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Arjun Karki اآريون كاركي
LDC Watch مراقبة البلدان االأقل منًوا

وفًقا لتعريف االأمم املتحدة، يوجد يف العامل 
نحو  ت�صم   .)1()LCDs( منًوا  اأقل  بلًدا   49

العوملة  موجة  ومازالت  ن�صمة.  مليون   750
تهديًدا  متثل  املتزايدة،  النيوليربالية 
االأقل  البلدان  هذه  يف  يعي�صون  من  حلياة 
ويت�صف  ورزقهم.  عي�صهم  ول�صبل  منًوا، 
االقت�صاد يف هذه البلدان عموًما بتزايد عبء 
واجلوع،  االقت�صادية،  وال�صدمات  الديون، 
وانتهاكات حقوق االإن�صان، مبا فيها انعدام 
العدالة بني اجلن�صني، وال�صـراعات، و�صعف 
احلكم، ومواطن ال�صعف واله�صا�صة البيئية 

متاأ�صلة فيها. 
هزة  الراهنة  االقت�صادية  االأزمة  ت�صبب  ومل 
والبور�صات،  ال�صخمة،  االقت�صادات  الأ�ص�س 
حول  نفوًذا  املالية  املوؤ�ص�صات  وكربيات 
تلك  و�صعت  اأي�ًصا  بل  فح�صب،  العامل 
بالبلدان  اخلا�صة  ال�صغرية،  االقت�صادات 
يف  اأ�صالً،  �صعيفة  كانت  والتي  منًوا  االأقل 
ن�صاء  من  الفقراء  ماليني  بزجها  داهم؛  خطر 

الفقر و�صظف  من  مزيد  اىل  واأطفال  ورجال 
العي�س. وعلى الرغم من اأن االأزمة االقت�صادية 
الغنية  البلدان  وف�صل  نواق�س،  من  ناجتة 
االأقل  البلدان  فاإن  واملتقدمة،  وال�صناعية 
منًوا هي التي تت�صدر ال�صفوف االأوىل ملن 
هذه  يف  االأزمة  زادت  وقد  لهيبها.  يتحملون 
يف  احلالية  االأزمات  �صعري  من  اأي�ًصا  البلدان 
والتنمية،  والديون  واملناخ  والوقود  الغذاء 

وكذلك االأزمات ال�صيا�صية. 

اأزمة الغذاء
اأ�صعلتها  التي  امل�صبوقة  غري  الغذاء  اأزمات 
"�صغب  اىل  اأدت  امللتهبة،  الغذاء  اأ�صعار 
 30 عن  يزيد  ما  اأرجاء  هزت  حيث  الغذاء" 
اأ�صبح  حيث  منًوا.  االأقل  البلدان  من  بلًدا 
حتّمل  على  قادرين  غري  والفالحون  العمال 
قيد  على  للبقاء  ال�صـرورية  الطعام  اأعباء 
من  انطلق  ما  االأمثلة على ذلك  احلياة. ومن 
اأ�صعار  ارتفاع  ب�صبب  احتجاجات يف هاييتي، 
احلبوب، والكامريون وال�صنغال و�صاحل العاج 
وموريتانيا  ومدغ�صقر،  واأثيوبيا  وموزمبيق 
م�صرية  اأفريقيا.وكذلك  من  اأخرى  واأجزاء 
االأطفال اجلوعى يف اليمن)2(. ووفًقا ملنظمة 
ب�صفة  دولة   22 تت�صف  والزراعة،  االأغذية 
اأ�صعار  لزيادة  والتعر�س  بال�صعف  خا�صة 
فقط  لي�صت  اأنها  ب�صبب  احلديثة،  الغذاء 
�صديدة الفقر، بل اأي�ًصا معتمدة ب�صكل كبري 
على الواردات الغذائية. وقد اأنتجت اإريرتيا 
2008 2009 نحو %30 فقط من متطلباتها 
املتحدة  االأمم  �صندوق  حذر  وقد  الغذائية. 

ا: هموم املواطن االأزمة االقت�صادية العاملية والبلدان االأقل منوًّ

ا، جبهة هوؤالء الذين يتحملون لهيب االأزمة االقت�صادية العاملية. حيث جند هذه  تتقدم البلدان االأقل منوًّ
ا، تتحول اإىل اأزمات غذاء ووقود ومناخ وديون وتنمية و�صيا�صية اأي�ًصا. ومن  االأزمة يف تلك البلدان خ�صو�صً
ثم فاملطلوب هو تغيري اأ�صا�صي للبنية املالية العاملية.فمع وجود اأعداد هائلة من النا�س يعي�صون يف فقر، 
فاإن النموذج احلايل من النمو االقت�صادي، مل يحقق �صوى منافع زهيدة، اإذا كانت فيها اأ�صال ثمة منفعة. 
ويجب اأن ن�صتخدم االأزمة االقت�صادية العاملية كفر�صة �صانحة لتحقيق تغري حقيقي يف النظام العاملي؛ 

بحيث ينال جميع النا�س على كوكب االأر�س فر�صة اأف�صل لعي�س حياة اآمنة وذات معنى. 

االأخرية  مراجعتها  يف  منًوا:  االأقل  البلدان  معايري   )1(
التي جترى كل ثالث �صنوات للبلدان االأقل منًوا، 
ا�صتخدمت جلنة االأمم املتحدة ل�صيا�صات التنمية 
)CDP( املعايري الثالثة التالية لتحديد البلدان 

االأقل منًوا:
تقدير  على  يقوم  املنخف�س،  الدخل  -معيار 
القومي  الدخل  اإجمايل  متو�صط ثالث �صنوات من 
للفرد )حتت 745 دوالرا لالندراج، واأكرث من 900 

دوالر للخروج من قائمة البلدان االأقل منًوا(؛
يت�صمن  الب�صـري،  املال  راأ�س  مكانة  معيار   -
اإىل:  باال�صتناد  املجمعة  الب�رصية  االأ�صول  موؤ�رص 
�صوء  يعانون  الذين  ال�صكان  ن�صبة  التغذية:  اأ( 
التغذية؛ ب( ال�صحة: معدل الوفيات لالأطفال يف 
اأو دون اخلام�صة؛ ج( التعليم: ن�صبة امل�صجلني يف 

املدار�س الثانوية، د( ن�صبة حمو اأمية الكبار؛ 
- معيار اله�صا�صة/ال�صعف االقت�صادي، يت�صمن 
موؤ�رصات  على  القائم  االقت�صادي  ال�صعف  موؤ�رص 
)ج(  امل�صافة؛  بعد  )ب(  ال�صكان؛  حجم  )ا(  لـ: 
الزراعة؛  م�صاهمة  د(  التجارية؛  ال�صادرات  تركز 
الغابات وامل�صايد يف الناجت القومي؛ هـ( الت�رصد 
يف  اال�صتقرار  عدم  و(  الطبيعية؛  الكوارث  ب�صبب 
االإنتاج الزراعي، ز( عدم ا�صتقرار �صادرات ال�صلع 

واخلدمات. 
االأقل  اأن  القائمة  هذه  اإىل  ن�صيف  اأن  وميكن 
ال�صابقة.  الثالثة  املعايري  ي�صتويف  اأن  منًوا، يجب 
االأ�صا�صي  املعنى  اإن  وحيث  ذلك،  عن  ف�صالً 
مبعوقات  االعرتاف  اأي  منًوا،  االأقل  البلد  لفئة 
يجب  الكبرية،  االقت�صادات  ت�صتبعد  بنيوية، 
وكي  ن�صمة.  مليون   75 يتجاوزا  اأال  ال�صكان  على 
االأقل  البلد  قائمة  من  للخروج  موؤهالً  البلد  يكون 
منًوا، يجب اأن ي�صل اإىل م�صتويات العتبة للخروج 
الثالثة،  املعايري  من  الثنني  بالن�صبة  االأقل  على 
للفرد  القومي  الناجت  اإجمايل  يتعدى  اأن  يجب  اأو 

(2) Martin Khor, “Global Trends”, The 
Star Online, 14 April 2008; see “LDC 
Watch: Food Crisis: Defending food 
sovereignty in LDCs,” 2008.
Available at: <www.ldcwatch.org>.

االأدنى  احلد  م�صتوى  من  اأكرث  مرتني  االأقل  على 
اأو م�صتوى العتبة، ويجب اأن تكون ظروف العي�س 
التي يكفلها هذا الناجت م�صتدامة مرتفعة. راجع: 

www.un.org/ohrlls
ثالث  كل  تتم  التي  باملراجعة  يتعلق  ما  ويف 
االأمم  جلنة  فاإن   ،2006 يف  جرت  والتي  �صنوات، 
باإدراج غينيا  اأو�صت  التنمية  ل�صيا�صات  املتحدة 
البلدان  قائمة  من  �صاموا  واإخراج  اجلديد،  بابوا 
اال�صتوائية  غينيا  اأن  وجد  وقد  منًوا.  االأقل 
وكريباتي Kiribatiوتوفالو Tuvaluوفانتواتو 
الأول مرة.  القائمة  من  للخروج  Vanuatuموؤهلة 
ويف القرارات االأخرية للجمعية العامة )209/59، 
تخريج كيب فردي  قررت  و33/60(   ،210/59
ومالديفز   ،2007 نهاية  Cape Verdeيف 
ويف   .2011 الثاين/يناير  كانون  Maldivesيف 
الثاين  البلد  فردي  كيب  اأ�صبحت   ،2007 نهاية 
الوحيد الذي يخرج من قائمة البلدان االأقل منًوا، 
منذ تاأ�صي�س املجموعة يف عام 1974. وقد تركت 

بت�صوانا املجموعة يف عام 1994. 

SOCIAL WATCH REPORT 2009Fainal.indd   67 2/23/2010   6:14:15 PM



68 / الرا�صد االجتماعي

العاملية  الغذاء  اأ�صعار  اأن  من  للطفولة 
اىل  ي�صل  ما  على  توؤثر  اأن  ميكن  املرتفعة، 
ن�صف  من  اأكرث  اأي  هناك،  مواطن  مليويَن 
االأمم  هيئات  تنباأت  وقد  اإريرتيا.  �صكان 
املتحدة باأن 1.3 مليون ن�صمة ممن يعي�صون 
معاناة.  االأكرث  �صيكونون  الفقر،  خط  حتت 
وقد حذرت منظمة االأغذية والزراعة )الفاو( 
من اأن االأ�صعار املتزايدة قد "اأ�صعلت اأ�صعار 
الغذاء  لربنامج  ووفًقا  بلًدا.   36 يف  الغذاء" 
 16 اأ�صل  من  بلًدا   12 فاإن  املتحدة،  لالأمم 
ي�صكلون اأكرث املناطق جوًعا، تقع يف البلدان 
االأقل منًوا )اأفغان�صتان، وجيبوتي، واإثيوبيا، 
وموريتانيا،  وليبرييا،  وهاييتي،  وغينيا، 
واأوغندا،  وال�صومال،  وال�صنغال،  ونيبال، 

واليمن()3(.
االأقل  البلدان  �صعوب  اأغلبية  اإنفاق  وب�صبب 
على  دخولهم  من   80%  70 بني  ما  منًوا، 
من  عنيفة  ال�صـربة  كانت  فقد  الطعام، 
املحلية.  الغذاء  اأ�صعار  يف  احلادة  الزيادات 
وت�صمل عواقب اأزمة الغذاء، التي اأُطلق عليها 
"ت�صونامي  العاملي  الغذاء  برنامج  رئي�س 
�صامت"، انت�صاًرا وا�صًعا لبوؤ�س و�صوء تغذية 
اأن  الغذاء  اأزمة  وتبني  النا�س.  من  املاليني 
بتوجهات  ال�صائر  ال�صناعي  الزراعي  النهج 
ف�صل  قد  الغذائي،  االأمن  لتحقيق  ال�صوق 
ف�صالً كلًيا يف اإطعام اجلوعى يف البلدان االأقل 
منًوا. وثمة عوامل اأخرى خمتلفة، مثل تعزيز 
الزراعة التابعة للموؤ�ص�صات، واإدخال خا�صية 
االعتماد �صبه الكلي على االإمدادات اخلارجية 
االإنتاجية  اال�صتثمارات  ونق�س  الغذاء،  يف 
واالحتبا�س  املحلية،  الزراعية  النظم  يف 
وحترير  التجاري،  التوازن  وعدم  احلراري، 
انعدام  عن  اأي�ًصا  م�صوؤولة  كلها  التجارة، 
اأدت  النامية. وقد  البلدان  الغذائي يف  االأمن 
واأجربت  احلالية،  االأزمة  اىل  العوامل  هذه 
اجلوع،  براثن  يف  الوقوع  على  النا�س  باليني 
�صديدة،  ب�صورة  احليوي  التنوع  من  وقللت 

واأو�صكت على تدمري النظام البيئي. 
يف  االإن�صان  حقوق  من  حًقا  الغذاء  اأعلن  لقد 

�صل�صلة من قمم الغذاء العاملية واالتفاقات 
حلقوق  العاملي  االإعالن  بينها  من  الدولية، 
االأغذية  منظمة  د�صتور  وديباجة  االإن�صان، 
باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد  والزراعة، 
وعلى  والثقافية.  واالجتماعية  االقت�صادية 
الدويل  املجتمع  اأعاد  تقريًبا،  عقدين  مدى 
مراًرا وتكراًرا، يف اجتماعات رفيعة امل�صتوى 
اإعالن  واحلكومات،  الدول  روؤ�صاء  ح�صـرها 
والتاأكيد  التغذية،  �صوء  مبكافحة  التزامه 
على االأمن الغذائي للجميع. وكان اإعالن روما 
لالأمن الغذائي عام 1992، وخطة عمل القمة 
 1996 يف  تبنيها  مت  التي  للغذاء  العاملية 
املراجعة،  موؤمتر  يف  عليها  التاأكيد  واأعيد 
اأكدتا  2002، قد  بعد خم�س �صنوات يف عام 
اأجل مكافحة اجلوع  على ت�صافر اجلهود من 
كخطوة اأوىل الزمة، وو�صع هدف لتقليل عدد 
عام  بحلول  الن�صف  اىل  اجلوع  يعانون  من 
 )2000( االألفية  قمة  اأكدت  وقد   .)4(2015
على  املتابعة،  اجتماعات  من  و�صل�صلة 
وح�صن  الغذائي،  االأمن  بتحقيق  االلتزامات 
التغذية للجميع. وعلى الرغم من التاأكيدات 
احلاجة  على  العامل،  قادة  قبل  من  املتكررة 
فاإن  التغذية،  و�صوء  اجلوع  لتقليل  امللحة 
واملوؤ�صـرات  االأهداف  حتقيق  يف  التقدم 
لالألفية،  االإمنائية  االأهداف  اإطار  يف  الواردة 
جاءت خميبة لالآمال، على الرغم من اخلطوات 
الهائلة التي مت اتخاذها يف عدد من البلدان. 
منكوًرا،  الغذاء  يف  احلق  مازال  اليوم  وحتى 
كونه  من  اأكرث  للتجارة،  مادة  الغذاء  ويعترب 

�صلعة الزمة للبقاء على قيد احلياة. 

االأزمة املناخية
حول  منًوا  االأقل  البلدان  هموم  تعمقت  لقد 
الغذاء واملياه والطاقة، بفعل االأزمة املناخية 
االقت�صادي  النمو  اأهداف  تتحدى  التي 
ال�صامل وامل�صتدام بيئًيا. وقد اأ�صيبت هذه 
الطبيعية،  والكوارث  بالفقر  ا  فعليًّ البلدان 
وهي  اجليوفيزيقية،  والقيود  وال�صـراعات 
املدمرة  االآثار  من  مزيد  خطورة  تعاين  االآن 
الت�صحر  ي�صمل  مبا  املناخي،  للتغري 

البحار،  مياه  م�صتوى  وارتفاع  املتزايد، 
الفي�صان  وخطورة  االأمطار،  كميات  وتزايد 
الفقر  دوائر  تدمي  �صوف  والتي  والرباكني، 
وانعدام  وال�صـراع،  والوقود،  الغذاء  واأزمات 
وعلى  التنمية.  و�صوء  والديون،  امل�صاواة، 
االأقل  البلدان  مواطني  فاإن  هذا  من  الرغم 
املناخي  التغري  من  ت�صـرًرا  االأكرث  هم  منًوا، 
�ُصمعت،  ما  نادًرا  همومهم  املتزايد.فاإن 
التفاو�س  عمليات  يف  مواجهتها  متت  اأو 
الر�صمية على اأي م�صتوى. لذلك فمن االأهمية 
املناخي  التغري  �صحايا  اأ�صوات  نرفع  اأن 
عالًيا من البلدان االأقل منًوا، يف املفاو�صات 
التغري  القادمة، مبا يف ذلك موؤمتر  املناخية 
لالأمم املتحدة يف كوبنهاجن  التابع  املناخي 
حيث   ،2009 االأول/دي�صمرب  كانون  يف 
من  املبادئ  حول  اتفاق  اىل  الو�صول  ناأمل 
بروتوكول  حمل  حتل  جديدة،  معاهدة  اأجل 

"كيوتو ". 

امل�صاعدات الر�صمية للتنمية
للتنمية،  الر�صمية  للم�صاعدات  املتوقع  من 
املتدفقة اىل البلدان االأقل منًوا، اأن تتقل�س 
البلدان املتقدمة  اعتماد حكومات  مع  اأي�ًصا 
واإنقاذ  اقت�صادها،  تن�صيط  يف  املوارد  على 
القلب  يف  كانت  التي  املالية  املوؤ�ص�صات 
البلدان  اإن  وحيث  االقت�صادية.  االأزمة  من 
ثقيلة،  بديون  مدينة  مازالت  منًوا  االأقل 
املعونة،  تدفقات  تقلي�س  م�صتقبل  فاإن 
حكومات  على  ال�صغوط  من  مزيًدا  اأ�صاف 
التوازن بني  البلدان يف املحافظة على  هذه 
الديون.  ت�صديد  وبني  للتنمية  اال�صتثمار 
املوجهة  املواد  تخفي�س  عن  اأ�صفر  ما  وهو 
البلدان  اأن  والنتيجة  التنمية.  احتياجات  اىل 
االأقل منًوا اأ�صبحت تواجه �صعوبة م�صطردة 
االقت�صادية  واحلقوق  احلاجات  اإجناز  يف 
واالجتماعية والثقافية، االأ�صا�صية ل�صعوبها. 

التحويالت والعمالة يف اخلارج
البلدان  اىل  الواردة  التحويالت  اأي�ًصا  تنحدر 
االأقل منًوا من مواطنيها العاملني يف اخلارج، 
املهاجرون  العمال  هوؤالء  يخ�صـر  حيث 
يف  االقت�صادي  الركود  ب�صبب  وظائفهم 
�صندوق  ويتنباأ  العمل.  توفر  التي  البلدان 
النقد الدويل بهبوط هذه التحويالت، بن�صب 
2009. وتعد  4 و%8 خاللعام  تراوح ما بني 
بالن�صبة  جًدا  مهمة  املالية  التحويالت  هذه 

Africa2008/indx.htm>.
(4) See: FAO, “International Conference 

on Nutrition”, Rome, 1992; FAO, 
“World Food Summit Plan of Action, 
1996; FAO, World Food Summit: 
Five Years Later”, 2002. Available 
at: <www.fao.org/worldfoodsummit/
english/index.html>.

(3) See WFP, “Cash roll-out to help 
hunger hot spots”, Rome, 12 August 
2008.
Available at: <wfp.org/english/
?ModuleID=137&Key=2899>; “UN 
System Response to the World Food 
Security Crisis (as of September 2008)”;
available at: <www.un.org/esa/
s u s t d e v / p u b l i c a t i o n s / t r e n d s _

SOCIAL WATCH REPORT 2009Fainal.indd   68 2/23/2010   6:14:16 PM



69 / الرا�صد االجتماعي

ونيبال.  ولي�صوثو،  تاهيتي،  مثل  لبلدان 
البلدان  لهذه  التحويالت  ت�صكل  حيث 
القومي.  دخلها  اإجمايل  من   15% من  اأكرث 
يف  الت�صديرية  ال�صناعات  فاإن  وباملثل، 
املالب�س،  �صناعة  مثل  تنمية،  اأقل  بلدان 
ب�صبب  االإنتاج،  عن  تتوقف  حتى  اأو  تنحدر 

الهبوط االقت�صادي. 
منطقة  يف  منًوا  االأقل  البلدان  �صعرت  وقد 
التحويالت،  ن�صبة  بانحدار  اأي�ًصا  البا�صفيك 
وكريباتي؛  وتوفالو،  �صاموا،  يف  حدث  كما 
العمل والبطالة  اأ�صواق  البطء يف  اآثار  ب�صبب 
ا  خ�صو�صً امل�صدر،  دول  يف  املرتفعة 
وا�صرتاليا.  ونيوزيلندا،  املتحدة  الواليات 
ومن املحتمل اأن ترتفع جمدًدا ن�صبة البطالة، 
يف  منًوا،  االأقل  البلدان  يف  اأ�صال،  املرتفعة 
زيادة  ي�صتتبعه  ما  وهو  القريب.  امل�صتقبل 
االجتماعية  االقت�صادية  ال�صـراعات  يف 
واال�صطراب ال�صيا�صي. وبالن�صبة اىل البلدان 
االأقل منوًّا التي قامت باال�صتثمار يف تاأ�صي�س 
واأقل  ال�صـرائب،  منخف�صة  مالية  اأ�صواق 
للعائدات  كم�صدر  الدولة،  قبل  من  تنظيًما 
فاإن  وكريباتي،  توفالو  مثل  احلكومية، 
هذه  و�صعتها  التي  اال�صتثمار  اأموال  قيمة 
ا�صتمرار  مع  انخفا�صها  املتوقع  البلدان من 

اال�صطراب احلايل لالأ�صواق املالية. 
يف  منًوا  االأقل  البلدان  اأحد  ال�صنغال،  يف 
من   10% اىل  التحويالت  ت�صل  اإفريقيا، 
2008، كان  اإجمايل الناجت القومي. ويف عام 
مقدر لها اأن ت�صل اىل ما يقرب بليون يورو.

الناجت  اإجمايل  من   11% عن  يزيد  ما  وهو 
يف  االنحدار  ويقلل  العام.  ذاك  يف  القومي 
مناطق  يف  االأ�صـري  اال�صتهالَك  التحويالت 
العامة  االأعمال  م�صتوى  جانب  اىل  كثرية، 
جانب  اىل  اأ�صفر،  ما  وهو  البناء.  وم�صاريع 
من  مزيد  عن  احلكومية،  اخلدمات  من  احلد 
ا  واالأطفال، خ�صو�صً للن�صاء  والفقر  ال�صظف 
يف ما يتعلق بال�صحة والتعليم، و�صبل العي�س 

واالأمن الغذائي. 

ال�صادرات
الت�صديرية  البنود  تاأثرت  اأفغان�صتان  يف 
ب�صدة  املاعز،  وجلد  ال�صجاد  مثل  الرئي�صية، 
�صادرات  هبطت  فقد  املالية.  االأزمة  جراء 
ال�صجاد بن�صبة %25 و�صادرات اجللد الناعم 
بن�صبة   Karakul كاراكول  با�صم  املعروف 
اال�صتثماري  الت�صدير  هيئة  وفق   ،20%

االأفغانية )هيئة لتعزيز ال�صادرات(. وتعتمد 
م�صادر الرزق الأكرث من %50 من املواطنني 
ال�صجاد.  قطاع  على  ال�صمالية  االأقاليم  يف 
ب�صبب  ب�صدة،  اجللود  �صناعة  تاأثرت  وقد 
العبء  يزداد  واالآن  اجلفاف.  من  كامل  عام 
املايل على الفالحني، مع هبوط الطلب على 

ال�صلعة دوليًّا. 
ريع  اأن  اىل  التقارير  اأ�صارت  اإثيوبيا،  يف 
 803 العام مبقدار  انحدر هذه  الواردات قد 
التجارة  وزارة  وتزعم  اأمريكي.  دوالر  باليني 
العاملية  االقت�صادية  االأزمة  اأن  وال�صناعة 
ال�صادرات  �صوق  على  اأثرت  قد  الراهنة 
من  ا  خ�صو�صً االإثيوبي،  لالإنتاج  امل�صتوِعب 
القهوة واحلبوب املنتِجة للزيوت. ويف حاالت 
كثرية، جند اأن منتجي هذه ال�صلع الرئي�صيني 
مبا�صـرة  يتاأثرون  �صوف  �صغار  فالحون  هم 

باالأزمة. 

امل�صي قدًما 
ماليني  يدفع  الذي  اآنًفا،  املذكور  والو�صع 
الفقر  نحو  منًوا  االأقل  البلدان  يف  النا�س 
�صـريًعا  حترًكا  يتطلب  وال�صعف،  املتزايد 
االأزمة  على  التغلب  وبغر�س  وملًحا. 
ممكنة  بيئة  وخلق  العاملية،  االقت�صادية 
املهم  فمن  منًوا،  االأقل  البلدان  يف  للتنمية 
وحكومات  الدويل  املجتمع  يجتمع  اأن  جداً 
البلدان االأقل منًوا، لبحث �صبل مكافحة اآثار 

االأزمة االقت�صادية على هذه البلدان. 
االأ�صا�صي  التغيري  مع  �صيتحقق  ما  وهذا 
الذريع  فالف�صل  العاملية.  املالية  للبنية 
عدم  مالمح  لنا  يعر�س  ال  احلايل  النظام  يف 
ف�صل  كذلك  يربز  بل  فح�صب،  مالءمته 
للتنمية.  الراهنة  واملقاربات  املناهج 
يعي�صون  الذين  النا�س  من  لكثري  فبالن�صبة 
يف فقر يف البلدان االأقل منًوا، مل يجلب هذا 
االقت�صادي �صوى  النمو  النموذج احلايل من 

القليل من املنفعة، اإذا وجدت.
ويف ال�صعي اىل حلول للم�صكالت التي نتجت 
التالية  االأزمة االقت�صادية، تعد االأفعال  عن 

ذات اأهمية ملّحة:
1. فتح اأ�صواق البلدان املتقدمة اأمام 
بدون  منًوا  االأقل  البلدان  �صادرات 
التجارة  لتعزيز  �صـرورًيا  اأمًرا  يعد  �صـروط، 
البلدان؛  هذه  اقت�صاد  وتدعيم  العادلة، 
البلدان  ال�صادرات من  النمو. فن�صبة  الإعادة 
االأقل منًوا اىل البلدان املتقدمة التي تتمتع 

وفًقا   79% تتعدى  ال  ال�صـريبي  باالإعفاء 
االإمنائية  االأهداف  عمل  جمموعة  لتقرير 
لالألفية، التابعة لالأمم املتحدة، للعام 2008. 
ال�صـريبي  االإعفاء  اتفاقية  احرتام  ويجب 
للخطوط التعريفية %97 ل�صادرات البلدان 
االأقل منًوا )با�صتثناء االأ�صلحة والنفط( وفق 
االلتزام الذي جاء يف االإعالن الوزاري ملنظمة 

التجارة العاملية لعام 2005. 
بناء  واإعادة  تغيري  حاجة ملحة لـ  ثمة   .2
حكم املوؤ�ص�صات املالية الدولية؛ بغر�س 
وال�صفافية،  العامة  امل�صاءلة  تعزيز 
البلدان  حلاجات  وفًقا  يتم  اأن  يجب  ما  وهو 
امل�صاركة  فاإن  ذلك،  عن  ف�صالً  منوًّا.  االأقل 
البلدان يف املفاو�صات  الدميقراطية جلميع 
ومع  الدولية،  املالية  املوؤ�ص�صات  مع 
موؤ�ص�صات النقد، واالأمم املتحدة يف مركزها، 
م�صاألة حيوية ل�صمان نظام مايل اأكرث تكافوؤًا 

ودميقراطية وا�صتدامة. 
3. للتغلب على االأزمة االقت�صادية يف البلدان 
االأقل منًوا، يجب اإلغاء كافة الديون على 
الفور وبدون �صـروط وبال رجعة. ولت�صهيل 
اآلية  لتاأ�صي�س  ملحة  حاجة  ثمة  العملية  هذه 
دويل،  م�صتوى  على  ُتطّبق  �صاملة،  عمل 

وتت�صف بال�صفافية واحليادية. 
املالية  املوارد  تعبئة  تعد  باملثل،   .4
متكافئة  ب�صورة  والدولية  املحلية 
يف  م�صتدامة  تنمية  لتحقيق  ا  �صـروريًّ اأمًرا 
على  بالرتكيز  ا  خ�صو�صً منًوا.  االأقل  البلدان 
الو�صول اىل البنية االقت�صادية واالجتماعية 
ويجب  االجتماعية.  واحلماية  االأ�صا�صية، 
التنمية  منظمة  تو�صيات  تطبيق  يتاأخر  اأال 
املعونة  لتوحيد  االقت�صادي،  والتعاون 

للبلدان االأقل منًوا)5(.
امل�صاعدة  تدفق  زيادة  العاجل  من   .5
اىل البلدان االأقل منًوا؛ لتمكينها من 
التغلب على االأزمة االقت�صادية وتعزيز 
التنمية. على الرغم من االإح�صاءات النقدية 
والتي   ،2002 لعام  التنمية  تعزيز  حول 
"بجهود  البلدان املتقدمة على القيام  حثت 
باإجمايل  اخلا�س  الهدف  تلبية  نحو  ملمو�صة 

(5) The 2001 DAC Recommendation to 
untie ODA to LDCs was amended 
on 15 March 2006, and more 
recently in July 2008, extending the 
Recommendation to include non-
LDC HIPCs.
See: www.oecd.org/dac/untiedaid
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لتنمية  ر�صمية  كم�صاعدات   0.7 قومي  ناجت 
 20% اىل   0.15% ومن  النامية،  البلدان 
اىل  املتقدمة  للبلدان  القومي  الناجت  من 
البلدان االأقل منًوا بحلول عام 2010 كما مت 
بلداًنا  فاإن  للعمل،  بكني  برنامج  يف  االتفاق 
االأهداف  هذه  جتاهلت  اأنها  يبدو  عديدة 

واالتفاقات. 
6. حتتاج البلدان االأقل منًوا حزمة تن�صيطية 
خا�صة على �صكل منح ملكافحة اآثار االأزمة 
هذه  مثل  اإدخال  يف  والف�صل  االقت�صادية. 
احلزمة، �صي�صفر عن خماطر كبرية من زيادة 
ال�صارخة  واالنتهاكات  اجلماعية،  االإبادات 
يف  منًوا.  االأقل  البلدان  يف  االإن�صان  حلقوق 
قدمتها  التي  التو�صيات  فاإن  ال�صياق،  هذا 
االأمانة  رئي�س  اأ�ص�صها  التي  اخلرباء  جلنة 
بلجنة  )املعروفة  املتحدة  لالأمم  العامة 

 )Stiglitz Commission �صتيغليت�س 
واملايل  النقدي  النظام  باإ�صالح  املعنية 
العاملي، تعد حمل ترحيب. ف�صالً عن ذلك، 
ثمة حاجة خللق نظام احتياطي عاملي للبنية 
تنفيذ  يجب  وباملثل،  الدولية.  املالية 
االلتزامات الدولية بفاعلية مبا�صـرة؛ بغر�س 
مواجهة اأ�صباب االأزمة االقت�صادية العاملية، 
عليها  املتفق  االإمنائية  االأهداف  وحتقيق 
بروك�صل،  عمل  برنامج  فيها  مبا  عاملًيا، 
اأكرا  واأجندة  لالألفية،  االإمنائية  واالأهداف 
للتحرك، حول فاعلية امل�صاعدات يف البلدان 
االأقل منًوا. ومن وثيق ال�صلة بهذا، اأن نربز 
حقيقة  اىل  املدين  املجتمع  انتباه  ونلفت 
يف  االإمنائية  االأهداف  حتقيق  يف  الف�صل  اأن 
عام  ف�صل  عن  �صي�صفر  منًوا،  االأقل  البلدان 

وكلي لهذه االأهداف.

خامتة
يف  اليوم،  نعي�صه  الذي  املتعومل  العامل  اإن 
اأ�صد احلاجة اىل مقاربات عاملية جديدة. واإذا 
كان علينا حتقيق اأهداف نطمح جميًعا اإليها، 
فنحن يف حاجة اإذن اىل التاأكد من اأننا نعمل 
االقت�صادية  االأزمة  تبعات  حدة  لتخفيف 
كفر�صة  ن�صتغلها  واأن  املدمرة.  العاملية 
النظام  يف  حقيقي  تغري  الإحداث  �صانحة 
اأف�صل  ا  فر�صً اجلميع  ينال  بحيث  العاملي. 
جناحنا  ويعتمد  واآمنة.  كرمية  حياة  لعي�س 
للحاجات  مواجهتنا  كيفية  على  هذا  يف 
الذين  هوؤالء  حاجات  ا  خ�صو�صً بيننا،  امللحة 
يعي�صون يف البلدان االأقل منوًّا، َمن يواجهون 

التحديات االأكرب. 
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