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ما هي أقل البلدان نمواً؟
جني ف  ٢٠تش فريا الينففافمنو م  - ٢٠١٨يف العففا  ٤٧بلففًاص فففن تها اامففد املتفففًة يف لففة أقففل البلففًاس هل فواص ال ف يكففرس ففا
ااونكتاد تقريره السنوي عا أقل البلًاس هلواص الصادر اليوم .وهذه البلًاس هي:
إثيوبيففا إريرتيففا أ تانسففتاس أنتففوا أوغنففًا بففنتالدي بن فني بوتففاس بوركينففا اسففو بورونففًي تشففاد توغففو تو ففالو تيمففور -
الشرقية جزر سليماس جزر القمر مجهورية أ ريقيفا الوسفط مجهوريفة تنزانيفا املتففًة مجهوريفة الكونتفو الً،قراويفة مجهوريفة او
الً،قراويففة الشففعبية جنففود السففوداس جيبففو روانففًا امبيففا سففاو تففومي وبرينسفيب السففنتا السففوداس سف،اليوس الصففوما
غامبيا غينيا غينيا  -بيساو انواتو كمبوديا ك،يبا لي يفا ليسفوتو مفام مًغشفقر مفااوي موريتانيفا مو مبيف مياهلفار
نيبا النيجر هاي اليما.
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وهففذه القائمففة تستعركففها كف وفل ثففال سففنوات جلن فةح السياسففات اإلهلائيففة وهففي ريف مففا امل ف اني املسففتقلني يقففًم تقففاريره إ اجملل ف
ااقتصادي وااجتماعي لألمد املتفًة .وللجنفة يف التقفارير الف تقفًمها إ اجمللف ااقتصفادي وااجتمفاعي أس توففي ب كفا ة
بلًاس إ قائمة أقل البلًاس هلواص أو باستبعاد بلًاس منها (ما يسم "ر عها" ما القائمة).
واس ففتخًمل اللجن ففة مع ففاي ،نص ففيب ال ففرد م ففا ال ففًضل وااف ففو البشف فرية وال ففع ااقتص ففادي يف أح ففً اس ففتعراه أجرتف ف يف
آذارممففارس ( ٢٠١٨انظففر اإلوففار أدنففاه) .ويف هففذه املعففاي ،الينالثففة مجيعهففا تسففتخًم اللجنففة عتبففات تل ففة لتفًيففً البلففًاس ال ف
سرت ع منها.
ت اف إ ال لة والبلًاس ال ح
ويكوس البلً مؤهالص إلكا ت إ القائمة إذا استوىف العتبات اإلكفا ة و قفاص للمعفاي ،الينالثفة مجيعهفا وكفاس عفًد سفكان ا يزيفً علف
 75مليونفاص .والشففروال الال مففة إلكففا ة بلففً مففا إ قائمففة أقففل البلففًاس هل فواص ا تففؤدي إ مففنا تلففا الصف ة علي فاص إا إذا قبلهففا البلففً
املعين.
ويكوس البلً عاد صة مؤهالص لر ع ما لة أقل البلًاس هلواص إذا استوىف عتبات الر ع و قاص ملعياريا عل ااقل ما املعاي ،الينالثة يف ال رتة
ال يتطيها استعراكاس متتالياس عل ااقل ما استعراكات القائمة ال حُترى كل ثال سنوات.
أما إذا كاس متوسط نصيب ال رد ما الًضل القومي اإلمجفام ضفال ثفال سفنوات يف بلفً مفا أقفل البلفًاس هلفواص قفً ارت فع إ مسفتوى ا
يقل عا كفع عتبفة الر فع مفا القائمفة (أي  2,460دواراص) حورئفي أس هفذا ااداني مسفتًام اعتحف البلفً مفؤهالص لر عف مفا القائمفة بصفرف
النظر عا درجة أدائ و قاص للمعياريني اآلضريا.
واملشهً العام للر ع ما القائمة عقب استعراه آذارممارس  ٢٠١٨هو كما يلي:
مخ ف حففاات للر ففع مففا القائمففة :أنغااو  ،دبوتااان ،دجاامر ،االيمان ،د،اااد تااومي دبرينسااي ،
•
دفانواتو تاريخ الر ع ما القائمة معروف اثنتني منها :انواتو (كانوس ااو مديسم  )٢٠٢٠وأنتوا (شفباالم اير
)٢٠٢١؛
•
•

دنيباو؛

حالتاس ا رتاكيتاس للر ع ما القائمة رهناص بقرار الًو ااع اني :توفالو دكيريباتي؛

حالتاس أرجأت جلنة السياسات اإلهلائية النظر يف مسألة ر عهما مفا القائمفة :تيماور  -الشارقية

ثال حاات يف مرحلة ما قبل ااهلية للخروج ما القائمة (ما املرجا أس تستويف كامل شروال
•
ااهلية يف عام  :)٢٠٢١بنغالديش ،دجمهورية د الديمقراطية الشعبية ،دميانمار.
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وهففذا يعففين أس  12بلففًاص اسففتوىف يف عففام  2018شففروال ااهليففة أو مففا قبففل ااهليففة للر ففع مففا قائمففة أقففل البلففًاس هل فواص .وب كففا ة حففاات
ااهلية ال  ١٢هذه إ البلًيا اللذيا حر عا ما القائمة منذ عام ( ٢٠١١ساموا وغينيفا ااسفتوائية)  -ومفع مراعفاة إكفا ة جنفود السفوداس
يف عام  - ٢٠١٢تبلغ حصيلة الر ع اإلمجالية حبلو عام  ٢٠١٨نسبة قًرها  ٢٩يف املائة.
ولا يتت ،هذا حىت عام  ٢٠٢٠حيث ما املقرر أس ُتري جلنة السياسات اإلهلائية ااستعراه املقبل عام .2021
وا يرقف هففذا اادانيمااهليففة للر ففع مففا لففة أقففل البلففًاس هلفواص إ الر يففة الف أعففرد عنهففا اجملتمففع الففًوم يف عففام  ٢٠١١إ "متكففني
نص أقل البلًاس هلواص ما استي اني معاي ،الر ع ما القائمة حبلو عام ."٢٠٢٠
ومنذ أس وكعل اامد املتفًة لة أقل البلًاس هلواص يف عام  ١٩٧١حر عل منها مخسة بلًاس:
•

بوتسوانا يف كانوس ااو مديسم ١٩٩٤

•

كابو فيردا (الرأس ااخضر) يف كانوس ااو مديسم 2007

•

المالديف يف كانوس الينافميناير 2011

•

،اموا يف كانوس الينافميناير 2014

•

غينيا ا ،توائية يف حزيراسميوني 2017

و،ينل تقرير ااونكتاد السنوي عا أقل البلًاس هلواص مصًراص شامالص وموثوقاص يقًم حتليالص اجتماعياص  -اقتصادياص وتوفيات سياسية عا
لة أقل البلًاس هلواص.
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استخًمل جلنة السياسات اإلهلائية املعاي ،الينالثة التالية يف آضر استعراه أجرت لقائمة أقل البلًاس هلواص يف
آذارممارس :2018
•

•

•

معيار نصي الفرد من الدخل وُيسب عل أساس تقًير متوسط نصيب ال رد ما الًضل القومي اإلمجام
ضال ثال سنوات مع تعيني عتبة قًرها  1,025دواراص للفاات ال ،كا إكا تها إ القائمة وعتبة قًرها
 1,230دواراص للفاات ال ،كا ر عها ما القائمة
معيار ااصوو البشرية وينطوي عل مؤشر مركب (مؤشر اافو البشرية) استناداص إ مؤشرات التتذية (النسبة
امللوية للسكاس الذيا يعانوس نقص التتذية)؛ وو يات ااو ا (دوس سا املامسة لكل  1,000مولود حي)؛
وو يات اامومة (لكل  100,000مولود حي)؛ والقيً باملًارس (النسبة اإلمجالية للقيً باملًارس الينانوية)؛
ومعر ة القرانية والكتابة (مع ًّ معر ة القرانية والكتابة بني البالتني)
معيار الضعف ا قتصادي وينطوي عل مؤشر مركب (مؤشر ال ع ااقتصادي) استناداص إ مؤشرات
الصًمات الطبيعية (مؤشر عًم استقرار اإلنتاج الزراعي؛ نسبة كفايا الكوار الطبيعية)؛ والصًمات املتصلة
بالتجارة (مؤشر عًم استقرار الصادرات ما السلع واملًمات)؛ والتعره املادي -اجلسًي -للصًمات (نسبة
السكاس الذيا يعيشوس يف مناو منخ ة)؛ والتعره ااقتصادي للصًمات (نصيب الزراعة والتابات ومصائً
اامساك يف الناتج احمللي اإلمجام؛ مؤشر ترّكز الصادرات ما الب ائع)؛ وفتر احلجد (السكاس باحلساد
اللوغاريتمي)؛ والبعً اجلترايف (مؤشر البعً)
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