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  االقتصادي واالجتماعياجمللس   العامةاجلمعية
 ٢٠٠٨الدورة املوضوعية لعام   الدورة الثالثة والستون

 ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٨ -يونيه /حزيران٣٠نيويورك،   *من القائمة املؤقتة) أ (٥٥البند 
مؤمتر األمم: جمموعات البلدان اليت تواجه أوضاعا خاصة

  البلدان منوااملتحدة الثالث املعين بأقل
 

  

 **من جدول األعمال املؤقت) ب (٦البند 
تنفيــذ ومتابعــة املــؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات القمــة الــيت

استعراض وتنسيق تنفيذ برنامج عمل: تعقدها األمم املتحدة
    لصاحل أقل البلدان منوا٢٠١٠-٢٠٠١العقد 

 البلدان منواأقل  لصاحل ٢٠١٠-٢٠٠١لعقد تنفيذ برنامج عمل ا  
 

 تقرير األمني العام  
 

 موجز 
، أقـل البلـدان منـوا     يف   االقتـصادي القـوي      اسـتمر األداء   بـالتقرير،    املـشمولة خالل الفترة    

 النمــو أهــداف اهلــادئ، احملــيطمنطقــة بلــدان ، باســتثناء حيــث حققــت معظــم هــذه البلــدان    
، أو أهنـا كانــت علـى طريــق   ٢٠١٠ل بروكــسل حبلـول عــام  برنــامج عمـ احملـددة يف  واالسـتثمار  

 .حتقيقها
 ، الـصحة والتعلـيم     جمـايل   يف ملحوظـا  البشريةالتقدم احملرز بشأن أهداف التنمية      وكان   

وقد أحـرز تقـدم   .  احلصول على املياه والصرف الصحيإمكانية حتسني وإن جاء أدىن يف جمال    
يف  تقـدم    أي ومل حيـرز  ملساواة بني اجلنسني يف التعليم      اجمال   يف   سابقابكثري مما كان يعتقد     أقل  

  العديدال يبدو مستداما ما أحرز من تقدم يف، عالوة على ذلك. معدالت الوفيات النفاسية
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 عـن االجتاهـات     بيانـات  تتوافر عنها    اليتالبلدان منوا   أقل  يف نصف   و. من املؤشرات االجتماعية  
 أن أيـضا ويبـدو   .  يعيـشون يف فقـر مـدقع       ال يزالون كان   املائة من الس   يف ٥٠ فإن حنو  ،السائدة

 . والنساءاألطفال، وال سيما بني آخذ يف التفاقم التغذيةسوء 
تعرض للخطر اجلهود الدوليـة     و،  التغذيةسوء  إىل تفاقم    ةالعاملي الغذاء   أزمةوقد تؤدي    
نـسبة الـسكان     ختفـيض ربنـامج عمـل بروكـسل املتمثـل يف          ل الرئيـسي  حتقيـق اهلـدف      إىل الرامية

ــذين يعيــشون يف  ــة مــن الال  يف أقــل ٢٠١٠ول عــام حبلــصف  النــإىلوع اجلــدقع واملــفقــر حال
بـشكل عاجـل    األساسـية  علـى املـواد الغذائيـة    الطلـب والعـرض     مل ُتعاجل مسألة  ، ما   البلدان منوا 

 .وشامل
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 مقدمة  -أوال  
ار اجمللــس االقتــصادي  وقــر٦٢/٢٠٣قــدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة   ُي - ١

مرحليـا حتليليـا    يقـدم تقريـرا سـنويا    أن األمـني العـام   إىل الـذي طلـب     ٢٠٠٧/٣١واالجتماعي  
ــائج ــوا   املـــضي يف  عـــن يـــستند إىل النتـ ــدان منـ ــامج العمـــل لـــصاحل أقـــل البلـ ــذ برنـ ــدتنفيـ  للعقـ

ــد يف  ٢٠١٠-٢٠٠١ ــذي اعتم ــوا       ال ــدان من ــل البل ــين بأق ــث املع ــم املتحــدة الثال ــؤمتر األم   يفم
  .املشار إليه أدناه بربنامج بروكسلو، ٢٠٠١مايو /بروكسل يف أيار

 والغايـات الدوليـة الـواردة يف       األهـداف  حتقيـق  حنوالتقدم احملرز   كال من   م التقرير   ويقّي - ٢
 سـبعة جمـاالت   يفالبلـدان منـوا وشـركائها يف التنميـة     أقـل  التزامـات    ، وكذلك بروكسلبرنامج  

احلكـم الرشـيد علـى      ) ب( ؛الـسكان عامة تركـز علـى       سياسات   طارإ تعزيز) أ: (مترابطة وهي 
 اإلنتاجيـة  بناء القدرات    )د(؛  واملؤسسية البشرية بناء القدرات    )ج(الصعيدين الوطين والدويل؛    

ــة كــي تكــون   ــسبة أل العومل ــة بالن ــوا؛  جمدي ــدان من ــل البل ـــ(ق ــة؛  )ه ــز دور التجــارة يف التنمي  تعزي
 .  تعبئة املوارد املالية)ح( ؛ة البيئومحايةاحلد من الضعف  )ز(
 يقـدم  إحـصائي  مبرفـق  مـشفوعا  التقريـر هيكـل برنـامج العمـل          يتبـع  املاضـي، وكما يف    - ٣

ــةبيانــات  ــرأس وقــد ُحــذف اســم  .  كــل جــدولأســفل مجيــع املــصادر يف ويــشار إىل. قطري ال
 البلـدان   أقـل مـن قائمـة     بعـد أن مت نقلـه       الذي يظهر بني البلدان املدرجـة يف اجلـداول،           األخضر

 أفريقيـا  :فرعية هـي  جمموعات  ثالث  أقل البلدان منوا يف     مجيع  صنفت   التحليل، وألغراض. منوا
ــدالبلــدهــاييت وتعــد .  ومنطقــة احملــيط اهلــادئ وآســيا املدرجــة يف أقــل البلــدان منــوا   مــن  الوحي

 .دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبل اجملموعة الفرعية
 

 نامج العملتنفيذ بر -ثانيا  
 ١ االلتزام

 البشر ركز علىتإطار سياسة عامة تعزيز  
 أمــر بــالغ األمهيــة بالنــسبة واســتدامتهالنمــو تــسارع  علــى أنيؤكــد برنــامج بروكــسل  - ٤

.  االقتـصاد العـاملي    ضـمن البلدان منوا   قل  املفيد أل ندماج  الواللحد من الفقر، والتنمية املستدامة      
يعـانون مـن اجلـوع      الذين  ن الذين يعيشون يف فقر مدقع و       خفض نسبة السكا   أهدافتحقيق  لو
ــامج حــدد ، ٢٠١٥ النــصف حبلــول عــام  إىل ــادة يف أهــداف معــدل  الربن ــاتج احمللــ زي  يمنــو الن

لتـصل   اإلمجـايل  النـاتج احمللـي   إىلاالسـتثمار  ويف نسبة سنويا   املائة   يف ٧ ال يقل عن     مبا اإلمجايل
 . ٢٠١٠ عام حبلول املائة سنويا يف ٢٥إىل 
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ــدان منــوا   ٢٩ حقــق ،٢٠٠٦يف عــام و - ٥ ــق  أو مــن أقــل البل  كانــت يف طريقهــا إىل حتقي
 عـام   يف ٣١ مـن    الـرقم اخنفـض هـذا     قـد   و. ٢٠١٠ املائـة حبلـول عـام        يف ٧بنـسبة   نمـو   ال هدف
واخنفـض  . ٢٠٠٥ إىل عـام  ٢٠٠٠  املمتدة مـن عـام   خالل الفترة٢٤، لكنه ارتفع من    ٢٠٠٥

 يف ١٦ مـن    بـشكل مـضطرد    أو مـن النمـو الـسليب       النمـو     يف عفعدد البلدان اليت تعاين مـن ضـ       
 . ٢٠٠٦يف عام بلدا  ١١بلغ ف ٢٠٠٥ إىل عام ٢٠٠٠عام   منالفترة
 غـري املـصدرة للـنفط       األفريقية البلدانال  و )١( املصدرة للنفط  األفريقية ومل حتقق البلدان   - ٦

 وهـو أداء يقـارب أداء   ،٢٠٠٦ عـام  يف مـن معـدل النمـو املـستهدف     أدىن يف املائة  ٠,٦سوى  
 ال يـزال  ولكـن   النمو يف منطقة احمليط اهلادئ حتسنا كـبريا         ن  وقد حتسّ . أقل البلدان منوا يف آسيا    
 . )١انظر الشكل ( فقط نصف املعدل املستهدف

 ١الشكل 
 ٢٠٠٦-١٩٩٠متوسط املعدل السنوي لنمو الناتج احمللي اإلمجايل يف أقل البلدان منوا، 

 )النسبة املئوية(
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ــاتج احمللــمعــدل النمــو يف  حتليــل إال أن - ٧  النمــو أن ظهــريلفــرد ل اإلمجــايل الــسنوي يالن
 علـى أدى القـضاء   أقل البلـدان منـوا  يف  غري املصدرة للنفط  البلدان األفريقية السكاين السريع يف    

أقـل  مـن   املـصدرة للـنفط  البلدان األفريقية  من ذلك   فادت  أيف حني    االقتصادية   مكاسبهاصف  ن
وقـد أدت   . منخفـضة معـدالت منـو سـكاين       الـيت تـشهد     البلدان منوا وأقل البلـدان منـوا يف آسـيا           

 نـصيب الفـرد مـن    طفيـف يف  تغـري  إىلالنمـو االقتـصادي   مـع بـطء     عـدد الـسكان   سرعة ازدياد   
 . نطقة احمليط اهلادئمب الدخل يف أقل البلدان منوا

مـن   الـصحيح    تـسري علـى املـسار     حمليط اهلـادئ،     باستثناء منطقة ا   ،مجيع املناطق وكانت   - ٨
مقابــل النــاتج احمللــي  االســتثمار مــن معــدل املائــة يف ٢٥  النــسبة املــستهدفة وهــيحتقيــقأجــل 

الــيت  للــنفط، املــصدرة بــني البلــدان األفريقيــةعــدالت امل عــادتمث . )٢انظــر الــشكل (اإلمجــايل 
ــت ــل كان ــستهدفة   أق ــسبة امل ــن الن ــام يف م ــسإىل  ،١٩٩٠ ع ــصحيحامل .  يف الوقــت احلــايل ار ال
 مـساره   إىل أقـل البلـدان منـوا        يف غـري املـصدرة للـنفط        األفريقيـة  البلـدان االسـتثمار يف    عـاد    كما

قـل البلـدان منـوا يف منطقـة احملـيط اهلـادئ،             أمـا بالنـسبة أل    . مبعدل أبطـأ  وإن ظل يزداد    الصحيح  
 . ة املستهدفالنسبة من أدىناالستثمار فقد كان 

 ، أو كانـت علـى وشـك أن حتقـق،           أقـل البلـدان منـوا       مـن  ٣٠، حقـق    ٢٠٠٦ ويف عام  - ٩
 عــام يف ١٨ و ٢٠٠٥ عــام يفبلــد  ٢٩بعــد أن كانــت  املائــة يف ٢٥النــسبة املــستهدفة البالغــة 

 يف عـام    ١٥ مـن    املنخفـضة عـدالت   ذات امل  عـدد أقـل البلـدان منـوا          واخنفض باضـطراد  . ٢٠٠٠
 . ٢٠٠٦ عام يف ٦ إىل ٢٠٠٠

 
 ٢الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
  

 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و١٩٩٠ت  يف أقل البلدان منوا كنسبة مئوية يف السنواتكوين رأس املال الثابت اإلمجايل
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الفقـر علـى    بـشأن   تقـديرات البنـك الـدويل       توضـح   وبعد مراعاة تعادل القوة الشرائية،       - ١٠
 يعــيش ، الــيت تتــوافر عنــها بيانــات١٧ الـــ أقــل البلــدان منــوا مــن بــني ٩يف  أنــهالــصعيد الــدويل 

. يف اليــوم)  فيــهالــشراءتعــادل القــوة (واحــد  املائــة مــن الــسكان علــى أقــل مــن دوالر   يف ٥٠
ــر متوســط     يف وتوجــد  ــوا معــدالت فق ــدان من ــل البل ــن أق ــة م ــةيف ٤٩-٣٠ (ةثالث ــا و)  املائ كم
  تقـديرات احلكومـات  أنغـري  ).  املائـة يف ٣٠أقل مـن   ( منخفضة  معدالت فقر  منها ٥أظهرت  

 أصــل مــن ١١يــشهد وطين، الــعلــى الــصعيد لفقــر تقــديراهتا لباســتخدام ف : تــشاؤماأكثــر تبــدو
أنـه   إال ؛ املائـة  يف ٥٠ تزيـد علـى   بيانات معدالت فقر    عنها  وافر  من أقل البلدان منوا اليت تت      ٢٢

ويـنخفض املعـدل يف   )  املائـة يف ٤٩-٣٠ (بلـدان أخـرى معـدالت فقـر متوسـطة      ١٠ توجد يف 
 ).  املائةيف ٣٠أقل من (بلد واحد 

بيانـات  الأحـدث  تظهـر  و. آخـذ يف االزديـاد     يف أقل البلدان منوا      التغذيةسوء  ويبدو أن    - ١١
 صـورة   )فياليونيـس (اليت مجعتها منظمة األمم املتحدة للطفولـة         األطفال لدى   التغذية عن سوء 

الـسكان  بـشأن   ) الفـاو ( والزراعـة    األغذيـة منظمة  البيانات السابقة اليت مجعتها      عنجيابية  إ أكثر
ف عـن   ي، أفـادت اليونيـس    ٢٠٠٦ إىل عـام     ٢٠٠٠ويف الفترة مـن عـام       . التغذية املصابني بنقص 
 أقـل البلـدان منـوا    بلدا من ٤٦  بلدان من أصل ٣يف  )  يف املائة  ٤٥( نقص التغذية    ارتفاع معدل 

، فقــد أفــادت ٢٠٠٤ إىل عــام ٢٠٠٢، أمــا بالنــسبة للفتــرة مــن عــام  بيانــاتالــيت تتــوافر عنــها
 أقـل البلـدان منـوا        مـن  ٤٣بلدان من أصـل      ٨يف   نقص التغذية معدالت  ف عن ارتفاع    ياليونيس

بكـثري  سـلبية   ف أكثـر    ياليت أوردهتا اليونيس  تقديرات االجتاهات   إال أن   . تاليت تتوافر عنها بيانا   
منـوا قـد   أقـل البلـدان    مـن  ٢٧ف، ال يبـدو أن  يووفقا لليونيس :الفاومن التقديرات اليت أوردهتا    

  .الفاوبلدان وفق تقديرات  ١٠ تقدم باملقارنة مع أي أحرز
 منـوا،  يف أقـل البلـدان       التغذيةتفاقم سوء   إىل   )٢(الغذائية املواد   أسعار ارتفاع   وقد يؤدي  - ١٢

 ازداد ،٢٠٠٧يف عـام    و.  منـذ تـسعينات القـرن املاضـي        لألغذيـة  صـافية    مـستوردة بلـدان   وهي  
 الزيوت النباتيـة ومنتجـات   وفواتري املائة يف ١٩ أقل البلدان منوا بنسبة      يف األغذيةجمموع فواتري   

 يف ٢٦حلبــوب بنــسبة افــواتري كمــا ارتفعــت . التــوايل املائــة علــى يف ٦٣ و ٣٧ بنــسبةاأللبــان 
 . )٣(املائة

__________ 
،  املائــةيف ٢١٧ بنــسبة لــألرزمتوســط الــسعر العــاملي  ٢٠٠٦منــذ  فقــد ازداد ، والزراعــةاألغذيــةوفقــا ملنظمــة  )٢( 

 . املائةيف ١٠٧ بنسبة املائة وفول الصويا يف ١٢٥ املائة، والذرة بنسبة يف ١٣٦والقمح بنسبة 
ــة  )٣(  ــةمنظمـ ــة، األغذيـ ــة  والزراعـ ــة باألغذيـ ــشرين الثـــاين(، التوقعـــات املتعلقـ ــوفمرب /تـ ــع )٢٠٠٧نـ : علـــى املوقـ

http://www.fao.org/docrep/010/ah876e/ah876e01.htm. 
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أقل البلـدان منـوا      من   ١١خفضت   الغذائي، انعدام األمن    لتخفيض مستوى يف حماولة   و - ١٣
.  علــى الــصادرات منــها قيــودا٤فرضــت والغذائيــة الــضرائب املفروضــة علــى اســترياد احلبــوب 

منـها   ٤ وضـعت والغذائيـة  خمزون احلبـوب   من أقل البلدان منوا العرض باستخدام وزادت مثانية 
فقـد ال تـؤدي      النوايـا، على عكـس    إال أنه   . للمستهلكني إعانات قيودا على األسعار أو قدمت    

بيـع  الومـنعهم مـن   ن اإلنتـاج،  عـ تثبيط املـزارعني  وذلك ب  املشكلة، إىل تفاقم سوى  هذه التدابري   
 . العامليةسعار األ ارتفاعتفاقم يسهم يف و العاملية األسواق يفاألغذية مما يزيد من نقص 

بلـدان   بوصـفها   منـها ٤٧الفـاو  ، صـنفت    من أقـل البلـدان منـوا       ومن بني اخلمسني بلدا    - ١٤
 ،للفـاو ووفقـا   . غذائية أزمةتواجه   ا بلدان منها بوصفها  ٢٠و  ،  الدخلاملنخفضة  الغذائي  العجز  
ارتفـاع  أن  كمـا    البلـدان،   يف هـذه   احلراريـة  املائة من السعرات     يف ٣٥ األغذية واردات   تشكل
 املائـة مـن دخلـها علـى     يف ٧٠ حنـو  األسـر املعيـشية الفقـرية    الغذائيـة يعـين أن تنفـق       املواد   أسعار
 ويـــسبب الوضـــع الـــسياسي إىل زعزعـــة الغذائيـــة املـــواد أســـعارارتفـــاع وقـــد يـــؤدي . الغـــذاء

 بب الغـذاء  بس الشغب   أعمال يف   أشخاصمخسة  فقد قتل ما ال يقل عن       . اضطرابات اجتماعية 
ــاييت يف  ــليف ه ــسانأوائ ــل أ/ ني ــا ٢٠٠٨بري ــة إىل أدى، مم ــشوء ،  ســقوط احلكوم ــة وإىل ن حال

ــة يف هــذا البلــد   للخطــر طــوارئ تعــرض  يف الــذي ميــر االنتعــاش االقتــصادي واملــصاحلة الوطني
كمبوديـا  و يف بوركينـا فاسـو      بسبب الغـذاء   شغب   أعمالكما وقعت   . )٤(الرتاعمرحلة ما بعد    

 باملخـاطر يف عـدد      احمفوفـ الوضـع الغـذائي     ومـا بـرح     .  وموزامبيق والـسنغال والـيمن     وموريتانيا
 عـاىن  أقـل البلـدان منـوا     بـني مـن بلـد   كـرب   أوهـي   من أقل البلدان منوا، مبا فيهـا بـنغالديش،          آخر  

احلبــوب طــن مــن  ماليــني ٣ حنــو أدى إىل تــدمري إعــصارومــن مــن فيــضانني شــديدين مــؤخرا 
 . الغذائية

 
  ٢االلتزام

  احلكم الرشيد على الصعيدين الوطين والدويل
 تتـسم املمارسـات داخـل احلكومـة والقطـاع      أنضـرورة    علـى برنامج بروكسل   يؤكد   - ١٥

 حقــوق واحتــرامســيادة القــانون علــى  و والفعاليــة؛ واملــساءلةبالــشفافيةاخلــاص واجملتمــع املــدين 
، ومنـصف  ظـام مـايل واضـح     ن ويعـد وضـع   .  على املستوى الـوطين    األساسية واحلريات   اإلنسان

أمرا جوهريا بالنـسبة     على الصعيد الدويل     األطرافومتعدد  ،  وميكن التنبؤ به  يستند إىل قواعد،    
 .لربنامجا لنجاح

__________ 
أبريـل  / نيسان ٤، مؤرخة   PIO/PR/359/FR/2008، نشرة صحفية،    بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت       )٤( 

-http://www.minustah.org/articles/1200/1/Communique-de  : احــة باللغــة الفرنــسية علــى املوقــع ، مت٢٠٠٨

presse--359/PIOPR359FR2008.html. 
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 هـي  احلكـم الرشـيد يف سـتة جمـاالت            أداء مؤشـرات احلكـم يف العـامل      مـشروع   ويقيس   - ١٦
نوعيـة  وال،  ةموفعالية احلك و واملساءلة، واالستقرار السياسي وغياب العنف،    املسموع  صوت  ال(

. ٢,٥+ إىل ٢,٥- مــن مقيــاس مــدرجعلــى ) التنظيميــة، وســيادة القــانون ومكافحــة الفــساد  
هـي  جمـاالت   ةأربع أداء أقل البلدان منوا يف   حتسنا مضطردا يف   )٥(٢٠٠٧وتظهر املؤشرات لعام    

نــها ازدادت لك) صوت واملــساءلة واالســتقرار الــسياسي وســيادة القــانون ومكافحــة الفــسادالــ(
وكـان  ). والنوعيـة التنظيميـة    فعاليـة احلكومـة    (يف جمـالني آخـرين مهـا       ٢٠٠٠منـذ عـام     تدهورا  

 نـسبة بـني مجيـع فئـات البلـدان           أدىن أقل البلدان منـوا      اجملاالن األخريان مها اللذان حققت فيهما     
 . ٢٠٠٦ إىل عام ٢٠٠٠  املمتدة من عامخالل الفترة

 للحـصول  مـؤهال من أقل البلـدان منـوا    بلدا ٥٠من أصل  ٤٨كان  ، ٢٠٠٦ويف عام    - ١٧
وكـان ترتيـب الـسياسات      . ٢٠٠٦ الدوليـة يف عـام       املؤسسة اإلمنائيـة  على قروض خارجية من     

تخـصيص قـروض    ب الدوليـة    قيـام املؤسـسة اإلمنائيـة      يف   احامسـ عـامال    والتقييم املؤسـسي     القطرية
 جمـاالت هـي   أربعـة  يف ا مؤشـر ١٦ء علـى ضـو   احلكـم الرشـيد   قيـاس أداء ومنح بدون فوائـد، و    

إدارة ، و اإلنـصاف / االجتمـاعي  اإلدمـاج ، وسياسـات    اهليكلية االقتصادية، والسياسات    اإلدارة(
ويعتــرب ). مرتفــع (٦ إىل) مــنخفض (١علــى مقيــاس مــدرج مــن  ) لقطــاع العــام واملؤســسات ا

يف عـام   و. منها ضـعيفا  قويا بينما يعترب األداء األدىن      ) ٣,٥(نقطة الوسط   الذي يتجاوز ال   األداء
 نقــاط يف ٣,٢  واالقتــصادية، اإلدارةيف جمــال  نقــاط ٣,٤ أقــل البلــدان منــوا ت ســجل،٢٠٠٦
ــال  ــسياسات جمـ ــةالـ ــال ٣,٢و  اهليكليـ ــة  يف جمـ ــسياسات االجتماعيـ ــاط يف إدارة٣,٠و الـ   نقـ

ــام  ــاع الع ــيري  و. )٦(القط ــتثناء التغ ــشيباس ــسياسات ) ٠,١- (اهلام ــةيف ال ــذه ، اهليكلي ــت ه  بقي
 . احلكومةأداء ضعفا يف  وأظهرت ٢٠٠٥يف عام الدرجات نفسها كما كانت 

أعمــال ب ســهولة القيــام التجاريــة الــيت تقــيس األعمــالحتليــل مؤشــرات ممارســة ولــدى  - ١٨
ــة  ــاالت ١٠ يفجتاري ــراخيص،      ( جم ــل مــع الت ــاري، والتعام ــدء عمــل جت ــف العــاملني،  وب توظي

دفع الـضرائب والتجـارة عـرب       و املستثمرين،   ايةومحاحلصول على القروض،    و،  امللكيةتسجيل  و
 وإنفـاذ ، فيما عـدا دفـع الـضرائب      فقد اتضح أنه  )  التجاري العملوإهناء  العقود   وإنفاذاحلدود،  

  جتاريـة مـن    بأعمـال  صـعوبة يف القيـام       هـي البلـدان األكثـر     أقل البلدان منـوا     كانت  االتصاالت،  
هـي   أقـل البلـدان منـوا     وكانت.)٧(٢٠٠٧عام   االستقصائية يف  الدراسة مشلتها   بلدا ١٧٨أصل  

ذيوعـا   أكثـر اإلصـالحات    التجاريـة    األعمال بدء   لذلك كان تسهيل  . اإلصالح يفاألبطأ أيضا   
__________ 

 ./http://info.worldbank.org/governance/wgi2007: متاح على املوقع )٥( 
 )٦( http://siteresources.worldbank.org/IDA/Resources/73153-1181752621336/TRA!2006table1.xls. 
 ).٢٠٠٧سبتمرب /البنك الدويل، أيلول ( بلدا١٧٨مقارنة األنظمة يف : ٢٠٠٨ “ممارسة األعمال التجارية”انظر  )٧( 
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ــة  أعــضاءبينمــا قــام  ،بــني مجيــع البلــدان  يف امليــدان االقتــصادي  بلــدان منظمــة التعــاون والتنمي
، ٢٠٠٧ و ٢٠٠٣ عــامية بــني  املائــيف ٤٧ بنــسبة عمــل جتــاريلتخفــيض الــزمن الــالزم لبــدء 

 .  نفسهاخالل الفترةفقط  املائة يف ١٥ بنسبةأقل البلدان منوا الوقت خفضت 
الــضرائب  (االســتخراجيةمــن الــصناعات املتأتيــة  املاليــة اإليــرادات وميكــن أن تــساهم - ١٩

 والتنميــــة االقتــــصادي النمــــو يف) األخــــرىدفوعات املــــ، ومكافــــآت التوقيــــع وواإلتــــاوات
ــة، االجتما ــادرة الــشفافية .  بــشكل صــحيحمتــت إدارهتــا إذاعي  يف جمــال الــصناعات وتــدعم مب

ومحـل احلكومـات علـى       تنشر ما تدفعه  شركات  ال جبعل واملساءلة   الشفافيةحتقيق   االستخراجية
وتتألف عملية تنفيذ مبـادرة     .  الطبيعية استكشاف النفط والغاز واملعادن   نشر ما تتقاضاه مقابل     

التوقيـع علـى مبـادئ      ) أ: ( مراحـل  من مخس  القطرية االستخراجية الصناعات    يف جمال  الشفافية
تعـيني  و املتعـددين،    املـصلحة  جلنـة أصـحاب    إنـشاء  (اإلعداد) ب (؛ خطة العمل  وإعداداملبادرة  

املـدفوعات  مطابقـة    و عـن اإليـرادات   الكـشف   ) ج (؛) مراجعـة احلـسابات    وكفالةمدير املبادرة   
 .األقل اخلارجية كل سنتني على املصادقة )هـ( ؛)تقرير املبادرةن إعال(نشر ال) د( ؛واإليرادات

 ليــشيت ومدغــشقر إىل مبـادرة الــشفافية يف جمــال  - ، انــضمت تيمـور ٢٠٠٨ويف سـنة   - ٢٠
عــدد أقــل البلــدان منــوا ضــمن زاد وهــو مــا  . مبادئهــاهمــا علــىالــصناعات االســتخراجية بتوقيع

ال الــصناعات االســتخراجية إىل   الــشفافية يف جمــ لالنــضمام إىل مبــادرة ‘‘ البلــدان املرشــحة ’’
ــدا،  ١٢ ــا زالــت  بل ــة اإلعــداد و  ٨م ــا يف مرحل ــها حالي ــا  (٢  من ــا وموريتاني كــشفا عــن  ) غيني

ــإيراداهت ــصناعات        .ام ــشفافية يف جمــال ال ــادرة ال ــر مب ــوا تقري ــدان من ــل البل ــن أق ــشر أي م ومل ين
ــام بتحقــق خــارجي، ومهــ   ــد الكتــساب وضــع   الانالزمــان  أمــرااالســتخراجية أو ق ــل ْماملُبل تث

عـززة للـشفافية يف جمـال       املددة و اجملـ بادرة  املتفعيل  أصبحت غينيا أول بلد يشرع يف       و .للمبادرة
 اإليـرادات املرتفعـة املتأتيـة مـن اسـتغالل املـوارد             ترمجـة ترمـي إىل    الـيت   الصناعات االستخراجية   

لـشفافية يف   واملعـززة ل   اجملـددة ادرة  بـ املويف إطـار     . أفـضل للفقـراء    ةعيـش م مستوياتالطبيعية إىل   
عمليـات  يف د ووالعقـ  مـنح جمال الصناعات االستخراجية، سـتتلقى غينيـا املـساعدات التقنيـة يف             

ــوارد و    ــضرائب وحتــسني اســتخراج امل ــع الرصــد وحتــصيل ال ــة التعامــل م تقلــب األســعار   فعالي
 .ستدامةامل التنميةجمال  يف واستثمار املوارد

ــصغر حجــم  - ٢١ ــه،   املــاسونظــرا ل ــستخدم يف الــصفقات   ف وارتفــاع قيمت غــري كــثريا مــا ي
سـبع  اشـتعال   املـاس   أجـج   وقـد   . غسل األموال، وشراء األسلحة ومـا إىل ذلـك        يف  ، و ملشروعةا

أنغـوال  : أقل البلدان منوا األربعـة التاليـة      ، منها   ١٩٩٠أفريقيا سنة   بقاع من   حروب ضروس يف    
إذ أدركـت أقـل البلـدان منـوا الـدور املـدمر        و .ا وليربي ومجهورية الكونغو الدميقراطية وسرياليون   

للتجارة غري املشروعة يف املاس يف تأجيج الرتاعـات ودعـم أنـشطة حركـات التمـرد اهلادفـة إىل           
 فــضال عــنلــشرعية ويف شــراء األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة،   اات اإلطاحــة باحلكومــ
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ردة، فقـد  رة واملـستو ت البلـدان املنتجـة واملـصدِّ   التجـارة املـشروعة القتـصادا    اليت جتنيهـا    فوائد  ال
مـــربيل إلصـــدار شـــهادات املنـــشأ، وهـــي نظـــام دويل إلصـــدار   منـــها لعمليـــة ك١١انـــضمت 

  .٢٠٠٣  سنةالشهادات ما فتئ ينظم التجارة القانونية يف املاس اخلام منذ

ــسنوي   - ٢٢ ــة كمــربيل اخلــامس ويف االجتمــاع ال ــاين ،لعملي ــشرين الث ــوفمرب / املعقــود يف ت ن
املـشاركة يف العمليـة     بوركينا فاسـو ومـايل قرارمهـا        مها  أقل البلدان منوا    اثنان من   ، أكد   ٢٠٠٧

ونظمت مخسة من أقل البلـدان       .هاشاركة في وأعرب الرأس األخضر وزامبيا عن اهتمامهما بامل      
طى أنغـوال ومجهوريـة أفريقيـا الوسـ       (ها األوىل من االستعراضات ووجهت أربعـة منـ        ولةمنوا اجل 

دعـوة إىل الفريـق العامـل املعـين بالرصـد إلجـراء جولـة             ) ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة وغينيـا     
  .ثانية من زيارات االستعراض

ل للتجــارة الدوليــة يف املــاس املمــوِّ ملحــوظ وقــد ســامهت عمليــة كمــربيل يف تقلــيص    - ٢٣
يــستخدم يف  كــان ٢٠٠٦ يف املائــة مــن املــاس املتــداول ســنة ١ر أن أقــل مــن ويقــدَّ .للرتاعــات

تناسبت هـذه النتيجـة مـع الزيـادة         وقد  . ١٩٩٠ يف املائة سنة     ١٥لرتاعات مقارنة بنسبة    ا متويل
 ٢٠٠٦كانت صادرات املاس من مجهورية الكونغو الدميقراطية سـنة           :شروعةالصادرات امل يف  

 ١٠٠صادرات يف سـرياليون  الـ وتـضاعفت   . سـنة ١٠٠األعلى منذ اكتشاف وجوده قبـل  هي 
 يف املائـة مـن الـسكان    ١٠ ـ يقـدر بـ  فعـادت بـاخلري علـى مـا     ٢٠٠٢مرة منذ هناية احلـرب سـنة        

 .)٨(الذين يعتمدون على صناعة املاس
 

 ٣االلتزام   
 بناء القدرات البشرية واملؤسسية  

ــ - ٢٤ ــأ سلّمي ــامج بروكــسل ب ــساء والرجــال واألطفــال هــم أ   برن عظــم األرصــدة الــيت  ن الن
 التنميـة أحـد    يف جمـال  ويعـد تعزيـز إمكانيـاهتم كفـاعلني ومـستفيدين            .منـوا أقـل البلـدان      متتلكها

 .األهداف الرئيسية للربنامج

 مــن أقــل البلــدان منــوا الــيت تتــوافر بيانــات ٤٥ مــن أصــل ١٤، كــان ٢٠٠٦ويف ســنة  - ٢٥
ثالثـة  عـدل   هـدف خفـض معـدل الوفيـات النفاسـية مب           يف سـبيلها إىل حتقيـق        ،بـشأهنا االجتاهات  
 حنــو حتقيــق ملموســاأخــرى حتــرز تقــدما بلــدان  ٧هنــاك كانــت ، و٢٠١٥ســنة لــول أربــاع حب

 أعلـى معـدالت الوفيـات النفاسـية، مل تكـن            بلـدا تـشهد    ١٨ منـها، مبـا فيهـا        ٢٤بيد أن    .كذل
 علـى خـدمات   اجتاها سلبيا إال إذا أدخلت حتسينات كربى  اينوميكن أن تع  بل   ،حترز أي تقدم  

__________ 
 .Add.1  وA/62/543 لعملية كمربيل، انظر ٢٠٠٧لالطالع على تقرير  )٨( 
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 بالـذات سجلت معدالت عاليـة   كما . وخباصة يف املناطق الريفية  الصحة العامة، وتقدمي التغذية   
 .للوفيات النفاسية يف أفريقيا جنوب الصحراء

 ، أو هـو يف سـبيله إىل حتقيـق         ، من أقل البلدان منـوا، حقـق حـوايل الثلـث           ٥٠  بني ومن - ٢٦
 حنـو   ١٩٩٠منـذ سـنة     طيبـا    آخـر تقـدما       بلدا ١٢وأحرز   .هدف ختفيض معدل وفيات الرضع    

 لكـن . ٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠٤ البيانـات اسـتمرار التقـدم خـالل الفتـرة مـن              وضح وت ،يق اهلدف حتق
البلـدان الناميـة األخـرى الـيت         مـن أقـل      ١١حىت تغيري سـليب يف      سجل   اليبلغ عن أي تقدم و     مل
 . لوفيات الرضعللغاية معدالت عالية شهدت

 تكانـ  أو   ،وا مـن أقـل البلـدان منـ        ٥٠مـن أصـل     بلـدا    ١٥، حقق   ٢٠٠٦وحبلول سنة    - ٢٧
آخـر  بلـدا    ٢٠ومـا فتـئ      . حتقيق اهلدف املتعلق مبعـدل وفيـات األطفـال دون اخلامـسة            يف سبيل 

 بعـد، لتحقيـق اهلـدف حبلـول سـنة           يـا كافمل يكـن    ، وإن   ملموسـا تقـدما    ١٩٩٠حيرز منذ سـنة     
 بلـدا آخـر مـن أقـل البلـدان منـوا الـيت               ١٥لكن لوحظت اجتاهات طفيفة أو سـلبية يف         . ٢٠١٠
  .على معدالت وفيات األطفال دون اخلامسة أتشهد

وبـالرغم مـن    .ويعد سوء التغذية السبب األساسي ملا يقـارب نـصف وفيـات األطفـال     - ٢٨
 مــن ١٧ألطفــال دون اخلامــسة يف  ابــنيالتغذيــة يف ة علــى حــدوث حتــسن  قويــوجــود دالئــل 

 القليـل مـن التحـسن       إالسجَّل   من أقـل البلـدان منـوا الـيت تتـوافر بيانـات بـشأهنا، مل يُـ                  ٤٨ أصل
 يعـاين فيهـا   ١٨ مبـا فيهـا   ،أقـل البلـدان منـوا األخـرى     من   ٣١يف  أساسا   أي حتسن    مل يسجل  أو

اخنفـاض  ( أو شـديد     وسـط هـزال مت  حالـة    يف املائة من األطفال دون اخلامسة مـن          ٣٠أكثر من   
  . مرض أو سوء تغذية حادةجينت) الوزن نسبة إىل طول القامة

يف الـسنوات القليلـة       ناموسـيات الوقايـة املعاجلـة باملبيـدات احلـشرية          وقد زاد اسـتخدام    - ٢٩
ا الـيت تتـوافر بيانـات بـشأهنا         و من أقل البلدان من    ٤٢من أصل   بلدان   ٤املاضية، لكن مل تبلغ إال      

ــر مــن   ــامون حتــت   ٢٥عــن أن أكث ــة مــن األطفــال ين منــذ ســنة املــذكورة ناموســيات ال يف املائ
ــها ١٩ يف حــني أبلغــت  ٢٠٠٣ ــسبةعــن من ــة١٠  ن ــاقري املــضادة   .  يف املائ ويعــد العــالج بالعق

 مـن أقـل البلـدان منـوا الـيت تتـوافر بيانـات بـشأهنا         ٣٣ من أصـل  ٢٣بلغ ُي :للمالريا أوسع نطاقا 
 ٢٠٠٦سـنة  عـن  وتظهـر التقـديرات املتـوافرة     .عن استخدام ربع األطفال املصابني بـاحلمى هلـا  

 أن  ٢٠٠٣ إىل   ١٩٩٠ نسمة يف الفتـرة مـن        ١ ٠٠٠ل  كلانتشار املالريا وعدد الوفيات     بشأن  
ا اليت تتوافر بيانات االجتاهـات بـشأهنا أبلغـت عـن حتـسن              و من أقل البلدان من    ٣٠ من أصل    ١٥

 مـن الوفيـات     مرتفعـة للغايـة   جلت أرقام   وُس . عن حصول تدهور   ١٣ أبلغت    يف حني  ،ملحوظ
سـجل انتـشار    كمـا   . أخـرى بلدان   ٩  يف أرقام مرتفعة  من أقل البلدان منوا و     ١٠من املالريا يف    
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 آسـيا، ويف أفريقيـا جنـوب الـصحراء حيـث            يواسع للمالريا أساسا يف جنـوب وجنـوب شـرق         
  .بسبب املالرياالوفيات كرب عدد من أحيدث 

 إحــراز تقــدم جيــد يف عــالج الــسل يف إطــار املعاجلــة القــصرية األجــل حتــت     اســتمرو - ٣٠
املوصــى هبــا دوليــا ملكافحــة الــسل، حيــث حقــق عــدد  االســتراتيجية وهــي املالحظــة املباشــرة، 

 يف  ٨٥أكثـر مـن     ) ٢٠٠٢ سـنة    ٩بـل    مقا ٢٠٠٥سـنة   بلـدا    ١٩(متزايد من أقـل البلـدان منـوا         
ومـا فتئـت معـدالت كـشف الـسل           . هبـا منظمـة الـصحة العامليـة        توصـ أاملائة من التغطيـة الـيت       

 ٢٠٠٣ ســنة ٧بــل ا مــن أقــل البلــدان منــوا مق١٢، حقــق ٢٠٠٦ففــي ســنة  :تتحــسن بــدورها
كـشف  حـاالت   يف املائة مـن  ٧٠اهلدف الذي حددته منظمة الصحة العاملية يف نسبة تزيد عن       

 معدالت منخفضة لكشف الـسل مـن        ضمالسل، يف الوقت الذي تراجع فيه عدد البلدان اليت ت         
ــنة ١١ ــنة ٧ إىل ٢٠٠٣ سـ ــبري  وتراجعـــت. ٢٠٠٦ سـ ــد كـ ــسل   إىل حـ ــشار الـ ــدالت انتـ معـ

 ضم أقــل البلــدان منــوا، لكــن عــدد البلــدان الــيت كانــت تــ   عــدد مــن يف  عنــه النامجــةوالوفيــات
، ٢٠٠٦ســــنة يف  ٢٩ إىل ٢٠٠٣ســــنة  يف ٢٦معــــدالت عاليــــة النتــــشار املــــرض زاد مــــن 

يف  ٢٢ إىل ٢٠٠٣سـنة   يف   ٢٤معـدالت وفيـات عاليـة مـن         هبـا   الـيت   البلـدان    عـدد    تراجع مافي
  .٢٠٠٦سنة 

 الـــوعي زيـــادة ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٠  مـــنلفترةقـــة بـــااملتعلديـــدة اجلبيانـــات ال وضـــحوت - ٣١
 أقل البلدان منـوا الـيت تتـوافر بيانـات           معظماإليدز والوقاية منه يف     /بفريوس نقص املناعة البشرية   

يف ثالثـة أمخـاس    وجيري اإلبالغ عن تراجع يف اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية      .بشأهنا
طق انـ لكن هناك اختالفات واضحة داخـل امل      .بشأهنا  اليت تتوافر بيانات االجتاهات    تلك البلدان 

آسيا واحمليط اهلـادئ، حوصـر الوبـاء بـشكل كـبري حيـث       منطقة ففي  .ةليميقإلعلى الصعد ا وأ
ومــا فتــئ املعــدل  .٠,١معــدالت تزيــد عــن هلــا  تــضم مــن أقــل البلــدان منــوا فقــط ٣يعتقــد أن 

 واحملـيط   آسـيا قـة   يف منط ضررا  تـ  هـذه اجملموعـة       بلـدان  شـد أوهي  يف كمبوديا،   ينخفض بسرعة   
 معـدالت اإلصـابة     مـا زالـت   نوب األفريقـي وشـرق أفريقيـا،        بـاجل يف أقل البلـدان منـوا        و .اهلادئ

وال يـزال   )  نسمة ١٠٠من كل   أفراد   ١٠(األعلى  هي  بفريوس نقص املناعة البشرية املكتسب      
 تتراوح بـني حالـة   اليتعدالت املأفريقيا، يعتقد أن وغرب ويف وسط  .مدى التراجع غري مؤكد

  .تراجعخال من  نسمة ١٠٠ حاالت لكل ٤  وواحدة

ــسري  - ٣٢ ــيم      ٢٦وي ــق هــدف تعم ــوا يف اجتــاه حتقي ــدان من ــل البل ــن أق التعليم االلتحــاق بــ  م
ل عقـد   بـ  بلـدا ق   ١٧ حيث كان العـدد هـو     ،  هذا املضمار رز تقدما سريعا يف     أهنا حت االبتدائي أو   
ــزمن  ــن ال ــا اخنفــض   .م ــدإىل حــد كــبري  كم ــيت ال  ع ــدان ال ــدم    د البل ــن التق ــل م حتــرز إال القلي
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 ٢٠٠٠-١٩٩١عقـد   ال يف   ١٢مـن   على اإلطالق فكان أن اخنفض العـدد        حترز أي تقدم     ال أو
  .٢٠٠٠ يف الفترة منذ ٧إىل 

عتقـد بدايـة فيمـا يتعلـق        كـان يُ   أنه أُحرز تقدم أقـل ممـا         وضحأحدث البيانات ت  على أن    - ٣٣
سـوى    إحـراز  عـدم  العديد من البلدان عنحيث أفاد يف التعليم،  بأهداف املساواة بني اجلنسني   

 مـن  ٤٠فمن أصـل   . تراجع عنأو حىتأساسا من التقدم أو عدم إحراز أي تقدم   النذر اليسري   
هـدف املـساواة     تإمـا حققـ   بلـدا    ٢٢  هنـاك   كان توافر بيانات بشأهنا،  تأقل البلدان النامية اليت     

وكـان  . ٢٠١٠ حبلـول    ه أو يف سـبيلها إىل حتقيقـ       ٢٠٠٥ سـنة    بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي    
حتقيــق هــدف املــساواة بــني اجلنــسني يف يف رز تقــدما لكنــه غـري كــاف  حيــخــر بلــدا آ ١٢هنـاك  

ومن أصـل   .الستة املتبقيةالبلدان ومل يالحظ أي تقدم يف . ٢٠١٠التعليم االبتدائي حبلول سنة 
بلــدان   ١٠، حققــت ٢٠٠٥ا بيانــات ســنة   الــيت تــوافرت بــشأهن  منــوا مــن أقــل البلــدان   ٣١
 كانت يف سبيلها إىل حتقيق هـدف املـساواة بـني اجلنـسني يف التعلـيم الثـانوي، حيـث ارتفـع                      أو

حتقيـق  وإن كـان قاصـرا عـن    تقـدما  حتـرز   بلدان أخـرى  ٧كانت و. ٢٠٠٠ سنة ٨ من   عددها
تقـدم أو مل حيـرز أي   حـرز إال القليـل مـن ال   وفيما يقارب نصف أقـل البلـدان منـوا، مل يُ     .اهلدف
هــدف املــساواة بــني اجلنــسني يف بلــوغ  يف ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٠  مــنخــالل الفتــرةأساســا تقــدم 

 أو كانـت يف     ،حقق أقل من ثلث أقل البلدان منوا الـيت تتـوافر بيانـات بـشأهنا              و .التعليم الثانوي 
 إىل عــدم  هــدف املــساواة بــني اجلنــسني يف التعلــيم العــايل، وهــو مــا يــشري   ،ســبيلها إىل حتقيــق

  .٢٠٠٥  و١٩٩٩عامي  تغيري يف الفترة بني دوثح

الـصرف  املتعلـق خبـدمات     دف  اهلـ  من أقل البلدان منوا يف سبيلها إىل حتقيـق           ٢٨وكان   - ٣٤
، لكن مل حيـرز إال القليـل   ٢٠٠٢ سنة   ٢٦من  العدد  الصحي يف املناطق احلضرية، حيث ارتفع       

فعـدد  : دهورالت يف حال من  ع يف املناطق الريفية     ويبدو أن الوض   .من التقدم يف البلدان األخرى    
 إىل ٢٠٠٢ســنة بلــدا  ١٦أقــل البلــدان منــوا الــيت يف ســبيلها إىل حتقيــق اهلــدف تراجــع مــن        

ومل يـسجل أي حتـسن يف   إجنازا بالغ االخنفـاض جـدا بـل       ، وهو ما ميثل     ٢٠٠٤سنة  بلدان   ١٠
  .٢٠٠٢ بلدا آخر منذ سنة ٢٥

إىل حـد    لـشرب يف سـبيله إىل التحقـق       الـصاحلة ل  ياه  املإىل  هدف الوصول   حتقيق  وكان   - ٣٥
ققـه  حي من أقل البلـدان منـوا لكـن مل     ٥٠ن الوصول إليها يف     فقد حتسَّ  :كبري يف املناطق احلضرية   

وتــشكل  .٢٠١٥ يف املنــاطق الريفيــة حبلــول ســنة  إىل ذلــك منــها أو كانــت يف ســبيلها٢٠إال 
يف أغلــب أقــل )  يف املائــة ســنويا٣أكثــر مــن (حلــضر لــسكان االزيــادة البالغــة االرتفــاع  نــسبة 

حتديا أساسيا أمام تطـوير اهلياكـل األساسـية لتحـسني إمكانيـة             ) ٥٠  أصل  من ٣٠(البلدان منوا   
  . الصحيمرافق الصرفإىل مياه الشرب املأمونة والوصول 
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 فقـد  :كـثري بأسـوأ  مـا زال  الـصرف الـصحي   مرافـق  الوضع فيما يتعلق بتحـسني  بل إن  - ٣٦
يف املنـاطق   أمـا    مـن أقـل البلـدان منـوا،          ٦أُبلغ عن تغطية واسعة للسكان يف املناطق احلضرية يف          

حلـصول علـى مرافـق صـحية        اإمكانيـة   وال تتـوافر     .واحـد فقـط   فلم يزد العـدد عـن بلـد         الريفية  
 يف ٣٥قـل مـن   ألمث حمسنة إال حلوايل نصف سكان املناطق احلضرية يف أغلب أقل البلـدان منـوا        

 . تلك البلدانائة من سكان املناطق الريفية يف ثلثيامل
 

 ٤االلتزام 
 بناء القدرات اإلنتاجية كي تكون العوملة جمدية ألقل البلدان منوا

أسفرت املوجة اجلديدة للعوملة عن فرص وحتديات، ولكـن احتمـال قيـام أقـل البلـدان                  - ٣٧
متكنـها مـن بنـاء قـدرات إنتاجيـة وطنيـة            منوا باعتالء هذه املوجه أو الغرق يف دولتها يستند إىل           

 .)٩(من خالل التراكم الرأمسايل والتقدم التكنولوجي، مما قد يفضي إىل تغيري هيكلي
 يف املائة من سكان أقل البلـدان منـوا ال تـزال تعـيش يف منـاطق      ٧٢ومثة نسبة تزيد عن    - ٣٨

أسـهمت الزراعـة بنـسبة    ، ٢٠٠٦ويف عـام   . ريفية وتعتمد يف معيشتها ومواردها علـى الزراعـة        
 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل بأقل البلدان منـوا، ولكـن هـذه املـسامهة كانـت أعلـى                     ٢٨,٤

ــدان، حيــث زادت عــن     ــا  ٦٠مــن ذلــك يف بعــض هــذه البل ــة يف غيني  بيــساو، وعــن  - يف املائ
غـو الدميقراطيـة   يف املائة يف إثيوبيا وجزر القمـر ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة ومجهوريـة الكون              ٤٠

 .ورواندا وسرياليون
وعلى الرغم من أمهية الزراعة بالنـسبة لالقتـصاد وسـبل عـيش الـسكان، فإهنـا ال تـزال                     - ٣٩

وتوضـح  . متخلفة، كما أن اإلنتاجيـة الزراعيـة يف أقـل البلـدان منـوا مـا برحـت عرضـة للـهبوط              
حلبـوب بأقـل البلـدان منـوا يف          أن املعدل الـسنوي لزيـادة إنتـاج ا         ٢٠٠٧البيانات املتاحة يف عام     

أفريقيـا قــد اخنفـض بنــسبة النــصف، أمـا املعــدل املتـصل باجلــذريات والــدرنيات، الـيت تعــد مــن      
 ١,٢٢- يف املائـة إىل معـدل سـليب هـو     ٣,٤األقوات الرئيسية يف أفريقيا، فقد هـبط مـن نـسبة           

زيادة يف إنتاج احلبـوب     ويف أقل البلدان منوا يف آسيا، طرأ حتسن طفيف على معدل ال           . يف املائة 
، يف حـني أن إنتـاج اجلـذريات والـدرنيات، وهـي           )٣انظر الشكل    (٢٠٠٦-٢٠٠٥يف الفترة   

 .من احملاصيل األقل أمهية بكثري يف آسيا، طرأ عليه منو سريع
 

__________ 
، “٢٠٠٦التقريـر املتعلـق بأقـل البلـدان منـوا لعـام       ”، )األونكتـاد (انظر مؤمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة          )٩( 

 .E.06.II.D.9)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
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 ٣الشكل 
 ٢٠٠٥/٢٠٠٦  و٢٠٠٥-٢٠٠٠املعدل السنوي لزيادة إنتاج احلبوب بأقل البلدان منوا، 

 )ةبالنسبة املئوي(
 

Annual growth rate of production of cereals (%)

-3.00 -1.00 1.00 3.00 5.00 7.00

Total LDCs

LA and Caribbean

Pacific

Asian

African

2000-2005 4.32 -1.84 2.46 3.10 6.48

2006/2005 3.63 -2.36 0.00 3.60 3.72

Total LDCs LA and 
Caribbean

Pacific Asian African

 

وميثل تدهور خصوبة التربة واحـدا مـن األسـباب الرئيـسية الخنفـاض غـالت احملاصـيل                   - ٤٠
وعلــى الــرغم مــن االحتيــاج إىل أقــصى حــد إلنعــاش أنــواع  . وإنتــاج الغــذاء بأقــل البلــدان منــوا

ايــة األراضــي الــيت فقــدت مغــذياهتا، فــإن اســتخدام األمســدة يف أقــل البلــدان منــوا ال يــزال يف غ  
-٢٠٠٠وتــشري التقــديرات إىل أنــه، يف الفتــرة  . االخنفــاض مــن جــراء ارتفــاع األســعار احملليــة 

 كيلوغرامــا للــهكتار، ٤٤، بلــغ حجــم اســتخدام األمســدة بأقــل البلــدان اآلســيوية منــوا   ٢٠٠٣
ووفقـا  . )١٠( كيلوغرامـات ٧أقل البلدان األفريقية منوا فإن هـذا املـستوى كـان يـصل إىل     يف   أما

الدويل املعين خبصوبة التربة والتنمية الزراعية، يالحـظ أن األسـعار العامليـة لألمسـدة قـد                 للمركز  
ــرة مــن عــام    ــاء الفت ــادة الطلــب يف اقتــصادات   ٢٠٠٦ إىل عــام ٢٠٠٤ارتفعــت أثن  بــسبب زي

__________ 
 .املرجع نفسه )١٠( 

 البلدان األفريقية

 البلدان اآلسيوية

 بلدان منطقة احمليط اهلادئ

ــة   ــا الالتينيــ ــدان أمريكــ بلــ
 ومنطقة البحر الكارييب

 جمموع البلدان األقل منوا

 

 البلدان اآلسيوية البلدان األفريقية
بلـــــــدان منطقـــــــة

 احمليط اهلادئ
ــة    ــا الالتينيـ ــدان أمريكـ بلـ
 ومنطقة البحر الكارييب

مجــــــوع البلــــــدان م
 األقل منوا
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، قفـزت أسـعار املـواد    ٢٠٠٧ويف عـام  . البلدان الناشئة على حلوم املاشية اليت تتغذى بـاحلبوب        
ــسب  ــة بن ــد عــن  الغذائي ــادة     ٢٠٠ة تزي ــصناعية بزي ــدان ال ــزارعني يف البل ــام امل ــسبب قي ــة ب  يف املائ

اســتخدام األمســدة، ويف ســياق جهــودهم الراميــة إىل رفــع إنتــاج احلبــوب املــستخدمة ألغــراض 
 .الوقود األحيائي

وميثل تدهور خصوبة التربة واحـدا مـن األسـباب الرئيـسية الخنفـاض غـالت احملاصـيل                   - ٤٠
وعلــى الــرغم مــن االحتيــاج إىل أقــصى حــد إلنعــاش أنــواع  . اء بأقــل البلــدان منــواوإنتــاج الغــذ

األراضــي الــيت فقــدت مغــذياهتا، فــإن اســتخدام األمســدة يف أقــل البلــدان منــوا ال يــزال يف غايــة   
-٢٠٠٠وتــشري التقــديرات إىل أنــه، يف الفتــرة  . االخنفــاض مــن جــراء ارتفــاع األســعار احملليــة 

 كيلوغرامــا للــهكتار، ٤٤ األمســدة بأقــل البلــدان اآلســيوية منــوا  ، بلــغ حجــم اســتخدام٢٠٠٣
ووفقـا  . )١١( كيلوغرامـات ٧أقل البلدان األفريقية منوا فإن هـذا املـستوى كـان يـصل إىل     يف   أما

للمركز الدويل املعين خبصوبة التربة والتنمية الزراعية، يالحـظ أن األسـعار العامليـة لألمسـدة قـد                  
ــرة مــن   ــاء الفت ــادة الطلــب يف اقتــصادات   ٢٠٠٦ إىل عــام ٢٠٠٤ عــام ارتفعــت أثن  بــسبب زي

، قفـزت أسـعار املـواد    ٢٠٠٧ويف عـام  . البلدان الناشئة على حلوم املاشية اليت تتغذى بـاحلبوب        
ــد عــن    ــسبة تزي ــة بن ــادة     ٢٠٠الغذائي ــصناعية بزي ــدان ال ــزارعني يف البل ــام امل ــسبب قي ــة ب  يف املائ

راميــة إىل رفــع إنتــاج احلبــوب املــستخدمة ألغــراض اســتخدام األمســدة، ويف ســياق جهــودهم ال
 .الوقود األحيائي

 يف املائـة مـن الـسكان األشـد فقـرا      ٧٥ومثة دراسة مت إجراؤها مؤخرا تفيـد بـأن نـسبة        - ٤١
 مـن اهلكتـار للفـرد الواحـد، وأن          ٠,٢٦بأقل البلدان منوا يف أفريقيا ال حتوز سوى ما يقل عـن             

ة السكانية بأقل البلدان منوا يف آسيا متتلـك مـا يقـل عـن هكتـار              يف املائة من هذه الفئ     ٧٠نسبة  
 يف املائـة    ٢٥واحد من األرض، يف حني أن غالبية الفئـة األشـد حرمانـا مـن املـزارعني والبالغـة                    

وتزيد الغالت لدى األسر املعيشية األكثر يـسرا بفـضل   . تكاد متتلك أي مساحة من األرض   ال
وهلـذا،  . وميـاه الـري   ) األمسدة والبذور ومواد الزراعة   (زمة  سهولة حصوهلا على املدخالت الال    

يالحظ يف البلدان الزراعية األقـل منـوا أن صـايف إنتـاج املـزارع لكـل هكتـار لـدى أغـىن األسـر                       
 يف املائة، يزيد مبقدار ثالث إىل سـت مـرات عمـا هـو عليـه                 ٢٥املعيشية، اليت يصل معدهلا إىل      

وكانـت هنـاك أمنـاط مماثلـة يف     . لعشرين يف املائة األشد فقـرا  احلال فيما يتصل بنسبة اخلمسة وا     
 .)١٠(أقل البلدان منوا يف آسيا

ــدان منــوا بآســيا مــن     - ٤٢ ــة يف أقــل البل ــة املروي ــة يف ١٠وقــد زادت األرض الزراعي  يف املائ
 كمـا طـرأت زيـادة كـبرية        ٢٠٠٣ إىل عـام     ٢٠٠٠ يف املائة بالفترة مـن عـام         ٣٠الستينات إىل   

__________ 
 .املرجع نفسه )١١( 
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علـى األراضـي املرويـة يف بـنغالديش، ويف مجهوريـة      )  يف املائـة   ٥٣ إىل   ٧مـن   (خاص  على حنو   
. الو الدميقراطيــة الــشعبية وميامنــار ونيبــال بــسبب كثافــة االســتثمار احلكــومي يف جمــال الــري    

 يف املائة فقط من األراضي الزراعيـة بأقـل البلـدان منـوا              ٧وعلى النقيض من ذلك، كانت نسبة       
، ممـا يقـارب نفـس       ٢٠٠٣ إىل عـام     ٢٠٠٠يت حتظى بالري وبـالفترة مـن عـام          يف أفريقيا هي ال   

 .)١٠(النسبة اليت كانت سائدة يف الستينات
ومنذ التسعينات، حتول عدد كبري من أقـل البلـدان منـوا الـيت كانـت تـصدر يف املاضـي            - ٤٣

آلة فـرص   منتجات زراعية إىل بلدان مستوردة هلا، ويرجع ذلك إىل تدهور خصوبة التربة، وض            
احلصول على البـذور احملـسنة والـشتالت الزراعيـة، فـضال عـن االتكـال علـى الزراعـة املعتمـدة                      

امليـــاه (علــى أحـــوال الطقـــس، واالســتخدام والتعامـــل غـــري املـــستدامني مــع املـــوارد الطبيعيـــة    
ــاك  ــوم   )واألراضـــي والغابـــات ومـــصايد األمسـ ــتثمار يف جمـــايل العلـ ــزمن يف االسـ ــنقص املـ ، والـ

 . واالفتقار إىل الوصول لألراضي والتكنولوجيات احلديثة واألسواق والتمويلوالبحوث،
ومن شأن سوء اهلياكل األساسية املتعلقة بالنقل وارتفاع تكاليف هذا النقل أن يعـوق               - ٤٤

وصول أقل البلـدان منـوا لألسـواق احملليـة والدوليـة، يف حـني أن نقـص التخـزين الـسليم وعـدم                        
 . السوقية الالزمة يسبب خسائر ضخمة يف غالت احملاصيلاحلصول على املعلومات

 ما طـرأ مـن   ٢٠٠٣ إىل عام ١٩٩٩وقد أوضحت البيانات املتاحة عن الفترة من عام         - ٤٥
ــادة كــبرية منــذ عــام   ــا معبــدة بنــسبة    ١٩٩٥زي ــدان الــيت تــضم طرق ــة ١٥ يف عــدد البل  يف املائ

قـل منـوا مل يـستجد عليـه إال تغـيري ضـئيل              أكثر، ولكن إمجايل طول الطرق بغالبية البلدان األ        أو
وتوضح البيانات املتاحة عن فتـرة الـسنوات        . ١٩٩٥أو مل يشهد تغيريا على اإلطالق منذ عام         

، فيما خيص أقل البلدان منوا، أنه قد حدثت زيادة يف طول الطرق بـسبعة مـن                ٢٠٠٦-٢٠٠٠
. ل وانكمش فيهـا طـول الطـرق   هذه البلدان، يف حني أن البلدان األخرى مل تشهد أي تغيري، ب     

وخالل نفس الفتـرة، زادت النـسبة املئويـة للطـرق املعبـدة يف أربعـة مـن أقـل البلـدان منـوا، مـع                          
 .تعرض هذه النسبة للهبوط يف سبعة من هذه البلدان

أما أطول طرق السكك احلديدية فهي حمـدودة يف غالبيـة أقـل البلـدان منـوا الـيت تتـوفر                      - ٤٦
البلدان العشرة، اليت توجد هلا بيانات بشأن االجتاهات السائدة، مـا برحـت    ومن  . بيانات عنها 

ــالطن تتزايــد يف ثالثــة بلــدان، يف حــني أهنــا ظلــت علــى حاهلــا أو تعرضــت       أحجــام الــشحن ب
 .لالخنفاض يف سبعة بلدان

وما فتئت اخلدمات اجلوية تطرد على حنو كـبري يف النـصف مـن أقـل البلـدان منـوا الـيت                       - ٤٧
يانات بشأهنا، مع عدم إحراز أي تقدم يف هـذه اخلـدمات، بـل وحـدوث هبـوط فيهـا،                    توجد ب 

 مليـون  ١٠أكثـر مـن   (وقد حتققت مستويات كبرية يف نقل الـشحنات اجلويـة   . يف بقية البلدان 
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 إىل عـام    ٢٠٠٤ من أقـل البلـدان منـوا أثنـاء الفتـرة املمتـدة مـن عـام                   ١٧يف  ) طن لكل كيلومتر  
 من البلدان األربعة والعشرين، الـيت تتـوفر عنـها بيانـات بـشأن               ١٧ة  ومع هذا، فإن مث   . ٢٠٠٦

ــم      ــا يتـــصل حبجـ ــة لالخنفـــاض فيمـ ــالغ الـــضآلة أو كانـــت عرضـ ــوا بـ ــات، حققـــت منـ االجتاهـ
 .اجلوية الشحنات

 بلدا من أقل البلدان منوا قد بلغت اهلدف املتعلـق بزيـادة             ٣٦، كانت   ٢٠٠٦ويف عام    - ٤٨
 أو أكثــر مــن هواتــف اخلطــوط الرئيــسية ووصــالت اخلــدمات   ٥متوســط الكثافــة اهلاتفيــة إىل  

 بلدا يف طريقها إىل بلوغ هذا اهلـدف حبلـول عـام    ١١اخللوية لكل مائة من السكان مع وجود   
، كــان مثــة بلــد ٤٩ومــن بــني أقــل البلــدان منــوا الــيت توجــد بــشأهنا بيانــات، وعــددها  . ٢٠١٠

، وبالقيـاس   ) مـن الـسكان    ١٠٠ لكل   أقل من خطني  (واحد فقط يضم حدا أدىن من اخلدمات        
 .١٩٩٩ من البلدان يف عام ٤٨ من ٤٥إىل 
أمــا عــدد أقــل البلــدان منــوا الــيت يوجــد هبــا مــستخدم واحــد لــشبكة اإلنترنــت لكــل        - ٤٩

 مـن بـني     ٢١ومثـة   . ٢٠٠٦ يف عـام     ٢٧ إىل   ٢٠٠٠ يف عـام     ٧من السكان فقد زاد من       ١٠٠
 بيانات كانت تضم أقـل مـن مـستخدم واحـد لـشبكة              البلدان السبعة واألربعني اليت تتوفر عنها     

 يف املائــة فقــط مــن  ١وعــالوة علــى هــذا، فــإن  . ٢٠٠٦ نــسمة يف عــام ١٠٠اإلنترنــت لكــل 
 يف املائـة    ١١، بالقيـاس إىل     ٢٠٠٦السكان بأقل البلدان منـوا كـان يـستخدم اإلنترنـت يف عـام               

 .دان املتقدمة يف املائة من السكان بالبل٦٠من السكان بالبلدان النامية و 
 

 ٥االلتزام 
 تعزيز دور التجارة يف التنمية

ــسلعية ألقــل       - ٥٠ ــة مــا برحــت الــصادرات ال باعتبارهــا نــسبة مئويــة مــن الــصادرات العاملي
 يف املائـة يف     ٠,٩، حيـث وصـلت إىل       ٢٠٠٢البلدان منوا يف حال من التزايـد املطـرد منـذ عـام              

الــت حــصة هــذه الــصادرات يف التجــارة  ز ومــع هــذا وبعــد اســتبعاد الــنفط فمــا . ٢٠٠٦عــام 
 . يف املائة٠,٤، أي ٢٠٠٢ عند املستوى الذي كانت عليه يف عام ٢٠٠٦العاملية يف عام 

 بنـسبة   ٢٠٠٦ولقد هبط املعدل السنوي للنمو يف صادرات أقـل البلـدان منـوا يف عـام                  - ٥١
عـدل الـصادرات   ، وإن كـان هـذا املعـدل ال يـزال ضـعف م            ٢٠٠٥ يف املائة بالقياس إىل عام       ٩

 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥أما صادرات السلع املصنعة من أقل البلدان منوا فقـد منـت يف عـامي       . العاملية
 عــادت ٢٠٠٦بــشكل أســرع مــن منــو الــصادرات العامليــة ألول مــرة يف هــذا العقــد، ويف عــام 

 ومـن   ٢٠٠٤صادرات هذه البلدان من السلع األساسية إىل ذلـك املعـدل املرتفـع املتـصل بعـام                  
دير بالذكر أن أقل البلـدان منـوا الـيت تـصدر سـلعا أساسـية شـهدت منطـا غـري متجـانس مـن                    اجل

 .أمناط النمو بسبب زيادة الفوارق يف األسعار الدولية بني السلع املعدنية والزراعية
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وقـــد اخنفـــض متوســـط التعريفـــات اجلمركيـــة الـــيت تفرضـــها البلـــدان املتقدمـــة علـــى    - ٥٢
، ولكن اهلبـوط    ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٣,٢ إىل   ١٩٩٦ يف عام     يف املائة  ٤,٥املنسوجات من   

يف التعريفات املتعلقة بامللبوسات، الـيت تـشكل قطاعـا ذا أمهيـة اسـتراتيجية بالنـسبة لعـدد كـبري                     
 يف املائـة  ٨,١من أقل البلدان منوا، كان يقل عن ذلك كـثريا، حيـث طـرأ هبـوط مـن مـستوى                

أما متوسط التعريفات الـيت فرضـتها   . ٢٠٠٦ئة يف عام  يف املا٦,٤ إىل مستوى   ١٩٩٦يف عام   
 ١٩٩٦ يف املائـة يف عـام        ٤البلدان املتقدمة على السلع الزراعية فقد ظـل يف هبـوط مطـرد مـن                

 ).١انظر اجلدول  (٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٢,٨إىل 
 

 ١اجلدول 
 املنتجـات الرئيـسية مـن البلـدان الناميـة،           متوسط التعريفة اجلمركية اليت تفرضها البلدان املتقدمة علـى وارداهتـا مـن            

 ٢٠٠٦-١٩٩٦خالل الفترة 
  )بالنسبة املئوية(

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ 

            السلع الزراعية
 ٨,٦ ٨,٩ ٩,٢ ٩,٤ ٩,٥ ٩,٣ ٩,٣ ٩,٥ ١٠,٠ ١٠,٠ ١٠,٥ )أ(البلدان النامية 
 ٢,٨ ٣,١ ٣,٢ ٢,٨ ٢,٨ ٢,٧ ٣,٧ ٣,٧ ٣,٦ ٣,٨ ٤,٠ ن منواأقل البلدا 

            املنسوجات
 ٥,٢ ٥,٣ ٥,٢ ٥,٨ ٦,٠ ٦,٦ ٦,٦ ٦,٦ ٧,٠ ٧,٢ ٧,٣ )أ(البلدان النامية 
 ٣,٢ ٣,٢ ٣,٢ ٣,٥ ٣,٨ ٣,٨ ٤,١ ٤,٢ ٤,٣ ٤,٥ ٤,٥ أقل البلدان منوا 

            امللبوسات
 ٨,٢ ٨,٣ ٨,٦ ٩,٧ ١٠,٠ ١١,٣ ١٠,٨ ١٠,٩ ١١,٢ ١١,٣ ١١,٤ )أ(البلدان النامية 
 ٦,٤ ٦,٤ ٦,٤ ٧,٠ ٧,٤ ٧,٧ ٧,٨ ٧,٩ ٨,٠ ٨,١ ٨,١ أقل البلدان منوا 

 
 .العاملية للتجارة والتنمية ومنظمة التجارةأعد هذه احلسابات مركز التجارة الدولية ومؤمتر األمم املتحدة : املصدر
 .لدان منوامجيع البلدان النامية، مبا فيها أقل الب )أ( 

 
 علــى وصــول املنتجــات القادمــة مــن أقــل   ١٩٩٦ومل يكــد يطــرأ أي تغــيري منــذ عــام   - ٥٣

وعلـى الـرغم    ). ٢انظـر اجلـدول     (البلدان منوا إىل أسواق البلدان املتقدمة بدون رسوم مجركيـة           
ة يف   يف املائـ   ٦٨من زيادة النسبة املئوية للصادرات من أقل البلدان منوا، باستثناء األسلحة، من             

، فـإن النـسبة املئويـة هلـذه الـصادرات، فيمـا عـدا               ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام        ٨٩ إىل   ١٩٩٦عام  
 يف املائـة يف     ٧٩ إىل   ١٩٩٦ يف املائـة يف عـام        ٧٨األسلحة والنفط ارتفعت ارتفاعا طفيفـا مـن         

 .٢٠٠٦عام 
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 ٢اجلدول 

بلدان منوا اليت مسح بدخوهلا دون رسوم مجركيـة         نسبة إمجايل واردات البلدان املتقدمة من البلدان النامية ومن أقل ال          
 ٢٠٠٦-١٩٩٦خالل الفترة 

  )بالنسبة املئوية(
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ 

            واردات ال تشمل األسلحة 
 ٨١ ٧٦ ٧٦ ٧١ ٦٧ ٦٧ ٦٣ ٦٢ ٥٤ ٥٤ ٥٣ )أ(البلدان النامية 
 ٨٩ ٨٣ ٨٢ ٨١ ٧٨ ٧٨ ٧٥ ٧٦ ٨١ ٦٩ ٦٨ ن منواأقل البلدا 

            واردات ال تشمل األسلحة والنفط
 ٧٧ ٧٦ ٧٦ ٧١ ٦٩ ٦٤ ٦٥ ٦٣ ٥٤ ٥٥ ٥٤ )أ(البلدان النامية 
 ٧٩ ٨٠ ٨٠ ٧٨ ٧٤ ٧١ ٧٠ ٧٢ ٧٨ ٧٧ ٧٨ أقل البلدان منوا 

 
 .العاملية لتجارة للتجارة والتنمية ومنظمة اأعد هذه احلسابات مركز التجارة الدولية ومؤمتر األمم املتحدة: املصدر
 .مجيع البلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منوا )أ( 

 
ومن منطلـق االسـتجابة للقـرار الـذي اختـذه املـؤمتر الـوزاري الـسادس ملنظمـة التجـارة                      - ٥٤

اء ، بـشأن اإلعفـ  ٢٠٠٥ديـسمرب  /العاملية، الذي عقد يف هونـغ كونـغ بالـصني يف كـانون األول          
 يف املائة، فيما يتعلق بوصـول منتجـات أقـل البلـدان     ٩٧من الرسوم اجلمركية واحلصص بنسبة     

منوا إىل األسواق، قامت بعض البلدان املتقدمة بـإبالغ املنظمـة بأهنـا قـد أوفـت بالـشروط ذات              
، كمـا عملـت قلـة أخـرى        )أستراليا وأعضاء اجملتمعـات األوروبيـة ونيوزيلنـدا والنـرويج         (الصلة  

ومـع توسـيع عـضوية      . البلدان على توفري معلومـات عـن اخلطـوات املتخـذة يف هـذا الـشأن               من  
االحتاد األورويب، وما حلق ذلك من توسيع االحتـاد اجلمركـي، قامـت بلغاريـا ورومانيـا بتـوفري                   
الوصول إىل األسواق بدون رسوم مجركية أو حصص أمام الصادرات القادمة من أقـل البلـدان     

وستتاح لتركيا نفـس إمكانيـة الوصـول يف         . “كل شيء ما عدا األسلحة    ”درة  منوا يف إطار مبا   
هذا الصدد، باعتبار ذلك جزءا من تواؤمها مع خطة نظام األفضليات املعمـم يف سـياق اتفـاق                   

 .)١٢(االحتاد اجلمركي

__________ 
مذكرة من أمانة منظمة التجـارة العامليـة بـشأن الوصـول الـسوقي للـسلع واخلـدمات ذات األمهيـة التـصديرية                        )١٢( 

 .(WT/COMTD/LCD/W/41.Rev.1)لدى أقل البلدان منوا 
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) مثـل الربازيـل ومجهوريـة كوريـا والـصني واهلنـد           (وكما أوضحت بلدان نامية عديدة       - ٥٥
سني وصول أقل البلدان منوا لألسواق، إما على أسـاس ثنـائي أو يف إطـار اتفاقـات             أهنا تنوي حت  

 .التجارة اإلقليمية
، أعلنــت اهلنــد عــن خطــة لألفــضليات تقــضي باإلعفــاء مــن ٢٠٠٨أبريــل /ويف نيــسان - ٥٦

 يف املائـة    ٩٤ومن شـأن هـذه اخلطـة أن تغطـي           . التعريفة اجلمركية فيما يتصل بأقل البلدان منوا      
ــن إ ــسبة        م ــضيليا لألســواق بالن ــيح وصــوال تف ــد وأن تت ــة باهلن ــات اجلمركي ــود التعريف مجــايل بن
وتــشمل املنتجــات ذات األمهيــة .  يف املائــة مــن صــادرات أقــل البلــدان منــوا ٩٣يقــرب مــن  ملــا

وبغيـة  . املباشرة هلذه البلدان القطن والكاكاو واألملنيوم اخلام وأنواع الكاجو واملالبس اجلـاهزة     
ذه األفضلية يف التعريفـات، ال بـد مـن تـصنيف املنـتج باعتبـاره ناشـئا يف بلـد مـن أقـل                         التمتع هب 

غـري منـتج أو جملـوب علـى         ) ب(منتجا أو جملوبـا علـى حنـو كلـي أو            ) أ(البلدان منوا، وبوصفه    
وســتتوىل اهلنــد أيــضا، عنــد االقتــضاء، تــوفري مــساعدة تقنيــة مــن أجــل تطبيــق           . حنــو كلــي 

 .اخلطة هذه
 يف املائـة املـساعدة اإلمنائيـة        ٤٢، اخنفـضت بنـسبة      ٢٠٠٤ و   ٢٠٠١ بـني عـامي      وفيما - ٥٧

الرمسيـــة، الـــيت تقـــدمها جلنـــة املـــساعدة اإلمنائيـــة التابعـــة ملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان   
االقتصادي لبناء القدرات املتعلقة بالتجـارة لـدى أقـل البلـدان منـوا، ولكنـها ارتفعـت منـذ عـام                     

ظــر إىل هــذه املــساعدة اإلمنائيــة بوصــفها نــسبة مئويــة مــن إمجــايل مــا تقدمــه   وعنــد الن. ٢٠٠٥
، ولكنـها   ٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام        ١,٦اللجنة ألقل البلدان منوا، يالحظ أهنا قد هبطت بنـسبة           

يزال دون ارتفاعهـا الـذي    ال ، مما٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٢,٦انتعشت بعد ذلك فوصلت إىل  
 .٢٠٠١حتقق يف عام 

 من البلدان اخلمسني األقل منوا جتتاز مراحـل         ٤٦، كان هناك    ٢٠٠٨مارس  /ويف آذار  - ٥٨
 بلــدا ٣٠، ومنــها )١٣(خمتلفــة مــن مراحــل اإلطــار املتكامــل للمــساعدة التقنيــة املتــصلة بالتجــارة 

__________ 
، خيــضع إلدارة ســت وكــاالت  ٢٠٠٠ ومت جتديــده يف عــام ١٩٩٧اإلطــار املتكامــل، الــذي أنــشئ يف عــام   )١٣( 

صندوق النقد الدويل، ومركز التجارة الدولية املشترك بني األونكتاد ومنظمة التجارة العامليـة، واألونكتـاد،               (
وهــو يرمــي إىل مــساعدة أقــل ). الــدويل، ومنظمــة التجــارة العامليــةوبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، والبنــك 

البلدان منوا على إدماج التجـارة يف التيـار الرئيـسي خلططهـا اإلمنائيـة الوطنيـة وورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن                         
وعن طريـق معاجلـة تلـك القيـود الـيت تكتنـف جانـب               . الفقر، وتيسري تنسيق تقدمي املساعدة املتصلة بالتجارة      

عرض لدى أقل البلدان منوا، يالحظ أن هذا اإلطار يسهم يف حتسني دمج هـذه البلـدان يف النظـام التجـاري              ال
بنــاء الــوعي الــالزم بــشأن أمهيــة التجــارة ) أ: (ومثــة أربــع مراحــل لعمليــة اإلطــار املتكامــل. املتعــدد األطــراف
مـل هبـدف حتـسني التكامـل يف         إعداد دراسة تشخيصية للتكامـل التجـاري وخطـة للع         ) ب(ألغراض التنمية؛   

تنفيـذ خطـة العمـل يف سـياق         ) د(دمج خطة العمل يف خطـط التنميـة الوطنيـة؛           ) ج(النظام التجاري العاملي؛    
 . الشراكة مع الشركاء اإلمنائيني
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قامت بإهناء عمليـة الدراسـة التشخيـصية للتكامـل التجـاري مـع تنظـيم حلقـة عمـل إلقرارهـا،                       
أمـا  .  بداية هذه العملية، ومخـسة بلـدان بـصدد إجـراء استعراضـات تقنيـة                بلدا كانت يف   ١١ و

 .بنغالديش وبوتان والصومال وميامنار: البلدان اليت مل تتقدم بعد بطلبات يف هذا الصدد فهي
ويف أعقاب ما قرره املؤمتر الوزاري السادس ملنظمة التجارة العامليـة مـن تعزيـز اإلطـار                  - ٥٩

ات املعنيـة بوضـع توصـيات بـشأن تعزيـزه، كمـا أهنـا بـدأت يف تفعيلـه يف                     املتكامل، قامت اهليئـ   
 مليــون مــن ٤٠٠ومــن املقــدر أن يتطلــب تطبيــق اإلطــار املتكامــل املعــزز   . ٢٠٠٧مــايو /أيــار

ومن هذا املبلغ، يقـدم     . دوالرات الواليات املتحدة فيما يتصل بالسنوات اخلمس عشرة األوىل        
تئماين ذي الـصلة، أمـا البقيـة فإهنـا سـتتأتى مـن خـالل                 مليون دوالر مـن الـصندوق االسـ        ٢٥٠

 مليـون دوالر لتجديـد مـوارد        ٢٥٠وفيما يتصل مبا هو الزم من توفري        . برامج املساعدة الثنائية  
 مليــون دوالر يف مــؤمتر ســبق عقــده  ١١٠الــصندوق االســتئماين، مت اإلعــالن عــن تــربع مببلــغ  

:  اإلطـار املتكامـل املعـزز تـوفري مـا يلـي            ويـستهدف . ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ٢٥باستكهومل يف   
تعزيـز  ) ب(موارد مالية متزايدة وإضافية وقابلة للتنبـؤ مـن أجـل تنفيـذ مـصفوفات العمـل؛                  ) أ(

تعزيــز إدارة ) ج(القـدرات داخـل البلــدان للعمـل علـى تنفيــذ ورصـد عمليـة اإلطــار املتكامـل؛        
ار املتكامــل املعــزز إىل تــسهيل كمــا سيفــضي تنفيــذ اإلطــ . الــشؤون املتــصلة باإلطــار املتكامــل 

حــصول أقــل البلــدان منــوا علــى متويــل املــشاريع املتعلقــة بالتجــارة مبوجــب مبــادرة املعونــة            
 . التجارة مقابل
وعلى الرغم من وضـع مبـادئ توجيهيـة لتيـسري وتعجيـل املفاوضـات املتعلقـة حبـصول                    - ٦٠

 مــن قبــل اجمللــس العــام يف عــام أقــل البلــدان منــوا علــى عــضوية منظمــة التجــارة العامليــة، وذلــك
 أصــدرها املــؤمتر الــوزاري للمنظمــة، فلــم ينــضم هلــذه  ت، مــع مــا تبــع ذلــك مــن قــرارا ٢٠٠٢

). الـرأس األخـضر وكمبوديـا ونيبـال    ( سـوى ثالثـة بلـدان    ١٩٩٥املنظمة منذ إنـشائها يف عـام    
 .هاومثة عشرة من سائر أقل البلدان منوا جتتاز اليوم مراحل خمتلفة لالنضمام إلي

 
 ٦االلتزام   
 احلد من أوجه الضعف ومحاية البيئة   

علــى الــرغم مــن أن أقــل البلــدان منــوا ال تــسهم ســوى بــأدىن حــد ممكــن يف االحتــرار     - ٦١
 ١٩٩٥ يف املائـــة مـــن انبعاثـــات غـــازات الدفيئـــة التراكميـــة فيمـــا بـــني عـــامي   ٠,٤(العـــاملي 

ب الـضارة لـتغري املنـاخ مـن جـراء شـدة             ، فإن هذه البلدان هي األكثـر تـأثرا بالعواقـ          )٢٠٠٥ و
 .استضعافها وهبوط قدراهتا على التكيف إىل أدىن حد

 املنــاخ، اتفقــت مجيــع البلــدان ومبقتــضى اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري - ٦٢
املتقدمة والبلدان النامية على وضع وتنفيذ برامج وطنية تتضمن تدابري لتيسري التكيف املناسـب               
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ــاخ  ــوا،       . إزاء تغــري املن ــدان من ــل البل ــدى أق ــسليم بوجــود احتياجــات خاصــة ل ــق الت ومــن منطل
ســيما مــن حيــث متويــل ونقــل التكنولوجيــا، قــام مــؤمتر األطــراف بتأســيس صــندوق أقــل     وال

البلــدان منــوا وتــشكيل فريــق اخلــرباء املعــين هبــذه البلــدان، وهبــدف مــساعدهتا يف إعــداد وتنفيــذ  
 . للتكيف من خالل توفري التوجيهات واملشورة التقنيةةة الالزمبرامج العمل الوطني

جتميـع املعلومـات    ) أ: (وتتألف عملية برامج العمل الوطنية للتكيف من املراحل التاليـة          - ٦٣
القيــام علــى أســاس املــشاركة بتقيــيم مــدى الــضعف إزاء تغــري املنــاخ وأحــداث   ) ب(املتاحــة؛ 

حتديــد تــدابري التكيــف  ) د(ت ذات املخــاطرة القــصوى؛ حتديــد اجملــاال) ج(الطقــس املتطرفــة؛ 
جتميـع قائمـة قـصرية مـن     ) و( لتحديد أولويات األنـشطة؛     ةاختيار املعايري الالزم  ) هـ(الرئيسية؛  

كما يتضمن وضع عـدد مـن بـرامج العمـل إعـداد مـوجزات               . األنشطة ذات األولويات احملددة   
االحتياجــات إحلاحــا وفوريــة لــدى أقــل  للمــشاريع ولألنــشطة ذات الــصلة بغيــة معاجلــة أشــد   

 .البلدان منوا
 مــن أقــل البلــدان منــوا قــد أعــدت، أو تقــوم بإعــداد،  ٤٦، كــان ٢٠٠٨وحبلــول عــام  - ٦٤

بــرامج عمــل وطنيــة للتكيــف، ومثــة بلــدان كــثرية منــها كانــت تــضطلع بــذلك مبــساعدة فريــق   
ــوا    ــدان من ــل البل ــين بأق ــسان٣٠ويف . اخلــرباء املع ــل / ني ان صــايف املخصــصات  ، كــ٢٠٠٧أبري

ــصل إىل     ــوا ي ــدان من ــل البل ــة مــن أق ــون دوالر١٢التراكمي ــة   .  ملي ــد رصــدت وأنفقــت كاف وق
ومثــة ســبعة عــشر ماحنــا أعلنــوا عــن مــسامهتهم يف الــصندوق الــذي بلــغ . املخصــصات املعتمــدة

 . مليون دوالر١١٥,٨جمموع التربعات املعلنة بشأنه 
اؤها لواحد وعشرين مـن بـرامج العمـل املنجـزة،           وقد تبني من عملية للتقييم سبق إجر       - ٦٥

وهي عملية اضطلع هبا فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان منـوا، يف اجتمـاع عقـد يف بـانكوك مـن                   
، إن الـــدمج احملـــدود الســـتراتيجية التكيـــف ضـــمن الـــسياسة ٢٠٠٧ســـبتمرب / أيلـــول٥ إىل ٣

يــة املؤســسية يــشكالن عقبــتني  والتخطــيط علــى الــصعيد اإلمنــائي الــوطين ونقــص القــدرة التقن  
وعلـى حنـو أكثـر حتديـدا، فأقـل البلـدان منـوا تفتقـر              . رئيسيتني تعوقان تنفيذ التدابري ذات الصلة     

 -القــدرة علــى إدمــاج تغــري املنــاخ وســائر القــضايا البيئيــة يف اخلطــط االجتماعيـــة          ) أ: (إىل
 يف التيــار الرئيــسي  الــتمكن مــن إدراج اســتراتيجيات التكيــف   ) ب(االقتــصادية والقطاعيــة؛  

إمكانيــة صــوغ وحتليــل وتنفيــذ اســتراتيجيات وسياســات ) ج(للتنميــة الوطنيــة األوســع نطاقــا؛ 
توافر القدرات واملوارد املتعلقة باملؤسـسات      ) هـ(إتاحة البيانات والوصول إليها؛     ) د(متكاملة،  
ــة؛  ــة لوضـــع مـــشاريع للتكيـــف قابلـــ   ) و(البحثيـ ــة الالزمـ ــة املعـــارف املتعمقـ ة للتمويـــل؛ إتاحـ

 .وجود دعم تقين كاف )ز(
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ومــا برحــت آليــة التقيــيم النظيفــة، املنــشأة يف ســياق بروتوكــول كيوتــو، مبثابــة اآلليــة    - ٦٦
ومـع ذلـك،    . الرئيسية فيما يتصل بتمويل التكنولوجيات املنخفضة الكربـون يف البلـدان الناميـة            

رية، ال تلـك الـيت تتـسم بـأدىن قـدرة            فإن تلك اآللية تفيـد البلـدان الناميـة ذات االنبعاثـات الكـب             
 مـن  ٩٩٩، كانـت قـد سـجلت       ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ١١ويف  . على التكيـف مـع تغـري املنـاخ        

ومثــة .  مليــون مــن تــصديقات ختفــيض االنبعاثــات٢٠٥ ٠٦٤ ٦٨٠املــشاريع املتعلقــة بإصــدار 
.  مــن التــصديقات ١٤ ٢٦٦ ٦٥٢ بــشأن ٨٦مــشاريع أخــرى قيــد التــصديق يبلــغ عــددها      

الربازيـل ومجهوريـة كوريـا وشـيلي والـصني وماليزيـا واملكـسيك واهلنـد مـسؤولة عـن                    وكانت  
والبلــدان الكــبرية تقــدم مــشاريع كــبرية متثــل .  يف املائــة مــن كافــة األنــشطة املــشاريعية٨٠,٧٨
ــة التنميــة النظيفــة    ٥٢,١٧ ــة مــن مجيــع أنــشطة املــشاريع القائمــة يف إطــار آلي ــة .  يف املائ وغالبي

أما الزراعة واحلراجـة، ومهـا مـن القطاعـات          .  قطاعات الطاقة والصناعة والنقل    املشاريع تتم يف  
 يف املائـة،  ٠,٠٨ يف املائـة و  ٦,٥االستراتيجية لدى أقـل البلـدان منـوا، فإهنمـا ال متـثالن سـوى        

على التوايل، من كافة أنشطة املـشاريع وفـضال عـن ذلـك ال تـزال عمليـة تـسجيل آليـة التنميـة                      
ومــن مث، يالحــظ أنــه فيمــا زاد عــدد املــشاريع  . كمــا أن مثــة رمســا لالنــضمام النظيفــة معقــدة، 

فربايـر  / بـني شـباط  ١ ٠٠٠ إىل ما يقل قليال عن   ٥٠٠املسجلة يف إطار آلية التنمية النظيفة من        
ــسان٢٠٠٧ ــل / ونيـ ــع      ٢٠٠٨أبريـ ــد ارتفـ ــوا قـ ــدان منـ ــل البلـ ــن أقـ ــروح مـ ــدد املطـ ــإن العـ ، فـ

 .٩ إىل ٧ من
مهة أقل البلدان منوا اليت تنجم عنها انبعاثات غازات الدفيئـة علـى             ويف ضوء ضآلة مسا    - ٦٧

إال أن . الصعيد العاملي، فإن التكيف يـشكل االسـتجابة الرئيـسية هلـذه البلـدان إزاء تغـري املنـاخ             
 .هذا التكيف لن يكون فعاال إال إذا استكمل بالتخفيف

عاثـات غـازات الدفيئـة البـشرية         يف املائة مـن انب     ١٧,٣ويساهم اجتثاث الغابات بنسبة      - ٦٨
أما التوسع الزراعي وانتزاع األخشاب وتوسع اهلياكل األساسـية فتمثـل           . على املستوى العاملي  

، كــان ٢٠٠٥ حــىت عــام ٢٠٠٠وخــالل الفتــرة مــن عــام . األســباب الرئيــسية هلــذا االجتثــاث
 ٠,١٨ة، بالقيـاس إىل      يف املائ  ٠,٧٠متوسط املعدل السنوي إلزالة الغابات يف أقل البلدان منوا          

أما متوسط معدله الـسنوي يف البلـدان األقـل منـوا بآسـيا ومنطقـة                . يف املائة على الصعيد العاملي    
 يف املائـة    ٠,٧٨ يف املائـة و      ٠,٩٣احمليط اهلادئ، فكان أعلى من ذلك أيضا، حيث وصـل إىل            

فـضة يف جمـال اجتثـاث       ورغم أن البلدان األفريقية األقل منـوا تتـسم مبعـدالت منخ           . على التوايل 
: ، إال أن مثـة اجتثاثـا متـسارعا مـا بـرح يقـع بعـدد مـن هـذه البلـدان                   ) يف املائـة   ٠,٦٠(الغابات  
 ). يف املائة٤,٥(وتوغو )  يف املائة٥( يف املائة وبوروندي ٢,٥(وبنن )  يف املائة٢,٢(أوغندا 
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 ٤الشكل   
 ٢٠٠٦-١٩٩٠ منوا، متوسط املعدل السنوي الجتثاث الغابات يف أقل البلدان  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مليــون هكتــار، يالحــظ أن الغابــات املطــرية جبمهوريــة      ٨٦ويف ظــل مــساحة تبلــغ    - ٦٩
 يف املائـة مـن خمـزون    ٨الكونغو الدميقراطية تشكل ثاين أكرب غابات مدارية بالعامل، وهي تكفل     

دان الغابـات وتـدهورها يف حـوض هنـر الكونغـو            وتـشري التقـديرات إىل أن فقـ       . الكربون العـاملي  
 بليــون طــن مــن ثــاين أكــسيد الكربــون حبلــول عــام   ٣٤,٤ميكــن أن يطلقــا يف الغــالف اجلــوي  

وتتــسم الغابــات يف مجهوريــة . ، ممــا يزيــد عــن أي ممارســة الســتخدام األراضــي بالقــارة ٢٠٥٠
يتـصل أيـضا     يـة وحـدها، بـل فيمـا       الكونغو الدميقراطية بغاية األمهية، ال فيمـا يتـصل بالبيئـة العامل           

 مليون مـن الكونغـوليني الـريفيني يعتمـدون          ٤٠بسبل معيشة الشعب الكونغويل حيث أن قرابة        
علــى الغابــات فيمــا يتعلــق بغــذائهم وإيــرادهم واحتياجــاهتم مــن الطاقــة ومــأواهم وأدويتــهم          

عتمـد اعتمـادا كـامال علـى        واجلماعات احمللية، مبا فيها مجاعـات األقـزام، ت        . واحتياجاهتم الثقافية 
مما حيتم بالتـايل ضـرورة األخـذ بـسياسات مـستدامة، علـى األصـعدة االجتماعيـة                  . هذه الغابات 

 .والبيئية واالقتصادية، فيما يتصل باإلدارة املستدامة هلذه الغابات
 

-٠,٢ صفر

 املستوى العاملي

 بلدان منطقة احمليط اهلادئ

 جمموع البلدان األقل منواً
بلــــدان أمريكــــا الالتينيــــة ومنطقــــة البحــــر

 الكارييب
 البلدان األفريقية

 اآلسيويةالبلدان 

-١,٠-٠,٨-٠,٦-٠,٤
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 ٧االلتزام   
 تعبئة املوارد املالية  

ومـع  . ئب، أمرا أساسيا بالنسبة لتمويل التنمية     تعد اإلدارة املالية الفعالة، مبا فيها الضرا       - ٧٠
هــذا فــإن القاعــدة الــضريبية يف أقــل البلــدان منــوا ال تــزال يف غايــة الــضيق، كمــا أن مؤســسات 

ويف . وسياسات حتصيل الضرائب يف منتهى الـضعف، ممـا ال يتـيح توليـد إيـرادات عامـة كافيـة                   
 أمـام كـثريا مـن أقـل البلـدان منـوا، الـيت            ضوء هذا، فما زالت تعبئة املـوارد احملليـة تـشكل حتـديا            

، ٢٠٠٦ويف عــام . تعتمــد علــى املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، وبعــضها يفــرط يف هــذا االعتمــاد  
 يف املائـة مـن التمويـل العـام يف بعـض      ٧٠ و ٤٠كانت هذه املـساعدة تـشكل مـا يتـراوح بـني       

لدان منوا يف جمموعها، بـل كانـت         يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل ألقل الب        ٨,٨البلدان، و   
أكثـر  ( بلـدا  ١١حصة املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل الـدخل القـومي اإلمجـايل، أشـد ارتفاعـا يف             

 يف  ٥٤(ومدغـشقر   )  يف املائـة   ٦٠( يف املائة يف ساموا      ٥٠، حيث زادت عن     ) يف املائة  ٢٠من  
 ). يف املائة٥٣(وبوروندي ) املائة

 
 ٥الشكل   
  ٢٠٠٦-١٩٩٠ التنمية ألقل البلدان منوا خالل الفترة مصادر متويل  

 )باليني دوالرات الواليات املتحدة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صفر

١٠

٢٠

 

٣٠

 

٤٠

 

٥٠

 

٦٠

 

١٩٩٠ ١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦

املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من املاحنني بلجنـة
 املساعدة اإلمنائية

 املدفوعات

 االستثمار األجنيب املباشر
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وقد تزايد إمجايل املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من املاحنني إىل أقل البلدان منـوا منـذ                 - ٧١
 يف عــام  بليــون مــن دوالرات الواليــات املتحــدة ٢٩,٤، وبلغــت هــذه املــساعدة  ٢٠٠٠عــام 

ومع هذا، وسواء كان النظر إىل املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة ألقـل البلـدان منـوا           . ٢٠٠٦
)  يف املائـة   ٢٨,٢(بوصفها نسبة مئوية من إمجايل املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمـة مـن املـاحنني               

 يف ٠,٠٩(لـدان املاحنـة   أم كان النظر إليها باعتبارها نسبة مئوية من الدخل القومي اإلمجايل للب 
وترجـع  . ١٩٩٠، فإن هذه املساعدة ظلت عند نفس املستوى الذي كانت عليه يف عام              )املائة

ومثــة . غالبيــة الزيــادة يف املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة إىل إعفــاءات الــديون واملــساعدات الطارئــة  
كون نـسبة املـساعدة      ذلك اهلدف املتعلق بأن ت     ٢٠٠٦ من املاحنني بلغوا يف عام       ٢٢من بني    ٦

 يف املائة، مما يزيـد مبـانح واحـد    ٠,٢٠اإلمنائية الرمسية إىل الدخل القومي اإلمجايل عند مستوى     
بلجيكــا واململكــة املتحــدة (وهنــاك اثنــان مــن املــاحنني . ٢٠٠٠عمــا كــان احلــال عليــه يف عــام 

 يف ٠,٢٠ بنــسبة يف طريقهمــا إىل ذلــك اهلــدف املتــصل) لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية
 يف املائـة    ٠,١٥املائة، كمـا أن ثالثـة مـاحنني آخـرين ينتظـر منـهم أن يـصلوا إىل اهلـدف البـالغ                       

 .٢٠١٠حبلول عام 
منظومة األمم املتحدة على األنشطة التنفيذيـة يف أقـل البلـدان            إنفاق  وتضاعف جمموع    - ٧٢

ــام    ــوا منــذ ع ــات امل  ٥,٣ ليبلــغ ٢٠٠٢من ــون مــن دوالرات الوالي . ٢٠٠٦تحــدة يف عــام   بلي
 يف أقــل البلــدان منــوا مــن أصــل جممــوع نفقاهتــا علــى األنــشطة التنفيذيــة  نفــاقوزادت نــسبة اإل

ــة يف عــام٢٨,٤بــصورة مطــردة، حيــث ارتفعــت مــن    ــة يف ٣٦,٧ إىل ٢٠٠٢  يف املائ  يف املائ
ض ، مما يعزى أساسـاً إىل االخنفـا       ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٣٤إىل  اخنفضت  ، لكنها   ٢٠٠٥ عام

الـصندوق الـدويل    و)  يف املائـة   ٧,١-(نفقات برنـامج األغذيـة العـاملي        امللموس الذي طرأ على     
إنفـاق  البلـدان العـشرة األوائـل املـستفيدة مـن         مجيع  وكانت  ).  يف املائة  ٤,١- (للتنمية الزراعية 

مـــن الـــدخل القـــومي اإلمجـــايل يف   كنـــسبة مئويـــة ،األمـــم املتحـــدة علـــى األنـــشطة التنفيذيـــة 
؛ ) يف املائــة١٧(؛ وبورونــدي ) يف املائــة٣٤(ليربيــا :  مــن أقــل البلــدان منــوا، وهــي٢٠٠٦ عـام 

أكثـر  (بيـساو، وملـديف      - ليشيت، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وغينيا     - وإريتريا، وتيمور 
ومـن  ).  يف املائـة ٤أكثـر مـن     (؛ وسان تومي وبرينسييب، وسـرياليون، ومـالوي         ) يف املائة  ٥من  

، ٢٠٠٦بلدا األوائـل الـيت تلقـت مـساعدات األمـم املتحـدة حـسب الفـرد يف عـام                      ٢٠بني الـ   
، وليربيـا   ) دوالرا ١٤٥(كان ثالثة عشر بلدا أيضا يف عداد أقل البلدان منـوا، مبـا فيهـا ملـديف                  

 ). دوالرا٣٧(، وسان تومي وبرينسييب ) دوالرا٤٦(ليشيت  - ، وتيمور)دوالرا ٤٧(
مبــادرة  مــن أقــل البلــدان منــوا يف ٥٠ مــن بــني ٣٢شــارك ، ٢٠٠٨فربايــر /ويف شــباط - ٧٣
ــدويل   ا ــد ال ــدويل وصــندوق النق ــك ال ــديون   ، لبن ــة بال ــرية املثقل ــدان الفق ــة بالبل وواصــل . املتعلق

ــدين يف إطــار     البنــك ــة ختفيــف عــبء ال ــدويل عملي ــة   ال ــدان الفقــرية املثقل ــادرة املتعلقــة بالبل املب
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حيــث ارتفعــت قيمــة التخفيــف يــف عــبء الــدين،  واملبــادرة املتعــددة األطــراف لتخفبالــديون
 بليـون   ٣,٢٤ إىل   ٢٠٠٦بليـون مـن دوالرات الواليـات املتحـدة يف منتـصف عـام                ٢,٨٠ من

 يف املائـة مـن االلتزامـات مـن حيـث صـايف القيمـة        ٣٧، لتـصل إىل    ٢٠٠٨عام  مع بداية   دوالر  
د أن كانت بالفعـل      التخفيف، بع  وزاد صندوق النقد الدويل من خدمات     . ٢٠٠٦احلالية لعام   

ــام ٨٠حــــــدود  يف ــة يف عــــ ــا يعــــــادل   يف٨٨، لتــــــصل إىل ٢٠٠٦ يف املائــــ ــة، أو مــــ  املائــــ
 بلـدا يف  ١٣وزاد عدد أقل البلدان منوا اليت جتـاوزت نقطـة اإلكمـال مـن      . دوالر بليون ١,٣٤

نقطـة  وانتقل اثنا عشر بلدا من أقل البلدان منـوا مـن            . ٢٠٠٨ بلدا يف عام     ١٧ إىل   ٢٠٠٦عام  
 .البلدان اليت بقيت قيد النظربل القرار إىل نقطة ما قبل اإلكمال مع حذف ما ق
املبـادرة املتعلقـة بالبلـدان الفقـرية        ونتيجة لتـدابري ختفيـف عـبء الـدين املنفـذة يف إطـار                - ٧٤

 بلـدا مـن أقـل       ٣٢ض   واملبـادرة املتعـددة األطـراف لتخفيـف عـبء الـدين، خفّـ              املثقلة بالـديون  
دون   نسبة خدمة الدين إىل الصادرات من السلع واخلدمات إىل مـا           ٢٠٠٦م  البلدان منوا يف عا   

ــة، ١٠ ــل  يف املائــ ــام  ٢٩مقابــ ــدا يف عــ ــدا١٤ و ٢٠٠٤ بلــ ــام   بلــ ــسب يف عــ . ١٩٩٠ فحــ
على ذلك، مل يسجل لدى أي من أقـل البلـدان منـوا نـسبة خدمـة ديـن إىل الـصادرات                       وعالوة
 ومــن املمكــن أيــضا أن يعــزى اخنفــاض .١٩٩٠ بلــدا يف عــام ١١مقابــل  يف املائــة، ٢٠تفــوق 

رغـم  ولكـن  . صادرات أقل البلدان منـوا طرأت على  ب خدمة الدين إىل الزيادة الكبرية اليت        َسنِِ
فته تدابري ختفيف عبء الدين، تعرضت تسعة من أقـل البلـدان منـوا الـيت                األثر اإلجيايب الذي خلّ   

وسان تـومي وبرينـسييب، وسـرياليون،       إثيوبيا، وبنن، وبوركينا فاسو،     (جتاوزت نقطة اإلكمال    
وفيمــا وطــأة الــدين، بفداحــة ملخــاطر معتدلــة تتــصل ) ومــايل، ومــالوي، وموريتانيــا، والنيجــر 

مـن ذلـك القبيـل، ممـا يـوحي بـأن أوجـه الـضعف                جـسيمة   ملخـاطر   ) روانـدا (ض بلد واحد    تعّر
يــد مــن التــدابري حتتــاج إىل مزول الــدين مــا زالــت قائمــة الكامنــة الــيت تعــوق القــدرة علــى حتمـّـ 

 .للتصدي هلا
 املعرضـة إىل خطـر وطـأة    ،بلدان منـوا  من أقل ال  وال غرابة أن ستة بلدان من بني السبعة          - ٧٥
مـن ختفيـف إضـايف لعـبء الـدين عنـد نقطـة              سوف تفيـد     قد ُصّنفت ضمن البلدان اليت       ،الدين

أفـادا  ) يب، ومـالوي  سان تومي وبرينسي  (، مبا يف ذلك َبلَدان      )يعرف بزيادة التخفيف  (اإلكمال  
لــصاحل ويعــزى االلتــزام بتقــدمي مــساعدة زيــادة التخفيــف      . بالفعــل مــن االلتــزام بــالتخفيف   

وبالنــسبة . فــه اجلفــاف مــن بــالغ األثــر علــى حجــم صــادراهتاتــومي وبرينــسييب إىل مــا خلّ ســان
ملــالوي، شــكّل اهلبــوط غــري املتوقــع إىل حــد كــبري يف أســعار الــصادرات واخنفــاض معــدالت     

 .هناوااللتزام بزيادة ختفيف عبء ديدفعا إىل ائدة الدولية عاملني أساسني الف
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تدفقات االستثمار املباشر األجنيب جتاه أقل البلدان منوا بالقيمة احلاليـة لـدوالر             وزادت   - ٧٦
 مليــون مــن ١٢ ٣٣٤، لتبلــغ ١٩٩٠ منــذ عــام ة أضــعافالواليــات املتحــدة مبــا يقــارب ثالثــ 

وزاد االســتثمار املباشــر األجــنيب يف أقــل البلــدان . ٢٠٠٦دة يف عــام دوالرات الواليــات املتحــ
 يف  ٣,٧، ليبلـغ    ١٩٩٠ منذ عـام     ة أضعاف منوا، كنسبة مئوية من الناتج القومي اإلمجايل، تسع       

حـصة االسـتثمار املباشـر      جتاوزت فيهـا     عدد أقل البلدان منوا اليت       وارتفع. ٢٠٠٦املائة يف عام    
 بلـدا   ١٤ إىل   ١٩٩٠ بلدان يف عام     ٦ من الناتج القومي اإلمجايل، من        يف املائة  ٥نسبة  األجنيب  
 يف املائــة أو تكــون ١ احلــصة فيهــا عــن اخنفــض عــدد البلــدان الــيت تقــل، بينمــا ٢٠٠٦يف عــام 

وعلـــى صـــعيد . ٢٠٠٦ بلـــدا يف عـــام ١٤ إىل ١٩٩٠ بلـــدا يف عـــام ٢٦قيمتـــها ســـالبة، مـــن 
 وأقل البلدان منوا يف احملـيط اهلـادئ         ،للنفط يف أفريقيا  رة  املناطق، سجلت أقل البلدان منوا املصدِّ     

مـن االسـتثمار املباشـر األجـنيب كنـسبة          )  يف املائة، على التـوايل     ٦,٨ يف املائة و     ٦(أعلى حصة   
بـشأهنا  تـوافرت   من أقل البلدان منـوا الـيت        ٤٤مئوية من الناتج القومي اإلمجايل، وذلك من بني         

 .٢٠٠٦بيانات عام 
، ٢٠٠٠املوجهــة إىل أقــل البلــدان منــوا منــذ عــام حتــويالت العــاملني  قيمــة وتــضاعفت - ٧٧

أكثـر  قـد جـاء     و.  بليون من دوالرات الواليات املتحـدة      ١٤,٠٢ ما قدره    ٢٠٠٦لتبلغ يف عام    
وكانـت البلـدان العـشرة األوائـل مـن بـني أقـل البلـدان         . من بلدان ناميـة التحويالت من نصف   

ــة  ــوا املتلقيـ ــويالت منـ ــاللتحـ ــدا هـــي ٢٠٠٦م يف عـ ــنغالديش،أوغنـ ــو،  وبـ ــسنغال،وتوغـ ،  والـ
، كانـت البلـدان     ٢٠٠٦ويف عـام    .  والـيمن  ، وهـاييت  ، ونيبـال  ، وليسوتو ، وكمبوديا ،والسودان

 ،أوغنـدا كنـسبة مئويـة مـن النـاتج القـومي اإلمجـايل هـي               التحويالت  العشرة األوائل من متلقي     
ــنغالديش ــرأس األخــضر ، وتوغــو،وب ــا، وال ــ، وغامبي ــساو-ا  وغيني ــاس، بي ــسوتو، وكرييب  ، ولي

 . وهاييت،ونيبال
 

 االستنتاجات والتوصيات -ثالثا  
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصـلت أقـل البلـدان منـوا أداءهـا االقتـصادي القـوي،                   - ٧٨

ومتكّن معظمها، ما عدا بلدان منطقة احمليط اهلادئ، من بلوغ األهـداف اإلمنائيـة واالسـتثمارية      
وبلــغ . ٢٠١٠ يف برنــامج بروكــسل أو هــي علــى الطريــق صــوب بلوغهــا حبلــول عــام الــواردة

ــوا ضــعف      ــدان من ــل البل ــضائع مــن أق ــذ   معــدل منــو صــادرات الب ــة من ــصادرات العاملي  معــدل ال
صايف االستثمار املباشر األجنيب وتدفقات احلـواالت جتـاه أقـل البلـدان             وكما زاد   . ٢٠٠٠ عام
 .بأكثر من الضعفمنوا 
يف جمـايل الـصحة     ملحوظـا   بلوغ أهـداف التنميـة البـشرية        حنو   التقدم احملرز على     وكان - ٧٩

حتـسني فـرص    علـى   بـشكل حاسـم     سـوف يتوقـف     ع مزيد من األشواط     قطْكان  ن  وإوالتعليم،  
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احلصول على املياه وخدمات الصرف الصحي، حيث أُحرز قدر أقل بكثري من التقـدم بـسبب                
بتــوفري اخلــدمات يف املنــاطق الريفيــة املتعلقــة كــل األساســية الــنقص املــزمن يف االســتثمار يف اهليا

وإضافة إىل ذلك، أُحرز تقدم أقل ممـا كـان متوقعـا        . وسرعة النمو السكاين يف املناطق احلضرية     
يف الـسابق يف جمــال تكـافؤ اجلنــسني يف التعلــيم، ومل يتحقـق أي تقــدم يـذكر يف جمــال الوفيــات     

ــوحي االجتاهــات املــسجل . النفاســية ــة   وت ــأن قراب ــة مــن  ٥٠ة يف بيانــات الفقــر املــدقع ب  يف املائ
يـزداد   يانات يعيشون يف فقر مدقع، بينمـا السكان يف نصف أقل البلدان منوا اليت تتوافر عنها الب       

 .سوء التغذية تفاقما على ما يبدو، وال سيما يف صفوف األطفال والنساء
ــة األساســية     - ٨٠ ــواد الغذائي ــة، معّرضــاً   ويــؤدي ارتفــاع تكــاليف امل إىل تفــاقم ســوء التغذي

 برنـامج بروكـسل،     املتوخى يف للخطر اجلسيم اجلهود الدولية الرامية إىل بلوغ اهلدف الرئيسي          
أال وهـو ختفــيض نــسبة الــذين يعيــشون يف فقــر مـدقع ويعــانون اجلــوع يف أقــل البلــدان منــوا إىل   

زعزعــة خبطــورة  ارتفــاع التكــاليفيهــدد وعــالوة علــى ذلــك،  . ٢٠١٠النــصف حبلــول عــام  
 مـن أقـل     ٢٦شرارة القالقل االجتماعيـة يف البلـدان، مبـا فيهـا            وإطالق  استقرار احلالة السياسية    

بـشكل  ومـن الـضروري التـصدي    . البلدان منوا اليت تسود فيها حالـة عـدم االسـتقرار الـسياسي       
يل نتيجـة  احملاصـ سـوء  شامل ألزمة الغـذاء العامليـة النامجـة عـن ارتفـاع أسـعار الـنفط، و       عاجل و 

، وتغـــري الـــنظم الغذائيـــة يف االقتـــصادات الناشـــئة، وإنتـــاج الوقـــود املتطرفـــةلألحـــوال اجلويـــة 
 .يف آن واحدمن األغذية الطلب والعرض جانيب األحيائي، مع مراعاة 

كـبري عـن طريـق      إىل حـد    وفيما يتعلق بالطلب، مـن املمكـن ختفـيض اسـتهالك الطاقـة               - ٨١
اسـتهالك الطاقـة يف املبـاين       يف  فعالية من حيث التكلفـة والكفـاءة        اعتماد تكنولوجيات تتسم بال   

ــن انبعاثــ      ــل، إضــافة إىل اســتراتيجيات احلــد م ــصناعة والنق ــون اتوقطــاعي ال ــيح   الكرب ــا يت مم
 .التصدي لتغري املناخ، وتوفري طاقة مستدامة

ــشمل االســتراتي     - ٨٢ ــي أن ت ــالعرض، ينبغ ــق ب ــا يتعل ــي  وفيم ــا يل  :جية يف األجــل القــصري م
أزمـة غذائيـة، ممـا يتطلـب توسـيع          واجـه   تقدمي املساعدة اإلنسانية الفوريـة إىل البلـدان الـيت ت           )أ(

 مليــون مــن دوالرات الواليــات املتحــدة يف ٧٥٠نطـاق املــساعدة الدوليــة وســد فجــوة قــدرها  
بــرامج احلمايــة  ) ب( ارتفــاع أســعار الغــذاء؛ و  نامجــة عــن  ميزانيــة برنــامج األغذيــة العــاملي    

عية، من قبيل الدعم النقدي، وبرامج الغـذاء مقابـل العمـل، وبـرامج التغذيـة املدرسـية؛              االجتما
 .خطط اإلقراض املايل والتأمني على احملاصيل) ج( و

 آفاق العرض على حدوث زيادة يف اإلنتاج الزراعـي مـن     تتوقفويف األجل املتوسط،     - ٨٣
 ومتكينـهم مـن شـراء املـدخالت      خالل حتسني فرص وصول املـزارعني إىل التمويـل واألسـواق،          

وســائر املبتكــرات املعــدات واألدوات الزراعيــة احلــصول علــى ، و)احلبــوب واألمســدة(الزراعيــة 
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حتـسني نظـام الـري، وهياكـل     زيـادة الغـالت احملـصولية       ويتطلـب   . أوفـر لتحقيق غالت   الالزمة  
 معلومـــات النقـــل األساســـية، والكهربـــاء، واالســـتثمار يف البحـــث والتطـــوير، وحتـــسني نظـــم 

يقتضي احلل املتوسط األجل ألزمة الغـذاء إعـادة الـتفكري يف اسـتخدام الوقـود         كما  و. األسواق
.  يف املائة من الزيـادة يف أسـعار الغـذاء عـرب العـامل     ٣٠ إىل ١٠األحيائي، الذي تعزى إليه نسبة   

القـدر  ض وتذهب خمتلف املصادر إىل أنه من املمكن أن يتسبب ارتفـاع أسـعار الغـذاء يف ختفـي        
ــ ــسبة  مــن ستوعب امل ــة بن ــسعرات احلراري ــا و  ٤,٨ال ــة يف أفريقي ــة يف آســيا  ٢,٥ يف املائ  يف املائ

ونظــراً حلــصة الوقــود األحيــائي يف اإلمــدادات النفطيــة ودوره احلاســم يف . ٢٠٢٠حبلــول عــام 
أنــواع كــبح اســتخدام احلــد مــن التـوازن بــني الطلــب والعــرض للــنفط، فمــن املمكــن أن يــدفع  

 األحيائي أسـعاَر الـنفط إىل مـستويات أعلـى، ويزيـد يف تكلفـة النقـل واألمسـدة، اللـذين                  الوقود
وميكـن  . زيـد أسـعار الغـذاء ارتفاعـاً       ممـا ي  ميثالن أكـرب عنـصرين مـن عناصـر التكـاليف الزراعيـة              

أو إنتـاج   ) إيثـانول (ختفيض التنافس على احلبوب عن طريق إنتاج الوقود األحيائي مـن الـسكر              
 ).التنب أو اخلشب(ين من الوقود األحيائي باستخدام النفايات اجليل الثا

الـيت تقودهـا   ويف األجل الطويل، من املتوقـع أن يـسّهل توسـيع نطـاق الثـورة اخلـضراء         - ٨٤
للنـصيب  ونظـراً  . إىل ثورة زراعية رفيعة القيمة يقودهـا القطـاع اخلـاص      إمكانية التحول   الدول  

ضــــخامة عــــدد ســــكان املنــــاطق الريفيــــة، فــــإن  ضــــوء ويف لزراعــــة يف االقتــــصاد، لالكــــبري 
حتـسني  مـن خـالل     تنطوي علـى إمكانـات هائلـة للحـد مـن الفقـر يف أقـل البلـدان منـوا                      الزراعة

، أفقـــر الـــسكاناألمـــن الغـــذائي، وتـــوفري فـــرص العمـــل والـــدخل، وحتـــسني أســـباب معيـــشة  
 .النساء سيما وال
ميكـن  ممـا   حترير التجارة بشكل كامل، ويدعو جدول أعمال الزراعة مقابل التنمية إىل      - ٨٥

أقـل البلـدان    إمكانـات الرفـاه يف      أن يفضي إىل زيادة كبرية يف أسعار السلع الزراعية ويزيد من            
،  الدوحـة بـشأن املفاوضـات التجاريـة        ولـة عاجـل جل  لذا، فاحلاجة ماسة للغايـة إىل اختتـام         . منوا
 .مية املستدامة يف أقل البلدان منواتسخري التجارة ألغراض احلد من الفقر وحتقيق التنمع 
ــاز   - ٨٦ ــات غ ــساهم انبعاث ــة     اتوت ــشطة الزراعي ــن األن ــئة ع ــة الناش ــدهور األرض ( الدفيئ ت

الغابـات  إزالـة  احلـد مـن     ومـن شـأن     . مـسامهة كـبرية يف جممـوع االنبعاثـات        ) واجتثاث الغابات 
اد هنـج احلفـظ يف      ومكافحة حرائق الغابات، وكفـاءة التـصرف يف الفـضالت احليوانيـة، واعتمـ             

بينمــا ســتمكّن زراعــة األرض بــشكل مــستدام، وإدارة جمــال الزراعــة، أن يقلــص األثــر البيئــي، 
ــاه بكفــاءة، إىل جانــب تطــوير      ــة املاشــية والغابــات، وإدارة نظــام الــري ومــستجمعات املي تربي

 مــن احملاصــيل، مــن زيــادة قــدرة اإلنتــاج الزراعــي يف أقــل  مقاومــة لآلفــات واجلفــافنوعيــات 
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، الـيت تـوفر التمويـل       مبادلة الكربـون  تتيح خطط   كما  . البلدان منوا على التكيف مع تغري املناخ      
 .وعزل الكربون يف التربة، فرصة احلد من االنبعاثات املتأتية من الزراعةالغابات لتفادي إزالة 

تنـاول مـسألة ارتفـاع اخلـصوبة، وال سـيما يف            لوأخريا، تتيح أزمة الغذاء العاملية فرصة        - ٨٧
فمن شأن إبطاء النمو الـسكاين أن يقلـص الـضغوط الـيت تواجههـا              . البلدان األفريقية األقل منوا   

 وأتـدهور البيئـة،      وأحيـازة األراضـي،      وأعلـى صـعيد األمـن الغـذائي،         سـواء   أقل البلـدان منـوا      
 الذي يضطلع بدور حاسم يف النمو املطـرد         وسيعزز ذلك رأس املال البشري    . ات املائية اإلمداد

ــة املــستدامة  ــضا وال غــىن . والتنمي ــاملــرأة حــصول حتــسني فــرص  عــن أي ــة  عل ــيم والرعاي ى التعل
التقاليــد جتــاوز الــصحية وتنظــيم األســرة، والقــضاء علــى أوجــه عــدم املــساواة بــني اجلنــسني، و 

ــها،    ــساهم يف إدامت ــيت ت ــة ال ــة والديني رتفــاع معــدالت اخلــصوبة  لتــصدي الومــن أجــل ا الثقافي
 .السكان وزيادة
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 املرفق
 بيانات إحصائية: أقل البلدان منوا  

 
  من املرفق١اجلدول 

  النمو االقتصادي وتكوين رأس املال الثابت

 

متوســـط النمـــو الـــسنوي للنـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل  
بالنسبة ( ثابتة لدوالرات الواليات املتحدة   بالقيمة ال 
 )املئوية

ن النـاتج   نصيب الفرد مـ   
ــة    ــي اإلمجــايل بالقيم احملل
ــدوالرات   ــة لــــــ الثابتــــــ

 الواليات املتحدة

نصيب الفرد   
مـــــن النـــــاتج 
احمللـــــــــــــــــي 
ــايل  اإلمجــــــــــ
بالقيمة احلالية 
لــــــــدوالرات 
الواليــــــــــات 

 املتحدة

تكــــوين رأس 
ــال اإلمجــايل  امل
بالنــسبة املئويــة
مــــــن النــــــاتج

اإلمجايل احمللي

االســـــتثمار األجـــــنيب املباشـــــر وصـــــايف   
ات كنـسبة مئويـة مـن النـاتج احمللـي           التدفق

 اإلمجايل 

جمموع عـدد    
ــسكان  الــــــــــ

 )باآلالف(

ــادة   الزيـــــــ
الــــــسكانية 
ــسنوية  الـــــــ

بالنــــــــسبة (
 )املئوية

 أقل البلدان منوا 
١٩٩٠‐
١٩٩٥ 

١٩٩٥‐
٢٠٠٠ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠٥ 

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ١٩٩٠ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ ١٩٩٠ ٢٠٠٦‐
٢٠١٠ 

              أفريقيا
              البلدان املصدرة للنفط

٥٥٧٢,٧٨ ٠,١١٦-٤,٣-٣,٣-٨٥٥١٣ ٣١٩٢ ٩٧٧١ ٣,٣٧٦,١٣١٠,٣٥١٤,٣٠- أنغوال
٤٦٨٢,٨٨ ٦٣٤٢٣٠,٥١٢,٠١٠,٧١٠ ٤٢٨ ٢٥٢ ٤,٢٩٢,٦٩١٤,٩٥٢,٩٠ تشاد

٧٠٧٢,٢٢ ٠,٢٨,٣٩,٤٣٧-٩٣٤٢٤ ٢١٨ ٦١٥١ ٥,١١٧,٥٧٦,٨٠١٢,١٠ السودان
٤٩٦٢,٣٨ ١٦٦٣٣٨,٤٢٤,٧١٩,٣ ٦٧١١٩ ٣٩١٥ ١,٠٠-٨,٨٣٣٣,٨٨٢٦,٦٣ غينيا االستوائية

اجملمــــــــوع الفرعــــــــي 
ــدان املــــــصدرة  ( البلــــ

 ٢٢٨ ١,٦٣٤,٩٦٥,٩٩٦٥-٥١٢٢٠ ١٥١١ ٦٥١١ ٢,٢٧٧,١٩٨,٧٦١١,٥٤ )للنفط

البلــدان غــري املـــصدرة   
 للنفط
٠٢١٢,٥١ ١٦٤٢٠٠,١١,٩٢,٧٨١ ٢٥٩ ٢١٣ ١,٠٩٤,٦٨٥,٦٠١٠,٦٠ إثيوبيا
٦٩٢٣,٢٤ ١,٢٠,٣٤صفر٢٤٩١٨ ٣٦٣ ٢٣٩ ١١,٧٠٠,٨٤٤,٠٧٢,٠٠ إريتريا
٨٩٩٣,٢٤ ٠,١٤,٣٤,٢٢٩-٣٤٦٢٤ ٣٣٩ ٢٠٥ ٧,٤٦٦,٤٥٥,٩١٦,٢٠ أوغندا
٧٦٠٣,٠٢ ٥٣٦٢٠٣,٤١,٢١,٣٨ ٤١٥ ٣٥٦ ٤,٢١٤,٨٤٤,١٠٣,٦٠ بنن

٣٥٩٢,٨٩ ٤١٦٢٤٠,٠٠,٣٠,٤١٤ ٤٩١ ٣٥٢ ٤,٧١٤,٦٦٦,٢١٥,٩٠ بوركينا فاسو
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متوســـط النمـــو الـــسنوي للنـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل  
بالنسبة ( ثابتة لدوالرات الواليات املتحدة   بالقيمة ال 
 )املئوية

ن النـاتج   نصيب الفرد مـ   
ــة    ــي اإلمجــايل بالقيم احملل
ــدوالرات   ــة لــــــ الثابتــــــ

 الواليات املتحدة

نصيب الفرد   
مـــــن النـــــاتج 
احمللـــــــــــــــــي 
ــايل  اإلمجــــــــــ
بالقيمة احلالية 
لــــــــدوالرات 
الواليــــــــــات 

 املتحدة

تكــــوين رأس 
ــال اإلمجــايل  امل
بالنــسبة املئويــة
مــــــن النــــــاتج

اإلمجايل احمللي

االســـــتثمار األجـــــنيب املباشـــــر وصـــــايف   
ات كنـسبة مئويـة مـن النـاتج احمللـي           التدفق

 اإلمجايل 

جمموع عـدد    
ــسكان  الــــــــــ

 )باآلالف(

ــادة   الزيـــــــ
الــــــسكانية 
ــسنوية  الـــــــ

بالنــــــــسبة (
 )املئوية

 أقل البلدان منوا 
١٩٩٠‐
١٩٩٥ 

١٩٩٥‐
٢٠٠٠ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠٥ 

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ١٩٩٠ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ ١٩٩٠ ٢٠٠٦‐
٢٠١٠ 

١٧٣٣,٩٠ ١١٤٢٤٠,١٠,١٠,٠٨ ١٤٠ ٢٠٢ ١,٢٣٢,١١٦,١٠-٢,١١- بوروندي
٤١٠٢,٦٥ ٣٥٦٢٠١,١٣,٧٢,٦٦ ٣٣٥ ٤٣٦ ٠,٧٢٢,٣٢١,٩٩٤,٢٠- توغو

٨١٨٢,٤٦ ٤٨٦١٤٠,٢٠,٣٠,٢ ٣٩١ ٤٦٣ ١,٢٨١,٦٤٢,٣٠١,٢٠ جزر القمر
ــا   ــة أفريقيــــــ مجهوريــــــ

٢٦٥١,٨٣ ٣٣٣٦٠,٠٠,٤١,٦٤ ٣٣٥ ٤٣١ ٠,٩٥٣,٢٠-٠,٦٨١,٦٠ الوسطى
مجهوريـــــــة الكونغـــــــو 

٦٤٤٣,٢٢ ١٣٦١٧٠,٢٥,٧٢,١٦٠ ١٠٠ ٢٢٠ ٣,٩١٤,٠٠٦,٥٠-٧,٢٥- الدميقراطية
٤٥٩٢,٤٧ ٣٣٥٢٢٠,٠٣,٦٣,٧٣٩ ٢٥٤ ١٧٩ ٤,٠٠٤,٠٨٦,٨٥٥,٩٠ مجهورية ترتانيا املتحدة

٨١٩١,٧٤ ٣,٢١٤,١صفر٩٢٥١٩ ٧٥٦ ٨١٥ ٢,٠٦٠,٣٩٢,٨٦٤,٢٠ جيبويت
٥١٩٢,٢٣ ١٥٣٣٩٠,١١,٧١٠,٧ ٥٥٧٢ ٨٦٨١ ٥,٢١٨,٣٦٥,٢٥٥,٥٠ الرأس األخضر

٤٦٤٢,٧٦ ٢٤٢٢١٠,٣٠,٤٠,٥٩ ٣٧٢ ٣٤٨ ٨,٥٠١٠,١٧٥,٢٧٣,٠٠- رواندا
٦٩٦١,٩١ ٩٣٨٢٥٦,٢٣,٦٥,٤١١ ٤٥٨ ٤٦١ ١,٣٣٢,٧٢٤,٧٦٦,٠٠- زامبيا

١٥٥١,٦١ ٠,٤-٦,٢صفر٤٨٠٦٨ ٥٦٨ ٥٠٠ ١,٣٤٢,١٦٣,٧٦٥,٥٠ سان تومي وبرينسييب
٠٧٢٢,٤٦ ٧٦٨٢٦١,٠٠,٦٠,٦١٢ ٩٠٦ ٧٧١ ١,٤١٥,٢٢٤,٥٧٤,٠٠ السنغال
٧٤٣٢,٠٤ ٣١٨٥٥,٠٦,٩٤,١٥ ٢٠٦ ٢٣٠ ١٠,٢٣١٢,٧٧٩,٧٠-١,٤٧ سرياليون
٤٤٥٢,٩٢ ٨صفر,,٢٨٣٢٠٠,٦ ١٠٦ ١٤٨ ٧,٢٠٢,١٠٢,٨٦٢,٤٠- الصومال
٦٦٣٢,٦٣ ٣٠٧٢٤٤,٥١١,٣١٦,١١ ٣٦٣ ٣٤٦ ٢,٦٨٤,٥٢٣,٧٩٥,٦٠ غامبيا
١٨١٢,١٦ ٣١١١٩٠,٧٣,١٣,٣٩ ٥٥٩ ٤٦٧ ٣,٩٠٤,٢٤٣,٠٨٥,٠٠ غينيا
٦٤٦٢,٩٨ ١٩٦١٦٠,٨٣,٣١٣,٨١ ١٦٦ ٢٢٩ ٠,٢٣٤,٦٠-٠,١٥-٢,٧٦  بيساو-غينيا 
٥٧٩٤,٥٠ ١٣,٠٣-١٩٢١٢٥٨,٦٣٦,٧ ١١٤ ١٨٠ ٤,٦٠٧,٠٠-٢٢,٥٥٣٥,٠٧- ليربيا

٩٩٥٠,٦٣ ٧٢٥٤١٢,٨٦,٤٥,٢١ ٥١٢ ٣٨٦ ٤,٠٠٢,٨٩٣,٠٢١,٦٠ ليسوتو
٩٦٨٣,٠٢ ٤٩٨١٨٠,٢٣,٠٣,٢١١ ٤٤٦ ٣٢٧ ٣,٦٨٤,٤٧٦,٣٩٤,٦٠ مايل
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متوســـط النمـــو الـــسنوي للنـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل  
بالنسبة ( ثابتة لدوالرات الواليات املتحدة   بالقيمة ال 
 )املئوية

ن النـاتج   نصيب الفرد مـ   
ــة    ــي اإلمجــايل بالقيم احملل
ــدوالرات   ــة لــــــ الثابتــــــ

 الواليات املتحدة

نصيب الفرد   
مـــــن النـــــاتج 
احمللـــــــــــــــــي 
ــايل  اإلمجــــــــــ
بالقيمة احلالية 
لــــــــدوالرات 
الواليــــــــــات 

 املتحدة

تكــــوين رأس 
ــال اإلمجــايل  امل
بالنــسبة املئويــة
مــــــن النــــــاتج

اإلمجايل احمللي

االســـــتثمار األجـــــنيب املباشـــــر وصـــــايف   
ات كنـسبة مئويـة مـن النـاتج احمللـي           التدفق

 اإلمجايل 

جمموع عـدد    
ــسكان  الــــــــــ

 )باآلالف(

ــادة   الزيـــــــ
الــــــسكانية 
ــسنوية  الـــــــ

بالنــــــــسبة (
 )املئوية

 أقل البلدان منوا 
١٩٩٠‐
١٩٩٥ 

١٩٩٥‐
٢٠٠٠ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠٥ 

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ١٩٩٠ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ ١٩٩٠ ٢٠٠٦‐
٢٠١٠ 

١٥٩٢,٦٦ ٢٨٧٢٢٠,٧٠,٦٤,٢١٩ ٢٢٤ ٢٥٦ ٠,٣٣٣,٨٣٢,٢٧٤,٧٠ مدغشقر
٥٧١٢,٥٧ ١٦٤٨١,٢٠,١٠,٩١٣ ٢٧٧ ١٨٥ ٧,٧٢٣,٨٦٢,٤٢٨,٥٠ مالوي
٠٤٤٢,٥٣ ٠,١٣-٨٩٩٢٩٠,٧٦,٣ ٦٤٤ ٥٤٠ ٣,٤٥٢,٥٤٤,٠٣١٤,١٠ موريتانيا

٩٧١١,٩٥ ٣٤٩٢٣٠,٤١,٦٢,٢٢٠ ٣٥٢ ٢٠٠ ٢,٦١٧,٩٢٨,٥٥٨,٥٠ مبيقموزا
٧٣٧٣,٤٩ ٢٤٧١٩١,٦١,٣٠,٦١٣ ٢٩٥ ٣٢٠ ٠,٧٤٣,٧٥٤,٥٧٣,٥٠ النيجر

اجملمــــــــوع الفرعــــــــي 
البلدان غـري املـصدرة     (

 ٩٢٧ ٣٠٢٢٢١,١٢,٨٢,٩٤٠٧ ٣٠٠ ٢٧٠ ١,٠٧٣,٨٩٤,٩٦٦,٣٩ )للنفط

 اجملمــــــــوع الفرعــــــــي
 ١٥٥ ٤٦٩٢١٠,٥٣,٧٤,٣٤٧٣ ٤١٧ ٣٢٣ ١,٤١٤,٩١٦,٢٧٨,٢٩ )أفريقيا(

              آسيا
٠٨٨٣,٨٥ ٢٦صفر,,صفر٣١٩١٧ ١٩٦ ٢٨٦ ٣,٤٤١٢,٦٠١١,١٠-٣,٥٤- أفغانستان
٩٩١١,٦٧ ٤٣٧٢٦٠,٠١,٣١,١١٥٥ ٤٦١ ٢٨٢ ٤,٤٩٥,٣٤٥,٦٠٦,٥٠ بنغالديش

٦٤٩١,٤٣ ٤٢٢٥٣٠,٥٠,١٠,٦ ١٢٤١ ٥١٠١ ٣,٧٩٦,٧٦٧,٦٠٨,٥٠ بوتان
١١٤٣,٥٠ ١صفر,,صفر٣١٩١٧ ١٧١ ٢٤٢ ١,٦٠-٣,٧٧٠,٩٦-٤,٤٩  ليشيت-تيمور 

ــة الو  مجهوريــــــــــــــــــــ
٧٥٩١,٧٢ ٥٩٩٣١٠,٧١,٠٥,٥٥ ٤٠٣ ٢١٢ ٦,٤٠٦,١٧٦,٣٣٧,٣٠ الدميقراطية الشعبية

١٩٧١,٧٤ ٦,٠٦,٧١٤صفر٤٥٣١٨ ٣٨٤ ١٧٥ ٦,٤٥٧,١٩٩,١٤٧,٢٠ كمبوديا
٣٠٠١,٧٦ ٠٢٠٥٦٢,٦١,٣١,٥ ٣١٠٣ ٩٩٥٢ ٦,٧٥٨,٣٥٥,٠٤٢١,٧٠ ملديف
٣٧٩٠,٨٥ ٤٨صفر,,صفر٢٨١١٥ ٤١٧ ١٢٩ ٥,٨٤٨,٤٨١٢,٨٠٧,٠٠ ميامنار
٦٤١١,٩٧ ٠,١٢٧-٢٩٠١٨٠,٢٠,٠ ٢٤٥ ١٨٤ ٥,١٩٤,٨٢٢,٩٥١,٩٠ نيبال
٧٣٢٢,٩٧ ١,٨٥,٩٢١-٢,٧-٨٥٣٢٢ ٤١٩ ٣١٢ ٥,٩٣٧,٠٤٣,٩٩٣,٩٠ اليمن

 ٨٤٩ ٤٢٧٢٣٠,١١,١٢,٥٣٠١ ٤٠٦ ٢٤١ ٤,٤١٥,٥٣٦,٧٠٦,٤٢ اجملموع الفرعي
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متوســـط النمـــو الـــسنوي للنـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل  
بالنسبة ( ثابتة لدوالرات الواليات املتحدة   بالقيمة ال 
 )املئوية

ن النـاتج   نصيب الفرد مـ   
ــة    ــي اإلمجــايل بالقيم احملل
ــدوالرات   ــة لــــــ الثابتــــــ

 الواليات املتحدة

نصيب الفرد   
مـــــن النـــــاتج 
احمللـــــــــــــــــي 
ــايل  اإلمجــــــــــ
بالقيمة احلالية 
لــــــــدوالرات 
الواليــــــــــات 

 املتحدة

تكــــوين رأس 
ــال اإلمجــايل  امل
بالنــسبة املئويــة
مــــــن النــــــاتج

اإلمجايل احمللي

االســـــتثمار األجـــــنيب املباشـــــر وصـــــايف   
ات كنـسبة مئويـة مـن النـاتج احمللـي           التدفق

 اإلمجايل 

جمموع عـدد    
ــسكان  الــــــــــ

 )باآلالف(

ــادة   الزيـــــــ
الــــــسكانية 
ــسنوية  الـــــــ

بالنــــــــسبة (
 )املئوية

 أقل البلدان منوا 
١٩٩٠‐
١٩٩٥ 

١٩٩٥‐
٢٠٠٠ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠٥ 

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ١٩٩٠ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ ١٩٩٠ ٢٠٠٦‐
٢٠١٠ 

 احمليط اهلادئ
,,١٠ صفر,,صفر٦٠٠٢٤٤١٥٦ ١١١١ ١,٩٢١,٧٦٥,٩٢١,٠٠١ توفالو

٤٨٤٢,٣٣ ٥٤٥٨٦٠١٩٤,٩٦,٢٥,٥ ٦٦٢ ٢,٦٠١,٤٩٥,٠٠-٥,١٢ جزر سليمان
١٨٥٠,٨٧ ٠,٩٤,٩-٩٦٢٢٣٤٨١٠٥,٩ ٦٩٦ ١,٠٥٣,٦٣٤,٠٥٤,٠٠ ساموا
٢٢١٢,٣٨ ٠٥٩١٦٣٥٢١٨,٧٣,٦١١,٢ ٠٢٧١ ٤,٥٤٣,١٥٠,٣٦٣,٤٠١ فانواتو
,,٩٤ صفر,,صفر٥٧٤٨٠١٤٣ ٣٨٩ ٤,٥٦٥,٦٢٢,٨٧٠,٨٠ سكرييبا

 ٩٩٤ ٣٢١١٩٦,٠٢,٥٦,٨ ٧٥١١ ٧٢٥ ٤,٠١١,٠٧١,٨٨٣,٦١ جملموع الفرعيا

ــة   ــا الالتينيــــــ أمريكــــــ
ومنطقــــــــــة البحــــــــــر 

 الكارييب
             

٤٤٦١,٥٨ ٢٤٩٤٨٩٢٩٠,٣٠,٦٣,٢٩ ٣٦٨ ٠,٥٥٢,٣٠-٤,٠٥٢,١٠- هاييت
٤٤٤٢,٣٧ ٢٢٠,٤١,٤٣,٧٧٨٥ ٤٥٤ ٤١١ ٢٩١ ٢,٣٨٥,٠٩٦,٣٦٧,٥٢ اجملموع

 
 http://unstats.un.org/unsd/snaama/introduction.asp : متاحـة علـى العنـوان      ،الرئيـسيــة للحـسابــــات الوطنيـة     قاعــــدة بيانـــات اجملموعـات       األمم املتحـدة،    بالشعبة اإلحصائيـــة   : املصـادر

وقاعدتا البيانات على اإلنترنـت املعنيتـان   ؛ ١٠-٦، اجلدول )واشنطن العاصمة( ٢٠٠٨مؤشرات التنمية العاملية لعام ؛ البنك الدويل،  )٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٠متت زيارة هذا املوقع يف    (
الشعبة اإلحـصائيـــة فـــي األمـم    ؛ )٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٣متت زيارة هذا املوقع يف  ( http://www.worldbank.org: ، متاحتان على العنوانمبؤشرات التنمية العاملية ومتويل التنمية العاملية

مـارس  / آذار١٥متـت زيـارة هـذا املوقـع يف      ( http://www.un.org/esa/population: ، متاحـة علـى العنـوان    علـى اإلنترنـت  بيانـات ، ٢٠٠٦تنقيح عام  :التوقعات السكانية العاملية، املتحدة
٢٠٠٨(. 
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  من املرفق٢اجلدول 
 الفقر واجلوع

 
معدل الفقر يف أوساط 

 )بالنسبة املئوية(السكان 

 

تعادل القـوة   
الـــــــــشرائية 

 )بالدوالر(
التقـــــــــديرات 

 الوطنية

الــــــــــسكان 
الـــــــــــــــذين 
ــانون يعــــــــــ

نقـــــــــــــــص 
ــة  التغذيــــــــــ

ــسبة ( النـــــــــ
 )املئوية

الفــــــــــــرق يف 
النسب املئويـة   
قــــــي نــــــسبة  

 الـذين السكان  
ــانون نقــص يع

 التغذية

ــوع  جممـــــــ
الـــــــسكان 

 )باآلالف(

النمــــــــــــــو 
الــــــــسكاين 
الـــــــــسنوي 

ــسبة ( النــــــــ
 )املئوية

/ الالجئــــــــــــــون
املشردون داخليـا   

 *)باآلالف(

ــع   ــر املتوقــ العمــ
ــوالدة   ــد الـــ عنـــ

 )بالسنوات(

ــتغري يف  الــــــ
العمــــــــــــــر 
املتوقــع عنــد 
الـــــــــــوالدة 

 )بالسنوات(

 أقل البلدان منوا
١٩٩٧‐
٢٠٠٤ 

١٩٩٨‐
٢٠٠٤ 

٢٠٠٢‐
٢٠٠٤ 

١٩٩٠‐
٢٠٠٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 

٢٠٠٥‐
٢٠١٠ 

١٩٩٥‐
٢٠١٠ 

          أفريقيا
٩٧,٣٣٥٢,٩٣,٥ ٠٢١٢,٥٨ ٨١,,٢٣,٠٤٤,٢٤٦ إثيوبيا
٦,٦٦٥٨,٠٤,٦ ٦٩٢٣,٦٥ ٤,,٧٥,,,, إريتريا
٦١,٧٠٤٢,٧١,٧ ٥٥٧٢,٨٧ ٢٢١٦-٣٥,,,, أنغوال
١٦٩,٠٣٥١,٥٦,٩ ٨٩٩٣,٢٩٢ ٥٢٩-٨٥,٠٣٧,٧١٩ أوغندا
١٢,١٥٥٦,٧١,٩ ٧٦٠٣,١٨ ٨٨-٣١,٠٢٩,٠١٢ بنن

١,٢٧٥٢,٣٢ ٣٥٩٣,٠٥ ٦١٤-٢٧,٠٤٦,٤١٥ بوركينا فاسو
٨٢,٣١٤٩,٦٤,٣ ١٧٣٤,٠٠ ٥٥,٠٦٨,٠٦٦١٨٨ بوروندي

٠,٩-٣٩٩,٤٦٥٠,٧ ٤٦٨٣,١٨ ٢٣١٠-٣٥,,,, تشاد
١٧,٦٩٥٨,٤٠ ٤١٠٢,٧٥ ٩٦-٢٤,,,, توغو

٠,٠٠٦٥,٢٤,٥ ٨١٨٢,٥٢ ,,,,,,,, جزر القمر
١,٤-١٦١,٣٢٤٤,٧ ٢٦٥١,٧٦ ٦٤-٤٤,,,, مجهورية أفريقيا الوسطى

مجهوريـــــــــــة الكونغـــــــــــو
٨١٤,٩٩٤٦,٥٣,٩ ٦٤٤٣,٢٤١ ٧٤٤٢٦٠,,,, الدميقراطية

٤٨٥,٦٨٥٢,٥٤ ٤٥٩٢,٥٥ ٥٨,٠٣٥,٧٤٤٧٣٩ مجهورية ترتانيا املتحدة
٩,٢٨٥٤,٨١,٦ ٨١٩١,٨٤ ٢٩-٢٤,,,, جيبويت

٧١,٧٣,١,,٥١٩٢,٤١ ,,,,,,,, الرأس األخضر
٥٩,١١٤٦,٢١٠,١ ٤٦٤٢,٤٩ ١١٩-٥٢,٠٦٠,٣٣٣ رواندا
١٢٠,٤٧٤٢,٤٢,٢ ٦٩٦١,٩٠ ٢١١-٧٦,٠٦٨,٠٤٦ زامبيا

٦٥,٥٢,٢,,١٥٥١,٥٦ ٨-١٠,,,, سان تومي وبرينسييب
٢٣,٢٣٦٣,١٢,٩ ٠٧٢٢,٥٦ ٣١٢-٢٠,,,, السنغال
٦٢٢,٢٢٥٨,٦٣,٢ ٧٠٧٢,١٩١ ٦٣٧-٢٦,,,, السودان
٢٧,٧٣٤٢,٦٢,٧ ٧٤٣٢,٨٠ ٧٠,٢٥١٤٥,, سرياليون
٤٠٣,٧٤٤٨,٢٤,٤ ٤٤٥٣,٠٣ ٨,,,,,,,, الصومال
١٤,٣٦٥٩,٤٣,٥ ٦٦٣٢,٨٤ ٥٩,٠٦١,٣٢٩٧١ غامبيا
٣٥,٣٦٥٦,٠٤,٥ ١٨١١,٩٨ ١٥٩-٢٤,,,, غينيا
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معدل الفقر يف أوساط 
 )بالنسبة املئوية(السكان 

 

تعادل القـوة   
الـــــــــشرائية 

 )بالدوالر(
التقـــــــــديرات 

 الوطنية

الــــــــــسكان 
الـــــــــــــــذين 
ــانون يعــــــــــ

نقـــــــــــــــص 
ــة  التغذيــــــــــ

ــسبة ( النـــــــــ
 )املئوية

الفــــــــــــرق يف 
النسب املئويـة   
قــــــي نــــــسبة  

 الـذين السكان  
ــانون نقــص يع

 التغذية

ــوع  جممـــــــ
الـــــــسكان 

 )باآلالف(

النمــــــــــــــو 
الــــــــسكاين 
الـــــــــسنوي 

ــسبة ( النــــــــ
 )املئوية

/ الالجئــــــــــــــون
املشردون داخليـا   

 *)باآلالف(

ــع   ــر املتوقــ العمــ
ــوالدة   ــد الـــ عنـــ

 )بالسنوات(

ــتغري يف  الــــــ
العمــــــــــــــر 
املتوقــع عنــد 
الـــــــــــوالدة 

 )بالسنوات(

 أقل البلدان منوا
١٩٩٧‐
٢٠٠٤ 

١٩٩٨‐
٢٠٠٤ 

٢٠٠٢‐
٢٠٠٤ 

١٩٩٠‐
٢٠٠٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 

٢٠٠٥‐
٢٠١٠ 

١٩٩٥‐
٢٠١٠ 

٨,١٢٤٦,٤١,٥ ٦٤٦٣,٠٧ ٦٥,٧٣٩١٥١,,  بيساو-غينيا 
٥١,٦٣,٤,,٤٩٦٢,٤٦ ,,,,,,,, غينيا االستوائية

٣٦٢,٠٢٤٥,٧٣,٥ ٥٧٩٣,٩٩ ٥٠١٥٣,,,, ليربيا
١٣-٤٢,٦,,٩٩٥٠,٧٢ ٤١-٦٨,٠١٣,, ليسوتو
١٢,٤٧٥٤,٥٤,٦ ٩٦٨٣,٠٧ ٦٣,٨٢٩٠١١,, مايل

٥٩,٤٤,٤,,١٥٩٢,٧٧ ٦١,٠٧١,٣٣٨٣١٩ مدغشقر
٩,١٩٤٨,٣٠,٨ ٥٧١٢,٦١ ١٥١٣-٤٢,٠٦٥,٣٣٥ مالوي
٣٠,٣٦٦٤,٢٣,٨ ٠٤٤٢,٧٣ ٥٣-٢٦,٠٤٦,٣١٠ موريتانيا
٤,٢-٦,٨٧٤٢,١ ٩٧١٢,١٣ ٢٢٢٠-٥٤,١٤٤,, موزامبيق
٠,٣٤٥٦,٩٥,٦ ٧٣٧٣,٥٦ ٩١٣-٣٢,,,, النيجر
          آسيا

٥٢٧,٧١٤٣,٨٢ ٠٨٨٤,٠٧ ٢٦,,,,,,,, أفغانستان
٣٢٦,٣٩٦٤,١٤,٧ ٩٩١١,٧٧ ٥١٥٥-٣٦,٠٤٩,٨٣٠ بنغالديش

٦٥,٦٦,٧,,٦٤٩١,٨٥ ,,,,,,,, بوتان
١٦٦,٩٦٦٠,٨٦,٤ ١١٤٤,٣٨ ٢١-٩,,,,  ليشيت-تيمور 

ــة ــة الو الدميقراطيــ مجهوريــ
٦٤,٤٤,٩,,٧٥٩١,٦٨ ١٠٥-٢٧,٠٣٣,٠١٩ الشعبية
٠,٣٠٥٩,٧٣,٢ ١٩٧١,٧٣ ١٠١٤-٥٥,٠٣٥,٠٣٣ كمبوديا
٦٨,٥٥,١,,٣٠٠١,٥٩ ٧-١٠,,,, ملديف
٧٢٨,٠٠٦٢,١١,٨ ٣٧٩٠,٨٦ ٥٤٨-٥,,,, ميامنار
٦٤٠,٠٤٦٣,٨٤,٤ ٦٤١٢,٠٢٣ ٣٢٧-٣٠,٩١٧,, نيبال
٩٦,٦٦٦٢,٧٤,٧ ٧٣٢٣,٠٢ ١٦,٠٤١,٨٣٨٤٢١ اليمن

             احمليط اهلادئ
,,,,,,٤,٢٢-١٠ ,,,,,,,, توفالو

٦٣,٦٢,٩,,٤٨٤٢,٤٥ ١٢-٢١,,,, جزر سليمان
٧١,٥٣,١,,١٨٥٠,٦٣ ٧-٤,,,, ساموا
٧٠,٠٣,٥,,٢٢١٢,٦٢ ,,١١,,,, فانواتو
,,,,,,٩٤٢,١٧ ٢-٧,,,, سكرييبا
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معدل الفقر يف أوساط 
 )بالنسبة املئوية(السكان 

 

تعادل القـوة   
الـــــــــشرائية 

 )بالدوالر(
التقـــــــــديرات 

 الوطنية

الــــــــــسكان 
الـــــــــــــــذين 
ــانون يعــــــــــ

نقـــــــــــــــص 
ــة  التغذيــــــــــ

ــسبة ( النـــــــــ
 )املئوية

الفــــــــــــرق يف 
النسب املئويـة   
قــــــي نــــــسبة  

 الـذين السكان  
ــانون نقــص يع

 التغذية

ــوع  جممـــــــ
الـــــــسكان 

 )باآلالف(

النمــــــــــــــو 
الــــــــسكاين 
الـــــــــسنوي 

ــسبة ( النــــــــ
 )املئوية

/ الالجئــــــــــــــون
املشردون داخليـا   

 *)باآلالف(

ــع   ــر املتوقــ العمــ
ــوالدة   ــد الـــ عنـــ

 )بالسنوات(

ــتغري يف  الــــــ
العمــــــــــــــر 
املتوقــع عنــد 
الـــــــــــوالدة 

 )بالسنوات(

 أقل البلدان منوا
١٩٩٧‐
٢٠٠٤ 

١٩٩٨‐
٢٠٠٤ 

٢٠٠٢‐
٢٠٠٤ 

١٩٩٠‐
٢٠٠٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 

٢٠٠٥‐
٢٠١٠ 

١٩٩٥‐
٢٠١٠ 

أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة 
            البحر الكارييب

٠,٠٠٦٠,٩٤,٢ ٤٤٦١,٦١ ١٩٩-٤٦,,٥٤,٠ هاييت
 

 .لشؤون الالجئني املتحدة األممواملساعدة من ِقبل مفوضية احلماية يشمل فقط األشخاص املشردين الذين تقدم هلم  * 
: متـــاح علـــى العنـــوان  ، PovcalNet و ٦-٢ اجلـــدول ،)واشـــنطن العاصـــمة  (٢٠٠٧يـــة العامليـــة لعـــام   مؤشـــرات التنمالبنـــك الـــدويل،  : املـــصادر

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/jsp/index.jsp)     األمــم املتحــدة لألغذيــة   مــة ؛ منظ)٢٠٠٨مــارس / آذار١متــت زيــارة هــذا املوقــع يف
قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية     من   مستقاة   ٢٠٠٦لعام  مع معلومات مستكملة     ،٢٠٠٦حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل لعام        ،  والزراعة
متــت زيــارة هــذا املوقــع يف  (http://www.fao.org/faostat/foodsecurity/index_en.htm  : متاحــة علــى العنــوان،إحــصاءات األمــن الغــذائي والزراعــة،

: ، متاح علـى العنـوان  ، بيانات على اإلنترنت   ٢٠٠٦تنقيح عام   : التوقعات السكانية العاملية   املتحدة،   األمم؛ وشعبة السكان يف     )٢٠٠٧مارس  /آذار ١
http://www.un.org/esa/population)  ٢٠٠٨مارس / آذار١٥متت زيارة هذا املوقع يف(. 

 

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/jsp/index.jsp
http://www.fao.org/faostat/foodsecurity/index_en.htm
http://www.un.org/esa/population
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  من املرفق٣جلدول ا
  الصحة اإلجنابية واخلدمات الصحية

 

حـــــاالت الـــــوالدة 
الــيت أشــرف عليهــا 
موظفــون صــحيون  

النــــسبة (مؤهلــــون 
 )املئوية 

ــوايت  ــساء اللـــ  النـــ
يارة ممارس  قمن بز 

صحي مؤهـل قبـل     
ــوالدة  ــسبة (الــ النــ
 )املئوية

نــــسبة الوفيــــات النفاســــية 
 ) امرأة١٠٠ ٠٠٠لكل (

اسـتعمال أي وسـيلة مـن وسـائل منـع احلمـل       
بني النـساء املتزوجـات حاليـا اللـوايت تتـراوح           

ــني   ــارهن بــ ــا ٤٩ و ١٥أعمــ ــسبة ( عامــ النــ
 )املئوية

 ٢٠٠٦‐٢٠٠٠ ٢٠٠٦‐٢٠٠٠ أقل البلدان منوا

عنـــــها املبلـــــغ 
٢٠٠٠‐
٢٠٠٦ 

ــة املعدلـــــــــ
٢٠٠٦‐٢٠٠٠ ١٩٩٥‐١٩٩٠ ٢٠٠٥ 

       أفريقيا
 ١٥ ٤ ٧٢٠  ٦٧٠  ٢٨ ٦ إثيوبيا

 ٨ ٥ ٤٥٠  ٠٠٠ ١ ٧٠ ٢٨ إريتريا

 ٦ ٨ ٤٠٠ ١ ,, ٦٦ ٤٥ أنغوال

 ٢٤ ,, ٥٥٠  ٥١٠  ٩٤ ٤٢ أوغندا

 ١٧ ١٦ ٨٤٠  ٥٠٠  ٨٨ ٧٨ بنن

 ١٧ ٨ ٧٠٠  ٤٨٠  ٨٥ ٥٤ بوركينا فاسو

 ٩ ,, ١٠٠ ١ ٦٢٠  ٩٢ ٣٤ بوروندي

 ٣ ,, ٥٠٠ ١ ١٠٠ ١ ٣٩ ١٤ تشاد

 ١٧ ,, ٥١٠  ٤٨٠  ٨٤ ٦٢ توغو

 ٢٦ ٢١ ٤٠٠  ٣٨٠  ٧٥ ٦٢ جزر القمر

 ١٩ ١٥ ٩٨٠  ٥٤٠  ٦٩ ٥٣ مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٣١ ٨ ١٠٠ ١ ٣٠٠ ١ ٦٨ ٦١ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٢٦ ١٠ ٩٥٠  ٥٨٠  ٧٨ ٤٣ مجهورية ترتانيا املتحدة

 ٩ ,, ٦٥٠  ٧٤  ٦٧ ٦١ جيبويت

 ٥٣ ,, ٢١٠  ٧٦  ٩٩ ٨٩ الرأس األخضر

 ١٧ ٢١ ٣٠٠ ١ ٧٥٠  ٩٤ ٣٩ رواندا

 ٣٤ ١٥ ٨٣٠  ٧٣٠  ٩٣ ٤٣ زامبيا

 ٣٠ ,, ,, ١٥٠  ٩٧ ٨١ سان تومي وبرينسييب

 ١٢ ٧ ٩٨٠  ٤٣٠  ٨٧ ٥٢ السنغال

 ٧ ١٠ ٤٥٠  ٥٥٠  ٦٠ ٨٧ السودان

 ٥ ,, ١٠٠ ٢ ٨٠٠ ١ ٨١ ٤٣ سرياليون

 ١٥ ,, ٤٠٠ ١ ٠٠٠ ١ ٢٦ ٣٣ الصومال

 ١٨ ١٢ ٦٩٠  ٧٣٠  ٩٨ ٥٧ غامبيا

 ٩ ٢ ٩١٠  ٩٨٠  ٨٢ ٣٨ غينيا

 ١٠ ,, ١٠٠ ١ ٤١٠ ٧٨ ٣٩  بيساو-غينيا 

 ,, ,, ٦٨٠  ,, ٨٦ ٦٥ غينيا االستوائية

 ١٠ ,, ٢٠٠ ١ ٥٨٠  ٨٥ ٥١ ليربيا
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حـــــاالت الـــــوالدة 
الــيت أشــرف عليهــا 
موظفــون صــحيون  

النــــسبة (مؤهلــــون 
 )املئوية 

ــوايت  ــساء اللـــ  النـــ
يارة ممارس  قمن بز 

صحي مؤهـل قبـل     
ــوالدة  ــسبة (الــ النــ
 )املئوية

نــــسبة الوفيــــات النفاســــية 
 ) امرأة١٠٠ ٠٠٠لكل (

اسـتعمال أي وسـيلة مـن وسـائل منـع احلمـل       
بني النـساء املتزوجـات حاليـا اللـوايت تتـراوح           

ــني   ــارهن بــ ــا ٤٩ و ١٥أعمــ ــسبة ( عامــ النــ
 )املئوية

 ٢٠٠٦‐٢٠٠٠ ٢٠٠٦‐٢٠٠٠ أقل البلدان منوا

عنـــــها املبلـــــغ 
٢٠٠٠‐
٢٠٠٦ 

ــة املعدلـــــــــ
٢٠٠٦‐٢٠٠٠ ١٩٩٥‐١٩٩٠ ٢٠٠٥ 

 ٣٧ ٢٣ ٩٦٠  ٧٦٠  ٩٠ ٥٥ ليسوتو

 ٨ ,, ٩٧٠  ٥٨٠  ٥٧ ٤١ مايل

 ٢٧ ١٧ ٥١٠  ٤٧٠  ٨٠ ٥١ مدغشقر

 ٤٢ ١٣ ١٠٠ ١ ٩٨٠  ٩٢ ٥٤ مالوي

 ٨ ٣ ٨٢٠  ٧٥٠  ٦٤ ٥٧ موريتانيا

 ١٧ ,, ٥٢٠  ٤١٠  ٨٥ ٤٨ موزامبيق

 ١١ ٤ ٨٠٠ ١ ٦٥٠  ٤٦ ٣٣ النيجر

     آسيا
 ١٠ ,, ٨٠٠ ١ ٦٠٠ ١ ١٦ ١٤ أفغانستان

 ٥٨ ٤٠ ٥٧٠  ٣٢٠  ٤٨ ٢٠ بنغالديش

 ٣١ ١٩ ٤٤٠  ٢٦٠  ٥١ ٥٦ بوتان

 ١٠ ,, ٣٨٠  ,, ٦١ ١٨  ليشيت-تيمور 

مجهوريــــــــة الو الدميقراطيـــــــــة  
 ٣٢ ١٩ ٦٦٠  ٤١٠  ٢٧ ١٩ الشعبية

 ٤٠ ١٣ ٥٤٠  ٤٧٠  ٦٩ ٤٤ كمبوديا

 ٣٩ ,, ١٢٠  ١٤٠  ٨١ ٨٤ ملديف

 ٣٤ ١٧ ٣٨٠  ٣٢٠  ٧٦ ٥٧ ميامنار

 ٤٨ ٢٣ ٨٣٠  ٢٨٠  ٤٤ ١٩ نيبال

 ٢٣ ٧ ٤٣٠  ٣٧٠  ٤١ ٢٧ اليمن

     دئاحمليط اهلا
 ٣٢ ,, ,, ,, ,, ١٠٠ توفالو

 ٧ ,, ٢٢٠  ١٤٠  ,, ٨٥ جزر سليمان

 ٤٣ ,, ,, ٢٩  ,, ١٠٠ ساموا

 ٢٨ ,, ,, ٦٨  ,, ٨٨ فانواتو

 ٢١ ,, ,, ٥٦  ٨٨ ٨٥ سكرييبا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر    
     الكارييب
 ٣٢ ,, ٦٧٠  ٦٣٠  ٨٥ ٢٦ هاييت

 ٣٠   ٨٧٠   ٥٩ ٣٨ أقل البلدان منوا
 

منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع       (بقاء األطفال على قيـد احليـاة  : ٢٠٠٨حالة األطفال يف العامل سنة ، منظمة األمم املتحدة للطفولة   : املصدر
E.08.XX.1(٨ ، اجلدول. 
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  من املرفق٤اجلدول 
  املساواة بني اجلنسني يف التعليمحتقيق توفري التعليم االبتدائي للجميع و 

 االلتحاق -ألف  
 

معـــدل االلتحـــاق الـــصايف يف التعلـــيم    
 االبتدائي

 نـــــــــــسبة التحـــــــــــاق البنـــــــــــات إىل 
 البنني يف التعليم االبتدائي

نــــسبة التحــــاق البنــــات إىل البــــنني يف 
 التعليم الثانوي

 نسبة التحاق البنات إىل
 البنني يف التعليم العايل

 ١٩٩١ أقل البلدان منوا
١٩٩٩‐ 
٢٠٠٠ 

٢٠٠٤‐ 
١٩٩١ ٢٠٠٥ 

١٩٩٩‐ 
٢٠٠٠ 

٢٠٠٤‐
١٩٩١ ٢٠٠٥ 

١٩٩٩‐
٢٠٠٠ 

٢٠٠٤‐
١٩٩١ ٢٠٠٥ 

١٩٩٩‐
٢٠٠٠ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٥ 

             أفريقيا
 ٠,٣٢ ٠,٢٨ ٠,٢٢ ٠,٦٥ ٠,٦١ ٠,٧٥ ٠,٨٦ ٠,٦٧ ٠,٦٦ ٦١ ٣٦ ٢٢ إثيوبيا

 ٠,١٥ ٠,١٦ ,, ٠,٥٩ ٠,٦٩ ,, ٠,٨١ ٠,٨٢ ٠,٩٤ ٤٧ ٤١ ١٦ إريتريا

 ,, ٠,٦٣ ,, ,, ٠,٨٢ ,, ,, ٠,٨٦ ٠,٩٢ ,, ,, ٥٠ أنغوال

 ,, ٠,٥١ ٠,٣٨ ٠,٨١ ٠,٧٧ ٠,٥٩ ١,٠٠ ٠,٩٤ ٠,٨٥ ,, ,, ,, أوغندا

 ,, ٠,٢٥ ٠,١٥ ٠,٥٧ ٠,٤٦ ٠,٤٢ ٠,٨٠ ٠,٦٩ ٠,٥١ ٧٨ ٥٢ ٤١ بنن

 ٠,٤٥ ٠,٣٠ ٠,٣٠ ٠,٧٠ ٠,٦٥ ٠,٥٣ ٠,٨٠ ٠,٧١ ٠,٦٤ ٤٥ ٣٦ ٢٩ بوركينا فاسو

 ٠,٣٨ ٠,٣٥ ٠,٣٦ ٠,٧٤ ,, ٠,٥٨ ٠,٨٦ ٠,٨٠ ٠,٨٤ ٦٠ ٤٣ ٥٣ بوروندي

 ٠,١٤ ٠,١٧ ,, ٠,٣٣ ٠,٢٨ ٠,٢٠ ٠,٦٧ ٠,٦١ ٠,٤٥ ,, ٥٤ ٣٥ تشاد

 ,, ٠,٢٠ ٠,١٦ ٠,٥١ ٠,٤٤ ٠,٣٤ ٠,٨٥ ٠,٧٨ ٠,٦٥ ٧٨ ٧٧ ٦٤ توغو

 ٠,٧٧ ٠,٧٣ ,, ٠,٧٦ ٠,٨٢ ٠,٦٥ ٠,٨٨ ٠,٨٥ ٠,٧٣ ,, ٥٥ ٥٧ جزر القمر

 ,, ٠,١٩ ٠,١٥ ,, ,, ٠,٤٠ ٠,٦٦ ,, ٠,٦٤ ,, ,, ٥٢ مجهورية أفريقيا الوسطى

ــو   ــة الكونغــــــــ مجهوريــــــــ
 ,, ,, ,, ,, ٠,٥٢ ,, ,, ٠,٩٠ ٠,٧٥ ,, ,, ٥٤ الدميقراطية

 ٠,٤٨ ٠,٢٧ ٠,١٩ ,, ٠,٨٢ ٠,٧٧ ٠,٩٦ ٠,٩٩ ٠,٩٨ ٩١ ٥١ ٤٩ مجهورية ترتانيا املتحدة

 ٠,٧٣ ٠,٨٩ ,, ٠,٦٦ ٠,٦٦ ٠,٦٦ ٠,٨٢ ٠,٧٣ ٠,٧٢ ٣٣ ٢٨ ٢٩ جيبويت

 ١,٠٤ ١,٠٠ ,, ١,٠٧ ,, ,, ٠,٩٥ ٠,٩٧ ٠,٩٤ ٩٠ ٩٨ ٩١ الرأس األخضر
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معـــدل االلتحـــاق الـــصايف يف التعلـــيم    
 االبتدائي

 نـــــــــــسبة التحـــــــــــاق البنـــــــــــات إىل 
 البنني يف التعليم االبتدائي

نــــسبة التحــــاق البنــــات إىل البــــنني يف 
 التعليم الثانوي

 نسبة التحاق البنات إىل
 البنني يف التعليم العايل

 ١٩٩١ أقل البلدان منوا
١٩٩٩‐ 
٢٠٠٠ 

٢٠٠٤‐ 
١٩٩١ ٢٠٠٥ 

١٩٩٩‐ 
٢٠٠٠ 

٢٠٠٤‐
١٩٩١ ٢٠٠٥ 

١٩٩٩‐
٢٠٠٠ 

٢٠٠٤‐
١٩٩١ ٢٠٠٥ 

١٩٩٩‐
٢٠٠٠ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٥ 

 ٠,٦٢ ٠,٤٨ ,, ٠,٨٩ ٠,٩٤ ٠,٧٥ ١,٠٢ ٠,٩٧ ٠,٩٧ ٧٤ ,, ٦٦ رواندا

 ,, ٠,٤٦ ,, ٠,٨٢ ٠,٨١ ,, ٠,٩٥ ٠,٩٣ ,, ٨٩ ٦٣ ,, زامبيا

 ,, ,, ,, ١,٠٨ ,, ,, ٠,٩٨ ٠,٩٨ ,, ٩٧ ,, ,, سان تومي وبرينسييب

 ,, ,, ,, ٠,٧٥ ٠,٦٥ ٠,٥٣ ٠,٩٧ ٠,٨٧ ٠,٧٣ ٦٩ ٥٤ ٤٣ السنغال

 ,, ٠,٩٢ ٠,٨٨ ٠,٩٤ ,, ٠,٧٩ ٠,٨٧ ٠,٨٥ ٠,٧٧ ,, ٤٣ ٤٠ السودان

 ,, ,, ,, ٠,٧٤ ,, ٠,٥٧ ٠,٨١ ,, ٠,٧٠ ,, ,, ٤٣ سرياليون

 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ٩ الصومال

 ٠,٢٣ ٠,٢٩ ,, ٠,٨٢ ٠,٦٨ ٠,٤٩ ١,٠٦ ٠,٨٥ ٠,٦٨ ,, ٦٧ ٤٨ غامبيا

 ٠,٢٤ ,, ٠,٠٧ ٠,٥٣ ٠,٣٩ ٠,٣٤ ٠,٨٤ ٠,٧٠ ٠,٤٩ ٦٦ ٤٧ ٢٧ غينيا

 ,, ٠,١٨ ,, ,, ٠,٥٤ ,, ,, ٠,٦٧ ٠,٥٥ ,, ٤٥ ٣٨  بيساو-غينيا 

 ,, ٠,٤٣ ٠,١٤ ,, ٠,٦٠ ,, ٠,٩٥ ٠,٩٥ ٠,٩٦ ,, ٨٤ ٩١ غينيا االستوائية

 ,, ٠,٧٦ ,, ,, ٠,٧٢ ,, ,, ٠,٧٣  ,, ٦٦ ,, ليربيا

 ١,٢٧ ١,٥٢ ١,٣٠ ١,٢٦ ١,٣١ ١,٤٢ ١,٠٠ ١,٠٤ ١,٢٢ ٨٧ ٨٢ ٧١ ليسوتو

 ٠,٤٧ ٠,٤٨ ٠,١٦ ٠,٦٢ ٠,٥٦ ٠,٥٢ ٠,٨٠ ٠,٧٥ ٠,٦٠ ٥١ ,, ٢١ ايلم

 ٠,٨٩ ٠,٨٦ ٠,٨٢ ,, ٠,٩٦ ٠,٩٧ ٠,٩٦ ٠,٩٦ ٠,٩٨ ٩٢ ٦٥ ٦٤ مدغشقر

 ٠,٥٤ ٠,٣٨ ٠,٣٤ ٠,٨١ ٠,٧٤ ٠,٤٦ ١,٠٢ ٠,٩٦ ٠,٨٤ ٩٥ ,, ٤٨ مالوي

 ٠,٣٣ ,, ٠,١٦ ٠,٨٥ ٠,٧٢ ٠,٤٦ ١,٠١ ٠,٩٤ ٠,٧٣ ٧٢ ٦٣ ٣٥ موريتانيا

 ٠,٤٩ ,, ,, ٠,٦٩ ٠,٦٣ ٠,٥٧ ٠,٨٥ ٠,٧٦ ٠,٧٥ ٧٩ ٥٦ ٤٣ موزامبيق

 ٠,٤٥ ,, ,, ٠,٦٨ ٠,٦٧ ٠,٤٤ ٠,٧٣ ٠,٦٩ ٠,٦٠ ٤٠ ٢٥ ٢٢ النيجر
            آسيا

 ٠,٢٨ ,, ,, ٠,٣٣ ,, ٠,٥١ ٠,٥٩ ٠,٠٨ ٠,٥٥ ,, ,, ,, أفغانستان
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معـــدل االلتحـــاق الـــصايف يف التعلـــيم    
 االبتدائي

 نـــــــــــسبة التحـــــــــــاق البنـــــــــــات إىل 
 البنني يف التعليم االبتدائي

نــــسبة التحــــاق البنــــات إىل البــــنني يف 
 التعليم الثانوي

 نسبة التحاق البنات إىل
 البنني يف التعليم العايل

 ١٩٩١ أقل البلدان منوا
١٩٩٩‐ 
٢٠٠٠ 

٢٠٠٤‐ 
١٩٩١ ٢٠٠٥ 

١٩٩٩‐ 
٢٠٠٠ 

٢٠٠٤‐
١٩٩١ ٢٠٠٥ 

١٩٩٩‐
٢٠٠٠ 

٢٠٠٤‐
١٩٩١ ٢٠٠٥ 

١٩٩٩‐
٢٠٠٠ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٥ 

 ٠,٥٣ ٠,٥١ ,, ١,٠٣ ١,٠٤ ,, ١,٠٣ ١,٠٠ ,, ٩٤ ٨٩ ,, بنغالديش

 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, بوتان

 ,, ,, ,, ١,٠٠ ,, ,, ٠,٩٢ ,, ,, ٩٨ ,, ,,  ليشيت-تيمور 

ــة   ــة الو الدميقراطيـ مجهوريـ
 ٠,٧٢ ٠,٥٣ ,, ٠,٧٦ ٠,٧٠ ٠,٦٢ ٠,٨٨ ٠,٨٥ ٠,٧٩ ٨٤ ٨٢ ٦٣ الشعبية

 ٠,٤٦ ٠,٣٣ ,, ٠,٦٩ ٠,٥٤ ٠,٤٣ ٠,٩٢ ٠,٨٧ ٠,٨١ ٩٩ ٩١ ٦٩ كمبوديا

 ٢,٣٧ ,, ,, ١,١٤ ١,٠٨ ,, ٠,٩٨ ١,٠٠ ,, ٧٩ ٩٦ ,, ملديف

 ,, ١,٦٠ ,, ٠,٩٩ ١,٠٧ ٠,٩٨ ١,٠٢ ٠,٩٩ ٠,٩٦ ٩٠ ٨٢ ٩٨ ميامنار

 ٠,٤٠ ٠,٤٠ ٠,٣٣ ٠,٨٦ ٠,٧١ ٠,٤٦ ٠,٩١ ٠,٧٩ ٠,٦٣ ,, ٧٠ ,, نيبال

 ٠,٣٧ ٠,٢٨ ,, ٠,٤٩ ٠,٤٢ ,, ٠,٧٤ ٠,٦٣ ٠,٣٥ ٧٥ ٦٠ ٥١ اليمن
     احمليط اهلادئ

 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ١,٠٧ ١,٠٤ ,, ,, ,, ,, توفالو

 ,, ,, ,, ٠,٨٣ ٠,٧٨ ٠,٦١ ٠,٩٥ ٠,٩٢ ٠,٨٦ ,, ,, ,, جزر سليمان

 ,, ٠,٩٣ ,, ١,١٢ ١,١٤ ١,٩٦ ١,٠٠ ١,٠٠ ١,٠٢ ٩٠ ٩٠ ,, ساموا

 ٠,٥٨ ,, ,, ٠,٨٦ ١,١٥ ٠,٨٠ ٠,٩٧ ٠,٩٨ ٠,٩٦ ٩٤ ٩٣ ,, فانواتو

 ,, ,, ,, ١,١٣ ١,٦١ ,, ١,٠٢ ٠,٩٩ ,, ,, ٩٧ ,, سكرييبا
           الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأمريكا 
              ٠,٩٦     ٠,٩٤     ٢٢ هاييت

  ٠,٦٣ ٠,٦٦    ٠,٨١ ٠,٨١   ٠,٨٩ ٠,٨٧ ٠,٧٩ ٧٣ ٦٠ ٥٢ اجملموع
هـل سـنبلغ اهلـدف    : ٢٠١٥، التعلـيم للجميـع حبلـول عـام        ٢٠٠٨ لعـام    ، تقرير الرصد العاملي لتوفري التعليم للجميع      )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       : املصادر

 ).مونتريال، كندا( من معهد اإلحصاءات التابع لليونسكو ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٠، والبيانات املستكملة املقدمة يف ١٢ ألف و ٩ و ٨ و ٥، اجلداول )٢٠٠٧باريس، (املرجتى؟ 
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 حمو أمية الكبار -باء  
 

 ) عاما فما فوق١٥(بار معدل حمو أمية الك 
 النسبة املئوية ملن لديهم إملام مببادئ القراءة والكتابة 
 ٢٠٠٧ ١٩٩٠ 

 اجملموع الرجال النساء اجملموع الرجال النساء أقل البلدان منوا

التغري يف الفروق بني    
ــاط   ــسني، بالنقــ اجلنــ

١٩٩٠ للفترةاملئوية  
 ٢٠٠٧إىل 

حمــــو أميــــةالــــتغري يف 
ــاط ــار، بالنقـــــ الكبـــــ

ــة ١٩٩٠ للفتــرة املئوي
 ٢٠٠٧إىل 

         أفريقيا
-------- أنغوال

١٢,٦١٣,٣-١٦,٦٣٩,٩٢٧,٢٢٧,٩٥٣,١٤٠,٥ بنن

٨,٠١٥,٢-٨,٢١٩,٦١٣,٦٢١,٦٣٦,٧٢٨,٧ بوركينا فاسو

-----٢٧,٥٤٨,٢٣٧,٤ بوروندي

٥,٦٢١,٠-٥٣,٠٧٤,٨٦٢,٨٧٨,٨٨٩,٤٨٣,٨ الرأس األخضر

-----٢٠,٣٤٨,٠٣٣,٦مجهورية أفريقيا الوسطى

-----١٢,٢-- تشاد

٢,٢-٥,٣-٧٢,٢٨٢,٣٧٧,٣٦٩,٨٨٠,٣٧٥,١ جزر القمر

ــو ــة الكونغــــــــ مجهوريــــــــ
-------- الدميقراطية

-------- جيبويت

-------- غينيا االستوائية

-------- إريتريا

-----١٨,٥٣٦,٠٢٧,٠ إثيوبيا

-------- غامبيا

-------- غينيا

١٠,٦٢٢,٥-٢٨,٥٥٦,٢٤٢,٠٥٤,٤٧٥,١٦٤,٦  بيساو-غينيا 

-------- ليسوتو

٤,٧١٤,٧-٢٩,٧٥٢,١٤٠,٨٥٠,٩٦٠,٢٥٥,٥ ليربيا

-------- مدغشقر

٧,٤٢٣,٣-٣٣,٥٦٥,٣٤٨,٥٦٤,٦٧٩,٢٧١,٨ مالوي

-٨,١-١٦,٠٣١,٤٢٣,٣--- مايل

-٧,٥-٤٨,٣٦٣,٣٥٥,٨--- موريتانيا

-١٢,٨-٣٣,٠٥٧,٢٤٤,٤--- موزامبيق

-١٣,٩-١٦,٤٤٤,٣٣٠,٤--- النيجر

-----٥٧,٩-- رواندا

٥,٥١٤,٧-٦١,٩٨٥,٢٧٣,٢٨٢,٧٩٣,٤٨٧,٩ سان تومي وبرينسييب

١٠,٦١٥,٧-١٧,٩٣٦,٩٢٦,٩٣٢,٣٥٣,١٤٢,٦ السنغال

-١١,٩-٢٦,٨٥٠,٠٣٨,١--- سرياليون

-------- الصومال

-------- السودان
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 ) عاما فما فوق١٥(بار معدل حمو أمية الك 
 النسبة املئوية ملن لديهم إملام مببادئ القراءة والكتابة 
 ٢٠٠٧ ١٩٩٠ 

 اجملموع الرجال النساء اجملموع الرجال النساء أقل البلدان منوا

التغري يف الفروق بني    
ــاط   ــسني، بالنقــ اجلنــ

١٩٩٠ للفترةاملئوية  
 ٢٠٠٧إىل 

حمــــو أميــــةالــــتغري يف 
ــاط ــار، بالنقـــــ الكبـــــ

ــة ١٩٩٠ للفتــرة املئوي
 ٢٠٠٧إىل 

-------- توغو

٨,٢١٧,٥-٤٤,٨٦٨,٢٥٦,١٦٥,٥٨١,٨٧٣,٦ أوغندا

٦,٦١٣,٢-٤٨,١٧١,٤٥٩,١٦٥,٩٧٩,٠٧٢,٣ مجهورية ترتانيا املتحدة

-----٥٧,٤٧٣,٠٦٥,٠ زامبيا

        آسيا 
-------- أفغانستان

٥,٢١٨,٢-٢٥,٨٤٤,٣٣٥,٣٤٨,٠٥٨,٧٥٣,٥ بنغالديش

-١١,٥-٤٢,٢٦٧,١٥٥,٦--- بوتان

-٩,٥-٦٧,٧٨٥,٨٧٦,٣--- كمبوديا

مجهوريـــة الو الدميقراطيـــة
-٦,٨-٦٦,٦٨٠,٠٧٣,٢--- الشعبية

٩٦,١٩٥,٩٩٦,٠٩٧,١٩٧,٠٩٧,٠٠,١١,٠ ملديف

-------- ميامنار

١٣,٨٢٣,٥-١٧,٤٤٩,٢٣٣,٠٤٣,٦٧٠,٣٥٦,٥ نيبال

--------   ليشيت-تيمور 

١٨,٢٢١,٨-١٧,١٥٦,٧٣٧,١٤٠,٥٧٧,٠٥٨,٩ اليمن

        منطقة احمليط اهلادئ

-------- كرييباس

٠,٢٠,٨-٩٧,٤٩٨,٤٩٧,٩٩٨,٤٩٨,٩٩٨,٧ ساموا

-------- جزر سليمان

-------- توفالو

١,٩١٢,٦-٦٢,٥٦٨,٤٦٥,٥٧٦,١٨٠,٠٧٨,١ فانواتو

       أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
٤٥,٩٤٦,٦٤٦,٢٦٤,٠٦٠,١٦٢,١٢,٠١٥,٩ هاييت  
هـل سـُيكتب   : ٢٠١٥، تقرير الرصد العاملي لتوفري التعليم للجميـع حبلـول عـام    )اليونسكو (منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة   :املصادر

ليونـسكو لإلحـصاء   ، واملعلومـات املـستكملة الـيت قـدمها معهـد ا     ١٢ ألـف و   ٩ و   ٨ و   ٥، اجلداول رقم    )٢٠٠٧باريس،  (لنا النجاح؟   
 .٢٠٠٨أبريل /نيسان ٢٠يوم ) مونتريال، كندا(
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 ٥جدول املرفق 
 صحة الرّضع واألطفال

 
       

النسبة املئوية لألطفال الذين يتلقون حتصينا يف الـسنة    
 األوىل من عمرهم ضد

 
معـــــدل وفيـــــات األطفـــــال دون   

 ) طفل١ ٠٠٠لكل  (اخلامسة
 معدل وفيات الرّضع

 احلصبة ) رضيع١ ٠٠٠لكل (
ــدفتريا ــسعال الــــــ  والــــــ

 والتيتانوسالديكي 

ــال    ــة لألطف ــسبة املئوي الن
دون الستة أشـهر الـذين      
يرضعون رضاعة طبيعيـة    

 فحسب

قص مــــدى انتــــشار الــــن
املعتــــدل أو الــــشديد يف 
الوزن بني األطفال دون    

 اخلامسة
 ٢٠٠٦‐٢٠٠٠ ٢٠٠٦‐٢٠٠٠ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ أقل البلدان منوا

             أفريقيا
 ٢٦٠٢٦٠١٥٤١٥٤١٥٤٨٤٤٨٥٩٤٤١١٣١ ٢٦٠ أنغوال 

 ١٨٥١٥٢١٤٨١١١٩٠٨٨٦٤٨٩٨٣٩٣٧٠٢٣ بنن 

 ٢٠٦١٩٢٢٠٤١٢٣٩٧١٢٢٧٨٨٨٨٨٩٥٧٣٧ بوركينا فاسو 

 ١٩٠١٩٠١٨١١١٤١١٤١٠٩٨٤٧٥٧٤٧٤٤٥٣٩ بوروندي 

ــرأس   الـــــــــــــــ
 -٦٠٣٦٣٤٤٥٢٧٢٥٧٢٦٥٧٥٧٢٥٧ األخضر

ــة   مجهوريــــــــــ
ــا  أفريقيــــــــــــــ

 ١٧٣١٩٣١٧٥١١٤١١٥١١٥٩١٣٥٤٠٤٠٢٣٢٩ الوسطى

 ٢٠١٢٠٠٢٠٩١٢٠١١٧١٢٤٨٠٢٣٥٠٢٠٢٣٧ تشاد 

 ١٢٠٧٠٦٨٨٨٥٢٥١٥٧٦٦٧٦٦٩٢١٢٥ جزر القمر 

ــة   مجهوريــــــــــ
الكونغـــــــــــــو 

 ٢٠٥٢٠٥٢٠٥١٢٩١٢٩١٢٩٨٤٧٣٦٤٧٧٢٤٣١ الدميقراطية

 ١٧٥١٢٦١٣٠١١٦١٠١٨٦٦٤٦٧٦٤٧٢١٢٩ جيبويت 

غينيــــــــــــــــــــا  
 ١٧٠٢٠٤٢٠٦١٠٣١٢٢١٢٤٩٨٥١٣٣٣٣٢٤١٩ االستوائية

 ١٤٧٨٢٧٤٨٨٥٢٤٨٥٥٩٥٨٣٩٧٥٢٤٠ إريتريا 

 ٢٠٤١٦٦١٢٣١٢٢١١٠٧٧٦٠٦٣٨٠٧٢٤٩٣٨ إثيوبيا 

 ١٥٣١٢٢١١٣١٠٣٨٩٨٤٦٩٩٥٣٨٩٥٤١٢٠ غامبيا 
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النسبة املئوية لألطفال الذين يتلقون حتصينا يف الـسنة    

 األوىل من عمرهم ضد

 
معـــــدل وفيـــــات األطفـــــال دون   

 ) طفل١ ٠٠٠لكل  (اخلامسة
 معدل وفيات الرّضع

 احلصبة ) رضيع١ ٠٠٠لكل (
ــدفتريا ــسعال الــــــ  والــــــ

 والتيتانوسالديكي 

ــال    ــة لألطف ــسبة املئوي الن
دون الستة أشـهر الـذين      
يرضعون رضاعة طبيعيـة    

 فحسب

قص مــــدى انتــــشار الــــن
املعتــــدل أو الــــشديد يف 
الوزن بني األطفال دون    

 اخلامسة
 ٢٠٠٦‐٢٠٠٠ ٢٠٠٦‐٢٠٠٠ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ أقل البلدان منوا

 ٢٣٥١٥٥١٦١١٣٩١٠١٩٨٣٦٦٧٦٩٧١٢٧٢٦ غينيا

 ٢٤٠٢٠٣٢٠٠١٤٢١٢٦١١٩٥٩٦٠٨٠٧٧١٦١٩  بيساو-غينيا  

 ١٠١٨٢١٣٢٨١٦١١٠٢٦١٨٥٧٨٨٣٣٦٢٠ ليسوتو 

 ٢٣٥٢٣٥٢٣٥١٥٧١٥٧١٥٧٨٥٩٤٣١٨٨٣٥٢٦ ليربيا 

 ١٦٨١٢٣١١٥١٠٣٧٦٧٢٥٩٥٩٦١٦١٦٧٤٢ مدغشقر 

 ٢٢١١٧٥١٢٠١٣١١١٠٧٦٥٤٨٥٨٩٩٩٥٦١٩ مالوي 

 ٢٥٠٢١٩٢١٧١٤٠١٢١١١٩٧٠٨٦٧٦٨٥٢٥٣٣ مايل 

 ١٣٣١٢٥١٢٥٨٥٧٨٧٨٧٨٦٢٧٠٦٨٢٠٣٢ موريتانيا 

 ٢٣٥١٥٢١٣٨١٥٨١٠٤٩٦٤٠٧٧٧٢٧٢٣٠٢٤ موزامبيق 

 ٣٢٠٢٥٩٢٥٣١٩١١٥٢١٤٨٥٦٤٧٦٢٣٩١٤٤٤ النيجر 

 ١٧٦٢٠٣١٦٠١٠٦١١٨٩٨٩٧٩٥٨٩٩٩٨٨٢٣ رواندا 

ــومي   ــان تــ ســ
 ١٠٠١١٨٩٦٦٥٧٥٦٣٨٧٨٥٩٩٩٩٦٠٩ وبرينسييب

 ١٤٩١٣٧١١٦٧٢٧٨٦٠٧٧٨٠٨٧٨٩٣٤١٧ السنغال 

 ٢٩٠٢٨٣٢٧٠١٦٩١٦٥١٥٩٧٥٦٧٦١٦٤٨٣٠ سرياليون 

 ٢٠٣٢٢٥١٤٥١٢١١٣٣٩٠٩٠٣٥٣٠٣٥٩٣٦ الصومال 

 ١٢٠٩١٨٩٧٤٦٣٦١٧١٧٣٥٥٧٨١٦٤١ السودان 

 ١٤٩١٤٠١٠٨٨٨٧٨٦٩٧٧٨٣٧١٨٧٢٨٢٦ توغو 

 ١٦٠١٣٨١٣٤٩٣٨٠٧٨٧٣٨٩٨٧٨٠٦٠٢٠ أوغندا 

ــة   مجهوريــــــــــ
 ١٦١١٢٦١١٨١٠٢٧٨٧٤٦٤٩٣٩٥٩٠٤١٢٢ ترتانيا املتحدة

 ١٨٠١٨٢١٨٢١٠١١٠٢١٠٢٩١٨٤٨٠٨٠٤٠٢٠ زامبيا 

              آسيا 
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النسبة املئوية لألطفال الذين يتلقون حتصينا يف الـسنة    

 األوىل من عمرهم ضد

 
معـــــدل وفيـــــات األطفـــــال دون   

 ) طفل١ ٠٠٠لكل  (اخلامسة
 معدل وفيات الرّضع

 احلصبة ) رضيع١ ٠٠٠لكل (
ــدفتريا ــسعال الــــــ  والــــــ

 والتيتانوسالديكي 

ــال    ــة لألطف ــسبة املئوي الن
دون الستة أشـهر الـذين      
يرضعون رضاعة طبيعيـة    

 فحسب

قص مــــدى انتــــشار الــــن
املعتــــدل أو الــــشديد يف 
الوزن بني األطفال دون    

 اخلامسة
 ٢٠٠٦‐٢٠٠٠ ٢٠٠٦‐٢٠٠٠ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ أقل البلدان منوا

 ٣٩-٢٦٠٢٥٧٢٥٧١٦٨١٦٥١٦٥٨٠٦٨٦٦٧٧ أفغانستان 

 ١٤٩٧٧٦٩١٠٠٥٦٥٢٤٨٨١٨٥٨٨٣٧٤٨ بنغالديش 

 ١٩-١٦٦٨٠٧٠١٠٧٦٧٦٣٣٥٩٠٨٩٩٥ بوتان 

 ١١٦١٤١٨٢٨٥٩٧٦٥٩٤٧٨٨٥٨٠٦٠٣٦ كمبوديا 

مجهوريــــة الو  
الدميقراطيـــــــة  

 ١٦٣٨٣٧٥١٢٠٦٥٥٩٤٢٤٨٤٥٥٧٢٣٤٠ لشعبيةا

 ١١١٤٦٣٠٧٨٣٥٢٦٥٦٩٧٩٦٩٨١٠٣٠ ملديف 

 ١٣٠١٠٦١٠٤٩١٧٦٧٤٧٣٧٨٨٢٨٢١٥٣٢ ميامنار 

 ١٤٢٧٦٥٩٩٩٥٩٤٦٥١٨٥٨٠٨٩٥٣٣٩ نيبال 

 ١٧٧٨٠٥٥١٣٣٦٤٤٧٢٥٦٤٥٧٦٧٣١٤٦  ليشيت-تيمور  

 ١٣٩١١١١٠٠٩٨٨٢٧٥٧٠٨٠٧٨٨٥١٢٤٦ اليمن 

منطقــــة احملــــيط  
             اهلادئ

 ٨٨٦٥٦٤٦٥٤٩٤٧٧٣٦١٦٢٨٦٨٠١٣ كرييباس 

 --٥٠٣٠٢٨٤٠٢٥٢٣٧٥٥٤٦٨٥٦ ساموا

 -١٢١٥٦٧٣٨٦٣٤٥٥٧٨٨٤٨٠٩١٦٥ جزر سليمان

 --٥٤٥١٣٨٤٢٣٦٣١٨٠٨٤٩٨٩٧ توفالو 

 -٦٢٤٠٣٦٤٨٣٢٣٠٧٤٩٩٤٩٨٥٥٠ فانواتو 

           أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 ١٥٢١١٧٨٠١٠٥٧٤٦٠٦٤٥٨٤٣٥٣٤١٢٢ هاييت 

 ٣٥ ٤٩ ٧٧ ٧٦ ٧٤ ٧٥ ٩٠ ٩٨ ١١٣ ١٤٢ ١٥٥ ١٨٠ أقل البلدان منوا
 
 .٣ إىل ١اجلداول من , )E. 08. XX. 1 األمم املتحدة، رقم املبيع منشورات( بقاء األطفال: ٢٠٠٨ حالة األطفال يف العامل سنة، منظمة األمم املتحدة للطفولة  :املصدر 
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 ٦جدول املرفق 
 اإليدز والوقاية منهما/انتشار فريوس نقص املناعة البشرية  

  
 معدل استخدام الواقي الذكري يف آخر

 خماطرةاتصال جنسي ينطوي على 

 

معدل انتـشار فـريوس     
نقــص املناعــة البــشرية 
ــالغني الـــذين    ــني البـ بـ
تتراوح أعمـارهم بـني     

 ٢٠٠٦‐٢٠٠٠ ٢٠٠٤‐١٩٩٨  عامــا٤٩ و ١٥

ــتخدام  معـــدل اسـ
ــذكري   ــواقي الـ الـ

 ة املئويـة  النـسب من  
ــائل  ال ــشار وسـ نتـ

 منــــــــع احلمــــــــل
 )نسبة مئوية(

نــسبة الــذين تتــراوح أعمــارهم 
ــني  ــا الـــذين  ٢٤ و ١٥بـ  عامـ

لديهم معرفة شاملة وصـحيحة     
ــة  ب ــريوس نقـــــــص املناعـــــ فـــــ

‐٢٠٠٠، اإليــــــدز/البــــــشرية
٢٠٠٦ 

األيتام بسبب اإليـدز    
ــد الوالــــ ( دين أو أحــ

كالمهـــــــا متــــــــوف  
ــدز  ــسبب اإليـــــ ) بـــــ

 )باآلالف(

ري نسبة األيتـام إىل غـ     
األيتــام يف االلتحـــاق  

 باملدارس 
 ٢٠٠٦‐٢٠٠٠ ٢٠٠٥ الرجال النساء ٢٠٠٤‐١٩٩٦ الرجال النساء الرجال النساء ٢٠٠٥ أقل البلدان منوا

 أفريقيا
)أ(٣ أنغوال ,٩٠ ١٦٠--٥- ---٧ 

)أ(١ بنن ,٤٤٧٨١٤٦٢ ٨١٩٣٤١٧ - 

)أ(٢ بوركينا فاسو ,٧١ ٦٧١٥١٩٢٣١٢٠ ٠٥٤٦٧٦٤ 

)أ(٣ بوروندي ,٨٦ ١٢٠-١٣٠- ٢٥--٣ 

 - ---٦- ---- الرأس األخضر

)أ(١٠ مجهورية أفريقيا الوسطى
,٩٦ ١٤٠-٣١٧- ٤١--٧ 

)أ(٣ تشاد ,١٠٥ ٢٥٠٨٢٠٥٧ ١٧--٥ 

 ٥٩ --٣١٠- ---٠,١> جزر القمر

مجهوريـــــــــــة الكونغـــــــــــو 
 ٧٢ ٦٨٠--٧- ---٣,٢ الدميقراطية

)أ(٣ جيبويت ,٨٢ ١٨٢٢٦-٥٠ ٢٦--١ 

)أ(٣ غينيا االستوائية ,٩٥ ٥-٤-- ---٢ 

 ٨٣ ٣٦-٨٣٧- ---٢,٤ إريتريا

 ٦٠ -٥٠٤٢١٣٣ ٣,٥١٧٣٠٢٨ - ٠,٩ إثيوبيا

)أ(٢ غامبيا ,٨٧ ٤-١٣٩- ٥٤--٤ 

)أ(١ غينيا ,٧٣ ٣٧١٠١٧٢٣٢٨ ٥١٧٣٢٢٦ 

)أ(٣  بيساو-غينيا  ,٩٧ ١١-١١٨- ٣٩--٨ 

)أ(٢٣ ليسوتو
,٩٥ ٥٣٦٢٦١٨٩٧ ٥٣--٢ 

 - ----- ---- ليربيا

)أ(٠ مدغشقر ,٧٦ ١٢٢١٩١٦١٣ ٥٥١٢٥ 
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 معدل استخدام الواقي الذكري يف آخر

 خماطرةاتصال جنسي ينطوي على 

 

معدل انتـشار فـريوس     
نقــص املناعــة البــشرية 
ــالغني الـــذين    ــني البـ بـ
تتراوح أعمـارهم بـني     

 ٢٠٠٦‐٢٠٠٠ ٢٠٠٤‐١٩٩٨  عامــا٤٩ و ١٥

ــتخدام  معـــدل اسـ
ــذكري   ــواقي الـ الـ

 ة املئويـة  النـسب من  
ــائل  ال ــشار وسـ نتـ

 منــــــــع احلمــــــــل
 )نسبة مئوية(

نــسبة الــذين تتــراوح أعمــارهم 
ــني  ــا الـــذين  ٢٤ و ١٥بـ  عامـ

لديهم معرفة شاملة وصـحيحة     
ــة  ب ــريوس نقـــــــص املناعـــــ فـــــ

‐٢٠٠٠، اإليــــــدز/البــــــشرية
٢٠٠٦ 

األيتام بسبب اإليـدز    
ــد الوالــــ ( دين أو أحــ

كالمهـــــــا متــــــــوف  
ــدز  ــسبب اإليـــــ ) بـــــ

 )باآلالف(

ري نسبة األيتـام إىل غـ     
األيتــام يف االلتحـــاق  

 باملدارس 
 ٢٠٠٦‐٢٠٠٠ ٢٠٠٥ الرجال النساء ٢٠٠٤‐١٩٩٦ الرجال النساء الرجال النساء ٢٠٠٥ أقل البلدان منوا

)أ(١٤ مالوي
,٩٦ ٤٧٥٤١٣٦٥٥٠ ١٣٢٣٨٤٠ 

)أ(١ مايل ,١٠٤ ٣٥٤٩١٥٩٤ ٧١٤٣٠١٧ 

 - ٧--١٠- ---٠,٧ موريتانيا

)أ(١٦ موزامبيق
,٨٠ ٣٣٥٢٠٣٣٥١٠ ١٢٩٣٣٢٩ 

)أ(١ النيجر  - ١٣١٦٤٦صفر٣٧ ١٧٣٠١٨,

 ٨٢ ٤٠٣٥١٥٤٢١٠ ٣,١٢٣٥٥٢٦ رواندا

 ١٠٩ --٤٤صفر- ٥٦--- سان تومي وبرينسييب

)أ(٠ السنغال ,٨٣ ٥٢٧١٩٢٤٢٥ ٣٦--٩ 

)أ(١ سرياليون ,٨٣ ٣١-٢١٧- ٢٠--٦ 

 ٨٧ ٢٣-٤-- ---٠,٩ الصومال

 ٩٦ ----- ---١,٦ السودان

)أ(٣ توغو ,٩٤ ٨٨-٦٢٨- ٢٢٢٤١٥٠ 

)أ(٦ أوغندا ,٩٤ ٥٥٨٣٠٣٥١٠٠٠ ٧٤٤٦٢٥٣ 

)أ(٦ نيا املتحدةمجهورية ترتا ,١٠٢ ٤٦١١٤٥٤٠١١٠٠ ٥٤٢٤٧٣٤ 

)أ(١٧ زامبيا
,١٠٣ ٣٨١١٤١٤٦٧١٠ ٠٣٣٤٢٢٦ 

           آسيا 
 - ----- ---٠,١> أفغانستان

 - --١٦-- ---٠,١> بنغالديش

)أ( بوتان
<٠,١--- ----- - 

)أ(١ كمبوديا ,٨٠ -٥٠٤٥-٨٤ ---٦ 

ــة  مجهور ــة الو الدميقراطيــ يــ
 - ----- ---٠,١ الشعبية

 - ----- ---- ملديف
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 معدل استخدام الواقي الذكري يف آخر

 خماطرةاتصال جنسي ينطوي على 

 

معدل انتـشار فـريوس     
نقــص املناعــة البــشرية 
ــالغني الـــذين    ــني البـ بـ
تتراوح أعمـارهم بـني     

 ٢٠٠٦‐٢٠٠٠ ٢٠٠٤‐١٩٩٨  عامــا٤٩ و ١٥

ــتخدام  معـــدل اسـ
ــذكري   ــواقي الـ الـ

 ة املئويـة  النـسب من  
ــائل  ال ــشار وسـ نتـ

 منــــــــع احلمــــــــل
 )نسبة مئوية(

نــسبة الــذين تتــراوح أعمــارهم 
ــني  ــا الـــذين  ٢٤ و ١٥بـ  عامـ

لديهم معرفة شاملة وصـحيحة     
ــة  ب ــريوس نقـــــــص املناعـــــ فـــــ

‐٢٠٠٠، اإليــــــدز/البــــــشرية
٢٠٠٦ 

األيتام بسبب اإليـدز    
ــد الوالــــ ( دين أو أحــ

كالمهـــــــا متــــــــوف  
ــدز  ــسبب اإليـــــ ) بـــــ

 )باآلالف(

ري نسبة األيتـام إىل غـ     
األيتــام يف االلتحـــاق  

 باملدارس 
 ٢٠٠٦‐٢٠٠٠ ٢٠٠٥ الرجال النساء ٢٠٠٤‐١٩٩٦ الرجال النساء الرجال النساء ٢٠٠٥ أقل البلدان منوا

 - ----- ---١,٣ ميامنار

 - -٢٨٤٤-٧٨ ---٠,٥ نيبال

 - ----- ----  ليشيت-تيمور 

 - ----- ---- اليمن

           منطقة احمليط اهلادئ
 - ----- ---- كرييباس

 - ----- ---- ساموا

 - ----- ---- جزر سليمان

 - ----- ---- توفالو

 - ----- ---- فانواتو

أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر    
           الكارييب
)أ(٣ هاييت ,٨٦ -٣٢٤٠-٤٣ ٨١٩٣٠٢٩ 

 
، آخـر  )٢٠٠٦جنيـف،   ( بشأن وباء اإليدز العاملي، التقرير العاملي اخلـامس ٢٠٠٦تقرير عام اإليدز، /املعنــي بفيــروس نقص املناعــة البشرية    برنامج األمــم املتحـــدة املشترك      :املصادر 

ــام    ــدز لعـــ ــاء اإليـــ ــورات وبـــ ــف،  (٢٠٠٧تطـــ ــة ” ، و)٢٠٠٧جنيـــ ــة الوبائيـــ ــيم احلالـــ ــد  (“تقيـــ ــسب البلـــ ــبكة اإلنترنـــــت   )حبـــ ــى شـــ ــايل علـــ ــوان التـــ ــى العنـــ  :، علـــ
http://www.who.int/niv/pub/epidemiology/pubfacts/en/منشورات األمـم املتحـدة، رقـم        (بقاء األطفال : ٢٠٠٨حالة األطفال يف العامل سنة      ،  منظمة األمم املتحدة للطفولة    ؛

 .٤، اجلدول )E. 08. XX. 1املبيع 
 .وتستند التقديرات املتعلقة بالبلدان األخرى إىل دراسات استقصائية أجريت يف أعوام سابقة. ٢٠٠٥يستند التقدير إىل دراسات استقصائية أجنزت عام  )أ( 

 

http://www.who.int/niv/pub/epidemiology/pubfacts/en/�
http://www.who.int/niv/pub/epidemiology/pubfacts/en/�
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 ٧جدول املرفق 
 انتشار املالريا والسل والوفيات الناجتة عنهما والوقاية منهما ومعاجلتهما

 
   السل   املالريا 

   فال دون اخلامسةاألط   
العالج القصري الدورة اخلاضع 

 )أ(املباشر لإلشراف

 

املُبلـــغ حـــاالت املالريـــا
 ١ ٠٠٠عنـــــها لكـــــل

 نسمة

عــدد وفيــات 
املالريا املُبلـغ   

 عنها

ذين األطفال ال 
ينـــامون حتـــت 
ــيات  الناموســــ
ــد   ــة ضـ املعاجلـ

 املالريا

 باحلمى  ونملصابا
الـــذين يتنـــاولون 
ــارات ضــــد   عقــ

 النـــسبة (املالريـــا
 )املئوية

تقـــديرات انتـشـــار الـســــل لــكل       
  نسمة١٠٠ ٠٠٠

تقـــديرات الوفيــات بالـســل لكـل      
 نسمة ١٠٠ ٠٠٠

النسبة املئويـة حلـاالت     
 السل املكتشفة

النسبة املئوية للحـاالت    
مت كشفها والشفاء   اليت  
 منها

 ١٩٩٠ أقل البلدان منوا
٢٠٠٠‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٣‐
٢٠٠٥ ٢٠٠٢ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦٢٠٠٣ ١٩٩٠٢٠٠٣ ٢٠٠٣٢٠٠٦ ٢٠٠٦١٩٩٠‐٢٠٠٣ ٢٠٠٦

 أفريقيا
 ٥١٤٣٠٤٣٤٤٥٨٢٧٢٩١٠١٧٦٧٤٧٢--٣٤٤ ٢٦,١١٠٦,٩١١ أنغوال

 ٦٧٠٢٠٥٤١٤٠١٤١١٣٥١٥٢٠١٨٨١٨٦٨٠٨٧ ٢٠,٠١٢٢,٠ بنن

 ٤١٧١٠٤٨٣٣٧٣٤٩٤٧٦٥٠٥٣٧١١٦١٧٦٤٧١ ٥٥,٧١١٤,٩٤ بوركينا فاسو

 ٣٣٠٨٣٠٣٠٧٦٩٤٧١٤٣٨٩٢٩١٢٦٢٤٧٩٧٩ ١٦,٦٢٧٤,٠ بوروندي

 ٦٤-٣٣-٤١٣٣٩٧٣٢٤٤٦٤٤٣٦---٠,٢٠,٣ الرأس األخضر

مجهوريـــــة أفريقيـــــا 
 ٦٥-١٥٥٧٣٣٦٧٠٥٥٢٨٤٠١٠٧٨٠٥٦٩-٥٩,٣٢٤,٧ الوسطى

 -٧٢-٠٠١١٣٢٢٥٤٦٥٣٥٧٠٢٩٨٦٧٦٧ ٢٤,٧٤٧,٧١ تشاد

 ١٦٩٦٣١٨٦١٠٦٨٦١٥٨٧٢٨٤٢٩٦٩١ ٥,١- جزر القمر

ــو  ــة الكونغــ مجهوريــ
٣٥٨٧٨٤٥٥٦١٧٨٨٥ ٦٤٥ ١٦١٥٢٢٦٦٦٧١ ٨٣,١٤٩٨- )ب(الدميقراطية
 ١١٠١٤٨٤١١٢٨١٣٠٠١٢٢١٢٤١٣٩٤٦٤٠٨٢٨٠-٦,١٧,٢ جيبويت
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   السل   املالريا 

   فال دون اخلامسةاألط   
العالج القصري الدورة اخلاضع 

 )أ(املباشر لإلشراف

 

املُبلـــغ حـــاالت املالريـــا
 ١ ٠٠٠عنـــــها لكـــــل

 نسمة

عــدد وفيــات 
املالريا املُبلـغ   

 عنها

ذين األطفال ال 
ينـــامون حتـــت 
ــيات  الناموســــ
ــد   ــة ضـ املعاجلـ

 املالريا

 باحلمى  ونملصابا
الـــذين يتنـــاولون 
ــارات ضــــد   عقــ

 النـــسبة (املالريـــا
 )املئوية

تقـــديرات انتـشـــار الـســــل لــكل       
  نسمة١٠٠ ٠٠٠

تقـــديرات الوفيــات بالـســل لكـل      
 نسمة ١٠٠ ٠٠٠

النسبة املئويـة حلـاالت     
 السل املكتشفة

النسبة املئوية للحـاالت    
مت كشفها والشفاء   اليت  
 منها

 ١٩٩٠ أقل البلدان منوا
٢٠٠٠‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٣‐
٢٠٠٥ ٢٠٠٢ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦٢٠٠٣ ١٩٩٠٢٠٠٣ ٢٠٠٣٢٠٠٦ ٢٠٠٦١٩٩٠‐٢٠٠٣ ٢٠٠٦

 ----١٤٩١٧٦٥٦٤٤٠٤١٩٧٧٥٤-٧٢,٣٣١,٣ غينيا االستوائية

 ٧٨٤٤٢٣١١٩١٢١٨٢٠١٩٢٢٥٣٣٥٨٢٨٨ ١٧,٤- إريتريا

 ٢٣٣٠٧٦٤٦٦٤١٣٧٨٥٨٣٣١٢٧٧٦٧٨-٨,٠- إثيوبيا

 ٤٩٦٣٣٤٧٣٦١٤٢٣٣٨٤٧٥٣٦٤٦٤٧٤٨٧-٢٣٧,٧١٠٠,٥ غامبيا

 ٤٤١٠٤٤٢٥٤٤١٦٤٦٦٢٩٤٩٥٦٥١٥٥٧٢٧٢ ٣,٦١٠٩,٥ غينيا

 ٧٨٠٣٩٤٦٤٠٣٣٤١٣١٣٣٩٤٢٤٠٥٢٦٤٤٨٦٩ ٨٠,٥١٣٤,٦  بيساو-غينيا 

 ٢٥٤٥٢٧٥١٣٣٠٩٢٨٨٧٣٧٩٥٢٧٣----- ليسوتو

 ٣٣٣٦٦٦٥٧٨٣٧٨٠٧٠٢٧٥٥٧٦٧٦-٣-٣٠١,٥- ليربيا

 ٧٥٩٠٣٤٣٦٥٣٨٦٤١٥٣٨٤٣٤٥٧٠٧٣٧٤٧٤ ١٢١,٥- مدغشقر

 ٩٩٣٢٣٢٤٣٢١٣٤٧٣٢٢٧٥١١٩١١١٣٩٤٢٧٢٧٣ ٤٠٩,٣٢٤٠,٤٦ مالوي

 ٧١٥٥٨٩٥٧٨٨٠٧١٦٩٢٢٢٦٥٠٧٥--٣٠٩ ٢٧,٥٦٢,٢١ مايل

 ٥٥-٣٤-١٠٠٢٣٣٥٧٦٦٩١٦٠٦٦٣٨٠٧١ ١٣,٣٥٩,٦ موريتانيا 

 ١٥٢٩٨٦٧٨٦٢٤٣٦١٢٣١١٧٤٣٤٧٧٨٧٩-٥٦٩ ٢٦٩,٧٣- )ب(موزامبيق 

 ٠٩٦٧٣٣٣١٥٢٩٥٣١٤٣٥٣٤٣٦٥٠٤٩٥٨٧٤ ١٥٢,٠٥٩,١١ النيجر

 ١٣١٢٢٠١٥٥١٥٦٢٦٢١٣٩١٢٨٣٢٢٧٥٨٨٣-١٨٩,٢١٠٢,١ رواندا

ــومي   ــان تــــــــ ســــــــ
 ----٤٢٢٥٣٤٥٢٦٦٢٥٢٣٨٢٧٢٦-٣٩٣,٥- وبرينسييب

 -٦٦-٣٣٧٧٢٧٣٧٨٤٦٩٥٠٤٤٢٥٣٥٨٥٢ ١١٩,٣١- السنغال
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   السل   املالريا 

   فال دون اخلامسةاألط   
العالج القصري الدورة اخلاضع 

 )أ(املباشر لإلشراف

 

املُبلـــغ حـــاالت املالريـــا
 ١ ٠٠٠عنـــــها لكـــــل

 نسمة

عــدد وفيــات 
املالريا املُبلـغ   

 عنها

ذين األطفال ال 
ينـــامون حتـــت 
ــيات  الناموســــ
ــد   ــة ضـ املعاجلـ

 املالريا

 باحلمى  ونملصابا
الـــذين يتنـــاولون 
ــارات ضــــد   عقــ

 النـــسبة (املالريـــا
 )املئوية

تقـــديرات انتـشـــار الـســــل لــكل       
  نسمة١٠٠ ٠٠٠

تقـــديرات الوفيــات بالـســل لكـل      
 نسمة ١٠٠ ٠٠٠

النسبة املئويـة حلـاالت     
 السل املكتشفة

النسبة املئوية للحـاالت    
مت كشفها والشفاء   اليت  
 منها

 ١٩٩٠ أقل البلدان منوا
٢٠٠٠‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٣‐
٢٠٠٥ ٢٠٠٢ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦٢٠٠٣ ١٩٩٠٢٠٠٣ ٢٠٠٣٢٠٠٦ ٢٠٠٦١٩٩٠‐٢٠٠٣ ٢٠٠٦

 ٥٥٢٤٩١٨٥٥٩٧٧٥٥١٠٣١١٩٣١٣٥٨١٨٦-٩٥,٤- سرياليون

 ١٠٩٨٧٩٥٣٤٨٢٩٣١١٤٥٧٤١٦٣٨٣٨٩٨٩ ٢,٤- الصومال

 ٤٧٩٠٥٠٤١٤٣٩٥٤١٩٥٩٦٤٦٨٣١٣٠٧٨٨٢ ٣٠١,٢٩١,٨٢ السودان

 ٧٩١٣٨٤٨٢٧٠٤٩٩٤٥٩٣٦٧٣٦٦٤٦٤٦٨٠٨٢ ٢٣٤,٦٩٢,٢ توغو

 ٤٥٠١٠٦٢٧٧٥٧٧٨٧٨٧٨٩١٠٤١٠٥١٣١٩٦٨٧١ ٤٧٧,٩٨- أوغندا

ــا   ــة ترتانيــــ مجهوريــــ
 ١٥٦١٦٥٨٢٩٦٦١٣٥٦١٥٦٩٥٨٤٤٤٤٤٦٠٧٣ ٤١١,١٢٨٩,٧١٤ املتحدة

 ٧٦٣٢٣٥٨٦٣٦٦٥٩٥٦٨١٠٠١٢١١٠٢٦٣٥٣٨٣٨٤ ٥-٢٣٥,٨ زامبيا

 آسيا
 ٦١٤٣٥٠٢٣١٧٠٤٢٣٢٣٤٦٦٨٧٩٠---٢٣,٠٢٤,٧ )ب(أفغانستان 

 ٦٢١٤٥٧٣٩١٧٤٥٣٤٥٣٥٦٥٨٤٩١--٥٧٤ ٠,٥٠,٤ )ب(بنغالديش 

 ٢٤٤١١١٩٦١٧٨٧١١٩١١٢٨٦٩١--١٥ ٥,٦١,٧ بوتان

 ٤٩٢٤٠٩١٥٧٠٢٦٦٥١١٩١٠١٩٢٦٢٦٢٩٢٩٣ ١٢,٧٥,٠ )ب(كمبوديا 

مجهوريــــــــــــــــة الو  
 ١٨٧١٨٩٤٧٦٣٢٤٢٩٢٣٨٢٦٢٤٤٨٧٧٧٥٩٠ ٥,٣٣,٣ الدميقراطية الشعبية

 ١٤٧٥٥٥٤٨٤٤٩٥٨٧٩٥٨٦----- ملديف

 ٤١١١٨٦١٦٩٥٠٢٤١٣٧٦١٠٩٨١٨٥--٤٧٦ ٢٤,٤١٤,٥٢ )ب(ميامنار 

 ٦٢٥٢٦٩٢٤٤٥١٢٥٢٣٦٦٦٤٨٦٨٨--٣ ١,٢٠,٤ نيبال

 ٨٨٤٧١٢٠٨٨٢٢٧٨٩١٢٥١٠١٩٨٤٣٣٣٨١٨٢ ٤٠,٩-  ليشيت-تيمور 
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   السل   املالريا 

   فال دون اخلامسةاألط   
العالج القصري الدورة اخلاضع 

 )أ(املباشر لإلشراف

 

املُبلـــغ حـــاالت املالريـــا
 ١ ٠٠٠عنـــــها لكـــــل

 نسمة

عــدد وفيــات 
املالريا املُبلـغ   

 عنها

ذين األطفال ال 
ينـــامون حتـــت 
ــيات  الناموســــ
ــد   ــة ضـ املعاجلـ

 املالريا

 باحلمى  ونملصابا
الـــذين يتنـــاولون 
ــارات ضــــد   عقــ

 النـــسبة (املالريـــا
 )املئوية

تقـــديرات انتـشـــار الـســــل لــكل       
  نسمة١٠٠ ٠٠٠

تقـــديرات الوفيــات بالـســل لكـل      
 نسمة ١٠٠ ٠٠٠

النسبة املئويـة حلـاالت     
 السل املكتشفة

النسبة املئوية للحـاالت    
مت كشفها والشفاء   اليت  
 منها

 ١٩٩٠ أقل البلدان منوا
٢٠٠٠‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٣‐
٢٠٠٥ ٢٠٠٢ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦٢٠٠٣ ١٩٩٠٢٠٠٣ ٢٠٠٣٢٠٠٦ ٢٠٠٦١٩٩٠‐٢٠٠٣ ٢٠٠٦

 ٢٣٩١٤٧١٣٢١٦١١١٠٤٥٤٣٨٠٨٠--٢٩ ١,٠١٣,٢ منالي

منطقة احمليط اهلادئ
 ١١٦٢٤٧١٤٠٢١١٥٥٤٤٥٦٣٨٢٩٤٩٣----- كرييباس

 ٤٤٢٨٢٥٥٣٣٦٩٨٠٨٤٩١----- ساموا

 ٦٦١٢٤٧١٩٤٦٥٢٧٢٣٤٤٤٢٩٠٨٥--٧١ ١٨٩,٩- جزر سليمان

 ١٠٠-٢٩-١١٥٠٦٥٣٥٠٤١٠٦٦٢٥٥----- توفالو

 ٢١٣٧٦٦٥٢١٩٨٦٨٧٣٧٩٨١---١٩٢,٧٧١,٩ فانواتو

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 ٥٧٨٥٤٥٨٤٠٢١٠٧٦٦٥٨٤١٥٥٧٨٨١-١٦ ٠,٧١,٢ هاييت 

٣٢٣٣ أقل البلدان منوا
 

؛ //http://www.who.int/niv/pub/epidemiology/pubfacts/en،  )٢٠٠٥جنيـف،    (٢٠٠٥لعـام    حالـة املالريـا يف العـامل      منظمة األمم املتحدة للطفولـة ومنظمـة الـصحة العامليـة،              :املصادر
؛ ومنظمـة الـصحة   ٣، اجلـدول  )E. 08. XX. 1شورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع     منـ (، بقـاء األطفـال  : ٢٠٠٨حالـة األطفـال يف العـامل لعـامل     ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، 

 ).٢٠٠٨جنيف، (والتخطيط، والتمويل الرصد : ٢٠٠٨مكافحة السل على نطاق العامل لعام العاملية، 
 .لسلاالستراتيجية الدولية املوصى هبا ملكافحة ا )أ( 

 .، أو البلدان اليت حددهتا منظمة الصحة العاملية“البلدان اليت تنوء بأعباء ثقيلة” )ب( 

http://www.who.int/niv/pub/epidemiology/pubfacts/en/
http://www.who.int/niv/pub/epidemiology/pubfacts/en/
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 ٨جدول املرفق 
 حتسني خدمات املياه والصرف الصحي

 

    
 معدل النمو السنوي

 )النسبة املئوية(

النسبة املئوية للسكان 
املستفيدين من خدمات 
 الصرف الصحي احملسنة

النسبة املئوية 
سكان املستفيدين لل

من خدمات مياه 
 الشرب احملسنة

 الريف احلضر  الريف احلضر الريف احلضر النسبة املئوية لسكان احلضر 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ أقل البلدان منوا
٢٠٠٠‐
٢٠٠٥ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠٤ ٢٠٠٤  ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ 

 أفريقيا
٣٧,١٤٩٥٤٥٥,٨٤,٨٢٠,٨٤٥٦١٦٧٥٤٠ أنغوال
٣٤,٥٣٨,٣٤٠٤٠,٨٤,٠٨٢,٦٧٥٩١١٧٨٥٧ بنن

١٣,٨١٦,٦١٨,٣١٩,١٥,١٩٢,٧٦٤٢٦٩٤٥٤ بوركينا فاسو
٦,٣٨,٣٩,٥١٠,١٦,١٠٣,٠١٤٧٣٥٩٢٧٧ بوروندي

٤٤,١٥٣,٤٥٧,٤٥٨,٩٣,٧٩٠,٥٧٦١١٩٨٦٧٣ الرأس األخضر
٣٦,٨٣٧,٦٣٨,١٣٨,٤١,٨٦١,٤٩٣٧١٢٩٣٤٣ مجهورية أفريقيا الوسطى

٢٠,٨٢٣,٤٢٥,٣٢٦,١٥,١٧٣,١٢٢٤٤٤١٨٢ تشاد
٢٧,٩٢٨,١٢٧,٩٢٧,٩٢,٥١٢,٧٠٤١٢٩٩٢٩٦ جزر القمر

٢٧,٨٢٩,٨٣٢,١٣٣,٣٤,٤١٢,٢٩٤٢٢٥٨٢٢٩مجهورية الكونغو الدميقراطية
١,٦٦٨٨٥٠٧٦٥٩ -٧٥,٧٨٣,٣٨٦,١٨٧٢,٥٩ جيبويت
٣٤,٧٣٨,٨٣٨,٩٣٩,٢٢,٤١٢,٣٠٦٠٤٦٤٥٤٢ ا االستوائيةغيني

١٥,٨١٧,٨١٩,٤٢٠,٢٥,٨٨٣,٧٢٣٢٣٧٤٥٧ إريتريا
١٢,٦١٤,٩١٦,١١٦,٦٤,٠٩٢,٣٢٤٤٧٨١١١ إثيوبيا
٣٨,٣٤٩,١٥٣,٩٥٥,٧٤,٩٧١,١٣٧٢٤٦٩٥٧٧ غامبيا
٢٨٣١٣٣٣٣,٩٣,٠٨١,٢٩٣١١١٧٨٣٥ غينيا

٢٨,١٢٩,٧٢٩,٦٢٩,٧٣,٠٠٣,٠٨٥٧٢٣٧٩٤٩  بيساو-غينيا 
١٤٢٠٢٣,٣٢٤,٧٤,٠٥٠,١٤٦١٣٢٩٢٧٦ ليسوتو
٤٥,٣٥٤,٣٥٨,١٥٩,٥٣,٦٥٠,٥٢٤٩٧٧٢٥٢ ليربيا

٢٣,٦٢٧,١٢٨,٥٢٩,١٣,٨٢٢,٤٤٤٨٢٦٧٧٣٥ مدغشقر
١١,٦١٥,٢١٧,٣١٨,٣٥,٢٤٢,٠٧٦٦٤٢٩٨٦٨ مالوي
٢٣,٣٢٧,٩٣٠,٥٣١,٦٤,٧٦٢,٢٥٥٩٣٩٧٨٣٦ مايل

٣٩,٧٤٠٤٠,٤٤٠,٧٣,٠٨٢,٧٤٤٩٨٥٩٤٤ موريتانيا
٢١,١٣٠,٧٣٤,٥٣٦,١٤,٧٦١,٢٩٥٣١٩٧٢٢٦ مبيقاموز

١٥,٤١٦,٢١٦,٣١٦,٤٣,٦٥٣,٤٩٤٣٤٨٠٣٦ النيجر
٥,٤١٣,٨١٧,٥١٨٧,٢٧١,٥٤٥٦٣٨٩٢٦٩ رواندا

٠,٣٩٣٢٢٠٨٩٧٣ -٤٣,٦٥٣,٤٥٨,١٥٩,٨٣,٣٧ سان تومي وبرينسييب
٣٩٤٠,٦٤١,٦٤٢٣,٠٥٢,٢٩٧٩٣٤٩٢٦٠ السنغال
٣٢,٩٣٥,٥٣٦,٨٣٧,٤٤,٩٦٣,٨٢٥٣٣٠٧٥٤٦ سرياليون
٢٩,٧٣٣,٢٣٥,٢٣٦,١٤,١٣٢,٤١٤٨١٤٣٢٢٧ الصومال
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 معدل النمو السنوي

 )النسبة املئوية(

النسبة املئوية للسكان 
املستفيدين من خدمات 
 الصرف الصحي احملسنة

النسبة املئوية 
سكان املستفيدين لل

من خدمات مياه 
 الشرب احملسنة

 الريف احلضر  الريف احلضر الريف احلضر النسبة املئوية لسكان احلضر 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ أقل البلدان منوا
٢٠٠٠‐
٢٠٠٥ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠٤ ٢٠٠٤  ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ 

٢٦,٦٣٦,١٤٠,٨٤٢,٦٤,٤٦٠,٥٠٥٠٢٤٧٨٦٤ السودان
٣٠,١٣٦,٥٣٩,٩٤١,٣٤,٦٧١,٧٧٧١١٥٨٠٣٦ توغو
١١,١١٢,١١٢,٥١٢,٨٣,٩٤٣,٠٨٥١٤١٨٧٥٦ أوغندا

١٨,٩٢٢,٣٢٤,٢٢٥٤,١٩٢,٠٧٥٣٤٣٨٥٤٩ مجهورية ترتانيا املتحدة
٣٩,٤٣٤,٨٣٥٣٥,٢١,٩٩١,٨١٥٩٥٢٩٠٤٠ زامبيا
 آسيا

١٨,٣٢١,٣٢٢,٩٢٣,٦٥,٢٦٣,٣٨٤٩٢٩٦٣٣١ أفغانستان
١٩,٨٢٣,٦٢٥,٧٢٦,٦٣,٥٨١,٣٤٥١٣٥٨٢٧٢ بنغالديش

١٦,٤٢٥,٤٣١٣٣,٣٦,٦٠١,٠٧٦٥٧٠٨٦٦٠ بوتان
١٢,٦١٦,٩١٩,٧٢٠,٩٤,٨٤١,٠٧٥٣٨٦٤٣٥ كمبوديا

١٥,٤٢٢٢٧,٤٢٩,٧٦,٠٢٠,١٨٦٧٢٠٧٩٤٣مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
٠,٢٣١٠٠٤٢٩٨٧٦ -٢٥,٨٢٧,٧٣٣,٩٣٦,٦٥,٦٢ ملديف
٢٤,٩٢٨٣٠,٦٣١,٩٢,٦٨٠,١٥٥٨٧٢٨٠٧٧ ميامنار
٨,٩١٣,٤١٥,٨١٦,٧٥,٢٧١,٥٣٦٢٣٠٩٦٨٩ نيبال

٢٠,٨٢٤,٣٢٦,١٢٦,٩٦,٧٥٤,٨٢٦٦٣٣٧٧٥٦  ليشيت-تيمور 
٢٠,٩٢٦,٣٢٨,٩٣٠,١٤,٩١٢,٢٤٨٦٢٨٧١٦٥ اليمن

 احمليط اهلادئ
٣٥٤٣٤٣,٦٤٣,٧٢,٠٩١,٦٠٥٩٢٢٧٧٥٣ كرييباس
٢١,٢٢١,٩٢٢,٤٢٢,٧١,١٧٠,٥٧١٠٠١٠٠٩٠٨٧ ساموا

١٣,٧١٥,٧١٧١٧,٦٤,١٠٢,٢٧٩٨١٨٩٤٦٥ جزر سليمان
٠,٢٩٩٣٨٤٩٤٩٢ -٤٠,٧٤٦٤٨,١٤٩١,٣٨ توفالو
١٨,٧٢١,٧٢٣,٥٢٤,٣٤,٠٩٢,٠٨٧٨٤٢٨٦٥٢ فانواتو
          الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأمريكا
٠,٧٣٥٧١٤٥٢٢٤ -٢٨,٥٣٥,٦٤٢,٧٤٥,٦٥,٢٨ هاييت

 
ــة األطفــال يف العــامل ســنة     :املصادر ــة، حال الفوائــد املــضاعفة للمــساواة بــني اجلنــسني   : ، النــساء واألطفــال٢٠٠٧منظمــة األمــم املتحــدة للطفول

تنقـيح عـام    : ؛ وشعبة السكان يف األمم املتحدة، التوقعات الـسكانية العامليـة          )E.07.XX.1م املبيع   منشورات األمم املتحدة، رق   ) (نيويورك(
 .http://esa.un.org/unup/index/asp  وقاعدة البيانات ذات الصلة على املوقع) ٢٠٠٨نيويورك،  (٢٠٠٧

http://esa.un.org/unup/index/asp
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 ٩جدول املرفق 
  تاالتصاال

    نسمة١٠٠املشتركون يف اخلطوط اهلاتفية واهلواتف اخللوية لكل     

 
مكاتب الربيد الدائمة واملتنقلة لكل 

 اجملموع اهلواتف اخللوية اخلطوط الرئيسية  نسمة١٠٠ ٠٠٠
مستخدمو اإلنترنت 

  نسمة١٠٠لكل 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ أقل البلدان منوا
٢٠٠٣/
٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 

٢٠٠٣/
٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 

  أفريقيا
٠,٦ ١,٣٠,٤٠,٣٠,٨٠,٥٠,٦٦,٧١٤,٣٧,٤١٥,٠١,٢ أنغوال
٨,٠ ٣,٧٢,٢٢,٠٠,٣٠,٨٠,٩٣,٤١٢,١٤,٤١٣,٠١,٥ بنن

٠,٦ ٠,٢٠,٥٠,٧٣,٠٧,٥٣,٦٨,٢٠,٤-١,٠٠,٦ بوركينا فاسو
٠,٨ ٠,٨٠,٤٠,٥٠,٢٠,٣٠,٤٠,٩٢,٠١,٢٢,٤٠,٤ بوروندي

٦,٤ ٦,٩٢,٤١٢,٦١٣,٨١٣,٩٢١,٠٢٩,٥٣٤,٨٥,٣-١٧,٥ الرأس األخضر
٠,٣ ٠,٦٠,٦٠,٢٠,٣٠,٣١,٥٢,٥١,٨٢,٧٠,٢- مجهورية  أفريقيا الوسطى

٠,٦ ٠,٩٠,٩٠,٤٠,١٠,١٠,١١,٤٤,٧١,٥٤,٨٠,٧ تشاد
٢,٦ ٢,٩٠,٨١,٠٢,١٠,٣٢,٠١,٩٤,١١,٠-- جزر القمر

٠,٣ -٠,١٠,٠٠,٠١,٩٧,٤١,٩٧,٥-١,٠٠,٢مجهورية الكونغو الدميقراطية
١,٤ ١,١١,٥١,٦٣,٤٦,٤٥,١٧,٩١,٣-١,٤- جيبويت

١,٦ ٠,٤١,٤٢,٠١١,٠١٩,٣١٢,٧٢١,٣١,٠-٤,٢- غينيا االستوائية
٢,٢ ٠,٨٠,٨٠,٥١,٤١,٤٢,٢١,٢-١,٥١,٤- إريتريا
٠,٢ ١,٨٠,٨١,٠٠,٣٠,٤٠,٩٠,٣١,١٠,٩٢,٠٠,٢ إثيوبيا
٥,٣ ١,٢٠,٦٠,٧٢,٧٣,٠١٢,٠٢٦,٠١٤,٦٢٩,٠٣,٤- غامبيا
٠,٥ ٠,٢٠,٣٠,٣١,٤٢,٤١,٨٢,٧٥,٨--١,٢ غينيا

٢,٣ ٠,٦٠,٩٠,٨٠,١٧,١٠,٩٧,٩٢,٠-٢,٤١,٤  بيساو-غينيا 
٢,٩ ٠,٧١,٢٢,٧٨,٨١٣,٩١٠,٩١٦,٦٢,٤-٨,٧٧,٨ ليسوتو
,- -٠,٥٠,٤٠,٢٠,٢١,٤٤,٩١,٦٥,١-- ليربيا

٠,٦ ١١,٨٤,٢٣,٩٠,٣٠,٣٠,٧١,٩٥,٥٢,٢٦,٢٠,٥ مدغشقر
٠,٥ ٢,٥٢,٤٠,٣٠,٥٠,٨١,٨٣,٣٢,٦٤,١٠,٤- مالوي
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    نسمة١٠٠املشتركون يف اخلطوط اهلاتفية واهلواتف اخللوية لكل     

 
مكاتب الربيد الدائمة واملتنقلة لكل 

 اجملموع اهلواتف اخللوية اخلطوط الرئيسية  نسمة١٠٠ ٠٠٠
مستخدمو اإلنترنت 

  نسمة١٠٠لكل 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ أقل البلدان منوا
٢٠٠٣/
٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 

٢٠٠٣/
٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 

٠,٦ ٠,١٠,٤٠,٦٣,٦١٠,٩٤,٣١١,٥٠,٥--١,١ مايل
١,٠ ٠,٣٠,٧١,١١٧,٥٣٣,٦١٨,٩٣٤,٧٠,٥-٠,٩- ريتانيامو

٠,٩ ٢,١١,٥٠,٥٠,٣٠,٥٠,٣٣,٧١١,٦٤,٢١١,٩٠,٧ موزامبيق
٠,٣ ٠,٩٠,٤٠,٣٠,١٠,٢٠,٢١,٢٢,٣١,٤٢,٥٠,٢ النيجر
٠,٦ ٠,٦٠,٢٠,٢٠,٢٠,٢٠,٢١,٦٣,٤١,٩٣,٦٠,٥ رواندا

١٨,١ ١,٩٣,٣٤,٧٣,٢١١,٥٧,٨١٦,٣١٢,٢-٩,٥٦,٧ سان تومي وبرينسييب
٥,٥ ٠,٦٢,٢٢,٤٩,٩٢٥,٠١٢,٢٢٧,٤٤,٧-١,٨١,٢ السنغال
٠,٢ ٠,٨٠,٣٠,٤٠,٥٢,٣٢,٢٢,٧٢,٧٠,٢-- سرياليون
١,١ ٠,٢٠,٤١,٢٤,٢٦,١٥,٨٧,٣١,٧--- الصومال
٩,٥ ٣,٢٠,٦٠,٥٠,٣١,٢١,٧٣,٠١٢,٧٦,٠١٤,٤٣,٣ السودان
٥,١ ١,٢٠,٩٠,٩٠,٣٠,٩١,٣٤,٤١١,٢٥,٦١٢,٥٤,٤ توغو
٢,٥ ١,٦١,٢١,٠٠,٢٠,٣٠,٤٤,٤٦,٧٤,٦٧,١٠,٨ أوغندا

١,٠ ٣,٢١,١١,١٠,٣٠,٥٠,٤٤,٤١٤,٨٤,٨١٥,٢٠,٩ مجهورية ترتانيا املتحدة
٤,٢ ٠,٨٠,٨٠,٨٢,٨١٤,٠٣,٥١٤,٨٢,١-٥,٣١,٧ زامبيا
  آسيا

١,٧ ١,٧١,٨٠,٢٠,١٠,٥٢,٤٨,١٢,٦٨,٦٠,١- أفغانستان
٠,٣ ٦,٦٦,٣٠,٢٠,٤٠,٨٢,٩١٣,٣٣,٤١٤,٠٠,٢- بنغالديش

,- ٠,٩-٢,٠,-٠,٨,-١٥,٤١٧,٧١٣,٩٠,٤٢,٢ بوتان
٠,٣ ٠,٦٠,٦٠,٠٠,٢٠,٢٣,٥٧,٩٣,٨٨,٢٠,٣- كمبوديا

٠,٤ ٣,١٤,٢٧,٦٠,٢٠,٨١,٣٣,٥١٠,٨٤,٨١٢,٠٠,٤اطية الشعبيةمجهورية الو الدميقر
٦,٦ ١٣,٤٧٤,٢٧١,٧٢,٩٩,١١٠,٩٣٤,٥٨٧,٩٤٤,١٩٨,٨٥,٨ ملديف
٠,٢ ٢,٨٢,٨٢,٨٠,٢٠,٥٠,٩٠,٢٠,٤١,٠١,٤٠,١ ميامنار
١,١ ٠,٣١,٢٢,٢٠,٧٤١,٨٢,٣٤٤,٠٠,٧--- نيبال
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    نسمة١٠٠املشتركون يف اخلطوط اهلاتفية واهلواتف اخللوية لكل     

 
مكاتب الربيد الدائمة واملتنقلة لكل 

 اجملموع اهلواتف اخللوية اخلطوط الرئيسية  نسمة١٠٠ ٠٠٠
مستخدمو اإلنترنت 

  نسمة١٠٠لكل 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ أقل البلدان منوا
٢٠٠٣/
٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 

٢٠٠٣/
٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 

٠,١ -٥,١-٤,٩-٠,٢,---٠,٦-  ليشيت-تيمور 
١,٣ ١,٨١,٥١,٣١,١١,٩٤,٥٥,٢١٣,٨٩,٠١٨,٢٠,٩ اليمن

  احمليط اهلادئ
٢,٢ ١,٧٤,٠٥,١٠,٦٠,٧٤,٦٥,٨٢,٤--٣٣,٣ كرييباس
٤,٥ ٢,٦٤,٩١٠,٩٥,٨١٣,٤١٣,١٢٤,٣٣,٣--٢٨,٠ ساموا

١,٦ ١,٥١,٨١,٦٠,٣١,٣١,٦٢,٨٠,٦--٣٦,٠ جزر سليمان   
١٦,٢ -١,٣٧,٠٨,٥٠,٠١٢,٤٧,٠٢٠,٩--- توفالو

٣,٥ ٢١,٧١,٨٣,٥٣,٢٤,٨٥,٩٨,٠٩,١٣,٥-- فانواتو 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر    

  الكارييب

٧,٥ ٠,٧٠,٩١,٧٤,٧٥,٩٦,٤٧,٦٥,٩-١,٨٠,٦ هاييت
١,١  ١٠,٨     ١,٦٢,٣٠,٩٢,١ أقل البلدان منوا

 
ــدي العــاملي   :املصادر ــة ة، قاعــداالحتــاد الربي ــات اإلحــصائية الربيدي ــارة هــذا املوقــع يف  متــت  (http://www.upu.org  علــى املوقــع  البيان ــدويل  و ؛)٢٠٠٨مــارس / آذار١زي االحتــاد ال

-http://www.itu.int/ITU؛ ومؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف االتصاالت العامليـة علـى املوقـع              )على اإلنترنت (طرية حسب املناطق    البيانات الق ،  لالتصاالت
D/icteye/indicators.aspx)  ٢٠٠٨ل أبري/ نيسان٢١زيارة هذا املوقع يف متت(. 

 

http://www.upu.org/
http://www.itu.int/ITU-D/icteye/indicators.aspx
http://www.itu.int/ITU-D/icteye/indicators.aspx
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 ١٠جدول املرفق 
  مرافق النقل

 النقل اجلوي السكك احلديدية الطرق 

 
جمموع شبكة الطرق 

 )بالكيلومترات(
نسبة مئوية (الطرق املعبدة 

 )بالكيلومترات(الطرق  )من جمموع الطرق
مباليني األطنان (الشحن 

 رحالت املغادرة )للكيلومتر
مباليني (الشحن اجلوي 
 )متراألطنان للكيلو

 ٢٠٠٠ أقل البلدان منوا
٢٠٠٤‐
٢٠٠٠ ٢٠٠٦ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٠ ٢٠٠٦ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٠ ٢٠٠٦ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٠ ٢٠٠٦ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٠ ٢٠٠٦ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٦ 

     أفريقيا
 ٨١,٠ ٦٠,٦ ٩٦٥ ٣٩٩٤ ٤--٧٦١ ٢- -١٠,٤-٤٢٩ ٥١ أنغوال
 - ١٢,٣ -٥١٨ ١--٥٧٨ - ٠٠٠٢٠,٠٩,٥ ١٩- بنن

 ٠,٠ ١٢,٣ ٥١٢ ٣٦٨١ ٣--٦٢٢ - ٤٩٥١٦,٠٤,٢ ٩٢- بوركينا فاسو
 - - ------ ٣٢٢٧,١١٠,٤ ٤٨٠١٢ ١٤ بوروندي

 ١,٨ ٠,٦ ٨٦٢ ٠١٠١٩ ١٣---- -٦٩,٠-٣٥٠ ١ الرأس األخضر
 - ١٢,٣ -٥١٨ ١---- -٢,٧-٣٠٧ ٢٤ مجهورية أفريقيا الوسطى

 - ١٢,٣ -٥١٨ ١---- -٠,٨-٤٠٠ ٣٣ تشاد
 - - ------ -٧٦,٥-٨٨٠  جزر القمر

 - - -٢٠٠ ٤٤٤٥ ٥١٣ ٦٤١ ٦٤١٣ ٣ ١,٨-٤٩٧ ٠٠٠١٥٣ ١٥٧مجهورية الكونغو الدميقراطية
 - - --٩٧ -٧٨١ - -٤٥,٠-٠٦٥ ٣ جيبويت

 - - ------ ---٨٨٠ ٢ غينيا االستوائية
 - - ----٣٠٦ - -٢١,٨-٠١٠ ٤ إريتريا
 ١٥٧,٢ ٧٨,٣ ٦٤٤ ٦٢٤٣٣ ٢٦---- ٤٧٧١٢,٠١٢,٧ ٥٧١٣٩ ٢٩ إثيوبيا
 - - ------ -٧٤٢٣٥,٤ ٧٠٠٣ ٢ غامبيا
 - ١,٤ -٦٠٠ --١١٥ ١- -١٦,٥-٥٠٠ ٣٠ غينيا

 - - ------ -١٠,٣--  بيساو-غينيا 
 - - -٢٠٠ ---- -١٨,٣-٩٤٠ ٥ ليسوتو
 - - ----٤٩٠ - -٦,٢-٦٠٠ ١٠ ليربيا

 ١٨,٨ ٢٧,٣ ١٤٢ ٤٩١١٤ ٢٠--٧٣٢ - -١١,٦-٨٢٧ ٤٩ مدغشقر
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 النقل اجلوي السكك احلديدية الطرق 

 
جمموع شبكة الطرق 

 )بالكيلومترات(
نسبة مئوية (الطرق املعبدة 

 )بالكيلومترات(الطرق  )من جمموع الطرق
مباليني األطنان (الشحن 

 رحالت املغادرة )للكيلومتر
مباليني (الشحن اجلوي 
 )متراألطنان للكيلو

 ٢٠٠٠ أقل البلدان منوا
٢٠٠٤‐
٢٠٠٠ ٢٠٠٦ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٠ ٢٠٠٦ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٠ ٢٠٠٦ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٠ ٢٠٠٦ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٠ ٢٠٠٦ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٦ 

 ١,٦ ٠,٨ ٥٢٨ ٨٠٦٥ ٣٨٤ ٨٧ ٧١٠ ٧١٠  ---- مالوي
 - ١٢,٣ -٥١٨ ١-٢٧٩ -٧٣٤  ٧٠٩١٢,١١٨,٠ ١٠٠١٨ ١٥ مايل

 ٠,١ ١٢,٥ ٧٢٥ ٧٦١١ ٣--٧١٧ - -١١,٣-٦٦٠ ٧ موريتانيا
 ٥,٢ ٧,٢ ٤٩٠ ٦٩٨١٠ ٧٦٨٦ -٠٧٠ ٣- -١٨,٧-٤٠٠ ٣٠ موزامبيق
 - ١٢,٣ -٥١٨ ١---- ٤٢٣٧,٩٢٠,٦ ٦٥٨١٨ ١٤ النيجر
 - - ------ -٠٠٨٨,٣ ٠٠٠١٤ ١٢ رواندا

 ٠,١ ٠,١ ٣٣٧ ١٣٥١ ١---- -٦٨,١-٣٢٠  سان تومي وبرينسييب
 ٠,٠ ١٢,٣ ٠ ٤١٥ ٢-٣٧١ -٩٠٦  -٢٩,٣-٥٨٣ ١٤ الالسنغ

 ٩,٦ ٩,٠ ١٧١ ٢٠٢ ---- -٧,٩-٣٣٠ ١١ سرياليون
 - - ------ -١١,٨-١٠٠ ٢٢ الصومال
 ٥١,٠ ٣٦,٥ ٨٣٩ ٧٥٣٨ ٧٦٦٧ ١٦٤ ٤٧٨١ ٥٩٩٥ ٤ -٣٦,٣-٩٠٠ ١١ السودان
 - ١٢,٣ -٥١٨ ١--٥٦٨ - -٣١,٦-٥٢٠ ٧ توغو
 ٣٤,٠ ٢٠,٧ ٣٣٠ ٢٦٣ ٢١٨ ٢١٠ ٢٥٩ ٢٦١  ---- أوغندا

 ١,٧ ٣,٤ ٠٦٨ ٩٧٣٥ ٥-٩٩٠ ٥٨٢١ ٥٨٢٤ ٤ -٤,٢-٢٠٠ ٨٨ مجهورية ترتانيا املتحدة
 ٠,٠ ٠,٥ ٠١٣ ١١٨٦ ٦-٥٥٤ ٢٧٣ ٢٧٣١ ١ ---٧٨١ ٦٦ زامبيا
             آسيا

 - ٧,٨ -٤٠٩ ٣---- ٧٨٢١٣,٣٢٣,٧ ٠٠٠٣٤ ٢١ أفغانستان
 ١٩٠,٨ ١٩٣,٩ ٩٧١ ٣١٣٧ ٨١٧٦ ٧٧٧ ٨٥٥ ٧٦٨٢ ٢ -٩,٥-٤٨٥ ٢٠٧ بنغالديش

 ٠,٣ ٠,٠ ٥٦٦ ١٣٨٢ ١---- ---- بوتان
 ١,١ - ٩٩٨ ٣--٩٢ ٦٥٠ ٦٠١  ٢٥٧١٦,٢٦,٣ ٣٨- كمبوديا

 ٢,٥ ١,٧ ٩٥٩ ٤١١٩ ٦---- -٤٤,٥-٧١٦ ٢١مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 ٠,٠ ١٣,٢ ١٠٨ ٩٧٠٥ ٥---- ---- ملديف
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 النقل اجلوي السكك احلديدية الطرق 

 
جمموع شبكة الطرق 

 )بالكيلومترات(
نسبة مئوية (الطرق املعبدة 

 )بالكيلومترات(الطرق  )من جمموع الطرق
مباليني األطنان (الشحن 

 رحالت املغادرة )للكيلومتر
مباليني (الشحن اجلوي 
 )متراألطنان للكيلو

 ٢٠٠٠ أقل البلدان منوا
٢٠٠٤‐
٢٠٠٠ ٢٠٠٦ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٠ ٢٠٠٦ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٠ ٢٠٠٦ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٠ ٢٠٠٦ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٠ ٢٠٠٦ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٦ 

 ٢,٨ ٠,٨ ٧٠٠ ٣٢٩٢٨ ١٠---- -١١,٤-٩٦٦ ٢٧ ميامنار
 ٧,٢ ١٧,٠ ٩٢٠ ١٣٠٦ ١٢--٥٩ - ٢٨٠٣٠,٨٥٦,٩ ٢٢٣١٧ ١٣ نيبال

 - - ------ ----  ليشيت-تيمور 
 ٦٦,١ ٣٢,٠ ٨٤٣ ٦٠٨١٨ ١٤---- ١٥,٥٨,٧-١٤٤ ٦٥ اليمن

             احمليط اهلادئ
 - - ------ ---٦٧٠  كرييباس
 ١,٩ ٢,٢ ٧٥٢ ٨٧٧١٢ ١٠---- -٤٢,٠-٣٣٧ ٢ ساموا

 ٠,٨ ١,٠ ٨٨٣ ٤٨١١٣ ١١---- -٢,٤-٣٩١ ١ جزر سليمان
 - - ------ ---- توفالو
 ١,٩ ١,٨ ٦٤٣ ٤٠٢١ ١---- -٢٣,٩-٠٧٠ ١ فانواتو

أمريكـــــا الالتينيـــــة ومنطقـــــة 
             البحر الكارييب

  - - ------ -٢٤,٣-١٦٠ ٤ هاييت
 اإلنترنـت بـاملوقع   ومؤشر التنمية العاملية وبيانات متويـل التنميـة العامليـة علـى    ، ٩-٥، اجلدول   )٢٠٠٨،  واشنطن العاصمة  (٢٠٠٨مؤشرات التنمية العاملية لعام     البنك الدويل،     :املصادر

http://www.worldbank.org )  ومنظمـة  من بيانات االحتاد الدويل للطرق والبنك الـدويل      املعلومات   ، قام البنك الدويل جبمع    )٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٣زيارة هذا املوقع يف     متت
 .الطريان املدين الدويل
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 ١١جدول املرفق 
  ساعدة اإلمنائية، ماحنو جلنة املاملساعدة اإلمنائية الرمسية

 
ــل      ــة إىل أق ــة املقدم ــة الرمسي ــساعدة اإلمنائي صــايف امل

 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة (البلدان منوا

أقـل   صايف املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة إىل      
بالنـــــــسبة املئويــــــــة مــــــــن   (البلـــــــدان منــــــــوا 

 )املساعدة جمموع

لبلـدان  املساعدة اإلمنائية الرمسيـة املقدمـة إىل أقـل ا         
مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل        ئويـة   املنسبة  منوا، بال 

ــ ــة   ملـ ــة ملنظمـ ــة التابعـ ــساعدة اإلمنائيـ ــة املـ احني جلنـ
 التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

ــة    ــة الرمسيـــــ ــساعدة اإلمنائيـــــ املـــــ
املخصصة لبناء القـدرات يف جمـال       
ــن    ــة مــ ــسبة املئويــ ــارة، بالنــ التجــ
 جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠١ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ البلد

٤٥١١٧,٩٢٩,٧٢٤,٩٢١,٣٠,٠٦٠,٠٨٠,٠٦٠,٠٦٢,١١,١٢,٣ ٤١٩ ٢٩٣ ١٧١  أستراليا
٣,٤٢,٢-٢٥٢٦٣,٠٢٥,٦١٥,٥١٦,٨٠,٠٧٠,٠٦٠,٠٨٠,٠٨ ٢٤٥ ١١٣ ١٠٦  النمسا
٧٢٩٤١,٣٢٦,٩٣١,٠٣٦,٩٠,١٩٠,١٠٠,١٦٠,١٨٢,٤٤,٧٧,٩ ٦٠٩ ٢٢١ ٣٦٧  بلجيكا
٢٤٤٣٠,٠١٧,٧٢٧,٩٣٣,٨٠,١٣٠,٠٥٠,٠٩٠,١٠١١,٠١,٣٣,٣ ٠٤٨١ ٣٠٨١ ٧٤٠  كندا

٦,١-٨٧٨٣٩,٥٣٢,٣٣٨,٦٣٩,٣٠,٣٧٠,٣٤٠,٣١٠,٣١٠,٧ ٨١٤ ٥٣٧ ٤٦٢  الدامنرك
٢٩٦٣٧,٥٣٠,٢٢٧,٢٣٥,٥٠,٢٤٠,٠٩٠,١٣٠,١٤١,١٣,٢٨,٤ ٢٤٥ ١١٢ ٣١٧  فنلندا
٦٢٤٣١,٩٢٧,٩٢٣,٩٢٤,٨٠,١٩٠,٠٨٠,١١٠,١٢١,٢٢,٨٣,٩ ٣٩٢٢ ١٤٤٢ ٢٨٦١ ٢ فرنسا
٦٤٢٢٨,٠٢٤,١١٨,٧٢٥,٣٠,١٢٠,٠٧٠,٠٧٠,٠٩٢,٧٢,١٠,٦ ٨٨٤٢ ٢١٢١ ٧٦٩١ ١ أملانيا
٠,٠٢,٧-٠,٠٢٠,٠٤٠,٠٤-٨,٢٢٠,٧٢٤,٢-١٠٣ ٧٩ ١٩ - اليونان
٥٢٤٣٦,٧٤٨,٩٥٠,٧٥١,٣٠,٠٦٠,١٤٠,٢١٠,٢٨٠,٣٠,١١,٢ ٣٦٥ ١١٤ ٢١  آيرلندا
٧٨٩٤٠,٧٢٨,٣٢٧,٦٢١,٧٠,١٣٠,٠٤٠,٠٨٠,٠٤١,١٠,٧٠,٩ ٤٠٧ ٣٨٩١ ٣٨٢ ١ إيطاليا
٣٤٠١٩,٣١٦,٠١٧,٧٢٩,٩٠,٠٦٠,٠٤٠,٠٥٠,٠٧٠,٦٠,٧٠,٩ ٣٢٦٣ ١٥٩٢ ٧٥٣٢ ١ اليابان

---١٢٣٣٩,٣٣٧,٦٤١,٢٤٢,٥٠,٠٨٠,٢٧٠,٣٥٠,٣٨ ١٠٦ ٤٦ ١٠  لكسمربغ
٣٩٥٣٢,٩٢٥,٣٣٢,٤٢٥,٦٠,٣٠٠,٢١٠,٢٧٠,٢١٢,٩٣,٤٤,٦ ٦٥٨١ ٧٩٤١ ٨٣٤  هولندا

٧٤١٩,١٢٥,٩٢٥,٥٢٨,٦٠,٠٤٠,٠٧٠,٠٧٠,٠٨١٠,٨١٠,٢١٢,٥ ٧٠ ٢٩ ١٨  نيوزيلندا
١٢٩٤٤,١٣٣,٨٣٦,٩٣٨,٢٠,٥٢٠,٢٦٠,٣٥٠,٣٤٤,١٣,٣٢,٩ ٠٢٩١ ٤٢٧١ ٥٣٢  النرويج
٢٤٠٧٠,٣٦٣,١٥٥,٦٦٠,٦٠,١٧٠,١٦٠,١٢٠,١٣٠,٧١,٢٠,٦ ٢١٠ ١٧١ ١٠٠  الربتغال
٧٦٧٢٠,٢١٢,٠٢٧,١٢٠,١٠,٠٤٠,٠٣٠,٠٧٠,٠٦٠,١٠,٦٣,٧ ٨١٧ ١٤٤ ١٩٤  اسبانيا
١٥٢٣٨,٦٢٩,٦٣٢,٧٢٩,١٠,٣٥٠,٢٤٠,٣١٠,٣٠١,٠٢,٦١,٦ ١٠١١ ٥٣٢١ ٧٧٥  ويدالس
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ــل      ــة إىل أق ــة املقدم ــة الرمسي ــساعدة اإلمنائي صــايف امل

 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة (البلدان منوا

أقـل   صايف املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة إىل      
بالنـــــــسبة املئويــــــــة مــــــــن   (البلـــــــدان منــــــــوا 

 )املساعدة جمموع

لبلـدان  املساعدة اإلمنائية الرمسيـة املقدمـة إىل أقـل ا         
مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل        ئويـة   املنسبة  منوا، بال 

ــ ــة   ملـ ــة ملنظمـ ــة التابعـ ــساعدة اإلمنائيـ ــة املـ احني جلنـ
 التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

ــة    ــة الرمسيـــــ ــساعدة اإلمنائيـــــ املـــــ
املخصصة لبناء القـدرات يف جمـال       
ــن    ــة مــ ــسبة املئويــ ــارة، بالنــ التجــ
 جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠١ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ البلد

٤٥٣٤٣,٤٣٠,٣٢٢,٩٢٧,٥٠,١٤٠,١٠٠,١٠٠,١١٦,٢١١,١١٠,٣ ٤٠٥ ٢٧٠ ٣٢٥  سويسرا
٨٢٧٣١,٦٣١,٧٢٥,٢٣٠,٧٠,٠٩٠,١٠٠,١٢٠,١٦٤,٩٢,٢٢,٤ ٧٠٩٣ ٤٢٦٢ ٨٣٤١  اململكة املتحدة

٤١٦١٩,٣٢٠,٠١٦,٧٢٧,٣٠,٠٤٠,٠٢٠,٠٤٠,٠٥٧,٣٤,٥٤,٢ ٦٦١٦ ٩٨٩٤ ١٩٩١ ٢اليات املتحدةالو
٤٤٨٢٨,٠٢٣,٢٢٣,٠٢٨,٢٠,٠٩٠,٠٥٠,٠٨٠,٠٩٤,٥١,٦٢,٦ ٥٩٧٢٩ ٤٤٨٢٤ ١٩٨١٢ ١٥ اجملموع

 
باريس،  (٢٠٠٧تقرير التعاون اإلمنائي لعام     : التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي    جريدة منظمة   ،  ن االقتصادي  املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدا        جلنة  :املصادر

 .)٢٠٠٨أبريل / نيسان١ املوقع يف متت زيارة(  http://www.oecd.org/dataoecd/50/17/5037721.htmعلى املوقع ، وقاعدة بيانات أنشطة املعونة ٢٥، اجلدول )٢٠٠٨
 

http://www.oecd.org/dataoecd/50/17/5037721.htm
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 ١٢جدول املرفق 
مبادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة    يف إطار صندوق النقد الدويل   و البنك الدويل هبا  يضطلع  عمليات ختفيف الديون اليت     

 ، وخدمة الدين العام والدين املضمون تسديده من جهة حكوميةبالديون
 

 
  البلدان منوا املستفيدة ضمن إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون ومنوضع أقل

  ٢٠٠٨فرباير /لدى البنك الدويل وصندوق النقد الدويل يف شباط ختفيف الدين

   

مباليني دوالرات (البنك الدويل 
الـواليات املتحدة، بصايف القيمة 

 )أ()احلالية

 صندوق النقد الدويل
رات الواليات مباليني دوال(

 )املتحدة

خدمة الدين بالنسبة املئوية من 
صادرات سلع أقل البلدان منوا 
 وخدماهتا وإيراداهتا يف اخلارج

 أقل البلدان منوا
نقطة ما قبل 

 اإلجناز
نقطة ما بعد 

 اإلجناز

عمليات 
جرى 
 نفذت التعهد هبا

التنفيذ، 
بالنسبة 
 املئوية

عمليات 
جرى 
 نفذت التعهد هبا

 التنفيذ،
بالنسبة 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ١٩٩٠ املئوية

            أفريقيا

٧,١١٠,٥١٢,٦ أنغوال
١١٠,٧٥٣,١٤٨,٠١٨,٠٢٠,٠١١١,١٩,٢٥,١٥,٢ X بنن

٣٠٤,٠١٨٠,٦٥٩,٤٤٤,٠٤٦,٠١٠٤,٥٧,٨٧,٦٥,٥ X بوركينا فاسو
٤٤٤,٥٢٩,٥٦,٦١٩,٠٠,٠٠,٠٤١,٧٢٨,٤١٠,٨ X بوروندي

---        الرأس األخضر
--X١٢,٥ مجهورية  أفريقيا الوسطى

٨٥,٤٤١,١٤٨,١١٤,٠٩,٠٦٤,٣٣,٨٠,٩١,٨ X تشاد
--٢,٥ جزر القمر

٦,٤٩,٣-٩٧٩,٩٣٨٥,٦٣٩,٤٢٢٨,٠٣,٠١,٣ X مجهورية الكونغو الدميقراطية
٤,٥٦,٤-        جيبويت

--- غينيا االستوائية
--- إريتريا
٠٢٢,٧٢١٣,٣٢٠,٩٤٥,٠٤٧,٠١٠٤,٤٣٧,٦٢,١٣,٧ X١ إثيوبيا
٢٩,٢١١,٩٤٠,٨٢,٠٠,٠٠,٠٢١,٨١٢,٠١١,٦ X غامبيا
١٩٨,٧٧٩,٤٤٠,٠٢٤,٠٥,٠٢٠,٨١٩,٦١٣,٤١١,٣  X غينيا
١٢٢,٣٣٤,٨٢٨,٥٩,٠١,٠١١,١٢٢,١٤,٤٧,٨ X  بيساو-غينيا 
٤,٢٧,٤٤,٠ ليسوتو
--- ليربيا

٣٣٦,١١١٢,٠٣٣,٣١٥,٠١٦,٠١٠٦,٧٤٤,٤٥,١٣,٩ X مدغشقر
٧٣٩,٣١٢٩,٩١٧,٦٣٣,٠٣٧,٠١١٢,١٢٨٨,٩٨,٣ X  مالوي
٢٤١,٦١٣٩,٦٥٧,٨٤٦,٠٤٩,٠١٠٦,٥١٤,٧٧,١٤,٣ X مايل

١٣١,٠٤٨,٥٣٧,٠٣٥,٠٣٨,٠١٠٨,٦٢٨,٨٦,٣٥,٦ X موريتانيا
٥٦٤,٥٥٥٣,٤٩٨,٠١٠٧,٠١٠٨,٠١٠٠,٩١٧,٣٣,١٠,٨ X موزامبيق
٣٠٦,٨٧٨,٨٢٥,٧٣١,٠٣٤,٠١٠٩,٧٦,٦٤,٣٢,٣ X النيجر
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  البلدان منوا املستفيدة ضمن إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون ومنوضع أقل

  ٢٠٠٨فرباير /لدى البنك الدويل وصندوق النقد الدويل يف شباط ختفيف الدين

   

مباليني دوالرات (البنك الدويل 
الـواليات املتحدة، بصايف القيمة 

 )أ()احلالية

 صندوق النقد الدويل
رات الواليات مباليني دوال(

 )املتحدة

خدمة الدين بالنسبة املئوية من 
صادرات سلع أقل البلدان منوا 
 وخدماهتا وإيراداهتا يف اخلارج

 أقل البلدان منوا
نقطة ما قبل 

 اإلجناز
نقطة ما بعد 

 اإلجناز

عمليات 
جرى 
 نفذت التعهد هبا

التنفيذ، 
بالنسبة 
 املئوية

عمليات 
جرى 
 نفذت التعهد هبا

 التنفيذ،
بالنسبة 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ١٩٩٠ املئوية

٤٧٥,٠١٠١,٩٢١,٥٤٧,٠٥١,٠١٠٨,٥٩,٩٧,٤٣,٥ X  رواندا
٤٠,٠٨,٢٢٠,٥١,٠٢٨,٧٤٨,١١٩,٠ X يبسان تومي وبرينسي

١٦٢,٢١٠٢,٥٦٣,٢٣٤,٠٣٨,٠١١١,٨١٨,٣٥,٦٢,٦ X السنغال
١٤٧,٩٣٩,٨٢٦,٩١٠٠,٠١٠٧,٠١٠٧,٠١٠,١٨,٩٥,٧ X سرياليون
--- الصومال
٤,٨٧,٧٤,٩        السودان
-١١,٥١,٨ توغو
٦٩٢,٤٣٨٠,٥٥٥,٠١٢٠,٠١٢٢,٠١٠١,٧٧٨,٦٩,٨٥,٨ X أوغندا

٩١١,١٣٣٣,٨٣٦,٦٨٩,٠٩٦,٠١٠٧,٩٣١,٣٥,٤٢,٠ X مجهورية ترتانيا املتحدة
٦٤٧,٠١٧٧,٨٢٧,٥٤٦٩,٠٥٠٨,٠١٠٨,٣١٤,٥٦,٦٢,٢ X  زامبيا
            آسيا

١,٨١,٨-٧١,٩٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠ X أفغانستان
٣٤,٨٧,٢٤,٨ نغالديشب

--- بوتان
٠,٧٠,٦- كمبوديا

--٨,٥       مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
٤٦,٨٤,٧ ملديف
١٨,٢٢,٢١,٤ ميامنار
١٤,٧٨,٢٩,٧ نيبال

---  ليشيت–تيمور 
٧,١٣,٠٢,٧        اليمن

            حمليط اهلادئا
--- كرييباس
١٠,٦٤,٧٥,٥ ساموا

١١,٣٤,٨٢ جزر سليمان
--- توفالو
١,٦٠,٩١,٥        فانواتو
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  البلدان منوا املستفيدة ضمن إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون ومنوضع أقل

  ٢٠٠٨فرباير /لدى البنك الدويل وصندوق النقد الدويل يف شباط ختفيف الدين

   

مباليني دوالرات (البنك الدويل 
الـواليات املتحدة، بصايف القيمة 

 )أ()احلالية

 صندوق النقد الدويل
رات الواليات مباليني دوال(

 )املتحدة

خدمة الدين بالنسبة املئوية من 
صادرات سلع أقل البلدان منوا 
 وخدماهتا وإيراداهتا يف اخلارج

 أقل البلدان منوا
نقطة ما قبل 

 اإلجناز
نقطة ما بعد 

 اإلجناز

عمليات 
جرى 
 نفذت التعهد هبا

التنفيذ، 
بالنسبة 
 املئوية

عمليات 
جرى 
 نفذت التعهد هبا

 التنفيذ،
بالنسبة 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ١٩٩٠ املئوية

ــا الالتينيــــة ومنطقــــة    أمريكــ
 البحر الكارييب

           

٥٢,٨١,١٢,١٢,٠٠,٠٠,٠٩,١١٧,٥٨,٥  X هاييت
    ١٨٧,١ ٥٣٢,٠٣٣٥,٠ ٣٣٦,٧١ ٨١٧,٠٢٣٧,١ ٨١٧٨ أقل البلدان منوا
ومؤشــر التنميــة العامليــة ، ٩-٦ و ٤-١، اجلــدوالن )٢٠٠٨واشــنطن العاصــمة،  (٢٠٠٨ مؤشــرات التنميــة العامليــة لعــام  الــدويل،البنــك   :املصادر

 ).٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٣زيارة هذا املوقع يف متت ( http://www.worldbank.orgالعاملية على اإلنترنت وبيانات متويل التنمية 
 . وفق حسابات البنك الدويل٢٠٠٦صايف القيمة احلالية يف هناية عام  )أ( 

 
 
 


