
 

  �ذ
رة إ����� 
 

 محظور

ال يجوز االستشهاد بمحتويات هذا البيان الصحفي والتقرير المتصل به وال تلخيصها في 

تشرين  ٢٥وسائل اإلعالم المطبوعة أو المسموعة أو المرئية أو اإللكترونية قبل 

.، الساعة الخامسة مساًء بتوقيت غرينيتش٢٠١٥الثاني/نوفمبر   

واًال بتوقيت نيويورك، السادسة مساًء بتوقيت جنيف، العاشرة (الساعة الثانية عشرة ز 

 ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٦والنصف ليًال بتوقيت دلهي، الثانية صباحًا من يوم 
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  وقائع وأرقام
  لريفية: تحويل االقتصادات ا)١(٢٠١٥تقرير أقل البلدان نموًا 

  
  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥جنيف، 

  
  أقل البلدان نموًا وأهداف التنمية المستدامة

 
(مسـتوى اسـتهالك الفـرد األدىن عامليـاً) علـى حالـه دون تغيـري علـى مـدى العشـرين إىل  "الحد األدنى لالستهالك العـالمي"ظـل  •

عامـاً املقبلـة إذا مـا أريـد القضـاء علـى الفقـر  ١٥  لاإىل مضـاعفته يف الثالثني سنة املاضية، وفقاً للتقـديرات. علـى أن األمـر حيتـاج 
 ، مثلما هو متوقع يف إطار اهلدف األول من أهداف التنمية املستدامة.٢٠٣٠حبلول عام 

 
يف  ٧٠-٥٠يف املائة يف ستة من البلدان األقل منـواً، و ٩٠-٧٠(عدد السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع)  نسبة الفقربلغت  •

يف املائـة، يف حـني  ٣٠املائة يف مثانية بلدان أخرى. وإمجاًال، جتاوزت نسبة الفقر يف مجيع البلدان األقل منـواً إال سـبعة منهـا نسـبة 
يف املائة يف مخسة بلدان فقط من البلدان الناميـة األخـرى (وهـي ليسـت مـن أقـل البلـدان منـواً)، ومجيعهـا  ٢٥جتاوزت هذه النسبة 

 الصحراء الكربى. يف أفريقيا جنوب
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املقـرر للفـرتة  تقلـيص نسـبة الفقـر إلـى النصـفيوجد مثانية بلدان فقط مـن أقـل البلـدان منـواً يف الطريـق الصـحيح لتحقيـق هـدف  •

يف سبعة بلدان. وخارج منطقة أفريقيـا  ١٩٩٠)، يف حني زاد الفقر منذ عام ٢٠١١(وفقاً لبيانات عام  ٢٠١٥إىل  ١٩٩٠من 
ى، هنــاك أربعــة فقــط مــن البلــدان الناميــة األخــرى (مــن غــري أقــل البلــدان منــواً) متعثــرة، يف حــني أن نصــف جنــوب الصــحراء الكــرب 

 البلدان النامية األخرى يف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى متعثرة.
 

منخفضــاً يــرتاوح بــني يف املنــاطق الريفيــة لــبعض البلــدان األفريقيــة مــن أقــل البلــدان منــواً مســتوى  الحــد األدنــى للمــداخيليصــل  •
سنت من الدوالر يف اليوم. وحتقيق اهلدف األول من أهداف التنمية املستدامة املتمثل يف القضـاء علـى الفقـر  ٠,٢٠إىل  ٠,١٠

 .٢٠٣٠حبلول عام  ١٤إىل  ٦يقتضي زيادة هذه املداخيل مبعامل يرتاوح من 
 

مليـون نسـمة يف املنـاطق الريفيـة يف أقـل  ٦٠٠لنحـو  لـى الميـاهالحصـول عيقتضي حتقيق أهداف التنمية املسـتدامة أيضـاً إتاحـة  •
 عاماً فقط. ١٥مليون نسمة، يف ظرف  ٩٠٠لنحو  الحصول على الكهرباء والصرف الصحيالبلدان منواً، و

 
ال يف الفـرتة يف املنـاطق الريفيـة يف أقـل البلـدان منـواً مبـرتني عمـا كـان عليـه احلـ الحصـول علـى الميـاهيف العموم، يتعني زيادة نسـبة  •

 بست مرات. الحصول على الصرف الصحيبأربع مرات، وزيادة يف  الحصول على الكهرباء، وزيادة يف ٢٠١٢-٢٠١١
 

يف املائــة مــن أطفــال  ٤٥التحــاق نســبة إضــافية قــدرها  تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامةيف متوســط أقــل البلــدان منــواً، ســيعين  •
ع عــدد امللتحقــني باملــدارس الثانويــة بــأربع مــرات. وسيســتلزم ذلــك أيضــاً حصــول نســبة إضــافية األريــاف باملــدارس االبتدائيــة وارتفــا 

يف املائـة علـى الصـرف الصـحي،  ٢٥٠يف املائـة مـن سـكان األريـاف علـى مصـدر ميـاه نظيفـة، ونسـبة إضـافية قـدرها  ٧٠قـدرها 
 ونسبة تفوق بعشر مرات على الكهرباء.

 
يف املائـة مـن  ١تصـل إىل دون  فجـوة فقـرهنـاك بـَلَـدان فقـط (بوتـان وجيبـويت) توجـد فيهمـا إمـا  ،٤٨من بني أقل البلدان منواً الـ  •

 يحصــلون علــى الميــاهدوالر مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل ال  ١ ٠٠٠النــاتج احمللــي اإلمجــايل وإمــا أكثــر مــن شــخص واحــد لكــل 

لــيت توجـد بيانــات بشـأا، هنـاك ســبعة بلـدان فقــط يف ا ٥٤. ومـن بــني البلـدان الناميــة األخـرى الــ والكهربـاء والصــرف الصـحي
وضع سيء يف هذا اجلانب وذاك؛ ويف ثلثها فقط تفوق هذه املؤشرات مخس هذا املستوى. ويوجد يف أربعة مـن أقـل البلـدان منـواً 

اتج احمللي اإلمجـايل دوالر من الن ١ ٠٠٠يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل وأكثر من أربعة أشخاص لكل  ٢٠فجوة فقر تفوق 
يف املائــــة مــــن  ٥٠إىل  ٤٠ال حيصــــلون علــــى امليــــاه والكهربــــاء والصــــرف الصــــحي. وتشــــكل احتياجــــات أقــــل البلــــدان منــــواً حنــــو 

مـن حيـث الفقـر املـدقع وزيـادة احلصـول علـى امليـاه والكهربـاء. وتكـون  االحتياجات العالمية لتلبية أهـداف التنميـة المسـتدامة

يف املائــة مـــن  ٠,٧يف أهــداف التنميــة املســتدامة ( المســـاعدة اإلنمائيــة الرســميةاملســتوى امللتــزم بــه مــوع احلصــة املقابلــة مــن 
إىل  ٠,١٥يف املائة، أي حنو ضـعف املسـتوى امللتـزم بـه حاليـاً وهـو مـا بـني  ٠,٣٥إىل  ٠,٣٠املداخيل القومية للماحنني) ما بني 

 يف املائة. ٠,٢٠
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، مســاعدة إنمائيــة رســمية ألقــل البلــدان نمــواً يف املائــة مــن مـداخيلهم القوميــة يف شــكل  ٠,٣٥املــاحنني  إذا قُـدر أن يُقــّدم كبــار •
إىل  ٢٠١٤مليــار دوالر يف عــام  ٤٠يف املائــة، أي مــن  ٣٠٠فســوف يزيــد ذلــك مــن تــدفق املســاعدات إىل هــذه البلــدان بنســبة 

 .  ٢٠٣٠مليار دوالر حبلول     عام  ٢٥٠لوغ هذه التدفقات يف املائة بب ٥٠مليار دوالر، وبنسبة إضافية أخرى قدرها  ١٦٥
 

يف املائــة يف الفــرتة نفســها، شــريطة  ١٥٠ميكــن أيضــاً أن يزيــد تــدفق املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة إىل البلــدان الناميــة األخــرى بنســبة  •
 يف املائة. ٠,٧الوفاء أيضاً بااللتزام املقرر وهو 

  
 سكان األرياف والقوة العاملة  
  

يف املائـة يف سـتة فقـط مـن  ٥٠يف أقل البلدان منواً يف املناطق الريفية، وتقل نسبة سكان األرياف عن  السكانيعيش ثلثا جمموع  •
 ).وهاييت ،وموريتانيا ،وغامبيا ،وسان تومي وبرينسييب ،وجيبويت ،توفالوهذه البلدان (

 
سنوياً يف املتوسط يف أقل البلدان منواً، يف حني سـيبقى علـى حالـه  يف املائة ١,٣عدد سكان األرياف بنسبة  ينمومن املتوقع أن  •

 يف البلدان النامية األخرى (ليست من أقل البلدان منواً). 
 

يقيمون في المنـاطق الريفيـة يف املائة من السكان يف معظم أقل البلدان منواً  ٦٠إىل  ٥٠رغم استمرار التوسع احلضري، سيظل  •
 يف املائة. ٨٥-٧٠ترتاوح هذه النسبة يف تسعة من أقل البلدان منواً ما بني  . ويتوقع أن٢٠٣٠في عام 

 
يف املائـة يف معظـم أقـل البلـدان منـواً، وبنسـبة  ٥٠-٢٠بنسبة ترتاوح ما بـني  سكان األرياف في سن العمليتوقع أن يرتفع عدد  •

. ومـن املتوقـع أن تشـهد مخسـة بلـدان فقـط مـن أقـل يف املائة يف بلد واحد (النيجر) ٩٠يف املائة يف ستة منها، وبنسبة  ٧٠-٥٠
 ). وهاييت ،وميامنار ،وتوفالو ،وبوتان ،بنغالديشالبلدان منواً اخنفاضاً يف عدد سكان األرياف يف سن العمل (

 
 التباينات في مستويات المعيشة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية  

  

يف املناطق الريفية يف أقل البلدان منواً حنو ضعف نسبتهم يف املنـاطق  الفقرطين خلط عادة ما تبلغ نسبة السكان دون املستوى الو  •
 يف املائة.  ٢٠احلضرية. ويزيد فارق معدل الدخل يف املناطق الريفية مقارنة خبط الفقر بنحو 

 
ــاطق التباينــات فــي نســب الفقــر بــين ارغــم االجتــاه العــاملي حنــو توســع الفقــر يف املنــاطق احلضــرية، تبقــى  • لمنــاطق الريفيــة والمن

أكــرب ممــا كانــت عليــه علــى مــدى الســنوات العشــرين إىل الثالثــني املاضــية يف ثلثــي البلــدان األقــل منــواً الــيت تتــوفر بيانــات  الحضــرية
 بشأا.
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ضــرية ألن يف املائــة مــن ســكان األريــاف يف أقــل البلــدان منــواً ممــن هــم أكثــر عرضــة مــن نظــرائهم يف املنــاطق احل ٥٠مثــة يف العــادة  •
يكونوا حمرومني من الصرف الصحي أو غري ملتحقني باملدرسة الثانوية، وأدعى أن يكون عددهم الـذي ال حيصـل علـى الكهربـاء 

 أو ال يلتحق باملدرسة االبتدائية مضاعفاً، وأدعى أن يتجاوز العدد الذي ال حيصل على املياه النظيفة منهم أربع مرات.
  
 أهمية الزراعة  
  

 ٤٠منذ مطلـع التسـعينات، لكنهـا تظـل تـرتاوح بـني  قطاع الزراعة في اليد العاملةالبلدان األقل منواً، اخنفضت حصة  يف معظم •
يف املائـــة يف البلـــدان  ٦٨يف املائـــة بـــني أقـــل البلـــدان منـــواً يف جمموعهـــا، و ٦٠يف املائـــة يف معظـــم احلـــاالت، مبعـــدل قـــدره  ٨٠إىل 

 األفريقية األقل منواً وهاييت.
 

 ،وكمبوديـــا ،وغينيـــا االســـتوائية ،ليشـــيت -تيمـــور ن أكـــرب اخنفـــاض يف حصـــة الزراعـــة يف اليـــد العاملـــة منـــذ التســـعينات وقـــع يف كـــا •
 ،والســــنغال ،ومجهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى ،جــــزر القمــــر، يف حــــني شــــهدت مخســــة بلــــدان مــــن أقــــل البلــــد منــــواً (والــــيمن ،وميامنــــار

 ) زيادة يف هذه احلصة.والنيجر ،ومدغشقر
 

بني أقل البلدان منواً يف جمموعها، علماً بـأن هـذه احلصـة أقـل بكثـري يف اجلـزر  القيمة المضافةيف املائة من  ٢٥متثل الزراعة نسبة  •
 يف املائة). ٢٥,٩يف املائة) أو يف البلدان األفريقية األقل منواً وهاييت ( ٢٤,١يف املائة) مما هي عليه يف آسيا ( ١٢,٩(
 

مـــرات ممـــا هـــو عليـــه أثـــر منـــو قطـــاع  ٣ممـــا هـــو عليـــه أثـــر النمـــو الصـــناعي، و ١,٦أعلـــى بــــ  المقّلـــص للفقـــرأثـــر النمـــو الزراعـــي  •
مـــرات األثـــر يف غـــري النمـــو الزراعـــي بالنســـبة  ٤-٣اخلـــدمات. وهلـــذا األثـــر وقـــع نســـيب ال يـــزال أقـــوى عنـــد خطـــوط الفقـــر الـــدنيا: 

 للسكان الذين يعيشون بدوالر واحد للشخص يف اليوم.
 

 اجية الزراعيةاإلنت    
  

يف  ٤,٢، بينما زادت بنسبة ١٩٩١يف املائة سنوياً منذ عام  ٢,٢يف أقل البلدان منواً زادت بنسبة  إنتاجية اليد العاملة الزراعية •
 يف املائة يف البلدان املتقدمة. ٣,٩املائة يف البلدان النامية األخرى وبنسبة 

 
يف املائــة مــن متوســط إنتاجيــة  ١٨,٧العاملــة الزراعيــة يف أقــل البلــدان منــواً ، بلــغ متوســط إنتاجيــة اليــد ٢٠١٣-٢٠١١يف الفــرتة  •

يف املائـة مـن متوسـط إنتاجيـة البلـدان املتقدمـة. وكانـت الفجـوة يف اإلنتاجيـة يف الزراعـة  ١,٨البلدان الناميـة األخـرى، ومل يتجـاوز 
 أكرب مما كانت عليه يف الصناعة واخلدمات.

 
أقـل البلـدان منـواً نتـائج أفضـل مـن البلـدان األفريقيـة األقـل منـواً والبلـدان اجلزريـة يف اإلنتاجيـة الزراعيـة  حققت البلـدان اآلسـيوية مـن •

والفـــرتة  ١٩٩٣-١٩٩١يف املائـــة يف الفـــرتة بـــني  ٨٨. فقـــد زادت إنتاجيـــة اليـــد العامـــة يف الزراعـــة فيهـــا بنســـبة ٢٠٠٦منـــذ عـــام 
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يف املائــة يف البلــدان  ٥البلــدان األفريقيــة األقــل منــواً، واخنفضــت بنســبة  يف املائــة يف ٣٢، يف حــني زادت بنســبة ٢٠١٣-٢٠١١
 اجلزرية األقل منواً.

 
أكثــر مــن إنتاجيــة اليــد العاملــة. وكالمهــا ارتفــع يف البلــدان اآلســيوية مــن أقــل البلــدان منــواً. ويف  المردوديــةرفعــت أقــل البلــدان منــواً  •

 .٢٠٠٠ودية منذ مطلع الثمانينات، وبدأت إنتاجية اليد العاملة ترتفع بقوة منذ عام البلدان األفريقية األقل منواً تضاعفت املرد
  

(وهــي تراعــي مجيــع املــدخالت يف الزراعــة) ثابتــة إىل حــد كبــري يف أقــل البلــدان منــواً مــن  اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاجكانــت  •
، حمققـًة أفضـل أداء يف البلـدان اآلسـيوية ٢٠٠٠سعينات وتسارعت منـذ عـام الستينات إىل الثمانينات، لكنها بدأت تزداد يف الت

 من أقل البلدان منواً.
 

يف املائـة فقـط مـن كثافـة اسـتعماهلا يف  ١٠طـن للهكتـار) يعـادل نسـبة  ١٧,٦يف أقل البلدان منواً ( األسمدة الصناعيةاستخدام  •
 تعماهلا يف البلدان املتقدمة.يف املائة من كثافة اس ١٥البلدان النامية األخرى ونسبة 

 
أطنــان يف البلــدان  ٧طنــاً مــن األمســدة الصــناعية للهكتــار الواحــد، مقارنــة بـــ  ٥٩تســتخدم البلــدان اآلســيوية مــن أقــل البلــدان منــواً  •

 طن يف البلدان األفريقية األقل منواً. ٠,٥اجلزرية األقل منواً و
 

يف املائـة يف البلـدان األفريقيـة  ٣,٤يف املائة، مقارنـة بــ  ٣٤,٦اآلسيوية األقل منواً يف البلدان  المرويةتبلغ مساحة األرض الزراعية  •
 يف املائة يف البلدان اجلزرية األقل منواً. ٦,٥األقل منواً و

 
آلــة للهكتــار، أي حنــو نصــف مســـتوى االســتخدام يف البلــدان الناميــة األخـــرى. وال  ٤,٥تســتخدم البلــدان اآلســيوية األقــل منـــواً  •

 يف البلدان اجلزرية األقل منواً. ٠,٤يف البلدان األفريقية األقل منواً، و ٠,٦اوز هذا االستخدام يتج
 

) علـى ٢٠٠٥دوالر فقط (حبساب تعادل القوة الشرائية يف عـام  ٠,٤٤، أنفقت البلدان ذات الدخل املنخفض ٢٠٠٨يف عام  •
دوالرات بالنسـبة  ٣حمللـي اإلمجـايل الزراعـي، مقارنـة بـأكثر مـن دوالر مـن النـاتج ا ١٠٠لكل  البحث والتطوير العام في الزراعة

 وقد اتسعت اهلوة باستمرار منذ مطلع الثمانينات.  -للبلدان عالية الدخل 
 

، كــان أكثــر مــن نصــف الــنظم الوطنيــة للبحــوث الزراعيــة يف أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــربى يتــوفر علــى أقــل مــن ٢٠٠٠يف عــام  •
 لعلوم. متخصص يف جماالت ا ١٠٠

 
يف املائــة ممــا هــي عليــه يف  ١٥ال تتجــاوز (طــول الطرقــات مقارنــة مبســاحة األرض) يف البلــدان األفريقيــة األقــل منــواً  كثافــة الطرقــات •

كيلــومرت   ١ ٠٠٠كيلــومرت/  ٢٠١البلــدان الناميــة األخــرى (مــن غــري أقــل البلــدان منــواً). وكثافــة الطرقــات يف أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــربى (
وتتجــاوز كثافــة كيلــومرت مربــع).   ١ ٠٠٠كيلــومرتات/  ٧٠٣( ١٩٥٠) هــي اليــوم أقــل مــن ثلــث الكثافــة الــيت كانــت يف اهلنــد يف عــام مربــع

 مرة. ٢٥٥مرة والكثافة يف السودان بـ  ٣٢الطرقات يف اهلند حالياً الكثافة يف إثيوبيا بـ 
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يف الفـرتة مـا بـني  تغييرات في المردوديـة بسـبب تغيـر المنـاخالبالنسبة للبلدان ذات الدخل املنخفض، تشري التقـديرات إىل أن  •

يف املائة فيما يتعلق باألرز، وبني  ١,٦و+ ٩,٨-يف املائة فيما يتعلق بالذرَة، وبني  ٠,٥-و ٣,٤-ترتاوح بني  ٢٠٥٠و ٢٠٠٠
 يف املائة فيما يتعلق بالقمح. ١٠,١-و ١٨,٠-

  
 تنّوع االقتصاد الريفي واالقتصاد غير الزراعي

  

يف أقل البلدان منواً، عادة ما يتجاوز جممـوع دخـل األسـر مـن األنشـطة غـري الزراعيـة الـدخل يف شـكل راتـب مـن النشـاط الزراعـي  •
 .٤إىل  ٣مبعامل 

 
يف املائـة فقـط مـن جممـوع الـدخل مـن النشـاط الزراعـي يف البلـدان األفريقيـة  ٢٠إىل  ٥عمومـاً نسـبة تـرتاوح مـن  العمل بأجرميثل  •

 يف املائة يف بنغالديش ونيبال. ٤٠إىل  ٢٥اً، لكن ذلك ميثل نسبة ترتاوح من األقل منو 
 

أكرب من الدخل من العمل براتب يف القطاع الريفي غري الزراعـي،  الدخل من العمل الحريف معظم البلدان األفريقية األقل منواً،  •
 لكن الوضع املعاكس صحيح يف بنغالديش ونيبال.

 
أكـرب يف العـادة بنحـو مـرتني إىل مخـس مـرات مـن الـدخل مـن اهلجـرة إمجـاًال يف أقـل البلـدان  ير الزراعـةالمداخيل المحلية من غ •

 منواً، بل ميكن أن تكون أكرب بعشر مرات إىل عشرين مرة يف املناطق ذات اإلمكانات الزراعية الكبرية.
 

 ٢٠١٢يف املائـة مـن االقتصـاد الريفـي يف إثيوبيـا يف عـام  ٩مسامهة األنشطة غري الزراعية يف توليد اإلنتاج االقتصادي ترتاوح بـني  •
 يف املائة يف هاييت. ٦٨و
 

 الزراعية العضوية
  

 مـزارع ١٠٠ ٠٠٠والسودان، مثة أكثـر مـن  ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،وأوغندا ،يف بعض البلدان األفريقية األقل منواً، مثل إثيوبيا •
 يعمل يف جمال الزراعة العضوية.

 
املستعملة يف الزراعة العضوية تتفاوت تفاوتاً كبرياً. فمتوسط املساحات املعتمـدة لكـل مـزارع يـرتاوح بـني  احة المزارعمسمتوسط  •

هكتــار يف  ٣٠٠هكتــار يف النيجــر، و ١٠٠أقــل مــن هكتــار واحــد يف أفغانســتان وبــنغالديش وبــنن وتوغــو وزامبيــا والســنغال، و
 هكتار يف موزمبيق. ٢٨٠٠ودان، وهكتار يف الس ٦٠٠ليشيت وليزوتو، و -تيمور 
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 القيود وعدم المساواة بين الجنسين

  

يف املائـة يف  ٦٥، وتبلـغ هـذه النسـبة فـي الزراعـة النساء العامالت فـي أقـل البلـدان نمـواً يف املائة من  ٦١,٥يف امل، هناك  •
 يف املائة يف البلدان اجلزرية األقل منواً. ٤١قل منواً، ويف املائة يف البلدان اآلسيوية األ ٥٦البلدان األفريقية األقل منواً وهاييت، و

 
أكرب من عدد الرجال (أعمـال يف القطـاع غـري الرمسـي وبـأجور متدنيـة يف العـادة) يف أقـل  وظائف هشةعدد النساء العامالت يف  •

ائـة مـن النسـاء يف وظـائف هشـة، مقارنـة يف امل ٨٩البلدان منواً. ويتجلى الفرق األكرب يف البلدان األفريقية األقل منواً حيث تعمـل 
 يف املائة من الرجال. ٧٥بـ 
 

الفجـــوة بـــني اجلنســـني مـــن حيـــث العمـــل يف وظـــائف هشـــة تكشـــف يف املقـــام األول عـــن وجـــود تباينـــات يف "العمـــل املســـاهم يف  •
يف املائـــة فقــط مـــن  ١٨ء، لكــن يف املائـــة مــن النســـا ٤٠األســرة" (غـــري املــدفوع األجـــر). ويف البلــدان األفريقيـــة األقــل منـــواً، تقــوم 

يف املائـة مـن  ٤٥الرجال، بعمل مسـاهم يف األسـرة. وهـذه الفجـوة أكـرب يف البلـدان اآلسـيوية األقـل منـواً، حيـث تصـل النسـبة إىل 
 يف املائة من الرجال. ١٣النساء و

 
. وتـرتاوح اً زراعية أكبر من عـدد النسـاءعدد الرجال الذين يملكون أرضيف مجيع البلدان األقل منواً اليت تتوفر بشأا بيانات،  •

 يف املائة يف جزر القمر. ٣٣يف املائة يف مايل و ٣حصة النساء بني 
 

ـــ  بحقــوق ملكيــة األرض رســمياً تتمتــع املــرأة  • الــيت تتــوفر بشــأا بيانــات، وتتمتــع املــرأة حبقــوق  ٢٥يف مجيــع البلــدان األقــل منــواً ال
 حالة. على أن هذه احلقوق كثرياً ما تعوقها قوانني أو ممارسات عرفية. ١٦ته يف املرياث إذا كانت بنت املتوىف أو زوج

 
متكني املرأة من احلصول على نفـس مـوارد اإلنتـاج الـيت حيصـل علـى الرجـل ميكـن أن يزيـد املردوديـة يف مـزارعهن بنسـبة تـرتاوح بـني  •

يف املائـة، وفـق تقـديرات منظمـة  ٤و ٢,٥نسـبة تـرتاوح بـني يف املائة، وهو ما يؤدي إىل ارتفاع جمموع اإلنتاج الزراعي ب ٣٠و ٢٠
 األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة.

  
 االتجاهات االقتصادية واآلفاق

  

. ٢٠١٣يف املائــة يف عــام  ٦,١، بعــد أن كــان ٢٠١٤يف املائــة يف عــام  ٥,٥يف أقــل البلــدان منــواً  النمــو االقتصــاديبلــغ معــدل  •
يف املائـة، لكنـه يبقـى مـع ذلـك  ٧,٤عنـدما بلـغ  ٢٠٠٨-٢٠٠٢ل كثرياً مقارنـة مبـا كـان عليـه يف الفـرتة وبذلك يرتاجع هذا املعد

يف املائـة يف عـام  ٥,٢يف املائة املسجل عنـد البلـدان الناميـة األخـرى. ويتوقـع أن يـنخفض أكثـر ليصـل إىل  ٤,٤أعلى من معدل 
٢٠١٥. 
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مليــار  ٤٩,٤إىل مســتوى قياســي بلــغ  ٢٠١١مليــار دوالر يف عــام  ٩,٣ ألقــل البلــدان منــواً مــن عجــز الحســاب الجــاريارتفــع  •
. وكان العجز األكرب قد جنم أساساً عن الزيادة الكبرية احلاصلة يف عجز البلدان األفريقيـة األقـل منـواً الـذي ٢٠١٤دوالر يف عام 

 جنم بدوره عن اخنفاض أسعار السلع األساسية.
 

. وميثـل صـادراتهايف املائـة مـن  ٢٣البضائع ألقل البلدان منـواً، لكنهـا ال متثـل سـوى  وارداتن يف املائة م ٦٢متثل السع املصّنعة  •
 يف املائة). ٤٩الوقود نصف صادرات أقل البلدان منواً تقريباً (

 
ن النـاتج يف املائـة مـ ٢٦,٣(إمجـايل تكـوين رأس املـال الثابـت)، يف أقـل البلـدان منـواً يف جمموعهـا، إىل  االسـتثماراتارتفع حجـم  •

يف املائة اليت اعتربت ضرورية للحفـاظ علـى منـو مسـتدام  ٢٥، وهي نسبة أعلى بقليل من نسبة الـ ٢٠١٣احمللي اإلمجايل يف عام 
 على املدى الطويل.

 
صـل يف البلـدان   األفريقيـة األقـل منـواً وهـاييت اتسـعت لت -اليت يتعني سدها بديون خارجيـة  - الفجوة بين االستثمار واالدخار •

 يف املائة يف البلدان اآلسيوية األقل منواً. ٥,٩، لكنها تراجعت إىل ٢٠١٣يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف  عام  ٨,٤إىل 
 

مليــار  ٤٤,٢لتصــل إىل  ٢٠١٣يف املائــة يف عــام  ٢املقدمــة إىل أقــل البلــدان منــواً بنســبة  المســاعدة اإلنمائيــة الرســميةارتفعــت  •
يف املائــة مــن إمجــايل تــدفقات رؤوس األمــوال الرمسيــة. بيــد أن التقــديرات األوليــة تبــّني أن املســاعدة اإلمنائيــة  ٩٣دوالر، مبــا ميثــل 

 .٢٠١٤يف املائة باألرقام احلقيقية يف عام  ١٦الرمسية الثنائية املقدمة من كبار املاحنني إىل أقل البلدان منواً تراجعت بنسبة 
 

مليــار  ٢٣,٢لتصــل إىل  ٢٠١٤يف املائــة يف عـام  ٤,١إىل أقــل البلـدان منــواً بنسـبة  المباشــر االســتثمار األجنبـيزادت تـدفقات  •
مجهوريــة تنزانيــا املتحــدة ومجهوريــة يف املائــة مــن جممــوع التــدفقات ( ٥٨دوالر، لكــن مخســة بلــدان فقــط يف أفريقيــا حصــلت علــى 

 ).الكونغو الدميقراطية وزامبيا وغينيا االستوائية وموزامبيق
 

مليــار  ٢,٤يف املائــة لتصــل إىل مســتوى قياســي بلــغ  ٧,١إىل أقــل البلــدان منــواً قــد زادت بنســبة  تــدفقات التحــويالتدر أن يُقــ •
 .٢٠١٤دوالر يف عام 
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