التوريد، أو عبر  هيئة  والصغيرة ومتناهية الصغر، سواًء في  
ُ
عقود  ِمن خالل  ق

درة االقتصادمن  زيد  ييمكن أن  ،  Outsourcing Contracts  "إسناد املهام"  االستعانة
ُ
الوظائف    إحداث الوطنية على    اتق

Job Creation  
ّ
ظ ن 

ُ
 .م في القطاع امل

نافس في األسواق العاملية، وأن عربية   اقتصاديةإيجاد كيانات  (3
ُ
 تقتحم أسواقعمالقة تستطيع أن ت

ً
 خارج املنطقة العربية. ا

ل    إن   (4 شم 
 
ُدد العناقيد االقتصادية ِلت م 

 
مقدار وحجم  له عظيم األثر على  سوف يكون  اقتصادية عابرة للحدود العربية،  كيانات  ت

 . في أنماٍط تشاركية تراكمية العربية-ستفادة ِمن الخبرات والُقُدرات االقتصادية العربيةاال 

التجارة البينية    –وبال أدنى شك    –ز  عزّ سوف يُ سواق العربية  عبر األ منح الُحرية واملرونة في الحركة لهذه الكيانات االقتصادية   (5

 العربية.

ق هذه الكيانات سوف يقود إلى (6
ُ
مل ع 

 
 العربية، ويدعم تنافسيتها عاملًيا.  االقتصادياتإحداث قيمة ُمضافة على مستوى  ت

 التجارة البينية العربية لرواد األعمال تفعيل  -الثالثالُبعد -

 في  ستراتيج ِمن اإل يأتي الُبعد الثالث  
ً

قترحة لريادة األعمال في الوطن العربي ُمتمثال
ُ
رة البينية  اومة التجظمندعم أركان ية امل

ثالعربية م 
ُ
، وما يحمله السوق العربي الكبير  إن  الناشئة في الوطن العربي.    ؤسساتكيدة أمام رواد األعمال واملل الُفرصة األ، والتي ت

  رواد األعمال العرب رصة كبيرة أمام فهذا السوق ، يجعل ِمن في األبعاد االجتماعية والثقافية واملعرفية  خصائص تتشابهِمن 

  ع في تحفيز وإنشاء العناقيد الصناعية ِمن شأنه أن َوسُّ
َ
إنَّ الت

وتكنولوجية حامية   اقتصادية ومعرفية  ة 
َ
َيضَمن وجود حاِضن

األعمال   ريادة  املتوسطة    –ألنشطة  املشروعات  وباألخص 

َيضَمن لها االستمرارية والنمو  ِبما    –والصغيرة ومتناهية الصغر  

  ِمن ُعمر أية ُمنشأة. –وهي األصعب  –واجتياز الفترة األولى 
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الهامة على مستوى ريادة    إن  لذا فالُعمالء.  ِمن  النطاق    ةستهداف فئات واسعنشاطهم، والتوسعة   ُيعتبر ِمن األبعاد  الُبعد  هذا 

االنفتاح على التصدير في األسواق العربية ،  ما بعدئها أو فيإنشا بداية    ذ ِمن  ، األعمال للمنشآت املتوسطة والكبيرة، أي التي تستطيع

ختلفة. 
ُ
 امل

أ   إن   برز 
ُ
 2018في عام  %  8.7بنحو  حجم التجارة الخارجية للدول العربية قد ارتفع    نإحصاءات صندوق النقد العربي ت

 بعام  
ً
غير أن  .  2018مليار دوالر أمريكي في عام    1.9  ، إلى نحو 2017مليار دوالر أمريكي في عام    1.8، إذ ارتفعت ِمن نحو  2017ُمقارنة

فقط   %10ة حول  تلك الصورة اإليجابية ُيوازيها بعًضا ِمن السلبية النابعة ِمن تأرُجح متوسط نسبة ُمساهمة التجارة البينية العربي

ت  تقرير صندوق النقد العربي    .2018للعام    ِمن إجمالي التجارة الخارجية العربية ف 
 
النظر    –  2017ق االقتصاد العربي  آفا  – ولقد ل

برى، والتي تأتي كبرنامج تنفيذي معني بتفعيل اتفاقية تيسير التجارة والتنمية، والتي ب
ُ
دأ  إلى وجود اتفاقية التجارة الحرة العربية الك

  
ُ
ز التنفيذ في عام  .  1998-ينايرالعمل بها ُمنذ برى حّيِ

ُ
غير أنه  .  2005فقد أشار التقرير إلى دخول منطقة التجارة الحرة العربية الك

شار إليه،    االتفاقية وعلى الرغم ِمن وجود  
ُ
أن التجارة البينية العربية الزالت تواجه    أالالعربية الشاملة، وبرنامجها التنفيذي امل

عوقات و 
ُ
امل ِمن  أو    –  تغطيتها نطاق    توسيعو   االتفاقيةتفعيل  رفع مستوى  تي مع  ، والالتحديات الكثير  الدول  سواًء على مستوى 

 التالش ي واالضمحالل.وف تتجه صوب س –األنشطة االقتصادية 

قد   العربية"  الدول  بين  التجاري  التبادل  وتيسير  "تنمية  اتفاقية  ِقّم   صدرتإن   أول  عام    اقتصاديةة  في  ،  1980عربية 

إلى تحرير تجارة السلع    املنطقة   وتهدف هذه .  1997إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام  وُبمقتضاها تم  اإلعالن عن  

عتبر منطقة  
ُ
ت إذ  الجمركية على اختالفها.  القيود  أشكال الضرائب والرسوم الجمركية، وكافة  ِمن كافة  املنشأ  والخدمات عربية 

برى.  
ُ
ة األساسية لقيام السوق العربية الك ِبن 

 
برى النواة والل

ُ
العامة   ملنشأِمن وضع قواعد ا  االنتهاءتم     وقدالتجارة الحرة العربية الك

حد واعتمادوالتفصيلية،      .نموذج شهادة املنشأ املو 

تواضع للغاية ، لتتجاوز ذلك  رفع نسبة تمثيل التجارة البينية العربية ِمن إجمالي التجارة الخارجية العربيةإنَّ  
ُ
الرقم امل

ض ي  قت    . التحدياتتذليل الكثير ِمن العقبات و ي 
 
ل ت

 
ث م  عتبر حائيُ تخطي القفي  التحدياتتلك  ىأولت 

ُ
 ود غير الجمركية، والتي ت

ً
كبيًرا  ال

الصادرات   املتوسطة-العربيةأمام  نشآت 
ُ
وامل الناشئة  الشركات  لدى  وباألخص  الخصوص.    العربية،  وجه  التثمين على  فإعادة 

ستندات  
ُ
ص  املطلوبة ِمن القائمين على التصدير، سواًء في البلد  الُجمركي وكثرة امل

ُ
  ر أو البلد العربي املستورد، غالًبا ما ّد العربي امل

ك
 
نتجات العربية -مالي على عمليات التصدير واالستيراد العربية  ءبع  يمكن أن يتحول إلىل عائًقا كبيًرا،  تش

ُ
العربية، وهو ما ُيفقد امل

نافسة في األسواق  أمام  امليزة التنافسية  
ُ
وِمنها الصين وتايوان على وجه    –  ة سيويالقادمة ِمن الدول اآل العربية، وبخاصة  السلع امل

   الخصوص.

تتكامل مع ما يتم ِمن جهود ونجاحات تمَّ تنفيذها في إطار منطقة  ال ُبد وأن  لريادة األعمال  العربية    يةستراتيجاإل   إن  ف  لذا

برى 
ُ
 ل،  التجارة الحرة العربية الك

ّ
خ م  ت  حد وُمستنددليل إجراءات  ض عن  ت  َمن القيود  و  ،للمشروعات الريادية  ات موَّ

َ
ض

َ
دليل َيت

 
ُ
لالجتهاد    أي مجال  بحيث ال يكون ُهناك، اإلنتاجية والخدمية،  الريادية  تعلقة بكافة األنشطة االقتصاديةواملواصفات الفنية امل

ختلفةأو التباين الحاد في املواصفات الفنية بين  
ُ
وباألخص   –   ًزا لرواد األعمال العربون ُمحّف ، وحتى يك أنظمة الجمارك العربية امل

بيل التكامل  .  والقيمة املضافةوتوسعة نطاق السوق    ُجه صوب التصديرو بالتّ   –املشروعات املتوسطة وما دونها  
 
فقد يكون ِمن ق

عاتقها   على  برى 
ُ
الك العربية  الحرة  التجارة  منطقة  العاملة ضمن  اللجان  تأخذ  أن  اإلستراتيجي،  هة  مسؤوليالعربي  ن ذيصياغة 

أو مواصفات أحد  ِمن    إشعار استقبال  تحديثهما في حال  الدليلين، و  أو تغيير أحد بنود  أحد الدول األعضاء بالرغبة في تحديث 
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ة في طيات هذين الدليلين. م  نض 
ُ
امل نتجات أو الخدمات 

ُ
ُهناك  وبناًء على    امل لألنشطة   قياسيةشهادة ُجمركية عربية  ذلك يكون 

نتجات والخدمات    الريادية
ُ
امل العربية في صدد  أنظمة الجمارك  صِدرها 

ُ
ِمن  . و ، والناشئة عن أنشطة ريادية عربيةاملنشأعربية  ت

ناسب في هذا الصدد، أن  
ُ
ّدم تلك  امل ق 

ُ
حفزات    اللجان ت

ُ
ناسبة للشركات العربية الناشئةامل

ُ
، واملشروعات املتوسطة والضمانات امل

يل التحفيز محدود من العملياتوما دونها حال قيامها بتصدير ُمنتجاتها إلى البلدان العربية األخرى، حتى ولو لعدٍد   . ِمن ِقب 

العربية لريادة األعمال، وباألخص في ُبعدها املعني بتفعيل التجارة    يةستراتيج اإل وِمن األمور الهامة التي يجب أن تنطوي عليها  

الرسوم والضرائب القضاء على كافة أنماط وأشكال البينية العربية لرواد األعمال والشركات الناشئة في الوطن العربي، أن يتم 

عربية والخدمات  نتجات 
ُ
امل لها  تتعرض  في    املنشأ  التي  تناولها  عربية  ِعند  هذه  أسواق  أن  إذ  املنشأ.  سوق  ذات  الرسوم غير 

   تكون في محتواها ذات أثر تراكميوالضرائب  
ُ
نتجات والخدمات، وهو ما يرفع تكلفتها على امل

ُ
دعلى التكلفة اإلجمالية لتلك امل ر، ص 

ستهلك النهائي، ف  وبالتالي ينتقل عبء تلك
ُ
الحد ِمن تنافسية هذه البضائع. فلعل  اإلجراءات اإليجابية  ينعكس على  التكلفة إلى امل

نتجات والخدمات  على  تخفيض الرسوم الجمركية  في صدد  التي أخذتها الدول العربية  
ُ
وجود  ، يتالش ى أثرها مع  ذات املنشأ العربيامل

ها أو اؤ امليزة التنافسية بأن يتم إعف  املنشأ  ةيكون للُمنتجات والخدمات عربيُهناك ضرورة ألن    إن  ضرائب ورسوم إضافية. لذا ف

ستحقات امل
ُ
ِمن أحد  تلك الغاية  وحيث أن  التعريفات الجمركية والرسوم والضرائب غير الجمركية.  فروضة عليها ِمن  تخفيض امل

برى،  ملاألهداف األساسية  
ُ
 أخرى على  نطقة التجارة الحرة العربية الك

ً
أهمية ربط اإلستراتيجية العربية  فيجب تسليط الضوء مرة

بر 
ُ
، ولجانها التنفيذية، وذلك لتعظيم العائد  ى لريادة األعمال باألعمال الجارية التنفيذ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الك

 ِمن ِمثل تلك اإلستراتيجيات العربية، وعدم تكرار الجهود. 

أو االقتصــــادية، وأًيا كان   االســــتثماريةالكثير ِمن الدول العربية تلجأ إلى إنشــــاء ما ُيطلق عليه املناطق الحرة، أو املناطق    إن  

نشــــــــِ تلك املناطق فأهدافها تتباين بطبيعة الحال  ُمســــــــمى  
ُ
على الرغم ِمن تنوع وتعدد تلك األهداف،  . و ة لهائوفًقا ألولويات الدولة امل

اُهنــــــاك  أن    أال
ً

ـــــات النمو،  ترتبط    ةُمشـــــــــــــتركــــــ  أهــــــدافــــــ آليـ بتحفيز 

ني  والتعجيل بالتنمية االقتصــــادية،   ب 
 
معني    اقتصــــاديمبدأ  عبر ت

حفزات  بتعظيم  
ُ
لجلـــــب االســـــــــــــتثمـــــارات  الصـــــــــــــــــادرات، وإيجـــــاد امل

ـــــرة، وتعزيز    األجنبيـــة ـــ الوطنيـــة الراغبـــة في  االســـــــــــــتثمـــاراتاملبـــاشـــــ

ـــتراتيجاإل   إن  فلذا ُمخاطبة الســــــــــــوق العاملي.  ـــــ ـــ لريادة العربية   يةسـ

يكون  ،  مناطق عربية استتتتتتتتتتتثماريةقيام األعمال، يجب أن تدعم  

، وتشـــــــــــــجيع تجــارة  املنشتتتتتتتتتتتتتأ  عربيتتةللُمنتجتتات والختتدمتات  عن التجتتارة البينيتتة    الُجمركيتتةتخفيف القيود ِمن أهـدافهــا األصـــــــــــــيلــة:  

ــــالفة الذكر   – االقتصتتتتتتتتاديةستتتتتتتتالستتتتتتتتل القيمة  وتعظيم بين الدول العربية،  الترانزيت   ــــاء ،  ةعلى مســـــــــتوى الدول العربي  –ســـــ وإنشـــــ

ــــاعها لقيود اإلجراءات الجمركيةبحمايتها   ينبغيالتي    ية العربيةستتتتتتتتراتيجمنظومة الصتتتتتتتناعات اإل  ـــ ســــــــتطاع  قيد  عدم إخضـ
ُ
لكي   امل

تشــــــــــجيع فئة ريادة األعمال العربية املتوســــــــــطة  االســــــــــتثمارية العربية املناطق  ِمن إقامة    الغرض. وبناًء على ذلك يكون  تنمو وتزدهر

ـــهام في عملي  واألجنبية  العربيةجذب االســـــتثمارات  القادرة على  و ،  ةوالكبير  ســـــتدامة    التنمية االقتصـــــادية واالجتماعية  اتلإلســ
ُ
 في امل

 الوطن العربي.

 

امل قيام  َيخِلق  إنَّ  سوف  العربية  االستثمارية  ناطق 

ن  
َ
توجًها جديًدا في املحتوى االقتصادي العربي، والذي ل

سوف   أنه  إذ  العربية،  االستثمارات  على  فقط  َيقتصر 

باشرة،  
ُ
يكون أداة جيدة لجذب االستثمارات األجنبية امل

لالستثمار   فرصة  الكبير  العربي  السوق  بأن  تؤمن  التي 

َرُبح.
َ
  والت
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ستقبل  اقتصادات   -الُبعد الرابع -
ُ
 امل

يتمتع  ، والتي  تتبلور مالمحها خالل العقود السابقةالتي بدأت    االقتصاداتعدٍد ِمن  املنطقة العربية لديها فرصة كبيرة في    إن  

لي اإل وأن    ال ُبد  ف. لذا  الوطن العربي فيها بمزايا وهبات طبيعية وبشرية ا  ية العربية لريادة األعمال  ستراتيجتوُّ
ً
تشجيع  باهتماًما بالغ

الصغروتحفيز   ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة  واملشروعات  األعمال،  ريادة  ِمن  النوعية    االقتصاداتتلك  في    لالنخراط ،  أنماط 

التنامي في  ُمق  .  الناشئة واآلخذة  في  تلك  ّد يأتي  عليه  االقتصاداتمة  ُيطلق  ما  األزرق،  على  1االقتصاد  يقوم  والذي  ستفادة اال ، 

سطحات املائية بصفة عامةالنطاقاملباشرة وغير املباشرة ِمن  
ُ
اات الواسعة ِمن امل أحد ، كونها  لبحار واملحيطات، وباألخص 

لة عادة في العمليات االقتصادية
 
ستغ

ُ
قطة البدء لتفعيل هذا االقتصاد بصورة  .  عناصر الطبيعة وبيئات التشغيل غير امل

ُ
ولعل  ن

ض ُمناسبة لنمو ري
ُ
على اإلدارة املستدامة    تشريعي قائٍم   إطارٍ  بناِء عبر  تم  ت  ن  أر بالتوازن البيئي، يجب  ادة األعمال، ودون اإلفراط امل

 . زز التنمية والنمو االقتصاديع  للنظام البيئي للمحيطات بما يُ 

 املنظور الجغرافي للدول العربية يوضح امتالكها ل  إن  
ُ
 ن

ُ
 ظ

ُ
ت  مَ م بيئية بحرية 

ّ
،  ن ممارسة أنشطة االقتصاد األزرقها مِ نُ ك

 ِمن األمن الغذائي الوطني والعربيوُمستدام  نظام آمن  املساهمة في توفير  ، و مواجهة الفقروالتي ُيمكن أن تكون أحد ُسُبل  
ً

. فضال

نُتج عن تلك األنشطة االقتصادية ِمن تحقيِق   عما ، عبر ما سوف توفره تلك األنشطة ِمن  ن الرفاهية االقتصاديةمِ   قدرٍ   ُيمكن أن ي 

في ُممارسة تلك الفئة    –بل وحتى الرغبة    –تتوفر لديهم الخبرات والُقُدرات  ، والذين  املناطق الساحلية، وباألخص لسكان  وظائف

توارثة  األنشطة االقتصاديةِمن  
ُ
ع  ل ، بفحسب ئية املا عمليات الصيد وتربية األحياءأنشطة االقتصاد األزرق ال ترتبط ب  إن  . امل ت 

 
دت   د 

 .  إلخ  والخدمات اللوجستية في أعالي البحار ... ، والشاطئية السياحة البحريةلتشمل  

من   الكثير  اعتماد  من  ا 
ً
بِ العربية  دول  الوانطالق الغذاء  واردات  يعلى  التهديدما  قيد  دائًما  العربي  الغذائي  األمن  ،  ضع 

االقتصاد  أنشطة  في    واالبتكار دعم املبادرات الشبابية، وتعزيز روح الريادة  العربية ل الحكومات  غالبية  فالفرصة ُمتاحة أمام  

ع صوب  فية العربية لريادة األعمال أن تدستراتيجاإل   كما تطمح .  دولة  للفرص املتاحة واإلمكانات املتوفرة بكّلِ وذلك وفًقا  ،  األزرق

ذات العالقة املباشرة  لتوجيه الشباب نحو ريادة األعمال في املشاريع  واألهلي  التعاون بين القطاع الحكومي والخاص  تعزيز  

، مع ضرورة بقاء اإلشراف والرقابة ِمن جانب  القيمة املضافة املتنامية لالقتصاد الوطني، وذات  وغير املباشرة باالقتصاد األزرق 

كبح املمارسات إذ يجب أن يتم تفعيل السياسات التي ِمن شأنها  ة تجاوزات بيئية.  ن عدم وجود أيّ تلك املشاريع لضماالحكومات على  

ستدامة
ُ
وتوفير التكنولوجيا الحديثة    ،وتحسين مرافق البنية التحتية  ،وتحفيز مثيلتها املستدامة   ،كالصيد غير القانوني  ،غير امل

جدوى  وأكثرها  املمارسات  أهم  بشأن  واملعرفة  األنشطة،  لتلك  املحلي بُ ،  الداعمة  للطلب  واالستجابة  املرونة  وزيادة  تعزيز  غية 

البحرية. والخدمات  السلع  على  عن    واإلقليمي   
ً

بفضال تعلقة 
ُ
امل لاألنشطة  املياه  وجذب   توليداستخدام  السدود  وبناء  الطاقة 

 ن الدول التي تفتقر إلى وجود مساحات مناسبة من األراض ي الزراعية. االستثمارات الزراعية مِ 

أيًضا،   حديث  اقتصادي  نمط  صوب  ُيعتبر  2األخضر  االقتصادوهو    أال وباالنتقال  والذي  التنمية  ،  لتحقيق  وسيلة 

ن  كفاءة استخدامها.  ضمان  و   ،الطبيعيةملوارد  اائد ِمن  والعتعظيم القيمة االقتصادية  ، عبر  املستدامة م  ض  ت 
 
يتضح مدى أهمية أن ت

افز التي تصبو إلى االستخدام املستدام لرأس لريادة األعمال  املقترحة  ية العربية  ستراتيج اإل  إعادة هيكلة السياسات وزيادة الحو

 
    لمؤتمر العمل العربي 46الدورة  -تعزيز دور االقتصاد األزرق لدعم فرص التشغيل"البند التاسع"  1
 لمؤتمر العمل العربي   47متطلبات االقتصاد األخضر لتوفير فرص العمل "البند التاسع" الدورة  2

https://alolabor.org/wp-content/uploads/2019/03/ALC_46_2019_B9.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2019/03/ALC_46_2019_B9.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2021/06/ALC_47_2021_B09.pdf
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االجتماعية للعدالة  الداعمة  املصادر  كأحد  الطبيعي  ِح املال  وتخفيف  ِمن  الح  و   ،الفقرة  د  ،  املوارد  در  النُ د  لبعض  النسبية  ة 

 الطبيعية، والحفاظ على البيئة من التلوث الناجم عن بعض العمليات االقتصادية.

ساهم في دفع عجلة التنمية والحد من الفقر والبطالة وخلق املزيد من الوظائف في الدول  يُ لالقتصاد األخضر أن  ن  مِك ويُ 

.  املشروعات الرياديةالعربية، ال سيما مع توافر الغابات واألراض ي الزراعية التي تنطوي على موارد طبيعية قابلة لالستخدام في  

أحد   األخضرولعل   االقتصاد  مزايا  الأهم  قضية  في  وباألخص  أنه    وتحقيق تشغيل  ،  والسريع،  فء 
ُ
الك االقتصادي  االندماج 

والتي غالًبا ما تجد صعوبة في دخول أنماط اقتصادية أخرى، مثل   ، ذات املهارات املنخفضة توظيف العمالةباألساس يستهدف 

  ُمرتفعة اقتصادية   قيمةللصناعة واالستثمار ذات  افرصً خلق االقتصاد القائم على التصنيع والتكنولوجيا. كذلك يستطيع أن ي

تعتمد على الزراعة كمصدر للدخل، وذلك من خالل السياسات الوطنية إذ   –وباألخص النامية ِمنها    –كثير ِمن الدول العربية  في  

   تنفيذخلق وتسهيل  الداعمة للتوجه صوب  
ُ
 الفرص الريادية لألنشطة االقتصادية امل

 
والتي ِمنها على خلف هذا االقتصاد.    ِة وي  نط

ما يترتب إعادة تدوير النفايات التي تصلح لالستخدام مرة أخرى، و   رفع كفاءة استخدام املوارد عبرأنشطة  تشجيع  بيل املثال،  س

للُمنتجات   أنشطة صناعية  ِمن  ذلك  واأل على   الورقية 
ُ
ت التي  االقتصاد  خد  ست  خشاب  وبناًء على ذلك يستطيع  الفحم.  م لصناعة 

ضافة.األخضر من خالل الغابات  
ُ
ولعل  أحد أهم األبعاد   واملراعي املساهمة بنسبة أكبر في الناتج املحلي اإلجمالي، وزيادة القيمة امل

استغالل األراض ي الزراعية  مثل  أنشطة االقتصاد األخضر،  التي تأتي كنتيجة ُمباشرة لحسن توظيف مشروعات ريادة األعمال في  

نتجة وحسليس  العربي،  األمن الغذائي  ماية واستدامة  ، توفير املصادر األساسية لضمان ح والغابات
ُ
ب، ولكن  للدول العربية امل

 . لكافة بقاع الوطن العربي

ِمن   األخيرة  الفئة  ستهدفةوباالنتقال صوب 
ُ
امل اإل   االقتصادات  إطار  يأتي  ستراتيج في  األعمال،  لريادة  العربية  اقتصاد ية 

اهتماًما كبيًرا لرأس املال التي تولي    اتتلك الفئة ِمن االقتصادر اقتصاد املعرفة عن وُيعبّ ت.  اضمن أهم تلك االقتصاد  املعرفة

للنفاذوالذي هو بطبيعة الحال    –  الفكري  املالي  –  غير قابل  أو  املادي  املعرفة،  ، وهي:  ثالثة عناصر أساسية   . وذلك عبروليس 

ضافة لالقتصاد  ع  مِ جت  وبناًء على توافر تلك العناصر مُ .  االبتكارو والتكنولوجيا،  
ُ
ية تتعاظم القيمة امل

ّ
ل
ُ
اقتصاد  قوم باألساس  يو .  الك

الت   وآليات  مبادئ  تعزيز  على   ع  املعرفة 
ُ
األجلل طويل  ُم بِ ،  م  يواكب  األسواق ما  ومتطلبات  وُيناسب    ستجدات  والعاملية،  املحلية 

تغّيرة،  
ُ
وامل تجددة 

ُ
امل ستهلكين 

ُ
امل وأذواق   ويُ احتياجات 

 
استخدام  ش أنماط  وزيادة  تعزيز  عن   

ً
فضال والتطوير.  االبتكار  على  جع 

 .  التعليم واألنشطة البحثيةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لخدمة أغراض  

ستقبل وري الثورة الصناعية الرابعة( ... 5إطار )
ُ
 ادة أعمال امل

نتدى االقتصادي العاملي في دافوس  
ُ
ر ج  امل

 
د خ ق 

 
نُبع أساًسا ِمن    –   2016عام    –ل

 
بإعالن إطالق الثورة الصناعية الرابعة، والتي ت

واإلمكانيات   الرقمية،  التكنولوجيا  مجاالت  في  الثالثة  الصناعية  الثورة  حققتها  التي  الفائقة  الفائقة  النجاحات  والُقُدرات 

للوصول إلى املعرفة. لذا فإن  الثورة الصناعية الرابعة، والتي هي ثورة معلوماتية في أساسها، تقوم على أبعاد للتطوير واالستفادة  

ة مثل  الالمحدودة ِمن تكنولوجيا الذكاء االصطناعي، والروبوت، وإنترنت األشياء، والتحكم اآللي في الكثير ِمن النواحي الحياتي

الثية األبعاد، والنانو تكنولوجي ... إلخ.
ُ
لعل  وجه االختالف املحوري بين الثورة الصناعية الرابعة،  و   القيادة اآللية، والطباعة ث

كُمن  ،  ةوالثورات الصناعية الثالث السابق تأثيرها على أنماط ووتيرة اإلنتاج من خالل رقم  في عُ ي  صادية  تة العمليات االقن  مق 
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تحقيق التنمية وزيادة    في  –مثل الصين، والهند، واليابان    –بعض الدول  بالفعل  وقد نجحت  .  اقتصاد املعرفةسياق  ية في  والتجار 

 آليات وتوجهات الثورة الصناعية الرابعة.، ِمن خالل االستفادة ِمن ن العمالةوتشجيع مزيد مِ  ،مستوى التنافسية

باشر على  و   ،ذات الفائدة االقتصاديةالتطبيقات  ة الرابعة على مجموعة من  يتنطوي الثورة الصناعو 
ُ
  ، القدرة اإلنتاجية األثر امل

طِلق العنان والتي 
ُ
تسارعأضحى قائًما على املعرفة وتكنولوجيا اإلنتاج   عامليٍ   نظاٍم ِق سيالت

ُ
 أمثلة تلك التطبيقات: وِمن  ، امل

 .ثالثية األبعاد في عمليات التصنيعااللكترونية استخدام الطباعة  -1-

و    -2-
ُ
امل للعمل كبديٍل لبعض األنشطة  ة  م  ّم خالل برامج ُمص  ِمن  ،  Artificial Intelligence  ع للذكاء االصطناعيّس االستخدام 

 . ن املعطياتملة مِ البشري في اتخاذ القرارات املستندة إلى ُج العقلية، ِمما يعني قدرة التكنولوجيا على محاكاة العقل  

البيانات    -3- لتسريع    Cloud Computingالحوسبة السحابية  تحليلها، واستغالل تقنيات  و   Big Dataالضخمة  بناء قواعد 

ة الوقوف على نقاط القوة  غي  االقتصادية بُ األنشطة  السيما  و عملية اإلنتاج، واستنباط األحكام والنتائج إزاء األنشطة املختلفة،  

 وتسهيل عمليات التخطيط واالختيار األمثل ملجاالت التحرك املستقبلي. ،الضعف ومجابهة نقاط 

ن املعلومات الرقمية اإلضافية، إلى جانب املعطيات  مِ   لتوفير مزيٍد   Augmented Reality    الواقع املعزز تعزيز استخدام    -4-

 ر  الحقيقية، بصدد مجال أو بيئة ُمعينة وعرضها في صور ُم 
ّ
 ة. ب  ك

ُيمكن  ر في أنشطة و استخدام الروبوتات والقوى العاملة املختلطة لتخفيف األعباء على العامل البشري وتوفير الوقت املهد -5-

 ها باستخدام الروبوت. ؤ أدا

عتبر
ُ
الرابعة  ت مِلا تنطوي  سانحة ألنشطة ريادة األعمال،  فرصة    الثورة الصناعية  ِمن تطوير لعدٍد ِمن فرص    عليهليس فقط 

األنشطة اإلنتاجية والخدمية، القادرة على  ن  مِ  غايرٍ ُم   نمٍط  إطالقلكونها نافذة نحو املشروعات الريادية القائمة بالفعل، ولكن 

رصة ونافذة للدول النامية على وجه الخصوصزيادة القيمة االقتصادية املضافة
ُ
،  . ولعل  الثورة الصناعية الرابعة هي أيًضا ف

الصناعات األولية وتصدير  لتلك الدول أن تتجاوز الحلقة التقليدية ِمن االعتماد على  ِمن الُقُدرات ما ُيمكن معه    إذ أنها توفر

فئة جديدة ِمن املشروعات الريادية القائمة على  ن خالل االعتماد على  املواد الخام أو الصناعات التحويلية البسيطة، وذلك مِ 

نتجات و توفير بعض  
ُ
هذا    إن  .  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  كثفواملع  س  و  واالستخدام امل  ،ن خالل اإلنترنتالخدمات مِ امل

جتمعات  التحول 
ُ
ن التدفقات النقدية وتراكم رؤوس مِ   امزيًد ز النامية ِمن شأنه أن ُيعزّ في أنماط اإلنتاج وتقديم الخدمات في امل

  بما  ،  األموال
ً

 أو آجال
ً

، وتوفير البدائل غير التقليدية القادرة على تسريع  االقتصادي نظامتحوالت هيكلية في ال  نحويقود عاجال

 .  الوظائف وتعظيم العائد ِمن االستثمار في التعليماستحداث  عمليات 

مكن تحقيقها ِمن    باتللتوفير سيارات األجرة وتوصيل الط  وتعتبر املنصات الرقمية 
ُ
ِمن أفضل األمثلة على مدى االستفادة امل

اء تعظيم استخدام الثورة الصناعية الرابعة. إذ ت  تطبيق  اتالشرك هذه  ستخدم  جر 
ً
 إلكتروني ا

ً
  يتم تحميله على الهواتف الذكية   ا

ول الستدعاء  
ُ
سط

ُ
 ِمن السيارات التي ال تملكها الش  أ

ّ
ف   – االفتراض ي    –ر السوق االلكتروني  ركة، ولكنها فقط استطاعت أن تو 

ل على   عم  ته هذه الشرك الذي ي  ق  ق  على واحدة    ، خير دليٍل اتُمقابلة جانبي العرض والطلب على تلك الخدمة. ولعل  النجاح الذي ح 

 ء األعمال. االقتصادية وهيكل أدا  األنشطةِمن األنماط الجديدة غير التقليدية التي أضافتها الثورة الصناعية الرابعة إلى 
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عمال واقتصاد املعرفة،  األ وتمتلك الدول العربية قدرات متفاوتة تؤهلها لوضع السياسات والخطط واالستراتيجيات في مجال ريادة  

ز   يُّ م  ستغل إلى اآلن    –وال سيما مع الت 
ُ
املشهود لرأس املال البشري العربي. لكن على أية حال، البنية التحتية العربية املؤهلة    –غير امل

با القائمة  التكنولوجية  التحتية  البنية  حيث  ِمن  العربية،  الدول  ِمن  كبيٍر  عدٍد  تؤكد صالحية  املعرفة  أن  القتصاد  غير  لفعل. 

 ث والتطوير لتالتحّدياإلشكالية الحقيقية ال زالت في القوانين والتشريعات التي تحتاج إلى الكثير ِمن  
ُ
قتصادية االعطيات  واكب امل

 
ُ
و امل اقتصاد املعرفة  املتغيرة  ُينادي  املثال،  الرابعة    -تباينة. فعلى سبيل  الصناعية  الثورة  املعار   –في ظل  تبادل  ف  بتعزيز سهولة 

واملعلومات عبر التقنيات الحديثة، وتحقيق مزيد من االنفتاح على العالم، باإلضافة إلى استخدام الذكاء االصطناعي ألداء بعض  

ف  ل تلك املعطيات لن تتحقق سوى في ظل أنظمة تشريعية وقانونية قادرة على التكيُّ
ُ
العمليات بسرعة ودقة أكثر من ذي قبل. إن  ك

نظمة  مع ُمستقبل عوملة ا
ُ
تدعو ألهمية تفعيل آليات حواٍر غير تقليدية بين أطراف    –في ذات السياق    –ملعلومات واملعارف. ولعل  امل

 اإلنتاج الثالث لالتفاق على ُمستجدات معايير العمل في ظل بيئات وأنماط عمل وتكُنولوجيا غير تقليدية.

 ي الهوامير ّد تح( ... 6إطار )

النسخة العربية لبرنامج   العربيةإه  قدمت  يوالذ.  األمريكي  Shark Tankهو  القنوات  الفكرة  في عدة مواسم  حدى  . وتدور 

تاحة الفرصة لهم لطرح أفكار مشاريعهم سواًء كانت بالفعل قائمة  إ، عبر  دعم رواد ورائدات األعمالاألساسية للبرنامج على  

أو الراغب في    –ريادي فعلي. وفي أعقاب قيام رائد األعمال   تحتاج إلى رأس مال لتحويلها إلى نشاٍط ويبغون تطويرها، أو هي فكرة 

ة ِمن مجموعة من كبار املستثمرين و   االنتهاءِمن    –ريادة األعمال  
 
ن و 

 
ك
ُ
رجال األعمال  بعض  ِمن طرح فكرته تقوم لجنة الحكم امل

قد
ُ
امل أو بعرض الشراكة والعائد  بم، سواًء  في مناقشة  الفكرة، أو تنقيحها،    رواد ِمن االستثمار في هذا املشروع. أي أن  نقض 

خصص له
ُ
أو    اجتذاب الدعم املالي  ينجاهد  ون يحاول  ملعرض فكرته   ماألعمال وأصحاب املشروعات الناشئة في خالل الوقت امل

ستثمرين في لجنة الحكم،  
ُ
ل كبار امل باالستثمار في املشاريع القائمة على  هدون  يتعبدورهم    ن الذيو املادي أو املعرفي أيًضا ِمن ِقب 

 واضحة    قيمة اقتصادية، والتي لديها  االبتكار
ُ
 عما  .  راتها على التوسع والرواجُد لتعزيزها وزيادة ق

ً
م، توفضال د  ق 

 
الحكم  جنة  لقوم  ت

للمشاريع التي لم يتسنى    – وتعميق استخدام التكنولوجيا  في مجاالت الصناعة والتجارة    – ِمن التوجيه واإلرشاد    يم بعٍض بتقد

لجنة    –ن  ياملستثمر كذلك يجري التنافس بين    حتى تتمكن من تحسين نهجها وتحقيق النجاح.  ،الحصول على الدعمو لها الفوز  

 . بًعا لكونها أكثر إبداًعاق تراكم رأس املال تِ قِ ح  تُ للمشروعات التي يرتأوا أنها س  فيما بينهم لتقديم الدعم  –الحكم 

 

 :2030بحلول عام هداف املرجو تحقيقها األ ( 4) 

خُرج أية  ،  هذا القسمكما أسلفنا الذكر في البند الثالث ِمن  
 
نبغي أن ت مرادفة لها ِمن    منظومةدون وجود  ية  إستراتيجال ي 

يم  ببدايتها تكون معنية   تابعة والتقّيِ
ُ
 يتضمن خطوطية. وحيث أن التقرير الكائن بين أيادي حضراتكم  ستراتيجتلك اإل لامل

ً
عريضة    ا

 هي: و ية، ستراتيجاإل   تقترحهاالتي  من األهداف عدًدا محدوًدا أن نصيغ  ارتأينا ، لذا فقد  ية عربية ُمقترحة لريادة األعمالستراتيجإل 

 . 2030في عام  ت الخمسين األكثر تنافسية عاملًياابين االقتصاد –على األقل  –خمسة عشر اقتصاًدا عربًيا تواُجد  (1

بِ  (2 في عام    ألن تكون بين أكبر ثالثين دولة ِمن حيث سهولة ُممارسة األعمالخمسة عشر دولة عربية  ما ال يقل عن  الوصول 

2030 . 

 .2030في عام  % ِمن إجمالي حجم التجارة الخارجية للدول العربية50رفع نسبة التجارة البينية العربية إلى ما ال يقل عن  (3

ل خفض  (4  .سنة( في العالم العربي 35 – 15البطالة بين الشباب ) ُمعد 
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نشآت املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اخفض نسب   (5
ُ
نظم العربيمل

ُ
 . في القطاع غير امل

 بعام   2030نسبة رواد األعمال العرب في عام  –على األقل  –ة ُمضاعف (6
ً
 .2020ُمقارنة

ل استدامة لخمسة سنوات على األقل بين املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحلول عام تحقيق   (7   .2030ُمعد 
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 لصناعة رواد أعمال املستقبل تطوير منظومة التعليم والتأهيل املنهي:  ني القسم الثا

 

ستقبل: 1) 
ُ
 ( وظائف امل

 أوائل األلفية الجديدة، 
ُ
رة عن واقع  منظومات التعليم، وضرورة أن تكون ُمعبّ   بضرورة تطوير  نادية رتفعت األصوات املا   ُمنذ

مم قوية قائمة على املعرفة.  
ُ
تطوير منظومة التعليم والتدريب  وقد أدركت منظمة العمل العربية أهمية  وأحالم الشعوب في بناء أ

بالتزامن مع اعتماد    3/ االستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني واملنهي 2010  -ملؤتمر العمل العربي/املنامة  37الدورة  فاعتمدت  

 للتشغيل.    2020-2010لفترة  ا
ً
 عربيا

ً
ومع حدوث زيادة السكان في عدٍد ِمن األقطار العربية بنهاية األلفية السابقة، ومع تراجع  عقدا

باشر والقوي    عدد
ُ
ل امل

ُ
خ د  ِمن االقتصادات العربية في ُمقابل العوملة ودخول الشركات العاملية والتجارة العابرة للحدود موضع الت 

ِطعفي اقتصادات الدول، لم   بناء الوظائف   عملياتوفر االستثمارات الكافية والفاعلة إلحداث  العربية أن ت  ات االقتصاد  بعض  تست 

ي
ّ
ل
ُ
تزايد  توالنوعية التي ُيمكن لها أن  ة والقطاعية  الك

ُ
 ة طفر ، وبخاصة الPopulation Momentumقابل هذا الضغط السكاني امل

ت طفرة موازية في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،    تلكولعل   ،  Youth Bulgeالسكانية في أعداد الشباب   ِهد 
 
الفترة الزمنية قد ش

إلى   غلقة، واملعامل البحثية في أواخر السبعينيات 
ُ
ل طفل وشاب في العالم في عصرنا الحالي والتي تحولت ِمن الغرف امل

ُ
، أيادي ك

ّل ش يء في الحياة حولوالتي أدت إل
ُ
ُعد يخلو ُمنتج أو خدمة ِمن الحاجة إلى التكنولوجيا، نا بالصبغة التكنولوجيى صباغة ك م ي 

 
ة. إذ ل

 ِمن مراحل اإلعداد له وإنتاجه،  ابدءً 
ً
ستفيد.   متناول بوضعه  وانتهاءً عنه،  واإلعالنبطرحه في األسواق  ومرورا

ُ
ستهلك أو امل

ُ
 امل

رات السكانية والتكنولوجية واالقتصادية،  وبناًء على   طالبة بتطوير منظومات التعليم باإلشارة  تلك التغيُّ
ُ
بدأت األصوات امل

كتسبة ِمن املنظومات التعليمية على اختالفها مع ُمتطلبات   مواءمة وهي عدم    أالإلى واحدة ِمن أهم مظاهر العصر،  
ُ
املهارات امل

صطلح يطرح أبعادأ  إذ بد.  Skill-mismatchسوق العمل  
ُ
 هذا امل

ً
سس   ا

ُ
 وأ

ً
ُمحددة آلليات تطوير التعليم، ومساراته، وهو ما بدأ   ا

ب العمل.  ُيعرف  بمتطلبات سوق  التعليم  هذا  ربط  ظهور  قولعل   ما  هو  منظاملفهوم  بداية ضم  إلى  منظومة  اد  إلى  التدريب  ومة 

الرؤى واإل   ها. اشترطتتطوير بالتعليم، واملطالبة   ِمن  الوطنية  ستراتيجالكثير  العقود يات  في  اإلعداد والتنفيذ  ت قيد  ُوِضع  التي 

مرتبطة باحتياجات وُمتطلبات سوق صالحات  عمليات التطوير الناجحة ألية منظومة تعليمية، بأن تكون تلك اإل القليلة املاضية  

بها وفرة، سواًء ِمن وظائف مرغوبة وبها نالعمل املهارات املطلوبة لكل فئة ِمن فئات  غير مطلوبة  درة، وأخرى  أو على مستوى   ،

 ُينتجها النظام التعليمي.الوظائف التي 

م التكنولوجي، وانسجاًما مع  تسارع    عوم الثورة الصناعية  وتيرة التقدُّ

طلق عليه املرحلة  ما ُيمكن أن ن  الرابعة، بدأت الكثير ِمن األصوات تتحول إلى

ِمن   أسواق  بين  عالقة  التطور  الثالثة  ومنظومات  والتدريب  التعليم  أنظمة 

الوطنية والعاملية أن  .  العمل  إلى  إذ تأخذ هذه األصوات على عاتقها اإلشارة 

حُدث  ال
 
ت سوف  التي  الجوهرية  رات  بشكّلٍ    القادمةالقليلة  السنوات  في  تغيُّ

ستقبل.  ،  أخرى   واستحداِث وظائف    اندثارِ ي إلى  دّ سوف تؤ ،  خاص
ُ
دخول التقنية    إن  وهو ما بات ُيعرف بوظائف املاض ي ووظائف امل

هي   وما  واألعمال،  الوظائف  ُمستقبل  التساؤالت حول  ِمن  الكثير  يطرح  أصبح  الوظائف،  ِمن  الكثير  في  اإلنسان  محل  الحديثة 

 
   اإلستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقنى والمهنى 3

  التخطيط للمستتتتتتتتتتتتتقبتتل ال يجتتب أن يتم ِمن

فتتتتتتالتتتتتتتختتتطتتتيتتتط   لتتتتتتذا  التتتحتتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتتتر،  عتتتطتتتيتتتتتتات  متتتُ

ظومتتات التعليم والتعليم الفني والتتتدريتتب  ملن

قوم على استتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتراف ُمعطيتتتتات ييجتتتتب أن  

ستقبل.
ُ
  أعمال ووظائف ومهارات امل

https://alolabor.org/606/


 يادة األعمال واملشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية املستدامة والتمكين  ر  

 

 

 74 ِمن 28 صفحة

ظُل ُمعتمدة على املهارات البشرية، وبالتالي ما هي املهارات البشرية املطلوبة في  الوظائف التي  
 
ستقبل،سوف ت

ُ
بح  صلذا فقد أ  امل

ستقبلية أمًرا  استشراف مج
ُ
 االت العمل امل

ً
يات والسياسات املعنية بمنظومات  ستراتيجِعند بناء أي نظام خاص بتطوير اإل   أساسيا

 التعليم والتدريب.  

ستقبل  
ُ
ستقبل    –لقد اختلفت التقديرات حول الوظائف التي سُتفقد في امل

ُ
ولكن في غالب األحوال نتحدث    – القريب  بل وامل

تداولة في الدراسات والتقارير املعنية بتقدير فرص العمل، أنه بحلول عام  
ُ
  نفقد سوف    2025عن أعداٍد ضخمة، إذ تدور األرقام امل

بل وحتى ُهناك    نحو خمسة ماليين وظيفة في املتوسط بسبب تدخل التكنولوجيا في كثير ِمن العمليات اإلنتاجية وتقديم الخدمات.

ُيقارب   ُهناك ما  أن  بين هذه    75تقديرات تتحدث عن  شتركة 
ُ
امل القريب، ولعل  السمة  في املستقبل  مليون وظيفة سوف تختفي 

بعناصر للمالحظة ومراقبة    االكتفاءبالتكنولوجيا مع  إحالله  الوظائف أنها جميًعا يغلب عليها الطابع النمطي الذي ُيمكن أن يتم  

ب عليها  ال غير.    الجودة فقط
ُ
غل  طابع  الوعلى الرغم ِمن تلك النظرة التي قد ي 

ُ
أن ُهناك على الجانب اآلخر    أالتشائم بعض الش يء،  امل

ستقبلالجديدة  مجموعة واسعة ِمن الوظائف  
ُ
، والتي في ُمجملها تتعلق بالتعامل مع التكنولوجيا،  التي سوف تكون ُمتاحة في امل

توقع ُمستقب  إن  ي حقيقة األمر،  ففوخلق املعرفة واالبتكار.  
ُ
حرز اآلن وامل

ُ
م امل   التقدُّ

ً
في التكنولوجيا وتطبيقاتها سوف يكون املصدر  ال

للكثير ِمن املشاكل  الكتشاف وتجربة وتنفيذ حلول ُمثيرة وُمبتكرة  األساس ي والرئيس ي لتزويد الخريجين باألفكار واألدوات الالزمة  

مم في الوقت الراهن، 
ُ
زمنة التي تواِجُهها األ

ُ
عقدة وامل

ُ
ِمن الفرص والوظائف الجديدة   اسٍع ش  وهو ما سوف يفتح املجال أمام عالٍم امل

ستقبل. 
ُ
 في امل

ستقبل؟ 
ُ
  يؤّدي وبطبيعة الحال    ... لعل  النقاش السابق يطرح هذا التساؤل في تبادر ُمباشر لألذهان.  ما هي أنماط وظائف امل

  – أي الوظائف   –العمل  ما هي مجاالت الدراسة التي سوف تحتكر سوق وهو:    آخر ذو صلة وثيقة، أال  هذا التساؤل إلى تساؤٍل 

العقود القادمة والتي تأتي في طيات الثورة الصناعية الرابعة، سوف تتصدر فيها كافة املجاالت   إن  ...   في العقود القليلة القادمة؟

 عن 
ً

تعلقة بالتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الصدارة في سوق العمل. فضال
ُ
 Dataكافة التخصصات املعنية بعلوم البيانات  امل

Science  والتنقيب فيها ،Data Miningستثنىال   ، . وفي الحقيقة
ُ
البهااملجاالت اإلنسانية التي ال يجب أن يتخلى     ُيمكن أن ت

ُ
عن   ط

و  اإلنسانية،  العلوم  أرجاء  ُمختلف  في  والبحث  التحليل  اإلنساني، ومجاالت  واإلبداع  بالفنون  ِفهم 
 
غ

 
البحث    إنش كانت مجاالت 

ل التكنولوجيا  واالبتكار 
ُ
خ د 

 
ية حال ُهناك اتفاق واضح في غالبية ما تم  تناوله . لكن على ألديهم سوف تتنوع وتتطور بالفعل نتيجة ت

تتضمن   أنها  ستقبل 
ُ
امل وظائف  التفكير  عن  عقدة، 

ُ
امل شكالت 

ُ
امل على حل  والُقدرة  الذهنية  املرونة  وهي:  أساسية،  بشرية  مهارات 

التكنولوجيا قادرة أن    إلى اآلن ففي كافة األحوال، ليس ُهناك تصور    املعارف ُمتعددة التخصصات.التخطيط،  ،  النقدي، اإلبداع

ستقبل. الرؤية في ضوء معارفنا القائمةتظل تلك  في هذه املهارات. لكن  محل اإلنسان    أن تحل    على
ُ
 ، وال نعرف ماذا سوف يحمل لنا امل

 ما  خالصة    إن  
ّ
ل س 

ُ
تسارع للغاية في التكنولوجيا ال يفرض  ثال  الضوء عليه، أنط  نود أن ن

ُ
م امل ورة الصناعية الرابعة، والتقدُّ

فقد أصبح أمام  . ط التعليم والتعليم املنهي والتدريبا نمأتغييًرا في نمط التعليم املطلوب، ولكنه أيًضا يفرض تغييًرا جذرًيا في فقط 

تح منظومة  تطوير   أساسيايّد التعليم  على  ا ن  وقادرة  واضحة  بصورة  العمل  واقع سوق  استقراء  أولهما  على ن،  وبدقة  التعرُّف 

العمل  مجرياته ُمستقبل سوق  يالعاملي واإلقليمي و ، وثانيهما استشراف 
ّ
الوظائف للوقوف على    –على حٍد سواء    –   املحل قائمة 

ستقبلتوافرها في خّرِيجي اواملهارات والسمات املطلوب 
ُ
   . مل



 يادة األعمال واملشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية املستدامة والتمكين  ر  

 

 

 74 ِمن 29 صفحة

 : والتدريبالتعليم نظومة متطوير ( 2) 

إلى توفير آليات متطورة  ُمنظمة العمل العربية  سعى  تمع انطالق الثورة الصناعية الرابعة واملتغيرات التي فرضتها الرقمنة،  

وتدريبية تدعم التحول  ة تعليمية  للتشاور بين مؤسسات التدريب والتعليم التقني واملنهي وأطراف اإلنتاج الثالثة لبناء استراتيجي 

دورته  في  العربي  العمل  مؤتمر  أصدر  حيث  والتدريب،  التعليم  منظومة  لتحسين  املعرفي  التطور  من  واالستفادة  الرقمنة  نحو 

والذي نص على "تكليف منظمة العمل العربية باتخاذ الالزم نحو مراجعة    1650القرار رقم    2019السادسة واألربعين بالقاهرة عام  

ا التقني واملنهي، الصادرة عنها عام  وتحديث  العربية للتدريب والتعليم  املنظمة بالتعاون مع عدد من 2010الستراتيجية  " وتعمل 

الخبراء واملتخصصين العرب في هذا املجال لتطوير وتحديث االستراتيجية وفق منهجية علمية ورؤية عملية تستند إلى الواقع الحالي  

   وتحاكي املستقبل.

بالوضع الحالي،  يرتبط  أن     نبغي التعليم بصفة عامة، والتعليم الفني والتدريب على وجه الخصوص، ال يمنظومة    تطويرإن   

    –رتبط بُمعطيات الحاضر. فالتخطيط الجيد للتعليم يجب أن يستشرف  يأي ال يجب أن  
ً
ستقبل،    –بداية

ُ
العمل في امل سوق 

يون موظف الغد. فعلى سبيل املثال، إستراتيجيات التعليم  وبالتالي يكون على استعداد لتأهيل طالب اليوم ليك 
ّ
ل
ُ
ة، أي التي ترتبط  الك

ا في الدراسة، والذي يتراوح عمره بين الخمس والست سنوات،  
ً
نخرط حديث

ُ
ا وثيًقا بالطالب امل

ً
بكافة مراحل التعلم ترتبط ارتباط

ُمخرًجا من أهم مخرجات العملية التعليمية بعد خمسة   وبالتالي فالتخطيط لهذا الطالب ينطوي على أن هذا الطالب سوف يكون 

ا لهذا النظام، يعني أن نتائج هذا التطوير والتحديث  
ً
عشر عاًما ِمن اآلن، أي أن كل نظام تعليمي يعمل على تطوير املنضم حديث

وير منوط تنفيذه في منظومات سوف تظهر في خالل عقد إلى عقدين ِمن لحظة البدء. حتى على مستوى التعليم العالي، فإن  أي تط

رّ 
 
خ

 
والتي في الغالب سوف تأخذ ِمن أربعة إلى ستة أعوام. وهو ما   –ج الُدفعات األولى  التعليم العالي، سوف يظهر أثره في أعقاب ت

ستقبل. 
ُ
 يعني أيًضا أن نتائج تطوير اليوم في منظومة التعليم العالي سوف يظهر أثرها خالل عقٍد ِمن امل

 املرتبط بسوق العمل في املستقبل م  التعلي 2-1

كُمن الهدف األساس ي ِمن أي نظام تعليمي        الب  - تأهيل الدارسين  فينهاية املطاف بي 
ُ
، وما يترتب  بسوق العمل  اللتحاقل –أي الط

الت الفقر. خفض الدخول لألسر، وبالتالي ، ورفع مستويات البطالة عدالتعلى ذلك ِمن خفض م بالغة أن  فُمعد 
ُ
بيل امل

 
ليس ِمن ق

الت  ا كثيرً  األداة    قارير ِمن  أنه  على  التعليم  إلى  نظر 
 
ت الفقر  األساسية والدراسات  مكافحة  في  األفراد  الحاسمة  يساعد  ألنه  على  ، 

مكنّ 
ُ
وللوصول إلى هذا الهدف، ُيسهم في تحسين أبعاد حياتهم املعيشية.  ُهم ِمن تحقيق دخل أفضل  الوصول إلى وظائف أفضل ت

حتمل أن تكون ُمتطلًبا أساسًيا في التحاقهم بسوق العمل.  ،  بالُقُدرات اإلنتاجيةدارسين  يعمل التعليم على إمداد ال
ُ
فسنوات  لذا  امل

املال البشري، واملسؤولة أساًسا عن   عتبر ِمن األصول واالستثمارات الرئيسية في رأس 
ُ
ت تحصلة 

ُ
امل ُمنافسةالدراسة  دارس ي    دعم 

ستقبلن  يكونو بطبيعة الحال س  ن اليوم والذي
ُ
ّس ُهم الباحثين عن عمل في امل ر املالكثير ِمن  اهتمام  ر  . ولعل  ذلك ُيف 

ّ
ات الدولية ؤش

روعلى رأسها    –
ّ
 عن  بعدد سنوات الدراسة، كونها ُمعبّ   –التنمية البشرية    مؤش

ً
ّف رة ن 

ُ
املطلوب في لتحقيق االستثمار  ذ  املدى الزمني امل

، على قدر عائد  وعلى قدر استيعاب العملية التعليمية للمهارات والخبرات والُقُدرات املطلوبة في سوق العمل.  رأس املال البشري 

يتلك العملية التعليمية في تأهيل الدارسين إلى إحداث ميزات تنافسية عالية، ليس فقط على املستوى  
ّ
ولكن على املستوى    املحل

  العاملي.
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ِمن التنافسية العاملية،    مّد ُمتق   القادرة على إبراز وجٍه   واالقتصاداتفي دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال التعليم،  

الت وظائف  بناء  وبالتالي القادرة على   تنامي ِمن العمالة، نجد أن كلمة السر هي التعليمُمعد 
ُ
وق  طفالفرصة وال.  ُمناسبة للعرض امل

نُبع ِمن    التحدياتالحقيقي ملواجهة  
 
م التكنولوجي ت اء العوملة والتقدُّ تنامية جر 

ُ
جود منظومة تعليمية قادرة على قراءة وتحليل  و امل

العمل ِمن أعمال ووظائف ومهارات، وقادرة على   الغد، والتي قد  بناء نظرة استشرافية  ُمتطلبات سوق  ُمعطيات  تكون  لتحديد 

ليُمخت
ُ
  لفة ك

ً
يوضح استعراض ودراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال تشجيع العمل الحر  كذلك    عن األمس والحاضر مًعا.ا

مُّ مهارات إبداعية وابتكار   يقادر على بناء جيل ذالهو التعليم  التعليم الجيد  أن  وريادة األعمال،   ح 
 
ل  ية ونقدية، وقادر وراغب في ت

 األعمال منًحا حياتًيا. املخاطر وأخذ ريادة  

الحالية،  تواجه  التي    التحديات  إن   العمل  أسواق 

إلى مشاكل مثل:    تؤديوالتي   العائد على  في غالبها  انخفاض 

الت البطالة لدى املستويات التعليمية   التعليم، وارتفاع ُمعد 

رتفعة،  
ُ
العليا،  امل الشهادات  لحملة  االنتظار  فترة  وطول 

وعدم اإلقبال على التعليم العملي في ُمقابل التعليم النظري،  

لألفراد  وعدم   األكاديمية  التخصصات  بين  ترابط  وجود 

  التعليم منظومة  ضعف  إلى  يرجع  لخ،  إ  .ووظائفهم العملية ...

ن نكون ُمبالغين إذا ما أطلقنا  والتدريب الفني واملنهي
 
، والذي ل

قررات التعليمية، وحتى املناهج العملية في منظومات التعليم والتدريب الفني واملنهي،
ُ
  عليه التقادم وانتهاء الصالحية لكثيٍر ِمن امل

 عدم مواءمة العرض )الباحثين عن عمل( والطلب )احتياجات سوق العمل(. إلى أدىما   وهو

املهارات    بينالصحيح  للمزج  ضمان توفير أنظمة التعليم  سوى  تلك األهداف وضمان تحقيقها، ما ِمن مالٍذ    وللوصول إلى

التحاقهم وُمطابقة  لتلبية احتياجات سوق العمل،   توقع أن يشغلوها حال 
ُ
التي ِمن امل الوظائف  التعليم مع ُمتطلبات  ُمخرجات 

اًسا ِمن ُيعدُّ أس Labour Market Information System (LMIS)سوق عمل وجود نظام معلومات   إن  فوبناًء عليه بسوق العمل. 

ضمن هذا النأساسيات التخطيط للتعليم وربطه بفاعلية بأسواق العمل املحلية والعاملية.     آلية واضحة   إيجادظام  إذ يجب أن ي 

تعلقة بكافة أبعاد النشاط االقتصادي  
ُ
عطيات امل

ُ
ثة ِمن سوق العمل، لقراءة امل للحصول على معلومات ديناميكية ومستدامة ُمحد 

رئيسية  والوقوف على التوازن بين العرض والطلب على مجموعات الوظائف والتخصصات ال  –على حٍد سواء    –ي  اإلنتاجي والخدم

ل تخصص رئيس ي وفرعي، وتحديد مستويات املهارات املطلوبة فيها.  والفرعية، 
ُ
 بل والوصول إلى املهارات املطلوبة في ك

  

  ن تقوى أسواق العمل العربية دون االستثمار في رأس املال
َ
ل

البشري   املال  رأس  في  استثمار  ُهناك  يكون  ولن   ... البشري 

التعليم   منظومات  تشكيل  إعادة  دون  ِمن  وكفاءة  بفاعلية 

وُمتكاملة   شاملة  بصورة  املنهي  والتدريب  الفني  والتعليم 

املعلومات  ومواكبة   تكنولوجيا  قوامه  عصٍر  ألبعاد 

واالتصاالت، وهدفه بناء جيٍل قادر على مزاولة العمل الحر  

  وأنشطة ريادة األعمال.
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 نظام معلومات سوق العمل  ( ... 7إطار )

يل  ، وما يرتبط بها ِمن تحلعلى توفر البيانات واملعلومات،  سوق العملكافة أبعاد قضايا التعليم، و يعتمد دعم ُمتخذ القرار في  

العملو .  معرفة  توليدو  سوق  معلومات  أنظمة  األساسية    ،توفر  املعلوماتية  لبناء    Info-Structureالبنية  سياسات  الالزمة 

درة تلك األن
ُ
 عن ق

ً
ا.  ظمة على  التعليم والعمل والتوظيف. فضال

ً
تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات األكثر تركيًزا واستهداف

ساهم كذلك أنظمة معلومات سوق العمل  
ُ
القرارات  عامالت أسواق العمل ألنها تساعد في التغلب على  في خفض تكاليف ُم وت

 املعلومات غير الكاملة. ى عدم املعرفة، أو حتى املبنية عل

 نظام سوق العمل في: الرئيسية خلف  ةوتكُمن األهداف الثالث

 وان وأنماط التحليالت التي تستهدف سوق العمل. لتسهيل إجراء ُمختلف أ -1-

 والتشغيل.توفر تلك األنظمة األساس إلجراء عمليات الرصد والتقييم لكافة سياسات األعمال  -2-

-3-   
ّ
ك
 
ش

ُ
الفاعلة  ت الجهات واملؤسسات  ُمختلف  بين  املعلومات والتنسيق  لتبادل  آلية فاعلة  الوطنية  ل  العمل  في إطار أسواق 

 واإلقليمية والعاملية. 

أنظمة معلومات سوق العمل   الغرض الرئيس ي خلف  كُمن  إنتاج املعلومات والتحليالت لصانعي السياسات وغيرهم من    فىوي 

ث،  ال الحصرعلى سبيل املثال  فأصحاب املصلحة في سوق العمل.   م  ت 
 
فيما  واق العمل  سملعلومات أاملرصد األوروبي  ل وظائف  ت

األوروبي    يلي: العمل  املرصد  تطوير  يُ ألسواق  في  املعلومات، والبحث    التشغيل ية  إستراتيجساهم  توفير  األوروبية من خالل 

 
ُ
 . اتجاهات سوق العملدان األوروبية لتحديد خصائص و شغيل على مستوى البلقارن والتقييم بشأن سياسات التامل

ليات هي  ولعل  واحدة ِمن أهم هذه اآليوجد الكثير ِمن اآلليات التي تقوم على ربط آليات العملية التعليمية بسوق العمل،  

قررات الدراسية إلى مقار العمل، أي إلى  يتم تنفيذها في ظل  نقل أكبر قدر ُممِكن ِمن عمليات التدريب التي  
ُ
املؤسسات القابلة  امل

الب لتنف
ُ
املسار في ولعل  انتهاج ذلك مقار ُمباشرة العمل الحقيقي لتلك املؤسسة.  يذ جانب ِمن جوانب التدريب في  الستضافة الط

نقل  
 
ت أن  التي تستطيع  الكثير ِمن اإليجابيات  التعليم بمتطلبات سوق العمل له   ِمن  ربط 

ً
ُمباشرة ُمتطلبات واحتياجات وخبرات 

باشرة والبسيطة على حٍد سوق العمل إلى الطالب بدون أية وساطة.  
ُ
باشر  سواء،    وِمن أساليب الربط امل

ُ
مع أصحاب  هي التواصل امل

. كذلك ِمن  الخّريجينها في  خرّس يُ لهم عن تقييمهم ملستويات املهارات والُقُدرات التي استطاع النظام التعليمي أن  األعمال، لسؤا

أن   مكن 
ُ
العملية التعليمية في    مشاركين   ةاإلنتاج الثالث  أطرافيكون  امل القائمة على تحديد  مع القائمين على  عمليات املشاورات 

مكن أن تتم عمليات  والُقدرات واملستويات املطلوب توافرها في خّرِيجي التخصصات الرئيسية والفرعية هيكل املهارات  
ُ
. إذ ِمن امل

ُصصية.  كاملشاورات على املستوى الوطني لتحديد املهارات والُقُدرات العامة، يليها مشاورات قطاعية، ولربما نوعية أ
 
خ

 
فعلى ثر ت

 يناير ِمن عاسبيل املثال
ُ
ُضم في طياتها  ، أصبحت  2008م  ، ُمنذ

 
أكثر ِمن لجان تطوير التعليم والتدريب على املستوى اإلقليمي ت

تتمتع ما  إن  تطوير وتحديث التعليم والتدريب، و إليها فقط    يعودولعل  تلك اللجان، ال    .ةاإلنتاج الثالث  أطرافِمن  نصف أعضائها  

الب املقبولين  اتخاذ القرار  بسلطة  
ُ
ختلفة،  بشأن أعداد الط

ُ
م لها خالل  وأنماط في برامج التعليم والتدريب امل تاح التقدُّ

ُ
املؤهالت امل

ختلفة.
ُ
   األعوام الدراسية امل
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فعلى سبيل    دقة وكفاءة.النتائج واآلثار التي ُيمكن تتبعها بسهولة و له ِمن    جات التعليم باحتياجات سوق العمل ربط ُمخر   إن  

فيد أهم  ِمن  بسوق العمل   االلتحاق املثال ال الحصر، ُيعدُّ الوقوف على سالسة أو سهولة 
ُ
النتائج واآلثار التي ُيمكن تتبعها، والتي ت

املحور  هذا  العلمي  بنجاح  الصعيد  ُيعرف على  ما  العمل  االنتقال سهولة    بمصطلح ، وهو  إلى سوق  التعليم  تلك ِمن  أبعاد  وِمن   .

وحجم التدريب ،  بسوق العمل  االلتحاقلهم    سنى حتى يت النظام التعليمي    ي، املدى الزمني الذي يستغرقه خّرِيجاالنتقالالسة في  الس

ِمن التعليم إلى سوق    االنتقال تلك السالسة أو الُقدرة على تحقيق  إن  .  االنتقالالالزم لهم لكي يتمكنوا ِمن تحقيق هذا    – وتكلفته    –

ناسب لتحقيق ريادة  إن  العمل ال تعني فقط الحصول على وظيفة، و 
ُ
ما تعني أيًضا الُقدرة على العمل الُحر، والوصول إلى التمويل امل

 األعمال على اختالفها. 

 التعليم القائم على التمكين والتضمين التكنولوجي  2-2

، كان هناك نمو  1995ية في عام  بشبكة الويب العامل  افي أعقاب تطور اإلنترنت في الثمانينيات من القرن العشرين، وبدءً 

الغرب، أخذت الكثير  فيف ،في ُمختلف املجاالت واملراحل الدراسيةوخارجها في تبني التكنولوجيا داخل املؤسسات التعليمية كبير 

 ع  بيئات الت  تبني  في  في ُمختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي،  املدارس  ، وحتى  الجامعاتِمن  
ّ
مها  دا والتي أصبح استخ ،  م الرقميل

ل   هتمين والشغوفين باستخدام التكنولوجيا، بل أصبحت الوسيلة األساسية والوحيدة في املعلمين والطالب  ليس فقط ِمن ِقب 
ُ
امل

عصرية   آليات  بين    المكانيةبناء  العملية  للتواصل  أركان  البعض   التعليميةكافة  البيئات  .  وبعضهم  هذه  انتشار  أن  ومع 

التعليم   جتمعات في    ابدءً اإللكترونية في 
ُ
مِلا أفرز   تحقق  ا أنه  أالالغرب،  ِمن امل املاض ي،  العقد  ا في 

ً
ته ِمن نتائج  غزًوا عاملًيا ملحوظ

مرغوبة وملموسة على العملية التعليمية، وهو ما أدى إلى انتشار بيئات ومنصات التعلم اإللكتروني، أو تضمين التكنولوجيا في  

 .في ُمختلف أرجاء العالم Technology-Enabled Learning ةالعملية التعليمي 

االتجاماه  ي 
ّ
َعل

َ
الت في  الحديثة  العاملية  القائم  هات  النظام  على  م  إلى  قيمة  ضيف 

ُ
ت أن  تستطيع  والتي  التكنولوجيا، 

ِمن  ...    التعليمي؟ النظام   االتجاهاتيوجد عدد  حقق قيمة ُمضافة بدخولها على 
ُ
ا وت

ً
العاملية حالًيا التي تستطيع أن تصنع فارق

ُمتمثالتعليمي االتجاهات  تلك  أول  ويأتي   .  
ً

الستخدام    الهاتففي  ال الحالية  التطبيقات  وأوسع  أهم  أحد  ُيعتبر  والذي  املحمول، 

ضيفالتكنولوجيا بصفة عامة
ُ
توفر الطبيعة واسعة  إذ  .  أبعاًدا جديدة للمنظومات التعليمية  ، وأحد التطبيقات التي تستطيع أن ت

الجهاز   هذا  استخدام  من  التعليم والتدريب  لتمكين  النامية فرًصا جيدة  البلدان  في  املحمولة  الهواتف  لتغطية  دعم  لاالنتشار 

العملية   ُيعدُّ  .  يةم يالتعلأواصر  اإلنترنت منخفًضا  ففي حين  إلى  املستوى الوصول  ُمنخفضة  أو  النائية  املناطق  في  الش يء  بعض 

دن والتجمعات السكنية الحضرية  امثل املناطق الريفية والبدوية الصحراوية وحتى بعض املناطق د   –االقتصادي  
ُ
نظًرا    –خل امل

ب خاصة  تكنولوجية  صعوبات  أو  الكمبيوتر،  أجهزة  نقص  أو  تكلفته،  التحتية،  الرتفاع  الهاتف  استخدام  أن    أالالبنية  أجهزة 

 مرتفع ويتزايد ويوفر وسيلة فعالة ملعالجة نقص الوصول إلى اإلنترنت. املحمول 

أوضح  النامية  عن  ،التقارير  بعضت  فقد  الُبلدان  ِمن  قد    االعتمادأن    ،عدٍد  املحمول  الهاتف  أجهزة  العنان  على  أطلق 

ُمناسبة وكل ذلك بتكاليف    - وعدد املتعلمين    ، التركيزمستوى  و   ،الوصول إلى التعليم بغض النظر عن املوقعإلتاحة    مكانات هائلةإل 

 .  األفراد ذاتهمللغاية، سواًء على مستوى موازنات التعليم أو على مستوى  

إلى العملية التعليمية، واعتبار تلك التكنولوجيا نقلة نوعية في مسار   – العملية التعليمية    لقد أدى دخول التكنولوجيا 

لم لتنفيذ العروض التقديمية للطالب    وليس ع 
ُ
حاضر أو امل

ُ
   –فقط ُمجرد أداة يستخدمها امل

 
. قديم مظاهر ُمختلفة ِمن التعليمإلى ت
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التعليمية  إلى املصادر  ،  Massive Open Online Courses (MOOCS)  الدورات الضخمة املفتوحة على اإلنترنتوالتي تراوحت ِمن  

اإللكتروني،  Open Educational Resources (OER)  املفتوحة على  ،  eLearning  والتعليم  التعليم  تطبيقات  األجهزة  وانتشار 

عن    إن  .  املحمولة ر   أسف  م 
 
الز خ ذلك  ل 

ُ
والت  ك للتعليم  فهمنا  كيفية  في  اإلطار خالل    لم.ع  تغييرات  هذا  في  املعرفية  الطفرات  وِمن 

السابقة،   املصادر/السنوات  ) كانت  املفتوحة  التعليمية  عبارة عن  و (،  OERاملوارد  مِ هي  استخدامها  يمكن  تعليمية  ِقب  مواد  ل ن 

 .  والتحديثوير تطالومزيد من  ،التعليم والتعلممع  ، وُمتاحة لالستخدام دون قيٍد أو شرط، وُيمكن أن يتم تكييفها اآلخرين

ّل تلك الطفرات املعرفية الحديثة في مجاالت التعليم، والتي تقوم عل  إن  
ُ
توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في    ىك

م جديدة، أفرزت تدخالت ُمباشرة في أنظمة التعليم والتدريب الحالية، وقادت إلى  
ُ
ل ع 

 
ظهور مصادر وأساليب خلق أنماط تعليم وت

يات التعليم  إستراتيج  إن  وقد تكون غير قياسية في بعض األحيان، غير أنها مرغوبة وُمستخدمة على نطاٍق واسع. لذا ف  غير تقليدية

تنامي في 
ُ
ذوبان منظومات التعليم التقليدية ضمن التكنولوجيا الحديثة،  في الدول العربية عليها أن تواجه هذا التطور السريع وامل

تكون قادرة على تشكيل الهوية العربية للطالب،  و وإنشاء هوية تعليمية جاذبة للطالب العربي،  أقص ى استفادة ُممكنة،  لتحقيق  

ستعد لالبتكار  و 
ُ
ستجيبة ال تأهيل رائد األعمال العربي امل

ُ
بادرات الريادية امل

ُ
ستهلكوإطالق امل

ُ
في أسواق السلع والخدمات    حتياجات امل

 العربية والدولية.

 واملنهي   )التقني(  الفنيالتعليم والتدريب   2-3

ال   حول  تقد  ُمحددة  بيانات  )التقني(والتدريب  التعليم    نحو العاملي  الطلب  حجم  وجد   Technical and  واملنهي   الفني 

Vocational Education and Training (TVET)  ،وامل  أال األدلة  كافة  ر أن 
ّ
قد ؤش التي  والخدمات  التصنيع  بحجم  رتبطة 

ُ
امل ات 

ب تلك الفئة ِمن  
 
ل
 
ط ت 

 
شير وبال شك ألهمية تلك الفئة   الخّريجينت

ُ
ِلل على  تصاعد مطرد  يوف  ت د 

ُ
تنامية    االحتياجات، وتستطيع أن ت

ُ
امل

مة بالفعل  و املطلوبة في سوق العمل  بير في املهارات  حتى مع التباين الكفي سوق العمل ِمن تلك الفئة ِمن الخّريجين،   قد 
ُ
املهارات امل

العاملية الرائدة في املجال الصناعي، ودراسة    االقتصادات. فلعل  دراسة  والتدريب الفني واملنهي في وضعه الحاليِمن منظومة التعليم  

ر   ِ
ّ
جتمعات ُيؤش

ُ
السكانية لهذه امل العاملي على    جلي  بشكٍل التركيبة  الطلب  التعليم.خرِّ للغاية على مدى تنامي  الفئة ِمن   يجي تلك 

دراتها  البلدان التي ترغب في تطوير    لدىخاص    بشكٍل يتنامى هذا الطلب  و 
ُ
سريع و طلب حقيقي  الُبلدان  إذ توفر هذه  ،  الصناعيةق

 النمو على املهارات في مختلف املجاالت الصناعية.  

الرابعة،  ق  يُ  أنه مع انطالق الثورة الصناعية  العاملي  املنتدى االقتصادي  أمام    التحّدي  سيكون در  ما ال يقل عن  املطروح 

ليإعادة  بإما  ُمطالبين    ن يكونو س  2022بحلول عام  و ،  نصف املوظفين في جميع أنحاء العالم
ُ
 التأهيل ملهارات جديدة ك

ً
تنفيذ  أو    ا

الذين تتراوح    –% ِمن البالغين  54.1ك أوضحت إحصاءات االتحاد األوروبي، أن ما ُيقارب  كذل  .تطوير معنوي في مهاراتهم الحالية

مما ضاعف من  ،  التعليم والتدريب الفني واملنهي في آٍن واحدفي جميع أنحاء بلدان االتحاد قد شاركوا    –عاًما    64و    25أعمارهم بين  

 واملنهي. الفني التعليم والتدريب  مي خدمات  ّد الطلب على مق 

لدى    كما  الرغتوجد  العربية  الحقيقي  الدول  والدافع  الصادقة  البة  قواُمها  ثورة صناعية  على  إلحداث  التركيز  مع  تنوع، 

ِلكُه  الصناعات التحويلية وليس فقط الصناعات االستخراجية.   مت 
 
 إلى ما ت

ً
فية  الدول العربية ِمن هبات طبيعية وميزات جغراإضافة

 لكون  ّد على املستوى العاملي كمركز تجاري لوجستي ُمتقلتحتل مكاًنا بارًزا  و لتنفيذ التنوع الصناعي املرغوب،  تؤهلها  
ً

م، استغالال
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ا جغرافًيا وحضارًيا بين الشرق والغرب.    ممتاز وُيعد  ييتمتع بموقع جغراف  الوطن العربي
ً
  ال ُبد  فولتحقيق تلك الرؤى العربية  رابط

 على إدارة تلك املنظومات التكنولوجية املتطورة. قادر وأن يكون ُهناك خّريج فني ُمعاصر 

يتطلب  عدد  وهذا 
ً
السياسات واإلجراءات،    ا برى  ِمن 

ُ
الك الشركات  ُمقّدمتها تشجيع  في  يأتي  فنية  نحو  التي  إقامة مدارس 

ا  ُملحقة بها، تكون قادرة على بناء الكوادر  
ً
ا ألحدث ُمقتضيات التكنولوجيا، ووفق

ً
رب مع املاكينات  الفنية وفق

ُ
للعمل عن ق

اقعية رّ ،  واآلالت والخدمات الو ُيق  بي ِمما  على جانٍب  ن النظرية والتطبيق في منظومة التعليم والتدريب الفني واملنهي.  ب الفجوة 

بإشراف الجهات الحكومية   التعليم والتدريب الفني واملنهي الدخول في مجاالت  تشجيع االستثمارات الخاصة على  قد يكون  آخر،  

كُفلِمن هذا القطاع،   الخّريجين، وإحداث طفرة نوعية في مستوى  املختصة بالتكنولوجيا الحديثة،   الخّريجين هؤالء   تضمين بما ي 

ناسبة واملتوافقة مع احتياجات سوق العمل
ُ
 .واملهارات والُقُدرات امل

 التخصصات واملهارات املطلوبة 2-4

، ُيمثل واحًدا ِمن الجوانب املطلوبة 2008عام  ، الذي أصدرته ُمنظمة العمل العربية4التصنيف العربي املعياري للمهن  إن

 وأن    ال ُبد  ية فاعلة لسوق العمل  إستراتيج وضع  إن  للمهارات والتخصصات، بشقيها األكاديمي والعملي.    أشمل   إلصدار دليل 
 
ضمن  ت

 دليل  وجود  
ُ
ك ُصص 

 
خ

 
ت ّل 

ُ
ك خّرِيج  في  توافرها  املطلوب  والُقدرات  املهارات  بين  على حدة  ل  يعكس  الربط  مع  األكاديمي    الجانبين، 

ّل تخصص
ُ
ك
ُ
حتملة ل

ُ
بمثابة  هذا الدليل  سيكون  إذ  .  ة، وما يرتبط بها ِمن مهارات مطلوبوالعملي، للتعرُّف على سلسلة الوظائف امل

والُقُدرات.   املهارات  تلك  مع  يتوافق  بما  التعليمية  املناهج  تصميم وصياغة  يضمن  وبالتالي  التعليمية،  لألنظمة   
ً
واضحة  

ً
بوصلة

ا للمعايير القياسية بناء  ينبغي    ،االستشرافيوبالتحول صوب الُبعد 
ً
، يتناول املهارات والُقُدرات املطلوبة  العامليةدليل مرجعي وفق

 حالًيا وُمستقب
ً

توقع   ال
ُ
تداولة في أسواق العمل العاملية، والعربية، والوطنية، وتلك امل

ُ
.ظهورها ُمستقبللوظائف امل

ً
 ال

شار إليه يتطلب وجود    إن  
ُ
 تواصل  التقتض ي    اآللية األولى   :قويتينآليتين  الوصول إلى الدليل امل

ُ
النظام التعليمي  بين  ستمر  امل

رات   ات في  أو  وسوق العمل، أي وجود آلية ديناميكية وُمستدامة تقوم على نقل أية تغيُّ سلسلة املهارات املطلوبة في سوق  ُمستجد 

اآللية الثانية،  . أما  أدلة املهارات والتخصصاتلتقوم بتحديث  والتدريب  التعليم    يت أو تخصص، إلى منظوم  العمل في أي مجال

ل ما هو جديد  استشرافية  بناء نماذج  ى  فتقوم عل
ُ
التكنولوجيا والعلوم وأذواق  قادرة على امتصاص وتحليل ك في كافة مجاالت 

املطلوب   ِمن  يكون  قد  التي  واملهارات  الوظائف  الستشراف  العاملي،  املستوى  على  ستهلكين 
ُ
امل في  إوتوجهات  وتحقيقها  ضافتها 

 
ُ
إلى  ستقبلامل واملهارات  التخصصات  تلك  نقل  يتم  وبالتالي  ت.  في  البدء  عاتقه  يأخذ على  لكي  التعليمي،  تحديث   صميمالنظام    أو 

ناسبة ال
ُ
ستقبلية لسوق العمل. وفًقا  الخّريجين لالستخدام في تأهيل  تخصصات األكاديمية واملناهج الدراسية امل

ُ
 لالحتياجات امل

 والنقد واإلبداع  االبتكار  2-5

السمات    االبتكار والنقد واالبداع ستبقى  فيها محل اإلنسان، أي أن  اجتمعت اآلراء على أن التكنولوجيا لن تستطيع أن تحّل 

 واملهارات  
ُ
امل ستقبل،    ميزة لإلنسان في مواجهة الروبوتات.الشخصية 

ُ
لذا فقد يكون ِمن السهل أن يتم االستغناء عن عامل في امل

ول تكلفة،  واألقل  دقة  واألكثر  األسرع  البديل  توفر  أن  استطاعت  التكنولوجيا  توفر  لكون  أن  تستطيع  لن   –  اآلنحتى    –كنها 

اإلبداع   القادرة على  فالنقد.  و   واالبتكار التكنولوجيا  اإلنسان  إن  لذا  ا وحكًرا على 
ً
ملك املهارات ستظل  املهارات   هذهتظل  و ،  هذه 

 . خاصية بشريةوالسمات 

 
   التصنيف العربي المعياري للمهن 4

https://alolabor.org/arab-soc/
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ضمين املحتوى  على    ةأنظمة التعليم يجب أن تكون قادر   إن  وبناًء عليه ف
 
حّف ت

ُ
مي  واألنشطة التي ِمن شأنها أن ت ن 

ُ
ز وتدعم وت

اإلبداعية والنقدية   النقطة    واالبتكاريةالُقدرات واملهارات والسمات  تلك  الدراسية. ولعل   ُمختلف املراحل  في  الطالب  تعني  لدى 

مارسات  والتدريبية  اهج الدراسيةبصورة واضحة تغيير جذري في محتوى املن 
ُ
، التي يجب أن تكون أكثر توجًها صوب التطبيق وامل

تيح للطالب
ُ
تيح  لتعبير عن رؤى وسيناريوهات ُمختلفة  الكثير ِمن املرونة ل  املتدرب  العملية، وت

ُ
للمواضيع محل الدراسة، وبالتالي ت

دراته  
ُ
 أهيواإلبداعية والنقدية. كذلك ال ُبد وأن يتم إعادة ت  االبتكارية له تنمية ق

ّ
ل ع 
ُ
 م،  ل امل

ُ
وبدون أدنى شك    – والذي ُيعتبر  رب  د  امل

أو التدريب، وأن يكون هو    ، إذ يجب أن يكون أكثر توافًقا مع أساليب غير تقليدية في التعليموالتدريبية  العملية التعليمية  ر محو   –

ُمحّف  واإل ذاته  النقد  على  وبناءإعادة    ينبغيوأخيًرا    واالبتكار، ع  بدا ًزا  التعليميةا  بلورة  تكون    التدريبية  لعملية  لكي  ِتها،  عملية  بُرم 

ر،فنية  تعليمية  
ُ
ك
 
ذ والنقد سواًء ِمن جانب الطالب أو  واالبتكار  الحرية في اإلبداع    وقائمة على  بعيدة عن الحفظ والُقدرة على الت 

علم ذاته.
ُ
   ِمن جانب امل

 أسلوب التفكير املتوازن  -  التحليلي تنمية العقل اإلبداعي ( ... 8إطار )

 إلى    نتقوم نظرية تنمية العقل اإلبداعي على ُمعطيات مفادها أن الطالب الذي
ً
ميلون عادة درسون مواد الفنون والتصاميم ي  ي 

ا تعتمد  تلقي  التي  األحيان    بشكٍل لتقنيات  أغلب  في  يستدعي  ما  الخيال والصور، وهو  العقل  ِمن    األيمن  الفّص أكبر على 

درسون املواد ذات الطبيعة الحسابية، مثل إدارة األعمال   البشري، والذي يكون معني بالجوانب اإلبداعية. بينما الطالب الذين ي 

البشري، والذي  العقل  ِمن    األيسرالفّص  في دراستهم تعتمد على    يتلقونهاالغالبية العظمى من التقنيات التي    إن  والهندسة، ف

ال   –  أي ما قبل التخصص  –فالتعليم املتوازن، وباألخص في مراحله األولى  يكون معني بجوانب التفكير املنطقي والتحليلي. لذا  

 وأن يكون قائم ُبد  
ً
، لبناء جيل قادر على توظيف جوانب الفكر اإلبداعي  الفّصين األيمن واأليسر ِمن العقل البشري على تنمية   ا

 
ُ
 وفًقا للسمات الشخصية لألفراد. ِمنُهما  ٍل والتحليلي مًعا، حتى وإن تفاوتت درجات ك

 

 األعمال وتحمل املخاطر ريادة  2-6

السابقة   العقود  مدار  ِمن  حاولت  على  الكثير 

درة  سد   العربية  الحكومات  
ُ
  االقتصادات الفجوة بين ق

على   عن    توليدالعربية  للباحثين  الالئقة  الوظائف 

عمل، وبين الطفرات السكانية في أعداد السكان بصفة  

إجراء عمليات  عامة والشباب بصفة خاصة، وذلك عبر  

تفوق املطلوب في هذا الجهاز اإلداري للدولة.    وظيفت

ضرورية  ولعل  تلك السياسات، والتي ال شك وأنها كانت  

ُهل واضح في الجهاز اإل   والزمة في العقود السابقة، أدت إلى ر 
 
قن  حدوث ت

ُ
  غالبيةبكثرة في    عةداري للدول، وأسفرت عن وجود البطالة امل

 به في املاض ي غير أن ما كان ممؤسساته. 
ً
ُعد مقبو عموال  لم ي 

ً
 أو ُمتحمال

ً
ستقبلال

ُ
 . في الحاضر، فما بال امل

  م َيُعد االصطفاف في انتظار
َ
الوظيفة الحكومية خياًرا مطروًحا  ل

في أن القطاع الخاص الحالي   يس ُهناك ِمن شك 
َ
ستقبل، ول

ُ
امل في 

تنامي ِمن العمالة 
ُ
درة على استيعاب ذلك العرض امل

ُ
ليس لديه الق

ونات القادرة على 
َ
ك
ُ
في الوطن العربي، لذا فريادة األعمال هي من امل

الشباب العربي الباحث عن  توفير املالذ اآلمن لألعداد الغفيرة ِمن  

  عمل. 
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عة ( ... 9إطار )
َّ
قن

ُ
 البطالة امل

عة البطالة قن 
ُ
الذي يتم إطالقه على   امل صطلح 

ُ
شتغلين  هي ذلك امل

ُ
 أجور أي يتقاضون    – الذين يقفون على رأس عملهم  امل

ً
أو    ا

ؤسساتهمولكن ليس لهم ذلك القدر املقبول ِمن    –رواتب  
ُ
ساهمات في اإلنتاج النهائي مل

ُ
 . وهو ما يقود إلى أن إقصاء تلك العمالة امل

أي   عليه  يترتب  للمؤسسة لن  الوظيفي  الهيكل  مهامها  ِمن  ُممارسة  أو قدرتها على  املؤسسة  تلك  إنتاجية  في  ُيذكر  نسبٍي  ٍر  تغيُّ

عة   قن 
ُ
ر  ُمصطلح البطالة امل ه 

 
شتغلينمع تحليل هيكل  وأنشطتها. وقد ظ

ُ
على وجه    –امية  في مؤسسات الجهاز اإلداري للدول الن   امل

س الزائد للُمشتغلين  هذه  ح في  و بوضالخصوص. إذ يظهر   بما    –أي في الجهاز اإلداري للدولة    – في القطاع الحكومي  الدول التكدُّ

ُهد غالبية مؤسسات هذا القطاع، وهو ما ينشأ نتيجة    احتياجاتيفوق   ع  بتوظيف  الضمني للحكومات  الصريح أو حتى ذلك الت 

ُمهالخّريجين د   . ، وبغض النظر عن االحتياج الحقيقي لهم ِمن ع 

 

درة القطاع الخاص على استيعاب األعداد  املشكلة  يمكن تفسير التوجه نحو ريادة األعمال كحل لهذه  وِمن ُهنا
ُ
. فمع عدم ق

 
 
ُدس الكبير في هياكل الجهاز اإلداري لكثيٍر ِمن الدول العربية، ل

 
ك تزايدة ِمن الشباب الباحثين عن عمل، والت 

ُ
ُعد أمام الشباب امل م ي 

طرح نفسه:  العربي مفر   ... في الحقيقة   لريادة األعمال؟ لهل الشباب العربي مؤه ِمن خوض ريادة األعمال، ولكن السؤال الذي ي 

فء وفاعل للشباب العربي ل  كليس ُهنا
ُ
لتوجه ِمن دليٍل على اإلطالق أن أنظمة التعليم الحالية لديها الُقدرة على إحداث تأهيل ك

عطينحو ريادة األعمال
ُ
ي إلى اكتشاف وتشجيع دّ األساليب واألدوات التي ِمن شأنها أن تؤ فال بد من استحداث  ات الغد.  ، وفًقا مل

ُدراتهم  
ُ
الشباب القادر على قيادة ريادة األعمال، ودعمهم عبر تطوير ق

العمل   بأسواق  ا 
ً
ارتباط أكثر  بشكٍل  والتقنية  يالريادية 

ّ
ة،  املحل

 والعربية، والدولية. 

 

يتطلب    تحقيق  إن   دعم  ذلك  ِمن  التعليمي  التأكد  النظام 

واالستشراف    التشخيصبأداتي   والتنبؤ  العمل،  سوق  تطلبات 
ُ
مل

ستقبلي 
ُ
الُقدرة على    امل النظام  الالزمة لبناء رائد  توفير  بمستقبل األعمال والوظائف واملهارات، سوف يكون لدى هذا  املعلومات 

ستقبل. كذلك أن يكون  
ُ
وأن يكون معني ببناء املهارات  واإلبداعية والنقدية،    االبتكاريةُمتضمًنا املهارات  دريب  والتالتعليم  أعمال امل

الصفات جميعها هذه  ليس ُهناك ِمن شك في أن  العملية لدى الطالب، فيما ُيعرف بأسلوب التفكير املتوازن،  والُقدرات التطبيقية  

ناسبة في    ،ريادة األعمال تكون مؤهلة لجيٍل قادر على  
ُ
التصدي لتنفيذ فكرة ابتكارية أو إبداعية    إطاروخوض وتحمل املخاطر امل

وتطويرها. مع  ورعايتها  مهارات وخصائص    وبالتالي  األعمالسمات  و تضمين  لريادة  ُبد  ،  داعمة  تتضمن    ال  الدراسية  وأن  املناهج 

م  تدريبية  في كافة املراحل تضمين مواد دراسية  والتدريبية   أسس لقي 
ُ
للخروج  وتدعو الشباب العربي  ومبادئ العمل الريادي،  ريادية، ت

البحث عن وظيف  االصطفافِمن دائرة   العمل الحكومية، أو حتى  ليكون قادًرا على تطوير   ة النتظار فرص  الخاص،  القطاع  في 

 يصنع قيمة ُمضافة في االقتصاد الوطني.  مشروٍع ريادي

 

  َمن مناهجنا التعليمية ُمقرراٍت
َ
ض

َ
ت
َ
آن األوان ألن ت

الُحر   العمل  قيم  للطالب  نقل 
َ
ت وريادة  دراسية 

ميها،  
َ
ن
ُ
وت اإلبداعية  أفكارهم  وتدعم  األعمال، 

عاملية   عربية  اقتصادية  هوية  بناء  َصوَب  ذها 
ُ
وتأخ

نافسة العاملية وحجز  
ُ
لجيٍل قادٍر على خوض ِغمار امل

ٍم على خريطة املال واالستثمار عاملًيا.   مكاٍن ُمتقّدِ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
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 تعزيز الشراكات مع مراكز الفكر واإلبداع والجامعات الدولية 2-7

إقامة    إن ِمن شأنها  التي  التعاون  أوجه  الفكر  في مجاالت و شراكات  تعزيز  الجامعات ومراكز  بين  ُمتباينة  العربية  أهداف 

عدُّ تلك الشراكات بمثابة  مة في التصنيف العاملي.  ّد والدولية، وباألخص الحاصلة على مراكز ُمتق 
ُ
قناة ُمستدامة وديناميكية إنشاء  ت

أكبر األثر سوف يكون له    – وبال شك    –   الكوادر األكاديمية والبحثية العربية والدولية، والذي   لنقل وتبادل املعارف والخبرات بين

في إنشاء تراكم معرفي وتحقيق نهضة    يساهم، ما  في ُمختلف املجاالت األكاديمية والبحثيةوالعائد على بناء الخبرات الوطنية العربية  

تركيز  في عمليات التعليم والبحث العلمي، تلك النهضة التي أحدثتها سنغافورة في أنظمتها التعليمية، والتي كان ِمن أهم ُمقوماتها  

كز معرفة  السياسات الحكومية على إنشاء تجمعات وطنية ِمن املؤسسات البحثية ومراكز الفكر ووضعها موضع التماس مع مرا

هرة عاملية، لتشجيع بناء الشراكات الوطنية مع مراكز املعرفة الدولية.  
ُ
 ذات ش

جدوى ربط منظومات التعليم والبحث العلمي مفاده مدى  املثال السابق يقوم على أساس    عرض الهدف األساس ي ِمن    إن  

أن  إذ  واألهم.  األشهر  العاملية  املنظومات  مع  األنظمة    الوطنية 

فقط   استفادتها  ِصر  نح 
 
ت لن  املعارف  الوطنية  ونقل  تبادل  على 

التطبيق   حدود  إلى  ذلك  تتعدى  بل  ِمن  والخبرات،  واالستفادة 

ِمن   ستمرة 
ُ
امل والتحديث    االبتكارالعمليات  إنشاء و والتطوير 

  إن    .قائمة  ُمنتجات وخدماتريادية جديدة، أو تطوير  مشروعات  

ل  ت  تلك اآللية س ر  والتي تتعلق بعدم    ، الشركات الناشئة  تعترضالعقبات الهامة التي    ىحدإ تذليل  على  عم 
ُ
ف و 

 
اإلمكانية املادية أو ت

 البحث واالبتكار.  للقيام بأنشطة  املعرفية 

املطلوبة    إن   الشراكات  أوجه  على  يأحد  املنظومات  )توأمة(  ربط  نطوي  مع  الوطنية  العلمي  والبحث  التعليم  منظومات 

تعددة بدءً إن نقل املعارف التعليمية الدولية    ، ة عاملًياداألكبر واألكثر موثوقية وجو املؤسسات التعليمية  و 
ُ
ِبعات امل ِمن    اله ِمن الت 

نافسة  
ُ
لكافة املؤسسات التعليمية في النطاق الوطني، ومروًرا  نقل مستوى قياس ي ِمن التعليم والبحث العلمي، ووضع مستوى ِمن امل

تخريجابضم    ن 
ّ
ث م 

ُ
ت الطلبة  ِمن  ُدرات  ُدفعات 

ُ
ِمن مهارات وق العمل  في سوق  املعروض  في مستوى  قلة 

 
ن على  ل  الحصول  في  راغبة 

غامرة املدروسة عبر خوض أنشطة ريادية. التحّدي خوض املعروض ِمن وظائف، أو راغبة في 
ُ
   وامل

 

درة على   2-8
ُ
ناسب للمهارات  االنتقاءالق

ُ
 والسمات الشخصية والتوجيه امل

الب أو  والتدريب  التخطيط للتعليم    إن  
ُ
ال يجب أن يكون ِمن ُمنطلق الرغبة فقط أو الطلب على هذا التخصص ِمن الط

تعليمية   منظومة  ألية  فاعلية  األكثر  التخطيط  ولكن  أمورهم،  أن  تدريبية  أولياء  ستهدفات  يجب 
ُ
امل ربط  على  ة  التعليمييقوم 

ستقبلي. للتخصصات الرئيسية والدقيقة بالطوالتدريبية  
ُ
لب على تلك التخصصات في سوق العمل، وباألخص توقعات الطلب امل

ف ُجه    إن  لذا  و 
 
التعليمية  ت التعليميوالتدريبية  السياسات  لألنظمة  التخطيط  ِمن  الرفيع  املستوى  هذا  إلى  ضمن    ة العربية 

ع  إستراتيج  ّدًيا يات تعليم وطنية استشرافية سيض  ح 
 
ل في   صانع القرار أساسًيا أمام    ت

 
ث م  ت  ختلفة، والذي ي 

ُ
في املؤسسات التعليمية امل

 تنفيذ أفضل عملية انتقاء و  
 
ُصص. فلعل  القاعدة األساسية  ز  ميُّ ت

 
خ

 
نضمين ألي ت

ُ
الب امل

ُ
مفاده دائًما ما تقوم على مبدأ    لالنتقاءللط

ُرق لإلبداع الوظيفي أن يكون الشخص قادرً 
ُ
ل ما ُيحب،ا على  أن أفضل الط عم  ميل إلى    إن  لذا ف  أن ي 

 
الرغبة وامليول  تلك القاعدة ت

  التعليم منظومات  ربط  ِمن  االستفادة  أوجه  أحد 

هو   الخارجي  العالم  مع  الوطنية  والتطوير  والبحث 

مرحلة   إلى  والنظريات  املعامل  بوتقة  ِمن  الخروج 

  التطبيق.



 يادة األعمال واملشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية املستدامة والتمكين  ر  

 

 

 74 ِمن 38 صفحة

محدودية األعداد التي ِمن املفروض قبولها في التخصصات املطروحة  غير أن  كمعيار أساس ي وأولي في أية عملية انتقاء وتوجيه.  

ع الكثير ِمن القيود على   ض 
 
وأن يكون لديها    ال ُبد  لذكية  أنظمة التعليم ا  إن  لذا فخلف امليول الشخصية.    –وفقط    –  االنسياقت

رُّف ع  ُدرات    على  الُقدرة على تصميم وتنفيذ املعايير التي ِمن شأنها الت 
ُ
ب عبر سنوات    –ومهارات  وسمات  ق س 

 
بعضها قد يكون ُمكت

 .  هالطالب جنًبا إلى جنب مع ميول –الدراسة السابقة 

غالًبا ما  في الوطن العربي تقوم على عمليات انتقاء    –وباألخص في مرحلة التعليم العالي    –غالبية األنظمة التعليمية    إن  

حي
 
ُقُه في مراحل دراسية  الطالب،   ميول د عن  ت ق  إعطاء  ر أن غي  سابقة.إذ تكتفي باالعتماد على مستويات اإلنجاز الدراس ي الذي ح 

عدُّ  فيما سي  الطالب  وميول  أهمية لتفضيالت  
ُ
أول تلك األسباب أن    :رئيسيةهًما لثالثة أسباب  أمًرا ُم درسونه ويتخصصون فيه، ت

لتخصص ِما دون آخر، وبالتبعية لوظيفٍة  التي قد تجعلهم أكثر مالءمة  وسماتهم مهاراتهم وخصائصهم  على    أولى بالتعرفالطالب  

   ، وهو ما يجعل ِمن اتباع تفضيالتهم ِمن شأنهما دون أخرى 
ً

جيًدا ما  نهم يعرفون  أما ثاني تلك األسباب أ .  زيادة اإلنتاجية ُمستقبال

 بتخصصات أخرى.  وإن  يستمتعون بأدائها، حتى  هي األعمال التي س
ً
لذا كان العائد ِمن ورائها ليس بهذا القدر ِمن الجودة ُمقارنة

مِتعون   ست  معنوًيا وغير ملموس. كان    ، حتى وإّن قيام بها، وهذا في حد ذاته عائدبأداء األعمال التي ُيحبون الفُهم على األقل سوف ي 

 في  
ً

التعليم العالي والفني في تخصصات ومجاالت ليست ذات ارتباط على  عمل العديد من خريجي  ويأتي ثالث تلك األسباب ُمتمِثال

ربوا عليها. ولعل   
د 
 
قررات الدراسية التي درسوها واملهارات التي ت

ُ
رجوا ِمنها وامل

 
خ

 
الظاهرة ِمن أهم    هذهاإلطالق بالتخصصات التي ت

باشرة بين التخصصات  األثر أو العائد ِمن االستثمار في التعليممحاولة لقياس  تشتيت أية  ية  آثارها السلب
ُ
، إذ أن ضياع العالقات امل

ستحيل   –التعليمية واملهن والوظائف يجعل ِمن الصعب للغاية  
ُ
العائد  قياس  إلى    يؤّدي إيجاد ترابط ُيمكن أن    –  وقد يكون ِمن امل

ختلفة. ِمن االستثمار في 
ُ
 التخصصات التعليمية امل

الب  تحقيق إن  
ُ
ناسب مليول الط

ُ
عطيات واملعلومات التي  واقعي وعملي يجب أن يتم ُبناًء على    بشكٍل التوجيه امل

ُ
الكثير ِمن امل

.    نبغيي  
ً
بداية الب 

ُ
للط تتوفر  للطالب  أن  يكون  في  فلكي  ساهمة 

ُ
للتخصصات  امل ُمستنيرة  واقعية  اختيارات  في  تنفيذ  يرغب  التي 

له يتوفر  أن  ينبغي  فيها ودراستها،    االنخراط 
ً

أوال املنهي:  والتدريب  التعليم  برامج  الجودة حول محتوى  عالية  واملهارات    معلومات 

كتسبة ِمن البرامج التعليمية وأخرى املطلوب ِمنه اكتسابها ذاتًيا
ُ
، وثانًيا معلومات حول نتائج أو مردود هذه التخصصات على امل

ا    فرص
ً
ّل    إن    .الوقوف على ُمستقبل الطلب على هذه الوظائفالتوظيف والدخل، وثالث

ُ
عتبر الركيزة األساسية    هذهك

ُ
املعلومات ت

ستنير    –سرته  أل بل وحتى    –للطالب  
ُ
سهم بصورة فاعلة في    الختيارالتخاذ القرار الرشيد امل

ُ
مِكينه  التخصصات الدراسية التي قد ت

 
ت

ستقبل، أو خلق فرصة عمل عبر اتخاذ مسار تنفيذ أنشطة األعمال الريادية نهًجا لتحقيق االندماج  
ُ
ِمن إيجاد فرصة عمل في امل

 االقتصادي. 

 

 عاملية اقتحام التنافسية ال  2-9

مناقشتهاال  إن تمت  التي  تأهيل  أعاله    نقاط  ختلفة  رجُمخينقصها 
ُ
امل التعليمية  املنظومات  الخّريج    –ات  لخوض    –أي 

نافسة العاملية في مجال سوق العمل الكبير  
ُ
القوة    إن  ففي حقيقة األمر،  أي العالي، وهو ما ُيمكن أن ُيطلق عليه شرط الكفاية.    –امل

العربي   العالم  ع بها  ت  م  ت  ي  التي  الشابة  ق  ي هالبشرية 
ُ
الشباب العربي  تأهيل    إن  لذا فُحسن استغالها.  بشرط أن ي  –طة قوة  ميزة ون

في   العاملية  التنافسية  األعمال  القتحام  وأنشطة  الوظائف  ِمن  ِمن  سوق  ُمقومات  هي  التعليم  إستراتيج أهم  والتدريب ية 
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املعلومات  ُهناك ثالثف  . االستشرافية ؤكدها 
ُ
ت رص 

ُ
في    املتوفرة واملنشورة عاملًيا   واألدلة   ف العاملية  التنافسية  العمل بشأن    أسواق 

   :حيث وأنشطة األعمال

تق  الُبلدان  للكثير ِمن    الديموغرافيةاإلحصاءات    خاللِمن    الفرصة األولى ظهر  ت
ُ
 مة والتي  ّد امل

ُ
 ار سظهر انحت

ً
 واضح   ا

ً
في نسب    ا

 على القوى العاملة في تلك الدول، وبالتالي  ُم الشباب والنشء، وهو ما يؤثر حالًيا و 
ً

شباب العربي  للتظهر الفرصة السانحة  ستقبال

التنافس عاملًيا على    غير أن تلك الفرصة  كثيٍر ِمن الوظائف املعروضة في تلك االقتصادات.  في 
ّ
ل ع  الت  م  تخضع لتقييم مستويات 

ر سوا فيها. بمعنى أكثر وضوًحا،  اب في املؤسسات التعليمية التي  بالش  تلقاها لتي  اواملهارات   ومات التعليمية الوطنية جودة املنظ  إن  د 

 .  العمل العامليةإلى أسواق   تلك املؤسساتخّرِيجي ل جواز مرور مثابة بسوف يكون 

نُبع ِمن  لعمل وأنشطة األعمال  أسواق الخوض تنافسية    الفرصة الثانيةأما  
 
الراهنة،  ة  ُمعطيات التطورات التكنولوجيت

تيح  
ُ
   إنشاء أو تسويقأن ُيمارس أنشطة ريادية وينطلق إلى  الشباب العربي  ِمن  لكثير  والتي ت

ُ
سواًء كانت ِمن    –خدمات  النتجات و امل

ختلفة.  –ابتكاره أو لصالح الغير  
ُ
أصبح  ،  شباب العربي اآلن أًيا كان تواجده في الوطن العربيال  إن    عبر وسائل وأدوات التكنولوجيا امل

  
ً
ريادي  على  قادرا نشاط  مع  تنفيذ  ِمن خالله  فالعالميتعامل  لذا  العربي  إن  .  الشباب  العاملية    تأهيل  نافسة 

ُ
امل منظومة  لخوض 

الحالية  ظمة التعليم  أن يبدأ بحدوث تغييرات جوهرية في أن  والتعامل مع أنماط ُمتعددة ِمن التجارة والتجارة اإللكترونية، ِمن شأنه

 
ُ
غات األجنبية  . فعلى سبيل املثال ال الحصر، ليس ُهناك ِمن شك في أن  ستقبليةوامل

ُ
   – دراسة الل

 
م ت

 
ُعد فقط اللغة اإلنجليزية والتي ل

ستقبلية في أسواق العمل وأنشطة  أولويات  ُيعدُّ ِمن    –
ُ
تضمين تكنولوجيا  كذلك  األعمال العاملية.  تحقيق التنافسية الحالية وامل

ضمن  املع الوقت،  إستراتيجلومات  وإدارة  املشروعات،  وإدارة  اإللكترونية،  التجارة  ملبادئ  والتأسيس  التعليم،  ح  يات  ِمن    أصب 

 أساسيات 
ُ
 .والتدريبالتعليم   منظومةأن تتضمنها نبغي نافسة العاملية التي يامل

كُمن    الفرصة الثالثة أما   . بطبيعة الحال تلك الخاصية ال ُيمكن قياسها، وقد ال تتوفر  طبيعة الُعنصر البشري العربيفي  فت 

مية.  
 
ِلل عليها بصورة ك د 

ُ
،  االستثمار في إعطاء الشباب العربي تعليًما جيًداغير أن  عنها إحصاءات أو يوجد لها أساليب تستطيع أن ت

ستقبلية  ِمن  كثير  تأهيل المردود إيجابي على    –   بال شكو   –له  سوف يكون  
ُ
على  االقتصادات العربية وأنشطة األعمال الحالية وامل

فيعة ِمن التنافسية عاملًيا، وتأهيل الشباب العربي ذاته على  تحقيق   التأُهل لخوض املنافسة في أسواق العمل وريادة  مستويات ر 

فء. األعمال على النطاق العاملي
ُ
ميز لنظام تعليمي ك  ، كوُنهم آنذاك ُمخرج ُمت 
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 في سبيل النهوض بريادة األعمال في الوطن العربي  التحدياتالفرص و :  ثالثالقسم ال
 

فِرُضُه واقع  ة جتماعياالقتصادية واال   التحديات ال شك أن الدول العربية تواجه مجموعة ِمن   قتصادي  ا، والتي بعضها ي 

والبعض   ماضية،  كثيرة  عقوٍد  إلى  ُه 
ُ
إرث د 

مت  ي  يأتي واجتماعي  اآلخر 

ن  ينت
ُ
ك
 
ت لم  واقتصادية  اجتماعية  أنماط  وانتشار  العوملة  جة 

ك في أن تلك  
 
بل. وفي الحقيقة، ليس ُهناك أيًضا ِمن ش

 
موجودة ِمن ق

وبسرعة كبيرة خالل السنوات القليلة   تتسع وتكبرسوف    التحديات

سوف   والتي  الرابعة،  الصناعية  الثورة  ظهور  بداية  ومع  القادمة، 

ِقل نت  والبنية  فيها    ي  بالتكنولوجيا،  االهتمام  مرحلة  ِمن  العالم 

البنية ICT Infrastructureالتكنولوجية   عليه  ُيطلق  أن  ُيمكن  ما  أو  واإلحصاءات،  واملعلومات  بالبيانات  االهتمام  مرحلة  إلى   ،

بالغة أن  .  Info-Structureاملعلوماتية  
ُ
بيل امل

 
 –  االقتصادية واالجتماعية والثقافية  – األمس    تحّديات  إن  نقول  لذا، فليس ِمن ق

ن بتلك الديناميكية  
ُ
ك
 
 الغد.  تحّدياتالتي تتصف بها مهما بلغت أهميتها وخطورتها، لم ت

ِمن البلدان العربية    اسعة وشاملة، وهو ما تشهده كثيرولعل  صانع القرار العربي قد أخذ على عاتقه إحداث نهضة عربية و 

ال في  ملحوظة  البصورة  االفترة  املثال،  العربية  راهنة. فعلى سبيل  الدول  غالبية  ِمن  الواضح  الدولي  باال لتزام  ُهد  ع  الت  إلى  ستجابة 

ستدامة  
ُ
امل التنمية  وبناء  Sustainable Development Goals (SDGs-2030)بأجندة  النشاط  قائمة    اقتصادات،  تنوع  على 

ال تنفك ِمن كونها   الطبيعية، والهبات الجغرافية، واستغالل العنصر البشري، هي أمور    املوارد ِمن    االستفادةاالقتصادي، وتعظيم  

لذا،  خالل األعوام القادمة.    وثقافية عربية  واجتماعية  اقتصاديةإطالق نهضة  توجهات إيجابية مدعومة بالدليل والبرهان على  

التنمية تدعو    إن  ف العربي ملتطلبات  الوطن  خطط في 
ُ
السياسات وامل   اقتصاديةثقافية تعليمية  إلى بناء منظومة  استجابة صانع 

ية أشمل للحماية ِمن الصدمات واألزمات، وإعالء إستراتيج إطار  العربية في    االقتصادات ريادة األعمال، لوضع  تقوم على    اجتماعية

االقتصادي،   النشاط  في  املساهمة  الت  ُمعد  ورفع  البطالة،  الت  ُمعد  وخفض  ُمساهمة التنافسية،  في  املطلوب  التنوع  وإحداث 

ي األنشطة االقتصادية في الناتج  
ّ
 إلى تحقيق أقص ى استفادة ُممكنة ِمن االقتصاد ااإلجمالي.    املحل

ً
. Digital Economyلرقمي  إضافة

بعد إحداث ُمجابهة    أالاملزايا واآلثار املرغوب إحداثها في املنطقة العربية، لن تتأتى  غير أن الوصول إلى تلك القائمة الطويلة ِمن  

تعلقة بالنظام البيئيريادة األعمال، وبخاصة  منظومة  الجوهرية التي تواجه    تحّدياتدقيقة لل
ُ
عتِبر ، والذي  Ecosystem  تلك امل  ي 

 يات وطنية لريادة األعمال. إستراتيجوالداعمة إلنجاح أية ُمبادرات أو  الحاضنة املؤسسة التمكينية بمثابة  البيئة 

يات واملبادرات الوطنية  ستراتيجضرورة دعم وإنجاح الرؤى واإل باإليمان والقناعة األساسية لدى ُمنظمة العمل العربية    إن  

 ية إستراتيجأية  . إذ أن  مة أولوياتهاّد ُمق  يأتي في  
ُ
وطنية واضحة، وُمحددة األهداف    ياتإستراتيجتي ثمارها دون وجود  ؤ إقليمية لن ت

حيطة بمنظومات ريادة األعمال الوطنية.    التحدياتوالتوقيتات، وقادرة على مواجهة  
ُ
لذا فقد  وأوجه القصور في األنظمة البيئية امل

القسم    تخصيصتم    البيئي  هذا  النظام  أبعاد  األعماللدراسة  تعلق بمنظومة ريادة 
ُ
إذ  امل إلى رصد  ي.  التحليل  أبعاد أربعة  تطرق 

التي تتجلى   التحديات، يليه  الوطنيةاألنظمة البيئية  التي تعتري مكونات  والقوة  ، يتمثل أولها في نقاط الضعف  وُمتكاملةمترابطة  

أو   املبادرة  أخذ  في  الرغبة  ت  التطويرمع  ثمِلا   م 
ُ
ِمن  ل تنموية  عائٍق ُه  ُمبادرات  أية  في كثيرٍ أمام  نابعة من نقاط    ، وتكون  األحيان  من 

ِلل  ،يتمحور في الفرص أو سبل التحسينفعد األخير  الضعف. أما البُ  د 
ُ
ُجه    والتي ت و  صوب التغيير واالنتقال لوضع  على بوصلة الت 

  التي وتلك  مة  ّدِ
َ
تق

ُ
امل الدول  بين  الحادثة  الفجوة  إنَّ 

األعوام   تزداد خالل  بالركب، سوف  لَحق 
َ
ت أن  حاول 

ُ
ت

الصناعية   الثورة  انطالق  مع  لذا  القادمة،  الرابعة، 

لب الثورة  
َ
فقد آن األوان ألن تكون املنطقة العربية في ق

  الصناعية الرابعة.
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 أفضل من خالل تبني إجراءات نابعة من  
ُ
 ميّ نقاط القوة التي ت

 
استغالل  ِمن وراء    هميةاأل ن  كُم ز البيئة الخاصة بمجال التطوير. وت

  سبيالفرص في كونها  
ً

 ما يتم استخدام تحليل سوات  و   واجهة اإلخفاقات واملعوقات وتحقيق النجاحات.واضًحا ملال
ً
الرباعي  غالبا

SWOT    نهم منالقرار ألنه    ينع ابمثابة دعم قوي لص   هذا التحليليعتبر  و   وضع االستراتيجيات والخطط  في
ّ
نقاط    استكشاف  ُيمك

 قبل أن  ومواجهتها    حدياتالسابق أو إللقاء الضوء على الت   منها فييتم االستفادة  التي لم    وفرص النجاحالضعف  
ً
صِبح مصدرا

ُ
  ت

 . لألزمات

نقاط القوة والضعف(    الفرص والتحديات،)  SWOTسوات  العربية استعنا بتحليل  في املنطقة  تحليل بيئة ريادة األعمال  لو 

النتائج املتوصل  والذي يكتس ي   العلمية في مجمل  بهذا   ليها، ولتحليل مختلفإالصبغة  املتعلقة  االقتصادية  األبعاد واملحددات 

يمكن بعض   القطاع  منتناول   
ً
ا  ا والضعف  ،العامليةلقياس  مؤشرات  القوة  نقاط  لتشخيص  معتمدة  اقتراح    ،كأدوات  وبالتالي 

 هذه املؤشرات:بين من و ؛ مكانات كل دولةإتوجهات وسياسات خاصة بكل بلد عربي يمكن اتباعها حسب 

 

 عمال مؤشرات قياس عاملية لريادة األ ( 1) 

 عدد  ، نتناول في هذا العنوان
ً
أبعاد    ا تعلقة بمدى قدرة االقتصادات العربية قبل جائحة كورونا على توفير 

ُ
امل ِمن األبعاد 

األعمال   لريادة  ناسب 
ُ
امل البيئي  عاملية  و .  Entrepreneurship Ecosystemاإلطار  رات 

ّ
مؤش األد  تعبرتعكسها  مستويات  اء  عن 

رتبطة بريادة األعمال. 
ُ
ختلفة وامل

ُ
 االقتصادي امل

ر  1-1
ّ
 5Global Competitiveness Index GCIالتنافسية العاملي:   مؤش

ّل ِمن أبعاد دمج جواب وذلكبتصــــنيف االقتصــــادات الوطنية اســــتناًدا إلى معيار التنافســــية العاملي، ؤشــــر  امليقوم هذا  
ُ
نب ك

ـــــاد الك درة وكفاءة أي اقتصــــــــــاد وطني على تحقيق التنمية املنشــــــــــودة عبر  االقتصـــــ
ُ
ب واحد. يقيس مدى ق

 
ر ُمر ك

ّ
ــ ي والجزئي في مؤشــــــــ ِ

ّ
ل

تاحةتوفير أقصـ ى درجات االسـتخدام األمثل للموارد وا
ُ
ِمن حيث املؤستستات، والستياستات، والعوامل التي تقود إلى   إلمكانيات امل

 
ً

توازن في الوقت الحالي، وحتى ُمستقبال
ُ
 .تحقيق النمو امل

أ ر بعاد  تندرج 
ّ
النظام    مؤش البشري، األسواق،  املال  التمكينية، رأس  البيئة  أربعة محاور رئيسية، وهي:  العاملي ضمن  التنافسية 

بلي فيها االقتصادات العربية يبين هذا املؤشر ار. و البيئي لالبتك 
ُ
 هو محور رأس املال البشري.    –نسبًيا  –أن أفضل املحاور التي ت

   يشير
ً
وفقا املؤشر  هذا  األ   تحليل  ريادة  عن  املتاحة  عربيللمعطيات  بلد  كل  في  تنفيذأ  عمال  املطلوب  اإلصالحات  ها،  ن  

ل التحديات و 
 
غ فرصة التي يجب كبيرة وكثيرة، غير أن ال لى املستوى العامليب عليها في صدد بناء اقتصاد عربي تنافس ي عاملطلوب الت 

لور تجارب عربية ناجحة على الساحةظه  –على حٍد سواء  –ِسن استغاللها حع ونأن نسّرِ 
ُ
ت كان ك ض  ما لدينا    . فِمن عقوٍد قليلة م 

 للمعطيات املذكورة  هو تجارب دولية فقط ال 
ً
لديه تجارب    2019في مؤشر التنافسية العاملي  غير، لذلك فإن الوطن العربي ووفقا

 عربية رائدة استطاعت أن تحقق نجاحات مشهودة في املؤشرات الدولية يمكن االستفادة منها ونقلها لبلدان عربية أخرى.

 
ر التنافسية العالمي 5    مؤش ِّ

https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth
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ر  1-2
ّ
 6أنشطة األعمال  سهولة ُممارسة  مؤش

األنشطة واإلصالحات التي تقوم بها الدول بهدف تسهيل ُممارسة أنشطة األعمال، مثل تسهيل أنشطة   هذا املؤشر  يعكس

لًيا ِمن  
ُ
ك التخاُرج  أو  الشركاء، واإلفالس  أو بعض  بتخارج أحد  تعلقة 

ُ
امل تلك اإلجراءات  أنظمتها، حتى  الشركات، وتعديل  تأسيس 

ض. وبالتالي فإن   أو ما ُيط  – السوق  عمال  أل تحليل املعطيات املتوفرة عن قطاع ريادة الق عليها بصفة عامة إجراءات التخارج والف 

ستثمر العربي على تنفيذ أنشطة ريادية واستثمارية،   في الدول العربية تعطينا
ُ
رؤية واضحة وُمقارنة حول مدى قدرة رائد األعمال وامل

ظ  أو خدمية، فيتجارية أو صناعية   ن 
ُ
ر امل

ُ
ط
ُ
 باالقتصادات العاملية. ظل األ

ً
ة ألداء األعمال في الُبلدان العربية في سهولة وُيسر، ُمقارنة  م 

د املؤشر ويهدف هذا          
ُ
ّلِ إلى قياس مدى ق

ُ
دولة ِمن دول محل القياس على تعزيز أو إعاقة أنشطة    رة وفعالية النظام البيئي في ك

امل ِمن  عدًدا  التقرير  ّدم  وُيق  الدولة.  تلك  في  ر األعمال 
ّ
التجاريةؤش باألنظمة  تتعلق  ُمتباينة  أبعاًدا  تقيس  التي  وحماية حقوق   ات 

 ُمجتمعة  امللكية، والتي تكوّ 
ر املن 

ّ
َرك  ؤش

ُ
رتأتي أهمية هذا امل. و ب العام لسهولة ُممارسة أداء األعمالامل

ّ
في كونه يعكس نظرة   ؤش

رؤية   على  تنعكس  بالتبعية  والتي  األعمال،  أنشطة  ُمختلف  مع  التعامل  سهولة  مدى  حول  ة  ِقيس  م  طبيعة  ذات  حيادية  عاملية 

ي واألجنبي وثقته في هذا االقتصاد. 
ّ
ستثمر املحل

ُ
 امل

ق  تتم عبر تناول   ب  إلى أن ترجمة ما س  الهام بمكان أن يتم اإلشارة  ِمنهُ األبعاد املكونة لهذا املؤشروِمن  بناء  ا ما  ،  يتضمنها 

رامل
ّ
   ؤش

ّ
ك بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء،   وهي:ب لسهولة ُممارسة أنشطة األعمال،  املر 

، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية وحماية املستثمرينوتسجيل امللكية، والحصول على االئتمان،  

العمال والتعاقد مع الحكومة، ال يتم إدراجهما    حاالت اإلعسار. في حين أن ُهناك ُبعدين آخرين، وُهما: األنظمة املتعلقة بتوظيف

ر في قيمة امل
ّ
 أو الترتيب العام الصادر عنه.  ؤش

التي تواجه    التحديات  ت االقتصادية املتعلقة بريادة االعمال التي يعكسها املؤشرين السابقين تبرز أهمية  ان تحليل املعطيإ

مك
ُ
ستثمر العربي، وبالتحديد رواد األعمال العرب االستثمار في عموم املنطقة العربية، والتي ِمن امل

ُ
ن أن يكون ِمن بينها: ما ُيقابل امل

أثناء شروعهم في تنفيذ أنشطه ريادية ِمن شأنها إنشاء الشركات والشركات الناشئة واملشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية  

عمليات االستثمار  على  مار في الوطن العربي، واقتصارها  االستث   ن الكثير ِمن االستثمارات األجنبية ع  –أيًضا    –الصغر، وعزوف  

باألجنبي 
ُ
في الصناعات االستخراجية أو أنشطة الوكاالت أو االمتيازات التجارية، دون وجود أنشطة    –وحتى غير املباشر    –شر  اامل

 حقيقية في صميم الصناعات التحويلية وتوليد قيمة ُمضافة.  

   ،نان السابقااملؤشر ُيبرز    كما  
ً
درة االق  ،عمالللمعطيات نفسها املتعلقة بقطاع ريادة األ   ووفقا

ُ
تصادات العربية على  مدى ق

الواضحة في ُممارسة   العربية، بيد  أن الصعوبات  العاملية املقبولة لدى عدٍد ِمن االقتصادات  توليِد بعٍض ِمن أوجه التنافسية 

روالتي ُيبرزها تأخر   –أنشطة األعمال  
ّ
  ُيفسر هذا التباطؤ   –سهولة ُممارسة أنشطة األعمال للكثير ِمن االقتصادات العربية    مؤش

درة الكثير ِمن 
ُ
  في أداء االقتصادات العربية. بمعنى آخر، إن  جانًبا ِمن تراجع تنافسية االقتصادات العربية، وجانًبا آخر ِمن عدم ق

ستثمر العربي واألجنبي    التحديات إلى تلك الصعوبات و   ن االقتصادات العربية على االستفادة ِمن تنافسيتها، يعودا
ُ
  – التي ُيقابلها امل

 في ُممارسة أنشطة األعمال في تلك االقتصادات. –ٍد سواء على ح

 
ر سهولة ُممارسة أنشطة األعمال 6      مؤش ِّ

https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2019
https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2019
https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2019
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ر  1-3 
ّ
 7املحتوى الوطني لريادة األعمال   مؤش

ريرصد هذا امل
ّ
كونة للنظام البيئي لريادة األعمال دا  ؤش

ُ
هدف إلى تقييم  و   ،خل عدٍد ِمن االقتصادات العامليةاملوقف العام لألبعاد امل ي 

 . بالنظام البيئي لريادة األعمالعدٍد ِمن األبعاد الخاصة 

ر ِمن امل  لى مجموعةإضافة  إويساعد هذا املؤشر   
ّ
األبعاد املعنية بريادة األعمال، والذي بناًء عليه ُيمكن    بعضات التي تتناول  ؤش

ة عن ريادة األعم
 
ّصل متنفيذ صورة معلوماتية قابلة للقياس ُمف 

 
ّلِ االقتصادات التي ت

ُ
الجدير باالهتمام أن    ت دراستها. وِمن ال في ك

إذ أن القطاع املنظم في أنشطة    املنظم،  أبعاد النشاطين املنظم وغير   ساعلى قييساعد املهتمين بهذا القطاع  مسح السكان البالغين  

ِسر نسبة صغيرة فقط ِمن منظومات ريادة األعمال في كثيٍر ِمن األنظمة االقتصادية  الل هذا  واالجتماعية. ومن خريادة األعمال ُيف 

تقديم  املؤشر   ر يتم 
ّ
   مؤش

ّ
) ُمرك األعمال  لريادة  الوطني  املحتوى  بعنوان  االقتصاد  NECIب  في  األعمال  ريادة  بيئة  ّيم 

ُيق  والذي   ،)

 الوطني. 

ية املعنية  دعم السياسات الحكومية، السياسات الحكوم  ،: تمويل رواد األعمالاد التي يتناولها هذا املؤشر فيبعوتتمثل األ

بالضرائب والبيروقراطية، برامج ريادة األعمال الحكومية، تعليم ريادة األعمال في املدارس، تعليم ريادة األعمال فيما بعد املدرسة،  

البحث والتطوير، البنية التحتية التجارية والقانونية، البنية التحتية املادية، ديناميكيات السوق املحلية، تنظيم أعباء السوق  

 ملحلي، املبادئ والتقاليد االجتماعية والثقافية.  ا

   ،عمال في البلدان العربيةتحليل املعطيات املتعلقة بمنظومة ريادة األ إن  نتائج  
ً
  املنظومة   للمؤشرات املذكورة تبين أن هذه ووفقا

أن منظومة أداء   – وبدون أدنى شك    –وضح  كما ت .تحقيق الفاعلية والكفاءة الالزمةلتاج إلى اإلصالحات الضرورية واملحورية،  تح

تطلب الكثير ِمن اإلصالحات الجوهرية وإعادة هندسة النظام البيئي  
 
األعمال بصفة عامة، ومنظومة ريادة األعمال بصفة خاصة، ت

يرات االقتصادية بصورة أكثر مرونة وفاعلية وكفاءة. إن البيئة التنظيمية لريادة األعمال في الوطن العربي ينبغي أن تتالءم مع املتغ

وإدراج األنشطة املرتبطة بأنماط العمل الجديدة، فعلى سبيل املثال،   ،واالستدامة  ،العاملية وما تفرضه من شروط أهمها املرونة

األنشطة التي تقوم بها بعض ربات البيوت بافتتاح صفحات لعرض خدماتها وُمنتجاتها ِمن األطعمة املنزلية التي تبغي بها سوق واسع 

شارك نساؤها في سوق العمل، وهو ما ُيعّد مِ 
ُ
 ِمن ُمنطلق ساعة عمل في األسبوع كحد أدنى وفًقا ملعيار العمل    ن األسر التي ت

ً
عمال

 مشروًعا ِمن ُمنطلق ريادة األعمال، غير أن    الدولي، وُيعّد 
ً
ولم تأخذ    ،عديد من املؤسسات االفتراضية القائمة ال زالت مجهولةالأيضا

 في كثير من البلدان العربيةحقها بعد من  
ً
وبالتالي ال تدرجها ضمن أنشطة االقتصاد    ،اهتمام منظومات أداء األعمال القائمة حاليا

 املنظم. 

  

 
ر المحتوى الوطني لريادة األعمال  7    ، National Entrepreneurship Context Indexمؤش ِّ

https://www.gemconsortium.org/
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 الفرص والتحديات   ( 2) 

طوة األولى    إن  
ُ
عتري  والفرص    التحدياتفي حصر وتحديد نقاط الضعف و الخ

 
حيط بمنظومة ريادة  التي ت

ُ
النظام البيئي امل

سس هذا النظام البيئي.    تنطلق من،  وطني  واجتماعي  اقتصادياألعمال في أي نظام  
ُ
يتألف النظام البيئي  و تعريف أبعاد وأطر وأ

 
ً
سس نظام ُمغلق ُمتكامل ينطوي على عوامل نجاح  لتأطير  ِمن مجموعة ِمن العناصر التي تتفاعل مع بعضها    عامة

ُ
داخل    نالفاعليأ

الن ال  ظام.هذا  فيوالتقارير    دراساتوبحصر  من  إطار  الدولية  األعمال،  تحليل ودراسة  ريادة  العناصر  تحديد  من    تمكّناظومات 

 : التالية

 . سياسات البيئة التمكينية (1

 .نشر ثقافة ريادة األعمالالتعليم و  (2

ياألسواق   (3
ّ
 .ة والتجارة البينية العربيةاملحل

 التحتية واملؤسسية. البنية  (4

 التمويل.  (5

 

 عناصر النظام البيئي لريادة األعمال ( ...  3شكل رقم )

 
 

ؤسس ملنظومات ناجحة ِمن ريادة األعمال 
ُ
،  التحديات، عبر تحديد نقاط الضعف، و وفيما يلي تحليل أبعاد النظام البيئي امل

 وأخيًرا الفرص. 
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 : البيئة التمكينية سياسات 2-1

ِمن  سياسات    إن   ٍد  بعد  ِسم 
 
ت
 
ت العربي  الوطن  في  األعمال  لريادة  التمكينية  ِمن  البيئة  آخر  عدد  وأمامها  الضعف،  نقاط 

د أذُرُعُه إلى  ،  التحديات
مت 

 
جهض أية محاوالت تستهدف التطوير أو االبتكار  ، إذ تؤثر ُمختلف عناصر النظام البيئيوهو ما ت

ُ
عليها وت

عن  تقرير االتحاد الدولي لالتصاالتإليه ا أشار  وفًقا مِل  – نقاط الضعف أو املعوقاتتبدأ أولى وأهم  أو إعادة هندسة هذا النظام. 

 عن تقرير التنافسية للعالم العربي الصادر  2019دولة عربية لعام    22النظام البيئي لريادة األعمال واالبتكار في  
ً

في عام ، فضال

في اإلشارة   –  2017لعام    ريادة األعمال مفتاح التنمية االقتصادية في الوطن العربي، وتقرير اتحاد الغرف العربية بعنوان  2018

بادرات  محدوديةطية و إلى البيروقرا
ُ
اآلثار السلبية لنقاط الضعف    ذكر وليس ُهناك أدنى شك في أن  .  الُقدرة على اإلبداع وإطالق امل

ُبلدان الوطن العربي.    العديد منفي ُصلب اإلدارة العامة في    املتعمقةاألجهزة اإلدارية الحكومية،  مركزية أنظمة إدارة    ناتج عن  ،تلك

م،    إلى ما تقد 
ً
 فاعلة و اليات  ستراتيجاإل   محدوديةويأتي إضافة

ُ
لتنمية بما يخلق فجوة كبيرة بين الطموحات االقتصادية  ستدامة لامل

تدني  . كذلك يأتي على قمة قائمة نقاط الضعف التي تعتري هيكل البيئة التمكينية،  للتنمية والنمو، واإلجراءات التقليدية لإلدارة

و  األجور  الرياديمستوى  املؤسسات  في  تلةالحوافز  وهي  حد، 
ُ
ت أن  تستطيع  التي  املؤسسات  التحديث  ك  عملية  إدارة  في  ا 

ً
فارق ث 

 ومي. والتطوير في منظومات العمل الحك

أو بعٍض   إن   املنطقة العربية،  التي قامت بتحليل دول  رادى،  ها  ِمن  غالبية الدراسات والتقارير 
ُ
وجود إلى  وضوٍح  بأشارت  ف

طبيعة   في  واضحة  األعمال  نقاط ضعف  ملشاريع  قوانين  تتبنى  التي  التنظيمية  جاذبة  البيئة  تكون  ال  املشروعات  قد  ألصحاب 

ّف واألنشطة التجارية الجديدة،   ح 
ُ
الت جذب االستثمارات املحلية أو األجنبية.    زيادةز  وبالتالي ال ت عدًدا ليس بالقليل ِمن    إن  ُمعد 

 حالًيا على أرض الواقع تواجه تحقوانين االستثمار العاملة  
ً
درتها على    ديا

ُ
إذ أنها في هذا   ،رواد األعمال الشباب  تحفيزكبيًرا في مدى ق

ب كثير 
 
ل
 
ط ت 

 
 الصدد ت

ً
 عن  ِمن ا  ا

ً
وجعل الرقابة على التنفيذ  إضافة أبعاد وقياسات واضحة إلحكام  البتكار والتطوير التشريعي، فضال

 إلى ما سبق، فلريادة األعمال.  بشكل أكبر  القوانين داعمة    تلك
ً
  لن يتحقق بدون فاعلية وكفاءة تطبيق تلك القوانين    إن  وإضافة

نظام   و حوكمة  وجود  ا  قادر  ومرن فء،  وكقوي  ُمتكامل  ُمتطلبات  مع  التناغم  واألجهزة    إن  لتنمية.  على  بادرات 
ُ
امل نطاق  اتساع 

فرض أهمية   ةوالهيئات والجهات الداعمة أو املؤثر  على منظومات ريادة األعمال الوطنية، بقدر ما له ِمن اآلثار اإليجابية، بقدر ما ي 

القطاع الحكومي ، وليس على مستوى  ةُمختلف الفاعلين ِمن أطراف اإلنتاج الثالث  في تدخل   وجود منظومة لضمان الجودة والتكامل 

 فقط.

 : القوانين والتشريعات •

شير إلى  ،  2018التنافسية العاملي، وتقرير التنافسية للعالم العربي عن عام  دراسة وتحليل سلسلة تقارير    إن  
ُ
  التحديات أن  ت

طول فترة تتمحور حول    ؛ريادة األعمال في العالم العربيب  ت ذات الصلةوقوانين وتشريعاالتي تواجه البيئة التمكينية ِمن سياسات  

شروعات الصغيرة واملتوسطة، وقوانين العمل التي تفرض العديد من القيود أمام دخول رواد األعمال  اإلجراءات الالزمة لبدء امل

املنافسة القوانين،  مجال  تلك  أمثلة  وِمن  الضر ال.  الواردات،  يبيةقوانين  على  الجمركية  التعريفة  قد    ، ونظام  إلى    يؤّديوالذي 

صعوبة الحصول على  وُيضاف إلى ذلك    الوصول لألراض ي واملشتريات العامة.صعوبة  التخصيص العشوائي للحوافز النقدية، و 

ُقد  لتي تكون نتيجة ِلت، واالقروض ل تلك املعوقات في لى أن ك شير إفي هذا الصدد أن نوِمن الجدير بالذكر،  اإلجراءات والقوانين.  ع 

ت  في قطاع التجارة اإللكترونية، و   العمل نحو    التوجهبرواد األعمال إلى  سياسات البيئة التمكينية هي ما آلت   ح  ج 
 
بالفعل في التي ن

 . جذب التمويل واالستثمار
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 البيروقراطية:  •

العمل الخاص، أو املؤسس ي بصفة عامة تكون  البيروقراطية  انتشار    إن   أنظمة  العامة، وحتى في بعض  أنظمة اإلدارة  في 

درة التشريعات آنذاك على تفعيل وتمكين رواد األعمال  نظًرا  ، وذلك  الفرص االستثمارية  استغاللبمثابة عائق أساس ي أمام  
ُ
لعدم ق

املؤسسية  البيروقراطية  ِمن  اإلرث  ُمجابهة ذلك  تسهيلهاخالل  من    ِمن  أو  اإلجراءات  إلى  تبسيط  يقود  ما  تأسيس  ، وهو  صعوبة 

لاملشروعات الزمني  التحليل  أوضح  و . كذلك  العاملي،  التنافسية  تقرير  العربينتائج وتوصيات  للعالم  التنافسية  عام   تقرير  عن 

أن  2018 عليها  ،  ُيطلق  أن  ُيمكن  التي  السياسات  ِمن  أخرى  فئة  املفقودةُهناك  حفزات 
ُ
تلك  امل وهي  واالمتيازات ،  املحفزات 

 يؤّدي، والتي وأسعار الطاقة الالزمة للتشغيلوالتسهيالت االئتمانية  واملقومات ذات الصلة بأسعار الفائدة واإلعفاءات الجمركية 

سياسات البيئة    لعل  تلك الصعوبات ِمن عناصر. و ، أي الرغبة في االستثمار لدى قطاع الشبابوأد النوايا االستثمارية غيابها إلى  

الحاليين، لتحول الرواد  والعوائق أمام    التحدياتالتمكينية ال تقف فقط في مواجهة نشأة ريادة األعمال، بل تمتد كذلك لتضع  

درتهم على 
ُ
ضعف ِمن ق

ُ
ى ضعف إلأسواق أخرى، وهو ما يعود في نهاية املطاف    فيتطوير أعمالهم أو توسيعها أو االنتشار  دون أو ت

 . ريادة األعمال، وباألخص املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر استمرارية 

•  
ُ
 ص: رَ الف

صوب الفرص السانحة حالًيا في الوطن العربي، والتي ُيمكن استغاللها لتحقيق    التحدياتوبالتحول ِمن نقاط الضعف و 

من في االتجاه الواضح لدى عدٍد كبير ِمن   الفرصة األولى نجد أن  كفاءة وفعالية في سياسات البيئة التمكينية لريادة األعمال،  
ُ
تك

. إذ أن ما يتم حالًيا في نطاٍق واسع  لتشريعات والقوانين املرتبطة بريادة األعمالالدول العربية التي تعمل حالًيا على تغيير وتطوير ا

املرونة   ِمن  الكثير  األعمال  بريادة  تعلقة 
ُ
امل والقوانين  التشريعات  إعطاء  محاولة  محمود صوب  ُجه  و 

 
ت هو  العربية  الدول  في ِمن 

 عوامل  الإدراج أكبر عدٍد ُممكن ِمن  التطبيق، و 
ُ
،  داعمة لالقتصاد الوطنيغية االستفادة من مبادراتهم الة لرواد األعمال بُ ز  فِ ح  امل

وظائف التي سوف ُيضخونها إلى إيجاًبا على رسمنة ال ، والذي بدوره سوف ينعكس  إدماجهم في القطاعات االقتصادية املنظمةو 

عمل عليها مجموعة كبيرة ِمن الدول العربية حالًيا،  ت، والتي أيًضا  الفرصة الثانية وعلى الجانب اآلخر، تكُمن  .  أسواق العمل العربية

  في إعادة هيكلة منظومات القوانين والتشريعات لتكون  
ً
غية استمالة أصحاب األعمال، محلًيا بُ ،  بتعزيز البنية التحتيةأكثر عناية

ي والجزئيستفادة ِمن تبعاته وعوائده على  ، واال حجم االستثمار املحلي واألجنبييادة  لز وإقليمًيا،  
ّ
ل
ُ
في  وُهناك فرصة  .  املستويين الك

 ت.قدرة على املنافسة والتنظيم وتطوير املشروعاحرية و ِمن   مما يتيح، ةاعتماد الالمركزي  نحوالدول العربية توّجه بعض 

، وأسرعها في منظومة سياسات البيئة التمكينيةولعل  اإلصالحات الضريبية واحدة ِمن أهم اإلصالحات ذات الصدى في  

ستثمرين
ُ
امل فجذب  لذا  اال  إن  .  أمام  السانحة  الُفرص  اال أحد  ِمن  مزيد  لجذب  العربية  والعربية  قتصادات  الوطنية  ستثمارات 

كُمن في    الالزمالدعم    توفير، وتعزيز ريادة األعمال، و واألجنبية
 
 إجراءلحماية املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ت

الةإصالحات ضر  تكاليف تسجيل وترخيص بسيطة للمشروعات  رسملةفي اإلعتبار تأخذ و . يتمنع االزدواج الضريب يبية جذرية وفع 

واملتوسطة الصغيرة    ، الصغيرة  خاصة،  الريادية،  املشروعات  وتضمين  واألرباح.  املال  ورأس  املشروع  حجم  مراعاة  من  ا 
ً
انطالق

مين دخول رواد األعمال أ، لتلهابعد تخفيف إجراءات التقديم    العمومية الحكوميةواملزايدات  املناقصات  ومتوسطة الحجم في  

 الحكومية. سالسل التوريد في ظل  إلى األسواق
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م •
َ
ظ

َ
ن
ُ
 : القطاع غير امل

ِثل مالقطاع غير    ُيم 
 
ظ ن 

ُ
   امل

ً
األساسية التي ينبغي على الحكومات    التحدياتالعربية، ويأتي ضمن نطاق    لكثير من الدول   هاجسا

حقيقة األمر،  وفي  .  أقص ى اندماج اقتصادي ُممكن للمشروعات، لضمان تحقيق  وخلق املزايابالتحفيز  عمل عليها وذلك  العربية ال

القطاع غير    إن  ف متحويل 
 
ظ ن 

ُ
إلى قطاٍع    امل ريادة األعمال  ُمبادرات  إطار  م  في 

 
ظ أن  ُمن  بادرات والسياسات    يعزز ِمن شأنه 

ُ
امل كفاءة 

الحكو  ل  ِقب  ِمن  تخذة 
ُ
امل الخاص وعد  – مات  واإلجراءات  القطاع  الشأن    دبل وحتى  بهذا  املعنية  املدني  جتمع 

ُ
امل  – ِمن مؤسسات 

رص االستثمار لت
ُ
حفيز وتنمية هذا القطاع. لذا فتبني تشريعات رامية إلى اجتذاب أكبر قدر ُممكن ِمن املبادرات الريادية، ودعم ف

ي على وجه ال
ّ
بيل اإلصالح بل أضحى  خصوصاملحل

 
ُعد ِمن ق م ي 

 
حة. فما ِمن شٍك أن الفرصة ضرورة  ، والعربي على وجه العموم، ل

ّ
ُمل

العربية    التي ترغب الحكومات العرب لن تتأتى  إبل والشعوب  املزيد ِمن ُسُبل التمويل، وبناء   أالتاحتها لرواد األعمال  إتاحة  عبر 

واال التجارية  املزايا  الصغر، قأنظمة  ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة  املشروعات  وباألخص  األعمال،  ريادة  ُمبادرات  أمام  تصادية 

 ار العناقيد الصناعية. طالتوريد الحكومية، وربطها في إ وتسهيل نفاذها إلى سالسل 

 

 : نشر ثقافة ريادة األعمالالتعليم و  2-2

 عن  ائدة في مجاالت ريادة األعمال وتحليل أسواق العمل، وكذلك التعليم،  ر الدولية ال  التقاريرِمن  أشارت مجموعة  
ً

فضال

م التعليمية العربية،  النريادة األعمال في    برامجإلى قصور تضمين    ،العربيريادة األعمال في الوطن  حول  من أبحاث    كبيرٍ   عدٍد 
ُ
ظ

لتبني ريادة األعمال كمنهج حياتي لبناء الكينونة االقتصادية للشباب    ل الطالب واملعلمينن ِقب  وعدم الجاهزية واالهتمام الكافي مِ 

اال  فض وتحقيق  االقتصادي.    ندماج 
ً

ومنظمات  عن  ال األعمال  رواد  بين  االتصال  قنوات  إلى  وعدم أصحاب  االفتقار  األعمال، 

، مثل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتسويق  في الجامعات العربيةريادة األعمال  االستغالل األمثل للموارد الداعمة ألنشطة  

 .لتجارب ريادة األعمال الناجحة في الوطن العربي

التي تواجه تطوير األنظمة التعليمية العربية لكي تكون داعمة وُمهيئة لريادة األعمال للنشء والشباب    تالتحدياولعل  أحد  

العربي، هو النمطية الواضحة في العملية التعليمية في كثيٍر ِمن مراحل التعليم. إذ ال زال تصميم املناهج التعليمية في كثيٍر ِمن  

رق النمطية 
ُ
التقليدية، وهو ما ينجم عنه صعوبة دمج ريادة األعمال، وتضمين ما تتطلبه ِمن مهارات.    املراحل التعليمية يخضع للط

 عن االفتقار آلليات تمويل الخطط املستقبلية، وعدم التنسيق بين الجهات املحلية واإلقليمية والدولية املعنية بكافة جوانب  
ً

فضال

وليس   العلمي.  والبحث  التعليم  منظومات  في  األعمال  على  ريادة  القائم  املعرفة  باقتصاد  االهتمام  أن غياب  اإلطالق  ببعيٍد على 

االستثمار في رأس املال البشري وتأهيله وتدريبه وصقله بالقدرات، وعدم التركيز عليه كأساس لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية  

ّم   تحّدياتُمستدامة، ومع   تقّدمة في مجاالت االبتكار، وتحسين  ق  الهوة بين العالم االتطور التكنولوجي السريع قد ع 
ُ
لعربي والدول امل

 اإلنتاجية، وتحقيق املنافسة في شتى املجاالت.  

ع  كثيًرا ِمنها إلى محاولة التصدي  
 
ف ية  ّد جبولعل  وصول عدد ِمن الدول العربية إلى تلك النتيجة خالل العقد املاض ي، قد د 

قامت بإيالء الكثير ِمن االهتمام إلى التعليم األساس ي لترسيخ مدركات    –  التحديات وبتداركها لهذه    – وفاعلية. غير أن تلك الدول  

والكشف عن قدراتهم وإمكانياتهم الذاتية. وقد تم  توثيق هذه الجهود بكثيٍر ِمن التقدير في تقرير   طالبريادة األعمال في عقلية ال

 ول العربية.بشأن التعليم والريادة في الد 2013ُمنظمة اليونسكو في عام 
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ظهر تقرير النظام البيئي لالبتكار وريادة األعمال    2019ففي عام  .  الغة أهمية ب  يكتس ين نشر ثقافة العمل الحر وريادة األعمال  إ       

 ن الفشل  الخوف مِ ، والذي أوضح أن  ادر عن االتحاد الدولي لالتصاالتالص 
ّ
ث أمام تطوير ريادة األعمال في    التحدياتأحد أكبر  ل  ُيم 

ذات   2018عام ل( GEMتقرير املرصد العاملي لريادة األعمال )و  ،2018لعام التنافسية للعالم العربي . وقد أيد تقرير  الوطن العربي

التقارير وغيرها ِمن التقارير أن   أية مرحلة  الخوف مِ األطروحة. فقد أجمعت تلك  الريادي، من شأنه ِمن  ن الفشل، في  النشاط 

 تقليص فرص زيادة نشاط ريادة األعمال في املنطقة ورفع مستوى الخوف من املخاطرة برأس املال. 

التبني الحقيقي  العربي البدء في    وِمن الُفرص السانحة أيًضا أمام العالم

يتأتى   لن  والذي  األعمال،  ريادة  في  املرأة  لدور  ال  مناهج    أال والفع  بناء  عبر 

ساهم في تعليمية 
ُ
، وأهمية هذا  نشر ثقافة دور املرأة العربية في ريادة األعمالت

ال تعزيز  في  املشروعات  العاملة  قوى  الدور  ومتناهية  في  والصغيرة  املتوسطة 

مبدأ  و الصغر،   بشأن    العدالة تعزيز  النساء  مهارات  وتطوير  الجنسين  بين 

ن أنظمة التعليم الوطنية أن    . وإزالة الحواجز أمام إدراجها في سوق العمل  ،األنشطة الريادية ضم 
 
تنقل للطالب بصفة إذ يجب أن ت

االنتقال من مجرد املعرفة  واملهارات التي تسمح لهم بلريادة األعمال،  دئ العامة  اإلملام باملباثقافة  عامة وللطالبات بصفة خاصة  

سليمة ومنهجية  علمية  أسس  على  القائم  التنفيذ  تتضمن  إلى  أن  يجب  والتي  التصدي  ،  على  والقدرة  للمخاطرة  االستعداد 

 إلى تنمية املهارات غير التقليدية وتحفيز روح املغامرة.  
ً
وهو ما سوف ينعكس على للمشكالت ومحاكاة التجارب الناجحة، إضافة

 في    –أي في أعقاب تخرجهم    –قدرة ورغبة هؤالء الشباب الحًقا  
ُّ
ايا الريادية  يعتري النو   يالذ  الخوف من الفشلب على  التغل

 ويُ 
 
 ث

ُ
درات    الدفع والتعجيل بتطوير  ِه شأنِ ِمن  املبادئ في األنظمة التعليمية  تلك    إدراج   إن    ها.بط

ُ
الريادية لدى الشباب في  مهارات وق

 . مراحل ُمبكرة

تاحة في محور  
ُ
عيد ونؤكد على أن كافة    أالال يسُعنا  ،  ثقافة ريادة األعمال  نشر وفي ختام الفرص امل

ُ
تجارب الدول الناجحة  أن ن

مجا ع  د  ي  ال  ِبما  ت 
 
ت أثب    قد 

ً
أن  ال لللشك  العامة  املبادئ  لتطوير في  األعمال  ريادة  تضمين  والضامن  السليم  األساس  هو  التعليم 

ف االجتماعية والثقافية. تغيرات سوق العمل، ومحددات االقتصاد الكلي، والظرو ُم ، وضمان توافقها مع  األعمالريادة  ُمستقبل  

ألخذ زمام مؤسساتها التعليمية أخذت على عاتقها تشجيع وتحفيز فثمة دول كاليابان، والواليات املتحدة، والصين، وبريطانيا، قد  

بادرة ل
ُ
  صو الثانوي، و إلى  نشر الثقافات الريادية، وذلك في مراحل التعليم االبتدائي  امل

ً
ت في  املعاهد والجامعات التي  إلى  ال ص  ص 

 
خ

 
ت

نح    عن  م 
ً

األعمال. فضال ريادة  في تخصصات  واملاجستير  البكالوريوس  النطاق وكثيفة  درجة  الترويجية واسعة  الحمالت  إطالق 

 .  لنشر ثقافة ريادة األعمال عبر قنوات اإلعالم املختلفة بحيث تصل لشتى فئات املجتمعالتأثير 

 

 : والتجارة البينية العربية  األسواق املحلية 2-3

ك تعتبر   األعمال  اقتصادي  أي  ريادة  وأذواق  ينشاط  الشرائية،  والقدرة  الشراء،  الت  وُمعد  ستهلكين، 
ُ
وامل باألسواق،  رتبط 

... ستهلكين 
ُ
مِلا له ِمن جذور ثقافية ومعرفية  . لذا  إلخ  ورغبات امل العربي  العالم  التي يوفرها  ،  ُمتقاربة  وعادات وتقاليدفمن املزايا 

الكبير  العربي  السوق  ِمن  نشاط    تجعل  ُم   اقتصاديفرصة ألي  في  ورِ ست  وألي  العمل  يستهدف  نشآت د 
ُ
امل ولعل   العربية.  املنطقة 

 
ُ
ت هذا امل ِهم 

 
د ف

 
تحليله وتوظيفه لتعظيم االستفادة ِمن عطى وأدركته تمام اإلدراك، وقامت على  االقتصادية ِمن الغرب والشرق ق

    في ُعنصر  أهم  البشري هو  املال  رأس  إن 

ال من  النظام  بد  فال  األعمال،  لريادة  بيئي 

املكتسبة   باملهارات  تعزيزه وتطويره وصقله 

  من التعليم والتدريب املنهي. 
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املعهود.   العربي  التقاُرب  ما فرصة واسعُهناك  هذا  العربي، وهو  الوطن  في  األعمال  رواد  أمام  العربية  تكامل وفتح األسواق  في  ة 

ثس  نطاقل  ُيم 
ً
توقع،    إنتاجيِمن إحداث تكامل    نطلقوطفرة اقتصادية غير مسبوقة، ت  ا

ُ
درة في ُمقابلة االستهالك امل

ُ
وتمتد لتشمل ق

العربية على  افائقة لالقتصاد التنوع االقتصادي واألنشطة  ُمضافة عربية    قيمة  تحقيق، وتنتهي بالوظائف  إحداثت  ِمن واقع 

الحقيقية   نطاق  اإلنتاجية  النفطية  العربية  تااالقتصادفي  وغير  امل  هذه  لبلوغو   .النفطية  يرجوةالغاية    أو   نبغي، 
ً

 استخالصال

على  املاض ي،  من  دروس  ال نقاط  والوقوف  ملعرفة  و ال الحاضر  الحلول  التحدياتضعف  وإيجاد  الستيعابها  التكامل    لضعف، 

 العربي. -االقتصادي العربي

التكامل االقتصادي العربي،   تحّدياتضعف و اللى عاتقها تحليل نقاط  كافة الدراسات والتقارير واألبحاث التي أخذت ع  إن  

ية العربية وانفتاح التجارة البينية، ُيمكن أن يتم تلخيص نتائجها 
ّ
،  في مجموعتين أساسيتينوبخاصة تكامل وترابط األسواق املحل

شتركة،  التحديات وُهما:   أال
ُ
 رجية البينية.  الخا   التحدياتو الداخلية امل

: التحديات الداخلية 
ً

 : املشتركةأوال

ار     2017في عام  
 
العربيةأش الغرف  اتحاد  ل في    التحدياتإلى أن أحد    تقرير 

 
ث م  ت 

 
ت العربية  التي تواجه التجارة  االقتصادية 

أرجعه التقرير وفًقا مِلا قام به ِمن تحليل ومراجعة  االقتصادية في معظم الدول العربية، والذي    اتالركود االقتصادي وتباطؤ العملي

أنشطة اقتصادية تقليدية، أو البعض على    واعتماد،  هاعدم وجود التنوع االقتصادي الكافي لدى بعض ة إلى  قتصادات العربيلال

إلى أهم ما يعتري  رير والكبير ِمن التقا  وقد اتفق عدد   ، وحيدةسلعة تنافسية   ِمنها  ُمباشرٍة  دراسات على تلك املشاكل، في إشارٍة 

لعام تقرير التنافسية للعالم العربي ، لهذا التحليل. وِمن التقارير املؤيدة وبالتحديد األسواق العربيةتكامل االقتصادات العربية، 

سس وآلياتالعاملية،    قيمةأشار إلى ضعف ارتباط الدول العربية بسالسل الث  ، حي2018
ُ
عدُّ ِمن أ

ُ
التجاه صوب التنويع ا   والتي ت

الريادية   للمشروعات  الفرص  إلى ضعف  االقتصادي وخلق  املطاف  نهاية  في  ما قاد  الصغر. وهو  ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة 

اإلنتاجيةمنظومات   وتحسين  واإلبداع  في  و   ،التطوير  يتمثل  التحليل  هذا  يؤكد  ملتراجع  الما  رتوسط  الواضح 
ّ
التعقيد   مؤش

 %،  71.4نحو    ل  ّج س  الذي  للدول العربية،    االقتصادي
ً
تداعيات نتائج  ِمن  . و 2018عام  في    تقرير التنافسية للعالم العربيل  وفقا

الذي  ،  القوة الشرائيةتنخفض  و ،  الركود االقتصادي النسبيمستويات متفاوتة ِمن  تبرز    ، ضعف التعقيد االقتصادي لدى أية دولة

 إحباط رواد األعمال.و ، قصور الطلب على املنتجاتيقود بدوره إلى 

ر ( ... 10إطار )
ّ
 Economic Complexity Index (ECI)التعقيد االقتصادي  مؤش

ر
ّ
هِدف املالتعقيد االقتصادي هو مقياس شامل للقدرات اإلنتاجية لألنظمة االقتصادية الكبيرة مؤش ر ، إذ ي 

ّ
ر بناء إلى    ؤش

ّ
  مؤش

 
ّ
خ
 
ُيل أن  يستطيع  السكانص  كمي  لدى  املتراكمة  التعبيروالتي    ،املعرفة  يتم  في    بالتأكيد  واختزالها  االقتصادية  عنها  األنشطة 

ر امل  إن  وبناًء عليه ف.  ما  نطاٍق جغرافياملوجودة في  
ّ
ِرف    ؤش على أنها متوسط املعرفة باألنشطة  في أي نطاٍق ما    املعرفة املتوفرةُيع 

ر إلى املوجودة فيه
 
 االقتصادي. هذا النشاط تنفيذ  فيهألي نطاق يتم املعرفة املتوسطة   امعرفة النشاط باعتباره، إذ ُينظ

هذا    وراءكمعوق واضح  ُمعطيات األسواق في باقي الدول العربية، يظهر محور املعلومات  وصول رواد األعمال إلى    صددفي  و

نقص املعلومات املتعلقة بكافة جوانب األسواق، ومتطلبات أنشطة ريادة إلى  عدم االستغالل األمثل للتكنولوجيا  إذ يقود  ،  القصور 

  فض األعمال،  
ً

رقمية  غياب وجود خرائط إلكترونية    إن  املعلومات الخاصة بقوانين العمل ومستجدات القوانين الحكومية.  عن  ال
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نقاط القصور الواضحة في   عتبر ِمنيطن العربي، األعمال في الو تفاعلية ُمتاحة عبر اإلنترنت لكافة رواد األعمال والراغبين في ريادة 

 . الترويج لريادة األعمال وانفتاح األسواق في العالم العربي

تعلقة بالالداخلية التي تواجه رائد األعمال العربي،    التحدياتوِمن ضمن  
ُ
قصور في تطوير البحوث والدراسات التي  تلك امل

فغياب هذه .  استناًدا إلى املعايير الدولية الجديدة، والربط بينهما،  واملستهلك  ،جمع وتحليل املعلومات الخاصة بالسوق تقوم على  

بجفاف  إلى    يؤّدياملعلومات   الصلة  وفقد  األسواق،  في  واالبتكار  التحديث  ودولًيا.  منابع  إقليمًيا  جديد  هو  ما  غياب   لعل  و كل 

نافسة العادلة في األسواق، وهو ما يقود  
ُ
إلى ظهور  بوضوح  املعلومات واألبحاث والدراسات على األسواق، ُيحد ِمن جانٍب كبير ِمن امل

القطاع الخاص الكبير والذي  أو  القطاع العام،  ُمقابل    سواءً   ،املنافسة داخل السوق كبيرة أمام رواد األعمال العرب في    تحّديات

ُدد وتحقيق اقتصادات الحجم  ة لديه الُقدرة على الهيمن م    . فض والت 
ً

قود إلى ُمقابلة رائد األعمال بال
 
 تحّديات عن أثر العوملة، والتي ت

ل  ة كبير   ِمن ِقب 
ُ
  إن  .  الصينسيوية، وعلى رأسها اآل  الدول ال سيما تلك املستوردة من  و نتجات البديلة املنافسة ذات التكلفة األقل، امل

عدُّ  
ُ
ت أبعادها  أحد  عدُّ سالًحا ذو حّدين، ففي 

ُ
ت املتوسطة والصغيرة ومتناهية  ، خاصة  ااقتصاديً   تحّدًياالعوملة،  أمام املشروعات 

 شروع. السنوات األولى ِمن ُعمر امل، وباألخص خالل الصغر

ين   ية العربية، استئثار القطاع العام بالحّيز األكبر ِمن    الداخلية  التحدياتوِمن ب 
ّ
التي تواجه رائد األعمال في األسواق املحل

لالرئيسية في الدول العربية، إذ ي التحدياتيشكل أحد  هأنذلك  . القطاع املنظمالنشاط االقتصادي في 
ّ
 – ملثال على سبيل ا –  شغ

 . عدٍد ِمن الدول العربيةفي  نظمةالعمالة املإجمالي ِمن   %80إلى  %60يتراوح بين ِبما 

نافسة  
ُ
امل في  القطاع الخاص  داخلأما عن  تأييد واضح  ِمن  ، فُهناك  أنماط ُمختلفة  تناولت  التي  قتصادات  االالدراسات 

مارسها،   ؤسسات املأن ، ُمفاده  العربية
ُ
برى غالًبا ما يكون لها الُقدرة على التأثير في أسواق السلع أو الخدمات التي ت

ُ
إذ يكون لها  الك

ستهلك ِمن أن تتحكم في  الُقدرة ِمن حيث اإلمكانيات أو الصالحيات والتسهيالت أو اال 
ُ
. هيكل وقوى السوق نتشار أو السمعة لدى امل

مِلا لهذه املثال، قد يكون  لها الحصول    ؤسساتامل  فعلى سبيل  تيح 
ُ
ت القروضِمن تسهيالت  الُقدرة  على   ، 

ُ
ت مِ كنُ م  التي  ُم ها  ة  س  ار  م  ن 

 وّ ق  ما يُ نشاطها إلى درجة قد تصل بها إلى احتكار بعض السلع والخدمات في كثير من األحيان، بِ 
ُ
في السوق. س التنافس العادل  ُس ض أ

 مِ   صغيرٍ   عدٍد أي أنه بنهاية املطاف، تؤول آليات التحكم في جانب العرض وهيكل اإلنتاج والتوزيع إلى  
ُ
ة، ن  مِ هيّ ن الشركات العمالقة امل

 األنشطة الريادية.  أثٍر حتمٍي سلبٍي على إضعاف ُمنافسة  اِمما يكون ذ

أهم   ِمن  واحدة  أالةالداخلي  التحدياتوبصدد  غير    ،  القطاع  انتشار  موهي 
 
ظ ن 

ُ
بينامل وباألخص  الريادية  ،  ، املشروعات 

لما زادت احتمالية  
ُ
لما اتجه املشروع صوب املشروعات ُمتناهية الصغر ك

ُ
ر حجم املشروع، فك

 
وبالتحديد في تناسٍب عكس ٍي مع ِصغ

مانتمائه للقطاع غير  
 
ظ ن 

ُ
كبير ِمن مشروعات   عددخروج  إلى    يؤّدي،  قتصادات العربيةكثيٍر ِمن االولعل  انتشار هذا القطاع في  .  امل

رص يوفرها اال وبالتالي ِمن أية مزايا أو  حكومية،  المظلة القوانين واملراسيم  ريادة األعمال ِمن  
ُ
منضمام للقطاع  حوافز أو ف

 
ظ ن 

ُ
. امل

ل صانع القرار،    غير معروفة أو ُمكتشفة ِمن الكثير ِمن املشروعات    وهو ما يجعل توفير أية مظالت للحماية  صعوبة  إلى    يؤّديِمما  ِقب 

درة تلك املشروعات على ال
ُ
برى، وعدم ق

ُ
ي خارج نطاق السوق  توسعِمن ُمنافسة الشركات الك

ّ
 ة املحدودة للغاية.املحل
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 البينيةثانًيا: التحديات الخارجية 

 مع التجارة العربية وباقي دول العالم، وهو ما تؤيده  ة  يات الخارجي التحّد   ل أو   تمثلي
ً
في ضعف التجارة العربية البينية ُمقارنة

السياسات الواضحة والهادفة إلى إحداث تكامل بين أسواق  ولعل  عدم وجود اآلليات و إحصاءات التجارة الخارجية للدول العربية.  

ستعرض للدول العربية، جميعها ِمن األسباب و ، وعدم بناء سالسل اإلمداد  السلع والخدمات العربية
ُ
التي  التوريد على املستوى امل

 على ما سبق، ُيعدُّ غياب القوانين التي ِمن شأنها  
ً
ت إلى هذا الضعف الواضح في إحصاءات التجارة البينية العربية. وعالوة تسهيل أد 

ِمن   –كما في حالة االتحاد األوروبي على سبيل املثال    –الة  مرنة وفع  بين الدول العربية بصورة  مرور السلع والبضائع والخدمات  

امل  وراءاألسباب الواضحة   إرادتها  سواًء بإرادتها أو    –العربية    نشآتعزوف الكثير ِمن  العربية  اال عن    –بغير  نتشار عبر األسواق 

ختلفة
ُ
املنافسة داخل األسواق العر إخفاقها في    وأ  ،امل إليها بالفعل  يةبتحقيق  الدخول  ستثمر   التحّديهذا  ولعل   .  حال 

ُ
امل ُيفقد 

ِمن   واحدة  اإلطالق،  العربي  على  املزايا  السوق    أالأهم  وهي 

عطيات  
ُ
امل ِمن  الكثير  فيه  تتشابه  الذي  الكبير  العربي 

فرصة قد ُيتاح    حرمه من، وهو ما يضيالتفوالخصائص والت

املستثمرين   أو  الشركات  لبعض  ِمنها  واالستفادة  استغاللها 

 األجانب. 

 إلى ما سبق، يأتي  
ً
في  تصدير املواد  العمل على  ن خالل باملشاركة في العوملة مِ قتصادات العربية  كتفاء الكثير ِمن االاإضافة

م    األولية صورتها  
ُ
، وهو ما أدى إلى فقدان الكثير ِمن عمليات التصنيع، وسالسل القيمة  سلع استهالكيةإعادة استيرادها في شكل    ، ث

ضافة، وبالتالي
ُ
   امل

ُ
شاركة في  ت

ُ
ناسبة في امل

ُ
حداث قيمة ُمضافة إفقد الكثير ِمن ُمبادرات ريادة األعمال القدرة على إيجاد الفرصة امل

اال بمعنداخل  الوطنية.  وضوًحا،  قتصادات  أكثر  وليست    إن  ى  التحويلية  الصناعات  وباألخص  العربية،  الصناعة  قيمة  إعالء 

الكثير ِمن الفرص  ساال  العربي، وأن يدعم رغبتهم الصادقة في ريادية واال التخراجية ما ِمن شأنه أن يطرح  أمام الشباب  بتكارية 

 قتصادات العربية.  إحداث تغييٍر جذري في هيكل اال 

ِحد  البينية    التحدياتوُيعدُّ ِمن  
ُ
درة رواد األعمال، وباألخص أصحاب املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية  التي ت

ُ
ِمن ق

العربية،   اتساع السوق  إيجاد فرصتهم على  ِمن  تعلقة  الصغر 
ُ
امل املنتجبالقيود  تلك  الصلة بشهادات مواصفات  قد التي  و   ،ذات 

 عن رسوم التصديق على املستندات، واملرور على الطرق ُمرتفعة نسبًيا  ثيٍر ِمن األوقات ُمدًدا وتكاليف  في كتتطلب  
ً

إلصدارها، فضال

إلى   باإلضافة  الضرائب،  من  ناسبة  وغيرها 
ُ
امل التحتية  البنية  األحيان    – عدم وجود  البضائع وتسهيل حركة    – في بعض  النتقال 

 التجارة.

يتم   أن  وتوظيفها  استغاللها  ُحسن  ِمن خالل  ُيمكن  التي  الُفرص  أهم  تجارية  وبالتحول صوب  عربية  ذات  تطوير سوق 

الثالث طر 
ُ
األ تظهر  العالم،  بقاع  شتى  ِمن  االستثمارات  على جذب  درة 

ُ
وق مرموقة،  عاملية  السياسات  :  الرئيسية  ةتنافسية  إطار 

اإلقليميال للتكامل  و داعمة  العرباتعزيز  إطار  ،  األعمال  رواد  بين  املشتركة  البينية  إطار  و   ،الستثمارات  التجارة  قوانين  حوكمة 

 الالزمة ملرور الصناعات والخدمات الريادية العربية عبر الحدود العربية بسهولة وُيسر. الجمركية واإلجرائية  التعريفات والرسوم  و 

طرق والكهرباء بين الدول  لفي العقود املاضية كانت أحد مظاهر التكامل العربي املنشود هو مد شبكات البنية التحتية كا

العربية واحد  العربية، بيد  أن العصر الحالي وضع ِمن تكامل البنية التكنولوجية  بين الدول 
ً
التي تستطيع أن   ة ِمن أهم الفرص 

  ِمن العربية  الدول  تستفيد  أن  األوان  آن  السوق  لقد 

العربي الضخم بتسهيل إجراءات وقوانين وآليات التجارة  

ستثمر  
ُ
ّل ِمن امل

ُ
البينية العربية، وهو ما يعود بالنفع على ك

ستهلك العربي على حٍد سواء.
ُ
  وامل
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ا  حِد ت
ً
العرب بالترويج للفرص االستثمارية، ومروًرا    ا املحاور، بدءً   ن في عدٍد مِ ث فارق سل  وتعظيم سال   بربط وتكامل رواد األعمال 

يعلى املستويين القطاعي و   Supply Chain، وسالسل التوريد  Value Chainsالقيمة  
ّ
ل
ُ
 Virtual  االفتراضية، وانتهاًء بفتح السوق  الك

e-Markets  .د بالحدود  أمام رواد األعمال العرب لعرض وترويج ُمنتجاتهم وخدماتهم عبر الوطن العربي على امتداده، ودون التقيُّ

   دولية   تقارير فوفًقا ل
 
   ارتباٍط   ثمة

ُ
تكنولوجيا املعلومات  م بها التجارة في الناتج املحلي اإلجمالي، وكثافة استخدام  سهِ بين النسبة التي ت

 . واالتصاالت

 فرصة التجارة البينية العربية ( ... 11) إطار

ية  ...    الفرصة
ّ
البلدان العربية، وذلك ِمن  تحقيق التكامل وتقوية أواصر العالقات التجارية بين  في  ُهناك فرصة واضحة وجل

والقيود على االستثمار  املنفعة املتبادلة على أساس املزايا النسبية لكل مجموعة من الدول. ومن خالل إزالة الحواجز  ُمنطلق  

 
ُ
ريادة األعمال فرصة للدول العربية إلحداث التكامل املنشود،  لذا فال شك أن    عامالت.والتجارة الخارجية، وخفض تكاليف امل

، وتحقيق التنمية  الوظائف التقليدية وغير التقليدية  توليدلدعم التكامل االقتصادي، وإحداث طفرة في عمليات بناء و و 

ستهدفين على املستويين  
ُ
ي االقتصادية والنمو االقتصادي امل

ّ
ل
ُ
 .والُجزئي الك

 

 البنية التحتية واملؤسسية:  2-4

حددات األساسية لالستثمار بصفة عامة  
ُ
عتبر البنية التحتية في أي اقتصاد أحد امل

ُ
يسواًء    –ت

ّ
أو ريادة    –أو األجنبي    املحل

ولعل  تصنيف عدد كبير ِمن  .  ومتناهية الصغراملشروعات املتوسطة والصغيرة    األعمال بصورة ُمحددة، وِمنها على وجه الخصوص

أكد تقرير التنافسية العربية  . فلقد  محل الكثير ِمن التطويرول النامية، يجعل ِمن بنيتها األساسية  الدول العربية ضمن إطار الد

العربية    االقتصاداتعدم كفاية البنية التحتية املوجودة في كثيٍر ِمن  ، على  2017  لعام، وتقرير اتحاد الغرف العربية  2018عام  ل

ِمن    بيئة التشغيلُيعدُّ ضعف  ،  خرآواتية ملشاريع ريادة األعمال واالبتكار ودعم املهن. أو بمعنى  املبيئة  تكوين وإحداث العلى  

الوصول إلى ِمن  أصحاب الشركات  كون ُهناك صعوبة لدى  تأحد العوامل املؤّدية إلى ضعف ريادة األعمال، إذ أنه في بعض األحيان  

 
ّ
مك

ُ
 عن ن املؤسسة مِ كهرباء موثوقة ت

ً
، إذ أنه في بعض  اآلالت واملعدات الالزمة للعملية اإلنتاجيةالنقص في توافر  ن العمل، فضال

ال تكون ُهناك البيئة التكنولوجية الداعمة لجلب وتشغيل تلك اآلالت   ، وفي بعض األحيان استيرادهافي  صعوبة  األحيان يكون ُهناك  

عدات. ُيضاف إلى ما سبق التخطيط 
ُ
ا غير وامل دن عن التجمعات  الفع 

ُ
فء للُمدن الصناعية في بعض األحيان، أو ُبعد تلك امل

ُ
ل والك

درة الكثير ِمن رواد األعمال   إلىفي نهاية املطاف   يؤّديت، وهو ما  مشكالت النقل واالتصاال السكنية، وما ُيصاحب ذلك ِمن 
ُ
عدم ق

 هم في تلك املناطق. ت بناء مشروعالعلى أخذ املبادرة 

ل  تلك املؤسسات في  م العقبات واملعوقات التي تواجه  هعلى أ   الوقوففي إطار   عم 
 
في إطاره،  النظام االقتصادي البيئي الذي ت

لدفع منظومة  البنية التحتية التكنولوجية  ِمن التقارير الدولية املعنية باملنطقة العربية إلى ضرورة تطوير وتحديث    عدد    أشار فقد  

إلى  البحث والتطويرصوب  الحكومي  توجيه املزيد ِمن اإلنفاق  و   القطاعات في ُمختلف  االستثمار   توسيع  ، وبخاصة ذلك الهادف 

 إقليمًيا ودولًيا.االستثمارية  نطاق املشاريع 

نا بصدد الحديث عن ثورة صناعية رابعة قواُمها التكنولوجيا واال 
ُ
رورة  يد على أهمية وضكفالتأبتكار وعلوم البيانات، إذا ك

ف  توفير بنية تكنولوجية ُمح 
ّ
ِك ة ُوُمم  ة  ز  خُرج بها هذا التقرير إل  لرواد األعمالن  ى ُمتخذ القرار العربي ُيعدُّ ِمن أساسيات التوصيات التي ي 



 يادة األعمال واملشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية املستدامة والتمكين  ر  

 

 

 74 ِمن 54 صفحة

، أنه 2018لعام  ، وتقرير التنافسية للعالم العربي  2019لعام  أكد تقرير االتحاد الدولي لالتصاالت  فقد  .  ةِمن أطراف اإلنتاج الثالث

التكنولوجيا الرقمية ضمن أهم عوامل تحقيق النجاح في أنشطة األعمال درة وأثر على مع سيادة العوملة أضحت 
ُ
مِلا لها ِمن ق  ،

نتجين،  
ُ
نتجات وامل

ُ
الجودة، وتوفير مزيد من املرونة  خدمة العمالء، وزيادة وسياسات  أبعاد وآليات  وتحسين  التعريف باألسواق وامل

ِمن الثورة العاملية في  الدول العربية  بعض  ولعل  عدم استفادة  السيما التي ترتبط بإجراءات تسجيل امللكية.  و لتذليل العقبات،  

عدُّ أحد العوامل واألسباب  
ُ
 بأقاليم أخرى    محدودية العرض وضعف االستثمارات  وراءتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ت

ً
ُمقارنة

  لتعظيم  وعلى الرغم ِمن كون العالم العربي في مرحلة ُمبكرة ِمن استغالل وتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  من العالم.

القادمة، والتي بدأ    التحّدي هذا  أن    أال ء استغاللها لتحسين وزيادة الفرص االستثمارية،  راالعائد االقتصادي ِمن و  هو الفرصة 

تقارير ة ت ِعد  أشار ِمن الدول العربية في استغاللها والعمل على تعظيم االستفادة ِمنها في شتى املجاالت الحياتية. فقد   بالفعل عدد

الوصول إلى ُمرتفعة للغاية ِمن  السيما مع استئثار اإلقليم بنسبة  و ة،  قإلى ضرورة استغالل اإلمكانات التكنولوجية للمنط  دولية،

 ام التكنولوجيا.  التقنيات الحديثة واستخد

 

 التمويل:  2-5

قابلها، سواًء تلك التي أشارت إليها    التحديات في أعقاب مراجعة موقف املشروعات الصغيرة في العالم العربي، وأهم  
ُ
التي ت

كافة تلك  ، أوضحت  تطالعات الرأي العاماألعمال أنفسهم عبر املسوح واس  دالدراسات والتقارير، أو تلك الواردة على ألسنة روا

اتفقت تلك املصادر على    التحدياتاملصادر ظهور التمويل كواحد ِمن أهم   إذ  بة الحصول على صعو أمام رائد األعمال العربي. 

تدني نسبة القروض ولعل  جانًبا ِمن تلك الصعوبات ُيمكن أن ُيعزى إلى .  القروض بسبب اإلجراءات اإلدارية املعقدة والبيروقراطية

قد  
ُ
والتي إذا ما توفرت فغالًبا ما ترتبط من املؤسسات املالية، وباألخص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،    مة للمشروعاتامل

 .اإلجراءات وطلب الضماناتمغاالة في ب

العربي،  مِ كواحد  يصنف  الحصول على االئتمان  عربية ودولية أن    كما تؤكد تقارير  العالم  وقد تم  ن أهم اإلشكاليات في 

 هذه وتقود    ، صعوبة االقتراض من املؤسسات املاليةو   املؤسساتإلعادة هيكلة ديون  ُمتكامل    عدم وجود إطار قانونياإلشارِة إلى  

إلى   عليه  والحصول  التمويل  إلى  الوصول  في  إلى  املصاعب  األعمال  رواد  تُ إستراتيجلجوء  والنمو  يات  اإلنتاجية  مستويات  هدد 

إلىإذ  االقتصادي،     التوجه صوب    يدفعهم 
ً

األسر بدال املالية  م االقتراض من  املؤسسات  غير    الرسمية ن  االقتصاد  إلى  واللجوء 

 .  املنظم

تنفيذ إصالحات جذرية وعميقة في هياكل املؤسسات التمويلية وآليات اإلقراض والتمويل،  تتمثل الفرصة األساسية في  

 إلى أسعار اإلقراض وضماناته، مع توفير حزم وسيناريوهات تمويل وسداد ُمختلفة تتالئم  
ً
أغراض وطبائع املشروعات مع  إضافة

تمكين رواد األعمال من الحصول  ِمن املتوسطة وانتهاًء بمتناهية الصغر، وذلك ُبغية    اأحجامها، بدءً   واختالفنتاجية والخدمية،  اإل 

لهم.  على   ناسب 
ُ
امل في  التمويل  ل 

 
ث م  ت  ي  املستفادة  الدروس  وأبرز  أول  مِ اولعل   الحكوملعمل  جانب  املؤسسات    اتن  تشجيع  على 

ر و تمويل وإقراض املشروعات الصغيرة واملتوسطةلاملصرفية  
ُ
ط
ُ
كذلك  للعملية اإلدارية واإلجرائية التقليدية.    ةغاير ُم   آليات، عبر أ

وغير املصرفية    املصرفيةن جانب املؤسسات  توفير التمويل املالي املباشر مِ   إطار في    ةقد يقوم به أطراف اإلنتاج الثالث  ُهناك دور هام

الصغر    – املتوسطة والصغيرة ومتناهية  املشروعات  املعنية بدعم وتحفيز  تلك  للمشروعات وتغطية خسائر   –أي  ها، وبخاصة 

كذلك    .ضد الديون والقروض املتعثرة، وإعطائها املظالت الضمانية والتأمينية الحامية لها  الداعمة لالقتصاد ومتطلبات السوق 
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ركاء اإلنتاج الثالث  قد يكون ِمن 
ُ
القروض بتوفير أو على األقل تشجيع املؤسسات املالية لتوفير    ةالهام أيًضا في هذا الصدد أن يقوم ش

 ، والتي قد تكون في بعض األحيان نتيجة لدعم ُمباشر ِمن الحكومات أو أصحاب األعمال.  امليسرة ذات الفائدة املنخفضة

تطوير آليات جديدة  التمويل ضمن النظام البيئي الداعم لريادة األعمال،  عنصر الفرص الواجب استغاللها لتفعيل    وِمن

  شكالها وِمن أوتسهيل التمويل الصغير،  ،شراء الديون خدمات بيع و توفير القصير  على املدى شكالهاوالتي قد يكون ِمن أللتمويل، 

خاطر للمشاريع اآلخذة في التطويرو البعيد املساهمة في رأس املال، والصناديق    على املدى 
ُ
.  األسهم الخاصة، وتوفير رأس املال امل

القائمة،   الفرص  أوجه استغالل  املعلومات  إلى توظيف    وءاللجوِمن  في استحداثتكنولوجيا  التكنولوجية   واإلتصاالت  اآلليات 

 اوشروط الحصول عليه  ، لتوعية رواد األعمال بمصادر التمويل املتاحةالداعمة  
ً

املعرفة بخصوص برامج تقديم  عن نشر   ، فضال

آليات وعوامل  ر على  تدريب رواد األعمال، سواًء الُجدد أو اآلخذين في التطو   من  ُبد  الوأخيًرا،    الدعم املالي للمشروعات الريادية.

 ي للتحديات املالية. ستراتيجوالتخطيط اإل  ،جذب االستثمار

 

  



 يادة األعمال واملشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية املستدامة والتمكين  ر  

 

 

 74 ِمن 56 صفحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يادة األعمال واملشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية املستدامة والتمكين  ر  

 

 

 74 ِمن 57 صفحة

 19-كوفيد الصغيرة ما بعدريادة األعمال واملشروعات :  رابعالقسم ال
 

ــببت جائحة كوفيد  ــ ى و  19-تسـ ــبوقة، أحدثت الكثير من الفوضـ ــادية كان لها  بأزمة عاملية صـــحية غير مسـ تداعيات اقتصـ

نظًرا ألن جميع و دخلـت العـديـد من دول العـالم والـدول العربيـة في إغالق جزئي أو ـكامـل؛  حيـث  في جميع أنحـاء العـالم.    واجتمـاعيـة

ـــــاد   ـــــر االقتصـ  بتدابير الســــــلطات الصــــــحية،    ارتبطتعناصـ
ً
 وثيقا

ً
ـــــادي وحدوث تغيير في مارتباطا ـــــتقرار االقتصـ ما أدى إلى عدم االسـ

 . 8السوق  ديناميكيات

، تدابير  من ثم تعميمه  اتخذت الحكومات، في ظل غياب العالج وانتظار إنتاج اللقاح و 
ً
وظهور ســـــالالت جديدة من الفيروس مؤخرا

ـــــفر، وفرض التبـاعـد االجتمـاعي  2021-2020احترازيـة صــــــــــــــارمـة خالل عـامي   ـــ ، بمـا فيهـا اإلغالق الكـامـل والجزئي وحظر وتقييـد الســـــ

ـــ ــــحية الشـــــخصــ على التجارة واالســـــتثمار والنمو والتوظيف وأحدث تغييرات في   ية، مما أدى إلى تباطؤ اقتصـــــادي أثّر والقواعد الصـ

املتوســطة والصــغيرة ومتناهية الصــغر   ؤســســاتتداعيات الجائحة إال أن امل بفعلورغم الزلزال االقتصــادي    الثقافة ونمط الحياة.

 للخطر باملقارنة مع الشــــــــــركات الكبيرة
ً
ــا ، وهذا يعود إلى قلة مواردها الالزمة للصــــــــــمود والتكيف مع املســــــــــتجدات  كانت أكثر تعرضــــــــ

ــــببت    ،الطارئة. ومهما كان نوع العمل فإن اعتماد نظام أو تكنولوجيا مناســــــــبة الســــــــتمرار األعمال هو عبء مالي ثقيل عليها ـــ كما تسـ

ـــــيـاحـة  تعتمـد على التفـاعـل االجتمـاعي مثـالتي  عمـال  األ قطـاعـات   الجـائحـة بتـأثيرات عميقـة في ـــ ـــــفر والســـــ ـــ ــة والســـــ ـــ ـــ ـــــنـاعـة الريـاضـــــ ـــ ل صـــــ

  ،كما أثر إغالق أماكن العمل على سالسل التوريد وانخفاض اإلنتاج ،  والصناعات التحويليةوالخدمات الترفيهية والبناء  والفنادق  

ـــــريح العـديـد من العمـال،   قـد أدى إلىو  ـــ ــابـة بـالعـدوى إلى جـانـب انخفـاض الـدخـل وتســـــ  من  ،الخوف من اإلصـــــــــــ
ً
ــا  والتي شـــــــــــــكلـت بعضـــــــــــ

 .9األسباب التي أدت إلى انخفاض إنفاق العمالء؛ مما تسبب في املزيد من فقدان الوظائف وإغالق األعمال

هــذا وقــد أثر حظر الفعــاليــات واملؤتمرات واملبــاريــات الريــاضـــــــــــــيــة وتــأجيــل األحــداث الضـــــــــــــخمــة للتجمعــات الجمــاهيريــة جراء اآلثــار 

الصــغيرة   ؤســســاتتعد املو ناعات املرتبطة بها بشــكل مباشــر وغير مباشــر،  على الصــ  10الخطيرة لفيروس كورونا على صــحة اإلنســان

واملتوســــطة جزًءا مهًما من صــــناعة الســــفر والســــياحة والفنادق واإلطعام حيث تشــــمل هذه الصــــناعة مشــــغلي الرحالت الصــــغيرة 

وبحسـب منظمة التعاون االقتصـادي  وشـركات تأجير السـيارات واملطاعم وأماكن اإلقامة )الفنادق واملوتيالت(. على سـبيل املثال ،

 باألزمة ها٪ من الشركات الصغيرة واملتوسطة، مما يجعل70-60، تعمل في هذه القطاعات OECDوالتنمية 
ً
 .11أكثر تأثرا

من خالل اعتماد أســـاليب مبتكرة ومبدعة اســـتجابة للجائحة بهدف الحصـــول    تواجه األزمةأن   ؤســـســـاتاســـتطاعت بعض هذه امل

ــ ى والبقاء داخل األســــــواق في   اعلى الفرص. ومع ذلك ، فالقدرة على الصــــــمود واملرونة التي تســــــمح له ــة في هذه الفوضــــ برؤية الفرصــــ

تصحيح اآلثار السلبية للتدابير االحترازية  األوقات الصعبة، وتحويل هذه الفرص إلى واقع ، تحتاج إلى بعض التدخالت الحكومية ل

  من خالل تنشيط النظام البيئي لريادة األعمال.
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 إدارة األزمة والقدرة على الصمود ( 1) 

ـــــحة العاملية أن  2020مارس    11في  ، صــــــــــرح صــــــــــندوق    2020مارس   27جائحة. وفي  19-كوفيد مرض فيروس  ، أعلنت منظمة الصـــــ

في حــالــة ركود" وأن "طول وعمق هــذا الركود يعتمــدان على احتواء الفيروس، واالســـــــــــــتجــابــة الفعــالــة النقــد الــدولي أن "العــالم اآلن  

ــيا واملحيط الهادئ ،   أن    (UNCTAD)  (. وقّدرت األونكتاد2020واملنســـقة لألزمة" )برنامج األمم املتحدة اإلنمائي اإلقليمي مكتب آسـ

 . 12بسبب إغالق املصانع وانخفاض اإلنتاج %15إلى  5( من FDIاملباشر العاملي )ب في انخفاض االستثمار األجنبي تسبّ  19-كوفيد

 أزمة سالسل التوريد العاملية 1-1

ــ ي   ــ ـــ ــين موطن تفشـ ــ ـــ ــة في الصـ ــ ـــ ــنيع عن العمل. وخاصـ ــ ـــ ــ ي الجائحة إلى توقف وحدات التصـ ــ ـــ أدى اإلغالق الكبير الذي أعقب تفشـ

حيث تعتمد بعض الشركات الصغيرة واملتوسطة    ،املنتجات النهائية لدول العالمالفيروس، وموطن معظم املصانع التي تورد  

تعاني من إصـــــابات أعلى نســـــبًيا من باقي دول العالم؛ مما جعل ســـــلســـــلة التوريد الخاصـــــة   تعلى املوردين من البلدان التي كان

ـــة للخطر. ومع ذلك، في الربع الثاني من عام  ـــ ـــين،  ، عندما بدأت املنتجات  2020بهم عرضـــــ ـــ عوامل    ظهرتفي االنتقال من الصـــــ

أخرى مثل أزمة الشــــحن الجوي والبحري بســــبب نقص الرحالت الجوية واختالل توازن الحاويات وأســــعار الشــــحن في التأثير  

أزمة صـحية واقتصـادية على حد سـواء،   19-. "لقد كانت جائحة كوفيد 13على سـلسـلة التوريد للشـركات الصـغيرة واملتوسـطة

 ديد من التحديات للشركات الصغيرة واملتوسطة وسالسل التوريد العاملية".وقد شكلت الع

ـــــات   أزمة كوروناإن   ـــــســـــ ـــــتجابات، إال أن املؤســـــ ـــــرعة لتنفيذ االســـــ ـــــبيل الوحيد ملواجهتها هو العمل بســـــ حدث غير متوقع، والســـــ

ة األساسية إلدارة الضغوط التجارية  املوارد التي تمتلكها الشركات الكبيرة في املجاالت الوظيفي  الصغيرة واملتوسطة ال تمتلك

ى هذا النقص في عدم قدرة الشـركات الصـغيرة واملتوسـطة على تكييف سـالسـل التوريد وعمليات 
ّ
واالسـتجابة للجائحة. ويتجل

 ما تحصــــــل 
ً
 وأكثر  هذه  اإلنتاج بســــــرعة. كثيرا

ً
الشــــــركات على مدخالت من ســــــالســــــل التوريد التي أصــــــبحت أطول وأكثر تعقيدا

إال أن الجائحة زعزعت هذه الســالســل وهو ما أســفر عن افتقار العديد من الشــركات الصــغيرة واملتوســطة إلى املوارد  عاملية.  

ــار  مســـــــتمرةالتي تحتاج إليها للحفاظ على عملياتها   ـــ . إضـــــــافة إلى ذلك، أســـــــفرت اإلجراءات التي كان الهدف منها الحد من انتشـ

 عن أ  جائحةال
ً
ن مصــانع الشــركات الصــغيرة غير مصــممة إلجراءات التباعد الجســدي، وال  إلى خفض عمليات إنتاجها. فضــال

 الخبرة واملوارد الالزمة إلعادة تنظيم عملياتها بسرعة
ً
  .تمتلك الشركات عادة

 لجائحة في مواجهة ا  استجابة املؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر  1-2

ســـعى معظمها إلى حماية املوظفين والعمالء والحصـــول على في البداية كانت اســـتجابات املؤســـســـات الصـــغيرة متشـــابهة حيث  

الدعم الحكومي، وبعد ذلك تباينت في اســـــــــتجاباتها، حيث اختار بعضـــــــــها اســـــــــتراتيجية التراجع مثل ســـــــــحب األصـــــــــول، أو بيع 

ها. بينما  القدرة التنافســــية ل  بعيدض على املدى الاألصــــول، أوتحمل ديون جديدة، أوتســــريح املوظفين، وهذه االســــتجابة تقوّ 

قامت مؤســـــســـــات أخرى بإغالق أو تعليق أنشـــــطتها، في حين اســـــتجابت غيرها من املؤســـــســـــات بطريقة أكثر مرونة، من خالل 

تعديل أســـاليب تنفيذ أعمالها بشـــكل مؤقت إلى حين اســـتئناف عملها بكامل طاقتها بعد الجائحة، وشـــملت االســـتجابات أخذ  

ـــــتعــانــة بموردين جــدد عنــد تعطــل االحتيــاجــات الجــديــدة للعمالء في االعتبــار ـــ ، واالنتقــال إلى قنوات للبيع عبر اإلنترنــت، واالســـــ

ـــــتيكية والكمامات أو تقنيات   ـــ ـــــها العمل عن بعد، وابتكار منتجات جديدة )األقنعة البالســـــ ـــ ـــــلة التوريد، واعتمد بعضـــــ ـــ ـــــلســـــ ـــ ســـــ

يكن أمام معظم املؤســــســــات خيار    االختبار الســــريع للكشــــف عن الفيروس( بهدف االســــتمرار من خالل التغيير واالبتكار. لم

 
12  TRADE AND INVESTMENT MEASURES   
13 19): SME policy responses-Coronavirus (COVID   
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سوى التكيف بأسرع ما يمكن مع تداعيات جائحة فيروس كورونا للبقاء. فاملقاربات الذكية والقادرة على الصمود هي مناهج  

ـــــمن   ـــ ـــــــــة، وتضـــــ على األزمــة لتكون في حــالــة جيــدة كمــا كــانــت من قبــل أو حتى  إمكــانيــة تغلــب األعمــال التجــاريــة  داعمــة للمنــافســـــ

 .14أقوى 

 القدرة على الصمود 1-3

ـــــركات أو مقاومة    إدارة أزمات ريادة األعمالتعد القدرة على الصــــــمود مفهوًما مهًما في   ـــــاعد في فهم كيفية تكيف الشـ ألنها تسـ

ا لتوجهــات العمالء واحتيــاجـات    بــالقــدرة اإلبــداعيــة واملبتكرة لتوجيــه نشــــــــــــــاط األعمــال وتغييره وفقــً
ً
التغيير. وتتضـــــــــــــمن إيمــانــا

ا على مرونة أنظمتها البيئية. يشـــــــير   الســـــــوق ومع ذلك ، فإن قدرة الشـــــــركات الصـــــــغيرة واملتوســـــــطة على الصـــــــمود تعتمد أيضـــــــً

تشــــير  و  15مصــــطلح "النظام البيئي" ضــــمًنا إلى مجموعة من املؤســــســــات التي تحدد تفاعالتها األداء املبتكر للشــــركات الوطنية  

ـــــغطنظرية األنظمة إلى أن قدرة النظام على البقاء تحت  ــ ي على األجزاء املكونة له. لذلك ، هناك    الضـــــ ـــ ــاســـــ ـــ ـــــكل أســـــ تعتمد بشـــــ

حاجة إلى أنظمة قائمة على املرونة إلعادة بناء النظم االجتماعية واالقتصــــــــادية ملواجهة األزمات املســــــــتقبلية. تعد الشــــــــركات 

زأ من هذا النظام ، حيث تتكون اقتصـــادات اليوم من اآلالف منها، والتي تعتبر حيوية لنمو  الصـــغيرة واملتوســـطة جزًءا ال يتج

ــة.   ــالـــدولـ ــذلـــك فـ ــل  لـ ــا  هـــذه  إن جعـ ــالهـ ــام أعمـ ــا وبين نظـ ــة الصــــــــــــــــدمـــات، وتعزيز الروابط بينهـ ــة في مواجهـ الشـــــــــــــرـكــات أكثر مرونـ

 اإليكولوجي، سيساعد االقتصاد ككل على الصمود في وجه أي أزمة قادمة.

على مرونة صــــــــاحب املشــــــــروع وتدابير اســــــــتجابة الســــــــياســــــــات االقتصــــــــادية والصــــــــحية    القدرة على االســــــــتجابة للتغييرتعتمد  

الـــــدعم الحكومي أو  الحكوميـــــة. في حين أن إدارة األزمـــــات على املســـــــــــــتوى الجزئي هي وظيفـــــة رواد األعمـــــال، لـــــذلـــــك، يلعـــــب 

رة والناشئة على الصمود وإعدادها ملرحلة التعافي وخلق نمو السياسات العامة دوًرا حاسًما في تشجيع قدرة الشركات الصغي

 واســـــتدامة. وهنا ينبغي على صـــــانعي الســـــياســـــات تقديم الدعم لرواد األعمال من خالل ســـــياســـــات نقدية ومالية 
ً
أكثر شـــــموال

ونة الشــــركات ودعم مختلفة للتغلب على األزمة. بينما يقوم صــــانعو الســــياســــات بإدارة األزمات على املســــتوى الكلي لتعزيز مر 

تعتبر إدارة األزمـات أمًرا بـالغ األهميـة إليجـاد الحلول املطلوبـة للســـــــــــــيطرة على األزمـة ، إمـا ملنع تكرار  و إجراءاتهم إلدارة األزمـة.  

 16حدوثها أو التخفيف من تأثيراتها. فاإلدارة السليمة لألزمات تعزز من القدرة على الصمود
 

 الحكومات استجابات ( 2) 

ــادي في عام  رغم   ـــ ـــــاط االقتصـ ــتثنائي الذي   2020أن انكماش النشـ ــا غير مســــــبوق في ذاكرتنا الحية، إال أن الدعم االســــ كان انكماشــــ

وتشير تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي إلى أن االنكماش    قدمته السياسات الحكومية حال دون حدوث نتائج اقتصادية أسوأ

 . 17الحكومية صل إليه لوال الدعم االستثنائي الذي قدمته السياساتكان يمكن أن يصل إلى ثالثة أضعاف ما و 

 في توفير الســـــلع األســـــاســـــية كالغذاء واإلمدادات الطبية واملواد األســـــاســـــية ملواطنيها،  
ً
 كبيرا

ً
لقد واجهت حكومات دول العالم تحديا

لى صـــــــعوبات كبيرة، اســـــــتدعت فرض قيود على حيث أدى الطلب املتزايد وانقطاع ســـــــالســـــــل التوريد العاملية والقيود اللوجســـــــتية إ

 
14 19: The Great Lockdownand its Impact on Small Business-COVID   
15 The digital entrepreneurial ecosystem  
16 19 pandemic-A rapid response to the COVID –Startups in times of crisis    
   مستجدات آفاق االقتصاد العالمي 17

https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/ITCSMECO2020.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-017-9867-5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7183981/
https://www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
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ينبغي أن تكون مؤقتة  19-تصــــــــــدير هذه املنتجات، وقد أعلن وزراء مجموعة العشــــــــــرين أن "أي إجراءات طارئة للتعامل مع كوفيد

"
ً
 وتعكس االهتمام بحماية الفئات األكثر ضعفا

ــغيرة واملتوســــــــــطة جزء حيوي من اال  أن الشــــــــــركات الصــــــــ
ً
ــيكون  تدرك الحكومات تماما ــاد وســــــــ ـــــيط  الحفاظ عليهاقتصــــــــ وإعادة تنشـــــ

ا حيوًيا لالنتعاش االقتصـــــــــادي بعد األزمة،  
ً
ســـــــــارعت الحكومات منذ بداية الجائحة للتخفيف من آثارها  إذ  عملياتها بســـــــــرعة محرك

ل من تســريح على الشــركات الصــغيرة وســن ســياســات ملســاعدتها على التعامل مع املخاطر املالية على املدى القصــير على أمل أن يقل

العمال والوصــــــــــول إلى اإلفالس. فنفذت الحكومات برامج اســــــــــتجابة للتداعيات الصــــــــــحية واالقتصــــــــــادية وتفاوت الدعم الحكومي  

للمشـــــــــــــروعـات الصـــــــــــــغيرة بين الـدول املرتفعـة الـدخـل ومنخفضـــــــــــــة الـدخـل. وقـد اتخـذت العـديـد من الحكومـات بـالفعـل خطوات من 

ــســـــــــ ي األعمال واملديرين التنفيذيين  خالل اإلعالن عن حزم وبرامج مختلفة ل لتحفيز اســـــــــتجابة للجائحة. ووفًقا ملســـــــــح شـــــــــمل مؤســـــــ

 هي:  على مستوى السياساتالناشئة، تبين أن أهم أربع استجابات  مؤسساتلل

 %( ؛   29تقديم املنح للحفاظ على السيولة النقدية ) -1

 %( ؛  18توفير أدوات لتعزيز االستثمار ) -2

 %( ؛ 17تقديم الدعم لحماية املوظفين، مثل تسديد جزء من رواتب املوظفين ) -3

 18%( " 12إتاحة القروض للحفاظ على السيولة النقدية ) -4

ـــــــل 2020الذي أجراه مركز التجارة الدولية )  19-عالوة على ذلك، أبرز مســـــــــــح األعمال الخاص بكوفيد ـــ ـــــــركات تفضـ ـــ ( أن معظم الشـ

 اإلعفاءات الضريبية واإلعفاءات الضريبية املؤقتة والبرامج املالية باعتبارها أكثر التدابير الحكومية فائدة لهم. 

 الحتوا تأهبت حكومات الدول العربية، منذ بدءكما  
ً
بالتنســــيق مع الشــــركاء االجتماعيين والســــلطات الصــــحية، ئها  الجائحة، ســــعيا

رت خطط اســـــــــــــتجـابـة وطنيـة عـاجلـة ملكـافحـة انتشـــــــــــــار العـدوى والتخفيف من تبعـات الجـائحـة، لتؤكـد أن الحكومـات بوزاراتهـا  فطوّ 

 خط الـــدفـــاع األول واملوثوق للـــ
ً
منظمتتتة   . وقـــد قـــامـــتمواطنيهـــا في مواجهـــة األزمـــات والكوارثود عن  ذوأجهزتهـــا املختلفـــة، هي دائمـــا

بنـاًء على   جهود التدول العربيتة في مواجهتة آثتار وتتداعيتات جتائحتة كورونتا على أستتتتتتتتتتتتواق العمتل"" 19العمتل العربيتة بتإعتداد تقرير

ا من ردود الــدول العربيــة حول اســـــــــــــتجــابــاتهــا في مواجهــة تــداعيــات جــائحــة كورونــا، حيــث شـــــــــــــكلــت برامج   التحفيز املــالي جزًءا مهمــً

ـــــتجــابــة، كمــا ـــ تضـــــــــــــمنــت إجراءات عــاجلــة على مســـــــــــــتوى الســـــــــــــيــاســــــــــــــات ملواجهــة األزمــة، وتــدابير مــاليــة لــدعم أســـــــــــــواق العمــل   االســـــ

واالقتصــــــــادات الوطنية من خالل حزم من املحفزات لدعم القطاع املنظم )العام والخاص(، وكذلك مؤازرة الفئات األكثر تضــــــــرًرا  

 عن اإلجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدول    كالعاملين في
ً
ــــأن  العربية القطاع غير املنظم والفئات املهمشـــــة والضـــــعيفة، فضـــــال بشـ

 ، والتي تضمنت:دعم املؤسسات واملنشآت املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ـــــركات حزم الدعم الحكومي املوجهة ألصــــــــــحاب املشــــــــــاريع الصــــــــــغيرة واملتوســــــــــطة، وتأجيل االســــــــــتحقاقات    -1 االئتمانية للشـــــ

 أشهر وعدم تطبيق أية غرامات إضافية على التأخر في السداد  6املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ملدة 

ــآت الصـــــــــــــغيرة ومتنـاهيـة الصـــــــــــــغر املتضـــــــــــــررة من الجـائحـة لتتمكن من تجـاوز   -2 قرارات تتعلق بـالـدعم املـالي والتقني للمنشـــــــــــ

 .الصعوبات

 
18 global ecosystems startup survey -covid19 impact   

  19  تقرير حول جهود الدول العربية في مواجهة آثار وتداعيات جائحة كورونا على أسواق العمل –منظمة العمل العربية 

 

https://startupgenome.com/reports/impact-covid19-global-startup-ecosystems-startup-survey
https://alolabor.org/19657/
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املياه لعدة قطاعات من بينها قطاع الصناعات الصغيرة واملتوسطة، وكذلك اإلعفاء من  إعفاءات شملت رسوم الكهرباء و  -3

 اإليجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة واملتوسطة ملدة ستة أشهر

 "  19 -صحاب الشركات الصغيرة واملتوسطة حول خطط االستجابة االقتصادية لفيروس " كوفيد ألعقد ندوات وورش عمل  -4

حصــــــول املؤســــــســــــات الصــــــغيرة واملتناهية الصــــــغر على الدعم الالزم ملســــــاعدتها على تغطية جزء من نفقاتها التشــــــغيلية،   -5

وتأجيل دفع املســــــتحقات الشــــــهرية للقروض غير املتكافئة التي قدمتها الصــــــناديق الوطنية للتأمين على البطالة للمقاولين  

 ةقصد إنشاء مؤسسات مصغر 

 مع أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة لتذليل كافة العوائق التي تعترضهمدورية  ةعقد لقاءات بصف -6

مرافقة بعض أصـناف العاملين لحسـابهم الخاص املتضـررين من التداعيات املنجرة عن اجراءات الحجر الصـحي الشـامل   -7

 أس عملهم بإسنادهم منح استثنائية أو إقراضهم بقروض مخفضة الفوائد على اشتراط إبقاء العاملين على ر 

ــــطة  -8 ـــ ــــآت املتوسـ ـــ ــــات واملنشـ ـــ ــــسـ ـــ ــــبة للمؤسـ ـــ ــــاحب العمل في التأمينات(، بالنسـ ـــ ــــاهمة صـ ـــ ــــتحقاقات التأمينية )مسـ ـــ تأجيل االسـ

 والصغيرة ومتناهية الصغر

 .إطالق حملة بهدف دعم صاحبات األعمال عبر تقديم اإلرشادات الهامة للتعامل مع تحديات السوق خالل األزمة -9

 

ــــتجابات   ـــ من حيث تأثيرها على قدرة املؤســــــــســــــــات الصــــــــغيرة واملتوســــــــطة على االســــــــتمرار والصــــــــمود  العربيةالحكومات  اختلفت اسـ

ـــــــات. نجحت اإلجراءات   ـــ ـــــــسـ ـــ ـــــــعف والقوة والتحديات والفرص التي تتمتع بها تلك املؤسـ ـــ ـــــــب نقاط الضـ ـــ والتكيف مع املتغيرات، بحسـ

حـد مـا. ومع ذلـك ، يتعين معـالجـة الهـدف طويـل قصـــــــــــــيرة املـدى التي اتخـذتهـا الحكومـات في تخفيف الضـــــــــــــغط عن رواد األعمـال إلى 

ــغيرة واملتوســــــطة وتحقيق انتعاش قوي ودائم  ــتدام وبيئة األعمال العادلة لتعافي الشــــــركات الصــــ األجل املتمثل في تعزيز النمو املســــ

 .بعيدعلى املدى ال

 

في مواجهـة األزمـة، وـكان لإلجراءات التي تم اتخـاذهـا مبكًرا دور كبير    ةلقـد بـذلـت غـالبيـة الـدول العربيـة جهوًدا كبيرة وفعـالـ

في التخفيف من آثارها الصــــــــــحية واالقتصــــــــــادية واالجتماعية، عبر آليات الحوار االجتماعي املختلفة لتحقيق التشــــــــــاركية في اتخاذ 

ــــتخالص الد ـــ ــــات واملجتمع، وينبغي اســـــ ـــ ــــســـــ ـــ روس املســــــــــــتفادة من تجارب دولنا العربية القرار، بهدف تعزيز الثقة بين األفراد واملؤســـــ

فقـد تحـافظ بعض الدول على هذه التـدابير، أوتبني    والبنـاء على التـدابير املتخـذة للصـــــــــــــمود أمام أي أزمة مســـــــــــــتقبليـة غير متوقعـة.

 خالل مرحلة التعافي. 
ً
ر بعيدة املدى على فالقرارات املتخذة لبدء التعافي من األزمة ستيكون لها آثاعليها، أو تتخلص منها تدريجيا

أعادت بعض األزمات الكبرى تشتتتتكيل الستتتتياستتتتات واملجتمعات بطرق ستتتتاعدت على حماية مصتتتتالح العمال فقد    عالم العمل.

 ما كانت هذه األزمات الكبرى بمثابة اختبار   والنهوض بها،
ً
وضـعت فقد .  للسـياسـات االجتماعية والنظم االقتصـادية القائمةوكثيرا

ــاد الكبيرعـام  ريكيـةام الواليـات املتحـدة ـــ ـــ ـــــبيـل املثـال، نظـام الحمـايـة االجتمـاعيـة في أعقـاب الكســـــ ـــ ؛ كمـا حـددت الحـد  1929، على ســـــ

 وباملثل، أنشأت اململكة املتحدة نظام الرعاية الصحية الشامل بعد الحرب العاملية الثانية.. األدنى لألجور 

ينبغي علينا اغتنام هذه الفرصتتتتتتتتتتة لتعزيز القدرة على الصتتتتتتتتتتمود ليس فقط لضتتتتتتتتتتمان التأهب ألزمات مستتتتتتتتتتتقبلية أخرى  لذلك، 

 ولكن لبناء الثقة مع املجتمع. 
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 التعافي واغتنام الفرص للبناء بشكل أفضل ( 3) 

ــــبح هناك مخرج يزداد 19-بعد مرور ما يقارب العام والنصــــــــــــف على بداية جائحة كوفيد ـــ  ، أصـــــ
ً
من هذه األزمة الصــــــــــــحية    وضــــــــــــوحا

في أعقاب الهبوط الحاد   2021يأتي تعافي النمو املتوقع عام  واالقتصادية، ولكن اآلفاق ال تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين.  

 عن الشــــــــــركا   2020في عام 
ً
ت  الذي ترك آثارا عكســــــــــية بالغة على الفئات الهشــــــــــة وخاصــــــــــة العاملين في القطاع غير املنظم، فضــــــــــال

ومن املتوقع أن تتباين   2020الناشـــئة واملؤســـســـات الصـــغيرة ومتناهية الصـــغر. وتشـــير التقديرات إلى انكماش النمو العاملي في عام 

قوة التعــافي بــدرجــة كبيرة بين دول العــالم، بحســــــــــــــب قــدرة كــل دولــة على االســـــــــــــتفــادة من التــدخالت الطبيــة، ومــدى فعــاليــة الــدعم  

وســـــــتعتمد قوة التعافي على ســـــــرعة نشـــــــر لقاحات ص الهيكلية لدى دخول كل دولة هذه األزمة  املقدم من الســـــــياســـــــات، والخصـــــــائ

 .فعالة على مستوى العالم. وال يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لتخطي تأثيرات الجائحة

 

 تقييم الجاهزية للتعافي والتحول االقتصادي املستدام  3-1

ترتيب الدول في مؤشـــــــــــر التنافســـــــــــية لذلك العام؛ لعدم اســـــــــــتكمال    2020تقرير التنافســـــــــــية العاملي  في إصـــــــــــداره الخاص   علّق 

ـــــتقبـل.عمـل جـديـد لتوج  اســـــــــــــتبيـانـات الـدول بســـــــــــــبـب تـداعيـات جـائحـة كورونـا، وقـدم إطـار ـــ ـــــادي في املســـــ ـــ وقـام  يـه النمو االقتصـــــ

 "لجـاهزيـة التحول" في   بتجميع إحـدى عشـــــــــــــرة أولويـة لجـاهزيـة الـدول ملرحلـة التحول 
ً
 أوليـا

ً
ــادي، قـدم التقرير مؤشـــــــــــــرا االقتصـــــــــــ

 من املجموعـة الكـاملـة من العوامـل الالزمـة لـدفع االنتـاجيـة    37الـدول. تقيس أولويـات التحول االقتصــــــــــــــادي فقط ل 
ً
دولـة بـدال

 واالستدامة والنماء. وهذا االستخدام ثالثي األهداف: 

  :
ً
اط البيانات املتاحة في محاولة لتحســين تحديد اإلجراءات و/أو الســياســات الالزمة  يرســم مجاالت األولوية مقابل نقأوال

 "إلعادة بناء أفضل" القتصادات منتجة ومستدامة وشاملة. 

 :
ً
يقدم ملحة سـريعة عن الوضـع الحالي في كل دولة من الدول السـبع والثالثين، ويقيم املدى الذي وصـلت إليه العديد ثانيا

 طريقها نحو تحويل اقتصاداتها.  من الدول اليوم في

 :
ً
 يسلط الضوء على الفجوات الرئيسية في البيانات لتقييم السياسات الحالية واألداء.ثالثا

 

ة غير كافية لقياس جميع جوانب تحقيق التحول االقتـصادي، وأظهرت النتائج أنه حوقد أشـار التقرير إلى أن اإلحصـاءات املتا

 للتحول. وأن الركود االقتصـــــــــــــــادي العميق قـــد طـــال معظم دول العـــالم، إال أن الـــدول التي تتمتع ال يوجـــد دولـــة جـــاهزة  
ً
تمـــامـــا

باقتـصادات ومهارات رقمية متقدمة وشـبكات أمان اجتماعي قوية ولديها خبرة سـابقة في التعامل مع األوبئة هي التي اسـتطاعت  

ــ  مواجهــة تــأثيرات الجــائحــة، والحفــاظ على اســـــــــــــتمراريــة عمــل بعض دي االقطــاعــات ولــديهــا فرصــــــــــــــة للتعــافي والتحول االقتصــــــــــــ

املســتدام. كما اســتطاعت الدول التي لديها أنظمة مالية قوية أن تتيح بســهولة أكبر من دول أخرى االئتمان للمنشــآت الصــغيرة 

 األمريكية. واملتوسطة لتجنب تعثرها. ومنها دولة اإلمارات العربية املتحدة وسنغافورة وفنلندا والواليات املتحدة
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 تعافي ريادة األعمال  3-2

موجهة  تســـتدعي هذه اللحظة املفصـــلية تحوالت مبتكرة في الســـياســـات إلعادة البناء بشـــكل أفضـــل، ورغم أن األولوية العاجلة 

لألزمة الصـحية، إال أن هذه الفترة العـصيبة توفر فرصـة فريدة للتفكير في الدوافع األسـاسـية للنمو واإلنتاجية  نحو االسـتجابة  

التي تــدهورت منــذ بــدايــة الجــائحــة، والعمــل على إعــادة تشـــــــــــــكيــل أنظمتنــا االقتصـــــــــــــــاديــة بحيــث تكون مســـــــــــــتــدامــة، فال بــد من  

 بناء بشكل أفضل ملواجهة التحديات األساسية في اقتصاداتنا. االستفادة من دروس هذه األزمة واغتنام الفرص إلعادة ال

، كالعاملين في االقتصــــــــاد غير املنظم   19-ســــــــلطت أزمة كوفيد
ً
الضــــــــوء على الفئات الضــــــــعيفة واملهمشــــــــة واملحرومة اقتصــــــــاديا

ـــكل أفضــــل خالل مرحلة التعافي وأن توضــــع في األو  لوية شــــمول املؤســــســــات  والعمال املهاجرين، وقد آن األوان إلعادة البناء بشـ

 وإدماجهم في القطاع املنظم. ،الصغيرة ومتناهية الصغر

   وتعتبر أزمة كورونا
ً
حالة طارئة، ال تحدث كثيًرا، وتتميز بمسـتوى عاٍل من عدم اليقين، الذي يتزايد باسـتمرارها، ويشـكل تحديا

 لألعمال الناشــئة واملؤســســات الصــغيرة، فغالًبا ما ُينظر إلى رواد  
ً
األعمال على أنهم من يســتطيعون ، بقدراتهم اإلبداعية  خطيرا

ــــوا   ــــل إلى أفكار مبتكرة. ومع ذلك، يمكن أن يتعرضـــــ ــــاعدة ملجتمعاتهم؛ وتقييم الفرص والتوصـــــ ــــكالت أو تقديم املســـــ ، حل املشـــــ

ا لضــغوط شــديدة للتغلب على هذه التحديات وتقديم الحلول املناســبة ة أكثر أهمية من  وبالتالي، تعتبر القيادة اإلبداعي  ،أيضــً

.  20"األســـــاليب اإلدارية التقليدية" في الســـــعي للتعامل مع "هذه الظروف البيئية غير الخطية وغير املتوقعة في كثير من األحيان" 

الخاصـــة بريادة األعمال، أن الخصـــائص الفردية الرئيســـية التي تضـــع ســـلوك رائد األعمال ضـــمن    الدراســـاتوقد حددت بعض 

ــادة األعمــــا ــات الخــــارجيــــة، واالســـــــــــــتعــــداد لتحمــــل املخــــاطر،  وظيفــــة ريـ ل مرتبطــــة بميلــــه الطبيعي لالنفتــــاح على البيئــــة والتحــــديـ

 والقدرات املعرفية، واإلبداع. 

كما ُينظر إلى االبتكار على أنه محرك للقدرة التنافسية والنمو االقتصادي والتقدم. وللتغلب على األزمة والحفاظ على األعمال  

 21الطويــل، تحتــاج الشـــــــــــــركــات إلى االبتكــار، أي "تطبيق اإلبــداع على املشـــــــــــــكالت للحصـــــــــــــول على الفرص"  التجــاريــة على املــدى  

عملية معقدة خاصــــة بالنســــبة للمؤســــســــات الصــــغيرة واملتوســــطة حيث تواجه عقبات عند تنفيذ األفكار اإلبداعية.    البتكارفا

ال الكــافي، ومهــارات أو مؤهالت محــدودة على مســـــــــــــتوى  تتمثــل العوائق الرئيســـــــــــــيــة أمــام االبتكــار في محــدوديــة أو نقص رأس املــ

اإلدارة، ومحـــدوديـــة املعلومـــات التكنولوجيـــة واملعرفـــة الالزمـــة لالبتكـــار. وخالل هـــذه األزمـــة على وجـــه الخصـــــــــــــوص، تعرضـــــــــــــــت 

ــغيرة واملتوســـطة لضـــربة شـــديدة مع توقف العديد منها عن العمل ــتنفاد ؛الشـــركات الصـ ــعار اإليجارات واسـ ــاعد أسـ   بســـبب تصـ

تعتمد نقاط الـضعف والتحديات التي تواجهها الشـركات الـصغيرة على سـلوك و . 22االحتياطيات النقدية، مما جعلها هشـة مالًيا

ـــها الحكومة. ومع ذلك ، فإن تكييف ديناميكية هذا التغيير ـــ ـــــــحية التي تفرضـــــ ـــ ـــــــتهلك املتغير واللوائح الصـ ـــ في العمل الريادي   املسـ

 ضروري للمساعدة في التغلب على األزمة. 

يشــــــير التوجه الريادي إلى الخصــــــائص الســــــلوكية على مســــــتوى الشــــــركة لالنخراط في ابتكار ســــــوق املنتجات، وتعزيز الســــــلوك 

واالســـــــتمرارية  املبتكر داخل الشـــــــركة، والقيام بمشـــــــاريع محفوفة باملخاطر إلى حد ما يمكن للمرء أن يرى فرصـــــــة في الفوضـــــــ ى  

ـــــتقرة وتحويـل هـذه الفرص إلى واقع.  ـــ ال توجـد مقـاربـة واحـدة تنـاســــــــــــــب الجميع لتعـافي ريـادة إال أنـه والبقـاء في األوقـات غير املســـــ

األعمال، بل هي عملية تكاملية تعتمد على عوامل التمكين الخارجية والنظم البيئية وعلى خصائص رواد األعمال وقدرتهم على 

 الصمود. 
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 ادة األعمال والوضع الطبيعي الجديد ير ( 4) 

ـــــع الطبيعي الجديد" ـــــب تركيز " الوضـــــ الصــــــــــغيرة واملتوســــــــــطة وقدرتها على   شــــــــــاريععلى زيادة تعزيز مرونة امل"،  new normal"  -ينصـــــ

االضطراب الحقيقي، وأبرزت الفجوات  بما يمكن أن نطلق عليه الحالية  الصمود أمام الصدمات غير املتوقعة. فقد أظهرت األزمة  

ـــــركات بعد فقد في العمليات وأعادت االســــــتثمارات التكنولوجية إلى الواجهة.   ـــــتراتبدء بدأت الشـ ـــــكل اسـ يجي  الجائحة في التفكير بشـ

ــغيرة واملتوســـطة املرنة في تضـــمين خيارات البيع عبر   أكثر في رفع مســـتوى قدراتها الرقمية كضـــرورة حتمية. وشـــرعت الشـــركات الصـ

اإلنترنت وإدراج التقنيات الحديثة كــــــــــــ"الخدمات السحابية" لتوفير نظام أساس ي آمن يمكن الوصول إليه في أي مكان وفي أي وقت 

البيـانـات املـاديـة. عالوة على ذلـك، قـامـت بـإشـــــــــــــراك أعضـــــــــــــاء فريق العمـل في رســـــــــــــم خطط االســـــــــــــتجـابة    وتجنـب االعتمـاد على مراكز

املؤسـسـات    هيئةالتحدي في ت  . إال أن23إلبقائهم مشـاركين ومتحفزين ومنحهم الشـعور بملكية مكان العمل في أدوارهم ومسـؤولياتهم

 فيما يلي:يكمن الصغيرة ومتناهية الصغر للتكيف مع "الوضع الطبيعي الجديد" 

o   :والتي لها دور بيئتها التنظيميةإن مرونة املؤســـــــســـــــات املتوســـــــطة والصـــــــغيرة ومتناهية الصـــــــغر تعتمد على مرونة املرونة ،

حاسـم في اسـتمرارية األعمال وتنشـيط األسـواق. لذلك ، يمكن أن يلعب الدعم الحكومي أو السـياسـة العامة دوًرا في تشـجيع أو 

 واســــتدامة )مركز التجارة الدولي،   ؤســــســــاتتعزيز مرونة امل
ً
( إن تعزيز مرونة األعمال في 2020الصــــغيرة وخلق نمو أكثر شــــموال

أوقات الرخاء ســـــــــــيســـــــــــاعد هذه املؤســـــــــــســـــــــــات على مواجهة الصـــــــــــدمات ويقلل من احتمالية اإلفالس في أوقات األزمات. وكذلك 

ـــــــاء آليات التمويل االحتياط ـــ ــــــنات األعمال وإنشـ ـــل مع حاضـــــ ـــ  من قدرتها على الصـــــــــــمود. ومن وجهة نظر التواصـــــ
ً
ي ســـــــــــيعزز حتما

االســـــــــــتدامة، من املرجح أن يشـــــــــــكل رواد األعمال بعد الجائحة وضـــــــــــًعا طبيعًيا جديًدا من خالل اســـــــــــتجاباتهم املرنة، والتزامهم  

 بسلوكهم، ونماذج أعمالهم، وتأثيرهم على مسارات االستدامة أو تغييرها.

o :ى الرغم من التوســـــــــــــع الكبير في الوصـــــــــــــول إلى تكنولوجيـا املعلومـات واالتصــــــــــــــاالت، إال أن  قبـل أزمـة كورونـا وعل الرقمنتة

ـــــتخـدامهـا لم يكن  ـــ ــادات املتقـدمـة وجعـل اللحـاق في  اســـــ متنـاول الجميع. فـأدت الجـائحـة إلى تســـــــــــــريع التحول الرقمي في االقتصـــــــــــ

ة. فخالل الجـائحـة تحولـت أعمـال أجزاء من بـالركـب أكثر صـــــــــــــعوبـة بـالنســـــــــــــبـة للبلـدان أو املنـاطق التي ـكانـت متـأخرة قبـل األزمـ

اقتصــــــــــــــادات العــالم إلى منصــــــــــــــات رقميــة، من خالل العمــل عن بعــد والتعليم عن بعــد، وعقــد املؤتمرات واملنتــديــات والــدورات 

ول التدريبية االفتراضـية، وتقديم الخدمات الصـحية والتجارة االلكترونية واملدفوعات الرقمية مما سـهل تسـيير األعمال في الد

ا لنمو مؤســـــــــــــســـــــــــــات ريـادة األعمـال  التي تمتلـك بنيـة تحتيـة تكنولوجيـة متطورة.   ونتيجـة لـذلـك فـإن املســـــــــــــتقبـل ســـــــــــــيكون مفتوحـً

الرقمية نظًرا لقدرتها على البقاء في ظل التغيرات االقتصـــــــــــادية الجديدة وتفشـــــــــــ ي األوبئة والفيروســـــــــــات، بما في ذلك الشـــــــــــركات 

 الصـغيرة واملتوسـطة، التي سـيتم دفعها ل
ً

 أو آجال
ً

إن التحرك نحو التقنيات الرقمية يحتاج إلى دعم تقني  .24تبني الرقمنة عاجال

وملواجهـــة هـــذا  ات التكنولوجيـــة في عـــالم العمـــل.  وبنـــاء القـــدرات وصـــــــــــــقـــل املهـــارات لـــدعم بنيتهـــا التحتيـــة بغرض مواكبـــة املتغير 

ـــــين   ـــ املرافق والبنية التحتية األخرى باإلضـــــــــــــافة إلى ســـــــــــــد الفجوة داخل التحدي، في مرحلة التعافي، ينبغي على الحكومات تحســـــ

الدولة وعبرها لكل من الشــــــــــــركات واملنازل. على أن تكون األولوية لتوســــــــــــيع نطاق الوصــــــــــــول إلى الكهرباء وتكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت، وفي الوقت نفسه، تسريع انتقال الطاقة.

o   تعتمد ســـرعة التعافي على قدرة الشـــركات الصـــغيرة واملتوســـطة على العودة إلى ممارســـة    التنافستتتية:االستتتتدامة والقدرة

 العمليات املستدامة بعد األزمة وبعد نفاد تدابير التحفيز الحالية. 

 
23 Rebuilding your business –19: SME Survival Phase Two -COVID  
24  19:CAN NEGATIVE SUPPLY SHOCKS CAUSE DEMAND SHORTAGES?-MACROECONOMIC IMPLICATIONS OF COVID 

https://home.kpmg/au/en/home/insights/2020/06/covid-19-survival-for-sme-phase-2.html
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w26918/w26918.pdf


 يادة األعمال واملشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية املستدامة والتمكين  ر  

 

 

 74 ِمن 65 صفحة

نعي هناك ثالثة تدخالت أســـاســـية تنطوي على تأثير أكبر وأوثق صـــلة باســـتدامة الشـــركات الصـــغيرة واملتوســـطة، ينبغي على صـــا

 يها أال وهي: بنالسياسات ت

 
ً
سـتبقى حصـة الشـركات الصـغيرة واملتوسـطة من املشـتريات الحكومية أقل مما هي عليه في تعزيز الوصتول إلى الطلب املحلي:    :أوال

 للتنمية املســـــــــــتدامة لل
ً
ـــــــاتالعديد من األســـــــــــواق. وســـــــــــتبقى املشـــــــــــتريات الحكومية الســـــــــــبيل الوحيد واألكثر تأثيرا ـــ ـــــــسـ ـــ ـــــــغيرة  ؤسـ ـــ الصـ

 لحصـــــــــــــتهــا املرتفعــة من إجمــالي الطلــب )الــذي يمثــل، على ســـــــــــــبيــل املثــال،  
ً
% في دول منظمــة التعــاون 30واملتوســـــــــــــطــة، وذلــك نظرا

ــــادي والتنمية وأكثر من   % في البلدان النامية(. ويمكن للحكومات النظر في تخفيف األعباء اإلدارية للشـــــركات الصـــــغيرة 50االقتصـ

ــــطة التي ال تزال   ــــتريات العامة.  واملتوسـ ــــاركتها محدودة في املشـ ــــبقة  كمامشـ ــــت الحكومات في العديد من البلدان مدفوعات مسـ عرضـ

  .مقابل الخدمات والسلع املشتراة

 
ً
زعزعت الجائحة ســــالســــل  لقدتزدهر الشــــركات الصــــغيرة واملتوســــطة عند دمجها في ســــالســــل القيمة العاملية.    دعم التدويل: :ثانيا

إلعادة تعزيز الروابط املقطوعة بمفردها. على الكافية  ية، وال تمتلك الشـــــركات الصـــــغيرة واملتوســـــطة املوارد  التوريد والتجارة الدول

 بالغ األهمية
ً
 .هذا النحو، ُيعتبر التركيز على تدويل الشركات الصغيرة واملتوسطة في استراتيجيات التصدير الوطنية أمرا

:
ً
تعزيز اإلنتاجية ضــــرورية للحفاظ على الشــــركات الصــــغيرة واملتوســــطة قائمة ولتعزيز قدرتها  ســــتكون برامج    :تعزيز اإلنتاجية ثالثا

ــــعيد الد ــــة على الصـــــ كافح خالل األزمة، على ســـــــــبيل املثال، من خالل تقديم حلول ولي. وعلى الرغم من أن العديد منها  على املنافســـــ

مزيد من االبتكارات والرقمنة لزيادة تعزيز اقتصـاداتها وضـمان    حاجة ماسـة إلى تحقيقإال أن هناك  التجارة اإللكترونية السـريعة، 

بقائها قائمة. ويمكن للحكومات تســـــريع إعداد برامج اإلنتاجية باإلضـــــافة إلى زيادة فاعلية البرامج الحالية إلى أقصـــــ ى حد من خالل 

ـــــــــاتإعطـاء األولويـة لل ـــــســـــ ـــ  )من حيـث الحجم والقطـا مؤســـــ
ً
ع وإمكـانـات النمو( ومواءمتهـا مع الصـــــــــــــغيرة واملتوســـــــــــــطـة األكثر احتيـاجـا

 التكنولوجيا املناسبة والبنية التحتية وحلول بناء القدرات. 

o ـــــبوعية من أجل الحفاظ على   :تعزيز النظام البيئي لريادة األعمال ـــــغيرة على التوقعات األسـ ـــــركات الصـ تعتمد معظم الشـ

ــتها الســـوقية وقيمتها. وبســـبب األزمة الحالية، أصـــبحت معظم امل ــات  حصـ ضـــعيفة مالًيا، فهناك حاجة إلى مبادرات  ؤســـسـ

 . 25منهجية وتدخالت حكومية لتنشيط النظام البيئي لريادة األعمال

ومشــــاريع   قادرة على الصــــمودإلى أن النظام البيئي باعتباره بيئة داعمة، يمكن أن يســــاعد على إنشــــاء اقتصــــادات    26أشــــارت دراســــة

ـــــطة و   ،مبتكرة ـــــادية نشـــــ ـــــات اقتصـــــ ـــــياســـــ ـــــمل ســـــ رأس مال اســــــــــتثماري وثقافي وشــــــــــبكات اجتماعية وجامعات؛ إلى جانب فعالية ويشـــــ

الســـياســـات والتنفيذ الناجح الســـتعادة بيئة األعمال. فهناك حاجة إلى التدخالت املســـتمرة ملنح الشـــركات الصـــغيرة اإلغاثة الفورية 

 وبناء القدرة على الصمود على املدى الطويل. 

التعافي توســيع االســتثمارات العامة في البحث والتطوير، وتحفيز رأس املال االســتثماري والبحث    لذلك، ينبغي على الدول في مرحلة

والتطوير في القطاع الخاص، وتعزيز نشــر التقنيات التي تدعم إنشــاء شــركات جديدة وفرص عمل في "أســواق الغد". وللتعامل مع 

لالسـتثمار طويل األجل في البحث واالبتكار واالختراع، وتعزيز بنية   "الوضـع الطبيعي الجديد"، ينبغي على الدول إيجاد حوافز تميل

 
25 19 Economic Crisis: Australian Perspectives-Entrepreneurship as the Unsung Hero during the Current COVID  
26 of Entrepreneurial Ecosystems The Relational Organization  

https://www.mdpi.com/2071-1050/12/11/4612/htm
https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/etap.12167
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ـــــاف   ـــــة وتبني التنوع واإلنصـ ـــــركات على املنافسـ ـــــواق الغد" الجديدة وتحفيز الشـ ـــــاء "أسـ ـــــهل النفاذ إليها ودعم إنشـ ـــــراء يسـ تحتية خضـ

 27واالندماج لتعزيز اإلبداع من خالل الوصول لكل من لديه موهبة.

ــافرة ومبادرات منهجية لتنشــــــــــيط النظام البيئي لريادة األعمال  فاليوم، هناك   ــ ى إلى بذل جهود متضــــــــ حاجة أكثر من أي وقت مضــــــــ

الذي تضـــــــــــرر بشـــــــــــدة. إن دعم نظام بيئي صـــــــــــحي لريادة األعمال أمر حيوي لتعزيز الشـــــــــــركات الناشـــــــــــئة، وجعلها مفتاح التعافي من 

ا للتنمية االقتصادية بعد الجائحة.
ً
 الجائحة، ومحرك

    

 دور حاضنات األعمال  4-1 

إلى تعزيز لثقافة ريادة األعمال ورعاية املهارات املعرفية، التي يمكن الصـــغيرة واملتوســـطة اليوم إلى دعم شـــامل و   ؤســـســـاتتحتاج امل

ــتقبل.   ــية للمسـ ــاسـ ــع لبنة أسـ ــفتها جهة تنظيمية وحيدة، أن تضـ ــنات األعمال بصـ لذلك، فمن الضـــروري أن تعتمد الحكومات حاضـ

ـــــمـــا ـــ ــــة  وتفعيـــل ـكــامـــل املنظومـــة البيئيـــة املتكـــاملـــة، وضـــــ ـــ ـــ ــــدن مواءمـــة جميع الجهود مع األهـــداف الرئيســـــ ـــ ـــ زيـــادة فـــاعليـــة تـــدابير    قصـــــ

االســــــــــــتجابات الحكومية إلى أقصــــــــــــ ى حد. وتتضــــــــــــمن الخطوات الضــــــــــــرورية األولى معالجة مصــــــــــــالح جميع األطراف، وزيادة إمكانية  

األعمال بمثابة مركز تحكم   الوصـــــــول إلى املعلومات، والتوفيق بين العرض والطلب. باإلضـــــــافة إلى ذلك، يمكن أن تكون حاضـــــــنات

ن هذه الرؤى الثاقبة واضـــــــــعي الســـــــــياســـــــــات  
ّ
 الســـــــــتقاء ردود الفعل. وتمك

ً
ل مرجعا

ّ
يراقب كيفية تنفيذ البرامج وأثرها عن كثب ويمث

واملشـاركين في بيئة العمل الداعمة للشـركات الـصغيرة واملتوسـطة من التكّيف بسـرعة وتوجيه مسـاعدتهم. وقد ُيسـفر فشـل معظم 

ومـات في تتّبع التقـدم في الوقـت الحـالي عن خلق نقـاط عميـاء تحـّد من قـدرتهـا على اتخـاذ إجراءات تصـــــــــــــحيحيـة لتعزيز فـاعليـة الحك
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 مركز دولي لريادة األعمال في املنطقة العربية بعد جائحة كورونا ( ...12طار )إ

( الدولية  التجارة  غرفة  آسيا  ICCأطلقت  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  املتحدة  األمم  ولجنة  تشرين   اإلسكوا ( (  في   )

مركًزا لريادة األعمال؛ مهمته تحفيز االبتكار وتحسين بيئة األعمال لدعم الشركات الصغيرة واملتوسطة في    2020األول/أكتوبر

جارية، واملؤسسات األكاديمية  املنطقة العربية .سيعمل املركز، ومقره بيروت، مع مجموعة واسعة من الشركات، والغرف الت 

والبحثية، والوكاالت الحكومية الدولية والوطنية، لربط رواد األعمال من املنطقة العربية باألسواق العاملية، ولتحسين البيئة  

إلى  التنظيمية للشركات الصغيرة واملتوسطة. ومن مهام املركز أيًضا تطوير مهارات الشباب الذين يواجهون صعوبات في النفاذ 

أسواق العمل، ودعم الشركات املحلية الناشئة، وذلك بهدف تحسين ظروف املعيشة لبلدان املنطقة،  وسيكون املركز بمثابة  

منصة لغرف التجارة والشركاء واملبتكرين لتوسيع نطاق املبادرات املحلية واإلقليمية األكثر نجاًحا ونقلها على املستوى العاملي. 

ئل الرقمية لربط رواد األعمال بخبراء من األمم املتحدة وشبكة غرفة التجارة الدولية لتوفير التوجيه  وسيستخدم املركز الوسا

االفتراض ي  والبنوك     والتدريب  والشركات  التجارة  وغرف  األعمال  رواد  تجمع  الندوات  من  سلسلة  املركز  وسيستضيف 

والن الناشئة  األسواق  في  الهيكلية  التحديات  ملعالجة  وإشراك  والحكومات،  الشباب  بتوظيف  املتصلة  التحديات  ومنها  امية، 

النساء والتعليم. ومن خالل الجمع بين املفكرين والشركات ورواد األعمال، سيخلق املركز البيئة املواتية لتحويل األفكار املبتكرة  

 إلى أعمال. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf
https://iccwbo.org/
http://www.unescwa.org/ar
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 معلومات حول مشــــــــاركة الشــــــــركات الصــــــــغيرة واملتوســــــــطة في برامج الدعم الحكومية على 
ً
هذه البرامج. كما توفر الحاضــــــــنة أيضــــــــا

عتبر هذه الرؤى ضرورية لحشد أصحاب املصلحة املعنيين في بيئة العمل مستوى القطاعات وعلى املستوى اإلقليمي؛
ُ
 .28وت

ـــــــعى حيث  تلعب الجامعات واملراكز العلمية وحاضـــــــــــنات األعمال دوًرا حاســـــــــــًما في توفير البنية التحتية الداعمة  هذا و  ـــ ينبغي أن تسـ

منتجات مبتكرة تناســــب احتياجات العمالء الجديدة.  حاضــــنات األعمال ومراكز االبتكار بالتعاون مع رواد األعمال إليجاد حلول /  

وينبغي لهذه الحاضـــــــــنات أن تمتلك وســـــــــائل مبتكرة في الوصـــــــــول إلى رواد األعمال. وتشـــــــــغيل برامج افتراضـــــــــية للشـــــــــركات الصـــــــــغيرة 

ـــــة. حيث يمكن من خاللها تقديم معلومات موثوق ـــــصـــــ ـــــفحة ويب متخصـــــ ـــــطة في مواقع الكترونية مختلفة أومن خالل صـــــ ة واملتوســـــ

حول التعامل مع تداعيات الجائحة من منظور األعمال، ومحاولة تنسيق التعاون بين هذه املؤسسات ومطابقة الفرص والعروض 

ــع الطبيعي الجديد " ــاعدتهم على التكيف مع الوضـ ــات دور بالغ األهمية  ف"،  new normalلتبادل املعارف واملوارد، ومسـ لهذه املنصـ

 لتحفيز االبتكار، والتنافسية والتفاعل. 

 

 املعايير واألنظمة املواكبة للوضع الطبيعي الجديد  4-2

ينبغي على الحكومات التركيز في مرحلة التعافي على آلية االنتقال التدريجي إلى الفرص الجديدة الناشــــــئة في ســــــوق العمل، وتوســــــيع 

وإعادة التفكير في ســـــــياســـــــات ســـــــوق العمل النشـــــــطة. كما  ينبغي على صـــــــانعي القرار  ها  إعادة تشـــــــكيل املهارات وصـــــــقلنطاق برامج  

تحـديـث املنـاهج التعليميـة وتوســـــــــــــيع االســـــــــــــتثمـار في املهـارات الالزمـة لوظـائف "أســـــــــــــواق الغـد" بـالتوازي مع إعـادة التفكير في قوانين 

ـــــ ـــ ـــــع الطبيعي الجــديــد"، واســـــ ـــ تخــدام تقنيــات إدارة املواهــب الجــديــدة للتكيف مع االحتيــاجــات الجــديــدة من العمــل من أجــل "الوضـــــ

 القوى العاملة.

تطوير وتحديث املعايير واألنظمة واللوائح الوطنية  إرســــــــــاء هيئات وطنية إلدارة األزمات و بعد جائحة كورونا، قد تســــــــــعى الدول إلى  

 :خالل من، يفرضها الوضع الجديدوقد تكون هناك معايير أخرى جديدة 

لى تحقيق سياسات الدول فيما يتعلق باإلجراءات ووضع املعايير  إهيئات وطنية إلدارة الكوارث واألزمات تهدف    تأسيس -1

الشراكات العربية والدولية ملواجهة  عزيز  ووضع الخطط لالستجابة لحاالت الطوارئ والكوارث وت  رتهاواألنظمة الالزمة إلدا 

 زمات  األ 

ــاعدة املالوطنية مل  تحديث األنظمة واللوائح -2 ــ ــــات  سـ ــــسـ ــــحة  ؤسـ ــأن الجودة والصـ ــ ــــواق الجديدة بشـ على تلبية متطلبات األسـ

ـــال  ـــوالسـ توفير األمان واملرونة وإدارة املخاطر وتشــــمل إدارة اســــتمرارية األعمال وإدارة  ، و االجتماعية  ؤوليةمة املهنية واملسـ

 الطوارئ واألزمات وتأمين سالسل التوريد.

بادرات الوطنية الداعمة إلدماج املشــــــروعات املتوســــــطة والصــــــغيرة وُمتناهية الصــــــغر غير املنظمة في األنشــــــطة إطالق   -3
ُ
امل

 االقتصادية ذات األولوية

ــــة فيتطوير البنية التحتية التكنولوجية  و الرقمية،   الفجوة تدارك -4 ــــواء النائية والفقيرة، املناطق وخاصـ ــــرية  كانت سـ حضـ

ـــــهل الوصــــــول  لفائدة الفئات الهشــــــة خاصــــــة في فترة األزمات، لضــــــمان  ةنمنظومة الرقم  وظيفتو   .قروية أو  واملتنوع السـ

 ، االجتماعية الشرائح لجميع اإلنترنت عبر للخدمات

 
   إعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمرحلة التعافي وإعادة تشغيل األنشطة االقتصادية 28

https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/setting-up-small-and-medium-size-enterprises-for-restart-and-recovery
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ـــــنات تعزيز -5 ــاتل الحاضـ ـــ ـــــة واملشـ ـــــصـ ــارية وبرامج ال املخصـ ــتشــــ  لتدريب على اســــــتخدامات تكنولوجياتقديم الخدمات االســــ

ـــيربغرض  والزراعي الحرفي القطاعاملشــــروعات الصــــغيرة ومتناهية الصــــغر في  لدعم   ؛وتطبيقات االنترنت املعلومات  تيسـ

 .اآلمنة اإللكتروني الدفع عمليات تسهيلو عبر االنترنت  التسويق

 

وهذا يتطلب إرســــــــــــاء دعائم الحوار االجتماعي بين أطراف اإلنتاج والجهات الحكومية ذات الصــــــــــــلة وحاضــــــــــــنات األعمال كوســــــــــــيلة 

لتوفير الحلول والدعم واملشـــــــــورة بشـــــــــأن املعايير الخاصـــــــــة برواد األعمال واملشـــــــــروعات الصـــــــــغيرة، وتقديم الدعم الفني بما يخص 

إلى تدابير لدعم االقتصـــــاد في مواجهة األزمات الطارئة وخاصـــــة االقتصـــــادات النامية    التدريب والخدمات االســـــتشـــــارية، والتوصـــــل

 والناشئة. 
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 النتائج والتوصيات : خامسالالقسم 
 

التوصيات  ومما سبق، ِمن  بمجموعة  العربي  القرار  لصانع  م  بنا  نتقد  تم   هذا  ها  ؤ التي  إليها  ص  
ُ
ل
 
خ التي  النتائج  أهم  على 

  إن  وبناًء عليه ف،  سوق العمل وأطراف العملية اإلنتاجية في الوطن العربيأبحاث ودراسات ُمستفيضة لواقع    وعلى خالصة التقرير،  

بادرات والتوصياتحِمل  تسوف  الفقرات التالية ِمن هذا التقرير 
ُ
هِدف في نهاية املطاف إلى  ، أهم امل التي ُيمكن  الُفرصة   إيجادالتي ت 

مع أحالم وطموحات املواطن العربي، وباألخص األجيال تتناسب  ، والتي  املستدامة والعادلة    العربية  تنميةتحقيق الِمن خاللها  

 . القادمة

 لريادة األعمال العربية   يةستراتيجاإل  -1-

الهدف  إستراتيج  إعداد  اقتراح كُمن  وي  بريادة األعمال.  اإل   منية عربية معنية  ريادة  في  ية  ستراتيجهذه  حوكمة منظومات 

ية بوضع تعريٍف عربٍي ُمتفٍق عليه حول ريادة األعمال،  ستراتيجفعلى سبيل املثال ال الحصر، سوف تقوم هذه اإل األعمال العربية. 

 عن  واملشروعات املتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر. فض 
ً

ر االسترشاو ال
ُ
ط
ُ
األ ريادة األعمال    قطاعلتحفيز وتنشيط  دية  ضع 

ة لرواد األعمالتحتية توفير بنية و الوطنية في الدول العربية،  ن 
ّ
ِك ة ُوُمم  ِفز   . تكنولوجية ُمح 

عبّ عربية ية إستراتيج تسعى املنظمة من خالل هذه التوصية إلى وضع 
ُ
  ، الشباب العربي ر عن أحالم وطموحات  تستطيع أن ت

هِدف إلى تحسين ُمعطيات وآليات ريادة األعمال    عن    ،لألجيال القادمةوصياغة رؤية واضحة ت 
ً

تابعة  فضال
ُ
تصميم وبناء منظومة مل

ر ية، عبر عدٍد ِمن محاور القياس والغايات و ستراتيجوتقييم إجراءات تطبيق وسير عمل اإل 
ّ
، ات قياس األداء الرئيسية الذكية مؤش

  .ستشاريين العربوالخبراء واال للُمختصين أقص ى قدر ِمن الخبرات والُقُدرات ُعصارة  تكون بحيث 

 

 الشبكة العربية ملعلومات أسواق العمل  في  زيادة فعالية املشاركة -2-

ت املرحلة التجريبية ِمن الشبكة العربية ملعلومات أسواق العمل في الدورة الخامسة واألربعين   طِلق 
ُ
 أ

ُ
ؤتمر العمل العربي، مل

كول تعاون. و اإلنتاج على مستوى الوطن العربي، وهو ما أفض ى إلى توقيع ثالثة وعشرين بروت  أطرافوقد تم  التواصل مع الكثير ِمن  

 عن تنفيذ تدري
ً

ة ترى أهمية حث جميع الدول العربية على إعالن  فضال م 
 
ظ ن 

ُ
ب على الشبكة مع ثالث ِمن الدول العربية. لذا فإن  امل

شاركة في أعمال الشبكة، وبدء انضمامها ملنظومة التدريب والتأهيل التي تجعلها قادرة على بدء تنفيذ عمليات  
ُ
الفرق الوطنية امل

ن ُبعد للشبكة، وهو ما ي   ل ما يتعلق باألبعاد الرئيسية ألسواق العمل العربية،  التغذية ع 
ُ
ثة دقيقة عن ك ن توافر معلومات ُمحد  ضم 

تق  
ُ
تيح الشبكة عبر آليات النشر امل

ُ
كّلِ دولة  ّد وبما يتناسب مع خصوصية املعلومات واإلحصاءات، إذ ت

ُ
ن إليها أن يكون ل

 
رك

 
مة التي ت

ة تود  م 
 
ظ ن 

ُ
تعلقة بها وفًقا مِلا تراُه ُمناسًبا، في ضمانٍة كاملة للخصوصية. غير أن امل

ُ
التأكيد  عربية الحق في إقرار وحجب املعلومات امل

شود دون ُمشاركة البيانات األساسية، في إقامة أي شكٍل ِمن أشكال التعاون العربي والتكامل املن  مجال على أنه ليس ُهناك ِمن  

الكيان   وتكامل  لوحدة  الداعمة  األنشطة  وتنفيذ  اآللية  وبناء  السياسات  صياغة  على  الُقدرة  العربي  القرار  تخذ 
ُ
مل تيح 

ُ
ت والتي 

 االقتصادي العربي.
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 املناطق االستثمارية العربية -3-

األنشطة االقتصادية اإلنتاجية  هو دعم  ناطق  األساس ي ِمن هذه املالهدف    إن    املناطق االستثمارية العربية.تشجيع ودعم  

هِدف   ست 
 
ة ، طق ِمثل هذه املنا  إن  فقط.  –التصدير للدول العربية والخدمية العربية التي ت ِبن 

 
التجارة  أساسية في دعم سوف تكون ل

الت التبادل الُتجاري، وتحقيق أكبر قدر ِمن  البينية العربية،   عتماد على البضائع ، عبر اال العربي-كتفاء الذاتي العربياالورفع ُمعد 

 عربية املنشأ.  والخدمات 

هذه   خِدم 
 
ت و املناطق  سوف  ُمباشرة،  بصورة  واملتوسطة  الكبيرة  للمشروعات  الريادية  الصغيرة األنشطة  املشروعات 

 ومتناهية الصغر بصورة غير ُمباشرة، وذلك عبر العناقيد االقتصادية التالية الذكر في الُنقطة التالية.  

 

حفيز  -4-
َ
 العربية  االقتصاديةالعناقيد ن م وإعال قيات

ني    التأكيد  ب 
 
ل على  ت  التي س،  العربية  االقتصاديةفكرة إنشاء العناقيد  لالحكومات العربية،  على أهمية ت نشاء الروابط  إعم 

التمويلية،  بين   أو  البحثية،  أو  وأنشطتها،  أحجامها  اختالف  على  االقتصادية  سواًء  املؤسسات،  أنماط  بعض  ُمختلف  حتى  أو 

 املؤسسات الحكومية ذات الصلة. 

 

ناقصات والعطاءات العربية لرواد األعمال العرب  خصصةالنسبة امل -5-
ُ
 في امل

ة للشركات الناشئة في ال ص  ص 
 
ناقصات والعطاءات السنوية الحكومية ُمخ

ُ
ل العربية  دو ضرورة أن يكون ُهناك نسبة ِمن امل

ُهناك نسبة أخرى   الناشئة على  ، وأن يكون  الصة    إن  حقيقة األمر،  . في  العربيستوى  املُمخصصة للشركات 
ُ
نتائج  واحدة ِمن خ

الريادية ولكن    –دراسة التجارب الدولية   حفيز االقتصاد بصفة عامة  ليس فقط في مجال تشجيع األنشطة 
 
ت شير    –في صدد 

ُ
ت

  – وباألخص الناشئة    –ومات للمشروعات والشركات  ُهناك حماية ورعاية ُمباشرة ِمن جانب الحكون أهمية أن يك وبوضوح تام إلى  

في الوطني.    العاملة  الناشئة، وباألخص    إن  لذا فإطار االقتصاد  للشركات  مارسات الحكومية 
ُ
العطاءات وامل ِمن  تخصيص نسبة 

الُتجاري واالقتصادي لدى تلك الشركات، وسوف  كثيًرا ِمن الرواج  املشروعات املتوسطة والصغيرة وُمتناهية الصغر، سوف ُيحِدث  

ات التي ِمن شأنها  ، والكثير ِمن اآلثار والوتعظيم الُقُدرات لدى تلك الشركات الناشئةُيساهم في نقل املعارف والخبرات   ِبع  الدفع  ت 

ُسع.  و   بهذه الشركات صوب اإلستمرارية والت 

 

 املشروعات الصغيرة واملؤسسات املتعثرة   صندوق عربي لألزمات والطوارئ لدعم إنشاء  -6-

انتشار األوبئة والكوارث واألزمات كما هو الحال    جّراءلتعويض عن فقد العمل ايتمثل في   الصندوق هذا الغرض من إنشاء 

املجتمع املدني  ومنظمات  ،  أصحاب األعمال والعّمالالحكومات و بشكل ثالثي من    إنشاؤه"، ويتم  19  -بالنسبة لجائحة "كوفيد  

ومساندة   التقاعدية،  والرواتب  البطالة  وتعويضات  الصحي  التأمين  تعميم  إلى  موجهة  برامج  تنفيذ  قصد  املانحة،  واملؤسسات 

 الهشة  قطاعات ال
ً
   .تداعيات األزمات الطارئةمن   واألكثر تضررا



 يادة األعمال واملشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية املستدامة والتمكين  ر  

 

 

 74 ِمن 71 صفحة

 إنشاء البوابة العربية للمعارف في األنشطة الريادية  -7-

هِدف    البوابةإنشاء  ُيوص ي التقرير بأهمية تبني مشروع   إلى توفير ونشر    البوابةالعربية للمعارف في األنشطة الريادية. إذ ت 

 املعارف التالية: 

تميزة في الوطن العربي. والتي سوف تقوم على إنشاء خرائط جغرافية على مستوى الوطن   (1
ُ
إنشاء خارطة املشروعات الريادية امل

أهمها   وِمن  ز،  ميُّ الت  ضمن 
 
ت ا 

ً
شروط حقق 

ُ
ت التي  الريادية  املشروعات  ِمن  مجموعة  عن  معلومات  ُضُم 

 
ت سوف  والتي  العربي، 

شتغلين في حالة الشركات الناشئة.
ُ
 االستمرارية لعدٍد ِمن السنوات، أو استخدام معيار رأس املال أو امل

شرو  (2
ُ
بيل نشر ما ُيمكن أن ُيساعد على  سوف يكون توفير تلك املعارف التفصيلية عن امل

 
عات الريادية والشركات الناشئة ِمن ق

د   مت 
ُ
بناء العناقيد االقتصادية، املعنية بتعظيم سالسل القيمة والتوريد، وإنشاء الشراكات والتوكيالت الُتجارية على النطاق امل

 للوطن العربي.

ستجدات العاملية في مجاالت ريادة األع (3
ُ
تاحة في هذا الصدد، سواًء على  نشر أهم وأحدث امل

ُ
امل العاملية  الفرص  مال، ونشر 

املشروعات   ُمساعدة  شأِنها  ِمن  التي  واملعارف  املعلومات  ِمن  جانب  توفير  بهدف  إلخ،   ... التجاري  أو  التكنولوجي،  املستوى 

 الريادية والشركات الناشئة على اتخاذ القرارات السليمة، واألكثر جدوى.

ختلفة.توفير املعلومات ا (4
ُ
 إلحصائية الالزمة لعمليات اتخاذ القرار في األنشطة الريادية امل

برى   (5
ُ
ة عن الفرص التي تطرحها الشركات الك ِمر  ثة وُمست  بصدد    –سواًء العاملية أو العربية أو الوطنية    –توفير معلومات ُمحد 

ّلِ ِما ِمن شأِنه أن ُينش ئ أواصر للترابط  
ُ
بين املشروعات الريادية والشركات الناشئة ِمن صوٍب،  إنشاء الشركات والتوكيالت وك

برى ِمن صوٍب آخر.
ُ
 والشركات الك
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