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 اجتاهات اهلجرة

  
  يف املائــة  3.3. وهــذا الــرقم ميثــل مــا نســبته 2010مليــون يف عــام  27إىل  2000مليون يف عــام  19ارتفع عدد األشخاص املهاجرين من أقل البلدان منواً من

 من جمموع سكان هذه البلدان؛

  وهــي نســبة مماثلــة لنســبة ســكان أقــل البلــدان منــواً مــن  -ائة من جمموع املهاجرين على نطاق العامل يف امل 13ُيشّكل عدد املهاجرين من أقل البلدان منواً ما نسبته
 يف املائة)؛ 12.1جمموع سكان العامل (

 يعيش اخلُمس املتبقي يف بلدان متقدمة (يف الشمال). يعيش أربعة أمخاس املهاجرين من أقل البلدان منواً يف بلدان نامية (يف اجلنوب)، بينما  
  

  التحويالت املالية
  
  مليـــار دوالر. ومـــا فتئـــت هـــذه  27مليـــار دوالر إىل  3.5: مـــن 2011  وعـــام 1990زادت التحـــويالت املاليـــة بقرابـــة مثانيـــة أضـــعاف يف الفـــرتة املمتـــدة بـــني عـــام

ا؛ 2008التحويالت تتزايد منذ عام   رغم اندالع األزمة املالية واالقتصادية العاملية وتداعيا

  مليــار دوالر)، وهــو  15، بلغت التحويالت املالية إىل أقــل البلــدان منــواً قرابــة ضــعف قيمــة تــدفقات االســتثمار األجنــيب املباشــر إىل هــذه البلــدان (2011يف عام
 )؛2010مليار دوالر يف عام  42مستوى مل تتجاوزه سوى املساعدة اإلمنائية الرمسية كمصدر للتمويل األجنيب (
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 مــن عشــرة 2010وعــام  2000أقل البلدان منواً من التحويالت املالية إىل هذه البلدان بثالثــة أضــعاف يف الفــرتة املمتــدة بــني عــام  زاد نصيب الفرد من سكان :
 دوالراً؛ 30دوالرات إىل 

  البلــدان منــواً، ُتشـــّكل التحويـــالت املاليـــة  جملموعــات البلــدان األخــرى. ففــي أقــلتتســم التحــويالت املاليــة بالنســبة ألقــل البلــدان منــواً بأمهيــة أكــرب بكثــري منهــا بالنســبة
يف املائــة مــن قيمــة الصــادرات. وهاتــان النســبتان أعلــى بثالثــة أضــعاف منهمــا يف البلــدان الناميــة األخــرى  15يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل و 4.4نســبته   مــا

 (غري املندرجة يف فئة أقل البلدان منواً)؛

  شّكلت التحويالت املالية أكثر من ُمخس الناتج احمللي اإلمجايل لليسوتو وساموا وهاييت ونيبال؛2010 عام إىل 2008يف الفرتة من عام ، 

  تلقت نيبال وهاييت قدراً من العمالت األجنبية عن طريق التحويالت املالية يفوق ما حصلتا عليه من الصادرات؛2011إىل عام  2009يف الفرتة من عام ، 

 2008ة يف الفــرتة دان من أقل البلدان منواً، فاقت تدفقات التحويالت املالية ما ورد من تدفقات االســتثمار األجنــيب املباشــر واملســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــبالنسبة لتسعة بل -
مــن أقــل البلــدان منــواً، فاقــت  وهذه البلدان هــي: بــنغالديش وتوغــو وســاموا والســنغال والســودان وليســوتو ونيبــال وهــاييت والــيمن. ويف مثانيــة بلــدان أخــرى .2010

 -زر القمــر وغامبيــا وغينيــا التحويالت املالية تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة خالل تلك الفرتة. وهذه البلدان هي: إثيوبيا وأوغندا وبنن وبوروندي وجــ
 بيساو وكرييباس؛

 دان نامية؛يوجد منشأ ثُلثي التحويالت املالية إىل أقل البلدان منواً يف بل 

  رسل؛ ويف حالة أقل البلدان منواً، تزيد كلفة التحويل ( 9تبلغ كلفة حتويل األموال، على نطاق العامل، ما نسبته
ُ
يف املائــة) عــن هــذه  12يف املائة من قيمة املبلغ امل

 النسبة مبقدار الثُلث؛

 حتــويالت تعــادل املتوســط العــاملي لكــان مــا حصــلت عليــه مــن حتــويالت ماليــة أعلــى  لو كانت البلدان الواقعة يف أفريقيا جنــويب الصــحراء الكــربى قــد دفعــت رســوم
 ؛2010مليارات دوالر يف عام  6مقداره  مبا

  وهــذه البلــدان هــي: بــنغالديش 2011-2009أقــل البلــدان منــواً يف الفــرتة  يف املائة مــن جممــوع التحــويالت املاليــة إىل 66استأثرت ثالثة بلدان فقط مبا نسبته .
 لسودان ونيبال؛وا

 ) مــن الســكان) يفــوق مــا لــديها مــن احلســابات املصــرفية  1 000لكل  368يوجد لدى أقل البلدان منواً اآلن عدد من االشرتاكات يف خدمات اهلواتف النقالة
  من السكان). وميكن استخدام اهلواتف النقالة لتلقي وإرسال احلواالت املالية. 1 000حساباً لكل  171(

  
  مغةهجرة األد

  
 البلـــدان  يعـــيش يف اخلـــارج واحـــد مـــن بـــني كـــل مخســـة أشـــخاص مـــن ذوي املهـــارات العاليـــة مـــن أقـــل البلـــدان منـــواً (أي مـــن احلـــائزين علـــى شـــهادات جامعيـــة). ويف

 شخصاً؛ 25املتقدمة، تبلغ هذه النسبة واحداً من بني كل 

 علــى تعلــيم جــامعي ممــن يعيشــون يف اخلــارج يفــوق عــددهم يف الــداخل. وهــذه البلــدان هناك ستة بلدان من أقل البلدان منواً لديها عدد مــن األشــخاص احلاصــلني 
 هي: توفالو وساموا وسرياليون وغامبيا وهاييت؛

 يعيش يف بلدان متقدمة ثلثا عدد األشخاص ذوي املهارات العالية املهاجرين من أقل البلدان منواً، بينما يعيش ثُلثهم يف بلدان نامية؛ 

 يف املائــة) يف معظــم أقــل البلــدان  20جرة األدمغة (أي نسبة املواطنني ذوي املهارات العاليــة الــذين يعيشــون يف اخلــارج) معــدًال "مرتفعــاً" (أكثــر مــن يُعترب معدل ه
 )؛48من بني  30منواً (

 يُقّدر عدد اخلرجيني اجلامعيني من أقل البلدان منواً الذين يعيشون ويعملون يف اخلارج مبليوين شخص؛ 

 حلــائزين علــى شــهادات ا ارتفــع مســتوى الــدخل يف البلــدان املضــيفة، ارتفــع مســتوى اختيــار اهلجــرة إليهــا. ففــي البلــدان املتقدمــة، تبلــغ نســبة املهــاجرين إليهــا مــن اكلمــ
ائــة فقــط. وتنطبــق هــذه النســب علــى املهــاجرين يف امل 4يف املائة؛ أما يف أقل البلــدان منــواً، فتبلــغ نســبة املهــاجرين احلــائزين علــى نفــس املســتوى مــن التعلــيم  35جامعية 

 الوافدين من مجيع البلدان، ولكن ِنَسباً مماثلة تنطبق أيضاً على املهاجرين القادمني من أقل البلدان منواً؛

 كية. يعيش ثُلث املهاجرين من أقل البلدان منواً من احلائزين على شهادات جامعية يف بلد واحد فقط هو الواليات املتحدة األمري  



UNCTAD/PRESS/PR/2012/40 
Page 3 

 

  
  األداء االقتصادي الكلي

  
 ) يف املائــة، أي أقــل بكثــري ممــا كــان عليــه خــالل  4.7) 2011- 2009بلــغ معــدل النمــو االقتصــادي الســنوي ألقــل البلــدان منــواً منــذ انــدالع األزمــة االقتصــادية العامليــة

يف املائــة خــالل فــرتة االزدهــار إىل  5.4نوي لــدخل الفــرد قــد اخنفــض مــن يف املائة. وهذا يعين أن معدل النمــو الســ 7.9) حني بلغ 2008- 2003سنوات االزدهار (
 يف املائة؛ 2.4

  يف املائــة) الــذي كانــت  4.9يف املائة) أدىن حىت من معدل النمــو ( 4.2( 2011كان متوسط معدل النمو احلقيقي للناتج احمللي اإلمجايل ألقل البلدان منواً يف عام
 أثناء فرتة الكساد العاملي؛ 2009 هذه البلدان قد سجلته يف عام

  يف  21.6إىل  2007-2005يف املائة من الناتج احمللــي اإلمجــايل يف الفــرتة  20.7سجل إمجايل تكوين رأس املال الثابت يف أقل البلدان منواً زيادة طفيفة من
 يف املائة يف الفرتة األخرية؛ 30.1خرى اليت سجلت معدًال قدره . إال أنه ظل أدىن بكثري من مثيله يف البلدان النامية األ2010-2008املائة يف الفرتة 

  يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل يف  20ال تزال أقل البلدان منواً تعتمد اعتماداً شديداً على املصادر اخلارجية. وقد كــان العجــز يف احلســاب اجلــاري أعلــى مــن
 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل؛ 10بلداً آخر من هذه البلدان أكثر من  13بينما بلغ يف  ،2011مخسة بلدان من أقل البلدان منواً يف عام 

  يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل يف  15حنــو  2010-2008بلغت نسبة فجوة املوارد (االعتماد على املصادر اخلارجيــة لتمويــل االســتثمار احمللــي) يف الفــرتة
رة للنفط؛ حالة أقل البلدان منواً  صدِّ

ُ
 غري امل

  بلــداً مــن أقــل البلــدان منــواً يف مخســة بلــدان فقــط هــي: أنغــوال وبــنغالديش والســودان وغينيــا االســتوائية  48يف املائــة مــن الصــادرات مــن  62يوجد منشأ مــا نســبته
 واليمن. وهذه البلدان، باستثناء بنغالديش، هي بلدان ُمصدِّرة للنفط؛

 ا؛ 46ن منواً اعتماداً شديداً على ُمنتج واحد (النفط) الذي يوّلد ما نسبته تعتمد صادرات أقل البلدا  يف املائة من جمموع إيرادات صادرا

 ) ًب. ، ممــا يؤكــد األمهيــة املتزايــدة للتجــارة فيمــا بــني بلــدان اجلنــو 2011يف املائــة) إىل بلــدان ناميــة يف عــام  54كانت وجهة ما يزيد عن نصــف صــادرات أقــل البلــدان منــوا
 19يف املائة) والواليات املتحدة ( 20.4نسبة تتخطى مثيلتها يف االحتاد األورويب (  يف املائة، وهي 26.4ويبلغ ما يرد إىل الصني من صادرات أقل البلدان منواً ما نسبته 

  يف املائة).
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  ما هي أقل البلدان منواً؟

  
  ان منواً". وهذه البلدان موّزعة فيما بني املناطق التالية:بلداً بوصفها "أقل البلد 48ُتصنِّف األمم املتحدة حالياً 

  
إثيوبيـــا، إريرتيـــا، أنغـــوال، أوغنـــدا، بـــنن، بوركينـــا فاســـو، بورونـــدي، تشـــاد، توغـــو، جـــزر القمـــر، مجهوريـــة أفريقيـــا   ):33أفريقيا (

ا، ســـــان تـــــومي الوســــطى، مجهوريـــــة تنزانيـــــا املتحــــدة، مجهوريـــــة الكونغـــــو الدميقراطيــــة، جيبـــــويت، روانـــــدا، زامبيــــ
بيســاو، ليبرييــا،  - وبرينسييب، السنغال، السودان، سرياليون، الصومال، غامبيا، غينيــا، غينيــا االســتوائية، غينيــا 

  ، النيجر.موزامبيقليسوتو، مايل، مدغشقر، مالوي، موريتانيا، 
بية، كمبوديــــا، ميامنــــار، ليشــــيت، مجهوريــــة الو الدميقراطيــــة الشــــع -أفغانســــتان، بــــنغالديش، بوتــــان، تيمــــور   :)9آسيا (

  نيبال، اليمن.
  هاييت.  ):1منطقة البحر الكارييب (
  توفالو، جزر سليمان، ساموا، فانواتو، كريباس.  ):5منطقة احمليط اهلادئ (

  
  بلدًا) 48أقل البلدان نموًا (: 1الشكل 

  
  وضع قائمة أقل البلدان منواً 

  
  ِقبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة استناداً إىل توصيات جلنة السياسات اإلمنائية. تُراجع قائمة أقل البلدان منواً كل ثالث سنوات من

  ، استخدمت جلنة السياسات اإلمنائية املعايري الثالثة التالية:2012ويف آخر عملية مراجعة للقائمة جرت يف آذار/مارس 
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دوالراً حلــاالت اإلضــافة إىل القائمــة، وعتبــة  992ســنوات)، بعتبــة قــدرها  3لــدخل القــومي اإلمجــايل (متوســط معيــار لــدخل الفــرد يســتند إىل نصــيب الفــرد مــن ا  -1
  دوالراً حلاالت "التخريج" من وضع أقل البلدان منواً؛ 1 190قدرها 

  لتحاق باملدارس واإلملام بالقراءة والكتابة؛معيار لألصول البشرية يستند إىل مؤشر مرّكب (مؤشر األصول البشرية) يشمل مؤشرات التغذية والصحة واال  - 2
جـــارة، معيـــار للهشاشـــة االقتصـــادية يســـتند إىل مؤشـــر مرّكـــب (مؤشـــر اهلشاشـــة االقتصـــادية) يشـــمل مؤشـــرات الصـــدمات الطبيعيـــة، والصـــدمات ذات الصـــلة بالت  -3

  رايف. والتعّرض املادي للصدمات، والتعّرض االقتصادي للصدمات، وِصغر احلجم، والُبعد اجلغ
  

لــدان مــن هــذه القائمــة. فالبلــد يكــون وبالنسبة هلذه املعايري الثالثة مجيعها، ُتستخدم عتبات خمتلفــة لتحديــد حــاالت اإلضــافة إىل قائمــة أقــل البلــدان منــواً وحــاالت ختــريج الب
مليــون نســمة. ويكــون البلــد مــؤهًال عــادة  75ا كــان عــدد ســكانه ال يزيــد عــن مؤهًال إلضافته إىل القائمة إذا استوىف عتبات اإلضافة فيما يتصل باملعايري الثالثة مجيعها وإذ

ليتــني متتــاليتني مــن عمليــات مراجعــة لتخرجيــه مــن قائمــة أقــل البلــدان منــواً إذا اســتوىف عتبــات التخــريج احملــددة يف إطــار معيــارين اثنــني علــى األقــل مــن املعــايري الثالثــة يف عم
يقــل عــن ضــعف عتبــة التخــرّج،  . إال أنه إذا ارتفع نصــيب املفــرد مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل لبلــد مــن أقــل البلــدان منــواً إىل مســتوى الالقائمة اليت ُجترى كل ثالث سنوات

  يُعترب البلد عندها مؤهًال لتخرجيه من القائمة بصرف النظر عن أدائه يف إطار املعيارين اآلخرين.
  

؛ 2007؛ والــرأس األخضــر يف كــانون األول/ديســمرب 1994كــانون األول/ديســمرب  ائمــة أقــل البلــدان منــواً: بوتســونا يفوقــد مت حــىت اآلن ختــريج ثالثــة بلــدان فقــط مــن ق
. وقـــد أيّـــد اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي، يف متوز/يوليـــه 2014كـــانون الثاين/ينـــاير   1. ومـــن املزمـــع أن يـــتم ختـــريج ســـاموا يف 2011وملـــديف يف كـــانون الثاين/ينـــاير 

توصية اللجنة الداعية إىل ختريج فانواتو. ويلزم أيضــاً احلصــول علــى  2012وصية جلنة السياسات اإلمنائية الداعية إىل ختريج غينيا االستوائية وقَِبل يف متوز/يوليه ، ت2009
  تأييد اجلمعية العامة لكي يتم رمسياً ختريج هذين البلدين من قائمة أقل البلدان منواً.
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