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  التقرير يقول إن املعونة املقدمة ألقل البلدان منواً يف تزايد، ولكن الدافع 
  الرئيسي وراء تقدميها هو ختفيف عبء الديون وحاالت الطوارئ

  ول اخلمسني التقرير يوصي بتوجيه مزيد من املساعدات ملساندة الد
  األشد فقراً يف بناء قدراا اإلنتاجية وإجياد فرص العمل

يفيد تقرير جديد صادر عن األونكتاد أن اقتصادات البلدان اخلمسني األشد فقراً يف العامل منت مبعدل   
قدمة واقترن هذا النمو بتضاعف املعونة امل. ، وهو أعلى معدل يف عقدين من الزمن2004 يف املائة يف عام 5.9

، وارتفاع الطلب على النفط وغريه من املوارد الطبيعية، وبلوغ 2004 و1999من البلدان الغنية بني عامي 
مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، وبلوغ  57 8. قدره2004الصادرات السلعية مستوًى قياسياً يف عام 

  .رات دوالر مليا10.7االستثمار األجنيب اخلاص مستوًى قياسياً قدره 

 يرى أن إدامة هذا التقدم يتوقف تطوير القدرات اإلنتاجية: 2006تقرير أقل البلدان منواً لعام غري أن   
على توجيه نسبة أعلى من املعونة إىل االستثمار يف القطاعات اإلنتاجية ويف حتسني اهلياكل األساسية مثل الطرق 

الدعم لتحسني النظم املالية احمللية واالرتقاء بالقدرات التكنولوجية واملوانئ واإلمدادات الكهربائية، وكذلك زيادة 
  .ودعم تطوير الشركات احمللية
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 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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ويرى التقرير أنه ما مل يتم توجيه مزيد من املعونة حنو بناء األسس اإلنتاجية القتصادات أقل البلدان منواً   

 ولن حيدث اخنفاض ملموس يف معدالت الفقر يف فإن هذه االقتصادات ستبقى ُعرضة للتأثر باالنتكاسات املفاجئة،
األجل الطويل ألن فرص العمل املنتجة هي السبيل الذي يؤدي به النمو االقتصادي إىل رفع مستويات املعيشة 

ومن املفروض أن يؤدي متكني البلدان من إنتاج عدد أكرب من املنتجات املتزايدة التعقيد والقيمة . ملعظم السكان
ويقول التقرير . توسيع قاعدة العمالة يف األجل الطويل وخفض احلاجة إىل املعونة الطارئة على مر الزمناملضافة إىل 

  .أيضاً إنه السبيل الوحيد إىل خفض ضغوط اهلجرة الدولية من البلدان الفقرية

 عام  مليار دوالر يف24.9وإىل جانب مضاعفة تدفقات املعونة إىل أقل البلدان منواً إىل مستوى بلغ   
   على حنو قلب مسار التراجع احلاد يف املساعدة اإلمنائية الرمسية خالل التسعينات من القرن -  2004
 وسعت البلدان الصناعية أيضاً فرص الوصول إىل أسواقها لصادرات العديد من هذه الدول باعفائها من - املاضي 

ن الواجب إنفاقها على منتجات أو خدمات الرسوم ومن احلصص،كما خففت شروط معونتها، مبعىن أنه مل يعد م
  .من مصادر حيددها البلد املانح

إال أن الزيادة يف املعونة كانت نتيجة مواصلة ختفيف عبء الديون وزيادة املساعدة الطارئة اللذين مثال   
كما . 2004- 2002  يف املائة من إمجايل املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة ألقل البلدان منواً يف الفترة30معاً 

 ذهبت إىل أفغانستان 2004 و1999 يف املائة من الزيادة بني عام 30أن توزيع املعونة مل يكن متكافئاً، إذ إن 
  . ومجهورية الكونغو الدميقراطية

ومنذ مطلع التسعينات من القرن املاضي، زاد املاحنون أيضاً حصة املعونة الداعمة للقطاعات االجتماعية مثل   
وترتب عن منو حصة كل من ختفيف عبء الديون واملساعدة الطارئة يف حجم املعونة ، والذي اقترن . والتعليمالصحة 

بتوجيه الدعم حنو القطاعات االجتماعية تقلُص حجم املساعدة املخصصة االت مثل حتسني اهلياكل األساسية 
، 1994- 1992 يف املائة من املعونة يف الفترة 48ه فقد نالت هذه القطاعات ما نسبت. واالرتقاء بالقطاعات اإلنتاجية

ويدعو التقرير إىل . 2004- 2002 يف املائة منها يف الفترة 24، و2001- 1999 يف املائة منها يف الفترة 32و
  .إعادة التوازن إىل مكونات احتياجات املعونة

ل من البلدان ويف صناعة استخراج ويالحظ التقرير أن االستثمار األجنيب اخلاص ال يزال يتركز يف عدد قلي  
من توسيع النشاط " حلقة محيدة"واملعروف عن هذا النوع من االستثمار القائم على املوارد أنه ال ينشئ . املوارد

 يف املائة من االستثمار األجنيب املباشر يف أقل البلدان منواً يف عام 70وقد ُوجه حنو . االقتصادي وزيادة العمالة
  .  البلدان منواً املصدرة للنفط واملعادن إىل أقل2004

ورغم أن أكثر من نصف الزيادة تستأثر به . 2004 يف املائة يف عام 26وزادت الصادرات السلعية بنسبة   
 فإن عدداً من أقل -  وهي أنغوال والسودان وغينيا االستوائية واليمن - أربعة من أقل البلدان منواً املصدرة للنفط 

بيد أن . ألخرى، وال سيما بنغالديش والسنغال وكمبوديا، كان أداؤها جيداً يف تصدير املصنوعاتالبلدان منواً ا
فقد بلغ متوسط . أقل البلدان منواً ال تزال على هامش التجارة العاملية رغم ما حققته صادراا من مستويات قياسية

 ومل 2003- 2000ملية من البضائع يف الفترة  يف املائة من جمموع الصادرات العا0.5صادرات أقل البلدان منواً 
  . يف املائة من جمموع الصادرات العاملية من املصنوعات0.2يزد على 

أما الديون اخلارجية ألقل البلدان منواً فما برحت ترتفع على وجه اإلمجال رغم تعزيز التدابري الرامية إىل   
دالت االدخار احمللي، إذ مل تتجاوز نسبة االدخار ومن عالمات اإلنذار األخرى تدين مع. ختفيف عبء الديون
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؛ وكون العديد من أقل 2004 يف املائة يف عام 11احمللي اإلمجايل إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف أقل البلدان منواً عن 
أقل البلدان البلدان منواً بلداناً مستوردة صافية للغذاء والنفط؛ وتزايد صايف الواردات الغذائية مبعدل متسارع يف 

وحيذر التقرير من أن ارتفاع أسعار النفط واألغذية سيؤدي إىل تدهور شديد يف العجز التجاري . منواً يف أفريقيا
  . املستمر ملعظم أقل البلدان منواً وميكن أن ميحو األثر اإلجيايب لزيادة املعونة

. تليها اهنيارات اقتصادية مفاجئةوقد درجت أقل البلدان منواً على املرور بفترات قصرية من التقدم   
ويتطلب احلد من هذه اهلشاشة تطوير القاعدة اإلنتاجية هلذه االقتصادات ليتسىن هلا إنتاج طائفة أوسع من املنتجات 

  .وإجياد مزيد من فرص العمل وتعبئة املوارد والقدرات احمللية غري املستعملة بكامل طاقتها

** *** ** 

 املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل البلدان منواً من مجيع املاحنني صايف  - 1الرسم البياين 
 )بالسعر اجلاري للدوالر(

  
تقديرات أمانة األونكتاد باالستناد إىل جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون   :املصدر

 . يانات إلكترونيةوالتنمية يف امليدان االقتصادي، إحصاءات التنمية الدولية، ب
 

ال تزال البيانات املتعلقة بتدفقات صايف املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل أقل البلدان منواً   :مالحظة
 يف هناية عام 2005وستتاح البيانات الكاملة والنهائية عن عام .  تقديرات أولية2005يف عام 
2006. 
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 ة اإلمنائية الرمسية إىل أقل البلدان منواً، من مجيع املاحنني التوزيع القطاعي اللتزامات املساعد- 1اجلدول 

 

 
تقديرات أمانة األونكتاد باالستناد إىل جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف   :املصدر

 . امليدان االقتصادي، إحصاءات التنمية الدولية، بيانات إلكترونية
 

ت املتعلقة بتدفقات صايف املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل أقل البلدان منواً يف عام ال تزال البيانا: مالحظة
 .2006 يف هناية عام 2005وستتاح البيانات الكاملة والنهائية عن عام .  تقديرات أولية2005


