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يف برنامج  " ألف"اجملال ذو األولوية    (جمموعة واسعة من األهداف بشأن القدرات اإلنتاجية        

واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية ألقـل     ووافقت على تعزيز مكانتها يف السياسات       ) العمل
، مـا تتطلبـه   وتتطلب تلك اجلهود، يف مجلة      ).  من برنامج العمل   ٤٦الفقرة  (البلدان منواً   

__________ 

  .TD/B/59/3يرد التقرير يف الوثيقة   *  
  .TD/B/59/SC.I/L.2ترد االستنتاجات املتفق عليها يف الوثيقة   **  

 TD/B/60/8  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General 

15 July 2013 
Arabic 
Original: English 



TD/B/60/8 

GE.13-51030 2 

البلدان منواً، حـىت اآلن، يف  أقل مدى التقدم الذي أحرزته    مؤشرات ومعايري حمددة لقياس     
ونكتاد أن يـضع مؤشـرات      ولذلك الغرض، طُلب من األ    . بناء قدراهتا اإلنتاجية الوطنية   

ومبادئ توجيهية سياساتية بشأن كيفية تعزيز مكانـة        منهجية تنفيذية   "كمية هبدف إتاحة    
". القدرات اإلنتاجية يف السياسات واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية يف أقل البلدان منـواً           

  ).من والية الدوحة) ه(٦٥الفقرة (
 عـرض هبدف  املذكورة أعاله   الدول األعضاء   ب  لطلولذا، أُعدَّ هذا التقرير تلبيةً        

العمل اجلاري الذي تقوم به األمانة بشأن قياس وتقييم القدرات اإلنتاجية يف أقل البلـدان               
 وحيدد التقرير الثغرات والقيود احمللية املوجودة، بينما يشري إىل التقدم الذي أحرزتـه              .منواً

ا الوطنية فيما يتعلـق باألهـداف واملقـاييس         ، حىت اآلن، يف بناء قدراهت     أقل البلدان منواً  
 إىلسياساتية موجهة   استنتاجات وتوصيات   التقرير  يقدم  و. واملؤشرات احملددة املتفق عليها   

أقل البلدان منواً وشركائها اإلمنائيني العمل هبا من أجل التصدي على حنو فعال للتحديات              
  .حول اهليكلي القتصاداهتا يف تسريع وترية التأقل البلدان منواًاليت تواجهها 
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  مقدمة    
  األونكتاد يقدم أساساً مفاهيمياً وحتليلياً لضرورة بناء القدرات اإلنتاجيـة،          ما برح   -١
وأدى ذلـك إىل اتـساع      . عن أقل البلدان منواً    السنوية   تقاريرهيف ذلك يف سياق سلسلة       مبا

م السياسات واالستراتيجيات   يف صمي تدخل  نطاق االعتراف بأمهية جعل القدرات اإلنتاجية       
الوطنية والدولية يف أقل البلدان منواً، لوضعها على مـسار النمـو والتنميـة االقتـصاديني                

هذه البلدان من االستفادة من     املستدامني، وضمان مستويات معيشية الئقة لسكاهنا، ومتكني        
صبح بناء القـدرات    أويف إطار برنامج عمل اسطنبول،      . فرص التجارة واالستثمارات العاملية   

 ذات األولوية اليت يتعني      الثمانية الرئيسية  من اجملاالت " ألف"اإلنتاجية ألقل البلدان منواً اجملال      
 ويصف برنامج العمل املعوقات الـيت       .هافيعلى أقل البلدان منواً وشركائها اإلمنائيني العمل        

 قيود إلزامية مفروضة على العـرض ال بأهنا يف بناء القدرات اإلنتاجية أقل البلدان منواً  تواجهها  
 فـرص العمـل املنـتج       إجياد يف ضعف إمكانيات التصدير وحمدودية       تتمثل يف هناية املطاف   

  ).٤٤الفقرة " (وإمكانات التنمية االجتماعية
 حتليل دقيق بشأن القدرات اإلنتاجية والتحول اهليكلـي،         إلجراءوإىل جانب السعي      -٢

تعزيز مكانة القدرات اإلنتاجيـة يف الـسياسات        على ضرورة   اتفقت الدول األعضاء أيضاً     
وللقيـام  ).  من برنامج العمل   ٤٦الفقرة   (قل البلدان منواً  ألواالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية    

 حىت اآلن يف بناء قـدراهتا اإلنتاجيـة        أقل البلدان منواً  بذلك، يلزم تقييم التقدم الذي أحرزته       
وتبذل أمانـة    .ت حمددة ميكن تقييم تلك القدرات على أساسها       استناداً إىل مقاييس ومؤشرا   

تعزيز مكانة القدرات اإلنتاجيـة  األونكتاد، يف إطار مسامهتها يف تنفيذ برنامج العمل املتعلق ب   
من واليـة الدوحـة،     ) ه(٦٥، ووفقاً للفقرة    يف السياسات واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية    

شرات قابلة للقياس كمياً وما يتصل هبا مـن مـتغريات           وضع مؤ "جهوداً متواصلة من أجل     
منهجيـة تنفيذيـة ومبـادئ      "  هبدف إتاحة  "لقياس القدرات اإلنتاجية على نطاق االقتصاد     

توجيهية سياساتية بشأن كيفية تعزيز مكانة القدرات اإلنتاجية يف السياسات واالستراتيجيات           
  ".اإلمنائية الوطنية يف أقل البلدان منواً

 بشأن القدرات اإلنتاجية يف أقـل       مؤشرات قابلة للقياس كمياً    وضع أو حتديد     عّدوُي  -٣
البيانات يف هـذه البلـدان       اليت حتّد من توافر   للقيود املعروفة   البلدان منواً مهمة جسيمة نظراً      

وعندما تتـوافر البيانـات     . وخمتلف اجملاالت اليت تشملها املسائل املتعلقة بالقدرات اإلنتاجية       
 بعض املؤشرات، فإن التعريف املستخدم جلمع تلك البيانات وقياسها قد خيتلف عـن              بشأن

يتعلـق  فعلى سبيل املثال، قد يستند قرار       . التعريف املثايل املطلوب لقياس القدرات اإلنتاجية     
مما تقوم   أكثر قيميةإىل عناصر سياسية تشمل أحكاماً      لتوليد الكهرباء   حمطة  بناء  طريق أو   بشق  

 علـى   وفضالً عن ذلك، فإن القرارات السياسية، القائمة رمبا       . سات جدوى اقتصادية  على درا 
املصلحة االستراتيجية الوطنية املتصورة، قد ال تتيح أبعاداً وقيماً رقمية لوضع مؤشرات دقيقة             

ومن العسري أيضاً التحقق من وجهة التأثري على العناصـر االقتـصادية            . العمل املنجز لقياس  
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املترتبة على شـق    على نطاق االقتصاد  لي اإلمجايل أو العمالة أو اإلنتاجية الشاملة        كالناتج احمل 
 بعـض البيانـات   إن  فإضافة إىل ذلك،    و. لتوليد الكهرباء حمطة جديدة   بناء  طريق جديد أو    

 من مصادر ثانوية أو قـد يـصعب          قد ال تكون متاحة    معنياملتعلقة بأثر مشروع أو تدخل      
قـد  نفـسه  املؤشر ب املصادر املختلفة للبيانات املتعلقة     أي أن . الرئيسيةاستقاؤها من املصادر    

أو قد يصعب استخدامها سوياً، مما قد جيعل مهمـة قيـاس القـدرات              متطابقة  تكون غري   
وقد يلزم أحياناً استخدام تقنيات التقييم الكمية والنوعية على         .  وعسراً اإلنتاجية أكثر تعقيداً  

 اإلنتاجية، مما يؤدي كذلك إىل مشاكل إضافية تتعلق بإمكانيـة           حد سواء يف قياس القدرات    
  .مقارنة مؤشرات األداء

ولكن رغم التحديات املطروحة فيما يتعلق مبدى توافر البيانات وتغـري مـصادرها               -٤
وصالحيتها واملسائل املنهجية، فإن األمهية احلامسة لوضع مؤشرات ومقاييس لتقييم القدرات           

املؤشـرات  ُتعّد  فأوالً،  . اختاذ القرارات مسألة ال جدال فيها لعدة أسباب       اإلنتاجية من أجل    
واملقاييس من العناصر البالغة األمهية يف تقييم نتائج السياسات واالستراتيجيات، وحتديد النتائج،            

املؤشرات واملقاييس املفتـاح لفهـم   ُتعّد وثانياً، . وحتليل التجارب الناجحة وأفضل املمارسات   
ومن املفيد أيضاً   . مساره لكي حيدد املرء موضعه احلايل ومقصده قبل أن خيتار           أي - عنياجتاه م 

 الذي أحرزه بلد ما وأسباب إحراز     قياس وتقييم مستوى القدرات اإلنتاجية الستعراض التقدم        
وثالثاً، تساعد املؤشرات وعملية الرصد على تقيـيم الـصاحل أو الطـاحل مـن               . ذلك التقدم 

 واإلجراءات اليت يلزم    ية السالفة، وتشري بالتايل إىل السياسات والعمليات      اتسياساالختيارات ال 
وأخرياً، فإن العرب اليت ميكن استخالصها من املقارنات بني البلـدان           . اعتمادها تصحيحها أو 

القياس والتقييم على أسـاس     عمليات   من   أن تنشأ من الفوائد احملتملة األخرى اليت ميكن       ُتعّد  
وميكن استخالص دروس قيِّمة، إىل جانب أفضل املمارسات وأسوئها، من          . ددةمؤشرات حم 

) املنشود(تقييم كمي ملستويات القدرة اإلنتاجية يف املاضي واحلاضر واملستقبل          إجراء  خالل  
  .بالنسبة لعدة بلدان

ومعظم البيانات املستخدمة يف هذا التحليل مستقاة من قاعـدة البيانـات املتعلقـة         -٥
إضافة إىل ذلك، اسُتخدمت عدة مصادر      و. )١(ت التنمية العاملية، التابعة للبنك الدويل     مبؤشرا

فالبيانات املتعلقة بتركز الصادرات السلعية والقيمة املضافة يف قطـاع          : بشأن مسائل حمددة  
 أما البيانـات    ،)٢()UNCTADstat(التصنيع مستمدة من قاعدة بيانات إحصاءات األونكتاد        

 بادرة ومن قاعدة البيانات املتعلقة مب     )٣(اقة فهي مستقاة من الوكالة الدولية للطاقة      املتعلقة بالط 
 األمني العـام  اليت استضافها البنك الدويل وأطلقها      " SE4All"أو  " الطاقة املستدامة للجميع  "

وفضالً عن ذلك، فإن البيانات املتعلقة باملساعدة اإلمنائيـة         . )٤(٢٠١١لألمم املتحدة يف عام     
__________ 

)١( http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators. 
)٢( http://unctadstat.unctad.org. 
 ./http://www.iea.org/stats: بعض البيانات متاحة للجمهور على )٣(
)٤( http://www.iea.org/stats/و http://data.worldbank.org/data-catalog/sustainable-energy-for-all. 
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قاعدة بيانات أنشطة املساعدات التابعة لنظام اإلبالغ اخلاص باجلهـات          مسية مستمدة من    الر
، أما البيانات اخلاصة بتنظيم )٥(الدائنة اليت تتيحها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

  وباإلضافة إىل ذلك، ترد جمموعة شاملة  .)٦()٢٠١٢(مشاريع املرأة فمصدرها أغيري وآخرون      
من البيانات عن املؤشرات املرتبطة باألهداف والغايات املدرجة يف برنامج العمل على املوقع             

كتب ممثل األمم املتحدة السامي املعين بأقل البلدان منواً والبلدان الناميـة غـري              اإللكتروين مل 
ة ملفات من   ثالث" املركز املتعدد اخلدمات  "ويتيح  . )٧(الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية    

 مؤشراً من املؤشـرات املتـصلة       ١٢٠صحائف البيانات اجلدولية حتتوي على بيانات بشأن        
إضافة إىل ذلـك،    و. اإلنتاجيةالقدرات  جمال  مبجاالت العمل الثمانية ذات األولوية، مبا فيها        

ت معلومات بشأن املتغريا  "يتضمن املوقع اإللكتروين صحيفة من البيانات الشرحية حتتوي على          
ويف إطار هذه   . فيما يتعلق بربنامج العمل   " واملؤشرات اليت يلزم رصدها ومتابعتها واستعراضها     
 القصور يف البيانات، ُتستخدم األهـداف       العملية ومن أجل التقليل إىل احلد األدىن من أوجه        

ينبغي اختاذه من إجـراءات   الواردة يف الربنامج كمقاييس أو كمؤشرات تقريبية من حيث ما      
  .ى وجه الدقةعل
تقيـيم  "توليف لدراسة مستفيضة جيريها األونكتاد حتت عنـوان         هي  وهذه الوثيقة     -٦

، وهي أول حماولة من نوعها منذ مؤمتر األمم املتحـدة  "القدرات اإلنتاجية يف أقل البلدان منواً  
 النـسخة   وسُتتاح. ٢٠١١مايو  /يف أيار الذي ُعقد يف اسطنبول     الرابع املعين بأقل البلدان منواً      

وال تنطوي هذه املذكرة    . غري النهائية للدراسة الشاملة للدول األعضاء كورقة غرفة اجتماع        
على الرسوم البيانية واألرقام اليت تقارِن أداء أقل البلدان منواً فيما بينها وإزاء بلـدان ناميـة                 

 والدراسة  .يف الدراسة الرئيسية  على نطاق واسع    أخرى، ولكن تلك الرسوم واألرقام متاحة       
، بل ينبغي النظر إليها باعتبارها خطوة أوىل حنو حتديد          هنائية قاطعة يف حد ذاهتا ليست دراسة      

وُيتوقـع أن   .  جسيمة املؤشرات واملقاييس الصحيحة لتقييم القدرات اإلنتاجية، وتلك مهمة       
ات تفيد هذه الدراسة، اليت ستصدر كجزء من املنشورات املتكررة لألمانة، واضعي الـسياس         

  . القدرات اإلنتاجية يف صميم سياساهتم واستراتيجياهتم اخلاصة بالتجارة والتنميةإدراجيف 

   اسطنبولالقدرات اإلنتاجية وبرنامج عمل  -أوالً  
أقل  أعلنتإن جزءاً كبرياً من برنامج العمل خمصص جملاالت العمل ذات األولوية اليت               -٧

مثانية جمـاالت ذات    ما جمموعه   وهناك  .  االلتزام هبا  يةوشركاؤها الدوليون يف التنم    البلدان منواً 

__________ 

)٥( http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=CRS1. 
)٦( OECD, Measuring women entrepreneurship, in Entrepreneurship at a Glance 2012 (OECD 

Publishing, 2012). 
: التـايل  على املوقع ”Indicators and statistics for Least Developed Countries“ترد الصفحة اإللكترونية  )٧(

http://www.unohrlls.org/en/ldc/962/. 
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أما اجملاالت السبعة األخرى فهي الزراعـة واألمـن         .  صدارهتا القدرات اإلنتاجية حتتل  أولوية  
الغذائي والتنمية الريفية؛ والتجارة؛ والسلع األساسية؛ والتنمية البشرية واالجتماعية؛ واألزمات          

الناشئة؛ وتعبئة املوارد املالية ألغراض التنمية وبنـاء القـدرات؛          املتعددة وغريها من التحديات     
  . كافةواحلكم الرشيد على املستويات

وال ينطوي برنامج العمل على تعريف صريح للقدرات اإلنتاجية، ولكن تقسيمه إىل              -٨
 ضـمن القـدرات اإلنتاجيـة      اليت تندرج يوضح املسائل الرئيسية    مثانية جماالت ذات أولوية     

ية والذي يتألف   فلنبدأ بالفرع الذي يتناول القدرات اإلنتاج     . ضمنها اليت ال تندرج  سائل  وامل
ويعرض اجلزء األول أبـرز    . )٨(هيدي عام وجزء ثان أكثر حتديداً      جزء مت  :من جزأين رئيسيني  

  :تحقيقها يف بناء القدرات اإلنتاجيةلاألهداف والغايات اليت ميكن السعي 
لقيمة املـضافة يف الـصناعات القائمـة علـى          يف ا  زيادة كبرية إحداث    )أ(   

   ؛، مع إيالء عناية خاصة إلجياد فرص العملالطبيعية املوارد
اإلنتاجية والتصديرية احمللية مع التركيز علـى القطاعـات         القدرة  تنويع    )ب(   

  الزراعة والصناعة التحويلية واخلدمات؛ جماالت الدينامية ذات القيمة املضافة يف 
زيادة كبرية يف فرص احلصول على خدمات االتصاالت والسعي         حداث  إ  )ج(   

  ؛ ٢٠٢٠ يف املائة حبلول عام ١٠٠لتوفري فرص االستفادة من خدمات اإلنترنت بنسبة 
اإلمدادات من الطاقة األوليـة للفـرد الواحـد إىل          إمجايل  زيادة  لالسعي    )د(   

  النامية األخرى؛ ملستواه يف البلدان مستوى مماثل 
زيـادةً    من مصادر الطاقة املتجـددة     زيادة نسبة توليد الطاقة الكهربائية      )ه(   

  ؛ ٢٠٢٠ حبلول عامكبرية 
 وجتارهتا وتوزيعها هبدف كفالـة      إنتاج الطاقة جماالت  تعزيز القدرات يف      )و(   

  ؛ ٢٠٣٠تعميم فرص احلصول على الطاقة حبلول عام 
يف جممـوع طـول خطـوط        ةكبريزيادة  ل  أقل البلدان منواً   حتقيقكفالة    )ز(  

  . ٢٠٢٠حبلول عام ، والشبكات البحرية واجلوية، السكك احلديدية والطرقات املعبدة
 إىل اختـاذ  أقل البلدان منواً وشركاءها اإلمنـائيني،       يدعو اجلزء األول من برنامج العمل       و  -٩

املاليـة احملليـة،     تعميم خطة لتنمية القدرة اإلنتاجية، وتعزيز املؤسسات         منهامجلة من اإلجراءات    
كما يتضمن  . وتشجيع النشاط االقتصادي، ودعم التنويع واجلهود الرامية إىل حتقيق القيمة املضافة          

 تشجيع الصناعات الزراعية ودعـم      الرامية إىل إجراءات أكثر حتديداً، كتعزيز الربامج      اجلزء األول   
تـضطلع  : جراًء إ ١١ ا جمموعه ميشمل  هو   و .اجلهود الرامية إىل تطوير قطاع للسياحة املستدامة      

أما اجلزء الثاين فهو يتألف     . خبمسة أخرى منها، ويضطلع الشركاء اإلمنائيون     بستة  أقل البلدان منواً    
__________ 

 . من برنامج العمل٥٥-٤٤الفقرات تتناوهلا ية القدرات اإلنتاج )٨(
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اهلياكـل األساسـية، والطاقـة، والعلـم     : من إجراءات تتمحور حول أربعة مواضيع، أال وهي  
يف األوالن، يف املقام األول،     وعان  ويندرج املوض . والتكنولوجيا واالبتكار، وتنمية القطاع اخلاص    

تنميـة  : ٢٠٠٦تقرير أقل البلـدان منـواً،       إطار بناء املوارد اإلنتاجية حسب التصنيف الوارد يف         
أما العلم والتكنولوجيا واالبتكار وتنمية القطاع اخلاص فهي جماالت ترتبط          . )٩(القدرات اإلنتاجية 

  . اإلنتاج، ال سيما فيما يتعلق باجملال األخريبطرواأكثر بتنمية قدرات تنظيم املشاريع وتشجيع 
 الكهربـاء، والنقـل،     مثـل وتشري اهلياكل األساسية إىل اهلياكل األساسية املادية،          -١٠

تـضطلع أقـل    ( إجراءات   عشرةوهي تشمل ما جمموعه     . املعلومات واالتصال وتكنولوجيا  
أما موضـوع الطاقـة فيتعلـق       ) بأربعة ويضطلع الشركاء اإلمنائيون     بستة منها البلدان منواً   

احلصول علـى الطاقـة     ما يتعلق بإمكانية    بل ميكن القول إنه يتعلق أكثر        ،مبستويات اإلنتاج 
تضطلع أقل البلدان   ( وتندرج يف إطاره سبعة إجراءات       ،املتجددة واملوثوقة وامليسورة التكلفة   

العلـم  تركيـز يف تطـوير      وينصب ال ). منواً بأربعة منها ويضطلع الشركاء اإلمنائيون بثالثة      
والتكنولوجيا واالبتكار على إنشاء املؤسسات وتعزيزها، إىل جانب تشجيع التعاون والتآزر           

ويـشمل  .  اليت تشارك يف االبتكار يف جمايل العلم والتكنولوجيـا         املعنيةبني اجلهات الفاعلة    
 أقل البلدان    إجراءات تضطلع هبا   ستةإجراء مشترك، و  ( إجراءات   جمموعه عشرة  مااملوضوع  

وتنطوي تنمية القطاع اخلـاص علـى       ).  إجراءات يضطلع هبا الشركاء اإلمنائيون     ثالثةمنواً و 
القيود اهليكلية اليت حتد من منو القطـاع     تذليل  تشجيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وكيفية      

ات منها  تضطلع أقل البلدان منواً بأربعة إجراء     ( ستةَ إجراءات    جمموعه  ما تشملوهي  . اخلاص
  ).ويضطلع الشركاء اإلمنائيون بإجراءين

 برنامج العمل، من املفيد الـتفكري يف        يفوفيما يتعلق باجملاالت األخرى ذات األولوية         -١١
ومن بـني   . ال ُيعترب أهنا تدخل مباشرةً يف نطاق القدرات اإلنتاجية          املطروحة اليت  بعض املسائل 

ية، وهي تشمل مسائل تتعلق بالتعليم والصحة واملساواة        تلك اجملاالت التنمية البشرية واالجتماع    
ولذا، ما دام األمر متعلقاً بالقدرات البشرية، فإنه يشري إىل أن       . بني اجلنسني واحلماية االجتماعية   

القدرات اإلنتاجية الواردة يف برنامج العمل تتمحور أساساً حول الـشواغل املطروحـة             مسألة  
ينصب التركيز بدرجة أقل على املـسائل املطروحـة علـى           ما  بينأكثر على املستوى الكلي،     

. ويتمثل جمال آخر يف تعبئة املوارد املالية ألغراض التنمية وبنـاء القـدرات            . املستوى الفردي 
وبالتايل فإن األهداف والغايات واإلجراءات اليت تنطوي على تعزيز املوارد املاليـة تنـدرج يف               

كما أن برنامج العمـل يـسلط   .  القدرات اإلنتاجيةال جم وليس ضمنهذه الفئة الغالب ضمن   
الضوء على الزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفية، والتجارة، والسلع األساسية، باعتبارها ثالثـة             

 وهي جماالت تنطوي كلها على بعـض األهـداف          -جماالت من جماالت العمل ذات األولوية       
ولكن التقييم احلايل واجلهود املبذولـة مـن        . درات اإلنتاجية والغايات والتدابري املتعلقة بتنمية الق    

قياس وتقييم املؤشرات تركز حصرياً على اجلـانبني املـادي والتمـويلي مـن القـدرات        أجل
  . دون االنغماس يف نطاقات التنمية البشرية واالجتماعية- املادية وغري املادية - اإلنتاجية
__________ 

 ).٢٠٠٦نيويورك وجنيف،  (A.06.II.D.9األونكتاد، منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٩(
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باالستناد  ما مدى التقدم احملرز      :لبلدان منواً القدرات اإلنتاجية يف أقل ا      -ثانياً  
   املؤشرات الرئيسية الواردة يف برنامج العمل؟إىل
أُشَري يف الفصل السابق من هذه الوثيقة إىل األهداف والغايات، يف جمال القـدرات                -١٢

متكني "دف   هل اإلنتاجية، اليت التزمت أقل البلدان منواً واجملتمع الدويل بالسعي إىل حتقيقها وفقاً           
". ٢٠٢٠نصف عدد أقل البلدان منواً من استيفاء معايري اخلروج من هذه الفئة حبلول عـام                

تنمية القدرات اإلنتاجية،   جمال  ومن العمليات املهمة لتيسري وضع السياسات االستراتيجية يف         
ة وغريها من   تقييم الوضع الراهن للقدرات اإلنتاجية ألقل البلدان منواً مقارنةً باألهداف املعلن          

 يـستند إىل    ، وهـو   ذلك التقيـيم    ولذا، يستهل هذا الفرع تقدمي     .)١٠(املقاييس ذات الصلة  
ومن . بالقدرات اإلنتاجيةفيما يتعلق األهداف والغايات واإلجراءات الواردة يف برنامج العمل  

ـ  " ألـف "فإن هذا الفرع يتطرق إىل املواضيع الرئيسية األربعة من اجملـال            مث   . ةذي األولوي
 أيضاً حتليالت بشأن أي حتول هيكلي القتصادات أقل البلدان منواً مـن أجـل               يتضمن هوو

بشأن متويل القدرات اإلنتاجية واالستثمار فيهـا       كذلك  تقييم أعم لقدراهتا اإلنتاجية و    إجراء  
 هذا الفرع على وجـه اخلـصوص        ويشمل. بغية استعراض اجلهود املبذولة يف سبيل تنميتها      

  :لية من القدرات اإلنتاجية حسب ترتيب عرضهااجلوانب التا
   ؛التحول اهليكلي  )أ(  
  ؛ )الكهرباء، والنقل، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(اهلياكل األساسية   )ب(  
  ؛ والعلم والتكنولوجيا واالبتكارالطاقة،   )ج(  
  ؛ تنمية القطاع اخلاص  )د(  
إمجايل تكوين رأس املال الثابت،     (متويل القدرات اإلنتاجية واالستثمار فيها        )ه(  

  .)املساعدة اإلمنائية الرمسية
، يستند التحليل إىل آخر البيانات املتاحة عن جمموعة مـن           أجزاء هذا الفرع  يف مجيع   و  -١٣

على أساس املقارنة فيما بينها      التقدم الذي حترزه أقل البلدان منواً        لتقييمومثة حماوالت   . املؤشرات
وعند االقتـضاء، يـسلط     . أسباب تباين أدائها  يس معينة والسعي إىل حتديد      واستناداً إىل مقاي  

وتعـرض بعـض    . التحليل الضوء على أسوأ وأفضل املمارسات يف تنمية القدرات اإلنتاجيـة          
 اسـتيفاء  أولتقدم الالزم لتحقيق غايات حمددة      املؤشرات أيضاً حتليالت افتراضية ُتظهر مدى ا      

  .معايري معينة

__________ 

للحصول على معلومات مفصلة عن مؤشرات حمددة تتعلق بأداء بلد معني أو جمموعة من البلدان وما يتصل                  )١٠(
 املقارنة، انظر دارسة املعلومات األساسية املشار إليها يف         بذلك من جداول ورسوم بيانية مستخدمة ألغراض      

 . من هذه الوثيقة٦الفقرة 
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شارة إىل أن برنامج العمل قد استخدم بعض املقارنات واملعايري العامة دون            وجتدر اإل   -١٤
 من  ، مبا فيها البلدان الثالثة اليت خرجت، حىت اآلن،        "البلدان النامية األخرى  "قيم رقمية، أي    

والبلدان النامية اليت ليست من     . فئة أقل البلدان منواً، وهي بوتسوانا والرأس األخضر وملديف        
ألن متوسط مستوى القدرات اإلنتاجيـة  ان منواً هي يف معظم احلاالت املقياس املفضل  أقل البلد 

جملموعة كبرية ومتنوعة كهذه يزود أقل البلدان منواً مبعيار لقياس ما حترزه من تقدم وميكنها أن                
 ة متوسـط  اتوبالنسبة لبعض املؤشرات، يشري املقياس أيضاً إىل فئة االقتصاد        . تصبو إىل بلوغه  

خل حسب تعريف البنك الدويل، وهي مبثابة بديل عن البلدان النامية من غري أقل البلـدان                الد
 بلداً من أقل البلدان منواً مصنفة باعتبارها        ١٧هذا البديل ليس مثالياً البتة، نظراً ألن        إال أن   . منواً

 ٣٦دها  عـد   بلدان من أصل البلدان املتدنية الدخل البالغ       ٥ ألناقتصادات متوسطة الدخل، و   
وكلما أمكن، اسُتثنيت أقل البلدان منواً، املدرجـة ضـمن    . )١١(بلداً ليست من أقل البلدان منواً     

للبلـدان  والقدرات اإلنتاجيـة    . حساب املقياس لدى   الدخل املتوسط، من تلك الفئة       جمموعة
ـ   الثالثة املذكورة املندرجة سابقاً يف فئة أقل البلدان منواً مهمة نظراً ألن            كانـت  دان   تلك البل

  . نظراً لتوافر البياناتاملرجعأقل البلدان منواً، وغالباً ما تعترب بوتسوانا منتمية إىل فئة 
وُيظهر حتليل حالة القدرات اإلنتاجية يف أقل البلدان منواً، فرعـاً فرعـاً، أن هـذه                  -١٥

هلـشاشة  احلالة    أساسياً انعكاساًذلك سبب    ويبدو أن . وقيود شديدة األخرية تعتريها نواقص    
 وما تتمخض عنه من شـدة تـأثر بالـصدمات           قتصادات هذه البلدان  املفرطة املتأصلة يف ا   

اخلارجية، مما يقوض اجلهود املبذولة من أجل حتقيق منو وتنمية مستدامني وعـادلني يف تلـك                
 اإلنتاج، واالفتقـار إىل  روابط ضعف القدرات اإلنتاجية سبباً ونتيجة لضعف   عّدُيكما  . البلدان

 يـشمل   -ويعكس تقييم للتحول اهليكلـي      . لتنويع والقيمة املضافة يف اقتصادات تلك البلدان      ا
مبفهومه غايات نوعية تتعلق بزيادة القيمة املضافة، وتنويع القدرات اإلنتاجية والتصديرية احملليـة     

. اً صورة قامتة عن واقع اقتصادات أقل البلدان منـو         -يف جماالت الزراعة والصناعة واخلدمات      
 )١٣( بلداً من أقل البلدان منواً     ٤٨    ل )١٢(، تراوح مؤشر تركز الصادرات السلعية     ٢٠١١ويف عام   

أكثر إثارة للقلق يف تقلص نطاق تنويع       أخر ب ويتمثل اجتاه   ). أنغوال (٠,٩٧و) نيبال (٠,١٤بني  
 مؤشر تركـز    على مدى األعوام استناداً إىل البيانات املتعلقة بتطور       منواً  اقتصادات أقل البلدان    

، عندما ارتفعت قيمة كمجموعة بالنسبة ألقل البلدان منواً ١٩٩٥الصادرات السلعية منذ عام    
ويف حالـة  . ٠,٤٣ إىل ٠,٢٢، من ٢٠١١ و١٩٩٥املؤشر مبقدار الضعف تقريباً بني عامي      

 ١٩٩٥ يف عـام     ٠,٢٥أقل البلدان منواً، قفز مؤشر التركز مـن         ضمن فئة   البلدان األفريقية   
__________ 

 اقتصاداً يف الفئة متدنية     ٣١:  هو كما يلي   الفئاتعدد اقتصادات أقل البلدان منواً اليت تندرج ضمن خمتلف           )١١(
 يف فئة الـشرحية     تادا اقتصاداً يف فئة الشرحية الدنيا من االقتصادات متوسطة الدخل، واقتص          ١٥الدخل، و 

 .يف فئة الدخل املرتفع) غينيا االستوائية(العليا من االقتصادات متوسطة الدخل، واقتصاد واحد 
كلمـا   (١ و ٠بـني   تتراوح  قيم  بتحديد   هريمشان مدى تركز الصادرات السلعية       -يبني مؤشر هريفندال     )١٢(

 ).ارتفعت القيمة، ارتفعت درجة التركز
 . أقل البلدان منواً فئةلناقص منجنوب السودان هو البلد ا )١٣(
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هـي  وهذا يؤكد القلق املتزايد من أن اقتصادات أقل البلدان منواً          . ٢٠١١ يف عام    ٠,٥٨ إىل
أقل تنوعاً، وأن من شأن هذا االفتقار الشديد إىل التنوع أن يعوق بناء القـدرات               ات  اقتصاد

  .)١٤(اإلنتاجية ويعرقل بالتايل حتقيق التنمية املستدامة على املدى البعيد
يف تزايد حصة القيمـة     يتمثل  آخر للتحول االقتصادي اهليكلي      أو مؤشر    ومثة مقياس   -١٦

ويعكس . من الناتج احمللي اإلمجايل   كنسبة  املضافة اليت يولدها قطاع التصنيع يف أقل البلدان منواً          
 ٢٠٠٢هذا املؤشر صورة غري متجانسة لتغري دور املصنوعات يف أقل البلدان منواً بني عـامي                

 اإلمجـايل   ة من الناتج احمللـي    نسبمة املضافة يف قطاع التصنيع ك     بينما اخنفضت القي  ف. ٢٠١١و
وإمجاالً، .  بلدا١٩ً بلداً من أقل البلدان منواً على مدى العقد املنصرم، فإهنا ارتفعت يف           ٢٩ يف

 يف  ٠,٧ بنسبة   أقل البلدان منواً  مجيع  يف  تراجع متوسط حصة القيمة املضافة يف قطاع الصناعة         
املندرجة يف  تراجع حصة هذا القطاع يف البلدان األفريقية والبلدان اجلزرية ألسباب أمهها املائة  
 اليت تضم   اجملموعةأما  ). يف املائة على التوايل    ١,٨-ونسبة   ٠,٩-بنسبة  (أقل البلدان منواً    فئة  

 فقد شهد متوسط حصة القيمة املـضافة يف         املندرجة يف فئة أقل البلدان منواً     البلدان اآلسيوية   
وعند مقارنة هذه النسبة .  نفسها  يف املائة خالل الفترة    ٠,٩لصناعة فيها ارتفاعاً بنسبة     قطاع ا 

 بلـداً  ٢٦مبتوسط احلصة املسجلة يف بلدان نامية أخرى ليست من أقل البلدان منواً، يتبني أن       
 مقارنة ببلـدان    ٢٠١١ و ٢٠٠٢من أقل البلدان منواً قد شهدت تغرياً إجيابياً أكثر بني عامي            

ية أخرى من اجملموعة اخلاضعة للمقارنة، إذ تقلصت حصة تلك البلدان النامية األخـرى              نام
إذ بلغ متوسط الـتغري     : وتظهر صورة مماثلة عند مقارنة متوسط القيم      .  يف املائة  ٠,٨بنسبة  

 يف املائة، بينما بلغ متوسط التغري يف بلـدان ناميـة أخـرى      ٠,٦-أقل البلدان منواً نسبة      يف
ولذا، رغم تراجع القيمة املضافة يف قطاع التصنيع يف معظم أقل البلدان      . يف املائة  ١,٠- نسبة

أو اخنفاضاً أدىن مـن      منواً خالل العقد املاضي، فإن أغلبية تلك البلدان سجلت ارتفاعاً أعلى          
 جتدر اإلشارة إىل أن حصة القيمة اليت يضيفها القطاع          إال أنه . متوسط ووسيط البلدان النامية   

، ٢٠١١في عـام    ف. اعي إىل الناتج احمللي اإلمجايل ال تزال منخفضة يف أقل البلدان منواً           الصن
 حصة تفوق متوسط حصة البلدان النامية       منواً بلدان من بني أقل البلدان       ١٠تسجِّل سوى    مل

ويتضح من مت أن بلداناً عديدة من أقل البلدان منـواً           .  يف املائة  ١٢األخرى الذي يبلغ نسبة     
بوترية و من مستوى متدن وأنه ينبغي توسيع نطاق ناجتها من املصنوعات إىل حد كبري               تنطلق

 مستويات حـصص القيمـة      جتاريأسرع من وترية غريها من البلدان النامية إن أرادت أن           
  .املضافة املسجلة يف اجملموعة الثانية من البلدان

 دعامة من عّدديدية، اليت ُتاحل سككالطرق والوفيما يتعلق باهلياكل األساسية املادية،     -١٧
ن منـواً    يف أقل البلدا   األوضاعدعائم القدرات اإلنتاجية، تتمثل املؤشرات املستخدمة لتقييم        

كثافة الطرق لكل مليون نسمة، ونسبة الطرق املعبدة، ومتوسط املعدالت السنوية           : ما يلي في
__________ 

بطبيعة احلال، تفوق العيوب احملتملة للتنوع احملدود للغاية أي تأثري سليب على القدرات اإلنتاجية، كـشدة                 )١٤(
 .التعرض للصدمات اخلارجية على سبيل املثال
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النمـو الـسنوي     عدالتملنمو الطرق املعبدة، وكثافة شبكة السكك احلديدية، ومتوسط         
أما من حيث جمموع شبكات الطـرق،       ). القاطرات(املسجل يف خطوط السكك احلديدية      

لكل مليون نسمة، ويبلغ متوسـط      ) كم( كيلومتراً   ٣٥٤تبلغ أدىن كثافة يف أقل البلدان منواً        
 كـم لكـل     ١١ ٠٨٩كم لكل مليون نسمة، بينما تصل أعلى كثافة إىل           ٢ ١٤٧الكثافة  

 بلداً، اليت تتاح البيانـات      ٤١ولسبعة بلدان من أقل البلدان منواً، البالغ عددها         . ةمليون نسم 
 ٥٨ كم لكل مليون نسمة، واملسجل يف        ٣ ٤٤٦بشأهنا، كثافة تفوق متوسط الكثافة البالغ       

وعلى سبيل املقارنة، ُتقدر الكثافة يف      . بلداً من البلدان النامية اليت ليست من أقل البلدان منواً         
وفيما يتعلق بنسبة الطرق املعبدة يف أقل البلدان        .  كم لكل مليون نسمة    ١٣ ٧٥٤    بسوانا  بوت

 يف  ٢منواً مقارنة بغريها من البلدان النامية، تتراوح نسبة الطرق املعبدة يف أقل البلدان منواً بني                
 ط يف املائـة والوسـي     ٢٢ويبلغ املتوسط نسبة    . أقصى يف املائة كحد     ٧٧املائة كحد أدىن و   

 يف  ٥٦ بلداً آخر من البلدان النامية فتبلـغ         ٥٠أما نسبة الطرق املعبدة يف      .  يف املائة  ١٩ نسبة
وال حيظى سوى ثالثة بلدان من أقل البلدان منواً بنسبة أعلى من هذه النسبة؛ ومن غري                . املائة

بني أصغر بلدين مساحة من     ومها  ،  وبرينسييباملستغَرب أهنا تشمل جزر القمر، وسان تومي        
وبوتان هو البلد الثالث من أقل البلدان منواً الذي تفوق نسبة الطرق املعبدة             . أقل البلدان منواً  

  .فيه متوسط النسبة املسجلة يف البلدان النامية األخرى
وُتعطي البيانات املتعلقة بشبكات السكك احلديدية يف أقل البلدان منواً انطباعاً شبيهاً              -١٨

 وُتظهر كثافة خلطـوط     - )١٥( على األقل من حيث الكمية     - الطرق   باالنطباع إزاء شبكات  
وتبلغ أدىن كثافـة    . السكك احلديدية قابلة للمقارنة بالكثافة املسجلة يف بلدان نامية أخرى         

 كم لكـل مليـون      ٦١ كم لكل مليون نسمة، ويبلغ الوسيط        ٩مسجلة يف أقل البلدان منواً      
وقد ُسجلت أعلى كثافة علـى اإلطـالق يف         .  كم لكل مليون نسمة    ٧٧نسمة، واملتوسط   

ويبلغ متوسط  .  كم لكل مليون نسمة    ٩٦٦    بجيبويت، إذ ُتقدر كثافة السكك احلديدية فيها        
 كم لكل مليون نسمة، ولكن الوسيط فيها أعلـى          ١٠٢الكثافة يف البلدان متوسطة الدخل      

ان يف السابق مدرجاً كولغرض املقارنة ببلد .  كم لكل مليون نسمة  ١٤٤بكثري، إذ يصل إىل     
 كـم مـن خطـوط       ٤٣٧هذا البلد   ، تبلغ الكثافة يف      وهو بوتسوانا  أقل البلدان منواً  يف فئة   

 كم لكل   ٤٣٦( يف جنوب أفريقيا     مثيلتهاالسكك احلديدية لكل مليون نسمة، وتفوق بقليل        
مليون  كم لكل    ٤٦٤(وال تقل بكثري عن الكثافة املسجلة يف االحتاد األورويب          ) مليون نسمة 

النمو السنوي الذي يلـزم     معدل  أما بالنسبة خلطوط السكك احلديدية، فإن متوسط        ). نسمة
 يف ٠,٧البلدان النامية األخرى، فيتراوح بني     يف  أقل البلدان منواً حتقيقه لبلوغ الكثافة املسجلة        

ة وقد بلغت مخـس   ). أوغندا (قصى يف املائة كحد أ    ٣٠,٣ونسبة  ) السنغال(املائة كحد أدىن    
ورغم أن  .  كم لكل مليون نسمة    ١٠١,٥ بلداً من أقل البلدان منواً معيار        ١٦بلدان من أصل    

  البلدان منواً مل حترز سوى تقدم ضئيل يف توسيع نطـاق شـبكات             البيانات تشري إىل أن أقل    
احلديدية خالل العقد املاضي، يبدو من احملتمل أن يتمكن نصف أقل البلـدان منـواً     سككها  

__________ 

 . بيانات متاحة بيسر عن نوعية شبكات الطرق أو السكك احلديدية يف أقل البلدان منواًتوجدال  )١٥(
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، من بلوغ املتوسط احلايل للبلـدان       ٢٠٢٠، حبلول عام    بشأهنابيانات  اليت تتوفر   الستة عشر   
  .النامية اليت ليست من أقل البلدان منواً

 مؤشراً مهماً آخر لتقييم القدرات اإلنتاجية       تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   عّدوُت  -١٩
واملؤشرات الرئيسية  .  العمل برنامجمن بني املؤشرات الواردة يف      والتحول االقتصادي اهليكلي    

  :الثالثة املستخدمة يف التقييم هي كاآليت
   ؛ نسمة١٠٠عدد مستخدمي اإلنترنت من بني كل   )أ(  
  ؛  نسمة١٠٠اشتراكات اهلواتف اخللوية احملمولة من بني كل   )ب(  
  . نسمة١٠٠لكل ) الشبكات الثابتة(خطوط اهلواتف الثابتة   )ج(  

 نسمة تفوق بكثري    ١٠٠سبة اشتراكات اهلواتف احملمولة لكل      وبصفة إمجالية، فإن ن     -٢٠
وبينما يبلغ املستوى األدىن الصفر أو يقتـرب        . نسبة مستخدمي اإلنترنت أو اخلطوط اهلاتفية     

بكـثري بالنـسبة للـهواتف      من الصفر بالنسبة جلميع املؤشرات، فإن أعلى املستويات أكرب          
 ١٠٠ مستخدماً لإلنترنت من بني كـل  ٣٠بل  نسمة، مقا١٠٠ اشتراكاً لكل    ٩٦: احملمولة
وفيما يتعلق باخلطوط   .  نسمة يف جمموع أقل البلدان منواً      ١٠٠ خطاً هاتفياً لكل     ١٩نسمة و 

 ١٠٠ شبكات ثابتة لكـل      ١٠اهلاتفية، ال حيظى سوى بلدين من أقل البلدان منواً بأكثر من            
وهذا النمط  . طوط اهلواتف الثابتة  نسمة، رغم أن انتشار اهلواتف احملمولة قد قلل من أمهية خ          

  .شبيه بدوره بالنمط املسجل يف بلدان نامية أخرى ليست من أقل البلدان منواً
العلم ، من املهم أيضاً النظر يف حالة        تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  وباإلضافة إىل     -٢١

 ينطوي علـى أي أهـداف    والتكنولوجيا واالبتكار يف أقل البلدان منواً، رغم أن برنامج العمل ال          
وُيخصَّص جزء فرعي منفصل منه ملا ينبغي أن تتخـذه أقـل            . غايات حمددة تتعلق هبذا اجملال     أو

البلدان منواً ويضطلع به شركاؤها اإلمنائيون من إجـراءات يف جمـاالت العلـم والتكنولوجيـا                
 توخيـاً   ٢٠١٣  حبلول عـام    بتحليل مشترك للثغرات والقدرات    القيامواالبتكار، مبا يف ذلك     

  :لألغراض التالية
   ؛إنشاء مصرف للتكنولوجيا وآلية لدعم العلم والتكنولوجيا واملعلومات  )أ(  
الـسياسات اإلمنائيـة والقطاعيـة      صلب  إدراج العلم والتكنولوجيا يف       )ب(  
  الوطنية؛ 
  ؛ اإلنفاق احلكوميالعلم والتكنولوجيا واالبتكار أولوية يف كفالة إيالء   )ج(  
  .)١٦(إنشاء مؤسسات وتدعيمها  )د(  

__________ 

 . من برنامج العمل٥٢الفقرة  )١٦(
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حـصة  (تشمل هذه املهام استخدام جمموعتني على األقل من املؤشرات البديلـة            و  -٢٢
اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل، ونسبة الباحثني والتقنـيني يف   

 يف أقل البلدان    وفيما يتعلق باملؤشر األول، تبلغ أدىن حصة مسجلة       ). جمايل البحث والتطوير  
مجهوريـة  ( يف املائـة     ٠,٤٧، وتبلغ أعلى حصة نـسبة       )غامبيا( يف املائة    ٠,٠٢منواً نسبة   

ويبلغ املتوسـط غـري     .  يف املائة  ٠,٢١، بينما يبلغ وسيط احلصة نسبة       )الكونغو الدميقراطية 
 ٠,٤٣ املرجح حلصة البحث والتطوير من الناتج احمللي اإلمجايل يف بلدان نامية أخرى نـسبة             

مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية ترتانيـا      (يف املائة؛ وحيظى بلدان من أقل البلدان منواً         
بينما تبلغ احلصة الوسيطة يف البلـدان الناميـة األخـرى    . حبصة تفوق تلك احلصة  ) املتحدة
وإىل جانب مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية ترتانيا املتحـدة،         .  يف املائة  ٠,٢٩ نسبة

حبصص أعلى مـن    ) السنغال وأوغندا وزامبيا  (حتظى ثالثة بلدان إضافية من أقل البلدان منواً         
فعلى سبيل املقارنة، بلغت حصة اإلنفاق على البحث والتطوير مـن           . تلك احلصة الوسيطة  

  .٢٠٠٥ يف املائة عام ٠,٥٢اإلمجايل يف بوتسوانا نسبة الناتج احمللي 
 اليت متثل عنصراً بالغ األمهية يف إطار اجلهود الراميـة إىل بنـاء   -وأما مسألة الطاقة      -٢٣

 فتحتل مكانة بارزة يف برنامج العمل، ويرد ما ال يقل عن ثالثة أهداف              -القدرات اإلنتاجية   
  :واألهداف املتفق عليها هي كاآليت. رات اإلنتاجيةوغايات بشأهنا يف الفرع اخلاص بالقد

   ؛زيادة جمموع اإلمدادات من الطاقة األولية للفرد الواحد  )أ(  
  زيادة حصة الكهرباء املولدة من مصادر الطاقة املتجددة؛   )ب(  
 تعزيز القـدرات يف إنتـاج        من خالل   على الطاقة   اجلميع كفالة حصول   )ج(  

  .)١٧(االطاقة، وجتارهتا وتوزيعه
وحىت اآلن، ال حيظى سوى بلدين من أقل البلدان منواً، مها بوتان وغينيا االستوائية،                -٢٤

بإمدادات إمجالية من الطاقة األولية للفرد الواحد تفوق املتوسط املسجل يف بلـدان ناميـة               
 أطنان للفرد الواحد، علـى      ٤,٦٨ طن من املكافئ النفطي للفرد الواحد، و       ١,٨٣(أخرى  
وبينما يعود ارتفاع اإلمدادات اإلمجالية من الطاقة األولية للفرد الواحـد يف غينيـا              ). التوايل

االستوائية باألساس إىل حدوث طفرة يف إنتاج الغاز الطبيعي، فإن املستوى املسجل يف بوتان              
تلك قد يعزى جزئياً إىل إمكاناهتا من الطاقة املائية والترتيبات القائمة مع جارهتا اهلند لتطوير               

ويبلغ أدىن مستوى لإلمدادات اإلمجالية من الطاقة األولية للفرد الواحـد يف            . )١٨(اإلمكانات
ويبلغ املتوسط  .  طن للفرد الواحد   ٠,٣٤، والوسيط   )أفغانستان( طن   ٠,٠٧أقل البلدان منواً    

  . طن للفرد الواحد١,٣٥بالنسبة لبلدان نامية أخرى 

__________ 

 .من برنامج العمل) و(-)د(٤٥الفقرة  )١٧(
)١٨( IRENA Renewable Energy Country Profiles. For hydropower in Bhutan, see Jeremy Berkoff, 

Hydropower in Bhutan and Nepal: why the difference? World Economics, 4(3):121–142, 2003. 
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ية املتجددة من جمموع الطاقة الكهربائية، يتمتـع        وفيما يتعلق حبصة الطاقة الكهربائ      -٢٥
العديد من أقل البلدان منواً حبصص جد مرتفعة من مصادر الطاقة املتجددة، نظراً للمـسامهة               

 وحيظى ما ال يقل     )١٩(.االستهالك اإلمجايل النهائي للطاقة   للكتلة األحيائية التقليدية يف     الكبرية  
 يف املائة، وتفوق حصص ثالثة بلدان       ١٠٠ حبصص تبلغ    عن سبعة بلدان من أقل البلدان منواً      

وعالوة على ذلك، تتمتع أغلبية أقل البلدان منواً، اليت تتـوافر  .  يف املائة  ٩٠أخرى منها نسبة    
متوسط احلصص غري املرجح لبلدان نامية أخـرى، البـالغ      بيانات بشأهنا، حبصص أعلى من      

متوسط احلصص من الطاقـة الكهربائيـة       وعلى العكس من ذلك، فإن      .  يف املائة  ٣٧نسبة  
ويتعلق هدف نوعي هام آخر من      .  يف املائة  ٥٣املتجددة بالنسبة ألقل البلدان منواً يبلغ نسبة        

تعمـيم فـرص احلـصول علـى الطاقـة حبلـول            "أهداف برنامج العمل بالتزام بكفالة      
قـة املـستدامة    الطا "بادرةمل )٢١(مما يتماشى مع هدف من األهداف الثالثة      ،  )٢٠("٢٠٣٠ عام

 ويف أقل البلدان منواً، تتراوح نسبة السكان الذين حيصلون على الوقود غري الصلب              ".للجميع
ويبلغ .  يف املائة  ٩، وتبلغ قيمتها الوسيطة     )جيبويت( يف املائة    ٨٧و)  بلداً ١٦( يف املائة    ٥بني  

لق باالستفادة من الكهرباء     يف املائة فيما يتع    ٣١املتوسط غري املرجح بالنسبة ألقل البلدان منواً        
ويف جمال احلصول على الطاقة، من      .  يف املائة بالنسبة للحصول على الوقود غري الصلب        ٢٠و

الواضح أن أقل البلدان منواً متأخرة بشكل ملحوظ مقارنة بغريها من البلدان النامية، حيـث               
 ٨٥ غري الصلب نسبة يبلغ املتوسط غري املرجح لالستفادة من الكهرباء واحلصول على الوقود         

وكما هو متوقع، فإن مستوى احلصول على الطاقة أعلى .  يف املائة، على التوايل    ٧٣يف املائة و  
وتبلغ نسبة االستفادة من الكهرباء يف املناطق احلضرية يف . يف املناطق احلضرية منه يف األرياف 

والفجوة أضيق  . قط يف األرياف   يف املائة ف   ٩ يف املائة، بينما تبلغ      ٥٧وسيط أقل البلدان منواً     
 يف املائة يف املناطق احلضرية      ٢١نسبة  : يف حالة الوقود غري الصلب، لكنها ملحوظة مع ذلك        

  . يف املائة يف األرياف٥يف وسيط أقل البلدان منواً، مقابل 
ويعَتبِر برنامج العمل أن تنمية القطاع اخلاص عنصر هام يف بناء القدرات اإلنتاجيـة         -٢٦
وهو يشمل  . قل البلدان منواً، رغم أن هذا اجملال مل توضع له أي أهداف أو غايات حمددة              يف أ 

أيضاً عدة إجراءات تضطلع هبا أقل البلدان منواً إىل جانب شركائها اإلمنائيني، مبا فيها بـذل                
اجلهود من أجل هتيئة بيئة مؤاتية لتنمية القطاع اخلاص، وبذل اجلهود لزيادة فرص احلـصول               

وتتمثل املؤشرات احملـددة املـستخدمة      . اخلدمات املالية وتشجيع تنظيم مشاريع املرأة     على  
االضطالع بأنـشطة   كبدائل يف تقييم تنمية القطاع اخلاص يف أقل البلدان منواً يف مدى تيّسر              

__________ 

)١٩ ( World Bank, Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises 

(Washington, D.C., International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2013), 

pp. 209–210. 
 .من برنامج العمل) و(٤٥الفقرة  )٢٠(
تجـددة  عاملي لتحسني كفاءة الطاقة ومضاعفة حصة الطاقة امل       مضاعفة املعدل ال  "يتمثل اهلدفان اآلخران يف      )٢١(

 : ، واملوقع التايل١٠، الصفحة ٢١انظر احلاشية " من مزيج الطاقة العاملي
http://www.sustainableenergyforall.org/. 
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واألداء اللوجسيت، والسياسات اهليكلية، ومشاركة النساء يف احلياة املهنية، استناداً          األعمال،  
مؤشر البنك الدويل املتعلق مبدى تيـّسر االضـطالع بأنـشطة            الترتيب الذي يشري إليه      إىل

مجهوريـة   (١٨٥و) رواندا (٥٢تتراوح املؤشرات بني    وبالنسبة ألقل البلدان منواً،     . األعمال
وبصفة عامة، تنحو مراكز أقل البلدان منواً باجتاه        . ، وهو آخر مرتبة يف العامل     )أفريقيا الوسطى 

اللوائح التنظيمية األقل    بلداً من البلدان العشرين ذات       ١٥وما ال يقل عن     . ائمة الترتيب ذيل ق 
، ١٤٦ويبلغ متوسط ترتيب أقل البلدان منواً       . مؤاتاة ألنشطة األعمال هي من أقل البلدان منواً       

وعلى سبيل املقارنة، فإن متوسط مرتبة البلدان الناميـة األخـرى           . ١٥٣بينما يبلغ الوسيط    
ومن املشجِّع أن عدة بلدان من أقل البلـدان         . ٩٩، بينما تصل مرتبتها الوسيطة إىل       ٩٧ لغيب

وُتعّد حالة رواندا أشهر جتربة ناجحة،      . منواً قد أحرزت تقدماً ملموساً خالل العقد املنصرم       
فقد أجرت رواندا عدة إصالحات هامة خالل العقد األول من القرن احلـادي والعـشرين               

لقيادة " وحدة معنية مبباشرة األعمال   "يف تنمية قطاعها اخلاص، حىت أهنا أنشأت        للمضي قدماً   
وهناك بلدان أخرى من أقل البلدان منواً دفعت بعجلة اإلصـالحات           . )٢٢(العمل اإلصالحي 

  .وتسلقت سلم الترتيب تشمل كُالً من بوروندي، وسرياليون، وجزر سليمان
 بتقييم االضطالع   سياسات واملؤسسات القطرية  مؤشر البنك الدويل لتقييم ال    ويرتبط    -٢٧

 مؤشراً خمتلفـاً تنـدرج يف أربـع         ١٦بأنشطة األعمال يف أقل البلدان منواً، وهو يتألف من          
غري أنه مل ُتستخدم يف إطار هذه العملية سوى ثالثة مؤشـرات يف جمموعـات               . جمموعات

وهيكل القطاع املايل، واإلطـار     البيئة التنظيمية ألنشطة األعمال،     : السياسات اهليكلية، وهي  
تقيـيم الـسياسات    وإضافة إىل ذلك، يـشمل      . السياسايت املتعلق بتجارة السلع واخلدمات    

 مؤشرات أخرى، ال سيما املؤشرات اليت تقيس مدى تيسري تنمية القطاع واملؤسسات القطرية 
نظيم مـشاريع   البيانات اخلاصة بدعم ت   و. سّن وإنفاذ قوانني محاية حقوق امللكية     اخلاص، ك 

ومثة عالقة إجيابية . .Booz & Coالذي وضعته مؤسسة " Third Billion"املرأة مستمدة من مؤشر 
تقيـيم  ودرجاهتا أو عالماهتا حسب     أنشطة األعمال   بني ترتيب أقل البلدان منواً حسب تيسري        

ولألسف، فكمـا   . ترتيب أفضل بدرجات أعلى   ، حيث يرتبط    السياسات واملؤسسات القطرية  
هو احلال بالنسبة للترتيب وفقاً ملدى تيسري أنشطة األعمال، ُصنفت أقل البلدان منـواً يف أدىن                

ففيما يتعلـق   . تقييم السياسات واملؤسسات القطرية   مرتلة حسب املؤشرات الرئيسية لدرجات      
 ١٠ بلدان من أقل البلدان منواً ضمن        ٨مبؤشر يرتبط بدعم تنظيم مشاريع املرأة، مثالً، ُصنفت         

بلدان توجد يف أدىن قائمة الترتيب، ومل يصنف أي بلد من أقل البلدان منواً يف درجة أعلى من                  
 ولعل عـدم    . بلداً من البلدان اخلاضعة للمقارنة     ١٢٨ بلداً من أصل     ٩٨الدرجات اليت حيتلها    

لذي املساواة يف قوانني اإلرث يف عدة بلدان من أقل البلدان منواً مثال حمدد على ضعف الدعم ا                
تقدمه أقل البلدان منواً، بصفة عامة، للنساء رائدات األعمال، وبالتايل اخنفاض درجات التقييم،             

  .تقييم السياسات واملؤسسات القطريةيف جمال بيئة األعمال احمللية، حسب 

__________ 

 .٤١-٣٧، الصفحات ٢١انظر احلاشية  )٢٢(
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ويظل كل من التمويل واالستثمار حمفزاً رئيسياً للجهود الرامية إىل بناء القـدرات               -٢٨
تـدفقات  : أقل البلدان منواً، حيث أُجري تقييم استخدمت فيه ثالثة مؤشـرات        اإلنتاجية يف   

واإلنفاق احلكـومي علـى     ،  )٢٣(إمجايل تكوين رأس املال الثابت    املساعدة اإلمنائية الرمسية، و   
وعلى العمـوم،   . التعليم، وُيعّد هذا األخري من بني املؤشرات اهلامة لتقييم القدرات اإلنتاجية          

إىل أقل البلدان منواً يف مجيع القطاعات الرئيـسية،         ملساعدة اإلمنائية الرمسية    تزايدت تدفقات ا  
رغم أن النمو اإلمجايل قد يعزى يف املقام األول إىل املعونة املقدمة يف جمال اخلدمات واهلياكل                

ويشمل ذلك التعليم، والصحة والسكان والصحة اإلجنابية، وإمدادات        . األساسية االجتماعية 
أما تدفقات املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة       . الصرف الصحي، واحلكومة، واجملتمع املدين    املياه و 

املوجهة إىل اخلدمات واهلياكل األساسية االقتـصادية، وهـي القطـاع األكثـر ارتباطـاً               
اإلنتاجية بشكل مباشر، فقد ارتفعت مبا يزيد على الضعف بالقيم الثابتة يف العقد              بالقدرات
 مليـارات دوالر يف     ٦,٠ إىل   ٢٠٠٢مليار دوالر أمريكـي يف عـام         ٢,٩ من   -املاضي  

، ولكن نسبتها من إمجايل تدفقات املعونة ظلت ثابتة إىل حد ما خـالل تلـك                ٢٠١١ عام
ويف القطاعات اإلنتاجية، ُيعّد جمال النقل      .  يف املائة  ١٢ و ١١الفترة، متراوحة يف الغالب بني      
 من التدفقات إىل أقل البلدان منواً حىت اآلن؛ ففي كل           حصة والتخزين اجملال الذي يتلقى أكرب    

من نصف إمجـايل املعونـة      ، استأثر هذا اجملال بأكثر      ٢٠١١-٢٠٠٢ عام من أعوام الفترة   
ومن حيث التوزيع اإلضايف لتدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسيـة علـى           . املوجهة إىل القطاع  

طاقة قد شهدت أكرب ارتفاع يف العقـد        الصعيدين القطاعي والقطاعي الفرعي، فإن حصة ال      
املنصرم من بني القطاعات الفرعية، وهي تستأثر حالياً بنحو ربع تدفقات املعونة املوجهة إىل              

وقد ارتفعت أيضاً حصة التـدفقات املوجهـة إىل         . اخلدمات واهلياكل األساسية االقتصادية   
نسبية تدفقات املعونة املوجهـة     أنشطة األعمال وغريها من اخلدمات، بينما تراجعت بالقيم ال        

  .إىل االتصاالت واخلدمات املصرفية واملالية على حد سواء
أساسية يف بناء القـدرات  وفيما يتعلق بإمجايل تكوين رأس املال الثابت، وهو عملية    -٢٩

 بلداً من أقل البلدان منواً تتاح بيانات بشأهنا على مدى           ٢١اإلنتاجية، أُجريت مقارنة مشلت     
إمجايل تكوين رأس املـال     واملؤشران املستخدمان مها نسبة مسامهة      . ٢٠١١-٢٠٠٢ة  الفتر

إمجايل تكـوين رأس املـال      الناتج احمللي اإلمجايل، ومتوسط املعدل السنوي لنمو        الثابت يف   
وُتظهر املقارنة أن تسعة بلدان من . الثابت، ويقاَرنان باملتوسط غري املرجح لبلدان نامية أخرى

ن منواً حتظى حبصص ومعدالت منو تفوق القيم املسجلة يف بلدان نامية أخرى، وأن              أقل البلدا 
 .قيمة املؤشرين على حد سواء كانت أدىن نسبياً يف أربعة بلدان مـن أقـل البلـدان منـواً                  

ذلك إىل أن أقل البلدان منواً ال تتخلف عن غريها من البلدان النامية من حيث مستوى                 ويشري
__________ 

. خالل فترة القيـاس   )  مت التصرف فيها   االستثمارات دون األصول اليت   (يشري إىل زيادة يف األصول املادية        )٢٣(
إمجايل تكوين رأس املال العام، وإمجـايل تكـوين رأس    : وميكن تفصيلها إىل ثالثة عناصر رئيسية، أال وهي       

تقرير أقل  انظر  وللحصول على مزيد من التفاصيل،      . واالستثمار األجنيب املباشر  املال اخلاص احمللي الثابت،     
 .  من النص اإلنكليزي١٠٠-٩٧حات صف ال،٢٠٠٦البلدان منواً، 
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وإن كان حيبذ ألقل البلدان منواً أن ُتسجل نسباً  تكوين رأس املال الثابت، إمجايلأو معدل منو 
بلوغ املستويات اإلمجالية للقدرات اإلنتاجية يف       بصورة ملحوظة كي تتمكن من       مئوية أعلى 

 لصاحل أقل البلدان منواً، املعروف ٢٠١٠-٢٠٠١برنامج عمل العقد وأما . بلدان نامية أخرى
بروكسل، فينطوي على هدف مفاده أن أقل البلدان منواً ينبغي أن حتقـق             أيضاً بربنامج عمل    

ورغـم أن   . )٢٤( يف املائة سنوياً   ٢٥نسبة من االستثمارات إىل الناتج احمللي اإلمجايل تصل إىل          
هذا اهلدف ليس وارداً يف برنامج عمل اسطنبول، فإنه قد يكون مبثابة معيار ينبغـي ألقـل                 

ومن املشجِّع أن عدة بلدان من أقل البلدان منواً قد أحرزت           .  بلوغه البلدان منواً أن تسعى إىل    
 بلدان  ٥بينما مل تكن سوى     :  يف املائة  ٢٥تقدماً صوب حتقيق اهلدف املتمثل يف بلوغ نسبة         

 بلداً من أقل البلدان منواً حتظى بنسب من االسـتثمارات إىل النـاتج احمللـي                ٣٤من أصل   
 بلداً  ١١العقد األول من القرن احلادي والعشرين، فإن         أوائل    يف املائة يف   ٢٥اإلمجايل تفوق   

ومع ذلك، فإن زهاء ثلثـي أقـل        . ٢٠١٠منها قد حقق تلك النسبة املرتفعة يف حوايل عام          
  .البلدان منواً اليت تتاح بيانات بشأهنا، تقل نسبها عن اهلدف الوارد يف برنامج عمل بروكسل

 املخصص للتعليم مؤشراً على اجلهود اليت تبذهلا أقـل          وُيعّد مقدار اإلنفاق احلكومي     -٣٠
وقد أُجريـت مقارنـة لإلنفـاق    . البلدان منواً من أجل االستثمار يف تنمية املهارات البشرية  

احلكومي بني البلدان اخلمسة والثالثني من أقل البلدان منواً اليت تتوفر بيانات بشأهنا واملتوسط              
ومن املشجِّع أن بلداناً عديدة من أقل البلدان منواً ختـصص           . غري املرجح لبلدان نامية أخرى    

ويف الواقع، حتظى أقـل     . للتعليم قدراً من اإلنفاق العام يفوق ما ختصصه بلدان نامية أخرى          
)  يف املائة  ١٧نسبة  (ووسيط أعلى   )  يف املائة  ١٨نسبة  (البلدان منواً مبتوسط غري مرجح أعلى       

 يف املائـة،    ١٥نـسبة   = املتوسط غـري املـرجح      ( األخرى   مقارنة مبجموعة البلدان النامية   
والنظر إىل أقل البلدان منواً اليت تتوفر بشأهنا بيانات عن اإلنفاق         ).  يف املائة  ١٤نسبة  =  والوسيط

على التعليم خالل عدة أعوام، يعطي انطباعاً بأن حصة التعليم ارتفعت يف حوايل ثلثـي هـذه          
وقد يعزى هذا االرتفاع امللحوظ إىل األمهية البالغـة         .  على األقل  البلدان أثناء فترة مخسة أعوام    

اليت توليها أقل البلدان منواً للتعليم، مبا يف ذلك يف سياق األهداف اإلمنائية لأللفية وبرنامج عمل                
 ولكن لـيس علـى      - ولذا فمن املهم احلفاظ على هذا االجتاه اإلجيايب يف املستقبل         . اسطنبول

  .ات املرصودة للقطاعات اإلنتاجية من االقتصادحساب خفض املخصص

  اآلثار السياساتية وطريق املستقبل  -ثالثاً  
إن قياس القدرات اإلنتاجية مهمة شاقة، ليس فقط نظراً لتعدد اجملاالت اليت يلـزم                -٣١

ولكن أيضا بسبب شح البيانات يف العديد من اجملاالت املتـصلة بالقـدرات             تقييمها وقياسها،   
.  دقيقة ، حىت لو كانت البيانات متاحة بيسر، فإهنا قد تكون منقوصة أو غري            وأحياناً. يةاإلنتاج
__________ 

 . من برنامج عمل اسطنبول٦الفقرة  )٢٤(
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ويف اجملاالت األخرى اليت تكون البيانات متاحة فيها، فإن صالحيتها غري مؤكدة وقد تكون              
ورغم التحـديات املطروحـة، مـن       . بالتايل غري موثوقة أو مربرة لالستخدام كمؤشرات      

. ؤشرات لتقييم األداء وفهم حالة القدرات اإلنتاجية يف أقل البلدان منواً          الضروري استخدام م  
فاملؤشرات هي مفاتيح قياس نتائج السياسات العامة، ومقارنة النتائج، وحتديد مسارات العمل 

ويف إطار هذه العملية، تستخدم الغايات الواردة يف برنامج العمل كمقـاييس            . يف املستقبل 
ولكـن  . من حيث حتديد ما ينبغي اختاذه من إجراءات حتديداً دقيقـاً          كمؤشرات تقريبية    أو

 ال ميكـن  - وإن كان حتقيقها أو بلوغها سيتم على املـدى البعيـد       -الغايات املتفق عليها    
ويصعب قياس الغايات الطموحة، . اعتبارها معايري مفيدة إال إذا كانت قابلة للقياس أو واقعية 

والوسائل املالية املتاحة، وقد حترف يف الوقت ذاته اهتمام واضعي اليت قد جتهد أيضاً القدرات 
  .السياسات عن التركيز أكثر على أهداف قابلة للتنفيذ أو أقل طموحاً

خطت عدة بلدان من أقل البلدان منواً خطوات هامة يف          وخالل العقدين األخريين،      -٣٢
زادت بلدان عديدة منها، بـشكل      فعلى سبيل املثال،    . بعض جماالت بناء القدرات اإلنتاجية    

ملحوظ، من إنفاقها العام على التعليم، مما ُيعّد استثماراً هاماً يف تنمية املهارات والقـدرات               
نسبة االستثمارات إىل الناتج احمللي اإلمجـايل،       كما قامت بلدان عديدة منها بزيادة       . البشرية

. املال الثابت يف أقل البلدان منـواً      مجايل تكوين رأس    كمؤشر على إيالء مزيد من االهتمام إل      
حصة ناجتها احمللي اإلمجـايل املخصـصة       كما قامت بضعة بلدان من أقل البلدان منواً بزيادة          

ويف . للبحث والتطوير، رغم أن معظمها أمامه طريق طويل لرفع مـستوى هـذه احلـصة              
 مـن مـصادر الطاقـة       الطاقة، بينما ُتستمد نسبة كبرية من الطاقة يف أقل البلدان منواً           جمال

فإن تلك البلدان تتخلف إىل حد كبري عن جماراة          - األحيائية التقليدية     أي الكتلة  -املستدامة  
وإضافة إىل ذلك، فإن نسبة احلـصول       . البلدان النامية األخرى يف جمال احلصول على الطاقة       

ة منها يف األريـاف،  على الطاقة يف وسيط أقل البلدان منواً هي أعلى بكثري يف املناطق احلضري 
  . يف املائة على التوايل٩ يف املائة و٥٧إذ تبلغ 

وتتعلق أكرب التحديات اليت تواجه أقل البلدان منواً باجملاالت اليت تتخلف فيها هـذه                -٣٣
اهلياكل األساسية املادية، وتنويـع     : البلدان حد بعيد عن جماراة البلدان النامية األخرى، وهي        

، وبيئة األعمال بصفة عامـة      وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ملضافة،  الصادرات والقيمة ا  
فعلى سبيل املثال، تدل البيانات على أن أقل البلدان منواً مل حتـرز           ). مباشرة أنشطة األعمال  (

ال حيظى سوى عدد حمدود للغاية من أقل        (إال تقدماً ضئيالً يف توسيع نطاق شبكاهتا الطرقية         
وال ختتلـف حالـة     ).  معبدة لكل مليون نسمة مقارنة ببلدان نامية أخرى        البلدان منواً بطرق  

السكك احلديدية يف أقل البلدان منواً اختالفاً كبرياً عن حالة شبكة الطرق فيها، رغم أنه يبدو                
من املمكن، استناداً إىل البيانات، أن يسجل زهاء نصف أقل البلدان منواً، اليت تتوفر بيانـات             

 بلداً، مستوى كثافة يكفي لبلوغ املتوسط احلـايل املـسجل يف            ١٦غ عددها   بشأهنا، والبال 
وفيمـا يتعلـق    . ٢٠٢٠البلدان النامية اليت ليست من أقل البلدان منواً وذلك حـىت عـام              

، ومع أن اشتراكات اهلاتف احملمول تسري يف اجتاه مشجِّع          تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ب
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فئة أقل البلدان منواً، فإن الوصول إىل اإلنترنت وخطوط اهلاتف          يف بعض البلدان املندرجة يف      
  ).٢٠انظر الفقرة (يزال مسألة إشكالية  الثابت ال

بالنسبة ألقل البلدان منواً وشركائها اإلمنائيني سد الثغرات ومعاجلة         ومن األمهية مبكان      -٣٤
يف شكل ورقة غرفـة     نة هبا املتاحة    القيود احمللية القائمة احملددة يف هذه املذكرة والدراسة املقتر        

وينبغي إيالء اهتمام خاص للمجاالت احملددة اليت تتخلف فيها تلك البلدان فرديـاً             . اجتماع
فعلى سبيل املثال، ُتسجل نسبة أعلى لتركز الصادرات        . مجاعياً عن جماراة باقي البلدان النامية      أو

جيهة للتنويع، مبا يف ذلك إضافة القيمة، نظراً        وبالتايل، تظل هناك أسباب و    . يف أقل البلدان منواً   
العتماد تلك البلدان املفرط على الصادرات كبرية احلجم ومنخفضة القيمة املضافة، وما يترتب             
عن ذلك من تقلب يف أسعار املواد األساسية وعدم التيقن من اجتاهات األسعار علـى املـدى                 

واً املصدرة للمعادن واملنتجات النفطية حصائل      ومن الضروري أن تستثمر أقل البلدان من      . البعيد
  .صادراهتا من السلع األساسية يف بناء القدرات اإلنتاجية القتصاداهتا

مـن خـالل تعميـق      ومثة جمال فسيح أمام أقل البلدان منواً ملواصلة حتسني سياساهتا             -٣٥
قـل البلـدان منـواً    وهذا ما تشري إليه الدرجات والرتب املتدنية أل. إصالحاهتا على حنو شامل 
ويف هذا الصدد، ُيعّد إنشاء جلان وطنية لبحث مسائل حمددة وتقدمي           . حسب خمتلف املؤشرات  

وقد تكون تلك املسائل شـاملة لعـدة        . توصيات سياساتية مفصلة هنجاً تكلل ببعض النجاح      
أو قطاعية  ) تيسري االضطالع بأنشطة األعمال أو تنظيم مشاريع املرأة على سبيل املثال          (جماالت  

ومن املهم حتديد نطاق وأهداف اللجنة بصورة واضحة        ). احلصول على الطاقة، وتعبيد الطرق    (
منذ البداية، ومن الضروري أن يعقد واضعو السياسات واجملتمع الدويل النية على أخذ نتيجـة               

صـلة  مث إن إدراك احلقيقة املتمثلة يف أن إجراء إصالحات عمليـة متوا         . عملها على حممل اجلد   
وبالتايل فإن تنفيذ دفعة كبرية من اإلصـالحات،      . ينبغي أن يوجه أيضاً عملية وضع السياسات      

وإن كان خطوة إجيابية، ال يكفي يف ظل مجيع الظروف، بل ينبغي متابعته مبزيد من التعديالت                
ية احمللية  وينبغي ألقل البلدان منواً أن تسعى باستمرار إىل حتسني بيئتها االقتصاد          . والضبط الدقيق 

وُتشجَّع هذه البلدان على اختاذ تدابري سياسـاتية حامسـة          . من أجل منو وتنمية القطاع اخلاص     
لتحسني مشاركة النساء رائدات األعمال، مبا يف ذلك من خالل حتسني نظم حقوق امللكيـة               

وط من أهم الـشر   وتفيد دراسات سابقة لألونكتاد بشأن أقل البلدان منواً أن          . وقوانني اإلرث 
املطلوبة إلنعاش الصادرات وجذب االستثمار األجنيب املباشر حتسني البيئـة التجاريـة احملليـة          

  .وإعمال حقوق امللكيةبوسائل منها قيام احلكومة بتوفري خدمات املنافع العامة واحلماية الفعالة 
  فيمثل حبكم تعريفـه جـزءاً      - بشقيه الداخلي واألجنيب املباشر      -أما االستثمار   و  -٣٦
ومن الواضح أنه ينبغي حدوث طفـرة يف االسـتثمار          . يتجزأ من بناء القدرات اإلنتاجية     ال

ومـن  . لفائدة أقل البلدان منواً كي تقترب من بلوغ أهداف وغايات برنامج عمل اسطنبول            
ويف هـذا الـسياق،   . األمهية مبكان بذل جهود متضافرة ومستدامة لتعزيز تعبئة املوارد احمللية 

 تلك التعبئة مبعناها الواسع، مبا يشمل القطاع املايل، وجباية الضرائب، واحلواالت،           ينبغي فهم 
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بلدان أفريقيـا جنـويب     وُيعّد االهتمام املتزايد بسندات     . )٢٥(وتفادي سحب رؤوس األموال   
 يتعلق هبذه  وفيما.  اجتاهاً إجيابياً ُيظهر مدى تنمية أقل البلدان منواً ألسواقها الرأمسالية          الصحراء

البلدان، تكتسي عملية تعبئة املوارد احمللية من خالل تشجيع الودائع االدخارية، وحتسني نظام             
جباية الضرائب، فضالً عن تسخري املوارد الطبيعية، أمهية حامسة يف بناء قدراهتا اإلنتاجية من              

ـ وعلى املستوى اإلقليمي، من املهم تعزيز دور       . أجل حتقيق التنمية واحلد من الفقر      صارف امل
اإلمنائية اإلقليمية يف متويل القطاعات اإلنتاجية ألقل البلدان منواً، وتعميق التكامل االقتصادي            

  .اإلقليمي، وتسخري التعاون فيما بني بلدان اجلنوب من أجل تنمية أقل البلدان منواً
 القدرات  وتناط بالشركاء اإلمنائيني والتجاريني ألقل البلدان منواً أدوار هامة يف بناء            -٣٧

فعلى سبيل املثال، تؤدي املساعدة اإلمنائية الرمسية دوراً رئيسياً يف متويل . اإلنتاجية هلذه البلدان
تنمية القدرات اإلنتاجية، ويعيد برنامج عمل اسطنبول تأكيد االلتزام الوارد يف برنامج عمل             

ويات املستهدفة لتقـدمي    بروكسل واملتعلق بتنفيذ البلدان املاحنة إجراءات من أجل بلوغ املست         
 يف  ٠,٢٠ويتمثل اهلدف األكثر طموحاً بالنسبة للبلدان املاحنة يف ختصيص نسبة           . )٢٦(املعونة

ويف . املائة من دخلها القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة ألقل البلـدان منـواً             
:  يف املائـة   ٠,٠٨حنة نـسبة     بلداً من البلدان املا    ٢٧    ل، بلغت احلصة اإلمجالية     ٢٠١١ عام

 ٠,١٥ يف املائة، وتراوحت حصة بلد واحد بني         ٠,٢٠ بلدان ماحنة نسبة     ٥وفاقت حصص   
 يف املائة، بينمـا قلـت       ٠,١٥ و ٠,١٠ بلدان بني    ٣ يف املائة، وتراوحت حصص      ٠,٢٠و

وإذا قطعت اجلهات املاحنة شـوطاً إضـافياً إىل         .  يف املائة  ٠,١٠حصص البلدان املتبقية عن     
__________ 

دليـل  : تعزيز دور املوارد املالية احمللية يف تنميـة أفريقيـا         لالطالع على حملة عامة عملية، انظر األونكتاد،         )٢٥(
 ).٢٠٠٩نيويورك وجنيف، األمم املتحدة، ( UNCTAD/ALDC/Africa/2009/1السياسات،

 املاحنة يف أقرب وقت ممكن باإلجراءات التالية اليت تعهدت باختاذها خالل مؤمتر             تضطلع البلدان   )أ"( )٢٦(
  :األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا

 يف  ٠,٢٠ البلدان املاحنة اليت تقدم إىل أقل البلدان منوا مساعدة إمنائية رمسية بنسبة تفوق              ‘١‘  
لقيام بذلك وتبذل قصاراها لزيادة املـساعدة       تواصل ا : املائة من ناجتها القومي اإلمجايل    

  اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل البلدان منوا؛
تتعهد ببلوغ نـسبة    :  يف املائة املستهدفة   ٠,١٥البلدان املاحنة األخرى اليت بلغت نسبة         ‘٢‘  

   يف املائة على وجه السرعة؛٠,٢٠
تعيـد  :  يف املائة املستهدفة   ٠,١٥نسبة  مجيع البلدان املاحنة األخرى اليت تعهدت ببلوغ          ‘٣‘  

ببذل قـصاراها للتعجيـل       أو ٢٠١٥تأكيد التزامها وتتعهد ببلوغ اهلدف حبلول عام        
  مبساعيها لبلوغ اهلدف؛

لن تدخر جهدا على الصعيد الفردي      : خالل فترة برنامج العمل، البلدان املاحنة األخرى        ‘٤‘  
 إىل أقل البلدان منوا، مما سيفضي إىل زيادة كبرية          لزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة    
  يف مساعدهتا اجلماعية ألقل البلدان منوا؛

ينبغي أن جتري البلدان املاحنة استعراضاً اللتزاماهتا بتقدمي املساعدة اإلمنائية الرمسيـة يف            ‘٥‘  
 ...)"(.، وأن تنظر يف إمكانية تعزيز املوارد املخصصة ألقل البلدان منوا؛            ٢٠١٥عام  

 )٢-١١٦الفقرة (
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 يف املائة لبلوغ املستوى املـستهدف       ٠,٠٨األمام لزيادة احلصة اإلمجالية احلالية البالغة نسبة        
 يف املائة، فإن ذلك سيؤدي إىل ارتفاع يف مسامهة الفرد يف املساعدة اإلمنائيـة               ٠,٢٠وقدره  

حنـة  وسـواء أزادت البلـدان املا     .  دوالراً أمريكياً  ٨٩ إىل   ٣٤الرمسية يف البلدان املاحنة من      
حصصها من املساعدة اإلمنائية الرمسية أم مل تزدها، يتعني على أقل البلدان منـواً وشـركائها            
اإلمنائيني حتسني فعالية املعونة متاشياً مع إعالن باريس بشأن فعالية املعونة، وبرنـامج عمـل               

  .وشراكة بوسان من أجل التعاون اإلمنائي الفعالأكرا، 
مبادرة املعونة من أجل التجـارة شـكالً مـن        املتأتية من   وينبغي أن تشكل املوارد       -٣٨

أشكال االستثمار غري منشئ للديون، وينبغي جعلها أكثر قابلية للتنبؤ، وارتباطاً بـاألغراض             
اليت ستساهم مباشرة يف بناء القدرات التوريدية ألقل البلدان منواً، مبا يف ذلك بناء اهلياكـل                

 ٤٩ بلداً من أصـل      ٢٨(ا أن عدداً كبرياً من أقل البلدان منواً         ومب. األساسية املتعلقة بالتجارة  
هي بلدان مصدرة للسلع األساسية، فمن الضروري بالنسبة هلا االنضمام إىل سالسـل             ) بلداً

ومن شأن ذلك أن يوسـع  . القيمة اخلاصة بالسلع األساسية على الصعيدين اإلقليمي والعاملي      
املضافة واالحتفاظ بالقيمة، إىل جانب التأثري مباشرة يف خلق وحتقيق القيمة آفاقها إزاء التنويع 

ومن شأن ذلك أيضاً زيادة صمودها االقتصادي أمام الصدمات . فرص العمل واحلد من الفقر 
ولذا، ينبغـي أن    . اخلارجية، مما حيقق استقرار مستويات الدخل وجيعلها أكثر قابلية للتنبؤ هبا          

ادرات أو نوافذ خاصة بشأن تنويع السلع األساسية قـصد          تشمل املعونة من أجل التجارة مب     
سالسل القيمة اخلاصة بالـسلع األساسـية علـى         متكني أقل البلدان منواً من االنضمام إىل        

ومن شأن فتح نافذة كهذه تيسري التقدم التكنولوجي وحتـسني          . الصعيدين اإلقليمي والعاملي  
ينبغي أن تشمل املعونة من أجل      كما  .  والدخل فعالية اإلنتاج، إىل جانب تعزيز إنتاجية العمل      

التجارة تقدمي املساعدة التقنية املتعلقة بالتجارة لبناء القدرات املؤسـسية الالزمـة لـصياغة              
سياسات واستراتيجيات جتارية حمتَضنة حملياً، واملشاركة بفعالية يف املفاوضات التجارية، وتنفيذ           

اإلطار املتكامل احملسَّن للمـساعدة التقنيـة املتـصلة         يز   وينبغي زيادة تعز   .االتفاقات التجارية 
  .وسيلة هامة لتعزيز القدرات املؤسسية هلذه البلدانبالتجارة ألقل البلدان منواً، الذي ُيعّد 

وأما اجملاالت األخرى اليت تتطلب اختاذ إجراءات فعالة من جانب أقل البلدان منـواً                -٣٩
 كمية البيانات ونوعيتها، مبا يف ذلك من خـالل بنـاء            وشركائها اإلمنائيني فتتعلق بتحسني   

وبدعم من اجملتمع الدويل، ينبغي كذلك ألقل       . القدرات اإلحصائية الوطنية ألقل البلدان منواً     
البلدان منواً أن تسعى إىل وضع أو تطوير مؤشراهتا ومقاييسها اخلاصة وآليتها املتصلة بالرصد،              

وينبغـي  . ول، بغية قياس مدى التغري يف قدراهتا اإلنتاجية       مبا يتماشى مع برنامج عمل اسطنب     
االسترشاد بتلك املؤشرات إلدخال مزيد من التحسينات على عمليـة تنفيـذ الـسياسات              
واإلجراءات، مبا يف ذلك أداء اجلهات املاحنة يف البلدان املستفيدة، من أجل تعزيـز قـدراهتا                

  .اإلنتاجية باستمرار
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ح يف حتقيق أهداف وغايات برنامج العمل املتعلقة بالقـدرات          ويتوقف إحراز النجا    -٤٠
اإلنتاجية على عدة عوامل، مبا فيها العوامل املشار إليها يف هذه املذكرة كآثـار وتوصـيات       

ومن املهم إدماج بنـاء القـدرات اإلنتاجيـة احملليـة يف صـميم الـسياسات                . سياساتية
ومن مت جيب على هذه البلدان أن تتخذ خطوات         . واالستراتيجيات اإلمنائية ألقل البلدان منواً    

لتعزيز قدراهتا الوطنية على وضع السياسات وترمجة األولويات وااللتزامات املتفق عليهـا إىل           
 مراعاة برنامج العمل يف سياساهتا واستراتيجياهتا احمللية       إجراءات، مبا يف ذلك من خالل تعميم      

قدرات الوطنية املؤسسية والقدرات الوطنية يف      ويشمل ذلك بذل جهود لبناء ال     . ذات الصلة 
  .جمال وضع السياسات، إىل جانب إعادة التوازن بني دور الدولة والسوق

        


