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نيويورك،

ال تنطوي التسميات المستخدمة في ھذا المسح ،وال طريقة عرض المادة التي يتضمنھا ،على
اإلعراب عن أي رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن المركز القانوني ألي بلد من البلدان،
أو أي إقليم أو أية مدينة أو أية منطقة ،أو أية سلطة من سلطات أي منھا ،أو بشأن تعيين حدودھا أو تخومھا.
ال يعني ذكر أسماﺀ شركات أو منتجات تجارية أن األمم المتحدة تدعمھا.
جرى تدقيق المراجع كلما أمكن.
تتألف رموز وثائق األمم المتحدة من حروف وأرقام باللغة اإلنكليزية ،والمقصود بذكر أي من ھذه
الرموز اإلشارة إلى وثيقة من وثائق األمم المتحدة.

ج-تمھيد
أعدت أمانة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( ھذه الدراسة كجزﺀ من برنامجھا
 ،وتستند الدراسة إلى العمل الذي تتولى اإلسكوا تنفيذه في إطار تعزيز
العادي لفترة السنتين
التكنولوجيا وتنمية المشاريع من أجل تحسين إنتاجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ،بغية تحسين
اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية .وتسعى الدراسة أيضاﹰ إلى تقديم أدوات وتقنيات لمساعدة صانعي
القرارات في صياغة سياسات تدعم القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وتود اإلسكوا أن تعترف بالمساھمة التي قدمھا السيد كولين كيركباتريك مدير مركز بحوث تقييم
األثر التابع لمعھد سياسات التنمية واإلدارة في جامعة مانشستر )المملكة المتحدة( ،الذي أسھم في إعداد
الفصل الخاص بالمنھجية .كما تود اإلسكوا أن تشكر العديد من أصحاب المصلحة الحكوميين وغير
الحكوميين الذين شاركوا في المشاورات التي نظمتھا في بيروت وعمان وصنعاﺀ لتحديد ومناقشة المواضيع
الوارد فحصھا في ھذه الدراسة ،وكذلك ممثلي مؤسسات القطاعين العام والخاص الذين أجريت معھم مقابالت
وأسھموا في التحليل.
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الغرض من السياسة الصناعية ھو تحديد مسار اإلجراﺀ الالزم لدعم تحقيق األھداف اإلنمائية التي
تعتمد على أداﺀ قطاعي التصنيع والصناعة .ويجري عادة تبرير السياسة الصناعية على أساس أن حاالت
اإلخفاق في األسواق تعوق التشغيل السليم لألسواق الحرة وتمنع بالتالي قدرة البلدان على بلوغ أھداف
التنمية .ومن ثم فإن تدخل الحكومات ضروري للتغلب على حاالت إخفاق األسواق ولمعادلة ساحة التعامل،
إلتاحة مزيد من المنافسة العادلة والشفافة .وينبغي أن توضع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في االعتبار
في المائة من الشركات في الدول األعضاﺀ في
عند تصميم السياسات الصناعية حيث أنھا تشكل أكثر من
اإلسكوا وتدعم الرفاه االجتماعي  -االقتصادي في المنطقة.
ووجود طريقة تفكير استراتيجية بشأن صياغة سياسة صناعية أمر مھم عند النظر في أثر السياسات
الصناعية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم حيث أن السياسات العامة واألنشطة والمؤسسات ربما
تكون منحازة صراحة أو ضمنا ضد المنتجين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم .وھذا حقيقي بوجه
خاص في البلدان النامية ،حيث تميل السياسات إلى محاباة الشركات األكبر حجما التي لديھا موارد وصالت
أفضل من الشركات األصغر حجما في حالة تصميم خطط دعم صناعية بأسلوب ال يراعي التحديات الخاصة
والقيود التي تواجھھا المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في مجال التصنيع .ويمكن استخدام
منھجيات تقييم األثر لمساعدة صانعي القرار على تصميم سياسات صناعية تأخذ بعين االعتبار تأثير ھذه
السياسات على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في إطار أھداف التنمية.
ويؤثر عديد من السياسات الصناعية على القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .وتفحص
ھذه الدراسة اثنتين من السياسات الصناعية تم تحديدھما من خالل عملية تشاورية مع أصحاب المصلحة على
الصعيدين اإلقليمي والوطني بتطبيق أساليب مقترحة لتقييم األثر .وتفحص الدراسة األولى الموقف الذي
تتخذه معظم البلدان لتحسين الوصول إلى المعلومات حول المعايير الدولية كوسيلة لمساعدة الشركات على
زيادة قدراتھا التنافسية على الصعيد الدولي .ثم تفحص دراسة حالة توضيحية إطار السياسة العامة لدعم ھذا
الموقف في لبنان وآثار العناصر الخارجية للمعلومات في إعاقة تحقيق ھدف ھذه السياسة ،ال سيما بين
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم .وتجد ھذه الدراسة أنه على الرغم من وجود سياسات ومصادر
للمعلومات تدعم الوصول إلى معايير وأنظمة تقنية ،فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الصناعية
المحلية غير قادرة على االستفادة من ھذه المصادر بسبب مجموعة متنوعة من القيود التي تقتصر على تلك
المشاريع .ومن بين ھذه القيود معرفة أن الوقت والموارد الالزمين للوصول إلى معلومات عن المعايير
أعلى عموما بالنسبة ألصحاب المصانع الصغيرة منه بالنسبة للشركات األكبر حجما.
والتدخل الحكومي لتحقيق إدارة سليمة للمناطق الصناعية وتعزيزھا ،مجال آخر لصياغة سياسة
صناعية تستطيع تحسين القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم إذا ما صممت على نحو
مناسب واستھدفت تحقيق الغايات اإلنمائية .واستنادﹰا إلى الرأي القائل بأن المناطق الصناعية تستطيع تعزيز
فرص الربط الشبكي والتجمع الصناعي من خالل القرب الجغرافي ووفورات الحجم ،يمكن ان تيسر المناطق
الصناعية أيضاﹰ االستثمار في الخدمات البيئية والبنية التحتية الالزمة لدعم التنمية الصناعية .وتفحص
الدراسة المناطق الصناعية في منطقة اإلسكوا ،ال سيما تلك القائمة في اإلمارات العربية المتحدة واألردن.

ح-ويجري بعد ذلك عرض دراسة حالة تفصيلية عن سياسات المناطق الصناعية في األردن باستخدام أساليب
تقييم األثر التي تبين أن تنفيذ ممارسات سليمة لإلدارة البيئية في المناطق الصناعية ال يؤثر بصورة ضارة
على القدرة التنافسية للمناطق الصناعية وال يثني الشركات األصغر حجماﹰ عن إثبات وجودھا في المناطق
الصناعية .والحال كذلك ،فإن سياسات المناطق الصناعية التي تسعى لجذب االستثمار األجنبي )الموجه في
معظمه للصناعات الكبيرة الحجم( – وكذلك إليجاد فرص العمل والدخل الذي توفره المشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم في معظمھا( ،ليست حصرية على نحو متبادل بل ويمكن تحقيقھا بالتكامل مع أھداف
التنمية المستدامة .وبالتالي ،ينبغي إدماج االعتبارات البيئية منذ البداية في سياسات المناطق الصناعية
وتخطيطھا.
ويمكن أن تؤدي التدخالت الحكومية إلى تھيئة بيئة تمكينية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ،مع
تأثيرات إيجابية على القدرة التنافسية أو تفضي إلى بيئة أكثر تعقيدﹰا ال تستطيع فيھا المشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم التغلب على التحديات المرتبطة بحجمھا أو إخفاقاتھا السوقية أو سياساتھا الضعيفة
الصياغة .ومن ثم تكشف الدروس المستفادة من دراسات الحالة عن ضرورة تصميم السياسات الصناعية
وتحديد أھدافھا على النحو المالئم ليتسنى تحقيق أھدافھا اإلنمائية .وتستطيع أدوات تقييم األثر أن تساعد
صانعي السياسات على تحديد ورصد أثر السياسات الصناعية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بغية
دعم قدراتھا التنافسية وضمان تماسك السياسات وتحقيق أھداف التنمية المستدامة.

مقدمة
على مدى العقد الماضي ،كانت البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا مشاركة بصورة متزايدة في برامج
تحديث اقتصادي وصناعي تستند إلى حد كبير إلى تحرير التجارة وتنمية القطاع الخاص .وزادت اتفاقات
التجارة الدولية ونمو التجارة العابرة للحدود المرتبطة بھا من أھمية االمتثال للمعايير وتقييم المطابقة وتدابير
مراقبة الجودة بوصفھا مفاتيح الوصول إلى األسواق الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية في األسواق
المحلية .وأصبحت الكفاﺀة واإلنتاجية عالمتين تقيس بھما الشركات قدراتھا التنافسية ،بينما سعت البلدان إلى
إيجاد وفورات الحجم من خالل التجمع والربط الشبكي واستحداث المناطق الصناعية وتطويرھا .وأصبح
االبتكار واالستثمار بدورھما العنصرين الرئيسيين للسياسات الصناعية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان
النامية على السواﺀ .ومع ذلك ،في حين وجھت منطقة اإلسكوا موارد كبيرة نحو مشاريع استثمارية كثيفة
في قطاعات النفط والغاز والتعدين والتنمية العقارية أيضا ،ينشأ القلق من أن السياسات الصناعية التي تسعى
لجني مزايا العولمة كانت موجھة في معظمھا نحو تنمية الصناعات الكبيرة بدالﹰ من المشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم ،التي تشكل العمود الفقري للرفاه االجتماعي  -االقتصادي في المنطقة.
والغرض من السياسة الصناعية ھو تحديد مسار اإلجراﺀ الالزم لدعم تحقيق األھداف اإلنمائية التي
تعتمد على أداﺀ قطاعي الصناعة التحويلية والصناعة .ويجري عادة تبرير السياسة الصناعية استنادﹰا إلى
حاالت اإلخفاق في األسواق التي تعوق التشغيل السليم لألسواق الحرة وتمنع بالتالي قدرة البلدان على بلوغ
أھداف التنمية .ومن ثم فإنه يلزم تدخل الحكومة للتغلب على حاالت إخفاق األسواق ،بل ولمعادلة ساحة
التعامل إلتاحة مزيد من المنافسة العادلة والشفافة .وھذه الطريقة االستراتيجية للتفكير بشأن صنع سياسة
صناعية لھا أھمية عند النظر في تأثير السياسات الصناعية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم حيث
أن السياسات العامة واألنشطة والمؤسسات الحكومية قد تكون منحازة صراحة أو ضمنا ضد المنتجين في
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم .وھذا حقيقي بوجه خاص بالنسبة للبلدان النامية ،حيث تميل السياسات
إلى محاباة الشركات األكبر حجما التي لديھا موارد وصالت أفضل من الشركات األصغر حجما ،وفي
الحاالت التي يتم فيھا تصميم خطط دعم صناعية على نحو ال يراعي التحديات والقيود الخاصة التي تواجه
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في مجال التصنيع) .(1وباإلضافة إلى ذلك ،فإن الخبرة الدولية
في تنفيذ سياسات صناعية ليست المعة وثبت أن فشل الحكومات في تصميم وتوجيه أنشطة السياسات
الصناعية كان أحيانا أكثر ضررﹰا من إخفاق السوق ،ال سيما بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وتاريخيا ،اتبعت الحكومات سياسات صناعية رأسية تستھدف قطاعات مختارة من أجل النمو.
والتمست ھذه األنواع من السياسات حماية الصناعات الوليدة ودعم القطاعات االستراتيجية .وفي حين
ال تزال البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية تضطلعان بھذه السياسات إلى حد ما ،تم التشكيك كثيرﹰا في ھذا
النھج بوصفه مناھضا للسياسات التي تسعى إلى تحرير التجارة وزيادة عدد األسواق الحرة .وعالوة على
ذلك ،تميل السياسات الصناعية الرأسية إلى التطابق مع ھيكل صنع القرار المركزي ،حيث تركز األھداف
اإلنمائية على مؤشرات النمو االقتصادي الكلي ،بما في ذلك الناتج القومي ،والصادرات واالستثمار األجنبي
المباشر ،أو على األمن القومي .ويميل ھذا النھج إلى عدم تشجيع تنمية المشاريع الخاصة واالبتكار
) (1لتفسير كيف يمكن أن يؤثر حجم الشركة وتشوھات السوق والتدخالت المضللة في السياسات على المشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم ،انظر سانجايا الل" ،تقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل تعزيز القدرة التنافسية الدولية" ،وھي الورقة
 ،تحت عنوان "ما
المقدمة في حلقة العمل المعقودة في المركز المصري للدراسات االقتصادية ،بالقاھرة من إلى آذار/مارس
الذي يجعل شركتك منافسة دوليا؟".

 -بل ويحول دون نمو االقتصاد الجزئي وتوزيع مزايا الرفاه على جميع القطاعات .كما أن محاباة قطاعات
معينة على حساب غيرھا يعزز سلوكيات السعي اإليجاري التي تلتمس فيھا جماعات الربح التأثير على
السياسة العامة والحفاظ على مخططات دعم تدخلية من أجل مكاسب شخصية.
وفي المقابل ،اكتسبت السياسات الصناعية األفقية أوسع تأييد في السنوات األخيرة بوصفھا نھجا أكثر
فاعلية للتغلب على إخفاقات السوق .وتستطيع الحكومات إيجاد البيئة المواتية الالزمة لتعزيز التنمية
الصناعية من خالل تيسير الوصول إلى المعلومات ،وتعزيز األطر القانونية والمؤسسية ،وبناﺀ القدرة،
وتوسيع نطاق البنية التحتية .وقد بينت الدراسات أيضﹰا أن السياسات األفقية تميل إلى الحد من تشوھات
السوق وتعزيز زيادة المنافسة المفتوحة والشفافة ،والحد من مخاطر فشل السياسات المرتبط بتدخالت فاقدة
الوجھة) .(2وتذھب األدبيات الحديثة إلى مدى أبعد بتأييدھا نموذج جديد للنمو الصناعي يقوم على شراكة
استراتيجية بين القطاعين العام والخاص يتولى فيھا أصحاب المصلحة معا وضع سياسات مناسبة وفعالة من
خالل خطوط اتصال أكثر انفتاحﹰا؛ ويقال أن ذلك يتيح تبادل المعلومات على نحو أفضل فيما يتعلق بالتحديات
والفرص التي تواجه تنمية القطاع الخاص وتعزيز عملية صياغة السياسات الصناعية) .(3ومع ذلك ينبغي
توخي الحذر لضمان أال تسفر السياسات األفقية عن تحيزات قطاعية وأن يظل التنسيق والتشاور متوازنا بين
جماعات المستفيدين.
وسواﺀ كانت السياسات الصناعية أفقية أو رأسية في نطاقھا ،فإنھا عبارة عن أدوات تدخلية تستخدمھا
الحكومات إلنشاﺀ مسار للعمل وتحقيق نتيجة أو أكثر في مجال السياسات واألھم تحقيق تأثيرات في مجال
السياسات العامة .وعلى الرغم من أھمية تحسين عملية صياغة السياسات الصناعية من خالل التنسيق فإنه
من المھم على قدم المساواة ضمان تماسك السياسة العامة عبر القطاعات عن طريق تعزيز األطر التحليلية
التي يمكن من خاللھا تقييم السياسات الصناعية على النحو المالئم في إطار تنمية مستدامة .وينبغي أوالﹰ
وقبل كل شيﺀ ان تنشئ النھج التشاورية اتفاقا بشأن الھدف اإلنمائي أو األھداف اإلنمائية التي يجب أن
تخدمھا أنشطة السياسات الصناعية .وعلى سبيل المثال ،بينما قد تسعى سياسة صناعية ما إلى تحسين مناخ
األعمال ،ينبغي النظر في تقييم نجاح النشاط لمعرفة ما إذا كان ھذا النشاط قد زاد من الصادرات أو حد من
تكاليف المعامالت المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ،أو ولد الدخل أو أوجد التوظيف أو يسر
االستثمار في عمليات إنتاج أكثر استدامة .وإيضاح التأثير المستصوب أو التأثيرات المرغوب فيھا منذ بدﺀ
عملية صياغة السياسات ،يمكن أن يحسن تصميم أنشطة السياسات الصناعية ويتيح كذلك رصد وتقييم
فاعليتھا على نحو أفضل.
وللتخفيف من إخفاقات السوق ،يتبع صانعو السياسات عموما سياسات صناعية لتعزيز القدرة
التنافسية .وتركز األنشطة غالبا على تخفيض التكاليف المرتبطة بالعوامل الخارجية للسوق و/أو تولد مزايا
من وفورات الحجم .وھناك كثير من العوامل الخارجية في السوق التي تعوق المنافسة الحرة والنزيھة بين
الشركات وبين البلدان .وتشمل ھذه العوامل الخارجية وجود فروق في الوصول إلى التمويل ،وأوجه
الصرامة في سوق العمل وعامل التكلفة ،رغم أن ذلك ظل سبباﹰ لجدل اقتصادي ،والتفاوتات في القدرة
التكنولوجية.
) (2انظر داني رودريك

) (3انظر العمل الذي قام به داني رودريك وريكاردو ھوسمان وكلينغر بيلي ،ضمن آخرين.

 -وتعوق العوامل الخارجية للمعلومات أيضاﹰ المنافسة المفتوحة .ويرجع ذلك إلى وجود تكاليف ترتبط
بالحصول على المعلومات ،بما في ذلك الوقت والموارد الالزمة لجمع المعرفة وتصنيفھا وإدارتھا .ويمكن
ان تعيق الحواجز المفروضة على نشر المعلومات قيام المشاريع الخاصة واالبتكار والتغيير التكنولوجي
المنبثق عن توليد تكنولوجيا جديدة والمشاركة فيھا .غير أن تكلفة استخدام المعلومات والوصول إليھا أعلى
بالنسبة للشركات الصغيرة مقارنة بالشركات الكبرى التي غالبا ما تكون لديھا الموارد التي تمكنھا من
االحتفاظ بعمليات داخلھا مسؤولة عن البحث والتطوير وإدارة المعرفة أيضاﹰ .ومن ثم تستطيع السياسات
الصناعية التي تسعى للتغلب على العوامل الخارجية للمعلومات أن تعزز وجود بيئة مواتية تتيح للشركات
االمتثال للمعايير الدولية والدخول في مرحلة التجريب وإنشاﺀ خطوط إنتاج جديدة والوصول إلى أسواق
جديدة ،ال سيما إذا ما تم توخي الحرص على الوصول إلى المعلومات بوسائل يمكن ان تحقق مزايا للشركات
الصغيرة والكبيرة على حد سواﺀ.
وتعزيز القدرة التنافسية من خالل وفورات الحجم والتجمع الصناعي مجال آخر لصياغة السياسات
الصناعية التي يمكن ان تبرھن على نجاحھا إذا ما تم تصميمھا وتحديد أھدافھا على النحو المناسب .وعلى
سبيل المثال ،تستطيع المناطق الصناعية تقديم بيئة مواتية يمكن ان يجد فيھا أصحاب الصناعة من مختلف
األحجام األراضي والخدمات والبنية التحتية والموردين المناسبين لخدمة أعمالھم .ومن خالل التركز
الجغرافي للشركات في مناطق محددة ومالئمة للتصنيع ،تستطيع المناطق الصناعية أيضﹰا أن توفر الوسائل
التي يمكن من خاللھا أن تحقق الحكومات أھداف السياسات الصناعية بينما تعزز أيضﹰا التنمية المستدامة عن
طريق تقديم خدمات بيئية وبنية تحتية مخصصة لھذا الغرض.
ومع ذلك ،يصبح الوضوح فيما يتعلق بھذه األھداف أساسيا حيث يمكن تصميم مناطق صناعية لخدمة
أغراض متنوعة ذات أھداف إنمائية مختلفة .وعلى سبيل المثال ،فإن المناطق الصناعية التي تلتمس جذب
استثمارات في قطاعات ذات منحى تصديري أو صناعات ثقيلة قد ال تكون فعالة في تحسين القدرة التنافسية
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم أو زيادة التوظيف على الصعيد الوطني أو تعزيز التنمية الريفية أو
حفظ الموارد الطبيعية .والحال كذلك ،ينبغي ان تصاغ على النحو المالئم سياسات صناعية لتشجيع إقامة
مناطق صناعية بھدف تحقيق األھداف اإلنمائية التي تسعى لدعمھا.
وتفحص ھذه الدراسة تأثير السياسات الصناعية على القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
الحجم وتقترح إطارﹰا تحليليﹰا لتقييم ھذه التأثيرات .والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مستھدفة حيث أنھا
في المائة من الشركات في منطقة اإلسكوا ،وظلت تاريخيﹰا مھمشة في السياسات الصناعية
تشكل أكثر من
التي اعتمدتھا الدول األعضاﺀ في اإلسكوا .ويرجع ذلك إلى ان السياسات الصناعية في منطقة اإلسكوا ظلت
تسعى إلى حد كبير لتشجيع استحداث مجمعات صناعية كبيرة الحجم في المنطقة الجتذاب االستثمار األجنبي
المباشر في التنمية العقارية وقطاع الخدمات ،ولتحقيق أھداف األمن القومي .وفي ظل زيادة االھتمام الموجه
حالياﹰ نحو تحرير التجارة وتنمية القطاع الخاص ،وكذلك الضغوط التنافسية المتزايدة التي تواجھھا المشاريع
الصغيرة والمتوسطة الحجم في األسواق العالمية ،تسعى ھذه الدراسة إلى زيادة الوعي بضرورة صياغة
سياسات صناعية لھا آثارھا وفاعليتھا في تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم،
كوسيلة لتحقيق األھداف اإلنمائية الوطنية ،ال سيما تلك المرتبطة بتوفير فرص التوظيف وتوليد الدخل
وتحقيق التنمية المستدامة.
والفصل األول عبارة عن استعراض منھجي ألدوات تقييم األثر التي يمكن أن تسھم في تحسين تحليل
تأثير السياسات الصناعية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم .ويفرق ھذا الفصل بين مختلف أنواع

 -تقييمات األثر ويعرض تفصيال اإلطار المنھجي الذي تم تطبيقه في عرض دراستي الحالة التي يجري
شرحھما في وقت الحق في الدراسة من خالل تطبيق ھذه األساليب لتقييم األثر .وتم توخي الحرص في
صوغ مؤشرات لتقييم التدخالت في مجال السياسات الصناعية حيث أنھا تتعلق بالقدرة التنافسية للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة الحجم واألھداف اإلنمائية المقررة .أما السياسات الصناعية الوارد فحصھا في دراستي
الحالة ،فقد تم تحديدھا من خالل عملية تشاورية أجريت بالتعاون مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام
والخاص على الصعيدين اإلقليمي والوطني.
ويبحث الفصل الثاني كيف اعتمدت معظم البلدان سياسات صناعية تسعى لمساعدة الشركات على
االمتثال للمعايير الدولية كوسيلة لتعزيز قدرتھا التنافسية الدولية .غير أنه غالبا ما يجري في ھذه السياسات
التقليل من أھمية الحاجة إلى التغلب على العوامل الخارجية المرتبطة بالحصول على معلومات عن المعايير
واألنظمة التقنية؛ وقد ظھر جيل ثان من السياسات الصناعية في البلدان األعضاﺀ في اإلسكو لمحاولة تحسين
الوصول إلى المعلومات ليتسنى االمتثال للسياسات والمبادئ الواردة في اتفاقات التجارة الدولية وخطط التنمية
الوطنية فيما يتعلق بالشفافية والحصول على المعلومات .وتم إجراﺀ تقييم لھذه السياسات حيث أنھا ال توجه
غالبا اھتماما كافيا بالقيود التي تواجھھا المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الوصول إلى معلومات عن
المعايير ذات الصلة بصناعاتھا .ويجري شرح ھذه التحديات من خالل دراسة حالة توضيحية حول
الحصول في لبنان على معلومات عن المعايير ،التي تقيم السياسات واألدوات والمؤسسات والتكاليف والمزايا
التي تؤثر على حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على معلومات عن المعايير.
ويبحث الفصل الثالث السياسات الصناعية المرتبطة بإنشاﺀ المناطق الصناعية وإدارتھا وتجارب
مختلف البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا في إقامة مناطق صناعية تسعى إليجاد فرص اقتصادية من خالل
صناعات مجمعة جغرافياﹰ في مناطق معينة .ويرد استعراض لمناطق صناعية في اإلمارات العربية المتحدة،
وكذلك دراسة حالة توضيحية للتجربة األردنية في إقامة مناطق صناعية .أما تقييم السياسات الصناعية
لتشجيع إنشاﺀ مناطق صناعية في األردن ،فإنه يفحص تحديدﹰا قدرة تلك المناطق في مساعدة المشاريع
الصغيرة والمتوسطة الحجم على تعزيز قدرتھا التنافسية في ضوﺀ األھداف اإلنمائية الوطنية التي تسعى إلى
تعزيز فرص التوظيف والدخل في األردن ،وكذلك إدارة الموارد الوطنية والبيئة بطريقة مستدامة.
وتم البدﺀ في تحديد دراسات الحالة وتوضيحھا على المستوى اإلقليمي ثم دعمھا من خالل
المشاورات على الصعيد الوطني بمشاركة أصحاب المصلحة في لبنان واألردن.
وتم تطبيق أساليب موحدة لتقييم األثر لدى إعداد دراستي الحالة كليھما .والحال كذلك ،تبدأ كل
دراسة حالة باستعراض إلطار السياسة العامة ثم تسرد بالتفصيل األساليب والمؤشرات المستخدمة في توجيه
التحليل .ثم تلي نتائج تقييم األثر تدابير تصحيحية موصى بھا لتحسين فاعلية تدخالت السياسات الصناعية
لتلبية األھداف اإلنمائية الوطنية .وترد في نھاية كل دراسة حالة الدروس المستفادة من فحص ھذه السياسات
الصناعية في منطقة اإلسكوا .وترد في الفصل السادس مالحظات ختامية.
ومن المتوقع ان تساعد عملية إعداد ھذه الدراسة وكذلك الدراسة نفسھا في إبالغ صانعي السياسة
والقطاع الخاص بالحاجة إلى صياغة سياسات صناعية متماسكة تكون داعمة للقدرة التنافسية للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة الحجم ،وتزودھا بأدوات تحليلية للمساعدة في ھذه العملية بھدف تعزيز التنمية
المستدامة.

- -

أوالﹰ  -استعراض منھجيات تقييم األثر من أجل تقييم
السياسات الصناعية
يستعرض ھذا الفصل منھجيات تقييم األثر المالئمة من أجل تقييم تأثير السياسات الصناعية على
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم .ويتألف من مقدمة عن القصد من تقييمات األثر واستخدامھا؛ ثم
استعراض لمنھجيات تقييم األثر القائمة وأدواتھا ،الذي يسرد بالتفصيل المكونات المتنوعة والقيود المرتبطة
بإجراﺀ تقييمات األثر؛ وإيضاح حول كيفية إمكان استخدام ھذه األدوات واألساليب في إجراﺀ تقييمات مسبقة
والحقة لتأثير السياسات الصناعية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في منطقة اإلسكوا.
ألف  -القصد من تقييم األثر
بمعناه األوسع ،تقييم األثر عملية يتم من خاللھا تحديد التأثيرات الفعلية أو المنتظرة لنشاط إنمائي
على تلك العوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية التي يستھدف ذلك النشاط التأثير عليھا أو قد يؤثر فيھا عن
غير قصد .ومن ثم فإن الغرض من تقييم األثر ھو تنوير وتحسين عملية صنع القرار فيما يتعلق بنشاط
محدد سواﺀ كان سياسة عامة أو خطة أو برنامج أو مشروع.
وقد يتم تقييم األثر قبل الموافقة على نشاط ما )سابق( ،أو بعد إتمامه )الحق( أو في أي مرحلة
بينھما .ويتنبأ التقييم المسبق بالتأثيرات الممكنة كجزﺀ من تخطيط نشاط ما وتصميمه وإقراره .ويحدد التقييم
الالحق التأثيرات الفعلية المحققة خالل التنفيذ وبعده .وتقييم األثر ھو أيضاﹰ أداة ھامة للرصد تستطيع ان
تساعد على استعراض وضبط جوانب سياسة أو تنفيذ مشروع أثناﺀ تحقيقه بغية تحسين النتائج .وھذه
االستخدامات المتنوعة لتقييم األثر تستطيع مساعدة صناع القرار في تحديد واقتراح التدابير التصحيحية
الواجب اتخاذھا إذا لزم األمر وفي توفير المعلومات الالزمة لتحسين تصميم األنشطة المقبلة .ويمكن التمييز
أيضﹰا بين ثالثة أنواع من تقييمات األثر:
•

تقييم األثر من أجل التعلم الجاري )"تحسين األثر"( يعني دعم إدماج مؤشرات محددة لألثر في
نظم إدارة المعلومات القائمة ،مما يجعل المعلومات متاحة على الفور للموظفين بغية تحسين
فاعلية نشاط ما في تحقيق أھدافه؛

•

تقييم األثر من أجل قياس األداﺀ والمساﺀلة )" أثبات التأثير"( الذي يسعى لتقديم معلومات أوفر
مما قد يكون متاحا من عمليتي الرصد والتقييم الروتينيتين ،ويشمل غالباﹰ التشاور مع أصحاب
المصلحة الخارجيين والرجوع إليھم .وغالب ﹰا ما تقوم بذلك المؤسسات المانحة كوسيلة لتحديد
مدى فاعلية برامجھا؛

•

تقييم األثر كجزﺀ من عمليتي الموافقة واتخاذ القرار والذي يستفيد من نتائج وتوصيات تقييمات
سابقة لألثر ،من بينھا تقييم األثر البيئي ،كشرط أساسي للنھوض بأنواع معينة من األنشطة.
وھي تشمل التشاور مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص على السواﺀ وقد تشمل
آلياتھما الخاصة للرصد الالحق لضمان متابعة القرارات التي يتم اتخاذھا.

 -ويمكن أيضﹰا التفكير في تقييم األثر ألنه يتضمن بعدﹰا رأسيﹰا وأفقياﹰ .ورأسياﹰ ،يمكن تطبيق تقييم األثر
على األنشطة التي تتم على مستوى المشروع أو القطاع أو السياسة العامة .وأفقيﹰا ،يمكن تطبيقه بفحص عدد
كبير من مجاالت أھداف النشاط من منظور سياسة عامة معينة .ويشمل تقييم األثر تقييم التأثير االجتماعي
االقتصادي والبيئي وتقييم التأثير في مجال التوظيف وتقييم التأثير الجنساني وتقييم التأثير في مجال الفقر.
وحدث تحول كبير في توجه تقييم األثر المركز رأسيا .وكانت ھذه األنواع من تقييم األثر تقتصر
أصال على المشاريع التي ترمي فيھا دورة المشروع إلى ربط التقييم المسبق للمشروع بعمليتي الرصد
والتقييم الالحقتين .وفي سياق البلدان النامية ،تم في بادئ األمر في الستينيات صياغة تقنيات التكلفة –
المزايا لتقييم المشاريع ،ومنذ ذلك الحين تم نشرھا واستخدامھا على نطاق واسع في تقييم التكاليف والمزايا
االقتصادية للمقترحات المتعلقة باالستثمارات والمشاريع).(4
وفي الستينيات ،كان ھناك تحول رئيسي من تخطيط المشروع إلى تخطيط السياسات ،ويرجع ذلك
جزئياﹰ إلى التحديات التي تبينت من خالل إعداد تقييمات األثر .أما التحول بعيداﹰ عن المشاريع ،فقد استند إلى
فشلھا المنتظر في التغلب على العقبات التي تعترض سبيل التنمية والصعوبات المرتبطة بتنفيذ المشاريع في
غياب بيئة مواتية .ومن ثم استخدم تقييم األثر في فحص آثار األنشطة في مختلف المراحل في دورة السياسة
العامة بدﺀا من التصميم وانتھاﺀ بالتنفيذ والرصد .ومن ثم يعكس ھذه االنتقال من المشاريع إلى السياسات
االعتراف بأن بيئة السياسات تلعب دورﹰا جوھريﹰا في تحديد نمط التنمية وخطواتھا.
وبحلول منتصف التسعينيات ،تحول التركيز مرة أخرى من "الجيل األول" إلصالحات السياسات إلى
"الجيل الثاني" ،اإلصالحات المؤسسية للوظائف القانونية واإلدارية والتنظيمية للحكومة فيما يتعلق بتنفيذ الحكم
الرشيد .أما إصالح الحواجز القانونية واإلدارية والتنظيمية التي تعترض تنفيذ األعمال وتھيئة بيئة مواتية
لألعمال ،فإنھا تمثل حاليﹰا مجاالت األولوية لتعزيز النمو االقتصادي وتنمية المشاريع) .(5وعالوة على ذلك،
ھناك توافق متزايد في اآلراﺀ بأن "لوكاالت المعونة تاريخ طويل في محاولة صون مشاريعھا باستخدام
مساعدة تقنية طليقة ووحدات مستقلة لتنفيذ المشاريع وخبراﺀ أجانب بدال من محاولة تحسين البيئة المؤسسية
لتقديم الخدمات" ،ونتيجة لذلك ،لم تقدم المشاريع بقيادة المانحين الكثير لتحسين الخدمات في المدى القصير
ولم تيسر حدوث تغيير مؤسسي في المدى الطويل في البلدان النامية) .(6أما مشاريع بناﺀ القدرة التي تلتمس
تقوية المؤسسات الوطنية وعمليات صنع القرار باستخدام آليات التشاور وأدوات تقييم األثر ،فقد زادت
أھميتھا وارتفع عددھا في السنوات األخيرة .كما زاد التحول باتجاه المراحل األولية للتركيز على الخطط
والبرامج والسياسات من المنحى االستراتيجي للتخطيط اإلنمائي ومن أھمية تقييم األثر في صياغة السياسات
الحكومية ورصدھا.
وحدث أيض ﹰا تحول في التركيز األفقي لتقييم األثر .وأصال ،ركزت ھذه التقييمات على اآلثار
االقتصادية واستخدمت تحليل التكلفة – المزايا االقتصادية ،الذي يقيم أثر نشاط ما من حيث المكاسب الصافية
للرفاه االقتصادي .ومع تزايد االعتراف باآلثار التوزيعية والبيئية لمشروع ما أو نشاط معين في مجال
السياسات أضيفت تقييمات األثر البيئي واالجتماعي إلى طرائق تقييم األثر القياسية .وعالوة على ذلك ،بينما
)(4
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) (5انظر ،على سبيل المثال التقارير السنوية للبنك الدولي عن "ممارسة أنشطة األعمال" .
) (6البنك الدولي،

Assessing Aid: What Works, What Doesn’t, and Why

 -تم تطبيقھا بادئ األمر كأدوات تقف بمفردھا ،برز اندماج متزايد بين مختلف أنواع تقييم األثر .وعلى سبيل
المثال ،أدى اعتماد األھداف اإلنمائية لأللفية وأھداف الحد من الفقر إلى زيادة شيوع إجراﺀ تقييمات للفقر
واألثر االجتماعي للسياسات الحكومية) .(7وفي سياق التنمية المستدامة ،أصبحت أھمية فحص اآلثار
االجتماعية واالقتصادية والبيئية لنشاط ما ممتزجة في تقييم التأثير على االستدامة) .(8وبالتالي ،فإن تطوير
أدوات تقييم األثر األفقي قد أتاحت التفكير األعمق في وسائل لفحص تأثيرات أنشطة السياسات على مختلف
أصحاب المصلحة كالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والنساﺀ والفئات المحرومة.
باﺀ  -استعراض منھجيات وأدوات تقييم األثر
ليس ھناك مخطط واحد إلجراﺀ تقييمات األثر .ولكل نھج لتقييم األثر مجموعة من الطرائق التي
يمكن تطبيقھا .ويعتمد اختيار الطريقة على طابع التقييم ،الذي يتأثر بما يلي:
•

البيئة المؤسسية وبيئة السياسات التي يجري في إطارھا التقييم بما في ذلك السلطات الرئيسية
والوكاالت وأصحاب المصلحة المحتمل إشراكھم في عملية التقييم ،والسياسات أو الخطط أو
البرامج األخرى التي قد يلزم أخذھا في االعتبار؛

•

خصائص النشاط الذي من المقرر تقييمه ،كمرحلة النشاط في دورة المشروع )الرصد مسبقا أو
الحقا( والتغطية الجغرافية للتقييم؛

•

الموارد المتاحة للتقييم ،أي موارد التوظيف ،وإتاحة البيانات ذات الصلة الموثوق بھا ،والقيود
الزمنية التي يجب في إطارھا إتمام التقييم؛

•

المستھدفون من المشروع ومستوى التحليل المرتبط بھم ،على سبيل المثال ،األسر المعيشية أو
المؤسسات أو القطاعات الصناعية أو االقتصاد الوطني.

واستنادﹰا إلى ھذه الشروط ،قد يستند تقييم األثر إلى أي من النھج التالية أو إلى جميعھا):(9
•

أساليب إحصائية كمية تشمل دراسات أساسية إلى جانب التحديد الدقيق للشروط األساسية
وتحديد األھداف والغايات والتقييم الصارم لألداﺀ وقياس النتائج .وھذه األساليب يمكن أن
تكون باھظة وقاصرة على أنواع التأثيرات التي يمكن قياسھا بدقة ،وقد تشكل صعوبات في
استنتاج السبب والنتيجة .وربما تكون درجة ما من المعايرة الكمية ضرورية في جميع
تقييمات األثر ليتسنى تقييم مدى نجاح النشاط وحجم أية آثار عكسية؛

) (7البنك الدولي،

.A User’s Guide to Poverty and Social Impact Analysis

) (8أنظر،
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) (9تمت مناقشة النھج الثالثة بالتفصيل في

 -•

تحليل نوعي مناسب لتقصي أنواع من التأثيرات االجتماعية األكثر تعقيدﹰا و/أو حساسية،
كالعمليات التي تجري داخل األسر المعيشية وقضايا السياسة العامة ،وتقصي أسباب العالقات
اإلحصائية وآثار السياسات .وتقتضي ھذه األساليب عموماﹰ مستويات رفيعة من المھارة وقد
تكون باھظة التكلفة نسبيﹰا .وقد يكون قدر ما من التفسير النوعي ضروريا في جميع تقييمات
األثر ليتسنى تقييم أسباب اآلثار التي تمت مالحظتھا؛

•

النھج القائمة على المشاركة المناسبة للتعريف األولي باآلثار الفعلية أو المحتملة للتأثيرات
موضع اھتمام أصحاب المصلحة أو تحسينھا ،بما في ذلك األسئلة التي يتعين توجيھھا واألطر
والمؤشرات المالئمة التي سيتم استخدامھا .ويمكن أن تسھم ھذه النھج في جميع أنواع التقييم،
وھي مناسبة بوجه خاص للتقييمات االستكشافية ذات الميزانيات المنخفضة والتحري األولي
عن األسباب الممكنة للعالقات اإلحصائية الملحوظة .وتوفر أيضاﹰ وسيلة إلشراك أصحاب
المصلحة في عمليات البحث والتعلم وصنع القرار .وتقتضي ھذه المنھجيات أيضاﹰ مستوى
معين من المھارة ،رھنا بالمسائل التي سيتم معالجتھا والطرق التي يتم بمقتضاھا إدماجھا مع
غيرھا من األساليب .ومن المحتمل أن يكون ضرورياﹰ وجود قدر ما من المشاركة من جانب
أصحاب المصلحة في جميع تقييمات األثر ليتسنى تحقيق فھم جيد لتصورات أصحاب
المصلحة بشأن التقييمات.

وبينما تختلف التقنيات طبق ﹰا لطبيعة النشاط والقصد من التقييم ،يتم عادة استخدام نفس اإلطار المنھجي
عند إعداد تقييم لألثر .ويشمل ھذا اإلطار العناصر التالية ،التي قد تكون مكررة في طبيعتھا).(10
•

الفحص :يتيح جمع معلومات أساسية حول النشاط والسياق الذي يتم فيه؛ وفي الحاالت التي
ينطلق فيھا إعداد تقييم لألثر حسب مجموعة من الشروط ،يتيح الفحص إجراﺀ تقييم أولى لتلك
الشروط لتحديد ما إذا كان تقييم أثرھا ضروريﹰا .وفيما يتعلق بالسياسات والخطط والبرامج،
يشمل ذلك شرح إطار السياسة التي يحدث فيھا النشاط؛

•

النطاق :تحديد أي التأثيرات التي ينبغي تحريھا في التقييم ويركز على نطاق القضايا التي سيتم
تحليلھا؛

•

الغايات :تحديد األھداف التي يتعين إنجازھا والتي سيتم في نطاقھا تقييم اآلثار؛ وقد تؤخذ من
وثائق التخطيط أو من األھداف المقبولة على نطاق واسع فيما يتعلق بنوع النشاط؛

•

المؤشرات :تعيين المتغيرات التي سيتم بمقتضاھا قياس كل أثر فيما يتعلق بالمستھدف منه؛
وينبغي أيض ﹰا أن يستفيد ھذا العنصر من أساليب جمع البيانات وتحديد المسؤول عن تحصيل
تلك البيانات وتجميعھا؛

) (10تستند ھذه العناصر بشكل كبير على تلك الواردة في

 -•

تحديد اآلثار المحتملة :تحديد اآلثار الكبيرة المحتملة المخططة وغير المخططة التي ينبغي
مراعاتھا في نطاق التقييم؛

•

تحديد أصحاب المصلحة :تحديد تلك الفئات االجتماعية المحتمل أن تتأثر من جراﺀ التقييمات
المخططة وغير المخططة ،وكذلك األطراف األخرى المھتمة بالموضوع )كالھيئات الحكومية(؛

•

مشاركة أصحاب المصلحة :تحديد كيفية مشاركة أصحاب المصلحة في عملية التقييم؛ وقد
يشمل ذلك إشراك أصحاب المصلحة في تحسين نطاق التقييم وفي تحديد اآلثار غير المخطط
لھا ،وكذلك استعراض األھداف والنتائج والتدابير الملطفة؛

•

تقييم اآلثار :تحديد اآلثار التي حدثت )أو يمكن أن تحدث( ولھا صلة بالشروط األساسية من
خالل فحص أسبابھا المباشرة وغير المباشرة وأھميتھا بالنسبة لألھداف؛ ويجوز إجراﺀ
اختبارات محددة لآلثار لتحديد تأثيرات نشاط ما على فئة محددة أو قطاع معين؛

•

معايرة كمية لآلثار :تقييم حجم األثر ،كلما كان ذلك عمليا ،فيما يتعلق بالمؤشرات واألھداف؛
ويجوز أيض ﹰا إجراﺀ تحليل للفجوات لشرح أھمية اآلثار ليتسنى على نحو أفضل تزويد عملية
صياغة التدابير التصحيحية بالمعلومات؛

•

التدابير التصحيحية :اقتراح الخطوات التي يمكن اتخاذھا إلزالة أية آثار عكسية كبيرة أو
التخفيف منھا أو للتعويض عنھا؛ وقد تشمل المقترحات أيضﹰا بدائل بشأن وسائل التخفيف من
اآلثار السلبية أو تعزيز اآلثار االيجابية عندما يكون ذلك قابال للتطبيق؛

•

سياسة التعلم  :تحدد الدروس المستفادة من أجل تخطيط وتصميم األنشطة في المستقبل؛

•

اإلبالغ :توثيق نتائج التقييم على نحو يمكن ان يصبح مفھوما بوضوح ألولئك المستفيدين من
تلك النتائج؛ وأيضا تحديد أوجه عدم اليقين وسرد بالتفصيل لمصداقية النتائج والنص على
تيسير وصول الجمھور لتلك النتائج؛

•

نشر النتائج :ضمان شفافية عملية تقييم األثر وكفالة وصول أصحاب المصلحة إلى نتائج التقييم
على نحو يدعم صنع القرار والتعلم؛ وأيضاﹰ إتاحة التشاور مع صاحب المصلحة واالتفاق على
التقرير النھائي وعلى إجراﺀات المتابعة أيضا.

ويختلف ھيكل تقرير تقييم األثر رھناﹰ بما إذا كان النشاط يمثل سياسة عامة أو خطة أو برنامج أو
مشروع .ومع ذلك ،تبدأ تقييمات األثر عادة بلمحة عامة عن إطار السياسة العامة وتعريف بنطاق النشاط
المستھدف للتحليل .ويتم أيضاﹰ إنشاﺀ مؤشرات وطرائق لتقييم اآلثار على ضوﺀ الغايات المستھدفة .ويتم بعد
ذلك عرض البيانات األساسية ،ويليھا تحديد اآلثار المخططة وغير المخططة وتحليلھا .ثم اقتراح التدابير
التصحيحية أو البدائل .كما تقدم غالبا توصيات للمتابعة وعرض للدروس المستفادة.

-

-

 تحليل السلسلة العرضيةالمقصود من تقييم األثر ھو تقييم تأثير أنشطة محددة على األھداف المحددة للنشاط .وسيوجد في
معظم الحاالت تسلسل ألھداف النشاط ،حيث تصبح األھداف المتوسطة نقطة انطالق لتحقيق األھداف
النھائية .ومع استخدام تحليل السلسلة العرضية ،يمكن تفسير كيف تؤدي اإلجراﺀات المرتبطة بنشاط سياسة
ما إلى تغير في السلوك ،الذي يسفر بدوره عن تغير في نتائج األھداف ويسھم في تحقيق أھداف السياسة
المقصودة .ويمكن تمثيل ھذه المراحل األربع كسلسلة عرضية لمراحل مترابطة ،كما ھو مبين في الشكل .
وھكذا فإن الغرض من تحليل السلسلة العرضية ھو تحديد الصالت الھامة للسبب والنتيجة بين النشاط
وأثره من حيث األنشطة والنواتج والنتائج والتأثيرات .ويتعين صياغة معايير األھمية واستخدامھا إلزالة
اآلثار غير الھامة وإنھاﺀ التحليل اإلضافي الذي يتجاوز ھذه المرحلة في السلسلة العرضية.
الشكل  - 1مراحل تقييم السلسلة العرضية
األنشطة
والعمليات

النواتج

تقييم مستوى العملية والنواتج
المصدر:

النتائج
)الغرض(

اآلثار
)الھدف(

تقييم مستوى النتيجة واآلثار

Guidelines for Assessing the Impact of Enabling Environment Programmes: An
Intergrated Impact Assessment Approach

من العسير غالبا إثبات الصلة العرضية بين اآلثار المتوسطة واألثر النھائي فيما يتعلق بنشاط فردي.
ويشار غالبا إلى ذلك كمشكلة إسناد .وتبرز المشكلة ألنه ،كلما مضى المرﺀ قدما على المسار المؤدي إلى
اآلثار النھائية من حيث األھداف ،تزداد حدود عدم التيقن وتصبح داللة السلسلة العرضية بين السبب والنتيجة
أكثر ضعفا .وتسليما بھذه القيود ،يكون من المالئم غالبا محاولة التقييم في إطار كل مرحلة من المراحل
األربع للتقييم .والحال كذلك ،يجوز إجراﺀ تقييم على المستويات التالية:
•

مستوى األنشطة الذي يفحص العملية التي يتم بمقتضاھا تنفيذ األنشطة ويشمل اختبار االمتثال
لإلجراﺀات )ماذا فعلنا؟ وكيف فعلناه؟(؛

•

مستوى النواتج الذي يفحص نتائج األنشطة )ماذا تغير نتيجة األنشطة أو التدخالت؟(؛

•

مستوى النتائج الذي يقيم النتائج والنواتج من حيث الغرض من النشاط )ھل حققت التغييرات
اآلثار المرجوة فيما يتعلق باألھداف المحددة للنشاط األصلي؟(؛

•

مستوى اآلثار الذي يقيم النتائج من حيث األھداف األولية المحددة للنشاط )ھل يسھم النشاط
األصلي في األھداف اإلنمائية للمجتمع؟(.

-

-

وتعقيد مثل ھذه السالسل يتيح للمقيم طائفة من االختيارات حول الصلة )أو الصالت( التي يركز
عليھا .وعند القيام بذلك ،من المفيد التمييز بين نھجين رئيسيين في ھذا الصدد .نھج األھداف الذي يسعى
إلى الوصول إلى أقصى سلسلة التأثيرات قدر اإلمكان )من حيث الميزانيات والتقنيات( وتقييم التأثير على
الھدف النھائي للنشاط .بينما يركز نھج النواتج على بداية السلسلة وبوجه خاص على التغييرات في النواتج.
 ،يستخدم سلسلة من
وفي كل حالة ،يمكن استخالص أوجه التشابه باالستعانة بنھج إطار منطقي
المستويات إلجراﺀ تقييم لألنشطة والنواتج واآلثار بغية تحديد فاعلية نشاط ما في تحقيق انجازاته المستصوبة.
 أساليب التقييمتحليل السلسلة العرضية ھو األسلوب األساسي لتجميع وعرض الدليل الذي يزود عملية إعداد التقييم
بالمعلومات .وتوجد طائفة واسعة من أساليب التقييم التي يمكن استخدامھا إليضاح السالسل العرضية
والتقدير التجريبي لآلثار .بيد أنه ليس من المحتمل ان يستطيع نوع واحد من األساليب تلبية جميع متطلبات
التقييم بصورة مرضية ،وبالتالي تستخدم غالبا مجموعة من األساليب ،تختلف فيھا كل مجموعة عن األخرى
طبقا لخصائص النشاط الجاري تقييمه والسياق الذي يتم فيه تنفيذ ھذا النشاط .ويجري بإيجاز استعراض
بعض ھذه األساليب أدناه):(11
•

األساليب التحليلية عادة ما تكون أدوات قائمة على أساس نظري بدال من ان تقوم على أساس
عملي .وھي قائمة أساسا على افتراضات سلوكية وتستخلص النتائج باالعتماد أساسا على
منطق استنتاجي .وھي مفيدة في بناﺀ صالت متعاقبة في السالسل العرضية وفي االستدالل
على اتجاھات التغيير في اآلثار المتوسطة على مدى ھذه السالسل .وتتسم األساليب
المستخدمة بالشفافية بمعنى ان العملية التي يتم من خاللھا الوصول إلى نتائج عادة ما تكون
صريحة وواضحة ،أما القيود فھي أنه في ظل عدم وجود نقاط مرجعية تجريبية كافية ،قد
تصبح االفتراضات األساسية للتحليل عامة جدﹰا وغير واقعية ،وربما تكون بعض اآلثار
المتوقعة محددة على نحو خاطئ وبالتالي ال يمكن عادة تحديد حجم اآلثار ومدى أھميتھا .غير
أنه في حالة دعمھا بأشكال مالئمة من التحليل التجريبي أو تحليل تدفق البيانات أو تحليل
الفجوات ،يمكن التقليل من أوجه القصور إلى حد كبير أو التغلب عليھا)(12؛

•

أساليب النمذجة القائمة على عروض ھيكلية للنظم .ولكل نموذج ھيكله التحليلي الخاص به،
وإلى ھذا الحد يتسم ھذا المنھج بنفس أوجه القوة والضعف الموجودة في األساليب التحليلية
الواردة أعاله .وبعض النماذج نظرية أساسﹰا .ومع ذلك ،فإن معظم النماذج تجريبية بمعنى
أنھا تستخدم البيانات )في شكل كمي بصورة رئيسية( وتتنبأ بالنتائج المحتملة للتأثير في
المستقبل ،أو تشرح نتائج التأثير الملحوظة من قبل ،استنادﹰا إلى ھذه البيانات .وفي حين قد

،
) (11يستند ھذا الجزﺀ إلى حد كبير إلى استعراض التقنيات الوارد في تقرير:
"منظمة التجارة العالمية ،جولة جديدة :تقييم التأثير على االستدامة" – المقدم إلى اللجنة األوروبية )مركز بحوث تقييم األثر ،جامعة
.
(
مانشستر،
) (12في حين يتم أحياناﹰ كجزﺀ من العملية التحليلية لتقييم األثر ،يجوز أيض ﹰا إجراﺀ تحليل للفجوات قبل إعداد تقييم لألثر أو في
أعقابه ،كوسيلة الستكمال نتائج تحليل األثر من خالل العناصر الناقصة الالزمة لتحقيق األھداف.

-

-

يوحي ذلك بأن النماذج تفوق األساليب التحليلية ،إال أن ذلك يتوقف على أھمية وجودة كل من
النموذج والبيانات المستخدمة؛
•

األساليب القائمة على البيانات )التقدير اإلحصائي( التي تستخدم سالسل زمنية و/أو بيانات
مقطعية الختبار الصالت السببية الممكنة .وھي تختبر ،بوجه خاص ،العالقة اإلحصائية
الھامة بين بارامترات محددة لتدخل سياسة مقترح والتغيرات في قيمة واحد أو أكثر من
المؤشرات المختارة .وأحد مزايا ھذه األنواع من األساليب أنھا تتيح فرصا الختبار فرضيات
محددة بصورة عملية فيما يتعلق بطبيعة الصلة بين السبب والنتيجة وتقرر مدى أھميتھا
اإلحصائية .وعالوة على ذلك ،إذا ما تم جمع البيانات المستخدمة بعناية من عينة كبيرة
وممثلة بدرجة كبيرة ،يجوز تعميم النتائج بالنسبة لتجمعات جغرافية واجتماعية  -اقتصادية
مختلفة .وقد تكون النتائج قيمة في حد ذاتھا أو يجوز استخدامھا باالشتراك مع أساليب تقييم
أخرى إلثراﺀ دراسات الحالة الوصفية و/أو للمساعدة في إصدار أحكام خبيرة؛

•

األساليب الوصفية )دراسة الحالة( أكثر تغايرﹰا من أنواع األساليب األخرى .وفي معظم
الحاالت ،تستفيد ھذه األساليب من البيانات الكمية والنوعية على السواﺀ .وتميل إلى التركيز
على قطاع معين )كالتعدين أو صيد األسماك( أو على مجتمع وطني أو إقليمي أو محلي و/أو
على مجموعة اجتماعية  -اقتصادية خاصة )السيما المجموعات الصغيرة المحرومة كالمشاريع
الصغيرة والمتوسطة الحجم( .وفي معظم الحاالت تتضمن ھذه األساليب تقييمات بأثر رجعي.
والصعوبة مع دراسات الحالة الوصفية أنھا أحيانا تفحص على النحو الكافي السالسل العرضية
التي تربط تدبير ما بنتائجه النھائية وغالبا ما تكون منھجيتھا غير مطورة أو ليست مفسرة
بدرجة كافية .غير أنه يجري إنتاج مزيد من الدراسات التجريبية للتغلب على ھذه الصعوبات.
وعلى سبيل المثال ،فإن االستخدام الدقيق ألساليب فحص استقرائية يمكن ان يعزز فھم العالقة
بين السبب والتأثير ويقدم نوعية جيدة من المعلومات لتقييم تأثيرات السياسات على الجماعات
المحرومة .ويمكن الجمع بين التحليل الوصفي للسبب  -األثر وأدوات التقييم اإلحصائي أن
يوفر تحليال كمي ﹰا ونوعيﹰا للتأثيرات على مجتمع محلي ما .واألساليب الوصفية لتقييم األثر
يمكن بوجه خاص أن تكون مفيدة في فھم التغيرات في اآلثار على المستويات األكثر حرمان ﹰا
في القطاع والمنطقة والمجموعة االجتماعية  -االقتصادية ،ال سيما عندما يكون استخدام مزيد
من التقييمات النوعية مالئماﹰ؛

•

آراﺀ الخبراﺀ واألساليب التشاورية التي تستخدم غالبا أثناﺀ تقييم األثر ،على الرغم من أنھا
يمكن أن تكون األساليب األقل رواجا للتقييم .وفي حالة استخدام آراﺀ الخبراﺀ ،من المھم أن
يكون الدليل والتحليل اللذان تستند إليھما تلك االختيارات واضحﹰا وجوھرياﹰ ومبررﹰا .والتشاور
مع جماعات أصحاب المصلحة مصدر ھام أيضاﹰ للدليل على التأثيرات ،والذي يستطيع بموجبه
أصحاب المصلحة تقديم الرأي حول اآلثار المحتملة أو الفعلية.

وعند تطبيق ھذه األساليب أثناﺀ إعداد تقييم ما لألثر ،ينبغي مراعاة المسائل التالية:
•

التبعية للزمن – ھل يجوز أن تزداد )أو تنقص( التأثيرات التي تكون صغيرة )أو كبيرة( وقت
إجراﺀ التقييم مع مرور الزمن؟

-

-

•

األحوال المتغيرة أو غير الطبيعية – ھل التأثير الملحوظ محمي من الصدمات االقتصادية أو
البيئية واألحوال األخرى التي قد تختلف عن تلك القائمة وقت التقييم؟

•

اآلثار التراكمية – ھل يصبح تأثير صغير ما ھامﹰا إذا ما تكرر النشاط أو تضاعفت آثاره؟

•

األثر البعيد – ھل يمكن حدوث آثار غير مخطط لھا تتجاوز حدود منطقة الدراسة أو
مجتمعھا؟

•

اآلثار من المرتبة الثانية والتفاعل – ھل يمكن حدوث تأثيرات غير مباشرة وغير مخطط لھا
ترتبط بوضوح بالنشاط؟ ويمكن أن يستلزم آخر ھذه المسائل إجراﺀ فحص معقد للصالت
المشتركة بين التأثيرات االجتماعية واالقتصادية والبيئية .وقد يقتضي ذلك إجراﺀ تقييم متكامل
تماماﹰ لألثر إذا ما تم تحديد اآلثار التفاعلية المحتمل أن تكون ھامة في نطاق التقييم أو ،الحقا،
حيث أنھا تؤثر على التنمية المستدامة).(13
 -المؤشرات

عند إجراﺀ تقييم لألثر ،من الضروري تحديد المقصود أن يحققه النشاط .وھذا من شأنه أن يحدد
المعايير التي يتعين استخدامھا في تقييم األثر .وتستخدم مؤشرات األثر لتقييم مساھمة نشاط ما في تحقيق
غايات محددة أو تقوية عملية تحديد تلك الغايات واألھداف .وعندما تكون المؤشرات مدعومة ببيانات سليمة،
فإنھا تقدم المعلومات الالزمة لتقييم اآلثار الممكنة ورصد التقدم وبيان النتائج .وينبغي االستعانة بالمعايير
العامة التالية في اختيار المؤشرات التي يجب أن تكون على النحو التالي:
•
•
•
•

محدودة العدد ،وإنما شاملة في تغطيتھا؛
مالئمة للمستوى الذي ستجري عليه عمليات التقييم والرصد والتقدير؛
قادرة على تقديم الدليل بطريقة شفافة وشاملة وفي حينه؛
تنطبق بصورة راسخة على مختلف األنشطة.

وليست جميع المؤشرات قابلة للقياس ،ويلزم إصدار حكم على أھمية التأثير الجاري تسجيله .وسيتم
استنارة ھذه األحكام بقواعد ومعايير راسخة ومستويات من االھتمام العام ،حسب المتاح ،ومعرفة علمية
أيضا .وتختلف المصادر التي يتم من خاللھا الحصول على الدليل بشأن مؤشرات األداﺀ ،ومن المحتمل أن
تشمل إحصاﺀات منشورة ورأي خبير عليم باإلضافة إلى نتائج المشاورات وتحليالت أصحاب المصلحة.
وفي الحاالت التي ال يمكن فيھا قياس التأثيرات ،يمكن صياغة مجموعة من األرقام لتيسير تحليل
أھمية األثر .ويمكن تحقيق ذلك بإنشاﺀ مقياس لألھمية ،كمقياس مؤلف من خمس نقاط )  ، - ، -صفر،
) (13الستعراض الصالت المباشرة وغير المباشرة للتأثيرات ،وكذلك تحديد تفاعالتھا مع التأثيرات العادية للتغذية المرتدة
المرتبطة بتقييم األثر المتكامل لألنشطة الموجھة نحو التنمية ،انظر

-

-

 ( + ، +أو باستخدام رموز ،كأسھم مختلفة األحجام للداللة على أن اآلثار مھمة جداﹰ )إيجاباﹰ وسلباﹰ( ومھمة
)إيجاباﹰ وسلباﹰ( وغير مھمة.
ويلزم اختيار مؤشرات لالستخدام في كل مرحلة من مراحل مستويات التقييم األربعة لضمان وضوح
االستدالل أثناﺀ تحليل السلسلة العرضية .ويجب أن يكون عدد المؤشرات محدودا وينبغي ،قدر اإلمكان،
اختيار مجموعة من المؤشرات الرئيسية للسماح بإجراﺀ مقارنات بين دراسات التقييم المختلفة .وينبغي أن
ال لعملية االختيار.
يكون التشاور بشأن اختيار المؤشرات جزﺀاﹰ مكم ﹰ
 إجراﺀات التشاور وتحليالت أصحاب المصلحةالتشاور مع أصحاب المصلحة جزﺀ ال يتجزأ من تقييم األثر .وباإلضافة إلى تقديم معلومات قيمة
أثناﺀ مرحلتي الفحص والتقييم ،يسھم التشاور في تقوية عنصر اإلدارة في تقييم األثر حيث يقتضي من صناع
القرار الشفافية والمساﺀلة فيما يتعلق باختياراتھم.
وتحديد من ھو المتأثر وإلى أي مدى ،أمر ھام لفھم آثار نشاط ما .ويمكن االستعانة بتحليالت
أصحاب المصلحة لتحديد الفئات المتأثرة ،وكيف تأثروا ولماذا وإلى أي مدى .ويمكن أن تساعد أيضﹰا في
فھم العالقات بين أصحاب المصلحة ،بما في ذلك أي تضارب في المصالح وأية خالفات في التوقعات بين
األطراف المتأثرة .كما أن استجابة أولئك المتأثرين للنشاط ستزود بدورھا التقييم بمعلومات عن أھمية اآلثار
واتجاھاتھا .وھذا من شأنه أيضاﹰ تحسين وزن التقييم والمساھمة كذلك في صياغة تدابير تصحيحية لتجنب
اآلثار العكسية أو التخفيف منھا.
جيم  -تقييم أثر السياسات الصناعية
إن وجود اقتصاد سوق كفؤ ييسر الوصول بالتساوي إلى األسواق والموارد االقتصادية محرك ھام
للنمو االقتصادي .ودور السياسة العامة الحكومية ھو توفير بيئة تعمل فيھا األسواق جيداﹰ وتكفل تماشي
النتائج مع أھداف التنمية وتنحاز إلى نمو الفقراﺀ والتنمية المستدامة .وللسياسات الصناعية ھدف مشترك
لتيسير نمو القطاع الصناعي ،الذي يجب أن يسھم في النمو االقتصادي الكلي المنحاز إلى الفقراﺀ وفي التنمية
المستدامة.
وتھتم ھذه الدراسة بالسياسات الصناعية التي تضطلع بھا الحكومات والتي قد تؤثر على تنمية
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم .وتنطوي ھذه السياسات عامة على تغييرات في المجاالت التالية:
تغييرات في البيئة القانونية والتنظيمية )سيادة القانون؛ االمتثال لتنفيذ األحكام(؛ تغييرات في ھيكل الحوافز
)كاألدوات الضريبية والحصول على اإلعانات وترتيبات تحديد المناطق الالزمة لتنمية قطاعات معينة
مستھدفة(؛ و/أو تغييرات في األطر المؤسسية والتنظيمية التي تؤثر على تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج
المتعلقة بتنظيم األعمال وتعزيزھا وتمثيلھا )بما في ذلك الحصول على معلومات عن المعايير أو االشتراطات
المرتبطة بذلك(.
ويرجع االھتمام بدراسة أثر الصناعات السياسية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة كثيرﹰا إلى عامل
الحجم .حيث أن األثر على امتثال المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتدابير التنظيمية قد يختلف عنه في

-

-

الشركات الكبرى من حيث الوقت والتكلفة والجھد .وأدى ھذا الفھم إلى أن يصبح تقييم األثر السابق
للسياسات الصناعية جزﺀ ال يتجزأ من التقييم التنظيمي المستخدم في عدد متزايد من البلدان لتقييم األثر
المحتمل للتدابير التنظيمية الجديدة خالل عمليتي الصياغة واالعتماد .وعلى سبيل المثال ،تقيم منھجية اللجنة
األوروبية لتقييم األثر التأثيرات السابقة لجميع تدخالت السياسات على التنمية المستدامة من خالل تقييم آثارھا
االقتصادية واالجتماعية والبيئية المحتملة .وتشترط المملكة المتحدة تحديدﹰا بأن جميع عمليات تقييم أثر
التنظيم لألدوات التنظيمية المخطط لھا يجب أن تتضمن اختباراﹰ لتقييم التأثير على الشركات الصغيرة ،اعترافا
بالحقيقة القائلة بأن "معظم السياسات التي تمس األعمال لھا تأثير على شركات األعمال الصغيرة أقوى من
شركات األعمال الكبيرة ،حتى ولو كانت تسعى لمعاملتھا على قدم المساواة").(14
ومن المنظور الالحق ،من المھم تقييم فاعلية السياسات الصناعية في تحقيق غاياتھا المستھدفة .وفي
الواقع ،اعترفت معظم الحكومات بأھمية اتباع سياسات اقتصادية تدعم التنمية الصناعية ،ويؤكد كثير من ھذه
الحكومات الدور الھام الذي تقوم به المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في إيجاد فرص التوظيف والدخل
لمواطنيھا .وبالتالي فإن تقييمات أثر السياسات الصناعية القائمة ضروري لتقرير مدى فاعليتھا في تلبية
أھداف السياسات بغية إعادة تشكيل توجيھات السياسات وأدوات التنفيذ .غير أن تقييم الفاعلية يعتمد كثيراﹰ
على تحديد مجموعة واضحة من المؤشرات والتشاور مع المستفيدين األكثر تأثراﹰ بالسياسة القائمة سلبا أو
إيجاباﹰ.
والمنھج المتكامل لتقييم األثر) (15منھجية مقترحة إلجراﺀ التقييمات السابقة والالحقة لتأثير السياسات
الصناعية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم .وتستند إلى حد كبير إلى استخدام أدوات السلسلة
العرضية لتحليل التقييم .ويقدم ھذا النھج إطاراﹰ منھجياﹰ يمكن أن يستوعب أنواعﹰا ومستويات مختلفة من
أنشطة السياسة العامة من خالل تيسير تقييم اآلثار على مستوى أداﺀ المشروع وعلى المستوى االقتصادي
والنمو االقتصادي والتنمية المستدامة .وھذا المنھج مصمم لتغطية السياسات التنظيمية والسياسات ذات الصلة
ببيئة األعمال والسياسات في مجال التكنولوجيا وسياسات التوظيف .ونتائج ھذه التقييمات المتكاملة موضع
اھتمام واستخدام مستشاري السياسات وصانعي القرار وممارسي تقييم األثر حيث المقصود منھا أن تكون
عملية ومرنة بدرجة كافية للتطبيق في مجموعة من السياقات المختلفة مع اختالف قيود الموارد .وفي الوقت
نفسه ،يستطيع ھذا النھج أن يقدم إلى صانعي القرار معلومات واضحة في الوقت المناسب بشأن اآلثار
المتوقعة أو الفعلية ألنشطة السياسات الصناعية على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
 مراحل التحليل والتقييمكما لوحظ أعاله ،يتم تطبيق تقييم األثر على مراحل مختلفة في السلسلة العرضية بدﺀاﹰ من التدخل
األولي للسياسة ،الذي يفحص األنشطة والعمليات التي يجرى بمقتضاھا تنفيذ تلك األنشطة وانتھاﺀ بالنتائج
واألھداف النھائية .ويرد في الشكل الثاني تخطيط لمكونات السياسات يرتبط بتحليل السلسلة العرضية في
)(14
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مختلف مراحلھا .ويشكل ذلك األساس في تطبيق النھج المتكامل لتقييم األثر على تقييم السياسات الصناعية.
ونفس أساليب التقييم المستخدمة لدعم تحليل السلسلة العرضية سارية المفعول أيضﹰا عند تطبيق ھذا النھج
على السياسات الصناعية.
الشكل  - 2مراحل التقييم ومستويات تحليل تدخالت
السياسات الصناعية

األنشطة
والعمليات

النتائج
)الغرض(

النواتج

تقييم مستوى العملية والنواتج

تدخل السياسة

المصدر :

اآلثار
)الھدف(

تقييم مستوى النتيجة واآلثار

التغيرات في بيئة
السياسة

التغيرات في أداﺀ
الشركات واألعمال

التغيرات في النمو
االقتصادي الموالي للفقراﺀ
والتنمية المستدامة

Guidelines for Assessing the Impact of Enabling Environment Programmes:
)An Integrated Impact Assessment Approach (IIAA

وھكذا ينبغي أن يبدأ تقييم تأثير السياسات الصناعية على القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم بفحص تدخالت السياسة وآثارھا على بيئة تلك السياسة .وتتوقف نتيجة السياسة الصناعية
على مدى فاعلية التدخل في تغيير البيئة التي تعمل فيھا الشركات ،ال سيما في بيئة سياسة اقتصادية متحررة.
وھذا التغيير بدوره يمكن أن يؤثر إيجاباﹰ أو سلبﹰا في أداﺀ المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم كما يمكن أن
يكون دون تأثير .ويحدد حجم نتيجة ھذا التأثير مدى ما يخلفه أي تدخل للسياسة من تأثير على تحقيق
أھدافھا اإلنمائية.
 اختيار المؤشراتتسھم المؤشرات في تحسين صنع القرار بتقديم الدليل على النتائج المتوقعة أو الفعلية لتدخل سياسة
ما .وإلتاحة تحليل مقارن لتأثير سياسات منفصلة ولضمان االتساق في تطبيق النھج المتكامل لتقييم األثر،
من المقترح ،قدر اإلمكان ،استخدام مجموعة موحدة من مؤشرات التأثير الرئيسية .وتتأثر المؤشرات
المستخدمة بتوافر بيانات القياس المتاحة وجودتھا ،ويلزم إصدار حكم عليم بشأن االتساق بين تعريف
المؤشرات الرئيسية ومغزاھا والقياس الفعلي المستخدم).(16
وترد في الجدول قائمة توضيحية لمؤشرات النشاط والنواتج والنتائج من حيث عالقتھا بالمراحل
الثالث األولى لتحليل السلسلة العرضية لتقييم أثر السياسات الصناعية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة
)(16

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول المؤشرات على موقع خدمة تقييم التأثير على تنمية المؤسسات:
.

-

-

الحجم .أما مؤشرات األھداف )األثر( ،المشتركة بين جميع أنواع تدخالت السياسات )بما في ذلك الواردة في
الجدول( ،فإنھا ترد أدناه مع توضيح بشأن كيفية عالقتھا بالسياسات الصناعية:
•
األھداف االقتصادية – قد تسعى لتحسين القدرة التنافسية ومستويات العمالة على الصعيد
الوطني أو االحتياطيات من العملة األجنبية عن طريق زيادة االستثمار األجنبي المباشر؛
•

األھداف االجتماعية – قد تركز على استخدام المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لزيادة
توليد دخول األسر المعيشية التي تعيش تحت خط الفقر أو لتحسين التكوين الجنساني ألرقام
العمالة؛

•

األھداف البيئية – قد تلتمس االستخدام المستدام للموارد الطبيعية ،وتحسين نظم أدارة النفايات
أو الحد من تلوث المياه أو الھواﺀ؛

•

أھداف الحكم – يجوز توجيھھا نحو تحسين الحوار بين القطاعين العام والخاص وزيادة
الشفافية والمساﺀلة أو الحد من السعي الربحي والفساد).(17

وتدخل السياسات التي تسعى للتأثير إيجابياﹰ في ھذه األھداف يسھم في تحقيق التنمية المستدامة.
 التشاورحسبما ورد في المقدمة ،يسعى التفكير الحالي حول السياسة الصناعية إلى تعزيز نموذج جديد قائم
على شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص .والتنسيق االستراتيجي بين الشركات والحكومات ھام
في التغلب على نقص المعلومات المتاحة في السوق وفي تحقيق سياسات فعالة.
واستخدام أدوات تقييم األثر وآليات التشاور عنصر أساسي في ھذا النھج الجديد لصنع السياسات
الصناعية .ومن ثم ينبغي إشراك غرف التجارة ورابطات األعمال ونقابات القطاع الخاص بنشاط من خالل
عملية صياغة السياسات .غير أنه عند القيام بذلك ،ينبغي توخي الحذر بأال يقتصر األمر على التماس آراﺀ
شركات األعمال الكبيرة ،بل أيضﹰا آراﺀ أصحاب األعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم ممن قد يكون لديھم
تصورات واھتمامات مختلفة فيما يتعلق بالسياسات المقترحة والقائمة .وھكذا فإن التشاور ليس خطوة ھامة
فحسب في تقييم أثر السياسات الصناعية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ،بل عنصر ضروري
وأساسي في عملية صنع السياسات ذاتھا .ويستند اختبار التأثير على الشركات الصغيرة المطبق في المملكة
المتحدة بقوة على استخدام التشاور كوسيلة لمعرفة شواغل المشاريع الصغيرة بشأن نظام ما مقترح ليتسنى
تحديد الحجم المحتمل لتأثير ما واتخاذ التدابير لتخفيف اآلثار الممكنة في حالة الحاجة إلى تلك التدابير.
 -االستنتاج

) (17باالستناد إلى األھداف الواردة في

-

-

ممارسة تقييم نواتج وآثار السياسات الصناعية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ال تزال في
مراحلھا األولى ويلزم اختبارھا في سياقات متنوعة .ويتم تصميم النھج المتكامل لتقييم األثر ليكون مرناﹰ
وعمليﹰا بدرجة كافية في طبيعته لتطبيقه في سياقات قطرية مختلفة وعلى مختلف مستويات األنشطة .ولذلك
من المقترح استخدام المنھجية المقترحة في إعداد تقييمات لتأثيرات السياسات والخطط والبرامج التي يمكن
أن تمس إنتاجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وقدرتھا التنافسية في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا.
الجدول  - 1عينة من مؤشرات تقييم أثر السياسات الصناعية على
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
النشاط )ما ھي السياسة المعتمدة؟(
قوانين وأنظمة العمل )بما في ذلك
إجراﺀات تسجيل العمل ومتطلبات اإلفصاح
المالي واإلفالس وآليات تسوية النزاعات(
السياسات والقوانين واألنظمة في مجالي
التجارة والتصدير )بما في ذلك حصص
الواردات والحواجز غير الجمركية وتدابير
تيسير التجارة(.
سياسات التكنولوجيا واالبتكار )بما في ذلك
معايير األداﺀ وخطط تحديث الصناعة،
ونقل المعرفة من شركة أعمال إلى أخرى
وحقوق الملكية الفكرية(.
سياسات وقوانين وأنظمة البيئة والصحة
العامة )بما في ذلك إصدار التراخيص
ومعايير التلوث وغايات الكفاﺀة وشھادة
االمتثال ومتطلبات الرصد واإلنفاذ
واإلبالغ(.
سياسات االستثمار )بما في ذلك المناطق
الصناعية والمناطق الخاصة وحوافز
االستثمار كاالئتمانات الضريبية وآليات
التمويل التفضيلي(.
سياسات المال وأنظمة االئتمان )بما في
ذلك الحصول على رأس المال واالئتمان
والحوافز المالية وتيسيرات االھتالك(.
سياسات وقوانين وأنظمة الضرائب )بما في
ذلك ضرائب الدخل وضرائب األرباح
وضريبة القيمة المضافة ومخططات فرض
الضرائب وخصم الضرائب(.
سياسات وقوانين وأنظمة العمل )تشمل
التأمين على العمل والسالمة المھنية
والصحية وشروط الحد األدنى لألجر(.
سياسات التعليم والتدريب )تشمل التدريب
المھني ،والتدريب التقني والحوافز لتطوير
المھارات في أماكن العمل(.

مؤشرات النتائج )كي ـ ف تغي ـ ر أداﺀ قط ـ اع
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؟(
مؤشرات النواتج )ماذا تغير؟(
* مستويات تكوين األعمال.
* عدد إجراﺀات ترخيص األعمال.
* الوقت الالزم لتأمين الحصول على * االدخار الناتج عن خفض التكاليف
اإلدارية.
الترخيص.
* إضفاﺀ الطابع النظامي على القطاعات غير
* الوقت الالزم لتسوية النزاع.
النظامية.
* عدد الحواجز غير الجمركية على * مستويات الصادرات والواردات.
* القدرة على الوصول إلى األسواق الجديدة.
التجارة.
* الحصول على سلع أولية ووسيطة * تنويع السلع والخدمات.
أقل سعراﹰ.
* جودة المنتج.
* توافر بنية تحتية جيدة.
* تصنيع نواتج عالية القيمة المضافة.
* عدد المشاريع المشتركة.
* مستويات اإلنتاجية.
* عدد براﺀات االختراع.
* حجم االستثمار في عمليات إنتاج
أكثر نظافة.
* عدد الشركات المعتمدة.

* األداﺀ البيئي.
* جودة المنتج.
* القدرة التنافسية للشركات.

* الوصول إلى بنية تحتية في مجالي
البيئة والنقل.
* الحصول على التمويل.

* تكوين األعمال.
* مستويات االستثمار

* التحول إلى تمويل القطاع الخاص من
قبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الحجم.
* الزيادة في عدد المشاريع الوليدة.
* تبسيط نظام الضرائب .

* مستويات االستثمار.
* معدالت اإلنتاجية.
* مستويات النواتج.
* الربحية.
* دخول الشركات في القطاع النظامي .

* عدد العمال المسجلين.
* سالمة أماكن العمل.

* مستويات التوظيف.
* إنتاجية العمل.

* عدد الخريجين المستأجرين.
* معدالت اإلبقاﺀ على الموظفين.

* إنتاجية العمل.
* مستويات التوظيف.

-

-
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المصدر :مقتبس عن
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Handbook to Accompany Guidelines for Assessing the Impact of Enabling
Environment Programmes

ثانياﹰ  -الوصول إلى معلومات عن المعايير وتأثيره على القدرة التنافسية
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

التغلب على العوامل الخارجية المتعلقة بالحصول على المعلومات يشكل تحديا يواجه معظم المشاريع
الصغيرة والمتوسطة الحجم ،ومن ثم فإن معالجة ھذا الفشل السوقي من خالل تدخالت السياسات يمكن أن
يكون له آثار كبيرة في تحسين القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وفي تحقيق تنمية
مستدامة .وتحتاج المشاريع المشار إليھا التي تلتمس التصنيع للسوق المحلي واألسواق الدولية الحصول على
معلومات عن اإلجراﺀات المحلية كشروط استخراج التراخيص والتصديق على شھادة المنشأ وضوابط
التصدير ،وكذلك على معلومات عن األسواق األجنبية ،من بينھا األنظمة الخاصة بالبلد واشتراطات تقييم
المطابقة وأفضليات السوق .وعلى الرغم من أھمية المعلومات بشأن فرص السوق ،فإن المعلومات عن
المعايير البيئية والصحية وأنظمة السالمة والمعايير الصناعية أساسية لضمان أال تسھم مثل ھذه التدابير
كحواجز تقنية يمكن ان تعوق عملية البيع وإمكانية تسويق السلع في األسواق األجنبية المستھدفة .والوصول
إلى ھذا النوع من المعلومات عسير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلدان النامية بوجه
خاص ،حيث ال تزال البيروقراطية تشكل عائقا والوصول إلى المعلومات يمكن أن يكون باھظ ﹰا ومربك ﹰا
ومستھلكاﹰ للوقت .كما أن الوصول غير الكافي إلى معلومات عن المعايير يمكن أن يصد عن االبتكار
واالستثمار الالزمين لتحقيق تحسينات الجودة والوفاﺀ باشتراطات التصديق ،التي يمكن ان تسھم في تعزيز
القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ألف  -إطار لفحص السياسات التي تؤثر على الوصول إلى المعايير
ھناك ما يزيد على مليون معيار ونظام معتمد في جميع أنحاﺀ العالم .وقد نشرت الدول األعضاﺀ في
منظمة التجارة العالمية
) .(18واستحدثت المنظمة الدولية لتوحيد المق ـ اييس
منھا بحلول عام
)(19
 .واعتمدت الجمعية األمريكية لالختب ـ ار والم ـ واد أكث ـ ر م ـ ن
معياراﹰ بحلول نھاية عام
)(20
معيار يشمل قطاعات المعادن والبترول والتشييد والبيئة  .وتعتمد مئات الوكاالت األخرى أيضﹰا
معايير إلزامية وطوعية على األصعدة الوطنية واإلقليمية والعالمية .ومن ثم أصبحت عملية الوص ـ ول إل ـ ى
المعايير القائمة ورصد استحداث معايير جديدة مھمة شاقة بالنسبة للبل ـ دان النامي ـ ة ،ال س ـ يما فيم ـ ا يتعل ـ ق
بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم).(21
) (18منظمة التجارة العالمية" ،التقرير السنوي لعام

" ،الصفحة

-

متاح على الموقع:

)(19
)(20
بلدان نامية من أعضائھا بھدف تحسين الوصول إلى معلومات عن المعايير من
) (21وضعت اآليزو خطة عمل تستھدف
خالل زيادة الوعي وبناﺀ القدرات لدى المؤسسات األعضاﺀ وزيادة التعاون .انظر اآليزو" ،خطة عمل اآليزو لصالح البلدان النامية للفترة
(.
)
-

-

-

وبالنظر إلى تأثيرات الوصول إلى المعلومات على تيسير التجارة وعلى القدرة التنافسية الدولية ،فقد
صاغت منظمة التجارة العالمية مدونة السلوك الجيد إلعداد واعتماد وتطبيق المقاييس ،التي تشكل الملحق
من اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الحواجز التقنية على التجارة .وتكرر المدونة البنود الرئيسية لالتفاق
المعني بالحواجز التقنية على التجارة من خالل بنود تسري مباشرة على مؤسسات وضع المعايير .وتشمل
ھذه البنود احترام مبدأ عدم التمييز وااللتزام بأال تخلق المعايير حواجز غير ضرورية للتجارة ،والرجوع إلى
المعايير الدولية حسب االقتضاﺀ ،ودعم المواﺀمة وتجنب ازدواجية الجھود التي تبذلھا مختلف ھيئات التوحيد
القياسي التي تخدم نفس البلد أو المنطقة ،ودعم صياغة معايير قائمة على متطلبات األداﺀ بدال من الخصائص
الوصفية أو مكونات التصميم .وتستطيع المنظمات الحكومية وغير الحكومية االشتراك في المدونة كوسيلة
إلظھار التزامھا بمبادئ تلك المدونة.
وتشترط المدونة أيضاﹰ أن تنشر المؤسسات األعضاﺀ برنامج عملھا كل ستة أشھر على األقل من
خالل شبكة المعلومات التابعة للمنظمة العالمية لتوحيد المقاييس )االيزو( إلبالغ اآلخرين بالمعايير األخرى
قيد اإلعداد .ويجب أيض ﹰا اتباع بندي اإلخطار والشفافية ليتسنى للدول األعضاﺀ في منظمة التجارة العالمية
التعليق على مشروع المعايير الذي أعدته الدول األعضاﺀ قبل اعتماد تلك المعايير .غير أن نقاط االستفسار
الوطنية التابعة لمنظمة التجارة العالمية التي تيسر الوصول إلى المعايير التي أعدتھا الدول األخرى األعضاﺀ
في المنظمة أو التي قيد اإلعداد ،ھي عبارة عن ترتيبات حكومية دولية يتعذر على ممثلي القطاع الخاص
الحصول عليھا .وعالوة على ذلك ،فإن تحديد التدابير ذات الصلة المطلوبة في بلد المقصد يستغرق وقتا
ويستلزم فھم مواصفات المنتج وعمليات اإلنتاج .ويجب أيضﹰا شراﺀ النص الكامل لمعيار ما حيث أن
المنظمات المعنية بوضع المعايير تحصل على إيرادات من بيع تلك المعايير).(22
وعلى الرغم من ان الجھود الكبيرة المبذولة في نطاق السياسات قد وجھت نحو تناسق المعايير
ليتسنى تبسيط عمليات األعمال وتيسير التجارة ،يظل االتساق أمرا محيرﹰا .وعالوة على ذلك ،في حين تدعم
الجھود المبذولة لتقوية التكامل االقتصادي أھداف التنمية المستدامة ،فإنھا ليست بالضرورة دائما مالئمة
لتناسق جميع التدابير بالنظر إلى الفروق الوطنية واإلقليمية .وقد سعت بعض المبادرات اإلقليمية لتبسيط
عملية التناسق وتحسين نشر المعلومات عن المعايير الطوعية ،ومن بينھا النھج الجديد األوروبي) .(23ومع
ذلك ،كما ھو الحال في أجزاﺀ أخرى من العالم ،يظل اعتماد ونشر األنظمة التقنية موزعا بين عديد من
الوكاالت المسؤولة عن مختلف المجاالت التنظيمية )مثل سالمة األغذية والتغليف وإعادة التدوير( .وھكذا،
فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية ال تزال تواجه صعوبة في تحديد جميع التشريعات
المطلوب التقيد بھا في أسواق التصدير المستھدفة والوصول إليھا وفھمھا  .وبالتالي تعتمد المشاريع الصغيرة
والمتوسطة على وسطاﺀ من أجل الوصول إلى األسواق األجنبية أو التركيز على سوق للتصدير اكتسبت فيه
الخبرة .ويقلل ذلك من ربحية مشاريع التصدير فيھا ومن تنويع صادراتھا .وھكذا فإن االختالفات في
المعايير بين البلدان ونقص نظم الوصول إلى معلومات عن تلك االختالفات سيظل يشكل عوائق للتجارة في
غياب تدابير فعالة في مجال السياسات وآليات للتنفيذ تيسران وصول المصدرين في البلدان النامية إلى
المعلومات والخدمات ،ال سيما فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
) (22على سبيل المثال ،تحصل الجمعية األميركية الدولية لالختبار والمواد على حوالي
خالل بيع مطبوعاتھا وھي بمعظمھا نصوص معايير متوفرة على الموقع:
)(23

في المائة من إيراداتھا من

-

-

وھذه التحديات تدركھا جيدﹰا الدول األعضاﺀ في اإلسكوا التي تسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم .وعلى سبيل المثال ،بينت وحدة تنمية سياسات المشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم التابعة لوزارة المالية المصرية الحاجة إلى إجراﺀ إصالح تنظيمي بين الدعائم الرئيسية
لبرنامجھا لتطوير سياسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة .وترمي ھذه الدعائم إلى "تخفيض تكلفة االمتثال
لألنظمة التي تشمل تأسيس المنشآت والتشغيل والنمو" مع اإلشارة تحديداﹰ إلى الصعوبات التي تواجه المشاريع
متناھية الصغر والمتوسطة والصغيرة في سعيھا لالمتثال للتوجيھات المختلفة للعديد من الكيانات الحكومية
والتحديات الناجمة عن ضعف التنسيق القائم بين المؤسسات الحكومية المعنية) .(24وتسعى الخطة الخمسية
الثالثة لليمن لزيادة الصادرات الصناعية بتحسين قدرة منتجاتھا على الوفاﺀ بالمعايير الدولية واالستفادة من
الفرص والمكاسب الناتجة عن اتفاق السوق العربية للتجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمية وتستھدف عديد
من قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل تحقيق ھذا الھدف).(25
وھكذا فإن تحسين الوصول إلى المعايير وفھمھا موضع اھتمام مشترك لصانعي السياسات الصناعية
في جميع أنحاﺀ منطقة اإلسكوا .غير أنه ينبغي تحقيق ھذه السياسات من خالل مبادرات تكميلية ال تساعد
فحسب الشركات على الوصول إلى المعلومات حول المعايير المطلوبة ،بل أيضﹰا على فھم مواصفاتھا التقنية
وتأمين الحصول على المعلومات الالزمة لتحقيق االمتثال لھا.
باﺀ  -دراسة حالة لبنانية
لبنان ليس غريباﹰ عن السياسة الصناعية .لكن المناخ االقتصادي الكلي لم يكن مواتيا بسبب البيئة
السياسية واألمنية غير المستقرة ،وغالبا ما فشلت قوى السوق في تحقيق النواتج المثلى ،وبالتالي توفير البيئة
الالزمة لتدخالت عامة في شكل تدابير تصحيحية أفقية أو رأسية .ولم يكن األداﺀ االقتصادي األخير واعداﹰ،
أو مع انكماشه بنسبة في المائة تقريبﹰا في العام
مع ركود معدالت الناتج المحلي اإلجمالي في عام
 .وبرغم ھذه
التالي ،بسبب األعمال القتالية إلى حد كبير التي عانى منھا لبنان خالل صيف عام
الصعوبات فإن اإلصالحات االقتصادية الھيكلية مستمرة في تحسين بيئة األعمال في لبنان .ويستند النھج
المتبع في ھذا المجال إلى دعامتين ،ھما ،تحرير التجارة وتحديث االقتصاد .ولھذا الغرض ،تم التوقيع على
اتفاقات للتجارة الحرة واعتماد قائمة إصالحات تشريعية طموحة لتحديث البنية التحتية القانونية وإطار
السياسات المرتبط بھا .وقد نجحت التدخالت الحكومية في أماكن ،لكنھا قصرت في أماكن أخرى.
وال يزال القيام باألعمال في لبنان باھظﹰا وشاقاﹰ ،مما يخفض الحافز على التوسع في اإلنتاج والصادرات،
ال سيما في صفوف المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وتلخص دراسة الحالة ھذه تقييمات األثر السابقة والالحقة التي أجريت بالتشاور مع أصحاب
المصلحة المحليين لفحص السياسات والبرامج والمؤسسات الوطنية التي تسعى لتحسين الوصول إلى
معلومات عن المعايير ،كوسيلة لتحسين بيئة األعمال وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
الحجم في لبنان.
) (24حكومة مصر ،وزارة المالية ،وحدة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة" ،تطوير السياسات" ،متاحة على الموقع:
.
) (25تقارير الوزارة اليمنية عن الخطة الخمسية للنمو االقتصادي،

Yemen Observer

-

-

 إطار السياساتللسياسات والخطط والبرامج الساعية لتحسين الوصول إلى معلومات بشأن المعايير خاصتين حيث
تشتمل على تدابير في مجالي السياسات الصناعية والتجارية .والغرض األسمى لھذه التدخالت ھو تعزيز
القدرة التنافسية الوطنية من خالل تحديث االقتصاد وتحرير التجارة .أما المشاريع الصغيرة والمتوسطة
كعوامل رئيسية مشاركة في إنتاج السلع الصناعية وتجارتھا وصادرتھا فإنھا رئيسية لنجاح ھذه السياسات.
واالتفاقات التجارية التي وقعتھا حكومة لبنان مع شركاﺀ تجاريين رئيسيين في السنوات األخيرة
صراحة أو ضمنا ،تعالج الحاجة إلى تحسين الحصول على معلومات عن المعايير وتشھد على التزام الحكومة
بھذا الھدف .وعلى سبيل المثال ،تم التوقيع على اتفاق الشراكة بين لبنان واالتحاد األوروبي في
 .وفي إطار التعاون الصناعي )المادة
ودخل حيز التنفيذ في نيسان/أبريل
حزيران/يونيو
( ،يدعو االتفاق إلى الوصول إلى شبكات األعمال داخل االتحاد األوروبي ويشجع تنمية المشاريع
الصغيرة والمتوسطة الحجم من خالل إتاحة المعلومات وخدمات الدعم .ويتضمن االتفاق إشارات صريحة
 ،التي يعالج فيھا مسألة الوصول إلى معلومات عن أنظمة
إلى الوصول إلى المعلومات في المادة
على تبادل المعلومات عن طريق وحدات نمطية لتكنولوجيا
االستثمار األوروبية .وتشجع المادة
المعلومات المتعلقة بالمسائل التنظيمية والتوحيد القياسي واختبارات التطابق وما شابه ذلك .وفيما يتصل
إلى التعاون من أجل الحد من التباين في التوحيد القياسي ،وتدعو أساساﹰ إلى زيادة
بالمعايير ،تدعو المادة
التناسق مع معايير االتحاد األوروبي .وھناك دعوة أيضﹰا لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الخبراﺀ
والمساعدة التقنية ال سيما في مسائل الجمارك وحماية المستھلك ،مع إشارة صريحة إلى إنشاﺀ نظم لتبادل
المعلومات )نظم اإلنذار السريع( عن األغذية والمنتجات الصناعية الخطيرة )المادتان  .( ،ويمكن
أيضﹰا اعتبار مشروع الھيكل األساسي للجودة ،الذي تديره وزارة االقتصاد والتجارة بتمويل من االتحاد
األوروبي ،من بين الوسائل المعتمدة لتنفيذ السياسات والخطط والبرامج الواردة في ھاتين المادتين.
ووافق لبنان أيضﹰا على االلتزام بسياسة الجوار األوروبية ،وبدأ التفاوض على خطة عمل في
 .وتتناول خطة العمل المعايير والحواجز
حزيران/يونيو
 ،تم التوقيع عليھا في
آذار/مارس
التقنية على التجارة ،ولكن بمنھج يقوم على أساس اتساق المعايير والتشريعات وتالقيھا بمساعدة االتحاد
األوروبي ،مع إشارة قليلة بشأن الوصول إلى المعلومات في حد ذاتھا أو تقاسم المعلومات حسب المنصوص
عليه صراحة في اتفاق الشراكة .غير أن الخطة تشمل مشاريع لزيادة تقديم المساعدة المالية والتقنية إلى
لبنان من خالل آلية صممت لتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع اللبنانية الصغيرة والمتوسطة الحجم وزيادة
إمكاناتھا التصديرية.
ووقع لبنان اتفاقا للتجارة الحرة مع الرابطة األوروبية للتجارة الحرة )إفتا( بعد مفاوضات اختتمت في
 .ويتمم ھذا االتفاق اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي ويسھم كإطار لتعزيز التبادل
حزيران/يونيو
التجاري مع أكبر شريك تجاري للبنان وھو سويسرا .ويشمل االتفاق االتجار في السلع الصناعية ،بما في
ذلك األسماك والمنتجات البحرية األخرى ،وكذلك المنتجات الزراعية .وسيتبع ذلك اتفاقات ثنائية تشمل
الزراعة .ولبنان أيضﹰا عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ووقع على اتفاق أفضلية تجارية مع
 .وصدق لبنان عام
 ،تم التصديق عليه في حزيران/يونيو
مجلس التعاون الخليجي في أيار/مايو

-

-

على اتفاق تجاري مع الجمھورية العربية السورية لتشجيع التعاون االقتصادي بين البلدين وتبعه اتفاق
للحد تدريجيا من الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية).(26
آخر عام
ويتفاوض لبنان حالياﹰ لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية .وبدأت ھذه العملية عندما قدم لبنان طلبا
 ،قدمت مذكرة عن النظام
 .وبعد اعتماد خطة رئيسية عام
لالنضمام في كانون الثاني/يناير
وسوف يتبعھا عدد من اجتماعات األفرقة العاملة وإدخال تعديالت على
التجاري األجنبي في أيار/مايو
اختتام المحادثات الثنائية وكذلك سن قائمة من القوانين
اإلطار القانوني .ويشمل برنامج العمل لعام
لمواﺀمة الھيكل األساسي التشريعي اللبناني مع مختلف اشتراطات منظمة التجارة العالمية كاتفاق تطبيق
تدابير الصحة والصحة النباتية واالتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة .ومن المتوقع أن يشمل ذلك
أخيراﹰ سن قانون األغذية وقانون النظم التقنية وتقييم المطابقة ،وقانون الحجر الصحي للحيوان والنبات وإنشاﺀ
نقاط استعالم تابعة لمنظمة التجارة العالمية ،رھنا باستقرار الوضع السياسي في لبنان.
اإلطار  -تيسير الوصول إلى المعلومات في لبنان
تعمل الحكومة اللبنانية على تحسين الوصول إلى المعلومات فيما يتعلق باإلجراﺀات العامة واالشتراطات اإلدارية.
 ،بوابة مباشرة للمعلومات ،إلى جانب خط
وأنشأ مكتب وزير الدولة لإلصالح اإلداري في كانون الثاني/يناير
ساخن ومركز نداﺀ لتبسيط الوصول إلى اإلجراﺀات الحكومية وتزويد المستعملين بمجموعة واسعة من المعلومات.
وبوابة اإلعالم ھي لخدمة المستعملين وھي مزودة بنظام وصلة الكترونية مصمم جيدﹰا وآلة بحث كفؤة متاحة بثالث لغات
على الموقع
عملية إدارية) (27من بينھا
وھناك على الشبكة مواقع لما يقرب من
عملية تتعامل مع الوزارات بينما تتصل بقية المعامالت باإلدارة المحلية .وبينما قد يقتضي كل طلب للحصول على
معلومات )بشأن تسجيل شركة أعمال ما أو طلب الحصول على جواز سفر أو تأمين تصريح عمل( استخدام أكثر من
نموذج ،فإن جميع النماذج واإلجراﺀات )بما في ذلك الرسوم والوقت الالزم لتجھيز العمل الورقي( متاحة على موقع
الشبكة .وتشمل البوابة أيضاﹰ دليال شامال بجميع المصالح الحكومية إلى جانب معلومات عن االتصال وعناوين البريد
اإللكتروني ووصف لمھمة تلك البوابة ودورھا.
وبعد إنشاﺀ بوابة المعلومات ،بذلت جھود متضافرة لزيادة التوعية حول ھذه الخدمة من خالل حملة إعالمية عامة
مما أدى إلى زيادة عدد المستعملين لھذه الخدمة خمسة أضعاف في خالل فترة ستة أشھر.
وتوضح ھذه القفزة الكبيرة في االستعمال أھمية التوعية وزيادة الوعي كجزﺀ ال يتجزأ من فاعلية السياسات،
ال سيما ما يتعلق بإمكانية الوصول إلى المعلومات .وتبذل حاليﹰا جھود الستكمال بوابة المعلومات بأداة للتوقيع اإللكتروني
يجري إنشاؤھا باالشتراك بين مكتب وزير الدولة لإلصالح اإلداري ووزارة االقتصاد والتجارة .ويلزم أيضاﹰ رفع معدل
في المائة) ،(28وھناك أيضاﹰ حاجة إلى خدمات
الدخول على اإلنترنت بما يتجاوز المتوسط الوطني الذي تبلغ نسبته
اتصاالت سلكية والسلكية أرخص سعراﹰ لتفعيل ھذه الخدمة .وعلى الرغم من أن البوابة ال تتيح الوصول إلى معلومات
عن المعايير الصناعية واألنظمة التقنية ،فإنھا تبين استعداد حكومة لبنان وقدرتھا على تقديم المعلومات الالزمة إلى
الجمھور بطريقة متماسكة ومنسقة وميسرة.

) (26انظر قائمة االتفاقات التي وقعھا لبنان على الموقع:
)(27
) (28حكومة لبنان ،إدارة اإلحصاﺀ المركزي" ،الدراسة الوطنية لألحوال المعيشية لألسر

".

-

-

وطرحت حكومة لبنان أيضﹰا خطة اجتماعية  -اقتصادية معنونة "النھوض وإعادة اإلعمار واإلصالح"،
).(29
كانون الثاني/يناير
والتي قدمت إلى المؤتمر الدولي لدعم لبنان )باريس ( ،المعقود في
فيما يتعلق باألھداف
ويرد ذكر الحاجة إلى تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الفقرة
االستراتيجية لتعزيز ودعم المبادرات الفردية .ومن بين الدعامات الست للعمل ،توصي الخطة بمجموعة
إصالحات لتعزيز النمو تتركز على تحسين القدرة التنافسية وبيئة األعمال .وتسرد اإلشارة الواردة عن دعم
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وبرامج اإلصالح )الفقرة ( إمكانية تلك المشاريع على المساھمة في
إنشاﺀ مجلس معني بالقدرة التنافسية يضم ممثلين
إيجاد فرص التوظيف .ومن المقترح في الفقرتين ،
للقطاعين العام والخاص .وتحدد الخطة بوجه خاص الحاجة إلى إدارة رشيدة كشرط أساسي لالستثمار
إلى (.
والنمو )الفقرات من
وھذه السياسات والخطط والبرامج تبين تفصيال التزام حكومة لبنان بتقوية قطاع المشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم وزيادة المعلومات بشأن المعايير كوسيلة لتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة األعمال
واالمتثال للتدابير الموافق عليھا في اتفاقات التجارة الدولية.
 نطاق التقييميتألف ھذا التقييم لألثر من تحليل الحق للثغرات لفحص السياسات والخطط والبرامج المصممة لتوفير
الحصول على معلومات عن المعايير في لبنان ،مع إشارة خاصة إلى الخدمات المتاحة للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم .واستنادا إلى ھذا التقييم ،تقترح تدابير تصحيحية إلى جانب تقييم سابق للتدبير المقترح
لتحسين حجم المعرفة والوصول إلى معلومات عن المعايير في لبنان.
 المنھجيةاعتمد نھج قائم على المشاركة إلعداد كل من التقييم الالحق للسياسات والبرامج والمؤسسات القائمة
وكذلك للتقييم السابق للتدابير التصحيحية المقترحة .وھذا النھج مناسب أكثر للتقييمات األولية والتوضيحية
قصيرة األجل .ويستند التقييم الالحق على مجموعة من المؤشرات ويستفيد من أدوات تحليل الثغرات
المطبقة لتحديد الثغرات في اإلطار القانوني والمؤسسي الحالي لتقديم معلومات عن المعايير في لبنان .وبعد
ذلك ،تم وضع سيناريوھات لمعالجة الثغرات المحددة ،بما في ذلك التدابير التصحيحية .وتم في وقت الحق
إجراﺀ تقييم للتأثير السابق لفحص اآلثار المحتملة العتماد أحد التدابير التصحيحية ،بغية معرفة النواتج
والنتائج واآلثار المتوقعة.
)أ(

مؤشرات إجراﺀ التقييم:

استند التحليل إلى المؤشرات التالية للنواتج لتقييم فاعلية السياسات والخطط والبرامج القائمة في
تيسير الحصول على معلومات عن المعايير في لبنان ،أال وھي:
) (29حكومة لبنان ،النھوض وإعادة اإلعمار واإلصالح ،ورقة موقف قدمت إلى المؤتمر الدولي لتقديم الدعم إلى لبنان،
 ،متاحة على الموقع
كانون الثاني/يناير
باريس، ،

-

-

•

إمكانية وصول الخدمات إلى الشركات اللبنانية ،ال سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛

•

إمكانية استخدام المعلومات المقدمة لخدمة الشركات اللبنانية ،ال سيما المشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم؛
المشاركة في آليات التنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن إصدار المعلومات عن المعايير
ونشرھا؛

•

تكلفة الوصول إلى معلومات عن المعايير؛

•

كفاﺀة آلية إيصال المعلومات؛

•

القدرة على التوعية وزيادة الوعي ،ال سيما فيما بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

•

أما مؤشرات النتائج التي يتم في إطارھا تقييم التدخالت ،فإنھا تحدد ما إذا كانت تحقق ما يلي:
•
•
•
•

خفض عدد الشحنات المرفوضة؛
زيادة حجم الصادرات؛
زيادة تنويع أسواق الصادرات؛
زيادة تنويع المنتجات المصدرة.

وتفحص مؤشرات األثر األھداف اإلنمائية فيما يتعلق بما إذا كانت لھذه التدخالت تأثيرات على القدرة
التنافسية االقتصادية والرفاه االجتماعي بإيجاد مزيد من فرص التوظيف وتوليد الدخل في قطاع المشاريع
الصغيرة والمتوسطة الحجم ،وھي األھداف الوطنية الواردة بالتفصيل في خطة باريس. ،
)ب(

التشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين

ھناك ثالث فئات من أصحاب المصلحة المھتمين مباشرة بتطوير المعايير والوصول إليھا .الفئة
األولى ،المستعملون للمعايير ،وھم أصحاب المصانع والمصدرون ومطورو المنتجات والمشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم .وتشمل الفئة الثانية وكالﺀ الوساطة كمقدمي الخدمات الحكومية وغرف التجارة والنقابات
وغيرھم من روابط األعمال .وتضم الفئة الثالثة أولئك المسؤولين عن وضع المعايير واألنظمة التقنية ،أي
المؤسسات الوطنية للمعايير والوزارات والمؤسسات الخاصة والمنظمات الدولية العاملة في مجال التوحيد
القياسي .وتحديد أصحاب المصلحة المعنيين في لبنان كان من بين المھام األولى المضطلع بھا للتقييم ،وھي
كانون
البدﺀ بالدعوة إلى المشاركة في اجتماع مائدة مستديرة على الصعيد الوطني ،عقد في
 .ومن بين المشتركين ممثلون عن الوزارات المعنية بھذا الشأن )وزارات الصناعة
األول/ديسمبر
واالقتصاد والتجارة والبيئة والمالية والشؤون االجتماعية والصحة( ،وكذلك مؤسسات خاصة )كمعھد البحوث
الصناعية ،والمركز األوروبي اللبناني للتحديث الصناعي ،وجمعية الصناعيين اللبنانيين ،واالتحاد العام لغرف
التجارة والصناعة والزراعة في البلدان العربية( .وتبع ذلك اجتماعات مع أصحاب المصلحة الذين لم
يتمكنوا من حضور اجتماع المائدة المستديرة األول وكذلك إجراﺀ سلسلة من المقابالت .وجرى توزيع
مشروع التقرير بالكامل على فئات أصحاب المصلحة الرئيسيين لتقديم مدخالتھم .وأعقب ذلك اجتماع مائدة

-

-

شباط/فبراير
مستديرة في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان عقد في
اللتماس تعليقات أصحاب المصلحة على مشروع التقرير .وأسھمت ھذه المشاورات في وضع دراسة الحالة
الراھنة في صورتھا النھائية.

 تقييم األثرأنه كان ھناك في ذلك الوقت
يبين تعداد أجرته إدارة اإلحصاﺀ المركزي في عام
موظف و في المائة لديه بين و
في المائة لديه أكثر من
وحدة اقتصادية في لبنان ،من بينھا
في المائة من
في المائة أقل من أشخاص .ووجد التعداد أيضﹰا أن
موظفين ،في حين يوظف
متر
متر مربع و في المائة فقط لديه مساحة تزيد على
الشركات يعمل في مساحة أقل من
مربع .وتبين ھذه األرقام رجاحة المنشآت الصغيرة جدﹰا في االقتصاد اللبناني .وعلى مدى العقد الماضي،
من المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 ،ان
لم يتغير الوضع كثيراﹰ .وحددت دراسة في عام
)(30
عن
يورو  .وھناك دراسة صدرت حديثاﹰ في عام
الحجم حققت وحدھا عائدﹰا يزيد على
موظفا يعملون في جميع األنشطة
منشأة متناھية الصغر وصغيرة الحجم لديھا أقل من
نحو
)(31
 .ويبين ذلك ان
االقتصادية ،تقريبا مما يؤكد كذلك صحة نتائج التعداد الرسمي الذي أجري في عام
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ال تزال تھيمن على االقتصاد اللبناني وان لدى ھذه الشركات موارد
بشرية ومالية محدودة مما يقيد قدرتھا على اإللمام المستمر بالمعلومات الجديدة عن المعايير والتطورات
الصناعية واتجاھات السوق.
)أ(

الوصول إلى المعلومات يمثل تحديﹰا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان

) ،(32استشھد
في استقصاﺀ عن الشركات ورد بالتفصيل في دراسة صادرة عن اإلسكوا في عام
المصدرون اللبنانيون بنقص الوصول إلى معلومات عن المعايير واألنظمة ومتطلبات إبالغ الجمارك كعائق
للتجارة في أسواق المنطقة العربية وغيرھا من أسواق البلدان النامية .وترددت أصداﺀ ھذا التحدي خالل
كانون األول/ديسمبر
اجتماع المائدة المستديرة على الصعيد الوطني الذي نظمته اإلسكوا في بيروت في
لمناقشة تحديات السياسة الصناعية التي تؤثر على القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
الحجم في لبنان .وكان القصد من ھذه المشاورة أن يتم من خالل عملية قائمة على المشاركة تحديد التركيز
الذي يستطيع من خالله تقييم األثر أن يدعم صنع القرار بشأن السياسات ذات الصلة بالمشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم في لبنان ويسھم في إعداد ھذا المنشور .وضم االجتماع أصحاب المصلحة في القطاعين
العام والخاص وحددوا بصورة جماعية قائمة القيود الرئيسية والتحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة
) (30الدراسة المشار إليھا في التقرير األول عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم منشورة على موقع وزارة االقتصاد
.
والتجارة
)(31
قطاعات الزراعة
ونشر عام
 .يستثني المسح الذي أجري عام
موظف .
والخدمات المھنية والنشاطات غير المشروعة ،والباعة المتجولين ،واألنشطة غير السوقية والمشاريع التي توظف أكثر من
) (32انظر اإلسكوا" ،تأثير األنظمة البيئية على اإلنتاج والصادرات في مجاالت تجھيز األغذية وصناعة المالب ـ س وال ـ صناعة
.
،
الصيدالنية في بلدان مختارة من أعضاﺀ اإلسكوا"

-

-

والمتوسطة الحجم في لبنان .وبصرف النظر عن القضايا المتعلقة بالحالة السياسية غير المستقرة التي كان
يشھدھا لبنان في ذلك الحين ،شملت ھذه القيود والتحديات ما يلي :ضعف الحصول على االئتمان والبيئة
القانونية والتنظيمية غير المتطورة ،وارتفاع تكاليف اإلنتاج ،وصعوبة الوصول إلى معلومات عن المعايير
واألنظمة المحلية واألجنبية وكذلك معلومات عن فرص األسواق والتطورات الصناعية الجديدة.
برنامج دعم المشاريع الصغيرة
ويدعم القائمة أعاله االستقصاﺀ الفوري الذي أجراه في عام
والمتوسطة التابع لوزارة االقتصاد والتجارة) .(33ويغطي ھذا االستقصاﺀ خمسة قطاعات صناعية
)الكيماويات واأللياف الصناعية وعجينة الورق والورق والمطاط والبالستيك واآلالت والمعدات واألجھزة
في المائة من صادرات السلع اللبنانية ،وتشمل أيضﹰا قطاع خدمات وسائط اإلعالم
الكھربائية( ،التي تمثل
واإلعالن .ومع أن االستقصاﺀ متحيز نوعﹰا ما إلى الصناعات كثيفة الطاقة ،تظل النتائج زاخرة بالمؤشرات
وغنية بالمعلومات بشأن الحالة الراھنة التي تعيشھا الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ھذا البلد.
ويسرد الجدول التحديات التي حددھا االستقصاﺀ إلى جانب ترتيب مدى شدتھا.
وحسبما كشفت عنه الدراسات االقتصادية ومناقشات واجتماعات المائدة المستديرة مع أصحاب
المصلحة على الصعيد الوطني ،تكرر القول بأن الوصول إلى معلومات عن األسواق المحلية والدولية يمثل
تحديﹰا يواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ،بما في ذلك الوصول إلى معلومات عن المعايير واألنظمة
المتعلقة بصناعة محددة.
الجدول  - 2قائمة انتقائية للتحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة
والمتوسطة في لبنان
التحدي
االستقرار االقتصادي الكلي
األمن واالستقرار السياسي
تكلفة الكھرباﺀ
تكلفة التمويل
الشروط اإلضافية للتمويل
تكلفة اللوازم والمواد الخام
المنافسة المحلية
الوصول إلى معلومات عن أسواق التصدير
الوصول إلى معلومات عن صناعة محددة
الوصول إلى معلومات عن األسواق المحلية
الوصول إلى معلومات عن اإلجراﺀات والتشريعات
الوصول إلى خدمات الدعم المالي

) (33من بين
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إلى  ،ويمثل الرقم

أعلى مستوى للشدة المتوقعة.

معلومات أساسية عن الحصول على معلومات عن المعايير من مصادر غير لبنانية

تستطيع المشاريع اللبنانية الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى جانب مقدمي خدمات تنمية األعمال
الوصول إلى معلومات عن المعايير التي تضعھا المنظمات الدولية والحكومات األجنبية .وبعض ھذه
المعلومات متاح مجاناﹰ ،لكن النص الكامل للمعايير عادة ما يكون متاحﹰا للشراﺀ عن طريق قنوات مختلفة.
وھناك أيضاﹰ قدر كبير من المعلومات متاح حول أفضل الممارسات والطرق لالمتثال للمعايير الدولية .وعلى
الرغم من أن ھذه المعلومات لم تنشأ أو تستمر من خالل السياسات اللبنانية ،فإنھا تقدم خط األساس
للمعلومات الالزمة لمعرفة القيمة المضافة التي يمكن ان تقدمھا تدخالت السياسات اللبنانية الرامية إلى تحسين
الوصول إلى المعلومات بشأن المعايير .ويقدم ھذا التحليل األساسي أيضاﹰ مصادر المعلومات والنماذج
المؤسسية التي يمكن إدماجھا في التدخالت لتحسين إمكانية الوصول إلى معلومات عن المعايير ونقلھا إلى
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان.
) ( الحصول على معلومات عن المعايير من منظمات دولية مختارة
تحدد منظمة التجارة العالمية ثالث منظمات دولية معنية بوضع المعايير كنقاط مرجعية إلعداد ونشر
األنظمة التقنية المتعلقة بتدابير الوقاية الصحية وحماية صحة النبات .وھي لجنة دستور الغذاﺀ وأمانة
االتفاقية الدولية لحماية النبات والمنظمة العالمية لصحة الحيوان).(34
من قبل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(
وقد أنشئت لجنة دستور الغذاﺀ في عام
وكانت منظمة الصحة العالمية ھي المنوط بھا وضع المعايير الغذائية والمبادئ التوجيھية ومدونات
الممارسات الجيدة والوثائق المتعلقة بھا .ومنذ ذلك الحين أصبحت لجنة دستور األغذية النقطة المرجعية
العالمية لمنتجي األغذية والقائمين بتجھيزھا ولمستھلكيھا والوكاالت الوطنية لمراقبة األغذية المعنية بالمعايير
الدولية ذات الصلة باالتجار في األغذية .وتشجع اتفاقية الوقاية الصحية وحماية صحة النبات واتفاقية
الحواجز التقنية أمام التجارة لمنظمة التجارة العالمية اتساق المعايير على الصعيد الدولي .ومن ھنا أصبحت
معايير لجنة دستور األغذية ھي النقاط المرجعية التي يتم على أساسھا تقييم األنظمة الوطنية لسالمة األغذية
في إطار البارامترات القانونية لمنظمة التجارة العالمية .غير أنه لما كان التوحيد القياسي عمل جاد ،فإن
الوصول إلى معلومات عن معايير لجنة دستور األغذية واالمتثال لتلك المعايير ليس كافيا .وال يزال على
المصدرين التماس معلومات من مختلف الوكاالت الوطنية عن االشتراطات التنظيمية الوطنية أو تقديم طلبات
للحصول على معلومات من خالل نقاط االستعالم التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
وتقوم أمانة لجنة دستور األغذية بتوزيع معلومات عن مشاريعھا بشأن المعايير على نقاط االتصال
التابعة لھا في البلدان األعضاﺀ وعلى منظمات المستھلكين الدولية ،وتقدم أيضﹰا معلومات حسب الطلب.
ومعايير اللجنة متاحة للجمھور على موقعھا مجانﹰا ويمكن الوصول إليھا عن طريق آلة بحث على الموقع
) (34عرفت المنظمة العالمية لصحة الحيوان سابق ﹰا بالمكتب الدولي لألوبئة الحيوانية حيث تغير اإلسم في أيار/مايو
اإلبقاﺀ على االسم المختصر باإلنجليزية
.

مع

-
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بيد ان المعلومات المستخرجة عن طريقة آالت البحث تكون أحيان ﹰا
مفرطة أو غير متسقة أو ذات طابع يدعو للتساؤل .ولذلك وحدت المنظمات الدولية المرتبطة بلجنة دستور
األغذية جھودھا لتوفير الوصول على نحو أيسر إلى معلومات موثوق بھا عن المعايير الغذائية والمسائل
المتصلة بھا في األسواق التي تعنيھا .وتوفر البوابة االلكترونية الدولية المعنية بسالمة الغذاﺀ وصحة
الحيوان والنبات الوصول إلى قواعد بيانات وزارة الزراعة األمريكية وإدارة األغذية والعقاقير في
الواليات المتحدة األمريكية والمديرية العامة للصحة وحماية المستھلكين التابعة للجنة األوروبية ،وكذلك
الوصول إلى األنظمة المعمول بھا في عديد من البلدان األخرى .وتشمل المعلومات المتاحة عن طريق
البوابة االلكترونية المعايير واألنظمة الرسمية الوطنية وكذلك معايير دستور األغذية ومبادئه التوجيھية
.
وفيما يتعلق بتقاسم المعلومات ،تشجع الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسالمة األغذية تبادل
المعلومات عن سالمة األغذية بين السلطات المسؤولة عن سالمة األغذية على الصعيدين الوطني والدولي
لتيسير الحصول على المعلومات .وتوفر قاعدة بيانات الفاو للقوانين الزراعية الوصول المباشر مجانا إلى
النص الكامل للقوانين واألنظمة الوطنية بشأن األغذية والزراعة والموارد الطبيعية المتجددة وذلك باللغة
األصلية لإلجراﺀ ،مع آلة بحث باللغة اإلنكليزية إلى جانب مقتطفات تقدم أحيانا باالنكليزية
.
وافتتحت أمانة االتفاقية الدولية لحماية النبات بوابة الكترونية دولية لحماية النبات
لتيسير الحصول على معلومات عن أنشطتھا ومعاييرھا .وتعرض المنظمة العالمية
بشأن رفاه الحيوان
لحماية صحة الحيوان معلومات في موقعھا على شبكة االنترنت
والمعايير البيطرية بما في ذلك بيانات حديثة عن إنفلونزا الطيور .وھناك أيضﹰا معلومات إضافية حول
اإلخطارات المرسلة من منظمة التجارة العالمية إلى الدول األعضاﺀ بشأن االلتزام ببنود اتفاق الوقاية الصحية
وحماية صحة النبات والشواغل التي تثيرھا الدول األعضاﺀ بشأن التدابير المتعلقة بسالمة األغذية وصحة
اإلنسان والحيوان في غيرھا من الدول األعضاﺀ .وھذه المعلومات أيضﹰا متاحة حالياﹰ على شبكة إدارة
المعلومات المتعلقة بصحة اإلنسان والحيوان التي افتتحتھا منظمة التجارة العالمية في تشرين األول/أكتوبر
.
وتدعو منظمة التجارة العالمية جميع منظمات المعايير إلى االمتثال لمبادئھا ،المتعلقة بتطوير المعايير
الدولية واالعتراف بتلك التي تقبل مدونتھا للممارسة الجيدة .واآليزو من بين تلك المنظمات ،غير أنھا
ال تتمتع بأي مركز خاص لدى منظمة التجارة العالمية.
كمنظمة غير حكومية .وتعمل أمانة
وقد أنشئت المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس )اآليزو( عام
بلدان نامية .والنشاط الرئيسي
بلداﹰ ،من بينھا نحو
المنظمة كشبكة لمعاھد القياس الوطنية في
لآليزو ھو تطوير المعايير التقنية .وعلى الرغم من أن معايير اآليزو طوعية ،ھناك حاالت أصبحت فيھا
( ضمن اشتراطات السوق أو تدابير
معايير اآليزو )كنظم إدارة الجودة بموجب سلسلة معايير اآليزو
االستيراد التي تطلبھا الحكومات .وتعمل الشبكة الدولية للمعلومات المتعلقة بالمعايير )إيزونت( من خالل
شبكة تضم ھيئات التوحيد القياسي الوطنية التي تسعى لجعل المعلومات عن المعايير واألنظمة التقنية
والمسائل المتصلة بھما متاحة لألطراف المعنية بھذا الشأن .وتقوم بذلك من خالل تقديم دليل ألحدث
المعلومات عن االتصال بالمؤسسات األعضاﺀ في اآليزو ،ونقاط االستعالم التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

-

-

وتدير اآليزو باالشتراك مع اللجنة الدولية للتقنيات الكھربائية بوابة إلكترونية لالتصال المباشر يطلق عليھا
مركز معلومات اآليزو/اللجنة الدولية للتقنيات الكھربائية ،الذي يقدم معلومات عن المعايير الدولية وتقييم
 .واأليزونت مسجلة على موقع اإلنترنت للشبكة العالمية لخدمات
المطابقة
المعايير وھي خدمة متاحة على الشبكة تقدم قوائم ووصالت الويب ومعلومات االتصال الالزمة لمنظمات
 .ويتم الوصول إلى أدلة
وضع المعايير حول العالم استنادا إلى مختلف التصنيفات
ھيئات إعداد المعايير مباشرة دون مقابل.
ومع ذلك ،ينبغي مالحظة ان االيزونت والشبكة العالمية لخدمات المعايير ال تقدمان النص الكامل
للمعايير ذاتھا .وللحصول على معيار ما أعدته مؤسسة عضو في اآليزو ،يجب ان توجه األطراف المعنية
الطلب إلى مؤسستھا الوطنية العضو في االيزونت ،التي تقوم بدورھا بإرسال الطلب إلى نقطة االستعالم
المختصة في منظمة التجارة العالمية .وتوجه المنظمات الحكومية وغير الحكومية طلباتھا من خالل مركز
المعلومات المشترك بين اآليزو واللجنة الدولية للتقنيات الكھربائية .أما طلبات الحصول على المعلومات
المقدمة مباشرة من مشروع صغير أو متوسط الحجم أو من مؤسسة خاصة إلى مركز استعالم تابع لمنظمة
التجارة العالمية فإنھا مرفوضة في إطار بنود تبادل المعلومات التي وضعتھا المنظمة المذكورة .ومع ذلك،
يمكن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الحصول على المعايير مباشرة من مؤسسة لوضع المعايير تكون
فيھا تلك المعايير متاحة للشراﺀ.
) ( الحصول على معلومات عن المعايير في األسواق األمريكية
يجري تشكيل المعايير في الواليات المتحدة األمريكية من خالل عملية تتسم بقدر كبير من
الالمركزية .وھناك عدد محدود من الوكاالت واإلدارات الوطنية المسؤول عن وضع وإنفاذ معايير وأنظمة
إلزامية تركز على حماية صحة اإلنسان وسالمة األغذية والصحة والسالمة المھنية والبيئة .وغالبا ما يتم
إنفاذ ھذه التدابير من خالل آليات تعاونية تقوم الوكاالت الحكومية بتنفيذھا على األصعدة الوطنية والمحلية
منظمة خاصة الستحداث المعايير تعمل في الواليات
وعلى مستوى الوالية .ومع ذلك ،ھناك أكثر من
المتحدة وتتولى صياغة معايير تقنية طوعية ،تطبقھا الشركات التي تسعى لبيان االمتثال للقواعد المقبولة في
)(35
منظمة أمريكية لوضع المعايير
في المائة من ھذه المعايير أنشأتھا حوالى
مجال الصناعة .ونحو
والمنتجون الساعون للتصدير إلى األسواق األمريكية يجب أال يقتصر إطالعھم على األنظمة التقنية واالمتثال
لھا ،بل ينبغي أن يشمل ذلك أيضاﹰ معرفة االشتراطات الصناعية المحددة لكل قطاع التي تفرضھا المنظمات
الخاصة لوضع المعايير والتقيد بتلك االشتراطات.
وإدارة األغذية والعقاقير التابعة للواليات المتحدة ھي المسؤولة عن تنظيم صناعات األغذية
والكيماويات والعقاقير .وبينما يشمل ذلك صياغة األنظمة الوطنية واعتمادھا في ھذه المجاالت ،فإن اإلدارة
المذكورة تتولى أيضﹰا في إطار واليتھا عمليات الرصد والتفتيش وإنفاذ االمتثال لألنظمة .ومن ثم فإنھا
تتعاون بصورة وثيقة مع سلطة الجمارك في الواليات المتحدة وكذلك مع اإلدارات الصحية من خالل شبكة
واسعة من المفتشين ومرافق االختبار لضمان تطبيق األنظمة الوطنية وإنفاذھا في ميناﺀ الدخول وداخل البلد
أيضا.
)(35
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وتسليما بدورھا المزدوج كوكالة لوضع المعايير وكمؤسسة إنفاذ أيضا ،فإن اإلدارة المذكورة أعاله
لديھا فرصة الوصول إلى معلومات ھامة عن االمتثال للتدابير التنظيمية .وتتيح لھا ھذه الوظيفة المزدوجة
أن تتولى تجميع ونشر معلومات عن الشروط التنظيمية ،وكذلك عن حاالت عدم االمتثال لألنظمة .وھذه
المعلومات تسرد بالتفصيل حاالت عدم االمتثال لألنظمة الوطنية من خالل تقارير شھرية عن رفض
وھكذا ،تستطيع
الواردات متاحة علنﹰا على الموقع
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحصول على معلومات دون مقابل عن األنظمة التي اعتمدتھا إدارة األغذية
والعقاقير وذلك من خالل الموقع المشار إليه أعاله ،والذي يسجل أيضﹰا قائمة بعمليات الحجز المفروضة على
صادرات من مختلف بلدان المنشأ التي كان من العسير جداﹰ عليھا االمتثال للتدابير المعمول بھا ،وبالتالي
لضمان أن يتجنب المصدرون في المستقبل الوقوع في نفس األخطاﺀ.
وإلى جانب المعايير المعتمدة من وكاالت تنظيمية ،يتم وضع معايير طوعية عن طريق روابط
خاصة أو من خالل شراكة بين القطاعين العام والخاص .وخير مثال على ذلك المعھد الوطني للمعايير
والتكنولوجيا الذي توجد فيه ھيئة حكومية غير تنظيمية لتكون ھمزة وصل بين األوساط األكاديمية والصناعة
لدعم إعداد معايير طوعية تتفق مع التطورات التكنولوجية والبحوث العلمية .وھذا المعھد ،الذي أنشئ في
 ،ھو جزﺀ من وزارة التجارة في الواليات المتحدة ،وھو المسؤول عن استحداث أدوات لقياس
عام
معايير الصناعة وتقييمھا وتنسيقھا كوسيلة لمساعدة الشركات األمريكية على أن تصبح أكثر ابتكارﹰا وتظل
قادرة على التنافس .وتستند والية المعھد بشدة على إبالغ الشركات بالمعايير الناشئة الممكن تحقيقھا من
خالل التطورات العلمية والتكنولوجيات الحديثة ،والغايات المستھدفة ،التي تساعد بدورھا الشركات على أن
تصبح أكثر كفاﺀة وإنتاجية عندما تسعى لالمتثال لھذه القواعد الجديدة.
قطاعاﹰ ،مع تركيز خاص على التصنيع وااللكترونيات وقطاع الرعاية
ويغطي عمل المعھد
طلب سنوياﹰ
منظمة خاصة للمعايير ويستجيب لنحو
الصحية .ويشارك المعھد في أكثر من
)(36
للحصول على معلومات تتعلق بالمعايير ترد من المصدرين وأصحاب الصناعة في الواليات المتحدة .
ويسھم المعھد أيضﹰا كنقطة استعالم أمريكية عن الحواجز التقنية أمام التجارة التي وضعتھا منظمة التجارة
العالمية) .(37ويتولى تشغيل خدمة آلية للتنبيه بشأن الصادرات ،والتي تقدم إخطارات يومية حول التغيرات
بلدﹰا حول العالم.
التنظيمية التي يقترحھا أكثر من
) ( الحصول على معلومات عن المعايير األوروبية
وجب على االتحاد األوروبي مواجھة التحدي الكبير لتحقيق االنسجام بين المتطلبات التنظيمية لدوله
األعضاﺀ أثناﺀ إنشائه وتوسيع نطاق عضويته .وكان ھناك إدراك خاص بأن االختالفات بين السياسات
والتشريعات الوطنية قد تخلق حواجز تقنية للتجارة ال تقتصر على الواردات بل تشمل أيضاﹰ التجارة داخل
عندما اعتمدت اللجنة األوروبية "نھجاﹰ جديدﹰا
أسواقه الداخلية .وقد تم تعزيز السياسة العامة في عام
للمواﺀمة والتوحيد القياسي" ،والذي يمثل تغييرﹰا رئيسياﹰ في عملية صياغة المعايير والتوجيھات في االتحاد
األوروبي.
)(36
)(37

انظر إلى قائمة نقاط االستعالم حول الحواجز التقنية أمام التجارة المتوفرة على الموقع

-

-

ويستند النھج الجديد إلى عدد من المبادئ؛ وأحد المبادئ الرئيسية ھو أن القواعد األوروبية ليست
إلزامية .وتقتصر المواﺀمة التشريعية بين البلدان على المتطلبات األساسية الالزمة بصورة رئيسية لحماية
صحة اإلنسان والبيئة وتحقيق السالمة .ويتناول النھج الجديد مجموعات كبيرة مترابطة من األغذية ويغطي
مخاطر أفقية بدال من منتجات بعينھا .وشروط األداﺀ محددة دون الدخول في التفاصيل المتعلقة بكيفية تحقيق
االمتثال للتدابير .وتصدر ھذه المعايير الطوعية عن إحدى منظمات التوحيد القياسي األوروبية الثالث:
اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي؛ اللجنة األوروبية للمعايرة التقنية الكھربائية؛ والمعھد األوروبي لمعايير
االتصاالت السلكية والالسلكية .ويجب أن تترجم المعايير المعتمدة على المستوى األوروبي إلى معايير
وطنية ويتم ترقيمھا وإتاحتھا على الصعيد الوطني )على سبيل المثال ،يصدر معھد المعايير البريطاني
( .ويجب سحب أي معيار وطني متضارب ،حيث
المعايير األوروبية ويبيعھا تحت رقم وثيقة تحمل
يبطل أي معيار أوروبي المعيار الوطني المقابل .وعلى العكس ،يمكن الحصول مجانا على توجيھات االتحاد
األوروبي التي تحدد أنظمة السالمة البيئية والصحية مباشرة من المديرية العامة المعنية التابعة للجنة
األوروبية .وأنشئ موقع على شبكة اإلنترنت لزيادة التوعية بالنھج الجديد في أوروبا ولتقديم معلومات عن
 .ويوفر ھذا الموقع سبل الحصول على معلومات عن المعايير
المعايير
وعملية التوحيد القياسي ،التي تطبقھا دوما منظمات المعايير األوروبية الثالث ،وكذلك سبل االتصال بھذه
المنظمات .ومن خالل آلة البحث الموجودة في الموقع ،يستطيع المستعمل ان يحدد اسم معيار ما ورقمه
وموقع نقاط االتصال المعنية للحصول على ھذا المعيار عن طريق منظمة وطنية للمعايير.
وأنشأت اللجنة األوروبية أيضﹰا بوابة الكترونية للصادرات لمساعدة المصدرين على الوصول إلى
 .ويقدم موقع البوابة على شبكة االنترنت معلومات
أسواق االتحاد األوروبي
مستفيضة عن شروط االتحاد األوروبي بشأن الواردات ،والقواعد الضريبية والرسوم الجمركية على
الواردات؛ وكذلك الوثائق الجمركية وقواعد المنشأ واإلحصاﺀات التجارية وفرص األسواق أيضا .ومن
خالل الوصول إلى ھذا الموقع ،يستطيع بالتالي مشروع صغير أو متوسط معرفة شروط استيراد منتج معين
حتى المستوى الرقمي  ، -باستخدام النظام المتناسق ،والحصول دون مقابل على قائمة بالتشريعات األوروبية
السارية والوصول إليھا .ومع ذلك ،ال يزال يتعين على المصدرين الحصول على المعلومات والمعايير
القطرية كال على حدة على الرغم من تقديم معلومات عن االتصال بالھيئة المسؤولة.
ويقدم مركز ترويج الواردات من البلدان النامية على شبكة االنترنت موقعاﹰ آخر شامالﹰ ومواتي ﹰا
وھذا الموقع مصمم تحديداﹰ لمساعدة المصدرين من البلدان النامية من خالل
للمستعملين
مجموعة متنوعة من الخدمات .فھو يساعد المصدرين على الوصول إلى االشتراطات القطرية )التشريعية
وغير التشريعية والرسوم الجمركية والحصص( ،وينشر دراسات استقصائية عن األسواق ويتيح قواعد بيانات
لتيسير مضاھاة األعمال ويقدم أيضﹰا برامج تدريبية.
) ( الحصول على معلومات عن المعايير العربية
في جھد لتحسين التعاون بين البلدان العربية في مجال السياسات الصناعية وصكوكھا ،أنشأت جامعة
المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين .وتخدم المنظمة الحكومات العربية
الدول العربية في عام
وھي مسؤولة عن تيسير توحيد المعايير الصناعية فيما بين األقطار العربية .وتساعد االجتماعات المنتظمة
لھيئات وضع المعايير في المنطقة العربية على تحديد التحديات المرتبطة بتطوير المعايير في البلدان العربية.
ومع ذلك ،فقد أحرز تقدم بسيط في السنوات األخيرة في مواﺀمة المعايير في المنطقة حيث تركزت الجھود

-

-

على ترجمة المعايير الدولية إلى اللغة العربية .ويقتصر الوصول اإللكتروني إلى المعايير العربية الموحدة
والوثائق المترجمة على أعضاﺀ المؤسسات الحكومية المسجلة .وھكذا ،فإن الوصول محدود وغير متاح
للمستعملين العاديين ،بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تسعى للتصدير داخل المنطقة
العربية.
وتجدر اإلشارة إلى أن عددا قليال من وكاالت وضع المعايير العربية قد أنشأ مواقع على شبكة
االنترنت شاملة ومفيدة للمستعملين من أجل الوصول إلى المعايير والمعلومات حول أسواق المقصد المختارة.
أما آلة البحث على موقع المعھد األردني للمعايير ونظم القياس ،فإنه يقدم طرقا مختلفة يستطيع من خاللھا
المستعملون الوصول إلى قوائم مختلفة للمعايير الوطنية ،إلى جانب ثمن كل معيار وإجراﺀات الشراﺀ
دوالرا .وتوفر الھيئة
 .وھناك قائمة للمعايير األردنية متاحة للشراﺀ بنحو
 ،وتحذو حذوھا المنظمة
المصرية للمعايير سبيال سھال للوصول إلى قائمتھا للمعايير
 ،المسؤولة أيضﹰا عن تيسير تناسق المعايير بين البلدان
العربية السعودية للمعايير
في مجلس التعاون الخليجي .كما وقع العديد من منظمات المعايير مذكرات تفاھم مع الوكاالت المناظرة في
بلدان عربية أخرى .ويرمي بعضھا إلى تيسير تبادل المعلومات بين البلدان ،ويشمل البعض اآلخر أيضاﹰ
مكونات بناﺀ القدرة للتعاون في إعداد المعايير التقنية.
) ( الوصول إلى معلومات عن المعايير الصينية
الوصول إلى معلومات عن المعايير الصينية آخذ في التحسن إلى جانب الوصول إلى األسواق.
وعلى الرغم من أن المصدر الرئيسي للمعلومات بشأن المعايير الصينية ظل تقليدياﹰ ھو الشريك الصيني
المستورد ،فإنه يجري تسجيل معلومات جديدة باللغة اإلنكليزية على يد منظمات حكومية صينية مختلفة.
وعلى سبيل المثال ،لدى إدارة التوحيد القياسي في الصين قائمة بالمعايير على شبكة االنترنت
بينما يقدم موقع إدارة األغذية والعقاقير التابع للدولة
معلومات عن األنظمة التقنية والوثائق المعيارية ذات الصلة بقطاعي األغذية
والمواد الصيدالنية .كما يستطيع الملحقون التجاريون في السفارات األجنبية تقديم معلومات ھامة عن
األسواق والمعايير األجنبية .لكنھا تظل مصدرﹰا مغلقا للمعلومات يجب على المشاريع الصغيرة والمتوسطة
النظر في االستفادة منه في كثير من األحيان .وعلى سبيل المثال ،يشير الملحق التجاري في سفارة الصين
في بيروت إلى ندرة االتصاالت التي ترد إلى السفارة من قبل شركات االستعالم عن فرصة تجارية أو عن
معيار صيني ،رغم الجھود المبذولة لزيادة التوعية بأھمية التجارة بين الصين والبلدان العربية).(38
) ( استنتاجات بشأن الحصول على معلومات من المصادر الدولية
على الرغم من توافر المعلومات عن المعايير الدولية واألجنبية من مصادر دولية مختلفة ،وجدت
عن الشركات اللبنانية أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ال تزال
دراسة استقصائية أجريت عام
)(39
تواجه صعوبة في الحصول على معلومات بشأن المعايير واألسواق األجنبية  .ويرجع ذلك إلى أن
) (38مقابلة ھاتفية مع الملحق التجاري الصيني في لبنان )
.
)(39
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(؛ لمزيد من المعلومات انظر الموقع

-

-

الوصول إلى ھذه الخدمات ومصادر المعلومات يتم في معظمه عن طريق تكنولوجيات االتصاالت الباھظة أو
غير المتطورة في لبنان .وعلى سبيل المثال ،ارتفع سعر الدقيقة المدفوع الحقا في الھاتف النقال وقت الذروة
وبأكثر من الضعف للدقائق المدفوعة مسبقا وقت الذروة وبقيمة أعلى من
في المائة في عام
بنسبة
مقدم الخدمة العربي الثاني األغلى سعرا .كما أن معدل استخدام الھاتف النقال في لبنان منخفض نسبياﹰ
) .(40وباإلضافة
في المائة عام
بالمقارنة مع غيره من البلدان في المنطقة العربية ،حيث بلغ نسبة
حاسوب تقريباﹰ وعدد المشتركين
إلى ذلك ،ال يتجاوز عدد الحواسيب الشخصية في لبنان
مشترك .وبينما يقدر عدد مستعملي اإلنترنت أكثر من
في خدمة اإلنترنت العادية ال يتجاوز
شخص ،فإن ھذا االنقطاع في الخدمة بالنسبة للمشتركين والمستعملين يعني أنه من المحتمل
أال تكون مصادر المعلومات ميسرة بشكل منتظم وثابت).(41
واالتصال عبر االنترنت بطيئ أيضﹰا أو متوسط من حيث السرعة مما يقلل الحافز والقدرة لدى
أصحاب ومديري المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلنفاق الوقت في البحث عن المعلومة الصحيحة .ومع
ذلك ،تم إحراز بعض التقدم .وعلى سبيل المثال ،توفر جمعية الصناعيين اللبنانيين وصلة مباشرة إلى موقع
ومع ذلك،
مكتب مساعدة التصدير التابع لالتحاد األوروبي وذلك على صفحتھا المحلية
ھناك مواقع أخرى أقل شھرة أو لديھا آالت بحث تعطي ردوداﹰ كثيرة جدا على استفسارات بسيطة .والحال
كذلك ،ليس بالضرورة حقيقيا أن أي معيار ما مطلوب باھظ التكلفة ،ولكن يمكن أن ينطبق ذلك على تكاليف
المعاملة المعنية للعثور على المعايير وكذلك تيسير المعلومات الالزمة لالستفادة من تلك المعايير.
وال يزال عدم الوعي بشأن تلك المصادر المختلفة للمعلومات مشكلة أخرى .وبرغم توافر
المعلومات من مصادر مباشرة ،ليست المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مطلعة تماما على تلك المصادر
وليس لديھا المھارة أو الوسائل التي تمكنھا من الوصول إليھا والبحث فيھا للحصول على المعلومات الالزمة
الحتياجاتھا .ومع أن تحسن اإللمام باالنترنت يمكن ان يخفف جزئياﹰ من ھذه المشكلة ،فإنه يلزم أيض ﹰا
التدريب على المبادئ والممارسات المتعلقة بأوضاع المعايير الدولية ليتسنى إعالم أصحاب المصلحة باإلطار
المتعلق باعتماد المعايير وتطبيقھا في السوق العالمي.
)ج(

األنظمة اللبنانية لتيسير الوصول إلى المعلومات بشأن المعايير

بسبب القيود التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والحاجة المستمرة لمساعدة تلك
المشاريع على الوصول إلى المعلومات وتحسين قدرتھا التنافسية ،اختارت حكومة لبنان معالجة ھذه اآلثار
الخارجية للمعلومات من خالل السياسات والخطط والبرامج التي تنفذھا المؤسسات الوارد ذكرھا أدناه .ويتم
فحص ھذه التدخالت استنادا إلى المؤشرات المذكورة أعاله.
) ( مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية )ليبنور(

) (40اإلسكوا ،نظام المعلومات اإلحصائية ،متاح على الموقع

.

)(41
لدى المؤسسة العامة لتشجيع االستثمار في لبنان باالستناد إلى مراجع
عرض مقدم في شباط/فبراير
االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية والبنك الدولي ووزارة االتصاالت اللبنانية.

-

-

يعھد إلى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية )ليبنور( بإعداد المعايير اللبنانية والتفويض باستخدام
تحت إشراف وزارة الصناعة ،فإنھا عضو في
عالمة المطابقة اللبنانية .وكسلطة حكومية أنشئت عام
)(43
والمنظمة العربية للتنمية الصناعية
كل من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس) (42ولجنة دستور األغذية
والتعدين .وأصبحت عضواﹰ منتسبا في اللجنة األوروبية للمقاييس والمواصفات واللجنة األوروبية للمواصفات
؛ وقد وقعت المؤسسة على مذكرات تفاھم مع عديد من
والمقاييس التقنية الكھربائية في نيسان/أبريل
النظراﺀ العرب واألوروبيين وھي مركز تنسيق رسمي في لبنان للحصول على المعايير الوطنية والدولية.
وصالت لالتصال بالمؤسسات المنتسبة
ويوفر موقع المؤسسة على االنترنت
كاآليزو واللجنة األوروبية للمقاييس والمواصفات ولكن ال تقدم معلومات عما إذا كان ينبغي الحصول على
المعايير من تلك المؤسسات أو من خاللھا وبأي تكلفة .وبدالﹰ من ذلك ،يطلب إلى المستعمل االتصال بالمكتبة
لمزيد من المعلومات .أما وصالت المعلومات األخرى ،فإنھا ليست مقدمة .وتشمل شبكة اإلنترنت أيضﹰا آلة
بحث للحصول على عناوين المعايير اللبنانية من خالل فھرس إلكتروني .وھذه المعايير يتم تنظيمھا في
مجاالت منتجات كأجھزة التكييف ،والمواد الكيماوية ،ومواد التشييد ،واألغذية ،والتقنيات الكھربائية،
وتكنولوجيا المعلومات ،واآلالت الميكانيكية ،والمواد الطبية ،والورق ،والبترول .واآليزو والتصنيف الدولي
لمعايير القياس ليسا بديلين لمعايير البحث ،ومن غير المتاح مباشرة معلومات عن المعايير قيد اإلعداد أو تلك
التي تم سحبھا .ولما كان موقع اإلنترنت في مرحلة إعادة الھيكلة طبقا لتوجيھات اآليزو ،فإنه يمكن
للمعايير اللبنانية وذلك عن طريق االتصال
الحصول على نسخة الكترونية مجانية لفھرس عام
بالمكتبة.
االحتفاظ بسجالت تتعلق بطلبات الحصول
وبدأت مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية عام
على خدماتھا ،ولذا فإنه يمكن إجراﺀ قدر قليل من التحليل لما قدمته من خدمات على مدار الزمن .غير أنه
طلب للحصول على معلومات عن المعايير ،أو بمعدل
خالل العام الماضي ،تلقت المؤسسة نحو
طلب شھرياﹰ .وال يسفر كل طلب عن شراﺀ معيار لبناني أو أجنبي ،لكن يتم بحث الطلبات الواردة في
معظمھا من مكتب تقييم المطابقة وأصحاب المكاتب العقارية والوكاالت العامة والشركات .وعلى سبيل
معيار من معايير اآليزو والبالغ عددھا
المثال ،اشترت وزارة االقتصاد والتجارة ما يقرب من
 ،واشترت الباقي مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم إلى جانب
التي تم شراؤھا عبر المؤسسة في عام
معھد البحوث الصناعية ،والمختبرات األكاديمية ،وأساتذة الجامعات .ولدى فحص ھذه المشتريات ،من المفيد
مالحظة أن عدداﹰ من المشاريع الصغيرة والمتوسطة اتصل بادئ األمر باآليزو مباشرة للحصول على معايير
المنظمة ،وتم تحويله فيما بعد إلى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لشرائھا .ويبين ذلك الوعي المحدود
بين شركات القطاع الخاص بالخدمات التي تقدمھا المؤسسة المذكورة فيما يتعلق بالحصول على المعايير.
وبالنسبة للبلدان العربية ،تفيد المؤسسة بأن معظم الطلب على المعايير العربية السعودية والسورية
.
و معيارا على التوالي في عام
رغم أنه لم يتجاوز عدد المعايير المطلوبة لھذين السوقين
وال يعكس عدد الطلبات حجم التجارة مع ھذين البلدين ،مع التسليم بأن المملكة العربية السعودية ھي نقطة
الدخول إلى السوق المشتركة لبلدان مجلس التعاون الخليجي والجمھورية العربية السورية ھي الشريك
التجاري الوحيد المجاور للبنان .وجرى أيضﹰا شراﺀ عدد قليل من المعايير المصرية واألردنية في عام
) (42انظر قائمة أعضاﺀ اآليزو على الموقع
) (43انظر قائمة بأعضاﺀ اللجنة على الموقع

.
.

-

-

 .ومعظم المعايير المشتراة تتعلق باألغذية والمياه المعدنية واإلسمنت ومواد التشييد .وفي المقابل ،تم
معيار بريطاني خالل نفس الفترة الزمنية رغم ضعف الصادرات إلى المملكة المتحدة مقارنة
شراﺀ
معايير من الواليات المتحدة األمريكية تتصل
بالحجم الذي مقصده البلدان العربية .كما تم شراﺀ نحو
بقطاع التشييد .وثمة تفسير محتمل النخفاض الطلب على المعايير من البلدان العربية ھو أن المستوردين
والمستھلكين للسلع اللبنانية في األسواق العربية يشترطون االمتثال للمعايير البريطانية أو األوروبية أو
لمعايير اآليزو أو الواليات المتحدة حتى ولو كان مقصد المنتج ھو السوق العربية .وفيما يتعلق باألسواق
غير التقليدية ،ليس للمؤسسة أية اتفاقات مع أي بلد من بلدان شرق آسيا أو أمريكا الالتينية ،ولم ترد إليھا
طلبات للحصول على معلومات عن المعايير من ھاتين المنطقتين .ومع ذلك وردت طلبات
خالل عام
)(44
من آسيا للحصول على معلومات عن المعايير اللبنانية .
ويستند ھيكل الرسوم الذي حددته المؤسسة لبيع المعايير اللبنانية إلى حجم الوثيقة النھائي .فالمعايير
صفحة تباع
ليرة لبنانية ،والمعايير التي طولھا من إلى
في الطول تباع بسعر
من إلى
)(45
ليرة لبنانية .
صفحة في الطول بمبلغ
إلى
ليرة لبنانية ،وتباع المعايير من
بمبلغ
وعدد الصفحات في معيار ما يرد على شبكة اإلنترنت وفي الفھرس لتحديد تكلفة المعيار ،على الرغم من أنه
يتم الحصول على ھيكل الرسوم المتعلق بالمعايير من خالل االتصال بالمكتبة .وھكذا فإن تكلفة المعايير
اللبنانية نسبيا رمزية بالمقارنة مع تكاليف اإلنتاج األخرى لمشروع صغير أو متوسط الحجم في لبنان.
وتكاليف رسوم شراﺀ معايير غير لبنانية من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية يحددھا الطرف
األجنبي .وفيما يتعلق بالبلدان العربية ،فإن رسم الوصول رمزي إلى حد كبير ،على الرغم من أن المستعمل
يتحمل تكلفة المعايير الصادرة عن وكالة أجنبية .وتسمح االتفاقات األخيرة مع منظمات المقاييس
والمواصفات األوروبية لليبنور بالحصول على المعايير على نحو أيسر من تلك الوكاالت ،مما يؤدي إلى
خفض الرسوم التي تتقاضاھا المؤسسة اللبنانية مقابل تقديم تلك الخدمة .وتخول عضوية المؤسسة بالكامل
في اآليزو ان تبيع األخيرة معايير اآليزو إلى العمالﺀ اللبنانيين مقابل رسم تحدده اآليزو وتقوم المؤسسة
بالحصول على معايير بلدان أخرى عبر طرف ثالث مقدم للخدمة )مثل ھيئة تكنولوجيات وخدمات االتصال
المتقدمة ،التي تعمل من أجل الربح( .وبالنظر إلى العدد المحدود لمذكرات التفاھم التي وقعتھا ليبنور مع
البلدان ،فإن ذلك يزيد من اعتمادھا على البائعين في القطاع الخاص لشراﺀ المعايير من مؤسسات خارج
شبكتھا .وھذه الوساطة تأتي بزيادة في السعر بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ،التي يجب ان
في المائة من الميزانية السنوية للمؤسسة تأتي
تدفع زيادة في السعر مقابل الحصول على الخدمة .ونحو
من بيع المعايير).(46
وفيما يتعلق بسرعة إيصال الخدمة ،يختلف زمن تقديم المعلومات إلى العميل لعوامل داخلية
وخارجية .وإذا كان البلد المقصود من البلدان التي تم التوقيع على مذكرة تفاھم فعالة معھا ،أو لديھا شبكة
إنترنت شاملة ،تكون الخدمة حينئذ سريعة نسبياﹰ والرسوم محددة .وخالفاﹰ لذلك ،سوف يطول وقت البحث
وبالتالي تكلفة المعلومات بالنسبة لمشروع صغير أو متوسط الحجم.

) (44استناداﹰ إلى مقابالت مع مسؤولين في المؤسسة.
) (45كان سعر الصرف في آب/أغسطس

 ،دوالر واحد بما يعادل

) (46مدخل من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية خالل مشاورة وطنية في

ليرات لبنانية.
شباط/فبراير

في بيروت.

-

-

ومن حيث التنسيق مع الوكاالت األخرى ،ليست المؤسسة على علم جيداﹰ بشأن كيفية مساعدة
المؤسسات اللبنانية األخرى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى معلومات حول المعايير.
ونتيجة لذلك ،توجد ازدواجية في الجھود وتنافس غير ضروري بين مقدمي الخدمات في لبنان ،مما يؤدي
إلى تخبط المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تسعى لتصدير منتج ما أو تحسين نوعيته .وستصبح
زيادة التنسيق والتعاون ضرورية عندما تمتثل ليبنور الشتراطات كل من اللجنة األوروبية للمقاييس
والمواصفات واآليزو واللجنة األوروبية لمواصفات ومقاييس التقنية الكھربائية وكذلك اشتراطات منظمة
التجارة العالمية ،حيث أنھا ستعمل كنقطة استعالم للبنان عن الحواجز التقنية أمام التجارة عندما ينضم لبنان
شخصا )من بينھم موظف إداري(
إلى منظمة التجارة العالمية .ومع ذلك ،فإن ھذه المؤسسة التي تضم
وإدارة متغيرة ،قد عانت من قيود في الموارد المالية والبشرية حدت من قدرتھا على تحسين خدماتھا ،ليس
فحسب فيما يتعلق بالوصول إلى معلومات عن المعايير الدولية ،بل أيضاﹰ من حيث تطوير واعتماد معايير
وطنية لخدمة السوق اللبناني.
) ( وزارة االقتصاد والتجارة
تتولى وزارة االقتصاد والتجارة تنفيذ برنامج متعدد الوجوه قائم على عنصرين رئيسسيين ھما:
برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم) (47وبرنامج الھيكل األساسي للجودة ،وتدعمھما مالياﹰ اللجنة
األوروبية .وساعد برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الحكومة على اتباع نھج متكامل في
تنمية ھذه المشاريع وفي إنشاﺀ مراكز للتنمية الصناعية ،وفي إنشاﺀ خطة ضمانات مالية .كما بحث البرنامج
سبل الوصول إلى معلومات عن المعايير من منظور السياسات العامة األوسع مدى ،ومن المحتمل أن يواصل
 .أما مشروع
القيام بذلك عندما يتحول تدريجيا إلى وحدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام
الھيكل األساسي للجودة ،فالقصد منه تحسين وتطوير الوظائف الرئيسية لسلسلة إجراﺀات تقييم المطابقة ،إلى
جانب تعزيز الوعي والتنسيق بين مؤسسات القطاعين العام والخاص .ويرمي العنصر الخاص بالمؤسسات
في ھذا المشروع إلى إعالم القطاع الخاص بالمعايير الدولية وإجراﺀات تقييم المطابقة ومساعدة المصدرين
على تحديد الوسائل الالزمة للتغلب على العقبات في مجال التجارة الدولية .ويركز المشروع بصفة رئيسية
على الزراعة والصناعات القائمة على الزراعة وتغليف األغذية.
وتشير خطة العمل األصلية لھذا البرنامج إلى إنشاﺀ مركز معلومات لتلبية احتياجات الشركات
الصغيرة والمتوسطة الحجم عن طريق إيجاد مكتبة ومركز للمعلومات التقنية .غير أنه ،بسبب الحرب في
 ،ألغيت العطاﺀات المتعلقة بتنفيذ ھذه األنشطة وأغلق
لبنان خالل شھري تموز/يوليو وآب/أغسطس
خط التمويل المقدم من اللجنة األوروبية .أما المكتبة التي كان من المفترض أن تصبح جزﺀاﹰ مكمال للمركز،
فقد تم تقليص حجمھا فيما بعد إلى مكتبة داخلية وموقع على شبكة اإلنترنت .ومع ذلك ،فقد أثبت المشروع
نجاحه في مجاالت أخرى للتنفيذ ،ال سيما في تحسين صورة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
وتعزيز الھيكل األساسي الوطني للجودة عن طريق معامل لالختبار .ويشمل البرنامج أيضﹰا مكونا يسعى
لتحسين إدارة المؤسسة ورفع كفاﺀتھا .ومن المتنبأ به أيضاﹰ إقامة مركز لبناني وطني للجودة ،سيعمل كمركز
للخبرة لتقديم المشورة بشأن الجودة ،وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات ،وتوفير أنشطة التدريب للصناعة

) (47معظم المعلومات عن برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مستمد من خطط العمل السنوية للمشاريع والتقرير
مع القائم بعمل
ومن مقابالت جرت في و كانون الثاني/يناير
االستھاللي المتاح على الموقع
رئيس برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

-

-

والمؤسسات والھيئات الحكومية المعنية بالھياكل األساسية للجودة .بيد أنه من السابق ألوانه حالياﹰ تحديد
فاعلية ھذه األنشطة المعتزم القيام بھا.
) ( نقاط االستعالم التابعة لمنظمة التجارة العالمية
على الرغم من أن لبنان لم يصبح بعد عضواﹰ في منظمة التجارة العالمية ،تم الشروع في إنشاﺀ نقاط
استعالم طبقاﹰ لشروط المنظمة المذكورة .وسوف تستضيف وزارة الزراعة نقطة االستعالم عن حماية صحة
الحيوان والنبات بدعم من وزارة االقتصاد والتجارة .وسوف تستضيف ليبنور نقطة االستعالم عن الحواجز
التقنية أمام التجارة.
وطبقاﹰ للمبادئ التوجيھية لمنظمة التجارة العالمية ،تﹸنشأ نقاط االستعالم ليتسنى للبلدان األعضاﺀ
الحصول بيسر على معلومات عن األنظمة التقنية المعمول بھا في بلد آخر من البلدان األعضاﺀ دونما حاجة
إلى تحديد الوكالة المسؤولة واالتصال بھا .ونقطة االستعالم عن حماية صحة الحيوان والنبات مسؤولة عن
اإلجابة على جميع األسئلة المعقولة وتقديم الوثائق بشأن تدابير حماية صحة الحيوان والنبات المعتمدة داخل
البلد وجميع إجراﺀات المراقبة والتفتيش وتقييم المخاطر ،وأية معلومات حول العضوية في المنظمات الدولية
المعنية بھذا الشأن واالتفاقات المتعلقة به .وتغطي والية وزارة الزراعة ھذه المجاالت الثالثة ،بينما وزارة
االقتصاد والتجارة ھي المسؤولة عن قيادة عملية المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية وتوكل إليھا المسائل
اإلشرافية المتصلة بحماية المستھلكين وسالمة األغذية.
واختيار وزارة الزراعة لتكون نقطة االستعالم عن حماية صحة الحيوان والنبات أمر مناسب حيث
تشارك الوزارة مباشرة في تطوير معايير األغذية والحفاظ كذلك على صحة الحيوان والنبات .وتحافظ أيض ﹰا
على عالقات عمل جيدة مع المسؤولين عن مجاالت تتجاوز واليتھا ،وتمارس أيضاﹰ دوراﹰ نشيط ﹰا في
اجتماعات معظم اللجان التقنية التي تعقدھا ليبنور بشأن قطاع األغذية .ومع ذلك ،فإن الموارد المتاحة
لوزارة الزراعة محدودة وغير كافية لمعالجة كم مضاعف ومعقد من الطلبات الموجھة مباشرة إلى نقاط
االستعالم .ويلزم زيادة الموارد لتيسير التنسيق والربط الشبكي مع النظراﺀ على الصعيد الوطني وإلنشاﺀ
نظام فعال إلدارة المعرفة.
وحددت حكومة لبنان ليبنور لتكون نقطة االستعالم عن الحواجز التقنية أمام التجارة .ولم يعمل ھذا
المكتب بعد ،ومن ثم فإنه من السابق ألوانه إجراﺀ تقييم لھذه الخدمة .ومع ذلك ،من المعتزم إجراﺀ
اإلصالحات وتعزيز التدابير لزيادة قدرة المؤسسة المذكورة لكي تعمل كنقطة استعالم عن الحواجز التقنية
أمام التجارة .ويقدم مشروع الھيكل األساسي للجودة في وزارة االقتصاد والتجارة بعض المساعدات لھذا
الغرض بھدف استحداث نظام وقاعدة بيانات إلدارة المعلومات .غير أنه يلزم أيضﹰا زيادة التوعية بوظائف
ليبنور ،حيث أن أصحاب المصلحة ،بمن فيھم أعضاﺀ الغرف التجارية الوطنية والعاملين في قطاعي
الصناعة والزراعة ليسوا على علم بدور ھذه المؤسسة التي يجب عليھا القيام بجمع وإدارة المعلومات عن
المعايير والتدابير المحتمل أن تشوه التجارة القائمة في السوق اللبناني.
)د (

فاعلية تدخالت السياسة في تحقيق أھداف السياسات العامة

في حين ساعدت السياسات العامة والخطط والبرامج على زيادة الوعي بالحاجة إلى الحصول على
معلومات عن المعايير وأسھمت في تحسين الھيكل األساسي للجودة في لبنان ،إال أن تأثيراتھا لم تساعد كثيرﹰا

-

-

على تحسين القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والكبيرة الحجم في الوقت الراھن .ويبدو ذلك واضحا نتيجة
ما يلي:
) ( ال تزال التجارة الخارجية مركزة
ينبغي أن يعزز تحسين الوصول إلى معلومات عن المعايير األجنبية والدولية القدرة التنافسية
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من خالل تحسين قدرة الشركات على التصدير والوصول إلى األسواق
أن
األجنبية .ومع ذلك ،وجدت الدراسة االستقصائية التي أنجزتھا وزارة التجارة واالقتصاد في عام
في المائة من صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان تتجه إلى بلد واحد ،بينما
في المائة من المبيعات في
في المائة من الصادرات بلدين) .(48وباإلضافة إلى ذلك،
ال يتجاوز
في المائة من المشاريع خدمات وكيل في بلد
القطاعات المستھدفة تتم بدون وكيل ،بينما يستخدم
المقصد .وتكشف الدراسة أيضﹰا عن انه كلما ازداد حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة )من حيث عدد
العاملين( ،كلما زادت المعلومات ذات الصلة بصناعة محددة .وعلى الرغم من أن ھذه األرقام ليست شاملة،
فإنھا تبين أنه في الوقت الذي تمكنت فيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من الوصول بنجاح إلى
األسواق األجنبية ،فإنھا تفضل القيام بذلك من خالل قنوات مباشرة ،لكن ليس لديھا معلومات كافية عن
مختلف متطلبات األسواق األجنبية لتنويع قاعدة أسواقھا.
وحسبما يتبين من الشكل  ،يبدو ھذا التحدي واضحاﹰ في بيانات التجارة اللبنانية ،التي تبين زيادة
اعتماد لبنان على األسواق العربية على الرغم من االتفاقات التجارية التي وقعتھا حكومة لبنان في السنوات
األخيرة مع اقتصادات غير عربية ،كدول االتحاد األوروبي ودول رابطة التجارة الحرة األوروبية .وقد
إلى
في المائة من إجمالي الصادرات في عام
زادت الصادرات اللبنانية إلى البلدان العربية من
 .ومن حيث تدفقات التجارة ،كانت حصة التجارة مع البلدان العربية
في المائة في عام
أكثر من
 ،مما يضع لبنان في مرتبة الشريك التجاري
في المائة من وارداتھا وصادراتھا في عام
تمثل
األكثر توجھاﹰ إلى المنطقة العربية بعد األردن ) في المائة( واليمن ) في المائة( .وفي الوقت الذي
تصدر فيه الشركات إلى أوروبا وبدرجة أقل إلى الواليات المتحدة ،انخفض نصيب الصادرات اللبنانية إلى
في المائة على مدى
في المائة إلى
أسواق االتحاد األوروبي والواليات المتحدة بمقدار النصف من
السنوات الخمس الماضية .وفي المقابل ،تزداد التجارة مع الصين والعراق وسويسرا .ومع ذلك ظلت
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي للبنان خالل الفترة من عام
عائدات الصادرات تمثل أقل من
 ،كما يتبين من الجدول أدناه.
إلى عام
الشكل  - 3أسواق الصادرات اللبنانية )(2005 - 2000
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الجدول  - 3حصة الصادرات اللبنانية في الناتج المحلي اإلجمالي
)(2004 - 2000
لبنان
الصادرات باألسعار الحالية )بماليين دوالرات الواليات المتحدة
األمريكية(
الناتج المحلي اإلجمالي )بماليين دوالرات الواليات المتحدة األمريكية(
الصادرات كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي
المصدر :اإلسكوا ،نظام المعلومات اإلحصائية ،متاح على الموقع

.

وعالوة على ذلك ،في حين ال تزال البرامج اللبنانية لتحسين الوصول إلى المعلومات تركز على
اآلالت ،واألجھزة
قطاعي الزراعة واألغذية الزراعية ،كان على رأس صادرات لبنان في عام
الكھربائية ،والمعادن األساسية ،والمجوھرات )بما فيھا اللؤلؤ واألحجار النفيسة وشبة النفيسة( ،واألغذية
المجھزة )بما فيھا المشروبات والتبغ( والكيماويات بما فيھا المواد الصيدالنية واألسمدة ،وھي قطاعات تھيمن
عليھا تقريبا المشاريع الصغيرة والمتوسطة .نظرﹰا لذلك ،فإن إعادة توجيه برامج المساعدة التقنية نحو
الوصول إلى معايير ھذه القطاعات الحيوية واالمتثال لھا ،من المحتمل ان يخلف مزيدﹰا من التأثيرات
اإليجابية على القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
) ( قيود الوصول إلى األسواق
من المحتمل أن خدمات الوصول إلى المعلومات التي تقدمھا الوكاالت األمريكية عن المعايير
اإللزامية واالشتراطات الجديدة للواردات ،قد ساعد المشاريع اللبنانية الصغيرة والمتوسطة الحجم في ھذا
المجال ،حيث ركزت السياسات والبرامج اللبنانية بشأن المعايير ومتطلبات التصدير إلى حد كبير على تحسين
الوصول إلى األسواق األوروبية .ويمكن رؤية ھذا التأثير عند فحص عدد حاالت الرفض التي يواجھھا
المصدرون اللبنانيون عند التصدير إلى أسواق الواليات المتحدة األمريكية .وعلى سبيل المثال ،وجدت
ان االمتثال الشتراطات الوسم ھي أكثر المشاكل المتكررة التي تواجه
دراسة أجرتھا اإلسكوا عام

-

-

،
الصادرات اللبنانية إلى سوق الواليات المتحدة األمريكية) .(49ففي خالل األشھر الستة األولى لعام
شحنة مرفوضة من قبل إدارة األغذية والعقاقير ،بسبب أخطاﺀ
من الشحنات البالغ عددھا
كانت
شحنة
شحنة مرفوضة من أصل
في الوسم أو في العالمة التجارية .وذكر نفس السبب بالنسبة لعدد
وذلك على مدى
 .وما
وتشرين الثاني/نوفمبر
شھرﹰا في الفترة بين كانون األول/ديسمبر
تكشف عنه أوال ھذه األرقام ھو الزيادة الھائلة في عدد حاالت الرفض للمنتجات اللبنانية .وعالوة على ذلك،
خالل الفترة األخيرة ،ھناك عدد من الحاالت رفضت فيھا أكثر من
من بين حاالت الرفض البالغ عددھا
شحنة من جانب نفس المصدر أثناﺀ نفس الشھر )معظمھا شحنات أرسلت في غضون أيام بين كل شحنة
شھراﹰ لنفس السبب .ويبين
وأخرى( ،بينما تم رفض اثنين فقط من المصدرين مرتين على امتداد فترة
ذلك ،إلى حد كبير ،أن المصدرين اللبنانيين قد تعلموا من تجاربھم واستفادوا من المعلومات التي تلقوھا من
إدارة األغذية والعقاقير األمريكية ،التي تذكر عادة أسباب رفض الشحنات واإلجراﺀات المالئمة التي يتعين
اتباعھا .ومن ثم فإن تقديم ھذا النوع من المعلومات التفصيلية يتيح للشركات إجراﺀ التعديالت الالزمة
والوصول إلى السوق األمريكي .ومن الممكن أن تعزيز الھيكل األساسي للجودة الجاري إنشاؤه في لبنان من
خالل تدخالت مستھدفة في السياسات ،قد أدى أيضﹰا إلى تحسين أمكانية الحصول على المعلومات والخدمات
المتعلقة بمتطلبات تقييم المطابقة وأسھم في خفض عدد حاالت الرفض.
وفيما يتعلق بالسوق األوروبية ،يعترف االتحاد األوروبي بأن المعايير يمكن أن تكون العقبة الرئيسية
أمام التجارة ومن ثم فقد أعتمد سياسات لمحاولة التخفيف من ھذا التحدي .ومع ذلك ،استفاد االتحاد
األوروبي كثيرﹰا من المعايير في دعم سياساته وتشريعاته .وعلى سبيل المثال ،تضاعفت توجيھات االتحاد
في المائة في المتوسط في الثمانينيات إلى
األوروبي بشأن البيئة والصحة والسالمة ثالث مرات من
في المائة في العقد التالي) .(50ومع ذلك ،كما لوحظ من قبل ،سعى االتحاد األوروبي أيضاﹰ إلى
أكثر من
زيادة الوصول إلى معلومات عن المعايير عن طريق مكتب مساعدة التصدير وموقع مركز ترويج الواردات
من البلدان النامية على شبكة اإلنترنت .وكلتا البوابتين مفيدتان تماماﹰ ،لكن يمكن أن يصبحا أكثر فاعلية إذا
ما أدخلت عليھما تحسينات لزيادة نشر خدماتھما .وعلى سبيل المثال ،وجد تقييم أولي أنه من حيث إجمالي
في
الصفحات التي تشاھد على موقع المركز على شبكة اإلنترنت ،كان المستعملون من لبنان يمثلون
 .وفي المتوسط ،يعني ھذا أن
صفحة شوھدت في عام
المائة من البحوث أو ما مجموعه
صفحة في الزيارة الواحدة وان عدد وثائق مركز ترويج الواردات من
المستعمل اللبناني يصل إلى
وثيقة ،ركز معظمھا على قطاع األزياﺀ والفواكه والخضروات
البلدان النامية التي تم تحميلھا لم يتجاوز
الطازجة) .(51والحال كذلك ،توجد إمكانية لتحسين فاعلية ھاتين البوابتين اإللكترونيتين من خالل زيادة
التوعية والصالت بھذه المواقع على شبكة اإلنترنت من جانب مقدمي الخدمة الذين يكرسون جھودھم لتقديم
ھذه الخدمات إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في لبنان.
) (49اإلسكوا" ،تأثير األنظمة البيئية على اإلنتاج والصادرات في مجاالت تجھيز األغذية والمالبس والصناعات الصيدالنية في
.
بلدان مختارة أعضاﺀ في اإلسكوا"،
)(50
كانون الثاني/يناير
) (51قدم استفسار إلى الشبكة الرئيسية لمركز ترويج الواردات من البلدان النامية على موقع الشبكة في
يحمل األرقام المشار إليھا .وقدم طلب
كانون الثاني/يناير
 ،لالستعالم عن عدد الطلبات الواردة من لبنان وجاﺀ الرد في
 ،ولكن لم يرد أي
و كانون الثاني/يناير
مشابه يتعلق ببوابة مكتب مساعدة التصدير إلى وفد االتحاد األوروبي في لبنان في
رد.

-

-

وفيما يتعلق بالمنطقة العربية ،بينما ھذا السوق أقل تنظيما نسبيا من سوقي الواليات المتحدة وأوروبا،
فإنه أيضﹰا أقل شفافية ومناال فيما يتصل بالحصول على معلومات عن أنظمته وإجراﺀاته بالنسبة للواردات.
وعلى الرغم من أن البلدان العربية ال تزال ھي المقصد الرئيسي للصادرات اللبنانية ،تذكر الشركات أن
العثور على معلومات حول اإلجراﺀات واالشتراطات المطبقة أصعب في البلدان العربية منه في الواليات
المتحدة وأوروبا .وتتضاعف المشكلة عندما تكون المعلومات عن المعايير واإلجراﺀات من بعض البلدان
العربية ناقصة أو مطبقة تعسفيا أو ليست مقدمة في حينھا أو بطريقة ميسرة .ويزيد ذلك من صعوبة قيام
المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتنويع قاعدة منتجاتھا رغم زيادة حجم الصادرات اللبنانية إلى األسواق العربية
األخرى.
وخارج ھذه األسواق التقليدية برزت الصين كمقصد للصادرات اللبنانية .وقد تضاعفت الصادرات
وھي مستمرة في الزيادة .ومع ذلك ،فإن ھذه القفزة الكبيرة
و
اللبنانية في الفترة بين عامي
الحجم ھي نتيجة زيادة عدد األنشطة القائمة وليست تحوال نحو زيادة تنويع الصادرات .وتشمل الصادرات
بصورة رئيسية الحديد الخردة ،ومخلفات النحاس ،واأللمنيوم التي تجمعھا المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وتصدرھا إلى الصين إلعادة تجھيزھا .كما يتم تصدير الرخام وبعض السلع الجاھزة وشبه الجاھزة إلى
الصين ،بما في ذلك اآلالت الكھربائية والماس والمصنوعات الجلدية وھي أيضاﹰ ضمن أنشطة قطاع المشاريع
الصغيرة والمتوسطة الحجم .ومع ذلك ،تفيد السفارة الصينية في لبنان بأنه نادرا ما يتم االتصال بالسفارة
للحصول على معلومات عن فرصة تجارية صينية ،على الرغم من أن الملحق التجاري الصيني يالحظ بأن
المنتجين ما زالوا يرون أن االمتثال للمعايير الصينية أيسر من االمتثال للمعايير األوروبية أو األمريكية).(52
) ( ظھور استجابات للقطاع الخاص لسد فجوات المعلومات
بسبب العناصر الخارجية للمعلومات التي ما زالت تشكل تحديا للمصدرين اللبنانيين وللمشاريع
الصغيرة والمتوسطة الحجم ،سعت مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية إلى سد الفجوة في
المعلومات .وعلى سبيل المثال ،أنشأت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان برنامجا
لتيسير الحصول على معلومات عن المعايير ومتطلبات التصدير في أسواق معينة .وتم في الغرفة عام
إنشاﺀ المركز األوروبي–اللبناني لمراسالت المعلومات وھو عضو في شبكة مراكز المعلومات
األوروبية .وعلى الرغم من ان للمركز اللبناني المذكور وضع قانوني مختلف وھو أقل تجھيزﹰا من نظرائه
األوروبيين ،فإنه يقدم خدمات لمعلومات عن عدد من الموضوعات ،من بينھا أنظمة أسواق االتحاد األوروبي
ووثائق الجمارك وقواعد االستثمار ومتطلبات تقييم المطابقة وذلك من خالل الربط الشبكي مع المنظمات
المناظرة.
وينشر مركز المعلومات األوروبي معلومات قانونية وإدارية وإحصائية عن أسواق االتحاد
األوروبي ،التي اتسعت مع تزايد عدد الدول األعضاﺀ في اللجنة األوروبية .وخارج نطاق االتحاد
األوروبي ،تغطي شبكة مركز مراسالت المعلومات األوروبية كال من سويسرا وكرواتيا والبوسنة وصربيا
وكوسوفو ومصر وإسرائيل ولبنان والجمھورية العربية السورية وتونس .وال تزال الشبكة قاصرة على
معظم منطقة أوروبا – البحر األبيض المتوسط وال تقدم معلومات عن أسواق التصدير اللبنانية الھامة
) (52مقابلة ھاتفية مع الملحق التجاري الصيني )

كانون األول/ديسمبر

(.

-

-

كالجزائر والعراق والمغرب وبلدان مجلس التعاون الخليجي .والشبكة أيضﹰا ليست مصممة لتعزيز التبادل
التجاري لبلدان الجنوب مع البلدان غير األوروبية ،مع أنه يمكن أيضاﹰ الوصول من خالل الشبكة إلى شركاﺀ
أوروبيين رئيسيين كاالتحاد الروسي.
طلب معلومات
وفي المتوسط ،يستجيب مركز مراسالت المعلومات األوروبية في لبنان لنحو
طلب شھريا على موقعه على شبكة اإلنترنت ،مما يوفر وصالت للمعلومات عن نحو
سنويا ،ويتلقى
)(53
مدخل لبناني  .ويستجيب المركز لطلبات من القطاع الخاص ويقدم خدماته
مدخل أوروبي و
مجانﹰا .وقد وجد استقصاﺀ غير رسمي مباشر عن المستعملين لمركز مراسالت المعلومات اللبناني أن
يصلون إلى الموقع من
في المائة من المستعملين الذين استجابوا لالستقصاﺀ حتى كانون الثاني/يناير
)(54
أجل العثور على معلومات عن األنظمة أو المعلومات التقنية أو تقييم المطابقة .
ومن حيث تيسير الوصول واالتصال ،يعد المركز أداة ناجحة نسبيا لتقديم المعلومات إلى الشركات
المحلية .ومن المتوقع أن يزيد الوعي بخدماته وإمكانية الوصول إليھا عندما يتم إدماجه في مركز المشاريع
 .ومن
الصغيرة والمتوسطة الذي من المتوقع ان تنشئه غرفة التجارة والصناعة والزراعة في عام
التطورات اإليجابية أن المركز لم يعد يعتمد على رأس المال البذرة المقدم من االتحاد األوروبي وسيتم تمويله
عن طريق الغرفة .ويبين ذلك مدى اھتمام والتزام أصحاب المصلحة بتوفير ھذا النوع من المعلومات
للقطاع الخاص اللبناني من أجل تحسين الحصول على معلومات عن المعايير واألسواق األجنبية لصالح
المصدرين المحليين .ويبقى التحدي في إيجاد آلية تقدم ھذا النوع من المعلومات إلى المشاريع الصغيرة
والمتوسطة التي تسعى للتصدير إلى بلدان ليست في نطاق بلدان االتحاد األوروبي ،التي ھي مقصد معظم
المصدرين اللبنانيين.
وتقدم غرفة التجارة والصناعة والزراعة الدعم للبحوث االقتصادية واالتصال والربط الشبكي لخدمة
أعضاﺀھا ،وھي مسؤولة عن إصدار شھادات المنشأ للسلع المنتجة في لبنان بموجب القانون اللبناني .وتقدم
الغرفة معلومات عن المعايير األجنبية والدولية بصفة مخصصة من خالل مكتبتھا التي تتوافر فيھا مواد
مرجعية بشأن المعايير التي تطلب عامة من أعضائھا .وغالبا ما تقدم أيضﹰا خدمات إلى غرف التجارة
الشقيقة القائمة في أجزاﺀ أخرى من لبنان .وسيعمل مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجاري إنشاؤه من
جانب الغرفة كمحطة لتقديم عدد من الخدمات من خالل برامج ومشاريع تقوم الغرفة بالفعل بتنفيذھا .ومن
المتوقع ان يتسم المركز بالطابع المركزي وان يحسن إيصال الخدمات التي تقدمھا الغرفة إلى القطاع
الخاص.
ويساعد معھد البحوث الصناعية أيضﹰا المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على الوصول إلى
كمؤسسة خاصة ال تستھدف الربح ،يقيم
المعايير الصناعية واالمتثال لھا .والمعھد الذي أنشئ عام
عالقة وثيقة مع وزارة الصناعة من خالل وزيرھا ،الذي شغل منصب رئيس مجلس مدراﺀ المعھد منذ عام

) (53في عام
األوروبي اللبناني.

 ،الذي لم يشھد نمو اقتصادي ﹰا في لبنان ،تم تقديم نحو

) (54النتائج المباشرة لالستقصاﺀ الذي أجراه المركز بتاريخ

طلب للمعلومات إلى مركز مراسالت المعلومات

كانون الثاني/يناير

.

-

-

) .(55ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين عضو أيضﹰا في ھذا المجلس .ويجري المعھد دراسات
وبحوث صناعية واختبارات وتحليالت علمية .كما تعاقدت معه مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية
لصياغة معايير تقنية تتعلق بقطاعات صناعية مختلفة .وتشمل أنشطة المعھد الرئيسية إجراﺀ االختبارات
ومنح شھادات الجودة أو المطابقة للمعايير ،فضال عن تقديم خدمات استشارية متخصصة .ولدى المعھد
عضوﹰا وتضم منشورات علمية وتقنية ومراجع بشأن المعايير
مكتبة ،مفتوحة ألعضائه البالغ عددھم
الدولية .وللحصول على خدمات معھد البحوث الصناعية ،يدفع أعضاﺀ جمعية الصناعيين اللبنانيين
ليرة لبنانية في السنة ليتمكنوا من استخدام مكتبة المعھد والحصول على تخفيضات على خدماتھا
في المائة على إجراﺀ اختبار ما(؛ أما غير أعضاﺀ الجمعية ،فإنھم يدفعون رسوم عضوية أعلى
)كخصم
في المائة على خدمات االختبار.
ويحصلون على خصم بنسبة
وقام معھد البحوث الصناعية في السنوات العديدة الماضية بدور متزايد في تقديم معلومات عن
المعايير واألنظمة األجنبية بصورة مخصصة .ويبين المعھد الفجوة في أداﺀ الخدمات التي تقدمھا مؤسسات
أخرى وفي أنشطتھا وإمكانية الحصول على خدماتھا ،رغم أن ذلك ليس صراحة جزﺀ من والية المعھد .كما
يبين أن الشركات ليست مھتمة فحسب بالحصول على معلومات عن مضمون المعايير ،بل في حاجة أيض ﹰا
إلى معلومات عن سبل االمتثال لتلك المعايير.
والمركز األوروبي  -اللبناني للتحديث الصناعي برنامج مدعوم من الحكومة قائم في مرفق معھد
البحوث الصناعية ،الذي أنشئ لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على تعزيز قدرتھا التنافسية.
ويقوم بھذه المھمة بمساعدة تلك المشاريع على تشخيص مشاكلھا وصياغة استراتيجيات العمل وتطوير
الخطط المالية فيھا ،والنھوض بقاعدتھا التكنولوجية وتحسين عمليات إنتاجھا .وتستطيع الشركات التي تتصل
بمعھد البحوث الصناعية للحصول على معلومات عن المعايير التقنية أن تتحول بالتالي إلى المركز
األوروبي–اللبناني للحصول على المساعدة بشأن سبل االمتثال لھذه المعايير .بيد أن الشركات التي استفادت
من ھذه الخدمات تكون عامة أكبر حجما وقادرة على الحصول على التمويل الالزم لشراﺀ تكنولوجيات جديدة
أو الدخول في استثمارات ضرورية لتحسين قدرتھا .والمساعدة التي يقدمھا المركز األوروبي للتحديث
الصناعي موجھة غالبا نحو األسواق األوروبية.
في مشروع للتعاقد من الباطن والشراكة ،والذي يسعى
وشرع معھد البحوث الصناعية عام
بلداﹰ.
مركزاﹰ منتشراﹰ في
إلى ربط الشركات اللبنانية بنظيراتھا الدولية عن طريق شبكة دولية تضم
وعلى الرغم من ان استخدام ھذا المشروع قد يخفض تكاليف البحث بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
ويتيح لھا تحديد موقع شريك محتمل ومقاول من الباطن ،فإن المشروع لم ينشأ إليصال معلومات عن
المعايير األجنبية .ومع ذلك ،فإن إنشاﺀ ھذا البرنامج سبيل لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
على تحديد شركاﺀ محتملين وعلى تنويع قاعدة أسواقھا .وھكذا يمكن اتخاذ تدابير لتوسيع نطاق خدمات
معھد البحوث الصناعية وإيصالھا فيما يتعلق بتقديم مزيد من المعلومات والمساعدات التقنية بشأن المعايير
ومتطلبات األسواق األجنبية ،ال سيما من أجل خدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وتشارك أيضﹰا منظمات أخرى غير حكومية إنمائية التوجھات ومشاريع يقودھا مانحون في مساعدة
الشركات الصغيرة على الوصول إلى معلومات عن المعايير الدولية واالمتثال لمختلف إجراﺀات التصديق.
) (55تم تسجيل معھد البحوث الصناعية في آب /أغسطس
بموجب أحكامه .ويتولى وزير الصناعة رئاسة المعھد بموجب القانون رقم

وال يزال يعمل
بموجب المرسوم/القانون رقم
 ،لكن المعھد مستقل ذاتياﹰ إدارياﹰ ومالياﹰ.
لسنة

-

-

ومعظم ھذه الجھود موجھة نحو المشاريع الصغرى والمزارعين العاملين في مجالي اإلنتاج الزراعي وتجھيز
المنتجات الزراعية ،تسليما بأھمية القطاع الزراعي في توفير مصادر إيرادات رئيسية وفرعية للمجتمعات
الريفية والبعيدة في لبنان.
) •(

موجز النتائج

على الرغم من وجود سياسات ومؤسسات في لبنان لتحسين الحصول على معلومات عن المعايير،
ال تزال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تواجه صعوبات في الوصول إلى المعلومات التي تحتاج إليھا.
ويؤدي استعراض التحليل إلى تحديد الفجوات التالية في السياسات واألطر المؤسسية ،التي تتجلى من خالل
مؤشرات النواتج المستھدفة .وبالتحديد ،يجد التقييم ما يلي:
•

إمكانية الوصول – يمكن الوصول إلى المعلومات عن طريق المؤسسة اللبنانية للمقاييس
والمواصفات ،لكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ليست على علم بخدمات تلك المؤسسة
وال بإجراﺀات الحصول على المعايير وتكاليفھا .وبالتالي ،كان لزاما على مقدمي الخدمات
اآلخرين من القطاعين العام والخاص التدخل لسد الفجوة ليتسنى تقديم ھذه المعلومات .أما
النماذج األفضل لتوفير الوصول إلى ھذا النوع من المعلومات عن طريق ھيئات وضع
المعايير ،فإنھا يمكن ان تستمد من األقطار العربية ومن المؤسسات الدولية؛

•

إمكانية التطبيق – يتم التماس المعلومات عن المعايير عن طريق شركات لبنانية ،ال سيما
المعلومات المتعلقة بالمعايير الدولية والمعايير المستمدة من االقتصادات المتقدمة النمو .ويتم
ذلك على الرغم من ان معظم الصادرات اللبنانية مقصدھا السوق العربية بھدف تعزيز إمكانية
زيادة الفرص التجارية للبلدان النامية األخرى .وھكذا يمكن تحسين إمكانية تطبيق المعلومات
التي تقدمھا المؤسسات الحكومية بنشر معلومات عن المعايير واالشتراطات األجنبية فيما يتعلق
بفرص وتطورات األسواق الجديدة التي يمكن ان يبحثھا المصدرون اللبنانيون ،بدال من ان
يقتصر تيسير الوصول إلى المعلومات اعتماداﹰ على الطلب؛

•

التنسيق – ھناك نقص في التنسيق بين المؤسسات التي تقدم معلومات عن المعايير على
المستوى الوطني .وتبحث المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم عن المعلومات من مصادر
مختلفة داخليا وخارجيا على السواﺀ .ويمكن ان يساعد إنشاﺀ نقاط االستعالم التابعة لمنظمة
التجارة العالمية في إضفاﺀ الطابع المركزي على إدارة المعلومات عن الحواجز التقنية أمام
التجارة اللبنانية وتدابير حماية صحة الحيوان والنبات ،شريطة تنفيذ الربط الشبكي المالئم
ونظم إدارة المعرفة المناسبة .غير انه ليس من المحتمل ان تحسن نقاط االستعالم اللبنانية
حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معلومات عن المعايير األجنبية والدولية ما لم يتم
تنفيذ برامج تكاملية لتجميع ھذه المعلومات؛

•

التكلفة – تكلفة الوصول إلى معلومات عن المعايير معتدلة من منظور مالي ،حيث تتوقف
األسعار على مصدر المعيار وطوله .غير ان الوقت والجھد الالزمين إليصال وفھم المعايير
المالئمة كبير ،ال سيما بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ،التي غالبا ما تحتاج إلى

-

-

المساعدة التقنية ،كخدمات خبراﺀ من الخارج ومقدمي خدمات تقييم المطابقة لتحديد كيفية
االمتثال لمعيار ما؛
•

آليات إيصال المعلومات – آليات إيصال المعلومات غير الكفؤة والمقسمة من بين العقبات
الرئيسية التي تحد من تزويد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بمعلومات عن المعايير.
وقد أثبتت الحكومة اللبنانية قدرتھا والتزامھا بتقديم معلومات إلى مواطنيھا يمكن الوصول إليھا
من خالل مبادرات حكومية .بيد أنه لم يتم تحويل ھذه النجاحات بفعالية إلى مجاالت يمكن ان
تساعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على اكتساب الوصول على نحو أفضل إلى
معلومات عن متطلبات األسواق األجنبية .والحال كذلك ،اعتمدت الشركات على الخدمات
وشبكات المعلومات المقدمة من البلدان المتقدمة النمو والموجھة نحو الداخل أو نحو أسواق
تحقق مصالحھا أو إلى موردي تلك الخدمات في القطاع الخاص .ويلزم أيض ﹰا الوصول إلى
معلومات محسنة وأقل سعرﹰا وتكنولوجيات اتصاالت لتحسين كفاﺀة خدمات إيصال ھذه
المعلومات في لبنان؛

•

القدرة على االتصال – ينبغي أيضاﹰ أن تزيد المؤسسات قدرتھا على االتصال وزيادة الوعي
بشأن خدماتھا الحالية .غير أن العضوية في مؤسسات القطاعين العام والخاص التي تخدم
المشاريع الصغيرة والمتوسطة محدودة ،ومن ثم تدعو الحاجة إلى آليات لنشر المعلومات حول
الخدمات المتاحة والتطورات الجديدة التي يمكن ان تكون محل اھتمام المشاريع الصغيرة
والمتوسطة وتعود عليھا بالفائدة.

وھذه الفجوات يمكن ان تعزى إلى عديد من األسباب الھيكلية من بينھا :الموارد البشرية والمالية
المحدودة التي تمنع المؤسسات من تحسين خدمات اإليصال؛ اعتماد القطاع العام على مشاريع ممولة من
المانحين لتحسين إيصال الخدمات وتأكيد االستدامة؛ وكذلك األسلوب المخصص الذي يتم من خالله جمع
المعلومات وإدارتھا في مختلف المؤسسات .ھذا باإلضافة إلى انعدام الربط بين احتياجات مستعملي المعايير
وقدرة موردي المعايير على تلبية ھذه االحتياجات بشكل استباقي .ويمكن ان يؤدي تعزيز قدرة موردي
خدمات تطوير األعمال إلى تحسين إيصال الخدمات .لكن بشرط إنشاﺀ شبكات لدعم المعلومات وتجنب
ازدواجية الجھود ومنع التنافس بين الوكاالت.
وتبين التقييمات الالحقة ان التدخالت الحكومية في السياسات القائمة لم تستطع ان تحقق بالكامل
أھدافھا حسب المتوخى لھا في سياق مؤشرات نتائج التقييم .والواقع أنه بينما استطاعت مصادر المعلومات
الدولية ان تخفض عدد الشحنات المرفوضة في أسواق الواليات المتحدة األمريكية ،لم يكن للتدخالت اللبنانية
شأن بھذا النجاح .وفي المقابل ،على الرغم من المساعدة الكبيرة التي تستھدف تعزيز ھيكل الجودة األساسي
وفھم متطلبات السوق األوروبية ،ال تزال المشاريع الصغيرة والمتوسطة تميل إلى تصدير منتجاتھا إلى
األسواق العربية وتركز على مجال أو مجالين من المنتجات .وبالتالي ،لم تزد أحجام الصادرات كثيراﹰ أو لم
تصبح أكثر تنوعا .وعالوة على ذلك ،على الرغم من االستثمارات في تكنولوجيات جديدة لتحقيق االمتثال
للمعايير األكثر صرامة ،فإن الشركات األكبر حجماﹰ ھي التي تستفيد من المساعدة في ھذه المجاالت على نحو
أفضل من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ،بسبب القيود على الموارد المالية والبشرية التي تواجھھا
األخيرة.

-

-

وتبين ھذه النتائج وجود حاجة إلى تحسين إيصال الخدمات لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الحجم للتغلب على العوامل الخارجية المرتبطة بنقص المعلومات عن األسواق .تقترح في ما يلي تدابير
تصحيحية لتحسين إيصال المعلومات الالزمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
 التدابير التصحيحية الموصى بھاتستلزم التحديات المثارة أعاله سياسات ومؤسسات ترمي إلى تحسين الوصول إلى معلومات عن
المعايير لتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في لبنان .واستنادﹰا إلى ما سبق من تحليل،
ھناك ثالثة سيناريوھات متوخاة لالستجابة لتلك التحديات ترد موجزة أدناه.
)أ(

سيناريو عدم اتخاذ إجراﺀ

يبحث ھذا السيناريو فاعلية السياسات والمؤسسات الحكومية القائمة في تحقيق أھداف السياسات في
المستقبل القريب .ويراعي ھذا السيناريو السياسات والمبادرات الحكومية الراھنة لتحديث موقع مؤسسة
المقاييس والمواصفات اللبنانية على شبكة اإلنترنت وإنشاﺀ نقاط استعالم تابعة لمنظمة التجارة العالمية
تستطيع تلبية طلبات الحصول على المعلومات الواردة من الدول األعضاﺀ في المنظمة المذكورة .غير انه
طبقا للتحليل السابق ،ليس من المتوقع أن يؤدي ھذا السيناريو إلى تحسين وصول المشاريع الصغيرة
والمتوسطة إلى المعلومات ،في غياب تدخالت أخرى .والواقع ان تحليل السلسلة العرضية قد يؤدي إلى
التنبؤ بزيادة الصعوبات المرتبطة بوصول تلك المشاريع في لبنان إلى المعلومات في غياب تدابير التصحيح
والتعزيز .ويرجع ذلك أساساﹰ إلى الزيادة المتوقعة في الطلب على المعلومات في الوقت المناسب فيما يتعلق
بالمعايير ومتطلبات االمتثال الالزمة من جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لالستجابة لتحرير
التجارة والمنافسة المتزايدة داخليا وخارجيا .وھذه الزيادة في الطلب ،مقترنة بضعف التنسيق بين المؤسسات
المعنية ومقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص ،من شأنھا أن تضع ضغوطاﹰ على كاھل اآلليات القائمة
إليصال المعلومات ،التي سيستمر عجزھا عن تقديم معلومات ميسرة ومالئمة عن المعايير إلى المنتجين
اللبنانيين .وسيزيد ذلك بدوره من تكلفة المعلومات واالكتشاف واالبتكار ويعوق التقدم نحو تحسين القدرة
التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
)ب(

تقوية المؤسسة اللبنانية للمقاييس والمواصفات )ليبنور(

يقترح النھج الثاني زيادة طاقة المؤسسة اللبنانية للمقاييس والمواصفات )ليبنور( ،والذي يشمل تقوية
المؤسسة بما يتجاوز المتوخى لھا حاليا .وميزة ھذا السيناريو أنه يقوم على توسيع نطاق نظام إيصال
المعلومات الحالي من خالل تدخالت مستھدفة ذات آثار معتدلة من ناحية التكلفة .وبموجب ھذا السيناريو،
سيتم توجيه الموارد نحو تحسين نشر المعلومات عن المعايير الجاري استحداثھا في لبنان وفي الخارج عن
طريق قنوات مختلفة كالنشرات الصحفية والمنافذ المتاحة لرابطات األعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
الحجم على الصعيد المحلي.
وسيتضمن ھذا النھج أدوات لتعزيز دور ليبنور بوصفھا نقطة استعالم عن الحواجز التقنية أمام
التجارة تابعة لمنظمة التجارة العالمية ال تقتصر مھمتھا على االستجابة لطلبات الحصول على المعلومات
الواردة من حكومات أجنبية ،بل تشمل أيضﹰا تزويد الشركات اللبنانية بمعلومات عن المعايير قيد االعتماد
والتطوير من جانب الدول األخرى األعضاﺀ في منظمة التجارة العالمية عبر نقاطھا لالستعالم في منظمة
التجارة العالمية .ويقتضي ذلك التعاون الوثيق مع وزارة االقتصاد والتجارة ،التي تتقاسم المسؤولية عن

-

-

إدارة نقطة االستعالم عن الحواجز التقنية أمام التجارة في لبنان ،وكذلك تحسين الربط الشبكي مع نقطة
االستعالم عن تدابير حماية صحة الحيوان والنبات في وزارة الزراعة .وبإضفاﺀ الطابع المؤسسي على نظام
لنشر معلومات عن المعايير قيد اإلعداد من قبل بلدان أخرى ،يستطيع لبنان أيضﹰا تنسيق التشاور مع أصحاب
المصلحة اللبنانيين في القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم اللتماس تعليقاتھم وشواغلھم
بشأن معايير قد تظھر كحواجز في المستقبل للصادرات اللبنانية في األسواق األجنبية .ويمكن أيضﹰا لھذه
المعلومات المحسنة وشبكة االتصاالت بين ليبنور ونقاط االستعالم والقطاع الخاص أن تسفر عن مزايا فرعية
لتحسين وضع المعايير في لبنان ،حيث سيتم بمقتضاھا توعية الشركات المحلية بالمشاريع الجديدة لتطوير
المعايير في الخارج التي قد تكون لھا تأثيرات على إعداد القواعد اللبنانية.
ومع ذلك ،برغم ما يقدمه سيناريو تقوية ليبنور من مزايا لتحسين توفير ونشر المعلومات عن
المعايير في لبنان ،فإن ھذا السيناريو يعتمد على إنشاﺀ وتعزيز نظم اإلخطار وإيصال المعلومات في لبنان،
وھي نظم تضطلع بھا منظمة التجارة العالمية .كما يتطلب ھذا النھج تحسين التنسيق مع الوزارات
والمؤسسات األخرى المسؤولة عن اعتماد ونشر المعلومات عن المعايير واألنظمة التقنية في لبنان .وستكون
ھناك أيضاﹰ حاجة إلى برامج تكميلية لمواجھة التحدي المتمثل في تقديم المساعدة التقنية لمساعدة المشاريع
الصغيرة والمتوسطة الحجم على فھم المعايير المعتمدة داخليا وفي الخارج واالمتثال لھا.
)ج(

مكتب مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة

يتضمن البديل الثالث تدابير تصحيحية شاملة تقوم على أساس تحسين التنسيق بين الوكاالت ودعم
الوصول إلى المعلومات من خالل مصدر وحيد بإنشاﺀ مكتب لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ويتم فحص ھذا الخيار النھائي للسياسة الصناعية بتطبيق األدوات التحليلية للسلسلة العرضية على المستويات
األربعة لتقييم األثر .وتبين مرحلة األنشطة بالتفصيل نطاق التدبير الذي سيتم االضطالع به واإلجراﺀ الذي
يتم من خالله تنفيذ النشاط وكيفية تنفيذه .وتبحث مرحلة النواتج النتائج المباشرة للتدخل .وتقيم مرحلة
النتائج تلك النتائج في ضوﺀ الغرض من التدخل .وتفحص مرحلة األثر قدرة ھذا السيناريو على تلبية
األھداف اإلنمائية للسياسة من حيث تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في إطار
بيئة السياسات الصناعية في لبنان.
) ( مرحلة النشاط
سيعمل مكتب مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم كشبكة للربط بين الوكاالت في القطاعين
العام والخاص مع وجود أمانة صغيرة تنسق للحصول على المعلومات من مصادر مختلفة .وھذا المكتب
شبكة مفوضة بوالية ليس القصد منھا أن تحل محل أية وكاالت قائمة ،ولكن لدعم ھذه الوكاالت وتيسير
التنسيق بين المؤسسات وكذلك االستفادة من موارد المعلومات المتاحة من المصادر اللبنانية وغير اللبنانية
الموجودة .ويستطيع مكتب المساعدة في الوقت المناسب ان يتطور ليصبح محطة واحدة إليصال المعلومات
عن المعايير ومتطلبات األسواق األجنبية ،وكذلك عن أفضل الممارسات لالمتثال لالشتراطات .ويمكن فيما
بعد تقديم خدمات إضافية من حيث جمع البيانات وإجراﺀ الدراسات االستقصائية ورصد المشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم .وكآلية للتنسيق ،سيضم المكتب مقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص لتقديم
معلومات موحدة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن تحسين قدرتھا التنافسية ويمكن ان يشمل
الشركاﺀ المؤسسين وزارة الصناعة ووزارة االقتصاد والتجارة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في
بيروت وجبل لبنان ومعھد البحوث الصناعية .وكما ھو الحال في بوابة المعلومات اللبنانية ،يمكن الحصول
على الخدمات التي يقدمھا مكتب المساعدة إما مباشرة أو عن طريق البريد اإللكتروني أو الھاتف أو الفاكس

-

-

ليتسنى استيعاب قناة المعلومات المفضلة لدى المشروع الصغير أو المتوسط الحجم .وسيحتاج مكتب
المساعدة إلى دعم من الميزانية إلنشائه ،لكنه يستطيع تحقيق االستدامة المالية بتوليد إيرادات من خالل
اإلعالن ومحرك البحث واألدلة والوصالت المباعة للشركات واالستشارات وأعمال الوساطة التي تستطيع
مساعدة الشركات على االمتثال لمتطلبات التصدير والوصول إلى األسواق األجنبية.
) ( مرحلة النواتج
يمكن للتدبير المقترح تنسيق نظم إيصال المعلومات وتحسين االتصال العام والقدرة على زيادة الوعي
وذلك بفضل وفورات الحجم ،وخفض الوقت والتكاليف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تسعى
للحصول على معلومات عن المعايير .ويلخص الجدول المؤشرات الرئيسية لمرحلة النواتج واحتماالت
تحقيق التأثيرات المستھدفة.
الجدول  - 4مؤشرات النواتج والتأثيرات
المؤشرات
تحسين الربط الشبكي بين المؤسسات الشريكة في مكتب المساعدة
عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بمكتب المساعدة
عدد محاوالت الدخول على شبكات اإلنترنت التابعة لھيئات وضع المعايير المربوطة بھذه
الشبكات
الوقت الالزم للحصول على المعايير
تكلفة شراﺀ المعايير
عدد المعايير المشتراة

التأثير
⇑
⇑

االحتمال
مرتفع
مرتفع

⇑⇑
⇑
ال شيﺀ
⇑

مرتفع
مرتفع
منخفض
منخفض

مالحظة :يظھر اتجاه السھم ما إذا كان التأثير إيجابياﹰ أو سلبياﹰ ،بينما يبين عدد األسھم شدة التأثير )سھمان يعني مزيداﹰ من األھمية(.

) ( مرحلة النتائج

من المتوقع ان تؤدي المعلومات المقدمة من مكتب المساعدة إلى تحسين إعداد المشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم لإلنتاج والتصدير والحد من مخاطر الشحنات المرفوضة .وال ريب في أن الحصول على
معلومات إضافية ودروس مستفادة من التجارب الناجحة للتصدير ستشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على
توسيع قاعدة أسواقھا .وھذا من شأنه أن يشجع على دخول شركات جديدة وتنويع خطوط اإلنتاج من خالل
تحسين الوسم والعالمات التجارية والتصديق ،مما يزيد من حجم الصادرات .ويمكن ان يتحقق ذلك في حالة
تحسن بيئة األعمال وتيسير الوصول إلى تمويل استثماري وزيادة الحصول على معلومات عن المعايير في
لبنان وفھمھا .وفي ھذه الحالة ،تستطيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم السعي من أجل اتباع معايير
تحقق ارتفاع الجودة واألداﺀ باالستثمار في تكنولوجيات جديدة وتحديث عمليات إنتاجھا وعمليات أعمالھا.
ويرد في الجدول موجز للمؤشرات الرئيسية للنتائج واآلثار المرتبطة بالتدخل.
الجدول  - 5مؤشرات وتأثيرات مرحلة النتائج
المؤشرات
خفض عدد الشحنات المرفوضة
حجم الصادرات
تنويع الصادرات )حسب عدد أسواق الصادرات(
تنويع الصادرات )حسب عدد خطوط اإلنتاج(
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على شھادة االمتثال للمعايير )اآليزو ،العالمات البيئية(

التأثير
⇑
⇑
⇑⇑
⇑
ال يوجد

االحتمال
معتدل
معتدل
مرتفع
منخفض
منخفض

-

-

مالحظة :يظھر اتجاه السھم ما إذا كان التأثير إيجابياﹰ أو سلبياﹰ ،بينما يبين عدد األسھم شدة التأثير )سھمان يعني مزيداﹰ من األھمية(.

) ( مرحلة التأثير
السياسة الصناعية في لبنان ھي ناتج سياسات وطنية ترمي إلى تنفيذ إصالحات اقتصادية ھيكلية
لتحسين بيئة األعمال وتنفيذ اتفاقات دولية تعزز تحرير التجارة .وتنفذ ھذه الركائز في مجال السياسات في
إطار الھدف األكبر وھو تحقيق التنمية المستدامة ومن ثم يجب النظر إلى السياسات الصناعية التي تركز
على تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار ھذه األھداف االستراتيجية الوارد سردھا
في الجدول .
الجدول  - 6مؤشرات مرحلة التأثير وآثارھا
التأثير

االحتمال

المؤشرات
مؤشرات اقتصادية
معتدل
⇑
القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
•
منخفض
⇑
إنتاجية مشاريع التصنيع الصغيرة والمتوسطة )النواتج/العمل(
•
مؤشرات اجتماعية
منخفض
⇑
خلق فرص التوظيف
•
معتدل
⇑
•
توليد الدخل
مؤشرات بيئية
معتدل
⇑
استھالك الموارد الطبيعية
•
معتدل
⇓
التلوث )الھواﺀ ،الماﺀ ،األراضي(
•
مؤشرات اإلدارة
مرتفع
⇑
تحسين التنسيق بين الوزارات
•
مرتفع
⇑
تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
•
مالحظة :يظھر اتجاه السھم ما إذا كان التأثير إيجابياﹰ أو سلبياﹰ ،بينما يبين عدد األسھم شدة التأثير )سھمان يعني مزيداﹰ من األھمية(.

ومن المتوقع ان يؤدي إنشاﺀ مكتب مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،الذي يركز على تحسين
الحصول على معلومات عن المعايير ،إلى المساھمة في تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
الحجم .ومن المحتمل ان يزيد عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في مجال التصدير ،مما قد
يزيد من حجم عمليات المشاريع الصغيرة والمتوسطة .وربما يخلق ذلك بدوره فرص ﹰا جديدة للتوظيف ويزيد
من رتب اإلدارة المتوسطة بين المھنيين الذين يعملون في مجال فحص الجودة والعمليات التجارية .كما ان
تعزيز الجودة والھياكل األساسية لتقييمات المطابقة والتدابير المتعلقة بتيسير إدماج المشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم في سالسل القيمة العالمية المضافة من شأنه ان يزيد من تعزيز التأثيرات.
جيم  -الدروس المستفادة من السياسات

ھناك حاالت إخفاق سوقية مرتبطة بنقص المعلومات والعوامل الخارجية للمعلومات ،لكن توجد أيض ﹰا
حاالت إخفاق حكومية .ويمكن ان تكون السياسات الحكومية أكثر تقييدﹰا والقطاعات أكثر إفراطاﹰ في التنظيم
أو غائبة تماما .ومن ثم فإن السياسة الصناعية ،ال سيما في لبنان حيث البيانات شحيحة والمعلومات متناثرة،
ينبغي أن تكون عملية تفاعلية مع تعاون استراتيجي بين القطاعين العام والخاص بھدف استخالص معلومات
عن فرص األعمال وعن القيود ،واتخاذ مبادرات في مجال السياسات استجابة لذلك .وليست تكلفة شراﺀ
المعايير ھي العقبة التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ بل الوقت والفھم التقني الالزمين لتحديد
المعايير المطلوبة وسبل الحصول عليھا ،ثم المعلومات واالستمارات الالزمة لالمتثال لتلك المعايير.

-

-

وفيما يتعلق بالسياسة التصحيحية المقترحة ،فإن معالجة االفتراضات المرتبطة بھا أساسية وھامة،
وبوجه خاص ضمان الدعم السياسي وااللتزام المالي من جانب الحكومة .ويمكن ان تؤدي السياسة إلى
تحقيق توازنين جديدين مختلفين :بيئة محسنة كثيراﹰ مع آثار إيجابية على القدرة التنافسية والتنمية المستدامة
في حالة االستجابة لالفتراضات أو ،األسوأ ،بيئة غير كفؤة وأكثر تعقيداﹰ .ومن ثم فإنه من الضروري تنفيذ
السياسة على النحو السليم وتمكين مكتب مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا نفس التحدي في
الحصول على معلومات مالئمة وكافية عن المعايير .وفي عالم يزداد فيه طابع العولمة ،حيث يرتبط اإلنتاج
بالتجارة ارتباطاﹰ وثيقا ،فإن تيسير المعلومات واالمتثال للمعايير المحلية واألنظمة التقنية ھام شأن المطابقة
للمعايير المفضلة في األسواق الدولية أو المطلوبة في البلدان األجنبية .ومع ذلك ،يظل الوصول إلى المعايير
عائقﹰا معقدﹰا وغير مكتمل في معظم البلدان التي تسعى لتحسين القدرة التنافسية لقطاع المشاريع الصغيرة
والمتوسطة فيھا .وھكذا فإن التدابير المقترحة لتخفيف حدة ھذه التحديات من خالل تحسين الربط الشبكي
والتنسيق ونظم إيصال المعلومات وكذلك الجودة وإمكانية الوصول إلى المعلومات ،ال تنطبق على لبنان
وحده ،بل أيضاﹰ على جميع البلدان األخرى في منطقة اإلسكوا.
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ثالثاﹰ  -سياسات المناطق الصناعية وتأثيرھا على القدرة التنافسية
واألداﺀ البيئي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
تزايد عدد المناطق الصناعية في منطقة اإلسكوا ومن المعتزم إنشاﺀ المزيد منھا في السنوات القادمة.
وھذه المناطق ھي نتاج السياسات الصناعية الساعية إلى توسيع الفرص في قطاعات التصنيع ،مع إيجاد
مجاالت يمكن فيھا تعزيز جيوب للنمو في بيئة موصلة ومواتية .ويمكن للتركيز الجغرافي ألصحاب
الصناعات ومقدمي الخدمات في المناطق الصناعية ان يتيح مكاسب لإلنتاجية وان يعزز القدرة التنافسية
الناتجة عن وفورات الحجم واآلثار المتدفقة التي ستتحقق نتيجة تقاسم المعرفة والخبرة ونقلھا بين المبتكرين
والمستفيدين منھا فيما بعد .وتشمل ھذه المزايا أيضاﹰ الوصول على نحو أيسر إلى خدمات دعم األعمال
وتحسين شبكات النقل التي تربط المناطق الصناعية بممرات التجارة وموانئھا وتخفيض التكاليف المرتبطة
بإنشاﺀ خدمات وھياكل أساسية بيئية.
ألف  -سياسات المناطق الصناعية في منطقة اإلسكوا
يتم عموم ﹰا انتھاج السياسات الصناعية التي تعزز إقامة مناطق صناعية لتحقيق ھدف أو أكثر من
األھداف اإلنمائية التالية) :أ( تعزيز االستثمار ،وخاصة جذب االستثمار األجنبي المباشر؛ )ب( تنويع عمليات
التجارة من خالل أصحاب المصانع المحليين أو إعادة الصادرات؛ )ج( ال مركزية التنمية االقتصادية لخدمة
المناطق الريفية والبعيدة بغية التخفيف من الھجرة إلى المناطق الحضرية أو نقل الصناعات الملوثة للبيئة إلى
مناطق غير مأھولة؛ )د( تيسير التجمعات الصناعية والربط الشبكي ونقل التكنولوجيا داخل الصناعات وفيما
بينھا في إطار سلسلة من التدابير لتحقيق القيمة و/أو ) •( تشجيع روح المبادرة إلقامة المشاريع وخلق فرص
للعمل بتقديم حوافز خاصة وخدمات لدعم األعمال تتفق واحتياجات الصناعات المستھدفة ،بما فيھا المشاريع
الصغيرة والمتوسطة الحجم .وفي حين يسعى إنشاﺀ مناطق صناعية في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا
والتوسع فيھا إلى تحقيق ھدف أو أكثر من ھذه األھداف اإلنمائية ،فإنه من المھم أن يحدد صانعوا السياسات
والمخططون بدقة األھداف االستراتيجية وراﺀ إقامة منطقة صناعية ما ليتسنى على النحو المناسب تكييف
آثار وفاعلية ھذه المبادرات حسب الحاجة وتقييمھا على مدار الزمن.
وتحدد االستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي تشييد المناطق الصناعية
وإنشاﺀ البنية التحتية المالئمة في مناطق أقل تطورﹰا بوصفھا األدوات األساسية لتحقيق أھداف سياساتھا
الصناعية .وعلى الرغم من أن ھذه االستراتيجية موجھة إلى حد كبير نحو تشجيع مبادرات القطاع الخاص
في مجال الصناعات الثقيلة ،فإنھا تحدد أيضﹰا توظيف المواطنين كواحد من أھدافھا الرئيسية ،وكذلك إيجاد
سالسل وطنية للقيم التي تربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالشركات األكبر حجماﹰ) .(56وتنظر
االستراتيجية إلى المناطق الصناعية كوسيلة لتحقيق أھداف عديدة في مجال السياسات ،بما في ذلك تنمية
المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وخلق فرص للتوظيف والتنمية الالمركزية .وقام أعضاﺀ مجلس التعاون
الخليجي في وقت الحق بتطوير ھذه االستراتيجية على الصعيد الوطني لكي تشمل أيضﹰا االعتبارات المتعلقة
بإدارة البيئة .وعلى سبيل المثال ،في المملكة العربية السعودية وعمان واإلمارات العربية المتحدة ،يتم منذ
البداية إدماج خدمات إدارة المياه المستعملة ومياه العواصف والنفايات في تخطيط المناطق الصناعية.
) (56األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ،االستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية في الدول العربية األعضاﺀ في مجلس
التعاون الخليجي )النسخة المنقحة( لعام ) 2000باللغة العربية(.

 - 52والتجمع الصناعي أيضﹰا متبع في عمان والمملكة العربية السعودية كاستراتيجية إلنشاﺀ مناطق صناعية
متخصصة لخدمة قطاعات اقتصادية رئيسية .وھذا النھج لتنمية المناطق الصناعية ينسجم مع الغرض العام
للسياسات الصناعية ،التي وضعت إما للتغلب على العوامل الخارجية لألسواق أو الكتساب منافع من وفورات
الحجم.
في اليمن ،تسعى الخطة الخمسية الثالثة إلى رسم خارطة صناعية تيسر إنشاﺀ مناطق صناعية تشجع
على إقامة صناعات صغيرة ومتوسطة الحجم .تحدد الخطة أيضاﹰ حماية البيئة من التلوث الصناعي كھدف
من أھداف السياسة العامة) .(57وربط السياسات المتعلقة بالمناطق الصناعية بالمبادرات الوطنية الساعية إلى
إيجاد الدخل وفرص التوظيف من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في قطاع مصائد األسماك
سيخلف آثارﹰا ھامة لتحقيق التنمية المستدامة في اليمن .ويرجع ذلك إلى أن موقع عديد من المناطق الصناعية
المخطط إقامتھا سيكون على طول الخط الساحلي بالقرب من موانئ الصيد ،وسوف يتعامل بعض ھذه
المناطق مع الصناعات الكبيرة )كالبترول والبتروكيماويات( التي قد تتخلص من معادن ثقيلة في مياه البحر
مما يؤثر على استدامة قطاع مصائد األسماك .وقد تم بالفعل رفض وصول صادرات األسماك اليمنية إلى
أسواق الصادرات بسبب ارتفاع تركيزات معدن الزئبق).(58
وفى األراضي الفلسطينية المحتلة ،حيث جميع العمالة تقريباﹰ في القطاع الخاص متواجدة عن طريق
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ،نادى صناع السياسات تكرارﹰا بفكرة إنشاﺀ مناطق صناعية كوسيلة
لجذب االستثمارات وخلق فرص توظيف للمواطنين) .(59وقد أنشئت المنطقة الصناعية الحرة الفلسطينية بھذا
الھدف في االعتبار بالقرب من معبر إريز ،لكنھا لم تعمل بسبب األوضاع المحلية .وتم التوقيع على اتفاق
بين تركيا وإسرائيل والسلطة الفلسطينية في تشرين الثاني/نوفمبر  2007إلنشاﺀ مناطق صناعية في الضفة
الغربية بھدف توفير فرص للتوظيف من خالل االستثمارات في المناطق الصناعية).(60
وشجعت مصر إنشاﺀ مناطق صناعية منذ أن أصدرت قانون االستثمار رقم  8في عام  .1997ومنذ
ذلك الحين قفز عدد المناطق الصناعية في مصر إلى  42منطقة مع إقامة مناطق صناعية في  19محافظة
في جميع أنحاﺀ البلد بحلول عام  .(61)2007وفي أكثر من نصف ھذه المناطق ،تخصص األرض مجانﹰا من
قبل الھيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ،وھي المسؤولة عن إدارة المناطق الصناعية .وبينما يضع ھنا
الھيكل اإلداري سياسات للمناطق الصناعية المصرية بقوة في إطار تشجيع االستثمار ،تدعم الھيئة العامة
لالستثمار والمناطق الحرة أيضاﹰ بقوة التجمع الصناعي كوسيلة لتيسير نقل التكنولوجيا وتكامل الخدمات
)" (57التقارير الوزارية اليمنية عن الخطة الخمسية للنمو االقتصادي" ،موقع اليمن أوبزرفر صنعاﺀ) ،باالنكليزية(  21كانون
الثاني/يناير .2006
) (58لمزيد من المعلومات ،انظر اإلسكوا" ،التجارة واألبعاد البيئية لقطاع مصائد األسماك في البلدان العربية ،حالة اليمن
وعمان" ) 30 ،(E/ESCWA/SDPD/2007/WP.2تشرين األول /أكتوبر .2007
) (59وردت في تصريح ألحمد يوسف ،مستشار رئيس الوزراﺀ الفلسطيني ،أثناﺀ مقابلة مع محمد أبو خضير ،نقلتھا صحيفة
القدس الفلسطينية على موقعھا في  13تشرين األول/أكتوبر  2006تحت عنوان "مساعد رئيس الوزراﺀ الفلسطيني يمتدح مبادرة الوساطة
القطرية".
)BBC Monitoring Europe and Turkish News Agency Anatolia, “Turkey, Israel, Palestinians sign accord to establish (60
industrial zones”, Ankara, 13 November 2007. Available at: http://acturca.wordpress.com/2007/11/13/Turkey-Israel-Palestinianssign-accord-to-establish-industrial-zones/.

) (61انظر.http://www.gafinet.org/overview.htm ،

 - 53الالزمة لدعم القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم) .(62ويتركز عديد من المناطق الصناعية
في مصر في صناعات معينة ،تشمل قطاعات تھيمن عليھا المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وتسعى مصر أيضﹰا إلى تسويق التجمعات الصناعية كوسيلة لجذب شركاﺀ تجاريين لھم أھمية متزايدة
ال من بناﺀ منطقة صناعية ثم اجتذاب االستثمار بعد
لالقتصاد المصري ،كالصين واالتحاد الروسي) .(63وبد ﹰ
ذلك ،تستھدف ھذه االستراتيجية بلداناﹰ أخرى ،يمكن أن تصبح شريكاﹰ في إنشاﺀ منطقة صناعية تخدم
احتياجات المستثمرين من ذلك البلد .والمناطق الصناعية المؤھلة )الكويز( نوع آخر من المناطق الصناعية
المتخصصة التي يتم ترويجھا في مصر .وقد خول بروتوكول موقع عليه بين مصر والواليات المتحدة عام
 2004إنشاﺀ مناطق صناعية مؤھلة حيث تستطيع الشركات تأمين أفضلية الوصول إلى أسواق الواليات
المتحدة األمريكية استنادﹰا إلى اشتراطات محددة لقواعد المنشأ .وكما سيالحظ أدناه في ھذا الفصل عند
عرض دراسة الحالة األردنية ،ساعدت ھذه المناطق على حفز االستثمار في صناعات معينة ،ال سيما في
قطاع المالبس .وفي حين تعتبر التجربة األردنية مع المناطق الصناعية المؤھلة )الكويز( أكثر نجاحاﹰ من
حيث تحسين أداﺀ صادرات ھذه الصناعات ،فإن فرص توظيف المواطنين في مناطق الكويز ،كانت أكثر
نجاح ﹰا في مصر .ومن ثم فإن توضيح أھداف السياسات وتحديد مؤشرات تقييم تأثير المناطق الصناعية على
االقتصادات الوطنية ،أداة ھامة لصانعي السياسات الذي يسعون إلى تقرير مدى فاعلية تدخالت معينة في
السياسات الصناعية في تحقيق األھداف اإلنمائية.
باﺀ  -المناطق الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
في اإلمارات العربية المتحدة
حفز نجاح المناطق الحرة والمناطق الصناعية في دبي إنشاﺀ عدد من المناطق الجديدة في اإلمارات
العربية المتحدة وفي المنطقة .وطبقاﹰ لتقرير صدر مؤخراﹰ) (64ھناك  23منطقة حرة في اإلمارات العربية
المتحدة تتعامل مع قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات .وعلى الرغم من ان المناطق الصناعية ليست
جميعھا مناطق حرة ،فإن المصانع في المناطق الصناعية تستفيد من معظم الحوافز نفسھا كتلك القائمة في
المناطق الحرة .وتشمل ھذه الحوافز اإلعفاﺀات من الرسوم الجمركية على واردات المواد الخام واآلالت
الالزمة للمشاريع الصناعية وإعفاﺀات من الضرائب المفروضة على األشخاص والشركات وإعادة تحويل
رأس المال واألرباح إلى الوطن بنسبة  100في المائة .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن المؤسسات الصناعية
العاملة في المناطق الصناعية والتي تضيف  40في المائة من القيمة المضافة محلياﹰ ،تستفيد من اإلعفاﺀ من
تعريفة الدخول إلى أسواق مجلس التعاون الخليجي ،وھي ميزة ال ينعم بھا المستأجرون في المناطق الحرة.
ومع ذلك ،يمكن للشركات المنشأة في المناطق الحرة االستفادة من الملكية األجنبية بنسبة  100في المائة ومن
اإلعفاﺀ من الرسوم الجمركية على جميع الواردات التي ھدفھا التصدير وإعادة التصدير خارج اإلمارات
العربية المتحدة ومن أية قيود على توظيف األجانب .أما الشركات الواقعة في كال ھاتين المنطقتين
) (62وزارة االستثمار ،البوابة المصرية لالستثمار" ،حوافز على أساس المناطق" ،متاحة على الموقع:

http://www.investment.

gov.eg/MOI_Portal/en-GB/Investment/Incentives+Based+Zones/.
)Andrew England, “Egypt woos China and Russia with industrial zones”, Financial Times [London 2nd edition] 16 (63
=March 2007, p. 7, available at: http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1235039011&sid=5&Fmt=3&clientId=22985&RQT
309&VName=PQD.

) (64منظمة التجارة العالمية" ،استعراض السياسات التجارية ،تقرير مقدم من اإلمارات العربية المتحدة" ،آذار/مارس 2006
) (WT/TBR/G/162متاح على الموقع.http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/WT/TPR/G162.doc :

 - 54االقتصاديتين ،فإنھا تستفيد عادة من خدمات البنية التحتية بما فيھا الكھرباﺀ والمياه واالتصاالت السلكية
والالسلكية وكذلك من الخدمات البيئية )كمعالجة النفايات( ومن خدمات دعم األعمال )كالمساعدة المقدمة
للتصدير( .وھكذا فإن السياسة الصناعية التي تعزز تنمية المناطق الصناعية والمناطق الحرة في اإلمارات
العربية المتحدة تركز إلى حد كبير على جذب االستثمارات وجعل البلد في مركز الئق كمحور إقليمي
للتجارة.
وإنشاﺀ منطقة صناعية جديدة ھو أيضﹰا في مرحلة اإلعداد .فھناك حاليﹰا تحت اإلنشاﺀ مدينة دبي
الصناعية التي تشغل مساحة  52كيلومترﹰا مربعاﹰ والمجاورة للمنطقة الحرة في جبل علي .ومن المخطط
لھذه المنطقة أن تستضيف الشركات العاملة في إنتاج اآلالت والمعدات الميكانيكية ومعدات النقل والمعادن
القاعدية والمواد الكيماوية واألغذية والمشروبات والمنتجات المعدنية .ومن المزمع تحديد منطقة خاصة
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فوق مساحة كيلومتر واحد مربع .وسوف تتولى مدينة دبي الصناعية
تشغيل مركز للمعايير الصناعية )المقاييس( إلنفاذ اشتراطات الجودة والصحة والسالمة والشروط البيئية
ومعاييرھا ،وطبقﹰا لذلك إصدار عالمة دبي للجودة للشركات الممتثلة لھذه الشروط والمعايير .وبدون ھذه
العالمة لن يسمح للشركات ان تنتج في مدينة دبي الصناعية).(65
الشكل  - 4توزيع مشاريع التصنيع في دبي طبق ﹰا لمجال النشاط
منتجات معدنية فلزية أساسية
%2
المنسوجات ،الثياب ،الحلل ،الجلود
صناعات أخرى
%3
%3
معادن ومعدات مجھزة
%33

منتجات ورقية ،الطباعة،
النشر
%7
األغذية ،المشروبات ،التبغ
%11

مصنوعات خشبية تشمل األثاث
%16
منتجات بالستيكية وكيماوية
%13

منتجات معدنية غير فلزية
%12

المصدر  :النشرة االقتصادية ،آب/أغسطس " 2005التعاقد من الباطن والشراكة والتبادل في المجال الصناعي"  ،المجلد  - 2العدد 14
)صادرة عن غرفة التجارة والصناعة في دبي(.

وفى حين يعزى إلى حد كبير النمو الذي شھدته اإلمارات العربية المتحدة إلى زيادة اإليرادات
المتأتية من إنتاج النفط وخدماته ) بما في ذلك التجارة( ،يسھم قطاع الصناعة في تحقيق  13في المائة من
الناتج المحلي اإلجمالي) .(66ويقع ثلث المؤسسات الصناعية في اإلمارات العربية المتحدة في إمارة دبي
) (65مدينة دبي الصناعية.http://www.dubaiindustrialcity.ae/ ،
) (66استنادﹰا إلى أرقام أولية للناتج المحلي اإلجمالي لعام  2005وردت في التقرير القطري لصندوق النقد الدولي رقم ،6/256
تموز/يوليو .2006

 - 55) 177شركة( وتشارك في أنشطة متنوعة ،تشمل تصنيع المعادن وإنتاج الخشب والمنتجات الكيماوية
والبالستيكية ،على النحو الوارد تفصيالﹰ في الشكل  .4وغالبية ھذه المؤسسات ) 84في المائة( لديھا أقل
من  100موظف ومن ثم يمكن اعتبارھا متوسطة الحجم أو صغيرة استناداﹰ إلى تعاريف المشاريع
الصغيرة والمتوسطة الحجم السائدة في بلدان مجلس التعاون الخليجي) .(67وترد في الشكل  5حصة
شركات الصناعة التي لديھا أقل من  100عامل في كل قطاع فرعي مما يظھر أيضاﹰ ھيمنة المشاريع
الصغيرة والمتوسطة الحجم على قطاع التصنيع  .وھكذا فإن السياسات االقتصادية التحررية المضطلع بھا
في دبي وغيرھا من اإلمارات ساعدت البلد على جذب االستثمار والنمو ،وعززت بوضوح القدرة
التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
الشكل  - 5حصة الشركات في دبي طبق ﹰا لعدد العاملين التابعين لكل قطاع من قطاعات التصنيع
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المصدر  :أعدت اإلسكوا ھذا الشكل استناداﹰ إلى بيانات من النشرة االقتصادية ،آب/أغسطس " ،2005التعاقد من الباطن والشراكة
والتبادل في المجال الصناعي"  -المجلد  ،2العدد ) 14صادرة عن غرفة التجارة والصناعة في دبي(.

ويمكن ان يعزى جزﺀ من التوسع في قطاع التصنيع إلى تنمية المناطق الصناعية في اإلمارات
العربية المتحدة وزيادتھا .وعلى سبيل المثال ،شھد قطاع التصنيع في المنطقة الحرة في جبل علي نمواﹰ
منسقا في عدد الشركات عبر القطاعات بين عامي  2001و 2005على النحو المبين في الشكل .6
وتسليماﹰ بأن أكثر من نصف المنشآت الصناعية في إمارة دبي تابعة لمستأجرين في المنطقة الحرة في جبل
علي ) 535منشأة في عام  ،(2005ولما كان لدى الغالبية الكبرى من الشركات الصناعية في دبي أقل من
 100عامل ،من المحتمل ان تكون معظم الشركات الصناعية في جبل علي مشاريع صغيرة ومتوسطة
الحجم .وھكذا أصبحت المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المشاركة في التصنيع من بين المستفيدين

) (67غرفة التجارة والصناعة في دبي" ،النشرة االقتصادية" ،آب/أغسطس  ،2005المجلد  - 2العدد .14

 - 56من البيئة المواتية التي عززتھا المنطقة الحرة في جبل علي ومرتبطة بتعزيز تنمية المناطق الصناعية
وتطويرھا.
الشكل  - 6النمو في عدد المنشآت الصناعية في المنطقة الحرة في جبل علي )(2005 - 2001
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المصدر  :بلدية دبي ،متاح على الموقع.http://vgn.dm.gov.ae/DMEGOV/OSI/dm-osi-mainpage :

وھكذا يمكن تقييم تأثير سياسات المناطق الصناعية في دبي على القدرة التنافسية للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة من خالل فحص ما يلي) :أ( عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة في قطاع
الصناعة و/أو )ب( النمو في الناتج وقيم التصدير  .بيد أنه يجب توخي الحرص عند تحديد مؤشرات
لتقييم اآلثار .وعلى سبيل المثال ،على الرغم من أن حجم القطاع الصناعي آخذ في االزدياد )من حيث
عدد الشركات والنواتج( ،فإنه ما زال يمثل  10في المائة فقط من األنشطة االقتصادية في المنطقة الحرة
في جبل علي )انظر الشكل ) 7أ(( .وباإلضافة إلى ذلك ،يبين استعراض ھياكل الملكية ان نحو  60في
المائة من منشآت المنطقة المذكورة كان يمتلكھا األجانب في عام ) 2005انظر الشكل ) 7ب(( ،مما أسفر
عن تحويل األرباح إلى بلدان الوطن األم حسب حالة المنطقة الحرة .وعالوة على ذلك ،حققت المنشآت
المملوكة لبلدان غير خليجية أكبر نمو .فقد زاد عددھا خمسة أضعاف خالل الفترة من  2001إلى
 .2005وفي المقابل ،شھدت الشركات األجنبية والوطنية المملوكة ألھالي الخليج معدالت نمو قوية
بمقدار الضعف تقريباﹰ خالل الفترة ذاتھا؛ بيد أن أداﺀھا لم يكن ملحوظاﹰ شأن أداﺀ الشركات المملوكة
ألجانب.
الشكل  - 7توزيع المنشآت في المنطقة الحرة في جبل علي
)أ( النشاط االقتصادي

)ب( مكان التسجيل
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المصدر  :بلدية دبي ،متاح على الموقع.http://vgn.dm.gov.ae/DMEGOV/OSI/dm-osi-mainpage :
)*( شاملة للمستودعات.

وعلى الرغم من تحقيق تأثيرات إيجابية فيما يتعلق بالقدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
نتيجة السياسات الصناعية المفتوحة التي تنتھجھا اإلمارات العربية المتحدة ،والبيئة المواتية التي توفرھا
المنطقة الحرة في جبل علي ،فإن المزايا التي عادت على األجانب أكثر من تلك التي غنمھا المواطنون على
مستوى المشاريع .وفي حين أنه يمكن أن يدعم ذلك أھداف التنمية الوطنية المرتبطة بمركز دبي كمحور
إقليمي لالستثمار والتجارة ،فإن فاعليته في تحقيق مزايا للمواطنين من تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة الحجم لم تكن كبيرة.
ومع ذلك ،ال تزال دبي مقصدﹰا جذاب ﹰا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بالنسبة لغيرھا من
اإلمارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وعلى سبيل المثال ،ال تزال أنشطة التصنيع في أبو ظبي
خاضعة لسيطرة الشركات الكبرى حيث توظف المؤسسات الصناعية أكثر من  100عامل في المتوسط).(68
وشركات األغذية من بين أكبر الشركات حجمﹰا في أبو ظبي ،حيث تضم المؤسسة الواحدة نحو  200عامل أو
أقل قلي ﹰ
ال في المتوسط .غير أن المنشآت الصناعية في إمارة عجمان في معظمھا مشاريع صغيرة ومتوسطة
ال في المصنع الواحد.
الحجم .وعلى سبيل المثال ،فإن صناعة المعادن األساسية لديھا في المتوسط  80عام ﹰ
وتوجد مصانع كبرى كما ھو الحال في صناعة المالبس المحلية التي تستخدم  140شخصﹰا في المتوسط في
المنشأة الواحدة .وفي الشارقة ،تغطي المناطق الصناعية نحو  40كيلومترﹰا مربعاﹰ أو  40في المائة من
إجمالي مساحة اإلمارة .ومن بين ھذه المناطق منطقة الحمرية الحرة ،التي شيدت في عام  1995وتأوي
أكثر من  1 100شركة ،أي نحو خمس الشركات التي تعمل في الصناعة) .(69غير ان اإلنتاج في الشارقة
يرتبط ارتباط ﹰا وثيقا بالصناعات الثقيلة التي تضم مؤسسات كبرى.
ومن األمور الواعدة أيضاﹰ مالحظة ان المناطق الصناعية في اإلمارات العربية المتحدة قد أدمجت في
عملياتھا إلى حد كبير اإلدارة البيئية والتخطيط البيئي .وطبقﹰا للقواعد المعمول بھا في المنطقة الحرة في جبل
علي ،فإن المستأجرين مسؤولون عن معالجة النفايات الصناعية السائلة بما يتفق والمعايير المطبقة المطلوبة،
رھناﹰ ما إذا كان يتعين التخلص منھا في البحر أو البر أو في شبكة مجاري البلدية .وتذھب القواعد إلى أبعد
من ذلك ،حيث تنص على انه "كسياسة" عامة ،يستكشف العميل جميع اإلمكانيات لتدوير النفايات أو إعادة
استعمالھا أو استردادھا بما يرضي ھيئة المناطق الحرة في جبل علي ،وذلك قبل أية موافقة على التخلص من
) (68غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ،الصناعة في إمارة أبو ظبي2006 ،؛ االستثناﺀ في مصانع الكيماويات والمنتجات الورقية
التي لديھا أحياناﹰ أقل من  100عامل.
) (69تم تجميعھا من قائمة المستأجرين في منطقة الحمرية الحرة وھي متاحة على الموقع:

http://www.hamriyahfz.com/
(accessed on 23 March 2007).

 - 58نفس المخلفات) .(70أما المخلفات الصلبة الخطيرة فإنه يجوز التخلص منھا بواسطة مصنع بلدية دبي لمعالجة
النفايات الصلبة ومرفق التخلص من النفايات المنشأ في المنطقة الحرة في جبل علي عام  .2000ويتم
تصريف النفايات في ھذا المرفق مقابل رسم معين وبشرط الوفاﺀ بالمبادئ التوجيھية التقنية المنشأة لھذا
الغرض .وتقوم ھيئة المناطق الحرة في جبل علي بانتظام بعمليات التفتيش البيئي وتخضع المخالفات
لغرامات قد تبلغ  54 000دوالر.
وفى الشارقة ،يراعي المستأجرون في منطقة الحمرية الحرة القواعد الواردة في دليل الصحة
والسالمة البيئية) .(71ويشترط الدليل ان يتولى المستأجر معالجة النفايات السائلة وان توافق السلطة المحلية
المختصة على تصريفھا .غير ان المنطقة الحرة ال تقوم بتشغيل مرفق لمعالجة النفايات الخطرة ،سواﺀ
الصلبة أو السائلة ،ويتم أيضاﹰ تصريف ھذه المواد بالترتيب مع السلطات المختصة خارج المنطقة.
وعلى الرغم من عدم إجراﺀ تقييم في اإلمارات العربية المتحدة لتأثير ھذه القواعد البيئية على
القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ،تلزم اإلشارة إلى أن تلك المشاريع واصلت
ازدھارھا في المنطقة الحرة في جبل علي رغم نھجھا القوي إزاﺀ اإلدارة البيئية ،في حين ان النھج األكثر
تراخيا إزاﺀ اإلدارة البيئية في المناطق الحرة التابعة للشارقة قد اجتذب الصناعات الكبرى التي تميل إلى
ان تكون أكثر تلويثﹰا.
جيم  -دراسة حالة أردنية
اقتصاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة مصدر رئيسي للعمالة والدخل في األردن .فقد تم الشروع في
سياسات ومبادرات لتشجيع إنشاﺀ مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم ورفع مستواھا بغية تعزيز قدراتھا
التنافسية وتوليد فرص الدخل للمواطنين األردنيين .وعول األردن أيضاﹰ على خطة طموحة إلنشاﺀ مناطق
صناعية ومناطق حرة جديدة في جميع أنحاﺀ البلد .وظل الھدف من ھذه السياسات ھو تشجيع إنشاﺀ
المشاريع وجذب االستثمار ،ال سيما في مجال الصناعات التحويلية – لتحقيق الھدف األسمى وھو توفير
اإلطار الالزم لالستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تمت مؤخراﹰ وإيجاد فرص للتوظيف.
وشھد األردن ال سيما في عمان والبحر الميت والعقبة ،ازدھار االستثمار على مدى السنوات الخمس
الماضية ،في خدمات رئيسية كقطاع التشييد والقطاع المالي .وكان القطاع الصناعي يمثل نحو  17في المائة
من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ،2007وتزايد الدخل القومي نتيجة االرتفاع السريع في الصادرات الناتج
أساساﹰ عن صناعات الملبوسات والتعدين واألدوية والسياحة .غير أن القطاعات التي يسيطر عليھا المنتجون
في الصناعات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطاﹰ كبرى تنافسية دولية وداخلية بسبب تحرير التجارة وزيادة
تكاليف اإلنتاج.

) (70المنطقة الحرة في جبل علي" ،قواعد المنطقة الحرة في جبل علي" ،الطبعة الرابعة 2005 ،متاحة على الموقع:
.

http://www.jafza.co.ae/pdf/FREEZONE_ RULES .pdf.

) (71اإلمارات العربية المتحدة ،حكومة الشارقة ،ھيئة المنطقة الحرة في الحمرية" ،الھندسة والصحة والسالمة البيئية :نشرة
معلومات المستثمرين" ،حزيران /يونيو  .2004متاحة على الموقعhttp://www.hamriyahfz.com/en/downloads/Information%20Kit- :
010604.pdf.

 - 59وھكذا تم اللجوﺀ إلى إنشاﺀ المناطق الصناعية والتوسع فيھا من أجل توفير الوصول على نحو أفضل
إلى البنية التحتية الالزمة التي تتيح للمستثمرين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة االستفادة من موقع األردن
الجغرافي والفرص التي يمكن ان يحققھا السوق اإلقليمي .ومع ذلك ،لما كان األردن قد ركز على بنية تحتية
ومشاريع إنمائية اقتصادية أكبر حجمﹰا ،فقد نشأ وعي متزايد بأھمية مراعاة األبعاد اإلنمائية لتلك األنشطة
والمشاريع اإلنمائية المتعلقة بھا .وبالتالي ،أنشئت وزارة البيئة في عام  2005للقيام بالدور الرائد في
اإلشراف على التدابير البيئية وإنفاذھا.
وفى مقدمة التحديات البيئية في األردن إدارة موارد المياه وصيانتھا .وفي مجال الصناعة ،أجرت
وزارة البيئة مؤخرﹰا دراسة ميدانية بالتعاون مع بلدية عمان الكبرى لمعرفة التحديات البيئية الرئيسية في
المناطق الثالث الجديدة )موقر وسحاب وغيزة( التي أضيفت إلى المناطق التي تشملھا البلدية .وتم فحص
المنشآت الصناعية في جميع المناطق الثالث لمعرفة ما إذا كانت واقعة داخل المناطق الصناعية أم خارجھا.
ووجدت نتائج الدراسة ان التحديات البيئية مزعجة وتبرز العواقب البيئية للنشاط الصناعي في ظل عدم وجود
تدابير بيئية مالئمة .ومن ثم فإن الجھود جارية لتقوية اإلطارين القانوني والمؤسسي للرصد البيئي وإنفاذ
القانون.
وباإلضافة إلى ذلك ،قامت ھيئة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بتنظيم حملة نظافة في محافظة
العقبة .وضمت الحملة  200مشترك من الطلبة وممثلي المجتمع المحلي وبعض المسؤولين الحكوميين بھدف
جمع النفايات على طول الخط الساحلي للعقبة .وتبين ھذه الحملة زيادة الوعي بالشواغل البيئية في المناطق
الصناعية في األردن وأھمية نشر المعرفة بإدارة النفايات وإعادة تدويرھا .وعالوة على ذلك فإنھا تبرز
استعداد السلطات الحكومية والقطاع الخاص للتعاون مع المجتمع المدني للتخفيف من اآلثار البيئية المعاكسة
وتحقيق التنمية المستدامة.
وھكذا تبحث دراسة الحالة ھذه أثر سياسات المناطق الصناعية في األردن ومدى تأثيرھا على القدرة
التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والقدرة على إدارة ورصد األداﺀ البيئي السليم.
 - 1إطار السياسة العامة
)أ(

السياسات األردنية بشأن المناطق الصناعية والقدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
) (1األجندة الوطنية

تمثل األجندة الوطنية تغيرﹰا في النھج إزاﺀ التخطيط االستراتيجي في األردن) .(72والوثيقة الناتجة
التي بدأ الشروع فيھا عام  2005وصدرت عام  ،2007تقدم خطة تنمية شاملة لألردن ھي نتيجة عملية
تشاورية شارك فيھا ممثلون من الحكومة ومن البرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائط اإلعالم
واألحزاب السياسية .وتستخدم ھذه الوثيقة االستراتيجية حالياﹰ كمرجع من قبل صانعي السياسات في تصميم
مبادرات إنمائية في جميع القطاعات .وتتمحور األجندة الوطنية حول ثمانية مواضيع ،ھي:

) (72حكومة األردن" ،األجندة الوطنية :األردن الذي نصبو إليه )."(2015 - 2006
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•
العدالة والتشريع؛
•
تنمية االستثمار؛
•
الخدمات المالية واإلصالح الضريبي؛
•
دعم التوظيف والتدريب المھني؛
•
الرعاية االجتماعية؛
•
التعليم ،والتعليم العالي ،والبحث العلمي واالبتكار؛
•
رفع مستوى البنية التحتية.
•
والسياسة الصناعية لألردن واستراتيحية تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيھا محددة بالتفصيل
في الموضوع الثالث في األجندة الوطنية تحت بند تنمية االستثمار ،الذي يدعو إلى صنع قرار متماسك في
مجاالت االستثمار والتجارة وتنمية المشاريع) .(73وتتخذ االستراتيجية نھجاﹰ أفقيﹰا ورأسياﹰ في صياغة
السياسات الصناعية بالمضي قدمﹰا في مبادرات شاملة لتحسين البيئة المواتية ،وكذلك باستھداف قطاعات ذات
أولوية للتنمية )الملبوسات ،المواد الصيدالنية واألغذية والمشروبات ،والفلزات ،والحديد والصلب ،واألثاث
والخدمات( .وتقترح أيضاﹰ مبادرات لتركيز وتبسيط الدعم لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في
مجالي االستثمار والدعم المالي والتقني عن طريق إعادة ھيكلة المؤسسات العامة .ويجرى تنفيذ ھذا الھدف
من خالل الجھود المبذولة لتحسين أداﺀ وھيكل مؤسسة المدن الصناعية األردنية ،ومؤسسة المناطق الحرة
األردنية ومجلس االستثمار األردني ومؤسسة تنمية المشاريع األردنية ،المسؤولة عن برامج دعم المشاريع
الصغيرة والمتوسطة ،من خالل تجميع ھذه الوحدات تحت مظلة منظمة شاملة ھي الوكالة األردنية لتنمية
المشاريع .وھكذا تنشئ األجندة الوطنية عالقة وثيقة في مجال السياسات بين تعزيز االستثمار وتنمية
المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،والدور الذي يمكن أن تقوم به المناطق الصناعية في تحقيق ھذين الھدفين
المتالزمين.
ويبرھن اعتماد األجندة الوطنية على التخلي عن أطر السياسات الصناعية السابقة التي وضعتھا
الحكومة .وعلى سبيل المثال ،قادت وزارة الصناعة جھداﹰ تعاونيﹰا إلعداد سياسة صناعية وطنية لألردن في
عام  2001شملت تغطية المناطق الصناعية وخطط لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتدابير لتعزيز
القدرة التنافسية للصادرات .وعلى الرغم من ان مشروع السياسة الصناعية لم يعتمد مطلقﹰا بسبب نقص
الموارد البشرية والمالية في ذلك الحين ،فإن التحول في توجه السياسات يبدو واضحاﹰ .والسياسات األردنية
بشأن المناطق الصناعية والقدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أخذت مكانھا الصحيح مباشرة في
سياق جذب االستثمارات إلى األردن ،مع تنمية االستثمار الذي يشكل ھدفاﹰ نھائيﹰا لألجندة الوطنية وليس وسيلة
لتحقيق غاية معينة .ويتجلى ھذا التوجه االستثماري كثيراﹰ في البيان الذي يحدد مھمة مؤسسة المدن
الصناعية األردنية المكلفة بتعزيز مناخ االستثمار ،إلى جانب حماية البيئة ،ودعم نشر التكنولوجيا ،وتيسير
توزيع التنمية في جميع أنحاﺀ البلد).(74
) (2الخارطة الصناعية الوطنية

) (73نفس المرجع ،ص .18
) (74مؤسسة المدن الصناعية" ،المھمة" ،متاح على الموقع:

?http://www.jiec.com/j2ee/servlet/CommandControllerServlet
formAction=HomePage&homeLang=0.

 - 61في  21آذار/مارس  ،2007أقرت حكومة األردن الخارطة الصناعية الوطنية ،التي تحدد المدن
الصناعية الموجودة والمعتزم إقامتھا والمناطق الحرة والمناطق الصناعية في األردن .وتسعى ھذه المبادرة
النموذجية إلى رسم خريطة للتنمية الصناعية والتنبؤ بخطط التوسع حتى عام  .2030وھي بذلك تسعى
لتحقيق األھداف التالية:
حماية البيئة في المدن الصناعية الموزعة عشوائياﹰ؛
•
تشجيع التخصص في المناطق الصناعية؛
•
تيسير تطوير بيئة األعمال المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛
•
توفير البنية التحتية المالئمة ،ال سيما فيما يتصل بالتدابير البيئية.
•
وتحدد الخارطة أيضﹰا شبكات النقل الرئيسية والفرعية وموقع الصناعات الخفيفة والثقيلة ليتسنى
السماح بتصور أفضل للجوار والمرافق األساسية المرتبطة بالمناطق الصناعية القائمة والمخطط إقامتھا.
وأنشئت لجنة عليا تخضع لوزارة الصناعة والتجارة لإلشراف على تنفيذ الخارطة الصناعية .وتضم
اللجنة ممثلين لوزارة البيئة ووزارة المياه والري ووزارة الشؤون البلدية باإلضافة إلى ممثلين لمؤسسة المدن
الصناعية األردنية ومؤسسة المناطق الحرة ومجلس إدارة االستثمار األردني وھيئة تنمية المشاريع األردنية.
) (3مدن صناعية خاصة ومناطق صناعية مؤھلة
يتولى القطاعان العام والخاص تشغيل المدن الصناعية في األردن .أما المدن الصناعية التي يقوم
القطاع الخاص بتشغيلھا ،فإنھا تدار عن طريق شركات خاصة منحت تصريحاﹰ بالتشغيل من لجنة المدن
الصناعية الخاصة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة .ويمنح الترخيص طبقﹰا للقانون المحلي رقم  117لسنة
 2004إلنشاﺀ المدن الصناعية الخاصة.
ويسمح اتفاق وقع بين األردن والواليات المتحدة عام  1997بوصول السلع المنتجة في المناطق
الصناعية الحرة المنشأة في األردن إلى األسواق األمريكية معفاة من الرسوم ومعفاة من نظام الحصص.
وھذا االتفاق وسيلة لتشجيع التبادل التجاري بين األردن وجيرانھا ويتيح أيضاﹰ للمنتجين األردنيين الوصول
إلى أسواق الواليات المتحدة .ويجوز تعيين منطقة صناعية ما تديرھا الحكومة أو يديرھا القطاع الخاص
لتكون منطقة صناعية مؤھلة.
)ب(

السياسات األردنية بشأن المناطق الصناعية والبيئة

ظھر االھتمام الوطني بالصلة بين تنمية المناطق الصناعية وحماية البيئة عندما شرع األردن في
إنشاﺀ مناطق صناعية مؤھلة وبدأ التفاوض على اتفاق مع الواليات المتحدة بشأن تأسيس منطقة التجارة
الحرة ،الذي تضمن أحكامﹰا بشأن البيئة) .(75وأعقب ذلك تعزيز اإلطار القانوني والمؤسسي لحماية البيئة
باإلضافة إلى مبادرات لربط البيئة بالتنمية الصناعية .وصرح وزير الطاقة السابق السيد وائل صبري في
تشرين الثاني/نوفمبر  2000بأن األردن بدأ يولي اھتماماﹰ خاص ﹰا بالبيئة وأن "المدن الصناعية التي تقيمھا

) (75اتفاق بين الواليات المتحدة األمريكية والمملكة األردنية الھاشمية بشأن إنشاﺀ منطقة تجارة حرة 24 ،تشرين األول/أكتوبر
.2000

 - 62الحكومة نماذج جيدة لحماية البيئة ومحاربة التلوث") .(76ويرد أدناه بالتفصيل بعض السياسات والصكوك
الوطنية المعتمدة بشأن البيئة فيما يتعلق بالمناطق الصناعية.
) (1األجندة الوطنية
تعالج األجندة الوطنية قضايا البيئة في سياق الموضوع الثامن الذي يركز على النھوض بالبنية
التحتية .وتحديداﹰ ،يغطي مجال ھذه السياسة تنمية الموارد المائية والتوسيع في االستخدام الفعال للمياه برفع
طاقة مصادر المياه غير التقليدية ،ورفع مستوى معالجة مياه الفضالت ،وإعادة استخدام المياه في الصناعة
والزراعة ،والحد من تلوث الھواﺀ وتحسين فعالية كلفة إمدادات الطاقة وتحسين إدارة المخلفات ،بما في ذلك
إدارة المخلفات الخطيرة والكيماوية الناجمة عن الصناعة .ويرد أيضﹰا داخل ھذا اإلطار رفع مستوى الھيكل
األساسي للنقل .ومن المقترح وضع أھداف لألداﺀ لقياس نجاح تدخالت السياسات حتى عام  .2017وھكذا
تنشئ السياسة العامة صلة قوية بين حماية البيئة والخدمات البيئية الالزمة للصناعة لكي تنمو بطريقة
مستدامة.
) (2قانون حماية البيئة
يقضي قانون حماية البيئة رقم  52لسنة  2006بإجراﺀ تقييم لآلثار البيئية في مجال التخطيط اإلنمائي
ويدعو إلصدار تعليمات تسترشد بھا القرارات فيما يتعلق بمواقع مشاريع التنمية .واعتمد مجلس الوزراﺀ
القانون المحلي الذي ينظم إجراﺀ تقييم لآلثار البيئية .ويقضي ھذا القانون بضرورة إجراﺀ تقييمات األثر
البيئي في مرحلة التخطيط األولية لمحطات الطاقة والمنشآت الصناعية ومحطات معالجة مياه الفضالت
ومواقع التخلص من النفايات الصلبة قبل الموافقة على منح تراخيص لھا.
وحسبما ورد أعاله ،تأذن وزارة الصناعة والتجارة بإنشاﺀ المدن الصناعية الخاصة .ومع ذلك ،في
حين تسجل وزارة الصناعة والتجارة الشركة التي تقوم بتشغيل المدينة الصناعية ،تشارك مؤسسات أخرى
في منح التراخيص ومراقبة أعمال الشركة ،وھي وزارة البيئة ووزارة الشؤون البلدية والشؤون الريفية .أما
التعليمات المتعلقة باختيار مواقع المشاريع اإلنمائية وترخيص الشركات الجديدة ،فإنھا صادرة بموجب قرار
من وزارة البيئة في عام  .2007وتغطي ھذه التعليمات المشاريع الزراعية والتجارية والصناعية واإلسكان
ومشاريع االستخراج وكافة المشاريع األخرى ذات الصلة التي قد تؤثر على البيئة .وتستشھد التعليمات
باألنظمة المتعلقة باستخدام األراضي والخارطة الصناعية كوثائق مرجعية يجب أن تدعم اتخاذ القرارات
بشأن موقع المشاريع اإلنمائية .وتشير التوجيھات أيضاﹰ إلى ضرورة توخي الحرص لضمان ان تقع
المشاريع المقترحة على مسافة معينة من المناطق السكنية والموارد الطبيعية والمشاريع اإلنمائية األخرى.
وبناﺀ على طلب رئاسة الوزراﺀ ،صاغت أيضاﹰ وزارة البيئة شروطاﹰ ومعايير إلنشاﺀ المدن
الصناعية والمناطق الحرة .وتتصل ھذه الشروط أساساﹰ بالقرب الجغرافي للمناطق الصناعية من موارد
المياه .لكن لم توضع بعد ھذه الشروط موضع التنفيذ .ويبين استمرار تعزيز اإلطار التشريعي
والمؤسسي التزام الحكومة بإدماج االعتبارات البيئية في التنمية الصناعية  -بما في ذلك تلك المتعلقة
بتنمية المناطق الصناعية.

ال لجاللة الملك عبداﷲ ،مقتطف من مقال لربا صقر بعنوان" :توصيات
) (76تصريح لمعالي السيد وائل صبري بوصفه ممث ﹰ
واقعية لمؤتمر الجيولوجيين بشأن األھداف البيئية" ،التايمز األردنية 6،تشرين الثاني /نوفمبر .2000

 - 63 - 2نطاق التقييم
الھدف من تقييم األثر ھو فحص مقدرة سياسات وبرامج المناطق الصناعية على تحسين القدرة
التنافسية للصناعيين العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في األردن على العمل بطريقة مستدامة بيئياﹰ.
وفي إطار السياسات المذكورة أعاله ،ينقسم التقييم إلى جزﺀين ،حيث يسعى أوالﹰ إلى تحديد فاعلية المناطق
الصناعية كسياسة وأداة تخطيطية لتعزيز التنمية والقدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ ويقيم
الجزﺀ الثاني قدرة المناطق الصناعية على ضمان األداﺀ البيئي السليم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
المشاركة في التصنيع .ولدى القيام بذلك ،يفرق التقييم بين المناطق الصناعية في األردن المدارة عن طريق
القطاعين العام والخاص لتقرير ما إذا كان لمختلف الترتيبات المؤسسية تأثير على اإلدارة البيئية .وتسعى
نتائج التقييم إلى تزويد عملية صنع القرار في المستقبل بمعلومات عن المناطق الصناعية وتعزيز القدرة
التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في األردن .وتنبع أھمية ھذه الدراسة من الجدل الدائر حول ما إذا
كان النمو الصناعي وتحرير التجارة يأتيان على حساب حماية البيئة والتنمية االجتماعية  -االقتصادية والقدرة
التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
 - 3المنھجية
تكون تقييم األثر من خطوات عديدة ،بدأت بمشاورة مع أعضاﺀ لجنة التجارة والتنمية في األردن
جرت في كانون األول /ديسمبر  2006في اجتماع مائدة مستديرة استضافته وزارة البيئة في عمان .وتم
تحديد موضوع الدراسة ونطاقھا من خالل عملية أساسھا الطلب ،مع تعليقات مقدمة من أعضاﺀ اللجنة
الوطنية .وأعقب استعراض مكتبي لوثائق السياسات القيام بعمل ميداني ،بما في ذلك مقابالت مع مسؤولين
حكوميين في مختلف الوزارات ومشغلين في مناطق صناعية مختلفة .وتم تطبيق أساليب دراسات الحالة
الوصفية والنھج التشاورية لفحص العالقات بين السبب والنتيجة المرتبطة بالبيئة المواتية التي توفرھا
المناطق الصناعية وسلوك المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ولدى إجراﺀ التقييم ،تم فحص ثالثة أنواع للمدن الصناعية في األردن :المدن الصناعية العامة؛ المدن
الصناعية الخاصة؛ والمدن الصناعية المؤھلة .واستبعدت المدن الصناعية في المناطق االقتصادية الخاصة
من التحليل حيث أن ھذه المناطق تسعى لتعزيز أنشطة قطاعات التصنيع وكذلك أنشطة الخدمات
كالمستشفيات والفنادق .وباإلضافة إلى ذلك ،أنشئت منطقة العقبة االقتصادية الخاصة كسلطة مستقلة تعمل
خارج والية وزارة البيئة.
ولما كان من العسير إجراﺀ تقييم شامل لجميع المناطق الصناعية في األردن بسبب قيود الوقت
والموارد ،فقد تم استھداف ثالث مدن صناعية لدعم التحليل .وتبحث المعايير المتعلقة باختيار ھذه المواقع
العينة ما إذا كان القطاع العام أم الخاص ھو القائم بتشغيلھا ،وعمر المنطقة الصناعية وتنوع أنشطة التصنيع
في المنطقة واآلثار البيئية المرتبطة بھا .وتتألف العينة من اآلتي:
•

المدينة الصناعية الحكومية أي مدينة الحسين بن عبداﷲ الصناعية ،التي أنشأتھا مؤسسة المدن
الصناعية األردنية في عام  .1984وھذه المدينة الصناعية ھي أقدم المدن الصناعية وأكبرھا
في األردن وتقع في سحاب على مسافة  12كيلومتراﹰ جنوب شرق عمان على مساحة 253
ھكتارﹰا .وشغلت المدينة بالكامل في عام  ،2006حيث تضم  347مؤسسة توظف 13 694

 - 64عامالﹰ) .(77والمنشآت متنوعة عبر قطاعات مختلفة ،تشمل األغذية والصناعات الھندسية
)صناعة المعادن واإللكترونيات( ،والبالستيك والمطاط والكيماويات والمواد الصيدالنية
والمنسوجات والخشب والفلزات واألثاث ومواد الطباعة والتغليف؛
•

•

المدينة الصناعية الحكومية/المنطقة الصناعية المؤھلة ،أي مدينة الحسن الصناعية ،التي أنشئت
في عام  1991بالقرب من إربد على بعد  72كيلومترﹰا من عمان .وكانت ھذه المدينة أول
منطقة تحصل على مركز منطقة صناعية مؤھلة في األردن ،الذي منح لھا في عام .1999
ال وتشغل مساحة 118
وفي عام  ،2006كانت المدينة تأوي  99مؤسسة توظف  22 234عام ﹰ
ھكتاراﹰ من األرض) .(78ومعظم الشركات تعمل في قطاع المنسوجات والملبوسات ،بينما
تشمل الصناعات األخرى الصناعات الھندسية والبالستيكية والمطاط والمواد الصيدالنية.
المدينة الصناعية الخاصة/المنطقة الصناعية المؤھلة :مدينة التجمعات الصناعية مدينة صناعية
خاصة قامت بترخيصھا وتشغيلھا شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة ،وھي شركة عامة
مساھمة تضم ستة مصارف كمساھمين رئيسيين .وقد أنشئت مدينة التجمعات في عام 1994
في سحاب على بعد  20كيلومترﹰا من عمان ،وبدأت بمزاولة أعمالھا في عام  1995وتم
تخصيصھا كمنطقة صناعية مؤھلة في عام  .1999وتسعى حالي ﹰا للحصول على مركز منطقة
حرة .والتجمعات ھي المدينة الخاصة األولى التي أنشئت في األردن ،وتحولت إلى أكبر مدينة
صناعية خاصة في األردن .وتشغل مساحة إجمالية تبلغ  30ھكتارﹰا وتأوي  74شركة من
بينھا  41شركة حصلت على مركز منطقة صناعية مؤھلة في عام  .2006وتتعامل المنطقة
في صناعات تتراوح بين المتوسطة والخفيفة من بينھا صناعة الثياب.

وعند إجراﺀ التحليل ،تم االھتمام بفحص المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما حددتھا حكومة األردن
استناداﹰ إلى التعريف الموحد للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المعتمد في  12كانون الثاني /يناير
 .2005وتمت صياغة التعريف من جانب لجنة تضم أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص
شكلتھا وزارة الصناعة والتجارة .ويضع التعريف في االعتبار عدد العمال ومبلغ رأس المال المستثمر
في الشركة على النحو الوارد بالتفصيل في الجدول .7
الجدول  - 7تصنيف حجم الشركات في األردن
نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
حرفية
صغيرة
متوسطة
كبيرة

عدد العمال
9-1
49 - 10
249 - 50
 250فأكثر

رأس المال المستثمر و/أو المسجل )بالدينار األردني(
أو أقل من 30 000
 30 000أو أكثر
 30 000أو أكثر
 30 000أو أكثر

) (77الھكتار يعادل  10 000متر مربع.
) (78مؤسسة المدن الصناعية األردنية" ،التقرير السنوي لعام  "2006متاح على الموقع:

http://www.jiec.com/j2ee/servlet/JSP
/Public/|AnnualReport2006.zip.

 - 65المصدر  :حكومة األردن ،رسالة وزارة الصناعة والتجارة إلى رئاسة الوزراﺀ ،رقم  ،23002/7/1/23المؤرخة  12كانون
الثاني/يناير .2005

)أ(

مؤشرات إلجراﺀ التقييم

المؤشرات المستخدمة لتقييم أثر إقامة مناطق صناعية كسياسة عامة وأداة تخطيطية لتعزيز التنمية
والقدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تفحص ما يلي:
•
•
•
•
•

عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل في المناطق الصناعية؛
تكاليف اإلنتاج؛
مخططات الحوافز؛
أداﺀ التصدير؛
تنويع المنتجات.

ولدى فحص قدرة المناطق الصناعية على تحسين األداﺀ البيئي ،بما في ذلك أداﺀ المشاريع الصغيرة
والمتوسطة القائمة في المناطق الصناعية ،استخدمت المؤشرات التالية:
توافر الخدمات البيئية في المناطق الصناعية؛
•
الوصول إلى مرفق أساسي لتصريف مياه الفضالت؛
•
توافر نظم لمراقبة الضوضاﺀ؛
•
تكلفة الحصول على الخدمات البيئية؛
•
حالة الرصد البيئي وإنفاذ القوانين البيئية؛
•
مخاطر التعرض للتفتيش البيئي والجزاﺀات.
•
 - 4تقييم األثر
لدى األردن أكثر من  65منطقة تجارية في شكل مدن صناعية ومناطق حرة ومناطق اقتصادية
خاصة .ويتم بصورة رئيسية تطوير المناطق التجارية لتعزيز التنمية االقتصادية المحلية من خالل جذب
االستثمار وزيادة الدخل المحلي والتوظيف .وازداد عدد المناطق الصناعية على مدى الخمسة عشر عام ﹰا
الماضية ،مع دخول كثير من المدن الصناعية الجديدة مرحلة اإلعداد كما يتبين من الجدول .8
وفي حين تعمل معظم المدن الصناعية المدارة حكوميا والقريبة من عمان بكامل طاقتھا ،ال تزال
ھناك مساحات شاغرة متاحة في المدن التي يديرھا القطاع الخاص ،ال سيما تلك الواقعة في المناطق
البعيدة .ومع ذلك ،ليس ھناك سوى مدينتين للقطاع الخاص قاربتا على العمل بكامل طاقتھما وھما مدينتي
التجمعات الصناعية والضليل الصناعية ،وستصبحان أيضاﹰ منطقتين صناعيتين مؤھلتين تستطيعان جذب
المستثمرين اآلسيويين في صناعة الملبوسات وذلك خالل المرحلة األولى من إنشائھما كمنطقتين
صناعيتين مؤھلتين.
الجدول  - 8المدن الصناعية في األردن
النوع
عامة

منشأة قبل 1994
• مدينة الحسين بن عبداﷲ الثاني

منشأة بعد 1994
• مدينة الحسين بن عبداﷲ

من المقرر الشروع في إنشائھا
• مدينة الموقر الصناعية )سحاب(

 - 66)*(

)سحاب( 1984 -
)* (

خاصة

• مدينة الحسن الصناعية
1991
• مدينة العقبة الصناعية
الدولية)*(/المرحلة األولى تقع في منطقة
العقبة االقتصادية الخاصة 2001 -
• شركة الزي لصناعة األلبسة
الجاھزة)*( )الزرقا( 1992 -
)أربد( –

)كرك( –

الثاني الصناعية
2000
• مدينة معان الصناعية )معان(
2005 -

)*(

• مدينة التجمعات الصناعية
)سحاب( – 1994

• مدينة الطفيلة الصناعية
• مدينة الزرقا الصناعية
• مدينة مادابا الصناعية
• مدينة العقبة الصناعية الدولية/المرحلة
الثانية
• مدينة المشتى الصناعية )عمان(
• بوابة المشاريع األردنية  -المنطقة
الصناعية)شمال األردن  -حدود إسرائيل(

)*(

• تجمع الضليل الصناعي
)الضليل( 1999 -

• ھيلوود )الجامعة الھاشمية(
)*(

• تجمع سايبرسيتى )أربد(
2001
)*(
• تجمع القسطل الصناعي
)عمان(

-

• الموارد ،شركة موارد التنمية واالستثمار

• تجمع الحاليات الصناعي
)الضليل( 2004 -
المصدر :تم تجميع البيانات من مصادر مختلفة :يستبعد الجدول المناطق االقتصادية الخاصة.

)أ(

)*( تبين النجمة أن المدينة حاصلة أيضاﹰ على مركز منطقة صناعية مؤھلة.

قدرة المناطق الصناعية على تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

) (1عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في المناطق الصناعية
لتقييم تأثير المناطق الصناعية كأداة للسياسة العامة والتخطيط لدعم القدرة التنافسية للمشاريع
ال تحديد عدد تلك المشاريع العاملة في المناطق الصناعية
الصغيرة والمتوسطة في األردن ،من الضروري أو ﹰ
بالنسبة للشركات الكبرى .وعند القيام بذلك ،من المھم المالحظة بأن  98.7في المائة من جميع المنشآت
الصناعية في األردن ھي مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم ،استنادﹰا إلى تصنيف للشركات في األردن اعتمد
مؤخراﹰ .وفي عام  ،2006بلغ عدد المنشآت الصناعية في األردن قرابة  21 000شركة ،وظفت إجمالي
 173 000عامل) .(79ومن بين ھذه المنشآت 510 ،منشآت واقعة في المدن الصناعية الخمس التي تقوم
مؤسسة المدن الصناعية بتشغيلھا ،وأكثر من  20 000عبارة عن مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم.
وجميع الشركات في مدينة عبداﷲ الثاني بن الحسين مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم .وشھدت
المنطقة زيادة في طاقتھا االستيعابية من  1996إلى  ،2000عندما بلغت كامل طاقتھا عند  400شركة).(80
وفي عام  ،2004أعادت مؤسسة المدن الصناعية األردنية تقييم عدد الشركات في المنطقة وأعادت ھيكلة
قاعدة بياناتھا ،التي خفضت ھامشياﹰ عدد األماكن المشغولة .واعتبارﹰا من عام  ،2006كانت ھناك 347
شركة تعمل في المنطقة ،جميعھا مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم .وبالنظر إلى التوسع في بعض الشركات
وقدوم أخرى من جديد إلى موقعھا ودخول مستأجرين جدد ،عادت المنطقة إلى شغل سعتھا بالكامل .وخطط
التوسع جارية بھدف زيادة تخصص المجموعات الصناعية في المنطقة واستيعاب شركات إضافية.

) (79حكومة األردن ،دائرة اإلحصاﺀات العامة.
) (80التقرير السنوي لمؤسسة المدن الصناعية األردنية.

 - 67وفى مدينة الحسن الصناعية ،تراوح عدد الشركات التي تضم أقل من  250عامل بين  34و40
شركة في الفترة بين  2000و ،2005لكنھا توقفت عند  36مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم .غير ان ھناك
زيادة كبيرة في عدد الشركات الكبرى التي أقيمت في المنطقة ،حيث زادت من  29شركة في عام  2000إلى
 54شركة في عام 2005؛ وتعزى ھذه الزيادة إلى حد كبير إلى حصول المنطقة على مركز منطقة صناعية
مؤھلة في عام  .1999وتركزت أنشطة ھذه الشركات الكبيرة في صناعة الثياب ،باستثناﺀ مصنع كبير
ال ،لكنه صفى أعماله في عام  .2001وطبقاﹰ لذلك ،فإنه
إلنتاج المصنوعات الجلدية كان يوظف  1 890عام ﹰ
من بين الشركات العاملة في مدينة الحسن الصناعية عام  ،2005ھناك  40في المائة منھا مؤسسات صناعية
صغيرة ومتوسطة الحجم.
ومن المفيد مالحظة أنه في حين تتميز مدينة التجمعات الصناعية بأنھا منطقة صناعية مؤھلة تتعامل
مع صناعات كبيرة ،شھدت تلك المنطقة نمواﹰ في عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي زاد من  8في عام
 2003إلى  23في عام  .2006كما لوحظ نمو مشابه بين منشآت المناطق الصناعية المؤھلة الكبيرة خالل
ھذه الفترة ،حيث زاد عددھا من  2في عام  2000إلى  41بحلول عام  .2006وھكذا تمثل المشاريع
الصغيرة والمتوسطة الحجم  45في المائة من الشركات في مدينة التجمعات الصناعية التي يتولى تشغيلھا
القطاع الخاص.
وھكذا فإن النمو العام في عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلثبات وجودھا في المناطق
الصناعية العامة والخاصة ،دليل على ان المناطق الصناعية ال تزال جذابة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة،
حتى وان كانت ھذه المناطق ال تستفيد من مركز مناطق صناعية مؤھلة .وعلى الرغم من أن ھذا االتجاه
المتزايد غير قابل للقياس ،فإنه يكشف عن التصور السائد في مجتمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن
القيام بعملياتھا في مواقع داخل منطقة صناعية يمكن ان يعزز القدرة التنافسية للمؤسسات.
) (2تكاليف اإلنتاج
تقدم المدن الصناعية العامة والخاصة الحوافز ومن بينھا المرافق األساسية والخدمات لجذب
الصناعات التحويلية على التواجد داخل المدن الصناعية أو إعادة نقل مقراتھا إليھا .وفي حالة استھدافھا على
النحو المالئم ،تخفض ھذه الحوافز تكلفة اإلنتاج للشركة وتستطيع بالتالي تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة الحجم .ومن ثم يمكن ان يترك اختالف الحوافز آثاراﹰ ھامة على المشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم فيما يتعلق بتكاليفھا التشغيلية وربحيتھا.
والمدن الصناعية العامة التي تتولى تشغيلھا مؤسسة المدن الصناعية األردنية قادرة على استخدام
أدوات السياسة العامة لجذب االستثمار والشركات .وتشمل ھذه األدوات أساس ﹰا إعفاﺀات ضريبية مؤقتة غير
متاحة للمستأجرين المقيمين في مناطق صناعية خاصة .وعموماﹰ ،تقدم مؤسسة المدن الصناعية األردنية إلى
المستأجرين في المدن الصناعية المملوكة للحكومة إعفاﺀ مؤقتﹰا من ضريبتي الدخل والخدمات االجتماعية لمدة
سنتين .غير انه في ظل األھداف اإلنمائية لتوسيع نطاق النمو االقتصادي ليشمل المناطق النائية في األردن،
تقدم مؤسسة المدن الصناعية األردنية إعفاﺀات لمدة  20عاماﹰ من ضرائب الدخل والخدمات االجتماعية،
وكذلك تخفيض القيمة التأجيرية لألراضي وأسعار المشتريات في مدينة معان الصناعية) (81الواقعة جنوب

) (81التايمز األردنية" ،األردن :المجالي يبرز الحوافز في المنطقة الصناعية المؤھلة" 24 ،أيار/مايو.2005 ،

 - 68األردن والتي تم تمويل إنشاﺀھا بدعم من حكومة الصين .وتسعى المؤسسة أيضاﹰ إلى تطبيق نظام األيزو
 9001لضمان الجودة.
وتشجع مؤسسة المدن الصناعية أيضاﹰ انتقال المشاريع الصناعية وتبني مدناﹰ صناعية جديدة مزودة
بخدمات معززة لتنمية األعمال بھدف جذب شركات جديدة .وتشمل ھذه الخدمات الجديدة مرافق لتجميع
مستلزمات عمليات بدﺀ العمل بغية تشجيع تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،والتوسع في مرافق معالجة
المياه المستعملة الموجودة؛ وإنشاﺀ مركز لالبتكارات في مدينة الحسن الصناعية الستضافة حاضنات
متخصصة تركز على تكنولوجيا المعلومات؛ وخطط للتخصص في قطاعات معينة يجرى إدماجھا في تصميم
مدينة الموقر الصناعية ،التي ستعمل بفاعلية كامتداد لمدينة الحسين بن عبداﷲ المكتظة بالمؤسسات .ويجوز
ان يقدم المستأجرون أيضاﹰ طلبات إلى مجلس إدارة االستثمار في األردن للحصول على حوافز االستثمار
الصناعي وترتيبات التمويل الخاصة.
وفي المقابل ،تستخدم المدن الصناعية الخاصة بصفة رئيسية المرافق األساسية والخدمات ذات الصلة
باألعمال كحوافز لجذب المستثمرين .ومع ذلك ،تستخدم حسابات المنافع  -التكاليف لتحديد المرفق األساسي
المتخصص الذي يجوز تقديمه لجذب عمالﺀ معينين .ويعرض الجدوالن  9و 10أدناه بالتفصيل الحوافز
المختلفة المقدمة في منطقتين صناعيتين يدير إحداھا القطاع العام واألخرى القطاع الخاص على التوالي.
وكما يتبين من كال الجدولين ،تقدم المناطق التي تديرھا مؤسسة المدن الصناعية األردنية مزيدﹰا
من الحوافز المالية وخدمات األعمال المرتبطة بتيسير الوقت والتكلفة بشأن االمتثال لإلجراﺀات الحكومية.
غير ان الحوافز التي تقدمھا المناطق الصناعية المؤھلة الخاصة تستھدف على نحو أكبر الشركات
الكبرى ،ال سيما تلك المھتمة بتوظيف عمالة من الخارج.
الجدول  - 9الحوافز التي تقدمھا مؤسسة المناطق الصناعية األردنية
)منطقة صناعية عامة(
البنية التحتية
• توفير األرض ومباني المصانع
بتكلفة فعالة
• منافع بتكاليف معقولة من بينھا
الطاقة والمياه
• الوصول إلى شبكة للطرق
والمرافق األساسية) ،االتصاالت
السلكية والالسلكية وإمدادات المياه
والصرف الصحي والمجاري
والحدائق وشبكة الطاقة( توافر
معامل لمعالجة المياه المستعملة

•

•
•
•

الحوافز
الخدمات
توافر مجموعة من الخدمات الفرعية:
 oالجمارك ومراكز التدريب المھني
 oمناطق حرة
 oمكاتب العمل ومركز الدفاع المدني
وأقسام الشرطة وأفرع غرف
الصناعة
 oمصارف تجارية
 oمحطات الغاز والصيانة وإطفاﺀ
الحرائق
 oمكاتب للتخليص
 oعيادات
محطة خدمات حديثة
دعم االتصال العام تقدمه اإلدارة العامة
خدمات ما بعد البيع

•
•
•
•

اإلعفاﺀات الضريبية المؤقتة
إعفاﺀ لمدة سنتين من ضرائب الدخل
والخدمات االجتماعية
إعفاﺀ كلي من ضرائب المباني
واألراضي
إعفاﺀات من معظم رسوم البلديات أو
خفضھا
جميع اإلعفاﺀات مقدمة من مجلس إدارة
االستثمار األردني

المصدر  :النشرة السنوية لمؤسسة المدن الصناعية األردنية.

الجدول  - 10الحوافز التي تقدمھا مدينة التجمعات الصناعية

 - 69)منطقة صناعية خاصة(
الحوافز
الخدمات
البنية التحتية
• عنابر نوم مفروشة بالكامل إليواﺀ  7 000شخص
• طرق كاملة وممرات جانبية
• الوصول إلى شبكات المياه والصرف الصحي والطاقة • خدمات توريد األغذية واللوازم
والكھرباﺀ والھاتف
• عيادات وخدمات للرعاية الصحية
•  124حارس أمن يعملون طوال الوقت
• خدمات صيانة
• نقل النفايات السائلة والصلبة
• خزانات المياه ومرافق التخزين
• شبكة توزيع المياه
• خدمات إدارة شؤون العنابر والمناطق المشتركة في جميع أنحاﺀ
المنطقة
• خدمات تعيين عمالة محلية بالتعاون مع وزارة العمل
• متعھدو الشحن ووكالﺀ التخليص
• تحويالت األموال والخدمات المالية
• توريد اآلالت وخدمات الصيانة
• مرافق غسيل الثياب
• مكتب وزارة العمل
• مكتب إدارة الجمارك
• مركز الشرطة
المصدر  :نشرة مدينة التجمعات الصناعية.

وبشأن العمالة ،في حين يعد قطاعي الحكومة والتجزئة من أكبر أرباب العمل الذين يوظفون مواطنين
أردنيين ،يأتي قطاع التصنيع في المرتبة الثالثة حيث وظف  12في المائة من األردنيين فوق سن  15عاماﹰ
في عام  .(82)2003ومع ذلك ،على الرغم من وجود العمالة الوطنية في قطاع التصنيع ،تكشف اإلحصاﺀات
من وزارة العمل عن أن  40في المائة تقريبﹰا من العمال في مصانع المناطق الصناعية المؤھلة ھم من
الصين والھند وباكستان) .(83ويقوم أصحاب العمل بتسكين ھؤالﺀ العمال األجانب في المدن الصناعية التابعة
للمناطق الصناعية المؤھلة وھم يعملون حصرياﹰ في المصانع الكبيرة لصنع الثياب .وطبقاﹰ لذلك ،في حين
توفر الشركات القائمة في المناطق العامة والخاصة فرصاﹰ لتوظيف قوة العمل األردنية ،تميل المناطق
الصناعية الخاصة إلى تقديم مزيد من الدعم الفعال إلى الشركات الكبرى التي تسعى لتعيين غالبية عمالھا من
الخارج .وعلى الرغم من أن مثل ھذا الدعم قد يعزز القدرة التنافسية للشركة ،فإنه ال يدعم بالضرورة تقوية
قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تلك المناطق أو إيجاد فرص توظيف كبيرة للمواطنين األردنيين في
إطار األھداف اإلنمائية الكبرى لألردن.
) (3أداﺀ الصادرات وتنويع المنتجات

)" (82النسبة المئوية لألردنيين فوق سن  15عاماﹰ العاملين في النشاط االقتصادي ،"2003 ،إدارة اإلحصاﺀات ،حكومة األردن،
مقتبسة في نشرة وزارة البيئة" ،لمحة بيئية عن األردن" آذار/مارس .2006
) (83عال الفرواتي" ،المناطق الصناعية تشعل الجدل في المنطقة" ،الديلي ستار 11 ،كانون األول/ديسمبر .2003

 - 70التغيرات في مستويات الصادرات مؤشر آخر يمكن استخدامه لفحص فاعلية المناطق الصناعية في
األردن في تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .ومن المؤسف أن النتائج ظلت مختلطة،
ففي حين تظھر بعض المناطق الصناعية نمواﹰ في صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،فإن األخرى
تكافح من أجل البقاﺀ.
وعلى سبيل المثال ،انخفضت قليالﹰ صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مدينة عبداﷲ
الثاني بن الحسين الصناعية في عام  ،2000لكنھا أخذت منذ ذلك الحين في االزدياد وشھدت نمواﹰ كبيراﹰ
في الصادرات في عامي  2004و ،2005ولكن ليس بالقدر الكبير ألداﺀ الصادرات على الصعيد الوطني .
ومع ذلك ،أخفق نمو الصادرات من المنطقة في مجاراة نمو إجمالي الصادرات األردنية في عام 2006
الذي ارتفع كثيراﹰ إلى رقم استثنائي يزيد على  3 000مليون دينار أردني ) 4.4مليار دوالر( ،كما ھو
مبين في الشكل  .8وظلت الصادرات من المدن الصناعية متنوعة أيضاﹰ في طابعھا ،على الرغم من أنھا
تتركز في معظمھا في المنتجات ذات الصلة بالصناعات الھندسية )المعادن ،والمنتجات الھندسية
وااللكترونيات وأدوات التصنيع( ،وكذلك األغذية وصناعتي الرزم والتغليف ،كما ھو مبين في الشكل .9
ويشير ذلك إلى زيادة القدرة التنافسية التصديرية للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي
تعمل في المدينة الصناعية في طائفة من القطاعات.

 - 71الشكل  - 8إجمالي صادرات األردن وصادرات مدينة الحسين بن عبداﷲ الثاني الصناعية
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الشكل  - 9النسبة المئوية لحصة القطاعات الصناعية في إجمالي صادرات مدينة
عبداﷲ الثاني بن الحسين الصناعية )(2005

مواد البناﺀ
%0.30

األغذية
%20.19
المواد الصيدالنية
%5.83

مصنوعات جلدية
%0.52

الرزم والتغليف
%19.04
األثاث
%2.52
المنسوجات
%3.61
الكيماويات
%16.14

المنتجات الھندسية
%27.42

البالستيك والمطاط
%4.95

المصدر  :األرقام مستمدة من تقارير مؤسسة المدن الصناعية األردنية.

غير أن الصادرات من غير الملبوسات من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم القائمة في مدينة
الحسن الصناعية ظلت تعاني ولم تسجل سوى تحسينات متوسطة في أدائھا التصديري في عام ،2005
كما يتبين من الشكل  .10وفي عام  ،2005كان مصدر ھذه الصادرات في معظمه من صناعات تتصل
بالمنتجات الھندسية ) 4.5في المائة( ومن صناعة المواد الصيدالنية ) 4.2في المائة( ،على الرغم من
تصدير كمية محدودة من المصنوعات البالستيكية والمطاط والمواد الكيماوية من المنطقة .غير انه جدير
بالذكر اإلشارة إلى وجود تحسن تدريجي في الصادرات من غير الثياب من المنطقة في الفترة بين عامي
 2004و.2005

 - 72الشكل  - 10صادرات مدينة الحسن الصناعية
)بماليين الدنانير األردنية(
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المصدر  :دائرة اإلحصاﺀات األردنية ،تقارير مؤسسة المدن الصناعية للفترة .2006 - 2001

وباإلضافة إلى ذلك ،حققت المناطق الصناعية النشطة في األردن البالغة  13منطقة إجمالي صادرات
بمبلغ  1.7مليار دوالر في عام  ،2006تمثل  39في المائة من إجمالي الصادرات .غير ان معظم ھذا
اإلجمالي تم تصديره من مناطق صناعية مؤھلة ،زادت عائدات صادراتھا زيادة كبيرة من  2.44مليون
دوالر في عام  1999إلى زھاﺀ  1.1مليار دوالر في عام  2006ومعظم إنتاجھا موجه إلى حد كبير إلى
قطاع الملبوسات .غير ان صادرات منتجي الملبوسات في المناطق الصناعية المؤھلة تباع في أسواق
الواليات المتحدة فحسب .ومن ثم ظل ھناك اعتماد متزايد على أسواق الواليات المتحدة لدعم أداﺀ
الصادرات في السنوات األخيرة على المستوى الوطني وعلى صعيد المناطق الصناعية.
)ب(

قدرة المناطق الصناعية على تحسين األداﺀ البيئي

تحدد االستراتيجية الوطنية للمعلومات البيئية لألردن المناطق الصناعية في شرق عمان،
والرصيفة وعوجان والزرقا وسحاب ،كمصادر رئيسية للتلوث الجوي ،وبصورة رئيسية المواد Pb, F2, Cl2,
 .(84)CO, SO2وفيما يتعلق بمدى التغطية لشبكة المجارير ،فإن  80في المائة من منازل األسر المعيشية في
عمان الكبرى موصولة بھيكل أساسي مالئم لتصريف المياه المستعملة مقابل  4.5فقط في غيرھا من المناطق
الحضرية ،مما يسفر عن تغطية  25في المائة من منازل األسر المعيشية على المستوى الوطني )نحو  50في
المائة من السكان() .(85ومعظم شبكات الصرف الصحي التي من المتوقع إقامة مدن صناعية في نطاقھا في
المستقبل تعمل حاليﹰا بالفعل بأكثر من طاقتھا .وفي حين يجري التوسع في شبكات النقل الستيعاب التجارة
داخل اإلقليم يلزم مزيد من التوسع في شبكات النقل لربط المناطق الصناعية بموانئ الدخول والتصدير.
ومن جھة أخرى ،فإن ازدحام حركة المرور الناجم عن الشاحنات المتحركة داخل المناطق الصناعية وكميات
) (84حكومة األردن ،مركز المعلومات الوطني" ،استراتيجية وطنية مقترحة للمعلومات البيئية" ،1999 ،ص  ،9متاح على
الموقع.http://www.sdnp.jo/pdf/EIS%20Final.pdf :
) (85حكومة األردن" ،أجندة أردنية للقرن الحادي والعشرين" ،الفصل الثاني ،ص  65متاح على الموقع:

http://www.

environment.gov.jo/agenda21/english/chapter02pdf.

 - 73المياه المحدودة ھما أيضاﹰ موضع الشكاوى المتكررة من جانب أصحاب الصناعات التي تعمل في مناطق
صناعية عامة ،حسب تقارير مؤسسة المناطق الصناعية األردنية).(86
ومع ذلك ،فإن المؤسسات والھياكل األساسية للرصد وإنفاذ األنظمة البيئية آخذة في التحسن في
األردن .ويحتاج قانون حماية البيئة لسنة  2006والقوانين الفرعية المرتبطة به إلى إجراﺀ تقييمات لألثر
البيئي قبل إنشاﺀ شركات جديدة أو القيام بأنشطة من المحتمل أن تكون ملوثة .ويوجد أيضاﹰ  21مدفن قمامة
تعمل حاليﹰا بما يتفق مع المعايير البيئية السارية في األردن .ويعمل حالياﹰ أيضﹰا مدفن جديد للنفايات الخطرة
خارج عمان ،والذي ينبغي أن يحسن عمليات جمع النفايات الخطرة في أنحاﺀ األردن وتخزينھا والتخلص
منھا .وترد أدناه بالتفصيل مؤشرات فيما يتعلق بتقييم قدرة المناطق الصناعية والمؤسسات المرتبطة بھا على
ضمان أداﺀ بيئي سليم للشركات العاملة في المناطق الصناعية.
) (1إتاحة خدمات بيئية في المناطق الصناعية
لما كانت آليات إنفاذ التدابير البيئية لدعم قرارات وزارة البيئة قد أنشئت مؤخرﹰا في عام  ،2006فإن
تقديم الخدمات البيئية في المناطق الصناعية ظل إلى حد كبير استجابة للتدابير البيئية وآلليات الرصد التي
وضعھا الذين أنشأوا المناطق الصناعية والقائمين بتشغيلھا.
وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية العامة التي تديرھا مؤسسة المدن الصناعية األردنية ،كمدينة الحسين
بن عبداﷲ الثاني ومدينة الحسن الصناعية ،يذكر القانون رقم  59لسنة  1985الصادر عن المؤسسة
وتعديالته في الجزﺀ الثالث ،المادة ) (7ان للمؤسسة سلطة اتخاذ التدابير الالزمة لحماية البيئة من التلوث
الناجم عن الصناعات ،بما في ذلك تلوث المياه والھواﺀ .وھكذا يتم تحت إشراف مؤسسة المدن الصناعية
األردنية إنشاﺀ المدن الصناعية طبقا لألحكام البيئية التالية:
•
•
•
•

يجب أن تنشأ بعيدﹰا عن اتجاه نمو المناطق السكنية؛
يجب ان تكون عكس اتجاه الرياح المتجھة صوب المناطق السكنية؛
يجب ان تخدم المجتمع المحلي اجتماعياﹰ واقتصادياﹰ؛
ال ينبغي ان يوجد موقع المدينة فوق حوض للمياه أو حتى إلى جانبه.

وتطبق المناطق الصناعية العامة أيضﹰا أساليب ھندسية ذكية وبارعة؛ فھي تتيح مساحة للخضرة
والحدائق؛ وتصمم شبكات إلمدادات المياه والصرف الصحي ومرافق لخدمة القطع الصناعية ومراكز
الخدمة؛ وتوفر شبكة قنوات إلدارة مياه األمطار؛ وتكفل تحديد مساحة للمباني طبقاﹰ لمواصفات االرتفاع
وأال تتجاوز  60في المائة من المساحة الكلية لألرض.
وأعادت مؤسسة المدن الصناعية األردنية ھيكلة نھجھا ليتواﺀم مع اإلدارة البيئية في مناطقھا
الصناعية .ولما كانت الالمركزية ھي السائدة في السابق مع وجود إدارات بيئية مستقلة لرصد األداﺀ في كل
منطقة ،فقد أنشأت المؤسسة في تشرين الثاني/نوفمبر  2006دائرة مركزية للبيئة والسالمة العامة .ويشرف
مكتب المؤسسة على أداﺀ دائرة البيئة ودائرة المختبرات ودائرة معالجة المياه في كل منطقة ويكفل االتساق
) (86مشاورة مؤسسة المدن الصناعية األردنية مع أصحاب الصناعات ،متاح على موقع المؤسسة.www.jiec.com ،

 - 74والوضوح في إجراﺀات تشغيلھا .والدوائر الموجودة على مستوى المناطق مسؤولة عن إجراﺀ تقييمات
لآلثار البيئية لجميع المشاريع المقدمة لالستثمار في منطقة كل منھا .وتتولى ھذه الدوائر إدارة المعايير
ورصدھا وإنفاذھا على النحو التالي:
•

يتم التعاقد من الباطن مع موردين في القطاع الخاص إلدارة النفايات الصلبة وذلك من خالل
إبرام اتفاقات في مجاالت الصحة والنظافة وتصريف النفايات مع شركات متخصصة لخدمة
المدن الصناعية .وتشرف مؤسسة المدن الصناعية من جانبھا بصورة مستمرة على أداﺀ ھذه
الشركات وتقدم حاويات من مختلف األحجام للتخلص من المخلفات الصلبة ،التي تنقلھا في
وقت الحق الشركات المتعاقد معھا إلى مدافن صحية للنفايات مرخص بھا رسمياﹰ؛

•

يتم تخزين النفايات الصلبة مؤقتاﹰ ويجري التخلص منھا بالتنسيق مع وزارة البيئة؛

•

تجري معالجة النفايات السائلة عن طريق مرفق معالجة المياه المستعملة ،على النحو الوارد
بالتفصيل أدناه؛

•

تقوم مؤسسة المدن الصناعية األردنية برصد االنبعاثات المحمولة عن طريق الجو ،بما في
ذلك الغبار والدخان؛

•

توفير التشجير وتجميل المنطقة بالمناظر الطبيعية.

وأنشأ المش ﹼغل من القطاع الخاص لمدنية التجمعات الصناعية دائرة مراقبة تشرف على المسائل البيئية
في المدينة .وتشمل الخدمات البيئية التي تقدمھا تلك المدينة إمدادات المياه وجمع مياه الفضالت المنزلية
والتخلص منھا وجمع النفايات الصلبة وتصريفھا وتجميل المدينة بمناظر طبيعية.
) (2الوصول إلى بنية تحتية لمعالجة المياه المستعملة
ينبغي إلدارة المياه المستعملة على نحو فعال التفرقة بين الملوثات الصناعية والمياه المنزلية
الرمادية .ومعالجة المياه المستعملة أمر ھام حيث ان موارد المياه شحيحة في األردن ،ومن ثم من الضروري
وجود نظام متكامل إلدارة موارد المياه يشمل أدوات إلدارة الطلب والعرض فيما يتعلق بالمياه .وھذه الخدمة
البيئية ھامة بوجه خاص في المناطق الصناعية حيث صناعة المالبس التي تطلق مياه زرقاﺀ بسبب معالجة
المنسوجات وغسلھا.
وتقوم مؤسسة المدن الصناعية األردنية بتشغيل مرافق للمياه المستعملة في جميع مدنھا الصناعية.
كما تسعى لتدوير المياه المعالجة ألغراض زراعية معينة .وتضم المؤسسة أيضاﹰ مختبرات متخصصة في
مناطقھا ألجراﺀ تحاليل جرثومية وفيزيائية وكيميائية لرصد النفايات السائلة الصناعية وكذلك تحليل عينات
بناﺀ على طلب المستثمرين .كما تخضع نظم التنقية في محطات معالجة المياه لالختبار بصفة منتظمة.
ومع ذلك ،ال تستثمر المدن الصناعية في إنشاﺀ مرافق معالجة المياه المستعملة ما لم يتكفل بذلك
شاغل جديد .وعلى سبيل المثال ،تخطط مدينة التجمعات الصناعية ليكون لديھا محطة لمعالجة المياه
المستعملة .بيد أنه ،لما كانت الشركة التي تنتج مستويات عالية من النفايات السائلة لم تحقق أرباحاﹰ مالية في
السنوات األخيرة ،فقد تم تأجيل استثمار مبلغ  2مليون دينار أردني إلنشاﺀ مرفق لمعالجة تلك النفايات.
وحاليﹰا ،تقوم مصانع المالبس الخمسة في المدينة بتشغيل مرافق لغسيل الثياب وتحتاج إلى التحكم في النفايات
ال من المعالجة ،فإن ھذه المصانع مسؤولة عن تصريف نفاياتھا السائلة في حفر عميقة
السائلة الصناعية .وبد ﹰ

 - 75مخصصة لھذا الغرض .وھي تخلف معاﹰ نحو  354مترﹰا مكعباﹰ من المياه المستعملة ،حيث تبلغ التصريفات
من الشركات كل على حدة ما بين  4أمتار مكعبة و 150مترﹰا مكعباﹰ) .(87وترصد دائرة المراقبة تلك
التصريفات.
وفيما يتعلق بالمياه المستعملة المنزلية ،فإن مدينتي الحسين بن عبداﷲ والحسن الصناعيتين
الحكوميتين مرتبطتان بشبكة الصرف الصحي المركزية التي يتولى تشغيلھا المجلس البلدي المحلي .أما
مدينة التجمعات الصناعية ،فإنھا تقع خارج نطاق شبكة المجاري العمومية ومن ثم فإنھا تشغل شبكة لجمع
المياه المستعملة تتكون من أنابيب مجارير نقل بالجاذبية تنتھي بحفرتين تتجمع فيھما المياه المستعملة .ويتم
التعاقد من الباطن مع شركة متخصصة تتولى تصريف المياه المستعملة ونقلھا في شاحنات إلى وحدة عين
غزال لمعالجة المياه المستعملة ،التي تعمل بأكثر من طاقتھا .وتخطط سلطة المياه في األردن إلقامة وحدة
مركزية لمعالجة المياه المستعملة لخدمة الضواحي الجنوبية لعمان .وعندما يتحقق ذلك ،تعتزم مدينة
التجمعات االرتباط بخط الصرف الصحي العمومي .وينبغي حينئذ في ھذه المرحلة القيام بأعمال المراقبة
لضمان أال تختلط أحمال المياه المستعملة في تلك المدينة الصناعية بتصريفات المياه المستعملة في الصناعة
وفي المنازل في ظل عدم وجود مرفق محلي للمعالجة.
) (3توافر نظم للتحكم في الضوضاﺀ
ال تشغل مؤسسة المدن الصناعية األردنية حالياﹰ نظامﹰا للتحكم في الضوضاﺀ في أي من المدن
الصناعية التي تقوم بإدارتھا .غير أن المؤسسة عضو في اللجنة المعنية باألخطار الصناعية التي تفحص
مسألة التلوث الضوضائي الناجم عن الصناعة في حالة وجود مشكلة خطيرة .والتخفيف من ھذا التلوث ليس
جزﺀاﹰ من الخدمات التي تقدمھا مدينة التجمعات الصناعية.
) (4تكاليف الحصول على الخدمات البيئية
لما كانت مؤسسة المدن الصناعية األردنية تقوم بتشغيل مرافق لمعالجة المياه المستعملة في المدن
الصناعية التابعة لھا ،فإن الشركات الخاصة ليست مسؤولة عن بناﺀ مرافقھا الخاصة بالمعالجة ما لم يتقرر
بأن نفاياتھا السائلة غير مناسبة للمرفق المركزي .وفي حالة حدوث ذلك ،تكون الشركة مسؤولة عن بناﺀ
مرفق معالجة خاص بھا .وخالفﹰا لذلك تفرض مؤسسة المدن الصناعية األردنية رسماﹰ مقداره  0.5دينار
أردني لكل متر مكعب من النفايات السائلة؛ وال يدفع أي رسم مقابل تصريف النفايات الصلبة فيما عدا
الكميات الكبيرة .وبدأت في آب/أغسطس  2007أعمال التشييد في مدينة الطفيلة الصناعية التي تقوم بإنشائھا
مؤسسة المدن الصناعية األردنية ويشمل ذلك إقامة مرفق لمعالجة المياه المستعملة تبلغ تكلفته  10ماليين
دوالر .ومن المتوقع ان تخدم المدينة نحو  50مشروعاﹰ صغيراﹰ ومتوسط الحجم وتوفر الدخل والتوظيف في
واحدة من أفقر مناطق األردن).(88
وفي مدينة عبداﷲ الثاني بن الحسين الصناعية حيث جميع الشركات مشاريع صغيرة ومتوسطة
الحجم ،أقام مصنع الغزال للزيوت النباتية وحدة لمعالجة المياه المستعملة في عام  1995بلغت تكلفتھا في ذلك
الحين  50 000دوالر .وطبقﹰا لدائرة الجودة في الشركة ،تطبق الشركة بثبات جميع القواعد البيئية المتعلقة
) (87استناداﹰ إلى مقابلة مع السيد فراس سويس ،رئيس دائرة المراقبة في مدينة التجمعات الصناعية ،األردن. 2007 ،
) (88مجموعة أعمال أوكسفورد" ،األردن :االستثمار في المدن الصناعية" 26 ،تموز/يوليو . 2007

 - 76بإدارة المياه المستعملة .كما تحتفظ الوحدة أيضﹰا ببرنامج إلعادة تدوير النفايات الصلبة حيث يتم جمع
وضغط علب القصدير وعلب الصفيح والحقائب البالستيكية المستعملة أثناﺀ عملية اإلنتاج إلعادة بيعھا إلى
شركات أخرى .وتعتزم شركة أغذية الخليج ) ،(Gulf Foodالواقعة في نفس المدينة الصناعية ،بناﺀ مرفق في
عام  2006لمعالجة المياه المستعملة في األغراض الصناعية؛ غير أنھا أفادت بأن االستثمار لم يتم بسبب
اعتبارات التكلفة )نحو  28 000دينار أردني أو حوالي  40 000دوالر( ولقيود الميزانية المتزايدة التي تمر
بھا الشركة .كما أن محدودية المساحة الحالية في المنطقة تحول دون دخول الشركات في خطط للتوسع تتيح
لھا زيادة نواتجھا وتتطلب استثماراﹰ في إنشاﺀ وحدة مخصصة لمعالجة المياه المستعملة .وأكدت الشركتان ان
مؤسسة المدن الصناعية األردنية تجري رصداﹰ وتفتيشﹰا منتظمين على مرافقھما لضمان االمتثال للمعايير
البيئية.
وفى مدينة التجمعات الصناعية ،اتفق مشغل المنطقة والمستثمر من القطاع الخاص على عقد خدمات
يعھد إلى المدينة بمسؤولية تصريف المياه المستعملة المنزلية والنفايات الصلبة مقابل رسم معين .ويتراوح
رسم ھذه الخدمة طبقاﹰ لحجم المصنع .والتصور السائد بين الشركات ان تكون رسوم الخدمة رمزية.
) (5حالة الرصد البيئي وإنفاذ القوانين البيئية :المخاطر النسبية للخضوع للتفتيش البيئي والجزاﺀات
من بين اإلجراﺀات التي اتخذتھا وزارة البيئة عقب اعتماد قانون حماية البيئة في عام  2006إنشاﺀ
قوة شرطة لحماية البيئة أطلق عليھا حراس البيئة .وھؤالﺀ الحراس مسؤولون عن إنفاذ القوانين واألنظمة
البيئية ،وحماية الموارد البيئية والحفاظ عليھا وتعزيز الوعي البيئي كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة .وبدأ
العمل بالقانون في أيلول/سبتمبر  ،2006وتم إنشاﺀ  11فرعاﹰ لقوة شرطة حماية البيئة بحلول تموز/يوليو
 ،2007مع وجود خطط للتوسع في األنشطة لكي تغطي سائر أنحاﺀ المملكة بحلول نھاية عام .2008
ويتم تخصيص ميزانية قوة الشرطة المشار إليھا عن طريق وزارة البيئة ،وتتولى تنظيم إدارتھا دائرة
األمن العام في وزارة الداخلية .وتقنياﹰ ،يقدم حراس البيئة تقاريرھم إلى اللجنة العليا برئاسة وزير البيئة.
وللوزير سلطة إصدار قرارات بغلق المنشآت الصناعية المخالفة لألنظمة البيئية ،ويتولى حراس البيئة تنفيذ
ھذه القرارات .ودائرة التفتيش وتنفيذ األحكام والقوانين في وزارة البيئة تساعد الوزير وتسھم في تنسيق
عمل حراس البيئة.
وطبقاﹰ لقانون حماية البيئة لسنة  ،2006عند صدور قرار بارتكاب مخالفة ما ،يمنح صاحب المصنع
فترة سماح يجب خاللھا ان يمتثل المصنع لألنظمة البيئية .وفي حالة عدم تصحيح المخالفة بحلول الموعد
النھائي المقرر ،تحال الحالة إلى المحكمة ،حيث يكون لوزير البيئة الحق في الشروع في إغالق المصنع
وفرض الجزاﺀات .وتتضمن الجزاﺀات سجن المخالف لمدة ال تقل عن أسبوع وال تزيد على  30يوماﹰ ،أو
دفع غرامة مالية ال تقل عن  100دينار أردني وال تزيد على  10 000دينار أردني ،مع إلزام المخالف
باالمتثال ألحكام القانون وان يدفع ما ال يقل عن  50ديناراﹰ أردنياﹰ وال يزيد عن  100دينار أردني مقابل كل
يوم يتأخر فيه عن إزالة المخالفة في الوقت المحدد.

 - 77وتفيد وزارة البيئة أنه خالل األشھر الثمانية األولى لعام  ،2007بلغ إجمالي عدد المخالفات المسجلة
 4 606مخالفات ،تشمل  592منھا مصانع ومحاجر و 386مخالفة تتعلق بالمياه وفضالت المياه).(89
وباإلضافة إلى ذلك ،تم تحرير  297مخالفة خالل األشھر الثالثة األخيرة لعام  ،2006بعد ان بدأ تشغيل قوة
الشرطة) .(90وفي بلدية عمان ،وجه حراس البيئة  555تحذيرﹰا وحرروا  565مخالفة وأغلقوا  138مشروعاﹰ
في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس  .2007ويبين ذلك أنه يجري تعزيز آليات إنفاذ األحكام
البيئية في عمان وفي جميع أنحاﺀ المملكة بفضل التعاون الوثيق بين السلطات المختصة.
ويمكن تحرير المخالفات وإصدار أوامر اإلغالق للشركات الواقعة داخل المدن الصناعية وخارجھا.
غير انه تسليماﹰ باعتماد قانون البيئة وإنشاﺀ آليات تنفيذه مؤخراﹰ ،من المھم معرفة كيفية ضمان امتثال المناطق
الصناعية للقواعد البيئية قبل صدور قانون البيئة لسنة  .2006وفي مدينتي عبداﷲ الثاني بن الحسين والحسن
الصناعيتين ،تقوم مديرية شؤون البيئة والسالمة العامة التابعة لمؤسسة المدن الصناعية األردنية برصد األداﺀ
البيئي وتصدر تحذيرات خطية للمنشآت الصناعية المخالفة للمعايير البيئية .وفي حالة عدم انصياع المنشأة
للتحذير ،تحرر لھا مخالفة بيئية .وفي حالة استمرار المخالفة ،قد تسعى مؤسسة المدن الصناعية األردنية
إلى مساعدة الشركات على معالجة المشكلة أو اتخاذ مزيد من التدابير العقابية .غير انه منذ إنشاﺀ قوة
حراس البيئة ،فإن المؤسسة تطلب من وزارة البيئة اتخاذ إجراﺀ قانوني ضد الشركات المخالفة طبقاﹰ لقانون
حماية البيئة الجديد.
وخالل الفترة من عام  2000إلى عام  ،2007تراوح عدد الشركات التي حررت لھا مخالفات في
مدينة عبداﷲ الثاني بن الحسين الصناعية بين  17في عام  2000و 89في عام  ،2004وانخفض بعد ذلك
إلى  42في عام  ،2006مع صدور مخالفات عديدة لنفس المصنع ،حسبما يتبين من عدد المخالفات
الصادرة )انظر الشكل  .(11ويرد في الشكل  12عدد المخالفات الصادرة في مدينة الحسن الصناعية
خالل الفترة نفسھا ،وھي تدل على اتجاه مشابه ،رغم ان عدد المخالفات البيئية الصادرة في المنطقة بلغ
ذروته إلى حد ما في وقت الحق في عام . 2003
الشكل  - 11االنتھاكات البيئية في مدينة عبد اﷲ
الثاني بن الحسين

الشكل  - 12االنتھاكات البيئية في مدينة
الحسن الصناعية

) (89حكومة األردن ،وزارة البيئة ،تقرير ورشة عمل عن استعراض وتقييم األداﺀ في الفترة من  1كانون الثاني/يناير إلى
تموز/يوليو  ،2007عمان ،األردن 2007 ،ص .13
) (90الغد" ،وزارة البيئة تضع تعليمات لتنفيذ التفتيش البيئي" 25 ،تموز/يوليو  2007متاح على الموقع:

http://www.alghad.jo/
?news=189341.

 - 78100
400

366

145

226

207

72
69

288
36

132 54
65
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

19
0

6
2004 2005 2006 2007

24
13
2
2001 2002 2003

2000

0

المصدر  :مديرية الشؤون البيئية والسالمة العامة التابعة لمؤسسة المدن الصناعية األردنية :بيانات لعام  2007استناداﹰ إلى آخر األرقام
الواردة من مديرية الشؤون البيئية والسالمة العامة بحلول منتصف عام . 2007

 - 79وعلى الرغم من وجود  347منشأة صناعية في مدينة عبداﷲ الثاني بن الحسين الصناعية في عام
 ،2006بينما لم يتجاوز عدد ھذه المنشآت  90مشروعﹰا في مدينة الحسن الصناعية ،فإنه يمكن عموم ﹰا
مالحظة وجود اتجاه مشابه فيما يتعلق بتحرير المخالفات .وكانت ھناك ذروة في عدد المخالفات البيئية
الصادرة شملت عدداﹰ كبيراﹰ من الشركات في المناطق الصناعية ،ثم تحسن األداﺀ بعد ذلك .وفي حين ال يبدو
السبب واضحﹰا في التقلبات الطفيفة في األداﺀ البيئي في مدينة عبداﷲ الثاني الصناعية ،إال أنه يبدو حدوث
تحسن في األداﺀ البيئي في المناطق الصناعية عقب بيان واضح من جانب مؤسسة المدن الصناعية عن
عزمھا إنفاذ القواعد البيئية .ومن الواضح أيضﹰا أن ھذا التحسن في األداﺀ البيئي بدأ في مطلع عام  2000أي
قبل اعتماد وتنفيذ القوانين البيئية في األردن وقبل إنشاﺀ قوة حراس البيئة .ومن المھم االعتراف بذلك حيث
تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الغالبية العظمى من المنشآت المقامة في مدينة عبداﷲ الثاني بن
الحسين الصناعية ان لم تكن جميعھا ،ونحو  40في المائة من الشركات في مدينة الحسن الصناعية .ومن ثم
فإن الرصد البيئي داخل المناطق الصناعية لم يكن مثبطﹰا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تسعى
لترسيخ وجودھا في ھذه المدن ومواصلة العمل ھناك .والواقع ان مدينة عبداﷲ الثاني بن الحسين الصناعية
ظلت تعمل بكامل طاقتھا لسنوات عديدة ،مع وجود خطط جارية لتوسيع مساحتھا لكي تستوعب مزيداﹰ من
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وعالوة على ذلك ،عند النظر إلى نسبة المخالفات البيئية إلى عدد الشركات وإنشاﺀ قوة شرطة بيئية،
مؤخراﹰ يتبين أن رصد األداﺀ البيئي في المدن الصناعية الخاضعة لمؤسسة المدن الصناعية األردنية أكثر
صرامة وانتظامﹰا من الرصد والتفتيش البيئي الذي تجريه حالي ﹰا وزارة البيئة ومعھا حراس البيئة .ومن بين
المنشآت الصناعية في األردن البالغ عددھا  21 000منشأة في عام  ،2006يعمل  3في المائة فقط منھا في
مدن صناعية عامة .وبالتالي ،ظلت المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في المدن الصناعية خاضعة
لرصد بيئي من جانب المؤسسة أكثر انتظاماﹰ وصرامة من ذلك الذي تقوم به سلطات وطنية اليوم ،ويرجع
ذلك جزئياﹰ إلى استحداث إطار قانوني ومؤسسي لإلدارة البيئية في األردن .ومع ذلك ،لم يصرف ذلك
المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن العمل في المدن الصناعية العامة ولم يؤثر عكسياﹰ على قدراتھا التنافسية.
وفي مدينة التجمعات الصناعية التي يديرھا القطاع الخاص ،تتولى إدارة المراقبة إدارة عملية الرصد
البيئي .وتطبق التحذيرات والجزاﺀات البيئية عند االقتضاﺀ طبقاﹰ لقانون البيئة الصادر عام  2006وأنظمته
الداعمة .وتتدخل وزارة البيئة في حالة استمرار انتھاك ما ،وقد تم مؤخراﹰ إغالق عدد من المصانع بسبب
استمرار عدم امتثالھا للمعايير البيئية .وال تتوافر معلومات عن المخالفات البيئية قبل عام  .2006ومن
المناقشات مع المديرين في المدن الصناعية الخاصة ،يبدو ان الرصد البيئي واالمتثال للمعايير البيئية قد
تحسنا في أعقاب اعتماد قانون حماية البيئة لسنة .2006
) (6خطط بيئية للمستقبل
إن بناﺀ قدرة المؤسسات والھياكل األساسية على رصد وتحسين األداﺀ البيئي للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم والشركات الكبيرة في المناطق الصناعية عملية متطورة .غير ان ھناك خططﹰا قيد اإلعداد
لتحسين االمتثال للمعايير البيئية الوطنية .وعلى سبيل المثال ،ستبحث خطط التوسع التي تضعھا مؤسسة
المدن الصناعية العواقب البيئية والخطط اإلنمائية بمزيد من الصرامة على ضوﺀ االشتراطات الجديدة لتقييم
األثر البيئي التي أقرھا مجلس الوزراﺀ وأصدرتھا وزارة البيئة .وھناك أيضاﹰ خطط لزيادة طاقة مرفق
معالجة المياه المستعملة في مدينة الحسن الصناعية الستيعاب ارتفاع معدالت اإلنتاج والشركات الجديدة.
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البيئية بھدف تعريف الشاغلين الحاليين والمھتمين على نحو أفضل بمسؤولياتھم البيئية عند العمل في واحدة
من المدن الصناعية العامة الخاضعة للمؤسسة.
وفي مدينة التجمعات الصناعية ،تم تشكيل لجنة لمتابعة المسائل البيئية واتخاذ إجراﺀات عاجلة عند
الضرورة ضد المخالفين حسب اللوائح الصادرة عن وزارة البيئة .وتشرف إدارة المراقبة في المدينة
الصناعية على عمل اللجنة.
وقامت وزارة البيئة بدورھا باتخاذ مبادرات لتحسين حماية البيئة في مختلف القطاعات .وتشمل ھذه
المبادرات خطة وزارة البيئة بشأن تنفيذ االستراتيجية البيئية للفترة  ،2009 - 2007وتعزيز أطر السياسات
البيئية ،وعمل مراجعات منتظمة إلجراﺀات الرصد البيئي وإنفاذ القواعد البيئية ،وإنشاﺀ صندوق البيئة بدعم
من المانحين لتيسير الوصول إلى الموارد المالية الالزمة لدعم االستثمارات في مجال البيئة .وھذه الجھود
المتبادلة الدعم من شأنھا أن تساعد األردن على بلوغ األھداف الواردة في األجندة الوطنية بشأن زيادة
االستثمار وتعزيز حماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة.
)ج(

موجز للنتائج

قبل عام  ،2000كانت المناطق الصناعية تضم تقريباﹰ مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم يتولى
تشغيلھا القطاع العام تحت إشراف مؤسسة المدن الصناعية األردنية .ومع قدوم المناطق الصناعية المؤھلة
وزيادة الوعي بأن األردن يستطيع أن يصبح محوراﹰ إقليمي ﹰا للتصنيع واللوجستيات بين دول الخليج والعراق
والبلدان الواقعة شرقي البحر األبيض المتوسط ،تحولت السياسات العامة الوطنية من تنمية المشاريع الصغيرة
ال في األجندة الوطنية .وبينما ازدھرت
والمتوسطة الحجم إلى تعزيز االستثمار ،على النحو الوارد تفصي ﹰ
مؤشرات التوظيف والتصدير انحاز النمو إلى حزمة ضيقة من القطاعات تركزت في إنتاج الملبوسات،
المدعوم إلى حد كبير بعمالة أجنبية والذي يتعامل مع أسواق الواليات المتحدة األمريكية.
وبناﺀ عليه ،قد يسأل المرﺀ ما إذا كانت ھذه االستثمارات والسياسات الموجھة نحو التصدير التي
تسترشد بھا سياسات المناطق الصناعية ظلت منحازة ضد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم أو أنھا قد
أثرت عكسياﹰ على قدرتھا التنافسية مقارنة بالشركات الكبرى .والنتائج ھنا مختلطة ،فالمشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم ال تزال ترى أن المناطق الصناعية توفر بيئة مواتية للنمو وأنھا زادت إلى أقصى حد
معدالت شغل األماكن في أقدم مدن األردن الصناعية رغم عمليات الرصد البيئي المنتظمة والصارمة نسبياﹰ
التي تجريھا مؤسسة المدن الصناعية األردنية .وتواصل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضﹰا دخول المناطق
الصناعية الخاصة لخدمة المناطق الصناعية المؤھلة ،على الرغم من أن الحوافز وخدمات دعم األعمال
تفضل الصناعات الكبرى .بيد أن أداﺀ صادرات تلك المشاريع لم يكن مؤثراﹰ كأداﺀ الشركات الكبرى .وبينما
يتحسن أداﺀ التصدير في المناطق الصناعية عموماﹰ ،فإنه ال ينمو بنفس الحجم لكي يبلغ نفس المتوسط
الوطني ،وال يزال أداﺀ صادرات الشركات الكبيرة في المناطق الصناعية المؤھلة أكثر تأثيرﹰا من أداﺀ
المشاريع الصغيرة والمتوسطة .ومن المفيد مالحظة أرقام أداﺀ الصادرات التي تبين أيضاﹰ أن المشاريع
الصغيرة والمتوسطة في المناطق الصناعية العامة استطاعت تحقيق نمو في الصادرات أكبر مما حققه
شركاؤھا في المناطق الصناعية المؤھلة الموجھة إلى حد كبير نحو خدمة الشركات الكبرى .والحال كذلك،
يجب توجيه مزيد من الموارد نحو تقديم المساعدة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في المناطق
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لتعزيز قدرتھا التنافسية وأدائھا.
وعدد المناطق الصناعية الجديدة المقرر إنشاؤھا في األردن في السنوات القادمة ومواقعھا يفرض
التزاماﹰ مستمراﹰ على حكومة األردن باالستفادة من المناطق الصناعية كوسيلة لتعزيز ال مركزية النمو
االجتماعي  -االقتصادي بما يتفق وأھداف التنمية على الرغم من إطار السياسات ذات المنحى االستثماري.
ويبين إنشاﺀ مدن صناعية مؤخراﹰ في معان ومدينة الطفيلة ،وھما من جيوب الفقر الرئيسية في األردن ،ان
السياسات العامة ال تزال تنظر إلى المناطق الصناعية كوسيلة لتحقيق األھداف االجتماعية  -االقتصادية
المستمدة من تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدراتھا التنافسية ،على الرغم من ان ھذه المبادرات
تنطوي على تحقيق أھداف تختلف غالب ﹰا عن تلك التي تسعى لتلبية غايات االستثمار أو زيادة الصادرات أو
جذب صناعات كبيرة الحجم.
واعتماد قانون حماية البيئة رقم  52لسنة  2006وآليات التنفيذ المرتبطة به يفرض على الحكومة
االلتزام بإقامة تنمية صناعية مستدامة في األردن .ومع ذلك يكشف التقييم عن أن عملية الرصد البيئي
وتنفيذ القواعد البيئية الذي تتولى إدارته مؤسسة المدن الصناعية األردنية وسلطة المدن الصناعية يبدو
أكثر فاعلية مما تقوم به وزارة البيئة مع التسليم بأنه تم إنشاﺀھا حديثاﹰ .ويبدو أيضاﹰ أن المدن الصناعية
التي يديرھا القطاع الحكومي ترصد األداﺀ البيئي بصرامة أكثر من تلك التي تديرھا المدن الصناعية
الخاصة .وتبين النتائج أيضاﹰ انه من المتوقع ان تبقى ھذه الحالة إلى حد كبير على نفس المنوال إلى ان
تزيد القدرة البشرية والتقنية إلدارة التفتيش واإلنفاذ وقوة شرطة حراس البيئة ليتسنى رصد وإنفاذ األنظمة
البيئية بفعالية في جميع أنحاﺀ المملكة .غير ان ترتيبات الرصد البيئي األكثر صرامة في المدن الصناعية
الحكومية مقارنة بالرصد البيئي وإنفاذ القواعد البيئية خارج تلك المدن لم يصرف المشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم عن إثبات وجودھا في المدن الصناعية وعن مواصلة العمل في ھذه المناطق .ومن ثم
لم يكن الرصد البيئي وإنفاذ قانون وأنظمة البيئة ضارﹰا بأداﺀ المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو بقدرتھا
التنافسية.
 - 5تدابير تصحيحية موصى بھا
وضعت السياسة الصناعية المتعلقة بتنمية المناطق الصناعية في األجندة الوطنية في إطار تعزيز
االستثمار .وفي الوقت الذي تقدم فيه المدن الصناعية بالفعل مزايا تتصل بوفورات الحجم وتستطيع ان
تجذب خدمات خاصة وبنود لتيسير اإلنتاج والتصدير ،ينبغي أيضﹰا تعزيز البعد المتعلق بالمشاريع الصغيرة
والمتوسطة في السياسات الصناعية لألردن .والغايات االجتماعية  -االقتصادية والبيئية التي يلتمس األردن
تحقيقھا لصالح مواطنيه تتوقف على تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وإيجاد
فرص لتوظيف المواطنين األردنيين .وبينما تضع غايات األداﺀ حاليﹰا أھدافاﹰ مرتبطة بتنمية المشاريع
الصغيرة والمتوسطة ،عليھا ان تفعل ذلك عن طريق الحد من التفاوت في الدخول وتحسين فرص توظيف
مواطني األردن .ويمكن أيضاﹰ توجيه سياسات المناطق الصناعية وحوافزھا على نحو أفضل صوب تعزيز
التصنيع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعم قدراتھا التنافسية الالزمين لتحسين مساھمة تلك
المشاريع في الناتج المحلي اإلجمالي والعمالة على الصعيد الوطني.
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المنشآت الصناعية ھي خطة في االتجاه الصحيح .ومع ذلك ،لدى توسيع قدرة وزارة البيئة ،ينبغي أن يعمل
المنظمون الوطنيون وشرطة البيئة الوطنية في شراكة مع مشغلي المدن الصناعية العامة والخاصة التي
تراقب عن كثب الشركات داخل مناطقھا والمسؤولة جزئيﹰا عن تقديم الخدمات البيئية الالزمة لالمتثال للمعايير
البيئية الوطنية .والحال كذلك ،ينبغي ان يكون تعزيز األداﺀ البيئي للمناطق الصناعية  -بما في ذلك أداﺀ
المشاريع الصغيرة والمتوسطة  -جھدﹰا تعاونيﹰا ال يقتصر على المنظمين الوطنيين ،بل يشمل أيضاﹰ المشغلين
في القطاعين العام والخاص الذين يستطيعون تعزيز الوعي واألداﺀ البيئي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
الحجم على مستوى الشركات.
دال  -الدروس المستفادة من السياسات
تكشف التجربة اإلقليمية بشأن تطوير وإنشاﺀ المناطق الصناعية في منطقة اإلسكوا عن بعض النقاط
الھامة التي ينبغي ان يراعيھا صناع القرار الذين يسعون لتعزيز أھداف السياسات الصناعية من خالل تنمية
المناطق الصناعية .أوالﹰ ،من المھم إيضاح األھداف اإلنمائية للسياسة الصناعية الوطنية وضمان تعزيز
المناطق الصناعية وإدارتھا بطريقة تؤدي إلى تحقيق ھذه األھداف اإلنمائية .ووضع المناطق الصناعية
داخل أطر سياسات االستثمار وترويج الصادرات قد ييسر تحقيق تلك األھداف .ومع ذلك ،قد تھمش تلك
األھداف تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقدرتھا التنافسية ،والتي تشكﹼل في معظمھا مصدراﹰ للتوظيف
وتوليد الدخل للمواطنين ،ما لم توضع سياسات الدعم المرتبطة بذلك موضع التنفيذ لمساعدة قطاع المشاريع
الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ثانياﹰ ،لما كانت المدن الصناعية محتواة في معظمھا جغرافياﹰ ،فإن توفير الخدمات البيئية
والمؤسسات المسؤولة عن الرصد البيئي يمكن أن يسفر عن تحسين األداﺀ البيئي عما يمكن تحقيقه خارج
المناطق الصناعية  .ومن ثم تستطيع المناطق الصناعية أن تكون أكثر فاعلية في تحسين األداﺀ البيئي
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ،مع اتساقھا وأھداف السياسة التي تسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم .وھكذا ينبغي إدماج االعتبارات البيئية في سياسات وخطط المناطق
الصناعية منذ البداية ،بغية تقديم الخدمات البيئية الالزمة لقطاعات التصنيع في مشاريع صغيرة ومتوسطة
محددة .ويشمل ذلك تحديد المواقع واالستثمارات في المرافق األساسية البيئية وإبرام اتفاقات تعاقدية
مالئمة إليصال ھذه الخدمات .ويمكن أيضاﹰ ان تتيح ھذه المجاالت فرصﹰا جديدة للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم في قطاعي السلع والخدمات البيئية ،التي تستطيع ان تدعم كثيراﹰ التنمية المستدامة لقطاع
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
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رابعاﹰ  -االستنتاجات
تزايد عدد المناطق الصناعية في منطقة اإلسكوا ومن المعتزم إنشاﺀ المزيد منھا في السنوات القادمة.
وھذه المناطق ھي نتاج السياسات الصناعية الساعية إلى توسيع الفرص في قطاعات التصنيع ،مع إيجاد
مجاالت يمكن فيھا تعزيز جيوب للنمو في بيئة موصلة ومواتية .ويمكن للتركيز الجغرافي ألصحاب
الصناعات ومقدمي الخدمات في المناطق الصناعية ان يتيح مكاسب لإلنتاجية وان يعزز القدرة التنافسية
الناتجة عن وفورات الحجم واآلثار المتدفقة التي ستتحقق نتيجة تقاسم المعرفة والخبرة ونقلھا بين المبتكرين
والمستفيدين منھا فيما بعد .وتشمل ھذه المزايا أيضاﹰ الوصول على نحو أيسر إلى خدمات دعم األعمال
وتحسين شبكات النقل التي تربط المناطق الصناعية بممرات التجارة وموانئھا وتخفيض التكاليف المرتبطة
بإنشاﺀ خدمات وھياكل أساسية بيئية.
وفيما يتعلق بالعوامل الخارجية للمعلومات ،يدرك صناع القرار وأصحاب المصلحة في القطاع
الخاص ان الوصول إلى المعلومات بتكلفة عادلة ونظام يتسم بالشفافية ھو عنصر رئيسي لتحقيق النجاح.
ومما يؤسف له ان ثقافة المعلومات ال تزال ،إلى حد كبير ،بحاجة إلى التعزيز في معظم البلدان النامية ومنھا
لبنان ،حيث ال يزال عدد مستعملي تكنولوجيات المعلومات قليالﹰ والربط مع اإلنترنت بطيئاﹰ أيضاﹰ .ومن ثم
تعوق ھذه القيود الحصول على معلومات عن المعايير ،رغم زيادة عدد مواقع اإلنترنت الجاري إنشاؤھا
والمخصصة أساساﹰ لتيسير الوصول إلى ھذا النوع من المعلومات.
وتستطيع المعايير تحفيز الصناعيين على الدخول في طائفة من المنتجات األكثر تنوعاﹰ وحداثة.
ويمكن ان تشجع المعايير الصناعية تحسين الجودة التي يمكن ان تحقق مزايا فرعية فيما يتعلق بتحسين
اإلنتاجية والقدرة التنافسية .أما السياسات والبرامج التي تشجع على استحداث معايير صناعية وخطط
العتماد الجودة ،فإنھا يمكن أن تصبح أدوات إلعالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم عن االتجاھات
الصناعية الجديدة وأھدافھا ووسيلة أيضاﹰ لتشجيع الشركات على المشاركة في االبتكار والتكيف ونقل
التكنولوجيا .غير ان األسواق أصبحت أكثر تعقيدﹰا من حيث أفضلياتھا ،والحكومات ماضية في رفع مستوى
مقوماتھا األساسية للجودة .وھذا يعني أنه يجب على المنتجين والمصدرين دوماﹰ معرفة المعايير الجديدة
واالشتراطات التنظيمية من أجل مسايرة االتجاھات الصناعية .وتقتضي ھذه البيئة المتغيرة نظم معلومات
دينامية وحديثة لتوفير المعلومات الالزمة وتجنب المصدرين التخلف عن الركب .ومن ثم فإن السياسات
العامة المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص تستطيع التغلب على إخفاقات السوق والتكاليف المرتبطة بالحصول
على المعلومات التي تكون مرتفعة ال سيما بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وھناك أيضاﹰ قيود في جانب الطلب .وما لم يتوقع أصحاب المشاريع تحقيق عائد من االرتباط
بتصميم جديد واالمتثال لمعايير أكثر صرامة فإنه من غير المحتمل كثيرﹰا أن يتحملوا المخاطر المتعلقة
باكتشاف منتجات جديدة أو تطويعھا أو تطويرھا .وھذا يؤثر بدوره عكسياﹰ على القدرة التنافسية للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة الحجم .واالھتمام بالحصول على معلومات عن معايير جديدة أو ناشئة لتعزيز
استحداث منتج جديد قد يصبح محدود جزئياﹰ بسبب غياب حقوق الملكية الفكرية أو آليات حماية ملكية
المعلومات عن منتجات قادرة على االمتثال للمعايير الجديدة .ومن التحديات األخرى الھامة نقص التمويل
الالزم لالستثمار ورفع مستوى مرافق اإلنتاج بغية االمتثال لمعايير أكثر صرامة .وتمثل القدرة التقنية
ووفورات الحجم أيضاﹰ مشاكل ،ال سيما بالنسبة للشركات الصغيرة .ومن ثم فإن المعايير ال تعزز االبتكار
إلنشاﺀ خطوط منتجات جديدة ،كما ھو الحال غالباﹰ في الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة إلى الرفيعة،

 - 82بل بدالﹰ من ذلك تنشىﺀ حواجز تجارية أمام صغار المنتجين وأولئك الذين يعتمدون على عمليات إنتاج
تقليدية .ومن ھنا فإن للسياسة الصناعية دور في معالجة ھذه اإلخفاقات السوقية وغيرھا من الحواجز
الھيكلية التي تعوق قدرة الشركات على الوصول إلى المعايير الصناعية والتقيد بھا.
وكما ورد باستفاضة في االستعراض المتعلق بالمناطق الصناعية ،يمكن ان تسفر الرسائل المختلطة
للسياسات عن آثار غير مقصودة .وعلى سبيل المثال ،مؤشرات اإلنجاز في األردن ،أكثر ارتباطاﹰ بقيم
االستثمارات ،بد ﹰ
ال من األھداف اإلنمائية التي تسعى لزيادة التوظيف والدخل للسكان المحليين من خالل تعزيز
القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلد على الرغم من زيادة عدد تلك المشاريع في المدن
الصناعية األردنية .وعالوة على ذلك ،على الرغم من وجود تصور بأن المناطق الصناعية المؤھلة في
األردن تعمل فحسب لخدمة الصناعات الكبيرة ،وقطاع المنسوجات أساس ﹰا ،كشف التقييم عن ان المشاريع
الصغيرة والمتوسطة تمثل تقريباﹰ نصف مجموع الشركات في مناطق صناعية مؤھلة مختارة وانھا تسيطر
على التصنيع في مناطق صناعية أخرى .أما طلب الحصول على أماكن إضافية في المناطق الصناعية
ال ،فإنه دليل أيضاﹰ على أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ترى ان وجود
العامة التي حققت إشغاالﹰ كام ﹰ
مواقعھا في المناطق الصناعية يمكن ان يعزز قدرتھا التنافسية .ومع ذلك ،يبدو ان الحوافز والخدمات التي
تقدمھا المدن الصناعية ال تزال تحابي الشركات الكبرى .ويبدو أن المناطق الصناعية العامة أفضل من
المناطق الصناعية التي يديرھا القطاع الخاص في توجيه خدماتھا لتلبية احتياجات قطاع المشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم.
ومن حيث االمتثال للقواعد البيئية ،تنتھي الدراسة إلى ان المدن الصناعية ما زالت في وضع أفضل
فيما يتعلق بتقييم األداﺀ البيئي للصناعات داخل مناطقھا ،تسليماﹰ بالخدمات البيئية األساسية والموارد البشرية
المتاحة لديھا .وھذا يعني دون شك ان الصناعات الموجودة داخل تلك المدن أقل تلوثاﹰ من تلك الواقعة
خارجھا .بيد ان رصد وتقييم األداﺀ البيئي في المدن الصناعية التي يديرھا القطاع العام أكثر صرامة حالياﹰ
من الحالة خارج المناطق الصناعية .ويتيح ذلك الفرصة لمشغلي المناطق الصناعية الحكومية والمنظمين
للعمل معﹰا لرصد وتعزيز أداﺀ المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الصناعية ويدعم المقولة بأن
االمتثال للقواعد البيئية ال يؤثر عكسيا على القدرة التنافسية.
ويتم في ھذه الدراسة شرح أدوات تقييم األثر وتطبيقاتھا .ولما كانت ھذه األدوات مقدمة من أجل
تحسين تصميم وتقييم أنشطة السياسات الصناعية ،ال سيما فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة
الحجم ،فإن من المأمول فيه أال تبرز ھذه الدراسة فحسب أھمية تعزيز عملية ضمان التشاور والتنسيق مع
أصحاب المصلحة أثناﺀ صياغة السياسات الصناعية ،بل أيضاﹰ بيان أھمية تطبيق عمليات تحليلية لتقييم
آثار سلسلة سياسات صناعية بدﺀاﹰ من التدخل وانتھاﺀ بالتأثير.
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