
 

  مذكرة إعالمية 
 

 حظر

أو  يُحظر اقتباس محتويات هذه النشرة الصحفية والتقرير المتصل بها
 تلخيصها في وسائل اإلعالم المطبوعة أو المسموعة أو المرئية أو

 00/17، الساعة ٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٢اإللكترونية قبل 
  بتوقيت غرينتش

بتوقيت جنيف؛  00/18بتوقيت نيويورك؛ والساعة  00/12(الساعة 
تشرين  23من يوم  00/2بتوقيت نيودلهي؛ والساعة  30/22والساعة 

 بتوقيت طوكيو)٢٠١٧الثاني/ نوفمبر
 

12/7/201INUNCTAD/PRESS/ 
Original: English 

 

 
 ما هو البلد األقل نمواً؟

 تقرير أقل البلدان نمواً، 2017: الحصول على الطاقة التحويلية
 

بلداً تصنفها األمم المتحدة ضمن فئة أقل البلدان  47يوجد حالياً  - 2017تشرين الثاني/نوفمبر  22جنيف، 
ؤهلها للحصول على المعونة واألفضلية في الوصول إلى األسواق والمساعدة التقنية الخاصة، نمواً، مما ي

  :ضمن امتيازات أخرى. وفيما يلي توزيع أقل البلدان نمواً بين المناطق
 
): إثيوبيا، إريتريا، أنغوال، أوغندا، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، توغو، جزر 33أفريقيا ( (أ) 

جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب السودان، القمر، 
جيبوتي، رواندا، زامبيا، سان تومي وبرينسيبي، السنغال، السودان، سيراليون، الصومال، غامبيا، غينيا، 

  بيق، النيجر؛بيساو، ليبريا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، مالوي، موريتانيا، موزام -غينيا 
 
ليشتي، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، كمبوديا،  -): أفغانستان، بنغالديش، بوتان، تيمور 9آسيا ( (ب) 

  ميانمار، نيبال، اليمن؛
 
  ): هايتي؛1منطقة البحر الكاريبي ( (ج) 
 
  .): توفالو، جزر سليمان، فانواتو، كيريباس4المحيط الهادئ ( (د) 
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الحدود المبيَّنة في هذه الخريطة والتسميات المستخدمة فيها ال تنطوي على أّيِ إقرار أو قبول  ملحوظة:
  .رسمي بها من جانب األمم المتحدة

 
ويستعرض المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة قائمة أقل البلدان نمواً كل ثالثة أعوام، استناداً إلى 

عاماً مضت، خرجت منها خمسة  45ومنذ تحديد فئة أقل البلدان نمواً قبل  توصيات لجنة السياسات اإلنمائية.
؛ وملديف 2007؛ وكابو فيردي في كانون األول/ديسمبر 1994بلدان، هي: بوتسوانا في كانون األول/ديسمبر 

يه ؛ وغينيا االستوائية في حزيران/يون2014؛ وساموا في كانون الثاني/يناير 2011في كانون الثاني/يناير 
2017.  

 
، أوصت لجنة السياسات اإلنمائية بخروج توفالو من الفئة. غير أن هذه التوصية لم 2012وفي آذار/مارس 

  .تُنفذ لعدم نظر المجلس االقتصادي واالجتماعي فيها
 

، أوصت اللجنة بخروج أنغوال بمقتضى قاعدة الخروج على أساس الدخل وحده (انظر 2015في آذار/مارس 
  .أدناه)

 
 .2020المقرر أن تخرج فانواتو في كانون األول/ديسمبر  ومن

  
 وضع قائمة أقل البلدان نمواً، والخروج من فئة أقل البلدان نمواً 

  
استخدمت لجنة السياسات اإلنمائية المعايير الثالثة التالية في آخر استعراض أجرته للقائمة، في آذار/مارس 

2015:  
 
متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي في ثالث سنوات، الدخل، ويحسب على أساس تقدير  (أ) 

  دوالراً للخروج من القائمة؛ 1 242دوالراً لإلدراج في القائمة، وسقف قدره  1 035مع تعيين سقف قدره 
 
األصول البشرية، على أساس مؤشر األصول البشرية المركب الذي يتألف من المؤشرات التالية:  (ب) 

ة المئوية للسكان الذين يعانون من نقص التغذية)؛ والصحة (معدّل وفيات األطفال ونسبة الوفيات التغذية (النسب
النفاسية)؛ والقيد بالمدارس (النسبة اإلجمالية للقيد بالمدارس الثانوية)؛ ومعرفة القراءة والكتابة (معدّل معرفة 

   القراءة والكتابة بين البالغين)؛
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أساس مؤشر الضعف االقتصادي المركب الذي يتألف من المؤشرات التالية:  الضعف االقتصادي، على (ج) 
الصدمات الطبيعية (عدم استقرار اإلنتاج الزراعي، ونسبة السكان ضحايا الكوارث الطبيعية)؛ والصدمات 

ض المادي للصدمات (نسبة السكان  المتصلة بالتجارة (عدم استقرار الصادرات من السلع والخدمات)؛ والتعرُّ
ض االقتصادي للصدمات (حصة الزراعة والصيد  الذين يعيشون في المناطق الساحلية المنخفضة)؛ والتعرُّ

والحراجة ومصايد األسماك من الناتج المحلي اإلجمالي، ومؤشر تركُّز الصادرات السلعية)؛ والحجم 
  .(السكان)؛ والموقع (مؤشر البُعد)

 
تُستخدم حدود دنيا مختلفة لتحديد الدول التي تُدرج في القائمة والدول وفيما يتعلق بالمعايير الثالثة جميعها، 

التي يُوصى بخروجها منها. ويكون البلد مؤهالً لإلدراج في القائمة عندما تنطبق عليه الحدود الدنيا لإلضافة 
ً  75وفقاً للمعايير الثالثة جميعها وال يزيد عدد سكانه على    .مليونا

 
دةً للخروج من فئة أقل البلدان نمواً عندما يفي بالحدود الدنيا للخروج وفقاً لمعيارين على ويكون البلد مؤهالً عا

األقل من المعايير الثالثة في الفترة التي يغطيها استعراضان متتاليان على األقل من استعراضات القائمة. غير 
بلدان نمواً إلى مستوى ال يقل عن أنه إذا ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي في بلد من أقل ال

ضعف الحد األدنى للخروج من الفئة، يُعتبر البلد مؤهالً للخروج بصرف النظر عن أدائه وفقاً للمعيارين 
  اآلخرين (قاعدة الخروج على أساس الدخل وحده).
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