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  موجـز
  

ة    ي منطق ا ف ة وتبعاته ة الحديث ا الحيوي ول التكنولوجي ي ح دى اإللكترون كوا المنت دت اإلس  عق
رة من             ا في الفت ول  1الشرق األدنى وشمال أفريقي ى     / أيل شرين األول   10سبتمبر إل وبر   / ت اح  .  2005أآت وأت

واد      ،هذا المنتدى  ى م  وهو أول منتدى تعقده اإلسكوا في الفضاء اإللكتروني، فرصًة للمشارآين لالطالع عل
ا         ة وتطبيقاته ا الحيوي ي التكنولوجي ة ف ورات الحديث ول التط ة ح ر مختلف ات نظ  ووجه

ة    صادية واجتماعي ة واقت ات بيئي ن تبع ورات م ذه التط ا له ة، وم شة  .  الزراعي ن مناق شارآون م ن الم وتمّك
اوفهم مواضيع اتهم ومخ رار بطموح سياسات وصانعي الق ة وإعالم واضعي ال ة قصوى للمنطق .   ذات أهمي

ا           ة، آم سالمة البيولوجي ة وال ا الحيوي ول التكنولوجي ة ح ستوى المعرف سين م ى تح ات عل اعدت النقاش وس
ات الت            ى دعم ترتيب سبة إل اون  ساهمت في إبراز الفرص والمخاطر وإرساء أسس للعمل الجدي، خاصة بالن ع

  .والتشبيك فيما بين المؤسسات واألخصائيين في دول المنطقة
  

سيات                           ر من المشارآين من مختلف الجن دة بمساهمة عدد آبي ضايا عدي وعالج المنتدى اإللكتروني ق
ادل غني                       ى تب ا أدى إل ة، مم ة وعالمي واالختصاصات التابعين إلى جامعات ومراآز بحوث ومنظمات إقليمي

ذاء           ) أ: (وتمحور النقاش حول المواضيع التالية    .  لآلراء واألفكار  أمين الغ ة في ت ا الحيوي مساهمة التكنولوجي
ة؛  ة؛  ) ب(للمنطق ضايا ذات األولوي سياسات والق سبة   ) ج(ال ستقبلية بالن ات الم ة واالتجاه ضايا الحالي الق

ة؛  سالمة البيولوجي ة التكنو  ) د(لل ي تنمي ي ف وطني واإلقليم اون ال درات والتع اء الق ا بن  لوجي
  .الحيوية والهندسة الوراثية في المنطقة

  
درات      اء الق ي مضمار بن اون اإلقليمي ف ل التع ا تفعي ن التوصيات أهمه دد م ى ع دى إل وخلص المنت

آما ُوضع بنتيجة    .  وزيادة الوعي العام ووضع وتطبيق التشريعات، خاصة تلك المتعلقة بالسالمة البيولوجية          
ى األخصائيين                المنتدى عدد من المقترحات لم     ا عل يتم توزيعه ة س ا الحيوي شاريع محددة في مجال التكنولوجي

  .المشارآين والمؤسسات المعنية بغية التعاون في تنفيذها
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  مقدمـة
  
يا       -1 ي آس ة لغرب صادية واالجتماعي ة االقت دت اللجن كوا(عق ا   ) اإلس ول التكنولوجي ي ح دى اإللكترون المنت

ة  ن          (biotechnology)الحيوي رة م ي الفت ا ف مال أفريقي ى وش شرق األدن ة ال ي منطق ا ف ة وتبعاته   الحديث
ى   / أيلول 1 بتمبر إل شرين األول 10س وبر  / ت ده اإلسكوا في         و.  2005أآت دى تعق دى، وهو أول منت ذا المنت اح ه أت

ورات     ول التط ة ح ر مختلف ات نظ واد ووجه ى م الع عل شارآين لالط ة للم ي، فرص ضاء اإللكترون   الف
ة              صادية واجتماعي ة واقت .  الحديثة في التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها الزراعية، وما لهذه التطورات من تبعات بيئي

رار                   وتمكن المشارآون م   سياسات وصانعي الق ة وإعالم واضعي ال ن مناقشة مواضيع ذات أهمية قصوى للمنطق
اوفهم اتهم ومخ سالمة  .  بطموح ة وال ا الحيوي ة حول التكنولوجي ستوى المعرف ى تحسين م اعدت النقاشات عل وس

ى   ، آما ساهمت في إبراز الفرص والمخاطر وإرساء أسس للعمل الجدي، خاصة             (biosafety)البيولوجية   بالنسبة إل
 . دعم ترتيبات التعاون والتشبيك فيما بين المؤسسات واألخصائيين في دول المنطقة

  
    االستنتاجات والتوصيات-أوًال

  
دى              -2 ع للمنت ات الحوار األرب .  يلخص هذا الجزء من التقرير االستنتاجات والتوصيات التي نتجت عن حلق

 :، أوصى المشارآون بما يلي(BTGE)سالمة البيولوجية فبالنسبة إلى موضوع التكنولوجيا الحيوية وال
 

تيراد     )أ(   رى، واس دان أخ ي بل ا ف ة وراثي ناف المعدل ة واألص اث الجاري ى األبح الع عل   االط
  األصناف المالئمة منها؛

 
  وضع قائمة بالمحاصيل المهمة اقتصاديا واآلفات التي تصيبها؛  )ب(  

 
وارد           دراسة جدوى االستثمار في تطوير أص       )ج(   ناف معدلة وراثيًا، لما يتطلبه ذلك من وقت وخبرة وم
  مالية؛

  
م           )د(   زارعين وتالئ شاآل الم وًال لم دم حل ة وتق ات المنطق ي متطلب ًا تلب ة وراثي ناف معدل وير أص تط

صادية  روف االقت ر،        /الظ اف والح ة والجف ة الترب ة لملوح ناف المقاوم ك األص ي ذل ا ف ة، بم ة والبيئي االجتماعي
  إلى مقاومة الحشرات واألمراض الميكروبية المحلية؛باإلضافة 

  
اث           )•(   ساعدة األبح ة لم ة العربي ى اللغ ة إل ات األجنبي ن اللغ ة م ة والثقافي شورات العلمي ة المن ترجم
  المحلية؛

 
ة            )و(   ا الهندس ي تكنولوجي ل تبن ك قب ة، وذل سان والبيئ المة اإلن ضمان س بة ل بط مناس ة ض ع آلي وض
   والبدء بإدخال األصناف المعدلة وراثيًا؛(genetic engineering)الوراثية 

 
ة والخاصة، باإلضافة                      )ز(   تأمين التمويل الالزم ألنشطة البحث والتطوير من خالل المؤسسات العام

  إلى الوآاالت والمؤسسات اإلقليمية والدولية العاملة في مجال تطوير التكنولوجيا الحيوية؛
 

   بحثية محددة تتولى إدارتها منظمات رائدة في المنطقة؛توظيف التمويل في مشاريع  )ح(  
  وضع قوانين لحماية الملكية الفكرية من أجل تشجيع أبحاث التكنولوجيا الحيوية في المنطقة؛  )ط(  
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شاطاتها،                       )ي(   ح ن ة التي تعنى بقطاع الزراعة والتي ثبت رب ة واألجنبي فتح حوار مع الشرآات العربي

  القطاع الخاص في المنطقة إلطالق أبحاث علمية في مجال التكنولوجيا الحيوية؛وحثها على االشتراك مع 
 

افع                   )ك(   ة واحتياجات ومن ا الحيوي التوصل إلى توازن عادل بين مصالح المؤسسات المنتجة للتكنولوجي
  .المزارعين في المنطقة، وتطبيق الضوابط المناسبة في هذا اإلطار

  
  :ايا ذات األولوية، أوصى المشارآون بما يليوبالنسبة إلى السياسات والقض  -3
 

ستدامة،                 )أ(   ة الم أن تأخذ سياسات التكنولوجيا الحيوية بعين االعتبار تحسين االقتصاد الوطني، والتنمي
  واألمن الغذائي، وسالمة اإلنسان والبيئة؛

 
ا الح              )ب(   ة بالتكنولوجي رارات المتعلق ين        إشراك المجتمع المدني في عملية اتخاذ الق ة من خالل ممثل يوي

 مطلعين على هذه المواضيع، ولكن ليس بشكل مطلق؛
  

ات                     )ج(   اد األوروبي والوالي رة االتح ة آخب ا الحيوي االستفادة من الخبرات السابقة في مجال التكنولوجي
م    وبر (FAO)المتحدة األمريكية، واالستعانة بالمنظمات الدولية آمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة            امج األم ن

ائي  دة اإلنم ة (UNDP)المتح ا الحيوي ة والتكنولوجي ة الوراثي دولي للهندس ز ال  International Centre for) والمرآ
Genetic Engineering and Biotechnology, ICGEB)؛ 

  
ا                        )د(   ائق أساسية حول التكنولوجي ر منحازة لتوضيح وشرح حق القيام بحملة توعية دورية شاملة وغي
شرق األدنى وشمال                         الحيو ة ال ا في دول منطق ة وراثي ستقبل المحاصيل المعدل ا لم ة وأهميتهم ية والهندسة الوراثي

  أفريقيا، على أن تكون اللغة المستخدمة في حمالت التوعية بسيطة؛
 

ة          )•(   ات المعدل صدير الكائن تيراد وت تخدام واس ضابطة الس شريعات ال صالح بالت حاب الم الم أص إع
 ضافة إلى عالقة هذه التشريعات بمسألة حماية المستهلك؛باإل، وراثيًا

  
ة            )و(   ام في المنطق ة استمارات       (إجراء مسح ع ذاء          ) عن طريق تعبئ ام بموضوع الغ حول مدى اإللم

  الناتج عن المحاصيل المعدلة وراثيا واآلراء حول استهالآه؛
 

مراآز أبحاث، وجامعات      : توياتتنظيم حلقات حوار حول المحاصيل المعدلة وراثيًا على عدة مس           )ز(  
  زراعية، ومؤسسات حكومية؛

 
ة       )ح(   ل التالي ات أو المراح سب األولوي ة بح ا الحيوي ي التكنولوجي ل لتبن ة عم ع خط ع ) 1: (وض وض

تم إجراء حمالت         ) 4(استيراد التكنولوجيا؛   ) 3(تمويل األبحاث؛   ) 2(التشريعات؛   استخدام التكنولوجيا؛ على أن ي
 .راحل األربعتوعية خالل الم

  
  :وبالنسبة إلى القضايا الحالية واالتجاهات المستقبلية للسالمة البيولوجية، أوصى المشارآون بما يلي  -4
 

شرق       )أ(   ة ال دان منطق ي بل وجي ف وع البيول ة التن ي ضمان حماي يًا ف ات دورًا أساس ب الحكوم أن تلع
  ؛(centre of origin) المنشأ األدنى وشمال أفريقيا، والحفاظ على وضع هذه البلدان آمرآز
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ا      )ب(   ول آارتاخين ع برتوآ يًا م ة، تماش سالمة البيولوجي ة لل ة وطني داد هيكلي ة بإع وم دول المنطق أن تق
ة               ة والزراعة والصحة واللجان الوطني للسالمة البيولوجية بمشارآة الوزارات والوآاالت المعنية، آوزارات البيئ

  :ن الهيكليات المعدة العناصر التاليةعلى أن تتضم.  للسالمة البيولوجية
  

ة        )1(     سان وحماي ك ضمان صحة اإلن ي ذل ا ف ة، بم سالمة البيولوجي ول ال ة ح شريعات حكومي ت
  البيئة؛

 إطار تنظيمي للسالمة البيولوجية؛  )2(    
تخدامات      )3(     ة باس راخيص متعلق ى ت ل الحصول عل ن أج ات م ات والطلب ام بالبالغ ام لالهتم نظ

  معدلة وراثيًا؛الكائنات ال
سان           )4(     حة اإلن ى ص ات عل ذه الكائن ي له ر الحقيق يم األث ة وتقي ق والمراقب ة التطبي ام لمتابع نظ

 والبيئة؛
  .المجتمع المدنياستراتيجيات لمشارآة وإعالم   )5(    

  
ك من خالل ضبط إدخال      (indigenous plants)أن تقوم الحكومات بحماية النباتات المستوطنة   )ج(   ، وذل

  ناف معدلة وراثيًا قادرة على التزاوج ولها أنسباء بريون في المنطقة؛أص
 

ات   )د(   ك جين شاء بن ات  (gene bank)إن ة النبات زول وحماي ان مع ي مك ة ف وارد الجيني ة الم  لحماي
   من خالل وضع عوازل جغرافية؛(gene flow)المستوطنة من التدفق الجيني 

 
ل الوض     )•(   ارج وداخ ظ خ رامج للحف ي وضع ب ى (ex-situ and in-situ conservation)ع الطبيع  عل

وجي       وع البيول ى التن اظ عل تراتيجية الحف من اس رامج ض ذه الب ي، وإدراج ه وطني واإلقليم ستويين ال   .  الم
 ويمكن اإلفادة في هذا اإلطار من مساعدة المنظمات المعنية؛

  
افع  )و(   ة حول من ات المحلي ة خاصة بالمنظم ام بحمالت توعي ة القي ة حماي ستوطنة وأهمي ات الم  النبات

  التنوع البيولوجي؛
 

 العمل على إيجاد أسواق متخصصة لبيع النباتات المستوطنة؛  )ز(  
  

ا، من            )ح(   إيجاد صيغ فعالة للتعاون اإلقليمي، خاصة فيما بين الدول األعضاء في بروتوآول آارتاخين
د        .  عاملين في هذا المجال   أجل تأمين التواصل وتبادل المعلومات بين الباحثين وال        اون المقترحة عق ومن صيغ التع

شاء          ا، وإن شرق             ورش عمل لتعريف صانعي القرار ببروتوآول آارتاخين ة ال ة في منطق سالمة البيولوجي  مرآز لل
  األدنى وشمال أفريقيا مع ضابط ارتكاز في آل بلد، والتعاون في بناء القدرات الوطنية؛

 
رامج ا   )ط(   ن الب تفادة م ة،  االس ة واإلقليمي ات العالمي دمها المنظم ي تق ا لت ال  ومنه بيل المث ى س   عل

ي        ة والزراعة لالضمحالل الجين ة األغذي رامج منظم ة      (genetic erosion)ب ة للجن ة تطبيق الخطة العالمي ، ومراقب
  .الموارد الجينية النباتية

  
  :ون بما يليوبالنسبة إلى بناء القدرات في التكنولوجيا الحيوية، أوصى المشارآ  -5
 

ة                        )أ(   رارات المتعلق اديمي في صنع الق ة والقطاع األآ بناء شراآة متينة بين القطاع الخاص والحكوم
ح شكل واض ق ب ل فري ام آ ف مه دة، وتعري ل موح ة عم ع خط ة، ووض ا الحيوي ي التكنولوجي ى أن .  بتبن   عل
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صادية    ضايا االقت ار الق ين االعتب ل بع ة العم ذ خط ة والعلم/تأخ اء   االجتماعي ات وبن سويق المنتج سهل ت ة وأن ت ي
  القدرات وتطبيق التشريعات وغيرها من القضايا ذات األولوية؛

 
ة                     )ب(   ة والدولي ة بمشارآة المنظمات والجهات المانحة اإلقليمي ا الحيوي إنشاء منتدى إقليمي للتكنولوجي

ضم أ     ة، ي ي المنطق ة ف ا الحيوي وير التكنولوجي ة بتط ة المهتم رامج المحلي ة   والب سات األآاديمي ن المؤس ضاء م ع
  والبحثية؛

 
ا            )ج(   ي تواجهه ات الت ة والعقب دان المنطق ة لبل ات المحلي ف بالحاج ة للتعري ل إقليمي يم ورش عم   تنظ

  في إدخال وتطبيق البرامج المتعلقة بالكائنات المعدلة وراثيًا؛
 

شأن المنتجات الم               )د(   ة ب ك      تشكيل لجنة وطنية تعنى بتقديم المشورة الفني ب ذل ا تطّل ًا، وربم ة وراثي عدل
رات    (Codex Alimentarius Commission)عقد اجتماع عبر لجنة دستور األغذية  ادل الخب اون وتب  لدراسة أطر التع

 بهذا الخصوص؛
  

  وضع خطة عمل مشترآة بين دول المنطقة وتنسيق األنشطة لمنع تكرارها؛  )•(  
 

ة ا      )و(   ة آمنظم ات العالمي تعانة بالمنظم تثمار       االس ة الس صحة العالمي ة ال ة ومنظم ة والزراع ألغذي
  تقديماتها في هذا المجال، وخاصة عبر تنفيذ مشاريع نموذجية؛

 
  إنشاء وآالة مستقلة وشفافة وموثقة لحماية المستهلك، باإلضافة إلى وآالة مستقلة للمراقبة؛  )ز(  

 
شاء مراآز           تأمين الموارد المالية الالزمة لعقد الندوات واالجتماعات        )ح(   شكيل اللجان، وإن ة، وت  العلمي

  إقليمية والقيام بمشاريع إقليمية؛
 

  .االلتفات إلى المختبرات الوطنية المهتمة بتطوير هذه التكنولوجيا ودعمها ماديًا وتقنيًا  )ط(  
  

    المناقشات-ثانيًا
  
  .فيما يلي ملخص للنقاشات التي دارت ضمن حلقات الحوار األربع للمنتدى  -6
  

  واألمن الغذائي   التكنولوجيا الحيوية-ألف
  
ام               -7 شكل ع ة ب ة الوراثي ة والهندس ا الحيوي درة التكنولوجي ذه ق وار ه ة الح من حلق ات ض ت النقاش   تناول

شرق األدنى وشمال                  ة ال ر في منطق ادة النمو االقتصادي وتقليص الفق الي زي ذائي، وبالت على سد ثغرة األمن الغ
  .أفريقيا

  
ة               وجرى التأآيد     -8 ة من أجل تطوير األساليب الزراعي على الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحيوية الحديث

ة                 اج آمي تدامة زراعتهم وإنت ى اس ؤدي إل ا ي ة، مم دول النامي زارعين في ال داخيل الم ع مستوى م المستخدمة ورف
  .أآبر من األغذية
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د     -9 ت تق د حّقق ة ق ا الحيوي ى أن التكنولوجي اش إل الل النق ير خ سجة  وأش تنبات األن ضمار اس ي م ا ف   ما مهم
(tissue culture)  صبغي وي ال ض الخل صمات الحم ات ب ة (DNA fingerprinting)وتطبيق ائل البيولوجي  والوس

ستطيع المزارع استخدامها دون اللجوء                 (biocontrol)لمكافحة اآلفات الزراعية     ات التي ي  وغيرها من التكنولوجي
  . من شروط استخدام هذه األساليب توافر بنية أساسية وآوادر بشرية مدربةإال أن.  إلى التعديل الوراثي

  
تنبات        -10 رامج اس ع ب رورة وض ى ض د عل رى التأآي رات  (breeding programmes)وج ديرها مختب  ت

دة محسنة         التكنولوجيا الحيوية بمشارآة المزارعين الذين هم المستخدمون النهائيون، من أجل تطوير أصناف جدي
  .ل المنطقةفي دو

  
وشدد مؤيدو التكنولوجيا الحيوية على ضرورة تبني محاصيل مقاومة للجفاف والملوحة من أجل تحقيق                    -11

ن المزارعين من استثمار                ا، ألن األصناف المحّسنة تمّك زراعة مستدامة في منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقي
ة    ة التقليدي الحة للزراع ر ص ة وغي ة متردي ًا    وم.  أراض زراعي ة وراثي ات المعدل ساعد الكائن رى، ت ة أخ ن جه

(Genetically Modified Organisms, GMO)    شرات دات الح ة مبي ى خفض آمي ة عل ات الزراعي ة لآلف والمقاوم
ة          .  واألعشاب المستخدمة، وبالتالي خفض آلفة اإلنتاج واألضرار البيئية        واع المعدل ساعد األن ومن جهة أخرى، ت

ة ا ًا ذات القيم ات   وراثي سية المنتج ادة تناف ة وزي سين نوعي ى تح ول عل زين األط دة التخ ضل وم ة األف لغذائي
  .المزروعة

  
ة                         -12 ة آالزراعة باستخدام أسمدة طبيعي اقترحوا استخدام وسائل بديل ة ف ا الحيوي أما المناهضون للتكنولوجي

(organic agriculture)   ات ة لآلف ة المتكامل تخدام  .  (integrated pest management) والمكافح ة باس إذ أن الزراع
ة              ي من جه وث البيئ أسمدة طبيعية تساعد على خفض آمية مبيدات الحشرات المستخدمة مما يؤدي إلى خفض التل

رى      ة أخ ن جه ارج م ي الخ ات ف سويق المنتج سهيل ت ساعد     .  وت ات فت ة لآلف ة المتكامل تراتيجية المكافح ا اس أم
  .ألمراض الزراعية وزيادة إنتاجيتهمالمزارعين على تدارك أوبئة الحشرات وا

  
ن         -13 ك م ه ذل ا يتطلب ا، وم ة وراثي ات المعدل ة للمنتج ات المنطق ل مجتمع شارآون موضوع تقب اقش الم ون

شفافية       سم بال ذه المحاصيل تت ة له اطر المحتمل د والمخ د الفوائ ى تحدي ة إل ات رامي ة ودراس الت توعي ا .  حم   آم
ى     (labelling)لتوصيف اتم التأآيد على أهمية وضع عالمات      أنهم عل شعر المستهلكون ب  على المواد الغذائية لكي ي

  .علم ولهم الحق في االختيار
  

  :ونوقش عدد من األفكار المتصلة، أهمها  -14
  

   المناسبة لكل محصول ولكل منطقة زراعية؛(genotypes)اختيار األنماط الوراثية   )أ(  
  

ة لل  )ب(   ة الالزم وارد المالي أمين الم ار ت ادي احتك الي تف ة، وبالت ي المنطق شطة بحث وتطوير ف ام بأن قي
 الدول المتقدمة والشرآات العالمية لهذه التكنولوجيا؛

  
سامة                   )ج(   ك ردود الفعل ال ا في ذل سان، بم المخاطر المحتملة للمحاصيل المعدلة وراثيا على صحة اإلن

  وحساسية األغذية ومقاومة المضادات الحيوية والسرطان؛
 

ة   )د(   ر المعقب ذور غي ا الب زال (terminator gene technology)تكنولوجي ا ال ت ي تكنولوجي   ، وه
ادة                      ة ال يمكن إع ذور عقيم تجريبية لحماية الملكية الفكرية، تعمل على ضبط عمل جينات مختارة بحيث تصبح الب
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ا زارعين،   .  زراعته ضرر للم سبب ال د ت ا ق ذه التكنولوجي ى أن ه شارآون عل ق الم نهم،  واتف راء م  وخاصة الفق
 .باإلضافة إلى األضرار البيئية التي قد تنجم عن انتقال هذه الجينات إلى نباتات برية

  
    السياسات والقضايا ذات األولوية-باء

 
ام،                      -15 شكل ع ة ب ة والهندسة الوراثي ة الحديث ا الحيوي ناقش المشارآون ضمن هذه الحلقة سياسات التكنولوجي

ق  تراتيجيات تطبي ا     واس مال أفريقي ى وش شرق األدن ة ال ي منطق سياسات ف ذه ال ب    .   ه ي الجان ث ف م البح ا ت آم
تخدام       ة اس ك مراقب ي ذل ا ف ا، بم ذه التكنولوجي ن ه نجم ع د ت ي ق ات الت ضايا والتبع ة الق ي بمتابع المؤسسي المعن

  .ونال موضوع التعاون اإلقليمي في هذا المجال اهتمامًا خاصًا.  المنتجات المعدلة وراثيًا
  

ة خاصة بالمنتجات                         -16 ات تنظيمي ة، ال تمتلك آلي ا دول المنطق ة، ومن بينه دول النامي وأشير إلى أن معظم ال
م                   ة من منظمات األم ا بمساعدة فني ذه، غالب ات آه دان في طور وضع آلي ذه البل ر أن معظم ه المعدلة وراثيا، غي

  .المتحدة ومنظمات أخرى معنية
  

ة     -17 ى أهمي د عل رى التأآي ى    وج دول عل ث ال ي ح ا ودوره ف ول آارتاخين   بروتوآ
اً             ة وراثي ات المعدل د قامت     .  وضع وتطبيق قوانين خاصة باستخدام الكائن ى البروتوآول        123فق ة عل ة موقع  دول

ة     سالمة البيولوجي ة لل ر وطني ع أط ة        .  بوض ات تنظيمي اع آلي راف اتب دول األط ى ال ول عل رض البروتوآ ويف
ر   التصنيفما فيها وضع عالمات   للمنتجات المعدلة وراثيا ب    وشدد المشارآون   .  (traceability) وإمكانية اقتفاء األث

  .على أهمية التعاون والتنسيق بين دول المنطقة الموقعة على البروتوآول في ما يتعلق بسن القوانين الوطنية
  

ا     ومن أهم القضايا التي أشار المشارآون إلى ضرورة الترآيز عليها ضمن السياس             -18 ة للتكنولوجي ات الوطني
  :الحيوية ما يلي

  
  األخطار المحتملة على صحة اإلنسان؛  )أ(  

  
شرق                       )ب(   ة ال وجي في منطق وع البيول ى التن إطالق المحاصيل المعدلة وراثيًا في البيئة وتبعات ذلك عل

 ديًا وبيئيًا؛األدنى وشمال أفريقيا التي تعد مرآز تنوع بيولوجي ومنشأ لعدد من المحاصيل الهامة اقتصا
  

ة     )ج(   ي المنطق ستهلكين ف ل الم ن أجل تقب ام م وعي الع ادة ال ة، وزي ات المحلي ة واألخالقي ضايا الثقاف ق
  للمنتجات المعدلة وراثيًا؛

 
  بناء قدرات البحث والتطوير في مجاالت التكنولوجيا الحيوية؛  )د(  

 
 حث والتطوير؛التنسيق والتعاون اإلقليمي في مجال السياسات وبرامج الب  )•(  

  
 .تنظيم استيراد وتصدير المنتجات المعدلة وراثيًا  )و(  

ًا وضبط                      -19 ة وراثي ة المنتجات المعدل ال لمراقب وتمحور النقاش على ضرورة وضع نظام إقليمي شامل وفع
ًا في الم            وفرة حالي ة آثارها البيئية، مما يتطلب إنشاء مختبرات متطورة ومجهزة بكوادر بشرية مدربة غير مت .  نطق

ات         ض الجامع ا بع وم به ي تق زأة الت دودة والمج ود المح شطة والجه سيق األن ب تن ا يتطل   آم
  .ومراآز البحوث في المنطقة
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شريعات الخاصة                   -20 ة تطوير الت ويزيد عجز معظم دول المنطقة عن آشف الكائنات المعدلة وراثيا من أهمي
اد قوا          شار                  بهذه الكائنات؛ وحتى ذلك الحين، قد يساعد اعتم ى الحد من مخاطر انت ة عل سلوك للتجارة الدولي عد ال

  .هذه الكائنات
  

ة    -21 ات معدل ى آائن ة عل ة المحتوي ة المنتجة لألغذي شرآات العالمي ة بعض ال شارآون من محاول ذر الم وح
ي وراثيًا الضغط على الحكومات وتأخير انضمامها إلى بروتوآول آارتاخينا، وذلك لتستمر في تسويق منتجاتها ف               

 .هذه الدول وتحقيق أرباح أعلى
  

    القضايا الحالية واالتجاهات المستقبلية للسالمة البيولوجية-جيم
  

سبة                   -22 ة بالن الغ األهمي تناول هذا المحور موضوع السالمة البيولوجية بجوانبه المختلفة باعتباره موضوعًا ب
شأ             شعير            إلى منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا التي تشكل مرآز المن القمح وال دد من المحاصيل األساسية آ لع

  .وحبوب أخرى
  

زارعين من أجل       -23 اء والحكومات والم ين العلم ا ب ود فيم سيق وتضامن الجه ى ضرورة تن د عل م التأآي وت
اً          ة وراثي صائل المعدل ن الف ا م ات إليه ال الجين بط انتق ة وض صائل المحلي ة الف ى   .  حماي شارآون عل دد الم   وش

ى ضرورة                   دور الحكومات ف   ا وعل اطق المتنوعة بيولوجي ي ضبط زراعة النباتات الملّقحة المعدلة وراثيًا في المن
ذا النظام        ا  .  وضع نظام فعال للتفتيش والتحذير ورفع التقارير إلى الجهات المسؤولة لدى حصول أي خرق له آم
ر مو          صادر غي ن م ذور م راء الب ن ش زارعين م ذير الم الم وتح ى إع شارآون إل ا الم ة دع   ثوق

اليب      ك أس ي ذل ا ف ة، بم سالمة البيولوجي د صارمة لل رض قواع ات، وف ف للحيوان دة آعل ذور المع ة الب أو زراع
ى          .  (containment and confinement)االحتواء والتقييد  ات عل اء قاعدة بيان صدد بن ذا ال د في ه وقد يكون من المفي

  .تعديل الوراثي واستخداماتها في دول المنطقةالمستوى اإلقليمي تحتوي على معلومات حول تكنولوجيات ال
  

ة          -24 ة والنامي دول المتقدم اًال في ال وأشار المشارآون إلى أن تطبيق أساليب االحتواء والتقييد آان ناجحًا وفع
ًا، أو    ة وراثي ارة المحاصيل المعدل َة وتج بق زراع د س ة ق سالمة البيولوجي ي مضمار ال دراتها ف اء ق ان بن ي آ الت

ا تزامن مع  شكل                     .  ه زهم ب زارعين وتجهي دريب الم ام وت وعي الع ع مستوى ال م اإلسراع في رف ذلك، فمن المه ول
ات                ه للجين ر المرغوب في ال غي اون اإلقليمي في       .  مناسب من أجل الحد من مخاطر االنتق ة التع ى أهمي واتفق عل

  .ث الجينيهذا المجال، وخاصة بين الدول ذات الحدود الجغرافية المشترآة، للحد من التلو
  

  :ومن المواضيع المتصلة التي تمت مناقشتها من خالل هذا المحور ما يلي  -25
  

م                         )أ(   ة، ومستوى الفه ى الفصائل التقليدي ًا إل دل وراثي ات من محصول مع سبل االنتقال الطبيعي للجين
  لسبل االنتقال هذه لدى العلماء والحاجة إلى إجراء أبحاث في هذا المضمار؛

 
  روتوآول آارتاخينا؛شروط ب  )ب(  
ع           )ج(   صائل م ك الف ايش تل ة تع ة وإمكاني ة بالمنطق ة الخاص صائل البري ى الف ة عل رورة المحافظ ض

  الفصائل المعدلة وراثيًا؛
  

سجيل                   )د(   نجم عن ت أهمية حماية المزارعين، وخاصة الفقراء منهم، من األخطار االقتصادية التي قد ت
ة و  ذور المعدل ى الب راع عل راءات اخت ن المحصول   ب سط م تخدام ق سمح باس ة ال ت ديالت وراثي ال تع ًا وإدخ راثي

  آبذور للموسم التالي؛
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ة                 )•(   الجهود التي تبذلها دول المنطقة باتجاه االنضمام إلى بروتوآول آارتاخينا وتطوير األطر الوطني
ن    ك م ه ذل ا يتطلب ات، وم ال الجين ة وضبط انتق ة لمراقب ة ووضع أنظم سالمة البيولوجي وع لل اطق التن د لمن تحدي

  .البيولوجي ورسم لخرائط الفصائل البرية وتقييم لألخطار الحيوية المعّرضة لها
  

ة    -26 وارد الالزم ى ضرورة رصد الم د عل م التأآي ا خاصا، حيث ت اون اإلقليمي انتباه ال موضوع التع ون
رات واستخدام     إلنشاء شبكات متخصصة تضم الجامعات ومراآز البحوث وأصحاب المصلحة، بهدف تب            ادل الخب

ة            تج          .  الموارد البشرية والمادية بشكل أآثر فعالية للخروج بنتائج بحثية قّيمة ومتكامل د ين ا ق وحذر المشارآون مم
اج العلمي                     ة النت وارد وقصور في نوعي رار وخسارة للم دى في     .  عن غياب التعاون والتنسيق من تك ونظر المنت

ة آاإلسكوا في دعم        مجاالت التعاون البحثية الواعدة وف     ة واإلقليمي ه المنظمات الوطني ي الدور الذي يمكن أن تلعب
  .هذا التعاون

 
    بناء القدرات في التكنولوجيا الحيوية-دال

  
ة والهندسة                     -27 ا الحيوي تمحور النقاش في حلقة الحوار هذه حول أهمية الثقافة العامة في مواضيع التكنولوجي

ر من المجتمع                      الوراثية وحكمة إضفاء الديمقر    ام شريحة أآب تح مجال المشارآة أم ا من خالل ف ا  .  اطية عليه آم
ال        ي مج ة ف وير الوطني ث والتط درات البح اء ق ى لبن سبل المثل ي ال شارآون ف ر الم   نظ

  .التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية
  

ين      - 28 م ب ط تواصل دائ تح خ سطة وف ردات مب تخدام مف ى ضرورة اس شارآون عل دد الم ور وش  الجمه
ة                       ات المعدل ة من الكائن واد الجيني ال الم ة انتق والقائمين على حمالت التوعية، وباألخص في ما يتعلق بإمكاني

ريين   سباء الب ة واألن ى البيئ ًا إل ًا    .  وراثي ة وراثي ات المعدل دفق الجين االت ت شاف المتواصل لح تم االآت ويح
(gene flow) اج        إجراء المزيد من األبحاث واستخدام تقن تخدام الحاسوب إلنت اطر آاس يم المخ ات أخرى لتقي ي

  .(computer simulated models)نماذج محاآية للواقع 
  

ى ضرورة       -29 د عل م التأآي ة، ت ة الوراثي ة والهندس ا الحيوي ى التكنولوجي ة عل فاء الديمقراطي ل إض ن أج وم
ك      ة، وذل ذه العملي ي ه تثمار ف شارآة واالس ى الم اع الخاص عل شجيع القط ين   ت ه وب راآة بين ق ش الل خل ن خ م

سبب تضارب المصالح       .  القطاعين العام واألآاديمي   وحذر المشارآون من إمكانية خسارة الشفافية بين الشرآاء ب
سوق   ي ال ا ف ساحات له ق م اثهم من خالل خل ائج أبح سويق نت ة ت احثون آيفي تعلم الب م أن ي ذا فمن المه واآلراء، ل

  .المحلية
  

اون اإلقليمي               واتفق المشارآون   -30  على أهمية المراآز الوطنية الرائدة لألبحاث في بناء القدرات وجذب التع
ود                               .  والدولي د الجه ك من خالل توحي ادة في األبحاث وذل وغ الري ة من بل دول النامي ن ال إذ أن هذه المراآز تمّك

دى     وتؤدي ا .  واألهداف البحثية بين المؤسسات األآاديمية، الحكومية وغير الحكومية        لمنابر اإللكترونية آهذا المنت
  .اإللكتروني دورًا فاعًال في تقاسم المعلومات وتبادل الخبرات

  
ة، ومن                          -31 ة في المنطق ة والهندسة الوراثي ا الحيوي درات التكنولوجي اء ق وتم البحث في الوسائل األخرى لبن

ذ  ي ه ا ف رامج دراسات علي شاء ب واد األبحاث، وإن راخيص لم اء الت ا إعط دريب بينه رامج ت ال، وإطالق ب ا المج
شرية                   .  ومتابعة ات الب ى اإلمكاني ر إل وباإلضافة إلى ذلك أشار المنتدى إلى أن الجامعات والمعاهد في المنطقة تفتق

  .الكافية لتدريس مادة التكنولوجيا الحيوية
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صحر والملو   -32 شكلتي الت شارآون م ات البحث والتطوير، فوضع الم ى أولوي سبة إل ا بالن ى رأس أم ة عل ح
ا ة له وارد البحثي ي يجب تكريس الم ة الت شاآل الزراعي ة الم ات .  قائم ي اآلف ل البحث ف ة تأجي ى إمكاني وأشير إل

ائل     ة لوس م دول المنطق اع معظ سبب اتب نوات ب ى عشر س دة خمس إل ة للحشرات م ات المقاوم ة والنبات الزراعي
ة  ات الزراعي ة اآلف ة لمكافح ة فعال ن . بيولوجي الرغم م ة   وب اط المظهري ة باألنم اث المتعلق   أن األبح

(phenotypes)    دول م ال ي معظ ي ف ور البحث ي الط زال ف سنة ال ت ة المح فات الغذائي زين والمواص ر التخ    آعم
ورة( ا المتط ا فيه ة  )بم اث مماثل ة ألبح ة إقليمي شارآون بوضع خط صح الم اون  .  ، ن ة التع ى إمكاني ير إل ا أش آم

شكل                 اإلقليمي من أجل تطوير أصناف         شرة ب ة والمنت ين دول المنطق ات والفيروسات المشترآة ب ة للفطري  مقاوم
  .آبير

  
    تنظيم المنتدى-ثالثًا

  
    حلقات الحوار-ألف

  
  :نظمت المناقشات في أربع حلقات حوار أساسية هي التالية  -33

  
 مساهمة التكنولوجيا الحيوية في تأمين الغذاء للمنطقة؛  )أ(  
  ذات األولوية؛السياسات والقضايا  )ب(  
 القضايا الحالية واالتجاهات المستقبلية في ما يتعلق بالسالمة البيولوجية؛  )ج(  
ي      )د(   ة ف ة الوراثي ة والهندس ا الحيوي ة التكنولوجي ي تنمي ي ف وطني واإلقليم اون ال درات والتع اء الق بن
  .المنطقة

  
تنتاجات والمالحظات الختا         -34 ة وتال حلقات النقاش حلقة خاصة باالس ذا       .  مي سم الثالث من ه د لخص الق وق

ة في                  .  التقرير أهم نتائجها   ا الحيوي راح عدد من المشاريع حول التكنولوجي تنتاجات اقت ذه االس وتم على أساس ه
  ).انظر القسم الرابع من هذا التقرير(المنطقة 

  
    المشارآون-باء

  
الم         25من  )  األول انظر المرفق ( مشارآين   103بلغ مجموع المشارآين في المنتدى        -35 ة من الع ة مختلف  دول

ة   دة المعني م المتح االت األم ين عن وآ ى ممثل ة، باإلضافة إل صاصات مختلف ن اخت م .  وم ر الرس وزع 2ويظه  ت
  .المشارآين بحسب بلدانهم

    األبحاث المقدمة-جيم
  

ى شبكة اإلنترنت لعرض األبحاث واقتراحات المشاريع                -36 دمها   ُخصص حّيز من موقع المنتدى عل  التي ق
  ).انظر المرفق الثاني(المشارآون في االجتماع 

  
شطة البحث في مضمار           -37 وشملت األبحاث األساسية المقدمة إلى المنتدى بحثين من إعداد اإلسكوا حول أن

ا    ستقبلية للتكنولوجي ح الم الي والمالم ة، والوضع الح دول العربي ي ال ة ف ا الزراعي ة وتطبيقاته ا الحيوي التكنولوجي
ذا المجال لحساب اإلسكوا وتناولت        .  الحيوية في مجال الزراعة    آما شملت ثالثة أبحاث أعدها أخصائيون في ه

رة في              استخدام تكنولوجيا استنبات األنسجة   : المواضيع التالية  ر في المجتمعات الفقي ة والفق النباتية لمكافحة البطال
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اء ا    ة وبن ا الحيوي ات التكنولوجي كوا؛ وسياس ة اإلس سعودية    منطق ت وال ي الكوي ة ف تراتيجيات التنمي درات واس لق
  .ومصر والمغرب؛ وسياسات التكنولوجيا الحيوية وبناء القدرات واستراتيجيات التنمية في لبنان

  
    مقترحات لمشاريع حول التكنولوجيا الحيوية-رابعًا

          في منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا
  

دى     بناء على النقاشات واال     -38 ال المنت ستنتاجات المذآورة أعاله، وضع اثنان من الخبراء المشارآين في أعم
ا         رويج التكنولوجي ى ت ي إل شاريع ترم ات لم ة مقترح اد عطي وق وجه ع تلح ا ربي ي هم   اإللكترون

ا          .  الحيوية في منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا     ى م وى إل ذه المقترحات من حيث الجوهر أو المحت ستند ه وت
ة        طرح دان المنطق ات بل ة باحتياج ن معرف رين م دى الخبي ا ل ار وم ن أفك شارآون م ذه   .  ه الم ع ه يتّم توزي وس

 .المقترحات على األخصائيين المشارآين والمؤسسات المعنية بغية التعاون في تنفيذها
 

 :وفيما يلي الئحة بعناوين هذه المشاريع وأهم أهدافها  -39
 

ة ل  )أ(   راء إقليمي بكة خب شاء ش ول المواضيع  إن رار ح دريب صانعي الق تم بت اطر ته يم وإدارة المخ تقي
ة   سالمة البيولوجي ة بال ب        .  المتعلق ة لتهري اطر المحتمل يص المخ ى تقل ي إل شكل أساس شروع ب ذا الم دف ه ويه

راء في                                 ق شبكة خب ك من خالل خل ا، وذل شرق األدنى وشمال أفريقي ة ال ين دول منطق ا ب ة وراثي الكائنات المعدل
سالم ذه    ال درات ه سيق ق ز وتن ى تعزي درة عل ك الق ا، وتمل ول آارتاخين ار بروتوآ ل ضمن إط ة، تعم ة البيولوجي

  البلدان في مجال السالمة البيولوجية وفي تقييم وإدارة مخاطر الكائنات المعدلة وراثيًا؛
  

الت     )ب(   ة ب شأ وغني ز المن ر مرآ ي تعتب اطق الت ة المن ى إدارة وحماي صالح عل دريب أصحاب الم نوع ت
اً            ة وراثي ات المعدل ة للكائن اء          .  البيولوجي من المخاطر المحتمل ين الفرق وعي ب شر ال ى ن ذا المشروع إل ويهدف ه

شكيل فريق       المعنيين بمراآز منشأ التنوع البيولوجي في المنطقة لتدارك مخاطر إدخال الكائنات المعدلة وراثيًا ولت
اطق    متمرس يملك القدرة على تدريب العاملين في مجال          ى المن وجي        /المحافظة عل التنوع البيول ة ب ات الغني المحمي

  ومن السبل المقترحة لتحقيق ذلك عقد ورش عمل وإطالق حمالت متخصصة؛.  وإدارتها
  

ر                 )ج(   .  نشر مجاالت مختارة من التكنولوجيا الحيوية، لخلق فرص العمل وتنمية المجتمع والحد من الفق
اج نبات    ى إنت شروع إل ذا الم دف ه ة وويه ا    /ات زين تخدام تكنولوجي رة باس ات الفقي ي المجتمع ة ف شاب طبي أو أع

 استنبات األنسجة النباتية؛
  

شاريع      )د(   سهيل م ة لت ة قانوني شاء هيكلي ة إن صالح بغي ين أصحاب الم ود ب سيق الجه وعي وتن شر ال ن
ا           ى وشمال أفريقي ذا المشروع إل      .  التكنولوجيا الحيوية في منطقة الشرق األدن دول    ويهدف ه ى وضع توجيهات ل

  المنطقة تهدف إلى تطوير وتحديث القوانين والهيكليات التنظيمية المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية؛
ى         )•(   شرق األدن ة ال ي منطق ا ف ة إليه ًا والحاج ة وراثي ة المعدل ات الزراعي تخدامات المنتج د اس تحدي

ا مال أفريقي شاء مراآ   .  وش ى إن ة إل ن جه شروع م ذا الم دف ه ن  ويه شف ع ستوردة للك ات الم ز لفحص المنتج
ا                      ّورة وراثي ة المح يم استخدامات المنتجات الزراعي احتوائها على آائنات محورة وراثيًا، ومن جهة أخرى إلى تقي
ذه المنتجات من أجل             ل ه ى مث آاألغذية والعلف واألعشاب الطبية ونباتات الزينة من قبل المزارعين وحاجتهم إل

  ؛تحسين مستوى معيشتهم
  

ا                 )و(   إدخال تطبيقات التكنولوجيا الحيوية غير الهندسة الوراثية إلى منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقي
ذا              .  الزراعة باستخدام أسمدة طبيعية   ): 1( ى ه التحول إل ين ب ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة المزارعين المهتم

ة حول           ى             النوع من الزراعة من خالل إمدادهم بالمعلومات الالزم اح أعل ى تحقيق أرب  الموضوع ومساعدتهم عل
  وخلق أسواق محلية ودولية لمنتجاتهم؛
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ا                 )ز(   إدخال تطبيقات التكنولوجيا الحيوية غير الهندسة الوراثية إلى منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقي

ة     ): 2( ذيات التكميلي اج المغ ة وإنت شاب الطبي ة األع ذا ال .  (nutraceuticals)زراع دف ه شروع ويه   م
دادهم     ن خالل إم ة م ذيات التكميلي ة والمغ اج األعشاب الطبي ى إنت التحول إل ين ب زارعين المهتم ساعدة الم ى م إل
  بالمعلومات الالزمة حول الموضوع ومساعدتهم على تحقيق أرباح أعلى وخلق أسواق محلية ودولية لمنتجاتهم؛

 
ول الهندس    )ح(   وعي ح ادة ال ة زي ة بغي ائل تعليمي وير وس شرق  تط ة ال ي منطق ا ف ة وتطبيقاته ة الوراثي

ة           .  األدنى وشمال أفريقيا   ويقترح هذا المشروع قيام خبراء محليين بتطوير وسائل تعليمية خاصة بالهندسة الوراثي
ائل     ذه الوس تخدام ه ا، واس ة وغيره رامج الوثائقي شورات والمحاضرات والب ات والمن وب والكتيب رامج الحاس آب

 .المجتمع المدني، بما في ذلك المدارس ومعاهد التعليم العالي والمنتديات العامةلتوعية آافة مستويات 
  

  خاتمـة
  

سيات              -40 ف الجن ن مختل شارآين م ن الم ر م دد آبي ساهمة ع دة بم ضايا عدي ي ق دى اإللكترون الج المنت ع
ى ت     ا أدى إل ة، مم ة وعالمي ات إقليمي وث ومنظم ز بح ات ومراآ ى جامع ابعين إل صاصات والت ي واالخت ادل غن ب

ه المرجوة    .  لآلراء واألفكار  د  ).  1انظر الرسم   (واعتبر أآثرية المشارآين في المنتدى أن المنتدى حّقق أهداف وق
  .أظهر التقييم أيضًا ارتياح معظم المشارآين لعقد المنتدى في الفضاء اإللكتروني

  
ذ      -41 شّكًال ب ارف، م رات والمع ع للخب ادل أوس ق لتب دى الطري د المنت شطة   ومّه ة ضمن األن وة مهم لك خط

اء مجموعة تعنى بممارسات      ة  (community of practice)المستقبلية الهادفة إلى بن ا الحيوي ذا، يمكن   .   التكنولوجي ل
  .اعتبار ُبعد التشبيك ونشر المعرفة من أهم مزايا هذا المنتدى

  
ي ط       -42 تنتاجات الت ات واالس ار والمالحظ م األفك ر أه ذا التقري د لخص ه اش   وق ات النق الل حلق ت خ رح

دى  دة         .  المختلفة في المنت رة حمي ر في تأسيس دائ ساهم التقري ا    (virtuous cycle)ومن المرجو أن ي تم من خالله  ي
شطة المؤسسات                    اء بأن بعض من أجل االرتق االطالع على آراء مجموعات من الخبراء وإثراؤها بآراء بعضهم ال

  .  لبلدان المنطقةالتي ينتمون إليها وتحقيق منافع ملموسة
  

شبكات التخصصية                   -43 اء ال وتأمل اإلسكوا في أن توفر نتائج المنتدى اإللكتروني أساسًا للحوار المستدام ولبن
  .في المنطقة
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  (*)  نتائج تقييم المنتدى-1الرسم 
  

هل استفدت من المنتدى اإللكتروني؟  

وسط
%٤٥

كثيراً
%٤٨

قليالً
%٧

 

 هل حقق المنتدى اإللكتروني  
أهدافه المرجوة؟

بشكل كبير
%٦٨

جزئياً
%٢٧

كلياً
%٥

 
    

 كيف تقيم نوعية وثائق   
المعلومات األساسية؟

جيد
%٤٤

ممتاز
%٣٧

مناسب
%١٩

 

 كيف تقيم نوعية النقاشات التي دارت  
في حلقات الحوار؟

ممتاز
%٢٤

مناسب
%٢٠

ضعيف
%٥

جيد
%٥١

 
    

هل كان عقد المنتدى إلكترونياً مالئماً لك؟  

وسط
%٣١

قليالً
%١٠

ال أحبذه
%٢

كثيراً
%٥٧

 

 كيف تقيم نوعية األبحاث التي  
 قدمها المشاركون إلى المنتدى

جيد
% ٧٢

ممتاز
% ١٥

مناسب
% ١٠

ضعيف
% ٣

 
  

                                                      
  . استمارة43:   عدد استمارات التقييم التي أرسلها المشاركون(*)



  -15-

    توزع المشارآين في المنتدى بحسب بلدانهم-2الرسم 
  

دول أخرى
% ١٩

تونس
% ٥

وكاالت األمم
المتحدة
% ٥

األردن
% ٦

كندا
% ٤

إيران
% ٤

الهند
المملكة ٣ %

العربية 
السعودية

الواليات المتحدة
% ٣

فلسطين
% ٨

مصر
% ٩

الجمهورية 
العربية السورية

% ٩

لبنان
% ٢٢
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  المرفق األول
  

  (*)قائمة المشارآين
  

                                                      
  .  صدر هذا المرفق كما ورد من القسم المعني(*)



06-0083 

 األردن
 

  رزان زعيتر
  مدير العربية لحماية الطبيعة

  +962-6-5673331/5699666: هاتف
  jo.com.go@sanabel :بريد إلكتروني

  
  شيرلي الجابي

  العربية لحماية الطبيعة
  com.hotmail@shirleyjabi: بريد إلكتروني

  
  أمجد خليل

  العربية لحماية الطبيعة
  jo.com.index@amjad: إلكترونيبريد 

  
  محمود الزعبي

  رئيس قسم إعداد المواصفات
  مؤسسة المواصفات والمقاييس

  سكرتير اللجنة الوطنية للدستور الغذائي
  +962-6-5680139: هاتف
  +962-6-5681099: فاآس

  jo .gov.jism@mzoubi: بريد إلكتروني
  

  محمود دويري
  أستاذ في جامعة األردن

  أستاذ زائر في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
  المدير السابق لقسم إنتاج وحماية النبات في منظمة األغذية

  والزراعة في روما  
  +962-77-805080: هاتف

  jo.edu.ju@duwayri: بريد إلكتروني
  

  رندة جريصات
  ونظريات تعليم اختصاصي في قواعد السلوك البيولوجية

  العلوم  
  +962-6-5827028: هاتف
  +962-7-77469687: نقال

  jo.net.nic@hghassib: بريد إلكتروني
  اإلمارات العربية المتحدة

  
  يد عبد الوهابزا

  الفنيينآبير المستشارين 
   بحوث وتنمية أشجار النخيل والتمورمدير برنامج

  جامعة اإلمارات العربية المتحدة
  +971-3-7832334: هاتف
  +971-50-6633598: نقال

  ae.ac.uaeu@zaid: بريد إلكتروني
  

  محمد علي
  يا الحيويةجكنولوأستاذ الوراثة والت

  قسم زراعة األراضي القاحلة
  آلية األغذية والزراعة

  جامعة اإلمارات العربية المتحدة
  +971-50-6938505: هاتف

  ae.ac.uaeu@aly.mohammed: بريد إلكتروني
  

  تونس
  

  ليلى بحري
  جمعية النساء والبيئة

 tn.nat.aner@bahri-leila: بريد إلكتروني
tn.nat.anme@bahri-leila                        
  

  هزار بلي
  مهندس في التكنولوجيا الحيوية
  وزارة الفالحة والموارد المائية

 المتعضيات المعدلة وراثيًاعضو في الهيئة الوطنية لمراقبة 
 com.yahoo@2000_hazar_bel :بريد إلكتروني

 
  دهمني فتح اهللا

  مجموعة التكنولوجيا الحيوية الجزيئية
  معهد باستور تونس

  tn.rns.pasteur@fathallah.dahmani: بريد إلكتروني
  
  

  )تابع (تونس
  

  سمير جوا
  مدير مخبر المبيدات البيولوجية

  يا بصفاقسجمرآز البيوتكنولو
  وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات

  +216-74-440453: هاتف
  +216-98-630941: نقال
  +216-74-440453: فاآس

  tn.rnrt.cbs@jaoua.samir: بريد إلكتروني
  

  خالد مصمودي
  يئية للنباتوحدة الوراثة الجز

  مرآز البيوتكنولوجيا بصفاقس
  وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات

  1092مقسم + 216-74-440816: هاتف
  tn.rnrt.cbs@masmoudi.khaled: بريد إلكتروني

  
  الجزائر

  
  مختاري خديجة سلمى

  يا الوراثيةمختبر اإليكولوج
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  جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا
  +213-6-2601167: نقال

  fr.yahoo@2002selmokhtari: بريد إلكتروني
 

  الجمهورية العربية السورية
  

  أنطونيوس الداوود
  قسم البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية

   السوريةقة الذريةهيئة الطا
  +963-11-2132580: هاتف

  
  ناديا حيدر

  باحث
   السوريةهيئة الطاقة الذرية

  +963-11-2132580: هاتف
  sy.org.aec@nhaider: بريد إلكتروني

  
  دانا جودت

  باحث
   السوريةهيئة الطاقة الذرية

  +963-94-760071: نقال
  sy.org.aec@djawdat: رونيبريد إلكت

  
  بسام الصفدي

  باحث، قسم البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية
   السوريةهيئة الطاقة الذرية

  +963-11-2132580: هاتف
  sy.org.aec@bsafadi: بريد إلكتروني

  ا إلياسرن
  مساعد باحث

  قسم التكنولوجيا الحيوية
   السوريةهيئة الطاقة الذرية

  com.yahoo@79relias: بريد إلكتروني
  

  أيمن شحادة العودة
  أستاذ مشارك

  آلية الزراعة، جامعة دمشق
  خبير فسيولوجيا محاصيل الحبوب، قسم الثروة النباتية

   القاحلةواألراضيرآز العربي لدراسات المناطق الجافة الم
  +963-11-5114638: هاتف
  +963-94-360917: نقال

  org.net-scs@aymouda: بريد إلكتروني
  

  محمود صبوح
   القاحلةواألراضيالمرآز العربي لدراسات المناطق الجافة 

  +963-11-87/5743039: هاتف
  org.acsad@sabbouh-m: بريد إلكتروني

  
  فواز العضمة

  مدير عام هيئة التكنولوجيا الحيوية
  وزارة التعليم العالي

  +963-94-888303: نقال
  sy.mail@gcbt: بريد إلكتروني

  
  ميشال باوم

  صاصي في التكنولوجيا الحيويةاخت
  المرآز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة

  +963-21-2662775: هاتف
  org.cgiar@baum.m: بريد إلكتروني

  
  السودان

  
  أحمد حسن

  معهد بحوث التكنولوجيا
  + 249-11-17/770706: هاتف

  com.hotmail@51ahmedgub: بريد إلكتروني
  

  عمان
  

  ابتهال بنت جمعة
  باحث أمراض نبات

  وزارة الزراعة والثروة السمكية
  + 968-24-694182: هاتف
  +968-26-8432240: نقال

  om.net.omantel@agricop: بريد إلكتروني
  فلسطين

  
  محمد أبو عيد

  رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية
   فلسطين–المرآز الوطني للبحوث الزراعية 

  + 972-2-5/2321922: هاتف
  +972-2-2321926: فاآس

  com.yahoo@abueid_m: بريد إلكتروني
  

  صالح أمجد
  مهندس زراعي
  وزارة الزراعة

  +972-599-700305: نقال
  com.hotmail@amjadppis: بريد إلكتروني

  
  بسام شقورة

  مهندس زراعي
  قسم خدمات حماية النبات والرقابة

  وزارة الزراعة
  +972-8-2844437: هاتف
  +972-599-705707: نقال

  com.yahoo@bassasha: بريد إلكتروني
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  رائد الكوني
  رئيس قسم البيولوجيا والتكنولوجيا الحيوية

   جنين-الجامعة العربية األميرآية 
  143مقسم + 972-4-2510802: هاتف
  +972-4-2510810: فاآس

  edu.aauj@ralkowni: بريد إلكتروني
  

   شلبكمعز
   جنين-الجامعة العربية األميرآية 

  +970-4-6/5/4/3/2/2510801: هاتف
  com.yahoo@shalbak_muez: بريد إلكتروني

  
  جميل حرب

  أستاذ مساعد، قسم البيولوجيا والكيمياء الحيوية
   الضفة الغربية-جامعة بيرزيت 

  +972-2-2982162: هاتف
  +970-599-350713: نقال

  edu.birzeit@jharb: بريد إلكتروني
  

  زاهر سالم
  اختصاصي في البيئة

  سلطة نوعية البيئة، فلسطين
  +972-7-2847198: فاآس

  ps.gov@zsalem: بريد إلكتروني
  

  ةخالد صوالح
  أستاذ

  جامعة القدس
  +972-2-2799753/2796961: هاتف

  edu.alquds.science@kssawalha: بريد إلكتروني
  

  قطر
  

  حمد السعد
  مدير بحوث الزراعة والمياه

  وزارة البلديات والشؤون الزراعية
  +974-5508900/4417662: هاتف
  +974-4410526: فاآس

  com.yahoo@dawrqa: بريد إلكتروني
  

  الكويت
  

  نادر العوضي
  نائب المدير العام

  معهد الكويت لألبحاث العلمية
  +965-4-834620: هاتف
  +965-9-898170: نقال

  kw.edu.kisr.safat@nawadi: بريد إلكتروني

  
  إقبال الشيجي
  ات والبحوث البيطريةمدير المختبر

  الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
  +965-9-713298: هاتف

        739053-4-965+  
  com.hotmail@alr_dir: بريد إلكتروني

  
  لبنان

  
  لميس شلق

  رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية للنبات
  مية الزراعيةمصلحة األبحاث العل

  +961-8-47/900037: هاتف
  lb.gov.lari@lchalak: بريد إلكتروني

  
  سهير الزمار

  مهندس زراعي
  مصلحة األبحاث العلمية الزراعية

  +961-8-47/900037: هاتف
  com.yahoo@14eirsouh: بريد إلكتروني

  
  

  )تابع (لبنان
  

  جهاد عطية
  رئيس قسم البيولوجيا

  جامعة البلمند
  +961-3-511782: نقال

  lb.edu.balamand@jattieh: بريد إلكتروني
  

  روال عبد المسيح
  أستاذ مساعد، آلية العلوم

  جامعة البلمند
  319مقسم + 961-6-930250: هاتف

  lb.edu.balamand@rabdelmassih: بريد إلكتروني
  

  رانيا مصري
  أستاذ مساعد، آلية العلوم

  مساعد مدير مرآز العلوم البيئية
  جامعة البلمند

  3933مقسم + 961-6-930250: هاتف
  lb.edu.balamand@masri.rania: بريد إلكتروني

  
  ميراي آالسي 

  رئيس قسم البيولوجيا، آلية العلوم
  جامعة القديس يوسف

  +961-4-2/532661: هاتف
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  +961-4-532657: فاآس
  lb.edu.usj.fs@mkallassy: بريد إلكتروني

  
  مجدا بو داغر خراط

  قسم علوم الحياة واألرض
  جامعة القديس يوسف

  +961-4-3/2/532661: هاتف
  +961-4-532657: فاآس

  lb.edu.usj.fs@boudagher: بريد إلكتروني
  

  علي إسماعيل
  أستاذ مساعد
  قسم البيولوجيا

  جامعة القديس يوسف
  +961-5-460578: هاتف
  +961-3-537842: نقال

  com.hotmail@ismali_m: بريد إلكتروني
  

  مريم عيد
  اختصاصي في إنتاج الغذاء

  وزارة الزراعة 
  +961-3-567542: نقال

  uk.co.yahoo@2200agrofood: بريد إلكتروني
  علي درويش

  وزارة الزراعة 
  +961-1-393860: هاتف
  +961-3-372660: نقال

  lb.net.cyberia@arisour: بريد إلكتروني
  

  ليلى جعجع
  أستاذ

  جامعة الروح القدس الكسليك
  +961-9-640664: هاتف

  lb.edu.usek@leylageagea: بريد إلكتروني
  

  ديان قليمي
  مرآز التنسيق للسالمة البيولوجية

  خدمة حماية الطبيعة
  وزارة البيئة

  +961-1-975621: هاتف
  lb.gov.moe@dklaimi: بريد إلكتروني

  
  إلسا ستوت

  الوطني لتطوير إطار وطني للسالمةمنسق المشروع 
  البيولوجية  

  وزارة البيئة
  7194مقسم + 961-1-976555: هاتف
  +961-3-601767: نقال
  +961-1-976530: فاآس

  lb.gov.moe@sattout.elsa: بريد إلكتروني
  

  هراتش قيومجيان
  ميةالمرآز الوطني للبحوث العل

  +961-6-741584: هاتف
  +961-3-560529: نقال

  org.un@kouyoumjianh: بريد إلكتروني
lb.edu.cnrs@kuymjian                          
  

  موسى نعمة
  أستاذ، آلية الزراعة

  يرآية في بيروتالجامعة األم
  4570مقسم + 961-1-350000: هاتف

  lb.edu.aub@nimah: بريد إلكتروني
  

  ربيع تلحوق
  أستاذ في بيولوجيا الخاليا

  قسم البيولوجيا
  الجامعة األميرآية في بيروت

  +961-3-900906: نقال
  lb.edu.aub@rtalhouk: بريد إلكتروني

  
  )تابع (لبنان

  
  سلمى تلحوق

  أستاذ في الزراعة
  آلية الزراعة وعلوم الغذاء

  الجامعة األميرآية في بيروت
  +961-3-900906: نقال

  lb.edu.aub@ntsalma: بريد إلكتروني
  

  آريم مقدسي
  أستاذ مساعد في العلوم السياسية

  يروتالجامعة األميرآية في ب
  +961-1-350000: هاتف

  lb.edu.aub@18km: بريد إلكتروني
  

  ندى عسيران
  أستاذ مشارك

  آلية العلوم الزراعية
  الجامعة اللبنانية

  +961-3-631863: نقال
  lb.net.cyberia@nadau: بريد إلكتروني

  
  عصام منصور

  أستاذ
  الكلية الجامعية األميرآية للعلم والتكنولوجيا

  +961-1-306444/307444: هاتف
  lb.edu.aust@imansour: بريد إلكتروني
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  حسن مشلب
  دبانة أخوان

  296مقسم + 961-9-211800: هاتف
  +961-3-141478: نقال

  com.hotmail@hmachlab: ونيبريد إلكتر
  

  وليد ناصر
  محامي
  +961-1-611337: هاتف

  com.law-nass@walid: بريد إلكتروني
  

  مهى جعفر
  مستشار

  com.yahoo@jaafar_h_maha: بريد إلكتروني
  

  جزينة الحا
  مهندس زراعي

  +961-1-630866: هاتف
  com.hotmail@zeinabelle: بريد إلكتروني

  مايا شبو
  تلميذ ماجستير

  جامعة القديس يوسف
  +961-7-728072: هاتف

  com.hotmail@maya_biogirl: بريد إلكتروني
  

  مصر
 

  نجوى عبد المجيد
  راثة البشريةأستاذ في الو

  المرآز القومي للبحوث
  com.yahoo@meguidna: بريد إلكتروني

  
  باسم المنشاوي

  المرآز القومي للبحوث
  +20-12-3126484: هاتف

        7621363/3369603-2-20+  
  eg.com.soficom@menshawi: بريد إلكتروني

  
  وجدي سواحل

  المنسق العام للشبكة اإلسالمية للتنمية العلمية
  المرآز القومي للبحوث

  +20-40-2120280: هاتف
 net.islamonline@sawahel :بريد إلكتروني

com.hotmail@Sawahel                             
  

  إسماعيل عبد الحميد
  مصر -مرآز معلومات التكنولوجيا الحيوية مدير 
  +20-2-5715803: هاتف
  +20-10-1089882: نقال

  com.yahoo@iamaeg :بريد إلكتروني
  

  هنايا اإلتربي
  وث الهندسة الوراثية الزراعيةمعهد بحمدير 
  +20-2-5727831/5734424: هاتف
       5727831/  

  eg.sci.ageri@hitriby :بريد إلكتروني
  

  دينا الخشن
  والمعلوماتية والبروتيومرئيس مرفق بحوث الجينوم 

  الحيوية  
  يةمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراع

  +20-2-5727831/5734424: هاتف
  +20-10-1435990: نقال
  +20-2-5731574: فاآس

  com.yahoo@elkhishin_dina: بريد إلكتروني
  

  )تابع (مصر
  

  محمد توفيق
  معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية

  +20-2-5735619: هاتف
  +20-10-5006810: نقال
  +20-2-3027600: فاآس

  edu.msu@tawfikmo: بريد إلكتروني
  

  نبيل مجدوب
 مرآز الثروة الميكروبية

  +20-2-4454662/4444460  :هاتف
  com.yahoo@mnmaghome :بريد إلكتروني

  
  أسامة الطيب

  مدير مرآز التكنولوجيا الحيوية الجرثومية
  يق الوطني للسالمة البيولوجيةمرآز التنس

  +20-2-3363222: هاتف
  +20-10-6077374: نّقال
  +20-2-3620122: فاآس

  net.link@omtayeb: بريد إلكتروني
 

  المغرب
  

  عبد الرحمن هاللي
  مدير إدارة حماية النبات والتدقيق التقني وضبط الغش

  وزارة الفالحة، التنمية القروية والصيد البحري
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  +212-3-7297543: هاتف
  ma.menara@ahilali: بريد إلكتروني

  
  المملكة العربية السعودية

  
  سعيد الحارثي

  أستاذ مساعد في دراسة الطفيليات
  آلية الطب والعلوم الطبية

  جامعة أم القرى
  +966-5-4676587: هاتف

  4013مقسم + 5270000-2-966        
  sa.edu.uqu@alharthi: كترونيبريد إل

  
  عبد اهللا السكيران

  المرآز الوطني ألبحاث الزراعة
  2242مقسم + 966-1-4576780: هاتف

  sa.gov.agrwat@rydres: بريد إلكتروني
  
  

  عبد العزيز العجالن
  اذ مشارك في دراسة الحشراتأست

  قسم وقاية النبات، آلية العلوم الزراعية واألغذية
  جامعة الملك فيصل

  +966-555-675888: نقال
  + 966-3-5802073: فاآس

  com.hotmail@aajlan: بريد إلكتروني
  

  اليمن
  

  عارف الحمادي
  أستاذ مساعد في الوراثة

  عضو الهيئة الوطنية للسالمة البيولوجية
  قسم علوم الحياة، آلية العلوم

  جامعة صنعاء
  +967-1-380944: هاتف
  +967-71707919: نقال

  com.yahoo@alhammadi_arif: بريد إلكتروني
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  تجمعات صناعة المالبس في األردنعن   دراسات حالة -رابعًا
  ولبنان والمغرب

  
اريخ ،استحوذ قطاع النسيج والمالبس في البلدان العربية      در واٍف من االستثمار األجنبي      ، عبر الت ى ق  عل

شرآات األ            .  المباشر مقارنة بقطاعات التصنيع األخرى في المنطقة       ة مع ال ات مالي سج القطاع عالق ة   ون من  جنبي
اطن          خالل   د من الب ات التعاق شترآة وترتيب شرآات               .  المشاريع الم ة ال شهده غالبي ذي ت ا ال ل التكنولوجي ر أن نق غي

ال  ة دون رأس الم ل المعرف ى نق صر عل اع اقت ي القط ة ف صغيرة والمتوسطة العامل وو.  ال ك ه ي ذل سبب ف  أن ال
ي التكنولوجي  ة ف ب آثاف ًا، ال يتطل س، عموم صنيع المالب ى  ، ات ة عل ي المكاسب المحقق سية ف ه التناف ن قدرت وتكم

تج   ا تن رًا م ي آثي اءة والت عيد الكف ن ص سليم   ع ة الت ور ومهل ى األج سية عل ضغوط التناف   .  ال
ى           ادة   ولطالما رآزت الجهود الرامية إلى زيادة الناتج عل ع مستوى               زي ى رف ا عل ر من ترآيزه ة أآث دي العامل األي

د   إلى انخفاض ذلك  ضى  أفو.   المال الموارد من رأس   دي       عائدات عنصر العمل عن ين األي ى ب ة المثل  تجاوز العالق
ة  ودالعامل ال الموج ة    .  ورأس الم تثمارات الالزم ة االس ة ونوعي سين آمي رة لتح رص آثي وفر ف ذلك، تت لول  لنق

  .التكنولوجيا إلى الشرآات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة
  

ات حا    ة دراس صل ثالث ذا الف ضمن ه نويت ة ع ي  ل س ه صنيع المالب شرآات ت ات ل ة تجمع ا: ثالث -مارآ
رابلس  ي ط ل محسن ف ان، وجب ن عم القرب م اء ب ضاء،  ،الزرق دار البي ي ال صغار المصنعين ف ع ل ان، وتجّم  لبن

ي     .  المغرب ا يل شرآات       ) أ: (وترمي دراسات الحاالت الثالث إلى م استعراض الهياآل الموجودة في تجمعات ال
ذا القطاع؛      الصغيرة والمتوسطة    صنيع المالبس في             ) ب(في ه سية لت د المالمح الرئي ة   تحدي دان الثالث ا  ، و البل منه

ة؛          شرآات     ) ج (القيود والمشاآل الرئيسية في مجاالت التسويق واإلنتاج والقدرة التكنولوجي ين ال ات ب د العالق تحدي
ا؛         ة في ا    رسات   المماالنظر في     ) د(في سلسلة القيمة المضافة بكامله ال ألالمتبع ك،     .  عم د ذل يعرض الفصل    وبع

ادر             اذ مب ة،  ات مقترحات بشأن السبل اآليلة إلى تحسين األداء وتعزيز القدرة التنافسية باتخ دم  جماعي توصيات  ويق
  .بشأن التحسينات التكنولوجية التي يمكن أن تعود بالفائدة على أعضاء التجمعات

  
  الزرقاء قرب عمَّان-  مصنعو المالبس في مارآا-ألف

  
ي     26يشمل القطاع الصناعي في األردن التصنيع والتعدين، ويساهم في زهاء      اتج المحل ة من الن  في المائ

ل قطاع الخدمات             2  ال تتجاوز  ويساهم القطاع الزراعي بنسبة متواضعة    .  في البلد اإلجمالي   ا يمث ة، بينم  في المائ
سبة  ة72ن ي المائ صناعي .   ف اع ال ستخدم القط ة تقر10وي ي المائ ًا    ف د أرباح ة، ويول ة المحلي د العامل ن الي ًا م يب

  . في المائة تقريبًا من صادرات األردن من السلع70بالعمالت األجنبية يحتاج إليها األردن، إذ يمثل 
  

ام    ي ع ن 2001وف ر م ان أآث اء 16 000، آ ي زه ون ف ل يعمل سيج 3 000 عام صنيع الن رآة لت  ش
ة في تصنيع المالبس     75ي المائة منها في تصنيع النسيج، و     ف 25، تعمل نسبة    )41(والمالبس في األردن   .   في المائ

دربين،     ؤ والم املين الكف ن الع ة م سبة مرتفع اع ن ضم القط ساء  41وي ن الن نهم م ة م ي المائ اع .   ف ستخدم قط وي
س  ة 17المالب د العامل ن الي ة م ي المائ صنيع  ف ي الت ي األردنف شكل  و،ف ن 5ي ة م ي المائ    ف

ورد         في   ويشكل الفوسفات والبوتاس العنصرين األساسيين        .  محليناتج التصنيع ال   صنيع، حيث األردن م اتج الت ن
  .عالمي رئيسي لهما

                                                      
مؤسسة تشجيع االستثمار، متاحـة    :  جمعت المعلومات القطاعية عن األردن المعروضة في هذا الفصل من المصادر التالية            )41(
، وإدارة  jo.gov.jedco.www: ، والمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتـصادية، متاحـة علـى الموقـع            jo.com.jib.www: على الموقع 

  ).2001 (مسح الصناعةاإلحصاءات في األردن، 
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رة     سنوات األخي ي ال ن األردن وف صدير،   تمّك و الت س نح سيج والمالب اع الن ه قط ن توجي رام م ضل إب بف

ات المتحدة           اتفاقين رئيسيين، هما اتفاق الشراآة بين االتحاد األوروبي واألردن، و          ين الوالي اتفاق التجارة الحرة ب
ع             .  األمريكية واألردن  ى دف ة إل دة األمريكي ات المتح ة  وأدى توقيع اتفاق التجارة الحرة مع الوالي صادرات  عجل ال

اطق                              ة من المن ا واردات المالبس المتجه ذي تحظى به اء من الرسوم ال سي هو اإلعف سبب رئي األردنية، وذلك ب
  .في األردن إلى الواليات المتحدة األمريكيةالصناعية المؤهلة 

  
وفي هذا السياق، تستفيد شرآات تصنيع المالبس في أربع مناطق صناعية مؤهلة وموجهة نحو التصدير      

و من   ار المزودون       د  العق ا آب ي يبرمه و  مع    الت ائعي    الم نهم        التجززعين وب ة، وم ات المتحدة األمريكي ة في الوالي ئ
ين    وولمارت وتارغت وفانهوسن    الفين آل ود دور    أدت  و.   وآ ك العق ارزًا في الز     ًاتل ادة الملحوظة التي سجلتها         ب ي

ون دوالر في   44صادرات األردن من المالبس إلى الواليات المتحدة األمريكية، إذ ارتفعت قيمتها من مجرد         ملي
ام         900 إلى أآثر من      2000عام   ون دوالر في ع ؤدي   .  )42(2004 ملي اق التجارة الحر     وي ذي ينص      اتف ى  ة ال عل

وم،  ن الرس اء م ى اإلعف ن   إل دد م اع، وجذب ع ي القط ة ف دة األمريكي ات المتح رآات الوالي تثمارات ش ادة اس زي
شأوا     ذين أن يويين ال ستثمرين اآلس قالم شاريع        مراف ر الم ة عب صناعية المؤهل اطق ال ي المن س ف اج المالب  إلنت

دهم             المشترآة في آثير من األحيان، متجنبين بذلك حصص االس           ى صادرات المالبس من بل تيراد المفروضة عل
دة .  األصلي اج جدي اليب إنت ات وأس ا تكنولوجي تثمارات معهم ذه االس ت ه ي .  وجلب ودة ف شرآات الموج إال أن ال

ة والتي تجذب االستثمار األجنبي المباشر          صناعية المؤهل اطق ال راً    المن رة آثي ا يتجاوز عدد    هي شرآات آبي  م
  .موظفًا 250العاملين فيها 

  
ساوي                     ذلك، ال يطال نجاح صناعة المالبس مختلف أنحاء األردن بالت رة    فمع   .  ونتيجة ل أن شرآات آبي

ستفد شرآات                 تستفيدعديدة في المناطق الصناعية المؤهلة       م ت تثمار، ل دفقات االس  من تعزيز النفاذ إلى األسواق وت
سهيالت  من هذ  صغيرة متنوعة واقعة خارج المناطق الصناعية المؤهلة       صناعية     .  ه الت اطق ال وال شك في أن المن

ة  ساعدالمؤهل دة          ت ات المتح وق الوالي يما س س، وال س صنيع المالب ي ت المي ف ال الع ول المج ى دخ  األردن عل
شرآات   .  تطوير قدرة البلد على التصدير وبجذب االستثمار األجنبي والتكنولوجيات  األمريكية، بتعجيل  ر أن ال غي

طة صغيرة والمتوس لباً   ال أثر س ة تت صناعية المؤهل اطق ال ارج المن ة خ ه، العامل ة   وتواج سة محلي ن  مناف ادة م ح
  . الشرآات العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة

  
ى األسواق             الكبيرة  ورغم ترآيز الشرآات       ة إل في المناطق الصناعية المؤهلة على طلبات اإلنتاج الموجه

رق    شرآات تغ ذه ال زال ه ة، ال ت ة األجنبي سوق المحلي ع ال اج الرفي ائض اإلنت ص  بف ا يقل ة، مم    النوعي
ة  صغيرة والمتوسطة المحلي شرآات ال ن حصة ال ن م سوقم ضم.  ال ع أن األردن ي د وم اهرة، ًاي ة وم ة فتي  عامل

ضًا لنا   ل أي واق العم از أس ة تنح ة حي صناعية المؤهل اطق ال صغيرة    .  المن شرآات ال ر ال ه، تفتق ت عين ي الوق وف
ا                      واقعة  الوالمتوسطة   ه أعماله ادة توجي ة إلع ارات الالزم ات والمه ة والتكنولوجي ى المعرف اطق إل ذه المن خارج ه

د شرآات  اجه  توولذلك  .  نحو التصدير  ا خطر اإلغالق   ةعدي ى         ، منه ا بالتغلب عل تمكن من إنعاش أعماله م ت ا ل  م
  .التحديات التنافسية الجديدة

ي تت     الم الت ة المع ة التالي ة الحال دد دراس اوتح س    سم به صنعة للمالب طة الم صغيرة والمتوس شرآات ال ال
ا        ة    والواقعة خارج المناطق الصناعية المؤهلة والتحديات التي تواجهه شرآات الواقع ك ال ان  تل ستند  .  قرب عم وت
ا       18النتائج إلى بيانات أولية ُجمعت من استبيانات ومقابالت أجريت مع            اء الزر- شرآة في تجمع مارآ  للمالبس   ق

سيج ارات للمو والن ن زي ة       ا؛ وم ال المحلي ات األعم ع رابط ات م الل االجتماع ستقاة خ ات الم ن المعلوم ع؛ وم ق

                                                      
  .صادرات األردن من المالبس إلى الواليات المتحدة األمريكية في المائة من 90اتجهت نسبة تتجاوز ، 2004 في عام )42(
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سؤولين  ووالم ع  .  ميينالحك سية للتجم الم الرئي ة المع ة الحال ستعرض دراس ة ،وت    وآيفي
شرآ               ى ال ا وفرص االستثمار إل ل التكنولوجي ز نق ات التي  مساهمة التعاون القائم والمحتمل بين الشرآات في تعزي

  .)43(تسعى إلى زيادة قدرتها التنافسية في السوق الدولية
  

  المعالم الرئيسية  -1
  

ه              ع علي ريع يق ق س طة طري شرقية بواس شمالية ال ان ال احية عم ي ض اء ف ا والزرق دينتا مارآ رتبط م   ت
ى المالبس            .  تجّمع لشرآات المالبس   د عل شئت     وقد أنشئت هذه الشرآات تلبية للطلب المحلي المتزاي سيج، فأن  والن

سبة  40، ونسبة 1980 في المائة منها قبل عام    30نسبة   سعينات    30 في المائة في الثمانينات ون ة في الت .   في المائ
لعًا منخفضة                      تج س ومعظم الشرآات الواقعة في هذا الممر بين مارآا والزرقاء هي مشاريع تقليدية تملكها أسر وتن

ة ش.  ومتوسطة النوعي ك ال ان  وانتعشت تل ة عم تج لمنطق ة وآانت تن ة المغلق سوق المحلي ي ال ة ف ي البداي رآات ف
ى                              .  الكبرى م يطمح إل ى التوغل في أسواق التصدير ول شرآات بالحاجة إل ك ال شعر معظم تل م ي ونتيجة لذلك، ل

ة  افز لتحسين نوعي ك الح م يمل ك، ول ه ذل ةمنتجات ايير الدولي ي ظل .  حسب المع ر ف د تغي ك الوضع ق ر أن ذل غي
  .احتدام المنافسة من آبار المنتجين في األردن وتدفق المنتجات المنخفضة الكلفة من الخارج

  
ه،               ارب ل ك أو أق ضع إلدارة المال ع تخ ذا التجم ي ه طة ف صغيرة والمتوس شرآات ال ة ال ت غالبي وآان

ا يبل                          رًا م نًا، وآثي ر س ى من أسالفهم األآب يم أعل ًا بمستوى تعل نًا عموم يم   مستوى غون المديرون األصغر س  التعل
ادة التحديث         .  الجامعي شرآات التي              .  ونتيجة لذلك، يشهد التجمع زخمًا في زي املين في ال غ متوسط عدد الع ويبل

ة، يعمل                 .   عامالً 75شملها المسح    ايير األردني ًا للمع شرآات صغيرة ومتوسطة وفق عدد  بينما تعتبر غالبية تلك ال
  .لكبيرة في هذه المنطقةالشرآات امن 

  
ستر وقماش                 وط األآريليك وقماش البولي وتنتج الشرآات في التجمع مجموعة متنوعة من السلع، منها خي

صنيع القمصان            .  التريكو وغيره من القماش المصّنع     وُتستخدم شرآات أخرى في التجمع هذه األقمشة مدخالت لت
ل والجوارب           ساتين والمنادي واب والف صغيرة          .والسراويل والبزات والمعاطف واألث شرآات ال   ويمكن تصنيف ال

اج المالبس؛               40) أ: (والمتوسطة في التجمع على النحو التالي      ا تختص في إنت ة منه ة     30) ب( في المائ  في المائ
ى         10) د( في المائة تختص في أنواع األقمشة المختلفة؛         15) ج(ترّآز على السلع المحبوآة؛      ز عل ة ترّآ  في المائ

وط        5) •(؛  حبك الجوارب وقطع المالبس    تج الخي ا تن ر من       .   في المائة منه املين         70إال أن أآث ة من الع  في المائ
ّصل  .  ، يعملون في إنتاج المالبس 18الذين تستخدمهم الشرآات الموجودة في التجمع، وعددها    ر من    ويف سم آبي ق

  .ذلك اإلنتاج حسب أفضليات المستهلكين المحليين في سوق المالبس اإلسالمية التقليدية
  

سيولة                 ان        .  ويعاني العديد من الشرآات الصغيرة والمتوسطة من مشاآل في ال ى االئتم وم عل ا تق فطلباته
دة         ُتسدد  الطويل األجل، حيث     سلع بم سليم ال ى    90المدفوعات بعد ت اً  120 إل ك أن المشترين      .   يوم سبب في ذل وال

سديد     .  في أسواق البيع بالتجزئة   غالبًا ما يكونون وسطاء يشترون المالبس ثم يحاولون بيعها الحقًا            لذلك، يتوقف ت
ى المصنعين،                    .  مدفوعات الطلبات على تلبية طلب المستهلك      سبة إل و من الخطر بالن ذا الترتيب ال يخل ومع أن ه

ة بالمشترين وسمعتهم        ى الثق ستند إل ة ت ك الممارسة        .  يبقى ممارسة مقبول ة عن تل سيولة الناجم ر أن مشاآل ال غي
ي   لبًا ف ؤثر س نقص       ت ك ألن ال سليم، وذل ة للت داول الزمني زام بالج ى االلت شرآات عل درة ال    ق

  .في تدفق السيولة يمكن أن يمنع تلك الشرآات من شراء األقمشة والمواد الخام األخرى الالزمة لإلنتاج

                                                      
)43( A. Abdelqader, “Diagnostic analysis of the garments and textile industry in the Marka/Zarka area - Jordan”, ،  

  .2005دراسة لم تنشر ُأعدت لإلسكوا في عام 
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  والتجهيزأساليب اإلنتاج   )أ(
  

ة ا               ى آثاف ة            تغلب على اإلنتاج في التجمع أساليب اإلنتاج القائمة عل ة والتي تتطلب معالجة مكثف د العامل لي
اج ة اإلنت واد خالل عملي ام  .  للم ي أحج مية ف ات الموس ى التقلب ة وإل ات الحديث ي التكنولوجي نقص ف ى ال رًا إل ونظ

ا             ة     -اإلنتاج، ال يقتصر عمل معظم العاملين في الشرآات الصغيرة والمتوسطة في مارآ ام إنتاجي ى مه اء عل الزرق
ام                        بل آثيرًا   .  متخصصة ة واإلتم ات القص والتنقي ى الخياطة، عملي شمل، إضافة إل دة ت ام عدي ا يضطلعون بمه م
ويضع مصنعو المالبس نماذج القص يدويًا، ثم يخطون بواسطة القلم على الجهة العليا من آخر قماشة                  .  والتغليف

د القماش المقصوص،                .  في الطبقة قبل القص    م ُيم دويًا، ث ستخ وويقص النموذج األول ي د       ي ائي بع دم مقص آهرب
ا يكون                 .  ذلك لقص مختلف أجزاء النموذج وتحضيرها للخياطة         رًا م ك، آثي د ذل ستخدم آالت الخياطة بع ا ت وبينم

ات الخياطة           .  عدد اآلالت المخصصة إلتمام نوع معين من المالبس غير آاف          ومن شأن االستثمار في تكنولوجي
  .تمام لباس معّين وتحسين نوعية المنتجات وآفاءة اإلنتاجبإبرة واحدة أن يخفض عدد العمليات الالزمة إل

  
اءة استخدام           ات وانخفاض        اوفي السنوات األخيرة، أدى عدم آف سبب تقلب حجم الطلب ة، ب درة اإلنتاجي لق

ى  اج، إل ستويات اإلنت وم ة الم دم آفاي ة ع وفرة ارد المالي الالمت ي رأس الم دة ف تثمارات جدي ة .  إلجراء اس ونتيج
ا ذلك، ن اتهم   ل ًا عن أحدث منتج دة عروض اج الجدي ات اإلنت آلالت وتكنولوجي ون ل زودون المحلي نظم الم ا ي درًا م

ع، و شرآات التجم ا ل دة    قلم دات جدي شراء مع ة ب شرآات المهتم دفوعات ال سير م دعم لتي دمون ال ن دون .  يق وم
ذه      ة ه صغيرة والمتوسطة أن    التكنولوجيات المؤتمتة الالزمة لتحسين مراقبة الجودة، ال تستطيع غالبي شرآات ال ال

ا، فهي ال          تلك الشرآات    تتبعوبينما  .  تنتج وفقًا للنظم الدولية للجودة     د إنتاجه إجراءات أساسية لفحص المالبس بع
ع، يمكن                 .  في الموقع خالل عملية اإلنتاج    تها  ترصد جود  ات الفحص في الموق ذ عملي ام وتنفي واد الخ وبفحص الم

نجم عن    التي قد    تخفيض التكاليف  رة     ت اج الكبي ك يمكن       .  العيوب في دفعات اإلنت ات الفحص تل ومن خالل عملي
صحيحها،     ودة وت ي الج سيطة ف وب الب شاف العي ا اآت واتج     مم صبح ن اطن، إذ ت ن الب د م رص التعاق ن ف د م يزي

ذ بع                          ة لتنفي ستعين بمصادر خارجي رى التي ت شرآات الكب دى ال ر ل ة أآث ض الشرآات الصغيرة والمتوسطة مقبول
  .العمليات

  
  القيود المتعلقة بالقدرة التكنولوجية واليد العاملة  )ب(
  

ة لتحقيق            -تستخدم غالبية مرافق اإلنتاج في مارآا        ات الحديث ا التكنولوجي الزرقاء آالت قديمة جدًا، وتلزمه
ة        ص والخياط ات الق ي عملي املين ف ة الع دخالت وإنتاجي ة الم ادة فعالي ر ولزي ة أآب طة تل .  مرون ك وبواس

دة أوسع من المستهلكين                 ة بهدف جذب قاع التكنولوجيات، يمكن إنتاج تصاميم محسنة وأآثر تنوعًا وأفضل نوعي
صناعية                        اطق ال شرآات في المن ا اآلن ال سلع التي توفره اه ال أآثر باتج ر ف في األسواق المحلية الذين يتحولون أآث

ع       .  المؤهلة، وباتجاه السلع المستوردة    سياق، تنب ذا ال ات المتحدة            وفي ه ة من الوالي واردات القادم سة من ال  المناف
  . األمريكية واالتحاد األوروبي والبلدان النامية

  
ا                        دة في مارآ ا شرآات عدي ة األجل التي تتبعه -ونتيجة لذلك، تتضاءل فعالية استراتيجية األعمال الطويل

سبية          ة الن ة في   الزرقاء في أعمالها والتي تستند إلى المزي اع        انالمتمثل ى ارتف ة، نظرًا إل د العامل اليف الي خفاض تك
ا               ل، واالستثمارات التي يجريه سون   المتنامعدالت األجور المحلية، وأنظمة سوق العم ون ف ا عوامل     المحلي ، وآله

زز ل  تع ة أق ضل وبكلف ة أف سلع بنوعي اج ال طة    .   إنت صغيرة والمتوس شرآات ال ي ال ادة وع ن زي د م ذلك، ال ب ول
د    بإمكانية زيادة هوامش   ا هو   .   الربح والطلب في السوق بتحويل العمليات إلى مرافق لإلنتاج من الجيل الجدي وآم

راء     ن ج ار م سوق آث ى ال ع عل ة، تق د العامل اليف الي اض تك ى انخف اج عل ا اإلنت د فيه ة صناعة يعتم ي أي ال ف الح
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صارمة             ة ال ّدل الموظفين         االعتماد على آثافة اليد العاملة منها االمتثال لقوانين العمل الحكومي اع معدالت تب  وارتف
 .الماهرين

 
صميم      ودة والت ة والج ق باإلنتاجي سألة تتعل ي م ة، فه اءة التكنولوجي سين الكف ى تح ة إل ا الحاج تج .  أم وتن

ات تصميمها وقصها          -الشرآات في تجمع مارآا   املون عملي ألف الع ي ي اذج الت الزرقاء مجموعة محدودة من النم
صنيع بمساعدة                    وتزداد الحاجة  .  وخياطتها ى أدوات التصميم ونظم الت ة عل د القائم ل الجدي ات الجي ى تكنولوجي  إل
ستجيب ألذواق المستهلكين             الحاسوب   دة للمالبس ت صاميم جدي ار ت الي ابتك اج، وبالت ع خطوط اإلنت .  من أجل تنوي

اع         وتتيح هذه التصاميم زيادة اإلنتاج ذي القيمة المضافة، وزيادة المنتجات ذات النوعية ا             ألفضل التي يمكن أن تب
  .بأسعار وأرباح أعلى في األسواق المحلية واألجنبية

  
  قيود المنافسة والتسويق  )ج(
  

ا         ة خصوصًا،           -مع أن الشرآات في مارآ سوق المحلي تج لل اء تن ا تنتجه من سلع         يصدر   الزرق .  بعضها م
ددها      سح، وع ملها الم ي ش شرآات الت ي ال ن   18وف ل م صادرات أق كلت ال رآة، ش ن   15  ش ة م ي المائ    ف

ا                 15ناتج   ًا من إنتاجه ان أي .   شرآة منها، وآانت شرآة واحدة معنية بأنشطة التصدير ولم تصدر الشرآتان المتبقيت
ى شرآات   صغيرة والمتوسطة إل شرآات ال رآتان من ال صدر ش ىوت ع عل ام ا تبي ا بواسطة نظ ي ألماني اذج ف لنم

د   شراء  .  الطلب بالبري ات ال دت طلب ا تزاي صادرات      وبينم ب، انخفضت أحجام ال رار الطل دة سنوات نتيجة لتك  لع
ا      مؤخرًا بسبب احتدام المنافسة الدولية وتغير اتجاهات الموضة التي تتطلب          ر مم ان أآب ستطيع حبك القماش بإتق  ت

  .الشرآات تأمينه باستخدام آالتها الحالية
  

ا   ي مارآ شرآات ف ستخدم ال ة-وت سويق متنوع اليب ت اء أس اج  وتو.  الزرق ن اإلنت رى م سبة آب ه ن   ج
اجر المالبس            .  لتلبية طلب الحكومة التي تشتري بزات العسكريين وموظفي الدولة         شرآات مت ة ال زود غالبي ا ت آم

ة    ا في المنطق ي تملكه ة الت ع بالتجزئ اجر البي ستهلكين بواسطة مت سّوق بعضها مباشرة للم سلع، وي ان بال .  في عم
ة   ونجح بعض الشرآات الصغيرة والمتوس     طة في التجمع في جذب العقود من الباطن من شرآات المالبس األردني

دوليين  ار ال ن التج شراء م ات ال ى طلب رة، والحصول عل ي  .  الكبي ة ف ي آانت آمن ك الت سويق تل وات الت إال أن قن
صناعية  أقل أمانًا بسبب نشوء المنافسة في السوق المحلية من الشرآات الموجودة في المناطق ا             اآلن  السابق، هي    ل

ة منخفضة         سة من             .  المؤهلة والتي تبيع منتجاتها الفائضة بكلف ضًا مناف صغيرة والمتوسطة أي شرآات ال وتواجه ال
صين                سورية وال ة ال ة العربي ة الجمهوري ة متدني ى صعيد          .  الواردات التي تصدرها بكلف سة عل ك المناف ونتيجة لتل

ا           ع مارآ شرآات في تجّم اء -الجودة والسعر تضطر ال ال واستراتيجيات        الزرق اذج األعم ادة النظر في نم ى إع  إل
  .التسويق الخاصة بها

ى                            صغيرة والمتوسطة إل شرآات ال د من ال أ العدي ة، لج ة في األسواق المحلي سة المحتدم ولمواجهة المناف
ة،          .  تخفيض األسعار بغية آفالة الحصول على طلبات الشراء         ال  وبما أن غالبية الشرآات ال تحتفظ بحسابات مالي

ى           .  تدرك تأثير انخفاض األسعار على أرباحها      وفي عدد من الحاالت، عمدت الشرآات خطأ بتخفيض أسعارها إل
اج   اليف اإلنت ن تك ى م ستوى أدن اليف     .  م ن التك الغ ع ن اإلب سح م ملها الم ي ش شرآات الت ة ال تمكن غالبي م ت ول

  . لرئيسيةالمتصلة بمختلف عمليات وخطوط اإلنتاج، حتى فيما يتعلق بسلعها ا
  

  التعاون بين الشرآات في التجمع  -2
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ا   ع مارآ ي تجم شرآات ف اون ال ات  -تتع ادل طلب ود، وتب تدراج العق ا اس ي بعض المجاالت منه اء ف الزرق
واد   واالستعانة بشرآات خارجية لتنفيذ بعض العمليات،    والشراء،   رويج     واستعارة الم ار، والت دات وقطع الغي المع
  .للتسويق

  
ام،    .  المناقصاتلكسب  في استدراجات العروض    التي تدخل   ات متينة بين الشرآات     قتنشأ عال و   وبوجه ع

ي       ع ف ي التجم شرآاء ف ف ال ل مختل دة لتمثي رآة واح ار ش رة باختي صات الكبي ى المناق ا عل شرآات رده سق ال تن
ال   .  عرض موحد  ا االتك شرآات   وتتصدر الشرآات الكبيرة عملية المناقصة وهي تعرف مسبقًا أن بإمكانه ى ال  عل

شرآات                         ا ال اج سلع متخصصة ال يمكن أن تنتجه اطن، وخاصة إلنت الصغيرة في التجمع ألغراض التعاقد من الب
صنيع مالبس محددة،           .  الكبيرة بسعر مربح   شرآات صغيرة لت رة ب شرآات الكبي ستعين ال العرض، ت وبعد الفوز ب

ة         ة بغي ا       وتستعين أيضًا بشرآات خارجية لالضطالع بمهام مختلف سليم القصيرة المنصوص عليه تيفاء مهل الت  اس
  .في العقود الكبيرة

  
ذ               كويمكن التشار     في طلبات الشراء في الكثير من الحاالت باالستعانة بشرآات صغيرة ومتخصصة لتنفي

ذي    ففي الطلب   .  المهامبعض   سترات                ال شمل ال زات ت شراء ب ثًال ل ؤخرًا م ة م ة الملكي ه الخطوط األردني دمت ب تق
والقبعات والسراويل والقمصان والتنانير، استعانت الشرآة المتعاقد معها بشرآات أخرى في التجمع                لوفراتوالب

ة متنوعة      ه                    .  إلنتاج منتجات نهائي ز القماش وطبع سية من أجل تطري اطن مع شرآات رئي د من الب ا أن التعاق آم
شرآات في تجمع                  ين ال ي تتكرر ب ا  وغسله هو أيضًا من أشكال التعاون الت اء وهو ضروري لمعظم        - مارآ الزرق

  .الشرآات التي ال تملك مرافق خاصة بها للطبع أو التطريز أو الغسيل
  

إن                 ا، ف دات بينه ام والمع ون أو     احتاجت  وقد درجت الشرآات أيضًا على تبادل المواد الخ ى ل ا إل شرآة م
ب    ل طل رآات أخرى قب دى ش وفره ل ن ت ق م ّين، تتحق يط مع زودين شرخ ن الم اليف ائه م ا تك ب عليه ذي يرت ال

شرآات                 .  إضافية من حيث الوقت والتسليم     د ال ة، تعم دى شرآات أخرى محلي ام ل واد الخ ذه الم وفر ه وفي حال ت
وازم األخرى         .  التي تحتاج إليها إلى شرائها أو تبادلها       ار والل اج      .  وتتبادل الشرآات أيضًا قطع الغي ي مجال إنت فف

ش اج ال ثًال، تحت و م ة مالبس التريك وط الرفيع ر وزيت اآلالت والخي ل اإلب ى سلع مث ى آخر إل رآات من وقت إل
واد                ذه الم وفر ه ذلك في بعض          . للخياطة، وتجري المصانع اتصاالت فيما بينها للتحقق من ت شرآات آ ادل ال وتتب

  .األحيان معدات اإلنتاج بغية إنتاج الكميات اليومية الالزمة لتلبية الطلبات في الوقت المحدد
  

ذ  ن و   ا ُتتخ تهالك         ادرًا م وق االس ى س اذ إل سويق للنف ال الت ي مج اون ف ات تع سيق   .   ترتيب ع أن التن   وم
ى المشارآة في             ال يحدث في السوق المحلية عادة، تنسق الشرآات أحيانا بعثات للتسويق الجماعي عندما تسعى إل

سبي في ال             .  المعارض التجارية في الخارج    اع الن ك االرتف سبب في ذل ة لحجز المقصورات        ولعل ال ة المرتفع كلف
ارض  ي المع ة ف راوح      .  الفردي سبة تت ادة ن ة ع ساعدة الحكومي ي الم سياق، تغط ك ال ي ذل   وف

  .)44( في المائة من آلفة المشارآة في المعارض التجارية70 و50بين 
  

ة        د العامل ق بالي سائل تتعل ي م شرآات ف اون ال اهري    .  وتتع املين الم ى الع سة عل ي المناف ذين فلتالف ن ال
اك       ع، هن نح                تستخدمهم الشرآات في التجم دم م صغيرة والمتوسطة يقضي بع شرآات ال ين ال ر رسمي ب اق غي اتف

ومع إنشاء شرآات    .  فرص عمل بديلة للعاملين في شرآات أخرى في التجمع إال بموافقة أصحاب العمل الحاليين             
ة القريب    صناعية المؤهل ضليل ال ة ال ي منطق ؤخرًا ف دة م رة عدي ك   آبي ة تل ول فعالي اش ح دور نق ع، ي ن التجم ة م

  .الترتيبات غير الرسمية

                                                      
  . وضع برنامج المساعدة مؤخراً بعد أن أظهر التقييم األثر اإليجابي لمشاركة الشركات في تلك المعارض على األعمال)44(
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ا     ع مارآ ي تجم شرآات ف ين ال اون ب صر التع ذ -وال يقت ات تتخ ى ترتيب اء عل ين الزرق صنيع  ب رآات ت ش
س سيين            .  المالب دمات الرئي سلع والخ زودي ال س وم صنيع المالب رآات ت ين ش بكات ب ضًا ش ام أي ا تق ر م فكثي

رعيين ال      وباإل.  والف ن األعم رع م ي تتف ة الت صناعات الثانوي الل ال ن خ ات م ن العالق وع م ذا الن ة ه ان إقام مك
صنيع          .  التجارية في المناطق الصناعية المؤهلة     ثًال، آانت شرآات ت فبما أن تصنيع األقمشة في األردن محدود م

اً                  تج محلي م تكن ُتن صناعية      المالبس تعّول في السابق على استيراد مختلف األقمشة التي ل اطق ال شاء المن د إن ، وبع
سابق من                         ستورد في ال المؤهلة، أصبح بإمكان العديد من المزودين المحليين لألقمشة شراء األقمشة التي آانت ُت

ديها   ائض ل يعهم الف ي تب ة الت صناعية المؤهل اطق ال رآات المن ي  .  ش صنعي المالبس ف ن م د م وم العدي ذا يق وهك
راه      -مارآا ر من               الزرقاء في الوقت ال ل بكثي ة بأسعار أق صناعية المؤهل اطق ال ائض األقمشة من المن شراء ف ن ب

دة       ًا جدي اذج وأنواع صميم نم م ت يح له ا يت ارج، مم ن الخ ستوردة م شابهة الم شة الم عار األقم   أس
  .  من المنتجات يمكن بيعها في السوق المحلية

  
ا     ي مارآ س ف صنيع المالب رآات ت ر أن ش ي  -غي ستفيد ف اء ال ت ع   الزرق ا م ن عالقاته االت م ع المج جمي

اً          دادات األخرى         .  المصنعين الرئيسيين لشراء المعدات واللوازم التي ال ُتنتج محلي دات واإلم فمعظم اآلالت والمع
يا      سحابات والعالمات                  .  يستورد من أوروبا وشرق آس ا المطاط والربطات وال وازم، ومنه ة الل ستورد غالبي ا ُت آم

ستورد            .  لصين وآوريا المطبوعة واألزرار، من ا    ونظرًا إلى النقص في منتجي العالمات المحبوآة في األردن، ُي
ا                 سورية أو ترآي ة ال ة العربي ًا من الجمهوري ات راسخة مع            .  معظم تلك العالمات فردي اك عالق ل، هن وفي المقاب

ون  ب الكرت زودي عل ي األردن، وم خة ف ثًال راس س م ف المالب صناعة تغلي ة، ف صناعات الفرعي اس ال  وأآي
ة                     سوق المحلي رة في ال وفرون بكث ابيس العالمات مت وى واألطواق ودب ورق المق ات    .  البالستيك وال شكل عّالق وت

دان                  ا أو بل ة المتحدة أو ترآي ارات العربي المالبس استثناًء واضحًا، إذ ال ُتنتج في األردن وبالتالي ُتستورد من اإلم
  .في شرق آسيا

  
  الفرص المتاحة  -3

  
ا           يسلط ال    ة التي تواجهه ة والتكنولوجي ة والتنظيمي بحث الوارد آنفًا الضوء على العديد من التحديات الهيكلي

شتى المجاالت       .  الزرقاء-الشرآات الصغيرة والمتوسطة المصنعة للمالبس في تجمع مارآا        ويعرض هذا البحث ل
ا        ا زي ن فيه ي يمك االت الت ى المج شير إل شرآات، وي ين ال ًا ب شهد تعاون ي ت ة الت   دة اإلنتاجي

 . وتعزيز أنشطة اإلنتاج ذات القيمة المضافة التي تضطلع بها تلك الشرآات
 

د                       ى الي ة عل اج القائم وتتيح نظم التصنيع بمساندة الحاسوب المتوفرة حاليًا في السوق بدائل عن أنماط اإلنت
صميم ي مجال الت درات ف ذلك الفرص لتحسين الق يح ب ة، وتت ان آالت .  العامل ساندة الحاسوب أن وبإمك القص بم

ر              ة الجودة أو                 .  تؤدي عمل عدة عاملين في وقت أقصر بكثي ضمان مراقب املين ل دريب الع ذلك يمكن ت ونتيجة ل
ز     ا التطري اذج       .  توفير خدمات متخصصة ذات قيمة مضافة منه ار نم دة البتك ذلك استخدام اآلالت الجدي ويمكن آ

ا باستخد         ة     وتصاميم جديدة ال يمكن ضمان جودته ضًا           .  ام أدوات قص يدوي ساعد أي ارات أن ت ك االبتك ان تل وبإمك
  .  في زيادة عدد القياسات المتنوعة التي يمكن أن يوفرها المنتجون المحليون

  
ع       راد التجم دى أف وب، أب ى الحاس ستندة إل ات الم ك التكنولوجي ن تل تفادة م اه االس ى باتج وة أول ي خط وف

ذي                   استعدادًا لتجميع مواردهم بغية اال     ا المالبس ال ر لتكنولوجي ستثمار في نظام قائم على الحاسوب هو نظام جرب
سهيل تخطيط األقمشة          ة وت اط رقمي ار أنم ستطيع        .  يساعد في ابتك ًا، ت ستخدم يومي ك النظام ال ُي ى أن ذل ونظرًا إل

اتها         ا ومقاس ة منتجاته ع مجموع تخدامه لتنوي ي اس شترك ف ع أن ت رآات التجم تثمار .  ش ر أن االس    غي



  -55-

شغيل          ضمان صحة ت وب ل ال الحاس ي مج دريبًا ف ب ت ا يتطل ة، آم ساعدة خارجي ب م ام يتطل ذا النظ ل ه ي مث ف
  .البرمجيات والمعدات المتصلة بهكذا نظام، فضًال عن التدريب المتخصص في مجالي البرمجة والصيانة

  
و        ع لفحص الخي ل التجم ر داخ شاء مختب امهم بإن ن اهتم ع ع ي التجم صنعون ف رب الم شة وأع ط واألقم

ذه       ى ه ة عل ديم األدل صادرات، وتق واق ال ي أس ة ف ايير المطلوب ة والمع ا لألنظم د مطابقته ة تحدي س، بغي والمالب
ة سيج          .  المطابق صنعي الن ائر م ى س د عل ع بفوائ ي التجم ة ف يم المطابق ية لتقي ل األساس ز الهياآ أتي تعزي د ي وق

  .التأآد من الجودة قبل التصديروالمالبس في األردن، ويساعد على تخفيض آلفة الفحص و
  

ين        خ ب امي الراس ابع النظ ات ذات الط ن الترتيب ا م ذآورة وغيره اون الم ات التع أن ترتيب ن ش ذا، م وهك
ا يعزز فرصها في         -الشرآات في تجمع مارآا  ات، مم ى التكنولوجي شرآات بالوصول إل الزرقاء أن تسمح لتلك ال

  .السوق
  

  قرب طرابلس، لبنان  صناعة المالبس في جبل محسن -باء
  

ل الحرب                ا قب رة م ه خالل فت .  انخفضت مساهمة تصنيع المالبس في االقتصاد اللبناني نسبة لما آانت علي
صاد              ًا في االقت رى        .  إال أن هذا القطاع ال يزال يؤدي دورًا مهم روت الكب اطق بي ويترآز تصنيع المالبس في من

تج مجموعة متنوعة  ان وطرابلس، حيث تن ل لبن ا وجب ية، ومنه ين صناعة المالبس األساس راوح ب سلع تت من ال
ة       ة المعروف ماء التجاري اء ذات األس صميم األزي س، وت وازم المالب صغيرة     .  ل شرآات ال ن ال د م ر أن العدي غي

والمتوسطة القديمة في القطاع تفقد قدرتها التنافسية تدريجيًا أمام شرآات في بلدان نامية أخرى تمكنت من جذب                     
ى                  االستثما اذ إل ا بهدف النف رات الالزمة لتطوير الدعائم التكنولوجية لمرافقها اإلنتاجية وإعادة توجيه قاعدة زبائنه

  .أسواق التصدير العالمية
  

ان                     صنيع المالبس في لبن ى قطاع ت ا األسر عل ذا القطاع        .  وتغلب المشاريع التي تملكه شغيل ه ولى ت ويت
ى المم      ادين عل ديرين المعت ن الم سن م ل م ة جي ات التقليدي ى       .  ارس شيئًا إل يئًا ف ل ش ور تنتق ام األم ر أن زم   غي

ى                  دة إل ات جدي ار وتكنولوجي جيل ثان من أفراد األسر يتمتعون بمستوى أعلى من التعليم، فيتمكنون من إدخال أفك
د من رواد المشاريع المتعلمين بفعل االنخفاض ا              .  القطاع ذب القطاع العدي سبي  وفي حقبة ما بعد الحرب، اجت لن

شاريع   شاء الم اليف إن ودة        .  لتك سنة الج واتج ح دار ن ى إص ز عل غيرة وترّآ ديثًا ص شأة ح شرآات المن ل ال وتظ
تمرار  ة لالس شاريع قابل ا م ا يجعله واق المتخصصة، مم ة  .  لألس رآات تجاري رزت ش رة، ب سنوات األخي ي ال وف

صغيرة       ومع آل إقفال،.  صغيرة عديدة إثر إقفال العديد من المصانع الكبيرة       ة ال شرآات التجاري  ُأنشئ عدد من ال
تمكن      م ت ي ل سوق المتخصصة الت ات ال ة احتياج ي تلبي ربتهم ف رفتهم وتج تخدموا مع ابقين اس املين س د ع ى ي عل

تيفائها    ن اس رة م دة الكبي صغيرة     .  الوح شاريع ال ك الم م تل ل معظ   ويعم
ز        ات القص والخياطة       باتخاذ ترتيبات التعاقد من الباطن للحصول على الخدمات، وترّآ ى عملي شرآات عل ك ال تل

  .والتشذيب
  

ة حسب                      صغيرة المنظم غير أن الشرآات الصغيرة والمتوسطة المصنعة للمالبس، والسيما الورشات ال
واردات    رة وال ة الكبي شرآات المحلي ن ال سة ضارية م ه مناف زال تواج ب، ال ت س .  الطل و المالب تمكن منتج وال ي

ذين             الجاهزة المحليون من توفي    ار المصنعين، ال ا آب ر المجموعة المتنوعة جدًا من األنماط والمقاسات التي يوفره
دة                     شكيالت موسمية جدي وفير ت ة أفضل ومن ت درة    .  يتمكنون أيضًا من تصنيع منتجات ذات نوعي ذا، تبقى ق وهك

ي       ى تقل وة   الشرآات الصغيرة والمتوسطة على تصنيع المالبس غير مستخدمة بشكل آاف مما يؤدي إل ص حجم الق
  . العاملة فيها
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صغيرة        شرآات ال ن ال ع م ن تجم صية ع ة تشخي تنتاجات دراس اه اس واردة أدن ة ال ة الحال وتلخص دراس

وجرى تقييم التجمع بالتعاون مع نقابة مصنعي المالبس          .  والمتوسطة العاملة في تصنيع المالبس في جبل محسن       
ذه المشاريع               في شمال لبنان بعد إجراء سلسلة من المشاورات م           دعم له ع أصحاب المشاريع ومزودي خدمات ال

ة   ة                          .  في المنطق اون مع أعضاء النقاب تبيان مفصل ُأعد بالتع ات المجموعة من اس ى البيان تنتاجات إل ستند االس وت
شرآات                  .   شرآة في التجمع   37ومألته   ائج المسح خالل مشاورات المجموعات المتخصصة مع ال ثم تبلورت نت

  .)45(الل زيارات لعدد من الورشات المحليةفي التجمع، وخ
  

اون        ساهمة التع ة م ا وآيفي ي يواجهه سية الت ديات الرئي ع والتح ة خصائص التجم ة الحال اول دراس وتتتن
ات،  شاء التجمع تثمار من خالل إن د فرص االس ا وتولي ل التكنولوجي م نق ي دع شرآات ف ين ال الي والمحتمل ب الح

  .ي السوق المحلية والدوليةبهدف زيادة القدرة التنافسية ف
  

  المالمح الرئيسية  -1
  

كنية    ة س ان، وهي منطق ومترات شمال شرق طرابلس، لبن ضعة آيل د ب ى ُبع ل محسن عل ة جب ع منطق تق
صنيع المالبس   طة لت صغيرة والمتوس شرآات ال ن ال ددًا م ًا ع ضم حالي ة ت ذه  .  تقليدي ساحقة له ة ال ع الغالبي وتتجم

شرآات في        .   شرآة في منطقة محيطها آيلو مترين من جبل محسن         55الشرآات البالغ عددها     ذه ال وتتخصص ه
  .صناعة الجينز وسراويل الرجال والنساء واألطفال

  
ة      ي منطق ًا ف صاديًا حيوي ًا اقت ت قطاع سعينات، فكون ات والت ي الثمانين ع ف رآات التجم ة ش شئت غالبي وأن

ى من         سعينات   طرابلس ازدهر واستطاع تلبية السوق المحلية حت ر            .  تصف الت د تحري ؤدي تزاي ك الحين، ي ذ ذل ومن
دان               واردة من بل ًا وال ة أحيان السوق اللبنانية إلى موجة متزايدة من المالبس الجاهزة األرخص ثمنًا واألفضل نوعي

ة                 .  شرق آسيا  سوق المحلي وتواجه شرآات جبل محسن حاليًا وضعًا يحتم عليها النجاح في منافسة الواردات إلى ال
  .توسيع نطاق صادراتها، وإال فستواجه خطر اإلقفالو

شملها المسح، وعددها           شرآات التي يضمها التجمع وي ز    23، تعمل  37ومن ال  شرآة في تصنيع الجين
سراويل     14و ة                  .   شرآة في تصنيع ال ع، وحداث شرآات من حيث الحجم، ومجموعة المنتجات، والموق شابه ال وتت

ة،      ع بالتجزئ ة                  المصنع، وقنوات البي سوق المحلي ر من مبيعات ال صادرات أآث ى ال سبي عل اد الن وآانت  .   واالعتم
  . عاملين3 شخصًا، بينما تضم أصغر شرآة 35أآبر شرآة شملها المسح تستخدم 

  
ا                         ل محسن هي مشاريع صغيرة تملكه وغالبية الشرآات الصغيرة والمتوسطة المصنعة للمالبس في جب

ا صاحب المشروع          أسر مسجلة آملكيات فردية أو شراآا      ديرها إم ه     ) أو أصحابه  (ت، وي ارب ل ا أق وخمس  .  وإم
ساء       ديرها ن ع ت ساء، وأرب ا ن سح تملكه ملها الم ي ش شرآات الت ن ال م  .  م ّصل معظ د ح   وق

اء              دريب أثن ال بفعل الت اراتهم األساسية في األعم أصحاب المشاريع التعليم الثانوي، وطوروا آفاءاتهم الفنية ومه
ل دأ أ.  العم ى   ويب دة إل ارات ورؤى جدي ال مه ال بإدخ ي األعم شارآون ف شباب الم رة ال راد األس   ف

  .الشرآات في التجمع، من شأنها تعزيز القدرات المحلية في مجاالت مثل المحاسبة وتخطيط األعمال
  

                                                      
)45( B. Kreitem,”Technology transfer and networking in garment and textiles: case study - Jabal Mohsen apparel cluster” ،

  .2005دراسة غير منشورة ُأعدت لإلسكوا في عام 
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ان                 ذه      .  وجميع الشرآات التي شملها المسح أعضاء في نقابة مصنعي المالبس في شمال لبن شئت ه د أن وق
شرين األولالنقا ي ت ي طرابلس ف ة ف وبر /ب شجيعها 1998أآت ة وت ي المنطق صناعة ف ة ال سي حماي دفها الرئي ، وه

ا، وتضم           .  ورفع آفاءتها  وتسعى النقابة آذلك إلى تقديم المساعدة المهنية والمالية ألعضائها ضمن حدود موارده
ا  14سن و  منهم في جبل مح    55 عضوًا، يصّنع معظمهم الجينز والسراويل، ويعمل        73  في مدينتي طرابلس والمين

ًا        30 عضو، غير أن زهاء      100وآانت النقابة تضم في البداية أآثر من        .  المجاورتين ا مؤقت  شرآة أوقفت أعماله
  .أو نهائيًا بسبب الظروف االقتصادية الراهنة

  
تفادة من عضوي                   تها في  وفي ظل الظروف االقتصادية الصعبة، تسعى الشرآات في جبل محسن إلى االس

شرآات من     .  النقابة التي أقرت بالحاجة إلى توليد الفرص من خالل تحسين تنظيم تلك الشرآات         ك ال تفادت تل واس
ال                ى ممارسات األعم ع عل مزايا التكنولوجيا بطريقة غير مباشرة من خالل النقابة، وذلك بفضل رئيسها الذي اطل

  .  خارج لبنانوالنماذج التنظيمية الدولية في سياق خبرته العملية 
  

ود                     شجيع الجه ساعد في ت وهكذا، ُتنقل الدروس المكتسبة خارج لبنان إلى أصحاب المشاريع المحليين، وت
ا       ادة هيكلته ع وإع ي التجم ال ف ة األعم ديث ممارس ى تح ة إل يح    .  الرامي يط إذ تت دور الوس ة اآلن ب وم النقاب وتق

شرآات األ      وا بواسطتها المساعدة من ال ات     لألعضاء أن يطلب بعض العملي ام ب ا للقي د معه وتحتفظ .  خرى والتعاق
ة ذه العملي سير ه ة تي ستغلة بغي ر الم ا غي شرآات ومجاالت تخصصها وطاقته ات عن ال ة بمعلوم سعى .  النقاب وت

  .النقابة آذلك إلى توفير خدمات أخرى ألعضائها في مجال األعمال
  
  أساليب اإلنتاج والتصنيع  )أ(
  

اجيتهم                 يعتمد اإلنتاج في جبل        املين وإنت ارات الع ى مه ة وعل د العامل ة الي ى آثاف ذلك،  .  محسن بشدة عل ول
اج               ات اإلنت ًا لتقلب آمي املين           .  يتفاوت الجدول الزمني لعمل العاملين في المصانع وفق ى أن الع شير إل ا ي اك م وهن

ود ليضمنوا                        رات الرآ سبيًا خالل فت ة منخفضة ن بطء بإنتاجي م ب .  أسبوع عمل آامل     في جبل محسن يؤدون عمله
ى تخفيض                 ود عل ومن وجهة نظر اإلدارة، غالبًا ما يفضل ترك اآلالت والمعدات من دون عمل خالل فترات الرآ
ى   ة عل لبية دائم ار س يض آث ذا التخف ون له ن أن يك املين، إذ يمك ل الع اعات عم   س

  .لعاملين وإنتاجيتهممعنويات العاملين، وعلى الحد األدنى لألجور في المصنع، وبالتالي على والء ا
  

ة                 د العامل ة الي ى آثاف ة عل ويؤآد بعض أصحاب المشاريع أن التجمع يتمّيز بطبيعة عملياته اإلنتاجية القائم
ة                ة ومنخفضة الكلف اج تقليدي د         .  بحيث يخدم السوق المتخصصة التي تتطلب أساليب إنت ذا األمر ألن الي وممكن ه

د       العاملة في المنطقة أقل آلفة منها في أ        ة أو             .  نحاء أخرى من البل ة الرفيع ى النوعي ة عل د معدالت اإلنتاجي وتعتم
ساء             المتوسطة أو المنخفضة التي يطلبها الزبون والمستهلك النهائي، أي إذا ما آانت السلعة مصممة للرجال أو الن

  . أو األطفال
  

ة ألن مع                    صميم المنتجات النهائي رة لت ؤمن بواسطة        ال تتمتع الشرآات في التجمع بفرص آبي ا ُي ظم عمله
ى                   .  اتفاقات البيع بالجملة أو التعاقد من الباطن       سراويل أشاروا إل ة منتجين لل ز وثالث ة منتجين للجين ر أن ثماني غي

ى       30 في المائة من منتجي الجينز و      25أنهم يتمتعون بإمكانية التصميم، وأشار       سراويل، إل  في المائة من منتجي ال
م                أنهم ينتجون السلع لبيعها    ة خاصة به ة بأسماء تجاري ع بالتجزئ اجر البي ى أن       .   في مت شرآات عل د أجمعت ال وق

  .التصميم هو من العناصر األآثر استنفادًا للوقت في عملية اإلنتاج
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سترات للرجال                      ز أو ال صّنعوا الجين ستهلكين ف ات الم .  وفيما يتعلق بالتنويع، استجاب بعض المنتجين لطلب
ات القص والخياطة                        وأفيد بأن منتجين للجي     د عملي ز بع ان مرافق غسيل متخصصة بمعالجة قماش الجين ز يملك ن

شذيب سل   .  والت ع غ ي التجم شرآات ف ن ال ون م االت ال يطلب م الح ي معظ ائن ف ر أن الزب   غي
ا    ا أو نقله ة أو آييه ات النهائي ن        .  المنتج ي يمك دات الت ن العائ ون م صنعون المحلي ستفيد الم ذلك، ال ي ة ل   ونتيج

ادًة في           .  تحققها تلك الخدمات ذات القيمة المضافة     أن   درج ع وأما رزم السلع في حاويات من الكرتون الصلب، فُي
ر                        .  العقود ويتم يدوياً   ا من العناصر األآث ة الجودة هم ز أن التغليف ومراقب ر منتجو الجين وفي ذلك السياق، اعتب

  . استنفادًا للوقت في استيفاء الطلبات
  
  نولوجية الموجودةالقدرة التك  )ب(
  

ة وآالت         يعتمد التصنيع في جبل محسن على اآلالت والمعدات البسيطة التي تتألف عادة من مقصات يدوي
شكالن    ين ت ة واللت ي القص والخياط ي عمليت تخدامها ف ن اس ات يمك واع والطاق ن مختلف األن ة م خياطة آهربائي

ع المالبس  ة تجمي ن عملي زءًا م ستخد.  ج ا الم ان والتكنولوجي ة األحي ي غالبي ة ف ن اآلالت القديم زيج م .  مة هي م
ونتيجة  .   عامًا واألآثر حداثة الموجودة في بعض المصانع         20وتتراوح عمر هذه اآلالت بين األقدم والتي تعدت         

ي         صانع الت ة بالم ودة مقارن ة الج ات رفيع صّنع منتج ة أن ت اآلالت الحديث ل ب ي تعم صانع الت ستطيع الم ذلك، ت ل
  .ت قديمةتستخدم آال

  
شرآات                       درك بعض ال ومع أن عملية تصنيع المالبس في جبل محسن تظل قائمة على آثافة اليد العاملة، ي

ا   وجي ويتقبله وير التكنول اق التط ص        .  آف أن نق سح ب ملها الم ي ش شرآات الت ساحقة لل ة ال ت األغلبي د اعترف وق
سين الق   وق تح سيًا يع دًا رئي شكل قي ال ي ي رأس الم تثمارات ف ةاالس واق الدولي ي األس سية ف   .  درة التناف

ة وتحسين    د العامل ة الي ادة إنتاجي ي زي رًا ف ساعد آثي ة ت صانع الحديث دات الم أن مع شرآات ب ك ال ا اعترفت تل آم
تثمار   .  النوعية، إذ تخفض من تكاليف إنتاج الوحدات في الوقت عينه  ى أن االس وشدد أصحاب المشاريع آذلك عل

ر  دة غي ي اآلالت الجدي ات    ف ي طلب تقرار ف ق االس م يحق ا ل سويق، وم ة للت تراتيجيات فعال ه اس م ترافق ا ل ن م ممك
رة شراء الكبي ل آالت تنظيف  .  ال دات مث شراء مع ة ل روض الرامي أمين الق ى صعوبة ت دة إل رآات ع وأشارت ش

 مصّنعي المالبس في       الجينز، وأبدت استعدادًا لتشارك المعدات فيما بينها إن تولى المبادرة مستثمر معّين أو نقابة             
  .شمال لبنان

  
وفي ذلك السياق، يبقى الشاغل الرئيسي للعديد من المصّنعين في مشاآل الصيانة التي يحتمل أن تنشأ من                    

ة             ة الفني ر تطورًا من الناحي رزت في               .  االستثمار في معدات أآث د ب ين، وق ستورد بواسطة وآالء محلي واآلالت ُت
روت أو في     الماضي صعوبات في تأمين قطع ا      لغيار لبعض المعدات، إضافة إلى أن مقر دعم الخدمات يقع في بي

ة طرابلس                             .  الخارج ل محسن أو مدين ة جب ة في منطق رة الفني نقص في دعم الخب ؤدي ال ونتيجة لذلك، يمكن أن ي
سليم البضاعة في الوقت المحدد                  ى ت دع       .  المجاورة إلى شل قدرة المنِتج المحلي عل ا يبقى ضعف ال م الفني   وبينم

ات          ساب التكنولوجي ة اآت شكل آلف تثمار، ت ن االس طة ع صغيرة والمتوس شرآات ال ي بعض ال سيا يثن ا رئي عائق
  .األحدث العامل الرئيسي الذي يحبط عزيمة غالبية الشرآات في جبل محسن

  
ة بالحواسيب واآلالت الم                        ة المعرف ديًا آخر هو قل ة  ويواجه اعتماد تكنولوجيات جديدة في التجمع تح دعم

وب ى        .  بالحاس سح، أي عل شملها الم ي ي شرآات الت ن ال دًا م ئيلة ج سبة ض ى ن وب عل تخدام الحاس صر اس ويقت
شرآات     .   شرآة، بينما يقتصر استخدام اإلنترنت على ثالث شرآات فقط         37شرآتين من أصل     وال تزال غالبية ال

ائن، وال       ات الزب د لتنظيم طلب سليم      في جبل محسن تستخدم نماذج مكتوبة بالي اج، وت ة، وخطوط اإلنت جداول الزمني
ائن  واتير والجردات والمحاسبة األساسية        .  الزب داد جداول الرواتب والف ل إع ة من قبي ات اإلداري وتجري العملي
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واد                              .  يدويًا شراء والم ات ال ة في تعقب طلب ى تحقيق الفعالي ديريها عل درة أصحاب المشاريع وم ذا من ق ويحد ه
  .في تبّين الفرص لتخفيض التكاليف وتحسين الفعاليةوالمزودين والزبائن، و

  
  المبيعات والتسويق  )ج(
  

ع بعضها      ة، يبي ائعين بالجمل ا بواسطة الب ع منتجاته ل محسن تبي ي جب شرآات ف ة ال ن أن غالبي الرغم م ب
ستقلة             راوح عدد زب     .  لمتاجر التجزئة التي يملكها مالك واحد، آما يبيع بعضها مباشرة للمتاجر الم شرآة   ويت ائن ال

سة  د وخم ين واح ادة ب ات   .  ع ام والمنتج واد الخ سليم الم رعة ت صال وس هولة االت صة وس ة الرخي د العامل ا الي أم
ة                      ال التجاري وع من األعم ذا الن صغيرة والمتوسطة به شرآات ال ا  .  النهائية، فكلها عوامل مؤاتية الضطالع ال آم

ين المشترين والمصّنعين            تتميز بتلك العوامل الشرآات التي ترآز إلى عدد محد         ة ب ات اآلمن إال أن  .  ود من العالق
ائن                 شاط عن زب ى البحث بن ا بعض المصّنعين إل رة دفع تقلص طلبات الشراء وخسارة الزبائن في السنوات األخي

  .جدد، أو اإلبقاء على توازن هش في أعمالهم التجارية مع تضاؤل زبائنهم
  

سو        ى الت ع إل ي التجم شرآات ف سعى ال ة      وال ت ار التجزئ ار تج ة وأن آب ستهلكين، خاص رة للم   يق مباش
ة  سوق المحلي ون بال ان يتحكم ي لبن ات    .  ف ن دينامي زل ع ون بمع ع يبق ي التجم صّنعين ف ذا أن الم ي ه   ويعن

صميم أو   ات الت ى متطلب م عل ائنهم إلطالعه ى زب الي عل دون بالت ستهلكين، فيعتم ضليات الم ر أف سوق وعن تغي ال
اذج ا دهم بالنم دةتزوي ضافة   .  لجدي ة الم شطة ذات القيم ة األن ى غالبي ة عل د المحلي رآات التعاق سيطر ش ذلك، ت   ول

ر            ن العناص د م سن بالعدي ل مح ي جب صّنعين ف ة الم ن معرف د م ا يح سويق، مم صميم والت ا الت ة، ومنه   المرتفع
سبب      ويؤثر هذا، بدوره في قدرة المصّنعين     .  غير اإلنتاجية في األعمال ومن انفتاحهم عليها        على تحديد األسعار ب

سويقها  ات وت ب المنتج رين لطل ى اآلخ ويلهم عل ضل  .  تع ع تف ي التجم شرآات ف ة ال ر أن غالبي   غي
ذين                 دوليين ال االنخراط في األعمال التجارية مع بائعي الجملة والمفّرق المحليين، عوضًا عن التعامل مع التجار ال

ربح             امش ال ق به اجهم   ال يبدون مرونة معهم فيما يتعل ى إنت ل محسن األسعار              .  عل ل المصّنعون في جب ذلك، يقب ل
ا                  .  المحددة لمنتجاتهم في السوق    ة، قلم سة الدولي سعير والمرتبطة بالمناف ى الت شددة عل ونظرًا إلى الضغوطات الم

  .  يحظون بمجال آبير لزيادة الربح على سلعهم
  

سب          ل               وليست الصادرات منفذًا منتظمًا لألعمال التجارية بالن صنيع المالبس في جب ى معظم شرآات ت ة إل
ك                            .  محسن ة تل شطة التصدير، آانت غالبي ا في أن شملها المسح بانخراطه شرآات التي ي فبينما أفادت ست من ال

وقد أعربت   .  الشرآات تصدر بشكل غير مباشر بواسطة التجار وبائعي الجملة وذلك إلى البلدان العربية األخرى             
ن ا  ع ع ي التجم شرآات ف صادرات  ال واق ال ى أس ر إل اذ  المباش ا بالنف د   .  هتمامه ال توطي ة حي ل قلق ا تظ د أنه بي

بعض شروط التصدير         .  الصالت في األسواق األجنبية وفي تحديد الوسطاء الدوليين الموثوقين         ال ل ا أن االمتث آم
ال المخاطر المال         .  آان ُيعتبر معقدًا ومستنفدًا للوقت     التحوالت      وأعرب بعض الشرآات عن القلق حي ة المتصلة ب ي

  .المفاجئة في السياسات التجارية التي تنتهجها البلدان األجنبية، في ظل المناخ السياسي الراهن في المنطقة
  

  التعاون بين الشرآات في التجمع  -2
  

ات               أمين الطلب ك لت ال، وذل ة األعم ي ممارس دي ف نهج التقلي ادًة ال سن ع ل مح ي جب شرآات ف د ال   تعتم
ت    داخل       ومن ثم اس ا في ال اج آله يح سيطرة         .  يفاء شروط اإلنت صنيع المالبس يت دي لت ذا النموذج التقلي ان ه وإن آ

ة                    آاملة على آل خطوات عملية اإلنتاج، دفعت عوامل اقتصادية وهيكلية عددًا من المصّنعين إلى نسج روابط أفقي
شرآات في         .  متنوعة مع الشرآات األخرى في التجمع لالضطالع ببعض مراحل اإلنتاج          وتعاون عدد قليل من ال



  -60-

ذ بعض            ة لتنفي شرآات خارجي تعانة ب شراء واالس ات ال ي طلب شارك ف ل الت ن أج ؤخرًا م سن م ل مح ع جب تجم
  .العمليات

  
شراء     ات ال ي طلب شارك ف رادات بالت دوا مصادر اإلي اءة ويزي ّسنوا الكف ويمكن لمصّنعي المالبس أن يح

شرآات ال  درات ال اوز ق ي تتج رة الت شرآات لالضطالع  الكبي سب ال تعانة بأن ردة، واالس طة منف صغيرة والمتوس
صة ال متخص ة .  بأعم ي الكلف ورات ف ق وف ات تحقي بعض العملي ام ب ة للقي شرآات خارجي تعانة ب يح االس وتت

وفي  .  للمصّنعين األقل تنويعًا، وذلك بتخفيض التكاليف غير المباشرة ومنح المنتجين اآلخرين فرصًا للتخصص     
ل من               المقابل، ستخدم بأق د ت دات متخصصة ق  يتطلب تقديم خدمات اإلنتاج آلها في شرآة واحدة االستثمار في مع

ة                د العامل ف الي صانع وتوظي ي الم افية ف ساحة إض ز م سبب حج ة ب اليف معين ا تك ب عليه د يترت ا أو ق طاقته
  .المتخصصة

  
ل محسن مع شرآا          ام     ويعمل ثلث الشرآات الصغيرة والمتوسطة تقريبًا في جب ا للقي ستعان به ت أخرى ُي

ل محسن وفي مختلف                      .  ببعض العمليات  ى أن مصّنعي المالبس في جب ضا إل وقد أشار المجيبون على المسح أي
شكل من        .  أنحاء لبنان ال يعارضون التعاون عندما تزداد عليهم أعباء العمل بحيث ال يمكنهم تلبيتها              ذا ال ر ه وُيعتب

د المزاي    شرآات أح ين ال اون ب سيرها     التع ى تي ة عل ي النقاب ضوية ف ساعد الع ي ت سية الت   .  ا الرئي
ة                                شارك في تلبي ة وفي الت ات معين ام بعملي البعض اآلخر للقي شرآات في استعانة بعضها ب اون ال ل تع وبينما يتمث

ين            د مع اعي    .  طلبات الشراء الكبيرة، ال تحدث تلك الترتيبات إال بعد أن تفوز الشرآة بعق ى عمل جم ل عل  وال دلي
  . بين الشرآات في التخطيط واستدراج العروض للحصول على عقود من المشترين خالل مرحلة التفاوض

  
ربطهم    ة، ت وازم المختلف ام والل واد الخ ين للم زودين المحلي ار الم دد من آب د ع ة العرض، يوج ومن ناحي

ة آ     .  عالقات وطيدة بالشرآات في جبل محسن       ع بتجرب صنيع ال تتمت ر أن شرآات الت أمين مصادر     غي رة في ت بي
رى    رآات أخ ع ش تراك م ام باالش واد الخ أمين    .  الم ارض ت ا ال تع ادت بأنه شرآات أف ع أن ال   وم

ادة األقمشة                        وفر ع ذي ي مصادر المدخالت على نحو جماعي، ال يحقق ذلك فائدة آبيرة نظرًا إلى أن الزبون هو ال
ّين  ب مع ذ طل وازم لتنفي زود الم  .  والل رص الت ى ف ذا، تبق دودةوهك صادر مح ا .  شترك بالم   وبينم

ى        ساعدة عل ادل الم ال تتشارك الشرآات في جبل محسن في اآلالت، فهي تتبادل المعلومات المتعلقة بالمعدات وتتب
  .حل المشاآل التي تنشأ من تعطل المعدات

  
ط       اء رواب ى إرس اج إل صغيرة والمتوسطة تحت شرآات ال أن ال شرآات ب ن أصحاب ال د م رف العدي ويعت

تجابة  ت ك لالس اليف، وذل ة وتخفيض التك سبل لتحسين اإلنتاجي اد ال ة إيج شرآات األخرى بغي ع ال دة م ة جدي جاري
ل محسن حتى                     .  للتغيرات التي تطرأ على السوق العالمية      ستجب شرآات تصنيع المالبس في جب م ت وفي حين ل

ة،       وق التجزئ ى س ال إل ا واالنتق ع غيره دماج م سة باالن دام المناف ات   اآلن الحت اذ الترتيب ل التخصص واتخ  يمث
  .التعاونية نهجًا يحتمل أن تنتهجه تلك الشرآات

  
  الفرص المتاحة  -3

  
شطتها                ز أن ًا في تعزي ؤدي دورًا مهم ة يمكن أن ت روابط التجاري أن ال ل محسن ب تعترف الشرآات في جب

د   وتعترف آذلك بتوفر إمكانية آبيرة لزيادة اإل  .  التجارية واستمرارية التجمع   ك بتوطي نتاجية وتحسين الكفاءة، وذل
ة              صغيرة والمتوسطة         .  التعاون وتوزيع العمل بين المنتجين المتخصصين في مجاالت تكميلي شرآات ال د أن ال بي

ان              درك مصّنعو المالبس      .  تواجه صعوبة متزايدة في استكشاف هذه البدائل في سوق تتسم بالتقلص وعدم األم وي
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ي ا    ًا ف ون تراجع ذين يواجه ى       ال درة عل ى الق ون حت م ال يملك اتهم أنه ى منتج ب عل   لطل
  .ونتيجة لذلك، تبقى الجهود المبذولة لتدعيم التجمع مشتتة حتى اآلن.  المحاولة

  
واد            شراء الم اد ل وفي محاولة استباقية لمعالجة تلك التحديات، قرر أفراد التجمع دراسة إمكانية تشكيل اتح

ى                    الخام من المزودين مباشرة، والتفك     سويقها عل ًا لت مًا تجاري ا اس ة بإعطائه ًا في المنطق ير في بيع منتجاتهم جماعي
درات التصميم في                          .  نحو مشترك   ال وق ارات ممارسة األعم ى تحسين مه ى الحاجة إل وأشار أعضاء التجمع إل

  .التجمع، وتحديد اآلليات الرامية إلى زيادة المشارآة في األحداث والمعارض التجارية الدولية
  

ة   و   رص متاح ززة       الف ودة والمع ة الموج درات التكنولوجي طة الق اج بواس وط اإلنت ع خط شير .  لتنوي فت
صاميم المتخصصة   شة والت ام باألقم ى االهتم ة إل ستهلكين الحالي ات الم ى  .  اتجاه ر خاصة عل ذا األم ق ه وينطب

ذين يهتمون   زبائن الجينز الذين يتبعون آخر صيحات الموضة في لبنان، وعلى مشتري السراويل ا            ألآثر تطلبًا وال
ان تضم      .  باألقمشة المقاومة للبقع أو التجعد في السوق الدولية  ونظرًا إلى أن نقابة مصّنعي المالبس في شمال لبن

ون،                      ات الزب ًا لمتطلب ز وفق ى غسل الجين ادَرين عل بين أعضائها أربعة مزودين لخدمات الغسيل ومنِتَجين للجينز ق
ى               تستطيع الشرآات في الت    ادرة عل سراويل وق جمع أن تسوق لنفسها، جماعيًا، باعتبارها متخصصة في الجينز وال

يس،       ر، والتمل ى الحج يض عل سيل والتبي س، والغ ة المالب ة برونق ضافة والمتعلق ة الم دمات ذات القيم وفير الخ ت
ان    والشطف، والعمليات التي تجري في الفرن لمعالجة المالبس المقاومة للتجعد، والتنظيف بال            ة اللمع .  فرشاة إلزال

اجر               ان أو مع المت صميم في لبن دارس الت اون مع خريجي م ويمكن أيضًا تعزيز القدرات في مجال التصميم بالتع
ة             ة معروف ماء تجاري ل أس ة تحم ات ابتكاري ع منتج ى بي سعى إل ي ت ة الت ع بالتجزئ ة للبي ك  .  المحلي سمح ذل وي

ات           بالتخصص في عنصر واحد أو أآثر من عناصر عملي           يح اإلمكاني د آل أعضاء التجمع ويت ا يفي اج، مم ة اإلنت
  .لزيادة القيمة المضافة

  
رص            وفير ف ن ت سن، يمك ل مح ي جب شرآات ف ين ال ستواه ب ع م اون ورف اق التع يع نط لة توس وبمواص

يانتها      ورة وص صنيع المتط ات الت دة وتكنولوجي دات الجدي شغيل المع ن ت سؤولية ع تثمار والم ي االس تراك ف االش
وفر                 .  ستخدامهاوا آما أن بإمكان أعضاء التجّمع دعم تدريب العاملين في تشغيل المعدات وصيانتها، مما يضمن ت

ادي تعطل العمل                     ى تف ؤدي إل الزم وي وع االستثمارات    .  مزود خدمات محلي يقّدم خدمة سريعة في الوقت ال وتتن
ة ا ساندة الحاسوب والخدمات المتخصصة ذات القيم ين آالت القص بم ي تثبت ب ي، واآلالت الت ل الك لمضافة مث

  .لوازم التزيين على السلع النهائية
  

    صناعة المالبس في الدار البيضاء، المغرب-جيم
  

ساهم                30ينتج قطاعا التصنيع والتعدين معًا زهاء          الي في المغرب، وت ي اإلجم اتج المحل  في المائة من الن
ل الخدمات 16الزراعة في  ا تمث ة، بينم ًا54 في المائ ة تقريب ة، .   في المائ ازلي من حيث األهمي وبالترتيب التن

ة،    صنيع األغذي منت، وت نفط، واالس ر ال ه، وتكري فات ومعالجت اج الفوس صناعي قطاعات إنت اتج ال ي الن ساهم ف ت
به       صنيع ش ات، وت ع المرآب دائن، وتجمي اط، والل ادن، والمط شب، والمع ورق والخ س، وال سيج والمالب والن

اء    .)46( القيمة المضافة المرتفعة وهو قطاع حديث     الموصالت ذات  صناعي زه ة   10  ويستخدم القطاع ال  في المائ
د               ا البل ل   .  من اليد العاملة الوطنية ويولد دخًال من العمالت األجنبية التي يحتاج إليه ًا من         65ويمث ة تقريب  في المائ

  .ن السلع والخدمات في المائة من صادراته اإلجمالية م43صادرات المغرب من السلع و
  

                                                      
  . ازداد إنتاج شبه الموصالت في السنوات األخيرة ألن الواليات المتحدة األمريكية وظفت فيه استثمارات كبيرة)46(
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دات                           اع مستويات االستثمار األجنبي المباشر في مع تفاد المغرب من ارتف رة، اس وخالل السنوات األخي
صنيع   ات الت ن قطاع دد م ي ع اج ف ك  .  اإلنت ي ذل سية ف باب الرئي ن األس ابة  ) أ: (وم ة ش وى عامل ود ق   وج

اهرة، وتتكون من        ون شخص؛   12ومتعلمة وم س  ) ب( ملي ة    ) ج(ياسي؛ االستقرار ال ة اإليجابي االنطباعات الدولي
ة األخرى                       دان العربي ة بالبل ا، مقارن انون في ظله يادة الق ة وس اءة الحكوم ق بكف سية    ) د(؛  )47(فيما يتعل درة التناف الق

  .)48(العالية نسبيًا على الصعيد الدولي
  

د      تثمار به وافز لالس ديم ح ة وتق ة جذري ذ إصالحات هيكلي ى تنفي رب إل د المغ ة ويعم ف النهوض بالتنمي
ة               ر الوطني شرآات عب ام ال ى جذب اهتم د عل ا ساعد البل سية للقطاع الخاص، مم درة التناف ادة الق ك  .  وزي وفي ذل

ى            السياق، تشمل التدابير الجديدة إنشاء مراآز إقليمية لالستثمار، ووضع قانون جمرآي جديد لتيسير الحصول عل
تثمار              مدخالت اإلنتاج الوسيطة، وتحسين السياسة       شجع االس انوني وضريبي ي المتعلقة بالمنافسة، ووضع إطار ق

  .األجنبي المباشر
  

سبة          1 700، آان المغرب يضم زهاء      2003وفي عام       في   36 شرآة لتصنيع النسيج والمالبس تختص ن
سيج و اج الن ي إنت ا ف ة منه صنيع المالبس64المائ ي ت ة ف ي المائ وع، آانت .)49( ف ك المجم ة  شرآ160  ومن ذل

سيج                           ة في صنع الن ًا للبيئ ات تلويث ر العملي ام والغسيل، وهي أآث تقريبًا متخصصة آليًا أو جزئيًا في الصبغ واإلتم
س ضم  .  والمالب اع ي ان القط ة     210 000وآ اءة العالي ن ذوي الكف ة م سبة عالي ن ن تفاد م د اس ًا، وق ل تقريب  عام

ة تكنول         اً والتدريب والخبرة في شتى مرافق التصنيع المتقدم ستخدم قطاع المالبس       .  )50(وجي ة من       47وي  في المائ
  . في المائة من ناتج التصنيع الوطني15اليد العاملة في التصنيع في المغرب، آما يشكل 

درة                و الق ل نم ي بفع د الماض الل العق ًا خ وًا ملحوظ رب نم ي المغ س ف سيج والمالب اع الن ا قط د نم   وق
د   اليف الي دني تك اج وت ى اإلنت ة عل دة   الفني ات المتح ي والوالي اد األوروب واق االتح ى أس اذ إل ة وتحسن النف العامل

ات                         ين الوالي اق التجارة الحرة ب اد األوروبي والمغرب واتف ين االتح األمريكية، خاصة بعد إبرام اتفاق الشراآة ب
سا          .  المتحدة األمريكية والمغرب   ى فرن دخل سلع     ونسبة الصادرات إلى االتحاد األوروبي مرتفعة، وخاصة إل ، وت

وم      ن دون رس ي م اد األوروب ى االتح ددة إل رة مح اطق ح ي من ة ف س المنتج سيج والمالب ك  .  الن ن تل الرغم م وب
ي             س ف صّنعي المالب ن م سة م دام المناف ل احت اع بفع ي القط تثمار ف ل واالس رص العم ت ف ب، قّل   المكاس

  .شرق آسيا في األسواق المحلية واألجنبية على السواء
  

ش   ا أن ال ا   وبم املين فيه دد الع غ ع ي يبل شرآات الت رب هي ال ي المغ صغيرة والمتوسطة ف  250رآات ال
سية         دن الرئي ي الم ة ف صناعية الواقع شبكات ال ضمها ال ي ت طة الت شرآات المتوس اع ال ى القط ب عل امًال، تغل   ع

د   اء البل ف أنح ي مختل شرآة    .  ف ي ال املين ف ط الع غ متوس اع م   150ويبل ذا القط شهد ه امًال، وي ًا  ع   ستوى عالي
ة من    59 في المائة من جميع الشرآات العاملة في القطاع           12وبالتحديد، تنتج نسبة    .  من اإلنتاج المرّآز    في المائ
ه، و وع ناتج ستوعب 60مجم ادراته، وت ن ص ة م ي المائ ه، و43 ف ة في وى العامل ن الق ة م ي المائ ي 58 ف    ف

صغيرة       وخالفًا لوضع شرآات الن  .  المائة من االستثمار فيه    شرآات ال شكل ال ان، ت سيج والمالبس في األردن ولبن
ن    ل م ر أق ا أس ي تملكه رب    2الت ي المغ اعين ف ذين القط ي ه ة ف شرآات العامل ن ال ة م ي المائ ة .   ف ن الناحي وم

سبة    ز ن ة، تترآ ضاء،         59الجغرافي دار البي ي ال س ف سيج والمالب صنيع الن رآات ت ن ش ة م ي المائ    ف
  . في المائة من القوى العاملة فيه53 في المائة من صادراته و64من ناتج القطاع، و في المائة 63وتمثل نسبة 

                                                      
  .نك الدولي والوارد في التقارير التي تصدر مرة كل سنتين بشأن الحكم السليم في العالم وفقاً لتقييم الب)47(

)48( : which is available at, 2006-2005Global Competitiveness Report , World Economic Forumorg.weforum.www.  

  .ma.gov.mcinet.www: ، متاح على الموقعالمسح الصناعي الوطنية في المغرب،  وزارة التجارة والصناع)49(

  . المرجع نفسه)50(
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صبغ          اع ال ي قط ة ف شرآات العامل ا ال سم به ي تت سية الت الم الرئي ذه المع ة ه ة الحال ح دراس   وتوض

ضاء دار البي سيج والمالبس في ال ي صناعة الن سيل ف اون ا.  والغ ساهمة التع ة م ا توضح الدراسة آيفي ائم وآم لق
ة   ة البيئي ات والدراي ل التكنولوجي سير نق ي تي سيل ف صبغ والغ شطة ال ي أن ة ف شرآات العامل ين ال ا ب والمحتمل فيم

شرآات     دان       .  الالزمة لتحسين معالجة انسكابات المياه العادمة من تلك ال ى البل ًا إل سليمة بيئي ات ال ل التكنولوجي ونق
ذ   النامية هو من اإلجراءات التي حددها مؤتمر ا    ستدامة للتنفي ة الم ة    .  لقمة العالمي للتنمي شرآات المحلي وأشارت ال

  .إلى أن تحسين األداء البيئي هو أداة لجذب الزبائن األجانب ولزيادة االستثمار األجنبي
  

سيج     ة مصّنعي الن ديره جمعي ذي ت سيج والمالبس ال ي للن ع المرآز الفن اون م ذه الدراسة بالتع وُأعدت ه
ي المغ   س ف ستخرجها          .  )51(ربوالمالب د أن ي ز بع ا المرآ ي يوفره ات الت ى المعلوم ة إل ائج الدراس ستند نت   وت

يم    ن تقي ة م ات المجموع ى البيان ات أعضائه، وإل دة بيان ن قاع ي  127م سيل ف صبغ والغ ق لل شغل مراف رآة ت  ش
ابالت مع                ضاء، ومن مق دار البي اطق    شرآات صبغ وغسيل في ثالث م            10المغرب، وتقع غالبيتها في ال ن المن

  .)52(الصناعية الخمس الواقعة في الدار البيضاء
  

  المعالم الرئيسية  -1
  

سيج والمالبس                      صنيع الن الدار البيضاء، هي آبرى المدن الصناعية في المغرب وهي المرآز الرئيسي لت
د  ي البل س م       .  ف ي خم اع ف ي القط ة ف طة العامل صغيرة والمتوس شرآات ال ن ال ر م دد آبي ز ع ا يترآ اطق ففيه ن

ا                  ن مسيك وأنف با وسيدي برنوسي وب يط من            .  صناعية، وهي عين شوك وعين س وداخل آل تجمع صناعي خل
ًا                  دة متخصصة جزئي مصّنعي النسيج والمالبس ومن الشرآات المتخصصة التي تدعم القطاع، ومنها شرآات عدي

سلع الوسيطة وال        .  أو آليًا في عمليات الصبغ والغسيل      ة        آما يترآز مستوردو ال ون وتجار الجمل موزعون الوطني
ى مختلف                .  وتجار التجزئة في مختلف أنحاء المدينة      ى الوصول إل درة عل وتتمتع الشرآات في الدار البيضاء بالق

  . مزّودي األقمشة والخيوط والمنتجات الكيميائية وقطع الغيار واللوازم األخرى
  

سبة        160ـ  وُيقدر عدد مشاريع الصبغ والغسيل العاملة في المغرب ب            ع ن ا       85 مشروعًا، تق ة منه  في المائ
ات الغسيل في                      .  على األقل في الدار البيضاء      ذين يقومون بعملي ز ال شاريع صغار مصّنعي الجين ك الم وتضم تل

سيج والمالبس في المغرب            ة مصّنعي الن ى جمعي ر المنضمة إل شرآات غي ومن  .  أماآن عملهم، باإلضافة إلى ال
ستخدم    127سح على الصعيد الوطني، وعددها      الشرآات التي شملها الم    صبغ     79 شرآة، ت ك مرافق لل  شرآة تمل

دى                 .   عامل  100والغسيل أقل من     سنوية ل دات ال راوح العائ سنوية، تت دات ال اين العائ ا تتب  شرآة شملها     34وبينم
  .ًا في المائة تقريب10 مليون دوالر، ويحقق معظمها أرباحًا سنوية بنسبة 1.13 و0.34المسح بين 

  
سي                  ى ساحل األطل ة عل دار البيضاء بالمحمدي ذي يصل ال سكاني   .  ويقع الممر الصناعي ال وأدى النمو ال

ى طول                        سياحة عل ة ال شجيع تنمي ى ت ة إل ة الرامي والتقدم الصناعي والتوسع العمراني إضافة إلى السياسات الوطني
ى             ة إل اه العادم اه وإدارة المي داد المي د       الساحل إلى تحول مسائل إم ة والبل ة في المنطق ة وصحية هام .   تحديات بيئي

ة في شبكات                      اه العادم سكابات المي ة بان ايير المتعلق ولذلك، اعتمد المغرب قانونًا لوضع حدود للتلوث وإرساء المع
  .غير أن هذه الحدود ال تزال مجرد معايير لم تنفذ بعد.  الصرف والمياه السطحية

  
                                                      

)51( M. Joumani, “Etude sur le transfert de technologie du traitement des eaux usées pour renforcer la compétitivitée 
d’une grappe du secteur textile et habillement à Casablanca”، 2005 دراسة غير منشورة ُأعدت لإلسكوا في عام.  

   أجريت هذه المقابالت مع مديرين رفيعي المستوى لتأمين معلومات مفصلة عن القـدرة علـى صـرف الميـاه العادمـة                      )52(
  .مليات الصبغ والغسيل المرتبطة بتصنيع النسيج والمالبسالمحلية، وإلبراز احتياجات الشركات المنخرطة في مختلف ع
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اء             ومنحت الحكومة شرآة ليدك امتياز       ة والكهرب اه العادم ًا يخولها تأمين خدمات إمداد المياه ومعالجة المي
ا       .  في منطقة الدار البيضاء الكبرى  شبكة مم وث في ال دار التل وتعمل الشرآة مع شرآات أخرى بهدف تخفيف مق

ا    ديات والنفاي ي البل ة ف اه العادم ة المي شآت لمعالج ي من تثمارات ف ى االس ة عل اليف المترتب سائلة يخفض التك ت ال
س،                    .  الصناعية سيج والمالب ة من صناعة الن اه العادم سكابات المي ومع أن شرآة ليدك وضعت معايير خاصة الن

ايير         .  فهي ال تتمتع بسلطة إلنفاذ تلك المعايير في القطاع الخاص          ال لمع ذلك، يبقى تحسين األداء البيئي باالمتث ول
  .ّنعين في الدار البيضاءانسكابات النفايات العادمة رهنًا بإرادة المص

  
  القدرة على اإلنتاج والتصنيع  )أ(
  

الي      ى النحو الت ضاء عل دار البي سيل في ال ام والغ صبغ واإلتم ة في مجال ال شرآات العامل وزع ال  31: تت
ن مسيك و  10 في سيدي برنوسي، و15 في عين شك، و22شرآة في عين سبا، و     ا  7 في ب ستخدم  .   في أنف  38وت

 شرآة أخرى هي شرآات أصغر        21 عامل، وتستخدم    100 و 20لشرآات، عددًا يتراوح بين     شرآة من مجموع ا   
صبغ والغسيل       .   عامالً 20حجمًا أقل من     ات ال ى عملي ويدل ذلك على أن الشرآات الصغيرة والمتوسطة تغلب عل

  .في الدار البيضاء
  

سيج و           اع الن ب قط ة طل ًا لتلبي سيل مع صبغ والغ شاريع ال درات م ي ق دار   وال تكف ي ال س ف   المالب
ضاء افية       .  البي رآات إض اني ش بع أو ثم وفير س ب ت اع تتطل ي القط د ف ب المتزاي ة الطل ات أن تلبي ّين التقييم وتب

سنوية      ا ال وع طاقته غ مجم صبغ، يبل ن25 000لل صبغ       .   ط اع ال يع قط ة لتوس ًا مهم يح فرص ذا يت ع أن ه وم
صبغ والغسيل           والغسيل، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة التلوث النا         ات ال ا عملي ة التي تخلفه اه العادم .  جم عن المي

سين       دف تح صبغ به اع ال ى قط ا إل ل التكنولوجي ى ضرورة نق راء إل ات وخب ات وجمعي دة منظم ارت ع د أش وق
  .إنتاجيته وجودته وأدائه البيئي

  
  القدرة التكنولوجية والفنية  )ب(
  

م        تثمار معظ ة لالس ة المتاح وارد المالي ة الم دفع قل ي     ت ز ف ى الترآي طة إل صغيرة والمتوس شرآات ال  ال
ة اآلالت     ن إنتاجي ى م ا أدن دالت إنتاجيته ون مع ي تك ة والت ضة الكلف ستعملة والمنخف دات الم ى المع تثمار عل االس

ك    .  ونتيجة لذلك ترتفع آلفة الصيانة، وآثيرًا ما يتأثر اإلنتاج بالتعطل المتكرر لآلالت             .  األآثر حداثة  ويخفض ذل
  .ئدات على االستثمار ويضعف قدرة الشرآات الصغيرة على االستثمار في التكنولوجيات الجديدةمن العا

  
سا   ا وفرن ا وإيطالي ًا من ألماني دات عموم ستورد اآلالت والمع راء .  وُت ة أو الخب شرآات األجنبي ولى ال وتت

  . هااألجانب الذين تستخدمهم الشرآات المحلية إدارة التكنولوجيا المستوردة وتشغيل
  

شغلها شرآات خاصة في المغرب، تخدم خمس                        60ومن أصل      ا وت ة تملكه اه العادم  منشأة لمعالجة المي
ديرهما      .  منشآت منها قطاع الصبغ    ضاء، وت دار البي غير أنها متوقفة عن العمل باستثناء منشأتين تعمالن خارج ال

ة رآات أجنبي ابالت إل  .  ش ا مق ت معه ي أجري شرآات الت دى ال ارت إح ًا وأش ك حوض ا تمل   ى أنه
ارت          ة، وأش شبكة البلدي ي ال ا ف ل إطالقه ضيتها قب سائلة وحم ات ال رارة النفاي ستويات ح ض م ى لخف   مغط

  .شرآات أخرى إلى أن الزبائن الدوليين يشترطون وجود تلك الخزانات
  

ة      اه العادم ة المي اليب معالج شتى أس ة وب سائل البيئ ة بالم ة والدراي ستوى المعرف اين م دويتب ى أصحاب ل
ي   شاريع ف ةالم ا       .  المنطق ى أن زبائنه ابالت، إل ا مق ت معه ي أجري شر الت شرآات الع صف ال ار ن د أش   فق
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ة                           ة المتعلق ة الوطني م باألنظم ى عل ا عل فرضوا عليها نوعًا من الشروط البيئية، بينما لم تكن إال ثالث شرآات منه
ايير             غير أن ست من تلك الشرآات آانت على علم بالمعا         .  بالمياه ة، وهي مع اه العادم سكابات المي ة بان يير المتعلق

ة،              اه العادم ة المي بل معالج ف س رف مختل ا تع ى أنه رآات إل بع ش ارت س دك، وأش رآة لي ا ش روج له   ت
  . الكيميائية-وال سيما خيارات المعالجة الفيزيائية

  
  الروابط بين الشرآات  )ج(
  

شرآات العامل    ين ال ا ب روابط وتنوعه اق ال ع أن نط رب  م ي المغ س ف سيج والمالب ناعة الن ي ص   ة ف
يخرج عن موضوع هذه الدراسة، من الجدير بالذآر أن الشرآات في المغرب أنشأت عددًا من اتحادات التصدير               

سويقها        سيج والمالبس وت ة شبكة موسعة من                  .  )53(لدعم بيع الن سيج والمالبس المغارب ة مصّنعي الن ضم جمعي وت
د دراسات          الشرآاء في مختلف أنحاء ال   ة بانتظام، ويع شطة تدريبي سيج والمالبس أن بلد، ويجري المرآز الفني للن

اع   ي القط شرآات ف ات ال شرآات وتجمع دعم ال شاريع ل دوى والم صف  .  الج ن ن ر م   وأآث
سيج والمالبس                  ة مصّنعي الن ى جمعي اطق    .  شرآات النسيج والمالبس العاملة في المغرب منضمة إل ة المن ولغالبي

ين                    الصناعية في  اون ب ة التع شبكات وتعزز إمكاني ة ال دعيم إقام ى ت  الدار البيضاء رابطات خاصة بها تساعدها عل
  . الشرآات على الصعيد المحلي

  
ن      ة م دت مجموع س، أب سيج والمالب ي للن ز الفن سقها المرآ ي ن شاريع واالجتماعات الت ي مختلف الم وف

ه ا  وير أوج ة وتط راءات جماعي اذ إج ي اتخ ة ف شرآات رغب سوق  ال ي ال سية ف درتها التناف ادة ق دف زي سيق به لتن
د اضطلعت                      .  الدولية ا ق ى أنه آما أشارت ثالث من الشرآات العشر التي أجريت معها مقابلة في الدار البيضاء إل

  .بنوع من النشاط المشترك مع شرآات أخرى في مجال البيئة
  

  التحديات والقيود  -2
  

ى الهياآل األ           د عل سليمة                يؤدي الضغط المتزاي اج ال ات اإلنت دوليين لعملي ائن ال ة وتفضيل الزب ساسية للبيئ
رب        ي المغ اص ف اع الخ ي القط ادة وع ى زي ًا إل سيج      .  بيئي ناعة الن ائن ص ب وزب ستثمرون األجان ب الم ويطل

ياً          سليمة شرطًا أساس ة ال اد ممارسات اإلدارة البيئي  والمالبس أآثر فأآثر من المصّنعين المحليين في المغرب اعتم
ة  ود الدولي أمين العق صغيرة      .  لت شرآات ال ا ال ي تواجهه ديات الت ن التح دة م ة جدي ى مجموع ك إل ضى ذل د أف وق

  .والمتوسطة العاملة في صناعة النسيج والمالبس، وال سيما إلى موارد بشرية وفنية ومالية أآثر تخصصًا
  
  االمتثال للشروط البيئية  )أ(
  

سي        صبغ والغ رآات ال ن ش د م ارك العدي سألة        ش وعي بم ادة ال دف زي ؤخرًا به ت م رامج ُنظم ي ب   ل ف
ة،                       دك، ومنظمات دولي ة، وشرآة لي ا وزارات حكومي د نظمته ا، وق المياه العادمة والمسائل المتنوعة المرتبطة به

ة        صبغ والغسيل            .  ومزودون أجانب للتكنولوجيا المتعلقة بالسلع والخدمات البيئي ذلك، يعترف معظم شرآات ال ول
صبغ والغسيل             بتزايد ا  ا أشارت شرآات      .  لوعي باتجاه الصناعة إلى التخفيف من التلوث الناجم عن عمليات ال آم

  .عديدة إلى أن بعض الزبائن أعربوا عن ضرورة تحسين األداء البيئي في عمليات الصبغ والغسيل
  

                                                      
  . أنشئ العديد من هذه االتحادات بمساعدة فنية من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية)53(
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صبغ والغسيل أن تحسين األداء البيئي شرط يتزا              درك معظم شرآات ال ك، ي د إصرار   وعالوة على ذل ي
سويق                ة للت يلة مهم ذا األداء يمكن أن يكون وس ى أسواق التصدير، وه اذ إل ه في النف وأعربت سبع   .  الزبائن علي

و       ة أوآ أمين عالم ي ت ا ف ن اهتمامه ابالت ع ا مق ت معه ي أجري شر الت شرآات الع ن ال رآات م ة  -ش س البيئي تك
ة      لتحصيل شهادة في اإلدارة البيئية، وأفادت شرآة واحدة فقط بأ          ة األوروبي ع    .  نها تعرف العالمة البيئي دت أرب وأب

ى                        ا بالحصول عل ًا، اهتمامه ر حجم صغيرة والمتوسطة األآب شرآات ال شرآات من الشرآات العشر، وال سيما ال
اييس                د المق ة لتوحي ة الدولي ار المنظم ام       .  140001الشهادات الالزمة لتأآيد امتثالها لمعي ارًا من ع ، 2004واعتب

ا في المغرب في                         15تكس  -منحت أوآو  شأت أول مكتب له سيج والمالبس في المغرب، وأن  شهادة  لمصّنعي الن
ا             2005عام   ق باستخدام عالمته ا يتعل ة فيم ة           .   لتقديم خدمات تقييم المطابق دد يظل ضئيًال، مقارن ذا الع ر أن ه غي

  .بعدد الشرآات العاملة في صناعة النسيج والمالبس في المغرب
  
  بشرية والماليةالقيود ال  )ب(
 

ساعدة                    ى م أشارت جميع الشرآات تقريبا التي أجريت معها مقابالت في الدار البيضاء إلى أنها ستحتاج إل
ة        ة إلزامي ك األنظم بحت تل ة إن أص اه العادم ايير المي ة ومع ة البيئي ال لألنظم ة لالمتث ة وفني م  .  مالي ان معظ وآ

ديم جزء من المساعدة          الشرآات على علم بتوفر األموال في صندوق إزالة       ى تق ذي يهدف إل صناعي ال وث ال  التل
ة         اه العادم ك مرافق معالجة المي شرآات التي أجريت      .  المالية الالزمة لالستثمار البيئي، بما في ذل ر أن آل ال غي

  .معها مقابالت اشتكت من تعقيد اإلجراءات اإلدارية وطول االنتظار للحصول على تلك الموارد
  

و    ن ت الرغم م تثمار      وب تعدادها لالس ن اس ط ع رى فق رآات أخ ع ش ت أرب الي، أعرب دعم الم   فر بعض ال
ة من                              ى المساعدة المالي دمت إحداها بطلب  للحصول عل ة، وسبق أن تق اه العادم في منشآت خاصة لمعالجة المي

شغ        .  الصندوق لهذا الغرض   ون ت ؤ يتول املين آف دريب واستخدام ع ة ت ا والدراي يل مرافق  ويتطلب نقل التكنولوجي
ى النحو الصحيح ا عل ة وإدارته اه العادم ي .  معالجة المي شرآات العشر الت ين ال ط من ب دة فق دت شرآة واح وأب

ك                           ًا يمتل شرآة أجنبي دير ال ا ألن م ة، ربم ك المساعدة الفني ى تل ا بالحصول عل ابالت عدم اهتمامه أجريت معها مق
  .المهارات الفنية المطلوبة

  
  رآات لتيسير نقل التكنولوجيافرص التعاون بين الش  -3

  
ة                 شرية والفني عندما يتخذ تجمع من الشرآات إجراءات جماعية يمكن أن يساعد ذلك على تخطي القيود الب

اً              سليمة بيئي ات ال صغيرة             .  والمالية التي تعوق االستثمارات في التكنولوجي شرآات ال ك ال ساعد ذل ا يمكن أن ي آم
ان تخفيض       .  سين أدائها البيئي  والمتوسطة في صناعة النسيج على تح      ولذلك، أجري تقييم لتحديد ما إن آان باإلمك

ك       ي ذل ارك ف شغيل واإلدارة، إن ش تثمار والت اليف االس ا تك ة، ومنه اه العادم ة المي ة لمعالج شاء محط اليف إن تك
ا    وأعربت تسع شرآات من الشرآات العشر التي أج       .  المشروع تجمع للشرآات العاملة في القطاع عينه       ريت معه

  .مقابالت عن رغبة في التعاون مع شرآات أخرى إلنشاء محطة مشترآة لمعالجة المياه العادمة
  

اه      ة المي ة لمعالج ون مالئم د تك ي ق ة الت ات البيئي شتى التكنولوجي تعراض ل ى اس اليف إل يم التك تند تقي واس
سيج           واستكمل التقييم بمشروعي   .  العادمة التي تخلفها عمليات الصبغ والغسيل      ذهما المرآز الفني للن اديين ينف ن ري

ضاء      دار البي رة في ال صغيرة والكبي شرآات ال سائلة في ال ات ال ارين لمعالجة النفاي ة خي ار فعالي .  والمالبس الختب
ن          صادرة ع ام ال ى األرق سائلة إل ات ال سكابات النفاي ستويات ان ة بم ديرات المتعلق ستند التق   وت

صبغ والغسيل     الشرآات الصغيرة والمتوسطة في ق     ة                .  طاع ال ق آمي ا تطل ى أنه دًا إل ع شرآات تحدي وأشارت أرب
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ق            200 و 100تتراوح بين    ا تطل ى أنه وم، وأشارت ثالث شرآات أخرى إل ة في الي اه العادم  متر مكعب من المي
  .)54( متر مكعب من المياه العادمة في اليوم400 و300آمية تتراوح بين 

  
ة أن تخ     شرآات الفردي ان ال سبة   وبإمك اليف بن ض التك راءات     42ف اذ إج ى اتخ دت إل ة إن عم ي المائ  ف

يانتها         شغيلها وص ة وت اه العادم ة المي شترآة لمعالج ة م ب محط رى لترآي رآات أخ ع ش ة م ر (جماعي   انظ
سبة               ).  6الجدول   ى حسومات بن اليف بالحصول عل د يكون العمالء           10ويمكن توفير المزيد من التك ة ق  في المائ

صيانة      على استعداد لت   ودًا لل م عق شرآات معه ديمها إن وّقعت ال دها        .  ق ة التي تتكب در الكلف ال، ُتق ى سبيل المث وعل
غ                 ة بمبل اه العادم اء    518 000شرآة فردية عند االستثمار في مرفق لمعالجة المي ة بزه ورو، مقارن  309 000 ي

ى       أي أن الوفورات ف   .  )55( شرآة 20يورو للشرآة المنضمة إلى اتحاد يتألف من          209 000ي هذه الحالة تصل إل
ذا  .   ويمكن تحقيق وفورات إضافية في آلفة التشغيل والصيانة والتدريب على اإلدارة وخدمات أخرى             .  يورو وه

شرآات    يما ال ة، وال س شرآات الفردي دها ال ي تتكب اليف الت يض التك ى تخف ؤدي إل م ت ورات الحج ى أن وف دل عل ي
ة في اال        ة في                    الصغيرة والمتوسطة، الراغب اون مع شرآات أخرى عامل دة بالتع ات الجدي تثمار في التكنولوجي س

سه ع نف ال     .  التجم ا االمتث ي عليه طة الت صغيرة والمتوس شرآات ال ى ال سبة إل ة خاصة بالن ر أهمي سب األم ويكت
  .للشروط البيئية المشترآة، والواقعة في المنطقة الجغرافية عينها

  
  ياه العادمة باتخاذ إجراءات مشترآة  تخفيض تكاليف معالجة الم-6الجدول 

  )بآالف اليورو(
  

  اإلجراءات
 الشرآة تتكبدها التي الكلفة
  فردية إجراءات باتخاذ الواحدة

 الشرآة تتكبدها التي الكلفة
 إجراءات باتخاذ الواحدة
  الوفورات  أخرى شرآة 20 مع جماعية

 في 3م 6 000 الطاقة متوسط  ليوما في 3م 300 الطاقة متوسط
  المياه لمعالجة محطة في االستثمار  اليوم

518  309  
  اليوم/3 م209

  3م/0.5€  الواحدة السنة في والصيانة العمليات تكاليف

45  
  3م/€0.3

27  
18  

  4  4  8  الجدوى دراسات تكاليف
  15.2  0.8  16  )أ(المجاالت مختلف في التدريب تكاليف

  1.6  )ب(0.4  2  التجارية الزيارات
  247.80  341.20  589  المجموع
  .معلومات جمعتها اإلسكوا: المصدر

  .وردت األرقام باليورو ألن معظم السلع والخدمات البيئية المستوردة إلى المغرب مسّعر باليورو: مالحظة
  

  . يوم عمل في السنة20ُحسبت تكاليف التدريب بمعدل   )أ(  
 .يف الجماعية في خمس شرآاتُحسبت البيانات المتعلقة بالزيارات التجارية بناًء على التكال  )ب(  

                                                      
   متر مكعب من المياه العادمة يومياً، األمر الذي يستلزم االسـتثمار فـي مرافـق     1 000 تطلق الشركات الكبيرة أكثر من       )54(

  .بر لمعالجة المياه العادمةأك

  . متر مكعب من المياه في اليوم300 حددت طاقة الشركات الفردية على معالجة المياه العادمة بـ )55(
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    نقل التكنولوجيا إلى الشرآات الصغيرة والمتوسطة -خامسًا
  في المنطقة العربية

  
دفق      ام ت رة أم واجز آبي ة، ح ة العربي ي المنطق ة ف دان النامي ا البل ة، ومنه دان النامي م البل شهد معظ ت

صغيرة والمت         شرآات ال ى ال ا إل شرآات المنتجة له ا       التكنولوجيات من ال ا وإدماجه ى امتالآه سعى إل وسطة التي ت
أآثر،                  .  بفعالية في عمليات اإلنتاج المحسنة      ر ف ة، أآث ة العربي صغيرة والمتوسطة في المنطق شرآات ال سعى ال وت

ة                 د العامل ة الي ى آثاف ادة  .  إلى االستعاضة بالتكنولوجيات الجديدة عن المعدات القديمة واإلجراءات القائمة عل وبزي
فاءة الموارد بواسطة نقل التكنولوجيا، تعزز الشرآات الصغيرة والمتوسطة قدرتها التنافسية وتضمن             اإلنتاجية وآ 

ا         ذه الدراسة                  .  في الكثير من الحاالت استمرارية أعماله واردة في ه ى الحاالت ال د إل ذا الفصل بالتحدي ستند ه وي
صغيرة والمتوسطة في مح              شرآات ال ة في            الستعراض القيود التي تعاني منها ال ا مع العولم ا تكييف أعماله اولته

  .ظل اقتصادات عربية ماضية في االنفتاح
  

    الحواجز التي تعترض نقل التكنولوجيا إلى الشرآات الصغيرة -ألف
  والمتوسطة في المنطقة العربية

  
ا         وق نموه رة تع ودًا آثي طة قي صغيرة والمتوس شرآات ال ه ال ة    .  تواج ى العولم ا إل ود معظمه   ويع
ا بعدت                       وتطور   الم مهم ستهلكين في مختلف أنحاء الع اول الم وسائط النقل واالتصال التي تضع المنتجات في متن
لعًا استهالآية تلبي                 .  المسافات وقد اعتادت الشرآات الصغيرة والمتوسطة المصنعة في البلدان العربية أن تنتج س

يس          وآا.  الخصائص الثقافية للسوق المحلية، ومنها األغذية والمالبس       ة ل نت األسواق المحلية في السابق شبه مغلق
ا    ال فيه دد األعم ا يه اك م ر      .  هن ع تغي ذا الوض ى ه رأ عل رة ط ود األخي الل العق   وخ

ين    ن المنتج سة م ة وتعاظمت المناف صها المحلي ن خصائ ر م ة والمالبس الكثي ضليات األغذي دت أف ذري، إذ فق ج
ب اني شرآات صغيرة ومتوس.  األجان ذلك، تع ة ل اض  ونتيج ن انخف لعها وم ى س ب عل دني الطل ن ت دة م طة عدي

ى أسواق التصدير                   .  حصتها في األسواق المحلية    ًا إل دخول تلقائي ا ال اح له ه، ال يت فالمستهلكون  .  وفي الوقت عين
صحة  ة وال ق بالبيئ ا يتعل ارمة فيم ايير ص رض مع ات تف ودة، والحكوم ة الج ات رفيع ون منتج ب يطلب األجان

  . تشتد مع المصدرين اآلخرينوالسالمة، والمنافسة
  

اليف         يض تك شرآات بتخف ة لل ات الحديث سمح التكنولوجي وارد، ت اءة الم ز آف ة وتعزي ادة اإلنتاجي وبزي
صاميم    ع الت دد وتنوي ات، وتج ة المنتج سين نوعي اج، وتح ى    .  اإلنت دًا عل رة مزي ائج األخي ذه النت ضفي ه   وت

سية لل   درة التناف زز الق ا يع ة، مم واتج المعني دوليالن صعيد ال ى ال امًال  .  شرآات عل ا ع ر التكنولوجي ذلك، تعتب ول
  .أساسيًا في تعزيز القدرة التنافسية للشرآات الصغيرة والمتوسطة

  
تخدام           ا باس ديث أعماله ى تح ة إل ة العربي ي المنطق د ف دة بع طة عدي غيرة ومتوس رآات ص ادر ش م تب ول

ا   التكنولوجيات الحديثة الالزمة لضمان استمراريتها وا       ى وجود حواجز            .  ستدامة نموه ة عل دل دراسات الحال وت
ول               ي التح اح ف ق النج ي تحق ا آ ن معالجته ا م د له شرآات، وال ب ذه ال ى ه ا إل ل التكنولوجي وق نق ة تع متنوع

  .وُتلخص تلك الحواجز فيما يلي.  التكنولوجي الالزم لزيادة قدرتها التنافسية في األسواق المحلية والعالمية
  

  آلفة مدخالت اإلنتاجارتفاع   -1
  

رة في               شرآات الكبي افس مع ال ا التن سبيًا ال يخوله تحل الشرآات الصغيرة والمتوسطة في موقع ضعيف ن
اج أمين مصادر مدخالت اإلنت ة في ت صغيرة .  األسواق العالمي شرآات ال ستفيد ال رى، ال ت شرآات الكب ًا لل فخالف

صو    ن الح ي يمك ضة الت عار المنخف ن األس طة م ن    والمتوس رة م ات آبي راء آمي د ش ا عن   ل عليه
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سألة بوصفها                        .  مدخالت اإلنتاج  ك الم ى تل ة إل وقد أشارت غالبية الشرآات التي شملها المسح في دراسات الحال
  .شاغًال رئيسيًا يؤثر في القدرة التنافسية

  
ستفيد م                          ة التي ت شرآات األجنبي ع ال سة م ة، المناف ن مدخالت   من المشاآل التي ذآرت في دراسات الحال

ا دعمها حكوماته ي .  ت شرآات ف ع ال افس م ي التن عوبة ف ون ص ان يواجه ي األردن ولبن س ف صّنعو المالب فم
ون             ان يواجه ي لبن ون ف ت الزيت صّنعو زي دعم، وم ن بال ى القط ث يحظ سورية حي ة ال ة العربي   الجمهوري

ستفيدان من   صعوبات في أسواق التصدير بسبب ارتفاع آلفة المدخالت مقارنة بكلفتها في إس  بانيا واليونان اللتين ت
  .إعانات زراعية آبيرة يقدمها االتحاد األوروبي

  
ة        باب تكنولوجي ى أس دخالت إل ة الم اع آلف زى ارتف د ُيع ك، ق ى ذل الوة عل الواقع أن .  وع   ف

ر من مدخ                        ر بكثي ات أآب ة، وتتطلب آمي ات الحديث الت التكنولوجيات القديمة هي موارد أقل آفاءة من التكنولوجي
ى                     .  اإلنتاج ر إل صغيرة المصّنعة للمالبس والتي تفتق وقد برزت هذه المشكلة في األردن ولبنان حيث الشرآات ال

  . آالت القص بمساندة الحاسوب هدرت آميات آبيرة من األقمشة، مما يؤدي إلى شراء مزيد من األقمشة
  

  عدم نمو اإلنتاجية  -2
  

اج                أخفقت شرآات صغيرة ومتوسطة عديدة في           ر أساليب اإلنت سبب عدم تغيي ا ب و في إنتاجيته تحقيق نم
ة المخصصة                         .  فيها لعقود من الزمن    دي العامل ادة عدد األي ى زي شرآات إل ك ال أ تل ا تلج رًا م اج، آثي ولزيادة اإلنت

ر             .  لإلنتاج دون تحقيق أي زيادة في العائدات       ذا األث د   .  وقد عانى مصّنعو المالبس في األردن من ه ا عم وا فبينم
  .إلى زيادة عدد العاملين بهدف زيادة الناتج، حال ثبات عدد آالت الخياطة دون زيادة الناتج

  
اج                       ات اإلنت ى عملي ان تغلب عل ون في لبن فمعاصر  .  وال تزال التكنولوجيات القديمة في قطاع زيت الزيت

د االستخدام          ك المعاصر هي     وم .  زيت الزيتون الحديثة محدودة، وال تزال معاصر يدوية عديدة قي ة تل ع أن غالبي
ل               ا بحيث يمكن التقلي ع الجودة، وتحديث عملياته ًا رفي تج زيت معاصر تقليدية قديمة، فمن السهل تحسينها بحيث تن

  . من العمل اليدوي
  

  القدرات البشرية المحدودة  -3
  

ى الق           اج وإل ات اإلنت دث تكنولوجي ة بأح ى المعرف دة إل طة عدي غيرة ومتوس رآات ص ر ش   درة تفتق
تخدامها   ة الس شرية الالزم شرآات         .  الب ة ال ي حال شكلة ف نقص م ذا ال ة أن ه ات الحال رت دراس د أظه   وق

فمجهزو زيت الزيتون في لبنان متقدمون في السن عادًة، وال يقتصر تحصيلهم العلمي              .  األصغر حجمًا خصوصاً  
ة   ة االبتدائي ى المرحل ة    .  عل اج التقليدي ات اإلنت درآون أن عملي اتج     وال ي د الن ا تزي رون أنه ي يعتب   الت

تج              .  تؤثر سلبًا في النوعية    ادة مستويات الحمضية في المن ى زي ؤدي إل سابقة ي فخلط الزيت مع دفعات المواسم ال
  . النهائي، مما يضر بنوعية الزيت إلى حد بعيد وبإمكانية رفع أسعار المنتجات

  
د من             شرية المحدودة في العدي ستكمل      ونظرًا إلى القدرات الب د أن ت صغيرة والمتوسطة، ال ب شرآات ال ال

ارات    راءات والمه ات واإلج ة والعملي ساب الدراي دة باآت اج الجدي ا اإلنت تالك تكنولوجي شرآات ام ك ال   تل
ى صعيد                    اإلدارية الالزمة لالستخدام الفعال واالستغالل الكامل لما يمكن أن تحققه تلك التكنولوجيا من مكاسب عل

ة نجاح                     وينب.  اإلنتاجية ة لكفال دارس الفني صغيرة والمتوسطة والجامعات والم شرآات ال ين ال غي تعزيز التعاون ب
  .التحول إلى التكنولوجيات الجديدة
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صلة         ك المت ر تل االت غي ي مج رار ف اذ الق ة اتخ ي عملي لبًا ف دودة س شرية المح درات الب ؤثر الق وت

ردد اإل       .  بالتكنولوجيا ة نحو التصدير              ومن األمثلة البارزة على ذلك ت اج استراتيجيات نمو موجه ال انته .  دارة حي
ى                        اذ إل ة للنف رون اإلجراءات الالزم ان يعتب دربين في األردن ولبن فمصّنعو المالبس الذين يفتقرون إلى مديرين م

ب شترين أجان رددون إزاء البحث عن م الي يت دة، وبالت صدير معق ة .  أسواق الت وأعرب منتجون صغار لألغذي
ين المستهلكين                        الزراعية ى سمعتها ب دين عل اتهم معتم وا منتج ادوا أن يبيع  في لبنان عن انطباعات مماثلة، فقد اعت

ام ى القطاع الع صغيرة والمتوسطة  .  أو إل شرآات ال دى ال صدير ل الء للت اد وآ ى اعتم ة إل رز الحاج ا تب ومن هن
ا     ) ب(ين األجانب؛ أداء دور الوسيط مع المشتر   ) أ: (بالمعنى الحديث تشمل مهامهم ما يلي      ة م ل مرحل سير تموي تي

شحن؛      ) د(ضبط االلتزام بالجداول الزمنية؛     ) ج(قبل الشحن؛    داد    ) •(المساعدة في التغليف وال ى إع المساعدة عل
  .البيانات الجمرآية

  
  ضعف القاعدة التكنولوجية الالزمة لدعم النهج الجديدة لألعمال  -4

  
دة ف      اج الجدي ات اإلنت يح تكنولوجي ا        تت ات ووظائفه اط المنتج ع أنم اج، أي تنوي ع اإلنت تى لتنوي ًا ش رص

ا شرآات            .  ونوعياته ن ال د م ة للعدي ون متاح ا تك ارات قلم ك الخي ى أن تل دل عل ة ت ات الحال   إال أن دراس
ة          ات الحديث ى التكنولوجي ر إل ة التي تفتق ات     .  الصغيرة والمتوسطة العربي ر مصّنعو المالبس أن التكنولوجي ويعتب

ة،       .  يمة تحد من إمكانات تصميم المالبس واستخدام بعض المواد في تصنيعها          القد ة الزراعي أما في صناعة األغذي
ة ى صعيد النوعي ود عل ر القي ى .  فتكث ؤثر عل ا ي ز المتطورة مم ات التجهي ى تقني ر إل دوي للعسل يفتق اج الي فاإلنت

  .مستوى الجودة
  

صغيرة والمتوسطة ال   شرآات ال م ال ق معظ م يطب ة ول اليب المراقب ة أس ة الزراعي ة المصّنعة لألغذي لبناني
د               .  الحديثة الالزمة لضمان األمان في تجهيز األغذية       ة للتأآ ة الالزم يش المنتظم ات التفت اج عملي وتغيب عن اإلنت

ة             .  من مواصفات المنتجات والعمليات    ار المالئم ى مرافق االختب ضًا إل صغيرة والمتوسطة أي شرآات ال ر ال وتفتق
ةلتق ة وسالمتها الغذائي يم جودة المنتجات النهائي ة .  ي ة الكلف ة والمعقول ار المالئم اب مرافق االختب د أصبح غي وق

ة   ى     .  عائقًا رئيسيًا أمام صادرات الشرآات الصغيرة والمتوسطة المصّنعة لألغذية الزراعي رز الحاجة إل ذلك، تب ل
نح شه           ارات، وم أمين        مختبر تجاري مجهز بالكامل إلجراء االختب يش المنتجات، والمساعدة في ت ائج تفت ادات بنت

  .الوثائق الرسمية المتعلقة بالصادرات
  

اج              دات اإلنت ات واألساليب ومع ا العملي اء            .  ويشمل نقل التكنولوجي دريب وبن ات الت شر عملي فمن خالل ن
ادة مبيعات          ا وزي سين إنتاجيته ى تح طة عل صغيرة والمتوس شرآات ال ساعدة ال ن م درات يمك االق دل .  ه   وت

ة   تمرارية الزراع دعم اس صعتر ت ي حصاد ال ستدامة ف ى أن الممارسات الم ان عل وب لبن ي جن ة ف دراسات الحال
ة                 ك المنطق اج العسل في تل إجراء          .  المحلية على نطاق أوسع، وتساهم في تحسين إنت اج العسل ب ادة إنت ويمكن زي

  .يما بين النّحالينتعديالت بسيطة في ممارسات تربية النحل وتحسين التعاون ف
  

 الروابط بين المنِتج والمستهلك ونقص المعلومات المتعلقة بالسوق  -5
  

ى        ة، فتبق ائعين بالجمل وزعين والب طة الم صرًا بواس ا ح طة منتجاته رة صغيرة ومتوس رآات آثي ع ش تبي
ة  ع بالتجزئ شاريع للبي شاء م ا ضئيلة بإن ي .  معرفته سوق واضحًا ف ات عن ال دا نقص المعلوم صّنعي وب ة م  حال

ة            ائعين بالجمل ة     .  المالبس في شمال لبنان، الذين ال يعملون إال مع الموزعين والب شر المعلومات المتعلق ويمكن لن
سويق                         الهم بواسطة الت ة المضافة ألعم ع القيم نهم من رف ى المساومة، وتمكي باألسعار تحسين قدرة المصّنعين عل

ة في                  غير أن البيانات المستخلصة من      .  المباشر ة الزراعي دراسات الحالة عن صغار المنتجين في قطاع األغذي
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اجهم                        ع إنت ى بي م درجوا عل يس بالمشكلة الجسيمة ألنه سوق ل ى معلومات عن ال ى أن الحصول عل دل عل لبنان ت
  .  للمستهلكين عبر الطرق غير النظامية

  
  تقلص الموارد المالية الالزمة لالستثمار  -6

  
صغيرة   شرآات ال د   تخسر ال ل تزاي ة بفع ة واألجنبي واق المحلي ي األس سوق ف ن ال  والمتوسطة حصتها م

ان            .  وتضعف قدرتها على االدخار للمستقبل     ،المنافسة، فتقل عائداتها   ة مصّنعي المالبس في األردن ولبن ففي حال
ى                     درة عل ائض في الق اج  تنخفض التدفقات النقدية بسبب خسارة طلبات الشراء ومنافسة الواردات في ظل ف .   اإلنت

دوى           ر ج دة وتبري اج الجدي دات اإلنت راء مع ل ش شاريع تموي حاب الم ى أص صعب عل ذلك، ي   ول
رائها ك        .  ش ي تل صّنعين ف دماتهم للم دة أو خ داتهم الجدي سوقون مع الء ي ه العم د مع م يع دًا ل غ الوضع ح د بل وق
اطق د ال      .  المن االت تفق ك الح ي تل طة ف صغيرة والمتوس شرآات ال الواقع أن ال ردة    وب تثمار منف ى االس درة عل   ق

شكيل التجمعات                       ا ت ة التي يتيحه ول الجماعي ى النظر في الحل رة عل ة وتصبح مجب اءة التكنولوجي في تحسين الكف
ال            .  بهدف التغلب على تلك القيود المالية      ع رأس الم ومن الخيارات المتاحة للشرآات الصغيرة والمتوسطة، تجمي

ى مستوى         صناديق           للقيام بمشاريع مشترآة عل ثًال ال ا م تثمار، ومنه دعم من صناديق االس ات، أو طلب ال  التجمع
  .الرامية إلى تحسين األداء البيئي في المغرب

  
  خيارات محدودة لتمويل تحسين الكفاءة التكنولوجية  -7

  
ة، في                     ة العربي صغيرة والمتوسطة في المنطق يكمن أحد أهم التحديات األساسية التي تواجهها الشرآات ال

ل         ى التموي ة األصول                .  الوقت الراهن، في صعوبة الحصول عل ة وانخفاض قيم دفقات النقدي ى تقلب الت ونظرًا إل
دائنين     ام ال ذب اهتم طة ج صغيرة والمتوس شرآات ال ستطيع ال بة، ال ت ة للمحاس جالت نظامي ود س دم وج وع

اريين ا    .  التج ي تملكه طة الت صغيرة والمتوس شرآات ال د ال ك، تعتم ن ذل ًا ع روض  وعوض ى الق رًا عل ر آثي  أس
ل وتصبح                .  واالستثمارات التي يقدمها أفراد العائلة واألصدقاء       ذا المصدر للتموي ستنفد ه وفي معظم الحاالت، ي

ى صغار           .  المصادر الخارجية ضرورية لتمويل تحسين الكفاءة التكنولوجية       شكل خاص عل وينطبق هذا الوضع ب
  .تناولتهم دراسات الحالةمنتجي المالبس واألغذية الزراعية الذين 

  
    تيسير نقل التكنولوجيا واالستثمار األجنبي المباشر بواسطة تجمعات -باء

  الشرآات الصغيرة والمتوسطة
  

ة،            ة العربي ي المنطق طة ف صغيرة والمتوس شرآات ال ا ال ي تواجهه ديات الت رة التح ن آث الرغم م   ب
رص    ض الف ا بع زال أمامه ت   .  ال ت ذي ف ارة ال ر التج ب      فتحري ين األجان ام المنتج ة أم واق المحلي واب األس   ح أب

ة           .  أدى آذلك إلى فتح أسواق أجنبية واسعة أمام المنتجين العرب          ى األسواق األجنبي ويتيح نفاذ المنتجين العرب إل
ة                      دات الالزم د العائ صادرات ويول د ال ة، ويزي اآلالت االبتكاري فرصة لتعلم أساليب جديدة لإلنتاج، ويزيد الوعي ب

سه، استثمارات     .  حيازة تكنولوجيات جديدة ل غير أن معايير الجودة والمعايير الفنية األجنبية تتطلب، في الوقت نف
صادرات          ادة ال شرآات              .  في تكنولوجيات جديدة قبل التمكن من زي اج ال ة مفرغة، حيث تحت ى حلق ك إل ؤدي ذل وي

ا الت  يع أعماله دة لتوس ات جدي ى تكنولوجي طة إل صغيرة والمتوس ة، ال   جاري
ا                     ازة التكنولوجي ل حي ة لتموي الغ الالزم د المب ى تولي ادر عل وفر التجمعات      .  وإنما نمو أعمالها هو وحده ق ذا ت وهك
  . وسيلة لكسر هذه الحلقة، على أن يجري إنشاء هذه التجمعات وتشغيلها على نحو سليم
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ات ال         اع واالحتياج ى األوض ات عل ي التجمع شرآات ف ين ال اون ب ز التع ع،   يرتك راد التجم شترآة ألف م
ة                  شترآة عوضًا عن اإلجراءات الفردي ى    .  والهدف منه مواجهة التحديات المشترآة باتخاذ إجراءات م ونظرًا إل

ة                            ع هؤالء بفرصة تحسين اإلنتاجي صادية، يتمت شطتهم االقت شابه أن راد التجمع وت ين أف ة ب قرب المسافة الجغرافي
رتبط بوظائف       الهم    بواسطة العمل المشترك الم دة في أعم ى أن المجال     .  مشترآة عدي ة عل دل دراسات الحال وت

اعي              د من العمل الجم ة والمالبس ولجني الفوائ ة   .  واسع لتمتين التعاون في تجمعات األغذية الزراعي وفي مرحل
ة،             دمات التكنولوجي سلع والخ ى ال ضل إل اذًا أف طة نف صغيرة والمتوس شرآات ال ات لل ك الترتيب يح تل ة، تت الحق

  . وُيستعرض بعض تلك الفوائد فيما يلي.  إلضافة إلى فرص االستثماربا
  

  انخفاض آلفة المدخالت وتحسين جودة النواتج  -1
  

سها،      دخالت نف سها مصادر الم سلع نف ة لل سه والمنتج اع نف ي القط ة ف شرآات العامل ستخدم ال ا ت رًا م آثي
ى سوق    اذ إل ى النف سعى إل سها وت اج نف ات اإلنت ضطلع بعملي ستهلكين  وت يطين والم وزعين الوس ن الم شترآة م م

ائيين شة    .  النه ب األقم ًا بطل وم جماعي ى أن تق ادرة عل ا ق ان أنه ي األردن ولبن صنيع المالبس ف رآات ت ّين ش وتب
واد  ات وم وازم المالبس والعالم رزم ول ي التغليف وال ضة الت ذلك من األسعار المنخف ستفيدة ب زودين، م من الم

رة   يقدمها المزودون لطل   سلع المرتبطة             .  بات الشراء الكبي ة ال ة أن تخفض آلف ة الزراعي ستطيع شرآات األغذي وت
  .باإلنتاج باتخاذ إجراءات جماعية لشراء سلع مثل السكر والقوارير والنحل والعالمات ومواد التغليف

  
ة      د العامل اليف الي ن تك ض م أنها أن تخف ن ش اعي م ل الجم ن العم ق م ي تتحق م الت ورات الحج  ووف

ضًا امالت أي ة       .  والمع راد المجموع ف أف ى أن مختل ل عل ت جبي ي بن سل ف ي الع ن منتج ة ع ة الحال دل دراس وت
ود                 .  يضطلعون بمختلف المهام خالل عملية اإلنتاج      ل الجه دة وتقلي ى تقصير الم اعي إل ؤدي العمل الجم ولذلك، ي

ا                 ة اإلنت ة من مراحل عملي ل            .  جالتي يستلزمها العمل الفردي إلنجاز آل مرحل اعي في نق ؤدي العمل الجم ا ي آم
ون        .  النحل وتحريكه بين مختلف المواقع خالل المواسم المختلفة إلى خفض آلفة النقل            الون المحلي د تحول النح وق

ى تحسين                          ا أدى إل ه مم صفيته وتعليب ز العسل وت إثر زيادة ناتجهم إلى استخدام تكنولوجيات أآثر تطورًا في تجهي
سع أي                   .  جودة المنتج النهائي   م ي ل، ل وفي ذلك السياق، ومع أن تلك التكنولوجيات والخدمات آانت معروفة من قب

ين                             ة ب روابط الداخلي ين ال دّخل مسؤول تطوير التجمعات وتمت ل ت ًا قب ا فردي من منتجي العسل إلى الحصول عليه
  . أفراد التجمع

  
  تكنولوجيات مشترآة لإلنتاج والتجهيز  -2

  
ات الز    يح التعاوني ا      تت ة عينه ة الجغرافي ي المنطق ودين ف زارعين الموج ا، للم م طبيعته ة، بحك   راعي

سويقها ا وت ا وتجهيزه سلع وإنتاجه داد ال ة إلع وارد الالزم دات والم ي المع شارك ف ع والت ع أن .  فرصة التجّم وم
ا    ي لبن ون ف ت الزيت اع زي ة لقط ك الداعم ا تل ة، ومنه ر النظامي ات غي ن التجمع ئة م ات الناش ؤدي التعاوني ن، ال ت

ين أعضائها                     اون ب ا بتوثيق التع ز فعاليته ى  .  بالضرورة إلى توطيد التعاون بين المنتجين األفراد، يمكن تعزي وعل
ع           سق م ذي ين ات وال وير التجمع سؤول تط ود م ون بوج ت الزيت ة زي سين نوعي ن تح ًا، يمك ذآور آنف و الم النح

ت   ون وتوقي شأن قطاف الزيت ة ب زارعين والمعاصر المحلي يم عصرهالم ن  .   وتنظ ف م ك أن يخف أن ذل ن ش وم
ون                شغيل معاصر الزيت سبب ت ل ب رات التعطي ع، وأن يخفف من خطر فت الضغوط على طاقة المعاصر في التجم

ون وعصره                  ين قطاف الزيت رة المنقضية ب ون المعصور بتقصير الفت .  بدون توقف، وأن يحّسن جودة زيت الزيت
ي ضرورة ا ك، يمكن تالف ى ذل ستفيدين وعالوة عل ين الم سيق ب درة المعاصر بتحسين التن ادة ق ي زي تثمار ف الس

ساعد في رصد    .  المحليين من خدمات عصر الزيتون ومزوديها     وفي ذلك السياق، بإمكان مسؤول التجمعات أن ي
  .النظام والعمل على تحسين الكفاءة في االستفادة من الخدمات والمعدات المشترآة
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  ات الدعم المقدمة للمؤسسات التجاريةتيسير الحصول على خدم  -3

  
اون                   ى تع آثيرًا ما تنطوي أولى مراحل إنشاء التجمعات بين الشرآات الصغيرة والمتوسطة المتجاورة عل

ر المتخصصة      صادية غي شطة االقت ل          .  متقطع في األن ة مث ادل المساعدة لحل مشاآل فني شمل تب شطة ت ذه األن وه
ة، ال      .  آلالت وإقراض قطع الغيار  إسداء المشورة العملية في إصالح ا      ة بالغ اون أهمي وع من التع ويكتسب هذا الن

ا                  سهل عليه ة التي ال ي ة أو النائي ة الريفي ة في المجتمعات المحلي صغيرة العامل سيما في حالة تجمعات الشرآات ال
دات            صيانة أو موزعي المع ذا األمر في المس           .  النفاذ المباشر إلى مزودي خدمات ال د ظهر ه وح التي شملت     وق

ا      ع مارآ سن ومجّم ل مح ي جب س ف صّنعي المالب دين   -م متي البل ارج عاص واقعين خ اء، ال اتين  .  الزرق ي ه وف
ة الستمرار العمل                     دات الالزم الحالتين، لجأ أصحاب المشاريع أحيانًا آثيرة إلى جيرانهم للحصول على قطع المع

ين صغار المنتجين        وهذا ما يدل على أن تعزيز نقل المدخالت ا        .  في اإلنتاج  لتكنولوجية والمعلومات والخدمات ب
  .في التجمع ال يقل أهمية عن نقل تكنولوجيات اإلنتاج الجديدة من الشرآات الكبيرة إلى الشرآات الصغيرة

  
اً          الهم جماعي دمات ألعم ى خ صول عل ع الح راد التجم ستطيع أف ك، ي ى ذل الوة عل شارك .  وع   وبت

ة     ائف تجاري وارد ألداء وظ صدير       الم سويق والت ات والت ا المعلوم بة وتكنولوجي دمات المحاس ل خ شترآة مث م
ك             أمين تل ى ت ا عل ت بمفرده و عمل تتكبدها ل ت س ي آان اليف الت ض التك شرآات أن تخف ستطيع ال ر، ت والمختب

دمات ن             .  الخ ّين م ستوى مع ي م تثمارًا ف دمات اس ك الخ ن تل ة م ل خدم ت آ شارك لتطلب ذا الت وال ه   ول
ة أخذ            .  فوق القدرة البشرية أو المالية التي تتمتع بها الشرآة الصغيرة         التكنولوجيا ي  ثًال تخفيض آلف فمن الممكن م

ة في                            صغيرة والمتوسطة العامل شرآات ال ًا ال ة جماعي يم المطابق ا إن طلبت خدمات تقي تج واختباره عينة من المن
ذا                .  تجمع معّين  شجع ه ًا، يمكن أن ي ك الخدمات جماعي شاء مكتب فرعي في            وعندما تطلب تل ى إن المزودين عل

و       ا هي حال أوآ تكس في   -المجتمع المحلي وتقديم خدمات منتظمة للشرآات الصغيرة والمتوسطة في التجمع، آم
ا عن         نقابة المهنيين اللبنانيين في قطاع الزيتون     وقد أعربت أيضًا    .  المغرب  ومنتجو زيت الزيتون المنضمون إليه

ات،   ك الترتيب امهم بتل ت    اهتم ار زي صص الختب ق متخ شاء مرف ودًا إلن ذلوا جه   إذ ب
ان   ون في لبن ى تقصير        .  الزيت سعون إل ون ي ون آخرون لزيت الزيت ه منتجون محلي ام ذات ا أعرب عن االهتم آم

ه             ة علي ضًا    .  الوقت الالزم لالمتثال ألنظمة األسواق األجنبية ومعاييرها وتخفيض الكلفة المترتب وبينت الدراسة أي
ورات التي                   ارتفاع آل  ة الحرجة، وأوضحت الوف اط المراقب ل المخاطر ونق ار نظام تحلي شروط اختب ال ل ة االمتث ف

  .يمكن تحقيقها بواسطة العمل المشترك أو باالستثمار في مرفق مشترك لالختبار
  

  القدرة على تأمين طلبات الشراء الكبيرة ذات القيمة المضافة المرتفعة  -4
  

شاء التجمع      د إن رز فوائ ط          تب ي خ رة ف ات آبي ة طلب ي تلبي صعوبات ف ه ال رآة تواج أ ش دما تلج   ات عن
ا  .  إنتاج معّين أو في االلتزام بالمهل الزمنية إلى التعاقد من الباطن مع شرآة مجاورة إلنجاز جزء من العمل                     آم

ا يهدف إ                    ه تجمع   أن االستعانة بشرآات خارجية لتولي عناصر ذات قيمة مضافة في عملية اإلنتاج، على نحو م لي
ر                             ر وأآث ود أآب وز بعق صغيرة أن تف شرآات ال ا ال ستطيع من خالله ة ت ضًا طريق الشرآات في جبل محسن، هو أي

ة في مجموعة من الخدمات المتخصصة              شرية والمالي درتها الب والغسيل والتنظيف   .  ربحًا، من دون أن تستنفد ق
صغيرة والمت شرآات ال ستعين ال ي ت دمات الت ن الخ ي م ز ه صادر والتطري طة بم   وس

ان والمغرب                     .  خارجية للحصول عليها، وهذا هو النمط الذي تستعين به تجمعات تصنيع المالبس في األردن ولبن
اج                 ة اإلنت ويدل مسح الشرآات في المغرب على أن الشرآات الكبيرة تستطيع أحيانًا أن تحصر مختلف أوجه عملي

صغيرة في       شرآات ال ًا تحت سقف واحد، تواجه ال صعيد    عامودي ذا ال ى ه دار البيضاء صعوبات عل ونتيجة .   ال
ات، أو                     بعض العملي ام ب ة للقي لذلك، قد تسعى تلك الشرآات الصغيرة إلى اتخاذ ترتيبات لالستعانة بمصادر خارجي
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ام       صبغ واإلتم ا ال صة، منه دمات متخص وفير خ ى ت ول إل صغيرة     .  تتح شرآات ال ة أن ال ر التجرب ذلك، تظه ل
ات                 والمتوسطة، بالرغم م   ل طلب العروض وأن تقب ن صغر حجمها، تستطيع إن مزجت قدراتها اإلنتاجية أن تفوز ب

  . الشراء الكبيرة التي يتقدم بها عادة المشترون األجانب وشرآات المالبس المتعددة الجنسيات
  

  تيسير النفاذ إلى السوق والحصول على المعلومات  -5
  

طة ا    صغيرة والمتوس شرآات ال ة ال ر غالبي ن   تفتق ل م ضم أق ي ت صنيع والت ي الت ة ف ى 50لعامل امًال إل  ع
ة           ة الكافي ة أو الفني شرية أو المالي ة                 .  الموارد الب ى أن لغالبي ان والمغرب عل شرآات في األردن ولبن دل مسح ال وي

ى المعلومات                            سرعة إل ى الوصول ب درتهم عل ا يضعف ق ت، مم ًا محدودًا بالحاسوب واإلنترن ا إلمام العاملين فيه
سهولة                       المتعل ك المعلومات ب ى إدارة تل ا وعل ات التصدير إليه ا ومتطلب ة واتجاهاته ضليات األسواق األجنبي .  قة بأف

سوق                      ا البحث عن معلومات ال ويستطيع صغار المنتجين إن عملوا معا أن يتشارآوا الوقت والكلفة اللذين يتطلبهم
ات قصيرة األجل،            ويمكن اتباع استراتيجيات مشترآة للت    .  والحصول عليها وتحليلها   اذ ترتيب سويق من خالل اتخ

اد                 شاء اتح ا إن ر تطورًا، ومنه اع نهج أآث ة، أو اتب ة الدولي ومنها اتخاذ مقصورات مشترآة في المعارض التجاري
صدير ل    .  للت ن العم طة م صغيرة والمتوس صنيع ال رآات الت ا ش ي تجنيه د الت ر الفوائ   وتكث

دة،               معًا في مجاالت التسويق ألن االنفتاح عل       صنيع الجدي اج والت اليب اإلنت ى أس يح االطالع عل ى السوق الدولية يت
سون      ستخدمها المناف ي ي ك الت يما تل اد        .  وال س ة اعتم اح إمكاني ات، وتت ة والمعلوم ل المعرف زز نق ذلك، يتع وب

  .ممارسات جديدة في األعمال
  

  زيادة القدرة المالية على االستثمار في التكنولوجيات الجديدة  -6
  

ًا       م   ة مع شرآات العامل ن ال ا، تمك ل التكنولوجي ات لنق شاء التجمع ن إن ة م رى الناتج د األخ   ن الفوائ
ة شرآة          ا أي اج إليه دات التي تحت من االشتراك في االستثمار في معدات اإلنتاج وامتالآها وتشغيلها، وخاصة المع

ة بمصّنع         .  على أساس حصري أو مستمر     ة المتعلق ي المالبس في األردن، يمكن أن         وآما يتضح من دراسة الحال
ساندة الحاسوب                  وع من االستثمار المشترك التصميم وآالت القص بم ون،     .  يشمل هذا الن وفي قطاع زيت الزيت

ا فرصًا لالستثمار المشترك في                          تخلص منه ون في المعاصر وال ات الزيت تتيح الترتيبات الجماعية لمعالجة مخّلف
دوير  ق الت تث .  مراف االت االس ي مج صغيرة    وف شرآات ال ستطيع ال ي ال ي دة الت ات الجدي ي التكنولوجي مار ف

ون أو مرافق     والمتوسطة تحملها منفردة، يشمل االستثمار المشترك إنشاء مختبرات متخصصة لفحص زيت الزيت
  .تجهيز مشترآة لتحسين نوعية العسل

  
تثمار ف       ا واالس ل التكنولوجي رص نق ادة ف ى زي اعي عل ل الجم درة العم ضح ق صبغ  وتت اع ال ة قط ي حال

ه عن استعدادها                 .  والغسيل في الدار البيضاء    ة في المجال عين صغيرة والمتوسطة العامل شرآات ال فقد أعربت ال
ة              يم    .  لتمويل مرفق لمعالجة المياه العادمة وتشغيله جماعيًا بغية االمتثال لمعايير انسكابات المياه العادم ويظهر تقي

ذه ا  ى ه ري عل ذي أج اليف ال ا  التك ن أن تجنيه ي يمك ورات الت شروع والوف ذا الم دوى ه ة ج   لحال
  .آل شرآة من االستثمار المشترك

  
 تحسين فرص جذب االستثمار األجنبي المباشر  -7

  
اج       دات اإلنت اليف مع ي تك شارك ف ى الت ا عل ل التكنولوجي سير نق دف تي شرآات به ين ال اون ب ز التع يرتك

ة         وعلى زيادة إمكانية جذب التمويل الالز      ات في األسواق التجاري ع األصول      .  م المتالك التكنولوجي ؤدي تجمي وي
ال                           سديد رأس الم د خطر العجز عن ت ى إضعاف أو تبدي ر إل شرآتين أو أآث دة ل والتدفقات النقدية والخصوم العائ
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رض ام         .  المقت ذب اهتم ث تج صدير بحي ادًا للت شكل اتح ب وت ن آث اون ع سة أن تتع شرآات المتناف ستطيع ال وت
ة                ال دان النامي دة في البل ات يمكن      .  شرآات الدولية الكبيرة الساعية إلى االستثمار في مواقع إنتاج جدي ك الترتيب وتل

تثمار           ذب االس ى ج صغيرة عل شرآات ال درة ال د ق تثمار وأن تزي ى االس رة عل دات آبي ق عائ رغم .  أن تحق وب
تقطاب ا ي اس صغيرة والمتوسطة ف شرآات ال ا ال ي تواجهه صعوبة الت ى ال سهل عل ا، ي ي بمفرده تثمار األجنب الس

  .تجمع من الشرآات الصغيرة والمتوسطة المتنافسة والمتكاملة أن يجذب هذا النوع من االستثمار
  

ذت                 ي نف ك الت واألسواق الواقعة في البلدان النامية التي نجحت في جذب االستثمار األجنبي المباشر هي تل
ة     الحات المالي ن اإلص امًال م ًا آ منهبرنامج سية؛    ) أ: (، وض صناعية الرئي ات ال صة القطاع   خصخ

ة من الضرائب؛            ) ج(تعويم العمالت؛   ) ب( اطق صناعية معفي صدير؛        ) د(إنشاء من تيراد والت خفض رسوم االس
ارة؛   ) •( ام التج ة أم واجز الفني ة الح ال   ) و(إزال دفق رأس الم ة ت ى حري ة عل ود المفروض ف القي   تخفي

ة             وترتبط إمكان .  عبر الحدود  ة المالي ة واألنظم ية جذب االستثمار األجنبي المباشر ارتباطًا وثيقًا بالسياسات الوطني
ستفيدة دان الم ي البل ة ف درات التكنولوجي ة، .  والق ة بحت امالت تجاري تثمارات مع ك االس ار تل   وباعتب

ى األج          ربح عل تثمار وال ن االس ق أم ؤات لتحقي ي م صادي وفن ي واقت اخ سياس ي من ري إال ف لال تج .  ل الطوي
ه       ى توجي سعي إل ات ال ى الحكوم ّين عل ا يتع طة وبينم صغيرة والمتوس شرآات ال درة ال شروط ق ك ال اوز تل وتتج
اد سياسات             ضًا اعتم ّين أي وطني، يتع دخل ال ادة ال االستثمار األجنبي المباشر نحو قطاعات محددة توفر إمكانية زي

جع فرص االستثمار األجنبي المباشر التي يمكن أن           خاصة تراعي احتياجات الشرآات الصغيرة والمتوسطة وتش      
  .توفرها تجمعات الشرآات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى العمل معًا
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    االستنتاجات-سادسًا
  

ز          ى تعزي سعى إل يبقى نقل التكنولوجيا ضرورة للشرآات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية التي ت
صعيد     ى ال سية عل درتها التناف صنيع        ق ال الت ي مج شطتها ف ضافة ألن ة الم ادة القيم ى زي دولي وإل ح .  ال وتوض

ة                       ة والمالي شرية والفني ود الب ين القي ة، وتب اءة التكنولوجي استنتاجات دراسات الحالة الحاجة الماسة إلى تحسين الكف
  .بهاالتي تحّد من قدرة الشرآات الصغيرة والمتوسطة على امتالك التكنولوجيات الجديدة واستيعا

  
درة      سين ق تثمار تح ا وجذب االس تالك التكنولوجي اون الم ج التع اد نه ات واعتم شاء التجّمع أن إن ن ش وم

س،                   ة والمالب ة الزراعي الشرآات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة التحديات، ال سيما في قطاعي تصنيع األغذي
ة ع    .  وذلك بوجود مسؤول مناسب لتطوير التجّمع   ا لدراسات الحال ائم      ووفق اون الق دل التع ة، ي ة الزراعي ن األغذي

اون              ذا التع د أدى ه ات، وق شاء التجّمع ديهم إلن بين النحالين الريفيين في جنوب لبنان على وجود استعداد طبيعي ل
  .إلى زيادة اإلنتاجية وتوفير فرص نقل المعرفة

  
ل القطاع بفرص عد    ان، يحف ي لبن ون ف ي قطاع زيت الزيت ل ف اون أق ع أن التع ورات وم ق وف دة لتحقي ي

ات         ار المنتج ي اختب تراك ف اون واالش د التع ات، وتوطي ودة المنتج سين ج ال لتح بكات األعم شاء ش م وإن .  الحج
صغيرة والمتوسطة                   شرآات ال ة أن ال وتظهر القطاعات الفرعية التي تناولتها دراسات الحالة عن األغذية الزراعي

ة ا          ر النظامي ة غي راد         وثيقة الصلة باألسواق المحلي ى المستهلكين األف ة       .  لتي توصلها إل ا أن الجودة واإلنتاجي وبم
.  يتحسنان مع تحسن الناتج، لم تعد قنوات التوزيع غير النظامية القائمة على الثقة والُسمعة تكفي لتسويق المنتجات                 

ة الج       ارمة لمراقب ات ص اذ ترتيب ى اتخ سعي إل طين ال صغار والمتوّس ين ال ى المنتج ّين عل ذلك يتع دف ول ودة به
صعيدين                               ى ال ى أسواق أوسع عل اذ إل ك من أجل النف ا، وذل ة وجودته سالمة األغذي د ب الحصول على شهادات تفي

نظم                       .  المحلي والخارجي  ال ل اليف التي تحول دون االمتث صلة بالتك ود المت ة والقي ود الفني ى القي ويمكن التغلب عل
  .بين الشرآات الصغيرة والمتوسطةتقييم المطابقة، وذلك باتخاذ إجراءات جماعية مشترآة 

  
صغيرة والمتوسطة في المغرب حققت                شرآات ال ة أن ال وفي قطاع تصنيع المالبس، تبين دراسات الحال

غير أن المصّنعين    .  نجاحا ملحوظا في تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي واستقطاب االستثمار األجنبي           
سية                المحليين يرون في الشروط البيئية ا      درتهم التناف دًا لق ّديا جدي لتي يفرضها المستوردون في أسواق التصدير تح

ي  ز األداء البيئ ة تعزي ي آلف ادًا ف ًا ح شهد ارتفاع االت ت ي مج ة .  ف نهج الجماعي يح ال ذلك تت   ل
سعى إل                        صغيرة والمتوسطة التي ت شرآات ال ديًا لل ارا مج شغيلها خي ى في استثمار مرافق معالجة المياه العادمة وت

  .الحصول على عالمات بيئية أو استقطاب زبائن جدد يطلبون مستوى رفيعا من األداء البيئي
  

ي      ة ف صغيرة والمتوسطة العامل شرآات ال ات ال ة ضمن تجمع م مماثل ورات حج ق وف ضا تحقي ويمكن أي
ان   ي األردن ولبن س ف اع المالب درة      .  قط ّسن الق ن أن تتح سة، يمك ن المناف دًا م شهد مزي وٍق ت ي س سية وف  التناف

وب،      ة بالحاس ات المدّعم ي التكنولوجي شترآة ف تثمارات م راء اس الل إج ن خ طة م صغيرة والمتوس شرآات ال لل
ف        ات، وتكثي ذ بعض العملي ا لتنفي ستعان به رى متخصصة ُي رة وأخ رآات آبي ين ش ة ب ات نظامي اء عالق وإرس

سه   سويق لت ة للت ات جماعي اذ ترتيب ات، واتخ ا المعلوم تخدام تكنولوجي ين  اس ائن المحلي ى الزب ول إل يل الوص
  .واألجانب

  
شرآات                       ين ال اون ب ا التع ى حاالت أخفق فيه دة عل ة عدي صغيرة   .  وتقدم دراسات الحالة أمثل شرآات ال فال

ة تحقيق مكاسب                       الي بإمكاني والمتوسطة آثيرًا ما تنظر إلى الشرآات األخرى من موقع المنافسة، فال تعترف بالت
ا أسر، ال سيما    .  ق التعاونمتبادلة للجميع عن طري   وآثيرًا ما تكون الشرآات الصغيرة والمتوسطة مشاريع تملكه
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ة هي              .  في قطاع تصنيع المالبس في األردن ولبنان       ا التجاري ويسود اعتقاد بين تلك الشرآات بأن تفاصيل أعماله
ا التناف                  " أسرار عائلية " دان المزاي شرآات األخرى خشية فق شارآها مع ال ة  ال يمكن ت ذلك ينبغي    .  سية المحتمل ول

ة         ة مؤاتي ة بيئ ة، ولتهيئ وضع السياسات والبرامج لزيادة الوعي بالفوائد التي يمكن تحقيقها من اإلجراءات الجماعي
  .تشّجع على توطيد أسس تجّمعات الشرآات الصغيرة والمتوسطة

  
سي     وتظهر دراستا الحالة عن النحالين في جنوب لبنان ومصّنعي المالبس في جب                  دور الرئي ل محسن، ال

وير        ى تط ز عل ين والتحفي ين المنتج اون ب ات التع ز ترتيب ي تعزي ات ف وير التجّمع سؤول تط ه م ضطلع ب ذي ي ال
ع ة    .  التجم اء الثق ي بن يًا ف ات دورًا أساس وير التجّمع سؤول تط ان، أدى م وب لبن ي جن سل ف ع الع ة تجّم ي حال وف

ة           وتيسير االتصال والتنسيق بين منتجي العسل، و       ل المعرف سية بنق دراتهم التناف ى تحسين ق راد عل في مساعدة األف
ادي  شروع ري ي م ا ف ين وتطبيقهم ة الفنيت سن توضح أن   .  والدراي ل مح ي جب صّنعي المالبس ف ة م ر أن حال غي

راد                         ين أف اون ب ز التع ى تعزي مسؤول تطوير التجّمعات يمكن أن يكون قائدا من مجتمع محلي معّين، وأن يعمل عل
  . ع، وأن ينقل أفضل ممارسات األعمال التي يستقيها من خالل الخبرة الفنية المكتسبة في الخارجالتجّم

  
د                          ة بتطوير التجمعات يعتم رامج المتعّلق ى أن نجاح الب ة عل وتدل الدروس المستخلصة من دراستي الحال

ار المسؤول       صة من           .  آثيرًا على حسن اختي دروس المستخل ة وال ة الدولي شير التجرب ى أن مسؤول    وت التين إل  الح
ة   ارات التالي صائص والمه ى بالخ ب أن يتحل وء يج ات الكف وير التجّمع ادة  ) أ: (تط ي القي خة ف ارات راس مه

د         ) ج(أخالقيات رفيعة في العمل؛     ) ب(واالتصال؛   ع، والعمل المحاي التزام شخصي بتحقيق أهداف تطوير التجم
سه؛  ي الوقت نف ا) د(ف ة اإلنت ي عملي ة ف رة فني ع؛ خب ا التجم ضطلع به ي ي تيعاب طرق ) •(ج الت ى اس درة عل الق

ا؛                ى المستخدم فهمه م خصائص التجمع      ) و(التفكير الجديدة، ونقل التكنولوجيا الجديدة بطريقة عملية يسهل عل فه
راد التجمع             ) ز(الثقافية واالجتماعية واالقتصادية؛     ة لمساعدة أف ا بفعالي اوض يمكن تطبيقه دة في التف ارات جي مه

  . )56(على بناء التوافق وحل النزاعات في التجمع في حال وقوعها
  

د     تثمار بتوطي ى االس ا والوصول إل ل التكنولوجي ى نق سعي إل سياسات ال صانعي ال ذلك، ينبغي ل ة ل ونتيج
د                .  أسس التجّمعات والشبكات   ًا بتوطي ًا والتزام وعليهم أن يحرصوا في ذلك على دعم التجّمعات التي أبدت اهتمام

وجي         ا ر التكنول ة ألن التجّمعات             . لعالقات بين الشرآات وأظهرت انفتاحا تجاه التغيي ة بالغ ذا األمر بأهمي سم ه ويت
أن         ًا ب تستمد استمراريتها من قدرة أفرادها الراسخة على االبتكار والبحث عن طرق جديدة لممارسة األعمال، علم

ة دور مسؤول تطوير التجّمعات في                ى أهمي شير إل ا       التجربة ت ل التكنولوجي ر ونق ى التغيي ز عل ذلك، وإن  .   الحف آ
ات     أمكن تعزيز التجّمعات، فال يمكن بالضرورة تكوينها، وإن أمكن تهيئة بيئة مالئمة لالبتكار وتكييف التكنولوجي

  .الجديدة، فال يمكن فرضها
  

سياسة ال                         ى صعيد ال ا عل دابير يمكن اعتماده دة ت ارات وع دة خي وفر ع ى ت شجيع   ويدل البحث عل ة لت عام
صغيرة والمتوسطة في                   شرآات ال ا، مع أخذ االحتياجات الخاصة بال ل التكنولوجي شبكات بهدف نق التجمعات وال

  :)57(ومن هذه التدابير ما يلي.  االعتبار
  

                                                      
 Cluster Development Agent (CDA) session note”, which was presented at the Joint“: اقتـبس جـزء منـه عـن    ) 56(

ESCWA/UNIDO Regional Workshop on the Development of Manufacturing SME Clusters/Networks and Capacity Building in 
Selected Countries of the ESCWA Region (Beirut, 15-19 March 2004).                                                                                                    

)57 (,“Public policy as a form of design”, Carlsson. B متــاح علــى الموقــع :/ workshop2002/edu.case.design://http
doc.Carlsson/Positions                                                                         .                                                                                                        
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شاريع         )أ(   ذ الم رات، وتنفي ادل الخب دريب، وتب طة الت ة بواس ة العملي ات والمعرف ل المعلوم سير نق تي
ف ا  ادية بمختل ين        اإلرش ى تب درتها عل ادة ق شرآات وزي ى ال دة عل ار الجدي رض األفك دف ع ك به ائط، وذل لوس

ة أو   ات المتاح ضل التكنولوجي ى أف شرآات عل ك اطالع ال شمل ذل ا، وي تفادة منه دة واالس ة الجدي ات الفني اإلمكاني
ى      أساليب اإلنتاج البديلة التي يمكن اعتمادها أو تكييفها لتلبية االحتياجات المحلية، ويت            طلب أيضا تحسين القدرة عل
  اإلدارة عن طريق توفير التدريب الآتساب المهارات األساسية في مجال األعمال؛

  
ة وتحسين خطوط                          )ب(   اء الثق شبكة ببن ع أو ال راد التجّم ين أف شرآات واالتصال ب توطيد الروابط بين ال

ّسر ات أن يي وير التجّمع سؤول تط ي أو م د المحل ان القائ صال، وبإمك اون االت د التع د فوائ ة برص ذه العملي  ه
  وإيضاحها، وتحديد المجاالت المحتملة للتعاون، وتيسير دفق المعلومات بين أفراد التجّمع؛

 
تعزيز روح المبادرة وتخفيض الخسائر الناجمة عن المجازفة، وذلك بالترتيبات المالية التي تخفف                )ج(  

شرآات                شروط الحصول على التمويل وتوفر وسائل متدنية ال        ا ال ود التي تواجهه ة األجل تراعي القي دة وطويل فائ
ر         دة وتغيي ات الجدي ي التكنولوجي تثمار ف ى االس شاريع عل حاب الم شجيع أص الي ت طة، وبالت صغيرة والمتوس ال

  الممارسات التقليدية في األعمال؛
  

ي بترس  )د(   تثمار األجنب ا واالس ل التكنولوجي ة لنق ون مؤاتي ال تك ة لألعم ة بيئ وق تهيئ شريعات حق يخ ت
دات                   ات والمع ات البرمجي ل تكنولوجي الملكية الفكرية، والتشجيع على أن تكفل عقود االستثمار األجنبي المباشر نق

  .إلى المستفيدين المحليين
  

و        ز النم ى تعزي ة إل تثمارات الهادف ات واالس ة التكنولوجي ة وآمي سين نوعي ة فرصة لتح وأتاحت العولم
ى                      .  مستدامةاالقتصادي والتنمية ال   ة عل دان النامي ساعدة البل ى م ة المستدامة إل المي للتنمي ة الع ؤتمر القم دعو م وي
ة ك الغاي ق تل ك  .  تحقي تفادة من تل ى االس شجيع عل ساعدة والت ى الم طون إل صغار والمتوّس اج المصنعون ال ويحت

وف           .  الفرص ز    وتدل الدروس المستخلصة من هذه الدراسة على أن بإمكان التجمعات أن ت ة لتعزي ات الالزم ر اآللي
ة ة العربي ي المنطق رديين ف ين الف دى المنتج ة ل ات التكنولوجي ة واإلمكان درات الفني ز .  الق شكل تعزي ذلك ي ول

تفادة                  ى االس صغيرة والمتوسطة عل التجمعات بهدف نقل التكنولوجيا واالستثمار وسيلة مهمة لمساعدة الشرآات ال
  .يةمن الفرص التي تتيحها السوق العالم

  
 
 


