
A/64/80–E/2009/79  دةاألمــم املتحـ 

 

  اجلمعية العامة
 اجمللس االقتصادي واالجتماعي

 
Distr.: General 
18 May 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 

220609    160609    09-34107 (A) 
*0934107* 

   االقتصادي واالجتماعياجمللس     العامةاجلمعية
  ٢٠٠٩الدورة املوضوعية لعام     الدورة الرابعة والستون

  ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١-٦جنيف،     *من القائمة األولية) أ (٥٧البند 
  **من جدول األعمال املؤقت) ب (٦البند     :جمموعات البلدان اليت تواجه أوضاعا خاصة

الــيت القمــة ومــؤمترات الرئيــسية املــؤمتراتتنفيــذ ومتابعــة      دة الثالث املعين بأقل البلدان منوامؤمتر األمم املتح
عمل برنامج تنفيذ وتنسيقاستعراض   :املتحدة األمم تعقدها
      منوا البلدان أقل لصاحل ٢٠١٠-٢٠٠١ العقد

  منوا البلدان أقل لصاحل ٢٠١٠-٢٠٠١ العقد عمل برنامجتنفيذ     
  

  ني العامتقرير األم    
    

  موجز  
 وقــرار اجمللــس االقتــصادي ٦٣/٢٢٧هــذا التقريــر مقــدم عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة   

تقريـرا مرحليـا حتليليـا     ، اللذين طلب فيهما إىل األمني العام أن يقـدم           ٢٠٠٧/٣١واالجتماعي  
 البلــدان أقــل لــصاحل ٢٠١٠-٢٠٠١ العقــد وعملــي املنحــى عــن مواصــلة تنفيــذ برنــامج عمــل

تية ملـؤمتر األمـم   ، مبا يف ذلك تقريرا عن األعمال التحضريية املوضوعية والتنظيمية واللوجس    منوا
  .املعين بأقل البلدان منوا املتحدة الرابع

  
  

 
  

  *  A/64/50.  
  **  E/2009/100. 
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  مقدمة  -أوال   
 وقـرار اجمللـس االقتـصادي     ٦٣/٢٢٧هذا التقرير مقدم استجابة لقـرار اجلمعيـة العامـة             - ١
تقريــرا عــن التقــدم ، اللــذين طلــب فيهمــا إىل األمــني العــام أن يقــدم  ٢٠٠٧/٣١االجتمــاعي و

ــل   ــامج عمـــ ــذ برنـــ ــرز يف تنفيـــ ــد احملـــ ــصاحل ٢٠١٠-٢٠٠١ العقـــ ــل لـــ ــدان أقـــ ــو البلـــ ا منـــ
)A/CONF.191/13 ــاين ــصل الثـ ــث املعـــين       ) ، الفـ ــدة الثالـ ــؤمتر األمـــم املتحـ ــالل مـ املعتمـــد خـ

ــل ــود يف بروكــس   بأق ــواً املعق ــدان من ــارالبل ــايو /ل يف أي ــي باســم     (٢٠٠١م ــه فيمــا يل ــشار إلي امل
  ).‘‘برنامج بروكسل’’
 علـى   املـستمرة  من التقرير طبيعة أثر األزمات املاليـة واالقتـصادية           الثاينويبحث الفرع     - ٢

حملـة مـوجزة عـن التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق األهـداف                الثالـث   ويتـضمن الفـرع     . أقل البلدان منوا  
أن تترتـب   حيتمـل   وحيدد أيضا بعض اآلثار الـيت       . اردة يف برنامج بروكسل   والغايات الدولية الو  

مـن التقريـر األعمـال    اخلـامس  ويعـرض الفـرع   . عن األزمـات يف كـل جمـال مـن تلـك اجملـاالت       
  .املعين بأقل البلدان منوا ية ملؤمتر األمم املتحدة الرابعالتحضري

تـبني  و. كـن حتديـد النتـائج كميـا       ، مي ويف بعض اجملاالت الـيت تناوهلـا برنـامج بروكـسل            - ٣
لتقريـر الفـروق   ل) ١٦ إىل ١اجلداول من (البيانات املصنفة حسب البلدان يف املرفق اإلحصائي       

الكبرية بـني أقـل البلـدان منـوا مـن حيـث املـستويات املطلقـة للعديـد مـن املـتغريات املعنيـة ومـن               
  .حيث التقدم احملرز منذ اعتماد الربنامج

ــد و  - ٤ ــذا  ق ــد ه ــم املتحــدة     أع ــة األم ــع مؤســسات منظوم ــاون م ــر بالتع ــتتاح . التقري وس
  .إسهاماهتا يف هذه العملية على حدة

  
  األزمات العاملية وأقل البلدان منوا  -ثانيا   

اجتمعت سلسلة من األزمات االقتصادية العامليـة فـشكلت خطـرا كـبريا يهـدد التنميـة                   - ٥
ة املاضـية، ألقـت أزمتـا الغـذاء والطاقـة بظالهلمـا       فأثنـاء صـدور تقريـر الـسن       . يف أقل البلدان منوا   

انظـر املرفـق،    (فالزيـادة املطـردة يف أسـعار الـنفط          . على جناحـات هـذه البلـدان يف جمـال التنميـة           
، جعلـت أقـل البلـدان منـوا املـستوردة      ٢٠٠٨، وال سيما الطفـرة الـيت شـهدها عـام      )١اجلدول  

وأدت أيــضا إىل إضــافة ضــغوط . ض النمــوللــنفط تعــاين امتــزاج ارتفــاع نــسبة التــضخم باخنفــا
  .مالية وصعوبات يف ميزان املدفوعات وأسفرت عن اخنفاض قيمة العمالت يف عدة بلدان

.  أســعار املــواد الغذائيــة علــى الــصعيد الــدويل ٢٠٠٨وتزايــدت بــسرعة أيــضا يف عــام   - ٦
. قـل البلـدان منـوا   وانتقلت هـذه الزيـادة ولـو جزئيـا علـى األقـل إىل األسـواق احملليـة يف معظـم أ                     

والعديد من أقل البلدان منوا بلدان مستوردة صافية للمواد الغذائية، ونظرا لوجود نـسبة كـبرية                
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مــن الفقــراء واألشــخاص الــذين يعــانون مــن ســوء التغذيــة يف هــذه البلــدان، فــإن أثــر زيــادة يف  
ومنطقـة صـنفها     بلدا   ٣٦فمن أصل   . أسعار الغذاء على البشر فيها أكرب من سواها من البلدان         

 باعتبارها أكثر عرضة للخطـر بـسبب ارتفـاع أسـعار املـواد      ٢٠٠٨برنامج األغذية العاملي عام     
وأكثـر البلـدان تـضررا    ). ٢انظـر املرفـق، اجلـدول    (قل البلـدان منـوا   أ بلدا من ٢٤الغذائية، يعد   

الـسكان مـن     يف املائـة مـن       ٣٠من جراء تزايد األسعار تلك الـيت يعـاين فيهـا بالفعـل أكثـر مـن                  
  .سوء التغذية

إن ارتفـاع أســعار املــواد الغذائيـة لــه عواقــب ســلبية علـى املــستهلكني لكنــه يــؤدي إىل      - ٧
غـري أن اجلهـود الراميـة إىل        . زيادة إيرادات املزارعني ويشجعهم على إنتاج املزيـد مـن األغذيـة           

اع أســعار الــسماد  حــد منــها ارتفــ٢٠٠٨زيــادة اإلنتــاج الغــذائي يف أقــل البلــدان منــوا يف عــام 
وحالـت  . والطاقة والبذور، وتعد الزيادة يف أسعار اقتنـاء الـسلعتني األولـيني نتـاج أزمـة الطاقـة                 

عدم القدرة على احلصول على عوامل اإلنتـاج الالزمـة دون اسـتفادة املـزارعني مـن منخفـضي                  
صول  الوفـورات وليـست لـديهم إمكانيـة احلـ          تعوزهمالدخل، وخباصة مزارعي الكفاف الذين      

  .منتجاهتمبسهولة على االئتمانات، من احلافز املتمثل يف ارتفاع أسعار 
نـها مل تعـد إىل      ، اخنفـضت أسـعار املـواد الغذائيـة بـسرعة لك           ٢٠٠٨ومنذ منصف عام      - ٨

، كانت األسـعار الدوليـة لـألرز واحلبـوب تزيـد      ٢٠٠٩مارس /زمة؛ ويف آذارمستوياهتا قبل األ 
وعـالوة علـى ذلـك، مل تـنخفض        . )١( عليـه قبـل ثـالث سـنوات         يف املائة عمـا كانـت      ٥٠بنحو  

بيـد أن   . أسعار التجزئـة يف العديـد مـن األسـواق احملليـة بـنفس نـسبة اخنفـاض األسـعار الدوليـة                     
اخنفـــاض أســـعار األغذيـــة أدى إىل تراجـــع اآلثـــار الـــسلبية الـــسابقة الرتفـــاع األســـعار علـــى    

  .نه مل يزهلا متامااملستهلكني وعلى الفقر واجلوع وسوء التغذية لك
ويف الوقـــت ذاتـــه، حتولـــت أزمـــة ماليـــة تطـــال أكـــرب اقتـــصاد يف العـــامل إىل تبـــاطؤ يف   - ٩

اقتصادات البلدان املتقدمة النمو مث إىل أزمة اقتصادية عاملية وإىل أزمة إمنائيـة، ال سـيما بالنـسبة             
البلدان منوا لكـن كـل      وهناك تفاوت طفيف يف تأثري هذه األزمات على أقل          . ألقل البلدان منوا  

وقـد تـدهورت    . التطورات الـيت جتـري خـارج حـدودها        ب هذه البلدان    تأثرواحدة منها أكدت    
الطويلـة  تدهوا ملحوظا كل من احلالة االقتصادية الراهنـة يف أقـل البلـدان منـوا وآفاقهـا اإلمنائيـة             

تعلـق بالبيانـات،   ونظـرا حلـاالت التـأخري العاديـة فيمـا ي     . ألسباب ليست من صنع أيديهم  األمد  
بعد تقييم كمـي شـامل ألثـر األزمـة علـى            ال يتوافر   وخاصة أن األزمة عموما ما زالت تتطور،        

  .أقل البلدان منوا لكن آثار األزمة تنقل عرب عدد من القنوات
__________ 

: املتاحــة علــى العنــوان التــايل   (انظــر منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة، مؤشــرات أســعار األغذيــة           )١(  
http://www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex/ar ( ٢٠٠٩أبريل / نيسان١٣اليت مت االطالع عليها يف.  
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بــضعة بلــدان متقدمــة النمــو آثــار وعواقــب عــصفت بوكــان لألزمــة املاليــة األوىل الــيت   - ١٠
.  منوا بسبب حداثة نظمها املالية وضعف روابطها املالية مـع بـاقي العـامل           حمدودة يف أقل البلدان   

وعـالوة علـى    . ، تتـسم بقلـة الـنظم املـصرفية        أساسـا اقتـصادات نقديـة     ال تزال أقل البلدان منوا      ف
ذلك، فإن مصارفها أقل اندماجا يف النظام املايل الدويل، وال سـيما يف أسـواق رؤوس األمـوال               

ــسندات يف القطــاع  ــى  اخلــاص، حيــث كــان االضــطراب   وال ــة أخــرى،  . هأشــدعل ومــن ناحي
علـى  أقل البلدان منوا يف معظمها متويل التجارة وقد أثـرت األزمـة علـى نطـاق واسـع       تستخدم  

العديد من أقـل البلـدان منـوا بتعزيـز نظمهـا املـصرفية       فرغم قيام وإضافة إىل ذلك،  . هذا العنصر 
ن قـدرهتا علـى مواجهـة صـدمات اجلولـة األوىل املتـسمة         احمللية يف السنوات األخـرية، مـا زاد مـ         

  .إىل نشوء مصاعبميكن أن تؤدي أزمة طويلة أو شديدة فإن ، باعتداهلا
يف املراحل األوىل لتبـاطؤ االقتـصاد العـاملي    دون تأثري كما ظلت أقل البلدان منوا نسبيا         - ١١

، ٢٠٠٨وحـىت عـام   . ملـصنوعات ابسبب مشاركتها احملـدودة يف جتـارة   األزمة األوىل الذي تال   
تلقـت البلــدان املـصدرة للــنفط وللـسلع األساســية مـن بــني أقـل البلــدان منـوا دفعــة كـبرية نظــرا        

سـتمرار ازدهـار   العلـى نطـاق واسـع توقـع     وكان هناك . للزيادة احلاصلة يف أسعار تلك السلع 
يف أقل البلدان منـوا مـن   السلع األساسية لكن الكساد االقتصادي يف البلدان املتقدمة النمو يؤثر      

ووفقا لصندوق النقد الدويل، سينخفض حجم التجـارة        . على صادراهتا الطلب  خالل اخنفاض   
. وهـذا سـيؤثر تـأثريا سـلبيا يف تنميـة أقـل البلـدان منـوا                . ٢٠٠٩ يف املائة عـام      ١١العاملية بنسبة   

لنمـو إىل بلـدان ناميـة       وإضافة إىل ذلك، فمع انتقـال التبـاطؤ االقتـصادي مـن البلـدان املتقدمـة ا                
اخنفــاض الطلــب علــى الطاقــة مــن هبــوط الطلــب علــى املــصنوعات ومــا نــتج عــن أكثــر تقــدما 

ويزيـد جفـاف منـابع االئتمـان،        . واملواد اخلام، تدنت بـسرعة أسـعار الـنفط والـسلع األساسـية            
ثلمـا أسـهم    وم. يف ذلك متويل التجارة، من التأثري على األداء التجـاري يف أقـل البلـدان منـوا                 مبا

أداء التــصدير الــسليم إســهاما كــبريا يف حتــسني النمــو بأقــل البلــدان منــوا يف الــسنوات األخــرية، 
يؤدي اخنفاض عائدات الصادرات إىل اتساع حاالت العجـز يف احلـسابات اجلاريـة، ونـضوب                

  .االحتياطيات الدولية، واخنفاض قيمة العمالت، واخنفاض النمو االقتصادي
الـسياحة، يف إطـار اجلهـود الراميـة إىل          طـورت    ،لدان من أقل البلـدان منـوا      يف بضعة ب  و  - ١٢

غــري أن . لإليــرادات األجنبيــة وفــرص العمــل احملليــة تنويــع االقتــصادات، لتــصبح مــصدرا هامــا  
السياحة تتـأثر بـالتغيريات يف اإليـرادات، خاصـة يف البلـدان املتقدمـة النمـو، ولـذلك يـرجح أن                      

وتــبني األدلــة أن قطــاع الــسياحة يف العديــد مــن أقــل  . االقتــصاديةتتــضرر بــشدة جــراء األزمــة 
  .البلدان منوا قد تأثر بالفعل سلبا جراء األزمة االقتصادية واملالية العاملية
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.  قناة أخرى تنقل األزمة العامليـة إىل أقـل البلـدان منـوا             مبثابة االستثمار املباشر األجنيب  و  - ١٣
، مبا فيهـا الـنفط، وزيـادة حمدوديـة إمكانيـة احلـصول علـى                فمع اخنفاض أسعار السلع األساسية    

التمويل والتباطؤ االقتصادي العام، يـرجح أن تتـدىن تـدفقات االسـتثمارات املباشـرة األجنبيـة،                 
رجح أن يكـون    يـ ويف أقل البلدان منوا،     . وأن حيتدم التنافس بني البلدان على هذه االستثمارات       

 كانا مها املستفيد األكرب من تـدفقات االسـتثمارات املباشـرة            القطاعان النفطي واملعدين، اللذان   
  .األجنبية، أشد القطاعات تأثرا

يف بلـدان   املقـيمني   وباتت تـدفقات حتـويالت العمـال املهـاجرين مـن أقـل البلـدان منـوا                    - ١٤
. إيــرادات عمومــا ألســرهم جللــب أخــرى مــصدرا هامــا لتمويــل التنميــة يف بلــداهنم األصــلية و  

أقل البلدان منوا كمجموعة، تتجاوز التدفقات املسجلة مـن التحـويالت املـساعدة             أخذت   وإذا
تزيـد التحـويالت غـري الرمسيـة بدرجـة كـبرية            قـد   ؛ و )٣انظـر املرفـق، اجلـدول       (اإلمنائية الرمسية   

وبالنــسبة لعــدد قليــل مــن أقــل البلــدان منــوا، أصــبحت حتــويالت العمــال مــصدرا    . املبلــغ هــذا
نيب أهم من الصادرات؛ ويف بضعة حاالت، تعادل هـذه التحـويالت ربـع        إليرادات القطع األج  
  .إمجايل الناتج احمللي

وتؤدي االخنفاضات الكبرية يف الوظائف على نطاق العامل، وال سيما تلك الـيت ختـص                 - ١٥
ــاهرين والعمــال قليلــي املهــارات، إىل تــدين الطلــب علــى العمــال املهــاجرين       . العمــال شــبه امل

 يف بعـض البلـدان املتقدمـة النمـو           اهلجرة تقييد أيضا اعتماد مزيد من سياسات       يف ذلك ويسهم  
وجـود محايـة اجتماعيـة حمـدودة يف كـثري مـن             نظـرا ل  فقد عاد فعـال بعـض املهـاجرين،         . والنامية

 إىل أعـداد    ليـضافوا  العمل، إىل ديارهم بعد أن أصبحوا عـاطلني عـن العمـل،              اناألحيان يف بلد  
  . األصليةالعاطلني يف بلداهنم

ويف مرحلة مبكرة من تبـاطؤ االقتـصاد يف البلـدان املتقدمـة النمـو، كانـت التحـويالت                   - ١٦
أكثــر مناعــة مــن غريهــا مــن التــدفقات املاليــة بيــد أن األدلــة املرويــة تــشري إىل أن تــدفقات            

إىل أســرهم حتــويالهتم التحــويالت تــدنت تــدنيا كــبريا رغــم رغبــة املهــاجرين يف اإلبقــاء علــى   
يف مـصاعب  ميكـن أن يـسبب   وهذا الـنقص احملتمـل يف التحـويالت       . يف وقت األزمة  هتا  زياد أو

  .مجة لألسر املعيشية الفقرية اليت تعتمد على التحويالت كأسباب للمعيشة
ويعتمد معظم أقل البلدان منوا، باستثناء البلدان املصدرة للـنفط، اعتمـادا شـديدا علـى                  - ١٧

كمــا متــول هــذه . د اخلارجيــةر لــسد الثغــرات احلاصــلة يف جمــال املــوااملــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة
وقد مكن ارتفـاع تـدفقات املـساعدة        . املساعدة يف معظم احلاالت جزءا كبريا من العجز املايل        

 يف قطاعـات الـصحة      ااإلمنائية الرمسية يف السنوات األخرية أقل البلدان منوا من زيادة استثماراهت          
وأمام حاجة معظم البلدان املتقدمـة النمـو إىل متويـل عجـز مـايل               . جتماعيةوالتعليم واحلماية اال  
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وبـرغم  . كبري تعاين منه، فإهنا جتد نفسها تنوء حتت ضغط مايل ثقيل خالل األزمـة االقتـصادية               
تقلـيص  قـد يـتم     اإلقرار عامليا بضرورة احلفاظ على تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية وزيادهتا،           

وهـذا سـوف يـؤدي إىل تراجـع تقـدم      . ملقدمـة ألقـل البلـدان منـوا خـالل األزمـة      هذه املساعدة ا 
تلـــك البلـــدان حنـــو حتقيـــق األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة وصـــوب حتقيـــق الغايـــات الـــواردة يف    

  .بروكسل برنامج
وقــد أســهم يف بدايــة األمــر حتــسني إدارة االقتــصاد الكلــي يف احلــد مــن آثــار املراحــل     - ١٨

فقد حسن معظـم أقـل البلـدان منـوا أوضـاعها املاليـة وكـان                . زمات اخلارجية األوىل لسلسلة األ  
وقــد امتنعــت عــدة بلــدان مــصدرة للــسلع األساســية مــن أقــل  . لــديها عجــز مــايل صــغري نــسبيا

البلــدان منــوا عــن إنفــاق مجيــع مكاســبها مــن اإليــرادات العامــة عنــدما ارتفعــت أســعار الــسلع    
ق لتثبيـت أسـعار الـسلع األساسـية وراكـم العديـد منـها،               األساسية؛ وأنشأ بعض البلدان صـنادي     

وهـذه التـدابري التحوطيـة      . وخباصة البلدان املصدرة للنفط، احتياطات كبرية من القطع األجنيب        
مكنت يف البداية بعض أقل البلدان منوا من تاليف اقتطاعات مفاجئـة يف النفقـات العامـة عنـدما                   

  .ت الضريبيةهبطت أسعار السلع األساسية واإليرادا
ومع تفاقم األزمة، تود أقل البلدان منوا أن تـتمكن مـن االقتـداء مبثـال البلـدان املتقدمـة          - ١٩

غـري أن أقـل     . تدابري ماليـة معاكـسة للـدورات االقتـصادية        النمو بتليني السياسة النقدية واعتماد      
 البلــدان األخــرى، البلــدان منــوا لــديها نطــاق أضــيق الختــاذ تــدابري نقديــة وماليــة مقارنــة مبعظــم 

وتقتـضي الـضغوط اخلارجيـة    . ويرجح أن تكون هذه التدابري أقل فعالية قياسا إىل بلدان أخرى       
وعـالوة علـى ذلـك، فـإن ضـيق األسـواق            . من أقل البلدان منوا التحلي باحليطة يف كال اجملـالني         

لـسياسة املاليـة أقـل    املالية احمللية حيد من نطاق وفعاليـة تغـيريات الـسياسة النقديـة، ويكـون أثـر ا              
اإلشــارة وجيــدر ب. ألن اإليــرادات والنفقــات احلكوميــة متثــل نــسبا أقــل يف إمجــايل النــاتج احمللــي

املرجح أن تؤدي عوامل تثبيت االستقرار التلقائيـة دورا كـبريا؛ وعلـى          غري   من   بوجه خاص أنّ  
أقـل البلـدان منـوا    العديـد مـن    ف. النقيض من ذلك، قد تـؤدي احلـصائل املاليـة إىل تفـاقم الوضـع              

اهنيـار  يؤدي  و. أكثر من غريها من البلدان على الضرائب املفروضة على التجارة الدولية          تعتمد  
إيـــرادات التـــصدير إىل اخنفـــاض اإليـــرادات احلكوميـــة وقـــد يقتـــضي ذلـــك ختفـــيض النفقـــات 

  .احلكومية بينما هناك حاجة إىل زيادهتا
حنـو حتقيـق   بـشق األنفـس   لخطر التقـدم احملـرز   إن التراجع على الصعيد العاملي يعرض ل       - ٢٠

ومـع ارتفـاع مـستويات الـدين        . االستدامة املالية من ناحييت اإليـرادات والنفقـات علـى الـسواء           
العام يف العديـد مـن احلـاالت، وحمدوديـة األسـواق املاليـة احملليـة، وتقييـد إمكانيـة الوصـول إىل                       

ا قــدرة حمــدودة علــى اللجــوء إىل االقتــراض أســواق رأس املــال الدوليــة، لــدى أقــل البلــدان منــو 
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لتمويل الزيـادة احلاصـلة يف النفقـات الالزمـة للوفـاء بااللتزامـات الـواردة يف برنـامج بروكـسل                     
  .واألهداف اإلمنائية لأللفية

مـن تقـدم يف تنفيـذ       بشق األنفس   وهناك خطر كبري جدا يهدد بفقدان معظم ما أحرز            - ٢١
قيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ألسـباب خارجـة عـن سـيطرة                برنامج بروكسل والعمـل حنـو حت      

 يكفـل  نويتعني على اجملتمع الدويل، تعبريا منه على دعمه ألقـل البلـدان منـوا، أ      . البلدان نفسها 
  .عدم حدوث ذلك

وخلطو خطوة هامـة يف هـذا االجتـاه، اتفـق قـادة جمموعـة العـشرين، خـالل اجتمـاعهم                      - ٢٢
 بليــون دوالر لــدعم احلمايــة االجتماعيــة ٥٠، علــى تــوفري ٢٠٠٩ أبريــل/ نيــسان٢املعقــود يف 

وحفز التجارة وضمان التنمية يف البلدان املنخفـضة الـدخل وتـوفري متويـل ميـسر ومـرن إضـايف                    
وستـشمل  .  باليني دوالر ألفقر البلدان على مدى الـسنتني إىل الـثالث سـنوات التاليـة             ٦بقيمة  

البلدان االستثمار يف جمال األمن الغذائي على املـدى الطويـل           تدابري احلماية االجتماعية يف أفقر      
  .)٢(وتوفري موارد إضافية من خالل البنك الدويل

صـندوق النقـد الـدويل، خـالل اجللـسة الـيت            /وأقرت جلنة التنمية التابعـة للبنـك الـدويل          - ٢٣
ىل إجـراءات   ، باحلاجة إىل ترمجة تلك االلتزامات وغريهـا إ        ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٦عقدهتا يف   

زيـد مـن التزامـات    املوحثـت مجيـع املـاحنني ال علـى اإلسـراع بتنفيـذ          . متضافرة ومـوارد إضـافية    
  .االلتزامات احلاليةمستويات املساعدة فحسب بل أيضا على النظر يف جتاوز 

فقــد وســع البنــك . وتقــوم املؤســسات املاليــة الدوليــة بــدور مركــزي يف هــذه العمليــة    - ٢٤
مرفـق متويـل الـضعف    : جمه لتمويل التجارة العاملية ودشن مرفقني جديدين مهاالدويل نطاق برنا 

. وأنـشأ أيـضا منـهاجا إلصـالح اهلياكـل األساسـية واألصـول             .وبرنامج لسيولة التجارة العامليـة    
 للحـد مـن الفقـر    مرفقـه ووافق صندوق النقد الدويل علـى مـضاعفة حـدود االقتـراض يف إطـار       

 ملــساعدة البلــدان املنخفــضة الــدخل  مــن الــصدمات اخلارجيــةيــة للحمامرفقــه وحتقيــق النمــو و
نـاقش أيـضا مجـع مـوارد إضـافية ملـنح قـروض ميـسرة                يو. املتأثرة بشدة بتراجع االقتصاد العاملي    

  .للبلدان املنخفضة الدخل على املدى املتوسط
  

__________ 
  .http://www.g20.org/Documents/final-communique.pdf :انظر  )٢(  
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 تنفيذ برنامج عمل بروكسل  -ثالثا   
 ١االلتزام     
 ات حموره اإلنسان للسياسالتشجيع على وضع إطار     

مجموعة معـدل   ك، حققت أقل البلدان منوا      ٢٠٠٧ إىل عام    ٢٠٠٤من عام   يف الفترة     - ٢٥
، تباطـأ النمـو     ٢٠٠٨ويف عـام     ).٤ اجلـدول     املرفق، انظر( يف املائة    ٧قدره  سنوي متوسط   منو  

 ة األخـرى لبلدان الناميـ ل من املعدل اإلمجايلأفضل ظل مع ذلك  يف املائة إال أنه   ٦,٤إىل  ليصل  
 معـدل النمـو يف أقـل البلـدان      يفخنفـاض  مزيد من اال   أن تؤدي األزمة العاملية إىل    يتوقع  و. مجيعا

 .٢٠٠٩منوا عام 

ويبقــى التبــاين يف النمــو بــني أقــل البلــدان منــوا واضــحا ويــنعكس يف معظــم املؤشــرات    - ٢٦
إىل عــام  ٢٠٠٤خــالل الفتــرة مــن عــام    ويف كــل ســنة   .االقتــصادية واالجتماعيــة األخــرى  

حنو ربـع أقـل البلـدان منـوا، ومعظمهـا مـن الـدول املـصدرة للـنفط أو للمعـادن،            حقق  ،  ٢٠٠٧
بلـدان   هنـاك  تالفتـرات الـسابقة، كانـ   خـالف  وعلـى  .  يف املائـة ٧ يزيد علىمعدل منو سنوي    

كانـت مثـة بلـدان عديـدة قـل فيهـا معـدل النمـو عـن                   ه، لكن الناتج يف   ا سنوي ا عانت هبوط  قليلة
 .اتلقالقل السياسية أو الرتاعنتج ذلك عن ايف معظم احلاالت، و. ائةيف امل ٣

متوسـط منـو نـصيب الفـرد         يف املائة سـنويا، فقـد جتـاوز          ٢,٤ورغم منو السكان بنسبة       - ٢٧
الوسـطى يف   سنوات  الـ  يف املائـة خـالل       ٥ النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف أقـل البلـدان منـوا نـسبة                 من

، ٢٠٠٧عـام   إىل ٢٠٠٥خالل الفترة مـن عـام   ويف كل عام  ).٤ انظر املرفق، اجلدول (العقد  
إال أنـه   .  يف املائـة   ٣بنـسبة ال تقـل عـن        من النـاتج     زاد حنو نصف أقل البلدان منوا نصيب الفرد       

النـاتج احمللـي اإلمجـايل، ومل يقتـصر      نـصيب الفـرد مـن        هـا فيحـاالت اخنفـض      ة هناك عـد   تكان
 .قلاألمر على البلدان اليت تعاين من القال

وتــشري أحــدث البيانــات إىل أن أثــر النمــو علــى الفقــر يف أقــل البلــدان منــوا كــان أكــرب   - ٢٨
، أصدر البنك الدويل سلسلة جديدة مـن بيانـات الفقـر        ٢٠٠٨ويف عام    .سابقامقدرا  كان   مما

 دوالر  ١,٢٥ يعـادل  على الصعيد الـدويل، بنـاء علـى خـط دويل جديـد للفقـر                 القابلة للمقارنة 
وتؤكـد البيانـات املتعلقـة حبـوايل ثلثـي          . )٣(٢٠٠٥لعـام   الشرائية  نادا إىل تعادل القوة     استمقاس  

 حمـدودا،   ولـو ،  تقـدما أيضا  تكشف   لكنها   فيها ارتفاع معدالت الفقر     استمرارأقل البلدان منوا    
ففـي عينـة البنـك الـدويل ألقـل          .  التقـدم  تسارعت وترية وعدا عن ذلك فقد     . يف احلد من الفقر   

 دوالر يف اليـوم مـن       ١,٢٥وا، اخنفضت نسبة األشخاص الذي يعيشون على أقل من          البلدان من 
__________ 

  .http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/jsp/index.jsp: انظر  )٣(  
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ــة يف عــام  ٦٣ ــام  ٦٠ إىل ١٩٩٠ يف املائ ــة يف ع ــرة أخــرى إىل  ١٩٩٩ يف املائ ، مث اخنفــضت م
ومع ذلـك، فـإن معـدل اخنفـاض الفقـر      ). ٤انظر املرفق، اجلدول   (٢٠٠٥يف املائة يف عام      ٥٣

 يف املائـة    ٣٠ عـن  نـسبة الفقـر      زادت،  ٢٠٠٥ففـي عـام     . شكلةاملكان صغريا قياسا إىل حجم      
ــدويل     ٣٢يف  ــدان منــوا الــيت كــان البنــك ال ــدا مــن أقــل البل ــها ميتلــك  بل  وعــددها تقــديرات عن
 .بلدا ٣٦

ظهِـر منطـا ممـاثال      مـن البلـدان ولكنـها تُ       عدد قليل متاحة عن   والتقديرات الوطنية للفقر      - ٢٩
اخنفـض معـدل    حيـث   ،   تقريبـا  ات يف مجيع البلدان   واجتاه م ظ   ويالح .للسنوات األخرية بالنسبة  

ــدان خــال     ــع البل ــدقع يف مجي ــر امل ـــ   ٣الفق ــدان ال ــن البل ــق    ٢٥ م ــات تتعل ــها بيان ــوفر عن ــيت تت  ال
 إىل معـدالت فقـر      ةالعينـ مخـسي   شري حـوايل    يـ  و ،٢٠٠٠فتـرة مـا بعـد عـام         التـسعينيات و   بفترة

انظــر ( يف التــسعينيات  ُخمــس العينــة  مقابــل،٢٠٠٥ يف املائــة يف عــام  ٥٠تقــل عــن  مــدقع 
لنــاتج احمللــي اإلمجــايل يف الفتــرة نــصيب الفــرد مــن اومــع النمــو الــسريع ل). ٢ اجلــدول املرفــق،
 .ةاالخنفاض يف معدل الفقر حىت بداية األزماستمرار ميكن افتراض فإنه ، ٢٠٠٧-٢٠٠٦

عـدد األشـخاص الـذي    ة يف البدايـ أسـعار األغذيـة زاد   أن ارتفـاع    البنك الدويل    قّدروي  - ٣٠
  هـؤالء  مليـون شـخص وأن حـوايل نـصف     ٢٠٠يعانون من الفقر يف كافة أرجاء العامل مبقـدار          

 ويقــّدر. أســعار األغذيــةاعتــدال  مــنرغم علــى الــ ٢٠٠٩الفقــر يف عــام ســيظلون يرزحــون يف 
فقر مدقع، بسبب تباطؤ االقتصاد العـاملي،        عدد األشخاص الذين يعيشون يف       البنك كذلك أن  

. )٤( كان متوقعـا قبـل حـدوث األزمـة         شخص عما  مليون   ٩٠  و ٥٥ بني   يزيد مبقدار يتراوح  س
األزمــة، فمــن املتوقــع أن مــن ونظــرا ألن أقــل البلــدان منــوا كانــت ضــمن أكثــر البلــدان تــضررا 

  .من سكان هذه البلدان الفقراء اإلضافيني كبري جدا من هؤالء يكون عدد
سوء التغذيـة يف معظـم أقـل البلـدان منـوا، لكنـه                سجل اخنفاضا يف   ،٢٠٠٧وحىت عام     - ٣١
ال يـزال سـوء التغذيـة حـادا بـني األطفـال دون سـن           و. يف حوايل مخـس عـددها     مرتفعا  يزال   ال

وأدت األزمــة الغذائيــة إىل تفــاقم . هــذه البلــدانيف أكثــر مــن ثلــث عنــد النــاس عامــة اخلامــسة 
 أنإىل ) الفـاو (نظمـة األغذيـة والزراعـة    موأشارت تقـديرات   . شديد يف هذه احلالة غري املقبولة     

 مليـون  ١١٥أي ( يف املائـة     ١٥ املزمنني يف العامل حبوايل      اجلياععدد    أسعار األغذية زاد   ارتفاع
ــامي ) شــخص إضــايف  ــع ٢٠٠٨  و٢٠٠٧يف ع ــاو ، وتتوق ــدد  الف ــع الع ــرأن يرتف ــام أكث  يف ع

املتوســط انــت أعلــى مــن أن الزيــادة النــسبية يف أقــل البلــدان منــوا كاحتــساب وجيــب . ٢٠٠٩
 اســتهالك الفقــراءوتقلــيص الــدخول اخنفــاض وتــؤدي األزمــة االقتــصادية العامليــة إىل  . العــاملي
  .، مما يزيد أكثر من عدد األشخاص الذين يعانون من اجلوع وسوء التغذيةلألغذية

__________ 
  )٤(  World Bank, Global Monitoring Report 2009 (Washington, D.C., 2009), p.2.  
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 ٢االلتزام   
  احلكم الرشيد على الصعيدين الوطين والدويل    

ــل البلــ     - ٣٢ ــم أق ــة وحتــسني احلكــم     اختــذ معظ ــز الدميقراطي ــدابري لتعزي ــوا ت ــدأت . دان من وب
ــيت   ــات ال ــستويف االنتخاب ــوا      ت ــدان من ــل البل ــشيئا يف أق ــصبح القاعــدة شــيئا ف ــة ت ــايري الدولي . املع

؛ ويف عــدد مــن هــذه  النــساءحــاالت عــدة، طــرأت زيــادة يف نــسبة املقاعــد الــيت تــشغلها     ويف
ــة، ويعــود ذلــك  ٣٠مــن املقاعــد البلــدان، جتــاوز نــصيب اإلنــاث   ــا يف املائ  إىل احلــصص جزئي

  .للنساءاملخصصة 
. صـياغة سياسـاهتا اإلمنائيـة وتنفيـذها    لزيادة أخذ زمـام   واختذ معظم هذه البلدان تدابري        - ٣٣

وشكّلت املمارسة املتمثلة يف اعتماد ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر خطـوة أوليـة يف هـذا                
تزيــد مــن أخــذ زمــام ه الورقــات، بــدأت أقــل البلــدان منــوا ومــع اجليــل الثــاين مــن هــذ. االجتــاه

مـن  اجلهـات  ومتثلـت إحـدى الـسمات اهلامـة للتقـدم يف زيـادة مـشاركة           . استراتيجياهتا اإلمنائية 
  .وجهات أخرىغري الدول، مبا فيها القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية 

مــن املبــادرات املتعــددة مــن خــالل عــدد وأخــذ زمــام األمــور وجيــري تعزيــز احلوكمــة   - ٣٤
ــدان منــوا      . األطــراف ــة، وضــع الكــثري مــن أقــل البل ــة املعون ــاريس بــشأن فعالي فوفقــا إلعــالن ب

 بلــدا مــن هــذه البلــدان إىل اآلليــة  ٢٤ انــضم ،ويف أفريقيــا. اســتراتيجيات إمنائيــة وطنيــة شــاملة
عمليـة  وتـشمل  . يـا األفريقية الستعراض األقران التابعة للـشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريق              

املشاركة الفعالة جلميع أصحاب املصلحة يف صياغة برنامج عمل وطـين           استعراض األقران   آلية  
تنفيـــذ بـــصدد اآلن هـــي  ســـتة بلـــدان مجيـــع مراحـــل اآلليـــة و أهنـــتوقـــد . وتنفيـــذه ورصـــده

  .عملها برامج
نـة تـضم     بلدا من أصل عي    ٢٣ أن   )٥(، أظهر تقييم أجراه البنك الدويل     ٢٠٠٧ويف عام     - ٣٥
، ولكـن   عمليـة  بلدا من أقل البلدان منوا اختذت إجراءات لوضـع اسـتراتيجية إمنائيـة وطنيـة                 ٣٧
 إىل أن ضــعف القــدرات البنــك يف تقييمــهوخلــص . اإلطــار ســوى ســتة بلــدان ميتلــك هــذا  ال

 كمـا   .فعـال اإلمنائيـة وقيادهتـا     زمـام براجمهـا     أقـل البلـدان منـوا       حد مـن أخـذ      املؤسسية واإلدارية   
 الـيت  ٢٠٠٨لعـام  ملنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي    الدراسة االستقصائية هرت  أظ

لزيــادة أخــذ زمــام البلــدان إجــراءات اختــاذ ترصــد إعــالن بــاريس أن التقــدم كــان بطيئــا رغــم  
، وهــو متابعــة إلعــالن  )املرفــق ،(A/63/539 ودعــا برنــامج عمــل أكــرا . اســتراتيجياهتا اإلمنائيــة

نطـاق  عـن طريـق توسـيع    لزيـادة أخـذ البلـدان زمـام األمـور       بذل املزيد من اجلهود  باريس، إىل 
__________ 

واشـنطن   (التقييم والتحديات املقبلـة : لوطنية القائمة على النتائج   االستراتيجيات اإلمنائية ا  انظر البنك الدويل،      )٥(  
  ).٢٠٠٧العاصمة، 
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احلــوار القطــري املتعلــق بالــسياسات، وتعزيــز قــدرة البلــدان الناميــة علــى قيــادة عمليــة التنميــة    
 . البلدان الناميةنظموإدارهتا، واالستفادة بالقدر األقصى من 

إنشاء جلان قائمـة    منها  تدابري للقضاء على الفساد،     من أقل البلدان منوا     العديد  واعتمد    - ٣٦
أظهر الـرقم القياسـي للكـشف عـن الفـساد ملنظمـة الـشفافية               و. بذاهتا ومستقلة ملكافحة الفساد   

. من أقل البلـدان منـوا     العديد   ببطء، يف    ولون الفساد آخذ يف االخنفاض،       أ ٢٠٠٨لعام  الدولية  
 أقـل    عـدة بلـدان مـن      سنة املاضـية، فقـد وقّعـت       تقريـر الـ    أشـار وكجزء من هذه العمليـة وكمـا        

ؤشـرات التحقـق   يـف مب البلدان منوا مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االسـتخراجية، لكـن مل       
. )٦(لمبـادرة لالمتثـال ل   مرشـحة    وهي ُتعد بلدانا   بلدان منها    ثالثةاألربعة األوىل للمبادرة سوى     

 .  اآلنىتحومل ميتثل أي من أقل البلدان منوا للمبادرة 
  

 ٣االلتزام     
 بناء القدرات البشرية واملؤسسية    

يواصــل معظــم أقــل البلــدان منــوا إحــراز تقــدم صــوب تعمــيم التعلــيم االبتــدائي رغــم       - ٣٧
انظـر  (بلدان هذه الفئة حيث كانـت عاليـة مـن قبـل     اخنفاض نسبة االلتحاق باملدارس يف بعض   

. أكثـر تواضـعا   التعلـيم االبتـدائي     إكمـال   ت  وكـان التقـدم يف رفـع معـدال        ). ٥املرفق، اجلـدول    
بـات عـدد   وحقق بعض البلدان املساواة بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي؛ ويف بعض احلاالت،           

 . الصبيان يف املدارس االبتدائيةاآلن يزيد على عددبنات ال

ر مـن  بـأكث  يف أقـل البلـدان منـوا    ١٥ عـدد األطفـال دون سـن الــ     يزيـد ومن املتوقـع أن      - ٣٨
واجه حتديا تعليميـا    ت فإن معظم هذه البلدان      ،وبالتايل. ٢٠١٥  و ٢٠٠٨مليونا بني عامي     ٥٠
ســن الدراســة البــالغني لــسكان يف أوســاط ا يتمثــل يف رفــع نــسبة االلتحــاق باملــدارس ُبعــدينذا 
ويف املقابـل، فـإن معظـم البلـدان الناميـة األخـرى تتوقـع القليـل مـن                   .  عددهم أيضا  ن يزداد الذي
 وهـي أقـرب مـا تكـون إىل          ١٥لنمو أو ال تتوقع منـوا علـى اإلطـالق يف سـكاهنا دون سـن الــ                   ا

 . حتقيق تعميم التعليم االبتدائي، أو أهنا حققته بالفعل

 يف املائـة يف معظـم       ٥٠تقـل كـثريا عـن       وال تزال معدالت االلتحاق باملـدارس الثانويـة           - ٣٩
وهنـاك أيـضا تفاوتـات جنـسانية بـني البلـدان           . يفـة ر سوى زيادات طف   ظهِأقل البلدان منوا وال تُ    

 عـدد الـصبيان   علـى  عـدد البنـات   زيـادة  منها يف التعليم االبتدائي رغم      أوسعيف التعليم الثانوي    
 . يف املدارس الثانوية يف بعض البلدان

__________ 
، متـاح علـى    ٢٠٠٩-٢٠٠٧انظر مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية، التقرير املرحلي للفتـرة              )٦(  

  .http//eitransparency.org: املوقع الشبكي
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.  علـــى االلتحـــاق باملـــدارستـــأثريا ســـلبيا األزمـــة االقتـــصادية تـــؤثرومـــن املـــرجح أن   - ٤٠
جـرب  ُي؛ وقـد    تعليميـة علـى سـداد أي تكـاليف        ول األسـر سـوف حيـد مـن قـدرهتا            فاخنفاض دخـ  

أكـان ذلـك بـشكل    سـواء  األسر أيضا على إخراج أطفاهلا من املدرسة لدعم إيرادات األسـرة،           
إلنفـاق العـام    يف ا  تـأثريا سـلبيا    القيـود املاليـة      تـؤثر ، قد   العرضومن ناحية   . مباشرغري  مباشر أو   

 .على قطاع التعليم

التقــدم احملــرز يف احلــد مــن الوفيــات بــني الرضــع واألطفــال دون ســن اخلامــسة  كــان و  - ٤١
تـدهور واضـح يف بلـدان       حـدوث   بلـدان و  بـضعة   يف  كـبري    حتـسن     حتقيـق  ، إذ تـراوح بـني     متباينا

 نـسبة األطفـال    فـإن ويف أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى،          ). ٦انظر املرفق، اجلـدول     (أخرى  
، وهـي  والـذين تلقـوا اللقـاح ضـد احلـصبة       شـهرا    ٢٣  شـهرا و   ١٢ الذين تتراوح أعمارهم بني   

 يف املائـــة ٥٥وســيلة بــسيطة أثبتــت جـــدواها يف احلــد مــن وفيــات األطفـــال، ارتفعــت مــن         
ــة عــام  ٧٢ إىل ٢٠٠٠ عــام ــإن اإلصــابة بفــريوس   علــىو )٧(٢٠٠٦ يف املائ ــسليب، ف  اجلانــب ال

فــض وفيــات األطفــال دون ســن  ول دون إحــراز تقــدم يف خحتــاإليــدز /نقــص املناعــة البــشرية 
 األزمة على الربامج الصحية، فإن البنـك الـدويل يقـدر            تأثريوبسبب  . اخلامسة يف بعض البلدان   

ميوتــون ســنويا قــد  طفــل ٤٠٠ ٠٠٠ و٢٠٠ ٠٠٠ إضــافيا مــن الرضــع يتــراوح بــني  اأن عــدد
 .يف أقل البلدان منواهذه الوفيات نسبة كبرية من حتدث استمرت األزمة؛ وسوف  إذا

يتـراوح بـني    إذ   بـني أقـل البلـدان منـوا،          اكـبري اختالفـا    معدل الوفيات النفاسية     وخيتلف  - ٤٢
يف معظــم و ).٧انظــر املرفــق، اجلــدول ( حالــة والدة ١٠٠ ٠٠٠ وفــاة لكــل ٢ ١٠٠ و ١٢٠

تنظــيم األســرة، والرعايــة مل تلــب يف جمــاالت احتياجــات كــبرية ال تــزال هنــاك هــذه البلــدان، 
ــوال  ــد ال ــاهرة عن ــة  ،دةامل ــد يف احلــاالت الطارئ ــة التولي ــة  .  ورعاي ــؤدي األزم ــرجح أن ت  ومــن امل

ذلـك،  وعـالوة علـى   .  إىل زيادة الوفيات النفاسية بسبب ارتفاع نسبة سـوء التغذيـة         االقتصادية
خدمات الـصحة العامـة،     يرجح أن تؤدي الضغوط املالية إىل تدهور         موارد إضافية،    فما مل تتح  

  .لمرأةلة مبا فيها اخلدمات املقدم
قد أُحرز بعض التقدم، وإن مل يكن عاما، يف ختفيض عدد اإلصابات بفـريوس نقـص      و  - ٤٣

انظـر  (املناعة البشرية، ولكن نسبة انتشاره ال تزال مرتفعة جدا يف الكثري من أقـل البلـدان منـوا                    
ود  كمـا أن اجلهـ      حـىت اآلن   الوقايـة أولويـة   ، ال تـشكل     يف بعـض البلـدان    و). ٨املرفق، اجلـدول    

 .ويف املقابل، تزداد بسرعة فرص احلصول علـى العـالج          .جتاري دائما نطاق الوباء أو أمناطه      ال
األشــخاص عــدد تزيــد كــثريا  مــن أن ،بــدعم دويل كــبري، مــن أقــل البلــدان منــواالعديــد ن متكّــو

ومـع ذلـك، ال يـزال هنـاك عـدد كـبري مـن         .لعالج املضاد للفريوسات العكوسـة الذين يتلقون ا
__________ 

  .United Nations, The Millennium Development Goals Report 2008 (New York, 2008) p. 21انظر،   )٧(  
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، ال تتـاح هلـم فـرص احلـصول علـى هـذا              املصابني يف كـثري مـن األحيـان       ، هم أغلبية    األشخاص
 عـدد املـصابني باإليـدز القـادرين      عـن زيـادة  العـالج  وأسفر .من تلك البلدان العديد  العالج يف   

الساعات اليت يعملوهنا، مما يعود بفوائد اقتصادية وغريهـا مـن الفوائـد علـى         زيادة  على العمل و  
 يف بعـض البلـدان أظهـرت أن حـصول اجلميـع علـى العـالج                 التجربـة ملشجع أن   امن  و .أسرهم

 .نسبة انتشار الفريوساخنفاض أمر ممكن إذا أدت الوقاية إىل اإلبقاء على 

 عــدد اإلصــابات بالــسل يف عــدة  إىل رفــعاإليــدز  و يف انتــشار الفــريوسأدت الزيــادةو  - ٤٤
هـذه الفئـة الـيت    الكـثري مـن بلـدان     إذ إن ):٩ل انظـر املرفـق، اجلـدو   (البلدان منوا أقل  بلدان من   

.  والـداء  الفـريوس  عاليـة النتـشار  أيضا معـدالت  ، تسجل   إلصابة بالسل امعدالت  تسجل أعلى   
درجة كـبرية   بجناح عالج السل،    اخلاضع لإلشراف املباشر     استراتيجية العالج    برامُجوحّسنت  

 .يف بعض األحيان، يف عدد من أقل البلدان منوا

مــن وفيــات األطفــال يف الكــثري مــن هــذه  عاليــة  تــزال املالريــا مــسؤولة عــن نــسبة وال  - ٤٥
واسـع حيـد مـن      علـى نطـاق     حشرية  البلدان، لكن تزايد استخدام الناموسيات املعالَجة مببيدات        

 . األطفالعند باملالريا اإلصابات

 فقـد  . املـرأة املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني    أشـواطا يف حتقيـق       أقل البلدان منوا     وقطعت  - ٤٦
إال أن التقـدم     .اعتمد عدد متزايد من هذه البلدان أهدافا جنسانية يف خططها اإلمنائيـة الوطنيـة             

ومثة حاجة إىل بـذل مزيـد مـن اجلهـود لتعزيـز تكـافؤ الفـرص يف احلـصول علـى التعلـيم                        متباين  
 .لـسياسية واألصـول املنتجـة واملـشاركة يف اختـاذ القـرارات ا           وفرص العمـل    واخلدمات الصحية   

ــار األزمــة وأوجــه التــصدي هلــا       .وينبغــي أيــضا إدراج البعــد اجلنــساين يف املناقــشات بــشأن آث
النــساء أقــل قــدرة مــن الرجــال علــى مواجهــة األزمــات والتغلــب عليهــا ألن فرصــهن أقــل يف  ف

 علـى أسـاس نـوع       قائمـة يعانني من مـواطن ضـعف       ألهنن  ووالتحكم فيها   املوارد  احلصول على   
تقييـد االسـتحقاقات والـضمانات    األزمـة، مبـا يف ذلـك     خضم  مل أن تزداد حدة يف      حَتاجلنس يُ 
  .املوارد املاليةواالفتقار إىل سلطة اختاذ القرارات، وقلة التحكم يف  ،القانونية

  
 ٤االلتزام 

 قل البلدان منواجمدية ألبناء القدرات اإلنتاجية جلعل العوملة 

 إصــالحاهتا االقتــصادية علــى نطــاق ٢٠٠٠عــام واصــل معظــم أقــل البلــدان منــوا منــذ    - ٤٧
لزيــادة االســتثمار احمللــي واألجــنيب، مبــا يف ذلــك تــوفري حــوافز  خطــوات شــىت اختــذت وواســع 

 البلــدان منــوا يف  أقــلوســامهت اإلصــالحات الــيت قامــت هبــا  .للمــستثمرين احمللــيني واألجانــب
س أعت نسبة إمجـايل تكـوين ر  وارتف. يف رفع معدالت االستثمار فيهاوواسع إحراز تقدم كبري  

 ٢٠٠٠ يف املائــة يف عــام ١٦ إىل النــاتج احمللــي اإلمجــايل للمجموعــة بكاملــها مــن املــال الثابــت
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 ٢٠٠٧ يف املائـة بنقطـتني مئـويتني يف عـام            ٢٥نـسبة   يف  لتجاوز هدف برنامج بروكسل احملدد      
ارتفاعـا  وا املنتجة للنفط     البلدان من   أقل  وارتفع معدل االستثمار يف    .)١٠نظر املرفق، اجلدول    ا(

الواقعـة خـارج أفريقيـا باسـتثناء بلـدين يف           األقل منـوا    البلدان األخرى     أيضا يف مجيع   زاد و اكبري
 بلـدا  ١٤ البلـدان منـوا غـري املـصدرة للـنفط يف أفريقيـا ارتفـع املعـدل يف               أقل ويف. احمليط اهلادئ 

 .ة يف أربعة من تلك البلدانولكنه كان دون العشرة يف املائ ، منها٩وجتاوز اهلدف يف 

  أقــلاألجــنيب يفاملباشــر ويعــزى االرتفــاع يف معــدل االســتثمار جزئيــا إىل االســتثمار     - ٤٨
نظــر املرفــق، ا (٢٠٠٧  و٢٠٠٠ يف املائــة بــني عــامي ١٥٠البلــدان منــوا، الــذي ارتفــع بنــسبة  

فقـد   ،واردلغنيـة بـامل   يف البلـدان ا   تركز االستثمار املباشـر األجـنيب       وعلى الرغم من    ). ٣اجلدول  
. االسـتثمار يف الـسنوات األخـرية   هـذا   البلدان منوا يف جذب املزيد مـن       أقل تقريبا مجيع  جنحت

 .ومشلت هذه التدفقات استثمارات من بلدان نامية أخرى

سجل قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيـا املعلومـات منـوا سـريعا يف              و  - ٤٩
وال يتمتـع هـذا القطـاع مبيـزة تـوفري الـدخل        ). ١١نظر املرفق، جدول    ا( البلدان منوا     أقل معظم

 عنـصرا هامـا مـن عناصـر اهلياكـل            أيـضا  بـل يـشكل    وفرص العمل يف األجل القـصري فحـسب،       
 البلـدان منـوا مـن        أقل ويف هذه احلالة، مكنت الثورة الرقمية     . ألعمال التجارية لدعم ا األساسية  

ــدما وجتنـــب اال   ــر تقـ ــدان أكثـ ــي بلـ ــتثمار يف ختطـ ــبكات سـ ــن   شـ ــا مـ ــة وغريهـ اهلواتـــف الثابتـ
 .التكنولوجيات القدمية

 ومتكـن بعـض     . البلـدان منـوا     أقـل  يف عدد من  للتنويع  قطاع اخلدمات سبيال هاما     وميثل    - ٥٠
البلدان اليت ال متلك ثروة معدنية مـن اسـتغالل ميـزات بيئتـها الطبيعيـة عـن طريـق تنميـة قطـاع                    

 ٢٠٠٠ يف املائـة تقريبـا بـني عـامي           ٥٠لبلـدان منـوا بنـسبة       ألقـل ا   وقفز عدد الزائـرين   . السياحة
قطـاع  البلدان منـوا يف     أقل  وعلى الرغم من أن حصة      .  وارتفع أكثر منذ ذلك الوقت     ٢٠٠٥ و

 أحـد القطاعـات القليلـة الـيت زادت فيهـا             يـشكل   يف املائة، فهـو    ١ال تزيد عن    الدولية  السياحة  
. مبثابـة حمـرك رئيـسي للتنميـة يف عـدد منـها           كـان   امل كمـا    حصتها يف النشاط االقتصادي يف الع     

 .ن األزمة االقتصادية هتدد هذا النمو الديناميإكما سلفت اإلشارة، ف ومع ذلك،
  

 ٥االلتزام 
 تعزيز دور التجارة يف التنمية

 يف املائـة، فـإن   ١ن عـ قـل  تأقل البلدان منوا يف التجارة العاملية    حصة   على الرغم من أن     - ٥١
 يف املائـة مـن النـاتج        ٥٠متثـل حنـو      البلـدان منـوا، و      أقـل  دور رئيسي يف تنمية   هلا  ارة الدولية   التج

وزادت صـــادرات أقـــل البلـــدان منـــوا مـــن  . قـــل البلـــدان منـــوا كمجموعـــة ألاحمللـــي اإلمجـــايل 
 بليـون دوالر يف  ١٢٨,٥ إىل ٢٠٠٥ بليـون دوالر يف عـام     ٨٣,٣بالقيمة االمسيـة مـن       البضائع
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 بليــون دوالر، ١٠١,٤ إىل ٨٧,٩زادت الــواردات يف الفتــرة نفــسها مــن مــا بين، ٢٠٠٧عــام 
 ةكـبري بدرجـة   ويعزى النمو السريع يف إيرادات الـصادرات        . يعين أن امليزان التجاري إجيايب     مما

ســاهم ارتفــاع و، )وال ســيما الــنفط( إىل ارتفــاع أســعار الــسلع املــصدرة مــن أقــل البلــدان منــوا
 .الوارداتيف زيادة قيمة مسامهة كبرية النفط أسعار املواد الغذائية و

أصـبحت صـادرات     و .البلدان منوا تقدما يف جمال تنويع صـادراهتا       بعض أقل   لقد أحرز     - ٥٢
ــات، والفواكــه واخلــضروات الطازجــة إحــدى        ــور، والنبات ــا الزه ــا فيه ــستانية، مب املنتجــات الب

؛  الكـربى   أفريقيـا جنـوب الـصحراء       منـوا يف   أقل البلـدان  املصادر اهلامة لعائدات التصدير لبعض      
منـوا  أقـل البلـدان     وزادت  .  البلـدان اآلسـيوية منـوا       أقـل  ينطبق على املنسوجات مـن بعـض      هذا  و

 .أيضا عائدات صادراهتا من األمساك ومنتجات مصائد األمساك

املعاملـة التجاريـة    بـرامج   تستفيد صادرات أقل البلدان منوا يف كثري مـن احلـاالت مـن              و  - ٥٣
قــانون و“ كــل شــيء مـا عــدا األســلحة  ”املعنونــةيلية، مبــا فيهــا مبــادرة االحتـاد األورويب  التفـض 

ــون    ــة املعن ــات املتحــدة األمريكي ــا  ”الوالي ــاء والفــرص يف أفريقي ــانون النم ــدان  “ق ــسبة للبل  بالن
 معاملـة تفـضيلية ألقـل     كمـا متـنح بلـدان أخـرى متقدمـة النمـو             . األفريقية مـن أقـل البلـدان منـوا        

لبلـدان املتقدمـة    اإلمجاليـة ل  واردات  الـ  نـسبة    ٢٠٠٧يف عـام    طفيفا  وحتسنت حتسنا   . وا من البلدان
). ١٢نظـر املرفـق، اجلـدول       ا(من أقل البلدان منوا اليت مسح بدخوهلا دون رسوم مجركيـة            النمو  

 اجلمركيــة إىل الــصفر يف إطــار تعريفــاتختفــيض ال: وينطــوي هــذا اجملمــوع علــى عنــصرين مهــا
ــة األ  ــة الدولـ ــة معاملـ ــر رعايـ ــككثـ ــات، وتلـ ــضيلية    التعريفـ ــة التفـ ــار املعاملـ ــضة يف إطـ   املخفـ

 يف ٥٠، فقـد اسـتفاد أكثـر مـن         ٢٠٠٧وعلى الرغم من اهلبوط الطفيـف يف عـام          . “احلقيقية’’
 يف املائـة فقـط يف   ٣٥مقابـل  ة، ياملائة من صادرات أقل البلدان منوا من املعاملة التفضيلية احلقيق       

ــسبة  . ٢٠٠٠عــام  ــدخوهلا دون رســوم      واخنفــضت ن ــيت مســح ب ــوا ال ــدان من ــل البل صــادرات أق
، ولكنها سجلت ارتفاعـا طفيفـا   ٢٠٠٠ منذ عام األكثر رعايةمجركية يف إطار معاملة  الدولة       

 .٢٠٠٧يف عام 

. قــل البلــدان األفريقيــة منــوا أبــني تنطــوي هــذه املتوســطات علــى اختالفــات واســعة   و  - ٥٤
دون واجلزريــة منــوا يــسمح هلــا بالــدخول األفريقيـة  دان فجميـع الــصادرات تقريبــا مــن أقــل البلــ 

ثلثي صـادرات أقـل     ال يسمح بدخول سوى      يف حني    إىل البلدان املتقدمة النمو،   رسوم مجركية   
علــى التعريفــات اجلمركيــة املفروضــة جــراء دون رســوم مجركيــة تقريبــا البلــدان اآلســيوية منــوا 
ــس  ــسوجات واملالبـ ــذه ا  . املنـ ــسريع هلـ ــو الـ ــصص يف   وأدى النمـ ــاء احلـ ــب إلغـ ــصادرات عقـ لـ

ــام ــدخوهلا دون      ٢٠٠٤ عـ ــسمح بـ ــيت يـ ــواردات الـ ــاملي للـ ــم العـ ــبري يف احلجـ ــاض كـ  إىل اخنفـ
 .مجركية رسوم
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أمهيـة ألقـل البلـدان    واألفـضليات  املستويات املطلقـة للتعريفـات اجلمركيـة    تكتسي  ال  و  - ٥٥
ــدان النا  أيــضا بــل  منــوا فحــسب، ــدابري املطبقــة علــى البل ــها بالت ــة عالقت ــة و. األخــرىمي يف حال

ومل يعـد يتـيح ميـزة        هامش املعاملة التفـضيلية ألقـل البلـدان منـوا،         تقلص  املنسوجات واملالبس،   
اليـد العاملـة،   كثافـة مـن حيـث    وال تزال املالبس، بوصفها من أكثر املنتجات الصناعية        . كبرية

قـل البلـدان منـوا أضـيق        وتتـيح أل  )  يف املتوسط  املائة يف   ٦,٤( ألعلى التعريفات اجلمركية  ختضع  
يف أكثـر   ومع ذلـك، فقـد اخنفـضت        .  األخرى البلدان النامية بلمعاملة التفضيلية مقارنة    لهامش  

 أقـل البلـدان      مـن  صادرات الزراعية ال التعريفات اجلمركية التفضيلية املفروضة على       ٢٠٠٧عام  
تلـك املفروضـة    ة عـن    تقل بأكثر من سـت نقـاط مئويـ        اآلن  وهي  إىل البلدان املتقدمة النمو     منوا  
 .البلدان النامية األخرىعلى 

فضل احلاالت الـيت يـستخدم فيهـا املـصدرون املزايـا            ألوتصور هذه املؤشرات سيناريو       - ٥٦
، وقواعــد اجلمركيــة، والتـدابري غــري  األهليــةغــري أن الــشروط املــسبقة مـن قبيــل معــايري  . املتاحـة 

ــة جتعــل مــن   ــة واإلجــراءات اإلداري أن تــستفيد  أقــل البلــدان منــوا   علــى الــصعباملنــشأ التقييدي
من بعض هذه املعـامالت التجاريـة التفـضيلية، ممـا يـؤدي إىل أن يتـراوح معـدل                   استفادة كاملة   

وباإلضــافة إىل ذلــك، ال تــزال صــادرات أقــل  .  يف املائــة فقــط٩٠  و٨٠ بــني ســتفادة منــهااال
 اإلعانـات الزراعيـة يف      صوصاخـ يف بعـض اجملـاالت، و     غـري مجركيـة     البلدان منوا تواجه حـواجز      

ملواجهــة الــيت اعتمــدهتا بلــدان أخــرى  التحفيــز األوىل بعــض تــدابري تــضمن و. البلــدان املتقدمــة
 .ألزمة االقتصادية عناصر محائية إضافيةا

ــا  و  - ٥٧ ــت كــثريا م ــة     أثب ــدان النامي ــني البل ــا ب ــار التجــارة فيم ــة   ازده ــة األزم أن حــىت بداي
. قـل البلـدان منـوا أفـضل الفـرص لتنويـع صـادراهتا وزيادهتـا             تتيح أل  االتفاقات التجارية اإلقليمية  

االتفاقات الـيت تـشمل بلـدانا ليـست     أعضاء يف واحد أو أكثر من هذه    ومعظم أقل البلدان منوا     
بيـد أن تعـدد العـضوية ينـشأ عنـه احتمـال تـضارب االلتزامـات الدوليـة،                   . من أقل البلـدان منـوا     
 .لهإجياد حل ل البلدان منوا أقفرادى على وهو أمر قد يصعب 

  
 ٦االلتزام 

 احلد من أوجه الضعف ومحاية البيئة

يدل تدين مستوى التنمية يف أقل البلدان منوا على أن نصيب الفرد من غـازات الدفيئـة             - ٥٨
 .)٨(املنبعثة منها يقل كثريا عن غريها من البلدان، ومن مث فإهنا تساهم بأدىن قدر يف تغري املنـاخ                 

__________ 
أن نصيبها من انبعاثات غازات الدفيئة التراكميـة فيمـا بـني             من   تظهر ضآلة استهالك أقل البلدان منوا  للطاقة         )٨(  

  .كان أقل من نصيبها من الناتج احمللي اإلمجايل)  يف املائة٠,٤( ٢٠٠٥ و ١٩٩٥عامي 
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عرضــة مــن غريهــا آلثــار تغــري املنــاخ لعــدة  تعــد أكثــر كمــا هــو الــشأن مــع العوملــة،  ا، غــري أهنــ
أقـل البلـدان   أن الكثري منها، مثل اجلـزر الـصغرية، والـدول الـساحلية املنخفـضة و       أوهلا  . أسباب

للعواقــب كثــر عرضــة األأن تكــون يتوقــع ،  الكــربىالواقعــة يف أفريقيــا جنــوب الــصحراء منــوا 
من قبيل ارتفاع مستوى سطح البحـر يف بعـض املنـاطق واجلفـاف يف          العاملي، املتوقعة لالحترار 

زداد ألن الزراعـة، وهـي مـن أكثـر القطاعـات تـأثرا              يالضعف سـ  هذا  وثانيها أن   . بعضها اآلخر 
 وثالثهـا أن هـذه البلـدان، بوصـفها األقـل منـوا،       .بتغري املناخ، تشكل نسبة كبرية من اقتـصاداهتا   

 مـن   ١٥الـضعف، أن هنـاك      هـذا   ومما يـدل علـى      . تكيف مع تغري املناخ   على ال هي األقل قدرة    
 بلـدا جـرى ترتيبـها وفقـا     ١٤٩ قائمـة تـشمل   يف بلـدا  ٢٠أقل البلدان منوا تنـدرج ضـمن آخـر         

 .)٩(ملختلف املؤشرات البيئية، مبا فيها صحة البيئة، وتلوث اهلواء، واملوارد املائية وتغري املناخ

وجنـم  . يف بعـض أقـل البلـدان منـوا       بالفعل إىل تبـاطؤ وتـرية التنميـة          تغري املناخ دى  لقد أ   - ٥٩
الظـواهر  ، وجفاف، وزوابع وغريهـا مـن    مفاجئةفيضانات  حدوث  األمناط املناخية القاسية    عن  

، مما أثر سلبا على توفر املواد الغذائية وعلى أسـعارها وعلـى التنميـة علـى حنـو                   املناخية الشديدة 
اجلزريــة ع مــستويات ســطح البحــر علــى الكــثري مــن أقــل البلــدان    قــد أثــر فعــال ارتفــا و. أعــم
 مـن حـاالت     ،عاىن القطاع الزراعي، وال سيما يف أقل البلـدان األفريقيـة منـوا            و. الساحلية منوا و

 إىل األمنـاط املـتغرية هلطـول األمطـار النامجـة عـن تغـري                ىاجلفاف الشديد والفيضانات الـيت تعـز      
حـدوث اخـتالل    الفقـر وإىل    حـدة    ةدي األمـن الغـذائي، وزيـاد      تـر زيـادة   وأدى هذا إىل    . املناخ

هجـرة الكـثري    بالفعـل يف    تغـري املنـاخ     يتسبب  و. يف كثري من البلدان   خطري  واقتصادي  اجتماعي  
سيـصل عـدد املـشردين       ووفقـا لـبعض التقـديرات،     . من البشر إما داخل بلداهنم أو إىل اخلـارج        

، وســيكون الكــثري منــهم مــن أقــل  ٢٠١٠ مليــون شــخص حبلــول عــام  ٥٠إىل ألســباب بيئيــة 
االســتقرار الــسياسي  خطــر انعــدام ، والقــوى احملركــة هلــا،اهلجــراتهــذه وتزيــد . البلــدان منــوا

 .عرب احلدوديةالرتاعات الداخلية أو وحدوث 

االختالل بني ضآلة مسامهة أقل البلدان منوا يف تغري املناخ والثمن البـاهظ الـذي               ويربر    - ٦٠
 .تفاوتـة املنـصوص عليـه يف بروتوكـول كيوتـو          ولكـن امل  بدأ املسؤولية املـشتركة     تدفعه، تطبيق م  

وجيب على أقل البلدان منوا أن تركز على التكيف مع تغري املناخ واحلـد مـن أوجـه ضـعفها يف                     
 .منهاالتخفيف مواجهة آثاره، عوضا عن التركيز على حماولة 

تغري لــ العواقـب املباشــرة  لــبعضرضـة  أكثــر ع الــيت هـي  تعمـل فعــال أقـل البلــدان منـوا،   و  - ٦١
تغـري املنـاخ وزيـادة    لعواقـب   عـن طريـق احلـد مـن تعرضـها      زيـادة مناعتـها املناخيـة   املناخ، على  

ــدرهتا  ــا  ق ــصدي هل ــى الت ــل ونقــل       . عل ــوا للتموي ــدان من ــل البل ــا باحلاجــات اخلاصــة ألق واعتراف
__________ 

  .الذي وضعته جامعتا ييل وكولومبيا ٢٠٠٨لعام األداء البيئي  انظر دليل  )٩(  
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ألمم املتحدة اإلطارية املتعلقـة     التكنولوجيا هلذه األغراض، فقد أنشأ مؤمتر األطراف يف اتفاقية ا         
، صندوق أقل البلدان منوا وفريق اخلـرباء املعـين بأقـل البلـدان منـوا،                ٢٠٠١ يف عام    ،بتغّير املناخ 

من أجل تـوفري التوجيـه الـتقين وإسـداء املـشورة ألقـل البلـدان منـوا بـشأن إعـداد بـرامج العمـل                          
 مـن أقـل البلـدان منـوا متـويال      ٤٨ ، تلقـى ٢٠٠٩مـارس   /وحـىت آذار  . الوطنية للتكيف وتنفيذها  

 منـها تلـك الـربامج إىل أمانـة اتفاقيـة األمـم              ٣٩إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيـف وقـدمت         
 .املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغّير املناخ

يقـدر  و. أن املوارد الالزمة لتنفيذ مشاريع برنامج العمل الوطين للتكيـف شـحيحة           غري    - ٦٢
لتكيـف خـالل الـسنوات اخلمـس القادمـة،          ا بليون دوالر لتنفيذ بـرامج       ٢لغ  يلزم توفري مب  أنه س 

و حبلــول . إنــشائه مليــون دوالر منــذ ١٧٢إالّ أن صــندوق أقــل البلــدان منــوا مل جيمــع ســوى   
تتلـق   ومل .لتكيـف برامج ا، جرت املوافقة على ثالثة مشاريع فقط يف إطار        ٢٠٠٩مارس  /آذار

صـندوق التكيـف،   إال أن . وارد تقريبا من آليـة التنميـة النظيفـة   أقل البلدان منوا حىت اليوم أي م   
الذي يتوقع أن جيمع أمواال من الرسوم املفروضة على األرصدة الدائنة املتأتية مـن هـذه اآلليـة،                  

كــثريا اإلمجاليــة ســتقل املــوارد هنــاك إقــرار عــام بــأن  ومــع ذلــك، . املزيــد مــن املــوارد ســيتيح 
 .الحتياجاتا عن

وجـرى نقـل   الكافيـة  مكن حتويل التكيـف مـع تغـري املنـاخ، إن تـوفرت املـوارد             من امل و  - ٦٣
وسيــساعد تطبيــق . إىل فرصــة إلجيــاد هنــج جديــد للتنميــة يــستند إىل االســتدامة    التكنولوجيــا،

ممارســات زراعيــة حمــسنة، واعتمــاد تكنولوجيــات نظيفــة، وتعزيــز كفــاءة الطاقــة وتــوفري طاقــة  
  .على مكافحة تغري املناخ وتعزيز التنمية يف الوقت نفسه ونظيفة للعامل الفقري،حديثة 

  
  ٧االلتزام     
  تعبئة املوارد املالية    

 يف املائـة مـن النـاتج احمللـي     ١٣ازدادت نسبة املدخرات احمللية يف أقل البلـدان منـواً مـن               - ٦٤
لكـــن التباينـــات كانـــت كـــبرية  ، ٢٠٠٧ يف املائـــة يف عـــام ٢١ إىل ٢٠٠٠اإلمجـــايل يف عـــام 

 أعلـى   سـجلت هـي الـيت     اجملموعـة   فالبلدان املـصدرة للـنفط واملعـادن مـن هـذه            . اجملموعة اخلد
 تلـك املعـدالت يف حـوايل   اخنفـضت  ، يف حـني  وهـي عمومـاً يف ارتفـاع   معدالت ادخار حملـي،    

معظـم أقـل    وهكـذا فـإن     . بعض البلدان معدالت ادخار سـلبية     سجل  نصف أقل البلدان منواً؛ و    
لتمويــل ، وأحيانــاً، علــى االســتهالك احمللــي املــوارد اخلارجيــةل تعتمــد علــى ال تــزاالبلــدان منــواً 

  .احتياجاهتا اإلمنائية
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ومنـذ اعتمـاد برنـامج بروكــسل، تزايـدت تـدفقات املــساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة إىل أقــل          - ٦٥
 ٢٠٠٦ بليـون دوالر يف عـام   ٣٠ إىل ٢٠٠١ بليون دوالر يف عام  ١٣البلدان منواً من أقل من      

ــام ٣٢ل إىل لتـــص ــون دوالر يف عـ ــدان   . ٢٠٠٧ بليـ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــدر منظمـ وتقـ
ــصادي  ــة  أن االقتــ ــة الرمسيــ ــساعدة اإلمنائيــ ــوع املــ ــن  زادت يف اجملمــ ــأكثر مــ ــة ١٠بــ  يف املائــ

املقدمـة  املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة    لذلك ميكن توقع حـدوث زيـادة أخـرى يف    ،  ٢٠٠٨ عام يف
مـن الـدخل القـومي    مئوية  وازدادت املساعدة اإلمنائية الرمسية أيضاً كنسبة .إىل أقل البلدان منواً 

ة ـ يف املائــــ٠,٠٥اإلمجــــايل لبلــــدان منظمــــة التعــــاون والتنميــــة يف امليــــدان االقتــــصادي مــــن  
، إال أهنــا بقيــت أقــل مــن اهلــدف الــذي  ٢٠٠٧ يف عــام ٠,٠٩ إىل ١٩٩٧-١٩٩٦ الفتــرة يف
ومـن جممـوع تلـك      .  يف املائـة   ٠,٢٠ و   ٠,١٥ بـني    وحالـذي يتـرا   دد يف برنامج بروكـسل و     ـُح

ـــ مـــن البلـــدان  ٨البلـــدان، مل حيقـــق اهلـــدف إال  األعـــضاء يف جلنـــة املـــساعدة اإلمنائيـــة   ٢٢الـ
  ).١٣ اجلدولاملرفق،  انظر(

مـؤمتر  قطـع أعـضاء جمموعـة الثمانيـة، أثنـاء           قـد   و. ويقع ثلثا أقل البلدان منواً يف أفريقيـا         - ٦٦
زيــادة املــوارد املاليــة املقدمــة إىل أفريقيــا  ل، عــدداً مــن االلتزامــات ٢٠٠٥م ايغلــز عــاقمــة غلــن 

ــدين و     ــة وختفيــف ال ــة التقليدي ــها املــساعدة اإلمنائي ــل  اعتمــاد مبختلــف الوســائل، من ــات متوي آلي
املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة الـيت تقـدمها إىل أفريقيـا             تعهدت جمموعـة الثمانيـة بزيـادة        و. ابتكارية

وهذا ميثـل ضـعف املـستوى الـذي التزمـت بـه             ،  ٢٠١٠عام  حىت  يون دوالر سنوياً     بل ٢٥مببلغ  
منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي أن املــساعدة اإلمنائيــة    وتفيــد .٢٠٠٤يف عــام 

 بليــون ٤٢ إىل ٢٠٠٤ بليــون دوالر يف عــام ٣٥زادت فقــط مــن الرمسيــة املقدمــة إىل أفريقيــا  
يزال هـذا املبلـغ، قبـل سـنتني مـن بلـوغ التـاريخ احملـدد، بعيـداً عـن                     وال  . ٢٠٠٨ عام دوالر يف 

ــون دوالر ٦٥ هــدف الـــ  ــام احملــدد  بلي ــة، يف    . ٢٠١٠لع ــة الثماني ــدان جمموع ــى بل ــتعني عل وي
 كـبرية لزيـادة املـساعدة املقدمـة         اًبـذل جهـود   وفقـاً اللتزاماهتـا يف غلـن ايغلـز، أن ت          الـصدد،    هذا
  .أفريقيا إىل
تنفيـذ إعـالن بـاريس      من خـالل    ون جهوداً لزيادة األثر اإلمنائي للمساعدة       ويبذل املاحن   - ٦٧

اسـتعراض  وبعـد   .  ويستخدمون سبعة مؤشرات لقياس مدى التقـدم احملـرز         ،بشأن فعالية املعونة  
املنتــدى الثالــث الرفيــع املــستوى املعــين بفعاليــة املعونــة،  أجــراه رصــد اإلعــالن مــن جولــة ثانيــة 

ــوزراء ورؤســاء   ــامج عمــل أكــرا  اعتمــد ال ــة برن ــول الوكــاالت اإلمنائي . ٢٠٠٨ ســبتمرب/يف أيل
وفري معلومــات لتــااللتزامــات الــيت قطعهــا املــاحنون يف الرئيــسية لربنــامج العمــل اور وتتمثــل احملــ

وهنا لصاحل البلـدان الـشريكة، واسـتخدام نظـم البلـدان الـشريكة يف             رمسبقة عن املعونة اليت يقر    
 الـيت   ةهداف اإلمنائية اليت حتـددها البلـدان الناميـة كإطـار للمـساعد            تقدمي املعونة، واستخدام األ   

  .يقدموهنا وعدم ربط املعونة بشروط
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ــارحبلـــول و  - ٦٨ ــايو /أيـ ــا   ٢٠٠٨مـ ، متثـــل أفـــضل جانـــب مـــن جوانـــب التقـــدم يف أفريقيـ
حـني أحـرز معظـم    التقنيـة مـع الـربامج القطريـة، يف     ساعدة املـ مواءمـة  التنسيق بـني املـاحنني و      يف
   .)١٠(آسيا يف جمال عدم ربط املعونة بشروط يفقدم الت
أكثـر فـأكثر إىل مـصدر هـام للـدعم املـايل             عـدد مـن البلـدان الناميـة األخـرى           ويتحول    - ٦٩

البالغــة إلصــالح وتطــوير اهلياكــل األساســية ســيما  اخلــارجي املقــدم إىل أقــل البلــدان منــواً، وال
 واهلند وبعـض البلـدان الناميـة املـصدرة           والصني .واهلياكل األساسية للطاقة  األمهية، مثل الطرق    

  .للنفط من بني تلك البلدان اليت تزيد من املعونة اليت تقدمها
تقدم يف جمال ختفيف عـبء الـدين اخلـارجي عـن أقـل البلـدان منـواً،          مزيد من ال  وأحرز    - ٧٠
 األطـراف لتخفيـف   مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالـديون واملبـادرة املتعـددة     سيما من خالل     ال

التقرير السابق لألمني العام، بلغ بلد آخر من أقل البلدان منـواً نقطـة           صدور  ومنذ  . عبء الدين 
البت وبلد آخـر نقطـة اإلكمـال يف إطـار املبـادرة املتعلقـة بالبلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون، يف                        

جممـوع الـديون املخففـة    ، بلـغ  ٢٠٠٧ويف هناية عام . حني مل تبلغ مخسة بلدان بعد نقطة البت       
صايف القيمـة   بـ قياسـها   للصاحل أقل البلدان منواً يف إطار مبادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون،                

 بليــون دوالر يف إطــار ١٥قــدره مت تــوفري مبلــغ إضــايف  بليــون دوالر؛ و٣٦احلاليــة، أكثــر مــن 
  ).١٤دول اجلاملرفق، انظر (املبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الدين 

ونتيجة لتخفيف عبء الدين والنمو السريع للصادرات، اخنفضت نـسبة خدمـة الـدين       - ٧١
 يف املائـــة يف عـــام ٦,٨ إىل ٢٠٠٠ يف املائـــة يف عـــام ١١,٦بالنـــسبة ألقـــل البلـــدان منـــواً مـــن 

مع اخنفاض أسعار السلع األساسـية وتراجـع اإليـرادات مـن الـصادرات،         فومع ذلك،   . ٢٠٠٧
نسب خدمة الدين لعدد من أقل البلدان منواً، مبا فيها بعـض البلـدان الـيت بلغـت                  تتدهور  بدأت  

  .مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديونيف إطار نقطة اإلكمال 
  

  أنشطة منظومة األمم املتحدة بشأن أقل البلدان منواً  -رابعا   
منظومــة األمــم  مجيــع كيانــات تكمــا كــان عليــه احلــال يف الــسنوات الــسابقة، واصــل  - ٧٢

مـن حيـث    و. ألقـل البلـدان منـواً، كـل بلـد علـى حـدة وكمجموعـة               عليـا   يـالء أولويـة     إاملتحدة  
 يف أقـل    التنفيذيـة ادت النفقات اليت صـرفتها منظومـة األمـم املتحـدة علـى األنـشطة                دزاحلجم، ا 

ــواً   ــدان من ــالبل ــامي   ب ــني ع ــضعف ب ــن ال ــق، انظــر  (٢٠٠٧ و ٢٠٠٢أكثر م  ).٣اجلــدول املرف
انظـر الـشكل العاشـر مـن الوثيقـة          ( ثلـث مجيـع تلـك التـدفقات          حبـوايل  أقل البلدان منـواً      ىظحتو

__________ 
ــصادي      )١٠(   ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــائي     /منظم ــاون اإلمن ــر التع ــة، تقري ــساعدة اإلمنائي ــة امل  ٢٠٠٨جلن

  ).٢٠٠٨ باريس،(
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A/63/71–E/2008/46(    درجـة أقـل،    ب تباينـاً كـبرياً حـسب الوكالـة، و         صصتتبـاين احلـ   ، يف حني
فعلى سبيل املثال، تراوحت حصة برنـامج األغذيـة العـاملي مـن النفقـات           . حسب الفترة الزمنية  

.  يف املائــة٧٠وحــوايل  ٥٠، بــني ٢٠٠٧إىل  ٢٠٠٢مــن منــواً، خــالل الفتــرة أقــل البلــدان يف 
البلــدان كــل وجتـسيداً لألولويــة الـيت توليهــا منظومــة األمـم املتحــدة ألقـل البلــدان منــواً، كانـت      

أعلـى حـد مقارنـة بدخلـها القـومي اإلمجـايل يف             فيهـا   العشرة اليت بلغت نسبة نفقـات املنظومـة         
بلــدان منــواً؛ ومــن حيــث نــصيب الفــرد مــن النفقــات، مثلــت أقــل   هــي مــن أقــل ال٢٠٠٦عــام 

  .  األوائل١٠ من البلدان الـ ٧البلدان منواً 
واختــذت هــذه األنــشطة أشــكاالً متنوعــة جــداً، تراوحــت بــني إســداء املــشورة بــشأن      - ٧٣

ومـع ذلـك، جـرى      . املعونـة الغذائيـة مباشـرة إىل الفقـراء        تقـدمي   رفيع و السياسات على مستوى    
بناء القدرات املادية والبـشرية عـن طريـق املـشاريع االسـتثمارية واخلـدمات               بشده على   ركيز  الت

ومولـت بعـض    . االستشارية والتدريب يف جماالت التخصص الواسعة النطاق للوكاالت املعنيـة         
الوكاالت تلك األنشطة من صناديق أو برامج خاصة مكرسة ألقـل البلـدان منـواً أو جملموعـات           

ومــن بــني تلــك الوكــاالت، انفــرد  . رى الــيت تــضم العديــد مــن أقــل البلــدان منــواً البلــدان األخــ
  . بأقل البلدان منواًتهصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية حبصر أنشط

دعم أقل البلـدان    لحدى الوسائل اهلامة اليت تستخدمها منظومة األمم املتحدة         إوتتمثل    - ٧٤
تقريـر العـام    صـدور   ومنـذ   . للمـساعدة التقنيـة املتعلقـة بالتجـارة       اإلطار املتكامل احملـسن     يف  منواً  

، بلـغ عـدد البلـدان املـشاركة         ٢٠٠٩مـارس   /ففـي آذار  . املاضي، اكتسبت أنشطة اإلطار زمخاً    
للتحقـق   بلداً؛ وأجنزت دراسات تشخيصية للتكامل التجـاري ونظمـت حلقـات عمـل              ٤٥فيه  
  .العمليةيف املراحل األوىل من هذه ر  بلداً آخ١٣كان  بلداً، يف حني ٣٠أكثر من يف 
قـل البلـدان   ونظراً ملا لذلك من أمهية خاصة بالنـسبة أل      وعلى مستوى السياسة العاملية،       - ٧٥
 فرقـة عمـل     ٢٠٠٨أبريـل   /صعوبة احلالة الغذائية فيها، أنشأ األمـني العـام يف نيـسان           بسبب  منواً  

أعــضاء يف منظومــة األمــم املتحــدة، تــضم رفيعــة املــستوى معنيــة بأزمــة األمــن الغــذائي العامليــة  
 الـذي وضـعته     ،وحدد إطار العمـل الـشامل     . ومؤسسات بريتون وودز ومنظمات معنية أخرى     

ــة العمــل  ــة        ،فرق ــة الغذائي ــك املعون ــا يف ذل ــذائي، مب ــن الغ ــب األم ــع جوان ــارات ملعاجلــة مجي  خي
ويف . يميـة والتجـارة العامليـة   زراعة، وأسواق األغذية احمللية واإلقلالوصغار املزارعني والتغذية، و 

ــانون األول ــسمرب /ك ــاو، أطلقــت ٢٠٠٧دي ــة،   الف ــار تــصديها لألزم ــادرة امل، يف إط املتعلقــة ب
خـالل  اإلسـراع بزيـادة اإلنتـاج الغـذائي         مـن أهـدافها املباشـرة       الباهظة، وكـان    أسعار األغذية   ب

ملـالك مباشـرة     الزراعيني، بوسائل يتمثل أمهها بدعم حصول صـغار ا         ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨مومسي  
  .عوامل اإلنتاجعلى 
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، الـذي   )٦٣/٢٣٩قرار اجلمعية العامة     (إعالن الدوحة بشأن متويل التنمية    أهاب  وقد    - ٧٦
اعتمــد يف مــؤمتر املتابعــة الــدويل لتمويــل التنميــة املعــين باســتعراض تنفيــذ توافــق آراء مــونتريي، 

ســة، إن مل تكــن قــد فعلــت ذلــك،   مــن اجلهــود امللمواًبــذل مزيــدأن تالبلــدان املتقدمــة النمــو ب
مـن النـاتج القـومي اإلمجـايل        حتديـداً    يف املائـة     ٠,٢٠ إىل   ٠,١٥لتحقيق هدف ختـصيص نـسبة       

اتــساقاً مــع ، وذلــك وفــاًء بالتزاماهتــا ولمــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة املقدمــة إىل أقــل البلــدان منــواً ل
الحتياجـات  ل اهتمام خاص    اإلعالن أيضاً عدة نداءات إليالء    تضمن  و. برنامج عمل بروكسل  

 يف جمـال االسـتثمار املباشـر    اسيما يف جمال التجارة الدولية وكذ   األخرى ألقل البلدان منواً، وال    
  .األجنيب والدين اخلارجي

  
 منوا البلدان بأقل املعين الرابع املتحدة األمم ملؤمتر يةالتحضرياألعمال   - خامسا 

 الرابــع املتحــدة األمــم مــؤمتر تعقــد أن ،٦٣/٢٢٧ قرارهــا يف العامــة، اجلمعيــة قــررت  - ٧٧
نعقــد جلنــة ت أن أيــضا وقــررت. ٢٠١١ عــام يف رفيــع مــستوى علــى منــوا البلــدان بأقــل املعــين

 عريـضة  حتـضريية  أعمـال  امتسبقهُيعقد اجتماعان حتضرييان إقليميان     و دوليةحكومية   حتضريية
ــة وقــررت. القطــري املــستوى علــى وشــاملة القاعــدة  املمثــل مكتــب يكــون أن مــةالعا اجلمعي
 امركـز  الناميـة  الـصغرية  اجلزرية والدول الساحلية غري النامية والبلدان منوا البلدان ألقل السامي
 األمـم  منظومـة  مـن  أخـرى  مؤسـسات  أيـضا  دعـت  لكنـها  للمؤمتر، يةلتحضرياألعمال ا  لتنسيق
 املنظمـات  مـن  هـا وغري العامليـة،  التجـارة  ومنظمـة  وودز، بريتـون  مؤسـسات  وكـذلك  املتحدة،
 ودعـت . نفـسه  وللمـؤمتر  التحـضريية  للعمليـة  الـدعم  تقـدمي  إىل الـصلة،  ذات واإلقليميـة  الدولية

ــسقني ــة املقــيمني املن ــة واألفرق ــشارك  إىل القطري ــة مــشاركةأن ت  التحــضريية األعمــال يف كامل
 .واإلقليمي القطري الصعيدين على سيما وال للمؤمتر،

 .اجلمعيـة  قـرارات  إىل ااسـتناد  للمـؤمتر  يةالتحضري األعمال   يف ملموس تقدم زحرأ وقد  - ٧٨
 احلكوميـة  التحـضري أعمـال    تـسهيل  إىل هتـدف  مفاهيميـة  مـذكرة  الـسامي  املمثـل  مكتـب  وأعد

ــة ــة الدولي ــة واإلقليمي ــة والوطني ــعالبف املــصلحة أصــحاب مجيــع مــشاركة وكفال  األنــشطة يف ةي
 هبـا  سيـضطلع  اليت واألنشطة والواليات لتنظيميا النهج املفاهيمية املذكرة عرضوت. التحضريية

ــستويات علــى ــاملي واإلقليمــي القطــري امل ــربز. لمــؤمترل اإعــداد والع ــضا وت ــيت التحــديات أي  ال
 وضـعف  التنويـع،  إىل واالفتقـار  الفقر، مستوياتارتفاع   ذلك يف مبا منوا، البلدانأقل   تواجهها
. واملـال  والطاقة اءالغذ تاأزم اجتماع عن امجةالن التهديدات إىل باإلضافة اإلنتاجية، القدرات
 . املؤمتر انعقاد فضية إىلامل التحضريية للعملية رمسا طريق طةيخر وتقدم

منظومـة   وخباصـة  الرئيـسيني،  املصلحة أصحاب امتالك لكفالة خاص اهتمام أويل وقد  - ٧٩
 ُعرضـت  ولـذلك . يةالتحـضري  لعمليـة فعـال زمـام ا     ، األخـرى  الدوليـة  واملنظمـات  املتحـدة  األمم
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 بــني املــشترك االستــشاري للفريــق األول االجتمــاع علــى الطريــق طــةيوخر املفاهيميــة املــذكرة
 املتحـدة  األمـم  مقـر  يف ٢٠٠٨ مـارس /آذار يف الـسامي  املمثـل  مكتـب  هعقـد  الذي الوكاالت،
 األمـم  منظومـة  مـن  منظمـة  ٣٠ علـى  يزيد مما كبار مسؤولون االجتماع يف وشارك. بنيويورك

ــة، واملنظمــات تحــدةامل ــشاوروا الدولي ــهمبي فيمــا وت ــشأن ن ــة اجلوانــب ب  يةوضــوعوامل املفاهيمي
 االجتمـاع  يـت يف  وأجر. التحـضريية  العمليـة  يف اخلاصـة  مـسامهاهتم  وبشأن للمؤمتر، والتنظيمية

 املتحـدة  األمـم  منظومـة  سترعاها واليت املؤمتر تسبق اليت املناسبات تنظيم بشأن مشاورات أيضا
 . أخرى دولية اتومنظم

 للمـؤمتر  يةالتحـضري منربا للشروع يف األعمال      الوكاالت بني املشترك االجتماع ذختوا  - ٨٠
 عمليـة  نتائج إىل املؤمترتوصل   ضمان إىل يةالتحضرياألعمال   هذه رميوت. املنظومة نطاق على
 البلـدان  بأقـل  تعلقـة وامل دوليـا  عليهـا  املتفـق  اإلمنائيـة  والغايـات  األهداف حتقيق يف بفعالية تسهم
ــا منــوا، ــات األهــداف فيهــا مب ــواردة والغاي ــة إعــالن يف ال ــد و. األلفي ــدأق  املــشترك االجتمــاع ي
 .الطريق طةيوخر املفاهيمية املذكرة الوكاالت بني

ــة التحــضريات صــعيد علــى أيــضا خطــوات واختــذت  - ٨١ ــة الوطني  أعــدت فقــد. واإلقليمي
 ذلـك  ويـشمل  وطنيـة،  استعراضـات  تنظـيم  يف منـوا  انالبلـد أقـل    ملـساعدة  عامة توجيهية مبادئ
أوجـه   السـتغالل تبـذل جهـود     ،الوطنية لالستعراضات التحضرييف إطار   و. وطنية تقارير إعداد
 اسـتراتيجية  وورقـة  اإلمنائيـة  للمـساعدة  املتحـدة  األمـم  عمـل  إطـار  تنفيـذ  استعراض بني التفاعل
مثــل  األخــرى، القطريــة االســتعراض اتآليــ بــني التفاعــلأوجــه  علــى عــالوة الفقــر، مــن احلــد

 االستـشارية  واألفرقـة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  يعقـدها  الـيت  املـستديرة  املائدة اجتماعات
 املتحـدة  األمـم  جمموعـة   مـع  مـشاورات  السامي املمثل مكتب وسيجري. وغريها الدويل للبنك
 أقـل  حلكومـات  الـدعم  املتحـدة  ألمـم ل نواملقيمـ  نواملنسق  وينسق معها لكفالة أن يقدم     اإلمنائية
 حتــضري بــشأن قليميــةاإل اللجــان مــع مــشاورات املكتــب جيــريو. الــشأن هــذا يف منــوا البلــدان
 لبلـدان ألقـل ا   واآلخر وهاييت، منوا األقل األفريقية للبلدان أحدمها إقليميني، استعراضنيوتنظيم  

 . واليمن اهلادئ احمليط ومنطقة آسيا يف منوا

تركيــا  مهــا ،حمــتملني مــضيفني بلــدين مــع مــشاورات الــسامي املمثــل كتــبم يرجيــو  - ٨٢
 شـروط  عـن  مبعلومات املعنيني البلدين بعثيت كتبامل وزود. املؤمتر انعقاد مكان بشأن النمسا،و

ــرد كمــا املتحــدة، ألمــممــن مــؤمترات ا  مــؤمتر استــضافة ــادئ ”املعنــون اإلداري األمــر يف ت  مب
ــة ــات إلعــداد توجيهي ــيت املــضيفة مــاتاحلكو اتفاق ــرار قطــان ضــمن تقــع ال ــة ق ــة اجلمعي  العام

٤٠/٢٤٣“) ST/AI/342 .(ــعى ــشاوراته يف املكتـــب وسـ ــع مـ ــد مـ ــضيف نيالبلـ ــتمل نياملـ  نياحملـ
 املـستوى  ذلـك  يف مبـا  بـاملؤمتر،  فيمـا يتعلـق    منـوا  البلـدان  أقل جمموعة تطلعات على التشديد إىل
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 ذلـك،  علـى  وعـالوة . منـوا  البلـدان  أقـل  ملـشاركة  املـايل  والدعم السياسية االلتزامات من الرفيع
 . للمؤمتر مبا جيري من حتضريات التنسيقي ومكتبها منوا البلدان أقل جمموعة إعالم جرى

  
 النتائج والتوصيات  - سادسا 

 االقتـصادية  والبيئة ية،وطنال اإلمنائية السياسات حتسن ت عوامل اجتمع ،٢٠٠٨ عام قبل  - ٨٣
 غـري  التقـدم  مـن  فتـرة  عـن  ومتخـضت  ،الـدويل  اجملتمـع  مـن  املقـدم  الـدعم  ادةزيـ و املواتيـة،  الدولية
 إىليف وقت قصري جدا      تؤدي سوف العاملية األزمات أن يبدو لكن. منوا البلدان أقل يف املسبوق

 ،ذلـك  علـى  وعـالوة . عديـدة  سنواتفقدان العديد من النجاحات اليت حتققت بشق األنفس يف           
 ةعرقلـ ب نـه إ إذ ،منـوا  البلـدان  ألقـل  بالنـسبة  األجل قصرية ظاهرة امليالعكساد االقتصاد    يكون لن

 قـل أ املنـاخ  تغـري املـدى البعيـد، يهـدد        علـى و. الطويـل علـى املـدى      تنميتـها  عيقيس منوها استمرار
 . واسععلى نطاق  التحضري إىل تبادر مل ما عصيبة مبشاكل منوا البلدان

 العـاملي  االقتـصاد كـساد    آثـار  مـن  التخفيـف  هو الفورياألول و  الشاغل يكون أن يتعنيو  - ٨٤
 مواجهـة  يف منـوا  البلـدان  أقل ةمناع لتعزيز اجلهود بذل ،ثاينيف املقام ال   جيبو. منوا البلدان أقل على

ينبغـي  و. لتنميتـها  الزم شـرط  وهو العاملي، باالقتصاد اندماجها تزايد عن النامجة اإلمنائية الصدمات
 اسـتراتيجياهتا تـضمني   إىل اإلمنـائيني،  شـركائها  مـن  بدعم منوا، البلدان أقل أن تعمد ثالثيف املقام ال 
 . املناخ تغري عن نجمأن ت توقعاليت ي التأثريات من ختفف خطوات الوطنية اإلمنائية

إن اجلـوع بـات منتـشرا       فـ  الـشيء،  بعـض  اخنفضت األغذية أسعار أن من الرغم وعلى  - ٨٥
 الغـذاء  لتـوفري  املـوارد  من يكفي ما توافر يضمن أن ويلالد للمجتمع وينبغي. أوسع نطاق على

 .غذائي نقص من تعاين اليت األخرى البلدان ويف منوا البلدان أقل يف ضعفا األكثرللسكان 

وقد سلطت أزمـة األغذيـة العامليـة الـضوء علـى حقيقـة أن أقـل البلـدان منـوا ال تواجـه                          - ٨٦
نبغـي  وي. طويل األجل أيـضا حيتمل أن يكون نقصا نقصا قصري األجل يف األغذية فحسب، بل   

ــدان منــوا وشــركا  أل ــدابري قــصرية ومتوســطة وطويلــ   ئقــل البل ــذوا ت  األجــل ةها اإلمنــائيني أن ينف
 احملاصـيل  بـأنواع  املتعلقـة  للبحـوث  خـاص  اهتمـام  إيـالء ينبغـي   و. )١٢)(١١(يملواجهة هذا التحـد   

 .له عرضة البلدان أكثر يف املناخ تغري مع التكيف ميكنها اليت
__________ 

ــال،    ا  )١١(   ــبيل املث ــى س ــر، عل ــر النظ ــه  تقري ــذي قدم ــام  ال ــني الع ــسنة املاضــية  األم ــن بريف ال ــل ال ع ــامج عم ــدن   عق
)A/63/77-E/2008/61 ــرات ــن      ) ٨٦-٨١، الفقـ ــة األمـ ــة بأزمـ ــستوى املعنيـ ــة املـ ــل الرفيعـ ــة العمـ ــر فرقـ وتقريـ

  .العاملية الغذائي
 اليت ركزت على أفريقيـا والزراعـة        ، للجنة التنمية املستدامة   ةأعد هذا التقرير قبل انعقاد الدورة السابعة عشر         )١٢(  

ويتوقـع أن تتـضمن توصـيات اللجنـة املتعلقـة بالـسياسات يف             .التنمية الريفيـة  واجلفاف والتصحر واألراضي و   
  .اءل بالغذص توصيات إضافية تت)واليت سترد يف تقرير الدورة املذكورة(كل من هذه اجملاالت 
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 االقتــصادكــساد  تــأثريات مــن للتخفيــف ضــيق جمــال إال منــوا البلــدان أقــل أمــام ولــيس  - ٨٧
 املقــام ففــي .كــبريا إضــافيا خارجيــا ماليــا دعمــا تتلــق مل مــا ،وشــعوهبا اقتــصاداهتا علــى العــاملي
 ئيــةاإلمنا املــساعدة بزيــادةالقائمــة  التزامــاهتم جبميــع يفــوا أن اإلمنــائيني للــشركاء ينبغــي األول،
 يغلــز ابغلــن عقــد الــذي الثمانيــة قمــة مــؤمتر يف عنــها املعلــن االلتزامــات ذلــك يف مبــا الرمسيــة،

 للبلـدان  وينبغـي . احملليـة  اتامليزانيـ  لـضغوط  ضـحية  وقوعهـا  عدم يضمنوا وأن ،٢٠٠٥ عام يف
 وامنــ البلــدان ألقــل الـدعم  تقــدمي يف تنظــر أن ط،فللـن  املنتجــة البلــدانمــن قبيـل   القــادرة، الناميـة 

 .الدعم هذا زيادة أو

وإضــافة إىل هــذا التمويــل اإلمنــائي الطويــل األجــل، حتتــاج أقــل البلــدان منــوا إىل متويــل   - ٨٨
وينبغـي للـشركاء    .  يف الوقت الراهن   إضايف لتجنب احملنة االقتصادية واملعاناة اإلنسانية الشديدة      

ــيت      ــذ االلتزامــات ال ــذلك مــن خــالل تنفي يف آخــر اجتماعــات  وهــا قطعاإلمنــائيني االســتجابة ل
 . )١٣(جمموعة العشرين، وجلنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية واملالية

 أكــرب قــدرا إيــالء الــضروري مــن أن مفادهــا حقيقــة األخــرية األزمــات سلــسلة ربزتــو  - ٨٩
 هـذه  جانـب  من سواء منوا، البلدان أقل ضعف مواطن ختلف مل اإلمنائية الربامج يف االهتمام من

 تنويـع  احلـاالت،  معظـم  يف ذلـك،  وسـيتطلب . اإلمنـائيني  شركائها جانب من أو نفسها البلدان
 وينبغـي . اإلنتاجيـة  اتوالقـدر  التحتيـة  الـبىن  يف سـتثمار تطلـب بـدوره اال    ي أمـر  وهو اقتصاداهتا،
ــات ــل حلكوم ــدان أق ــوا البل ــائيني وشــركائها من ــسعوا أن اإلمن ــدين ي  اســتثماراهتم ملواصــلة جاه

 علـى  األول املقـام  يف االعتمـاد  يواصـلوا  أن أيـضا  علـيهم  لكـن  التحتيـة،  البىن يف األجل الطويلة
 .وتنظيمها اإلنتاج مرافق يف اجلديدة االستثمارات لتحديد اخلاص القطاع

 البلـدان  فيهـا  مبـا  األخـرى،  البلـدان  جلميـع  ينبغي منوا، البلدان أقل يف التنويع ولتشجيع  - ٩٠
 ذلـك  ويـشمل  منـوا،  البلـدان  أقـل  صادرات أمام التجارية احلواجز من لتقل أن األخرى، النامية

 تكفـل  أن بوجـه خـاص،    ،هلـا  وينبغـي . احمللـي  وإنتاجهـا  لـصادراهتا  متنحهـا  الـيت  املالية اإلعانات
 جلـى وتت. بلـداهنا  يف املاليـة  األزمـة  ملعاجلـة  جهـود  مـن  تبذلـه  فيمـا  التـدابري  هذه مثل إدراج عدم

 التنميـة  حنـو  وموجهة ناجحة خامتة إىل التوصل يف األهداف هذه لتحقيق مشوال األكثر الطريقة
 .الدوحة يف العاملية التجارة منظمة تقيمها اليت ةيالتجار فاوضاتولة املجل

 البلـدان  أقـل  مـن  العديـد  يظـل  أن املـرجح  فمن: بسرعة أو بسهولة التنويع يتحقق ولن  - ٩١
. اختيــارا أو اضــطرارا إمــا الوقــت، لــبعض اســيةاألس الــسلع علــى شــديدا اعتمــادا ةمعتمــد منــوا
 عـن  األوليـة  األساسـية  الـسلع  أسـواق  لتقلبـات  تعرضـها  مـن  تقلـل  أن منـوا  البلـدان  قلينبغي أل و

__________ 
 http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/NewsAndEvents/22157091/FinalCommuniqueنظــر ا  )١٣(  

(E)042609.pdf.  
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ــز طريــق ــة إىل  الترتيبــات تعزي ــر امتــصاصالرامي  الــسلع قطــاع يف األجــل القــصرية التقلبــات أث
 .بأكمله واالقتصاد احلكومة، وإيرادات ،التصدير يف عائداتو نفسه، احمللي األساسية

 بأسـرها،  األساسـية  الـسلع  صـدمات  تـأثريات  التـدابري  هـذه  يغـ تل أن رجحمن غري املـ   و  - ٩٢
. احلاليـة  االقتـصادية  األزمـة  غـرار  على العامة الصدمات مواجهة يف الفعالية عدمية وستكون بل

ــدان ألقــل وينبغــي ــست أن منــوا البل ــة غلت ــة األزمــات جترب ــنظم سأســ إلرســاء احلالي  مــن حتــّد ل
 .الضعيفة اجملموعات على املقبلة الصدمات أثر

 يــزال املعــدل املرتفــع لنمــو الــسكان يف أقــل البلــدان منــوا عــامال يزيــد مــن صــعوبة   الو  - ٩٣
ــة           ــن ضــعفها يف مواجه ــد م ــا ويزي ــر إجنازاهت ــن أث ــل م ــه، ويقل ــذي تواجه ــائي ال التحــدي اإلمن

وينبغـي ألقـل البلـدان منـوا        .  الغذاء وتغري املناخ    أزمة نعالناشئة  سيما الصدمات    الصدمات، ال 
ــه يف إطــار برنــامج بروكــسل   مزيــدا مــن االهتمــام  أن تــويل  ، A/CONF.191/13(ملــا التزمــت ب

من تيـسري احلـصول علـى خـدمات الـصحة اإلجنابيـة جلميـع األفـراد                 ) ٣٤الفصل الثاين، الفقرة    
  .٢٠١٥، وذلك يف موعد أقصاه عام ةممن بلغوا سنا مناسب

 املنـاخ  تغـري  بشأن جديد دويل اتفاقللتوصل إىل    اجلارية ملفاوضاتينبغي أن يتم يف ا    و  - ٩٤
 .منوا البلدان أقل علىوتطبيقه  “تفاوتةامل ولكن شتركةامل سؤوليةامل” مبدأاعتناق 

 للتكيــف الوطنيــة العمــل بــرامجوتنفيــذ  إعــداد تواصــل أن منــوا البلــدان ألقــل وينبغــي  - ٩٥
 . ضعفا األكثر اإليكولوجية والنظم اجملموعات حاجات على التركيز مع خ،املنا تغري مع

 عـاجال  امـ ااهتم يولـوا  أن األخـرى،  الناميـة  البلـدان  ومنـهم  اإلمنـائيني،  الـشركاء  وعلـى   - ٩٦
 وينبغــي. املنــاخ تغــري مــع التكيــف مــن منــوا البلــدان قــلســتمكّن أ الــيت املــشاريع متويــل لزيــادة

 احلـصول  وميكـن . الرمسيـة  اإلمنائيـة  املـساعدة  جانـب  إىل إضـافية  ردمـوا  الغرض هلذا ختصص أن
 الكربـون  انبعاثـات  مستوى إىل مثال تستند اليت اإللزامية املسامهات طريق عن املوارد هذه على
 . بلد كلل

 األمــم مــؤمتر ســياق يف ســتعاجل الــيت املــسائل ضــمن املــسائل هــذه تكــون أن وينبغــي  - ٩٧
 اإلمنـائي  الـزخم  إلحياء حامسا املؤمتر هذا كونيوس. منوا البلدان بأقل ملعينااملقبل   الرابع املتحدة

 وســعيا. فقــرا العــامل شــعوب أكثـر  مــن العديــد يف األمــل ولبعـث  ضــعفا، العــامل بلــدان ثـر كأيف 
ــسري ــة لتي ــؤمتر، التحــضريية العملي ــي للم ــة تتخــذ أن ينبغ ــة اجلمعي ــرارا العام ــشأن ق ــب ب  اجلوان

ــة ــها ؤمتر،للمــ العالقــة التنظيمي ــزمين اجلــدول ومن ــة الجتماعــات ال ــة التحــضريية اللجن  احلكومي
  .املؤمتر انعقاد ومكان الدولية
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 املرفق
  بيانات إحصائية: أقل البلدان منوا    
  مالحظات تفسريية للجداول    

إىل بيانـات تـستند   ) ٢٠٠٠-١٩٩٥مثـل   (عادة ما تشري السنوات اليت تفصلها شرطة          - ١
) ٢٠٠٠/٢٠٠٧مثـل   (أما السنوات اليت تفصلها العالمة املائلة       .  املبينة إىل متوسطات يف الفترة   

ــسابقة        ــسنوات ال ــة ال ــرة أو يف حال ــسبة آلخــر ســنة يف الفت ــوافرة بالن ــات مت ــشري إىل أن البيان فت
  .إليها ، منتصف املدة حيث تكون البيانات متاحة يف الفترة املشار٢٠٠٠ لعام
  .مجالية بسبب التقريبقد ختتلف األرقام عن املبالغ اإل  - ٢
  .تشري النقطتان املتتاليتان إىل عدم توافر البيانات  - ٣
  .تشري العارضة إىل أن املبلغ صفر أو مبلغ يستهان به  - ٤

  ١اجلدول 
    ٢٠٠٨- ٢٠٠٠البيئة االقتصادية العاملية ألقل البلدان منوا، 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥ ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠ 

           )يف املائة سنويا، املتوسط املرجح(نمو االقتصادي ال

 ٢,٥ ٣,٨ ٤ ٣,٢ ٤ ٢,٧ ١,٨ ١,٤ ٤ العامل

 ١,٢ ٢,٥ ٢,٩ ٢,٤ ٣,٢ ١,٨ ١,٢ ١,١ ٣,٥  النموالبلدان املتقدمة

 - ٧,٥ ٧,١ ٦,٨ ٧,١ ٥,١ ٤,٣ ٢,٨ ٥,٦ البلدان النامية باستثناء أقل البلدان منوا

٠,٩-  ١٠,٨ التجارة العاملية  ٤,٤ ٦,٣ ٨,٨ ٧,١ ١١ ٦,٤ ٣ 

الــرقم (أســعار الــسلع األساســية علــى الــصعيد الــدويل  
          )١٠٠=٢٠٠٠: القياسي

 ٣٩٢ ٢٥٢ ٢٢٨ ١٨٩ ١٣٤ ١٠٢ ٨٨ ٨٧ ١٠٠ النفط

 ٢٧٦ ٢٠٧ ١٨٤ ١٤١ ١٢٦ ١٠٥ ٩٧ ٩٦ ١٠٠ يالدوالراملؤشر  -السلع األساسية غري النفط 

 ٢٤٧ ١٦٤ ١٥١ ١٢٧ ١١٩ ١٠٤ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٠ األغذية  -  

 ١٨٦ ١٤٨ ١٣٤ ١٢٦ ١٠٠ ٩٤ ٨٩ ٧٩ ١٠٠ املشروبات املدارية  -  

 ٣٣٥ ٢٢٦ ١٤٨ ١٤١ ١٥٥ ١٣٧ ١١٧ ٩٤ ١٠٠ البذور الزيتية والزيوت النباتية  -  

 ٢١٦ ١٦٩ ١٥٢ ١٣٢ ١٢٧ ١١٢ ٩٤ ٩٦ ١٠٠ املواد اخلام الزراعية  -  

 ٣٦٥ ٣١٣ ٢٧٨ ١٧٣ ١٣٧ ٩٨ ٨٧ ٨٩ ١٠٠ املعادن والفلزات   -  

 ١٣٩ ١٣٣ ١٢٣ ١١٩ ١١٧ ١٠٨ ٩٩ ٩٨ ١٠٠  الصادرات املصنعة  -  
  
ــدة،    :املصدر   ــم املتحــــــ ــامل  األمــــــ ــصادية يف العــــــ ــات االقتــــــ ــة والتوقعــــــ ــىت  احلالــــــ ــسائل شــــــ ــايل   (، مــــــ ــوان التــــــ ــى العنــــــ ــة علــــــ متاحــــــ

http://www.un.org/esa/policy/wess/wesp.html( ألسعار السلع األساسيةالنشرة الشهرية ، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية؛.  
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  ٢اجلدول 
  الفقر واجلوع

  
  

بالنسبة (معدل الفقر يف أوساط السكان 
    انعدام األمن الغذائي  )املئوية

الالجئون واملشردون 
  العمر املتوقع   )أ(داخليا

  

ــادل    ــدويل تع ــصعيد ال ــى ال عل
) بالــــدوالر(القــــوة الــــشرائية 

ــدره    دوالر أو ١,٢٥دخــل ق
   أقل يف اليوم

  تالتقديرا
   الوطنية

ــانون   ــذين يع الــسكان ال
النـــسبة (نقـــص التغذيـــة 

   )املئوية

الفــــــــــــــرق يف
النـــسب املئويـــة
ــسبة يف نــــــــــــــ
الــسكان الــذين
ــص ــانون نقـ يعـ

   أزمة الغذاء   التغذية

الزيــــــــــــــادة 
ــسكانية  الـــــــ
بالنـــــــــــــسبة 
ــة يف  املئويـــــــ

   السنة
  داخل البلد

  )ب()باآلالف(
 
 

ــارج  خـــــــــ
  البلد

   )باآلالف(

العمر املتوقـع   
ــوالدة   ــد ال عن

   )بالسنوات(
ــيريات  التغـــــــــ

  )بالسنوات(

    أقل البلدان منوا
١٩٩٥/
١٩٩٩   

٢٠٠٠/
٢٠٠٧   

١٩٩٨/
٢٠٠٤   

١٩٩٠/
١٩٩٢  

٢٠٠٣/
٢٠٠٥  

 
 

 إىل       ١٩٩٠
٢٠٠٧   ٢٠٠٧   ٢٠٠٦  †   *   ٢٠٠٥   

٢٠٠٥/
٢٠١٠  

 
 

١٩٩٥/
٢٠١٠  

                            

   أفريقيا
 ٢٠٢,٩١٤,٩١٨٧,٠٤٣٢-٥٤٦٦٤٦- أنغوال

 ٩٣,٢٨,١٠,٤٥٧٢-٤٧٢٩٢٨١٩- بنن
 ٤٣,١١,١٠,٨٥٢٢-٧١٥٧٤٦١٤١٠ بوركينا فاسو

 ٨٦٨١٦٨٤٤٦٣١٩٤,٠٣٢,٠٣٨٢,٨٥٠٤ بوروندي
مجهوريــــــــة أفريقيــــــــا 

١-١,٨٢٠٦,٥٩٩,٤٤٥*٤-٤٧٤٣-٨٣٦٢ الوسطى  
١-٢٠٣,٢٤٧٢,٩٥٨,٤٥١-٥٩٣٩-٦٢- تشاد  

 ٠,١٦٥٥-٢,٥†---٤٦- مرجزر الق
ــو   ــة الكونغــــ مجهوريــــ

 ١٤٠٦,٧٤٧٤ ٣,٢٤٩٥,٤*٢٩٧٦٤٧-٥٩-  الدميقراطية
 ١,٨٧,١٠,٧٥٥٢†---٥١٩ جيبويت

 ٠,٤٥٢٣-٢,٥ ----- غينيا االستوائية
 ٣,٧٧,١٢٢١,٠٥٨٥*٦٧٦٨١--- إريتريا

ــا   ــة إثيوبيــــــ مجهوريــــــ
 ٢,٦٢٨٥,٤٨٩,٣٥٣٤*٢٥-٦١٣٩٤٤٧١٤٦ ميقراطية االحتاديةالد

 ٢,٨١٤,٩٢,٣٥٩٤†٦٧٣٤٦١٢٠٣٠١٠ غامبيا
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بالنسبة (معدل الفقر يف أوساط السكان 

    انعدام األمن الغذائي  )املئوية
الالجئون واملشردون 

  العمر املتوقع   )أ(داخليا

  

ــادل    ــدويل تع ــصعيد ال ــى ال عل
) بالــــدوالر(القــــوة الــــشرائية 

ــدره    دوالر أو ١,٢٥دخــل ق
   أقل يف اليوم

  تالتقديرا
   الوطنية

ــانون   ــذين يع الــسكان ال
النـــسبة (نقـــص التغذيـــة 

   )املئوية

الفــــــــــــــرق يف
النـــسب املئويـــة
ــسبة يف نــــــــــــــ
الــسكان الــذين
ــص ــانون نقـ يعـ

   أزمة الغذاء   التغذية

الزيــــــــــــــادة 
ــسكانية  الـــــــ
بالنـــــــــــــسبة 
ــة يف  املئويـــــــ

   السنة
  داخل البلد

  )ب()باآلالف(
 
 

ــارج  خـــــــــ
  البلد

   )باآلالف(

العمر املتوقـع   
ــوالدة   ــد ال عن

   )بالسنوات(
ــيريات  التغـــــــــ

  )بالسنوات(

    أقل البلدان منوا
١٩٩٥/
١٩٩٩   

٢٠٠٠/
٢٠٠٧   

١٩٩٨/
٢٠٠٤   

١٩٩٠/
١٩٩٢  

٢٠٠٣/
٢٠٠٥  

 
 

 إىل       ١٩٩٠
٢٠٠٧   ٢٠٠٧   ٢٠٠٦  †   *   ٢٠٠٥   

٢٠٠٥/
٢٠١٠  

 
 

١٩٩٥/
٢٠١٠  

                            

 ٢,٠٢٩,٣١٠,٢٥٦٥*٢-٩٣٧٠١٩١٧ غينيا
 ٣,١٨,٢١,٣٤٦٢*-٥٢٤٩٦٦  بيساو-غينيا 
١٣-٤٣>٠,٧٠,٠٥*صفر٥٦٤٣٦٨١٥١٥ ليسوتو  
 ٩٥,١٤٦٤)ج(٤,٠١٠,٦*-٤٠-٨٤- ليربيا

 ٠,٢٥٩٤-٢,٨†٧٣٦٨٧١٣٢٣٧٥ مدغشقر
 ١٦٢,٦٩,٧٨,٣٤٨١-٨٣٧٤٦٥٤٥٢٩ مالوي
 ٣,١١١,١٥,١٥٥٥ ٣-٨٦٥١٦٤١٤١١ مايل

 ٢٢,٧٣٠,٥٣٤,١٦٤٤-٤٣٢١٤٦١٠٨ موريتانيا
٤-٢,١٦,٩٠,٩٤٢†٢١-٨١٧٥٥٤٥٩٣٨ موزامبيق  
 ٣,٦٠,٣١,١٥٧٦†٩-٣٨٢٩-٧٨٦٦ النيجر
 ٨٩,٢٤٦١٠)ج(٢,٥٥٤,٣†٥-٧٧٦٠٤٥٤٠- رواندا

 ٦٦٢>٠,٠٥-١,٦ ----٣٤- سان تومي وبرينسييب
 ٢,٦٢٢,٩١٦,٨٦٣٣†٢-٢٨٢٦-٥٤٥٣ السنغال
 ٧٠٤٥٤٧٢٢,٨٩,٠٣٦,٨٤٣٣-٦٣ سرياليون
 ٣٠٩,٦٤٧٣,٨٤٨٤ ٣,٠١*------ الصومال
 ١٣٠,٠٥٤٢,٤٥٩٣ ٢,٢٥-٢١---- السودان
 ٢,٧١,٥٢٣,٨٥٨٠†٨-٤٥٣٧-٣٩- توغو
 ٤٧٠,٧٢٤,٥٥٢٧ ٤٣,٣١-٦٤٥٢٣٨١٩١٥ أوغندا
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بالنسبة (معدل الفقر يف أوساط السكان 

    انعدام األمن الغذائي  )املئوية
الالجئون واملشردون 

  العمر املتوقع   )أ(داخليا

  

ــادل    ــدويل تع ــصعيد ال ــى ال عل
) بالــــدوالر(القــــوة الــــشرائية 

ــدره    دوالر أو ١,٢٥دخــل ق
   أقل يف اليوم

  تالتقديرا
   الوطنية

ــانون   ــذين يع الــسكان ال
النـــسبة (نقـــص التغذيـــة 

   )املئوية

الفــــــــــــــرق يف
النـــسب املئويـــة
ــسبة يف نــــــــــــــ
الــسكان الــذين
ــص ــانون نقـ يعـ

   أزمة الغذاء   التغذية

الزيــــــــــــــادة 
ــسكانية  الـــــــ
بالنـــــــــــــسبة 
ــة يف  املئويـــــــ

   السنة
  داخل البلد

  )ب()باآلالف(
 
 

ــارج  خـــــــــ
  البلد

   )باآلالف(

العمر املتوقـع   
ــوالدة   ــد ال عن

   )بالسنوات(
ــيريات  التغـــــــــ

  )بالسنوات(

    أقل البلدان منوا
١٩٩٥/
١٩٩٩   

٢٠٠٠/
٢٠٠٧   

١٩٩٨/
٢٠٠٤   

١٩٩٠/
١٩٩٢  

٢٠٠٣/
٢٠٠٥  

 
 

 إىل       ١٩٩٠
٢٠٠٧   ٢٠٠٧   ٢٠٠٦  †   *   ٢٠٠٥   

٢٠٠٥/
٢٠١٠  

 
 

١٩٩٥/
٢٠١٠  

                            

ـــزانيا  مجهوريــــــــة تنــــــ
 ٢,٥٤٣٥,٩٤,٢٥٣٤†٧٣٨٩٣٦٢٨٣٥٧ املتحدة

 ١,٩١١٣,٠٠,٧٤٢٢†٦٥٦٤٦٨٤٠٤٥٥ امبياز

  آسيا

 ٠٧٤,٢٤٤٢ ٤,١١٥٣,٧٣------ أفغانستان

 ٩١,٨٢٧,٦١٧,٦٦٤٥-٥٩٥٠٥٠٣٦٢٧ بنغالديش
 ١١٢,٢٦٦٧-١,٨----٢٦- بوتان

 ١٢١,٧٠,٤١٨,١٦٠٣-٤٩٤٠٣٥٣٨٢٦ كمبوديا
ــة  الو مجهوريـــــــــــــــــــ
 ١٠,٢٦٤٥-٨١,٧-٤٩٤٤٣٣٢٧١٩ الدميقراطية الشعبية

 ٦٩٥>٠,٠٥-١,٦------ ملديف
 ١٧٤,٦٢١٠,٣٦٢٢ ٢٥٠,٩١-٤٤١٩--- ميامنار

ــال   ــة نيبـــــــ مجهوريـــــــ
 ٦٢,٠٩٨٢,٥٥,٥٦٤٤-٦٨٥٥٣١٢١١٥ الدميقراطية االحتادية

 ٦١٦>٤,٤٦٢,٦٠,٠٥*----٥٣- ليشيت - تيمور
 ٣,٠١٩٥,١١,٩٦٣٥†٥١٨٤٢٣٠٣٢٢ اليمن

  احمليط اهلادئ

 -->٠,٠٥-٢,٢------ كرييباس
 ٧٢٣>٠,٠٥-٠,٦------  ساموا
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بالنسبة (معدل الفقر يف أوساط السكان 

    انعدام األمن الغذائي  )املئوية
الالجئون واملشردون 

  العمر املتوقع   )أ(داخليا

  

ــادل    ــدويل تع ــصعيد ال ــى ال عل
) بالــــدوالر(القــــوة الــــشرائية 

ــدره    دوالر أو ١,٢٥دخــل ق
   أقل يف اليوم

  تالتقديرا
   الوطنية

ــانون   ــذين يع الــسكان ال
النـــسبة (نقـــص التغذيـــة 

   )املئوية

الفــــــــــــــرق يف
النـــسب املئويـــة
ــسبة يف نــــــــــــــ
الــسكان الــذين
ــص ــانون نقـ يعـ

   أزمة الغذاء   التغذية

الزيــــــــــــــادة 
ــسكانية  الـــــــ
بالنـــــــــــــسبة 
ــة يف  املئويـــــــ

   السنة
  داخل البلد

  )ب()باآلالف(
 
 

ــارج  خـــــــــ
  البلد

   )باآلالف(

العمر املتوقـع   
ــوالدة   ــد ال عن

   )بالسنوات(
ــيريات  التغـــــــــ

  )بالسنوات(

    أقل البلدان منوا
١٩٩٥/
١٩٩٩   

٢٠٠٠/
٢٠٠٧   

١٩٩٨/
٢٠٠٤   

١٩٩٠/
١٩٩٢  

٢٠٠٣/
٢٠٠٥  

 
 

 إىل       ١٩٩٠
٢٠٠٧   ٢٠٠٧   ٢٠٠٦  †   *   ٢٠٠٥   

٢٠٠٥/
٢٠١٠  

 
 

١٩٩٥/
٢٠١٠  

                            

 ٠,٠٧٦٤٣-٢,٥†------ جزر سليمان
 -->٠,٠٥-٤,٢------- توفالو
 ٧٠٤-٢,٦١,٠------ واتوفان

أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة
  البحر الكارييب

 ١,٦٢,٠٣٢,٥٦١٤*٥-٦٣٥٨-٥٥- هاييت
  

ــصادر ــدويل، :املــ ــام   البنــــك الــ ــة لعــ ــة العامليــ ــرات التنميــ ــمة (٢٠٠٩مؤشــ ــنطن العاصــ ــدول )واشــ ــدويل لتح ٦-٢، اجلــ ــة للبنــــك الــ ــر ، واألداة اإللكترونيــ ــل الفقــ ، (PovcalNet)ليــ
http://go.worldbank.org/NT2A1XUWPO)       ٢٠٠٨حالة انعدام األمـن الغـذائي يف العـامل لعـام            ؛ منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،       )٢٠٠٨مارس  / آذار ١متت زيارة هذا املوقع يف 

؛ ٢ و   ١، اجلـدوالن    ٢٠٠٧؛ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، احلولية اإلحـصائية لعـام            ٢٠٠٦يح عام   تنق: التوقعات السكانية يف العامل   ؛ شعبة السكان يف األمم املتحدة،       )روما(
  . والتحليل اإلضايف املقدم من قسم دعم املعلومات والتنسيق امليداين التابع للمفوضية

  
  *  “Food crisis” countries requiring external assistance (FAO, 2008, p.21)   
  †  Countries severely affected by high commodity prices and at high risk of food crisis (FAO, 2008, p.21)   
  .سكان تعين هبم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مبا فيهم املشردون داخليا  )أ(  

  .يشمل التقدير تقديرات مركز رصد التشرد الداخلي للمشردين داخليا، جنيف  )ب(  
  .املشردون داخليا غري حمددين  )ج(  
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  ٣اجلدول 
    ٢٠٠٧-٢٠٠٠تدفقات مالية دولية خمتارة من أقل البلدان منوا وإليها،     

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  

املساعدة اإلمنائية الرمسية مـن البلـدان
جلنــة املــساعدة اإلمنائيــةاألعــضاء يف 

ــة الت  ــة ملنظم ــة يفالتابع ــاون والتنمي ع
 امليدان االقتصادي

        

اجملمـــــوع بـــــباليني دوالرات  -  
 ٣٢,٠ ٣٠,٠ ٢٦,٢ ٢٣,٥ ٢٢,٥ ١٥,٩ ١٢,٩ -  )الواليات املتحدة

ــومي  -   ــدخل القــــ ــصة الــــ حــــ
اإلمجـــايل املـــستمد مـــن جلنـــة

 ٠,٠٩ ٠,٠٩ ٠,٠٨ ٠,٠٨ ٠,٠٨ ٠,٠٦ ٠,٠٥ ٠,٠٥ )يف املائة(املساعدة اإلمنائية 

 األمـم املتحـدة علـىنفقات منظومة 
ــة ــشطة التنفيذيـــــ ــباليني(األنـــــ بـــــ

 ٥,٩ ٥,٣ ٥,٤ ٣,٩ ٣,٥ ٢,٦ - - )دوالرات الواليات املتحدة

ــة الــــــدين   احلــــــصة مــــــن(خدمــــ
 ٦,٨ ٦,٧ ٧,١ ٨,٢ ٨,٥ ٩,٢ ١٢,٢ ١١,٦ )الصادرات، يف املائة

بــباليني(االســتثمار املباشــر األجــنيب
 ١٣,٢ ١٢,٧ ٧,١ ٩,٦ ١٠,٩ ٦,٨ ٧,١ ٤,٠ )دوالرات الواليات املتحدة

 ٣٦,٥ ٣٤,١ ٢٨,٤ ٢٦,٣ ٢٣,٧ ٢٠,٧ ١٦,٢ ١٤,٦ حتويالت العمال
  
، مــسائل شــىت؛ مؤشــرات  تقريــر التعــاون اإلمنــائي منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي،    :املصدر  

، واملــستندة إىل بيانــات )http://mdg.un.org: املتاحــة علــى العنــوان التــايل(األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
؛ التحليـل اإلحـصائي     ميـزان املـدفوعات    إحصاءاتمقدمة من البنك الدويل؛ صندوق النقد الدويل؛        

الــشامل لتمويــل األنــشطة التنفيذيــة مــن أجــل التنميــة الــيت اضــطلعت هبــا منظومــة األمــم املتحــدة يف  
  .(A/64/75-E/2009/59) ٢٠٠٧ عام

http://mdg.un.org/
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  ٤ اجلدول
    ٢٠٠٨- ٢٠٠٠مؤشرات خمتارة للتقدم احملرز يف أقل البلدان منوا، 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  )أ(٢٠٠٠  
          النمو االقتصادي

 ٦,٤ ٧,٨ ٧,٧ ٧,٩ ٧,٢ ٥,٢ ٥,٦ ٦ ٤,٨ )أ()يف املائة سنويا(منو الناتج 

 - ١٩ ٢٤ ٣٦ ٢٦ ١٧ ٩ صفر ٢٥ )يف املائة سنويا ،األسعار احلالية بالدوالر( منو الصادرات

           النمو االقتصادي حسب الفرد

 ٣,٦ ٥,٣ ٥,١ ٥,٣ ٤,٦ ٢,٦ ٣,١ ٣,٤  )يف املائة سنويا(منو نصيب الفرد من الناتج 

 ١٦ ٢٠ ١٦ ١٩ ٢٠ ١١ ١٠ ١٢ ٩  يف املائة٣منو نصيب الفرد من الناتج الذي يتجاوز 

 ٦١,٠ ٧٠,٥ ٦٠,٠ ٧٣,٣ ٧٠,٥ ٤٢,٩ ٣٠,٥ ٤١,٩ ٤٠,٠ عدد البلدان  

          )يف املائة(نسبة سكان أقل البلدان منوا   

 ٥ ١١ ٦ ٧ ٨ ١٢ ١٣ ١٢ ١٦ البلدان اليت اخنفض فيها نصيب الفرد من الناتج

 ٠,٥ ٠,٧ ٠,٦ ١,٠ ١,٥ ٢,٩ ٢,٠ ٢,١ ٢,٦ عدد البلدان  

 ٤,٨ ٦,٧ ٥,٧ ٩,٥ ١٤,٣ ٢٧,٦ ١٩,٠ ٢٠,٠ ٢٤,٨ )يف املائة(نسبة سكان أقل البلدان منوا   

                   الفقر

ــن       ــل م ــى أق ــشون عل ــذين يعي ــسكان ال ــة لل ــسبة املئوي ــوة( دوالر ١,٢٥الن ــادل الق تع
 - - - ٥٣,٤- - ٥٧,٧-)أ(٦٠,٤ يف اليوم) ٢٠٠٥الشرائية لعام 

)أ(٢٤,٧ )النسبة املئوية (نسبة فجوة الفقر
 -١٩,٩- - ٢٢,٨ - - - 

 - - -             )النسبة املئوية(ليم التع
 - ٧٤,٠ ٧٣,٣ ٧٠,٦ ٧٣,٢ ٦٣,٦ ٦٠,٠ ٦٠,٦ ٥٨,٣   اإلناث-  لاللتحاق بالتعليم االبتدائيالصافية الكليةالنسبة 
 - ٧٨,٠ ٧٨,٠ ٧٥,٩ ٧٣,٢ ٧٠,٥ ٦٧,٤ ٦٣,٤ ٦١,٠   الذكور-  لاللتحاق بالتعليم االبتدائيالصافية الكليةالنسبة 

 - ٥٥,٠ ٥٢,٢ ٥٠,٠ ٤٧,٥ ٤٦,٠ ٤٤,٥ ٤٢,١ ٤٠,٧   اإلناث-لتعليم االبتدائي نسبة إكمال ا
 - ٦٣,٠ ٥٩,٧ ٥٨,٦ ٥٦,٠ ٥٤,٦ ٥٢,٨ ٥٠,٦ ٤٩,٠  ر الذكو-نسبة إكمال التعليم االبتدائي 

 - - - - ٢٧ ٢٦,٢ ٢٥,٩ ٢٤,٦ ٢٣,٦   اإلناث-النسبة اإلمجالية لاللتحاق بالتعليم الثانوي 
 - - - - ٣٣,٤ ٣٢,٤ ٣١,٩ ٣٠,٦ ٢٩   الذكور- حاق بالتعليم الثانويالنسبة اإلمجالية لاللت

 - - - - ٣,٢ ٣,١ ٣ ٣ ٢,٩   اإلناث-النسبة اإلمجالية لاللتحاق بالتعليم العايل 
       ٥ ٥ ٤,٨ ٤,٨ ٤,٤  الذكور - النسبة اإلمجالية لاللتحاق بالتعليم العايل

؛ مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة       )http://www.un.org/esa/policy/wess/wesp.htmlمتاحة علـى العنـوان التـايل        (، مسائل شىت    تصادية يف العامل  احلالة والتوقعات االق  األمم املتحدة،     :املصدر  
  .، وهي تستند إىل بيانات مقدمة من منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافية)http://mdgs.un.org: متاحة على العنوان التايل(لأللفية 

  .١٩٩٩تتصل البيانات بسنة   )أ(  
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   ٥اجلدول 
  توفري التعليم االبتدائي للجميع وحتقيق املساواة بني اجلنسني يف التعليم  -ألف   

  
  

ــيم   معــدل االلتحــاق الــصايف يف التعل
   ١٠٠االبتدائي، لكل 

نــسبة التحــاق البنــات إىل البــنني يف 
   التعليم االبتدائي

 التعلـيم   نسبة التحـاق البنـات إىل البـنني يف
   الثانوي

نــسبة التحــاق البنــات إىل البــنني يف التعلــيم  
  العايل

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ١٩٩١ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ١٩٩١ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ١٩٩١ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ١٩٩١  أقل البلدان منوا

                          أفريقيا
 - - - - ٠,٨ - ٠,٩ - ٠,٩ - - ٥٠ أنغوال

 - ٠,٣ ٠,٢ - ٠,٥ ٠,٤ - ٠,٧ ٠,٥ - ٥٢ ٤١ بنن

 ٠,٥ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٧ ٠,٧ ٠,٥ ٠,٨ ٠,٧ ٠,٦ ٥٣ ٣٦ ٢٥ بوركينا فاسو

 ٠,٥ ٠,٤ ٠,٤ ٠,٧ - ٠,٦ ٠,٩ ٠,٨ ٠,٨ ٨١ ٤٣ ٥٣ بوروندي

مجهوريـــــــــة أفريقيـــــــــا   
 - ٠,٢ ٠,١ - - ٠,٤ ٠,٧ - ٠,٦ ٥٤ - ٥٢ الوسطى

 - ٠,٢ - ٠,٤ ٠,٣ ٠,٢ ٠,٧ ٠,٦ ٠,٤ - ٥٣ ٣٣ تشاد

 - ٠,٧ - - ٠,٨ ٠,٦ - ٠,٩ ٠,٧ - ٥٥ ٥٩ جزر القمر

ــو  ــة الكونغــــــ مجهوريــــــ
 ٠,٣ - - ٠,٥ - - ٠,٨ - ٠,٧ - - ٥٤ الدميقراطية

 ٠,٧ ٠,٩ - ٠,٧ ٠,٧ ٠,٧ ٠,٩ ٠,٧ ٠,٧ ٤٢ ٢٧ ٢٨ جيبويت

 - ٠,٤ ٠,١ - ٠,٦ - ٠,٩ ١,٠ ١,٠ ٦٩ ٩١ ٩٧ غينيا االستوائية

 - ٠,٢ - ٠,٧ ٠,٧ - ٠,٨ ٠,٨ ١,٠ ٤٢ ٣٨ ١٤ إريتريا

ــا  ــة إثيوبيــــــــ مجهوريــــــــ
 ٠,٣ ٠,٣ ٠,٢ ٠,٧ ٠,٧ ٠,٨ ٠,٩ ٠,٦ ٠,٧ ٧٢ ٣٨ ٢٢ طية االحتاديةالدميقرا

 - ٠,٣ - ٠,٩ ٠,٧ ٠,٥ ١,١ ٠,٩ ٠,٧ ٧١ ٧٠ ٤٥ غامبيا

 - - ٠,١ ٠,٦ ٠,٤ ٠,٣ ٠,٩ ٠,٧ ٠,٥ ٧٥ ٤٨ ٢٨ غينيا

 - ٠,٢ - - ٠,٥ - - ٠,٧ ٠,٥ - ٤٥ ٣٨  بيساو-غينيا 

 - ١,٥ ١,٣ - ١,٣ ١,٤ - ١,٠ ١,٢ - ٧٨ ٧٣ ليسوتو

 - ٠,٨ - - ٠,٧ - - ٠,٧ - - ٦٦ - ياليرب

 ٠,٩ ٠,٩ ٠,٨ ١,٠ - ١,٠ ١,٠ ١,٠ ١,٠ ٩٩ ٦٥ ٦٥ مدغشقر
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ــيم   معــدل االلتحــاق الــصايف يف التعل

   ١٠٠االبتدائي، لكل 
نــسبة التحــاق البنــات إىل البــنني يف 

   التعليم االبتدائي
 التعلـيم   نسبة التحـاق البنـات إىل البـنني يف

   الثانوي
نــسبة التحــاق البنــات إىل البــنني يف التعلــيم  

  العايل
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ١٩٩١ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ١٩٩١ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ١٩٩١ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ١٩٩١  أقل البلدان منوا

 ٠,٥ ٠,٤ ٠,٣ ٠,٨ ٠,٨ ٠,٥ ١,٠ ١,٠ ٠,٨ ٨٨ - ٤٩ مالوي

 - ٠,٥ ٠,٢ ٠,٦ ٠,٥ ٠,٥ ٠,٨ ٠,٧ ٠,٦ ٦٣ - ٢٩ مايل

 - - ٠,٢ ٠,٩ ٠,٨ ٠,٥ ١,١ ١,٠ ٠,٨ ٨١ ٦٥ ٣٧ موريتانيا

 - - - ٠,٧ ٠,٦ ٠,٦ ٠,٩ ٠,٨ ٠,٧ ٧٠ ٥٦ ٤٢ موزامبيق

 ٠,٣ - - ٠,٦ ٠,٦ ٠,٤ ٠,٧ ٠,٧ ٠,٦ ٤٥ ٢٧ ٢٦ النيجر

 - ٠,٤ - ٠,٩ ٠,٩ ٠,٧ ١,٠ ١,٠ ٠,٩ ٩٤ - ٦٨ رواندا

 - - - ١,١ - - ١,٠ - - ٩٩ - - سان تومي وبرينسييب

 ٠,٥ - - ٠,٨ ٠,٧ ٠,٥ ١,٠ ٠,٩ ٠,٧ ٧٣ ٥٧ ٤٧ السنغال

 - - - ٠,٧ - ٠,٦ ٠,٩ - ٠,٧ - - ٤٣ سرياليون

 - - - - - - - - - - - ٩  الصومال

 - ٠,٩ ٠,٩ ٠,٩ - ٠,٨ ٠,٩ ٠,٩ ٠,٨ - ٤٤ ٤١ السودان

 - - ٠,٢ ٠,٥ ٠,٤ ٠,٣ ٠,٩ ٠,٨ ٠,٧ ٧٩ ٧٨ ٦٤ توغو

 - ٠,٥ ٠,٤ ٠,٨ ٠,٨ ٠,٦ ١,٠ ٠,٩ ٠,٨ ٩٥ - - أوغندا

 ٠,٥ - ٠,٢ - - ٠,٨ ١,٠ ١,٠ ١,٠ - ٥٣ ٥٢ مجهورية تنـزانيا املتحدة

 - ٠,٥ - ٠,٩ ٠,٨ - ١,٠ ٠,٩ - ٩٥ ٦٨ - امبياز

             آسيا

 - - - ٠,٤ - ٠,٥ ٠,٦ - ٠,٦ - - - أفغانستان

 ٠,٦ ٠,٥ - ١,١ ١,٠ - ١,١ - - - - - بنغالديش

 ٠,٥ ٠,٥ - - ٠,٨ - - ٠,٩ - - ٥٩ - بوتان

 ٠,٦ ٠,٣ - ٠,٨ ٠,٥ ٠,٤ ٠,٩ ٠,٩ ٠,٨ ٨٩ ٨٧ ٧٥ كمبوديا

قراطيـة  مجهورية الو الدمي  
 ٠,٧ ٠,٥ - ٠,٨ ٠,٧ ٠,٦ ٠,٩ ٠,٩ ٠,٨ ٨٦ ٧٧ ٦٢ الشعبية

 - - - - ١,١ - ١,٠ ١,٠ - ٩٧ ٩٩ - ملديف

 - - - - - ١,٠ - - ١,٠ - - ٩٩ ميامنار
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ــيم   معــدل االلتحــاق الــصايف يف التعل

   ١٠٠االبتدائي، لكل 
نــسبة التحــاق البنــات إىل البــنني يف 

   التعليم االبتدائي
 التعلـيم   نسبة التحـاق البنـات إىل البـنني يف

   الثانوي
نــسبة التحــاق البنــات إىل البــنني يف التعلــيم  

  العايل
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ١٩٩١ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ١٩٩١ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ١٩٩١ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ١٩٩١  أقل البلدان منوا

ــال  ــة نيبـــــــــ مجهوريـــــــــ
 - ٠,٤ ٠,٣ ٠,٩ ٠,٧ ٠,٥ ١,٠ ٠,٨ ٠,٦ ٧٦ ٧٣ - الدميقراطية االحتادية

 - - - - - - ٠,٩ - - ٦٣ - - ليشيت - تيمور

 - ٠,٣ - - ٠,٤ - - ٠,٦ - - ٥٩ ٤٩ اليمن

            احمليط اهلادئ

 - - - - ١,٦ - - ١,٠ - - - - كرييباس

 - ٠,٩ - - ١,١ ٢,٠ ١,٠ ١,٠ ١,٠ - ٩٢ - ساموا

 - - - - ٠,٨ ٠,٦ - ٠,٩ ٠,٩ - - - جزر سليمان

 - - - - - - - ١,٠ - - - - توفالو

 - - - - ١,١ ٠,٨ ١,٠ ١,٠ ١,٠ ٨٨ ٩٥ - فانواتو

أمريكا الالتينية ومنطقة   
            البحر الكارييب

 - - - - - ٠,٩ - - ١,٠ - -٢٢ هاييت
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  ٥اجلدول 
    حمو أمية الكبار  -باء   

 )النسبة املئوية ملن لديهم إملام مببادئ القراءة والكتابة) ( عاما فما فوق١٥(حمو أمية الكبار   
  ٢٠٠٥/٢٠٠٧  ١٩٩٥/٢٠٠٤  ١٩٨٥/١٩٩٤ 

 اجملموع الرجال النساء  اجملموع  الرجال  النساء  اجملموع  الرجال  النساء  أقل البلدان منوا 

ــروق   ــتغري يف الفــ الــ
ــني اجلنـــــــ  سني، بـــــ

ــن    ــة م ــسبة املئوي بالن
/ ١٩٨٥الفتـــــــــــرة 
ــام ١٩٩٤  إىل عـــــــ
٢٠٠٧  

ــو   ــتغري يف حمـــ الـــ
أميــــــة الكبــــــار، 
ــة   ــسبة املئويــ بالنــ
ــرة   ــن الفتــــــ مــــــ

١٩٨٥/١٩٩٤ 
  ٢٠٠٧إىل عام 

                     أفريقيا
 - - - - - ٦٧ ٨٣ ٥٤ - - - أنغوال

 ١٣ ٢ ٤١ ٥٣ ٢٨ ٣٥ ٤٨ ٢٣ ٢٧ ٤٠ ١٧ بنن

 ١٥ ٤ ٢٩ ٣٧ ٢٢ ٢٢ ٢٩ ١٥ ١٤ ٢٠ ٨ بوركينا فاسو

 - - - - - ٥٩ ٦٧ ٥٢ ٣٧ ٤٨ ٢٨ بوروندي

ــا  ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ
 - - - - - ٤٩ ٦٥ ٣٣ ٣٤ ٤٨ ٢٠ الوسطى

 ٢٠ - ٣٢ ٤٣ ٢١ ٢٨ ٣٩ ١٨ ١٢ - - تشاد

٤-  ٧٥ ٨٠ ٧٠ ٧٢ ٧٨ ٦٧ ٦٣ ٧٠ ٥٦ جزر القمر  ١٢ 

مجهوريـــــــة الكونغـــــــو  
 - - - - - ٦٧ ٨١ ٥٤ - - - الدميقراطية

 - - - - - - - - - - - جيبويت

 - - - - - ٨٧ ٩٣ ٨٠ - - - غينيا االستوائية

 - - ٦٤ ٧٦ ٥٣ ٥٣ ٦٥ ٤٠ - - - إريتريا

مجهوريـــــــــة إثيوبيـــــــــا  
 ٩ ١٠ ٣٦ ٥٠ ٢٣ ٣٦ ٥٠ ٢٣ ٢٧ ٣٦ ١٩ الحتاديةالدميقراطية ا

 - - - - - - - - - - - غامبيا

 - - - - - ٢٩ ٤٣ ١٨ - - - غينيا

 - - - - - - - - - - -  بيساو-غينيا 

 - - - - - ٨٢ ٧٤ ٩٠ - - - ليسوتو

١٣-  ٥٦ ٦٠ ٥١ ٥٢ ٥٨ ٤٦ ٤١ ٥٢ ٣٠ ليربيا  ١٥ 
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 )النسبة املئوية ملن لديهم إملام مببادئ القراءة والكتابة) ( عاما فما فوق١٥(حمو أمية الكبار   
  ٢٠٠٥/٢٠٠٧  ١٩٩٥/٢٠٠٤  ١٩٨٥/١٩٩٤ 

 اجملموع الرجال النساء  اجملموع  الرجال  النساء  اجملموع  الرجال  النساء  أقل البلدان منوا 

ــروق   ــتغري يف الفــ الــ
ــني اجلنـــــــ  سني، بـــــ

ــن    ــة م ــسبة املئوي بالن
/ ١٩٨٥الفتـــــــــــرة 
ــام ١٩٩٤  إىل عـــــــ
٢٠٠٧  

ــو   ــتغري يف حمـــ الـــ
أميــــــة الكبــــــار، 
ــة   ــسبة املئويــ بالنــ
ــرة   ــن الفتــــــ مــــــ

١٩٨٥/١٩٩٤ 
  ٢٠٠٧إىل عام 

 - - - - - ٧١ ٧٧ ٦٥ - - - مدغشقر

١٧-  ٧٢ ٧٩ ٦٥ ٦٤ ٧٥ ٥٤ ٤٩ ٦٥ ٣٤ مالوي  ٢٣ 

 - - ٢٦ ٣٥ ١٨ ٢٤ ٣٣ ١٦ - - - مايل

 - - ٥٦ ٦٣ ٤٨ ٥١ ٦٠ ٤٣ - - - موريتانيا

 - - ٤٤ ٥٧ ٣٣ ٣٩ ٥٥ ٢٥ - - - موزامبيق

٥-  ٥٧ ٧٠ ٤٤ ٤٩ ٦٣ ٣٥ ٣٣ ٤٩ ١٧ النيجر  ٢٤ 

 - - - - - ٦٥ ٧١ ٦٠ ٥٨ - - رواندا

١٣-  ٨٨ ٩٣ ٨٣ ٨٥ ٩٢ ٧٨ ٧٣ ٨٥ ٦٢ سان تومي وبرينسييب  ١٥ 

 ١٥ - ٤٢ ٥٢ ٣٣ ٣٩ ٥١ ٢٩ ٢٧ ٣٧ ١٨ السنغال

 - - ٣٨ ٥٠ ٢٧ ٣٥ ٤٧ ٢٤ - - - سرياليون

 - - - - - - - - - - - الصومال

 - - - - - ٦١ ٧١ ٥٢ - - - السودان

 - - - - - ٥٣ ٦٩ ٣٨ - - - توغو

٧-  ٧٤ ٨٢ ٦٦ ٦٨ ٧٨ ٥٩ ٥٦ ٦٨ ٤٥ أوغندا  ١٧ 

١٠-  ٧٢ ٧٩ ٦٦ ٦٩ ٧٨ ٦٢ ٥٩ ٧١ ٤٨ دةمجهورية تنـزانيا املتح  ١٣ 

 ٦ ٤ ٧١ ٨١ ٦١ ٦٩ ٨١ ٦٢ ٦٥ ٧٣ ٥٧ زامبيا

             آسيا

 - - - - - ٢٨ ٤٣ ١٣ - - - أفغانستان

٨-  ٥٣ ٥٩ ٤٨ ٤٧ ٥٤ ٤١ ٣٥ ٤٤ ٢٦ بنغالديش  ١٨ 

 - - ٥٣ ٦٥ ٣٩ - - - - - - بوتان

 - - ٧٦ ٨٦ ٦٨ ٧٤ ٨٥ ٦٤ - - - كمبوديا
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 )النسبة املئوية ملن لديهم إملام مببادئ القراءة والكتابة) ( عاما فما فوق١٥(حمو أمية الكبار   
  ٢٠٠٥/٢٠٠٧  ١٩٩٥/٢٠٠٤  ١٩٨٥/١٩٩٤ 

 اجملموع الرجال النساء  اجملموع  الرجال  النساء  اجملموع  الرجال  النساء  أقل البلدان منوا 

ــروق   ــتغري يف الفــ الــ
ــني اجلنـــــــ  سني، بـــــ

ــن    ــة م ــسبة املئوي بالن
/ ١٩٨٥الفتـــــــــــرة 
ــام ١٩٩٤  إىل عـــــــ
٢٠٠٧  

ــو   ــتغري يف حمـــ الـــ
أميــــــة الكبــــــار، 
ــة   ــسبة املئويــ بالنــ
ــرة   ــن الفتــــــ مــــــ

١٩٨٥/١٩٩٤ 
  ٢٠٠٧إىل عام 

مجهوريـــــــــــــــــــــــة الو 
 - - ٧٣ ٨٢ ٦٣ ٦٩ ٧٧ ٦١ - - - لدميقراطية الشعبيةا

 ١ صفر ٩٧ ٩٧ ٩٧ ٩٦ ٩٦ ٩٦ ٩٦ ٩٦ ٩٦ ملديف

 - - - - - ٩٠ ٩٤ ٨٦ - - - ميامنار

مجهوريــــــــــة نيبــــــــــال  
٥-  ٥٧ ٧٠ ٤٤ ٤٩ ٦٣ ٣٥ ٣٣ ٤٩ ١٧ الدميقراطية االحتادية  ٢٤ 

 - - - - - - - - - - -   ليشيت- تيمور

٣-  ٥٩ ٧٧ ٤٠ ٥٤ ٧٣ ٣٥ ٣٧ ٥٧ ١٧  اليمن  ٢٢ 

                       احمليط اهلادئ

 - - - - - - - - - - - كرييباس

 ١ صفر ٩٩ ٩٩ ٩٨ ٩٩ ٩٩ ٩٨ ٩٨ ٩٨ ٩٧ ساموا

 - - - - - - - - - - - جزر سليمان

 - - - - - - - - - - - توفالو

٢-  ٧٨ ٨٠ ٧٦ ٧٥ ٧٨ ٧٣ ٦٦ ٦٨ ٦٣ فانواتو  ١٣ 

أمريكـــــــــا الالتينيـــــــــة 
ــر  ــة البحــــــــ  ومنطقــــــــ

            الكارييب

٥-  ٦٢ ٦٠ ٦٤ ٥٥ ٥٧ ٥٣ ٤٦ ٤٧ ٤٦ هاييت  ١٦ 
  
 Overcoming inequality: why governments matter (Paris 2008), annex، ٢٠٠٩تقرير الرصد العاملي لتوفري التعليم للجميع لعام منظمة األمم املتحدة للتربية والعمل والثقافة،   :املصادر  

tables 5, 8, 9A, and 12 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٠يوم ) مونتريال(، وبيانات مستكملة قدمها معهد اليونسكو لإلحصاء.   
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  ٦اجلدول 
  صحة الرضع واألطفال

            

النسبة املئوية لألطفال الذين     
يتلقــــون حتــــصينا يف الــــسنة  

  األوىل من عمرهم ضد

معدل وفيات األطفال دون 
   ) مولود١ ٠٠٠لكل (اخلامسة 

  معدل وفيات الرّضع
  احلصبة   )رضيع ١ ٠٠٠لكل (

اخلنـــــــــــاق
والــــــسعال
الـــــــــديكي
   والكزاز

النسبة املئويـة   
لألطفــــــــــال 
دون الــــــستة 
ــذين   أشــهر ال

يرضــــــــــعون 
رضـــــــــــــاعة 
طبيعيــــــــــــــة 

  فحسب

النسبة املئويـة
ــشار النتــــــــــ
ــنقص الــــــــــــ
املعتــــــــــــــدل

ــشديد أو الـــــ
يف الوزن بـني
األطفال دون

  اخلامسة
٢٠٠٠/٢٠٠٧  ٢٠٠٠/٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  أقل البلدان منوا

  أفريقيا
١٩١١٥٨١٥٠١٢٦١١٦٨٨٨٣١١٣١ ٢٥٨  أنغوال
١٤٤١٢٣١١١٨٩٧٨٦١٦٧٤٣٢٣ ١٨٤  بنن

١٩٠١٩١١١٢١٠٤١٠٤٩٤٩٩٧٣٧ ٢٠٦  بوركينا فاسو
١٨٤١٨٠١١٣١١٠١٠٨٧٥٧٤٤٥٣٩ ١٨٩  بوروندي

مجهورية أفريقيـا   
١٨٦١٧٢١١٣١٢٠١١٣٦٢٥٤٢٣٢٩ ١٧١  الوسطى
٢٠٥٢٠٩١٢٠١٢٢١٢٤٢٣٢٠٢٣٧ ٢٠١  تشاد

٨٤٦٦٨٨٦٢٤٩٦٥٧٥٢١٢٥ ١٢٠  جزر القمر
مجهوريـــــــــــــــــة 
الكونغــــــــــــــــــو 

١٧٩١٦١١٢٧١١٦١٠٨٧٩٨٧٣٦٣١ ٢٠٠  الدميقراطية
١٤٧١٢٧١١٦٩٧٨٤٧٤٨٨١٢٩ ١٧٥  جيبويت

٢٠٠٢٠٦١٠٣١٢٠١٢٤٥١٣٣٢٤١٩ ١٧٠  غينيا االستوائية
٩٧٧٠٨٨٦١٤٦٩٥٩٧٥٢٤٠ ١٤٧  إريتريا

مجهوريــة إثيوبيــا 
الدميقراطيــــــــــــة 

١٥٠١١٩١٢٢٩٢٧٥٦٥٧٣٤٩٣٨ ٢٠٤  االحتادية
١٣١١٠٩١٠٤٩٣٨٢٨٥٩٠٤١٢٠ ١٥٣  غامبيا
١٨٥١٥٠١٣٧١١١٩٣٧١٧٥٢٧٢٦ ٢٣١  غينيا

٢١٨١٩٨١٤٢١٢٩١١٨٧٦٦٣١٦١٩ ٢٤٠   بيساو-غينيا 
١٠٧٨٤٨١٨٤٦٨٨٥٨٣٣٦٢٠ ١٠٢  ليسوتو
١٦٤١٣٣١٣٨١١٣٩٣٩٥٨٨٣٥٢٦ ٢٠٥  ليربيا

١٣٧١١٢١٠٣٨٤٧٠٨١٨٢٦٧٤٢ ١٦٨  مدغشقر
١٧٠١١١١٢٤١٠٣٧١٨٣٨٧٥٧٢١ ٢٠٩  مالوي
٢١٧١٩٦١٤٨١٢٩١١٧٦٨٦٨٣٨٣٢ ٢٥٠  مايل
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النسبة املئوية لألطفال الذين     
يتلقــــون حتــــصينا يف الــــسنة  

  األوىل من عمرهم ضد

معدل وفيات األطفال دون 
   ) مولود١ ٠٠٠لكل (اخلامسة 

  معدل وفيات الرّضع
  احلصبة   )رضيع ١ ٠٠٠لكل (

اخلنـــــــــــاق
والــــــسعال
الـــــــــديكي
   والكزاز

النسبة املئويـة   
لألطفــــــــــال 
دون الــــــستة 
ــذين   أشــهر ال

يرضــــــــــعون 
رضـــــــــــــاعة 
طبيعيــــــــــــــة 

  فحسب

النسبة املئويـة
ــشار النتــــــــــ
ــنقص الــــــــــــ
املعتــــــــــــــدل

ــشديد أو الـــــ
يف الوزن بـني
األطفال دون

  اخلامسة
٢٠٠٠/٢٠٠٧  ٢٠٠٠/٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  أقل البلدان منوا

١٢٢١١٩٨١٧٧٧٥٦٧٧٥٢٠٣٢ ١٣٠  موريتانيا
١٨٤١٦٨١٣٥١٢٥١١٥٧٧٧٢٣٠٢٤ ٢٠١  موزامبيق
٢٣٠١٧٦١٤٣١٠٩٨٣٤٧٣٩٩٤٤ ٣٠٤  النيجر
١٨٩١٨١١١٧١١٣١٠٩٩٩٩٧٨٨٢٣ ١٩٥  رواندا

ســــــان تــــــومي  
١٠٠٩٩٦٥٦٤٦٤٨٦٩٧٦٠٩ ١٠١  وبرينسيب
١٣٣١١٤٧٢٦٦٥٩٨٤٩٤٣٤١٧ ١٤٩  السنغال
٢٧٤٢٦٢١٦٩١٦١١٥٥٦٧٦٤٨٣٠ ٢٩٠  سرياليون
١٦٤١٤٢١٢١١٠٠٨٨٣٤٣٩٩٣٦ ٢٠٣  الصومال
١١٥١٠٩٧٩٧٣٦٩٧٩٨٤١٦٤١ ١٢٥  السودان
١٢٢١٠٠٨٩٧٦٦٥٨٠٨٨٢٨٢٦ ١٥٠  توغو
١٤٩١٣٠١٠٦٩٢٨٢٦٨٦٤٦٠٢٠ ١٧٥  أوغندا

ــا   ــة ترتاني مجهوري
١٤٣١١٦٩٦٨٩٧٣٩٠٨٣٤١٢٢ ١٥٧  املتحدة
١٧٨١٧٠٩٩١٠٨١٠٣٨٥٨٠٦١١٩ ١٦٣  زامبيا
                      آسيا

٣٩-٢٥٧٢٥٧١٦٨١٦٥١٦٥٧٠٨٣ ٢٦٠  أفغانستان
٩١٦١١٠٥٦٦٤٧٨٨٩٠٣٧٤٦ ١٥١  بنغالديش

١٩-١٠٦٨٤٩١٦٨٥٦٩٥٩٥ ١٤٨  بوتان
١٠٧٩١٨٧٨٠٧٠٧٩٨٢٦٠٣٦ ١١٩  كمبوديا

ــة الو  مجهوريــــــ
الدميقراطيــــــــــــة 

١٠١٧٠١٢٠٧٧٥٦٤٠٥٠٢٣٣٧ ١٦٣  يةالشعب
٥٥٣٠٧٩٤٣٢٦٩٧٩٨١٠٣٠ ١١١  ملديف
١١٠١٠٣٩١٧٨٧٤٨١٨٦١٥٣٢ ١٣٠  ميامنار

ــال  ــة نيبـ مجهوريـ
الدميقراطيــــــــــــة 

٨٥٥٥٩٩٦٣٤٣٨١٨٢٥٣٤٥ ١٤٢  االحتادية
١٢٩٩٧١٣٨١٠٠٧٧٦٣٧٠٣١٤٩ ١٨٤   ليشيت-تيمور 
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النسبة املئوية لألطفال الذين     
يتلقــــون حتــــصينا يف الــــسنة  

  األوىل من عمرهم ضد

معدل وفيات األطفال دون 
   ) مولود١ ٠٠٠لكل (اخلامسة 

  معدل وفيات الرّضع
  احلصبة   )رضيع ١ ٠٠٠لكل (

اخلنـــــــــــاق
والــــــسعال
الـــــــــديكي
   والكزاز

النسبة املئويـة   
لألطفــــــــــال 
دون الــــــستة 
ــذين   أشــهر ال

يرضــــــــــعون 
رضـــــــــــــاعة 
طبيعيــــــــــــــة 

  فحسب

النسبة املئويـة
ــشار النتــــــــــ
ــنقص الــــــــــــ
املعتــــــــــــــدل

ــشديد أو الـــــ
يف الوزن بـني
األطفال دون

  اخلامسة
٢٠٠٠/٢٠٠٧  ٢٠٠٠/٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  أقل البلدان منوا

٤٦-٩٨٧٣٩٠٧١٥٥٧٤٨٧ ١٢٧  اليمن
            احمليط اهلادئ

٧٠٦٣٦٥٥٢٤٦٩٣٩٤٨٠١٣ ٨٨  كرييباس
--٣٤٢٧٤٠٢٨٢٢٦٣٧١ ٥٠  ساموا

٨٨٧٠٨٦٦٥٥٣٧٨٧٩٦٥٢١ ١٢١  جزر سليمان
--٤٣٣٧٤٢٣٥٣٠٩٥٩٧ ٥٣  توفالو
-٤٨٣٤٤٨٣٨٢٨٦٥٧٦٥٠ ٦٢  فانواتو

ة أمريكا الالتينيـ  
ومنطقـــة البحـــر 

            الكارييب
١٠٩٧٦١٠٥٧٨٥٧٥٨٥٣٤١٢٢ ١٥٢  هاييت

٤٧٧٦٧٩٣٧٢٥  ١١٢٦٤   ١٣٠ أقل البلدان منوا
  
) A.09.XX.1منـشورات األمـم املتحـدة رقـم املبيـع           (، صـحة األم والوليـد       ٢٠٠٩وضع األطفـال يف العـامل،       منظمة األمم املتحدة للطفولة،       :املصدر  

  .٣ إىل ١اجلداول من 
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  ٧اجلدول 
  الصحة اإلجنابية واخلدمات الصحية

  

ــيت ــوالدة الـ ــاالت الـ حـ
أشرف عليها موظفـون
صـــــــحيون مؤهلـــــــون

   )النسبة املئوية(

ــوايت قمــن ــساء الل الن
بزيارة ممارس صـحي
مؤهـــل قبـــل الـــوالدة

   )النسبة املئوية(
لكـــــل(معـــــدل الوفيـــــات النفاســـــية 

   )امرأة ١٠٠ ٠٠٠

ــع   اســت عمال أي وســيلة مــن وســائل من
ــوايت    احلمــل بــني النــساء املتزوجــات الل

 عامـا  ٤٩ و ١٥تتراوح أعمـارهن بـني      
  )النسبة املئوية(

  ٢٠٠٠/٢٠٠٦  ٢٠٠٠/٢٠٠٦  أقل البلدان منوا
ــها  ــغ عنــــ  )أ(املبلــــ

٢٠٠٠/٢٠٠٦  
ــة  )ب(املعدلـــــــــــــــ

٢٠٠٠/٢٠٠٦  ١٩٩٠/١٩٩٥  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  

              أفريقيا
-٤٠٠٦,٢ ١-٤٧٨٠  أنغوال
٨٤٠١٨,٦١٧ ٤٠٠ ٧٤٨٤  بنن

-٧٠٠١١,٩ ٤٨٠ ٥٤٨٥  بوركينا فاسو
-١٠٠١٥,٧ ٦٢٠١ ٣٤٩٢  بوروندي

٩٨٠٢٧,٩١٩ ٥٤٠ ٥٣٦٩  مجهورية أفريقيا الوسطى
-٥٠٠٧,٩ ١٠٠١ ١٤٣٩١  تشاد

-٤٠٠٢٥,٧ ٣٨٠ ٦٢٧٥  جزر القمر
مجهوريــــــــــة الكونغــــــــــو 

١٠٠٣١,٤٢٠,٦ ٣٠٠١ ٧٤٨٥١  الدميقراطية
١٧,٨-٦٥٠ ٧٤ ٦١٩٢  جيبويت

--٦٨٠ -٦٥٨٦  غينيا االستوائية
--٤٥٠ ٠٠٠ ٢٨٧٠١  إريتريا

مجهوريــــــــــــة إثيوبيــــــــــــا 
٧٢٠٨,١١٤,٧ ٦٧٠ ٦٢٨  الدميقراطية االحتادية

-٦٩٠١٧,٥ ٧٣٠ ٥٧٩٨  غامبيا
٩١٠٦,٢٩,١ ٩٨٠ ٣٨٨٢  غينيا
١٠٠٧,٦١٠,٣ ٤١٠١ ٣٩٧٨   بيساو-غينيا

-٩٦٠٤٠,٦ ٧٦٠ ٥٥٩٠  ليسوتو
--٢٠٠ ٥٨٠١ ٥١٨٥  ليربيا

-٥١٠١٨,٨ ٤٧٠ ٥١٨٠  مدغشقر
١٠٠٣٠,٦٤١,٧ ٨١٠١ ٥٤٩٢  مالوي
٩٧٠٨,١٨,٢ ٤٦٠ ٤٥٧٠  مايل

-٨٢٠٨ ٧٥٠ ٥٧٦٤  موريتانيا
-٥٢٠ ٤١٠ ٤٨٨٥  موزامبيق
٨٠٠١٤١١,٢ ٦٥٠١ ٣٣٤٦  النيجر
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ــيت ــوالدة الـ ــاالت الـ حـ
أشرف عليها موظفـون
صـــــــحيون مؤهلـــــــون

   )النسبة املئوية(

ــوايت قمــن ــساء الل الن
بزيارة ممارس صـحي
مؤهـــل قبـــل الـــوالدة

   )النسبة املئوية(
لكـــــل(معـــــدل الوفيـــــات النفاســـــية 

   )امرأة ١٠٠ ٠٠٠

ــع   اســت عمال أي وســيلة مــن وســائل من
ــوايت    احلمــل بــني النــساء املتزوجــات الل

 عامـا  ٤٩ و ١٥تتراوح أعمـارهن بـني      
  )النسبة املئوية(

  ٢٠٠٠/٢٠٠٦  ٢٠٠٠/٢٠٠٦  أقل البلدان منوا
ــها  ــغ عنــــ  )أ(املبلــــ

٢٠٠٠/٢٠٠٦  
ــة  )ب(املعدلـــــــــــــــ

٢٠٠٠/٢٠٠٦  ١٩٩٠/١٩٩٥  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  

٣٠٠١٣,٢١٧,٤ ٧٥٠١ ٣٩٩٤  رواندا
-٢٩,٣-١٥٠ ٨١٩٧  سان تومي وبرينسيب

٩٨٠١٠,٥١١,٨ ٤٠٠ ٥٢٨٧  السنغال
١٠٠٤,٣٥,٣ ٨٠٠٢ ٤٣٨١١  سرياليون
٤٠٠٧,٩١٤,٦ ٠٠٠١ ٣٣٢٦١  الصومال
٤٥٠٧٧,٦ ٥٥٠ ٨٧٦٠  السودان
٥١٠٢٥,٧١٦,٨ ٤٨٠ ٦٢٨٤  توغو
٥٥٠٢٢,٨٢٣,٧ ٤٤٠ ٤٢٩٤  أوغندا

٩٥٠٢٥,٤٢٦,٤ ٥٨٠ ٤٣٧٨  مجهورية ترتانيا املتحدة
-٨٣٠٢٢ ٧٣٠ ٤٣٩٣  زامبيا
       آسيا

٨٠٠٤,٨١٨,٦ ٦٠٠١ ١٤١٦١  أفغانستان
-٥٧٠٥٣,٨ ٣٢٠ ١٨٥١  بنغالديش

-٤٤٠٣٠,٧ ٢٦٠ ٥٦٨٨  بوتان
٥٤٠٢٣,٨٤٠ ٤٧٠ ٤٤٦٩  كمبوديا

ــة  ــة الو الدميقراطيـ مجهوريـ
-٦٦٠٣٢,٢ ٤١٠ ١٩٢٧  الشعبية
-١٢٠٤٢ ١٤٠ ٨٤٨١  ملديف
-٣٨٠٣٧ ٣٢٠ ٥٧٧٦  ميامنار

مجهورية نيبال الدميقراطيـة    
٨٣٠٣٩,٣٤٨ ٢٨٠ ١٩٤٤  االحتادية
--٣٨٠ -١٨٦١   ليشيت-تيمور
--٤٣٠ ٣٧٠ ٣٦٤١  اليمن
       يط اهلادئاحمل

-٣٦,١-٥٦ ٨٥٨٨  كرييباس
---٢٩ -١٠٠  ساموا

--٢٢٠ ١٤٠ -٨٥  جزر سليمان
-----١٠٠  توفالو
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ــيت ــوالدة الـ ــاالت الـ حـ
أشرف عليها موظفـون
صـــــــحيون مؤهلـــــــون

   )النسبة املئوية(

ــوايت قمــن ــساء الل الن
بزيارة ممارس صـحي
مؤهـــل قبـــل الـــوالدة

   )النسبة املئوية(
لكـــــل(معـــــدل الوفيـــــات النفاســـــية 

   )امرأة ١٠٠ ٠٠٠

ــع   اســت عمال أي وســيلة مــن وســائل من
ــوايت    احلمــل بــني النــساء املتزوجــات الل

 عامـا  ٤٩ و ١٥تتراوح أعمـارهن بـني      
  )النسبة املئوية(

  ٢٠٠٠/٢٠٠٦  ٢٠٠٠/٢٠٠٦  أقل البلدان منوا
ــها  ــغ عنــــ  )أ(املبلــــ

٢٠٠٠/٢٠٠٦  
ــة  )ب(املعدلـــــــــــــــ

٢٠٠٠/٢٠٠٦  ١٩٩٠/١٩٩٥  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  

---٦٨ -٨٨  فانواتو
ــة ومنطقــة   أمريكــا الالتيني

       البحر الكارييب
٦٧٠٢٨,١٣٢ ٦٣٠ ٢٦٨٥  هاييت

٢٩ ٨٧٠ ٣٩٦٤  أقل البلدان منوا
  

  .٢٠٠٦-٢٠٠٠بيانات وطنية للسنة األخرية يف الفترة   )أ(  
  .بيانات قابلة للمقارنة دوليا أعدهتا اليونيسيف  )ب(  

؛ ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة،         )٢٠٠٨نيويـورك؛    (٢٠٠٧اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل يف العـامل،            شعبة السكان يف األمم املتحدة،        :املصادر  
  .٨، اجلدول )A.09.XX.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (صحة األم والوليد: ٢٠٠٩ يف العامل عام وضع األطفال
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  ٨اجلدول 
  اإليدز والوقاية منهما/انتشار فريوس نقص املناعة البشرية

  

ــذكري يف    ــواقي الـ ــتخدام الـ ــدل اسـ معـ
آخـــر اتـــصال جنـــسي ينطـــوي علـــى     

  جمازفة عالية

ــذين   ــة للــ ــسبة املئويــ النــ
تتـــراوح أعمـــارهم بـــني 

 عامــا الــذين  ٢٤ و ١٥
لــــديهم معرفــــة شــــاملة 

ــحيحة ب ــريوصــــ وس فــــ
نقـــــــــــــص املناعـــــــــــــة 

  اإليدز/البشرية

معدل انتشار فريوس   
نقص املناعة البـشرية    
بـــني البـــالغني الـــذين 
تتـــــراوح أعمـــــارهم 

 ٤٩ و ١٥بــــــــــــني 
  ٢٠٠٢/٢٠٠٧  ٢٠٠٢/٢٠٠٦  ١٩٩٥/٢٠٠١  عامــا

  الرجال  النساء   الرجال  النساء   ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  أقل البلدان منوا

معدل اسـتخدام   
الواقي الـذكري   
مـــــــن معـــــــدل 
انتــشار وســـائل  
ــل  ــع احلمــــ منــــ

  )النسبة املئوية(
  الرجال  النساء  ٢٠٠٠/٢٠٠٧

األيتــــام بــــسبب 
أحــــد  (اإليــــدز 

ــدين أو  الوالـــــــــ
كالمهـــا متـــوف 

ــسبب اإليــدز  ) ب
  )باآلالف(

٢٠٠٧  

نسبة األيتـام إىل
ــام يف ــري األيتـ غـ
ــى ــة علــ املواظبــ

  الدراسة
٢٠٠٢/٢٠٠٧

                       أفريقيا
  ٩٠  ٥٠  -  -  ٥  -  -  -  -  ٢,١  ٦,١ أنغوال
  ٩٠  ٢٩  ٣٥  ١٦  ٧  ٤٥  ٢٨  ٣٤  ٩  ١,٢  ١,٣ بنن

  ٦١  ١٠٠  -  ١٩  ١٥  ٦٧  ٦٤  ٥٥  ٤١  ١,٦  ٢,١ بوركينا فاسو
  ٨٥  ١٢٠  -  ٣٠  ٣  -  ٢٥  -  -  ٢,٠  ٣,٥ بوروندي

  ٩٦  ٧٢  ٢٧  ١٧  ١٨  -  ٤١  -  -  ٦,٣  ٦,٤ مجهورية أفريقيا الوسطى
  ١٠٥  ٨٥  ٢٠  ٨  ١٤  ٢٥  ١٧  -  -  ٣,٥  ٣,٤ تشاد

  -  ٠,١<  -  ١٠  ٣  -  -  -  -  ٠,١<  ٠,١< جزر القمر
  ٧٧  -  ٢١  ١٥  ١٧  -  -  -  -  -  - مجهورية الكونغو الدميقراطية

  -  ٥  -  ١٨  ١  ٥٠  ٢٦  -  -  ٣,١  ٣,١ جيبويت
  ٩٥  ٥  -  ٤  -  -  -  -  -  ٣,٤  ٣,٧ غينيا االستوائية

  ٨٣  ١٨  -  ٣٧  ٨  -  -  -  -  ١,٣  ١,٢ إريتريا
  ٩٠  ٦٥٠  ٣٣  ٢٠  ١  ٥٠  ٢٨  ٣٠  ١٧  ٢,١  ٢,٤ مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية

  ٨٧  ٣  -  ٣٩  ٣    ٥٤  -  -  ٠,٩  ٠,٩ غامبيا
  ٧٣  ٢٥  ٢٣  ١٧  ١٢  ٣٧  ٢٦  ٣٢  ١٧  ١,٦  ١,٢ غينيا

  ٩٧  ٦  -  ١٨  ٧  -  ٣٩  -  -  ١,٨  ١,٨  بيساو-غينيا 
  ٩٥  ١١٠  ١٨  ٢٦  ١٣  ٥٣  ٥٣  -  -  ٢٣,٢  ٢٣,٩ ليسوتو
  -  ١٥  ٢٧  ٢١  -  -  -  -  -  ١,٧  ١,٤ ليربيا
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ــذكري يف    ــواقي الـ ــتخدام الـ ــدل اسـ معـ
آخـــر اتـــصال جنـــسي ينطـــوي علـــى     

  جمازفة عالية

ــذين   ــة للــ ــسبة املئويــ النــ
تتـــراوح أعمـــارهم بـــني 

 عامــا الــذين  ٢٤ و ١٥
لــــديهم معرفــــة شــــاملة 

ــحيحة ب ــريوصــــ وس فــــ
نقـــــــــــــص املناعـــــــــــــة 

  اإليدز/البشرية

معدل انتشار فريوس   
نقص املناعة البـشرية    
بـــني البـــالغني الـــذين 
تتـــــراوح أعمـــــارهم 

 ٤٩ و ١٥بــــــــــــني 
  ٢٠٠٢/٢٠٠٧  ٢٠٠٢/٢٠٠٦  ١٩٩٥/٢٠٠١  عامــا

  الرجال  النساء   الرجال  النساء   ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  أقل البلدان منوا

معدل اسـتخدام   
الواقي الـذكري   
مـــــــن معـــــــدل 
انتــشار وســـائل  
ــل  ــع احلمــــ منــــ

  )النسبة املئوية(
  الرجال  النساء  ٢٠٠٠/٢٠٠٧

األيتــــام بــــسبب 
أحــــد  (اإليــــدز 

ــدين أو  الوالـــــــــ
كالمهـــا متـــوف 

ــسبب اإليــدز  ) ب
  )باآلالف(

٢٠٠٧  

نسبة األيتـام إىل
ــام يف ــري األيتـ غـ
ــى ــة علــ املواظبــ

  الدراسة
٢٠٠٢/٢٠٠٧

  ٧٥  ٣  ١٦  ١٩  ٤  ١٢  ٥  -  -  ٠,١  ٠,١ مدغشقر
  ٩٧  ٥٥٠  ٤٢  ٤٢  ٤  ٤٠  ٤٠  ٣٨  ٣٢  ١١,٩  ١٣,٣ مالوي
  ٨٧  ٤٤  ٢٢  ١٨  ٥  ١٧  ١٧  ٣١  ١٤  ١,٥  ١,٥ مايل

  -  ٣  -  -  ١٠  -  -  -  -  ٠,٨  ٠,٧ موريتانيا
  ٨٠  ٤٠٠  ٣٣  ٢٠  ٧  ٣٣  ٢٩  -  -  ١٢,٥  ١٠,٣ قموزامبي
  ٦٧  ٢٥  ١٦  ١٣  صفر  ٣٧  ١٨  ٣٠  ٧  ٠,٨  ٠,٧ النيجر
  ٨٢  ٢٢٠  ٥٤  ٥١  ٥  ٤٠  ٢٦  ٥٥  ٢٣  ٢,٨  ٤,٣ رواندا

  -  -  -  ٤٤  صفر  -  ٥٦  -  -  -  - سان تومي وبرينسييب
  ٨٣  ٨  ٢٤  ١٩  ١٣  ٥٢  ٣٦  -  -  ٠,١  ٠,٤ السنغال
  ٨٣  ١٦  -  ١٧  ٢  -  ٢٠  -  -  ١,٧  ١,٣ سرياليون
  ٧٨  ٩  -  ٤  صفر  -  -  -  -  ٠,٥  ٠,٥ الصومال
  ٩٦  -  -  -  ٤  -  -  -  -  ١,٤  ١,٤ السودان
  ٩٤  ٦٨  -  ٢٨  ٢٣  -  ٥٠  ٤١  ٢٢  ٣,٣  ٣,٦ توغو
  ٩٦  ١ ٢٠٠  ٣٨  ٣٢  ٧  ٥٥  ٥٣  ٤٢  ٢٥  ٥,٤  ٧,٩ أوغندا

  ١٠٢  ٩٧٠  ٤٠  ٤٥  ٨  ٤٦  ٣٤  ٣١  ١٨  ٦,٢  ٧,٠ مجهورية تنـزانيا املتحدة
  ١٠٣  ٦٠٠  ٣٧  ٣٤  ١١  ٣٨  ٢٦  ٣٩  ٢٠  ١٥,٢  ١٥,٤ زامبيا
                       آسيا

  -  -  -  -  ١٢  -  -  -  -  -  - أفغانستان
  ٨٤  -  -  ١٦  ٧  -  -  -  -  -  - ديشبنغال
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٠,١  - بوتان

  ٨٣  -  ٤٥  ٥٠  ٧  ٨٤  -  -  -  ٠,٨  ١,٥ كمبوديا
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ــذكري يف    ــواقي الـ ــتخدام الـ ــدل اسـ معـ
آخـــر اتـــصال جنـــسي ينطـــوي علـــى     

  جمازفة عالية

ــذين   ــة للــ ــسبة املئويــ النــ
تتـــراوح أعمـــارهم بـــني 

 عامــا الــذين  ٢٤ و ١٥
لــــديهم معرفــــة شــــاملة 

ــحيحة ب ــريوصــــ وس فــــ
نقـــــــــــــص املناعـــــــــــــة 

  اإليدز/البشرية

معدل انتشار فريوس   
نقص املناعة البـشرية    
بـــني البـــالغني الـــذين 
تتـــــراوح أعمـــــارهم 

 ٤٩ و ١٥بــــــــــــني 
  ٢٠٠٢/٢٠٠٧  ٢٠٠٢/٢٠٠٦  ١٩٩٥/٢٠٠١  عامــا

  الرجال  النساء   الرجال  النساء   ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  أقل البلدان منوا

معدل اسـتخدام   
الواقي الـذكري   
مـــــــن معـــــــدل 
انتــشار وســـائل  
ــل  ــع احلمــــ منــــ

  )النسبة املئوية(
  الرجال  النساء  ٢٠٠٠/٢٠٠٧

األيتــــام بــــسبب 
أحــــد  (اإليــــدز 

ــدين أو  الوالـــــــــ
كالمهـــا متـــوف 

ــسبب اإليــدز  ) ب
  )باآلالف(

٢٠٠٧  

نسبة األيتـام إىل
ــام يف ــري األيتـ غـ
ــى ــة علــ املواظبــ

  الدراسة
٢٠٠٢/٢٠٠٧

  -  -  -  -  ٢  -  -  -  -  ٠,٢  ٠,١< مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
  -  -  -  -  ٢٣  -  -  -  -  -  - ملديف
  -  -  -  -  ١  -  -  -  -  ٠,٧  ٠,٩ ميامنار

  -  -  ٤٤  ٢٨  ١٠  ٧٨  -  -  -  ٠,٥  ٠,٥ اديةمجهورية نيبال الدميقراطية االحت
  -  -  -  -  صفر  -  -  -  -  -  - ليشيت - تيمور
  -  -  -  -  ٢  -  -  -  -  -  - اليمن

                       احمليط اهلادئ
  -  -  -  -  ١  -  -  -  -  -  - كرييباس
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ساموا

 - - - - - - - - - - - جزر سليمان
 - - - - - - - - - - - توفالو

 - - - - - - - - - - - نواتوفا
                        أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  ٨٦    ٤٠  ٣٤  ١٧  ٤٣  ٢٩  ٣٠  ١٩  ٢,٢  ٢,٢ هاييت
  ٨٦    ٣٢  ٢٣    ٤٥  ٢٩      ٢  ٢ أقل البلدان منوا

  
 املتحـدة   األمـم ، ومنظمـة    )٢٠٠٢جنيـف،   ( عـن وبـاء اإليـدز العـاملي          ٢٠٠٨تقريـر عـام     اإليـدز،   /املشترك املعين بفريوس نقص املناعـة البـشرية        املتحدة   األممبرنامج  : املصادر    

  .٤، اجلدول )A.09.XX.01، رقم املبيع  املتحدةاألمممنشورات  (صحة األم والوليد: ٢٠٠٩وضع األطفال يف العامل، للطفولة، 
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  ٩اجلدول 
  انتشار املالريا والسل والوفيات الناجتة عنهما والوقاية منهما ومعاجلتهما

  
  السل   املالريا  
  )أ(العالج القصري الدورة اخلاضع لإلشراف املباشر             األطفال دون اخلامسة        

  

بلدان تعاين  
من ارتفـاع   
معـــــــدالت 

   املالريا

ــديرات  تقــــــــ
ــاالت  حـــــــــــ
ــا لكــل   املالري

١ ٠٠٠ 
   نسمة

تقــــــديرات 
الوفيــــــــات 
ــا  باملالريــــــ
لكـــــــــــــــل 

١ ٠٠٠ 
   نسمة

النــــــــسبة املئويــــــــة 
لألطفــــــال الــــــذين 
 ينــــــــامون حتــــــــت
الناموســــــــــــــــيات 
   املعاجلة ضد املالريا

النـــسبة املئويـــة   
للمـــــــــــــصابني 
بـــاحلمى الـــذين 
ــاولون يتنـــــــــــــ
ــد   ــارات ضـ عقـ

   املالريا

بلـــــــــــــدان 
ــن   ــاين مـ تعـ
ارتفــــــــــاع 
ــدالت  معــــ

   السل

تقـــديرات حـــاالت 
الــــــــــسل لكــــــــــل 

    نسمة١ ٠٠٠

تقــديرات الوفيــات  
بالـــــــــسل لكـــــــــل 

    نسمة١ ٠٠٠
تغطيــة الــسكان 

  )النسبة املئوية(

معدل احلـاالت   
ــ شفة املكتــــــــــــ

  )النسبة املئوية(
ــالج   ــاح العـــ جنـــ

  )النسبة املئوية(
  ٢٠٠٧‐٢٠٠٦   ٢٠٠٧   ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣/٢٠٠٧  ٢٠٠٣/٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  أقل البلدان منوا

  أفريقيا

٢١٥١٢٨١٨٢٩٥٣٠٢٩٤٥٧٢٢٦٣٨٠١٨ X  أنغوال
---٣٧٠١٤٦٢٠٥٤١٢٨١٣٥١٢١٢  بنن

٤٣٤١٧٨١٠٤٨٣٣٨٤٠٣٣٤٤١١٠٠١١٧٣ X بوركينا فاسو
٢٧٨٩٤٨٣٠٤٥٥٦٤٧٤٦٦٨١٠٠٢٠٨٣  بوروندي

ــا ــة أفريقيـــ مجهوريـــ
   ٤٨٥٤٢٥٤٧٣٨ ٣٦٩١٠٠١٥٥٧  الوسطى

٣٩٩١٧٣١٥٣٤٢٠٤٩٧٤٣٥١٣٣١٨٥٤ X  تشاد
---٢٥١٣٦٩٦٣١١٢٨٣٨٦  جزر القمر

مجهوريـــة الكونغـــو
٣٨٩١٥٨٦٣٠X٥٩٢٦٦٦٦٥٧٢١٠٠٣٩٨٦ X  الدميقراطية
١٠٤٧٠٩١١٠٠٤٥٧٨ ٤٧١٤١١٠٧٦١١   جيبويت

---٣٩٠٢٢٠١٤٩٢٧٤٤٦٩٢٢٤٨  غينيا االستوائية
٤٢٤٤١١٤١٣٤١٢١٣٩٣٧٦٩٠  إريتريا

مجهوريـــــة إثيوبيـــــا
١٥٣٥١٣٣١٠X٤٨٦٥٧٩٥٣٦٤٩٥٤٠٨٤ Xالحتاديةالدميقراطية ا

٢٨٢١٠٦٤٩٦٣٤٩١٤٠٤٥٣٤٣١٠٠٤٢٥٨  غامبيا
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  السل   املالريا  
  )أ(العالج القصري الدورة اخلاضع لإلشراف املباشر             األطفال دون اخلامسة        

  

بلدان تعاين  
من ارتفـاع   
معـــــــدالت 

   املالريا

ــديرات  تقــــــــ
ــاالت  حـــــــــــ
ــا لكــل   املالري

١ ٠٠٠ 
   نسمة

تقــــــديرات 
الوفيــــــــات 
ــا  باملالريــــــ
لكـــــــــــــــل 

١ ٠٠٠ 
   نسمة

النــــــــسبة املئويــــــــة 
لألطفــــــال الــــــذين 
 ينــــــــامون حتــــــــت
الناموســــــــــــــــيات 
   املعاجلة ضد املالريا

النـــسبة املئويـــة   
للمـــــــــــــصابني 
بـــاحلمى الـــذين 
ــاولون يتنـــــــــــــ
ــد   ــارات ضـ عقـ

   املالريا

بلـــــــــــــدان 
ــن   ــاين مـ تعـ
ارتفــــــــــاع 
ــدالت  معــــ

   السل

تقـــديرات حـــاالت 
الــــــــــسل لكــــــــــل 

    نسمة١ ٠٠٠

تقــديرات الوفيــات  
بالـــــــــسل لكـــــــــل 

    نسمة١ ٠٠٠
تغطيــة الــسكان 

  )النسبة املئوية(

معدل احلـاالت   
ــ شفة املكتــــــــــــ

  )النسبة املئوية(
ــالج   ــاح العـــ جنـــ

  )النسبة املئوية(
  ٢٠٠٧‐٢٠٠٦   ٢٠٠٧   ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣/٢٠٠٧  ٢٠٠٣/٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  أقل البلدان منوا

٤١٠١٦٤١٤٤٣٣٢٤٤٨٣٥٤٦٦٠٣٤٧٥   غينيا
---٣٦٧١٨٠٣٩٤٦٢٧٣٣١٩٣٠٣٠   بيساو-غينيا 
٣٥٦٥٦٨١٦٣٧١٠٠١٧٦٦--  ليسوتو
---٥٩٤٣٥٣٩٨٤٦٤١-٤٠٨١٧١  ليربيا

٣٤٣٥٩٤١٧٣٩٤٥١٠٠٤٢٧٨صفر٣٤١٢ X  مدغشقر
٣٣٤٩٥٢٥٢٥٣٦٢٣٠٥٢٣٢١١٠٠٤٩٧٨ X مالوي
٣٦١٢٠١٢٧٣٢٥٧١٥٩٩٦١٦٣١٠٠١٣٧٦ X مايل

٢١٦١٩٥٥٩٦٧٦٠٨٢٢٨٤١-١٨٤٨٥ موريتانيا
١٥X٤٩٩٥٠٤٤٧٤٥١٠٠٣٩٨٣-٣٥٤٩٢ X موزامبيق
٤١٩٢٢٩٧٣٣٢٧٨٢٩٢٣٠٣١١٠٠٣٥٧٧ X النيجر
٣٤٤٥٩١٣١٢٤٤٢٥٩٠٣٩٥٧١٠٠١٩ رواندا

ــومي ــان تــــــــ ســــــــ
-صفر٦٧١٩٤٢٢٥٢٧٢٢٤٠٣٠٢٦  وبرينسييب
X١٢١٨٠١٦٢٢٤٢٠٤٦٨٤٥٤٩١٠٠٢٩  السنغال
٣٩٦١٥٤٥٥٢٦٧٥٩٤١٧١٩٨١٠٠٢٧  سرياليون
٤١٤٣٥٢٦٧٥٥١٠٠٤٩ ٧٢٤١١١٨   الصومال
٥٠٣٧٥٤٠٢٥٣٥٩٩١٢٩–١٣٣٨٥   السودان
٣٢٥١١٣٣٨٤٨٦٥٦٧٥٠٦٦٧٦١٠٠٨  توغو
٣٥٥١٤٥١٠٦١X٣٦٤٣٣٧٣٠٢٩١٠٠٣٩ X  أوغندا
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  السل   املالريا  
  )أ(العالج القصري الدورة اخلاضع لإلشراف املباشر             األطفال دون اخلامسة        

  

بلدان تعاين  
من ارتفـاع   
معـــــــدالت 

   املالريا

ــديرات  تقــــــــ
ــاالت  حـــــــــــ
ــا لكــل   املالري

١ ٠٠٠ 
   نسمة

تقــــــديرات 
الوفيــــــــات 
ــا  باملالريــــــ
لكـــــــــــــــل 

١ ٠٠٠ 
   نسمة

النــــــــسبة املئويــــــــة 
لألطفــــــال الــــــذين 
 ينــــــــامون حتــــــــت
الناموســــــــــــــــيات 
   املعاجلة ضد املالريا

النـــسبة املئويـــة   
للمـــــــــــــصابني 
بـــاحلمى الـــذين 
ــاولون يتنـــــــــــــ
ــد   ــارات ضـ عقـ

   املالريا

بلـــــــــــــدان 
ــن   ــاين مـ تعـ
ارتفــــــــــاع 
ــدالت  معــــ

   السل

تقـــديرات حـــاالت 
الــــــــــسل لكــــــــــل 

    نسمة١ ٠٠٠

تقــديرات الوفيــات  
بالـــــــــسل لكـــــــــل 

    نسمة١ ٠٠٠
تغطيــة الــسكان 

  )النسبة املئوية(

معدل احلـاالت   
ــ شفة املكتــــــــــــ

  )النسبة املئوية(
ــالج   ــاح العـــ جنـــ

  )النسبة املئوية(
  ٢٠٠٧‐٢٠٠٦   ٢٠٠٧   ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣/٢٠٠٧  ٢٠٠٣/٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  أقل البلدان منوا

ـــزانيا ــة تنـــ مجهوريـــ
٢٩٢٩٨١٦٥٨X٣٩١٤٢٦٣٤٤١١٠٠٤٨٨٥ X املتحدة
٣١٣١٢١٢٩٣٨٦٥٨٣٨٧٤٧٢٥١٠٠٧٤٨٥ X زامبيا
             آسيا

X٣٤٦٢٣٨٤١٣٠٩٧٦١٨٤---٢٢ أفغانستان
X٥٠٠٣٨٧٥٨٤٤١٠٠٤١٩٢--١٩٤ X بنغالديش

٥١٥٣٦٣٦٠٤٣١٠٠٥٩٨٩--٢٤٣ بوتان
X٧٥٨٦٦٤٨٣٧٧١٠٠٤٩٩٣صفر١٨٤٤ X كمبوديا

ومجهوريـــــــــــــــة ال
٣٤٤٢٨٩٢٧٢٢١٠٠٤٣٩٢ ٤١١٨٩  الدميقراطية الشعبية

٩٦٤٨٧٤١٠٠٨٨٩١---- ملديف
X٢٦٧١٦٢٣٢١١٩٥١٤٩٨٤--٨٧١٩ X ميامنار

مجهوريــــــة نيبــــــال
٣١٢٢٤٠٢٨٢٢١٠٠٦٣٨٨صفر-صفر١الدميقراطية االحتادية

٤٧٥٩٣٨٤٧٦٤٤٣٧٨٧٠٤٧١٠٠٨٧٧٩ ليشيت - تيمور
١٦٤١٣٠١٢١٠١٠٠٣٠٨٣ --١٢٤  اليمن

            احمليط اهلادئ

٥٤٦٤٢٣٦٢٤٩١٠٠٩٥٩٠----  كرييباس
---٢٧٢٥٣٣---- ساموا
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  السل   املالريا  
  )أ(العالج القصري الدورة اخلاضع لإلشراف املباشر             األطفال دون اخلامسة        

  

بلدان تعاين  
من ارتفـاع   
معـــــــدالت 

   املالريا

ــديرات  تقــــــــ
ــاالت  حـــــــــــ
ــا لكــل   املالري

١ ٠٠٠ 
   نسمة

تقــــــديرات 
الوفيــــــــات 
ــا  باملالريــــــ
لكـــــــــــــــل 

١ ٠٠٠ 
   نسمة

النــــــــسبة املئويــــــــة 
لألطفــــــال الــــــذين 
 ينــــــــامون حتــــــــت
الناموســــــــــــــــيات 
   املعاجلة ضد املالريا

النـــسبة املئويـــة   
للمـــــــــــــصابني 
بـــاحلمى الـــذين 
ــاولون يتنـــــــــــــ
ــد   ــارات ضـ عقـ

   املالريا

بلـــــــــــــدان 
ــن   ــاين مـ تعـ
ارتفــــــــــاع 
ــدالت  معــــ

   السل

تقـــديرات حـــاالت 
الــــــــــسل لكــــــــــل 

    نسمة١ ٠٠٠

تقــديرات الوفيــات  
بالـــــــــسل لكـــــــــل 

    نسمة١ ٠٠٠
تغطيــة الــسكان 

  )النسبة املئوية(

معدل احلـاالت   
ــ شفة املكتــــــــــــ

  )النسبة املئوية(
ــالج   ــاح العـــ جنـــ

  )النسبة املئوية(
  ٢٠٠٧‐٢٠٠٦   ٢٠٠٧   ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣/٢٠٠٧  ٢٠٠٣/٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  أقل البلدان منوا

٣٠٠١٨٠٣٣٢١١٠٠٦١٩٠--٢١٨٣٠ جزر سليمان
٤٢٢٢٠٣٤٠١٧١٠٠٩٧٧٥---- توفالو
١٤٣١٠٢١٦١٢٨٣٧٠٩٠ --١٣٤١٣   فانواتو

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
٤٠٣٣٦٦٥٣٤٧٧٠٤٥٨٢٨٢ ٥-١٧٨ هاييت

  
منـشورات   (صـحة األم والوليـد  : ٢٠٠٩وضـع األطفـال يف العـامل    فولة، ؛ ومنظمة األمم املتحدة للط  )٢٠٠٨جنيف،   (٢٠٠٨تقرير املالريا يف العامل،     منظمة الصحة العاملية،      :املصادر  

  ).٢٠٠٩جنيف، (اجلانب الوبائي واالستراتيجي والتمويلي : ٢٠٠٩؛ ومنظمة الصحة العاملية، مكافحة السل يف العامل ٣اجلدول ) A.09.XX.1األمم املتحدة، رقم املبيع 
  .لاالستراتيجية املوصى هبا دوليا ملكافحة الس  )أ(  
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  ١٠اجلدول 
    النمو االقتصادي وتكوين رأس املال الثابت

 السكان  الناتج احمللي اإلمجايل  

  

متوســـط النمـــو الـــسنوي للنـــاتج احمللـــي
ــدوالرات ــة لــ ــة الثابتــ ــايل بالقيمــ اإلمجــ

 )بالنسبة املئوية(الواليات املتحدة

نــــصيب الفــــرد مــــن   
النــاتج احمللــي اإلمجــايل 
بالقيمــــــــــة الثابتــــــــــة 

ــدوالرات ال ــات لـ واليـ
 املتحدة

نصيب الفرد مـن    
النــــــاتج احمللــــــي 
اإلمجــايل بالقيمــة 
ــة دوالرات  احلالي
 الواليات ملتحدة

تكـــــــوين رأس املـــــــال  
الثابــت اإلمجــايل كنــسبة 
مئويــة مــن النــاتج احمللــي 

 اإلمجايل

االســــــتثمار املباشــــــر 
األجــــنيب والتــــدفقات 
ــسبة   ــصافية، بالنــــ الــــ
املئويــــة مــــن النــــاتج   

 احمللي اإلمجايل

وع جممـــــــــ
عــــــــــــــدد 
الـــــــسكان 

 )باآلالف(

الزيــــــــــــــادة 
ــسكانية  الـــــــ
الــــــــــــسنوية 
بالنــــــــــــسبة  

 املئوية
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٧ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ٢٠٠٧ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥-٢٠٠٠ ٢٠٠٠-١٩٩٥ أقل البلدان منوا

                         أفريقيا
                         البلدان املصدرة للنفط

٢,٨ ٢,٩١٧-١٠,٣٢١,١٨٣٩١٦١٢٣٠٦٨٢٠,٨١٩,٦٩,٦ ٦,١ أنغوال
٣,٠ ١٥,٠٠,٦٢٥٧٤١٩٦٩٢٨,٧٢٢,٠٨,٣٨,١١١ ٢,٧ تشاد

٢,٢ ٢٦,٦١٢,٤٢٠٢٦٥٩٥٣١٩٩٩٨٢٤٢,٥١٦٤,٦٩,٥١٧,٠١ ٣٣,٩ غينيا االستوائية
٢,٣ ٩,١١٠,٥٩٦٤١٥٥٤١٤٤٣١٠,٥٣٤,٥٣,٠٤,٤٣٩ ٩,٤ السودان

ــي   ــوع الفرعــــــ اجملمــــــ
البلـــــــدان املـــــــصدرة (
  ٨,٤١٠,١١٢,٩٨٣٤١٤١٩١٨٧٧١٧,٧٣٤,٠٦,٠٢,٦٦٨ )نفطلل

            البلدان غري املصدرة للنفط
٣,١ ٤,١٦,٠٣٩٧٤٢٩٦١٨١٦,٤١٨,١٢,٥٠,٩٩ ٤,٨ بنن

٣,٠ ٦,٤٦,٧٤٣٦٥٤٢٤٨٣١٢,٦١٤,٠٠,٩٨,٤١٥ ٦,٥ بوركينا فاسو
١,٢- بوروندي ٤,١ ٩صفر٢,١٥,٥١٤٥١٤٠١١٨٧,٥٢٧,٠١,٦ 

مجهوريـــــــــة أفريقيـــــــــا 
١,٨ ٠,٨٤,٢٤٥٣٤٢١٣٩٤١١,٠١٠,٩٠,١١,٦٤- ٢,٣ الوسطى

٢,٦ ٠,٢١صفر٣,١٣٩٩٣٧٢٥٥٦١٠,٠٧,٤-٢,٨ ١,٤ جزر القمر
ــو   ــة الكونغـــــ مجهوريـــــ

٣,٩- الدميقراطية  ٣,٣ ٤,٠٦,٥١٠٢١١٢١٥١١٦,١١٠,٢٠,٤٧,٦٦٣
١,٧ ٢,٨٤,٨٧٠٧٧٨٠١٠٠٢٨,٧٣٨,٥٠,٦٢٣,٤١ ٠,٤ جيبويت
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 السكان  الناتج احمللي اإلمجايل  

  

متوســـط النمـــو الـــسنوي للنـــاتج احمللـــي
ــدوالرات ــة لــ ــة الثابتــ ــايل بالقيمــ اإلمجــ

 )بالنسبة املئوية(الواليات املتحدة

نــــصيب الفــــرد مــــن   
النــاتج احمللــي اإلمجــايل 
بالقيمــــــــــة الثابتــــــــــة 

ــدوالرات ال ــات لـ واليـ
 املتحدة

نصيب الفرد مـن    
النــــــاتج احمللــــــي 
اإلمجــايل بالقيمــة 
ــة دوالرات  احلالي
 الواليات ملتحدة

تكـــــــوين رأس املـــــــال  
الثابــت اإلمجــايل كنــسبة 
مئويــة مــن النــاتج احمللــي 

 اإلمجايل

االســــــتثمار املباشــــــر 
األجــــنيب والتــــدفقات 
ــسبة   ــصافية، بالنــــ الــــ
املئويــــة مــــن النــــاتج   

 احمللي اإلمجايل

وع جممـــــــــ
عــــــــــــــدد 
الـــــــسكان 

 )باآلالف(

الزيــــــــــــــادة 
ــسكانية  الـــــــ
الــــــــــــسنوية 
بالنــــــــــــسبة  

 املئوية
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٧ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ٢٠٠٧ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥-٢٠٠٠ ٢٠٠٠-١٩٩٥ أقل البلدان منوا

٣,٤ ٠,٢٥-٢,٦١,٣٣٧٢٣٢٢٢٧١٢٠,٠٢١,٩٣,٩ ١,١ إريتريا
ــا   ــة إثيوبيـــــــ مجهوريـــــــ

٢,٦ ٥,٦١١,٢٢٠٨٢٨٠٢٠١٨,٥٨,١١,٧١,٥٨٣ ٤,٦ الدميقراطية االحتادية
٢,٨ ٣,٨٤,٨٣٣٣٣٥٦٣٧٧١٧,٦٢٨,١١٠,٣٩,٩٢ ٣,٩ غامبيا
٢,١ ٣,٠١,٥٥١٢٥٣٩٤٥٢١٣,٠١٠,١٠,٣٢,٦٩ ٤,٥ غينيا

٠,٢-  بيساو-غينيا   -٣,٠ ٠,٢٣,٧١٩٣١٦٧٢١١١٢,٨١١,٧٠,٣٢,٠٢
٠,٧ ٢,٩٤,٩٤٦٣٥٦٣٧٩٧٥١,٥٣٨,٨٣,٧٦,٦٢ ٣,١ ليسوتو
٤,٨ ٤,٦٩,٣١٥٧١١٩١٩٥٧,٩١٥,٦٣,٧٥,٨٤- ٣٥,١ ليربيا

٢,٧ ٢,٣٦,٣٢٢٦٢٣٢٣٧٧١٦,٠٢٧,٧٢,١١٣,٤٢٠ ٣,٨ مدغشقر
٢,٦ ٢,٧٧,٤٢٧١٢٩٩٢٥٧١٨,٩١٧,٨١,٦١,٥١٤ ٤,٢ مالوي
٣,١ ٦,٤٢,٥٣٧٤٤٤٦٥٥٤١٦,٢١٧,٣٣,١٥,٣١٢ ٤,٥ مايل

٢,٦ ٤,٣٠,٩٥٥٠٦٢٥٨٧٤٢٢,٣٢١,٢٣,٧٥,٦٣ ٢,٦ موريتانيا
٢,٠ ٨,٨٧,٠٢٧٥٤١٢٣٦٢٢٦,٥١٧,٠٣,٢٥,٥٢١ ٧,٩ موزامبيق
٣,٦ ٥,٤٣,١٢٦٩٢٩٦٢٨٩٧,٦١٢,٧٠,٥٠,٧١٤ ٢,٩ النيجر
٢,٨ ٥,٧٦,٠٣٢٤٤٠١٣٥٤١٥,٤٢١,٠٠,٥٢,٠١٠ ١٠,٢ رواندا

١,٩ ٦,٤٦,٤١٠٠٠١٣٦٧٩١٢٣٧,٩٦٧,١٥,٠٢٤,٦١٦ ١,٧ سان تومي وبرينسييب
٢,٥ ٤,٧٥,٠٨١٢٩١٥٩٠٨٢١,٠٢٨,٢١,٣٠,٧١٢ ٤,٨ السنغال
١٠,١- سرياليون  ٢,١ ١٢,٩٦,٥٩٤١٥٣٣٣٠٨,٠٤,٦٤,٢٤,٢٦
٣,٠ ٥,٦٧صفر٢,٩٢,٧١٠٨١٠٦٢٩١١٩,٦١٩,٧ ٢,١ الصومال

٢,٧ ١,٢٢,٩٣٦٣٣٣٢٣٨٦٩,٥٨,٢٣,٢٢,٧٧ ٢,١ توغو
٣,٣ ٥,٦٦,٥٢٩٠٣٤٦٤٠٣١٢,٩٢٠,٩٣,٢٣,٠٣١ ٦,٥ أوغندا
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 السكان  الناتج احمللي اإلمجايل  

  

متوســـط النمـــو الـــسنوي للنـــاتج احمللـــي
ــدوالرات ــة لــ ــة الثابتــ ــايل بالقيمــ اإلمجــ

 )بالنسبة املئوية(الواليات املتحدة

نــــصيب الفــــرد مــــن   
النــاتج احمللــي اإلمجــايل 
بالقيمــــــــــة الثابتــــــــــة 

ــدوالرات ال ــات لـ واليـ
 املتحدة

نصيب الفرد مـن    
النــــــاتج احمللــــــي 
اإلمجــايل بالقيمــة 
ــة دوالرات  احلالي
 الواليات ملتحدة

تكـــــــوين رأس املـــــــال  
الثابــت اإلمجــايل كنــسبة 
مئويــة مــن النــاتج احمللــي 

 اإلمجايل

االســــــتثمار املباشــــــر 
األجــــنيب والتــــدفقات 
ــسبة   ــصافية، بالنــــ الــــ
املئويــــة مــــن النــــاتج   

 احمللي اإلمجايل

وع جممـــــــــ
عــــــــــــــدد 
الـــــــسكان 

 )باآلالف(

الزيــــــــــــــادة 
ــسكانية  الـــــــ
الــــــــــــسنوية 
بالنــــــــــــسبة  

 املئوية
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٧ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ٢٠٠٧ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥-٢٠٠٠ ٢٠٠٠-١٩٩٥ أقل البلدان منوا

٢,٥ ٦,٨٧,٣١٩٢٢٥٤٣٦٨١٨,٧١٦,١٢,٣٤,٠٤٠ ٤,١ مجهورية تنـزانيا املتحدة
١,٩ ٤,٨٥,٨٣٨٣٤٧٦٩٧٤٢١,٣٨١,٥٣,٨٨,٥١٢ ٢,٧ زامبيا

ــي   ــوع الفرعــــــ اجملمــــــ
البلـدان غـري املــصدرة   (

  ٥,٠٦,٤٢٦٣٣١٢٣٠٩١٥,٦١٩,٠٢,٠٤,٦٢٤٤١ ٣,٩ )للنفط
ــي   ــوع الفرعــــــ اجملمــــــ

 ٦,٨٩,١٣٤٣٤٦٤٥٢٥١٦,٣٢٥,٠٣,١٣,٧٥٠٢ ٥,٣ )أفريقيا(

              آسيا
٣,٥- أفغانستان ٤,١ ٣,١٢٧صفر٢٠,١١٢,٤١٣١٣٠٢٣٤٥١٢,٩٢١,٠ 
١,٧ ٥,٤٦,٥٣٥٠٤٥٥٤٢٨٢٤,٤٢٨,٥١,٣١,٠١٥٩ ٥,٢ بنغالديش

١,٤ ٦,٠٠,٧صفر٧,٦٢٢,٥٨٣٤١٣٥٧١٩٨٢٥٥,٤٥٩,٧ ٦,٨ بوتان
١,٧ ٩,٣١٠,٢٢١٢٣٥٨٥٩٨٢١,٣٢٥,٠٤,١١٠,٠١٤ ٧,١ كمبوديا

ــة الو  مجهوريـــــــــــــــــــــ
١,٧ ٦,٣٨,٠٣٠٥٤٣٢٧١١١٠,٤٣٩,٧٢,٠٧,٨٦ ٦,٢ الدميقراطية الشعبية

٢,٠ ٤,٨٧,٨١٦٣٠٢٤٥١٣٤٥٤٢٨,٥٥٨,١٢,١١,٤٠,٣ ٨,٣ ملديف
٠,٩ ١٢,٩٥,٥٢٢٣٤٥٧٣٧٩٢٥,٩٣٨,١٢,٩٢,٣٤٩ ٨,٣ ميامنار

ــال   ــة نيبــــــــ مجهوريــــــــ
٢,٠ ٢٨صفرصفر٢,٩٢,٥٢٧٣٢٨٧٤١٩١٩,٢٢٠,٤ ٤,٨ الدميقراطية االحتادية

٣,٧- ليشيت - تيمور  ٣,٧ ٠,٣١-٠,٩١٦,٧٢٣٩٢٠٠٣٩٣٢٦,٥٢٨,١
٣,٠ ٤,٢٣,١٣٧٦٣٩٩٩٦٧١٨,٩٢٥,٤٠,١٢,١٢٢ ٨,٢ اليمن

  ٧,٠٦,٥٣٠١٤٢٠٤٧١٢٣,١٢٩,٠١,٣٢,٢٢٣١٤ ٥,٥ اجملموع الفرعي
              احمليط اهلادئ
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 السكان  الناتج احمللي اإلمجايل  

  

متوســـط النمـــو الـــسنوي للنـــاتج احمللـــي
ــدوالرات ــة لــ ــة الثابتــ ــايل بالقيمــ اإلمجــ

 )بالنسبة املئوية(الواليات املتحدة

نــــصيب الفــــرد مــــن   
النــاتج احمللــي اإلمجــايل 
بالقيمــــــــــة الثابتــــــــــة 

ــدوالرات ال ــات لـ واليـ
 املتحدة

نصيب الفرد مـن    
النــــــاتج احمللــــــي 
اإلمجــايل بالقيمــة 
ــة دوالرات  احلالي
 الواليات ملتحدة

تكـــــــوين رأس املـــــــال  
الثابــت اإلمجــايل كنــسبة 
مئويــة مــن النــاتج احمللــي 

 اإلمجايل

االســــــتثمار املباشــــــر 
األجــــنيب والتــــدفقات 
ــسبة   ــصافية، بالنــــ الــــ
املئويــــة مــــن النــــاتج   

 احمللي اإلمجايل

وع جممـــــــــ
عــــــــــــــدد 
الـــــــسكان 

 )باآلالف(

الزيــــــــــــــادة 
ــسكانية  الـــــــ
الــــــــــــسنوية 
بالنــــــــــــسبة  

 املئوية
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٧ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ٢٠٠٧ ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥-٢٠٠٠ ٢٠٠٠-١٩٩٥ أقل البلدان منوا

- -١,٣٢,٢٥٣٦٧٦٢٤٦,٧٧٣,٩٣٧,٧١٥,٨ ٩,٢ كرييباس
١,١ ٠,٧٣,٢٠,٢-٤,٣٤,٤٨١٤١٠٢١٢٧٥٠١٣,٩٨,٩ ٤,١ ساموا

٢,٦- جزر سليمان  ٢,٥ ١,٥٦,٤٥٥٧٥٦٧٩٧٨١٨,٢١٨,٩٠,٤٨,٨٠,٥
- -٧,٥٥,٩-١٢٠٠٢٨١١٥٨,٣٦٤,٧صفر٧,٢ ١,٨ توفالو
٢,٣ ٠,٩٤,٩١١٧٤١١٤٢١٩٩٥٣٤,١٣٢,٦٨,٣٧,٥٠,٢ ٣,١ فانواتو

  ٢,١٥,٠٧٤٨٨٧٢١٥٩٥٢٥,٣٢٥,٠٤,٢٦,٨٠,٩ ١,٣ اجملموع الفرعي
                    أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

١,٦ ٠,٥٣,٢٢٧٥٢٥٢٦١٢١٦,٧٢٣,٢٠,٤١,٣١٠- ٢,١  هاييت
٢,٤ ٦,٨٨,١٣٢٦٤٤٥٥٠٥١٦,٠٢٧,٠٢,٢٣,١٢٨٢٧ ٥,٣ اجملموع  

  
ــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة،      :املصدر   مت االطــالع عليهــا يف   (http://unstats.un.org/unsd/snaama/introduction.asp، قاعــدة بيانــات اجملــاميع الرئيــسية للحــسابات الوطنيــة     ش

قاعـدة  ن الناميـة غـري الـساحلية والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة يف األمـم املتحـدة؛          ؛ حسابات مكتب املمثل السامي املعين بأقل البلدان منوا والبلـدا  )٢٠٠٩فرباير  /شباط ١٠
مت االطالع عليها    (www.unctad.org/templates/page.asp?intItemId=1923: مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، املتاحة على العنوان التايل        بيانات االستثمار املباشر األجنيب،     

  .٢٠٠٦تنقيح عام : التوقعات السكانية يف العامل؛ فرع اإلحصاءات املركزية واسترجاع املعلومات التابع لألونكتاد؛ وشعبة السكان يف األمم املتحدة، )٢٠٠٩و ماي/يف أيار
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   ١١اجلدول 
  االتصاالت

  
مكاتــــب الربيــــد الدائمــــة    نسمة١٠٠اهلاتفية واهلواتف اخللوية لكل املشتركون يف اخلطوط 

ــة لكــــــــــــــل   واملتنقلــــــــــــ
  اجملموع  اهلواتف اخللوية  اخلطوط الرئيسية   نسمة١٠٠ ٠٠٠

مستخدمو اإلنترنـت لكـل     
أقــــل البلــــدان   نسمة ١٠٠

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٤  ٢٠٠٧ ٢٠٠٣/٢٠٠٤  ٢٠٠٧ ٢٠٠٣/٢٠٠٤  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  منوا

                      أفريقيا
 ٢,٩ ٠,٥ ٢٩,٧ ٠,٥٠,٦٦,٧٢٩٧,٢ ٥٧٥٧  أنغوال

 ١,٧ ١,١ ٢٢,٣ ٠,٨١,٢٣٣,٤٢١٤,٢ ١٧٦١٧١  نبن
 ٠,٦ ٠,٤ ١١,٦ ٠,٥٠,٧٠٣,٠١١٣,٤ ٧٠٧٧ بوركينا فاسو

 ٠,٨ ٠,٣ ٣,٧ ٠,٣٠,٤٥٠,٩٣١,٢ ٢٨٤٥  بوروندي
مجهوريـــــــــــــة
أفريقيـــــــــــــــــا

 ٠,٣ ٠,٢ ٣,٣ ٠,٣٠,٢٩١,٥٣١,٨ ٣٣٢٤  الوسطى
 ٠,٦ ٠,٤ ٨,٦ ٠,١٠,١٣١,٤٩١,٥ ٤٤٤٢  تشاد

 ٢,٦ ١,٠ ٧,١ ١,٠٢,٣٣٠,٣٥١,٢ ٢٧٢٤  جزر القمر
مجهوريـــــــــــــة
الكونغــــــــــــــو

 ٠,٤ ٠,٢ ١٠,٥ ٠,٠٠,٠١١,٩١٠,٥١,٩ ٤٩٧١٢٦  الدميقراطية
 ١,٤ ١,٢ ٧,٠ ١,٥١,٣٦٣,٤٥,٦٥,٠ ١١٧  جيبويت

ــا غينيــــــــــــــــــ
 ١,٦ ١,٠ ٤٥,٤ ١,٤١,٩٩١١,٠٤٣,٤١٢,٣ ٧-  االستوائية
 ٢,٥ ١,٢ ٢,٥ ٠,٨٠,٧٧٠,٥١,٧١,٣ ٦٠٧٠  إريتريا

مجهوريـــــــــــــة
إثيوبيــــــــــــــــــا
ــة الدميقراطيــــــ

 ٠,٤ ٠,٢ ٢,٦ ٠,٤١,٠٦٠,٣١,٥٠,٦ ٥٥٢١٠٢١  االحتادية
 ٥,٩ ٣,٣ ٥١,٣ ٢,٧٤,٤٧١٢,٠٤٦,٨١٤,٦ --  غامبيا
 ٠,٥ ٠,٥ ٢١,٨ ٠,٣٠,٥٣١,٤٢١,٣١,٨ ٦١٨٥  غينيا 
 ٢,٣ ١,٧ ١٧,٨ ٠,٩٠,٢٧٠,١١٧,٥١,٠ ٣٠١٣ بيساو-غينيا 
 ٣,٥ ٢,٤ ٢٥,٧ ١,٢٢,٩٧٨,٨٢٢,٧١٠,١ -١٥٤  ليسوتو
 ٠,٥ ٠,٠ ١٥,١ ٠,٢٠,٠٥١,٤١٥,٠١,٦ ١٩٢٠  ليربيا

 ٠,٦ ٠,٥ ١٢,٠ ٠,٣٠,٦٨١,٩١١,٣٢,٢ ١١٦٣٧٢٨  مدغشقر
 ١,٠ ٠,٤ ٨,٩ ٠,٥١,٢٦١,٨٧,٦٢,٣ ٣٢٢٣٣٣  مالوي
 ٠,٨ ٠,٤ ٢١,٣ ٠,٤٠,٦٥٣,٦٢٠,٦٤,٠ ٨٣-  مايل

 ٠,٩ ٠,٥ ٤٢,٩ ٠,٧١,٢٩١٧,٥٤١,٦١٨,٣ ٣٠-  موريتانيا
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مكاتــــب الربيــــد الدائمــــة    نسمة١٠٠اهلاتفية واهلواتف اخللوية لكل املشتركون يف اخلطوط 
ــة لكــــــــــــــل   واملتنقلــــــــــــ

  اجملموع  اهلواتف اخللوية  اخلطوط الرئيسية   نسمة١٠٠ ٠٠٠
مستخدمو اإلنترنـت لكـل     

أقــــل البلــــدان   نسمة ١٠٠
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٤  ٢٠٠٧ ٢٠٠٣/٢٠٠٤  ٢٠٠٧ ٢٠٠٣/٢٠٠٤  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  منوا

 ٠,٩ ٠,٧ ١٥,٧ ٠,٥٠,٣٣٣,٧١٥,٤٤,٢ -٣٦٠  موزامبيق
 ٠,٣ ٠,٢ ٦,٥ ٠,٢٠,١٧١,٢٦,٣١,٤ ٥١٤٤  النيجر
 ١,١ ٠,٤ ٦,٧ ٠,٢٠,٢٤١,٦٦,٥١,٩ ١٨٢٣  رواندا

ــان تــــومي ســ
 ١٤,٦ ١٣,١ ٢٤,٠ ٣,٣٤,٨٦٣,٢١٩,١٦,٥ ٥-  وبرينسييب
 ٦,٦ ٤,٢ ٣١,٥ ٢,٢٢,١٧٩,٩٢٩,٣١٢,١ ١٣٢١٦٧  السنغال
 ٠,٢ ٠,٢ ١٣,٢ ٠,٤٢,٣١٣,٢٢,٧ ٦٩٤٥  سرياليون
 ١,١ ١,١ ٨,١ ٠,٤١,١٥٤,٢٦,٩٤,٥ --  الصومال
 ٩,١ ٠,٨ ٢٢,٢ ١,٢٠,٩٠٣,٠٢١,٣٤,٣ ٣٤٧١٧٧  السودان
 ٥,١ ٣,٧ ١٩,٦ ٠,٩١,٥١٤,٤١٨,١٥,٣ -٥٠  توغو
 ١,٠ ٠,٧ ١٤,١ ٠,٣٠,٥٣٤,٤١٣,٦٤,٦ ٣١٦٢٧٦  أوغندا

مجهوريـــــــــــــة
 ٢,٥ ٠,٩ ٢١,٠ ٠,٥٠,٤٠٤,٤٢٠,٦٤,٩ ٤٣٤٣٩٢ ترتانيا املتحدة

 ٥,٠ ٢,٠ ٢٢,٩ ٠,٨٠,٧٧٢,٨٢٢,١٣,٥ ٢٢٥٢٢٣  زامبيا
                 آسيا

 ١,٨ ٠,١ ١٧,٥ ٠,١٠,٣٠٢,٤١٧,٢٢,٥ ٣٨٥٤٦٠  أفغانستان
 ٠,٣ ٠,٢ ٢٢,٥ ٠,٤٠,٧٥٢,٩٢١,٧٣,٣ ٩٨٩٢-  بنغالديش

 ٤,٦ ٠,٩ ٢٠,٦ ٢,٢٣,٤٣٠,٨١٧,٢٢,٩ ٩٠-  بوتان
 ٠,٥ ٠,٣ ١٨,٢ ٠,٢٠,٢٦٣,٥١٧,٩٣,٨ ١٤٣٨١  كمبوديا

ــة الو مجهوريــ
ــة الدميقراطيــــــ

 ١,٧ ٠,٤ ٢٦,٨ ٠,٨١,٦٢٣,٥٢٥,٢٤,٣ ١٦٦٣٢٧  الشعبية
 ١٠,٨ ٥,٨ ١١٣,٤ ٩,١١٠,٨٢٣٤,٥١٠٢,٦٤٣,٦ ٢٠٢٢١٦  ملديف
 ٠,١ ٠,١ ٢,١ ٠,٥١,٤٥٠,٢٠,٦٠,٧ ١٢٩٣١٣٦٣  ميامنار

مجهورية نيبال
ــة الدميقراطيــــــ

 ١,٤ ٠,٧ ١٤,٠ ١,٢٢,٤٩٠,٧١١,٥١,٩ -٤٠١٢  االحتادية
ــور  -تيمــــــــــ

 ٠,١ - ٧,٠ -٦,٨-٠,٢١- ٩-  ليشيت
 ١,٤ ٠,٩ ١٨,٣ ١,٩٤,٤٧٥,٢١٣,٨٧,١ ٢٧٠٣٠٩  اليمن

                احمليط اهلادئ
  ٢,٤  ٤,٠٠,٦٤,٦ --  كرييباس
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مكاتــــب الربيــــد الدائمــــة    نسمة١٠٠اهلاتفية واهلواتف اخللوية لكل املشتركون يف اخلطوط 
ــة لكــــــــــــــل   واملتنقلــــــــــــ

  اجملموع  اهلواتف اخللوية  اخلطوط الرئيسية   نسمة١٠٠ ٠٠٠
مستخدمو اإلنترنـت لكـل     

أقــــل البلــــدان   نسمة ١٠٠
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٤  ٢٠٠٧ ٢٠٠٣/٢٠٠٤  ٢٠٠٧ ٢٠٠٣/٢٠٠٤  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  منوا

 ٤,٥ ٣,٣ ٥٦,٤ ٤,٩١٠,٥٤٥,٨٤٥,٩١٠,٦ -٣٥  ساموا
 ١,٨ ٠,٦ ٣,٨ ١,٨١,٥٥٠,٣٢,٢٢,١ ١٣٩٢٤ جزر سليمان

   - - ٧,٠-صفر-٧,٠ --  توفالو
 ٧,٥ ٣,٥ ١٥,٤ ٣,٥٣,٩٠٤,٨١١,٥٨,٣ ٩٦٠  فانواتو

أمريكــــــــــــــــا
الالتينيـــــــــــــة
ومنطقة البحر

       الكارييب
     ١٠,٤ ٥,٩ ٢٧,٢ ٠,٩١,١٣٤,٧٢٦,١٥,٦ -٨٨  هاييت

أبريــل / نيــسان٢١الـذي متــت زيارتـه يف    (http://www.upu.orgاالحتـاد الربيــدي العـاملي، قاعــدة بيانـات اإلحــصاءات الربيديــة علـى املوقــع       :املصادر  
مؤشـرات تكنولوجيـا املعلومـات      /االتصاالت العاملية و) على اإلنترنت (نات البلدان حسب املنطقة     ، االحتاد الدويل لالتصاالت، بيا    )٢٠٠٩

  ).٢٠٠٩أبريل / نيسان٢١ زيارته يف متت (http://www.itu.int/ITU-D/icteye/Indicators/Indicators.aspx:  على العنوان التايلواالتصاالت

http://www.upu.org/
http://www.itu.int/ITU-D/icteye/Indicators/Indicators.aspx
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  ١٢اجلدول     
احلواجز التجارية للبلدان املتقدمـة النمـو الـيت تواجههـا الـصادرات مـن أقـل البلـدان منـوا،                

٢٠٠٧- ٢٠٠٠  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  

ــل ــة لــــصادرات أقــ ــسبة املئويــ النــ
البلــدان منــوا املعفــاة مــن الرســوم

باســـــتثناء األســـــلحة(كيـــــة اجلمر
 ٨٠ ٧٩ ٨٠ ٨٠ ٧٨ ٧٤ ٧١ ٧٠ )والنفط

ــة متوســــط التعريفــــات اجلمركيــ
  :على

        

ــن  -   ــة مـ ــصادرات الزراعيـ الـ
 أقل البلدان منوا

٢,١ ٢,٨ ٣,١ ٣,٢ ٢,٨ ٢,٨ ٢,٧ ٣,٧ 

صـادرات املنــسوجات مــن  -  
 أقل البلدان منوا

٥,٠ ٥,٢ ٥,٣ ٥,٢ ٥,٨ ٦,٠ ٦,٦ ٦,٥ 

وســات مــنصــادرات امللب  -  
 أقل البلدان منوا

٦,٤ ٦,٤ ٦,٤ ٦,٤ ٧,٠ ٧,٤ ٧,٧ ٧,٨ 

          الدخول دون رسوم

 ٢٨,٠ ٢٦,٤ ٣١,٤ ٢٩,١ ٢٩,٣ ٣١,٣ ٣٠,٤ ٣٤,٩ الدولة األكثر رعاية

 ٥١,٩ ٥٢,٧ ٤٩,٠ ٥١,٢ ٤٨,٢ ٤٢,٦ ٤٠,٣ ٣٥,٠  الشروط التفضيلية

 ٧٩,٨ ٧٩,١ ٨٠,٤ ٨٠,٣ ٧٧,٥ ٧٣,٩ ٧٠,٧ ٦٩,٨ اجملموع  
  
املـستندة إىل   ) http://mdgs.un.org: املتاحـة علـى العنـوان التـايل       (مؤشرات األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة         :ملصدرا  

  .بيانات مقدمة من منظمة التجارة العاملية
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  ١٣اجلدول 
  اون والتنمية يف امليدان االقتصادياملساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة ألقل البلدان منوا، ماحنو جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التع

  املصروفات الصافية
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ١٩٩٧‐ ١٩٩٦  

  البلد 
مباليــني دوالرات
  الواليات املتحدة

النسبة املئويـة مـن     
  جمموع املاحنني

النسبة من إمجـايل    
الــــدخل القــــومي 

  للماحنني
مباليــني دوالرات
  الواليات املتحدة

النسبة املئويـة مـن     
  جمموع املاحنني

سبة من إمجـايل    الن
الــــدخل القــــومي 

  للماحنني
مباليــني دوالرات 
  الواليات املتحدة

النسبة املئويـة مـن     
  جمموع املاحنني

النسبة من إمجـايل    
الــــدخل القــــومي 

  للماحنني

 ٦٨٨٢٦٠,٠٨ ٠,٠٧ ٢٥ ٠,٠٥٥٢٨ ١٩٨١٩  أستراليا
 ٢٥٥١٤٠,٠٧ ٠,٠٨ ١٧ ٠,٠٥٢٥٣ ١١١٢٢  النمسا
 ٧٧٩٤٠٠,١٧ ٠,١٩ ٣٧ ٠,٠٩٧٣٣ ٢٢٤٢٧  بلجيكا
 ٥٦٤٣٨٠,١١ ٠,١٠١ ٣٥ ٢٨٧ ١ ٠,٠٧ ٤٠١٢١  كندا

 ٠٨٠٤٢٠,٣٤ ٠,٣٢١ ٤٠ ٠,٣٢٨٩٩ ٥٤١٣٢  الدامنرك
 ٣٦٧٣٧٠,١٥ ٠,١٥ ٣٧ ٠,٠٩٣٠٨ ١٠٨٢٧  فنلندا
 ٩٧٤٣٠٠,١١ ٠,١٢٢ ٢٥ ٦٦٨ ٢ ٠,١٠ ٥٤٩٢٣ ١   فرنسا
 ٠٣٧٢٥٠,٠٩ ٠,٠٩٣ ٢٦ ٦٧٢ ٢ ٠,٠٦ ٤٥٥٢٢ ١   أملانيا
 ١١٢٢٢٠,٠٤ ٠,٠٤ ٢٥ ٠,٠١١٠٥ ١٤٨  اليونان
 ٦٠٨٥١٠,٢٨ ٠,٢٨ ٥٣ ٠,١٤٥٣٧ ٨٣٤٦  أيرلندا
 ٣١٢٣٣٠,٠٦ ٠,٠٤١ ٢٢ ٠,٠٤٨٠٤ ٤١٧٢٣  إيطاليا
 ٥٣١٣٣٠,٠٦ ٠,٠٨٢ ٣١ ٤٠١ ٣ ٠,٠٤ ٦٦٢١٨ ١   اليابان

 ١٤٧٣٩٠,٣٦ ٠,٣٥ ٣٩ ٠,١٢١١٤ ٢١٢٤  لكسمربغ
 ٨١٣٢٩٠,٢٤ ٠,٢١١ ٢٦ ٤١٤ ١ ٠,٢٣ ٨٦٥٢٨  هولندا

 ٨٤٢٦٠,٠٧ ٠,٠٨ ٢٩ ٠,٠٥٧٦ ٣١٢٣  نيوزيلندا
 ٣٢٥٣٦٠,٣٤ ٠,٣٥١ ٣٩ ١٥٩ ١ ٠,٣٤ ٥٣٣٤١  النرويج
 ٢٠٧٤٤٠,١٠ ٠,١٠ ٤٩ ٠,١٤١٩٤ ١٤٣٦١  الربتغال
 ١٢٥٢٢٠,٠٨ ٠,٠٧١ ٢١ ٠,٠٣٧٩٧ ١٧١١٤  إسبانيا
 ٣٦٢٣١٠,٢٩ ٠,٣١١ ٣٠ ١٨٠ ١ ٠,٢٤ ٥٥٥٣٠  السويد
 ٤٨٩٢٩٠,١١ ٠,١١ ٢٨ ٠,١١٤٦٠ ٣١٢٣٢  سويسرا
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  املصروفات الصافية
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ١٩٩٧‐ ١٩٩٦  

  البلد 
مباليــني دوالرات
  الواليات املتحدة

النسبة املئويـة مـن     
  جمموع املاحنني

النسبة من إمجـايل    
الــــدخل القــــومي 

  للماحنني
مباليــني دوالرات
  الواليات املتحدة

النسبة املئويـة مـن     
  جمموع املاحنني

سبة من إمجـايل    الن
الــــدخل القــــومي 

  للماحنني
مباليــني دوالرات 
  الواليات املتحدة

النسبة املئويـة مـن     
  جمموع املاحنني

النسبة من إمجـايل    
الــــدخل القــــومي 

  للماحنني

 ٠٢٨٤١٠,١٥ ٠,١٦٤ ٣١ ٨٩٦ ٣ ٠,٠٧ ٨٣٠٢٥  اململكة املتحدة
 ٠٩٢٢٨٠,٠٤ ٠,٠٥٦ ٢٨ ٤٩٨ ٦ ٠,٠٢ ٣٣٠١٦ ١   الواليات املتحدة

 ٩٧٦٣١٠,٠٩ ٠,٠٩٣١ ٢٩ ٩٨٣ ٢٩ ٠,٠٥ ٥٥٢٢٢ ١١   اجملموع
                      

 ٢٠٠٩تقريـر التعـاون اإلمنـائي،    : جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، جريدة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي بـشأن التنميـة             : املصدر
  . ٣١، اجلدول )٢٠٠٩باريس (
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  ١٤اجلدول 
    ف الديون يف إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، وخدمة الدين العام والدين املضمون تسديده من جهة حكوميةعمليات ختفي

        مركز أقل البلدان منوا املستفيدة من مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون وختفيف الدين  

  
مركز أقل البلـدان منـوا املـستفيدة مـن        

  )ج()النسبة املئوية(نسبة خدمة الدين اخلارجي   ختفيف الدين مباليني دوالرات الواليات املتحدة  لفقرية املثقلة بالديونمبادرة البلدان ا

        )ب(٢٠٠٩فرباير /شباط  ٢٠٠٨فرباير /شباط    

  )أ(البنك الدويل  بعد اإلجناز  قبل القرار   أقل البلدان منوا
ــد   ــندوق النقــ صــ

  الدويل

جممــوع مبــادرة   
فقـــرية البلـــدان ال

  املثقلة بالديون

املبــــادرة املتعــــددة 
األطراف لتخفيف  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٠  عبء الدين

                    أفريقيا
 ٢٠,٧١٣,٦١٠,٢ - - - -  أنغوال

 -٥٣٢٠٣٦٦٦٠٤١١,٩٧,٠×  بنن
 - -١٨١٤٦٧٧٢٦٠٣١٤,٩×  بوركينا فاسو

 ٩٠٨٥٣٣٩,٤٣٩,٩٤٢,٦صفر٣٠×  بوروندي 
مجهوريـــــة أفريقيـــــا

 - - - -٦١١ - - ×  الوسطى
 - - - -٤١٩٢٢٧×  تشاد

 - - - - - - -  جزر القمر
ــو ــة الكونغـ مجهوريـ

 - - - -٧ ٣٨٦٣٦٣٦×  الدميقراطية 
 -٦,٢٦,٤ - - - -  جيبويت

 - - - - - - -    غينيا االستوائية
 - -٣,١ - - - -  إريتريا

ــة إثيو ــامجهوريـــ بيـــ
 ١١٣,٠٦,٨٤,١ ٢٤٥٨ ٢١٣٤٧٥٧٥×الدميقراطية االحتادية

 ٩٣١٩٩٩,٩١٢,٤١٢,٤صفر١٢×  غامبيا

 ١٣,١ - ٢٠,٤ -٧٩٥٧٦١×  غينيا
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        مركز أقل البلدان منوا املستفيدة من مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون وختفيف الدين  

  
مركز أقل البلـدان منـوا املـستفيدة مـن        

  )ج()النسبة املئوية(نسبة خدمة الدين اخلارجي   ختفيف الدين مباليني دوالرات الواليات املتحدة  لفقرية املثقلة بالديونمبادرة البلدان ا

        )ب(٢٠٠٩فرباير /شباط  ٢٠٠٨فرباير /شباط    

  )أ(البنك الدويل  بعد اإلجناز  قبل القرار   أقل البلدان منوا
ــد   ــندوق النقــ صــ

  الدويل

جممــوع مبــادرة   
فقـــرية البلـــدان ال

  املثقلة بالديون

املبــــادرة املتعــــددة 
األطراف لتخفيف  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٠  عبء الدين

 - - - -٣٥١٥٨١ ×   بيساو-غينيا 
 ١١,٣٣,٩٧,٠ - - - -  ليسوتو

 ٠,٢١١١,٦ - -٢ ٨٤٥ - -×  ليربيا

 - -١٩,٧ ١٢٩٢ ١١٢١٦١٦٧×  مدغشقر
 - -١٧٠٥١٣,٤ ١٣٠٣٧٣١٠×  مالوي
 -١١٢,٨٤,٤ ١٤٠٤٩٧٥٢٠٤٣×   مايل

 - - -٤٩٣٨٨٦٨٤٥٠×  موريتانيا
 ١١٢,٥١,٨١,٣ ٢٠٥٧ ٥٥٣١٠٨٩٩٢×  موزامبيق

 - ٧٩٣٤٨٩٩٥١٩٧,٧٢٦,٦×  النيجر
 ١٠٢٥١٩٠٨٢٢٥٢٤,١٩,٧٣,٢×  رواندا

ســــــــــان تــــــــــومي
 ١٦٣٢٦٢٥,٨٣٩,١٣٩,٢ -  ٨×   وبرينسييب
 -١١٤,٣٥,٨ ١٠٣٣٨٦٨٢٣٧٤×  السنغال
 ٤٠١٠٧٨٥٧٣٥٢٦٧,١٨,٧٢,٥×  سرياليون

 - - - - - - -  الصومال
 ٩,٧٤,١٣,٣ - - - -  السودان

 -٦,٣٢,٤-٢٧٠ - -×   توغو
 ١٧,٨٤,٨٢,١ ١٨٠٥ ٣٨١١٢٢٤٣٤×  أوغندا
يـــــة ترتانيـــــامجهور
 ٢١٢,٨٣,٢٢,٥ ٢٠٣٨ ٣٣٤٩٦٢٨٢×  املتحدة
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        مركز أقل البلدان منوا املستفيدة من مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون وختفيف الدين  

  
مركز أقل البلـدان منـوا املـستفيدة مـن        

  )ج()النسبة املئوية(نسبة خدمة الدين اخلارجي   ختفيف الدين مباليني دوالرات الواليات املتحدة  لفقرية املثقلة بالديونمبادرة البلدان ا

        )ب(٢٠٠٩فرباير /شباط  ٢٠٠٨فرباير /شباط    

  )أ(البنك الدويل  بعد اإلجناز  قبل القرار   أقل البلدان منوا
ــد   ــندوق النقــ صــ

  الدويل

جممــوع مبــادرة   
فقـــرية البلـــدان ال

  املثقلة بالديون

املبــــادرة املتعــــددة 
األطراف لتخفيف  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٠  عبء الدين

 ١٢٠,٨٣,٨٢,٥ ٣٦٣٢ ١٧٨٥٠٨٤٨٩×  زامبيا
  

                    آسيا
 - - -٥٧١ - - -×   أفغانستان
 ٣,٨٣,٩  ٨,٦ - - - -   بنغالديش

 - - - - - - -   بوتان
 -- ١,٦  - - - -   كمبوديا

مجهوريـــــــــــــــة الو
 ٧,٩١٩,٥١٨,٩ - - - -     يةالدميقراطية الشعب

 ٤,٣٤,٤٥,١ - - - -   ملديف
 -٣,٩١,٧ - - - -   ميامنار

ــال ــة نيبــــ مجهوريــــ
 ٦,٩٥,١٤,٥ - - - - الدميقراطية االحتادية

 - - - - - - -    ليشيت-تيمور 
 ٤,٥٢,٤٢,٧ - - - -   اليمن

   احمليط اهلادئ

 - - - - - - -   كرييباس
 ١٩,٧٢٦,٩- - - - -   امواس

 -٧,١٢,٠ - - - -  جزر سليمان

 - - - - - - -  توفالو
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        مركز أقل البلدان منوا املستفيدة من مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون وختفيف الدين  

  
مركز أقل البلـدان منـوا املـستفيدة مـن        

  )ج()النسبة املئوية(نسبة خدمة الدين اخلارجي   ختفيف الدين مباليني دوالرات الواليات املتحدة  لفقرية املثقلة بالديونمبادرة البلدان ا

        )ب(٢٠٠٩فرباير /شباط  ٢٠٠٨فرباير /شباط    

  )أ(البنك الدويل  بعد اإلجناز  قبل القرار   أقل البلدان منوا
ــد   ــندوق النقــ صــ

  الدويل

جممــوع مبــادرة   
فقـــرية البلـــدان ال

  املثقلة بالديون

املبــــادرة املتعــــددة 
األطراف لتخفيف  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٠  عبء الدين

 ١,٠١,٧١,٥ - - - -  فانواتو

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 ٣,٤٤,٧-١٤٧صفر١ ×  هاييت 

   ١٥ ٣٦٤٣٥ ١٧١٢ ٣٣٣٥ ٨١٩٢٣٧  أقل البلدان منوا
  .  بالدوالرات٢٠٠٧ القيمة احلالية يف هناية عام صايف  )أ(  

  . بالدوالرات٢٠٠٨صايف القيمة احلالية يف هناية عام   )ب(  
  . خدمة الدين اخلارجي كنسبة مئوية من صادرات السلع واخلدمات واإليرادات يف اخلارج  )ج(  

  
 ومؤشرات التنمية العامليـة ومتويـل التنميـة العامليـة علـى اإلنترنـت علـى               ٩-٦ و   ٤-١، اجلدوالن   )٢٠٠٩ة،  واشنطن العاصم  (٢٠٠٩البنك الدويل، مؤشرات التنمية العاملية،        :املصادر  

  ).٢٠٠٩أبري / نيسان١٥متت زيارة هذا املوقع يف  (http://www.worldbank.orgالعنوان 
  

http://www.worldbank.org/
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  ١٥اجلدول 
  حيحتسني خدمة املياه والصرف الص

  
  سكان احلضر والريف                   

  
ــبل     ــسنت سـ ــذين حتـ ــسكان الـ ــة للـ ــسبة املئويـ النـ

   حصوهلم على مياه الشرب
النــــسبة املئويــــة للــــسكان الــــذين حتــــسنت ســــبل

   حصوهلم على خدمات الصرف الصحي
النسبة املئوية لسكان   

   احلضر
معـــــدل النمـــــو الـــــسنوي 

  )بالنسبة املئوية(
  الريف  احلضر       الريف   احلضر   فالري   احلضر

  ٢٠١٠  ١٩٩٥  ٢٠٠٦  ٢٠٠٠  ٢٠٠٦  ٢٠٠٠  ٢٠٠٦  ٢٠٠٠  ٢٠٠٦  ٢٠٠٠  أقل البلدان منوا
٢٠٠٥‐
٢٠١٠  

٢٠٠٥‐
٢٠١٠  

           أفريقيا

٤٩٦٢٣٩٣٩٦٧٧٩١٣١٦٤٤٥٩٤,٤٠,٧  أنغوال
٧٦٧٨٥٧٥٧٥١٥٩٨١١٣٧٤٢٤,٠٢,٣  بنن

٨٣٩٧٥١٦٦٣٣٤١٤٦١٥٢٠٥,٠٢,٤  بوركينا فاسو
٨٩٨٤٦٩٧٠٤٣٤٤٤٢٤١٧١١٦,٨٣,٦  بوروندي

٨٥٩٠٤٩٥١٣٢٤٠١٦٢٥٣٧٣٩٢,٣١,٥  مجهورية أفريقيا الوسطى
٤٦٧١٣٠٤٠٢١٢٣٣٤٢٢٢٨٤,٧٢,٢  تشاد

٩٣٩١٨٥٨١٤٢٤٩٢٢٢٦٢٨٢٨٢,٧٢,٤  جزر القمر
٨٥٨٢٢٨٢٩٤٥٤٢١٧٢٥٢٨٣٥٥,١٢,٣  طيةمجهورية الكونغو الدميقرا

-٨٨٩٨٦١٥٤٧٦٧٦١١١١٧٩٨٨٢,٢١,٤  جيبويت

٤٥٤٥٤٢٤٢٦٠٦٠٤٦٤٦٣٩٤٠٢,٨٢,١  غينيا االستوائية
٧٠٧٤٥٠٥٧١٦١٤٢٣١٧٢٢٥,٤٢,٧  إريتريا

٨٧٩٦١٩٣١٢٤٢٧٤٨١٤١٨٤,٣٢,٢  مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية
٩٥٩١٧٧٨١٤٩٥٠٤٩٥٥٤٤٥٨٤,٢٠,٧  غامبيا
٨٤٩١٥٠٥٩٢٨٣٣١١١٢٣٠٣٥٣,٥١,٤  غينيا
٧٩٨٢٤٩٤٧٤٨٤٨٢٢٢٦٣٠٣٠٣,٣٢,٩   بيساو-غينيا 
-٩٣٩٣٧٤٧٤٤٣٤٣٣٢٣٤١٧٢٧٣,٥٠,٣  ليسوتو

٧٥٧٢٤٩٥٢٥١٤٩١٠٧٥٠٦٢٥,٧٢,٨  ليربيا
٧٨٧٦٣٣٣٦١٧١٨٩١٠٢٦٣٠٣,٨٢,٢  مدغشقر
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  سكان احلضر والريف                   

  
ــبل     ــسنت سـ ــذين حتـ ــسكان الـ ــة للـ ــسبة املئويـ النـ

   حصوهلم على مياه الشرب
النــــسبة املئويــــة للــــسكان الــــذين حتــــسنت ســــبل

   حصوهلم على خدمات الصرف الصحي
النسبة املئوية لسكان   

   احلضر
معـــــدل النمـــــو الـــــسنوي 

  )بالنسبة املئوية(
  الريف  احلضر       الريف   احلضر   فالري   احلضر

  ٢٠١٠  ١٩٩٥  ٢٠٠٦  ٢٠٠٠  ٢٠٠٦  ٢٠٠٠  ٢٠٠٦  ٢٠٠٠  ٢٠٠٦  ٢٠٠٠  أقل البلدان منوا
٢٠٠٥‐
٢٠١٠  

٢٠٠٥‐
٢٠١٠  

٩٤٩٦٥٨٧٢٥١٥١٥٦٦٢١٣٢٠٥,٢٢,٠  مالوي
٧٤٨٦٤٢٤٨٥٧٥٩٣٦٣٩٢٦٣٣٤,٨٢,٢  مايل

٥٢٧٠٤٨٥٤٣٩٤٤١١١٠٤٠٤١٣,٠٢,٢  موريتانيا
٧٧٧١٢٥٢٦٥١٥٣١٦١٩٢٦٣٨٠,٧٠,٤  موزامبيق
٧٩٩١٣٤٣٢٢٣٢٧٢٣١٦١٧٤,٠٣,٤  النيجر
٨٦٨٢٦٢٦١٣٣٣٤٢٤٢٠٨١٩٤,٢٢,٤  رواندا

-٨٩٨٨٧٣٨٣٢٨٢٩١٥١٨٤٩٦٢٣,٠٠,٥  سان تومي وبرينسييب

٩٢٩٣٥٩٦٥٥٣٥٤٩٩٤٠٤٣٣,١٢,٠  السنغال
٧٥٨٣٤٦٣٢٢١٢٠٦٥٣٤٣٨٢,٩١,٥  سرياليون
٣٦٦٣١٧١٠٤٤٥١١٠٧٣١٣٧٤,٢٢,٢  الصومال
٧٩٧٨٦٣٦٤٥١٥٠٢٤٢٤٣١٤٥٤,٣٠,٧ نالسودا
٨٣٨٦٣٩٤٠٢٤٢٤٥٣٣٣٤٣٤,٣١,٥ توغو
٨٥٩٠٥٢٦٠٢٨٢٩٣٢٣٤١٢١٣٤,٤٣,١ أوغندا

٨٤٨١٤٤٤٦٣١٣١٣٥٣٤٢١٢٦٤,٢١,٩ مجهورية تنـزانيا املتحدة
٨٩٩٠٣٦٤١٥٣٥٥٤٧٥١٣٧٣٦٢,٣١,٧ زامبيا
          آسيا

٣٧٣٧١٧١٧٤٣٤٥٢٧٢٥٢٠٢٥٥,٤٣,٤ أفغانستان
٨٦٨٥٧٧٧٨٥١٤٨٢٦٣٢٢٢٢٨٣,٥١,٠ بنغالديش

-٩٨٩٨٧٩٧٩٧١٧١٥٠٥٠٢١٣٧٤,٩٠,٣ بوتان

٦٠٨٠٣٣٦١٥١٦٢٩١٩١٤٢٣ كمبوديا
٧٦٨٦٣٩٥٣٥٧٨٧١٤٣٨١٧٣٣٥,٦٠,١  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
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  سكان احلضر والريف                   

  
ــبل     ــسنت سـ ــذين حتـ ــسكان الـ ــة للـ ــسبة املئويـ النـ

   حصوهلم على مياه الشرب
النــــسبة املئويــــة للــــسكان الــــذين حتــــسنت ســــبل

   حصوهلم على خدمات الصرف الصحي
النسبة املئوية لسكان   

   احلضر
معـــــدل النمـــــو الـــــسنوي 

  )بالنسبة املئوية(
  الريف  احلضر       الريف   احلضر   فالري   احلضر

  ٢٠١٠  ١٩٩٥  ٢٠٠٦  ٢٠٠٠  ٢٠٠٦  ٢٠٠٠  ٢٠٠٦  ٢٠٠٠  ٢٠٠٦  ٢٠٠٠  أقل البلدان منوا
٢٠٠٥‐
٢٠١٠  

٢٠٠٥‐
٢٠١٠  

-٩٩٩٨٨٢٧٦١٠٠١٠٠٤٢٤٢٢٦٤١٥,٣٠,٣ ملديف

-٨٣٨٠٦٦٨٠٧٤٨٥٥٣٨١٢٦٣٤٢,٩٠,١ ميامنار

٩٥٩٤٨١٨٨٤٢٤٥١٧٢٤١١١٨٤,٩١,٤مجهورية نيبال الدميقراطية االحتادية
٧٧٧٧٥٦٥٦٦٤٦٤٣٢٣٢٢٣٢٨٥,٠٢,٩ ليشيت - تيمور
٧٧٦٨٦٧٦٥٨٤٨٨٢٤٣٠٢٤٣٢٤,٩٢,٢ اليمن

          احمليط اهلادئ

٧٧٧٧٥٠٥٣٤٣٤٦٢٠٢٠٣٦٤٤١,٨١,٤ كرييباس
٩٢٩٠٨٨٨٧١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٢٢٢٣١,٧٠,٦ ساموا

٩٤٩٤٦٥٦٥٩٨٩٨١٨١٨١٥١٩٤,١١,٩ جزر سليمان
-٩٤٩٤٩١٩٢٩٠٩٣٨١٨٤٤٤٥٠١,٣٠,٥ توفالو

٢٠٢٦٤,١١,٨-٤٢-٧٨-٥٢-٨٦ فانواتو
                أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

-٦٧٧٠٥٠٥١٣٨٢٩١٦١٢٣٣٥٠٤,٥١,٠ هاييت

  
؛ وشـعبة  )٢٠٠٨جيـف ونيويـورك،      (تركيز خاص على املرافق الـصحية     : يةالتقدم احملرز يف مياه الشرب واملرافق الصح      منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية،          :املصادر  

  .http://esa.un.org/unup/index.asp ٢٠٠٧تنقيح عام : توقعات التحضر يف العاملالسكان يف األمم املتحدة، 
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  ١٦اجلدول 
   النقل

  النقل اجلوي   السكك احلديدية   الطرق  

  
جممـــــوع شـــــبكة الطـــــرق 

   )بالكيلومترات(
ــدة الطــرق ا ــة  (ملعب ــسبة املئوي الن

   )من جمموع الطرق
الطــــــــــــــــــــرق 

  )بالكيلومترات(
 ‐باألطنـــــــــــــــان (الـــــــــــــــشحن 
   )بالكيلومترات

رحـــــــــــالت املغـــــــــــادرة  
   )باآلالف(

ــوي   ــشحن اجلــ ــني (الــ مباليــ
  )األطنان للكيلومتر

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٠    ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠/٢٠٠٧  ٢٠٠٣/٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٣/٢٠٠٧  ٢٠٠٠  أقل البلدان منوا

                       أفريقيا
٤,٤٥,٣٦١,٠٧٣,٠----١٠-٤٢٩ ٥١ أنغوال
-١٢,٠-١,٥---١٩-٠٠٠ ١٩- بنن

٣,٤١,٦١٢,٠٠,٠---٤-٤٩٥ ٩٢- بوركينا فاسو
-------٣٢٢٧١٠ ٤٨٠١٢ ١٤ بوروندي

----------٣٠٧ ٢٤ مجهورية أفريقيا الوسطى
-١٢,٠-١,٥----٠٠٠١ ٤٠٠٤٠ ٣٣ تشاد

-١٢,٠-١,٥----٧٧-٨٨٠  جزر القمر
----٣٣١ ٥١٣ ٦٤١ ٢٣-٤٩٧ ٠٠٠١٥٣ ١٥٧ مجهورية الكونغو الدميقراطية

--------٤٥-٠٦٥ ٣ جيبويت
----------٨٨٠ ٢ غينيا االستوائية

--------٢٢-٠١٠ ٤ ياإريتر
٢٦,٦٣٧,٥٧٨,٠١٦٠,٠---٤٢٩١٢١٣ ٥٧١٤٢ ٢٩مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية

-------٧٤٢٣٥١٩ ٧٠٠٣ ٢ غامبيا
---------٣٤٨ ٥٠٠٤٤ ٣٠ غينيا

--------٢٨--  بيساو-غينيا 
--------١٨-٩٤٠ ٥ ليسوتو
--------٦-٦٠٠ ١٠ ليربيا

٢٠,٥٣٧,٣٢٧,٣٢٤,٠----١٢-٨٢٧ ٤٩ مدغشقر
٣٨٤,٨٥,٩٠,٨١,٠ ٨٧ ٧١٠ ٤٥-٤٥١ ١٥- مالوي
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  النقل اجلوي   السكك احلديدية   الطرق  

  
جممـــــوع شـــــبكة الطـــــرق 

   )بالكيلومترات(
ــدة الطــرق ا ــة  (ملعب ــسبة املئوي الن

   )من جمموع الطرق
الطــــــــــــــــــــرق 

  )بالكيلومترات(
 ‐باألطنـــــــــــــــان (الـــــــــــــــشحن 
   )بالكيلومترات

رحـــــــــــالت املغـــــــــــادرة  
   )باآلالف(

ــوي   ــشحن اجلــ ــني (الــ مباليــ
  )األطنان للكيلومتر

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٠    ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠/٢٠٠٧  ٢٠٠٣/٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٣/٢٠٠٧  ٢٠٠٠  أقل البلدان منوا

-١٨٩١,٥١,٥١٢,٣ ٢٧٩ ٧٣٣ ٧٠٩١٢١٨ ١٠٠١٨ ١٥  مايل
٣,٨١,٨١٢,٥٠,٠---٠٦٦١١٢٧ ٦٦٠١١ ٧ موريتانيا

٦,٧١٠,٨٧,٢٦,٠----١٩-٤٠٠ ٣٠ وزامبيقم
-١٢,٣-١,٥---٥٥٠٢٦٢١ ٦٥٨١٨ ١٤ النيجر
-------٠٠٨٨١٩ ٠٠٠١٤ ١٢ رواندا

١,١١,٤٠,٠٠,٠----٦٨-٣٢٠  سان تومي وبرينسييب
٣٨٤٢,٤٠,٠١٢,٣٠,٠ ٣٧١ ٩٠٦ ٥٧٦٢٩٢٩ ٥٨٣١٣ ١٤ السنغال
٩,٠٩,٦-٠,٢----٨-٣٣٠ ١١ نسرياليو
--------١٢-١٠٠ ٢٢ الصومال
٧٦٦٧,٨٩,٤٣٦,٥٤٦,٠ ١٦٤ ٤٧٨١ ٥-٣٦-٩٠٠ ١١ السودان
-١٢,٣-١,٥----٣٢-٥٢٠ ٧ توغو
٢٠,٧٣٤,٠-٢١٨٠,٣ ٢١٠ ٢٥٩ ٢٣-٧٤٦ ٧٠- أوغندا

٧٢٨٦,٠٥,٥٣,٤١,٠ ٩٩٠ ٤٦٠١ ٧٩١٤٩٤ ٢٠٠٧٨ ٨٨ مجهورية تنـزانيا املتحدة
٦,١٦,٤٠,٠٠,٠--٢٧٣ ١-٢٢-٧٨١ ٦٦ زامبيا
          آسيا

-٧,٨-٣,٤---١٥٠١٣٢٩ ٠٠٠٤٢ ٢١ أفغانستان
٨١٧٦,٣١١,١١٩٣,٩٨٩,٠ ٧٧٧ ٨٥٥ ٢٢٦١٠١٠٢ ٤٨٥٢٣٩ ٢٠٧ بنغالديش

١,١٢,٦٠,٠٠,٠---٦٢-٠٥٠ ٨- بوتان
٢,٠-٤,٣--٩٢ ٦٥٠ ٦-٢٥٧ ٣٨- كمبوديا

٦,٤١٠,٠١,٧٢,٥---٨١١١٤١٤ ٧١٦٢٩ ٢١مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
٦,٠٥,١١٣,٢٠,٠------- ملديف
١٠,٣٢٩,٢٠,٨٢,٨---٠٠٠١١١٢ ٩٦٦٢٧ ٢٧ ميامنار

١٢,١٦,٩١٧,٠٨,٠---٢٨٠٣١٥٧ ٢٢٣١٧ ١٣ طية االحتاديةمجهورية نيبال الدميقرا
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  النقل اجلوي   السكك احلديدية   الطرق  

  
جممـــــوع شـــــبكة الطـــــرق 

   )بالكيلومترات(
ــدة الطــرق ا ــة  (ملعب ــسبة املئوي الن

   )من جمموع الطرق
الطــــــــــــــــــــرق 

  )بالكيلومترات(
 ‐باألطنـــــــــــــــان (الـــــــــــــــشحن 
   )بالكيلومترات

رحـــــــــــالت املغـــــــــــادرة  
   )باآلالف(

ــوي   ــشحن اجلــ ــني (الــ مباليــ
  )األطنان للكيلومتر

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٠    ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠/٢٠٠٧  ٢٠٠٣/٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٣/٢٠٠٧  ٢٠٠٠  أقل البلدان منوا

----------- ليشيت - تيمور
١٤,٦١٤,٤٣٢,٠٤١,٠---٣٠٠١٦٩ ١٤٤٧١ ٦٥ اليمن

          احمليط اهلادئ

----------٦٧٠  كرييباس
١٠,٩١٢,٧٢,٢١,٩----١٤-٣٣٧ ٢ ساموا

١١,٥١٣,٦١,٠٠,٨----٢-٣٩١ ١ جزر سليمان
----------- توفالو
١,٤١,٦١,٨٢,٠----٢٤-٠٧٠ ١ فانواتو

         أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

--------٢٤-١٦٠ ٤ هاييت
  
، وقاعدتا مؤشرات التنمية العاملية ومتويل التنمية العامليـة املتاحتـان علـى عنـوان     ٩-٥اجلدول ) ٢٠٠٩واشنطن العاصمة،  (٢٠٠٩ التنمية العاملية لعام    مؤشراتالبنك الدويل،     :املصادر  

http://www.worldbank.org      االحتـاد الـدويل للطـرق ومنظمـة الطـريان      قام البنك الدويل جبمـع املعلومـات مـن بياناتـه وبيانـات      . ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٣، الذي متت زيارته يف
  .املدين الدويل

  
  


