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  تواجه أفقر بلدان العامل حتوالً يف العمالة

  للغايةاملنافسة العاملية الشديدة جتعل من الصعب : تقرير أقل البلدان منواً
  حل أزمة فرص العمل

فرص عمل منتجة خارج جمال الزراعة، توسع يف حبها  دولة يف العامل عملية حتضر ال يصا50تشهد أفقر   
، مشرياً إىل تطوير القدرات اإلنتاجية الصادر عن األونكتاد: 2006تقرير أقل البلدان منواً لعام هذا ما ذكره 

وجوب أن جتد هذه البلدان سبيالً إىل رعاية األعمال التجارية القابلة للبقاء وزيادة فرص العمل غري الزراعي يف 
ت تزداد فيه املنافسة يف األسواق العاملية أكثر من أي وقت مضى فيما تنفتح أسواق هذه البلدان ذاهتا انفتاحاً وق

  .واسع النطاق

الضغط الذي فسوف يزداد ويتنبأ التقرير بأنه إذا مل يعالَج هذا التحدي يف جمال العمالة معاجلة فّعالة،   
وبدون بذل جهود مستمرة لبناء القاعدة اإلنتاجية ألفقر البلدان، . اعيةيدفع إىل اهلجرة الدولية إىل البلدان الصن

 أقل البلدان منواً مع ما يرافق ذلك من نزاعات يف الطارئة اإلنسانية يحتمل أيضاً أن يزداد معدل ظهور احلاالت
  .أهلية
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 حظر
يحظر االقتباس من محتويات هذا البيان الصحفي والتقرير المتعلق به أو تلخيصها في وسائط اإلعالم 

  المطبوعة 
يوليه / تموز20  بتوقيت غرينتش من يوم00/17الساعة  أو المسموعة أو المرئية أو اإللكترونية قبل

2006  
 )جنيف بتوقيت 00/19 بتوقيت نيويورك، و00/13 الساعة(
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غري . 2003- 2000  يف املائة من قوة العمل يف أقل البلدان منواً يف الفترة70وظلت الزراعة تستخدم   
 العقد األول الذي يتوقع فيه أن يزيد ، بالنسبة إىل أقل البلدان منواً كمجموعة، سيكون2010- 2000أن العقد 

  . الزراعةنفس الفئة من السكان يف قطاعمنو السكان الناشطني اقتصادياً خارج نطاق الزراعة عن منو 

حيث عدد السكان، مسامهة قوية يف هذا االجتاه ولكن وتساهم بنغالديش، وهي أكرب أقل البلدان منواً من   
 بلداً يف هذا العقد، أما معظم 50تأثري حتول العمالة سيطال أكثر من نصف أقل البلدان منواً يف العامل البالغ عددها 

  .2020 و2010بقية هذه البلدان فسوف يسري يف هذا االجتاه بني عامي 

 بلداً من 33ويف . سكان وتضاؤل مساحات األراضي املتاحة للزراعةوتكمن وراء هذا االجتاه سرعة منو ال  
أما . 2003- 2000أقـل البلدان منواً، بلغ متوسط حجم املزرعة الواحدة أقـل من هكتار واحد فـي الفترة 

ا جيربهم ملكية ممبقي جزءاً متزايداً من السكان بال في امكانية متلكها،عدم التكافؤ يف ملكية األراضي ويف بالنسبة ل
  .اهلجرة إىل املدن حبثاً عن العملعلى  

هي الطريقة الرئيسية الجياد عمالً منتجاً يف   توسيع مساحة األراضي املستخدمة يف الزراعة كانيف املاضي  
ولكن على الرغم من أنه ال يزال من املمكن وصف بعض أقل البلدان منواً بأا تتمتع بوفرة . أقل البلدان منواً

ووفقاً ملا جاء يف .  إال أن هناك تزايداً يف عدد املزارع اليت تنشأ يف أراضٍ هامشية تتدىن غلتها مبرور الوقتاألراضي
 اختاذانتشار الفقر املدقع على نطاق واسع يف املناطق الريفية يعين أنه ليس بإمكان العديد من املزارعني التقرير، فإن 

ويف ثلث أقل البلدان منواً، كانت إنتاجية .  للمحافظة على الناتج احلايل،اخلطوات الالزمة لزيادة اإلنتاجية أو حىت
  . أقل مما كانت عليه قبل ذلك بعقدين من الزمن2003- 2000اليد العاملة الزراعية يف الفترة 

اضطرار أقل البلدان منواً إلدارة هذا التحول يف سياق "ا يزيد األمور صعوبة هو مم هويالحظ التقرير أن  
معظم قام فعدد أقل البلدان منواً اليت لديها نظم جتارية تقييدية قليل للغاية يف الوقت احلاضر وقد ". "اد مفتوحاقتص

ولكن هياكل اإلنتاج والتجارة القائمة لديها حالياً ال . هذه البلدان بعملية حترير للتجارة سريعة وواسعة النطاق
لية عوملة سريعة حتركها منتجات جديدة تعتمد على كثافة املعرفة يف تتيح إال فرصاً حمدودة للغاية يف عامل يشهد عم

ويف الوقت ذاته، يؤدي االنفتاح السريع يف القطاعات ذات الطابع التقليدي . ظل شروط متشددة لدخول السوق
  ". لدرجة غري مسبوقة من املنافسة العاملية)أكثر من منتجي السلع األخرى(منتجي هذه السلع إىل تعّرض 

، لزم استخدام مخسة 2003- 2000ففي الفترة . ويرى التقرير أن املنافسة ليست متكافئة حىت اآلن  
 عامالً يف أقل 94عمال يف أقل البلدان منواً إلنتاج ما ينتجه عامل واحد يف البلدان النامية األخرى، كما لزم 

وإضافة إىل ذلك، ظلت الفجوة اإلنتاجية تتسع . ةالبلدان منواً ملضاهاة إنتاجية عامل واحد يف بلد من البلدان املتقدم
  .بني أقل البلدان منواً وغريها من البلدان النامية

مشكلة تأمني فهذا يفاقم وأما عدم قدرة املزارعني يف أقل البلدان منواً على املنافسة حىت يف أسواقهم احمللية   
 تتجاوز إنتاجية اليد العاملة الزراعية يف أقل ، مل2003- 2000ويف الفترة . شروط املعيشة األساسية يف الزراعة

 يف املائة من مستواها يف البلدان 1 يف املائة من مستواها يف البلدان النامية األخرى وقلت عن 46البلدان منواً 
  .املتقدمة

 التقرير أنه ميكن القول ببساطة إن معظم أقل البلدان منواً قد عجز عن إجياد فرص عمل منتجة وأضاف  
 يف املائة يف أقل البلدان منواً 9فقد اخنفضت إنتاجية اليد العاملة غري الزراعية بنسبة . افية خارج جمال الزراعةك
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وعالوة على ذلك، اخنفضت اإلنتاجية يف أربعة . 2003- 2002 و1983- 1980ككل يف الفترة ما بني 
 العاملة  هذه البلدان لقواهاحالة استيعابستال متفاقمةوهذا دليل وجود أزمة عمالة . أمخاس أقل البلدان منواً

  .منتجبشكل املتزايدة 

ولكن هذه الصناعة . الصادرات الصناعيةمنط  حتول عدد ضئيل من أقل البلدان منواً تواصالُ يف شهد و  
تتركز يف جمال املنتجات اليت تتطلب مهارات منخفضة وقيمة مضافة منخفضة وكثافة يف اليد العاملة، ال سيما 

وتعتمد هذه الصادرات أيضاً . البس، وهذه الصناعة ترتبط بصالت إنتاجية ضعيفة بباقي جماالت االقتصادامل
  .اعتماداً شديداً على احلصص واألفضليات اخلاصة اليت ال تزال ختضع للتغيري

ة يعتمد على زياد،فاألمر  ال يف أقل البلدان منواًمستدامة  وبصورة بشكل فعالوأما احلد من الفقر   
اإلنتاجية الزراعية فحسب بل أيضاً على قدرة اقتصادات أفقر البلدان على إنتاج سلع صناعية وخدمات قادرة على 

وهذا يتطلب تكويناً أسرع لرأس املال املادي والبشري، وسرعة . املنافسة يف األسواق احمللية والعاملية على حد سواء
مة يف أماكن أخرى، واالبتكار يف قطاعات جديدة إلحداث أكرب يف اقتناء واستيعاب التكنولوجيات املستخد

ويشري التقرير إىل أن هذه . لوفورات احلجم والوفورات اخلارجيةالراجه تغيريات هيكلية متكّن من زيادة املردود 
  .العمليات مجيعاً ضعيفة يف معظم أقل البلدان منواً

 وهذا - 2000ن منواً ثالث سنوات يف عام وبلغ متوسط عدد سنوات الدراسة للبالغني يف أقل البلدا  
ففي عام : وهجرة األدمغة قوية أيضاً. 1960متوسط دون املستوى الذي بلغته البلدان النامية األخرى يف عام 

، كان خمس جمموع عمال أقل البلدان منواً من أصحاب التعليم ما بعد الثانوي يعملون يف بلد أو آخر من 2000
مل تشكل القروض املصرفية املقدمة إىل ،2003يف عام  و. والتنمية يف امليدان االقتصاديبلدان منظمة التعاون 

 يف املائة يف البلدان 60 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ، وذلك مقارنة بنسبة 15 إال هلذه البلدانالقطاع اخلاص 
 من واردات 2003- 2000 الفترة وأما متوسط نصيب الفرد يف تلك البلدان يف. توسطة الدخلوماملنخفضة 

 فلم يبعد مستواه عما كان عليه عام - واليت تشكل اآللية الرئيسة الكتساب التكنولوجيا احلديثة- اآلالت واملعدات
وبالنسبة حلصة القيمة املضافة للصناعات التحويلية يف إمجايل الدخل القومي لنفس الفترة، فلم يتغري أو . 1980

 من أقل البلدان منواُ اليت تتوفر بلداً 36 من 21، وذلك يف 1993- 1990نة بالفترة تراجع عن مستواه مقار
  .بيانات بشأا

*    *    * 
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تغري إنتاجية اليد العاملة الزراعية وغري الزراعية يف أقل البلدان منواً   - 1الرسم البياين 

  2003- 1983ويف البلدان النامية األخرى ويف البلدان املتقدمة، 

 
 

  .23تطوير القدرات اإلنتاجية، الرسم البياين : 2006األونكتاد، تقرير أقل البلدان منواً لعام : ملصدرا

 2010- 1980 النمو واملسار املتغري للقوة العاملة يف أقل البلدان منواً، - 2الرسم البياين 
 

 
 

 .32إلنتاجية، الرسم البياين تطوير الطاقات ا: 2006األونكتاد، تقرير أقل البلدان منواً لعام : املصدر


