
UNITED NATIONS CONFERENCE ON  CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES POUR  
 TRADE AND DEVELOPMENT  LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 

 (UNCTAD)  (CNUCED) 

 

  بيان صحفي

  حظر
  البيان الصحفي والتقرير املتصل به أو تلخيصها  ال جيوز االقتباس من حمتويات هذا

   لكترونية قبل يوماإليف وسائط اإلعالم املطبوعة أو املسموعة أو املرئية أو 
   بتوقيت غرينتش00/17، الساعة 2008سبتمرب / أيلول4

 
UNCTAD/PRESS/PR/2008/26∗ 
Original: English 

 
  األونكتاد يدعو إىل زيادة املعونة اإلمنائية لدعم أهداف مكافحة 
 الفقر، واالستثمار املنتج، والقدرة على حتمل أعباء الديون

  
   يسلِّط الضوء على أوجه القصور 2008تقرير التجارة والتنمية لعام 

  اليت تشوب سياسات املعونة وتدابري ختفيف أعباء الديون
 

 الصادر عن األونكتاد إىل  )1( 2008تقرير التجارة والتنمية لعام  خيلص -  2008بتمرب س/ أيلول4جنيف، 
أن العديد من البلدان النامية قد أحرزت تقدماً اقتصادياً كبرياً يف السنوات األخرية، غري أن حتقيـق األهـداف                   

فقر املدقع مبقدار النصف حبلول عام       واليت تشمل خفض مستوى ال     - - اإلمنائية لأللفية اليت حددا األمم املتحدة       
 مليار  50 سوف يتطلب زيادة تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل البلدان الفقرية مبا ال يقل عن                - -  2015

  .دوالر أمريكي يف السنة
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                  تخذ وقد جاء يف تقرير التجارة والتنمية أيضاً أن تدابري ختفيف أعباء الديون جيب أن تكون حبق تدابري ت
 .باإلضافة إىل األشكال األخرى لتقدمي املعونة

  
أسـعار الـسلع    " الذي ينشر اليوم حتت عنوان فرعي هو         2008ويصدر تقرير التجارة والتنمية لعام        

وهو يالحظ أن البلدان النامية كمجموعة قد حققت يف كل          ". األساسية وتدفقات رأس املال ومتويل االستثمار     
 وذلك بفضل أداء عدد من املصدرين السريعي        - - اجلديدة فائضاًَ يف احلسابات اجلارية      سنة من سنوات األلفية     

وهذا يعين أن البلدان النامية كمجموعة قد أصـبحت         . النمو للمنتجات املصنعة وعدة مصدرين للنفط واملعادن      
  . مصدرة صافية لرؤوس األموال إىل الشمال

 
ويـذهب تقريـر    . البلدان النامية يف خفض نسب ديوا اخلارجية      ويرحب التقرير بأداء عدد كبري من         

التجارة والتنمية إىل أن هذا اإلجناز يعزى جزئياً إىل حتسن السياسات االقتصادية الكلية، فضالً عن حتسن إدارة                 
سعار الـسلع   الديون وختفيف أعبائها، ولكنه ناتج بصورة رئيسية عن توفُّر بيئة خارجية مواتية تتسم بارتفاع أ              

ويوصـي التقريـر    ". هذا الوضع قد ال يدوم إىل األبد      "ويالحظ التقرير أن    . األساسية واخنفاض أسعار الفائدة   
احلكومات بأن تبين على ما سجل مؤخراً من حتسن يف إدارة الديون ويف املؤشـرات االقتـصادية وأن تعجـل           

وتعتبـر  . حلفاظ على أوضاع ميكن فيها حتمل أعبـاء الـديون         بعمليات االستثمار والنمو والتغيري اهليكلي مع ا      
احتماالت توفُّر القدرة على حتمل أعباء الديون االحتماالت األقوى عندما ال يستخدم متويل الديون إال لتنفيـذ               

لعمالت كما أن القروض املقومة با    . املشاريع اليت تكون عوائدها أعلى من تكاليف أسعار الفائدة على القروض          
األجنبية ينبغي أن تقتصر، من حيث املبدأ، على تلك املشاريع اليت ميكن أن تؤدي بصورة مباشرة أو غري مباشرة            

ولذلك فإن األونكتاد يقترح أن تكون اسـتراتيجيات الـديون   . إىل توفري العملة األجنبية الالزمة خلدمة الديون   
كما ينبغي أن تكون هذه     . دة الرامية إىل تدعيم النظم املالية احمللية      اخلارجية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باجلهود املتجد     

االستراتيجيات مرتبطة بالسياسات االقتصادية الكلية وسياسات أسعار الصرف اليت دف إىل منع املغـاالة يف               
  .تقدير قيمة العملة والعجز يف احلساب اجلاري

 
فقرية ال تزال، رغم ما أحرزته مؤخراً من تقدم، تعتمد          ويالحظ التقرير أن العديد من البلدان النامية ال         

على التدفقات الرأمسالية األجنبية الوافدة إليها، ليس من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية فحـسب، وإمنـا                
ىل مـا   أيضاً لزيادة االستثمار احمللي بغية حتقيق منو أسرع، ودعم النفقات االجتماعية، وإجراء التغيري اهليكلي، إ              

وتظل املساعدة اإلمنائية الرمسية بالغة األمهية، وخباصة بالنسبة لالقتصادات الفقرية اليت تعتمد            . 2015بعد عام   
على السلع األساسية واليت عادة ما تعول على القروض واملنح الرمسية املقدمة من اجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة                 

  .األطراف
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، وضع معظم اجلهات املاحنة الثنائية اليت تقدم املـساعدة          2002ونتريي لعام   ويف أعقاب توافق آراء م      
اإلمنائية الرمسية أهدافاً طموحة لزيادة مساعدا كمسامهة منها يف الشراكة العاملية من أجل حتقيـق األهـداف                 

 االستعراض العام   ومع ذلك، وكما الحظ األمني العام لألونكتاد، سوباتشاي بانتشباكدي، يف         . اإلمنائية لأللفية 
رغم الزيادة اهلامة يف املدفوعات، ختلّفت أكثرية اجلهـات املاحنـة عـن الوفـاء     "لتقرير التجارة والتنمية، فإنه  

وعالوة على ذلك، ال تزال هناك فجوة واسعة بني تدفقات تلـك            . بالتزاماا يف جمال املساعدة اإلمنائية الرمسية     
  ". تعترب ضرورية لتنفيذ التدابري الكفيلة بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةاملساعدة الفعلية واملساعدة اليت 

 
وينظَـر إىل  . كما يتناول التقرير مسألة فعالية املعونة اليت حظيت باهتمام متزايد يف السنوات األخـرية     

السياسات يف البلـدان    فعالية املعونة يف الغالب من منظور اإلجراءات اخلاصة بتقدمي املعونة ونوعية املؤسسات و            
ويقف تقرير التجارة والتنمية موقفاً انتقادياً من كون تقدمي املساعدة اإلمنائية الرمسية قد أصـبح، يف               . املتلقية هلا 

الت، مشروطاً بالوفاء بعدد كبري من املعايري اخلاصة باإلدارة اجليدة، رغم اختالف اآلراء اختالفاً              العديد من احلا  
 ورغم عدم وجود سوى القليل من األدلة العمليـة          - - واسعاً حول حتديد ماهية املؤسسات والسياسات اجليدة        

  .على أن حسن اإلدارة يشكل سبباً من األسباب املؤثرة يف فعالية املعونة
 

. ويذهب التقرير إىل أنه ينبغي قياس مدى فعالية املعونة باالستناد إىل أهداف حمددة حتديـداً واضـحاً                  
ويالحظ تقرير التجارة والتنمية أنه مع صدور إعالن األلفية، أصبحت أهداف التنمية البشرية حتتل مكان الصدارة 

ويذهب خرباء األونكتاد يف . تصادي الطويل األجلعلى حساب غريها من األهداف املوجهة حنو حتقيق النمو االق  
النمو والتغيري اهليكلي قد فقدا مكانتهما البارزة كهدفني صرحيني من أهداف السياسة اإلمنائية يف              "التقرير إىل أن    

 ظل بيئة فكرية وسياسية يبدو أا تستند إىل افتراض ضمين مفاده أن النمو والتغيري اهليكلي مها أمران حتققهمـا                 
ونتيجة لذلك، فإن نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تنفَق على ". قوى السوق تلقائياً يف ظل اقتصاد حمرر ومعولَم

الصحة والتعليم وغري ذلك من األغراض االجتماعية قد سجلت زيادة كبرية على حساب نسبة املساعدة اإلمنائية            
ويرى األونكتاد أن مـنح     . قتصادية وتدعيم القطاعات اإلنتاجية   الرمسية املخصصة لتحسني اهلياكل األساسية اال     

املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة للصحة والتعليم وغريها من األغراض االجتماعية ضرورية ومربرة ولكنه يشري 
فـرص  إىل أن احلد من الفقر على حنو مستدمي يتوقف حىت بدرجة أكرب على حتقيق منو أسرع يف الدخل وخلق                    

ما مل تؤد املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل املساعدة يف تعزيز النمو، فمن غري احملتمل         "ويذهب التقرير إىل أنه     . العمل
 املستهدفة يف إطار األهداف اإلمنائية 2015أن تكون فعالة يف احلد من الفقر على املدى الطويل إىل ما بعد سنة      

  ".لأللفية
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يف األونكتاد أن فعالية املعونة ميكن أن تحسن أيضاً عـن طريـق اسـتخدام               ويعتقد خرباء االقتصاد      
املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل جانب متويل االستثمار احمللي، بوسائل منها مثالً إنشاء أو تدعيم املؤسسات الـيت                 

. راك مع املؤسسات املالية احمللية توجه املساعدة اإلمنائية الرمسية حنو مشاريع استثمارية عامة وخاصة تمول باالشت          
ومن شأن هذا أن ييسر وصول املستثمرين احملليني احملتملني إىل التمويل الطويل األجل وأن حيـد مـن تعـرض              

. ومن شأن هذا النهج أيضاً أن يساعد يف تدعيم نظام الوساطة املالية احمللية            . املصارف احمللية للمخاطر االئتمانية   
ك، يعتقد األونكتاد أنه ميكن حتسني الفعالية اإلمجالية للمعونة عن طريـق توجيـه الزيـادات                وعالوة على ذل  

اإلضافية يف هبات املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل أشد البلدان فقراً اليت تواجه أشـد الـصعوبات يف اسـتهالل                    
  .عمليات استثمار ومنو تدعم ذاا بذاا

 
 مليـار   60 و 50ادة املساعدة اإلمنائية الرمسية ليس مبقدار يتراوح بني         وخيلص التقرير إىل أنه ينبغي زي       

 فحسب، وإمنـا مبقـدار   2015دوالر فوق مستواها احلايل من أجل تلبية األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام             
 يف احلد من أكرب بكثري من أجل تلبية االحتياجات التمويلية واالستثمارات اإلنتاجية الضرورية لضمان االستمرار         

كما أن هناك حتديات جديدة أمام الشراكة اإلمنائية العاملية تنشأ أيضاً مع احلاجة           . الفقر إىل ما بعد ذلك التاريخ     
  .إىل التكيف مع تغير املناخ والتخفيف من آثاره على البلدان الفقرية

 
***  **  *** 


