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 حظر

 يجب عدم اقتباس محتويات هذا البيان الصحفي والتقرير ذي الصلة  أو تلخيصها في

 المطبوعات أو البث  أو الوسائط اإللكترونية من قبل ٣ ديسمبر ٢٠٢٠ ، ٦:٠٠

 بتوقيت جرينتش
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 ما هي الدول األقل نموا؟ 

 ٢٠٢٠ديسمبر   ٣جنيف، سويسرا، 

والتي يخصص لها األونكتاد تقريره السنوي الخاص  (LDCs) دولة صنفتها األمم المتحدة حاليًا على أنها من أقل البلدان نمواً   ٤٧هناك  

 بأقل البلدان نمواً والذي ينشر اليوم. هم انهم

ي، كمبوديا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جمهورية أفغانستان، أنغوال، بنغالديش، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، بوروند

يسوتو،  الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إثيوبي، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، كيريباتي، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، ل

ل، النيجر، رواندا ، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، جزر ليبيريا، مدغشقر، مالوي، مالي، موريتانيا، موزمبيق، ميانمار، نيبا

 ليشتي، توغو، توفالو، أوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، فانواتو، اليمن، زامبيا -سليمان، الصومال، جنوب السودان، السودان، تيمور

تقاريرهم إلى  ، وهي مجموعة من الخبراء المستقلين الذين يقدمون    لجنة سياسة التنميةتتم مراجعة هذه القائمة كل ثالث سنوات من قبل  

عند تقديم التقارير إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي، قد توصي  .(ECOSOC) المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة

 اللجنة البلدان بأن تضيف إلى قائمة البلدان األقل نمواً أو تستبعد منها )ما يسمى "بالتخرج" من( 

  ٢٠٢١رر إجراؤها في فبراير  ستستخدم اللجنة معايير الدخل الفردي واألصول البشرية والضعف االقتصادي في مراجعتها المقبلة، المق

 تخرج)انظر أدناه(. بالنسبة لجميع المعايير الثالثة ، تستخدم اللجنة عتبات مختلفة لتحديد البلدان المراد إضافتها إلى الفئة وتلك التي ت

مليون نسمة. يؤدي   ٧٥سكانه عن  يحق ألي بلد أن يضاف إلى الفئة إذا كان يفي بحدود اإلضافة على جميع المعايير الثالثة وال يزيد عدد  

 التأهيل لإلضافة إلى القائمة فعليًا إلى وضع أقل البلدان نمواً فقط إذا قبلت الدولة المعنية هذه الحالة 

  عادة ما يكون البلد مؤهالً للتخرج من حالة أقل البلدان نمواً إذا كان قد استوفى عتبات التخرج بموجب معيارين على األقل من المعايير 

 لثالثة في مراجعتين متتاليتين على األقل للقائمة ا
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نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي لمدة ثالث سنوات في أقل البلدان نمواً إلى مستوى ال يقل عن ضعف ومع ذلك ، إذا ارتفع متوسط  

تعتبر مؤهلة للحصول على التخرج بغض النظر   دوالًرا أمريكيًا(، وإذا اعتبر هذا األداء مستداًما ، فإن الدولة ٢.٤٤٤عتبة التخرج )أي  

 عن درجته تحت المعيارين اآلخرين

 ما يلي  ٢٠١٨يشمل المشهد العام للتخرج بعد المراجعة األخيرة التي أجريت في مارس 

، والتي من المقرر أن تخرج على النحو    فانواتوو   وجزر سليمان  برينسيبيو  وسان تومي  بوتانو  أنغوالخمس حاالت تخرج:   •

 (٢٠٢٤( وسان تومي وبرينسيبي و جزر سولون )٢٠٢٣( وبوتان )٢٠٢١( وأنغوال )فبراير 2020التالي: فانواتو )ديسمبر 

  كيريباتي :  ٢٠٢١ حالتان تم فيهما تأجيل قرار من جانب الدول األعضاء في المجلس االقتصادي واالجتماعي إلى موعد ال يتجاوز   •

 توفالو و

 ليشتي  -نيبال وتيمور  :  ٢٠٢١اسات اإلنمائية النظر في مسألة التخرج من القائمة حتى عام حالتان أرجأت فيهما لجنة السي •

الكاملة على األرجح في عام   • للتخرج )واألهلية  الو الديمقراطية  وجمهورية    بنغالديش(:  ٢٠٢١ثالث حاالت لألهلية المسبقة 

 ميانماروالشعبية 

دولة مؤهلة أو مؤهلة مسبقًا للتخرج من حالة أقل البلدان نمواً ، بما في ذلك دولة من المتوقع    ١٢، هناك  ٢٠٢٠هذا يعني أنه اعتباًرا من عام  

 أن تتخرج في نهاية العام

تمكين نصف عدد أقل البلدان  بشأن " ٢٠١١أداء التخرج / التأهيل هذا ال يرقى إلى مستوى الرؤية التي عبر عنها المجتمع الدولي في عام  

 "٢٠٢٠نمواً من تلبية معايير التخرج بحلول عام 

 1971تخرجت خمسة بلدان من فئة أقل البلدان نمواً منذ أن وضعت األمم المتحدة هذه الفئة في عام 

 ١٩٩٤في ديسمبر  بوتسوانا •

 كابو فيردي   ٢٠٠٧في ديسمبر  •

 ٢٠١١في يناير جزر المالديف  •

 ٢٠١٤في يناير  ساموا •

 ٢٠١٧في يونيو غينيا االستوائية  •

السنوي الذي يصدره األونكتاد مصدراً شامالً وموثوقاً للتحليل االجتماعي واالقتصادي والتوصيات المتعلقة    تقرير أقل البلدان نمواً يقدم  

 نمواً  بالسياسة العامة بشأن فئة أقل البلدان

 ٢٠٢١ستستخدم لجنة سياسات التنمية المعايير الثالثة التالية في استعراضها القادم لفئة أقل البلدان نمواً في فبراير 

  ١٠١٨ثالث سنوات لنصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي ، مع عتبة  ، بناًء على تقدير متوسط  معيار الدخل الفردي ·

 دوالًرا لحاالت التخرج المحتملة١.٢٢٢ لإلضافة إلى القائمة ، وعتبة قدرها  دوالًرا لتحديد الحاالت المحتملة

، ويتضمن مؤشًرا مركبًا )مؤشر األصول البشرية( يتكون من مؤشرين فرعيين: مؤشر فرعي معيار األصول البشرية ·

وفيات األطفال دون سن  ( معدل  ١للصحة ومؤشر فرعي للتعليم. يحتوي المؤشر الفرعي للصحة على ثالثة مؤشرات: )

( ١( وانتشار التقزم. يحتوي المؤشر الفرعي للتعليم على ثالثة مؤشرات: )٣( معدل وفيات األمهات ؛ )٢الخامسة ؛ ) 

( مؤشر التكافؤ بين الجنسين  ٣( معدل إلمام الكبار بالقراءة والكتابة ؛ )٢نسبة االلتحاق اإلجمالية بالمدارس الثانوية ؛ )

 لي بالمدارس الثانويةلاللتحاق اإلجما

، يتضمن مؤشًرا مركبًا )مؤشر الضعف االقتصادي والبيئي( يتكون من مؤشرين  معيار للضعف االقتصادي والبيئي ·

فرعيين: مؤشر فرعي للضعف االقتصادي ومؤشر فرعي للضعف البيئي. يحتوي المؤشر الفرعي للضعف االقتصادي 

( البُعد والُحجر ٢ابات وصيد األسماك في الناتج المحلي اإلجمالي ؛ )( حصة الزراعة وصيد الغ١على أربعة مؤشرات: )

( عدم استقرار صادرات السلع والخدمات. يحتوي المؤشر الفرعي للهشاشة البيئية 4( تركيز تصدير البضائع. )٣؛ )

لذين يعيشون في ( نسبة السكان ا٢( حصة السكان في المناطق الساحلية المنخفضة المرتفعة؛ )١على أربعة مؤشرات: )

 ( ضحايا الكوارث٤( عدم استقرار اإلنتاج الزراعي؛ و )٣األراضي الجافة؛ )
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 ٢٠٢٠تخرج فانواتو المقرر في ديسمبر  قبلمالحظات: تُظهر هذه الخريطة جميع أقل البلدان نمواً 

 


