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  يشير التقرير إلى أن التحويالت المالية إلى أشد البلدان فقراً يمكن أن تؤدي دوراً أكبر في توسيع اقتصاداتها وتمكينها
  

والتي زادت  -ة الضخمة التي يغلب عليها الطابع الخاص أقل البلدان نمواً مدعوة بإلحاح إلى إيجاد وسائل لتوجيه التدفقات النقدي
  نحو تحسين القدرات اإلنتاجية -حتى في أثناء األزمة المالية العالمية 

  
ي تقريـر . ويوصـ2011مليـار دوالر يف عـام  27أرسـل مواطنـو أفقـر بلـدان العـامل الـذين يعملـون يف اخلـارج إىل بلـدام حنـو  - 2012تشرين الثاين/نوفمرب  26جنيف، 

الذي تذهب نسبة كبرية منـه إىل األسـر مباشـرة علـى هيئـة حتـويالت خاصـة  -حديث لألونكتاد بأن تسعى حكومات تلك البلدان جاهدة الستخدام هذا املورد الضخم 
  لتحسني نطاق وقدرات اقتصاداا. -
  

  عارف المغتربين لبناء القدرات اإلنتاجية.تسخير التحويالت المالية وم، املعنون تقرير أقل البلدان نمواً وقد صدر اليوم 
  

بلـداً علـى نطـاق العـامل، أن تقـوم خبطـوات مثـل حتسـني اخلـدمات املصـرفية واملاليـة احملليـة، حـىت يتسـىن إتاحـة  48ويقول التقريـر إنـه ينبغـي ألقـل البلـدان منـواً، البـالغ عـددها 
ية الصغرية، وخلـق فـرص العمـل لسـكان احلضـر الـذين تتزايـد أعـدادهم وال ميكـنهم االعتمـاد يف بقـائهم علـى نسبة أكرب من هذه األموال لالستثمار وتنمية األعمال التجار 

أن  وهـو عامـل هـام مـن عوامـل اإلشـارة املتـأخرة إىل التحـديات املقبلـة، مبـا -الزراعة. ويشري التقرير إىل أن التحويالت املالية ظلت تتزايد حىت يف أثناء األزمة املالية العاملية 
  . ويتوقع أن تستمر التحويالت املالية يف الزيادة يف األجل املتوسط.2010عما كان عليه يف عام  2011أداء أقل البلدان منواً كمجموعة تراجع يف عام 

  
يف املائة مـن املهـاجرين مـن أقـل البلـدان  80فنسبة ويضيف التقرير أن اهلجرة من أقل البلدان منواً قد اكتسبت بعداً يتمثل يف اهلجرة إىل بلدان اجلنوب يف العقود األخرية: 

  الشرق األوسط وأفريقيا.منواً يتجهون إىل بلدان نامية أخرى. ووجهة املهاجرين من أقل البلدان منواً تتفاوت بني املناطق، لكن معظمهم يذهبون إىل جنوب آسيا و 
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حويـل املرتبطـة بإرسـال التحـويالت املاليـة إىل البلـد األم؛ فكثـرياً مـا تصـل هـذه التكـاليف يف ارتفاعهـا وحيث التقرير أيضاً احلكومات على العمل علـى احلـد مـن تكـاليف الت
ء إىل أفريقيـا جنـوب الصـحرا يف املائة من املبلغ احملول، أي ما يفوق املتوسط العاملي مبقدار الثلث تقريبـاً. وتشـري التقـديرات إىل أن التحـويالت املاليـة املرسـلة 12 إىل نسبة
  ميكن أن حتقق ستة مليارات دوالر إضافية للمستفيدين منها لو كانت تكاليف حتويل النقود مطابقة للمتوسط العاملي.  كان  2010يف عام 

  
صـاداا علـى إنتـاج أي قـدرات اقت -ويوصي التقرير بوجه خاص بأن توجه هذه التدفقات النقدية الضخمة بشكل فعال حنو حتسـني القـدرات اإلنتاجيـة ألقـل البلـدان منـواً 

ات اإلنتاجيـة هـو أفضـل تشكيلة أوسع من السـلع واخلـدمات، وعلـى إنتـاج سـلع أكثـر تطـوراً، لالسـتخدام احمللـي والتصـدير. وقـد أكـد األونكتـاد لسـنوات أن حتسـني القـدر 
الفقـر. فإنتـاج تشـكيلة أوسـع مـن السـلع واخلـدمات جيعـل االقتصـادات االسرتاتيجيات وأكثرها استقراراً يف األجل الطويل للمساعدة يف انتشال البلدان وسكاا من بـراثن 

وخباصـة املـوارد الطبيعيـة اخلـام واملنتجـات الزراعيـة األساسـية الـيت ينتجهـا حاليـاً عـدد كبـري مـن  -أقل عرضة لاليارات يف الطلب علـى سـلع حمـددة ويف أسـعار هـذه السـلع 
نتاجيـة يزيـد املعـارف والقـدرات التكنولوجيـة. وباإلضـافة إىل ذلـك، يـؤدي إنتـاج سـلع وخـدمات أكثـر تطـوراً إىل زيـادة األربـاح  أقل البلدان منواً. كما أن حتسـني القـدرات اإل

  كما يؤدي إىل خلق فرص عمل إضافية وأعلى أجراً.
  

منـواً يعيشـون يف اخلـارج. ويف العقـد األخـري، فاقـت التحـويالت املاليـة  مليون مواطن من مـواطين أقـل البلـدان 27.5ويشري التقرير إىل أن املردود احملتمل بالغ األمهية. فقرابة 
ات حيوية مثل الغـذاء والسـكن. تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل أقل البلدان منواً. وتظهر البحوث أن معظم هذه األموال تنفقها األسر بصورة مباشرة على احتياج

حنـو أنشـطة مثـل مشـاريع تنميـة البنيـة األساسـية احملليـة والتـدريب  -بعد تلبية هذه االحتياجـات  -يد توجيه مزيد من هذه األموال غري أن التقرير يذكر أنه سيكون من املف
  املهين.

  
، لــيعكس بــطء 2010م نقطــة مئويــة عمــا كــان عليــه يف عــا 1.4يف املائــة أي اخنفــض بنســبة  4.2، بلــغ معــدل النمــو االقتصــادي اإلمجــايل ألقــل البلــدان منــواً 2011ويف عــام 

، وهــو التحســن الــذي يعــزى بدرجــة كبــرية إىل ارتفــاع 2011و 2010النمــو علــى نطــاق العــامل. وعلــى الــرغم مــن حتســن األداء التصــديري ألقــل البلــدان منــواً إمجــاالً يف عــامي 
بلــداً مــن أقــل  18يشــري التقريــر إىل أن  نفط مــن فئــة أقــل البلــدان منــواً: إذاألساســية، فــإن فجــوة املــوارد اتســعت فيمــا يتعلــق بالبلــدان غــري املصــدرة للــ األســعار الدوليــة للســلع

يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل، بينمـا مل تسـجل سـوى مخسـة بلـدان مـن أقـل البلـدان منـواً فـوائض يف حسـاا  10 البلدان منواً يتجـاوز العجـز يف حسـاا اجلـاري نسـبة
 دة اإلمنائية الرمسية، باإلضافة إىل صايف ختفيف عبء الديون املمنوح ألقل البلدان منواً من مجيـع اجلهـات املاحنـة مسـتوى قياسـياً قـدرهاجلاري. وبلغ صايف مدفوعات املساع

التقريـر ينبّـه إىل أن أقـل البلـدان منـواً، مبـا تعانيـه مـن  ، ما عوض اهلبوط يف التدفقات املالية اخلاصة واالستثمار األجنيب املباشـر. غـري أن2010مليار دوالر يف عام  44.8
  ضعف تنوع اقتصاداا، ال متلك االحتياطات واملوارد الالزمة حلماية اقتصاداا والتكيف بسهولة مع الصدمات السلبية.

  
و أقل البلدان منواً إىل التأهب لفرتة طويلة نسـبياً مـن عـدم اليقـني ومـا قـد وتنبه الدراسة إىل أن تزايد خطر دخول االقتصاد العاملي يف فرتة طويلة من الركود واالنكماش يدع

الدور الـذي ميكـن أن  يصاحبها من تصاعد التوترات املالية وخطر حدوث انكماش اقتصادي حقيقي. وتدعو إىل إعادة تفكري عاجلة يف سياسات التحويالت املالية ويف
  اهليكلي يف البلدان األصلية. تؤديه يف تعزيز التنمية الصناعية والتحويل

  
من وجود قدر من عدم التجانس بني البلدان، فإن قيمة التحويالت املالية بالنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل أو عائـدات التصـدير ظلـت  موخيلص التقرير إىل أنه على الرغ

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل و 4.4 املتوسط يف أقل البلدان منواً األخرى. فقد بلغت نسبتها يف من الناحية التارخيية أعلى يف أقل البلدان منواً منها يف البلدان النامية

يف املائـــة مـــن عائـــدات التصـــدير يف البلـــدان الناميـــة األخـــرى. ولـــئن كانـــت  4.5يف املائـــة مـــن النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل و 1.6يف املائـــة مـــن عائـــدات التصـــدير، مقابـــل 15 
أقــل البلــدان منــواً.  املاليــة، حبكــم طبيعتهــا، ختتلــف عــن تــدفقات رؤوس األمــوال، فإــا تــؤدي بــال شــك دوراً بــالغ األمهيــة يف تــوفري النقــد األجنــيب لعــدد كبــري مــن التحــويالت

  ع مصدره إىل بلدان جنوبية أخرى.كانت نسبة تصل إىل ثلثي التحويالت املالية املسجلة إىل أقل البلدان منواً يرج  2010وتشري التقديرات إىل أنه يف عام 
  

من املخاطر بتنويع مصادر الدخل. ويوثق التقرير التأثري اإلجيايب للتحويالت املالية على مستوى األسرة املعيشية، سواء من حيث احلد من الفقر أو كاسرتاتيجية للتخفيف 
ومتعـددة األوجـه. فعلـى اجلانـب السـليب، قـد تقـرتن التـدفقات الوافـدة الضـخمة مـن التحـويالت  غري أن العالقة بـني التحـويالت املاليـة والنمـو االقتصـادي هـي عالقـة مركبـة

عـرف باسـم "املـرض اهلولنـدي"). املالية، ما مل توجه بشكل سليم، بارتفاع يف سعر الصرف احلقيقي ما حيد من القـدرة التنافسـية احملليـة ويعـوق النمـو االقتصـادي (أي مـا ي
ري اخلدمات املالية ، قد تدعم التحويالت املالية النمو االقتصادي وتنمية القدرات اإلنتاجية عرب قناتني مها: االستثمار، والتعميق املايل، أي زيادة توفوعلى اجلانب اإلجيايب

يـل األجنـيب الـذي ميكـن أن حيسـن معـدل التنميـة مع اتساع نطاق اخلدمات املتاحة جلميـع مسـتويات اتمـع. فـالتحويالت املاليـة تـوفر يف الواقـع مصـدراً بـالغ األمهيـة للتمو 
  االجتماعية واالقتصادية، وخباصة يف جماالت التعليم والصحة واحلد من الفقر.

  



UNCTAD/PRESS/PR/2012/37/Rev.1 
Page 3 

 

اصــة لســكان فــرص املتاحــة، وخبويــذكر التقريــر أن مكاتــب الربيــد، وتعاونيــات االدخــار واالئتمــان، ومؤسســات التمويــل البــالغ الصــغر ميكــن أن تــؤدي دوراً هامــاً يف زيــادة ال
دمي خدمات التحويالت املالية، الريف، للحصول على خدمات التحويالت املالية واخلدمات املالية يف أقل البلدان منواً. ويذكر أنه ينبغي جتنب االتفاقات احلصرية مع مق

  وهي االتفاقات اليت تقيد املنافسة وتؤدي عادة إىل زيادة تكلفة إرسال األموال.
  

ســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، أو ونكتــاد إىل أن تزايــد االهتمــام املوجــه إىل التحــويالت املاليــة ال يعــين أنــه ميكــن اعتبارهــا بــديالً لالســتثمار األجنــيب املباشــر، أو املوأخــرياً، ينبــه األ
  التخفيف من عبء الديون، أو تعبئة املوارد الداخلية، أو غري ذلك من مصادر متويل التنمية.

  
نتاجيـة تتوقـف الواقع أنه بالنظر إىل أن تدفقات التحويالت املالية هي تـدفقات خاصـة حبكـم طبيعتهـا، فـإن التعبئـة الفعالـة هلـذه التحـويالت لألغـراض اإلويذكر التقرير يف 

أوسـع. وقـد يسـتلزم ذلـك جمموعـة مـن على جمموعة من التحسينات السياساتية واملؤسسـية الراميـة إىل تـدعيم كـل مـن "قنـاة االسـتثمار" وتـوفري اخلـدمات املاليـة علـى نطـاق 
مـا يلـزم مـن إصـالحات ماليـة  إجراءات التـدخل السياسـاتية، مثـل سياسـات التنميـة احملليـة واإلقليميـة الراميـة إىل حفـز االسـتثمارات اخلاصـة. وقـد يشـمل ذلـك أيضـاً إجـراء

  ئتمان للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم.وتنظيمية دف ختفيض تكاليف املعامالت وتشجيع زيادة اإلدماج املايل وتوفري اال
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