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  التنويع االقتصادي وزيادة فرص العمليستلزم تقرير جديد يشير إلى أن التحديث في أقل البلدان نمواً 

حتـــوالً كبـــرياً يف السياســـات ـــدف تطـــوير وتنويـــع اهليكـــل  20141 تقريـــر أقـــل البلـــدان منـــواً منشـــوره، يقـــرتح األونكتـــاد يف  - 2014 تشـــرين الثـــاين/نوفمرب 27جنيـــف، 
ل كبــري حنــو املــوارد بشــك االقتصــادي ألقــل البلــدان منــواً للحصــول علــى منتجــات أكثــر تطــوراً وحتقــق قيمــة مضــافة أعلــى. وهــذا يســتلزم االبتكــار وتطــوير املهــارات وحتويــل

  منتجات وأنشطة أكثر تطوراً. وتغيري السياسات هذا مهم بشكل خاص ألقل البلدان منواً اليت تعتمد اعتماداً مفرطاً على قطاع االستخراج.
 

ن تذهب أبعد من هدف التصنيع احلضـري " أن االقرتاحات املتعلقة بالسياسات جيب أ2015ويذكر التقرير املعنون "النمو مع التحول اهليكلي: خطة تنمية ملا بعد عام 
  على نطاق كبري حبيث تشمل تدابري التطوير الزراعي والتنويع االقتصادي الريفي.

 
بـراثن  دولة، معظمها يف أفريقيا جنوب الصحراء، اعرتفـت األمـم املتحـدة بأـا حتتـاج إىل التحـول االقتصـادي النتشـال شـعوا مـن 48وأقل البلدان منواً هي جمموعة تضم 

  الفقر.
 

تصـادات أقـل البلـدان منـواً الـيت متكنـت ويذكر التقرير أن النمو االقتصادي يف أقل البلدان منواً يف العقدين املاضيني اقرتن بتغيريات يف تكوين إنتاجها وصادراا. وحققت اق
استمرار من معدالت منو البلدان اليت ظلت تعتمد اعتماداً شديداً على املوارد من تنويع إنتاجها حبيث يشمل أنشطة صناعية ذات قيمة مضافة أعلى منواً مبعدالت أعلى ب

  الطبيعية.
 

فضـت نسـبة التوظيـف وشهدت البلدان املصدرة للمنتجات املصنعة، ومعظمها يف آسيا مثل بنغالديش وكمبوديـا، تغيـريات سـريعة يف تكـوين هيكلهـا اإلنتـاجي، حيـث اخن
  ة مئوية.نقط 16يف قطاع الزراعة مبقدار 
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يف املائـة سـنوياً، وأتاحـت حتـوالً تـدرجيياً للقـوة العاملـة حنـو الصـناعة واخلـدمات. وعـززت  2وهذا التحول دعمته زيادة كبرية يف إنتاجيـة العمـل يف قطـاع الزراعـة، بلـغ معـدهلا 
  .2012و 1991املائة يف املتوسط يف الفرتة ما بني عامي  يف 4إنتاجية العمل يف قطاع الصناعة بدورها هذه الدينامية، حيث سجلت معّدل منو يزيد على 

 
نقـاط مئويـة) وتفوقـت علـى غريهـا مـن  5وسجلت أقل البلدان منواً يف آسيا أيضاً أقوى زيادة يف إنتـاج الصـناعة التحويليـة (الـذي زادت حصـته يف اإلنتـاج اإلمجـايل مبقـدار 

  أكثر سنوياً. يف املائة أو 3.3من الناتج احمللي اإلمجايل بلغ أقل البلدان منواً بتحقيقها معّدل منو لنصيب الفرد 
 

يف املائـة، كمـا يشـري التقريـر، وشـهد  1.9أما يف أقل البلدان منواً يف أفريقيا، فقد منا نصيب الفـرد مـن اإلنتـاج منـواً أبطـأ، حيـث مل يتجـاوز متوسـط معـدالت النمـو السـنوية 
  املعادن، مثل زامبيا وغينيا. ركوداً يف البلدان املتخصصة يف تصدير

 
ريات سلبية يف اإلنتاجية الزراعيـة (اخنفـاض وال غرابة يف أن أقل البلدان منواً يف أفريقيا وأقل البلدان منواً املتخصصة يف تصدير املعادن مل تشهد سوى تغيريات حمدودة أو تغي

 7علـى سـبيل املثـال) ومل تشـهد حتـوالً يُعتـد بـه هليكـل التوظيـف، حيـث بلـغ اهلبـوط يف نسـبة العمـل الزراعـي  يف املائة سنوياً فيما يتعلق بالبلـدان املصـدرة للمعـادن 1 بنسبة
 ذلــك، كمـا يفيــد التقريـر، أن جممــوعيت نقـاط مئويـة يف حالــة أقـل البلــدان منـواً يف أفريقيــا وكـان معـدوماً يف حالــة أقـل البلــدان منـواً املتخصصــة يف تصـدير املعـادن. واألهــم مـن

  يف املائة يف حصة الصناعة التحويلية من اإلنتاج اإلمجايل. 1البلدان كلتيهما شهدتا هبوطاً بنسبة 
 

 2.5، مبعدل سنوي ناهز 2012-1991غري أنه حىت يف أقل البلدان منواً يف أفريقيا، شهدت إنتاجية العمل يف القطاع الصناعي زيادة كبرية عما كانت عليها يف الفرتة 
  يف املائة.

 
لصناعات االسـتخراجية (اسـتخراج الـنفط وخيفي هذا الرقم تناقضاً كبرياً بني أقل البلدان منواً اليت تغلب الصناعة التحويلية على قطاعها الصناعي والبلدان اليت تغلب فيها ا

رئيســية) أثبتـت يف الواقــع مرونـة يف مواجهـة الصــدمة اخلارجيـة الســلبية والغـاز واملعـادن بصــورة أساسـية). فالبلـدان املصــدرة للسـلع املصــنعة (أقـل البلـدان منــواً يف آسـيا بصـورة 
  .2008النامجة عن األزمة االقتصادية العاملية اليت بدأت يف عام 

 
كـد قلـة مناعـة االقتصـادات ذا يؤ أما يف أقل البلدان منواً اليت تغلب الصناعات االستخراجية على قطاعهـا الصـناعي فقـد أدت األزمـة إىل هبـوط حـاد يف إنتاجيـة العمـل. وهـ

  املعتمدة على املوارد الطبيعية، وأمهية تنويع هياكلها اإلنتاجية.
 

العاملة إىل أنشطة اخلدمات اليت تتيح فرصاً بديلـًة  نسبياً، جلأ جانب كبري من القوة وخيلص التقرير أيضاً إىل أنه حىت يف البلدان املصدرة للسلع املصنعة اليت حققت جناحاً 
. ومل تتمكن الصناعة احلضـرية مـن جمـاراة الـوترية االسـتثنائية للهجـرة مـن الريـف إىل املـدن يف ال جيدون فرصة عمل يف الصناعةاإلنتاجية وغري رمسية للعمال الذين  منخفضة

  العقدين املاضيني، فاستوعب قطاع اخلدمات جانباً كبرياً من فائض عرض العمل يف املناطق احلضرية.
 

عـالوًة و بلـدان منـواً. يف نسبة العمـال املسـتخدمني يف وظـائف غـري رمسيـة منخفضـة اإلنتاجيـة عائقـاً خطـرياً أمـام منـو اإلنتاجيـة الكليـة والتنميـة يف مجيـع أقـل الوتشكل الزيادة 
  أيضاً العمال يف حالة فقر. االقتصادي فحسب، بل تبقيالتحديث أن اإلنتاجية املنخفضة تقرتن بدخول منخفضة، فإن هذه الوظائف ال تقيد   على ذلك، مبا

 
إثيوبيـا، إريرتيـا، أفغانسـتان، أنغـوال، أوغنـدا، بـنغالديش، بـنن، هناك مثانية وأربعون بلداً تصنفها األمم املتحدة حالياً يف فئة أقل البلـدان منـواً. وهـذه البلـدان هـي: مالحظة: 

مجهوريــة الكونغــو مجهوريــة أفريقيـا الوســطى، مجهوريـة تنزانيــا املتحـدة، جـزر القمــر، ســليمان، جـزر  ليشــيت، -تيمـور بوتـان، بوركينــا فاسـو، بورونــدي، تشـاد، توغــو، توفــالو، 
جنــوب السـودان، جيبــويت، روانـدا، زامبيــا، ســان تـومي وبرينســييب، السـنغال، الســودان، ســرياليون، الصـومال، غامبيــا، غينيــا، الدميقراطيـة، مجهوريــة الو الدميقراطيـة الشــعبية، 

  .ميامنار، نيبال، النيجر، هاييت، اليمنليربيا، ليسوتو، مايل، مدغشقر، مالوي، موريتانيا، موزامبيق، فانواتو، كمبوديا، كرييباس، ، بيساو -وائية، غينيا غينيا االست
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