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 ما هي أقل البلدان نموًا؟

 
بلففًاص فففن تها اامففد املتفففًة يف  لففة أقففل البلففًاس هلففواص الفف  يكففرس  ففا  ٤٧يف العففا   - ٢٠١٨تشففريا الينففافمنو م   ٢٠جنيفف   

 ااونكتاد تقريره السنوي عا أقل البلًاس هلواص الصادر اليوم. وهذه البلًاس هي:
 

 -  بوتففاس  بوركينففا  اسففو  بورونففًي  تشففاد  توغففو  تو ففالو  تيمففور نيبنففإثيوبيففا  إريرتيففا  أ تانسففتاس  أنتففوا  أوغنففًا  بففنتالدي   
  جزر سليماس  جزر القمر  مجهورية أ ريقيفا الوسفط   مجهوريفة تنزانيفا املتففًة  مجهوريفة الكونتفو الً،قراويفة  مجهوريفة او الشرقية

  السففنتا   السففوداس  سفف،اليوس  الصففوما   يبتففومي وبرينسفف وسففاالً،قراويففة الشففعبية  جنففود السففوداس  جيبففو   روانففًا   امبيففا  
  مياهلفار  مو مبيف   موريتانيفا  اويامف  لي يفا  ليسفوتو  مفام  مًغشفقر   ك،يبابيساو   انواتو  كمبوديا    -غامبيا  غينيا  غينيا 

 نيبا   النيجر  هاي   اليما.
 

__________ 

  ,UNCTAD Communications and Information Unit, +41 22 917 58 28 لالتصااااااو باادن تااااااد  *
+41 79 502 43 11, unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/press. 

  وللفصو  عل  مادتنا الصف ية  يرج  التسجيل يف العنواس التام: 
http://unctad.org/en/Pages/RegisterJournalist.aspx. 
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اجمللفف    وهففي  ريفف  مففا املفف اني املسففتقلني يقففًم تقففاريره إ  جلنففةح السياسففات اإلهلائيففةوهففذه القائمففة تستعركففها كففلو ثففال  سففنوات 
. وللجنفة  يف التقفارير الف  تقفًمها إ  اجمللف  ااقتصفادي وااجتمفاعي  أس توففي ب كفا ة مد املتفًةااقتصادي وااجتماعي لأل

 بلًاس إ  قائمة أقل البلًاس هلواص  أو باستبعاد بلًاس منها )ما يسم  "ر عها" ما القائمة(. 

 
ي يف أحفففً  اسفففتعراه أجرتففف  يف واسفففتخًمل اللجنفففة معفففاي، نصفففيب ال فففرد مفففا الفففًضل وااففففو  البشفففرية وال فففع  ااقتصفففاد

)انظففر اإلوففار أدنففاه(. ويف هففذه املعففاي، الينالثففة مجيعهففا  تسففتخًم اللجنففة عتبففات  تل ففة لتفًيففً البلففًاس الفف   ٢٠١٨آذارممففارس 
 ت اف إ  ال لة والبلًاس ال  سرتح ع منها. 

 
اص للمعفاي، الينالثفة مجيعهفا وكفاس عفًد سفكان  ا يزيفً علف  ويكوس البلً مؤهالص إلكا ت  إ  القائمة إذا استوىف العتبات اإلكفا ة و قف

مليونففاص. والشففروال الال مففة إلكففا ة بلففً مففا إ  قائمففة أقففل البلففًاس هلففواص ا تففؤدي إ  مففنا تلففا الصفف ة  عليففاص إا إذا قبلهففا البلففً  75
 املعين. 

 
بات الر ع و قاص ملعياريا عل  ااقل ما املعاي، الينالثة يف ال رتة ويكوس البلً عادةص مؤهالص لر ع  ما  لة أقل البلًاس هلواص إذا استوىف عت

رى كل ثال  سنوات.   ال  يتطيها استعراكاس متتالياس عل  ااقل ما استعراكات القائمة ال  ُتح

 
اس هلفواص قًف ارت فع إ  مسفتوى ا  أما إذا كاس متوسط نصيب ال رد ما الًضل القومي اإلمجفام ضفال  ثفال  سفنوات يف بلًف مفا أقفل البلًف

أس هفذا ااداني مسفتًام اعتحف  البلًف مفؤهالص لر عف  مفا القائمفة بصفرف  يئ فدواراص(  ورح  2,460يقل عا كفع  عتبفة الر فع مفا القائمفة )أي 
 أدائ  و قاص للمعياريني اآلضريا.  النظر عا درجة

 
 هو كما يلي:  ٢٠١٨واملشهً العام للر ع ما القائمة عقب استعراه آذارممارس 

، تااومي دبرينسااي  دد،اااأنغااو ، دبوتااان، دجاامر ،االيمان، مخفف  حففاات للر ففع مففا القائمففة:  •
(  وأنتوا )شفباالم  اير ٢٠٢٠ااو مديسم    تاريخ الر ع ما القائمة معروف اثنتني منها:  انواتو )كانوس دفانواتو
 ؛(٢٠٢١

 ؛تيدكيريباتوفالو حالتاس ا رتاكيتاس للر ع ما القائمة  رهناص بقرار الًو  ااع اني:  •

 الشارقية - تيماورحالتاس أرجأت جلنة السياسات اإلهلائية النظر يف مسألة ر عهما مفا القائمفة:  •
 ؛دنيباو

ية للخروج ما القائمة )ما املرجا أس تستويف كامل شروال ثال  حاات يف مرحلة ما قبل ااهل •
 .بنغالديش، دجمهورية  د الديمقراطية الشعبية، دميانمار(: ٢٠٢١ااهلية يف عام 

 

https://www.un.org/development/desa/dpad/our-work/committee-for-development-policy.html
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اص اسففتوىف يف عففام  12وهففذا يعففين أس  اس هلففواص. وب كففا ة حففاات  2018بلفًف شففروال ااهليففة أو مففا قبففل ااهليففة للر ففع مففا قائمففة أقففل البلفًف
ومفع مراعفاة إكفا ة جنفود السفوداس  -)ساموا وغينيفا ااسفتوائية(  ٢٠١١هذه إ  البلًيا اللذيا رح عا ما القائمة منذ عام  ١٢ لاااهلية 
 يف املائة.  ٢٩نسبة قًرها  ٢٠١٨تبلغ حصيلة الر ع اإلمجالية حبلو  عام  - ٢٠١٢ يف عام

 
 . 2021  حيث ما املقرر أس ُتري جلنة السياسات اإلهلائية ااستعراه املقبل عام ٢٠٢٠ولا يتت، هذا حىت عام 

 
"متكففني  إ  ٢٠١١نهففا اجملتمففع الففًوم يف عففام للر ففع مففا  لففة أقففل البلففًاس هلففواص إ  الر يففة الفف  أعففرد عاادانيمااهليففة وا يرقفف  هففذا 

 ."٢٠٢٠نص  أقل البلًاس هلواص ما استي اني معاي، الر ع ما القائمة حبلو  عام 

 
 رح عل منها مخسة بلًاس: ١٩٧١ومنذ أس وكعل اامد املتفًة  لة أقل البلًاس هلواص يف عام 

 ١٩٩٤يف كانوس ااو مديسم   بوتسوانا •

 2007يف كانوس ااو مديسم   ا )الرأس ااخضر(كابو فيرد •

 2011يف كانوس الينافميناير  المالديف •

 2014يف كانوس الينافميناير  ،اموا •

 2017يف حزيراسميوني   غينيا ا ،توائية •

 
عا  سياسيةاقتصادياص وتوفيات  - مصًراص شامالص وموثوقاص يقًم حتليالص اجتماعياص  تقرير ااونكتاد السنوي عا أقل البلًاس هلواص و،ينل 

  لة أقل البلًاس هلواص.

  

http://unohrlls.org/about-ldcs/istanbul-programme-of-action/
http://unohrlls.org/about-ldcs/istanbul-programme-of-action/
https://unctad.org/en/Pages/Publications/TheLeastDevelopedCountriesReport.aspx
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***  **  *** 

الينالثة التالية يف آضر استعراه أجرت  لقائمة أقل البلًاس هلواص يف استخًمل جلنة السياسات اإلهلائية املعاي،  
 :2018آذارممارس 

  وُيسب عل  أساس تقًير متوسط نصيب ال رد ما الًضل القومي اإلمجام معيار نصي  الفرد من الدخل •
ئمة  وعتبة قًرها دواراص للفاات ال  ،كا إكا تها إ  القا 1,025ضال  ثال  سنوات  مع تعيني عتبة قًرها 

 دواراص للفاات ال  ،كا ر عها ما القائمة 1,230

  وينطوي عل  مؤشر مركب )مؤشر اافو  البشرية( استناداص إ  مؤشرات التتذية )النسبة معيار ااصوو البشرية •
مولود حي(؛  1,000امللوية للسكاس الذيا يعانوس نقص التتذية(؛ وو يات ااو ا  )دوس سا املامسة  لكل 

مولود حي(؛ والقيً باملًارس )النسبة اإلمجالية للقيً باملًارس الينانوية(؛  100,000وو يات اامومة )لكل 
ًّ  معر ة القرانية والكتابة بني البالتني(  ومعر ة القرانية والكتابة )مع

  مؤشرات   وينطوي عل  مؤشر مركب )مؤشر ال ع  ااقتصادي( استناداص إمعيار الضعف ا قتصادي •
الصًمات الطبيعية )مؤشر عًم استقرار اإلنتاج الزراعي؛ نسبة كفايا الكوار  الطبيعية(؛ والصًمات املتصلة 

للصًمات )نسبة  -اجلسًي- بالتجارة )مؤشر عًم استقرار الصادرات ما السلع واملًمات(؛ والتعره املادي
دي للصًمات )نصيب الزراعة والتابات ومصائً السكاس الذيا يعيشوس يف مناو  منخ  ة(؛ والتعره ااقتصا

اامساك يف الناتج احمللي اإلمجام؛ مؤشر ترّكز الصادرات ما الب ائع(؛ وفتر احلجد )السكاس باحلساد 
 )مؤشر البعً(اجلترايف  اللوغاريتمي(؛ والبعً


