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على أفقر البلدان في العالم أن ترعى مؤسسات أعمال نشطة تخلق فرص العمل وتساهم في 
 القضاء على الفقر

 يتناول موضوع ريادة األعمال ٢٠١٨أقل البلدان نمواً لعام تقرير 
 

ريللادة األعمللال ثحللداو التحول : 2018تقرير أقللل البلللدان نموًا لعللام يقول  - ٢٠١٨تشرررررررررررررري  ال رررا  نو م   ٢٠جنيف، 
الذي صدر ع  األونكتاد اليوم، إن على حكومات أك ر البلدان حرماناً يف العامل، م  ألفها إىل يائها، أن متنح األولوية  الهيكلي،

 ملؤسسات األعمال النشطة وأن تضع سياسات تساعدها على االزدهار وخلق  رص العمل واالبتكار وحتويل االقتصاد.
 

الالزمة لنشرروو و و مؤسررسررات أعمال بالأة الت    ، الشرررو  "بعيداً عن واقع سللير األعمال كالمعتاد"ويتناول هذا التقرير، املعنون أيضرراً 
دولة تضررم معظم بلدان أ ريقيا جنوا الصررحراو الك ب، وبعب البلدان ايسرريوية، وعدداً  ٤٧يف أقل البلدان  واً، وهي جمموعة مكونة م  

__________ 
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+41 79 502 43 11, unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/press. 

  وللحصول على مادتنا الصحفية، يرجى التسجيل يف العنوان التايل: 
http://unctad.org/en/Pages/RegisterJournalist.aspx. 
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  تؤهلها للحصرررررول على معاملة تفضررررريلية يف الرتتيبات املتعلقة بالتجارة العاملية وبتأ  املنا  وتفي هذه اجملموعة بشررررررو  م  الدول اجلزرية.
 بسبب عوائق مزمنة تضعها يف خانة أ قر بلدان العامل. 

 
للمشرراريع األمني العام لألونكتاد، موخيسررا كيتو ، قال نإن التقرير يؤسررق ملوقف أك ر حيوية للدولة يف توجيو  هور ريادة حملية نشررطة 

املفضررررية إىل التحو لن. نوالتقرير، بتشررررجيعو مقرري السررررياسررررات على تقدير  وائد ريادة األعمال، إ ا يقدم مسررررا ة قي مة يف اجلهود ال  
 ن.2030تبذهلا أقل البلدان  واً إلضا ة القيمة إىل مساعيها الرامية إىل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

 
و و املشرررررراريع، ريادة األعمال دي العديد م  السررررررمات اهليكلية القتصررررررادات أقل البلدان  واً يف الأالب إىل إضررررررعا  وو قاً للتقرير، يؤ 

وتشرمل هذه السرمات التمويل اودود، وقصرور البنية التحتية، ونقمل املؤسرسرات، والفقر، والقيود على متكني املرأة، وتكاليف التسرجيل 
االقتصررادية والبيةية العالية. والنتيجة هي أن معظم الشررركات يف أقل البلدان  واً هي مشرراريع صررأ ة وبالأة املرتفعة، واملخاطر السررياسررية و 

 تقدير.  أعلىمو فاً على  20يف املائة م  الشركات النظامية يعمل  يها  ٥٨الصأر وأن 
 

إىل ريادة أعمال ضرررررررريقة النطاة ومنخفضررررررررة  للجوو رةأج هتم الضرررررررررو ويقول التقرير إن أعداداً كب ة م  الناس يف أقل البلدان  واً 
يف املائة م  جمموع العمالة(، واملشاريع غ  النظامية الصأ ة والبالأة  ٧٠القيمة. وهتيم  على ريادة األعمال امله ح احلرة )ال  مت ل 

يف املائة م  جمموع  ٥٨االبتكار. وتبلغ نسرررررربة الشررررررركات الصررررررأ ة  ميلها طفيف حنووالنمو و للبقاو  رصررررررها ضررررررةيلة الصررررررأر ال  
 املنشآت يف هذه البلدان. 

 
الضررررررورةن.  في املتوسرررررط، يفوة عدد رواد  ركهمحتن ويبني التقرير أيضررررراً أن الأالبية العظمى م  رواد األعمال يف أقل البلدان  واً 

مرًة عدد الذي  يقولون إن نالضررررررررررررورة هي  1.7ن أن نالفرص هي حمركهمن برررررررررررررررررررررررررر  األعمال املبتدئني يف أقل البلدان  واً الذي  يرو 
 يف البلدان النامية األخرب. 2.8حمركهمن، مقارنًة بنسبة 

 
رواد األعمال والشرررركات املسرررتقرة ن  يأتنمون الفرص  دعمأن تركز على  اإذً ويقول التقرير إن على احلكومات يف أقل البلدان  واً 

حتويلياً ميتد إىل عموم متوجًيا نشرررطة حتدث أ راً  مشررراريع ياريةت وخدمات مبتكرة، وتشرررأيل مزيد م  الناس، وتطوير إلجياد منتجا
 االقتصاد. 

 
يعين ياوز هنج نس  األعمال كاملعتادن و رعي وتعزيز هذا النوع م  املشاريع ال  هلا دور مؤ ر يف إحداث حتول اقتصادي جذري 

 ، وتصحيح أوجو القصور يف السوة، ودعم املشاريع الصأ ة. للمشاريع التجارية متكينيةملتم ل يف هتيةة بيةة ا
 

الدكتور كتويي قال إن ناألمر املهم أن التقرير يناشرد أقل البلدان  واً عدم التأاضري ع  الدور اووري والتكميلي الذي تضرطلع بو 
ريادة األعمال  تعزيزاسرتاتيجيات يحقصد هبا  هبد  صياغةات املتوسطة والصأ ة احلجم، املؤسسات الك ب، إىل جانب املؤسس

 ذات الت   ن.
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بلداً م  أقل البلدان  واً تطبق سرررياسرررات صرررناعية وطنية تع   بدرجات متفاوتة  47بلداً م  أصرررل  20ويقول التقرير إنو إذا كان 

 م  االهتمام توىل ود دات ريادة األعمال. بك  لي،  إن درجًة أقل ع  العالقة بني ريادة األعمال والتحول اهليك
 

اسررررررررت مارات حتويلية موجهة لتحقيق مهام حمددة، وتشررررررررر  القطاع ا اص يف  تنخر  يف متجددةويدعو التقرير إىل ندولة تنمويةن 
 رؤية اسرتاتيجية ترسم مساراً واضحاً للتنمية. 

 
معاي  اختيار موضوعية  علىا دعماً مالئماً لدورة حياة الشركات )النشوو والتوسع والنضج(، يستند وينبأي ملقرري السياسات أن يقدمو 

أن تعزز الروابط بني على سياسات ريادة األعمال ويربط بني مكا آت ومزايا وحوا ز على األداو حمددة زمنياً ومبل أة بوضوح. ويلزم أيضاً 
تسررررررمح بتد ق  وقطاعاهتا، بوسررررررائل منها م الً تكوي  يمعات وشرررررربكات وحتالفات اختال  حجمها ومراحل نضررررررجهاالشررررررركات على 

 . نشطالنمو ال ومتك مستمر لأل كار اجلديدة إىل الشركات طوال دورة حياهتا 
 

العاملية مل  تبني أن ربط أقل البلدان  واً بسررالسررل القيمةما بعدويتعني إيالو تطوير سررالسررل التوريد اولية قدراً أك  م  االهتمام، 
دث أي حتفيز يحذكر لتنمية املشاريع اولية.   ُيح

 
الصررناعية والسررياسررات الريفية والسررياسررات  ونا يكتسرري أ ية قصرروب أيضرراً االنسررجام والتنسرريق بني سررياسررات ريادة األعمال والسررياسررات

 املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار، وكذلك األمر بالنسبة لتطوير مهارات ريادة األعمال يف إطار التعليم.
 

 القطاع العام، وتطبيق إصرررررررالحات مؤسرررررررسررررررريةويقول التقرير إنو يتعني اتباع هنج عملي واسررررررررتاتيجي وتطو ري م  أجل زيادة قدرات 
 التعلم يف جمال رسم السياسات، ورعاية االئتال ات إلحداث التأي . مناسبة حملياً، واالستفادة م  مراكز االمتياز، وتشجيع

 
***  **  *** 


