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 كسبيل إلى إيجاد فرص العمل  القطاع الخاصسيما  وال والبنية التحتيةالقدرات اإلنتاجية واالئتمان تقرير يوصي بتعزيز 
 

 يجب أن يتحول إلى تلبيةلدول فقراً ألشد اأن النهج االقتصادي  يخلص إلى 2013 لعامر أقل البلدان نمواً تقري
 إلى فرص العمل والمتزايدةكبيرة الحاجة ال

 
 بالبنيــة التحتيــة لالرتقــاء ةحامســ ءاتتتخــذ إجــرا بلــداً علــى أن 49حيث تقرير لألونكتاد أشد بلدان العامل فقراً البالغ عددها  - 2013نوفمرب تشرين الثاين/ 20جنيف، 
  عمل.الفرص  ليتسىن إجياد على الصعيد الوطين األعمالورواد إلمكانات الشركات إفساح اجملال اصة خب، وحتسني التعليم، و بقدر كبرياالئتمان نطاق توسيع و  ،الوطنية

 
 املتصــلة بــذلكاخلطــوات  وســائر والنقــل إمــدادات الكهربــاء مــن قبيــلوحتسني خدمات  كبري  بقدراالستثمار  زيادة أنإىل  )1(2013لعام تقرير أقل البلدان نموًا وخيلص 

كلهــا عوامــل  -القــدرات اإلنتاجيــة نطــاق توســيع بوهــي عمليــة تعــرف  -زيــادة تنــوع وقيمــة الســلع واخلــدمات الــيت تنتجهــا  مــنمتكني اقتصادات أقل البلدان منــواً الرامية إىل 
الــذين يبلغــون  الشــبابوذلك يف وقت تتزايد فيــه أعــداد مليون فرصة عمل جديدة سنوياً،  16ىل فرص عمل ميكن أن يصل عددها إ جيادمن حيث إحيوية  تكتسي أمهية
 ).UNCTAD/PRESS/PR/2013/44النشرة الصحفية يف هذه الدول (انظر  سن العمل

 
يف أقــل البلــدان منــواً، واضــطرابات اجتماعيــة، وهجــرة اً متفاقمــاً العــامل فقــر فقــد يواجــه عمالــة، تعلــق بالاملتحــدي ملتطلبــات هــذا ال االســتجابة تتســنمل  ويــذهب التقريــر إىل أنــه يف حالــة

 اً.حمسوسأضحت من اآلن أمراً إىل أن بعض اآلثار السلبية هلذه االجتاهات  التقرير شريي. و كثيفة  دولية

 
 .عمالة من أجل التنمية الشاملة للجميع والمستدامة"النمو المقترن بال" اليوم حتت عنوان فرعي هو املذكور التقريرصدر و 
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وحتريـــر  ،والكفـــاءة االقتصـــادية ،لـــى اســـتقرار االقتصــاد الكلـــيعيف التنميـــة  وشـــركاؤهامعظـــم أقـــل البلـــدان منــواً  الـــيت اتبعهــا إىل حـــد اآلنوقــد ركـــزت السياســـات االقتصـــادية 
تركــز مــا فتئــت الــيت  السياسات االجتماعية وكانت تلك السياسات منفصلة بدرجة كبرية عناالقتصاد العاملي. اطها بارتبفعالية من تعزيز تمكني أقل البلدان منواً لاالقتصاد 

املاضــية، عشــرين ســنة التــدفقات الدوليــة للســلع واخلــدمات ورأس املــال علــى مــدى ال ، حســبما ورد يف التقريــر، إىل تزايــدســرتاتيجيةاال ههــذ تعلــى احلــد مــن الفقــر. وقــد أد
يف لآلمــال حــىت ة خميبــ إجيــاد فــرص العمــل ت عمليــة. وكانــت يف إجيــاد فــرص عمــل بالكميــة والنوعيــة الــيت حيتــاج إليهــا ســكان أقــل البلــدان منــواً املتزايــدة أعــدادهمفشــل اهــلكن

ا اقتصادات أقل البلدانزدهار" اال" سنوات يف املائة ســنوياً.  8نسبة  لنمو االقتصادي فيهااعندما بلغ متوسط  2008إىل عام  2002 الفرتة من عام منواً يف اليت شهد
ج جديد يكفل فمن الالزم بصورة واضحة اليوم، آنذاكمن الفقر  بطء وترية احلدوبالنظر إىل  يف النمــو االقتصــادي يف سياق تراجعــت فيــه وتــرية  فرص العملتعزيز  اتباع 
 ).UNCTAD/PRESS/PR/2013/45 ةالصحفيشرة الناألزمة املالية العاملية (انظر  منواً من جراءأقل البلدان 

 
علــى حنــو يســمح بتحقيــق منــو تنميــة القــدرات اإلنتاجيــة  لتشــجيعجيــل جديــد مــن السياســات  ســنّ  إىل وفــق مــا حيــث عليــه التقريــر، البلــدان منــواً،حتتــاج أقــل ه املخــاطر، اً هلذجتنبو 

جديــدة وأكثــر نشــاط قطاعــات  حنــو اســتحداثينبغــي أن تعــزز التحــول اهليكلــي القتصــادات هــذه البلــدان ن السياســات الوطنيــة إ ويقــول التقريــر. قــائم علــى "وفــرة فــرص العمــل"
احداثة   العمل يف القطاعات التقليدية.دخل د فرص عمل أفضل وحتسني اإلنتاجية و يتول من شأ

 
 :ما يلي 2013 لعامتقرير أقل البلدان نموًا التوصيات الواردة يف تشمل و 

 

  دف اً االســتثمار العــام أمــر وميثل زيادة اإلنفاق على التعليم والتدريب. و تسريع االستثمار العام يف البنية التحتية إىل قل البلدان منواً أل املاليةالسياسات ينبغي أن 
الطاقــة والنقــل واالتصــاالت  إمــدادات مــن قبيــلتــوافر خــدمات زيــادة  وذلــك علــى ســبيل املثــال مــن خــاللظــروف مواتيــة لالســتثمار اخلــاص، لتهيئــة  بــالغ األمهيــة

إنشــاء الشــركات الــيت ميكــن أن تولــد فــرص العمــل.  األمــر الــذي يعيــق، اخلــدمات، وفــق مــا جــاء يف التقريــر هــذه يف وتعــاين أقــل البلــدان منــواً نقصــاً شــديداً والــري. 
 أو خارجية؛ حمليةكانت أ، سواء املاليةاإليرادات تعبئة وإدارة يف جمال تعزيز القدرات احلكومية  ذاتهزيادة االستثمار العام يف الوقت وتقتضي 

  مــا تواجــه الصــغر والصــغرية واملتوســطة، الــيت عــادة البالغــة ملؤسســات فيمــا يتصــل باســيما   أمهية حامسة يف أقــل البلــدان منــواً، التوسعية ائتمانية  عامة سياسةيكتسي اتباع
عــن املؤسســات املاليــة اخلاصــة  حتجــمعنــدما  اتاالئتمانــ تقــدميمــن خــالل مهمــاً دوراً أن تــؤدي ميــة العامــة التن صــارفميكــن ملو . قيــوداً حتــّد مــن وصــوهلا إىل االئتمانــات

غــىن عنــه خللــق فــرص   متثــل تنميــة القطــاع اخلــاص شــرطاً ال "وحسبما أشار إليه األمني العام لألونكتاد، السيد موخيسا كيتــويي، يف االســتعراض العــام للتقريــر، . تقدميها
ا توفِّر معظم الوظائف حالياً ومستقبالً العمل على ن  ."طاق واسع يف أقل البلدان منواً، حيث إ

  االنتقـــال إىل أنشـــطة أعلـــى إنتاجيـــة. وحيـــدد التقريـــر يتمثـــل يف توجيـــه اقتصـــادات أقـــل البلـــدان منـــواً حنـــو حتـــول هيكلـــي ترمـــي إىل سياســـات صـــناعية  وضـــعينبغـــي
، مــن قائمــةيــزة نســبية الــيت تتســم مباألنشــطة  وتتمثــل االســرتاتيجية األوىل يف االســتفادة مــنالعمالــة.  وتــرية منــوتعزيــز اعهمــا لاتبقل البلدان منــواً ألميكن  اسرتاتيجيتني
مــثًال قــل البلــدان منــواً أل وميكن املوارد الطبيعية. باستخراج ترتبطاخللفية واألمامية ورفع املستوى التكنولوجي يف هذه القطاعات، اليت عادة ما  الروابطخالل تعزيز 

مثــل  -املتممــة لإلنتــاج الزراعــي صــناعات الالنحاس. وباملثل ميكــن للزراعــة أن تكــون أساســاً لتنميــة  تعدين إىل أنشطة حناسيةإضافة إنتاج منتجات  إىلسعى ت أن
ويشــري كثيفــة العمالــة. الالســتثمار يف الصــناعات تشــجيع ا إىل فتهــدف أمــا االســرتاتيجية الثانيــةاألســواق احملليــة واإلقليميــة.  حنــواملوجهــة أساســاً  - جتهيــز األغذيــة
الــيت يفتحهــا احتمــال قيــام الصــني بنقــل صــناعة املنتجــات الرخيصــة مــن  نافــذة الفــرصاالســتفادة مــن  ســوف يكــون مبقــدورهان بعض أقــل البلــدان منــواً التقرير إىل أ

االســتثمار  اجتــذابو  للصــناعات التحويليــة دمج الشركات احملليــة يف سالســل القيمــة العامليــةإىل سعى أن ت قل البلدان منواً ألميكن صناعتها التحويلية إىل اخلارج. و 
ــلــي، ينبغــي أن تُ وعلــى الصــعيد احملاألجنــيب املباشــر لتوســيع القطاعــات الصــناعية.  يف جمــال إنشــاء سياســات ب ، حســبما جــاء يف التقريــر،ل هــذه االســرتاتيجيةكمَّ

تكــاليف العمــل مــن خــالل احلفــاظ علــى تنافســية ميكــن و . العمــلتكــاليف احتــواء ، و صــادراتوى التكنولــوجي للشــركات احملليــة، وتشــجيع الرفع املســتو ، التكتالت
 .وما إىل ذلكاصة املواد الغذائية والنقل واإلسكان وخب، االستهالكية للفئات احملدودة الدخلكاف من السلع واخلدمات   توفر قدرضمان 

 التطــور واكتســاب وضــععلــى  اوصوهلا إىل رأس املال ومســاعد احلضرية البالغة الصغر والصغرية حتسنيُ  شاريعاملتنمية  حلفز اليت ميكن اختاذها لةفعاالتدابري ال من 
ـــة. و  املصـــارفالتنميـــة الوطنيـــة أو مصـــارف  عـــن طريـــقالتمويـــل املتـــاح هلـــذه الشـــركات نطـــاق وســـيع وينبغـــي لواضـــعي السياســـات ترمســـي.  ي التقريـــر يوصـــالتجاري

 إمكانات منو عالية.يت تنطوي على الوالصغرية  اريع البالغة الصغراختيار املشبملؤسسات املالية العامة واخلاصة ا

 وتكنولوجيـــا ) التخـــزين يف املســـتودعاتالـــري والكهربـــاء والنقـــل والتخـــزين (يف الريفيـــة، وخاصـــة  التحتيـــةيف البنيـــة  كبـــرية اتاســـتثمار  أن توظـــفقـــل البلـــدان منـــواً ينبغـــي أل
جتهيــز  أعلــى، مثــل قيمــة مضــافةالــيت تنطــوي علــى  نشــطةباألربــط املــزارع أن حتســن الريفيــة و  يف املنــاطق إلنتاجيــةأن تعــزز اهــذه التحســينات  ومــن شــأناالتصــاالت. 

واختيــار البــذور  ،وإدارة امليــاه ،تقنيــات الزراعــة يف جمــالالتــدريب تقــدمي و  الريفــي مــن أجــل إســداء املشــورة خــدمات اإلرشــاد أو إعــادة تأهيــل استحداث  وينبغي األغذية.
. ويقــول التقريــر للوفــاء مبتطلبــات الســوقتقنيــات واعتمــاد  ،وجتنب تدهور الرتبــة ،املياه الوصول إىلو  ،وحتسني نوعية األراضي والتخزين يف املستودعات، ،و/أو احملاصيل

ة االقتصــاديومــزاويل األنشــطة ملــزارعني إىل ا متويــل طويــل األجــلكــذلك مــومسي و متويــل تقــدمي يتطلــب ويــل رأس املــال والتممن احلصول علــى الريف يف املنتجني  متكني إن



UNCTAD/PRESS/PR/2013/46 
Page 3 

 

والتعاونيــات االئتمانيــة  واإلدارات املاليــة للمكاتــب الربيديــة، ،صــارف احلكوميــةوامل ،لتنميــة الزراعيــةأن تضطلع بتقدمي هذا التمويل مصارف ا. وينبغي الريفية غري الزراعية
 التجارية. واملصارفاجلدارة االئتمانية للمقرتضني)، ب تكون أدرى(اليت  ات احملليةمعمجتلل

 إىل دعــم مــن شــركائها يف التنميــة. لــذلك يــدعو حتتــاج أقــل البلــدان منــواً فــرص العمــل تظــل جهــوداً وطنيــة، ف وفــرة القــائم علــى معظــم اجلهــود املبذولــة حلفــز النمــو مــع أن
وميكــن التعــاون بــني اجلهــات املاحنــة واحلكومــات الوطنيــة. صاعدة تُــدعم مــن خــالل  أعمال جتاريةإنشاء إقبال الشباب على  لتشجيعيل دو  إجراء استحداثالتقرير إىل 

 تصبح شركات قادرة على البقاء. إىل أنومالياً تقنياً  أيضاً أن تُدعم تلك األعمال التجارية

  األوىل يف املراحــل ســيما   ، الةأو غــري مباشــر  ةمباشــر  بصــورةفــرص العمــل، ســواء  إجيــاددوراً يف  أن تــؤدي هــامــن جهتإضافة إىل إشراك القطاع اخلاص، جيب على الدولة
القطــاع العــام يف أقــل البلــدان  ولالــيت عــادة مــا ميــالبنيــة التحتيــة، أعمــال  ســياق احلكومات عمليات إنتاج كثيفة العمالــة يف تعتمد لتنمية. ويوصي التقرير بأنا من عملية

البنيــة التحتيــة علــى عــدة مزايــا مقارنــة باالســتعانة بالتكنولوجيــات الكثيفــة االســتخدام لــرأس حتسني وينطوي االعتماد على عمالة كثيفة يف سياق . اجلزء األكرب منهامنواً 
عمــال وبنــاء القــدرات، وأن يتــيح وفــورات مــن املال، فهو يولد قدراً أكرب من فرص العمل، وينطوي على تكاليف أقــل، ومــن شــأنه أن يســهم حمليــاً يف تنميــة مشــاريع األ

  العمالت األجنبية، وأن جيعل االستعانة خبدمات الصيانة واإلصالح أيسر وأسرع.
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