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تقرير لألونكتاد يشير إلى ضرورة عكس مسار الحلقة الُمفرغة االقتصادية التي تحاصر أشد بلدان العالم فقراً حتى يتسنى بلوغ 

 نمائية الجديدةاألهداف اإل
 

 2015أقل البلدان نمواً هي ساحة المعركة التي ستشهد نجاح أو فشل خطة التنمية المقترحة لما بعد عام 
 

4TU20141F تقريـر أقـل البلـدان نمـواً يشـير 4UT - 2014تشـرين الثـاين/نوفمرب  27جنيف، 

 أ أنـجي بـع ـلـا التمـع الـدويل أن يسـتخلص الـدروس مـن فشـل معظـم البلـدان 1
 وهي ظاهرة يُطلق ـليها التقرير "مفارقة أقل البلدان منواً".  -األشد فقراً يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية ـلا الرغم من تسجيلها منواً اقتصادياً قوياً 

 
أن أقـل البلـدان منـواً هـي سـاحة املعركـة الـيت ستشـهد جنـاح أو فشـل خطـة التنميـة ملـا بعـد  - 2015مع التحول اهليكلي: خطة تنمية ملا بعـد ــام  النمواملعنون  -ويذكر التقرير 

فرغـــة للتنميـــة البشـــرية . وســـيتوقف النجـــاح ـلـــا اإلجـــرا ال الـــيت ســـيتخذها التمـــع الـــدويل وأقـــل البلـــدان منـــواً لتحويـــل اقتصـــاداتا هيكليـــاً وكســـر احللقـــة امل2015 ــــام
 واالقتصادية اليت أوقعت هذه البلدان يف براثن الفقر.

 
رتفـاع أسـعار الصـادرال وتزايـد تـدفقال وتنشأ مفارقة أقل البلدان منواً من فشل اقتصادال هذه البلدان يف حتقيق التغيريال اهليكلية ـلا الرغم من منوها منواً قوياً نتيجـة ال

وخباصـة البلــدان الــيت تعتمــد يف املقــام األول ـلــا  -الــيت ال تـدخل يف فئــة البلــدان "األقــل منــواً"  -مماثلــة واجهتهــا أيضـاً بعــد البلــدان الناميــة األخــرى املعونـة. وهنــاك مفارقــة 
 السلع األساسية يف اإلنتاج والتوظيف والتصدير.

 
يف املائــة، وحــىت بعــد األزمــة املاليــة  7لــرقم املســتهدف املتفــق ـليــجي يف التمــع الــدويل وهــو جتــاوز منــو أقــل البلــدان منــواً ا 2008و 2002غــري أنــجي يف الفــرتة مــا بــني ـــامي 

 يف املائة سنوياً يف املتوسط.  5.7، حققت هذه البلدان منواً أسرع من منو البلدان النامية األخرى، مبعدل بلغ 2008 لعام
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يف سبيلجي  أ حتقيق الغايال املنشودة لألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة السـبعة مجيعهـا الـوارد حتليلهـا يف  -طية الشعبية هو مجهورية الو الدميقرا -وبلد وحيد من أقل البلدان منواً 

أ بلـوغ بلداً من أقل البلدان منواً خارج منطقة آسيا وجنوب شـرق آسـيا ( ثيوبيـا، وأوغنـدا، وروانـدا، ومـالوي) يف سـبيلها   39التقرير، وهناك أربعة بلدان فقط من جمموع 
 غالبية هذه الغايال.

 
البلـدان الناميـة تقـدماً. ولكـن يتوقـع أن ويشري التقرير  أ أنجي يف  طار األهداف اإلمنائية لأللفية، اخنفض الفقر العاملي مبقدار النصـف نتيجـة للتقـدم السـريع احملـرز يف أكثـر 

وهـو أمـر سـيكون  -. وهذا يعين القضا  ـليجي متاماً يف كل مكـان 2015 التنمية ملا بعد ـام هدفاً رئيسياً من أهداف خطة 2030يكون القضا  ـلا الفقرة حبلول ـام 
 برمتها. 2015بالغ الصعوبة يف أقل البلدان منواً. وأدا  هذه البلدان سيحدد بدرجة كبرية جناح أو فشل خطة التنمية ملا بعد ـام 

 
 25وق كثـرياً يف طموحـجي الغايـة املنشـودة للهـدف اإلمنـائي لأللفيـة املتمثـل يف خفـض الفقـر مبقـدار النصـف يف ـامـاً هـدف يفـ 15ويذكر التقرير أن القضا  ـلا الفقـر يف 

ة  أ ذلــك، تفــاقم ـــدم ـامــاً. فالصــني نفســها مل حتقــق ذلــك، ـلــا الــرغم مــن تســجيلها منــواً وتنميــة اســتثنائيني ـلــا الصــعيد االقتصــادي يف ضــعف هــذه املــدة. وباإلضــاف
الــيت تتبعهــا البلــدان  توقعــال أســعار الصــادرال بعــد األزمــة املاليــة، بينمــا توقفــت الزيــادة يف املعونــال املقدمــة  أ أقــل البلــدان منــواً نتيجــًة لسياســال التقشــفاليقــني بشــأن 

 املاحنة.
 

دان منـواً وهــي: تعبئــة املــوارد لالسـتثمار ـلــا حنــو حيقــق ألقــل البلــ 2015ويسـلِّط التقريــر الضــو  ـلــا ثـالث أوليــال سياســاتية أساســية يف  طـار خطــة التنميــة ملــا بعـد ـــام 
جي هذه املوارد حنو األنشطة االقتصادية اليت ُتسهم بشكل حاسم يف حتويل اقتصـاداتا ووضـع سياسـال لالقتصـاد الكلـي تشـجع االسـتثمار أقصا تأثري  منائي ممكن، وتوجي

 فقر.ومنو الطلع بدالً من تثبيطهما. وبع أن يكون تنويع االقتصادال الريفية أيضاً ـنصراً رئيسياً من ـناصر التحول من أجل القضا  ـلا ال
 

 سيتوقف أيضاً ـلا العوامل التالية:  2015التقرير، مع ذلك، أن جناح خطة ما بعد ـام  ويذكر
ســـتنداً  أ وفـــا  املـــاحنني بالتزامـــاتم املســـتمرة منـــذ أمـــد طويـــل بشـــأن كميـــة وشـــروط املعونـــة املقدمـــة  أ أقـــل البلـــدان منـــواً، مبـــا يف ذلـــك جعـــل دـمهـــم م •

 دة؛االسرتاتيجيال اإلمنائية للبلدان املستفي
 حدوث تغيريال يف النظام املايل الدويل لتحسني الوقاية من األزمال ومواجهتها؛ •
 اإلدارة العاملية للضرائع؛ •
ياسـال التجاريـة حدوث تغيريال يف النظام التجاري الدويل ملنح أقل البلدان منواً فرص النفاذ  أ األسـواق الـيت حتتـاج  ليهـا والسـماح هلـا باسـتخدام الس •

 اإلمنائية؛ يف دـم خططها
نصف للتصدي لتغري املناخ. •

ُ
 العمل العاملي السريع والفعال وامل

 
ا: زيـادة  نتاجيـة العمـل يف األنشـطة ويشري التقرير  أ أن التنمية ال تقتصر ـلا النمو االقتصادي. فهي تتطلع حتوالً هيكلياً للقاـدة االقتصادية يف ـمليتـني متـوازيتني مهـ

 أ أنشطة أكثـر ديناميـة تتميـز  -مثل الزراـة واخلدمال الصغرية احلجم خارج االقتصاد الرمسي  -العاملة من األنشطة ذال اإلنتاجية املنخفضة اإلنتاجية وحتويل األيدي 
يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، حيـدِّد أدا  أقـل البلـدان منـواً  بإنتاجية أـلا، مثل الصناـة التحويلية واخلـدمال املرتفعـة القيمـة. فلـيس النمـو االقتصـادي وحـده هـو مـا

 و منا ـملييت التحول اهليكلي هاتني جمتمعتني.
 

فرغـة  2015ويذكر التقرير أن جوهر خطة التنمية ملا بعد ـام 
ُ
ينبغي أن يكون حتقيق حلقة  بابية تربط بني التنمية االقتصادية والتنمية البشرية، وتعكس مسـار احللقـة امل

لبشر اإلنتاجية ميكن أقل البلدان منواً. فاحلد من الفقر، وحتسني التغذية والصحة، ورفع مستوى التعليم أمور تزيد من طاقة البشر اإلنتاجية. وزيادة طاقة االيت حتاصر حالياً 
لطاقــة اإلنتاجيــة  أ دخـول أـلــا. وهــذا يعــين أن ُحتـد مــن الفقــر وحتسـن التغذيــة والصــحة وترفـع مســتوى اإلجنــاز التعليمـي. لكــن التقريــر يشـري  أ أن ذلــك يتطلَّــع حتويـل ا

 خلق مزيد من فرص العمل األـلا دخالً ويتطلع حتوالً اقتصادياً.
 
 

الديش، بـنن، أنغـوال، أوغنـدا، بـنغ هناك مثانية وأربعون بلداً تصنفها األمم املتحدة حالياً يف فئة أقل البلدان منواً. وهذه البلـدان هـي:  ثيوبيـا،  ريرتيـا، أفغانسـتان،مالحظة: 
ليشــيت، جـزر ســليمان، جـزر القمــر، مجهوريـة أفريقيــا الوسـطا، مجهوريــة تنزانيـا املتحــدة، مجهوريـة الكونغــو  -بوتـان، بوركينـا فاســو، بورونـدي، تشــاد، توغـو، توفــالو، تيمـور 
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ي وبرينســييب، السـنغال، الســودان، سـرياليون، الصــومال، غامبيـا، غينيــا، الدميقراطيـة، مجهوريــة الو الدميقراطيـة الشــعبية، جنـوب الســودان، جيبـويت، روانــدا، زامبيـا، ســان تـوم

 ليمن.بيساو، فانواتو، كمبوديا، كرييباس، ليبرييا، ليسوتو، مايل، مدغشقر، مالوي، موريتانيا، موزامبيق، ميامنار، نيبال، النيجر، هاييت، ا -غينيا االستوائية، غينيا 
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