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 ما هي "أقل البلدان نموًا"؟
 

 2014تقرير األونكتاد عن أقل البلدان نمواً لعام 
ربعـون بلــداً تصـنفها األمـم املتحــدة حاليـاً يف فئـة "أقــل البلـدان منـواً"، الــيت حيـق لبلـد فيهــا احلصـول علـى املعونــة هنــاك مثانيـة وأ - 2014تشـرين الثـاين/نوفمرب  27جنيـف، 

 واألفضلية يف الوصول إىل األسواق واملساعدة التقنية اخلاصة، ضمن امتيازات أخرى. وفيما يلي توزيع أقل البلدان منواً بني املناطق.
 

ــا هوريــة يرتيــا، أنغــوال، أوغنــدا، بــنن، بوركينــا فاســو، بورونــدي، تشــاد، توغــو، جــزر القمــر، مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، مجهوريــة تنزانيــا املتحــدة، مجإثيوبيــا، إر : )34( أفريقي
 -ينيـا، غينيـا االسـتوائية، غينيـا زامبيـا، سـان تـومي وبرينسـييب، السـنغال، السـودان، سـرياليون، الصـومال، غامبيـا، غروانـدا، جنوب السودان، جيبـويت، ، الكونغو الدميقراطية

 .مالوي، موريتانيا، موزامبيق، النيجرمدغشقر، مايل، ليربيا، ليسوتو، ، بيساو
 

 ليشيت، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، كمبوديا، ميامنار، نيبال، اليمن. -أفغانستان، بنغالديش، بوتان، تيمور : )9(آسيا 
 

 .هاييت): 1( منطقة البحر الكاريبي
 

 توفالو، جزر سليمان، فانواتو، كرييباس.: )4(المحيط الهادئ 
 

؛ وكـابو فـريدي يف كـانون األول/ 1994ومنذ حتديد الفئة قبل أربعني عاماً مضت، خرجت أربعة بلدان من فئة أقل البلدان منواً، وهي: بوتسـوانا يف كـانون األول/ديسـمرب 
 .2014؛ وساموا يف كانون الثاين/يناير 2011؛ وملديف يف كانون الثاين/يناير 2007ديسمرب 

 
 وضع قائمة أقل البلدان نمواً والخروج من فئة أقل البلدان نمواً  
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ملعايري منائية. واستخدمت اللجنة ايستعرا اللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة قائمة أقل البلدان منواً كل ثالثة أعوام، استناداً إىل توصيات جلنة السياسات اإل
 :2012الثالثة التالية يف آخر استعراا أجرته للقائمة، يف آذار/مارس 

 
دوالراً  992نصيب الفرد من الدخل، وحيسب على أساس تقدير ملتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل يف ثالث سنوات، مع تعيني حـد أدىن قـدره  (أ) 

 دوالراً للخروج من فئة أقل البلدان منواً؛ 1 190د أدىن قدره للحاالت اليت ُحيتمل إضافتها إىل القائمة، وح
 
‘ 2‘التغذيـة (النسـبة املئويـة للسـكان الـذين يعـانون نقـص التغذيـة)، و‘ 1‘األصول البشرية، وتشمل مؤشراً مركباً (مؤشر األصول البشرية) يسـتند إىل مؤشـرات (ب)  

لكتابـة (معـّدل معرفـة القـراءة والكتابـة معرفـة القـراءة وا ‘4‘القيـد باملـدارس (النسـبة اإلمجاليـة للقيـد باملـدارس الثانويـة)، و‘ 3‘الصحة (معـّدل وفيـات األطفـال)، و
 بني البالغني)؛

 
الصــدمات الطبيعيــة (مؤشــر عــدم اســتقرار اإلنتــاج الزراعــي، ‘ 1‘(ج) الضــعف االقتصــادي، ويشــمل مؤشــراً مركبــاً (مؤشــر الضــعف االقتصــادي) يســتند إىل مؤشــرات  

التعــرُّا املــادي ‘ 3‘رة (مؤشــر عــدم اســتقرار الصــادرات مــن الســلع واخلــدمات)، والصــدمات املتصــلة بالتجــا‘ 2‘ونســبة الســكان ضــحايا الكــوارث الطبيعيــة)، و
التعرُّا االقتصادي للصدمات (حصة الزراعة واحلراجة ومصايد األمساك يف الناتج احمللي ‘ 4‘للصدمات (نسبة السكان الذين يعيشون يف املناطق املنخفضة)، و

 الُبعد (مؤشر البعد).‘ 6‘احلجم الصغري (السكان باملقياس اللوغاريتمي)، و‘ 5‘اإلمجايل، ومؤشر تركُّز الصادرات السلعية)، و
 

 وفيما يتعلق باملعايري الثالثة مجيعها، ُتستخدم حدود دنيا خمتلفة لتحديد حاالت اإلضافة إىل فئة أقل البلدان منواً واخلروج منها.
 

 مليوناً. 75احلدود الدنيا لإلضافة وفقاً للمعايري الثالثة مجيعها وال يزيد عدد سكانه على ويكون البلد مؤهالً إلضافته إىل القائمة عندما تنطبق عليه 
 

 لإلضافة إىل القائمة ال يؤدِّي فعلياً إىل مركز أقل البلدان منواً إال إذا وافقت حكومة البلد املعين على قبول هذا املركز.والتأهل 
 

ل البلدان منواً عندما يفي باحلدود الدنيا للخروج وفقاً ملعيارين علـى األقـل مـن املعـايري الثالثـة يف الفـرتة الـيت يغطيهـا استعراضـان ويكون البلد مؤهًال عادًة للخروج من فئة أق
 متتاليان على األقل من استعراضات القائمة اليت جتري كل ثالثة أعوام.

 
أقـل البلـدان منـواً إىل مسـتوى ال يقـل عـن ضـعف احلـد األدىن للخـروج مـن الفئـة، يُعتـرب البلـد مـؤهالً غري أنه إذا ارتفع نصيب الفـرد مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل يف بلـد مـن 

 للخروج بصرف النظر عن أدائه وفقاً للمعيارين اآلخرين.
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