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  2013تقرير األونكتاد عن أقل البلدان نمواً لعام 
  ما هي أقل البلدان نموًا؟

   
  بلدًا في فئة "أقل البلدان نموًا" 49تصنف األمم المتحدة حالياً 

 

  وفيما يلي توزيع هذه البلدان بني املناطق:
 

): إثيوبيا وإريرتيـا وأنغـوال وأوغنـدا وبـنن وبوركينـا فاسـو وبورونـدي وتشـاد وتوغـو وجـزر القمـر ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى 34( أفريقيا
تــومي وبرينســييب والســنغال  ومجهوريــة تنزانيــا املتحــدة ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وجنــوب الســودان وجيبــويت وروانــدا وزامبيــا وســان

بيســـاو وليبرييـــا وليســـوتو ومـــايل ومدغشـــقر ومـــالوي  -اليون والصـــومال وغامبيـــا وغينيـــا وغينيـــا االســـتوائية وغينيـــا والســـودان وســـري 
  وموريتانيا وموزامبيق والنيجر. 

  ليشيت ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وكمبوديا وميامنار ونيبال واليمن.  -): أفغانستان وبنغالديش وبوتان وتيمور 9( آسيا

  ): هاييت.1( قة البحر الكاريبيمنط

  ): توفالو وجزر سليمان وساموا وفانواتو وكرييباس. 5(منطقة المحيط الهادئ 
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  إعداد قائمة أقل البلدان نموًا والخروج من مركز أقل البلدان نمواً 
 

نـاًء علـى توصـيات جلنـة السياسـات يستعرض الس االقتصادي واالجتماعي لألمـم املتحـدة قائمـة أقـل البلـدان منـواً كـل ثـالث سـنوات ب
  : 2012اإلمنائية. وقد استخدمت جلنة السياسات اإلمنائية املعايري الثالثة التالية يف استعراضها األخري للقائمة، يف آذار/مارس 

 
نصــيب الفــرد مــن الــدخل، وحيســب علــى أســاس التقــدير املتوســط لنصــيب الفــرد مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل لفــرتة   (أ) 

دوالراً عتبًة للخـروج مـن مركـز  1 190دوالراً عتبًة لإلضافات احملتملة إىل القائمة، ومبلغ  992سنوات، مع حتديد مبلغ  ثالث
  أقل البلدان منواً؛

التغذيــة (النســبة  ‘1‘األصــول البشــرية، ويشــمل مؤشــراً مركبــاً (مؤشــر األصــول البشــرية) يســتند إىل املؤشــرات التاليــة:   (ب) 
قيــد يف املــدارس (املعــدل اإلمجــايل ال ‘3‘(معــدل وفيــات األطفــال)؛  الصــحة ‘2‘ن الــذين يعــانون نقــص التغذيــة؛ املئويــة للســكا

  القراءة والكتابة بني البالغني)؛ ب اإلملامالقراءة والكتابة (معدل اإلملام ب ‘4‘للقيد يف املدارس الثانوية)؛ 

الصـدمات  ‘1‘الضعف االقتصـادي) يسـتند إىل املؤشـرات التاليـة: الضعف االقتصادي، ويشمل مؤشراً مركباً (مؤشر   (ج) 
الصـــدمات املتصـــلة بالتجـــارة  ‘2‘عـــدم اســـتقرار اإلنتـــاج الزراعـــي؛ نســـبة الســـكان ضـــحايا الكـــوارث الطبيعيـــة)؛ الطبيعيـــة (مؤشـــر 

ين يعيشـــون يف التعـــرض املـــادي للصـــدمات (نســـبة الســـكان الـــذ ‘3‘(مؤشـــر عـــدم اســـتقرار الصـــادرات مـــن الســـلع واخلـــدمات)؛ 
التعــرض االقتصــادي للصــدمات (حصــة الزراعــة واحلراجــة ومصــائد األمســاك يف النــاتج احمللــي اإلمجـــايل  ‘4‘املنــاطق املنخفضــة)؛ 

  البعد (مؤشر البعد). ‘6‘صغر احلجم (عدد السكان باستخدام اللوغاريتم)؛ و ‘5‘ومؤشر تركز الصادرات السلعية)؛ 

 

 الثالثة مجيعها يف حتديد حاالت اإلضافة إىل صـفوف أقـل البلـدان منـواً وحـاالت اخلـروج منهـا. ويصـبح وتستخدم عتبات خمتلفة للمعايري
مليونــاً.  75يتجــاوز  البلــد مــؤهًال إلضــافته إىل القائمــة إذا اســتوىف عتبــات اإلضــافة املتعلقــة باملعــايري الثالثــة مجيعهــا وكــان عــدد ســكانه ال

ي فعلياً إىل مركز أقل البلدان منـواً إال إذا وافقـت حكومـة البلـد املعـين علـى قبـول هـذا املركـز. ويصـبح والتأهل لإلضافة إىل القائمة ال يفض
ثناء الفـرتة البلد مؤهًال عادة للخروج من مركز أقل البلدان منواً إذا ما استوىف عتبة اخلروج اخلاصة باثنني على األقل من املعايري الثالثة يف أ

ستعراضان متتاليان من استعراضات القائمة اليت جتري كل ثالث سنوات. غري أنه إذا ما ارتفع نصيب الفـرد مـن اليت يغطيها على األقل ا
الدخل القومي اإلمجايل لبلد من أقل البلدان منواً إىل مستوى يعادل على األقـل ضـعف عتبـة اخلـروج، يعتـرب البلـد مـؤهًال للخـروج بصـرف 

  خرين. النظر عن أدائه يف إطار املعيارين اآل
 

؛ وكـابو فـريدي يف كـانون 1994ومل خيرج من مركز أقل البلدان منواً حىت اآلن سوى ثالثـة بلـدان هـي بوتسـوانا يف كـانون األول/ديسـمرب 
  .2011؛ وملديف يف كانون الثاين/يناير 2007األول/ديسمرب 
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