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  احلد من الفقر عن طريق اإلنتاج

   هي أفضل طريق حنو تنمية أفقر دول العامل-  الوظائف اجليدة - الوظائف : تقرير يقول

و اقتصادي أعلى يف اآلونة األخرية  بلداً من حتقيق من50لقد متكَّن كثري من أقل البلدان منواً البالغ عددها   
 ولكن يوجد إنطباع واسع بأن -  2004 يف املائة يف عام 5.9 حيث بلغ معدل النمو لديها على وجه اإلمجال - 

تقرير واملشكلة، حسبما جاء يف . هذا ال يؤدي على حنو فعال إىل خفض للفقر وحتسني رفاه شعوب هذه البلدان
، هي أن ما يهم املواطن املتوسط يف )1(تطوير القدرات اإلنتاجية: لبلدان منواًً عن أقل ا2006األونكتاد لعام 

بلد من أقل البلدان منواً ليس حتقيق زيادة إمجالية يف الناتج احمللي اإلمجايل بل العثور على وظيفة مستقرة تتيح لـه 
  . وهو ما يتمثل على حنو متزايد يف وظيفة خارج القطاع الزراعي- معيشة كرمية 

                                                      

  .sspre/org.unctad.www://http, org.unctad@unctadpress, 41 22 917 5828+, Press office :جهات االتصال  ∗ 

  E.06.II.D.9, ISBNرقم املبيع (تطوير القدرات اإلنتاجية : 2006تقرير أقل البلدان منواً لعام 1   

ميكن احلصول عليه من مكاتب املبيعات التابعة لألمم املتحدة على العناوين املبينة أدناه أو من وكالء مبيعات األمم املتحدة يف كثري من ) 92-1-112701-7

 دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة يف البلدان النامية والبلدان اليت متر 18 دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة، ويباع بسعر خاص قدره 50 السعر. البلدان

 United Nations Publication/Sales: يرجى إرسال طلبات الشراء أو االستفسارات فيما يتعلق بأوروبا وأفريقيا وغريب آسيا إىل). مبرحلة انتقالية

: mail-e, 41 22 917 0027 +:fax, Switzerland, 10Geneva 1211 -CH, Palais des Nations, Section

 org.un@unpubli وفيما يتعلق باألمريكتني وشرقي آسيا إىل؛:New , 853-2DC, Two UN Plaza, United Nations Publications

: mail- e,1 212 963 3489: +fax, 1 800 253 9646+or 8302 1 212 963 : +tel, USA, 10017NY , York

publications/org.un.www://http: Internet. org.un@publications.  

 حظر
يحظر االقتباس من محتويات هذا البيان الصحفي والتقرير المتعلق به أو تلخيصها في وسائط اإلعالم 

  المطبوعة 
يوليه / تموز20  بتوقيت غرينتش من يوم00/17الساعة  أو المسموعة أو المرئية أو اإللكترونية قبل

2006  
 )جنيف بتوقيت 00/19 بتوقيت نيويورك، و00/13 الساعة(
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تطوير القدرات " ومفتاح احلد من الفقر يف أفقر البلدان يف العامل، حسبما يقول التقرير، هو عملية   
وحيث التقرير احلكومات وبرامج املعونة الدولية على التركيز بصورة متزايدة على متكني هذه البلدان . ة"اإلنتاجي

 أي السلع واخلدمات -  ميكن بيعها حملياً ويف اخلارج من تطوير قدراهتا على أن تنتج بكفاءة السلع واخلدمات اليت
تتمثل يف العمالة املتزايدة والنمو " حللقة كاملة محيدة" لكي ميكن - اليت تزداد تنوعاً وتطويراً على حنو تدرجيي 

 فالبلد الذي ينجح يف هذا املضمار سيتمكن من احلد من الفقر ، وستتوقف يف هناية. املستقر أن تفرض وجودها
املطاف حاجته إىل جرعات دورية من املعونة اإلنسانية، وسيتمكن من االحتفاظ داخل البلد باملواطنني ذوي 

، كما سيتمكن من خفض تدفقات املهاجرين )بدالً من فقداهنم لصاحل وظائف يف اخلارج(الكفاءات العلمية لديه 
  .شماليةاليائسني الذي يسعون اآلن إىل دخول أوروبا الغربية وأمريكا ال

ويف أغلب أقل البلدان منواً ، يتعني على معظم العاملني كسب أسباب عيشهم يف مشاريع ترتكز على   
 هتيمن عليها اآلن الزراعة اليت تزاول يف قطع من األرض يبلغ متوسط حجمها أقل من - األسرة كوحدة إنتاجية 

. ل أساسية رديئة ومؤسسات دعم ضعيفة باستخدام أدوات ومعدات أولية وتعليم ضئيل وهياك- هكتار واحد 
وهذا هو السبب األساسي يف الفقر . وتتسم إنتاجية العمل بأهنا ضعيفة وتنتشر العمالة الناقصة انتشاراً واسعاً

، كان يلزم مخسة عمال يف أقل البلدان منواً 2003- 2000وخالل الفترة . الواسع و املستمر يف أقل البلدان منواً
 عامالً من أقل البلدان منواً ملضاهاة 94عامل واحد يف البلدان النامية األخرى، كما كان يلزم إلنتاج ما ينتجه 

  .إنتاجية عامل واحد يف أي بلد متقدم

ولن حيدث بصورة تلقائية تطوير القدرات اإلنتاجية انطالقاً من عمل قوى السوق وحدها، بل من خالل   
وينبغي أن تركز السياسات بصورة . ة العامة واإلجراءات الدوليةالتفاعل بني عملية تنظيم املشاريع والسياس

 تطوير املوارد اإلنتاجية احمللية ألقل البلدان منواً عن طريق زيادة االستثمارات العامة `1`: مقصودة على ما يلي
التكنولوجي؛  تطوير القدرات على تنظيم املشاريع وتيسري التعلّم `2`واخلاصة يف رأس املال املادي والبشري؛ و

 تيسري التغيري اهليكلي وتنمية الروابط الدينامية بني القطاعات ومؤسسات األعمال، مبا يف ذلك بني `3`و
  .املستثمرين احملليني واملستثمرين األجانب

 يف 7وتبني مناذج احملاكاة الواردة يف التقرير أنه ميكن ألقل البلدان منواً أن حتقق معدالت منو تزيد على   
ئة إذا استخدمت القوى العاملة لديها استخداماً كامالً وإذا استغلت شىت املصادر الكامنة لنمو إنتاجية العمل املا

وتشري مناذج احملاكاة هذه إىل كيف ميكن حتقيق منط من النمو . وهي املصادر املتاحة جلميع البلدان الفقرية
وعالوة على ذلك، تظهر هذه . ن حتقيق منو ال يوفر وظائفاالقتصادي حيد من الفقر يف أقل البلدان منواً بدالً م

  .النماذج وجود فرصة كبرية للحد من الفقر بشكل كبري ومستدام إذا كانت السياسات املتبعة صحيحة

وجاء يف التقرير أنه لتطوير القدرات اإلنتاجية يتعني تصميم استراتيجيات ذات مسات خاصة لكل بلد لتخفيف  
وستختلف هذه االستراتيجيات . ية اليت تعترض االستثمار والتقدم التكنولوجي والتغيري اهليكلياملعوقات الرئيس
  :بيد أن التقرير حيدد ثالثة جماالت عامة يحتمل أن تنطبق على كثري من هذه البلدان، وهي. بني بلد وآخر
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لدان منواً لديها أدىن وأسوأ معظم أقل الب"إذ يشري التقرير إىل أن : حتسني اهلياكل األساسية املادية  •

وكان جمموع أطوال الطرق للفرد ". نوعية من اهلياكل األساسية للنقل واالتصاالت والطاقة يف العامل
ومما يتسم بأمهية خاصة توفري . 1990 منه يف عام 1999الواحد يف أقل البلدان منواً أدىن يف عام 

املستويات املنخفضة "ذلك أن .  عليها بقدر أكربطاقة كهربائية على نطاق أوسع حبيث وميكن التعويل
احلالية إلمكانية احلصول على الكهرباء تزيد من التكاليف على الشركات وختفّض أمواهلا املتاحة 
". لالستثمار وتشكل مصدراً أساسياً لعدم االتساق التكنولوجي بني أقل البلدان منواً وباقي العامل

على األقل على نفس مستوى أمهية سد " الفجوة يف جمال الكهرباء"د ويدفع التقرير حبجة مفادها أن س
  .بالنسبة إىل النمو االقتصادي واحلد من الفقر يف أقل البلدان منواًمن " الفجوة الرقمية"

" الوسط املفقود"التصدي ألوجه الضعف املؤسسي اليت تعرقل االستثمار اخلاص واالبتكار، وال سيما   •
إذ تفتقر كثري من أقل البلدان منواً إىل مؤسسات . فية الضعيفةلنظم املالية واملعريف قطاع األعمال وا

األعمال املتوسطة احلجم اليت تتسم بأمهية حامسة للعمالة واالستثمار واالبتكار حملياً، ولربط الشركات 
ومثة عقبة رئيسية تعترض االستثمار . الصغرية ومؤسسات األعمال البالغة الصغر بالشركات الكبرية

وعالوة . نظم املصرفية الرمسية الضعيفة إىل جانب نظم ائتمان غري رمسية بالغة التكلفةاخلاص هي ال
على ذلك، فإن نظم املعرفة احلديثة اليت تتسم بأمهية حيوية للتعلّم التكنولوجي وللقدرة التنافسية على 

عرفة، مثل الصعيد الدويل، كثرياً ما تكون مفتتة بدون جهات أو وحدات متخصصة لإلبتكار وامل
  .معاهد البحوث، متجاوبة مع مطالب املستعملني

يشكل الطلب احمللي واألجنيب املتنامي على منتجات  أي بلد : التصدي للمعوقات يف جانب الطلب  •
عامالً مؤثراُ على من املناخ االستثماري اجليد كما يشكل هذا الطلب احلافز األساسي لتطوير 

األدلة املتعلقة بعينة صغرية ولكن متنوعة من أقل البلدان منواً "رير إىل أن ويشري التق. القدرات اإلنتاجية
، وحيث أن "تبني أن زيادة الطلب الداخلي قد أسهم أكثر من غريه يف النمو االقتصادي هلذه البلدان

الزراعة ما تزال املصدر الرئيسي لكسب أسباب العيش يف معظم أقل البلدان منواً فإن التطورات يف 
وعلى ذلك ينبغي أن تسعى السياسات . طلب احمللي على عالقة مباشرة مبا حيدث يف قطاع الزراعةال

يؤدي فيها حافز الطلب املتأيت من النمو الزراعي إىل حث االستثمار " حلقة كاملة محيدة"إىل إجياد 
ات دوراُ مهماُ وكذلك تلعب الصادر. والقدرة على تنظيم املشاريع والعمالة يف األنشطة غري الزراعية
ويبني التحليل الوارد يف التقرير أن . يف موازنة الواردات الضرورية لالستثمار والنمو االقتصادي

تدهور معدالت التبادل التجاري واخنفاض قيمة العملة قد حدا بصورة خطرية من اإلسهام اإلجيايب 
املدفوعات على النمو االقتصادي يف للصادرات، على املدى الطويل، يف رفع القيود اليت ميارسها ميزان 

وهكذا يشكل رفع مستوى هيكل الصادرات يف أقل البلدان منواً أمراً حيوياً لرفع . أقل البلدان منواً
  .املعوقات يف جانب الطلب

ولكن . إن هنج التقرير الذي يدعو إىل النهوض مبستويات العمالة واإلنتاجية للحد من الفقر ، ليس بالشىء اجلديد 
فقد حدث يف السنوات . ذا النهج خيتلف عن املنحى الذي تتبعه السياسات املوصى ا حالياُ للحد من الفقره

األخرية حتول قوي يف املعونة الدولية يف اجتاه القطاعات االجتماعية؛ فالنسبة املئوية للمعونة املخصصة للربامج 
 املائة من جمموع صايف املساعدة اإلمنائية  يف62.1االجتماعية وحاالت الطوارئ وخفض الديون قد بلغت 

وعلى العكس من ذلك، مت االلتزام بنسبة متدنية من . 2004- 2002اخلارجية القدمة ألقل البلدان منواً يف الفترة 
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 يف املائة من 48فقد تلقت هذه القطاعات . املعونة جملاالت حتسني اهلياكل األساسية ودعم القطاعات اإلنتاجية

- 2002 يف املائة يف الفترة 24، و2001- 1999 يف املائة يف الفقرة 32، و1994- 1992 الفترة املعونة يف
2004.  

ما امتدح التوسع يف التجارة و االستثمار األجنيب املباشر باعتبارمها مفتاح للحد من الفقر، ولكن   كثرياً و  
طاُ ضعيفاً، كذلك ركز االستثمار األجنيب ارتباط قطاعات التصدير بباقي قطاعات االقتصاد كان يف الغالب ارتبا

 يف املائة من 70، كان حنو 2004ففي عام : املباشر يف أقل البلدان منواً يف  صناعات املناجم واإلستخراج
ويالحظ التقرير أن . االستثمار األجنيب املباشر املتجه إىل هذه البلدان متركز يف البلدان املصدرة للنفط واملعادن

 ال تؤدي بصورة عامة إىل منو عريض للعمالة أو إىل توسيع نطاق النشاط االقتصادي يف الدول هذه األنشطة
  .املضيفة بسبب االفتقار إىل الروابط بينها وبني القطاعات االقتصادية األخرى

إن أي هنج موجه حنو اإلنتاج والعمالة ينبغي أن يشمل زيادة اإلنفاق على القطاع االجتماعي وبذل جهود   
ولكن جيب تقدمي املزيد من املعونة إىل القطاعات اإلنتاجية وكذلك اختاذ خطوات لتوسع األنشطة . وسيع التجارةلت

لكي تتمكن هذه البلدان من االحتفاظ  غري القابلة للتداول التجاري وكذلك احالل الواردات باملتنجات احمللية
 ويتعني أيضاً إيالء قدر أكرب من االهتمام لتعبئة املوارد .بالوظائف واألرباح املتحققة من عمليات االنتاج احمللية

  .اإلنتاجية وقدرات تنظيم املشاريع داخل أقل البلدان منواً، كوهنا غري مستغلة استغالالً تاماً

 -  -  -  -  -  

  

 


