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  2013تقرير األونكتاد عن أقل البلدان نمواً لعام 
  حقائق وأرقام

 

  االتجاهات الديمغرافية
ويُتوقــع تضــاعفهم مــرة أخــرى حبلــول عــام  2010و 1980يف الفــرتة مــا بــني عــامي  تضــاعف عــدد ســكان أقــل البلــدان منــواً  •

  ؛2050
 يف املائة من سكان العامل؛ 12مليون نسمة، أي نسبة تناهز  858، بلغ جمموع سكان أقل البلدان منواً 2011يف عام  •

، تعادل تقريباً ضـعف املعـدالت 2012 يف املائة يف عام 2.3كانت معدالت النمو السكاين ألقل البلدان منواً، وقد بلغت  •
يف البلدان النامية األخرى (يُقصد بالبلدان النامية األخرى البلدان النامية اليت ليسـت مـن أقـل البلـدان منـواً). فـالنمو السـكاين 

ال املعدل املتوسـط يف املائة. ويعادل النمو السكاين ألقل البلدان منواً مخسة أمث 1.2للبلدان النامية األخرى يبلغ يف املتوسط 
 يف املائة)؛ 0.4للبلدان املتقدمة (

عامـاً  25تواجه أقل البلدان منواً حتدياً دميغرافياً قاسياً إذ يُتوقع أن يتضاعف عدد سكاا، الذين ميثل من تقل أعمارهم عـن  •
 ؛2050مليار حبلول عام  1.7يف املائة منهم حالياً، حبيث يصل إىل  60نسبة تناهز 

مليونـاً يف  168عامـاً) مـن  24و 15يرتفع عدد سكان أقل البلدان منواً من الشباب (الـذين تـرتاوح أعمـارهم بـني  يُتوقع أن •
 مليوناً؛ 131.7، بزيادة قدرها 2050 مليون حبلول عام 300إىل  2010عام 

 ، سيعيش واحد من كل أربعة شبان من سكان العامل يف بلد من أقل البلدان منواً؛2050حبلول عام  •
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نسـمة سـنوياً يف الفـرتة مـا بـني عـامي  مليـون 15.7سيزيد السكان الذين بلغـوا سـن العمـل يف أقـل البلـدان منـواً مبتوسـط يبلـغ  •
مليــون  0.5بلـداً يف فئــة أقــل البلــدان منــواً زيـادة ســكانية ال تقــل عــن  11. وسيشـهد كــل بلــد مــن جممــوع 2050و 2010
 سنوياً.

 
 اتجاهات العمالة

يف املائــة ســنوياً، وهــو معــدل يزيــد قلــيًال  2.9، كــان معــدل منــو العمالــة يف أقــل البلــدان منــواً يبلــغ 2012-2000يف الفــرتة  •
يف املائة) لكنه أقل كثرياً من متوسط معدالت منـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل ألقـل البلـدان منـواً  2.3على معدل النمو السكاين (

 يف املائة)؛ 7يف الفرتة نفسها (

بلداً يف فئة أقـل البلـدان منـواً تزايـداً يف أعـداد الوافـدين اجلُـدد إىل سـوق العمـل وهـذه األعـداد  48من جمموع بلداً  45يشهد  •
 ؛2050لن تكون قد بلغت ذروا حبلول عام 

، ويُتوقـع زيـادة هـذا العـدد مبقـدار مخسـة 2005يف عـام  224 000على سبيل املثال، بلغ عدد الوافدين اُجلدد يف النيجـر  •
 2005مليون يف عام  1.4. ويف إثيوبيا، بلغ عدد الوافدين اُجلدد 2050مليون) حبلول عام  1.4(حبيث يصل إىل أمثال 

؛ ويف بـنغالديش، بلـغ عـدد 2050ماليـني حبلـول عـام  3.2و 2030مليـون حبلـول عـام  2.7ويُتوقع زيادة هـذا العـدد إىل 
ويـنخفض بعـد  2020ماليني حبلول عـام  3.1قم الذروة عند ؛ وسيبلغ هذا الر 2005مليون يف عام  2.9الوافدين اُجلدد 

 ذلك؛

 2000. ويف الفــــرتة مــــا بــــني عــــامي 2010مليــــون شــــخص يف عــــام  364بلــــغ جممــــوع القــــوة العاملــــة ألقــــل البلــــدان منــــواً  •
 109مبقــدار  2020و 2010مليونـاً، ويُتوقـع أن يزيــد يف الفـرتة مـا بـني عـامي  86.9، زاد هـذا امـوع مبقـدار 2010و

 مليوناً؛ 474) حبيث يبلغ 2010يف املائة من القوة العاملة يف عام  30ماليني (ما يعادل 

يف  2020و 2010يف املائــة يف جممـوع القـوة العاملــة يف الفـرتة مــا بـني عــامي  30سـتحدث نسـبة كبــرية مـن الزيــادة البالغـة  •
 يف املائة)؛ 9يا املتحدة (يف املائة) ومجهورية تنزان 11يف املائة)، وبنغالديش ( 12إثيوبيا (

ستكون البلدان اليت تشـهد أسـرع منـو يف القـوة العاملـة، مـن فئـة أقـل البلـدان منـواً، مجيعهـا بلـداناً أفريقيـة وهـي: مجهوريـة تنزانيـا  •
 املتحدة وزامبيا ومدغشقر ومالوي والنيجر؛

أقل البلدان منواً والبلدان النامية األخرى على  يف املائة من جمموع العمالة يف 71، بنسبة 2000ساهم قطاع الزراعة يف عام  •
يف املائـة  29وأال تتجـاوز  2018يف املائـة يف أقـل البلـدان منـواً حبلـول عـام  63حد سواء؛ ويُتوقع أن تصل هذه النسـبة إىل 

 البلدان النامية األخرى؛ يف

يف املائـة  10وستصـل النسـبة إىل  2000 يف عـام يف املائة من جمموع العمالة يف أقل البلـدان منـواً  7سامهت الصناعة بنسبة  •
وســتزيد  2000يف املائــة مــن العمالــة يف أقــل البلــدان منــواً يف عــام  22. أمــا اخلــدمات فســامهت بنســبة 2018حبلــول عــام 
 ؛2018يف املائة حبلول عام  27النسبة إىل 

يف املائة يف أمريكا الالتينية  45ية املتفرغة يف آسيا ويف املائة من العمالة الريف 30يساهم االقتصاد الريفي غري الزراعي بنحو  •
 يف املائة يف أفريقيا. 45و 40يف املائة يف غريب آسيا وبنسبة ترتاوح بني  20و
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 معدالت مشاركة القوة العاملة

املائـة يف البلــدان يف  68يف املائـة، مقابـل  75إذ يبلـغ يف املتوســط  -معـدل مشـاركة القـوة العاملـة مرتفــع يف أقـل البلـدان منـواً  •
 النامية األخرى؛

 مليوناً؛ 290يف أقل البلدان منواً بنحو  2012و 1990يُقّدر عدد النساء الاليت دخلن سوق العمل يف الفرتة بني عامي  •

 109مليونــاً مــن جممــوع الزيــادة البالغــة  62، ســيكون 2020-2010مــن جممــوع الســكان النشــطني اقتصــادياً يف الفــرتة  •
 مليوناً داخل قطاع الزراعة؛ 47قطاع الزراعة، وماليني خارج 

يف املائــة مــن الزيــادة يف جممــوع الســكان النشــطني اقتصــادياً خــارج  63يف أقــل البلــدان منــواً يف أفريقيــا، يُتوقــع أن تكــون نســبة  •
يف آســيا  )، ويف أقــل البلــدان منــواً 2010-2000يف املائــة يف الفــرتة  46(مقابــل  2020-2010قطــاع الزراعــة يف الفــرتة 

 )؛2010-2000يف املائة يف الفرتة  45يف املائة (مقابل  13(باستثناء بنغالديش) يتوقع أن تبلغ النسبة 

يُتوقع أن يزيد السـكان النشـطون اقتصـادياً خـارج قطـاع الزراعـة مبعـدل أسـرع مـن معـدل زيـادة السـكان النشـطني اقتصـادياً يف  •
 .2020و 2010الزراعة يف العقد املمتد بني عامي 

 
 البطالة

 ؛2012-2000يف املائة يف الفرتة  5.5بلغ معدل البطالة يف أقل البلدان منواً  •

يف معظم أقل البلدان منواً، يفوق معـدل البطالـة بـني الشـباب معـدل البطالـة املتوسـط يف أقـل البلـدان منـواً بـني الرجـال والنسـاء  •
 على حد سواء، ويكاد يعادل ضعفه يف معظم احلاالت؛

يف املائـة يف عـام  15.5انتشار البطالة النسيب بني الشباب بشكل خاص يف البلدان اجلزرية من فئـة أقـل البلـدان منـواً (يتضح  •
  يف املائة). 9.6يف املائة) وأقل البلدان منواً يف أفريقيا ( 10.5)، وأقل البلدان منواً يف آسيا (2012

 
 الفقراء العاملون والعمالة الضعيفة

دوالر يف اليــوم تراجعــاً كنســبة مــن  1.25 ئويــة للفقــراء العــاملني يف أقــل البلــدان منــواً الــذين يتقاضــون أقــل مــنتشــهد النســبة امل •
. أمـــا يف 2017يف املائـــة حبلـــول عـــام  29إىل نســـبة يُتوقـــع أن تبلـــغ  2000يف املائـــة يف عـــام  61العمالـــة اإلمجاليـــة، مـــن 

 ؛2017يف املائة حبلول عام  7إىل  2000يف املائة يف عام  30البلدان النامية األخرى، فُيتوقع أن تنكمش من 

يف املائـة مـن جممـوع العمالـة  80الضعيفة (ويُقصد ا العاملون حلسام اخلاص والعمالـة اُألسـرية املشـاركة) حنـو  متثل العمالة •
 يف أقل البلدان منواً؛

 يف املائة من الرجال يف املتوسط تدخل يف فئة العمالة الضعيفة؛ 73يف املائة من النساء و 85، كانت نسبة 2012يف عام  •

-2000نقطــة مئويــة يف الفــرتة  11 اجلنســني يف العمالــة الضــعيفة وقــد زادت زيــادة هامشــية مبتوســط توجــد فجــوة كبــرية بــني •
 ؛2012

 -يف املائـة)، وغينيـا  96يف جمموعة أقل البلـدان منـواً، توجـد أعلـى ِنَسـب العمالـة الضـعيفة مـن جممـوع العمالـة يف الصـومال ( •
يف املائـة يف كليهمـا)؛ ويرتكـز معظـم  90يف املائـة)، ومـالوي وتوغـو ( 94يف املائة)، ومجهورية أفريقيا الوسطى ( 95بيساو (

 هذه العمالة يف القطاع غري الرمسي؛

مليونـــاً؛ ويف  24مليونـــاً؛ ويف ميامنـــار  36مليونـــاً؛ ويف إثيوبيـــا  62، بلغـــت العمالـــة الضـــعيفة يف بـــنغالديش 2012يف عـــام  •
 مليوناً. 19مجهورية تنزانيا املتحدة 
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 لةالنمو والعما

، ساهم معدل العمالة مسامهة إجيابية يف نصـيب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف ثالثـة بلـدان 2010-2000يف الفرتة  •
 بلداً من أقل البلدان منواً مشلها االستقصاء وهي: مجهورية تنزانيا املتحدة وسرياليون وكمبوديا؛ 11فقط من جمموع 

ونة العمالـة بالنسـبة للنـاتج احمللـي اإلمجـايل يف العقـد األخـري؛ فقـد كـان متوسـط املرونـة يف معظم أقل البلدان منواً، اخنفضت مر  •
بلـــداً مـــن  21؛ وينطبـــق هـــذا علـــى 2000-1996يقـــل عـــادة عـــن متوســـط املرونـــة يف الفـــرتة  2008-2004يف الفـــرتة 

 بلداً من أقل البلدان منواً مشلتها العّينة. 39جمموع 

 
 أداء االقتصاد الكلي

يف املائــــة يف عــــام  5.3إىل  2011يف املائــــة يف عــــام  4.5النمــــو االقتصــــادي الســــنوي ألقــــل البلــــدان منــــواً مــــن  زاد معــــدل •
كــّرس يف برنــامج عمــل اســطنبول لصــاحل أقــل البلــدان منــواً.  7، لكنــه ظــل دون املعــدل املســتهَدف البــالغ 2012

ُ
يف املائــة امل

 يف املائة؛ 3بلدان أخرى كانت تقل عن  10ن معدالت النمو يف يف املائة، ولك 6تتجاوز  بلداً معدالت منو 15وحّقق 

-2010يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل يف الفــرتة  21.8بلــغ االســتثمار الثابــت يف أقــل البلــدان منــواً الــذروة عنــد نســبة  •
الــيت تُعتــرب ضــرورية  يف املائــة وهــي النســبة 25عامــاً. ومــع ذلــك، مل يبلــغ نســبة  40، وهــو أعلــى مســتوى يبلغــه يف 2011

 للحفاظ على النمو االقتصادي املستمر؛

يف املائـة مـن  7.2يف أقـل البلـدان منـواً مـن  يف سنوات الرواج اليت مّيزت أوائل القرن احلادي والعشرين، ارتفع االسـتثمار العـام •
 ؛2011-2009يف املائة يف الفرتة  8.8إىل  2001-1999 الناتج احمللي اإلمجايل يف الفرتة

 10.5ال تزال أقل البلدان منواً شديدة االعتماد على املـوارد اخلارجيـة. وقـد زاد عجـز احلسـاب اجلـاري ألقـل البلـدان منـواً مـن  •
 ؛2012مليار دوالر يف عام  28.8إىل  2011مليارات دوالر يف عام 

مليار  18.5إىل  2011الر يف عام مليارات دو  3.7تدهور امليزان التجاري السلعي ألقل البلدان منواً حيث زاد العجز من  •
 25، بعـد أن كـان قـد بلـغ 2012يف املائـة يف عـام  0.6؛ ومل يتجاوز منو صادرات أقـل البلـدان منـواً 2012دوالر يف عام 

 . وال يزال األداء التصديري ألقل البلدان منواً يعتمد بقوة على النفط؛2011و 2010يف املائة يف عامي 

، بزيـادة بلغـت 2012مليـار دوالر يف عـام  26املباشـر يف أقـل البلـدان منـواً رقمـاً قياسـياً حيـث نـاهز بلغ االستثمار األجنـيب  •
 ؛2011يف املائة عما كان عليه يف عام  20

. غـري أن املسـاعدة اإلمنائيـة 2012مليـار دوالر يف عـام  30.5حققت حتـويالت العمـال رقمـاً قياسـياً جديـداً حيـث بلغـت  •
 ؛2012يف املائة بالقيم احلقيقية يف عام  12فضت بنسبة الرمسية الثنائية اخن

 مليار دوالر؛ 183يف املائة بالقيم االمسية حيث بلغ  6.7بنسبة  2012ارتفع الدين اخلارجي ألقل البلدان منواً يف عام  •

 
 الهيكل االقتصادي

يف املائة  60لبلدان منواً، يعيش أكثر من بلداً من أقل ا 35يعيش معظم سكان أقل البلدان منواً يف املناطق الريفية. ففي  •
مــن الســـكان يف املنــاطق الريفيـــة. وال يســـكن أكثــر مـــن نصــف الســـكان يف املنـــاطق احلضــرية إال يف مخســـة بلــدان مـــن أقـــل 

 البلدان منواً وهي: جيبويت وسان تومي وبرينسييب وأنغوال وغامبيا وهاييت؛

األمساك) بـالغ األمهيـة ألقـل البلـدان منـواً، نظـراً لـبطء معـدل التغيـري اهليكلـي  ال يزال القطاع األويل (الزراعة واحلراجة وصيد •
بلداً من أقل البلدان منواً، بينما تقل مسامهة  29فيها عموماً. ويساهم هذا القطاع بأكثر من ربع الناتج احمللي اإلمجايل يف 
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هذه البلـدان وهـي: غينيـا االسـتوائية وجيبـويت وتيمـور  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف مخسة فقط من 10القطاع عن 
 ليشيت وليسوتو وأنغوال؛ -

، كــان إنتــاج 1990علــى الــرغم مــن أمهيــة الزراعــة ألقــل البلــدان منــواً، فــإن اإلنتاجيــة الزراعيــة منخفضــة نســبياً. ففــي عــام  •
يف املائة من مستوى اإلنتاجيـة يف البلـدان  61طن، أي نسبة ال تتجاوز  0.9اهلكتار من احلبوب يف أقل البلدان منواً يبلغ 

البلدان منواً إىل حد ما  ، كانت الفجوة قد اتسعت. فعلى الرغم من زيادة إنتاجية أقل2011النامية األخرى. وحبلول عام 
نامية يف املائة من مستوى اإلنتاجية يف البلدان ال 37تتجاوز نسبة  طن من احلبوب يف اهلكتار، فإا مل 1.2حيث بلغت 

 األخرى؛

إىل التشـييد واملرافـق العامـة) يف النـاتج  أصبح التعدين متزايد األمهية ألقل البلدان منواً. فقد ارتفعت حصة التعدين (إضافة •
 ؛2011-2009يف املائة يف الفرتة  22إىل  2001-1999الفرتة  يف املائة يف 14.5احمللي اإلمجايل من 

) يف الســـنوات العشـــر املنتهيـــة بـــالفرتة 28اإلمجـــايل يف معظـــم أقـــل البلـــدان منـــواً ( زادت حصـــة اخلـــدمات يف النـــاتج احمللـــي •
2009-2011. 

 
 التعليم

قيــدين يف املـدارس، بصــرف النظـر عــن السـن، مقســوماً علـى عــدد  •
ُ
ارتفعـت نسـبة القيــد اإلمجـايل (عــدد الطـالب امل

يف املائـة يف  68.8تعليم االبتدائي يف أقل البلدان منواً من أفراد الفئة العمرية اليت تقابل رمسياً املستوى الدراسي نفسه) يف ال
 109، حيــث اقـرتب مـن املعـدل الســائد يف البلـدان الناميـة األخــرى (2011يف املائـة يف عـام  104.2إىل  1995عـام 

، 2011ي عـام يف املائة). غري أنه يف حالـة التعلـيم العـايل (املسـتوى اجلـامعي)، اتسـعت الفجـوة بـني جممـوعيت البلـدان. ففـ
يف املائـة، وهـي أقـل بكثـري مـن النســبة يف  8.4بلغـت نسـبة القيـد اإلمجـايل علـى مسـتوى التعلـيم العـايل يف أقــل البلـدان منـواً 

 يف املائة). 23.5البلدان النامية األخرى (
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