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  نمواً  بطء النمو االقتصادي يزيد من تحدي إيجاد فرص العمل في أقل البلدان
 

لصادرات وأسعار السلع األساسية بدأت تشكل صعوبات ألفقر بلدان تقرير يشير إلى أن حاالت التدهور األخيرة في ا
  العالم

 
 5 بني على املدى املتوسط معّدل منو اقتصادي يرتاوح مالبلدان منواً أن حتقق أقل امن املتوقع وفقاً لتقرير جديد لألونكتاد،  - 2013تشرين الثاين/نوفمرب  20جنيف، 

مــن تقلــيص الفقــر الفقــرية  البلــدانضــرورية لتمكــني  تعــديف املائــة الــيت  7 احملــدد بنســبة دفاهلــ دون هــاعــايري البلــدان الصــناعية، لكنمبة عاليــوهــي نســبة  - يف املائة سنوياً  6و
  بقدر كبري.

 
. ومــن بــني التحــديات الــيت ‘ةالتنميــة الشــاملة للجميــع والمســتدامالمقتــرن بالعمالــة مــن أجــل النمــو ‘، بعنــوان: )1(‘2013 تقرير أقل البلدان نموًا لعام‘صدر اليوم 

بلــداً يف العــامل بإحــداث  49، كيفيــة قيــام أفقــر 2008 إىل عــام 2002 يف املائــة يف ســنوات "االزدهــار" مــن عــام 8يشكلها تدهور النمو االقتصــادي مــن متوســط ينــاهز 
ـــــــا العا 16يكفـــــــي مـــــــن فــــــــرص العمـــــــل الســـــــتيعاب الوافـــــــدين اجلــــــــدد البـــــــالغ عـــــــددهم  مـــــــا (انظـــــــر النشـــــــرة الصــــــــحفية  ملـــــــة اجلماعيـــــــة كــــــــل عـــــــاممليـــــــون وافــــــــد إىل قو
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يــد مــن أقـــل البلــدان منـــواً يف ويقــول التقريــر إن اخنفـــاض الطلــب علــى الصـــادرات، وتــدهور أســعار املـــواد الصــناعية اخلـــام والســلع الزراعيــة األساســـية الــيت يعتمــد عليهـــا العد
ا، من األسباب الرئيسية اليت جت   عل اآلفاق قامتة أكثر.صادرا

 
يف املائــة فقــط  0.6توقــف عنــد نســبة  2011و 2010يف املائــة يف عــامي  25ويالحظ التقرير أن النمو القوي الذي عرفته الصادرات من أقل البلدان منواً والــذي نــاهز 

ا اليت تقودها الصــادرات، يف  ية، ال. ويُربز هذا االجتاه التنازيل يف التجارة الدولية مواطن الضعف لدى البلدان النام2012 عام سيما أقل البلدان منواً نظراً إىل اسرتاتيجيا
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مليــارات دوالر يف  10.5ة مــن وقــت يبــدو فيــه النمــو باهتــاً يف البلــدان املتقدمــة. ونتيجــة لــذلك، ازداد العجــز يف احلســاب اجلــاري ألقــل البلــدان منــواً كمجموعــة زيــادة كبــري 
ذا احلجم يف 2012 دوالر يف عاممليار  28.8إىل  2011 عام   .2013، ويُتوقع أن يكون العجز 
 

دة يف التبــاطؤ الــذي شــهدته التجــارة العامليــة مــؤخراً مــن آثــار ســلبية أخــرى علــى مســتقبل أقــل البلــدان منــواً. فبينمــا ظــل الطلــب علــى الســلع املســتورَ ســيحدثه   وحيذر التقرير مما
بــني بلــدان  ال، استطاعت أقل البلدان منواً جتنُّب تباطؤ حاد يف منوها، بفضل اعتمادها أكثر على الطلب احمللي وعلى التجارة فيماالبلدان املتقدمة ضعيفاً يف أفضل األحو 

ذي شــهدته مــؤخراً لــأي التجــارة مــع البلــدان الناميــة األخــرى. ويشــري التقريــر إىل أن كــال العــاملني ســيظل ضــرورياً يف املســتقبل، لكــن تبــاطؤ النمــو االقتصــادي ا -اجلنــوب 
  االقتصادات الناشئة الكبرية يعين أن آفاق زيادة صادرات أقل البلدان منواً إىل هذه البلدان قد تكون حمدودة.

 
حتديــداً، اخنفضــت تدفقات رؤوس األمــوال. و  فباإلضافة إىل ضعف الطلب على صادرات أقل البلدان منواً، تواجه هذه البلدان تقلباً شديداً يف أسعار السلع األساسية ويف

ــا يف عــام ، فتضــررت أقــل البلــدان منــواً املعتمــدة بشــدة علــى الســلع األساســية. وعلــى ســبيل املثــال، اخنفضــت 2011 األسعار الدولية للعديد من الســلع األساســية مــن ذرو
أســعار القطــن والــنب  . أمــا2013ن الربــع حبلــول منتصــف ، بــأكثر مــ2011 األســعار الدوليــة للســكر، وحبــوب الكاكــاو، والشــاي مــن أعلــى املســتويات الــيت بلغتهــا عــام

  العريب فاخنفضت بواقع النصف تقريباً.
 

الحــظ التقريــر باإلضــافة إىل وتشري توقعات صندوق النقد الدويل إىل استمرار اخنفاض األسعار لكل من النفط والسلع األوليــة األخــرى غــري الوقــود علــى املــدى الطويــل. وي
بسبب احتمال حدوث اختالالت يف العرض (كإمدادات الطاقــة واملــواد الغذائيــة) فحســب،  األساسية على املدى القصري يبدو غامضاً جداً، ال أن مستقبل السلع ذلك،

  الطلب أيضاً. بل بسبب غموض
 

ايــة عــامكانت عليه يف الفرتة املمتــد ومؤخراً، ظلت مصادر التمويل اخلارجي ألقل البلدان منواً متقلبًة، وأقل تيسراً مما . وبشــكل خــاص اخنفضــت املســاعدة 2010 ة إىل 
تــنخفض فيهــا املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة املقدمــة إىل البلــدان  1997 . وهــذه أول مــرة منــذ عــام2012و 2011اإلمنائيــة الرمسيــة املقدمــة إىل أقــل البلــدان منــواً يف عــامي 

  النامية لعامني متتابعني.
 

الرحبيــة النســبية الســتثمار أصــول البلــدان املتقدمــة ســيغري  2015و 2014احتمــال انتهــاج سياســات نقديــة متشــددة يف البلــدان املتقدمــة يف عــامي وحيــذر التقريــر مــن أن 
وال إىل أقــل البلــدان منــواً، حيــث . وقد شجعت أســعار الفائــدة املتدنيــة مــؤخراً يف أوروبــا وأمريكــا الشــمالية املســتثمرين علــى نقــل األمــمقارنًة باستثمار أصول أقل البلدان منواً 

تثمار يف البلــدان الناميــة علــى املــدى األســعار أعلــى. بيــد أن زيــادة مرتقبــة يف أســعار البلــدان املتقدمــة ســتتيح املنافســة يف الســنوات القادمــة، وقــد يُتوقَّــع منهــا أن جتعــل االســ
املدى من هذه البلدان، ويزيد من صعوبة متويل حاالت العجــز يف احلســاب اجلــاري. لــذا علــى  القصري أقل جاذبيًة. وقد يؤدي ذلك إىل انسحاب رؤوس األموال املتوسطة

  أقل البلدان منواً اليت تعاين عجزاً كبرياً يف احلساب اجلاري أن تبدأ اآلن باالستعداد هلذه التطورات املقبلة.
 
- 2009نقطتــني مئــويتني علــى مــدى الســنوات اخلمــس املاضــية (يزيــد علــى   دان منــواً أضــعف مبــاالبلــ أقــل معــدل النمــو االقتصــادي يف ظــل، أقــل مواتــاةنتيجة لظــروف خارجيــة و 

يف املائــة علــى النحــو املبــني يف  7 احملــدد يف أقــل مــن املعــدل املســتهدف للنمــو الســنويوكــان هــذا النمــو أيضــاً ). 2008- 2002زدهــار (االخالل فرتة  كان عليه  ) مما2013
بلــدان متوســطة الــدخل. التحــول إىل اآلخرين و بــاهلــدف حاجــة أقــل البلــدان منــواً إىل "اللحــاق"  ذلــكيعكــس و . 2020- 2011لدان منواً للعقــد برنامج عمل اسطنبول ألقل الب

أعلــى مــن النمــو االقتصــادي  يف املائــة ســنوياً. وتتطلــب الزيــادة الســكانية معــدالت 2.3ه ي يبلــغ متوســطلــذيف املائة أيضاً النمو السكاين يف أقل البلدان منواً، وا 7دف ويراعي ه
  إلجياد فرص عمل جديدة ورفع مستويات املعيشة.

 
النشــرة (انظــر  العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعشــريناحمللــي اإلمجــايل خــالل ناجتهــا  ة يفالســريع عــن الزيــادةمنــو العمالــة يف أقــل البلــدان منــواً  ختلُّــف ويوثــق التقريــر مــدى

فــرص  يف إجيــاديف العقــد املاضــي، مــا حصــل فــرتات منــو النــاتج احمللــي اإلمجــايل الســريع نســبياً، مثل تفشــل ). وملUNCTAD/PRESS/PR/2013/44 يةصــحفال
التقريــر الســؤال التــايل:  ويطــرح. و"مقنعــة" يف معظــم أقــل البلــدان منــواً  صــرحية مــن بطالــة تــراكم يف إزالــة مــافشــلت أيضــاً  بــل، فحســب اجلدد إىل سوق العمــل عمل للوافدين

  النمو االقتصادي؟ وقد تباطأفرص العمل اآلن على مستوى إجياد ا سيحدث ماذ
 

جتعــل مــن  - لســكانيف ا، وتزايــد ســريع التحضــر يف وتــرية رعا، وتســمرتفعــة فقــرومعــدالت  اقتصــادات ضــعيفة هيكليــاً  -أقــل البلــدان منــواً الــيت تعيشــها الظــروف اخلاصــة إن 
حتتاجها هذه اليت  فرص العملعدد ويشري التقرير إىل أن ة للحد من الفقر وجتنب أي توترات اجتماعية وسياسية حمتملة. فرص عمل كافي توِجد هذه البلدانالضروري أن 

  كل عام.  فرصة مليون 16يناهز  اجلدد إىل سوق العملالوافدين استيعاب جملرد  البلدان
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 يةالصــــــــــــحف النشــــــــــــرةلتنميــــــــــــة (انظــــــــــــر مركـــــــــــزي لالعمــــــــــــل كهــــــــــــدف  فــــــــــــرص إحـــــــــــداثالبلــــــــــــدان منــــــــــــواً علــــــــــــى أقــــــــــــل هـــــــــــذه أســــــــــــباب مقنعــــــــــــة لرتكيــــــــــــز السياســـــــــــات يف و 
UNCTAD/PRESS/PR/2013/46 .( مســألة يتعــني إدراجهــا ضــمن خطــة أقــل البلــدان منــواً باعتبــاره مســألة عاجلــة، و لــدى ذا التحــدي ــيتزايــد االعــرتاف و

رصــيد يف أمثــن يتمثــل بالنســبة لكثــري مــن أقــل البلــدان منــواً، فواملــوارد الطبيعيــة األخــرى. غنيــة باملعــادن  ليســت كلهــاالبلدان منواً أقل . ويؤكد التقرير أن 2015بعد  التنمية ملا
ا ا وزيادة سكا   إىل احلد من الفقر. ودائماً وسبيالً  النمو شامالً  من شأنه أن جيعلاملورد يف العمالة املنتجة  اهذ ويزعم التقرير أن استثمار. طاقات شبا
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