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 حقائق وأرقام

 
 2014تقرير أقل البلدان نمواً 

 
حالياً يف فئة "أقل البلدان منواً" الـيت حيـق للبلـدان فيهـا احلصـول علـى املعونـة هناك مثانية وأربعون بلداً تصنفهم األمم املتحدة  - 2014تشرين الثاين/نوفمرب  27جنيف، 

ة مـن  وعلى األفضلية يف الوصول إىل األسواق وعلـى املسـاعدة التقنيـة اخلاصـة. وفيمـا يلـي جمموعـة مـن احلقـائق واألرقـام األساسـية املتعلقـة بأقـل تقريـر البلـدان منـواً واملسـتمدَّ
 الصادر عن األونكتاد: 2014 أقل البلدان منواً 

 
 إنتاجية العمل

 يف املائة من القيمة اليت ينتجها العامل املتوسط يف البلدان املتقدمة؛ 2متثل القيمة اليت ينتجها العامل املتوسط سنوياً يف أقل البلدان منواً نسبة ال تتجاوز  •
يف املائــة مــن القيمــة الــيت ينتجهــا العامــل املتوســط يف البلــدان الناميــة  19نســبة ال تتجــاوز  متثــل القيمــة الــيت ينتجهــا العامــل املتوســط ســنوياً يف أقــل البلــدان منــواً  •

اً زادت مبعـدل أبطـأ مــن األخـرى. وأخـذت الفجـوة بـني هـاتني الفئتـني مـن البلـدان تتسـع يف األعـوام العشــرين املاضـية، نظـراً ألن إنتاجيـة العمـل يف أقـل البلـدان منـو 
 العمل يف البلدان النامية األخرى أثناء تلك الفرتة؛ معدل الزيادة يف إنتاجية

يف املائـة سـنوياً منـذ أوائـل تسـعينيات القـرن املاضـي، وهـو ضـعف املعـدل الـذي حققتـه أقـل البلـدان  3.2زادت إنتاجية العمل يف أقل البلدان منواً يف آسيا مبعـدل  •
 منواً يف أفريقيا وهاييت؛

سـرع منــو يف إنتاجيـة العمــل منــذ تسـعينيات القــرن املاضـي هــي البلـدان املصــدِّرة للسـلع املصــنَّعة (مثـل بــنغالديش وكمبوديــا) كانـت أقــل البلـدان منــواً الـيت شــهدت أ •
احلـالتني  بلـغ معـدل الزيـادة يفوالبلدان املعتمدة على مزيج من الصادرات (مثل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، ومجهورية تنزانيا املتحدة، وميامنار، والسنغال). و 

يف املائة يف أقل البلدان منواً املصدِّرة للمنتجات الغذائية والزراعية  0.8يف املائة سنوياً. وعلى العكس من ذلك، اخنفضت إنتاجية العمل مبعدل سنوي بلغ  2.9
 بيساو؛ -مثل مالوي وغينيا 

يف  1.8وائـل تسـعينيات القـرن املاضـي، بينمـا زادت يف البلـدان الناميـة األخـرى مبعـدل شهدت إنتاجية العمل يف اخلـدمات ركـوداً فعليـاً يف أقـل البلـدان منـواً منـذ أ •
 املائة سنوياً؛
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، لكنهـــا 2009-2008واصـــلت إنتاجيـــة العمـــل الصـــناعي الصـــعود علـــى الـــرغم مـــن األزمـــة الـــيت شـــهدتا أقـــل البلـــدان منـــواً املصـــّدرة للســـلع املصـــنَّعة يف الفـــرتة  •
ورات قل البلدان منواً املصدِّرة للوقود مثل تشاد واليمن وغينيا االستوائية، األمر الذي أظهر شدة تأثر هذه البلـدان املصـدِّرة للوقـود بـداخنفضت اخنفاضاً حاداً يف أ

 السلع األساسية الدولية.
 

 األهداف اإلنمائية لأللفية
، وهــو مــا يتفــق عمومــاً مــع مقصــد 2010و 1990ئــة يف الفــرتة مــا بــني عــامي يف املا 36يف املائــة إىل  64خفَّضــت أقــل البلــدان منــواً يف آســيا نســبة الفقــر مــن  •

. غـري أن التغيـري كـان طفيفـاً يف أقـل البلـدان منـواً يف أفريقيـا ويف 2015 األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثل يف خفض نسبة الفقر املدقع مبقـدار النصـف حبلـول عـام
 يف املائة؛ 51 يف املائة إىل 65هاييت حيث اخنفضت النسبة من 

: وهــذا ال 2012-2011يف املائــة يف الفــرتة  25إىل  1995-1990 يف املائــة يف الفــرتة 35اخنفــض معــدل انتشــار نقــص التغذيــة يف أقــل البلــدان منــواً مــن  •
 يكفي لبلوغ مقصد األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثل يف خفض الفقر مبقدار النصف؛

. أمـا يف 2012-2011و 1995-1991يف املائـة يف الفـرتة بـني  94 يف املائـة إىل 60ائيـة يف أقـل البلـدان منـواً يف آسـيا مـن زاد صايف القيد باملـدارس االبتد •
 يف املائة؛ 71يف املائة إىل  46أقل البلدان منواً يف أفريقيا ويف هاييت، فقد ارتفع من 

-1991توسطة لوفيات األمهات يف أقل البلـدان منـواً مبقـدار النصـف تقريبـاً يف الفـرتة بـني اخنفض املعدل املتوسط لوفيات األطفال دون سن اخلامسة والنسبة امل •
مولـود  100 000لكـل  792مولود حـي يف حالـة األطفـال ومـن  1 000لكل  83مولود حي إىل  1 000لكل  156، من 2012-2011و 1995
 ل كثرياً عن مقاصد األهداف اإلمنائية لأللفية؛مولود حي، يف حالة األمهات. غري أن ذلك يق 100 000 لكل 429حي إىل 

يف املائة من األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية على العالج باألدوية املضادة للفريوسـات القهقريـة.  50يف معظم أقل البلدان منواً حيصل أقل من  •
 يف املائة يف سبعة بلدان أخرى من أقل البلدان منواً؛ 15يقل عن يف املائة، و  75ويف ثالثة فقط من أقل البلدان منواً يزيد الرقم على 

إلمنائيـة لأللفيـة الـيت يـرد هناك بلد وحيـد فقـط مـن أقـل البلـدان منـواً، هـو مجهوريـة الو الدميقراطيـة الشـعبية، يف سـبيله إىل بلـوغ املقاصـد السـبعة مجيعهـا لألهـداف ا •
انيــة مجيعهــا املندرجــة يف فئــة أقــل البلــدان منــواً يف جنــوب آســيا وجنــوب شــرقي آســيا يف طريقهــا إىل حتقيــق معظــم تقييمهــا يف التقريــر. وبينمــا متضــي البلــدان الثم

 بلداً خارج املنطقة؛ 39بلدان من جمموع  4املقاصد، ال يتجاوز عدد البلدان اليت تسري يف هذا الطريق 
 ي عموماً البلدان اليت قطعت شوطاً أكرب حنو بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية؛كانت أقل البلدان منواً اليت تفّوقت يف اجتاه التحّول اهليكلي ه •
 يكون دور النمو االقتصادي يف حتسني ظروف معيشة أضعف الناس أكثر فعالية إىل حد بعيد يف البلدان اليت يقرتن فيها بالتحول اهليكلي. •
 

 التحول الهيكلي
، مــا 1991نقــاط مئويــة منــذ عــام  9يف املائــة. واخنفضــت هــذه النســبة مبقــدار  65عمــل يف أقــل البلــدان منــواً: أي بنســبة ال تــزال الزراعــة تســاهم مبعظــم فــرص ال •

 نقطة مئوية؛ 19يوضح أن التحول اهليكلي كان أبطأ كثرياً فيها من التحول اهليكلي يف البلدان النامية األخرى اليت اخنفضت فيها هذه النسبة مبقدار 
نقــاط مئويــة بــني عــامي  9تــاج يف أقــل البلــدان منــواً تغيــرياً يفــوق كثــرياً التغيــري يف هيكــل التوظيــف. فقــد زادت حصــة الصــناعة يف اإلنتــاج مبقــدار شــهد هيكــل اإلن •

ن، وإىل زيــادة إنتــاج . وكانــت الزيــادة يف هــذه احلصــة ترجــع إىل الزيــادة يف الصــناعات االســتخراجية يف أقــل البلــدان منــواً املصــدِّرة للوقــود واملعــاد2012و 1991
 الصناعة التحويلية يف حالة البلدان املصدِّرة للمنتجات املصنَّعة؛

يف املائة من املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم إىل فرص الوصول إىل املؤسسات  90يف املائة و 70يف معظم أقل البلدان منواً يف أفريقيا، تفتقر نسبة ترتاوح بني  •
 املالية الرمسية؛

 يف املائة من التوظيف يف أقل البلدان منواً؛ 82يف املائة و 40م القطاع غري الرمسي بنسبة ترتاوح بني يساه •
يف املائــة مــن الســكان. وتــرتاوح هــذه النســبة يف مجيــع أقــل  78يف املائــة و 30يف أقــل البلــدان منــواً يف آســيا، تــرتاوح نســبة مــن حيصــلون علــى الكهربــاء إمجــاالً بــني  •

 يف املائة. 32يف املائة و 7باستثناء هاييت وبلدين يف أفريقيا بني  البلدان منواً 
 

 األداء االقتصادي
. ويفـــوق هـــذا املعـــدل 2013يف املائـــة يف عـــام  5.6حققـــت اقتصـــادات جمموعـــة أقـــل البلـــدان منـــواً معـــدل منـــو للنـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل احلقيقـــي بلـــغ يف املتوســـط  •

 يف املائة)؛ 4.5يف املائة) والبلدان النامية األخرى ( 1.2ملتقدمة (معدالت النمو املتوسطة يف البلدان ا
بلـدان معـدالت منـو  6، بينمـا سـجلت 2013يف املائـة أو أكثـر يف عـام  7بلـداً مـن أقـل البلـدان منـواً معـدالت منـو بلغـت  48حقق أحد عشر بلداً من جممـوع  •

 يف املائة؛ 2أقل من 
 ؛2012، وهو أقل كثرياً من املعدل يف عام 2013يف املائة يف عام  4.7وقود معدل منو بلغ سجلت أقل البلدان منواً املصدِّرة لل •
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. ويرجـع 2012يف املائة عما كان عليه يف عام  17، بنسبة زيادة 2013 مليار دوالر يف عام 40بلغ عجز احلساب اجلاري ألقل البلدان منواً رقماً قياسياً هو  •

 ؛2013مليار دوالر يف عام  35احلساب اجلاري ألقل البلدان منواً يف أفريقيا وهاييت، حيث بلغ  ذلك بصورة رئيسية إىل زيادة عجز
مليـار دوالر. وحققـت سـبعة بلـدان فقـط فائضـاً  21.1يف املائـة حيـث بلـغ  29، زاد عجز التجارة السلعية ألقـل البلـدان منـواً كمجموعـة بنسـبة 2013يف عام  •

 ؛2013يف التجارة السلعية يف عام 
، بنسـبة 2013مليـارات دوالر يف عـام  3.9إىل  2012مليـارات دوالر يف عـام  9.1هبط الفائض يف التجارة السلعية ألقل البلدان منـواً يف أفريقيـا وهـاييت مـن  •

 يف املائة؛ 57تعادل 
، وحصـلت أقـل 2013مليـار دوالر يف عـام  28اسـياً ينـاهز يف املائـة مسـجلة رقمـاً قي 14زادت تدفقات االستثمار األجنـيب املباشـر إىل أقـل البلـدان منـواً بنسـبة  •

 يف املائة من هذه التدفقات إىل البلدان املتخصصة يف الصناعات االستخراجية؛ 45البلدان منواً يف أفريقيا على أعلى نصيب. واجتهت نسبة تناهز 
يف املائـة منـه إىل أقـل البلـدان  70مليـار دوالر، اجتهـت نسـبة  30.7ي بلـغ ، ارتفعت تدفقات التحويالت إىل أقل البلدان منواً إىل مستوى قياسـ2013يف عام  •

 منواً يف آسيا؛
دال لألهداف اإلمنائية لأللفية وهو "املعاجلة الشاملة ملشاكل ديون البلـدان الناميـة" يعـاين بلـد مـن أقـل البلـدان منـواً حالـة مديونيـة 8على الرغم من حتديد املقصد  •

 أخرى احتماالً كبرياً للوقوع يف حالة املديونية احلرجة؛ بلدان 10حرجة، وتواجه 
(تعاين أقل البلدان منواً من تآكل هامش األفضليات التجارية. وقد اخنفض الفرق بني نسبة صادرات أقل البلدان منواً  •

1F

اليت تدخل أسواق البلـدان املتقدمـة بـدون  )1
. وهــبط 2006نقــاط مئويــة منــذ عــام  3-2إىل  1998-1996 نقطــة مئويــة يف الفــرتة 25-20ن رســوم مجركيــة والنســبة املقابلــة للبلــدان الناميــة األخــرى مــ

ميـة األخـرى يف أســواق الفـرق بـني متوسـط التعريفــات اجلمركيـة املفروضـة علــى صـادرات أقـل البلــدان منـواً والتعريفـات اجلمركيـة املفروضــة علـى صـادرات البلــدان النا
 يتعلق باملنسوجات والثلثني فيما يتعلق باملالبس؛ البلدان املتقدمة مبقدار النصف فيما

بتقـدمي مسـاعدة إمنائيـة رمسيـة إىل أقـل البلـدان منـواً تعـادل نسـبة تـرتاوح  2001 لو كانت مجيـع البلـدان األعضـاء يف جلنـة املسـاعدة اإلمنائيـة قـد أدت التزامهـا لعـام •
مليـار  26.7مبقـدار  2012وع مسـاعداتا اإلمنائيـة الرمسيـة ألقـل البلـدان منـواً قـد زاد يف عـام يف املائة من دخلها القومي اإلمجايل، لكان جمم 0.2و 0.15 بني

 يف املائة من املبلغ الذي تقدمه حالياً؛ 114يف املائة و 66مليار دوالر، أي بنسبة ترتاوح بني  46.1دوالر ليصل إىل 
يف املائـة  21إىل  2000يف املائة يف عـام  12منواً املتجهة إىل قطاع الصحة مبقدار ثالثة أرباع، من  زادت نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية اإلمجالية ألقل البلدان •

يف  20يف املائة إىل  43، بينما اخنفضت النسبة املوجَّهة إىل البنية التحتية االقتصادية والقطاعات اإلنتاجية غري الزراعية بأكثر من النصف، من 2011 يف عام
 املائة. 
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