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 تقرير يشير إلى أن رائدات األعمال عنصر حاسم لتنويع االقتصادات الريفية في أقل البلدان نمواً 

 
 سائية لبرنامج التنويع االقتصادياألونكتاد يقترح ريادة أعمال ريفية ن

 
4TU20141F يعــرض تقريــر أقــل البلــدان نمــواً  4UT- 2014تشــرين الثــاين/نوفمرب  27جنيــف، 

، أي ريــادة FREEDالصــادر عــن األونكتــاد إطــاراً آلليــة دوليــة يُطلــق عليهــا  1
جـل زيـادة الرخـاء. ويهـدف املشـروع مال الريفية النسائية للتنويع االقتصادي، باعتبارها وسيلة لتحقيق ما حتتاج إليه البلدان الفقرية من تنويع لالقتصادات الريفية مـن أاألع

 ددتا األمم املتحدة. بلداً ح 48إىل دعم املشاريع غري الزراعية للمرأة يف املناطق الريفية يف أقل البلدان منواً البالغ عددها 
 

أن نساء املناطق الريفية، الاليت كثرياً ما تكون فرصـهن يف النشـاط االقتصـادي حمـدودة  "2015"النمو مع التحّول اهليكلي: خطة تنمية ملا بعد عام ويذكر التقرير املعنون 
 أن يشكلن قوة مهمة لتنويع االقتصادات الريفية يف أقل البلدان منواً.  بسبب دورهن التقليدي يف العمل غري املدفوع األجر يف خدمة األسرة والرعاية، ميكن

 
ة يف املنـاطق الريفيـة ألقـل البلـدان منـواً ومن شأن ريادة األعمال الريفية النسائية للتنويع االقتصادي أن توّفر الدعم املايل وغريه من أنواع الدعم إلقامـة مشـاريع جديـدة للمـرأ

ن املنظمات الدولية ع النسائية القائمة والتعاون فيما بينها. ومن املفرتض أن ميوَّل الربنامج بصورة رئيسية من املعونة اليت ُتستكمل بالتمويل املقدم مولتدعيم وتطوير املشاري
 واملؤسسات اخلريية والتربعات.

 
از حلقـة إجيابيـة للتنميـة االقتصـادية والبشـرية، ألن زيـادة الوقـت املسـتخَدم يف العمـل ويذكر التقرير أنه ال غىن عن حتويل زيادة الطاقة اإلنتاجية للمرأة إىل دخول أعلى إلجن

 والطاقة اإلنتاجية ميكن أن توّلد دخالً إضافياً، وحتقق مزيداً من التحّسن يف التغذية والصحة والتعليم.
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ية وتعبئتها، وصناعة املالبـس واخلياطـة لتلبيـة الطلـب احمللـي املتزايـد نتيجـة الرتفـاع وتشمل القطاعات اليت قد تستحق الدعم تصنيع األغذية لألسواق احمللية، وحفظ األغذ
 األسـواق احملليـة واإلقليميـة، الدخل، والصناعات اخلشـبية واملعدنيـة وصـناعة اخلـزف، وأنشـطة التجـارة والتسـويق. وتشـمل أنشـطة التجـارة والتسـويق بيـع املنتجـات احملليـة يف

 واملعدات. مثل األمسدة واملبيدات والبذور واألقمشة واألدوات -نتجني الزراعيني وغري الزراعيني وتوفري املستلزمات للم
 

ل املصــنوعات معظــم صــادراتا، مثــل  ويشــري التقريــر إىل أن ســبعني يف املائــة مــن ســكان أقــل البلــدان منــواً يعيشــون يف املنــاطق الريفيــة. وحــىت يف أقــل البلــدان منــواً الــيت تشــكّ 
 يف املائة. 80و 60وبنغالديش، يرتاوح الرقم ما بني كمبوديا 

 
قطاع الزراعة. وتشّكل زيادة إنتاجية العمـل ويؤكد التقرير أن التنمية الريفية يف أقل البلدان منواً تتطلب زيادة اإلنتاجية الزراعية كما تتطلب تنويع االقتصادات الريفية خارج 

التنمية الوطنية بشكل عام، لكن ذلك يعين يف كثري من األحيان التخلص من فائض العمل يف املزارع الصغرية. ونظراً ألن اسـتيعاب الزراعي عنصراً أساسياً للتنمية الريفية و 
 اع الزراعة.هذا الفائض كله يفوق قدرة املدن يف أقل البلدان منواً، فال غىن عن التنويع االقتصادي يف املناطق الريفية لزيادة فرص العمل خارج قط

 
سـتيعاب فـائض األيـدي العاملـة الـيت ويذكر التقرير أن التطـوير الزراعـي والتنويـع االقتصـادي الريفـي مرتابطـان ويعـزز أحـدمها اآلخـر. وتسـاعد زيـادة اإلنتـاج غـري الزراعـي يف ا

يـادة اإلنتـاج غـري الزراعـي أيضـاً اُألسـر املعيشـية الزراعيـة فــرص أزاحهـا التطـوير الزراعـي كمـا ختلـق طلبـاً علـى األغذيـة األعلـى قيمـة، وترفـع مســتوى الـدخول الزراعيـة. ومتـنح ز 
 حتقيق دخل غري زراعي لدفع مثن املستلزمات واملعدات الزراعية. 

 
يف الدخل لتمويل  وّلد فائضاً وباملثل، يؤدي رفع مستوى الدخول الزراعية إىل خلق طلب على املنتجات غري الغذائية، ويوفر فرص استثمار خارج قطاع الزراعة وميكن أن ي

 ريفية واحلد من الفقر.االستثمار غري الزراعي. والسعي للتطوير الزراعي وتوليد الدخل غري الزراعي يف الوقت ذاته ميكن أن يؤدي إىل تقدم سريع يف التنمية ال
 

الريفـي، وأن الطاقــة املتجـددة تتـيح فرصـة كبــرية يف هـذا امليـدان. فمعظــم  وباإلضـافة إىل ذلـك، يـذكر التقريــر أن كهربـة الريـف ميكــن أن تكـون حمركـاً قويـاً للتنويــع االقتصـادي
 اعي.الناس يف املناطق الريفية لغالبية أقل البلدان منواً ال حتصل على الكهرباء، وهذا يشّكل عائقاً كبرياً أمام زيادة اإلنتاج غري الزر 

 
 

لياً يف فئة أقل البلدان منواً. وهذه البلـدان هـي: إثيوبيـا، إريرتيـا، أفغانسـتان، أنغـوال، أوغنـدا، بـنغالديش، بـنن، هناك مثانية وأربعون بلداً تصنفها األمم املتحدة حامالحظة: 
ونغــو ليشــيت، جـزر ســليمان، جـزر القمــر، مجهوريـة أفريقيــا الوسـطى، مجهوريــة تنزانيـا املتحــدة، مجهوريـة الك -بوتـان، بوركينـا فاســو، بورونـدي، تشــاد، توغـو، توفــالو، تيمـور 

اليون، الصــومال، غامبيـا، غينيــا، الدميقراطيـة، مجهوريــة الو الدميقراطيـة الشــعبية، جنـوب الســودان، جيبـويت، روانــدا، زامبيـا، ســان تـومي وبرينســييب، السـنغال، الســودان، سـري 
 ي، موريتانيا، موزامبيق، ميامنار، نيبال، النيجر، هاييت، اليمن.بيساو، فانواتو، كمبوديا، كرييباس، ليبرييا، ليسوتو، مايل، مدغشقر، مالو  -غينيا االستوائية، غينيا 
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