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ال يجوز االستشهاد بمحتويات هذا البيان الصحفي والتقرير المتصل به وال تلخيصها في 

تشرين  ٢٥وسائل اإلعالم المطبوعة أو المسموعة أو المرئية أو اإللكترونية قبل 

.، الساعة الخامسة مساًء بتوقيت غرينيتش٢٠١٥الثاني/نوفمبر   

واًال بتوقيت نيويورك، السادسة مساًء بتوقيت جنيف، العاشرة (الساعة الثانية عشرة ز 

 ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٦والنصف ليًال بتوقيت دلهي، الثانية صباحًا من يوم 

 بتوقيت طوكيو)
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  ما هي "أقل البلدان نمواً"؟
  

  )١(٢٠١٥لعام  تقرير األونكتاد عن أقل البلدان نمواً 
  

بلـداً يف فئـة "أقـل البلـدان منـواً"، مـا خيوهلـا احلصـول علـى  ٤٨تصنف األمم املتحـدة حاليـاً  - ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥جنيف،   
املســاعدة وعلــى فــرص الوصــول التفضــيلي إىل األســواق وعلــى مســاعدة تقنيــة خاصــة، يف مجلــة امتيــازات أخــرى. وفيمــا يلــي توزيــع هــذه 

 بني املناطق اإلقليمية:  البلدان

 
): إثيوبيـــا وأريرتيـــا وأنغـــوال وأوغنـــدا وبـــنن وبوركينـــا فاســـو وبورونـــدي وتشـــاد وتوغـــو وجـــزر القمـــر ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى ٣٤( أفريقيـــا  

ســـييب والســـنغال ومجهوريـــة تنزانيـــا املتحـــدة ومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة وجنـــوب الســـودان وجيبـــويت وروانـــدا وزامبيـــا وســـان تـــومي وبرين
بيســاو وليربيــا وليســوتو ومــايل ومدغشــقر ومــالوي وموريتانيــا  -والســودان وســرياليون والصــومال وغامبيــا وغينيــا وغينيــا االســتوائية وغينيــا 

 وموزامبيق والنيجر.

 
  امنار ونيبال واليمن.ليشيت ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وكمبوديا ومي -): أفغانستان وبنغالديش وبوتان وتيمور ٩( آسيا  
 ): هاييت.١( الكاريبي  
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  ): توفالو وجزر سليمان وفانواتو وكرييباس.٤( المحيط الهادئ  
 

ويســـتعرض الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي لألمـــم املتحـــدة  قائمـــة أقـــل البلـــدان منـــواً كـــل ثـــالث ســـنوات بنـــاء علـــى توصـــيات جلنـــة   
صــــت جلنــــة السياســــات اإلمنائيــــة برفــــع أنغــــوال مــــن القائمــــة، مبوجــــب قاعــــدة التأهــــل ، أو ٢٠١٥السياســــات اإلمنائيــــة. ويف آذار/مــــارس 

 ٢٠١٧للخـــروج علـــى أســـاس "الـــدخل فقـــط" (انظـــر أدنـــاه). ومـــن املقـــرر رفـــع غينيـــا االســـتوائية وفـــانواتو مـــن القائمـــة يف حزيران/يونيـــه 
 على التوايل. ٢٠١٧وكانون األول/ديسمرب 

  
ســنة، رُفعــت أربعــة بلــدان مــن قائمــة أقــل البلــدان منــواً هــي: بوتســوانا يف كــانون األول/ديســمرب  ٤٠ومنــذ أن ُوضــعت  هــذه الفئــة قبــل   

اين/ينـــــاير ، وســــاموا يف كــــانون الث٢٠١١، وملــــديف يف كــــانون الثاين/ينــــاير ٢٠٠٧، وكــــابو فــــريدي يف كــــانون األول/ديســــمرب ١٩٩٤
منائيـة برفـع توفـالو مـن قائمـة أقـل البلـدان منـواً لكـن هـذه التوصـية مل تُنفـذ ، أوصت جلنة السياسـات اإل٢٠١٢مارس . ويف آذار/٢٠١٤

 لعدم موافقة الس االقتصادي واالجتماعي عليها.

  
 التوصية مل تُنفذ لعدم موافقة الس االقتصادي واالجتماعي عليها.

  
  وضع قائمة أقل البلدان نموًا والخروج منها    

  
 :٢٠١٥ائية املعايري الثالثة التالية يف االستعراض األخري للقائمة يف آذار/مارس استخدمت جلنة السياسات اإلمن  

  
، وُحيسـب علـى أسـاس تقـدير متوسـط نصـيب الفـرد مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل لفـرتة ثـالث نصيب الفرد من الـدخل  (أ)  

دوالراً عتبــًة للخــروج مــن مركــز  ١ ٢٤٢ دوالراً عتبــًة لإلضــافات احملتملــة إىل القائمــة، ومبلــغ ١ ٠٣٥ســنوات، مــع حتديــد مبلــغ 
 أقل البلدان منواً؛

 
التغذيـــة (النســـبة ‘ ١‘، وتشـــمل مؤشـــراً مركبـــاً (مؤشـــر األصـــول البشـــرية) يســـتند إىل املؤشـــرات التاليـــة: األصـــول البشـــرية  (ب)  

االلتحــــاق باملــــدارس (املعــــدل ‘ ٣‘الصــــحة (معــــدل وفيــــات األطفــــال)؛ ‘ ٢‘املئويــــة للســــكان الــــذين يعــــانون نقــــص التغذيــــة)؛ 
 الكتابة (معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني البالغني)؛اإلملام بالقراءة و   ‘٤‘اإلمجايل لاللتحاق باملدارس الثانوية)؛ 

  
الصــدمات ‘ ١‘، ويشـمل مؤشــراً مركبـاً (مؤشــر الضـعف االقتصــادي) يسـتند إىل املؤشــرات التاليـة: الضـعف االقتصــادي  (ج)  

املتصــــلة  الصــــدمات‘ ٢‘الطبيعيــــة (مؤشــــر عــــدم اســــتقرار اإلنتــــاج الزراعــــي، نســــبة الســــكان الــــذي تعرضــــوا لكــــوارث طبيعيــــة)؛ 
التعـــرض املـــادي للصـــدمات (نســـبة الســـكان الـــذين ‘ ٣‘بالتجـــارة (مؤشـــر عـــدم اســـتقرار الصـــادرات مـــن الســـلع واخلـــدمات)؛ 

التعـــرض االقتصـــادي للصـــدمات (حصـــة الزراعـــة واحلراجـــة ومصـــائد األمســـاك مـــن النـــاتج ‘ ٤‘يعيشـــون يف املنـــاطق املنخفضـــة)؛ 
البعــد (مؤشــر ‘ ٦‘صــغر احلجــم (املعادلــة اللوغارمثيــة للنمــو الســكاين)؛ و‘ ٥‘ية)؛ احمللـي اإلمجــايل ومؤشــر تركــز الصــادرات الســلع

 البعد).
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وُتســتخدم عتبــات خمتلفــة للمعــايري الثالثــة مجيعهــا يف حتديــد حــاالت اإلضــافة إىل قائمــة أقــل البلــدان منــواً واخلــروج منهــا. ويصــبح البلــد   
 مليوناً. ٧٥فة املتعلقة باملعايري الثالثة مجيعها وكان عدد سكانه ال يتجاوز مؤهًال إلضافته إىل القائمة إذا استوىف عتبات اإلضا

  
ة ويصــبح البلــد مــؤهًال عــادًة للخــروج مــن مركــز أقــل البلــدان منــواً إذا اســتوىف عتبــة اخلــروج اخلاصــة مبعيــارين علــى األقــل مــن املعــايري الثالثــ  

 ضات اليت ُجترى للقائمة كل ثالث سنوات.أثناء الفرتة املشمولة باستعراضني متتاليني من االستعرا

  
غــري أنــه إذا ارتفــع نصــيب الفــرد مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل لبلــد مــن أقــل البلــدان منــواً إىل مســتوى يعــادل علــى األقــل ضــعف عتبــة   

لتأهــل للخــروج "علــى اخلــروج، يُعتــرب البلــد مــؤهًال للخــروج مــن القائمــة بصــرف النظــر عــن أدائــه يف إطــار املعيــارين األخــريين (قاعــدة ا
  أساس الدخل فقط").

    

 
  

  
  

***.**.*** 

  )٤٨أقل البلدان نموا (
 )٤)، المحيط الهادئ (١)، الكاريبي (٩)، آسيا (٣٤أفريقيا (

 حدة.احلدود واألمساء الواردة يف اخلريطة املعروضة والتسميات املستخدمة فيها ال تنطوي على إقرارها أو قبوهلا رمسياً من جانب األمم املت


