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الرابطات   أو عن طريق الشراكات بني احلكومة والصناعة       أو إما من خالل املبادرة احلكومية    
ازات التـدريب مـن     إج  أو التدبري الثالث فيتمثَّل يف منح اإلعفاءات الضريبية        أما .القطاعية

  .أجل تزويد قوة العمل بالتدريب يف قطاعات حمددة

  خلق فرص العمل بقيادة القطاع العام

إال أنه باإلضافة إىل إشراك القطاع اخلاص، جيب على الدولة نفـسها أن تـؤدِّي               
غري مباشرة، خصوصاً يف املراحل األوىل مـن    أو  دوراً يف خلق فرص العمل، بصورة مباشرة        

غري القابل  اإلنتاج  أن العمل املتعلِّق بالبنية التحتية يشكِّل نوعاً من نشاط            ومبا .تنميةعملية ال 
 التجاري، وألن هذا النشاط ميّول معظم املشاريع، فإن بإمكان الدولـة أن تـؤثِّر يف     للتبادل
فلهـذه  . عمليات إنتاج كثيفة العمالة   تنفيذ  املطلوب من أجل ضمان     أسلوب العمل   اختيار  
يات عدَّة مزايا مقارنةً بالعمليات اليت تقوم على التكنولوجيات الكثيفة االستخدام لرأس            العمل
فهي تولِّد قدراً أكرب من فرص العمل، وتنطوي على تكاليف أقل، وميكن أن تسهم يف               . املال

تنمية وبناء قدرات املشاريع احمللية، وتوفّر خدمات صيانة وإصالح يكون الوصـول إليهـا              
  .أهنا ميكن أن تولِّد مدخرات بالعمالت األجنبية  كمار،أسرع وأيس

  
  الدكتور موخيسا كيتويي
  األمني العام لألونكتاد
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 ءوهلذه الغاية، ينبغي جتميع التمويل املقدَّم من الـشركا        . باملنتجات الغذائية االستراتيجية   أو
  .اإلقليميني ورمبا دعمه من قبل املاحنني الدوليني

 متويل  ويتطلَّب متكني املنتجني الريفيني من احلصول على رأس املال والتمويل توفري          
مومسي وكذلك متويل طويل األجل للمزارعني ومزاويل األنشطة االقتصادية الريفيـة غـري             

وينبغي توفري هذا التمويل من قبل مصارف التنمية الزراعية، ومصارف الدولـة،             . الزراعية
لـيت  ا(واملكاتب الربيدية اليت توفِّر اخلدمات املالية، والتعاونيات االئتمانية للمجتمعات احمللية           

وكذلك، يف بعض احلاالت،    ) تتوفّر لديها معرفة أفضل مبستوى اجلدارة االئتمانية للمقترضني       
أن هلذه املؤسسات القدرة على تعبئة املـدَّخرات الريفيـة            كما .من قبل املصارف التجارية   

ميكن للمؤسسات املالية الكربى أن تنشئ أيضاً وحدات متخصصة         و. وحتويلها إىل ائتمانات  
أن عمليات توفري االئتمانات اليت ترعاها الدولـة        كما .التمويل البالغ الصغر  /ل الريفي للتموي

إعادة تأهيل مصارف التنمية الريفية الـيت ميكـن أن تقـدِّم              أو قد تتطلَّب، بدورها، إنشاء   
وميثِّـل  . غريها من املؤسسات املاليـة      أو تقدمها املصارف التجارية    ال اخلدمات املالية اليت  

م خمططات التأمني وإيصاالت التخزين أحد السبل لتمكني املزارعني مـن حتويـل             استخدا
يتعلَّق بقطاع التعدين، ُيعَترب      وفيما .إنتاجهم الزراعي إىل ضمان للقروض اليت حيصلون عليها       

تشجيع الشركات احملليـة علـى   بذلك حتقيق  أنه ميكن     إال الروابط أمراً أكثر صعوبة،   إنشاء  
  ).إىل ذلك  وماالتموين، والتنظيف،( اخلدمات الكثيفة العمالة توفري مدخالت مثل

ومعظم األدوات املذكورة أعاله للسياسة الصناعية وسياسات تنميـة املـشاريع           
ويلزم أن ُتكمَّـل هـذه األدوات بتـدابري         . والتنمية الريفية ميثِّل سياسات حمددة األهداف     

 اقتصادات أقل البلدان منواً من أجل جعلـها         سياساتية أفقية هتدف إىل زيادة كثافة املعرفة يف       
وهذا يوصلنا إىل   .  الستيفاء متطلبات االقتصاد العصري    اًأكثر قابلية للتكيُّف وأكثر استعداد    

ففي جمال التعليم االبتدائي، تتمثَّل األولويـة يف حتـسني نوعيـة            . سياسة التعليم والتدريب  
 والتدريب التقين واملهين، ينبغي ألقل البلدان منواً        جمال التعليم الثانوي واجلامعي،     ويف .التعليم

وهذا يشمل تعديل املناهج التعليميـة  . أن تعمل على زيادة عرض اخلدمات وحتسني نوعيتها       
وأساليب التدريس من أجل جعل قوة العمل أكثر قدرةً على التكيُّف واالبتكار، وتكييـف              

  .لية يف املستقبلالسياسات التعليمية لتلبية متطلبات سوق العمل احمل
وهناك ثالثة تدابري أخرى من تدابري السياسة العامة الالزمة لزيادة كثافة املعرفة يف             

اجلامعات ومراكز  (ويتمثَّل التدبري األول يف تعزيز التعاون بني األوساط األكادميية          . االقتصاد
 بري الثاين يف إنـشاء    ويتمثَّل التد ). يف سياق التكتُّالت، مثالً   (ومؤسسات األعمال   ) البحوث

، )إلصدار شهادات اجلودة واستيفاء املتطلبات الصحية مـثالً       (تعزيز هيئات وضع املعايري      أو
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وميكن للسلطات أن تتصدَّى ملشكلة تفادي املـصارف التجاريـة للمخـاطر وأن             . الصغر
ضمان   أو دعم )أ(تشّجعها على زيادة إقراضها للمشاريع الصغرية والبالغة الصغر عن طريق           

حتديد شروط أدىن    )ب(القروض اليت حتصل عليها هذه الشركات من املصارف التجارية؛ و         
 بالنسبة هلذه الشرحية السوقية مقارنـةً بـأنواع اإلقـراض         لالحتياطي القائم على األصول     

مجعيات بوسائل منها مثالً    (الربط بني املؤسسات املالية الرمسية وغري الرمسية         )ج(؛ و األخرى
اليت يتوفَّر لديها قدٌر أكرب من املعلومات عن خماطر         ) واجلمعيات االئتمانية الدوَّارة  املدَّخرات  

وينبغي للمؤسسات املالية العامـة     . ا على تكاليف معامالت أدىن    املقترضني وتنطوي عملياهت  
الصغرية والبالغة الصغر اليت تتمّتع بإمكانات النمو القوي، استناداً         املشاريع  واخلاصة أن ختتار    

 املـشاريع ومن أجل تيسري دخول     .  احلالية وأوضاع منظمي املشاريع    رحبيتهاإىل مستويات   
 القطاع الرمسي، ميكن لسلطات أقل البلـدان منـواً أن تبـسِّط             الصغرية والبالغة الصغر إىل   

إجراءات وشروط التسجيل وعمليات اإلبالغ، وخفض تكـاليف التـسجيل، والـسماح            
هيئة شبه مستقلة لتقدمي الدعم اإلداري        أو باالمتثال التدرجيي للوائح التنظيمية وإنشاء إدارة     

  .ر الصغرية والبالغة الصغاملشاريعواملشورة إىل 
 حتدياً خاصاً بالنظر إىل مستوى إنتاجيـة املنـاطق          سياسة التنمية الريفية  وتطرح  

الريفية املتدين إىل حدٍّ حمزن، وهي تتطلَّب اختاذ إجـراءات يف جمـاالت البنيـة التحتيـة                 
وينبغي للدولة أن توظِّف استثمارات كبرية يف تطوير البنية التحتيـة       . والتكنولوجيا والتمويل 

صوصاً يف جماالت الري والكهرباء والنقل والتخزين وتكنولوجيـات املعلومـات          الريفية، خ 
. واالتصاالت من أجل زيادة إنتاجية املناطق الريفية ومتتني الروابط اخللفية واألمامية للمزارع           

إعادة تأهيل خدمات اإلرشاد الريفي من أجل إسداء املشورة وتـوفري             أو وينبغي استحداث 
أو احملاصيل، والتخـزين يف     /ت الزراعة، وإدارة املياه، واختيار البذور و      التدريب بشأن تقنيا  

املستودعات، وحالة نوعية األراضي والوصول إىل املياه، وجتنُّب تدهور التربـة، وتقنيـات             
وينبغي للمحتوى التكنولوجي هلذه اخلدمات أن يكفل املـشاركة      . استيفاء الشروط السوقية  

 أن جيمع بني التكنولوجيا احلديثـة ونظـم املعرفـة التقليديـة         النشطة للمجتمعات احمللية و   
أي وينبغي أن تركِّز اخلدمات على التكنولوجيات احملايدة من حيث األحجـام،            . احمللية أو
وبينما ُتوفَّر هـذه  . ميكن أن يستخدمها أيضاً أصحاب احليازات الصغرية    اليت  تكنولوجيات  ال

دولة، فإن هذه املؤسسات ميكن أن تعمل أيضاً مع         التكنولوجيات عادةً من قبل مؤسسات ال     
. املنظمات غري احلكومية، احمللية والدولية، ورابطات املزارعني يف توفري اخلدمات اإلرشـادية         

الرئيسية على زيـادة متويـل      بعمليات اإلنتاج   ويشتمل التوجُّه األساسي للسياسات املتعلِّقة      
  اإليكولوجيـة  -مية اليت ُتعىن باملناطق الزراعيـة       اإلقلي  أو مراكز البحوث الزراعية الوطنية   
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أما النوع الثاين من استراتيجيات السياسة الصناعية فيهدف إىل تغيري نـسبة رأس             
وسوف يكون  . املال إىل العمل من خالل اجتذاب االستثمار إىل الصناعات الكثيفة العمالة          

ليت يفتحها احتمال قيام الـصني      مبقدور بعض أقل البلدان منواً أن تستفيد من نافذة الفرص ا          
بإهناء توطني الطرف األسفل من صناعتها التحويلية عن طريق اجلمع بني إدماج الـشركات              

وعلى . احمللية يف سالسل القيمة العاملية للصناعة التحويلية واجتذاب االستثمار األجنيب املباشر        
 تتعلَّـق بإنـشاء التكـتُّالت،       املستوى احمللي، ينبغي أن ُتكمَّل هذه االستراتيجية بسياسات       

فإنشاء التكتُّالت ميكِّن الشركات من االستفادة مـن        . وترويج الصادرات، وتكاليف العمل   
العمـل بـصورة    ومـن   ) العوامل اخلارجية (وفورات احلجم يف جمايل التكنولوجيا واإلدارة       

رٍ أكـرب مـن     ضمان توفُّر قد  بوميكن لواضعي السياسات دعم التكتُّالت الصناعية       . مجاعية
خدمات البنية التحتية واخلدمات اللوجستية واجلمركية واملالية والقانونية؛ وإتاحة إمكانيـة           

وميكن ألقل البلدان   . الوصول إىل األراضي على أساس تفضيلي؛ وتيسري اإلجراءات اإلدارية        
ـ       ) وال سيما الصادرات غري التقليدية     (صادراهتامنواً أن تروِّج     ز عـن طريـق منـاطق جتهي

. الصادرات، وإعانات التصدير، وتوفري التمويل العام للتجارة، ومنظمات ترويج التجـارة          
وميكن احلفاظ على تنافسية تكاليف العمل من خالل ضمان توفُّر قدر كاٍف مـن الـسلع                

 الـسياسة   يف إطار (واخلدمات االستهالكية للفئات احملدودة الدخل، وخباصة املواد الغذائية         
  .إىل ذلك  وماوالنقل واإلسكان) ر أدناه انظ-الزراعية 

وال يترتَّب على االندماج الدويل من خالل سالسل القيمة العامليـة واالسـتثمار             
إذا كانت هذه اجلهود مقترنةً بتعزيز بنـاء القـدرات            إال األجنيب املباشر أثٌر إمنائي مستدمي    

بغية جتنُّب أن يظل عمل      (التكنولوجية على حنو متواصل من قبل الشركات احمللية املشاركة        
ينبغـي    كمـا ).هذه الشركات منحصراً يف األنشطة الكثيفة العمالة واملنخفضة اإلنتاجيـة     

 الروابط مع الشركات احمللية األخرى الـيت ميكـن أن       إنشاءللسياسات العامة أن تستهدف     
 الـسلطات أن    بعض احلاالت، قد يتعّين على      ويف .تتعلّم وتتقدَّم من خالل التعلُّم التفاعلي     

الروابط احمللية ونقل التكنولوجيـا إىل      إنشاء  تتفاوض مع املستثمرين األجانب من أجل حفز        
  . الشركات احمللية

 من أجل حفز تنمية     سياسة املشاريع ومن التدابري الفّعالة اليت ميكن اختاذها يف جمال         
ـ        ما املشاريع احلضرية الصغرية والبالغة الصغر     ى رأس املـال    يشمل تيـسري حـصوهلا عل

وينبغي لواضعي السياسات توسيع نطـاق      . واكتساب وضع رمسي  على التطوُّر   ومساعدهتا  
. املـصارف التجاريـة     أو التمويل املتاح هلذه الشركات عن طريق مصارف التنمية الوطنية        

وينبغي ملصارف التنمية الوطنية أن تفتح خطوطاً ائتمانية خاصة للمشاريع الصغرية والبالغـة             
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ميكن للبلدان الكبرية املـصدِّرة       كما .من اخلارج ى حنو أكثر صرامةً االقتراض      وأن تنظِّم عل  
محاية نفسها من   من أجل    األسعار   تيف إنشاء صندوق لتثبي   كذلك  للسلع األساسية أن تنظر     

  .التقلُّبات القوية يف األسعار الدولية للسلع األساسية

  تنمية املشاريع

غىن عنه خللق فرص العمل على نطاق واسع يف           ال متثِّل تنمية القطاع اخلاص شرطاً    
والسياسات الرئيسية لتنمية  . أقل البلدان منواً، حيث إهنا توفِّر معظم الوظائف حالياً ومستقبالً         

املشاريع، وسياسات التنميـة  وسياسة القطاع اخلاص يف هذه البلدان هي السياسة الصناعية،   
  .الريفية، وسياسات التعليم والتدريب

 إىل توجيه االقتصاد حنو التحوُّل اهليكلي عـن طريـق           لسياسة الصناعية اوهتدف  
وهناك نوعـان  . داخلها  أوبني القطاعات   فيما االنتقال إىل أنشطة ذات إنتاجية أعلى، سواء      

من االستراتيجيات ميكن ألقل البلدان منواً أن تنتهجهما لتعزيز كثافة العمالة الناشـئة عـن               
من خالل تقوية   احلالية  ألول يف البناء على األنشطة ذات امليزة النسبية         ويتمثَّل النوُع ا  . النمو

وهذا يتطلّـب عـادةً     . الروابط اخللفية واألمامية واالرتقاء التكنولوجي يف هذه القطاعات       
وميكـن أن تـشكِّل الزراعـة    . التركيز على األنشطة القائمة على استخدام املوارد الطبيعية  

ملتممة لإلنتاج، مثل صناعة جتهيز األغذية، املوجَّهة أساساً حنـو          األساس لتطوير الصناعات ا   
أن ذلك ميكن أن ُينتج أنواعاً        كما .األسواق احمللية واإلقليمية، بل وحنو األسواق العاملية أيضاً       

اليت ميكن إخضاعها ملزيـد مـن عمليـات         ) مثل املواد اخلام الزراعية   (أخرى من املنتجات    
تـوفري اخلـدمات اإلرشـادية    مثل  هلذه الغاية، ميكن تطبيق تدابري      و. التجهيز قبل تصديرها  

الصناعية، وحتديد تعريفات مؤقتة للصادرات، وتقدمي الدعم إلنشاء تكـتُّالت للـشركات            
وعلى املستوى الدويل، ينبغي أن ُتكمَّل هذه اإلجراءات بتعاوٍن إقليميٍ معـزَّزٍ         ). انظر أدناه (

مثل األرز والـذرة  (ساسية الزراعية وجتهيزها وتسويقها  بشأن بعض سالسل إنتاج السلع األ     
اليت تنطوي على إمكانات تلبية الطلب اإلقليمي       ) والقمح والسكر واللحوم ومنتجات األلبان    

وينبغي للحكومات أن تعمل معاً على تطوير       . املتزايد من خالل خمططات التكامل اإلقليمي     
  .واألسواق من أجل تعزيز سالسل القيمة اإلقليميةالبنية التحتية للنقل واخلدمات اللوجستية 
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 دات املالية ألقل البلـدان منـواً      ومن التدابري اليت ُيرجَّح أن تؤدِّي إىل زيادة اإليرا        . الضرائب
تطبيق ضريبة القيمة املضافة، واحلدِّ من اإلعفاءات من هذه الضريبة، وزيـادة            ‘ ١‘: يلي ما

زيادة الضرائب علـى الكحـول      ‘ ٢‘معّدل هذه الضريبة على استهالك السلع الكمالية؛ و       
ملمنوحـة للـشركات    احلّد من االستثناءات واإلعفاءات الضريبية ا     ‘ ٣‘والتبغ واملركبات؛ و  

زيادة الضرائب على املمتلكات يف املناطق احلـضرية        ‘ ٤‘واملغتربني ذوي الدخل املرتفع؛ و    
إصالح هيكل الضرائب املفروضة على القطاع املـايل؛         ‘٥‘؛ و )حيث يعيش أغىن السكان   (
صادر االمتناع عن إجراء املزيد من التخفيضات للتعريفات اجلمركية إىل أن يتمَّ إجياد م             ‘٦‘و

إدارة  وميكن جعل إدارة الضرائب وحتصيلها أكثر كفاءةً من خالل تعزيـز          . إيرادات بديلة 
ـ املعلومات والتحقق من صحة اإلقرارات والبيانات الضريبية، وإنشاء وحدة خاصة            دافعي ب

  . الضرائب ذوي الدخل املرتفع
 املالية بتعديل الشروط    ويف حالة أقل البلدان منواً الغنية باملوارد، ميكن زيادة اإليرادات         

وميكـن أن   . املواتية جداً اليت حيظى هبا حالياً املستثمرون األجانب يف قطاعي الزراعة والتعدين           
يشمل ذلك فرض ضريبة على األراضي املستأجرة ألغراض مشاريع االستثمار الكبرية، وزيادة            

لى األنشطة املنفَّـذة يف     تعديل معّدالت الضرائب ع     أو الضرائب املفروضة حالياً على األراضي    
وميكن حلكومات البلدان اليت تتوفّر فيها موارد يف قطاع املعادن أن تزيـد             . إطار تلك املشاريع  

ينبغـي    كما .على الصادرات   أو إيراداهتا بفرض ضرائب أعلى وإتاوات وضرائب على الدخل       
ل عليها من املاحنني التقليديني     لسلطات أقل البلدان منواً أن تعزِّز تعبئة املوارد اخلارجية اليت حتص          
  .وغري التقليديني ومن املؤسسات املالية املتعدِّدة األطراف واإلقليمية

وبالرغم من أن السياسة املالية قد تكون أكثر أمهيةً من السياسة النقدية يف تنميـة               
ن أقـل   أهنا ينبغي أن تكـو      إال ،القدرات اإلنتاجية، فإن السياسة النقدية تظل بالغة األمهية       

وأكثـر  إىل أقصى حدٍّ دون العشرة يف املائة،         معّدل تضخُّم منخفض     استهدافتركيزاً على   
تركيزاً على استهداف استخدام املوارد اإلنتاجية استخداماً كامالً وحتقيق استقرار اقتصادي           

بة وتتسم السياسة االئتمانية بأمهية حامسة يف أقل البلدان منواً، وخباصة بالنـس           . كلي معقول 
تواجه قيوداً حتدُّ من وصـوهلا إىل         ما لمشاريع البالغة الصغر والصغرية واملتوسطة اليت عادةً      ل

 الصدد، ميكن ملصارف التنمية العامة أن تـؤدِّي دوراً          اهذ  ويف .االئتمانات يف هذه البلدان   
  .مهماً من خالل تقدمي االئتمانات عندما حتجم املؤسسات املالية اخلاصة عن تقدميها

ينبغـي  ولذلك  . للتأثُّر الشديد بالصدمات اخلارجية   معرضة   إن أقل البلدان منواً      مث
نظاماً إلدارة حساب   أيضاً   لكي حتمي نفسها من هذه املخاطر، أن تستحدث          ،هلذه البلدان 
 رؤوس أمواهلم إىل اخلـارج،      املتصلة بتحويل يف ذلك لتلبية متطلّبات املقيمني        مبا رأس املال، 
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وينبغي لصانعي السياسات يف كل بلد من هذه البلدان أن يبحثوا بعناية اخلصائص احملـددة               
  .ية استخدام اإلطارالقتصادات بلداهنم قبل أن يبّتوا يف كيف

  سياسات حتقيق النمو املقترن بوفرة العمالة

ينبغي أن يكون لسياسات حتقيق النمو املقترن بوفرة العمالة يف أقل البلدان منواً هـدفان               
زيادة عدد الوظائف املتاحة من أجل استيعاب قـوة العمـل املتناميـة             : يكمِّل كل منهما اآلخر   

دد إىل سوق العمل، ورفع مستويات الدخل الناشئ عـن هـذه            وأعداد الشباب من الوافدين اجل    
بغية مكافحة تفشِّي الفقر والبطالة على نطـاق      ) من خالل حتقيق مكاسب يف اإلنتاجية     (الوظائف  

ويقتضي حتقيق هذه اهلدفني تنفيذ جمموعة من السياسات املتآزرة الرامية إىل بناء القـدرة               . واسع
وينبغي للتدخُّالت على صعيد السياسة العامة أن تشمل ثالثـة          . كلياإلنتاجية وتعزيز التحوُّل اهلي   

شاريع والتعلُّم التكنولوجي، واالستثمار مـن      املسياسات االقتصاد الكلي، وتنمية     : جماالت عامة 
  .العمل قبل القطاع العام واإلجراءات الرامية إىل خلق فرص

  سياسات االقتصاد الكلي

ب األخذ بنهج إزاء سياسات االقتـصاد الكلـي         إن التنمية الشاملة للجميع تتطلّ    
ويتطلّـب هـذا النـهج      . يتجاوز اهلدف األضيق املتمثِّل يف حتقيق استقرار االقتصاد الكلي        

األوسع زيادة عدد األدوات املستخدمة وتنسيق سياسات االقتصاد الكلي مع غريهـا مـن              
ح السياسة املالية أكثر أمهية     هذا السياق، تصب    ويف .السياسات حلفز تنمية القدرات اإلنتاجية    

وينبغي أن تستهدف السياسة املالية متويل االستثمار العام يف رأس املال           . من السياسة النقدية  
املادي والبشري عن طريق تسريع االستثمار العام يف البنية التحتية ورفع مـستوى اإلنفـاق       

 علـى تعبئـة وإدارة      ذلك تعزيز قـدرة احلكومـة     حتقيق  ويقتضي  . على التعليم والتدريب  
وعلى املستوى الوطين، ميكن القيام بـذلك،  . خارجية  أماإليرادات املالية سواء أكانت حمليةً  

إدارة   ويف تعبئة املوارد احمللية اليت تتطلَّب إجراء تغـيريات يف الـسياسة املاليـة            بيف البداية،   
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إال أن توسيع القطاع احلديث ينبغي أن ُيكمَّل بتحسني كمية ونوعية الوظائف يف             
بلدان منواً، فإن هذا    وبالنظر إىل انتشار عمل الفقراء يف أقل ال       . القطاعات املتبقية من االقتصاد   

وينبغي استكشاف وتعزيز مجيع الفرص املتاحة      .  األنشطة التقليدية  إنتاجيةيعين رفع مستوى    
الرزق وخلق فرص العمل يف األنـشطة الكثيفـة العمالـة يف هـذه              كسب  لتحسني ُسبل   

  .القطاعات األخرى
ق فرص العمـل يف     املنطق الذي يقوم عليه هذا النهج الثالثي األبعاد إزاء خل         ويتمثَّل  

 ينبغي استيعاهبا يف بقية قطاعـات       أعداد من العمال  أن زيادة إنتاجية الزراعة تؤدِّي إىل تسريح        
وبالنظر إىل أن األنـشطة     . التجاريللتبادل   أنشطة اإلنتاج القابل وغري القابل    االقتصاد، أي يف    

. د العاملة تكون حمدودةً    تكون عرضةً ملنافسة شديدة، فإن مدى قدرهتا على استيعاب الي          األوىل
ونتيجةً لذلك، يتعني أن    . أي أن اختيار نسبة رأس املال إىل العمل حتددها عادةً عوامل خارجية           

التجاري معظم فرص العمل للوافدين اجلدد إىل سـوق         للتبادل   أنشطة اإلنتاج غري القابل   توفِّر  
وتشمل هذه القطاعـات    . العمل وكذلك ألولئك الذين ُيسرَّحون من أنشطة زراعة الكفاف        

التعلـيم والـصحة وخـدمات اإلصـحاح        ( واإلسكان، واخلدمات األساسية     ،البنية التحتية 
؛ واخلدمات الفنية، وأعمال اإلصالح والصيانة، ومعظم خدمات        )واالتصاالت واإلدارة العامة  

النقل؛ وخدمات التأمني، وعمليات السمسرة العقارية والتجاريـة؛ واخلـدمات الشخـصية            
تواجه   ال وبالنظر إىل أن هذه األنشطة    . جتماعية واألهلية؛ واإلدارة العامة؛ واألمن والدفاع     واال

عموماً منافسةً دولية، فإن حيِّز اختيار السياسات املتاح للتأثري يف النتائج يف هـذه القطاعـات                
أن هنـاك  وهذا يعين . التجاريللتبادل  أنشطة اإلنتاج القابل هو عليه يف قطاع       مما يكون أوسع 

  . هذه األنشطةمنوإمكانيات أكرب بكثري لزيادة كثافة العمالة الناشئة عن 
على خلق فرص العمل فحسب بل أيضاً         ال إال أن من املهم أن تركِّز السياسات العامة       

 يف كل قطاع من هذه القطاعات على حدَّة، وكـذلك يف االقتـصاد              -على التحوُّل اإلنتاجي    
الثي األبعاد املقترح هنا على أن خللق فرص العمل أمهية حامسـة ولكنـه              ويشدِّد النهج الث  . ككل

 العنـصر   وهذا. ينبغي السعي إىل حتقيقه بالتزامن مع حتديث األنشطة االقتصادية وزيادة اإلنتاجية          
  .كمية فرص العمل املتاحة فحسب بل ونوعيتها أيضاًحتسني يكفل   الاألخري

إطاراً يطـرح   احملدَّد يف هذا التقرير باعتباره      ايت  السياسوال ينبغي النظر إىل اإلطار      
مثة بل  . حالً يصلح يف مجيع احلاالت للتصدِّي لتحدي العمالة الذي تواجهه أقل البلدان منواً            

 اإلطار يف خمتلف أقل البلدان منواً، على حنو يعكس الفوارق         هذا  جمال واسع للتنويع يف تطبيق      
، واألحجام، واملوقع اجلغرايف، وهياكل اإلنتاج، واهليكل       بينها من حيث املوارد املتاحة     فيما

.  املتاحـة  وهذا التنوُّع يعين اختالف املنطلقات واختالف اخليارات السياساتية       . التصديري
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لفوائد الناشئة عـن وفـورات      ومن شأن ا  . هو متوفِّر من التكنولوجيا وأساليب اإلنتاج      ما
الوقت نفسه، يؤدِّي إنشاء      ويف .احلجم أن تشجِّع بالتايل هذه الشركات على مواصلة النمو        

وحاملـا تـتمكَّن    . مشاريع متوسطة احلجم إىل تعزيز األوضاع الالزمة للتقدُّم التكنولوجي        
األمثل باسـتخدام  دىن األيتجاوز احلدَّ   مبااملتوسطة احلجم من توسيع نطاق إنتاجها     املشاريع  

  .عمليات اإلنتاج القائمة، فستضطر عندها إىل االبتكار من أجل احلفاظ على رحبيتها
ـ أن تنمية   على  اإلطار السياسايت املقترح هنا     ويدلُّ   شاريع ينبغـي أن تكـون      امل

يف خمتلف أنـواع    املتاحة  مصحوبةً باعتماد سياسات نشطة للتأثري يف اخليارات التكنولوجية         
يقابلها من سياسات مـن    وماثمة حاجة للتمييز بني أنواع اخليارات التكنولوجية  ف. نشطةاأل

أجل استيعاب األهداف السياساتية للتقدُّم التكنولوجي وخلق فرص العمل، وهي أهـداف            
اسـتراتيجية  : وبالتايل ينبغي اتِّباع استراتيجيتني خمتلفـتني مهـا       . تكون متعارضة   ما كثرياً

 التكنولوجيات املتقدِّمة من البلدان املتقدِّمة، واسـتراتيجية        حيازةثة تشمل   للقطاعات احلدي 
  ."املناسبة"يسمى التكنولوجيا   ماأخرى لسائر القطاعات تشمل

يكمن التحدي الذي تواجهه أقل البلدان منـواً يف           ال وفيما يتعلَّق بالتغيُّر اهليكلي،   
اهليكـل آخـذٌ يف التغيُّـر، يف معظـم     يف أن هذا بل كون هيكلها االقتصادي غري دينامي    

وبأعـداد  تفضي إىل بناء القدرات اإلنتاجية وخلق فرص عمل جيـدة             ال احلاالت، بطريقة 
ومن أجل وضع اقتصادات أقل البلدان منواً على مسار منو وتنمية شاملة يوفّر قـدراً               . كافية

ألبعاد إزاء خلق فرص    كبرياً من فرص العمل، يوصي اإلطار السياسايت باألخذ بنهج ثالثي ا          
أنشطة اإلنتاج غري   العمل، وهو هنج يركِّز على توفري العملة األجنبية من خالل االستثمار يف             

كثافة العمـل؛   واألنشطة القائمة على    التجاري القائمة على كثافة رأس املال       للتبادل   القابل
ن خلق لفرص العمل؛    يالزم ذلك م    وما  التجاري للتبادلوتوسيع قطاع املنتجات غري القابلة      

  .زراعة الكفاف بصفة خاصة  ويفوحتسني اإلنتاجية يف قطاع الزراعة عموماً
ويسلِّم هذا النهج الثالثي األبعاد إزاء خلق فرص العمل بأن عملية التغيُّر اهليكلـي     
ينبغي أن ُتوجَّه حملياً على النحو األمثل عن طريق تعزيز وتوسيع األسس التحديثية لالقتصاد              

االسـتخدام  والقائمـة علـى    تتألف من األنشطة التنافسية ذات القيمة املضافة املرتفعة       اليت
التحويلية والتعدين والزراعـة املمكننـة واخلـدمات        الصناعة  الكثيف للمعرفة يف قطاعات     

، ميكن حتقيق ذلك، على الوجه األمثل، عن طريق نقل العمال           بالعمالةيتعلَّق    وفيما .العصرية
تدّني اإلنتاجية واملنخفض األجور إىل عمل أفضل وأكثر إنتاجية يف قطاعـات            من العمل امل  

  ).أي نقل اليد العاملة بني القطاعات(أخرى 
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صلة بـني االسـتثمار     ال قوية إلنشاء    مرشحةًُتعترب  ماعية  كما أن اخلدمات االجت   
يزال املاليني من مواطين أقل    فال .االستثمار العام القوة الدافعة هلا    اليت يشكل   والنمو والعمالة   

قصور يف احلصول على أبـسط متطلبـات احليـاة      أو البلدان منواً يعانون من ضعف شديد     
إمدادات الكهربـاء وامليـاه وخـدمات النقـل     الكرمية، مثل الغذاء وخدمات اإلصحاح و  

 بـسبب ومن القطاعات األخرى اليت ميكـن اسـتهدافها         . واالتصاالت والصحة والتعليم  
تتمتع به من إمكانات خللق فرص العمل قطاعات البناء، وتوسيع اخلـدمات يف املنـاطق            ما

  . الريفية، وإنتاج املنسوجات واجللود، وجتهيز األغذية
لسياسايت أيضاً أمهية أكرب لالرتقاء بعمليات الـشركات واملـزارع      اإلطار ا ويويل  
القدرات وتنمية  بالنظر إىل دورها احملتمل يف اإلسهام يف حتقيق النمو          وذلك  جبميع أحجامها   

معظم أقل البلدان     ويف .اإلنتاجية واستحداث الوظائف للعمال املهرة وغري املهرة على السواء        
الصغرية والبالغة الصغر اليت    املشاريع   األعمال احنرافاً كبرياً حنو      منواً، ينحرف توزيع مشاريع   

عدد قليل مـن الـشركات        إال يوجد  ال املقابل،  ويف .تعمل يف القطاع غري الرمسي      ما عادة
يسيطر عليها    أو شركات خاصة كبرية ميلكها     أو الكبرية، ومعظمها شركات متلكها الدولة    

هذه الشركات الكبرية يف القطاعات األكثـر       تعمل    ما وعادة. أجانب يف كثري من األحيان    
رحبية مثل الصناعات االستخراجية والنقل اجلوي واألنشطة املالية العصرية حيث يكون كرب            

تكـون    ما وعادة. احلجم ضرورياً لالستثمارات القائمة على االستخدام الكثيف لرأس املال        
 -أقل البلـدان منـواً      يف  " ط املفقود الوس"وهذا  . الشركات املتوسطة احلجم غري موجودة    

 هو نتيجة لعدم قدرة الشركات الصغرية علـى         -يف العديد من البلدان النامية األخرى        كما
وبالتايل فإن إجيـاد هـذا      . اإلنتاج الذي يتميز بالكفاءة   حجم  النمو وحتقيق احلد األدىن من      

  . دان منواًأقل البلحالة ميثل املهمة األكثر أمهية يف " الوسط املفقود"
وميكن تقسيم السياسات اليت هتدف حتديداً إىل مساعدة مشاريع األعمال علـى            

سياسات إضفاء الطابع الرمسي على الشركات، وسياسـات        : النمو إىل أربع جمموعات هي    
ريـادة  متويل الشركات، وسياسات تدعيم القدرات التنظيمية للشركات وقـدراهتا علـى            

اوز اإلخفاقات يف احلصول علـى املعلومـات والتعـاون          مشاريع األعمال، وسياسات جت   
جنحت،   ما ومن شأن هذه السياسات، إذا    ). الشبكات والتكتالت إنشاء  سياسات تشجيع   (

حـىت    أو شاريع الصغرية والبالغة الصغر من النمو والتحوُّل إىل مشاريع متوسطة         املأن متكِّن   
 إىل خلق فرص عمل ألعداد كبرية من        يؤمل،  كما شاريع،هذه امل ويؤدِّي منو   . كبرية احلجم 

وهذا يرجع ببساطة إىل أنه، من أجـل    . العمال وبالتايل التحوُّل إىل مؤسسات كثيفة العمالة      
  إىل توسيع نطاق اإلنتاج باستخدام     املشاريعالوصول إىل احلجم األمثل لإلنتاج، حتتاج هذه        
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هذه احللقـة اإلجيابيـة    تنطوي عليه   ما وميكن بعد ذلك تكرار   . إضافية لتلبية الطلب املتزايد    أو
  . أعلى من االستثمار والنمو والعمالة والدخللبلوغ مستويات 

 أقل البلدان منواً هي اقتصادات مفتوحة جداً، فإهنا       وبالنظر إىل أن اقتصادات معظم      
 للتبادلإالّ أن قطاع املنتجات غري القابلة       . تتمكن من تفعيل هذه الصلة يف االقتصاد كله        لن

هـو    مما أوسعهو  أن حيز اختيار السياسات املتاح فيه         كما زال حمصناً نسبياً،  ي  ال التجاري
، يف  يتمثَّل يف الـشروع   ولذلك فإن النهج األجنع عملياً      . عليه يف أجزاء أخرى من االقتصاد     

رأس املال من خالل تلك الصلة يف قطاع املنتجات غري القابلـة            تراكم  البداية، حبفز عملية    
ومع مرور الوقت، وبينما تنمي الشركات احمللية قـدراهتا التكنولوجيـة           .  التجاري للتبادل

وقدراهتا على التعلم، سيتسىن توسيع هذه الصلة تدرجيياً لتشمل اخلـدمات احلديثـة الـيت               
التجاري بفضل االبتكارات التكنولوجية، إضافة إىل أنشطة اسـتبدال         للتبادل  أصبحت قابلة   

  . الواردات وأنشطة التصدير
أقل البلدان منواً، فمن املرجح     ظر إىل الضعف النسيب للقطاع اخلاص يف العديد من          وبالن

االسـتثمار الالزمـة    دوافع  والواقعي أن تنشأ يف القطاع العام، على املدى القصري إىل املتوسط،            
واملقصود هنا ليس تشجيع امللكية العامة الـيت تعـين العـودة إىل             . لإلطالق السريع لعملية النمو   

ات املاضي الفاشلة، بل هو ضمان استخدام قدرة الدولة على تعبئة املوارد املالية من أجـل                سياس
أي أنـه   .  لتوجيه حلقة النمو اإلجيابية على املدى القصري       األولية الالزمة   االستثمارية الدوافعتوفري  
 وجه الـسرعة،    أمهية بالغة بالنسبة إلنشاء تلك الصلة على      من  الستثمار العام   ا يتسم به   مما بالرغم

على املدى الطويل، فينبغي      أما .ينبغي أن يقتصر على املديني القصري واملتوسط      فإن هذا االستثمار    
مـسؤولية  تـصبح   تلك الصلة، وعنـدها     إنشاء  للقطاع اخلاص أن يضطلع بالدور األساسي يف        

ئمـة  دعم تفعيل تلك الصلة بكفاءة من خالل انتـهاج سياسـات مال  منحصرةً يف القطاع العام   
  .وتوفري حوافز هبدف تشجيع استثمار القطاع اخلاص يف اجملاالت ذات األولوية

ويف حني أن القطاعات اليت ينبغي أن يوجَّه إليها االستثمار العام األويل سـتكون              
نطـالق  االبالضرورة قطاعات حمدَّدة قطرياً، يبدو أن االستثمار يف البنية التحتية ميثل نقطة             

أقل البلـدان منـواً     نظر إىل أن االفتقار إىل البنية التحتية املالئمة يف معظم           بالوذلك  طبيعية  ال
وميكن حتقيـق اهلـدفني     . وبناء القدرات اإلنتاجية  املشاريع   أمام تطوير    كأداء يشكل عقبة 

والشرط املسبق لتحقيق ذلك يتمثل     . باستخدام عامل اإلنتاج الوفري، أي اليد العاملة      كليهما  
ياسات االستثمار يف البنية التحتية من أجل ضمان اسـتخدام اخليـارات            يف إعادة توجيه س   

القائمـة  اخليـارات  اعتماد املمكنة تقنياً والفعالة من حيث الكلفة والكثيفة العمالة بدالً من       
  .مثة حاجة الستخدام التكنولوجيا املناسبةأي أن . املاللرأس األكثر كثافة على االستخدام 
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الذي يسميه خرباء االقتصاد تـراكم رأس       ) إىل ذلك   وما املال املادي، ورأس املال البشري،    
  . ؛ وبناء قدرات قطاع مشاريع األعمال احمللي)أو التحول اهليكلي(املال؛ والتغري اهليكلي 

فهل من املمكن تصور حدوث عملية دينامية جتمع بني هذه العناصر املختلفـة يف              
 مـن أجـل     تنمية املشاريع ة؟ فمثل هذه العملية ميكن أن تستخدم، مثالً،         إطار حلقة إجيابي  

يقـوم علـى    حتويل اهلياكل اإلنتاجية إىل أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى تنطوي على إنتاج             
يؤدي بدوره إىل تقوية الطلب وحفز        ما وهو. لمهارات والتكنولوجيا لأكثر كثافة   استخدام  

ة تراكم رأس املال، بدورها، إىل اسـتحداث أنـشطة          وتفضي عملي . االستثمارات اجلديدة 
جديدة وحتقيق مزيد من التنويع لالقتصاد عن طريق التحول عـن القطاعـات التقليديـة،               

هي كيفية إدماج أوجه التـآزر      هنا  واملسألة املطروحة   . وبالتايل تكثيف عملية التغري اهليكلي    
 ر الذي يتطلب أيضاً اختيار سياسات     إطار لتحسني العمالة إىل احلد األمثل، األم      ضمن  هذه  
  . تتعارض مع بعضها البعض ال

خلـق  إمكانـات   ويهدف اإلطار السياسايت املقترح يف هذا التقرير من أجل تعظيم           
وهو حيقق ذلك من خالل حتديد جمموعة السياسات الـيت          . فرص العمل إىل حتقيق هذا اهلدف     

قة قوية بني النمو وخلق فـرص العمـل         عالإنشاء  أرادت    ما ينبغي للحكومات أن تنفذها إذا    
اإلطار السياسايت إىل تقييم عملي للتحديات اليت تواجه        هذا  ويستند  . وتنمية القدرات اإلنتاجية  

جمرد حتقيـق  ليس أقل البلدان منواً وإىل اعتراف صريح بأن مفتاح حتقيق التنمية الشاملة للجميع  
  . و يقترن مبستويات أعلى من العمالة أيضاً حتقيق منبل هومعدالت منو اقتصادي أعلى، 

 املقترح يف أنه  السياسايت  وفيما يتعلق بتراكم رأس املال، يتمثل العنصر اجلديد لإلطار          
تنطوي عليه من إمكانات حلفز إنشاء صلة بني االسـتثمار            ما يقيِّم السياسات باالستناد إىل    ال

يتجـزأ    ال ر ثالث يشكل جـزءاً    العمالة كعنص إىل هذه الصلة    والنمو فحسب، بل إنه يضيف      
تراكم رأس املال هو، بالنسبة لصانعي السياسات يف        لعملية  ولذلك فإن اهلدف األساسي     . منها

 تعبئة املـوارد    ةوهلذا اهلدف انعكاساته على طريق    . املقترن بالعمالة أقل البلدان منواً، تعزيز النمو      
 بالغة األمهية إلنـشاء صـلة قويـة         قانطالوميثل االستثمار نقطة    . واختاذ قرارات االستثمار  
 يف البدايـة مـن خـالل        -واهلدف من ذلك هو     . العمالةوالنمو  وومستدامة بني االستثمار    

حلقة إجيابية يؤدي   إنشاء   -) خصوصاً البنية التحتية  (االستثمار العام يف اجملاالت ذات األولوية       
لق فرص العمل الذي يفضي، بدوره،      فيها االستثمار إىل تقوية النمو، ويؤدي فيها النمو إىل خ         

وعـدا  . يقوي االستهالك الذي يدعم بدوره توسع الطلب الكلي         مما إىل زيادة دخل العمال،   
 عن تسرب الواردات، يؤدي توسع الطلب الكلي إىل توفري حوافز لتوظيف استثمارات جديدة            
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عوامل لإلنتاج تشمل املوارد الطبيعية، واملـوارد البـشرية،    هي   املوارد اإلنتاجية و
  . أس املال املاديواملوارد املالية، ور
 من املهارات والتكنولوجيا واملعرفة واملعلومات      القدرات على تنظيم املشاريع   وتتألف  

 أي  - احمللية اليت حتول املـدخالت إىل منتجـات          املشاريعالالزمة لتعبئة املوارد من أجل بناء       
ضاً القـدرة   وهي تشمل أي  . منتجات ميكن أن تليب، على حنو تنافسي، الطلب حالياً ومستقبالً         

  بذلك، تتعلـق بـامتالك     ،وهي. على االستثمار واالبتكار واالرتقاء وإنتاج السلع واخلدمات      
  . يلزم من الكفاءات والتعلم التكنولوجي إلحداث التحول االقتصادي ما

روابط خلفية وأمامية،   إطار  فهي تدفقات السلع واخلدمات يف      روابط اإلنتاج   أما  
  . وقطاعات األنشطةاملشاريع بني   فيما وتدفق املوارد اإلنتاجيةوتدفق املعلومات واملعرفة،

على إنتاج الـسلع      ما القدرة اإلمجالية لبلد  حتدِّد    ال ،هذه العناصر الثالثة، جمتمعةً   و
أن ينتجها    ما أيضاً تلك السلع واخلدمات اليت يستطيع بلد      إهنا حتدِّد   واخلدمات فحسب، بل    

، يف هذا الصدد، قدرات خاصة بكل بلد على         عّدإلنتاجية تُ ولذلك، فإن القدرات ا   . ويبيعها
 حتدد كميـة ونوعيـة الـسلع        أهنا  كما ،حدة، وهي تتفاوت تفاوتاً هائالً من بلد إىل آخر        

ومن الواضح أن هذا اإلنتاج احملتمل      . أن ينتجها يف وقت معّين      ما واخلدمات اليت ميكن لبلد   
  .ن أن يتوسع على املديني املتوسط والطويليكون حمدوداً على املدى القصري ولكنه ميك

آخـذة    ماعترب أن القدرات اإلنتاجية لبلد    واستناداً إىل مفهوم القدرة اإلنتاجية هذا، يُ      
 أي، بعبـارة    -تقدماً يف مجيع هـذه اجملـاالت          أو  هذا البلد حتسناً   حيققيف النمو فعالً عندما     

قدرات التكنولوجية والقدرات على تنظيم     أخرى، عندما يكتسب مع تزايد موارده اإلنتاجية ال       
أن مجيعهـا  ومن شأن هذه التحسينات . روابط اإلنتاجإنشاء املشاريع باإلضافة إىل قدرته على    

متكن البلد من إنتاج جمموعة متنامية من السلع واخلدمات ومن خلق فرص العمل واالنـدماج               
وإذا تواصل هذا النوع من     . داخليوه ال منعلى حنو مفيد يف االقتصاد العاملي باالستناد إىل زخم          

التنمية، فستتوفر عندها للبلد املعين القدرات اإلنتاجية اليت متكنه من استحداث وظـائف ذات              
أجور أعلى ومن اكتساب القدرة الالزمة إلنتاج جمموعة متزايدة من السلع واخلـدمات ذات              

  . لى املنافسةالقيمة املضافة األعلى إنتاجاً يتميز بالكفاءة والقدرة ع
وتتحقق تنمية القدرات اإلنتاجية من خالل ثالث عمليات اقتـصادية أساسـية            

أرادت حتقيق    ما مترابطة ترابطاً وثيقاً، وهي عمليات يتعني على البلدان كافة أن تنفذها إذا           
س رأ(وتتمثل هذه العمليات يف االستثمار الالزم لبناء الرصيد الرأمسايل احمللي           . تنمية مستدمية 
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ويقترح هذا التقرير إطاراً سياساتياً يربط االستثمار بالنمو وخلق فرص العمل من            
ويستند هذا اإلطار إىل افتـراض مفـاده أن         . أجل حتقيق التنمية املستدامة والشاملة للجميع     

يتحقق دون تنمية القـدرات       لن تعظيم إمكانات خلق فرص العمل اليت ينطوي عليها النمو        
في حني أن املبادرات الرامية إىل توفري فرص العمل من خالل الربامج اليت ترعاها              ف. اإلنتاجية
تقدم   ال اجلهات الدولية قد تشكل مصادر قيِّمة للعمالة على املدى القصري، فإهنا            أو احلكومة

  .أقل البلدان منواًحلوالً مستدامة على املدى الطويل للتصدي لتحدي العمالة يف 
ويستند اإلطار املقترح إىل جمموعتني من األفكار واملفاهيم اليت تبلورت من خالل            
  .العمل التحليلي املضطلع به من قبل األونكتاد بشأن أقل البلدان منواً والبلدان النامية األخرى

  :، أن أوالً،اإلطار يفترضو
الئق ليس منـواً    العمل  الفرص  يكفي من     ما خيلق  ال النمو االقتصادي الذي   •

 مستداماً؛ وأن

  . يكون مستداماً هو اآلخر  الخلق فرص العمل دون تنمية القدرات اإلنتاجية •
فيـه الكفايـة      مبا ثانياً، يقدم اإلطار تعريفاً للقدرة اإلنتاجية، وهو تعريف واسع        

 السلع واخلدمات،   لبناء القدرات الالزمة إلنتاج     ما إلدماج مجيع العناصر اليت حيتاج إليها بلد      
  . فيه الكفاية أيضاً لتحديد اجملاالت ذات األولوية للسياسات العامة  مباولكنه تعريف مركز

فما هو املقصود بالقدرات اإلنتاجية؟ لقد ربط عمل األونكتاد تطور هذا املفهوم،            
 هبـا  يف سياق أقل البلدان منواً، باجلهود اليت ُبذلت يف السابق لفهم الكيفيـة الـيت تعمـل               

االقتصادات املتخلفة والضعيفة هيكلياً، مثل أقل البلدان منواً، على تعزيز النمو االقتـصادي             
أن هذه اجلهود قـد       كما . تسرعها مثعملية النمو   هذه االقتصادات   والكيفية اليت تستهل هبا     

ليت القدرات اليت متكن هذه االقتصادات من إنتاج السلع ا          أو سعت إىل فهم العوامل الرئيسية    
بيعها، وحتديد أنواع األنشطة اإلنتاجية اليت توفِّر وظائف جيدة تسهم            أو تستطيع استهالكها 
  . يف احلد من الفقر

 حبثاً عن أجوبة عـن هـذه        ،وقد أفضى العمل التحليلي املُضطَلع به يف األونكتاد       
تاجية تتمثـل   فالقدرات اإلن .  إىل حتديد عدد من العناصر األساسية للقدرة اإلنتاجية        ،األسئلة

 قدرة  يف املوارد اإلنتاجية، والقدرات على تنظيم املشاريع، وروابط اإلنتاج، اليت حتدد جمتمعةً           
  . البلد على إنتاج السلع واخلدمات ومتكنه من النمو والتطور
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  اإلطار السياسايت للربط بني خلق فرص العمل 
  وتنمية القدرات اإلنتاجية يف أقل البلدان منواً

صحت أقل البلدان منواً، على مدى العقود الثالثة املاضية، بالتركيز على النمـو             ُن
. نويع االقتصادي، واحلد من الفقر، وحتقيق التنمية االقتـصادية        االقتصادي كاستراتيجية للت  

 ألنه من املستبعد    صائبةًآلت إليه األمور، أن هذه النصيحة كانت          ما ويبدو اآلن، بالنظر إىل   
إىل حد بعيد أن تتمكن أقل البلدان منواً من حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وخفـض               

تـستطع أن حتقـق منـواً         مل  املستويات املتَّفَق عليها دولياً إذا     مستويات الفقر فيها إىل تلك    
اعترف هبذا السيناريو     إذ والواقع أن برنامج عمل اسطنبول لصاحل أقل البلدان منواً،        . مستدمياً

منـواً  "على أنه لكي تستطيع أقل البلدان منـواً أن حتقـق            ) ٢٨يف الفقرة   (احملتمل، قد نّص    
 يف املائة يف    ٧يصل على األقل إىل مستوى      [...] فاً وشامالً للجميع    اقتصادياً مستداماً ومنص  

، ينبغي هلا أن تعّزز قدراهتا اإلنتاجية يف مجيع القطاعات من خالل التحول اهليكلـي               "السنة
  . وجتاوز هتميشها عن طريق االندماج الفعال يف االقتصاد العاملي

اسات الـسوقية الـيت     الدافع لإلصالحات والـسي   هي  وقد كانت هذه النصيحة     
أقل البلدان منواً على مدى العقدين املاضيني واليت استندت إىل افتراض مفاده أن من              اعتمدهتا  

 الـضوابط   ورفعشأن اجلمع بني التقشف االقتصادي الكلي والتحرير السريع واخلصخصة          
الذي من شأنه   كافية لتحقيق منو سريع يف الناتج، األمر        مببالغ  االستثمار   التنظيمية أن جيتذب  

ولكنـه  . أن يؤدي بدوره، وبصورة تلقائية، إىل استحداث وظائف بكمية ونوعية كافيتني          
يكفل حبد ذاته خلق فـرص        ال بات من الواضح اآلن أن النمو االقتصادي، رغم ضرورته،        

بل إنه، على النقيض من ذلك، قـد       . يؤدي تلقائياً إىل حتقيق تنمية شاملة للجميع        وال العمل
 بعض احلاالت إىل تزايد حدة التفاوتات االجتماعية وارتفاع معـدالت البطالـة             يفضي يف 

اهلـدفان  وخالصة القول إن نوع النمو ُيَعدُّ عامالً مهمـاً إذا كـان             . وتزايد انتشار الفقر  
ومن الواضح أن النمو الناشئ     . خلق فرص العمل وحتقيق النمو الشامل للجميع      النهائيان مها   

النمو الناشئ يف املناطق اليت يعيش فيها الفقراء هـو الـذي              أو عن األنشطة الكثيفة العمالة   
 بـالنمو   مقارنةًالتنمية  يؤدي على األرجح إىل خلق فرص العمل واإلسهام يف حتقيق مشولية            

  . ت القائمة على االستخدام الكثيف لرأس املالالناشئ عن االستثمارا
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يف املائة من الشباب يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة وإثيوبيـا             ٧٠يزيد عن     ما فهناك
يشاركون يف أعمـال    أوومالوي ومايل ورواندا والسنغال وأوغندا يعملون حلساهبم اخلاص      

 من حيتاجون إليه   مبا  البلدان منواً  وإذا أمكن تزويد األعداد املتزايدة من الشباب يف أقل        . أسرية
ة، فسيصبحون قوةً رئيسيةً لإلنتاج من أجل تلبيـة الطلـب           مهارات وتعليم ووظائف الئق   

  .العاملي وقوةً دافعةً هامةً لالستهالك واالستثمار احملليني
يتعلَّق بتوفري فرص عمل الئق، حىت        فيما ومن احملزن أن سجل أداء أقل البلدان منواً       

 إىل أن البلدان اليت     بل إن األدلة تشري، على النقيض من ذلك،       . يف أوقات النمو، ليس إجيابياً    
قدراً أقـل     إال سجَّلت منواً أسرع للناتج احمللي اإلمجايل قد حققت هذا النمو دون أن توفِّر            

وُيضاف إىل ذلك أن مرونة العمالة اخنفضت يف قرابة نـصف أقـل        . نسبياً من فرص العمل   
 على حنـو    املرونة قد نزعت إىل االخنفاض    هذه  ، وأن   ٢٠٠٨-٢٠٠٠البلدان منواً يف الفترة     

وعلى الرغم من   . أكثر تواتراً يف تلك البلدان بالذات اليت كانت تسجِّل معّدالت منو أسرع           
تكن بصورة عامة     مل أن الدرجات املبلغ عنها ملرونة العمالة بالنسبة للنمو يف أقل البلدان منواً           

يـة لبلـوغ   تكون علـى األرجـح كاف      لن فإهنا ،قيست باملعايري الدولية    ما متدنيةً جداً إذا  
مستويات العمالة الضرورية وذلك بالنظر إىل التحدِّيات الدميغرافية واالقتصادية الـيت مـن             

  .احملتمل أن تواجهها هذه البلدان
يسهم إسهاماً    مل ،٢٠١٠-٢٠٠٠ويبني هذا التقرير أن معّدل العمالة، خالل الفترة         

 بلداً من   ١١ يف ثالثة بلدان من أصل     ال إ نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل     زيادة  إجيابياً يف   
 يف املائة من التغيُّـر  ٩ نسبته  مبااليت أسهمت(كمبوديا : أقل البلدان منواً أُجري استقصاٌء بشأهنا   

ومجهورية ترتانيا املتحدة   )  يف املائة  ٦,٣(، وسرياليون   )يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل      
 حدوث تغيُّرات إجيابية كبرية يف هذه االقتصادات من حيث          يعكس هذا ورمبا  ).  يف املائة  ٤,٧(

يساعد يف بناء القدرات اإلنتاجية يف        مما عدد الشباب الذين يواصلون دراستهم لفترات أطول،      
أقـل  أن النمو االقتصادي يف أقل البلدان منواً قد أخذ يصبح           أيضاً  ولكن التقرير يبني    . املستقبل
  .يث خلق فرص العملعلى مرِّ الزمن من حفعاليةً 

سوق العمل والقطاع غري الرمسي يف أقل       بشأن  وال تتوافر سوى معلومات متفّرقة      
إالّ أن مثة حاجة ملحة جلمع املزيد من البيانات وإجراء املزيد من التحلـيالت              . البلدان منواً 

 اإلحصائية اليت ينبغي أن تكون هلا مكانة بارزة يف النقاش الذي سيجري يف إطـار جـدول   
  . بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية٢٠١٥  عامبعد  ملااألعمال اإلمنائي
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ومتثِّل األنشطة االقتصادية الريفية غري الزراعية مصدراً هاماً من مـصادر دخـل             
وترتبط هذه األنشطة ارتباطاً وثيقـاً      . سيما النساء، يف أقل البلدان منواً       وال وعمالة الفقراء، 

 التجـاري   للتبادلغري القابلة   (بالنشاط الزراعي والسلسلة الغذائية وإنتاج السلع واخلدمات        
ومع تزايد التحوُّل احلضري وحتسُّن شبكات النقل بني املناطق         . لألسواق الريفية احمللية  ) غالباً

قابلـة  (حلضرية، أصبحت األنشطة الريفية غري الزراعية تنتج أيضاً سلعاً وخدمات           الريفية وا 
توجد بياناٌت دقيقةٌ تستند إىل دراسـات         وال .لألسواق البعيدة )  التجاري للتبادلوغري قابلة   

اجلزئية لُألسر املعيشية يف األنشطة الريفية غري الزراعية يف أقـل     أو استقصائية للعمالة الكاملة  
نـسبته    مبـا أن التقديرات تشري إىل أن االقتصاد الريفي غري الزراعي يستأثر    إال .دان منواً البل
 ٢٠ يف املائة يف أمريكا الالتينية، و      ٤٥ يف املائة من العمالة الريفية الكاملة يف آسيا، و         ٣٠ حنو

ت والواقع أنه مـع تزايـد مـستويا   .  يف املائة يف أفريقيا  ٤٥-٤٠يف املائة يف غرب آسيا، و     
نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، تنخفض حصة الدخل الريفي الزراعي مع ارتفـاع              

ولكن األدلة املستقاة من دراسات حاالت إفرادية تـشري         . حصة الدخل الريفي غري الزراعي    
إىل أنه رغم تزايد أمهية العمالة الريفية غري الزراعية يف أقل البلدان منواً، يظل اإلنتاج الزراعي                

  .البلدانالقتصادات هذه وفرص العمل الزراعي الدعامة الرئيسية 
 ويف اجلانب اإلجيايب، سجَّلت مؤشرات العمالة اهلشَّة وعمالة الفقراء حتسُّناً إىل حدٍّ           

 يف املائة من    ٨٠نسبته حنو     ما تزال العمالة اهلّشة تشكل     ال ومع ذلك، . ٢٠٠٠  عام منذ ما
، ستكون نسبة الفقراء العـاملني يف       ٢٠١٧  عام وحبلول. منواًإمجايل العمالة يف أقل البلدان      

البلدان األفريقية املندرجة يف فئة أقل البلدان منواً النسبة األعلـى ضـمن هـذه البلـدان                 
وُيضاف إىل ذلك أن الفجوة بني اجلنسني يف العمالة اهلّشة يف هذه اجملموعة من              . كمجموعة

 ١١ سجَّلت زيادةً طفيفةً لتبلـغ يف متوسـطها       البلدان ككل ليست واسعةً فحسب بل إهنا      
 ، مشلـت العمالـة اهلـشة      ٢٠١٢  عـام  ففي. ٢٠١٢-٢٠٠٠نقطة مئوية خالل الفترة     

  .  يف املائة من الرجال٧٣ يف املائة من النساء و٨٥ همتوسط ما
ويف أقل البلدان منواً، ترتبط هشاشة العمالة ومعّدل انتشار عمل الفقراء ارتباطـاً             

بطالة اليت تؤثِّر يف هذه البلدان تأثرياً غري متناسب على الشبان املنـضمني إىل قـوة                وثيقاً بال 
 ١٥أي من تتراوح أعمارهم بـني       (فمعدل بطالة الشباب    . العمل يف معظم أقل البلدان منواً     

الرجـال  يف صـفوف  هو أعلى من متوسط معّدالت البطالة يف أقل البلدان منواً        )  سنة ٢٤و
 وعـادةً . ء، وهو يف معظم احلاالت يصل إىل ضعف ذلك املتوسط تقريباً          والنساء على السوا  

 جيد شبان أقل البلدان منواً فرص عمل يف القطاع غري الرمسي، ولكن هذا العمـل غالبـاً                 ما
. يكفل هلم قدراً كبرياً من األمن الوظيفي        أو حيسِّن مهاراهتم   أو يوفر هلم أجوراً معقولة    ال ما
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 بلـداً   ٢٧ من أصل    ١٠(مستوى إنتاجية العمل الزراعي يف أكثر من ثلث أقل البلدان منواً            
 ١٩٨٧-١٩٨٥يف الفترة املمتـدة بـني الفتـرتني         ) توفرت بشأهنا بيانات قابلة للمقارنة    

  .٢٠١١-٢٠٠٩و
غىن عنه لتنمية أقل البلـدان منـواً          ال  رفع مستوى اإلنتاجية الزراعية شرطاً     وميثِّل

وتنطوي زيادة إنتاجية العمل الزراعي يف هذه البلدان        . ولعملية التحوُّل اهليكلي هلذا القطاع    
على إمكانات رفع مستويات الدخل احلقيقي لألسر الريفية وكذلك حفز الطلب على السلع             

ومثة إمكانات كبرية خللق فرص العمـل ينطـوي عليهـا           . ري الزراعية واخلدمات الريفية غ  
وتوفري األعالف واستصالح األراضي    والصرف  االستثمار يف املناطق الريفية يف جماالت الري        

أُدِمـَج هـذا      مـا  وميكن تعزيز هذه اإلمكانات إذا    .  من األنشطة  إىل ذلك   وما والتحريج
 العامة، يف صلب استراتيجية للعمالة مصممة بإتقان        االستثمار، بوسائل منها برامج األشغال    

  .وحمددة األهداف
العمل، بنسبة تبلـغ يف     يف قوة   وُيسجَّل يف أقل البلدان منواً معّدل مشاركة مرتفع         

أنه ينبغـي     إال . يف املائة يف البلدان النامية األخرى      ٦٨ يف املائة مقارنةً بنسبة      ٧٥متوسطها  
دم وجود نظام ضمان اجتماعي، وحمدودية الـدعم األسـري          فع. تفسري هذه األرقام حبذر   

 للفقراء يف أقل البلدان منواً خياٌر آخـر غـري       أنه ليس بسبب تدين مستويات الدخل، يعنيان      
 عموماً يعين أن عدداً أكرب      الدخلأن تدين متوسط      كما . أياً كان نوعه   -البحث عن عمل    

يكفـي مـن      ما ن أجل احلصول على   من أفراد األسرة حيتاجون إىل دخول سوق العمل م        
قوة العمـل يف أقـل      يف  شاركة  املولذلك فإن ارتفاع معّدل     . الدخل إلعالة األسرة بكاملها   

 حلاجة الفقراء املاسة للعمل من أجل البقاء وليس مؤشراً يدل علـى             هو انعكاس البلدان منواً   
  .وجود سوق عمل مزدهرة وفّعالة

وة العمل حبسب نوع اجلنس واجملموعة العمرية،       وبإجراء حتليل ملعدل املشاركة يف ق     
ميكن احلصول على مزيد من املعلومات املفيدة بشأن توزيع السكان الناشطني اقتصادياً يف أقل              

ورغم أن هذا التوزيع يتفاوت من جمموعة إىل أخرى من جمموعات أقل البلـدان              . البلدان منواً 
وهذا يرجع  .  ميالً قوياً حنو العمل يف سوق العمل       منواً، فإن لدى النساء يف هذه البلدان عموماً       

التدبري املـرتيل، ورعايـة     (إىل أسباب منها أن النساء يعملن يف الغالب يف القطاع غري الرمسي             
، ٢٠١٢  وعـام  ١٩٩٠  عام في الفترة املمتدة بني   ف). إىل ذلك   وما األطفال، والعمل الزراعي،  

وخـالل تلـك    .  مليون امـرأة   ٢٩٠ُيقدَّر بنحو    ما انضم إىل قوة العمل يف أقل البلدان منواً       
البلدان بثالث نقـاط مئويـة،      هذه  ارتفعت معّدالت مشاركة النساء يف قوة العمل يف          الفترة،
  . يف املائة، يف املتوسط٤٢ إىل ٣٩ من
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تكون أعلى بكثري من مرونة النمو املقابلة يف قطاعات           ما  يف احلدِّ من الفقر عادةً     حيث تأثريه 
  .االقتصادأخرى من 

تزال الزراعة متثل املصدر الرئيسي لتـشغيل قـوة           ال ويف معظم أقل البلدان منواً،    
 . يف زراعة أراضٍ جديـدة السكانحيدث يف الغالب من خالل عمل   ما العمل املتنامية، وهو  

حتدُّ من النمو الزراعي، مثل تقلُّص االسـتثمار  قيوداً برحت تواجه     ما أن أقل البلدان منواً    إال
قصور هذه األسـواق،      أو يف أنشطة البحث والتطوير، وعدم وجود أسواق لعوامل اإلنتاج        

أدوات التخفيف من املخاطر اليت يواجهها      ، إىل   بقدر حمدود   إال ،وعدم القدرة على الوصول   
ومع ارتفاع معّدل النمو الـسكاين، واخنفـاض        . املنتجون، فضالً عن ضعف البنية التحتية     

سبيل رزق أقـل قابليـة      يتحّول إىل    اإلنتاجية، أخذ اإلنتاج الزراعي      أحجام املزارع وتدين  
 وُيضاف إىل ذلك أن املزارعني يف معظم أقل البلدان منواً         . لالستمرار بالنسبة لفقراء األرياف   

وقد أخذت أعداٌد متزايـدةٌ     . يستطيعون حتمُّل تكاليف التكثيف املستدام لإلنتاج الزراعي       ال
املراكز احلضرية متثِّـل  وأصبحت خارج القطاع الزراعي، رص عمل فمن الشبان تبحث عن   

  .على حنو متزايد الوجهة الرئيسية اليت جتتذهبم
يتزايدون بسرعة فحسب، ولكنهم يتحولون       ال ولذلك فإن سكان أقل البلدان منواً     

 أي  وقد أخذت أعداٌد من سكان أقل البلدان منواً أكرب من         . حنو احلياة احلضرية بسرعة أيضاً    
إىل جعل هذا العقـد     جمتمعةً  هذه االجتاهات   وتؤدِّي  . وقت مضى تدخل إىل أسواق العمل     

ولذلك فـإن مثـة حاجـة     . يتعلَّق بالعمالة   فيما عقداً حرجاً بالنسبة هلذه البلدان، خصوصاً     
، بلغ معّدل منـو     ٢٠١٢-٢٠٠٠خالل الفترة   ف. واضحة لتمتني العالقة بني العمالة والنمو     

 يف املائة سنوياً، وهو معّدل يزيد قليالً عن معـّدل النمـو             ٢,٩قل البلدان منواً    العمالة يف أ  
السكاين ولكنه يقل كثرياً عن متوسط معّدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل خالل تلك الفتـرة            

أن معّدل منو العمالة يف البلدان األفريقية واجلزرية املندرجة يف فئة أقـل               كما ). يف املائة  ٧(
 ان منواً قد جتاوز أيضاً متوسط أقل البلدان منواً كمجموعة وسـيظل يتجـاوزه حـىت               البلد
  . على األقل٢٠١٨ عام

مث إن الفجوة التارخيية يف إنتاجية العمل بني أقل البلدان منـواً والبلـدان الناميـة                
فناتج العامل يف أقل البلـدان    . ٢٠٠٠  عام ، رغم أهنا قد ضاقت منذ     تزال واسعةً   ال األخرى

 يف املائة فقط مـن      ٢٢بلغ  ) ١٩٩٠  لعام بأسعار الدوالر الدولية الثابتة    (٢٠١٢  عام واً يف من
 يف املائة   ٧ يف املائة من متوسط االحتاد األورويب، و       ١٠مستواه يف البلدان النامية األخرى، و     

 أن فجوة إنتاجية العمل الزراعي بني أقل البلدان منـواً           كما .من مستواه يف أمريكا الشمالية    
واخنفـض  . ١٩٨٥  عـام  والبلدان النامية األخرى واالقتصادات املتقدِّمة قد اتسعت منـذ        
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املـستخدمني اسـتخداماً      أو ن العمل  ع العاطلنيالوافدين اجلدد إىل أسواق العمل وأولئك       
  .ناقصاً، وتوظيفهم يف أعمال منتجة

  :حتدِّيات العمالة يف أقل البلدان منواً
  استحداث وظائف ذات نوعية جيدة وبأعداد كافية

يتمثَّل حتدِّي العمالة األساسي يف أقل البلدان منواً يف استحداث وظـائف منتجـة      
وبالنظر . س الذين ينضمون إىل قوة العمل يف كل سنة        وتوفري ُسبل كسب الرزق ملاليني النا     

إىل االجتاهات الدميغرافية املذكورة أعاله، سيكون حجم هذا التحدِّي أكـرب يف الـسنوات              
ولتوضيح حجم املشكلة، جيدر استعراض األعداد املقدَّرة للوافدين اجلدد إىل أسواق           . القادمة

 ، قُدِّر عدد الوافدين اجلدد إىل سـوق العمـل يف          ففي إثيوبيا، مثالً  . العمل يف بلدان خمتارة   
 ماليني شخص   ٣,٢ مليون شخص، وسوف يزيد عددهم ليصل إىل         ١,٤ بنحو   ٢٠٠٥ عام

 وباملثل، يف هاييت، بلغ عدد الوافـدين اجلـدد إىل سـوق العمـل يف              . ٢٠٥٠  عام حبلول
  حبلـول  ٢٢٩ ٠٠٠ وسيصل هـذا الـرقم إىل        - شخص   ٢٠٤ ٠٠٠ قرابة   ٢٠٠٥ عام
 مليون شخص   ٢,٩بنغالديش، بلغ عدد الوافدين اجلدد إىل سوق العمل           ويف .٢٠٣٥ عام
، قبل أن يبـدأ     ٢٠٢٠  عام حبلول)  ماليني ٣,١(، وسيبلغ هذا الرقم ذروته      ٢٠٠٥  عام يف

ق املنتجة والالئقة اليت سـيتعني أن  كسب الرزوهذه هي أعداد الوظائف وُسبل  . باالخنفاض
يتحقق ذلك فستتمثل النتيجة احملتملـة يف تزايـد          مل وإذا.  سنة تتوفّر يف هذه البلدان يف كل     

  .معّدالت الفقر واهلجرة الدولية
 ، إىل حدٍّ كبري   ،والواقع أن الضعف النسيب ألسواق العمل يف أقل البلدان منواً يفسر          

 على احلدِّ من    ٢٠٠٨-٢٠٠٢أسباب التأثري الضعيف نسبياً لطفرة النمو اليت شهدهتا الفترة          
 يف  ٥٣ إىل   ٥٩فعلى الرغم من اخنفاض معّدل انتشار الفقر املدقع من          .  يف هذه البلدان   الفقر

، وهي فترة اقترب فيها متوسط معـّدل        ٢٠٠٧  وعام ٢٠٠٠  عام املائة يف الفترة املمتدة بني    
 يف املائة يف السنة، كان تأثري النمو على معّدل انتشار الفقـر             ٧منو الناتج احمللي اإلمجايل من      

كان الضعف النـسيب ألداء القطـاع       و.  من ذلك الذي شهدته املناطق النامية األخرى       أبطأ
مرونة منو الزراعة مـن     أن  الزراعي يف معظم أقل البلدان منواً مضراً بصفة خاصة بالنظر إىل            
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 يف البلـدان    ٢,٤    ب، مقارنةً   ٢٠١٠-٢٠٠٥ أطفال لكل امرأة خالل الفترة       ٤,٤متوسطها  
  . يف البلدان املتقدِّمة١,٧النامية األخرى و

حيـث   (العائد الدميغرايف احملتمل  ن منواً، سيتطلب حتقيق     وبالنسبة ملعظم أقل البلدا   
. زيادة االستثمار يف تدريب وتعليم وتوظيف الشباب      ) يف حدودها الدنيا  تكون نسبة اإلعالة    

وعلى الرغم من أن معّدالت االلتحاق مبدارس التعليم االبتدائي والثانوي ومعـدالت إملـام            
تزال دون    ال ، فإهنا ١٩٩٠  عام ن منواً قد حتّسنت منذ    الشباب بالقراءة والكتابة يف أقل البلدا     

وعلى املدى املتوسط، ستؤدي    . املستويات املقابلة يف البلدان النامية األخرى والبلدان املتقدِّمة       
ديناميات النمو السكاين يف أقل البلدان منواً، باإلضافة إىل أعـداد الـشباب املتزايـدة، إىل                

  .تزايد عرض اليد العاملة ولكن مع ،اخنفاض نسب اإلعالة
وتشكِّل اجتاهات التحوُّل احلضري عامالً رئيسياً آخر من العوامل احملددة للوضـع    

 ٢٠١٠  عـام  بلغ مستوى التحضُّر يف أقل البلدان منواً يف       فقد  . الدميغرايف يف أقل البلدان منواً    
).  يف املائـة ٥٠,٥( نقطة مئوية دون املتوسط العـاملي  ٢٠قرابة أي  يف املائة،  ٢٨نسبته   ما

 ، وهـو  ٢٠٢٠  عـام   يف املائة حبلول   ٣٩وُيتوقَّع أن تبلغ نسبة التحضُّر يف أقل البلدان منواً          
ُيعزى بدرجة كبرية إىل تزايد اهلجرة من املناطق الريفية إىل املناطق احلـضرية، وارتفـاع            ما

  .معّدالت اخلصوبة، والنمو السكاين
 اآلن يف مرحلة حرجة من مراحـل التنميـة           العديد من أقل البلدان منواً     باتوقد  

حيث يبلغ النمو السكاين مستويات عالية، وحيث أخذت هذه البلدان تشهد تغيُّراً يف طابع              
ففي املاضي، كانت األنشطة الزراعية املتدنيـة       . حتدي العمالة، خصوصاً يف املناطق الريفية     

أنـه مـع ارتفـاع      إال. العمـل اإلنتاجية تستوعب عادةً معظم الوافدين اجلدد إىل أسواق    
متزايد حنو زراعـة    على حنو   الكثافات السكانية، واخنفاض أحجام املزارع، وحتوُّل املزارعني        

األراضي األكثر هشاشةً من الناحية اإليكولوجية، ُيرجَّح أن تظل مستويات دخل املـزارع             
توقَّع أن تظـل مـستويات      ونتيجةً هلذه العوامل، يُ   . وكذلك اإلنتاجية الزراعية متدنية للغاية    

  .مرتفعةً يف أقل البلدان منواًالتحضُّر واهلجرة 
وبالنظر إىل التحدِّيات الدميغرافية الواضحة اليت ُيسلِّط هذا التقرير الضوَء عليهـا،            

 السـتحداث على املـدى املتوسـط      حباجة إذاً لبذل جهود كبرية      منواً  ستكون أقل البلدان    
ولكن الفوائد الـيت    . ن فرص العمل الالئق لسكاهنا الشبان     يكفي من الوظائف وغريها م     ما

بـل إن االسـتغالل النـاجح هلـذه         . تلقائياًتتحقق    ال ميكن أن تنشأ عن العائد الدميغرايف     
قدرة اقتصادات أقل البلدان منواً على اسـتيعاب كـل مـن            مدى  اإلمكانات يتوقف على    
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  الديناميات الدميغرافية يف أقل البلدان منواً

ية جلميع البلدان، ولكنـه      االقتصاد -يؤثر التغّير الدميغرايف يف التنمية البيئية واالجتماعية        
وعلى الـرغم   . يؤثر تأثرياً شديداً بصفة خاصة على أضعف البلدان املُدرجة يف فئة أقل البلدان منواً             

أي يف  ( دوالر يف اليـوم      ١,٢٥من أن نسبة الناس الذين يعيشون يف هذه البلدان على أقل مـن              
  . فاع معدل منو السكانقد اخنفضت، فإن عددهم ظل يتزايد نتيجة الرت) حالة فقر مدقع

وتواجه أقل البلدان منواً حتدياً دميغرافياً هائالً ألن عـدد سـكاهنا، الـذين يـشكّل                
 ُيتوقـع أن    ، يف املائة منهم يف الوقت احلايل      ٦٠ سنة نسبة    ٢٥األشخاص الذين يقل عمرهم عن      

ب من سـكان    لعدد الشبا أيضاً  ومن املتوقع   . ٢٠٥٠  عام  مليار نسمة حبلول   ١,٧يتضاعف ليبلغ   
 ١٦٨ أن يسّجل زيادة كـبرية مـن      )  سنة ٢٤ و ١٥تتراوح أعمارهم بني    ممن  (أقل البلدان منواً    

 مليـون   ١٣١,٧مقـداره     مبـا  ، أي ٢٠٥٠  عام  مليون حبلول  ٣٠٠ إىل   ٢٠١٠  عام مليون يف 
ممـن تتـراوح    (شبان العامل   من  من بني كل أربعة     واحٌد  ، سيكون   ٢٠٥٠  عام وحبلول. شخص

  .من بني السكان الذين يعيشون يف أقل البلدان منواً)  سنة٢٤ و١٥أعمارهم بني 
يتعلَّق بعدد سكان أقل البلدان منواً الذين هم يف سـن العمـل فـسيزيد                فيما أما

 ،٢٠٥٠  وعـام  ٢٠١٠  عـام   مليون شخص يف الـسنة بـني       ١٥,٧مقداره    مبا همتوسط
وتبلـغ  . يون شخص سنوياً   مل ٠,٥يقل عن    ال  مبا البلدانهذه   بلداً من    ١١سيزيد يف    كما

 -الزيادات املتوقعة أعلى مستوياهتا يف البلدان األفريقية املدرجة يف فئة أقل البلـدان منـواً                
 حيث سيزيد عدد    -مجهورية الكونغو الدميقراطية وإثيوبيا وأوغندا ومجهورية ترتانيا املتحدة         

وقع، أن دخـل إىل     هو مت   كما وإذا حدث، . هؤالء السكان بأكثر من مليون شخص سنوياً      
 يف  ٣٧يعادل    ما أي( مليون شخص    ٦٣٠ عدٌد إضايفٌ قدره     ٢٠٥٠  عام سوق العمل حبلول  

سوف يطرح ذلك حتدِّيات كبرية     ف،  )٢٠٥٠  عام املائة من جمموع سكان أقل البلدان منواً يف       
  .البلدان يف جمايل العمالة والتنميةهذه أمام 

تجاوز إىل حـدٍّ كـبري املعـدالت        تاً  كما أن معّدالت منو سكان أقل البلدان منو       
 يف ٢,٢وصـلت إىل   فمعدالت أقل البلدان منواً الـيت       .اخلاصة مبجموعات البلدان األخرى   

 ١,٢( قد بلغت تقريباً ضعف املعدالت اخلاصة بالبلدان النامية األخرى           ٢٠١١  عام املائة يف 
وعالوةً على  ).  يف املائة  ٠,٤(، ومخسة أضعاف املعدالت اخلاصة بالبلدان املتقدِّمة        )يف املائة 
 معّدالت اخلصوبة يف أقل البلدان منواً أعلى املعدالت يف العامل، حيـث بلـغ               تشكِّلذلك،  
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وسـيظل هـذان    . بني بلدان اجلنـوب     فيما اعتماداً أكرب على الطلب احمللي وعلى التجارة      
مـؤخراً  شهدته ؤ النمو االقتصادي الذي العامالن كالمها ضروريني يف املستقبل، ولكن تباط      

  . هلذا التوجُّه اجلديدمن توفّر املزيد من اإلمكانيات كثرياً االقتصادات الناشئة الكبرية سيحّد 
مث إن توافر التمويل اخلارجي ميثّل شرطاً مسبقاً آخر لتحقيق منو قوي يف النـاتج               

 مبّين يف التحليل الوارد يف الفصل األول        هو  وكما .البلدان منواً ألقل  احمللي اإلمجايل احلقيقي    
وُيـضاف إىل   . من هذا التقرير، فقد شهد التمويل اخلارجي تقلبات كبرية منذ بداية األزمة           

 ٢٠١٤ نقدية متشّددة يف البلدان املتقدمة خالل عـامي          اتذلك أن احتمال انتهاج سياس    
أقـل  مقارنةً باستثمار أصول مة  أصول البلدان املتقدالستثمار سيغّير الرحبية النسبية     ٢٠١٥و

أن تقلّص فارق أسعار الفائدة بني هاتني اجملموعتني من البلدان سيزيد أيضاً             كما .البلدان منواً 
وينبغي ألقل البلدان منواً اليت تعاين من عجـز         . من صعوبة متويل العجز يف احلساب اجلاري      

  . هذه التطورات املُقبلةكبري يف احلساب اجلاري أن تبدأ اآلن باالستعداد ملواجهة
أما العامل الثالث الرئيسي الذي يؤثر يف األوضاع اخلارجية ألقل البلـدان منـواً              

وتشري توقعات صندوق النقد الدويل إىل      . فيتمثل يف حركة األسعار الدولية للسلع األساسية      
ـ              ى استمرار حدوث اخنفاضات يف أسعار كل من النفط والسلع األساسية خبالف الوقود عل

تظـل  ولكن الصورة املرتقبة على املدى القصري ألسعار الـسلع األساسـية            . املدى الطويل 
كإمـدادات الطاقـة    (غامضة جداً ليس فقط بسبب احتمال حدوث اختالالت يف العرض           

  .بل أيضاً بسبب أوجه الغموض اليت تكتنف حالة الطلب) واملواد الغذائية
 دان منواً يف األجل القـصري إىل املتوسـط        البلآفاق أقل   تقدم، فإن     ما وبالنظر إىل 

يتحقق أي من خماطر التراجع وثُبتت صحة توقعات صـندوق            مل فحىت لو . تبدو مشرقة  ال
النقد الدويل املتعلقة مبعدالت النمو، سيكون معدل منو أقل البلدان منواً كمجموعة أدىن من              

إطار هـذا الـسيناريو،     ويف. يف املائة٧املعدل املستهَدف يف برنامج عمل اسطنبول وقدره       
سيكون التصدي بفعالية لتحدي العمالة، وهو حتٍد ُيحلّل هذا التقرير حجمه يف املـستقبل،              

  .البلدان منواًيف حالة أقل  أكثر صعوبةً
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 املساعدة اإلمنائية الرمسية املوجهة إىل أقل البلدان منـواً تـنخفض يف           أخذت  وقد  
وُتشري .  بعد أن كان هلا دور هام يف مواجهة التقلبات الدورية أثناء األزمة املالية             ٢٠١١ عام

اعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي إىل أن             بيانات جلنة املس  
صايف مدفوعات املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من مجيع املاحنني إىل أقل البلـدان منـواً،               

 مليـار   ٤١,٧ختفيف أعباء الديون، سّجلت اخنفاضاً طفيفاً من        ألغراض  باستثناء املساعدة   
 وتـشري البيانـات األوليـة     . ٢٠١١  عام  مليار دوالر يف   ٤١,٦ إىل   ٢٠١٠  عام دوالر يف 

املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية املوّجهة إىل أقل البلدان        مدفوعات   إىل أن صايف     ٢٠١٢ لعام
تأكـدت هـذه التقـديرات،        ما وإذا.  يف املائة باألرقام احلقيقية    ١٢,٨منواً تقلّص بنسبة    

لمساعدة اإلمنائية الرمسية املوّجهة إىل أقل      للى حدوث أكرب تراجع     فسيكون يف ذلك داللة ع    
  .١٩٩٧  عامالبلدان منواً منذ

ُيقّدر   ما  ليصل إىل  ٢٠١٢  عام إمجايل الديون اخلارجية ألقل البلدان منواً يف      وارتفع  
 عليه  كان  مبا  يف املائة باألرقام االمسية مقارنة     ٦,٧ بنسبة   زاد مليار دوالر، أي أنه      ١٨٣مببلغ  
 ٢٦,٣وزادت نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل زيادة طفيفة أيضاً، من            . ٢٠١١  عام يف

، بينما ارتفعت نسبة إمجايل الدين      ٢٠١٢  عام  يف املائة يف   ٢٦,٧ إىل   ٢٠١١  عام يف املائة يف  
يه كانتا عل   مما  يف املائة، وكانت النسبتان كلتامها أعلى      ٨٢,٥ إىل   ٧٨,٧إىل الصادرات من    

 ٢,٥مقـداره    مباوارتفع الرصيد اإلمجايل للديون القصرية األجل     . يف البلدان النامية األخرى   
  . يف املائة١٤، أي بنسبة زيادة بلغت ٢٠١٢  عاممليار دوالر يف

وتشري توقعات صندوق النقد الدويل إىل أن الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي العـاملي     
ميثّل حتّسناً طفيفاً مقارنة بالنـسبة الـيت     ما، وهو٢٠١٣ ام ع يف املائة يف  ٣,٣سيزيد بنسبة   

وبالنسبة ألقل البلدان منواً كمجموعة، يتوقع      .  يف املائة  ٣,٢ وقدرها   ٢٠١٢  عام ُسّجلت يف 
 مقارنـة   ٢٠١٣  عـام   يف املائـة يف    ٥,٧صندوق النقد الدويل تسجيل معّدل منو قـدره         

ويتوقع أن يزيد معدل منـو االقتـصاد        . والنامية يف املائة يف االقتصادات الناشئة       ٥,٣ بنسبة
 يف املائة يف السنوات األربـع       ٤,٥ وإىل حنو    ٢٠١٤  عام  يف املائة يف   ٤,٠العاملي ليصل إىل    

  . يف املائة على املدى املتوسط٦ويتوقع أن يبلغ معدل منو أقل البلدان منواً قرابة . التالية
حت التجارة الدولية متثّل القناة األهم      بر  ما البلدان منواً كمجموعة،  ويف حالة أقل    

وبالتايل فإن التباطؤ الذي شهدته     . النتقال حالة الكساد من البلدان املتقدمة منذ بداية األزمة        
 .التجارة العاملية مؤخراً سيكون له املزيد من اآلثار السلبية على إمكانيات منو أقل البلدان منواً              

دة يف البلدان املتقدمة كان ضعيفاً يف أفضل األحوال،         حني أن الطلب على السلع املستورَ      ويف
بفضل اعتمادهـا   وذلك  حدوث تباطؤ حاد يف منوها      جتنُّب   أقل البلدان منواً     استطاعتفقد  
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كما سّجل العجز يف احلساب اجلاري ألقل البلدان منواً كمجموعة زيادة كـبرية،     
وهـذا  . ٢٠١٢  عام  مليار دوالر يف   ٢٨,٨ إىل   ٢٠١١  عام  دوالر يف  مليارات ١٠,٥من  

التدهور يف وضع احلساب اجلاري هلذه البلدان يرجع أساساً إىل حدوث تـدهور كـبري يف             
 ٢٠١١  عام  مليارات دوالر يف   ٣,٧ميزان التجارة السلعية حيث زاد العجز زيادة كبرية من          

عدالت التبادل التجاري هلـذه البلـدان       وظلت م . ٢٠١٢  عام  مليار دوالر يف   ١٨,٥إىل  
ففـي  . ٢٠٠٩  عام حدث يف تتحّسن يف السنوات الثالث اليت أعقبت التدهور احلاد الذي          

كانت ، بلغت هذه املعدالت مستوى أعلى من مستوى الذروة الذي           ٢٠١٢ و ٢٠١١عامي  
  .زمة، أي قبل فترة وجيزة جداً من تعّرضها للتأثري السليب لأل٢٠٠٨  عامبلغته يفقد 

 يف املائة يف ٢٥وفيما يتعلق بالصادرات، تراجع معدل النمو القوي الذي بلغ قرابة          
 بالنـسبة ألقـل     ٢٠١٢  عام  يف املائة فقط يف    ٠,٦ ليبلغ   ٢٠١١  وعام ٢٠١٠  عام كل من 

 يتـصل   فيمـا وهذا يتماشى مع حالة التباطؤ اليت أُشري إليها آنفـاً  . البلدان منواً كمجموعة  
، تباطأ منوهـا    ٢٠١١  عام  يف املائة يف   ٢١,٩بينما زادت الواردات بنسبة     و. بتجارة السلع 

غري أن هذا كان كافياً لزيادة عجز ميـزان التجـارة           .  يف املائة  ٧,٨بعد سنة واحدة ليبلغ     
  .السلعية ألقل البلدان منواً زيادة كبرية

إىل تـدين  البلدان منواً بـالنظر     يف حالة أقل    ويتسم التمويل اخلارجي بأمهية كبرية      
وقد زادت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر      . مستوى مدخراهتا احمللية بالنسبة إىل االستثمار     

، ٢٠١٢  عام  مليار دوالر يف   ٢٦ قدره حنو    اًمستوى قياسي لتبلغ  الواردة إىل أقل البلدان منواً      
ـ  .  يف املائة  ٢٠ بنسبة بلغت حنو     ٢٠١١  عام  عليه يف  تكان  مما أي أعلى  دفقات وزادت الت

 مليـار   ١٦,٩الواردة إىل البلدان األفريقية املُندرجة يف فئة أقل البلدان منواً وإىل هاييت مـن               
شهدت البلدان اآلسيوية املندرجة يف       كما . مليار دوالر على مدى الفترة نفسها      ١٩,٨ إىل

 دوالر   مليارات ٥,٦ مليارات إىل    ٤,٢من  يف التدفُّقات الواردة    البلدان زيادة   هذه الفئة من    
 مليـون  ٣٢٠من هذه الفئة بينما اخنفضت التدفقات الواردة إىل البلدان اجلزرية املُندرجة يف     

  . مليون دوالر٢٣٥إىل 
 ليـصل إىل    ٢٠١٢  عام وظل تدفق حتويالت العمال إىل أقل البلدان منواً يتزايد يف         

بلدان أكثـر   وُتعترب التحويالت إىل هذه ال    .  دوالر مليار ٣٠,٥مستوى قياسي جديد قدره     
 حـىت   زادتاستقراراً بكثري مقارنة بتدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إليها، بل إهنا            

يف الغالـب   املالية   التوزيع اإلقليمي، متثل التحويالت      ومن حيث . خالل أسوأ مراحل األزمة   
حيـث زادت   مسة من مسات اقتصادات البلدان اآلسيوية املندرجة يف فئة أقل البلدان منـواً،              

  . بعد ذلك بسنةدوالر  مليار ١٧,٨ إىل ٢٠١٠  عام مليار دوالر يف١٦,٣ من

4



 

3 

يف   ال جمموعات أقل البلـدان منـواً  وقد انعكس هذا األداء غري املتجانس ملختلف 
 ،معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي فحسب وإمنا أيضاً يف معدالت منو فرادى البلدان          

 أخـرى  عشرة بلـدان      أيضاً  يف املائة، ولكن هناك    ٦ فاقت   معدالت منو   بلداً ١٥سّجل   إذ
و السكاين املرتفع، سجلت    وبالنظر إىل معدل النم   .  يف املائة  ٣سجلت معدالت منو تقل عن      

آثار وكانت لذلك   . سلبية من حيث نصيب الفرد      أو هذه البلدان األخرية معدالت منو ثابتة     
 لأللفيـة فيهـا،     ةاحلد من الفقر يف هذه البلدان وحتقيق األهداف اإلمنائي        سلبية شديدة على    

 منـواً يف حالـة      دخلت ثالثة بلدان من أقل البلدان       كما . بصورة أعم  تنميتها البشرية وعلى  
  .معدالت منو سلبية للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقيشهدت  حيث ٢٠١٢  عامكساد يف

بني أقل البلـدان      فيما وهذا التباين يف معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي        
واألمر األبرز  . منواً هو نتيجة لوجود تفاوتات واسعة بني مؤشرات االقتصاد الكلي األخرى          

هم بالنسبة للنمو االقتصادي هو أن معدالت إمجايل تكوين رأس املال تتفاوت تتفاوتـاً              واأل
وقد ُحدد يف برنامج عمـل      . بني فرادى البلدان املندرجة يف فئة أقل البلدان منواً          فيما واسعاً

ج  يف املائة من النات    ٢٥تكوين رأس املال يبلغ     إلمجايل  اسطنبول لصاحل أقل البلدان منواً معدالً       
 يف  ٧احمللي اإلمجايل كشرط ُمسبق لتحقيق معدل منو للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي قـدره              

 حـىت جتـاوزه يف      أو بلوغ هـذا املـستوى    هذه البلدان   بلداً من    ١٧وقد استطاع   . املائة
 بلداً آخر كـان دون املـستوى املـستهدف          ٣١أن معدل االستثمار يف       إال .٢٠١١ عام

يف بلدان أخرى من أقـل البلـدان منـواً أدىن           كان  بل إن هذا املعدل      يف املائة،    ٢٥ وقدره
وبالنظر إىل العالقة الوثيقة بني االستثمار والنمو االقتصادي، فإن آفاق منو           .  يف املائة  ١٠ من

  .تبدو ُمشرقة  الهذه البلدان
 أن نستكـشف    يتيح لنـا  من الزمن    حتليل التطورات اليت حدثت على مدى عقد         إن

وبالنسبة هلذه البلدان كمجموعة، اخنفـض      . ه عملية التغّير اهليكلي يف أقل البلدان منواً       واجتاحجم  
 ٢٠٠١-١٩٩٠ يف املائة يف الفتـرة       ٣١,٤متوسط مسامهة الزراعة يف الناتج احمللي اإلمجايل من         

وظلت حصة الصناعة التحويلية ثابتة عند مستوى       . ٢٠١١-٢٠٠٩ يف املائة يف الفترة      ٢٥,٦إىل  
متوسط مسامهة قطـاع      ما  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، بينما اخنفض إىل حد          ١٠حنو  قدره  

تـشهد    مل البلدان منواً كمجموعة،  يف أقل   وبصورة أعّم، تدل هذه االجتاهات على أنه        . اخلدمات
، وهي فترة ُسّجل فيها أسرع منـو        ٢٠١١-٢٠٠٩ و ٢٠٠١-١٩٩٩الفترتني  الفترة املمتدة بني    

النوع الذي ُيفضي   من ذلك    على مدى عقود من الزمن، سوى القليل من التغّير اهليكلي            اقتصادي
  .إىل زيادات قوية يف مستويات اإلنتاجية والدخل والكثافة التكنولوجية والقيمة املضافة املرتفعة
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، ٢٠١٥  عـام  بعـد   ملا يف إطار جدول األعمال اإلمنائي      أو ية، سواء اآلن  أهدافها إحلاحاً وأمه  
  .احلد من الفقر، والنمو الشامل للجميع، والتنمية املستدامة: وهذه األهداف هي

  االجتاهات االقتصادية احلديثة وآفاق أقل البلدان منواً

 أجل العودة   يزال فيه االقتصاد العاملي يُشق طريقه بصعوبة من         ال يف الوقت الذي  
إىل مسار منو قوي ومستدمي، ظلت أقل البلدان منواً تواجه، على مدى الـسنوات اخلمـس                

فقد أدى التباطؤ الذي شـهدته      . كانت عليه يف السابق     مما املاضية، بيئة خارجية أقل مواتاة    
التجارة العاملية مؤخراً والذي يكاد اآلن يصل إىل حد اجلمود إىل إضعاف الطلـب علـى                

البلدان املتقدمة ولكن االقتـصادات الناشـئة       طلب  دات من أقل البلدان منواً، وخباصة       الوار
وباإلضافة إىل تراجع الطلب على صادرات أقل البلدان منواً، ظلت هذه البلدان تعاين             . أيضاً

  . وطأة التقلّب املتزايد ألسعار السلع األساسية والتدفقات الرأمسالية
 البلدان منواً بنقطتني مئويتني كاملتني      ألقلالقتصادي  ونتيجة لذلك، تراجع النمو ا    

الـرواج  كان عليه خالل فترة       مبا مقارنة) ٢٠١٣-٢٠٠٩(خالل السنوات اخلمس املاضية     
كان معّدل هذا النمو أدىن من معـّدل النمـو الـسنوي              كما ).٢٠٠٨-٢٠٠٢(السابقة  

 عمل اسطنبول لصاحل أقل البلدان       يف املائة على النحو احملّدد يف برنامج       ٧املُستهَدف وقدره   
  .٢٠٢٠-٢٠١١منواً للعقد 

إال أنه رغم بطء االنتعاش العاملي، سّجل منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف أقل              
  يف املائة يف   ٥,٣ إىل   ٢٠١١  عام  يف املائة يف   ٤,٥البلدان منواً بعض الزيادة حيث ارتفع من        

 ٢٠١٣  عـام  الدويل إىل معّدل منـو مماثـل يف       وتشري توقعات صندوق النقد     . ٢٠١٢ عام
حافظت معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ملختلف        وقد  .  يف املائة  ٦ و ٥يتراوح بني   

 على االجتاهات اليت ُسّجلت مؤخراً، حيث ختلّفت        ٢٠١٢  عام جمموعات أقل البلدان منواً يف    
 يف فئة أقل البلدان منواً عن جماراة املعـدالت          املعدالت املُسّجلة يف البلدان األفريقية املندرجة     

ختلّفت معدالت منو نصيب الفرد مـن النـاتج           كما .نظرياهتا اآلسيوية واجلزرية  يف  املُسّجلة  
  .احمللي اإلمجايل احلقيقي يف هذه البلدان األفريقية ألن معدل منو سكاهنا بلغ مستويات أعلى
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  مةمقدِّ

شهدته السنوات األخرية من تباطؤ يف األداء االقتصادي العـاملي،            مما على الرغم 
فما برح دخل الفرد يف هذه      .  متواضعاً سّجلت أقل البلدان منواً، بصورة عامة، منواً اقتصادياً       

بعث على األمل بأن بعض هذه البلدان         مما اجملموعة من البلدان ككل يسّجل زيادة مطردة،      
بيد أن مثة عالمات ُمقلقة . من فئة أقل البلدان منواً خالل العقد      " التخّرج"قد تتمكن حىت من     

. ته يف احلد من الفقر كانت حمـدودة  يكن شامالً وأن مسامه     مل تدل على أن اجتاه النمو هذا     
 يولِّـد   مل أن النمو املُسّجل يف أقل البلدان منواً      هو  التفسري الرئيسي لعدم مشولية هذا النمو       و
 أي الوظائف اليت تتميز مبـستويات أجـور أعلـى           -" اجليدة"يكفي من فرص العمل      ما

الغ األمهية بـالنظر  وُيعد خلق فرص العمل أمراً ب.  خصوصاً للشباب-وظروف عمل أفضل   
 فهـو . حياة النـاس    ويف إىل الدور األساسي الذي يؤديه العمل يف حتقيق التنمية االقتصادية         

يؤثر فقط يف مستوى الدخل، والطلب الكلي، والقرارات املتصلة باالستثمار، بل إنه ميثل              ال
  . أيضاً السبيل األفضل واألكرم للتخلص من الفقر

فتئ اسـتحداث    ما،٢٠٠٨  عام ية واالقتصادية العاملية يف   ومنذ اندالع األزمة املال   
 حيظى باعتراف   -ُيعرف بظاهرة النمو غري املُقترن خبلق فرص العمل           ما  وخباصة -الوظائف  

. متزايد بوصفه شاغالً رئيسياً من الشواغل املتصلة بالسياسة العامة على نطاق العامل قاطبـة             
 منواً حيث تؤدي التحديات اليت تنطـوي عليهـا   وهذا ينطبق بصفة خاصة على أقل البلدان    

التحّول احلضري وتزايـد حـدة انعـدام        وترية   وتفشي الفقر وتسارع     ،األمناط الدميغرافية 
 إىل جعل االفتقار إىل فرص العمل اجملزية مصدراً من مصادر التـوتر االجتمـاعي               ،املساواة

غريها من    أو اً غنيةً باملوارد املعدنية   فأقل البلدان منواً ليست مجيعها بلدان     . والسياسي الشديد 
سـيما    وال بل إن أكثر األصول قيمة يف معظم هذه البلدان هو شـعبها،           . املوارد الطبيعية 

عن طريق إشـراك      إال  أقل البلدان منواً أن حتقّق منواً مستدمياً وبّناءً        باستطاعةوليس  . الشباب
  .مواطنيها يف أعمال منتجة

وهو ينظر، على حنو أكثر     . عالقة بني االستثمار والنمو والعمالة    ويتناول هذا التقرير ال   
يكفي مـن     ما حتديداً، يف الكيفية اليت ميكن هبا ألقل البلدان منواً أن ُتحقّق منواً ُيفضي إىل خلق              

فرص العمل اجليدة وميكّن هذه البلدان من بلوغ األهداف اليت يعتقد األونكتـاد أهنـا أكثـر             
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  مالحظة

حـد  ويعين إيراد أ  . تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام         •
  .هذه الرموز اإلحالة إىل إحدى وثائق األمم املتحدة

يف طريقـة عـرض       وال ليس يف التسميات املستخدمة يف هذا املنشور،        •
يتضمن التعبري عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحـدة    ما مادته،

لسلطات   أو منطقة،  أو مدينة  أو إقليم  أو بشأن املركز القانوين ألي بلد    
  .حدودها  أوبشأن تعيني ختومها  أوأي منها،

يعـين  " املليـار "كل إشارة إىل الدوالر تعين دوالر الواليات املتحدة، و          •
  .مليون ألف

إعادة طبعها دون استئذان،      أو اقتباس املادة الواردة يف هذا املنشور     جيوز    •
ينبغـي    كما .، مع اإلشارة إىل رقم الوثيقة     إىل ذلك التنويه  يرجى  ولكن  
املُعاد طبعه لدى     أو  نسخة من املنشور الذي يتضمَّن النص املقتبس       إيداع

  .أمانة األونكتاد

املعنونـة   الوثيقـة  يصدر االستعراض العام الوارد هنا أيضاً كجزء من         •
: ، رقـم املبيـع    UNCTAD/LDC/2013( ،"٢٠١٣البلدان منواً،    أقل"

A.13.II.D.1.(  

  
UNCTAD/LDC/2013 (Overview) 

  الع على هذا االستعراض أيضاً على اإلنترنت جبميع اللغات الست الرمسية لألمم املتحدة ميكن االط
 www.unctad.org/ldcr :على العنوان التايل



  مؤمتـر األمـم املتحـدة للتجــارة والتنمـيـة

  
  
  

  ٢٠١٣تقرير أقل البلدان منواً، 
  

  النمو املقترن بالعمالة من أجل التنمية الشاملة 
  للجميع واملستدامة

  
  استعراض عام

  

  
  األمم املتحدة

  ٢٠١٣نيويورك وجنيف، 



تقرير أقل البلدان منواً، 2013

واملستدامة للجميع  الشاملة  التنمية  أجل  من  بالعاملة  املقرتن  النمو 

عرض عام

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
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يحظر اقتباس محتويات هذا التقرير أو تلخيصها يف 

الصحافة أو اإلذاعة أو التلفزيون قبل  يوم 20 ترشين 
الثاين/نوفمرب 2013، الساعة 00/17 بتوقيت غرينتش
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