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   االقتصادي واالجتماعياجمللس     العامةاجلمعية
  ٢٠١٠الدورة املوضوعية لعام     الدورة اخلامسة والستون

  ٢٠١٠يوليه /نيويورك، متوز    *من القائمة األولية) أ( ٢٣ البند
مؤمتر  :جمموعات البلدان اليت تواجه أوضاعا خاصة
  األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا

  

    

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

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

   أقل البلدان منوا لصاحل٢٠١٠-٢٠٠١برنامج عمل العقد تنفيذ     
  

  تقرير األمني العام    
    

  موجز  
 األمـني    طلب فيـه إىل    الذي ٦٤/٢١٣قرار اجلمعية العامة    مقدم استجابة ل  هذا التقرير     

ــرا عــن مواصــلة تنفيــذ برنــامج عمــل     أقــل صاحل  لــ٢٠١٠-٢٠٠١عقــد الالعــام أن يقــدم تقري
تنظيميـة واللوجـستية ملـؤمتر األمـم         وال ية املوضـوعية  التحـضري حالـة األعمـال     عـن   والبلدان منوا،   

وهـو مقـدم أيـضا اسـتجابة لقـرار اجمللـس االقتـصادي               .املتحدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـوا          
مرحليــا حتليليــا ، الــذي طلــب فيــه إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا  ٢٠٠٩/٣١واالجتمــاعي 
  . عن مواصلة تنفيذ برنامج العملوعملي املنحى

  
 
  

  *  A/65/50.  
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اجمللـس االقتـصادي   قـرار   و ٦٤/٢١٣استجابة لقـرار اجلمعيـة العامـة        مقدم  رير  هذا التق   - ١
مواصـلة  األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا عـن            ن طلـب فيهمـا إىل       ذيل، ال ٢٠٠٩/٣١واالجتماعي  

، الفـصل   (A/CONF.191/13 لصاحل أقل البلـدان منـوا        ٢٠١٠-٢٠٠١عقد  النفيذ برنامج عمل    ت
مــم املتحــدة الثالــث املعــين بأقــل البلــدان منــوا الــذي عقــد يف  ، الــذي اعتمــد يف مــؤمتر األ)الثــاين

 .)١()“برنامج بروكسل”يشار إليه فيما بعد باسم  (٢٠٠١ مايو/أياربروكسل يف 

ألعمـال التحـضريية للمـؤمتر الرابـع املعـين بأقـل            ل من التقرير بيانا   األول   ويتضمن اجلزء   - ٢
ن التقـدم احملـرز حنــو حتقيـق األهـداف والغايــات     اجلــزء الثـاين حملـة عامــة عـ   ويقـدم  . البلـدان منـوا  

صب يف األعمـال التحـضريية للمـؤمتر      يسوف  الذي  الدولية الواردة يف برنامج عمل بروكسل،       
اجلـزء الثالـث    يتنـاول   و. األهـداف والغايـات   عن  حدث البيانات املتاحة    أ املرفقيف  وترد  . الرابع
  .ستنتاجاتاالتصادية تليها ألزمة املالية واالقعلى االبلدان منوا أقل ردود 

  
  ملؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوااألعمال التحضريية   -أوال   

مكتب املمثل السامي ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الـساحلية والـدول             ال يزال     - ٣
بوصـفه مركـز    ) “الـسامي مكتـب املمثـل     ”ما يلـي باسـم      املشار إليه في  (اجلزرية الصغرية النامية    

املـؤمتر  ”املشار إليـه فيمـا بعـد باسـم        (التنسيق ملؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا          
دعم علـى   الـ دور رئيـسي يف حـشد       يـضطلع بـ   ،  ٦٣/٢٢٧وفقا لقـرار اجلمعيـة العامـة        ) “الرابع

مثـل الـسامي مـن أجـل     وقـام مكتـب امل   .  وللمـسامهة فيـه    نطاق منظومـة األمـم املتحـدة للمـؤمتر        
وتـنص  . خارطـة طريـق   و بإعـداد مـذكرة مفاهيميـة     توجيه وتيسري العمليـة التحـضريية للمـؤمتر،         

واألنشطة احملددة الـيت يـتعني االضـطالع هبـا          الواليات  النهج التنظيمي و  املذكرة املفاهيمية على    
تحــديات الــيت ربز التــكمــا .  القطــري واإلقليمــي والعــاملياألصــعدةيف التحــضري للمــؤمتر علــى 

مـستويات الفقـر، واالفتقـار إىل التنويـع، وضـعف           ارتفـاع   تواجه أقل البلدان منوا، مبـا يف ذلـك          
 يف جمـاالت األغذيـة    تعـددة   املالقدرات اإلنتاجية، فضال عـن التحـديات الـيت تفرضـها األزمـات              

 .والطاقة واألزمة املالية واالقتصادية العاملية

 بـالعرض املقــدم مـن تركيـا الستــضافة    ،٦٤/٢١٣ارهـا  اجلمعيـة العامــة يف قر ورحبـت    - ٤
مــن يف الفتــرة ول األبــأن يعقــد اللجنــة التحــضريية، ي جتمــاعال اموعــدوحــددت املــؤمتر الرابــع 

 .٢٠١١أبريل / نيسان٢٥ إىل ١٨من الثاين  و٢٠١١يناير / كانون الثاين١٤إىل  ١٠

 فقـد شـرع  ملتحـدة بأسـرها،     وبالنظر إىل أن املـؤمتر هـو مـشروع كـبري ملنظومـة األمـم ا                 - ٥
، مبــا يف ذلــك هيئــات األمانــة العامــةمــشاورات مــع خمتلــف يف إجــراء مكتــب املمثــل الــسامي 

__________ 
  .أعد هذا التقرير بالتعاون مع مؤسسات منظومة األمم املتحدة  )١(  
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، وإدارة شـؤون اجلمعيـة العامـة واملـؤمترات        إدارة شـؤون اإلعـالم،      ومكتب الـشؤون القانونيـة،      
ور بـشأن   وغريهـا للتـشا   واالتـصاالت    األمن والسالمة، ومكتـب تكنولوجيـا املعلومـات          وإدارة

تفـاق وكـذلك    اال بـشأن وقد بدأت املشاورات مع حكومـة تركيـا         . إعداد اتفاق البلد املضيف   
 .اللوجستية والفنية للمؤمتربشأن الترتيبات 

أقـل  صاحل  بالـدعوة لـ   املتعلقـة   مكتب املمثـل الـسامي أعمالـه        كثف   ،وعالوة على ذلك    - ٦
لعديــد مــن النــشرات اإلخباريــة، ونظمــت وقــد نــشر ا. ملــؤمتر الرابــعا متهيــدا لعقــدالبلــدان منــوا 

عـن  بانتظام آخـر املعلومـات      قدم  ينترنت،  حلقات دراسية وأطلق موقع خمصص على شبكة اإل       
 .)٢(العملية التحضريية

  
  احلكومية الدوليةية التحضرياألعمال     

ــوم ال  - ٧ ــة التحــضريية للمــؤمتر  تق ــى أســاس  عملي ــق مــن القاعــدة هنــج عل ــدءا مــن  ينطل ، ب
علــى الــصعيدين  األعمــال التحــضريية  الــيت ستــصب يف  القطــري الــصعيد علــى تحــضريات ال

الــوطين بنجــاح يف عــام  علــى الــصعيد وبــدأت مــشاورات واســعة النطــاق  . اإلقليمــي والعــاملي
ــسقي األمــم املتحــدة املقــيمني،    ٢٠٠٩ ــدعم مــن من جمموعــة واســعة مــن أصــحاب   ومشلــت  ب
توجـت  وقـد   . تمـع املـدين والقطـاع اخلـاص       ن واجمل و مبا يف ذلـك احلكومـات والربملـاني        ،املصلحة

 تنفيـذ برنـامج عمـل       ويركـز علـى النتـائج عـن       حتليلـي وتطلعـي     بـصدور تقريـر     هذه املشاورات   
 بلـدا مـن أقـل البلـدان منـوا           ٣٠، كان ما يقـرب مـن        ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٣٠وحىت. بروكسل

ــة   ــدمت تقاريرهــا الوطني ــصعيد الــ األعمــال التحــضريية علــى   وصــبت . ق  األعمــال وطين يفال
 .الصعيد اإلقليميعلى التحضريية 

ان حتـضريي ان  اجتماعـ عقـد   ،  ٦٣/٢٢٧هـا   قراريف   اجلمعيـة العامـة      ما قررتـه  وبناء على     - ٨
حـوار   -ول   األ  اإلقليمـي  يجتمـاع االستعراضـ   االوعقـد   . اإلقليميعلى الصعيد   للمؤمتر الرابع   

 برنــامج عمــل بروكــسل ألقــل بــشأننطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ الــسياسات الرفيــع املــستوى مل
 حكومــة بــنغالديش يف داكــا، يف الفتــرة مــن هواستــضافت. علــى املــستوى الــوزاريالبلــدان منــوا 

 ونظم بالتعاون مع مكتب املمثـل الـسامي واللجنـة    ٢٠١٠يناير عام  /كانون الثاين  ٢٠إىل   ١٨
آسـيا  ان منـوا يف     ت االجتمـاع أقـل البلـد      حـضر و. االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ    

ــيمن،    وأصــحاب املــصلحة  أخــرى دول أعــضاء باإلضــافة إىل واحملــيط اهلــادئ، مبــا يف ذلــك ال
برنامج عمل بروكسل، مبا يف ذلك، منظومة األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة              يف   الرئيسيني

د واعتمـ . ن عـن القطـاع اخلـاص ومنظمـات اجملتمـع املـدين            وذات الصلة وشـركاء التنميـة وممثلـ       
__________ 

 .http://www.un.org/wcm/content/site/ldc/home: متاح من  )٢(  
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ــة يف دورهتــا  اخلتاميــة، الــيت دكــا االجتمــاع وثيقــة  يف الــسادسة والــستني الــسنوية أقرهتــا اللجن
 .٢٠١٠مايو /يف أيارمهورية كوريا جبإنتشون، 

ونظــم االجتمــاع التحــضريي اإلقليمــي الثــاين باالشــتراك مــع مكتــب املمثــل الــسامي      - ٩
وعقـد  . املكتب اإلقليمـي ألفريقيـا    ومنائي  واللجنة االقتصادية ألفريقيا وبرنامج األمم املتحدة اإل      

 علـى املـستوى الـوزاري وحـضره       ٢٠١٠ مـارس / آذار ٩  و ٨يـومي   يف أديس أبابا،     االجتماع
ــن    ــون م ــسؤولون حكومي ــاني      ٢٥م ــك الربمل ــا يف ذل ــوا، مب ــدان من ــل البل ــن أق ــا م ــدا أفريقي ن و بل

 واملتعـدد األطـراف     ينـائ الثعلى الـصعيدين    ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص والشركاء       
 عن اجملتمـع املـدين      نيمثلمل لقاءوسبق االجتماع اإلقليمي ألفريقيا     . وكذلك املنظمات اإلقليمية  

ــامج عمــل بروكــسل   بــشأن  ــسامي  هتنظيمــواشــترك يف اســتعراض تنفيــذ برن  مكتــب املمثــل ال
 ٥  و٤ي يــوم يف أديــس أبابــا، ،أقــل البلــدان منــوامنظمــة رصــد واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا و

ــارس /آذار ــدمت و.٢٠١٠م ــائج ق ــاء  نت ــلق ــاع ا  ي ممثل ــدين إىل االجتم ــع امل  يستعراضــالاجملتم
ــا ألاإلقليمــي ــد . فريقي ــرتوق ــائج االجتمــاع التحــضريي اإلقليمــي   أق ــا مــن  أل نت جانــب فريقي

ــة       االجتمــاع املــشترك  ــة ومــؤمتر اللجن ــصاد واملالي ــوزراء االقت الثالــث ملــؤمتر االحتــاد األفريقــي ل
يف ليلونغــوي الــذي عقــد ، قتــصادية ألفريقيــا لــوزراء املاليــة والتخطــيط والتنميــة االقتــصادية اال

 .٢٠١٠مارس /آذار ٣٠ و ٢٩يومي 

إىل أنـه بـالرغم     ،  نيقليمـي اإل ينيستعراضاالالجتماعني  اوخلصت الوثيقة اخلتامية هلذين       - ١٠
 بروكـسل رنـامج عمـل   تنفيـذ ب فـإن  ، بروكـسل إحراز تقدم يف بعض جماالت برنـامج عمـل       من  
. عـسري املنـال  هـدف احلـد مـن الفقـر     ال يـزال  ، و اليت مل تنجز   جدول األعمال  من بنود يزال   ال

العديـد مـن    بفعـل تتآكـل  بدأت البلدان منوا أقل وعالوة على ذلك، فإن املكاسب اليت حققتها     
إزاء هــذه و. راهنــة الوالطاقــة وتغــري املنــاخ العــاملي واألزمــة املاليــة واالقتــصاديةاألغذيــة أزمــات 
. شراكة عاملية من أجل تعزيز وتدعيم تنمية أقـل البلـدان منـوا     ن إىل قيام     االجتماعا دعااخللفية،  

 :وجيب أن تركز هذه الشراكة االنتباه إىل ما يلي

أقل البلـدان   ضعف واحلد من    اتتعزيز القدرات اإلنتاجية من أجل بناء القدر        )أ(  
 ؛لصدمات اخلارجيةا إزاء امنو

 تشجيع التنمية الزراعية للحد من اجلوع وضمان األمن الغذائي؛  )ب(  

 ىل القطاعات املنتجة؛إ املعونةتعزيز تعبئة املوارد وتوجيه   )ج(  

 حتسني الوصول إىل األسواق؛  )د(  

 ؛اهلياكل األساسيةتطوير   )هـ(  
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 ؛ صفقة خضراء جديدة ألقل البلدان منواكفالةتغري املناخ وإدارة   )و(  

التقـدم حنـو حتقيـق      تعجيـل   ضمان حصول اجلميـع علـى اخلـدمات األساسـية و            )ز(  
 .األهداف اإلمنائية لأللفية

 مــن أصــحاب املــصلحة وغريهــامؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة، ويــتعني علــى   - ١١
الــوطين واإلقليمــي إىل العمليــة   علــى الــصعيدين نتــائج األعمــال التحــضريية  كفالــة إحالــة
  .التحضريية

  
  منظومة األمم املتحدة األعمال التحضريية على نطاق  تنسيق    

 والوكـاالت التابعـة ملنظومـة األمـم      املؤسـسات مكتب املمثل السامي بالتشاور مـع       قام    - ١٢
املناسـبات املواضـيعية   قائمـة  لوضـع الـصيغة النهائيـة    أيـضا ب املتحدة واملنظمات الدولية األخـرى     

ت وقــد اشــترك. الت ومنظمــات األمــم املتحــدةنظمها خمتلــف وكــاســيالــيت والــسابقة للمــؤمتر 
يف مكتـب املمثـل الـسامي       مـع    األوىلاملناسـبة    يف تنظـيم     منظمة األمم املتحدة للتنميـة الـصناعية      

املاليـة واالقتـصادية العامليـة        بـشأن أثـر األزمـة      ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٤  و ٣يومي  فيينا  
ومتثـل اهلـدف الـذي      . التهديدات والفـرص  : ارةعلى القدرات اإلنتاجية ألقل البلدان منوا والتج      

 بـني أقـل   فيمـا   حتقيق التنويـع االقتـصادي      ”اليت انبثقت عن هذه املناسبة يف       خطة العمل   حددته  
البلدان منوا من أجل تعزيز األمن الغـذائي والقـدرات اإلنتاجيـة واحلـد مـن التعـرض للـصدمات                

ــة ــذا  . “اخلارجي ــاع وســينفذ ه ــسياسة    ي هنــج ذي شــقني  اهلــدف باتب ــى ال ــة، عل ــن جه ركــز م
مشاريع البيان العملـي ذات الـصلة بأعمـال البحـث مـن جهـة        على  واالستراتيجية والبحوث، و  

ــ. أخــرى ــائج شكلوست ــسابقة ل  نت ــة  موضــوعية لمــؤمتر مــدخالت  املناســبات ال هامــة يف الوثيق
 .اخلتامية للمؤمتر الرابع

مـة األمـم املتحـدة مـع مكتـب      من مؤسسات منظو يتعاون العديد   وباإلضافة إىل ذلك،      - ١٣
يف منــوا البلــدان أقــل وقــد نوقــشت شــواغل . املمثــل الــسامي يف التحــضري الجتماعــات اخلــرباء 

ــديات خمتلــف  ــم املتحــدة  املنت ــة األم ــاوخارج داخــل منظوم ــسامي   . ه ــل ال ــب املمث ونظــم مكت
الـيت  نـشطة  األ لتنـسيق  ٢٠٠٩لفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت خالل عام   ل اجتماعني

 .منظومة األمم املتحدةتضطلع هبا 

وينبغــي ملنظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة األخــرى تعزيــز مــسامهاهتا يف      - ١٤
األعمــال التحــضريية للمــؤمتر الرابــع وضــمان مــشاركة مجيــع أصــحاب املــصلحة املعنــيني     

  .سيما من أقل البلدان منوا يف هذه األنشطة وال
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  إشراك اجملتمع املدين    
 مكتـب املمثـل     أجـرى لضمان مشاركة طائفة واسعة من أصحاب املصلحة يف املؤمتر،            - ١٥

السامي العديد من املشاورات مع ممثلـي اجملتمـع املـدين، وال سـيما مـن أقـل البلـدان منـوا لتعبئـة                      
 لتوجيـه  مفاهيميـة ومت إعـداد مـذكرة     .  اجملتمع املدين يف العملية التحضريية واملؤمتر الرابـع        إسهام

 . هيكل ملسار اجملتمع املدينديديف املؤمتر وحتوإسهاماته املوضوعية مشاركة اجملتمع املدين 

ف علـى إعـداد وتنفيـذ أنـشطة اجملتمـع املـدين مـن            اشـر اإلجلنـة توجيهيـة     تتوىل  وسوف    - ١٦
يجري إنــشاء أمانــة لتــسهيل وتنفيــذ ومتابعــة  ســ و.وتوجيــه هــذه األنــشطة أجــل املــؤمتر الرابــع  

 مـرات علـى     أربـع وسـوف جتتمـع اللجنـة التوجيهيـة         . لصادرة عن اللجنـة التوجيهيـة     القرارات ا 
تزامن مـع   بـال جتماعـات   هـذه اال  ن مـن    اقـد اجتماعـ   سوف يع و. األقل خالل العملية التحضريية   
  .اجتماعات اللجنة التحضريية

  
  شراكات مع أصحاب املصلحة الرئيسيني اآلخرينال    

 مكتـب  شـرع الربملانـات يف تنفيـذ االلتزامـات الدوليـة،        نظرا للـدور اهلـام الـذي تؤديـه            - ١٧
مشاورات مع االحتاد الربملاين الدويل لتعبئة املـشاركة الربملانيـة يف      يف إجراء   املمثل السامي أيضا    

عم حـشد الـد   بـشأن   دليـل مـشترك      االحتـاد الربملـاين الـدويل     ونشر باالشـتراك مـع      . املؤمتر الرابع 
قليميـة  اإلوطنيـة و  الستعراض  عمليات اال ن يف   وشارك الربملاني و. الربملاين لربنامج عمل بروكسل   

وينبغـي أن يـساعد ذلـك يف تعزيـز      . وسيتم تنظـيم منتـدى برملـاين منفـصل خـالل املـؤمتر الرابـع              
 .دويلاللدعم لديدة التدابري اجل متابعة وتنفيذ ات لعمليةملكية الربملان

لقطـــاع اخلـــاص يف العمليـــة وبـــدأت التحـــضريات للمـــشاركة النـــشطة مـــن جانـــب ا   - ١٨
ــضا  ــرا أل. التحــضريية أي ــضطلع بــ ن القطــاع اخلــاص  ونظ ــي    مركــزيدوري يف التحــول اهليكل

مـن  فالبلـدان منـوا، وخاصـة فيمـا يتعلـق بتعزيـز القـدرات اإلنتاجيـة وتنويعهـا،                   أقل  القتصادات  
 أقــل االــيت تنفــرد هبــعاجلــة املــشاكل ملعمليــة املنحــى و مقترحــات ملموســة القيــام بوضــعاملهــم 

حتقيقـا  و.  املـشاريع والتمويـل    إنـشاء يف جمـال االسـتثمار و     اليت تواجهها   البلدان منوا والتحديات    
  . ندوة حول االستثمار من أجل تنمية أقل البلدان منوا لعقدجيري التخطيط، هلذه الغاية

  
  تعبئة املوارد    

ــوارد        - ١٩ ــة امل ــة مــشروع لتعبئ ــسامي وثيق ــل ال ــة أعــد مكتــب املمث ــدعم األعمــال  الالزم ل
مـشاورات مـع    يف  ، شـرع املمثـل الـسامي        وثيقـة البعـد تقـدمي     و. التحضريية الفنية للمؤمتر الرابع   

تعبئـة املـوارد للمـؤمتر      من أجـل    واملنظمات الدولية   الناشئة  البلدان املاحنة، واجلهات املاحنة     ي  ممثل
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من جانب الـدول األعـضاء       االستجابة    أن جتدر اإلشارة إىل  بيد أنه   . الرابع وأنشطته التحضريية  
 .اهلندو تركيا كانت الصمت، مع استثناء ملحوظ من ٢٠١٠أبريل /حىت نيسان

 فإنـه ينبغـي   ملؤمتر،  اعداد وتنظيم   للنجاح يف إ  موارد مالية كافية    تعبئة  ونظرا ألمهية     - ٢٠
يف الوقــت املناســب للــصندوق   الكافيــة تــوفري املــوارد املاليــة   أن تقــوم بلجهــات املاحنــة  ل
   .عداد الفين واللوجسيت للمؤمترعملية اإلستئماين ألقل البلدان منوا لدعم اال
  

التقدم احملرز يف حتقيق األهداف املتفق عليها دوليـا وااللتزامـات الـواردة               - ثانيا  
 يف برنامج عمل بروكسل

  
 ١االلتزام     
  ركز على البشر يلسياسة العامة لوضع إطار على تشجيع ال    

ألقـل  منـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل     الـذي سـجله    الـرقم القياسـي    اخنفـاض ن  على الرغم م    - ٢١
 ازال مرتفعـ  يـ  ال   ٢٠٠٨ لعـام    فإن هذا املعـدل   ،  ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٨,٤البلدان منوا بنسبة    

ومــع ذلــك، ال تــزال هنــاك اختالفــات  . يف املائــة ٧حيــث بلــغ الــرقم املــستهدف البــالغ  نــسبيا 
على النقـيض   و.  منها يف أفريقيا   ١٠ كان يف املائة املستهدفة،     ٧ بة لنس  بلدا ١١بتجاوز  كبرية،  

البـاقي  واحـد فقـط يف آسـيا و       منها بلد    يف املائة،    ٣ن  عقل  منوا بنسبة ت   بلدا   ١٢من ذلك شهد    
لـدول  لمنو الناتج احمللـي اإلمجـايل       كما جتاوز   . فريقيا واحمليط اهلادئ ومنطقة البحر الكارييب     أيف  

 يف  ١٣,١ يف املائـة، لكـن نـزوال مـن           ٩,٦ همتوسطوهدف  الرقم املست للنفط  األفريقية املصدرة   
ومـن  . ٢٠٠٨خنفـاض أسـعار الـنفط يف النـصف الثـاين مـن عـام        نتيجـة ال  ٢٠٠٧املائة يف عـام   
منـو النـاتج احمللـي    يف زيـادة  حققت   املصدرة للنفط األفريقية غري   أنه حىت الدول     ،املثري لالهتمام 

 . ٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٦,٨ إىل ٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٦,٦يال عن قلبنسبة تزيد اإلمجايل 

 منـوا يف آسـيا    البلدان  أقل  منو الناتج احمللي اإلمجايل يف      ذلك، اخنفض   وعلى النقيض من      - ٢٢
منـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل        واخنفـض   . ٢٠٠٨ يف املائـة يف عـام        ٥,٢ إىل   تني تقريبا مئويتني  نقطب

ويرجـع  . ٢٠٠٨ يف املائـة يف عـام   ٣,٥ إىل ٢٠٠٧ يف املائـة يف عـام   ٧,٤من  يف احمليط اهلادئ    
زيادة تكـاليف النقـل، الـيت بـدأت تـؤثر علـى الـسياحة واخنفـاض النـاتج احمللـي                     إىل  ذلك جزئيا   

متوسـط منـو النـاتج احمللــي    ويقـدر أن يبلــغ  . اإلمجـايل يف سـاموا، الـيت ضــربتها موجـة تـسونامي     
 إىل ٢٠٠٠مــن عــام توســط للفتــرة هــذا امل نــصف ٢٠٠٩وا يف عــام قــل البلــدان منــألاإلمجــايل 

 . ٢٠٠٨ عام
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بـوترية  البلدان منوا   أقل  مجايل بالقيمة احلقيقية يف     نصيب الفرد من الناتج احمللي اإل     وزاد    - ٢٣
 إىل متوســـط قـــدره ٢٠٠٠ دوالرا يف عـــام ٣٢٧متوســـط مجيـــع البلـــدان الناميـــة تقريبـــا مـــن 

أقـل  يف العديـد مـن      و. البلـدان منـوا   أقـل   فات واسعة بني فـرادى      ، مع وجود اختال   دوالرا ٤٦٧
خـالل تلـك    النـاتج احمللـي اإلمجـايل       اخنفض نصيب الفرد من     البلدان منوا، وال سيما يف أفريقيا،       

الفترة، بسبب كل من اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل واالرتفاع النسيب ملعـدالت منـو الـسكان،                
القنــاة الرئيــسية الــيت يــتم مــن  وتتمثــل . ٢٠٠٨املائــة يف عــام  يف ٢,٧ هالــذي ال يــزال متوســط

فـرص العمـل، ال سـيما يف      يف هتيئـة    احلد من الفقـر     ومنو الناتج احمللي اإلمجايل     بني  ربط  الخالهلا  
 . لبلدان منواقل اشكل من أشكال العمل الالئق، ولكن البيانات شحيحة جدا بالنسبة أل

 حتــت خــط الفقــر وفقــا يعيــشونالبلــدان منــوا قــل أال يــزال أكثــر مــن نــصف ســكان و  - ٢٤
 يف املائـة مـن    ٦٠ ه يف آخـر البيانـات املتاحـة أنـ       وتـبني   . لأللفية من األهداف اإلمنائية     ١للهدف  

وأنـه   يف املائـة،     ٥٠مـن   أكثـر   فقر مـدقع    تبلغ نسبة السكان الذين يعيشون يف        ،أقل البلدان منوا  
 .)٣( يف املائـة   ٣٠عـن  ان الـذين يعيـشون يف فقـر       يف عدد ال يتعدى ستة بلدان، تقل نـسبة الـسك          

 عنـها  بلـدا توجـد      ٢٤ مـن أصـل      ١٧يف  تقـدم كـبري يف احلـد مـن الفقـر            فقد أحـرز    ومع ذلك،   
 . بيانات

البلـدان  أقـل    يف عـدد      مقابـل  كان هناك اخنفـاض   ، و اجلوعبارتباطا وثيقا    الفقر   يرتبطو  - ٢٥
ولـيس هنـاك مـن بـني أقـل          . ص التغذيـة  معـدالت نقـ   كـبري جـدا يف       الـيت تعـاين مـن ارتفـاع       منوا  

أي بلد تزيد نسبة سكانه الذين يعانون من نقـص          بيانات  عنها  البلدان اآلسيوية منوا اليت توجد      
وتؤكـد  . األمر الذي يتطابق إىل حد كبري مع األرقـام املتعلقـة بـالفقر             يف املائة،    ٤٥ن  التغذية ع 
وع وعــدم املــساواة بــني اجلنــسني،  اجلــبــني عالقــة قويــة وجــود  الــيت أجريــت مــؤخرااألحبــاث 

 . توفري الرعاية الصحيةجمال وأيضا يف بل وخاصة يف جمال التعليم، 

 ممــا يزيــد مــن تعرضــها لألغذيــة ا صــافياالبلــدان منــوا مــستوردأقــل العديــد مــن ويعتــرب   - ٢٦
أكثـر   ، علـى سـبيل املثـال      ،وارداتومتثل الـ  . الخنفاض عائدات الصادرات وتدفقات رأس املال     

وتعتـرب منظمـة    .  بلدا أفريقيا من أقل البلـدان منـوا        ١٢ يف املائة من إمدادات احلبوب يف        ٣٠ من
يف جمـال األغذيـة   البلـدان منـوا تعـاين مـن أزمـة      أقـل  مـا يقـرب مـن نـصف     أن  األغذية والزراعـة    

أزمـة بـسبب ارتفـاع أسـعار الـسلع          مواجهـة   خلطـر   أهنـا معرضـة      أو   ، مـساعدة خارجيـة    تتطلب

__________ 
تبني النتائج املتاحة حاليا من مشروع املقارنة الدويل أول جمموعة من التعادالت العاملية للقوة الشرائية منـذ عـام                 )٣(  

العمـل علـى تنقـيح خـط الفقـر          مت   و . من أجل حساب تقديرات الفقر الدولية اليت جيريها البنـك الـدويل            ١٩٩٣
ة وأجنـزت حاليـا عمليـة إعـادة حـساب تقـديرات الفقـر بالنـسبة                  دوالر لتعـادل القـوة الـشرائي       ١,٢٥الدويل إىل   

  .للبلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل
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ونظــرا . أن تظــل أعلــى وأكثــر تقلبــا ممــا كانــت عليــه يف العقــد املاضــي يــرجح  األساســية، الــيت
يــؤدي زيــادة يف غــالت احلبــوب قــد ال  حــدوث حــىت فإنــه لألمهيــة املتزايــدة للوقــود احليــوي،  

أســعار الـــنفط يف  قــد تتحـــدد ب  احلبــوب   الوقــود، ألن أســـعار أســـعارإىل اخنفــاض  بالــضرورة  
يف الـذي سـيبحث     ة لزيادة التركيز على القطاع الزراعي،       هناك حاجة ملح   ،وبالتايل. املستقبل

 . ٤إطار االلتزام 

 الـسقوط يف  وشـدة خطـر  دود للغاية فيمـا يتعلـق باحلـد مـن الفقـر        احملالتقدم  ويربز    - ٢٧
فحسب، وزيادة اإلنتاجية الزراعية ضرورة عدم االكتفاء بتهيئة فرص العمل  ،براثن الفقر
جتماعية مع التركيز علـى تعزيـز القـدرات البـشرية يف معظـم              ز احلماية اال  يتعزبل والقيام ب  

دىن يف  األاحلمايـة االجتماعيـة مـن بـني         ويعترب ما تنفقه هذه البلدان علـى        . البلدان منوا أقل  
بــرامج التغذيــة ، البلــدان منــواأقــل بنجــاح يف بعــض طبقــت التــدابري الــيت وتــشمل . العــامل

فـضال عـن التـأمني ضـد املخـاطر      النقل اهلـادف،  وعمليات النقد مقابل العمل،    واملدرسية،  
 اليت تؤدي إىل جناح مثل هذه       وال بد من فهم العوامل    . املرتبطة باإلنتاج الزراعي والصحة   

 . البلدان منواأقل أفضل املمارسات بني تبادل التدابري على حنو أفضل وينبغي 
  

   ٢االلتزام     
  احلكم الرشيد على املستويني الوطين والدويل     

أن وتقـع يف املقـام األول علـى عاتقهـا،           البلـدان منـوا     ة أقل   ن املسؤولية عن تنمي   نظرا أل   - ٢٨
تطوير قدرات احلكومـات    فإن  هو العنصر األساسي يف برنامج عمل بروكسل،        امتالك زمامها   

الترتيبـات املؤسـسية املناسـبة      ، قـد ال تكـون       البلدان منـوا  أقل  ويف معظم   . بالغ األمهية يتسم ب أمر  
جلــذب املقدمــة ، واحلــوافز بالــضعفآليــات تعزيــز تنميــة املهــارات القياديــة  تتــسم ، وموجــودة

) صـــفوف املغتـــربنيمبـــا يف ذلـــك مـــن (واســـتبقاء املهنـــيني املـــؤهلني يف املؤســـسات الرئيـــسية  
احلكم الرشيد هـو مفهـوم   و. الناخبني حمدودةملشاركة  الالزمة  موجودة، وآليات املشاركة     غري

االنـدماج االجتمـاعي ومتكـني    إىل تعزيـز حقـوق اإلنـسان     بدءا من   ج بروكسل،   واسع يف برنام  
 .  باحلكمتتصلتوي على أهداف واضحة حياملرأة، ولكنه ال 

ــرادات الــضرائب   - ٢٩ أقــل يف معظــم و.  احلكومــاتلعمــل ا حامســا مــسبقا شــرطوتعتــرب إي
حـىت أن    جـدا،    ضـئيلة اإلمجـايل   نسبة اإليـرادات الـضريبية إىل النـاتج احمللـي           ال تزال   البلدان منوا   

 مـن   بلـدان أخـرى    تـسعة أن  واملائـة،    يف   ١٠ن  عـ قـل   ت معـدالت    ة بلدان أبلغـت عـن     مخسهناك  
 إىل  ١٠ ا مـن  معـدالهت ، تراوحـت    ٢٠٠٨-٢٠٠٢الفتـرة   يف  بيانات  عنها  توجد  بلدا   ١٨أصل  
تعلـق   يف بعـض البلـدان فيمـا ي    فقـد أحـرز تقـدم     ومـع ذلـك،   .  يف املائة يف السنوات األخرية     ١٥
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 ارتفـاع أسـعار      إىل جزئيـا ويعزى ذلـك    يرادات احلكومية يف السنوات القليلة املاضية،       بزيادة اإل 
 . السلع األساسية

ــي   - ٣٠ ــادة حــصة اإليــرادات       وينبغ ــساعدات اخلارجيــة، زي ــى امل ــل االعتمــاد عل لتقلي
  ضـرائب  ائب وفرض الضرحتصيل  الناتج احمللي اإلمجايل من خالل إصالحات       يف  احلكومية  

علـى النحـو     القطـاع غـري الرمسـي،        علـى على استهالك الـسلع الكماليـة، وكـذلك         إضافية  
ش تـدابري لزيـادة املـوارد احملليـة مـن           ي اختـذت حكومـة بـنغالد      ، وباملثـل  .السنغالالذي طبق يف    

للقيـام   ختطـط  كمـا . ضـريبة القيمـة املـضافة     متديـد    املتـأخرات، و   جبايةخالل حتسني االمتثال، و   
إدخال األمتتة الكاملة إلدارة الـضرائب واجلمـارك، وتقـصري قائمـة اإلعفـاءات          ها  جبملة أمور من  

 . الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية احلالية، وحتسني وتعزيز مراقبة جباية الضرائب

.  بـالغ األمهيـة لزيـادة فعاليـة وشـفافية النفقـات احلكوميـة              امكافحـة الفـساد أمـر     وتعترب    - ٣١
 من أقل البلدان منوا أطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة    ٤٩أصل من بلدا  ٣٢هناك حىت اآلن،   و

ــساد، و  ــاملكافحــة الف ــدان ٦ وقعه ــور  و. بل ــشيت و-صــدقت تيم ــة   لي ــة الو الدميقراطي مجهوري
،  يف االتفاقيـة طـراف األأقل البلدان منوا بني من و. ٢٠٠٩تفاقية يف عام وهاييت على اال الشعبية  
مــواد مــن مــادة  ١٥  يفنظــرتوتفاقيــة، لالللتقيــيم الــذايت ة صــلياألمنــها القائمــة  ١٤أجنــزت 
تفاقيـة مكافحـة الفـساد      الاالمتثـال   البلد الوحيد الـذي قـام بإجنـاز         بنغالديش  وكانت  . االتفاقية
وطنيــة ملكافحــة المتثــال يقــارن التــشريعات واملمارســات لال، وهــو اســتعراض الثغــراتوحتليــل 

 . تطلبات اتفاقية مكافحة الفسادملالبلد تثال امتفاقية وحيدد مدى االالفساد مع 

، ٢٠٠٨ اجلمعية العامة يف عـام       أقرهتااليت  ،  مبادرة شفافية الصناعات االستخراجية   أما    - ٣٢
 بلـدا مـن أقـل البلـدان     مخسة عـشر هناك  كانو. البلدان منوا أقل   زمخا يف    فإهنا ال تزال تكتسب   

تعمـل  والتوقيـع   مـن مرحلـة     أن انتـهت    ، بعـد    ٢٠١٠أبريـل   / يف نيـسان   ةرشحمن البلدان امل  منوا  
ليربيـا أول بلـد مـن أقـل البلـدان منـوا             وتعترب  . مبادئ ومعايري املبادرة  جلميع  التنفيذ الكامل   على  

ــا يف   ــيت مت تقييمه ــشرين األول ١٤ال ــوبر /ت ــل  ٢٠٠٩أكت ــا متتث ــى أهن ــادرةل  عل  كــشفتو. لمب
 . ٢٠١٠يف عام  لتعدين ألول مرةعائدات اعن سرياليون ومجهورية الكونغو الدميقراطية 

 يف معاجلـة قـضايا املـساواة بـني اجلنـسني يف             ابلدان منـوا تقـدم    أقل  وباملثل، أحرز بعض      - ٣٣
اجليلني الثاين والثالث من ورقات استراتيجية احلد مـن الفقـر عـن طريـق إشـراك دعـاة املـساواة              

 اسـتراتيجية احلـد مـن    بني اجلنـسني يف آليـات احلـوار بـشأن الـسياسات لوضـع ورصـد ورقـات             
 بلـدا   أربعـة عـشر    ويـضطلع . مراعـاة لالعتبـارات اجلنـسانية     الفقر وجعل تـشخيص الفقـر أكثـر         

، مبــا يف ذلــك يف عمليــات التخطــيط  يف جمــال امليزانيــة تراعــي االعتبــارات اجلنــسانية بــادرات مب
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صـصات  عمليـات امليزانيـة وخم    االعتبـارات اجلنـسانية لرصـد       الوطنية، ووضـع مؤشـرات تراعـي        
  .)٤(للتصدي ألولويات املرأةللقضايا اجلنسانية امليزانية املستجيبة 

 بلــدا مــن أقــل البلــدان منــوا املتوســط العــاملي  ١٦جتــاوز ، ٢٠١٠أبريــل /وحــىت نيــسان  - ٣٤
 يف املائـة،    ٣٠بلـدان نـسبة      ٦ بل وجتـاوزت   يف املائة من النساء يف الربملانات الوطنية         ٢٠البالغ  

روانـدا أكـرب عـدد مـن النـساء الربملانيـات يف       ولـدى  . مة للتـأثري علـى الـسياسة   يعترب عتبة مه مما  
حيـث احتلـت املـرأة     ،٢٠٠٨سـبتمرب  /يف أيلـول الـيت جـرت    مجيع أحناء العامل منـذ االنتخابـات        

لتمييـز اإلجيـايب لزيـادة متثيـل املـرأة          ل سياسـة    تيف نيبـال اعتمـد    و.  يف املائة من املقاعد    ٥٦نسبة  
 . السياسي واالقتصادي واالجتماعييف اجملاالت ة األخرى يف اخلدمة املدنية ووالفئات احملروم

 لتخطـيط الـسياسات     ا مـسبق  ايف الوقـت املناسـب شـرط      وتـوافر بيانـات موثوقـة       ويعترب    - ٣٥
. لضمان املـساءلة مـن جانـب شـركاء التنميـة وأصـحاب املـصلحة       من املهم ن  إكما  . ورصدها

، وخاصة بالنسبة لإلحصاءات املتعلقة مبؤشرات األهـداف        وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم     
 ال تتـوفر    ٣٠الــ   برنـامج عمـل بروكـسل       وغايـات    مـن أهـداف      ٩فـإن هنـاك     اإلمنائية لأللفيـة،    

وهكـذا  .  يف املائة من البلـدان، وال سـيما يف جـزر احملـيط اهلـادئ               ٢٥أكثر من   يف  بيانات  عنها  
ة الـسياس تتـصل ب  علـى إنتـاج بيانـات أفـضل      ان البلـد   يف ةفعالـ قدرة  فإن التحدي املتمثل يف بناء      

 . ازال ضخميال العامة 

الدميقراطيــة خــالل العقــد بتحقيــق  فيمــا يتعلــق وعلــى الــرغم مــن إحــراز بعــض التقــدم  - ٣٦
التغـيريات غـري الدسـتورية يف احلكـم يف أقـل            فقد بدأت   البلدان منوا،   أقل  املاضي يف العديد من     

 دول يف غـرب أفريقيـا وبلـدين آخـرين مـن             ثـالث إذ أن   ونـة األخـرية،     يف اآل تـزداد   البلدان منوا   
وقــد أدان . ٢٠١٠مطلــع  إىل ٢٠٠٨عــام يف الفتــرة مــن شــهدت انقالبــات أقــل البلــدان منــوا 

ــا اتاالحتــاد األفريقــي مجيــع االنقالبــ   يف أنــشطة ة قادهتــامــشاركومت تعليــق  األخــرية يف أفريقي
فريقـي  االحتـاد األ  كمـا يـشدد     . فعالـة بـصورة    الدسـتوري    فريقي حىت اسـتعادة النظـام     االحتاد األ 

 . على أمهية القواعد الدميقراطية يف هذا السياق

أقـل  يف العديـد مـن      بـاحلكم الرشـيد      بعـض التقـدم فيمـا يتعلـق          وعلى الرغم من إحـراز      - ٣٧
إمنائيــة قـدرة احلكومـات علــى وضـع وتنفيــذ اسـتراتيجيات     فــإن ،  يف العقــد األخـري البلـدان منـوا  
صــوت ، تعزيــز يف هــذا الــسياقومــن اجلــوهري .  حيتــاج إىل مزيــد مــن التحــسنيمبنيــة حمليــا

 يف  االتـساق  وكـذلك حتـسني      ة الدوليـ  اتالقـرار عملية اختاذ   ومشاركة أقل البلدان منوا يف      

__________ 
 ليـشيت، روانـدا، زامبيـا، الــسنغال،    - إثيوبيـا، أفغانــستان، أوغنـدا، بوركينـا فاسـو، تيمــور    :  هـي ١٤الـدول الــ     )٤(  

  .هاييتالسودان، سرياليون، موزامبيق، نيبال، النيجر، 
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تعيـق اجلهـود الـيت       لتجنـب تـدهور الظـروف اخلارجيـة، الـيت قـد              ،سياسات اجلهات املاحنة  
 .  لتحقيق التنمية املستدامة والشاملةأقل البلدان منواتبذهلا 

  
 ٣ام االلتز    
  بناء القدرات املؤسسية والبشرية     

 للتنمية املـستدامة وتقـع يف صـميم األهـداف           ا هام ا مسبق اشرطتعترب القدرات البشرية      - ٣٨
الـيت   عددا من األهـداف والغايـات        يتضمنوهكذا فإن برنامج عمل بروكسل      . اإلمنائية لأللفية 

 . لى التعليم والصحة واخلدمات االجتماعية األخرىتركز ع

تعمـيم حـصول اجلميـع علـى      البلـدان منـوا تقـدما سـريعا حنـو حتقيـق             أقـل   معظـم   وحيرز    - ٣٩
 يف  ٦٥ن  تقـل فيهـا نـسبة االلتحـاق باملـدارس عـ           واخنفـض عـدد البلـدان الـيت         . التعليم االبتدائي 

ومع ذلك، هنـاك بعـض الـدالئل        . ٢٠٠٨يف عام   بلدان   ٤ إىل   ٢٠٠٠بلدا عام    ١٦ من   ،املائة
البلـدان  أقـل   مـن   العديـد   يف  هنـاك   باإلضافة إىل ذلـك،     و. على أن معدل التقدم آخذ يف التباطؤ      

ــال     ــن األطف ــسبة كــبرية م ــوا ن ــذين من ــى  ال ــة األساســية املال حيــصلون عل ــة   لعرف ــراءة والكتاب لق
 . يإمتام دورة كاملة من التعليم االبتدائبعد ، حىت مهارات احلسابو

اجلــنس والعــرق واللغــة واملوقــع مــن  نــوع الثروة وبــعتــرب عــدم املــساواة فيمــا يتعلــق  يو  - ٤٠
فالرعـاة  . التعلـيم االبتـدائي ويتطلـب تغـيريا يف املوقـف     حصول اجلميع على العوائق الرئيسية يف    
 اللتحـاق باملـدارس علـى   لفرصـة  لـديهم    نادرا ما يكـون      ،على سبيل املثال  ،  يف البلدان األفريقية  

 حتـول عمالـة األطفـال،   إىل ؤدي يف كـثري مـن األحيـان         اليت ت ار الفقر املدقع،    وآث. أساس منتظم 
 نظــام التعلـــيم االحتياجــات اخلاصـــة هلــذه الفئـــات    يـــضعالتعلـــيم مــا مل  علــى   مصوهلدون حــ 

 . االعتبار يف

 الرسـوم املدرسـية، ولكـن هنـاك أيـضا حاجـة           بإلغـاء   البلـدان منـوا     أقـل   من  وقام العديد     - ٤١
نفــاق علــى املــدارس واملعلمــني الســتيعاب أعــداد ض التكــاليف غــري املباشــرة، وزيــادة اإليخفــتل

 مـن خـالل تـوفري       احققت بنغالديش وكمبوديا تقدم   و. أكرب من الطالب دون املساس باجلودة     
اللتحـاق  لعـدالت الـصافية     املويعـزى جنـاح زامبيـا يف زيـادة          .  للفئات املهمـشة   للمرتباتبرامج  

جمانيـة   إىل ٢٠٠٠يف عـام  يف املائـة   ٦٩ من ٢٠٠٨ يف املائة يف عام  ٩٧البتدائية إىل   باملدارس ا 
حمو أميـة   برامج  ويف املدارس األهلية     والتعليم   سياسات العودة إىل الدراسة،   التعليم األساسي، و  

 . الكبار، والتغذية املدرسية

حمـو األميـة بـني      بزيادة معدل   بيانات  عنها  البلدان منوا تقريبا اليت توجد      أقل   مجيع   وقام  - ٤٢
ض يفـ ختئـة، و ا يف امل٥٨ىل معـدل متوسـط قـدره    إصل يـ الكبار خالل السنوات العشر املاضـية ل      
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من أجل التعجيـل بالتقـدم،   بوركينا فاسو وقامت  . عدم التوازن بني اجلنسني ذات الصلة     أوجه  
وهـذه  . ة مـن ميزانيـة التعلـيم       يف املائـ   ٧ يف املائـة إىل      ١بزيادة امليزانية املخصصة حملو األميـة مـن         

 يف املائـة فقـط مـن الـشباب          ٥٠ سـوى    عـامني مـن الدراسـة     مل ينجـز فيـه      خطوة إجيابية يف بلـد      
 .  سنة٢٢ إىل ١٧ منالذين تتراوح أعمارهم 

 معظم أقل البلدان منوا تقدما كبريا يف جمال احلد من وفيـات الرضـع ومعـدالت                 وحقق  - ٤٣
 يف املائـة يف الفتـرة مـن عـام           ٢٧عـدل وفيـات الرضـع بنـسبة         وقد مت ختفيض م   . وفيات األطفال 

وفقـــا للتقـــديرات و. رضـــيع ١ ٠٠٠ لكـــل ٨٢ إىل متوســـط قـــدره ٢٠٠٨ إىل عـــام ١٩٩٠
 لكــل ٣٥أقــل مــن إىل وفيــات الرضــع ختفــيض تحقيــق هــدف قامــت ب بلــدا ١٢ هنــاكاحلاليــة، 
د مت ختفـيض معـدل   وق.  لتحقيق هذا اهلدفأو تسري على الطريق الصحيح  والدة حية  ١ ٠٠٠

 إىل متوســط ٢٠٠٨ إىل عــام ١٩٩٠  يف املائــة يف الفتــرة مــن عــام٢٨ بنــسبةوفيــات األطفــال 
ما يقـرب مـن ضـعف معـدل         تعادل  زال  ت ال   ه النسبة ولكن هذ .  طفل ١٠٠٠ لكل   ١٢٩قدره  

معــدل أن  وأفغانــستان، اأفريقيــمنــوا يف البلــدان أقــل لــوحظ يف معظــم و. مجيــع البلــدان الناميــة
عـدل وفيـات   مب التعجيـل بـإحراز تقـدم فيمـا يتعلـق            رغـم  ،١٠٠أكثـر مـن     هـو    األطفـال    وفيات

 .  التغذيةنيحتسبسبب  يف العديد من البلدان األفريقية ٢٠٠٥األطفال منذ عام 

 بلدا من أقل البلـدان منـوا   مخسة عشرففي .  متباينا تقدم فيما يتعلق بصحة األم    الكان  و  - ٤٤
 يف املائـة    ٦٠إجـراء    مت) منطقـة احملـيط اهلـادئ     األقـل منـوا يف      مـس   خل البلدان ا  مبا يف ذلك مجيع   (
 يف ٨٥هـدف  إىل  بالفعـل   ومل يتوصـل     قـابالت مـاهرات،   أكثر من الوالدات حتـت إشـراف         أو

 البلـدان وجـود القـابالت   يف بعض طفيفة، بل واخنفض    التغيريات   كانتو. ن فقط  إال بلدا  املائة
علـى النقـيض مـن      و.  يف املائـة   ٣٨إىل  توسط  يف املعدل امل  شديد   مما أدى إىل اخنفاض      ات،هراامل

 بلـدا الرعايـة قبـل الـوالدة         ١٩النـساء احلوامـل يف      مـن   يف املائة أو أكثـر       ٨٥تتلقى نسبة   ذلك،  
يف متواضـعة علـى األقـل    البلـدان منـوا تظهـر زيـادة     أقل معظم  ، فإن   وباملثل.  يف املائة  ٦٤مبعدل  

 . استخدام وسائل منع احلمل

هنـاك بعـض    فـإن   قيـاس االجتاهـات،     أدت إىل صعوبة    البيانات  على الرغم من أن قلة      و  - ٤٥
 بلدا من أقل البلدان منوا حترز بعض التقدم حنـو احلـد مـن وفيـات                 ٢١تشري إىل أن    اليت  دالئل  ال

مل حتقـق   يبـدو تقـدما ضـئيال أو        علـى مـا      بلـدا حققـت    ٢٤، يف حـني أن       أثناء النفـاس   األمهات
، ممـا جيعلـه   ٢٠٠٥ إىل ١٩٩٠  عـام مـن  يف الفتـرة  شهد اجتاها سـلبيا  قد  اهبعضأن  ، و تقدم أي

 الركـود بـني   وكان معظم.  ما يكونبطأفيه أالتقدم اليت كان األهداف اإلمنائية لأللفية أقل من  
قـع معظمهـا يف أفريقيـا       ي، و  النفاسـية  بالفعل أعلى معدالت وفيات األمهـات     تشهد  البلدان اليت   

التحـــسينات يف تـــوفري الرعايـــة الـــصحية، زيـــادة وباإلضـــافة إىل . ان أفغانـــستولكـــن أيـــضا يف



A/65/80
E/2010/77

 

14 10-36568 
 

 هناك حاجة إىل إحـراز      ،والتحسينات الرئيسية يف جمال التغذية والصرف الصحي ومتكني املرأة        
  .، وخاصة يف املناطق الريفيةهذه الغايةتقدم كبري حنو حتقيق 

 املناعـة  نقـص  فـريوس  تـشار ان معـدالت  ثبـات  أو اخنفاض اجتاهات تقدير حاليا وجيري  - ٤٦
 هبـذه تتعلـق    انـات عنها بي  تتوافر اليت منوا البلدان قلأ من بلدا   ٣٥من أصل    بلدا ٢٥ يف البشرية

 آسـيا،  ويف. األقـاليم  بـني  وفيمـا  اإلقلـيم  داخـل  واضـحة  تباينـات  فهناك ذلك، ومع .االجتاهات
 توجـد  املعـدالت  أعلـى  تـزال  وال .املائة يف ١ نسبة من أقلبوجه عام على     الوباء انتشار اقتصر

 يف ١٠ نـسبة حيـث تزيـد معـدالت االنتـشار عـن            أفريقيـا،  وشـرق  األفريقـي  اجلنـوب بلدان   يف
 .بلدان أربعة يف املائة

 منـوا  البلـدان  أقـل  مجيـع  يف الرفـاالت  اسـتخدام  زيادةك السلوك، يف التغريات أن ويبدو  - ٤٧
 والبحـوث،  الوقايـة  جمايل يف الضخمة ماراتاالستث عن فضال بياناتعنها   تتوفر اليت من تقريبا
 بـه  اإلصـابة  وحـاالت  الفريوس عن النامجة الوفاة حاالت من الطويل األجل يف احلد كفلت قد
 معـدالت  ذات البلـدان  يف اجلديدة االتاحل ختفيضواصلة  مل تستمر أن وجيب مستدام حنو على

 الوقـت  يف املنخفـضة  االنتـشار  التمعـد  ذات البلـدان  يف العـدوى  انتشار ومنع العالية االنتشار
 نقـص  بفـريوس  املتعلقة السياسات صياغة يف متزايد بشكل النسائية الشبكات وتشارك .الراهن
ــشرية املناعــة ــدز،/الب ــيح كمــا اإلي ــا أت ــد هل ــى احلــصول فــرص مــن املزي ــوارد عل  واخلــدمات امل
  .وليربيا وكمبوديا وسرياليون، والسودان، رواندا، من كل يف الصلة ذات

 مـن  ١ ٠٠٠ لكـل حالـة أو أكثـر       ١٠٠ (باملالريـا  لإلصـابة  املرتفعـة  املعـدالت  وتسود  - ٤٨
 وحتــرز. )٥(وأفريقيــا اهلــادئ احملــيط يف رئيــسية وبــصفة منــوا، البلــدان أقــل مــن ٣٠ يف) الــسكان
 يف آخـذة  العقـاقري  باسـتخدام  املعاجلـة  أن كمـا  كـبريا  تقدما أفريقيا يف املالريا من الوقاية برامج

 - الـسل  مبـرض  لإلصـابة  مرتفعـة  معـدالت  فيهـا  تسود اليت منوا البلدان أقل مجيع ويف .التحسن
 يــشكل ممــا املالريــا مبــرض لإلصــابة مرتفعــة معــدالت أيــضا فيهــا تــسود - أفغانــستان باســتثناء
 يف كـبري  بقـدر  بـسببه  الوفـاة  وحـاالت  الـسل  انتـشار  معـدالت  اخنفـضت  وقـد  .إضافية حتديات
 يـزال  ال املـرض  النتـشار  مرتفعـة  معـدالت  فيهـا  تـسود  الـيت  البلـدان  عـدد  كـن ول البلـدان  بعض
 فيهــا تــسود الــيت البلــدان عــدد اخنفــض حــني يف ،٢٠٠٨ عــام يفبلــدا  ٢٤ بلــغ حيــث مرتفعــا
  .بلدان ١٠ إىل بلدا ٢٤ من حادا اخنفاضا الوفاة حاالت من مرتفعة معدالت

 منـوا  البلـدان  أقـل  مجيـع  يف احلـضرية  اطقاملنـ  سـكان  مـن  املائة يف ٦٠ نسبته ما وحيصل  - ٤٩
 املنـاطق  سـكان  نصف سوى يتمتع بتلك اإلمكانية   ال حني يف احملسنة، الشرب مياه على تقريبا

__________ 
 املتعلقة باملالريا بقدر كـبري اسـتنادا إىل التجميـع الواسـع النطـاق للبيانـات       ٢٠٠٦جرى تنقيح تقديرات عام       )٥(  

  .وحتليلها، والبيانات اجلديدة واملشاورات مع البلدان
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 الــصحي الــصرف خــدمات علــى حيــصلون مــن نــسبة فــإن ذلــك، مــن النقــيض وعلــى .الريفيــة
 فـإن  ذلـك،  ومـع  .النـسبة  تلـك  عـن  تقـل  سـواء  حـد  علـى  والريفيـة  احلـضرية  املناطق يف احملسنة
 .أســرع خبطـى  يـسري  الريفيـة  املنــاطق يف الـصحي  الـصرف  خـدمات  علــى احلـصول  حنـو  التقـدم 
 شـخص  مليـون  ٧٠ أن حيث بنغالديش، مثل بلدان يف متزايد قلق مصدر املياه تلوث ويشكل
 الـصحة  منظمـة الـذي حددتـه      األقـصى  احلـد  مـن  أكثـر  علـى  حتتـوي  الـيت  املياه خلطر يتعرضون
 .املاء من لتر لكل الزرنيخ من ميكروغرام ١٠دار مبق العاملية

 املـوارد  بتخـصيص  الـصحي  الـصرف  وخدمات املياه على احلصولإمكانية   تحددت وال  - ٥٠
 وزيــادة دميغرافيــة عوامــل إىل عــزىت يتالــ الطلــببزيــادة  ذلــك إىل باإلضــافة بــل فحــسب،
 امليـاه  اسـتخدام  تنظـيم قـة ب  ترمي اللـوائح املتعل    أن وجيب .اخلاص القطاع جانب من االستخدام

 ومــصائد والزراعــة، املعيــشية، األســر اســتهالك مــصاحل بــني التــوازنومحايــة املــوارد إىل حتقيــق 
 املمكـن  ومـن  .الكهرمائيـة  الطاقـة  نتـاج إ ذلـك  يف مبـا  الصناعية، لألغراض واالستخدام األمساك

 حتــسني علــى اتالــشراك وإقامــة والالمركزيــة املــصلحة، صــاحبة اجلهــات مــشاركة تــساعد أن
 .للمياه املتكاملة اإلدارة

 احلـضرية  املنـاطق  بـني  ملحوظـا  فاوتـا ت لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف معظـم    حتقيـق  وُيظهر  - ٥١
 األطفـال  نـسبة  مثـل  املؤشـرات  لـبعض  بالنـسبة اد  دزاقـد    التفـاوت  هـذا  نإ بل .الريفية واملناطق
 يعـزى  الـذي  احلـضرية،  املراكـز  يف يعالـسر  الـسكاين  بالنمو التطور هذا ويرتبط .الوزن ناقصي
 يف تقـدما  أكثـر  وهـو  احلـضرية،  املنـاطق  إىل الريفيـة  املناطق من اهلجرة معدل تسارع إىلجزئيا  
 البلـدان  أقـل  حتتـاج  ولـذلك،  .كـذلك  أفريقيا يف بسرعة ينمو ولكنه منوا األقل اآلسيوية البلدان
 تـدهور  ولتجنـب  احلضرية املناطق يف الفقرية األحياء سكان عدد تزايد ملنع تدابري اختاذ إىل منوا

  .الريفية املناطق عن فضال احلضرية للمناطق املقدمة اخلدمات

 أجــل مــن االجتماعيــة القطاعــات خمتلــف بــني القائمــةالقويــة  الــصالت مراعــاة وجيــب  - ٥٢
 مجيــع ثلــث يعــاين املثــال، ســبيل فعلــى .لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف حتقيــق حنــو التقــدم تــسريع
ــال ــدان يف األطف ــة البل ــن النامي ــوء م ــة س ــشديد التغذي ــل ال ــة إىل دخــوهلم قب ــة املدرس  االبتدائي

 يف منـوا  البلـدان  أقل من الكثري يف تنتشر وال .تالفيها ميكن ال مداركهم بنماء أضرارا يلحق مما
علـى نطـاق واسـع       املبكـرة  الطفولـة  مرحلـة  يف والتعلـيم  الرعايـة  بـرامج  وأفريقيـا  آسـيا  مـن  كل
 الـصرف  وخـدمات  امليـاه  علـى  احلـصول  فـرص  حتـسني  يسهم وباملثل .نتائج التعليم  من حيد مما

 .للفتيات سيما وال أفضل، وتعليمية صحيةنتائج  حتقيق يف كبريا إسهاما احملسنة الصحي

 وترية بتسريع إالعامليا   حتقيقها ميكن ال لأللفية اإلمنائية األهداف أن الواضح ومن  - ٥٣
 واجملتمـع  منـوا  البلـدان  أقـل  حكومـات  علـى  جيـب  ، فإنهولذلك .منوا البلدان قلأ يف التقدم
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 عمليــة وحتــسني املــوارد زيــادة أجــل مــن اجلهــود مــن املزيــد بــذل ســواء حــد علــى الــدويل
 .املوجهة الربامج كفاءة عن فضال ختصيصها

  
 ٤االلتزام     
 وابناء القدرات اإلنتاجية جلعل العوملة جمدية ألقل البلدان من    

 والتحـول  اإلنتاجيـة  القـدرة  إىل االفتقـار  يف منـوا  البلـدان  أقـل  مسـات  أبرز إحدى تتمثل  - ٥٤
 عمــل لربنــامج احملوريــة فاألهــدا أحــدوالــذي كــان  التنميــة بــوترية ســراعلإل الــالزم اهليكلــي
 منـوا  البلـدان  أقل يف اإلمجايل احمللي للناتج القطاعي التكوين يف التغيريات كانت وقد .بروكسل

 الــصناعة حــصة زادت ،اخلــصوص وجــه وعلــى .األخــرى الناميــة البلــدان يف منــها بكــثري أبطــأ
 الـدخل  ذات البلـدان  مـن  الكـثري  يف االقتـصادية  للتنمية الدافعة القوة هي كانت اليت التحويلية،
ــة بــوترية ولكــن املتوســط، ــة الــصناعة حــصة وبلغــت .فحــسب بطيئ ــاتج يف التحويلي  احمللــي الن
 .آسـيا  يف منـها  كـان أربعـة    منـوا،  البلـدان  أقـل  من فقط سبعة يف املائة يف ١٥ من رأكث اإلمجايل
 اآلسـيوية  دانلـ الب إىل اإلمجـايل  احمللـي  النـاتج  يف الزراعـة  حـصة  تـدين  يعزى ذلك، على وعالوة

 احمللـي  النـاتج  يف الزراعـة  حـصة  بالفعل زادت حني يف ،للنفط املصدرة األفريقية البلدان بعضو
  .املنصرم العقد خالل وامن فريقيةاأل البلدانأقل  يف اإلمجايل

    
  
  
  
  
  
  
  
  
 يف املوقع على االطالع جرى(، على اإلنترنت ٢٠٠٩لعام البنك الدويل، مؤشرات التنمية يف العامل   :املصدر  

 )٢٠١٠مارس / آذار٢٦
  

 نقـص  ببـسب  شـديدا  اخنفاضـا  الزراعيـة  اإلنتاجية اخنفضت منوا البلدان أقل معظم ويف  - ٥٥
 وقلـة  اإلرشـاد،  وخـدمات  املـدخالت  إعانـات  ذلـك  يف مبـا  الـدعم،  أنظمة وإلغاء االستثمارات

 ارتفــاع خــالل وحــىت .احملاصــيل ونوعيــة األراضــي خــصوبة تــدين إىل أدى ممــا االئتمــان، تــوافر
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 أن كمـا  ذلـك  من االستفادة من املزارعني معظم يتمكن مل٢٠٠٨ و  ٢٠٠٧ عامي يف سعارألا
 .كبرية زيادة تزد مل االستثمارات

 املهـيمن  املـرأة  لـدور  كاف حنو على الزراعية السياسات مل تتصد  ذلك، إىل وباإلضافة  - ٥٦
 أقــل يف وتوزيعهــا وتــصنيعها األغذيــة إنتــاج يف العــاملني طليعــة يف هــي والــيت ،القطــاع هــذا يف

 تـزال  وال .الريفيـة  قاملنـاط  يف الـسكان  ومعظـم  الزراعيـة  العاملـة  القـوة  معظم ومتثل منوا البلدان
 األصـول  إىل بالوصـول  يتعلـق  فيمـا  مروعـا  متييـزا  تواجـه  خاصـة  بـصفة  الريفيـة  املنـاطق  يف املرأة
 العمالـة،  وفـورات  إىل املؤديـة  والتكنولوجيـا  واألراضـي  املـال  رأس مثـل  فيهـا  والـتحكم  املنتجة

 .اإلرشاد وخدمات ،واملعدات

 فقـد  تقريبـا  منـوا  البلدان أقل مجيع يف حاسم بدور تضطلع تزال ال الزراعة أن ومبا  - ٥٧
 يف توضع أن جيب أهنا مفاده اآلراء يف النطاق واسع توافق املاضية القليلة السنوات يف برز
 واملعونـة  العامـة  االسـتثمارات  حـصص  ارتفـاع  يف وأن يتجلى ذلك   األولويات، سلم أعلى

 وجيــب .األراضـي  يف قـوق احل ذلـك  يف مبـا  املؤســسية اإلصـالحات  وتنفيـذ  للقطـاع املقدمـة  
 اإلضــافية التــدابري وتــشمل .واألمســدة لبــذوركا املــدخالت علــى احلــصول مكانيــةإ زيــادة

 امليـاه  إدارة وتكنولوجيـات  املـزارعني،  صـغار  قـدرات  تعزيز جمال يف اجلديدة االستثمارات
 كثـر أ زراعيـة  أصـناف زراعـة   و للتربـة،  املغذيـة  العناصـر  واسـتعادة  كفـاءة،  أكثـر  حنـو  على

 تقــدمي وينبغـي  .األســواق إىل للوصـول  املـزارعني  لــصغار الفـرص إتاحــة و لإلجهـاد  مقاومـة 
 عــام يف العــشرين وجمموعــة ٨ ـالــ جمموعــةبــه  تعهــدت الــذي دوالر،بليــون  ٢٠ ـالــ مبلــغ

 وختـصيص  الـسرعة  وجـه  علـى  عـوام، أ ثالثـة  خـالل من أجل توفري األمن الغذائي       ٢٠٠٩
 اعتمدتـه  الـذي  الـشامل  العمـل  إطـار  تنفيـذ  يف للشروع منوا البلدان ألقل منه كبرية حصة
 .الغذائي باألمن املعنية املستوى الرفيعة العمل فرقة

 مــن ذلــك كــان وإن التحويليــة، الــصناعة نــاتج مــن وســطيا منــوا البلــدان أقــل وزادت   - ٥٨
 منتجـات  كانـت  القطاعـات،  حيث منو .اآلسيوية البلدان يف وتركز جدا منخفضة مستويات

 خفيفـة  ةتحويليـ ال صناعاتالـ  وهـذه  .أداء األفـضل  هـي  التبـغ و واجللود واملنسوجات، بس،املال
ــشكل ــسي، ب ــل و رئي ــستخدم منتجــاتمتث ــاإل ت ــا نتاجه ــة، غــري تكنولوجي ــشكل وهــي رفيع  ت

ــة يف ٩٠ نــسبته مــا ــاءا ويعــد .املــصنوعات مــن منــوا البلــدان أقــل صــادرات مجيــع مــن املائ  قتن
  .الزراعي للتصنيع مسبقا شرطا اجلودة ايريمع تلبية ألغراض التكنولوجيا

 علـى  بوتـان  ففـي  .منـوا  البلـدان  أقـل  مـن  للعديـد  بالنسبة اخلدمات قطاعوزادت أمهية     - ٥٩
 جممـوع  مـن  املائـة  يف ٣٠ نـسبته  مـا  اهلنـد  إىل ائيـة مالكهر الطاقـة  صـادرات  تـشكل  املثال سبيل

 يف وبعـضها  الـسياحة  يف منـوا  نالبلـدا  أقـل  مـن  عـدد  ويتخـصص  .األجـنيب  النقـد  مـن  تإليراداا
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 كـبري،  بـشكل  تتبـاين  السكان على التخصصات هذه تأثريات أن غري .بالنقل املتعلقة اخلدمات
مجهوريـة   وتـشكل  .للـسياحة متباينـة    ثرياتأوتـ  ائيةمالكهر الطاقة لصادرات طفيفة تأثريات مع

 احمللــيني املـوردين  مــع قـة وثي روابـط  والفنــادق الـسياحة  قطــاع إقامـة  علـى  املتحـدة مثــاال  ترتانيـا 
 .مضاعفا أثرا أوجد مما

كـان   عليهـا  املتزايـد  والطلب العالية املضافة القيمة ذات املنتجات يف التنويع وألن  - ٦٠
وضــع  علــى جمــددا التركيــز إىل حاجــة فهنــاك منــوا، البلــدان أقــل معظــم يف للغايــة حمــدودا
 القـدرات  وتنميـة  اهليكلـي  تحـول ال لتعزيـز  الفعاليـة حكومية تتسم بقدر أكرب من       سياسات
 التنافـسية  القـدرة  ذات حمـددة  قطاعات لصاحل السياسات هذه تصمم أن وجيب .اإلنتاجية

  .البلدان من بلد كل يف

 خاصـة و ،متزايـد  بـشكل  املعرفـة  علـى  قـائم  عـاملي  اقتصاد يف املهارات تنمية أضحتو  - ٦١
 التـدريب  أن يـد ب .الـشباب  بـني  البطالـة  ةملعاجلـ  حامسـة  استراتيجية بالتكنولوجيا، منها يتعلق ما

 أن مـن  الرغم على الرمسي، القطاع على كبري حد إىل يركز منوا البلدان أقل من كثري يف املهين
 نوعيـة  فـإن  ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .للـشباب  سـيما  وال الفـرص  معظـم  يتيح الرمسي غري القطاع
 التكميليـة  واملهـارات  العمليـة  ربةاخلـ  علـى  التركيـز  من يكفي ما يوجد ال كما ضعيفة التدريب

 .األساسية احملاسبة مثل

 أن مـن  الـرغم  وعلـى  .اهليكلـي  والتحـول  للنمـو  آخـر  مسبقا شرطا االستثمار ويشكل  - ٦٢
 يف ٢٥ نـسبة ب الثابـت  املـال  رأسإمجايل   كوينت هدف حققت قد منوا البلدان أقل من بلدا ١٧

 مــن بـالبطء  اتـسم  بـشكل  االســتثمار نـسبة  متوسـط  زاد فقـد  اإلمجــايل، احمللـي  النـاتج  مـن  املائـة 
ــة يف ١٨,٧ ــة يف ٢١,٣ إىل ٢٠٠٠ عــام يف املائ ــة ،٢٠٠٨ عــام يف املائ  يف ٢٩,٣ مــع باملقارن
 املؤسـسات  يف الضعف أوجه معاجلة أمهية على هذا ويؤكد .النامية البلدان جلميعبالنسبة   املائة
 .االستثمار على تركز مالية سياسة وضع لدعم املالية السياسة وتنقيح احمللية املالية

 مـــن منـــوا البلـــدان أقــل  إىل املباشـــرة جنبيـــةألا االســتثمارات  تـــدفقات صـــايف ارتفــع و  - ٦٣
 صــــايف وزاد. ٢٠٠٨ عــــام يف دوالر بليـــون  ٣٣,١ إىل ٢٠٠٠ عــــام يف دوالر باليـــني  ٤,١

 زيـادة  منـوا  لبلـدان ا أقـل  يف اإلمجـايل  احمللـي  النـاتج  مـن  مئويـة  كنـسبة  املباشـر  األجنيب االستثمار
 االسـتثمار  وجتـاوز . ٢٠٠٨ عـام  يف املائـة  يف ٦,٥ إىل ٢٠٠٠ عـام  يف املائة يف ٢,٢ من كبرية

 االسـتثمار  ظل ،ولذلك .بلدا ٢٠ يف اإلمجايل احمللي الناتج من املائة يف ٥ نسبة املباشر األجنيب
 مــع املــوارد، ســتخراجال إمكانيــة لــديها الــيت البلــدان يف كــبري بــشكل مركــزا املباشــر األجــنيب
 مـن  املائـة  يف ٧٦بنـسبة تقـارب      واملعـادن  للنفط املصدرة منوا البلدان أقل من فقط ١٢ استئثار
 باألزمـة  ثرينأاملتـ  أول هـي  البلـدان  وهذه .منوا البلدان أقل حنو االستثمار ذلك تدفقات جمموع



A/65/80 
E/2010/77  
 

10-36568 19 
 

ــة  عــام مــن الثــاين النــصف يف األساســية الــسلع أســعار يف الــضخم االخنفــاض خــالل مــن املالي
 جمــال يف املباشــر األجــنيب االســتثمار جتــذابا البلــدان مــن قليــل عــدد اســتطاع وقــد. ٢٠٠٨
 .ةيالتحويل الصناعة

 مـن  ،اهلياكـل األساسـية    هـو  غـريه  مـن  أكثـر  اسـتثمار  إىل حيتـاج  الـذي  اجملـاالت  وأحد  - ٦٤
 ،أعلــى افةمــض قيمــة ذات منتجــات يف التنويــع مــن والــتمكن اإلنتــاج، تكــاليف ضيفــخت أجــل
 جمـايل  يفاهلياكل األساسـية     على خاصة بصفة هذا وينطبق .العرض جانب يف القدرات وتعزيز
 خـالل  سـنويا  املائـة  يف ١٠ عـن  زيـد بنـسبة ت   الكهربـاء  علـى  الطلـب  تزايـد  وقـد  .والنقل الطاقة
 وقـد  .يهـا ف مرتفعـا  اإلمجـايل  احمللـي  النـاتج  منو معدل كان اليت منوا البلدان أقل يف املنصرم العقد
 الكهربـائي  التيـار  يف ينمتزايـد  وانقطاعا نقصا وسبب الكهرباء توفري على الضغط من هذا زاد

 الطاقـة  علـى  عتمادهـا ا يرتفـع  اليت البلدان ضرب الذي اجلفاف وفاقم احلصص، بنظام وتوزيعه
 .الضغط ذلك من ائيةمالكهر

 البلـدان  أقـل  مـن  ١٣ يف رقالطـ  بكةت شـ  عباهلياكل األساسية للنقل، اتس    يتعلق وفيما  - ٦٥
 ،اجلـوي  والنقـل  احلديديـة  للـسكك  بالنـسبة أمـا   . منـها  مخـسة  يف اخنفاضـا  سـجلت  ولكنها منوا

 .ضـآلة  األكثـر  هـي  بـشأهنما  املتـوفرة  البيانـات  ألن إجيـايب  اجتـاه  أي مالحظـة  املمكن من فليس
 شـبكات نة  لـصيا  هتمـام اال مـن  املزيـد  إيـالء  املاحنـة  واجلهـات  احلكومات على جيب ولذلك
 الوســائط ةاملتعــدد الــُنهج وتفــضيل املفقــودة احللقــات ذلــك يف مبــا نطاقهــا وتوســيع النقــل

ــهياكل األساســية   ــل،لل ــة ُنهــج وهــي للنق ــة بالغ ــة التجــارة نطــاق لتوســيع األمهي  األقاليمي
 .والدولية

ــرغم وعلــى  - ٦٦ ــصلة ذات املؤشــرات أن مــن ال ــر االتــصال بوســائل ال ــة األكث  مثــل تقليدي
 كـان  فقـد  بـبطء،  إال تتقـدم  ال أو الركـود تتجـه إىل      الثابـت  اهلـاتف  ومشتركي الربيد خدمات
 نـسبة  اسـتمرت  قـد و .واإلنترنـت  احملمولة اهلواتف خدمات على احلصول يف سريع تقدم هناك

لكـل   ٢,٨ مـن  منـوا  البلـدان  أقـل  معظـم  يف الزيـادة  يف احملمولـة  اهلواتـف  خدمات يف املشتركني
 ثرأتتــ ومل ٢٠٠٨ عــام يفنــسمة  ١٠٠ لكـل  مــشتركا ٢٠,٩ إىل ٢٠٠٤ عــام يف  نـسمة ١٠٠

 عــام يفنــسمة  ١٠٠ لكــل ٠,٦ مــن اإلنترنــتمــستعملي  عــدد زاد وقــد .االقتــصادية باألزمــة
ــه ،٢٠٠٨ عــام يف نــسمة ١٠٠لكــل  ٢,١ إىل ٢٠٠٤  يف نــسمة ١٠٠لكــل  ٤,١ بلــغ ولكن
 البلـدان  أقل يف احملمولة هلواتفا بسوق األجانب املستثمرين اهتمام تواصل كما .اهلادئ احمليط
 مقـدمي  مـن  وهـي  اهلنديـة،  )Bharti Airtel( إيرتـل  هبـاريت  شركة قدمت املثال سبيل فعلى .منوا

 أقـل  مـن  ٩ ذلك يف مبا (أفريقيا يف زين شركة عمليات لتشغيل عرضا النقالة اهلواتف خدمات
وســتؤدي  .املــنخفض دخلالــ ذوي مــنالزبــائن  خدمــة جمــال يف خربهتــا لتقــدمي ،)منــوا البلــدان
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ها لـ اخلدمات املالية املتنقلة اليت تقدمها شركة زين إىل تزويد شـركة هبـاريت بـاخلربة الـيت قـد تنق       
 .اهلند ىلإ

 اجلهــات مجيــع علــى جيــباهلياكــل األساســية،  تــوفري يف الالزمــة الزيــادة ولتحقيــق  - ٦٧
 أفـضل  تبـادل  ذلـك  يف مبا ،معا العمل التنمية وشركاء منوا البلدان أقل يف املصلحة صاحبة

اهلياكـل   تنميـة  أجـل  مـن  واخلـاص  العـام  القطاعني بني الشراكات إقامة جمال يف املمارسات
اهلياكـل األساسـية     تـوفري إقليمـي يف     هنـج  تبـاع ا سيـساعد  ذلـك،  إىل وباإلضـافة . األساسية

 .الكفاءة زيادة وعلى االختناق حاالت على التغلب على

 اعتمـاد  إىل منـوا  البلـدان  أقـل  معظـم  ستحتاج اإلنتاجية راتالقد حتسني أجل ومن  - ٦٨
 .الـصناعي  لوالتحـوّ  واخلـدمات  الزراعـة  علـى  ركـز ت قطـاع  لكـل  خاصـة  إمنائيـة  سياسات
 املـايل  القطـاع  وتنميـة  الكلـي  االقتـصاد  سياسـات  طريـق  عـن  السياسات هذهتدعيم  وجيب
 فـرص  إجياد على تركزال التجارية   لألعم بيئةهتيئة  و الصغر، البالغة االئتمانات ذلك يف مبا

 احليـوي  الـدور  علـى  جمددا االقتصادية األزمة أكدت قد و  .احلرة األعمال ومباشرة العمل
 اخلارجيـة  الـصدمات  ملواجهـة  حتياطيا توفري يف به االضطالع احلكومات على جيب الذي
  .االقتصاد هيكلة إعادة طريق عن التكيف على القدرة وزيادة
ــة حاجــة أ   -٦٩ ــن       ومث ــة االســتثمار املباشــر األجــنيب م ــدفع عجل ــاملي ل ــًضا إىل دعــم ع ي

واجملــاالت األخــرى ذات   اخلاص، ال سيما يف جمال تطوير اهلياكل األساسية  القطاع
وميكن أن يتخذ الدعم العـاملي أشـكاالً متعـددة          . األولوية، مبا يف ذلك سد الفجوة الرقمية      

ل املشترك، ورأس مال اجملازفـة وغـري ذلـك مـن            من بينها توفري ائتمانات التصدير، والتموي     
وسائل اإلقراض، والضمانات ضـد األخطـار، واسـتغالل مـوارد املعونـة، وخـدمات تنميـة                 

وعالوة على ذلك، ينبغي للشركاء الثنائيني      . األعمال التجارية، ومتويل دراسات اجلدوى    
ر األجـنيب عـن طريـق       ومتعددي األطراف دعم أقل البلدان منًوا يف جذب االستثمار املباشـ          

وينبغـي حـث    . توفري ضمانات ختفف من حدة املخـاطر الـسياسية احملتملـة يف هـذه البلـدان               
البلدان األصلية على حفز االستثمار املباشر األجنيب مبا يـضاهي التـدابري املتخـذة مـن أقـل                  

  .وتوجيهها حنو القطاعات ذات األولوية  البلدان منًوا جلذب التدفقات الداخلة 
  

  ٥اللتزام ا    
  تعزيز دور التجارة يف التنمية

نظرا لصغر حجـم األسـواق احملليـة وللنطـاق احملـدود للتجـارة األقاليميـة، فـإن التجـارة                  - ٧٠
وقد شكلت زيـادة االنفتـاح علـى التجـارة          . الدولية تؤدي دورا إمنائيا مهما يف أقل البلدان منوا        
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الحات االقتـصادية الـيت اضـطلعت هبـا هـذه       واالستثمار الدوليني مسة من السمات الغالبة لإلصـ       
فقيمـة الـصادرات مـن الـسلع ارتفعـت، بالقيمـة االمسيـة، مـن                . البلدان خالل العقدين املاضـيني    

وباملثــل ســجلت . ٢٠٠٨ بليــون دوالر يف عــام ١٧٢ إىل٢٠٠٥بليــون دوالر يف عــام  ٨٣,٣
 بليــون دوالر ١٥٣ بليــون دوالر إىل ٨٨منــوا ملحوظــا، فارتفعــت مــن   واردات هــذه البلــدان

رصـيدا   ٢٠٠٨وحتسن بالتايل وضع امليـزان التجـاري الـذي سـجل يف عـام        . خالل الفترة ذاهتا  
  .٢٠٠٥بليون دوالر يف عام  ٤,٥ بليون دوالر مقارنةً برصيد سليب بلغ ١٩إجيابيا قيمته 

وا،  مـن أقـل البلـدان منـ    يـل قلإال يف عدد غري أن هذا التحسن يف أداء التجارة مل حيدث    - ٧١
ويعــزى بدرجــة كــبرية إىل االرتفــاع الــذي طــرأ علــى أســعار الــسلع األساســية يف ظــل الزيــادة  

من منتـصف   وتفيد التقديرات أن اهنيار أسعار السلع األساسية        . الكبرية ألسعار النفط واملعادن   
ــسبة    أدى إىل اخنفــ٢٠٠٩ إىل منتــصف ٢٠٠٨عــام  ــة بن  يف ١٢اض يف حجــم التجــارة العاملي

وبينمـا ارتفعـت حـصة أقـل     . ، وكان أقل حـدة نـسبيا يف أقـل البلـدان منـوا      ٢٠٠٩عام  املائة يف   
يف املائـة عـام    ١,٠٨ إىل ٢٠٠٢يف املائـة عـام       ٠,٦٢البلدان منوا يف التجارة العاملية للسلع من        

 ٠,٤يف املائـة إىل      ٠,٣٧ترتفـع سـوى مـن       صة البلدان غري املـصدرة للـنفط مل         ، فإن ح  ٢٠٠٨
زد على ذلـك أن حـصة أقـل البلـدان منـوا يف التجـارة يف اخلـدمات                   . لفترة ذاهتا يف املائة خالل ا   

  .٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٢من يف املائة تقريبا يف الفترة  ٠,٤ظلت ثابتة يف حدود 
أقل البلدان منوا ُيعزى إىل درجـة التركـز العاليـة         للتصدير يف   وبالتايل فإن األداء احملدود       - ٧٢

 يف املائـة يف املتوسـط مـن         ٧٠ الرئيسية الثالثة بنسبة      التصدير لصادراهتا، حيث تستأثر منتجات   
وقد متكن بعض هذه البلدان من تنويع قاعدة الـصادرات لتـشمل الـصناعات              . صادرات السلع 

ــه  ومنتجات البستنة، مبا يف ذلك الزهور، ) وخباصة يف آسيا(التحويلية  ــات، والفواكــــ والنباتــــ
وبدأت أقـل البلـدان     . كية ومنتجات مصائد األمساك   واخلضر، فضال عن تصدير املنتجات السم     

، كانـت حـصة صـادرات       ٢٠٠٨ففـي عـام     . منوا تشهد أيضا بعض التنوع يف قاعدهتا الـسوقية        
ــن        ــل مـ ــدة أقـ ــات املتحـ ــاد األورويب والواليـ ــة إىل االحتـ ــدان املوجهـ ــذه البلـ ــة، ٥٠هـ  يف املائـ

  . يف املائة٥٠لتبلغ حنو ألخرى االبلدان النامية الصادرات املوجهة إىل ارتفعت حصة  بينما
ــة التجاريــة            - ٧٣ ــق باملعامل ــرامج عديــدة تتعل ــوا مــن ب ــل البلــدان من ــستفيد صــادرات أق وت

 الــيت تتــيح وصــول  أي شــيء فيمــا عــدا األســلحة، األورويب  التفضيلية من قبيل مبادرة االحتاد 
ومنـــــذ . ن حـــــصصودو مجيع منتجات أقل البلدان منوا إىل أسواق بلدان االحتاد دون رسوم 

ــر واردات األرز    ٢٠٠٩ســبتمرب /أيلــول ــة لتحري ــا نتيجٍٍ ــذًا تام ــادرة تنفي ، جيــري تنفيــذ هــذه املب
فـدة إىل   ، وصول مجيع املنتجـات الوا     ٢٠٠٩سبتمرب  /وتتيح سويسرا أيضا، منذ أيلول    . والسكر

  .وا دون رسوم ودون حصصالبلدان من أسواقها من أقل 
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ادرة الواليــات املتحــدة األمريكيــة املتعلقــة بقــانون النمــو ومــن املبــادرات األخــرى، مبــ  - ٧٤
والفرص يف أفريقيا واليت تـشمل معظـم البلـدان األفريقيـة، واملبـادرة األمريكيـة املتعلقـة حبـوض                    

ومنــها ومثــة بلــدان أخــرى مــن البلــدان املتقدمــة النمــو،  . البحــر الكــارييب، والــيت تــشمل هــاييت 
دا واليابـان، الـيت متـنح أيـضا معاملـة تفـضيلية للمنتجـات الـيت                 أستراليا وكندا والنرويج ونيوزيلن   

ويستويف معظم هذه البلدان، ما عدا بلـدا واحـدا، الـشرط           . يكون منشؤها من أقل البلدان منوا     
 يف املائـة مـن   ٩٧املتمثل يف إتاحة الوصـول إىل األسـواق دون رسـوم ودون حـصص ملـا قـدره                   

  .لدان منوااملنتجات اليت يكون منشؤها من أقل الب
وتتمتع أقل البلدان األفريقيـة واجلزريـة منـوا بـشروط أفـضل لـدخول األسـواق، حيـث                     - ٧٥

ــدخل  ــع ت ــي       مجي ــل ثلث ــة النمــو دون رســوم، مقاب ــدان املتقدم ــا إىل أســواق البل صــادراهتا تقريًب
ــوا     ــدان اآلســيوية من ــل البل ــة أق ــصادرات فقــط يف حال ويعــزى ذلــك إىل ارتفــاع مــستويات   . ال

وينبغـي  .  املُطّبقة علـى املالبـس واملنـسوجات يف سـوق الواليـات املتحـدة األمريكيـة            التعريفات
للبلدان املتقدمـة النمـو أن تبـذل جهـودا إضـافية مـن أجـل بلـوغ اهلـدف املتمثـل يف إتاحـة              

  .وصول مجيع صادرات أقل البلدان منوا إىل أسواقها دون رسوم ودون حصص
ثل الصني واهلند، اليت متنح معاملـة تفـضيلية ملنتجـات           وهناك عدد من البلدان النامية، م       - ٧٦

وقد أعلنـت الربازيـل خـالل املـؤمتر الـوزاري الـسابع ملنظمـة التجـارة العامليـة،                   . أقل البلدان منوا  
وصــول منتجــات أقــل البلــدان منــوا   ، أهنا تعتزم إتاحة ٢٠٠٩ديسمرب /املعقود يف كانون األول

 يف املائــة مــن بنــود التعريفــات ٨٠لــك يف حــدود إىل أســواقها دون رســوم ودون حــصص، وذ
، وأهنا تنوي بعد ذلك توسـيع نطـاق هـذا اإلجـراء             ٢٠١٠كمرحلة أوىل متتد إىل منتصف عام       

وتتيح تركيا وصول جـل منتجـات أقـل البلـدان منـوا إىل      .  يف املائة من هذه البنود ١٠٠ليشمل  
 بوصــفها ا عــدا األســلحةأي شــيء فيمــأســواقها دون رســوم ودون حــصص متــشيا مــع مبــادرة 

  .عضوا يف احتاد مجركي مع االحتاد األورويب
ورغم ما تنطوي عليه الترتيبات التجاريـة التفـضيلية مـن فوائـد، فـإن أقـل البلـدان منـوا                       - ٧٧
إىل قواعد املنـشأ    يف املقام األول    وُيعزى هذا   . تتمكن من استغالل هذه الفوائد على حنو تام        مل

لبلــدان املتقدمــة النمــو، إضــافة إىل ضــعف قــدرات العــرض لــدى هــذه   الــصارمة الــيت تطبقهــا ا
يف هونـغ كونـغ إىل البلـدان        املنعقـد   وقد طلب املؤمتر الوزاري ملنظمـة التجـارة العامليـة           . البلدان

قواعد املنشأ التفضيلية املطبَّقة على وارداهتا من أقـل البلـدان منـوا    املتقدمة النمو أن تكفل اتسام      
وينظـر إىل الربنـامج الكنـدي       .ساطة، ومسامهتها يف تيسري الوصـول إىل األسـواق        بالشفافية والب 

للمعاملة التفضيلية اخلاص بأقـل البلـدان منـوا كنمـوذج، حيـث إن قواعـد املنـشأ الـيت يتـضمنها                      
طريقـــةً مبـــسطة لتحديـــد املنـــشأ، عـــدا يف حالـــة  تـــنص يف املقـــام األول علـــى هـــذا الربنـــامج 
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ى صادرات أقل البلدان منـوا بالوصـول إىل األسـواق الكنديـة دون              وحتظ. املنسوجات واملالبس 
 يف املائة من سعر التـسليم مـن املـصنع للـسلع        ٤٠رسوم ودون حصص إذا كان ما ال يقل عن          

ويعكــف االحتــاد . الــيت تــشحن إىل كنــدا منــشؤه بلــد أو أكثــر مــن أقــل البلــدان منــوا أو كنــدا   
  .هديد املنشأ لاألورويب يف الوقت الراهن على إصالح قواع

وهنــاك أيــضا جهــود جاريــة يف إطــار مبــادرة املعونــة لــصاحل التجــارة مــن أجــل تعزيــز     - ٧٨
وقـد أُجـري استعراضـان عامليـان ملبـادرة املعونـة لـصاحل              . قدرات العرض لدى أقل البلـدان منـوا       

ا  للتوعية بـاحلواجز الـيت تعتـرض انـدماج أقـل البلـدان منـو       ٢٠٠٩ وعام  ٢٠٠٧التجارة يف عام    
علـى العقبـات    يها بالنفع، وبالدعم الـذي حتتاجـه للتغلـب          يف االقتصاد العاملي على حنو يعود عل      

وقد زادت تدفقات املعونة لصاحل التجارة باجتـاه أقـل البلـدان    . اليت حتد من قدرهتا على العرض  
حنـو  متثـل  ، ٢٠٠٨ باليني دوالر يف عـام   ١٠,٥ إىل   ٢٠٠٠ باليني دوالر يف عام      ٣,٩منوا من   

وتـؤدي هـذه املعونـة دورا مهمـا         . )٦(يف إطـار املبـادرة    مت التعهد هبا    ربع جمموع االلتزامات اليت     
ــاء القــدرات     مبــا يف ذلــك اإلطــار  ،يف تكملــة الــربامج املتــصلة بالتجــارة وغريهــا مــن بــرامج بن

 من أقل البلدان منـوا مراحـل متفاوتـة مـن عمليـة         ٤٧ويف الوقت احلاضر، بلغ     . املتكامل احملسن 
 بلـدا دراسـته التشخيـصية املتعلقـة         ٣٥واسـتكمل   . اإلطار املتكامـل احملـسن اخلاصـة بكـل منـها          

  .بالتكامل التجاري
وسوف يشكل اختتام جولة الدوحة يف الوقت املناسب ومبا خيـدم أهـداف التنميـة                 - ٧٩

متر املـؤ ففـي  . خطوة هامة حنو زيادة الدعم املقـدم إىل أقـل البلـدان منـوا يف اجملـال التجـاري               
الوزاري السابع ملنظمة التجارة العاملية، أكد أعضاء املنظمة على ضرورة أن تبقـى التنميـة               
عنصًرا من العناصر املركزية للجولة وأن ُتوىل العناية الواجبة للقضايا اخلاصة بأقل البلدان     

ه وبوج. ٢٠١٠كما كرر األعضاء تأكيد احلاجة إىل اختتام جولة الدوحة يف عام            . منـــــوا
خــاص، ميثــل إعمــال الوصــول إىل األســواق دون رســوم ودون حــصص إعمــاالً تامــاً مــن    
جانب البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية اليت تقدر على ذلك، على حنو ما اتُِّفق عليـه                
يف إعالن هونغ كونغ الوزاري ملنظمة التجارة العامليـة، عنـصًرا حاًمسـا لالنـدماج يف النظـام          

وإن إضــفاء مزيــد مــن الــشفافية علــى قواعــد املنــشأ       . املي علــى حنــو جمــدٍ  التجــاري العــ 
وتبسيطها، مبا يتيح تراكم املصادر على الـصعيد اإلقليمـي وفيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، قـد           

. يعزز استخدام األفضليات ويرفع مـن قيمتـها، شـأنه شـأن توسـيع نطـاق تغطيـة املنتجـات                
لــة التفــضيلية أكثــر ممــا ميــنح لغريهــا مــن البلــدان  ويــتعني مــنح أقــل البلــدان منــوا مــن املعام 
  .نقص لتمكينها من تعويض بعض ما تعانيه من

__________ 
  .٢٠٠٦باألسعار الثابتة وأسعار الصرف لعام   )٦(  
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ويتعني على البلدان املتقدمة النمو أيضا أن تفي بااللتزام الذي أخذته على نفـسها             - ٨٠
، كافــة إعانــات ٢٠١٣ واملتمثــل يف أن ُتلغــي هــذه البلــدان، حبلــول عــام  ٢٠٠٥يف عــام 

ها اإلعانات املتعلقة باملنتجات الزراعية الـيت ال تـزال تـشكل خلـال رئيـسيا                التصدير، مبا في  
ورغـم تواصـل اخنفـاض الـدعم        . يؤثر يف التجـارة ويف اإلنتـاج الزراعـي يف البلـدان الناميـة             

املقدم للزراعة عموًما مقارنـةً بالنـاتج احمللـي اإلمجـايل يف البلـدان املتقدمـة النمـو، فـإن هـذا                      
  .فًعا بالقيمة املطلقة وفيما يتعلق باملعونةالدعم ال يزال مرت

  
  ٦االلتزام     

  احلد من أوجه الضعف ومحاية البيئة
أقـل  هـو  انبعاثـات غـازات الدفيئـة الـيت تطلقهـا أقـل البلـدان منـوا         نصيب الفـرد مـن     إن    - ٨١

ري يف تغـ  مـسامهة   أقـل   فإهنـا تقـدم      ،بكثري من االنبعاثات اليت تطلقهـا البلـدان األخـرى، وبالتـايل           
املنــاخ، علــى الــرغم مــن أهنــا أكثــر تعرضــا لآلثــار النامجــة عــن هــذا الــتغري، ومــن بينــها ارتفــاع  

الـضعف  وسـتزداد أوجـه     . اف يف منـاطق أخـرى     مستوى سطح البحـر يف بعـض املنـاطق واجلفـ          
هــذه ألن الزراعــة، بوصــفها القطــاع األكثــر تــأثًرا بــتغري املنــاخ، متثــل حــصة كــبرية جــدا مــن     

قـدرة علـى التكيـف مـع     أقلـها  مث إن هـذه البلـدان هـي    . سيما من حيـث العمالـة   اقتصاداهتا، ال 
  .تغري املناخ

يت وهناك فعال ما يزيـد عـن بليـون هكتـار مـن األراضـي اجلافـة يف أقـل البلـدان منـوا الـ                        - ٨٢
وقـد أدى   .  باليـني دوالر سـنويا     ٩عـن ذلـك بنحـو        النامجـة تأثرت بالتـصحر، وتقـدر اخلـسائر        

سـيما يف أفريقيـا،    ا هاما يف اندالع عدد من املنازعات املسلحة اجلاريـة، وال  التصحر أيضا دور  
ومـا فتـئ تغـري املنـاخ        . يف حالـة انعـدام االسـتقرار الـسياسي واالهنيـار االجتمـاعي             حيث ساهم 

سيما أن أقل البلدان منوا لـديها قـدرة حمـدودة علـى التـصدي لنتـائج              يزيد من تفاقم الوضع، ال    
فاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر الـدعم جلـل أقـل البلـدان منـوا يف إطـار                    وتقدم ات . التصحر

ــة ملكافحــة التــصحر واجلفــاف    ــها الوطني ــرامج عمل ــة ترشــيد ب ــربامج هــي أطــر  . عملي وهــذه ال
السياسات العامة املعتمدة على الـصعيد الـوطين للتـصدي لآلثـار النامجـة عـن تـدهور األراضـي                    

  .ووقفها واحلد منها
ــؤمتر ويف   - ٨٣ ــدة  مـ ــم املتحـ ــهاغن   األمـ ــود يف كوبنـ ــاخ، املعقـ ــتغري املنـ ــين بـ ــانون يف املعـ كـ

امللحـــة إىل تعزيـــز اإلجـــراءات وإىل ، اتفقـــت األطـــراف علـــى احلاجـــة ٢٠٠٩ديـــسمرب /األول
األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري          التعاون الدويل يف جمال التكيف بغية ضـمان تنفيـذ اتفاقيـة             

عم تنفيذ إجراءات التكيف الرامية إىل احلد من أوجه الـضعف وبنـاء             وداملناخ عن طريق إتاحة     
ــة، وخباصــة يف أقــل البلــدان منــوا وغريهــا مــن البلــدان       القــدرة علــى املواجهــة يف البلــدان النامي
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واتفقــت األطــراف أيــضا علــى أن تــوفر الــدول املتقدمــة النمــو مــوارد ماليــة كافيــة     . الــضعيفة
 عن توفري التكنولوجيا وبنـاء القـدرات مـن أجـل دعـم تنفيـذ         ومستدامة وميكن التنبؤ هبا، فضال    
  .إجراءات التكيف يف البلدان النامية

 مــن البلــدان الــصناعية رمسًيــا عــن أهــدافها  ٤١، كــشف ٢٠١٠أبريــل /نيــسانحــىت و  - ٨٤
. املتعلقـة باحلـد مـن االنبعاثـات علـى النحـو املتفـق عليـه يف مـؤمتر كوبنـهاغن               االقتصادية العامة 

 مـن أقـل البلـدان منـوا، عمـا           ١١ مـن البلـدان الناميـة، ومـن بينـها            ٣٥ إىل ذلـك، أعلـن       وإضافة
تتوخى اختاذه من إجراءات التخفيف املالئمة وطنيا، مبـا يف ذلـك احلـد مـن االنبعاثـات النامجـة                    

ويف هـذا   . رهًنا حبصوهلا على الدعم املايل والتكنولوجي املناسب       ،إزالة الغابات وتدهورها  عن  
 تعكف سرياليون على مضاعفة جهودها من أجل تعزيز اإلدارة املـستدامة للمحميـات              السياق،

تــصريف احلرجيــة ومــستجمعات امليــاه، وتوســيع نطــاق اســتخدام الطاقــة النظيفــة وحتــسني         
  .النفايات

يتمثـل يف حـشد      والتزمت البلدان املتقدمـة النمـو بـأن تـسعى جمتمعـةً إىل بلـوغ هـدف                  - ٨٥
 بليـــون دوالر ســـنوًيا حبلـــول ١٠٠  و٢٠١٢الر ســـنوًيا حـــىت عـــام  باليـــني دو١٠قـــدره  مـــا
وســيتأتى هــذا التمويــل مــن طائفــة واســعة مــن  .  لتلبيــة احتياجــات البلــدان الناميــة٢٠٢٠ عــام

. املصادر، العامة واخلاصة، والثنائيـة واملتعـددة األطـراف، مبـا يف ذلـك مـصادر التمويـل البديلـة                   
األطـراف علـى   ف اجلديدة من أجل التكيف، اتفقـت  راوخبصوص مصادر التمويل املتعدد األط 

ــة والكفــاءة      ــة تتــسم بالفعالي يف ظــل هيكــل أن ُيقــدَّم هــذا التمويــل مــن خــالل ترتيبــات متويلي
 .للحوكمــة يكــرس مبــدأ التمثيــل املتــساوي لكــل مــن البلــدان الناميــة والبلــدان املتقدمــة النمــو  

صندوق كوبنهاغن للحـد مـن      يل من   واتفقت أيضا على أن يتأتى جزء كبري من هذا التمو         
حاجة إىل أن يكون ألقل البلدان منوا صوت قوي فيمـا يتعلـق بتخـصيص                ومثة. تغري املناخ 

جيب أن  , عالوة على ذلك  . هذه املوارد وأن تتلقى هذه البلدان حصة تعكس شدة تأثرها         
قام األمني العـام    و. تكون هذه األموال مكملة لاللتزامات األخرى املتعلقة باملعونة اإلمنائية        

بإنشاء فريق استشاري ُيعىن بتمويل تغري املناخ، يـشترك يف رئاسـته رئـيس وزراء كـل مـن                   
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وإثيوبيـا، سـيتوىل طـرح طرائـق إنـشاء                

  .الصندوق
وتغـري املنـاخ    وقد أتاح ترابط حتديات الفقـر والغـذاء والطاقـة واالنكمـاش العـاملي                 - ٨٦

لصاحل الصفقة اجلديدة اخلضراء    ”وتنص  . فرصةً فريدةً للمجتمع الدويل للتصدي هلا مجيعا      
 علــى ختــصيص اســتثمارات عامــة ضــخمة للطاقــة املتجــددة بغيــة حتقيــق “أقــل البلــدان منــوا
ــورات احلجــم  ــة املهــارات       . وف ــة وتنمي ــوافز الالزم ــسياسات واحل ــضا وضــع ال ــي أي وينبغ
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 االستثمارات اخلاصة يف األعمال التجارية الرفيقـة بالبيئـة واملنـاخ، مـن     الضرورية لتشجيع 
قبيــل كفــاءة الطاقــة، والنقــل املــستدام، واملواءمــة بــني سالســل اإلمــداد بالــسلع األساســية  

وإىل جانــب إفــادة الفقــراء، سترســي هــذه االســتثمارات أيــضا األســاس لتحقيــق   . والبيئــة
رات التكميلية يف اهلياكل األساسية والزراعة، وتساعد    التنمية املستدامة، وتنشط االستثما   

  .يف زيادة اإلنتاجية الزراعية، فتعزز بالتايل األمن الغذائي وتوفر عمال كرميا لفقراء الريف
  

  إعادة البناء بشكل أفضل: هاييت    
علـى التـسبب يف      ٢٠١٠ينـاير   /الزلزال الذي ضرب هـاييت يف كـانون الثـاين         يقتصر  مل    - ٨٧
 مـــن اجلرحـــى ومليـــونني مـــن  ٣٠٠ ٠٠٠ مـــن القتلـــى وزهـــاء ٢٠٠ ٠٠٠يقـــل عـــن ال  مـــا

املــشردين، مــسببا بــذلك معانــاة إنــسانية كــربى، فحــسب، بــل أحلــق أيــضا الــدمار باالقتــصاد    
وُتقـدَّر اخلـسائر النامجـة عـن الزلـزال مبـا يزيـد عـن           . وتسبب يف تدمري اهلياكل األساسـية املاديـة       

وقـد حـدث الزلـزال عقـب سـنة شـهدت دمـارا              . ي اإلمجـايل للبلـد     يف املائة من الناتج احمللـ      ٥٠
 يف املائــة مــن النــاتج احمللــي  ١٥شــديدا خلفتــه أربعــة أعاصــري تــسببت يف أضــرار تقــدر بنحــو    

وقـد تـأثر سـري املؤسـسات العامـة، الـذي كـان يتـسم بالـضعف قبـل الكارثـة، جـراء                        . اإلمجايل
  . إتالف السجالت العامة واهلياكل األساسية

ــسرعة،     - ٨٨ ــاحنون ب ــة، و بتنظــيم واســتجاب امل ــات اإلغاث ــدمي عملي ــت  تق ــل، وتنازل التموي
وتلقـت حكومـة    . مؤسسات عدة عن مستحقاهتا من مـدفوعات الـديون يف غـضون أيـام قليلـة               

مرفق التأمني ضد أخطـار الكـوارث يف منطقـة          مليون دوالر من     ٧,٧٥هاييت أيضا مبلغا قدره     
.  مــرة٢٠ل حنــو ضــعف أقــساط االشــتراكات الــسنوية مبقــدار ، وهــو مبلــغ ميثــالبحــر الكــارييب

. ميكن استخدامه حبسب األولويات الـيت حتـددها احلكومـة         فإنه  ا،  ورغم أن املبلغ متواضع نسبي    
ويقلـل جتميـع   . ويقدم املرفق للحكومات سـيولة فوريـة يف حـال تعـرض بلـداهنا لكارثـة طبيعيـة          

ــة بنحــو     ــة التغطي ــة٤٠ املخــاطر بــني األعــضاء مــن تكلف ــى   .  يف املائ ــاال عل ــق مث ــشكل املرف وي
  . املمارسات اجليدة ميكن أن تسترشد به خطط التأمني يف مناطق أخرى

 “حنـو مـستقبل جديـد هلـاييت       ”الـذي انعقـد حتـت شـعار         مـؤمتر املـاحنني الـدويل       وتعهد    - ٨٩
ومـن   .القـصري والطويـل  األجلـني  بتوفري ما يزيد عن تسعة باليـني دوالر مـن أجـل اإلنعـاش يف              

األمهية مبكان أن يفي اجملتمع الدويل هبذا االلتزام وبأن يوفر هذا املبلغ على حنو يـساهم يف                 
تعزيز سلطة الدولة، ويف بنـاء قـدرات املؤسـسات احملليـة والوطنيـة، واالسـتعانة بـشركات                  

  .هاييت وعماهلا، ويعزز بالتايل قدرهتا على مواجهة الصدمات يف املستقبل
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  ٧االلتزام     
 تعبئة املوارد املالية    

منذ اعتماد برنامج بروكسل، بذلت أقل البلدان منوا جهودا كبرية لتعبئة املوارد املاليـة                - ٩٠
غــري أن . كفالــة اســتدامة متويــل األولويــات اإلمنائيــة الوطنيــة  وذلــك مــن أجــل  تنميتــها  لــصاحل

البلـدان  شـهدت   و. إلمجـايل  يف املائة من الناتج احمللـي ا       ١٣ عند حوايل    توقفتاملدخرات احمللية   
 البلـدان اخلارجـة     ض بعـ  عـاىن ،  يف املقابـل  و. املنتجة للنفط وحدها أهم منو يف املـدخرات احملليـة         

 ثغـرة  معظـم أقـل البلـدان منـوا يواجـه       يـزال   ال ،وبالتـايل . معـدالت ادخـار سـلبية     من  من الرتاع   
املاليــة واالقتــصادية  بــسبب األزمــة ٢٠٠٩يف عــام اتــسعت   مــن املــرجح أهنــاهائلــة يف التمويــل

 .العاملية الراهنة

املـساعدة  سـيما    والوواصلت أقل البلدان منوا االعتماد علـى املـوارد املاليـة اخلارجيـة،                - ٩١
التـدفقات املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة إىل أقـل           صـايف   وارتفـع   . من أجل تنميتـها   اإلمنائية الرمسية،   

بليـون   ٣١,٩اء من الدين واملـساعدة التقنيـة، مـن          البلدان منوا من حيث احلجم، باستثناء اإلعف      
إىل أقـل   املعونـة   وكـان توزيـع     . ٢٠٠٨ بليـون دوالر يف عـام        ٣٧,٥ إىل   ٢٠٠٧دوالر يف عام    

وعــاىن بعــض البلــدان مــن اخنفــاض املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة يف بــل البلــدان منــوا غــري متكــافئ 
ة كنسبة مئوية من الـدخل القـومي اإلمجـايل          إمجايل املساعدة اإلمنائية الرمسي   كان  و. ٢٠٠٨ عام

 املـساعدة جلنـة   /منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي      حسبما حددته   )  يف املائة  ٠,٠٩(
وارتفـع  .  يف املائـة   ٠,٢إىل   ٠,١٥ مـن املـستهدف الـذي يتـراوح       الـرقم   اإلمنائية أقل بكثري مـن      

كمـساعدة  و أكثـر مـن دخلـها القـومي اإلمجـايل             يف املائة أ   ٠,١٥عدد البلدان املاحنة اليت تقدم      
ــبعة إىل أقـــل البلـــدان منـــوا مـــن  إمنائيـــة رمسيـــة  بلـــدان يف مثانيـــة إىل ٢٠٠٥ بلـــدان يف عـــام سـ

 إمجايل املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة مـن املـاحنني يف               ارتفع،  ٢٠٠٩ويف عام   . ٢٠٠٨ عام
يف معظـم البلـدان    ض الـدخل القـومي اإلمجـايل     ، رغم اخنفا  ا طفيف ارتفاعا اإلمنائية   املساعدةجلنة  
 . تأجيلهاأو ٢٠١٠لعام التربعات املعلنة قام بتخفيض غري أن بعض املاحنني . املاحنة

باململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى     ز،  لالثماين اليت عقدت يف غلن إيغ     جمموعة  ويف قمة     - ٩٢
أكثـر مـن ضـعفي       ٢٠١٠أفريقيـا يف عـام       مبنحالنمو  تعهدت البلدان املتقدمة    وأيرلندا الشمالية   

.  بليــون دوالر٢٥زيــادة قــدرها ب، أي ٢٠٠٤عــام الــيت قدمتــها يف املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة 
 سـيعزز إمكاناهتـا     اتونظرا ألن ثلثي أقل البلدان منوا يقع يف أفريقيـا، فـإن الوفـاء هبـذه االلتزامـ                 

 املـساعدة الثنائيـة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة         ، ارتفع صايف  ٢٠٠٩ويف عام   . كبريإىل حد   اإلمنائية  
املـرجح    ومـن ٢٠٠٨عـام  عمـا كانـت عليـه     بالقيمة احلقيقية  فقط يف املائة٣إىل أفريقيا بنسبة   

 بذل اجلهودالنمو وينبغي للبلدان املتقدمة . فقـط   حوايل نصف الزيادة املوعودة يتم تقدمي أن
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قــل البلــدان منــوا بــشكل أســرع، ملــساعدهتا علــى زيــادة املــساعدة املقدمــة إىل أالراميــة إىل 
  .آثار األزمة املالية واالقتصادية العامليةمعاجلة 

ومثــة مــسألة أخــرى هامــة تتعلــق باملــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة هــي التخــصيص القطــاعي   - ٩٣
ه بشكل متزايد حنـو القطاعـات االجتماعيـة، ويرجـع ذلـك جزئيـا إىل التركيـز علـى                    الذي يوجَّ 

 حنـو زيـادة املـساعدة       ميـل يف الـسنوات القليلـة املاضـية        بـرز   غـري أنـه     . اف اإلمنائية لأللفيـة   األهد
 .للهياكل األساسية والقطاعات اإلنتاجية

  
املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائيـة املقدمـة مـن املـاحنني يف جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة إىل أقـل                         

   البلدان منوا حبسب القطاع
 )والراتمباليني الد(    

 

املساعدة اإلمنائية، قاعدة البيانات التفاعلية، تقييم       جلنة/منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي       :املصدر  
 .٢٠١٠مارس / آذار٣٠

  
األزمــة املاليــة العامليــة، أنــشأ صــندوق النقــد الــدويل  كبغيــة معاجلــة الــصدمات الكــبرية   - ٩٤

 منافـذ   ةثالثـ بالنمـو لـصاحل البلـدان املنخفـضة الـدخل           ن أجـل    مـ جديدا للحد من الفقـر و     مرفقا  
 ورغم أنه مثة فرق كبري بني أقل البلدان منوا والبلدان املنخفضة الـدخل، فـإن          . لإلقراضجديدة  

 يف احلـصول علـى       أكثـر  مرونـة أقـل و  شـروطا    امن أقل البلدان منـو    العديد  من املرجح أن يواجه     
 / يف كــانون الثــاينها عملــ اجلديــدةوبــدأت املنافــذ. التمويــل مــن خــالل صــندوق النقــد الــدويل

 وســوف تــوفر الــدعم لالحتياجـــات املتوســطة األجــل مــن ميــزان املـــدفوعات        ٢٠١٠ ينــاير 
واالحتياجـــات القـــصرية األجـــل مـــن التمويـــل والتكييـــف النامجـــة عـــن الـــصدمات الداخليـــة   

 . نوعا من التأمني يوفراخلارجية، األمر الذي  أو
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التمويـل  مـصادر  حـويالت املاليـة مـن املهـاجرين أيـضا مـصدرا هامـا مـن             وأصبحت الت   - ٩٥
، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق بالـصحة والتعلـيم،              هنـا متـول االسـتهالك     أإذ  ،  منـوا اإلمنائي ألقل البلدان    

 تـدفقات التحـويالت     وارتفعت .املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم   بوإىل حد أقل ما يتعلق      
ــن   إىل ــوا مـ ــدان منـ ــل البلـ ــام  ٦,١ أقـ ــني دوالر يف عـ ــون دوالر يف ١٧,٥ إىل ٢٠٠٠ باليـ  بليـ
وتـشري التقـديرات إىل أهنـا ازدادت مـرة          . ٢٠٠٨ بليـون دوالر يف عـام        ٢٣ مث إىل    ٢٠٠٧ عام

  .الجتاه العامليخالفا ل، ٢٠٠٩أخرى يف عام 

رة بــاداملوأســفر تنفيــذ مبــادرة الــصندوق االســتئماين للبلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون و   - ٩٦
 من جانب البنك الدويل وصندوق النقد الدويل عـن          ،املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون    

ــن    ــة مـ ــاميع التراكميـ ــادة اجملـ ــباط  ٣٦,٧زيـ ــة شـ ــون دوالر لغايـ ــر/ بليـ ــصبح، ٢٠٠٩ فربايـ  لتـ
ــول شــباط   ٣٨,٨ ــون دوالر فقــط حبل ــر /بلي ــربعني   . ٢٠١٠فرباي وكــان االجتــاه ممــاثال بــني املت

، إذ ازداد  إطــار املبــادرة املتعــددة األطــراف لتخفيــف عــبء الــديون       يفاملتعــددي األطــراف 
 بليــون دوالر فقـــط يف  ١٦ إىل ٢٠٠٩م ابليــون دوالر يف عــ   ١٥,٤اجملمــوع التراكمــي مــن    

 بلـدان يف    مثانيـة وهبط عدد البلدان اليت مل تبلغ نقطة اإلجناز يف إطـار املبـادرة إىل               . ٢٠١٠ عام
اجتماعيـة وسياسـية   ألول البلـدان الـيت تعـاين مـن نزاعـات           املقام ا ، تشمل يف    ٢٠٠٩مطلع عام   

ــادرة مــن     . كــبرية ــدا يف ١٣وارتفــع عــدد البلــدان الــيت اجتــازت نقطــة اإلجنــاز يف إطــار املب  بل
 .٢٠١٠ بلدا يف عام ١٩  إىل٢٠٠٦ عام

ــدين بــشكل كــبري     - ٩٧ ــدىواخنفــضت خدمــة ال ــدان منــوا  ل إىل  ٢٠٠٠ عــام مــن أقــل البل
 بلـدا تتـوافر بيانـات بـشأهنا، أكثـر مـن       ٢٥فقط من أصل    اثنان  لَدان  ، إذ خصص بَ   ٢٠٠٨ عام
ــصدير و  ٢٠ ــن حــصائل الت ــة م ــرادات  يف املائ ــام   اإلي ــن اخلــارج يف ع ــذا الغــرض ٢٠٠٨م ،  هل

 ٢٠٠٠ن عـام    مـ واخنفضت النسبة املئويـة خلدمـة الـدين         . ٢٠٠٠  بلدا يف عام   ١٥باملقارنة مع   
 . بلدان٧عت هذه النسبة يف  بلدا، وارتف١٧ يف ٢٠٠٧/٢٠٠٨ الفترةإىل 

 التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب مـن حيـث تـدفقات املـوارد مبـا يف ذلـك                     تزداد أمهية و  - ٩٨
  البلــدان املاحنــة اهلامــةتــشكل الــصني أحــدو. املعونــة والتحــويالت واالســتثمار األجــنيب املباشــر

وتركـز  . ديـا والـسودان   يف الوقت ذاتـه يف عـدد مـن أقـل البلـدان منـوا، مبـا فيهـا كمبو                   وتستثمر  
ــن           ــدءا م ــدرات ب ــاء الق ــتقين وبن ــاون ال ــى التع ــوا عل ــدان من ــل البل ــة إىل أق ــها املقدم ــد معونت اهلن

وتركيـا يف طريقهـا ألن تـصبح ماحنـا هامـا لـبعض       . تكنولوجيا املعلومات وحىت التدريب املهين  
 .٢٠٠٩أقل البلدان منوا وقد زادت إمجايل مساعدهتا اإلمنائية الرمسية يف عام 

وينبغي للجهات املاحنة زيـادة مـساعدهتا ألقـل البلـدان منـوا متاشـيا مـع االلتزامـات                 - ٩٩
واملطلـوب توجيـه    . الدولية لتمكينـها مـن مواجهـة آثـار األزمـة املاليـة واالقتـصادية العامليـة                
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املــساعدة بــشكل أفــضل مــن أجــل دعــم تنميــة القــدرات اإلنتاجيــة، واهلياكــل األساســية،   
ومن الضرورة أيضا املـضي     . قطاع االجتماعي، فضال عن إجياد فرص العمل      والزراعة، وال 

 .يف استطالع مصادر التمويل املبتكرة

وبغية تعزيز األثر اإلمنائي للمساعدة، يتعـّين بـذل جهـود يف تنفيـذ إعـالن بـاريس                   - ١٠٠
ة واإلدارة امللكيـة والتنـسيق واملواءمـة واملـساءلة املتبادلـ      بـشأن فعاليـة املعونـة، مبـا يف ذلـك     

يف الـذي اعتمـد   وأعيد تأكيد هذه املبادئ يف برنامج عمـل أكـرا،      .الرامية إىل حتقيق نتائج   
. ٢٠٠٨ســبتمرب /املنتــدى الثالــث الرفيــع املــستوى بــشأن فعاليــة املعونــة املعقــود يف أيلــول

وهــذا مــا جــرى تأكيــده يف الوثيقــة اخلتاميــة لكــل مــن االســتعراض اإلقليمــي ملنطقــة آســيا  
 .يط اهلادئ واالستعراض اإلقليمي ألفريقياواحمل

وفــضال عــن ذلــك، مثــة حاجــة مــستمرة إىل ختفيــف عــبء الــديون بــشكل دائــم      - ١٠١
ومثة حاجـة إىل تعزيـز اجلهـود لكفالـة عـدم فقـدان املكاسـب        . وشامل عن أقل البلدان منوا   

املبــادرة ولــديون الــيت حتققــت مــؤخرا يف إطــار املبــادرة املتعلقــة بالبلــدان الفقــرية املثقلــة با  
وإضـافة إىل ذلـك، جيـب علـى اجملتمـع الـدويل             . املتعددة األطراف لتخفيـف عـبء الـديون       
 وهــي يف اخلارجــة مــن الرتاعــات، لــدى البلــدانأيــضا بــذل اجلهــود ملعاجلــة مــشكلة الــدين 

معظمها من أقل البلدان منوا، من خالل التعجيـل يف انتقاهلـا مـن نقـاط مـا قبـل اإلجنـاز إىل                       
 . ا بعد اإلجنازنقاط م

  
 تصدي أقل البلدان منوا لألزمات املالية  -ثالثا   

تغلبت أقل البلدان منوا إمجاال على آثار األزمة املالية واالقتصادية على حنو أفـضل مـن                 - ١٠٢
ــة         ــة العاملي ــدماجها احملــدود يف األســواق املالي ــا إىل ان ــك جزئي ــع، ويرجــع ذل إىل حتــسن واملتوق

لكنه رغـم متوسـط معـدالت النمـو     . واستخدام بعض برامج التحفيزي الكلسياسات االقتصاد  
من أقل البلدان منوا يواجه اخنفاضا يف إيـرادات األسـر           العديد  يزال   ، ال ٢٠٠٩اإلجيابية يف عام    

املعيشية، وارتفاع نسبة البطالة واآلثار املترتبة عن اخنفاض اإليرادات احلكومية علـى اخلـدمات              
شبكات الضمان االجتماعي واحليز املـايل احملـدود جـدا لتعزيـز            دم وجود   نظرا لع و. االجتماعية

إىل إعاقـة   األزمـة   تؤدي  إجياد فرص العمل ومحاية اإلنفاق االجتماعي، مثة احتمال كبري من أن            
ــق األهــداف        ــد مــن تعــرض حتقي ــل وتزي ــة يف األجــل املتوســط إىل األجــل الطوي ــاق اإلمنائي اآلف

 . اإلمنائية لأللفية للخطر

فقـد  . وتتسم جتربة النمو خالل األزمة داخل جمموعة أقل البلدان منوا بالتنوع الشديد            - ١٠٣
سجلت البلدان املصدرة للنفط واملعادن أسوأ اخنفاض يف منـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل، بـدءا مـن          
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ويف . ، مل يكن سببه اخنفاض األسعار فحسب، بل أيضا اخنفـاض اإلنتـاج            ٢٠٠٨منتصف عام   
 أقـل بكـثري يف النـاتج        ا املتخصصة يف الصادرات الزراعيـة اخنفاضـ       انك، واجهت البلد   ذل مقابل

فعلـى سـبيل    . متباينـة وصورة مصّدري املصنوعات اليت تستخدم عمالـة كثيفـة          . احمللي اإلمجايل 
 نظــرا ألن ٢٠٠٩ حــىت منتــصف عــام ااملثــال، مل يتــأثر مــصدرو املالبــس مــن بــنغالديش كــثري 

ض يفـ خت الصناعية حتولوا إىل شراء منتجات أرخص ومتكن املنتجون مـن            املستهلكني يف البلدان  
ــه حنــو أواخــر عــام   . األســعار ، اخنفــض الطلــب يف األســواق الكــربى وازدادت  ٢٠٠٩غــري أن

ت ااملنافسة من جانب منتجني آخرين للمالبس املنخفضة التكلفة، ما أدى إىل اخنفـاض صـادر               
 .وإغالق العديد من املصانعاملنسوجات 

ونظـــرا ألن األزمـــة املاليــــة واالقتـــصادية حـــدثت بعيــــد أزمـــة الغـــذاء والطاقــــة يف        - ١٠٤
وتـشمل  .  قـد اسـتنفدت  آليات الفقـراء يف التغلـب عليهـا     تفقد كان ،  ٢٠٠٨  و ٢٠٠٧ عامي

أن تـؤدي    ومـن املـرجح      ، االسـتثمارات يف التعلـيم وبيـع األصـول املنتجـة           ختفـيض هذه اآلليات   
 ذروهتـا   عـن ورغم اخنفاض أسعار األغذيـة      . تنمية يف األجل الطويل   من فرص ال  إىل احلد   بالتايل  

قبــل األزمــة واخنفــضت يف الــيت كانــت عليهــا ستويات املــتــزال فــوق  ، فإهنــا ال٢٠٠٨يف عــام 
، كانـت تكلفـة سـلة       ٢٠٠٩ويف الربع األخري من عـام       . ببطء شديد األسواق احمللية   الكثري من   
وتــشري . البلــدانأغلــب معــدالهتا يف األجــل الطويــل يف تــزال مرتفعــة باملقارنــة مــع   األغذيــة ال

ارتفـع نتيجـة لألزمـة      عدد األفراد الذين يعانون من انعدام األمن الغـذائي قـد            التقديرات إىل أن    
 جدا أن يكون هـذا املعـدل أعلـى    ح يف املائة على الصعيد العاملي ومن املرج٩االقتصادية بنحو  
 . يف أقل البلدان منوا

. دد الوظائف اليت فقدت بسبب األزمـة كـبريا يف عـدد مـن أقـل البلـدان منـوا               وكان ع  - ١٠٥
 وظيفـة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف     ٤٠٠ ٠٠٠يقـل عـن    ال فعلى سبيل املثال فُِقد ما 

منـشآت الـصناعة التحويليـة       وأغلقـت    ،٢٠٠٩صناعة التعدين حبلـول النـصف األول مـن عـام            
ــا يف كــثري مــن البلــ    ــا متام ــشاط     أبواهب ــيص الن ــل يف تقل ــشكل اســتمرارا لالجتــاه املتمث ــا ي دان، م

قطاعـات املنـسوجات والبنـاء    كسـيما يف القطاعـات الـيت تـستخدم عمالـة كثيفـة          الصناعي وال 
ــسياحة ــاوت    . وال ــشكل متف ــساء ب ــأثرت الن ــن وت ــز    م ــاطق جتهي ــدان الوظــائف يف من جــراء فق

 . الصادرات ويف القطاع السياحي

ــة أخــرى  و - ١٠٦ ــن جه ــل، م ــاع خــالل     ميي ــة يف القطــاع الزراعــي إىل االرتف ــدل العمال  مع
إىل املنـاطق   العـاطلني عـن العمـل        من عودة    هاألزمات بسبب فقدان الوظائف يف املدن وما يتبع       

غري أن هذا األثر قـد يـؤدي إىل مزيـد           . الريفية األمر الذي يوفر نوعا من شبكة أمان غري رمسية         
 ألنــه لــيس مــن املــرجح أن تــزداد إمكانيــة احلــصول علــى  يــةمــن االخنفــاض يف اإلنتاجيــة الزراع
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ومثـة دليـل علـى وجـود هـذا األثـر مـن كمبوديـا                . املدخالت الزراعية األخرى يف وقت األزمـة      
 .بعد فقدان وظائفهم يف املدينةاألرياف عمال يف صناعة املالبس إىل الحيث عاد 

ادة حـادة يف نـسبة العمالـة الـضعيفة       ويف الكثري من أقل البلدان منـوا سـّببت األزمـة زيـ             - ١٠٧
كانــت النــساء والــشباب واألســر و.  يعملــونهــاأفرادأن بعــض واألســر املعيــشية الفقــرية رغــم 

ــرية   ــشية الفق ــى األرجــح املعي ــة    ،عل ــسبة العمال ــادة ن ــأثرا بزي ــر ت ــستقرة  أكث ــشري  غــري امل ــيت ت ، ال
ويف املقابـل   . ن العـاملني  التقديرات إىل أهنا ارتفعت لتشمل ما يقـرب مـن أربعـة أمخـاس الـسكا               

 .يف زيادة كبرية يف نسبة الفقرغري املستقرة يسهم اخنفاض فرص العمل وزيادة العمالة 

وإضافة إىل ذلك، ازدادت القيود الكثرية أصال املفروضة علـى نفـاد أقـل البلـدان منـوا                   - ١٠٨
لوضـع يف األجـل     ومـن املتوقـع أن يـستمر هـذا ا         . رؤوس األمـوال اخلاصـة    الدولية ل سواق  األإىل  

صارف يف البلـدان ذات الـدخل       املـ املتوسط بسبب الزيادة العامـة يف جتنـب املخـاطرة، وحاجـة             
وهكـذا سـتكون أقـل    . التكاليف الرأمساليةزيادة بناء رؤوس أمواهلا فضال عن      إىل إعادة   املرتفع  

عزيـز اإلنفـاق    البلدان منوا حباجة إىل دعم أكرب من املصادر الرمسيـة للتمويـل الـدويل مـن أجـل ت                  
ــات ــائف    . علـــى األولويـ ــدان الوظـ ــة لفقـ ــة نتيجـ ــويالت املاليـ ــدل التحـ ويف حـــني اخنفـــض معـ

واخـر  أ معدل تلك التحويالت يف بلدان مثـل إثيوبيـا وبـنغالديش يف             فعالاملهاجرين، ارتفع    بني
غري أن هذا جنم جزئيا عـن نقـل املهـاجرين العائـدين ملـدخراهتم إىل      . ٢٠٠٩ وعام ٢٠٠٨عام  
 . هنم األصليةبلدا

ــأثرت و - ١٠٩ ــدان ت ــصابة بالبل ــديها  عجــز كــبري يف احلــساب اجلــاري و  امل ــيت ل ــستويات ال م
نظرا ألن ذلك العجز ميـول مـن        تأثرا شديدا،   ات األجنبية باألزمة املالية     يمنخفضة من االحتياط  

لـيت نـضبت    التدفقات الرأمسالية الداخلة والتحويالت املالية واملساعدات اخلارجية واالقتراض، ا        
التعـاون اإلقليمـي إىل تيـسري تقاسـم املخـاطر عـن             تعزيـز   ؤدي  يـ وميكـن أن    . كلها خالل األزمة  

 .ات وبالتايل تعزيز التدفقات املالية فيما بني بلدان اجلنوبيطريق جتميع االحتياط

حمدودة بالنسبة ملعظم أقل البلدان منـوا يف مواجهـة       العامة  وكانت خيارات السياسات     - ١١٠
مــن جلــأ العديــد فــي حــني تراجعــت ضــغوط التــضخم يف معظــم البلــدان، ف.  األزمــة املاليــةآثــار

جعـل الـسياسات النقديـة معاكـسة للـدورات       ممـا شـروطه املاليـة   إىل ختفيـف   املصارف املركزية   
ــه نظــرا لــضعف أســواق رؤوس األمــوال والوســاطة املاليــة يف معظمهــا،        . االقتــصادية غــري أن

 . على االنتعاش االقتصاديحمدودا  ا السياسة النقدية سوى أثرختلّف فلم

ــدخل احلكــومي   - ١١١ ــرن  وأدى اخنفــاض ال ــذي اقت ــام أو ارتفاعــه   ال باســتمرار اإلنفــاق الع
مقابل اخنفاض املـساعدة اخلارجيـة يف بعـض البلـدان، إىل ارتفـاع عجـز امليزانيـة يف معظـم أقـل                     
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يزانيــة ذات نقديــة التــزام مبكــان قــد خــاص، وجــه بغــري أن بعــض الــدول اهلــشة  . البلــدان منــوا
 .متوازنة وبالتايل مل يكن لديه املرونة الكافية لالستجابة

 مــن  جمموعــاتورغــم القيــود الــشديدة، متكــن عــدد مــن أقــل البلــدان منــوا مــن إنــشاء - ١١٢
 توزاد.  الضريبية من خـالل زيـادة اإلنفـاق علـى اهلياكـل األساسـية علـى سـبيل املثـال          زاحلواف

املقـام   يف منوا من اإلنفاق على الزراعة، من أجل الـسماد والبـذور  البلدان أقل من بلدان أخرى  
وألغت مايل أيـضا الـضرائب علـى الـواردات مـن         .، يف بوروندي ومايل على سبيل املثال      األول

 . مؤقتااملواد الغذائية األساسية وخفضت الضرائب على املنتجات النفطية 

. أسعار الفائـدة والرسـوم املـصرفية      لتخفيض  نغالديش املركزي تدابري    واختذ مصرف ب   - ١١٣
واختــذت احلكومــة أيــضا بعــض التــدابري الــضريبية مــن قبيــل ختفــيض الرســوم والــضرائب علــى    

،  احلجــمالبــضائع القابلــة للتــصدير، وختفيــف الــضرائب علــى املؤســسات الــصغرية واملتوســطة   
 اإلنتـاج، وإعفـاءات ضـريبية عـن صـناعات           أصـناف بعـض   وختفيف ضريبة القيمة املـضافة عـن        

ثانيـة مـن احلـوافز الـضريبية لـدعم الـصناعات            جمموعـة   وأعلنـت عـن     . الزراعيـة جتهيز املنتجـات    
، بعـد اخنفـاض يف الـصادرات مـن الـسلع يف الفتـرة               ٢٠١٠املوجهة حنو التصدير يف مطلع عـام        

  .سابقة مقارنة بالسنة ال٢٠٠٩أكتوبر /يوليه إىل تشرين األول/من متوز
املـايل إىل املـصارف التجاريـة    الدعم جلمهورية تنـزانيا املتحدة    صرف املركزي   املم  وقّد - ١١٤

 ازانيـعملـت حكومـة تنـ     كمـا   . ةسيولالـ اليت تواجه مشاكل يف بيانات ميزانياهتا من أجل زيـادة           
 تراجع الطلـب واخنفـاض أسـعار      ها  مرّددوه من خسائر    ما تكبّ ععلى تعويض مشتري احملاصيل     

تـوفري  علـى   جمموعة التدابري    تّصنكما  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨السلع يف السوق العاملية أثناء املوسم       
 . ضةرأس املال العامل للمستثمرين بفوائد خمفّ

أن  زيادة احلمايـة االجتماعيـة إالّ  وأعاق احليز املايل احملدود قدرة أقل البلدان منواً على     - ١١٥
 تعزيـز بـرامج التغذيـة املدرسـية وبـرامج      أضحىو. إىل حٍد ما  ن من زيادهتا  عدداً كبرياً منها متكّ   

يف البلــدان الــيت تفتقــر إىل آليــات علــى األخــص اســتجابة شــائعة، و تغذيــة األمهــات واألطفــال
الـيت جتلّـت يف     نطاق برامج األشغال العامة     بتوسيع  ة  ت بلدان عدّ  قامو. أخرى للتحويل املباشر  

ذ يف ع يف وضع بـرامج هادفـة لتحويـل النقـد تنفّـ     وشرالأو الغذاء أو النقد مقابل العمل،    برامج  
وعمل عدد من البلدان اليت تفتقـر إىل بـرامج           .)٧( بربامج توظيف الشباب   ةبعض األحيان مقترن  

هادفــة كــبرية علــى محايــة الفئــات املستــضعفة عــرب ختفــيض الرســوم اجلمركيــة علــى الــواردات   
__________ 

، إريتريا، أفغانـستان، أنغـوال، بـنغالديش، بوتـان، بوركينـا      تشمل البلدان اليت تعزز احلماية االجتماعية إثيوبيا      )٧(  
ــا،        ــديف، موريتاني ــسوتو، مدغــشقر، مل ــا، لي ــا، ليربي ــابوي، ســرياليون، كمبودي ــويت، زمب فاســو، توغــو، جيب

  .موزامبيق، نيبال، هاييت



A/65/80
E/2010/77

 

34 10-36568 
 

وضـة علـى احلبـوب الغذائيـة، مثـل أفغانـستان            وضريبة القيمة املـضافة والـضرائب األخـرى املفر        
 . وبوروندي وسرياليون وزامبيا

التخفيضات اليت طرأت يف امليزانيات الوطنيـة رغـم اجلهـود املبذولـة لـضمان               أخذت  و - ١١٦
 منـواً دان لـ فـي أقـل الب  ف. اخلـدمات االجتماعيـة  على على اإلنفاق تؤثر  على األولويات،    نفاقاإل

 بتدائيـة الدرسـة ا تلميـذ يف امل  لكـل  ٢٠١٠  و٢٠٠٩نفـاق لعـامي   يض اإلر ختفـ  يقـدّ ،  يف أفريقياً 
إىل ختفـيض يف عـدد       أدت األزمـة  هناك مثال على ذلك يف زامبيا، حيـث         و.  يف املائة  ١٠بنسبة  

ــة إالّ. قتــرن بآثــار طويلــة األجــل علــى تــوافر املهــارات  يســوف الطــالب   أن األهــداف اإلمنائي
وال يوجــد مــثالً أي دليــل علــى تــسجيل ارتفــاع يف  . األزمــةرياً بثكــ تــأثرت ملاألخــرى لأللفيــة 

 .ب األزمةاعقأمعدل انتشار نقص الوزن بني األطفال يف أقل البلدان منواً يف 

. اإلنتـاج الـصناعي   التجـارة و  واالنتعاش العاملي الذي بدأ يف آسيا قد أدى إىل هنضة يف             -١١٧
دعــم إىل النــاجم عــن تلــك النهــضة ة ليــرتفــاع يف الطلــب علــى أســعار الــسلع األّواالســيؤدي و

غـري أن مـن املتوقـع أن يـشهد العديـد            . انتعاش منو الناتج القـومي اإلمجـايل يف أقـل البلـدان منـواً             
لعـل   يف الـسنوات القادمـة باملقارنـة مـع العقـد الـسابق لألزمـة، و                بـطءاً منها أداء اقتصادياً أشـد      

ومـن احملتمـل أن يفـاقم هـذا النمـو           . رياًل اخنفاضاً كـب    أن االستثمار قد سجّ    هو ذلك   السبب يف 
بعـض   أن   إالّ. البطيء من حالة التوازن املايل املتدهورة أصـالً والـدين العـام اآلخـذ يف االزديـاد                

البلـدان مثــل توفــالو تعكـف علــى وضــع سياسـات إلدارة خمــاطر الــدين والتخفيـف مــن وطأتــه     
شمل التحليـل املـايل   تـ  ةفـصيلي  تاتتكفل خضوع مجيع عمليات االقتراض يف املـستقبل إلجـراء      

 . والتشاور على نطاق واسع واملوافقة من الربملان

وتـستلزم  . يف ضوء اآلثار املدمرة لألزمة املالية      يتعني إصالح اهليكل املايل العاملي    و - ١١٨
ــايل حتــسني الرقا      ــها القطــاع امل ــاين من ــيت يع ــشل ال ــادة   أوجــه الف ــة وزي ــة التنظيمي  شــروطب

وزيـادة إمكانيـة التنبـؤ      أقـل تقلبـاً     األسواق املاليـة    جعل   ا ويتعني أيض  .ياملال االحتياط  رأس
ويف الوقـت  . جيري فيها ومراعاة أوجه الضعف اخلاصة اليت تعاين منها أقل البلدان منـواً            مبا

زيـادة  علـى    كـذلك ذاته، يـتعني تـصميم هـذه املبـادرات تـصميماً سـليماً يكفـل مـساعدهتا                  
 . اخلاصمن االستثمار وطلب القطاع كل

تداعيات على  من  ألزمة املالية واالقتصادية    لاالنتكاسة الكبرية   فته  ما خلّ تطلب  يو - ١١٩
بلوغ أهداف برنامج بروكسل مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية وضع استراتيجيات فعالة            

هـذه  ز تركِّـ يـتعني أن  و. لزيادة قدرة أقل البلدان منواً على حتمـل خمتلـف أنـواع الـصدمات         
على التعامل مع األزمات وعلـى  من أجل زيادة القدرة   على بناء القدرات    ستراتيجيات  اال

وهلـذا،  . إمكانية التعـرض للـصدمات املتعلقـة بالـسعر والطلـب        من  ل  يلتقل، وذلك ل  التنويع
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مــن الــضروري زيــادة الــدعم املقــدم مــن اجملتمــع الــدويل وجعلــه أكثــر مرونــة ليتــيح اجملــال 
ــدابري معاكــسة للــدورات    إلعــداد اســتجابات مالئمــة   يف الوقــت املناســب تــشمل اختــاذ ت

احلـوافز  عامليـة مـن   دان منواً يف حاجـة ماسـة للغايـة جملموعـة        لالب  وما زالت أقل   .االقتصادية
 .نع حدوث تراجع طويل األجل يف النمو قد ينجم عن األزماتمتاملالية 

  
 االستنتاجات والتوصيات   - رابعا  

ل برنــامج بروكــس الــذي ســجله  ت املتعلقــة بالنجــاح احملــدود   يتمثــل أحــد املؤشــرا   - ١٢٠
أقـل  قائمـة   مـن   رج  ومل خيـ  . أقـل البلـدان منـوا     خرجـت مـن قائمـة       اخنفاض عدد البلـدان الـيت        يف

أن ومـن املقـرر   . مـن اجملموعـة  ) الـرأس األخـضر  (سوى بلد واحد  ٢٠٠١منذ عام    البلدان منواً 
ــخيـــرج  ــرادبلَـ ــؤمتر الرابـــع الـــذي  ان آخـ ــام ن قبـــل املـ ــيعقد يف عـ ــة وتؤيـــد . ٢٠١١سـ منظومـ
بلـدان مـن القائمـة      خـروج   بـصورة فعالـة     دوليني  المنائيني  اإلشركاء  غريها من ال  املتحدة و  األمم

.  مـا بعـد أقـل البلـدان منـواً          وضـع  من قائمـة أقـل البلـدان منـواً إىل            “انتقال سلس ”بقصد تأمني   
مـن القائمـة    خيـرج   يواصل كـل بلـد       أن   ٢٠٠٨يف عام   على سبيل املثال    وقرر االحتاد األورويب    

صص لفتـرة ثـالث ســنوات علـى األقـل تبــدأ     احلــرسـوم أو  معفيــاً مـن ال التمتـع بـدخول أسـواقه    
ة أقـل   قائمـ وستستفيد جزر امللديف اليت من املتوقـع أن ختـرج مـن             . من القائمة خروجه  بتاريخ  

وهـي  االنتقـال الـسلس،     مـن هـذه الـسياسة املتعلقـة ب         ٢٠١١ينـاير   /البلدان منواً يف كانون الثاين    
 وثيقـة أفريقيـا اخلتاميـة تؤكـد أن          غـري أن  . ات مماثلـة  امتيـاز بـشأن    تتفاوض مـع شـركاء آخـرين      

البلدان الـيت تـدنو مـن عتبـة اخلـروج مـن القائمـة يـساورها القلـق إزاء عـدم التـيقن مـن مرحلـة                     
اإلمنائيــة الرمسيــة بعــد اخلــروج والتوقــف املفــاجئ لتــدابري الــدعم الدوليــة، مبــا فيهــا املــساعدة  مــا

ــة بالتجــارة       ــدرات املتعلق ــاء الق ــضيلية وبن ــة اخلاصــة والتف ــة دخــول األســواق واملعامل  .وإمكاني
لبلـدان اخلارجـة مـن     اوتقول إنه ينبغـي النظـر يف اختـاذ تـدابري معـززة تكفـل عمليـة انتقـال                    

هــود اإلمنائيــة للــدول اخلارجــة  فعــال وســلس تتفــادى مبوجبــها توقــف اجل  بــشكل القائمــة 
 .القائمة من

النمـو االقتـصادي    هـو   حاليا  التقدم حنو بلوغ أهداف برنامج بروكسل       ما يهدد   و - ١٢١
البطيء وتناقص املوارد وقلة الفرص التجارية واالخنفاضات احملتملة يف تدفقات املعونة من            

 هلـا   ويف الوقت ذاته، أخذت اآلثار النامجة عن تغري املناخ تزداد وضوحاً مبا           . البلدان املاحنة 
ويف هـذا الـسياق، مـن الـضروري إعـادة           . من آثـار مـدمرة حمتملـة علـى أقـل البلـدان منـواً              

 .التزامات بناء شراكة عاملية للتنمية اليت تتجسد يف برنامج بروكسلوتعزيز تأكيد 

ومبا أن البيانات املوثوقة واملقدمة يف الوقـت املناسـب هـي شـرط مـسبق لتخطـيط                   - ١٢٢
لجهـات  وللحكومات أن تـويل املزيـد مـن االهتمـام           ل، ينبغي    معاً جالسياسات ورصد النتائ  
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 هتأكيـد إعـالن دكـار     ووفقـاً ملـا أعـاد       . املاحنة أن تركز على وضع نظـم إحـصائية مـستدامة          
علـى  ، يـتعني تـشجيع مجيـع البلـدان          ٢٠٠٩نـوفمرب   / تشرين الثاين  اتبشأن تطوير إحصاء  

ملــستعملني ورســم مــساراهتا يف جمــال  حتديــد األولويــات اخلاصــة هبــا، وإدمــاج احتياجــات ا 
وينبغــي للجهــود املبذولــة .  وتزويــدها بالــدعم الــالزماإلحــصاءات، مــن مجعهــا إىل نــشرها

ــنظم اإلحــصائية        ــشئ ال ــيت تن ــدعم املؤســسات والوكــاالت ال لتحــسني اإلحــصاءات أن ت
 . تعززها وحتافظ على استمراريتهاالوطنية وأن

شراكة إمنائية مستقبلية تقام بني       يف أي  ات اجلنسانية تعزيز مراعاة االعتبار  ويتعني   - ١٢٣
وينبغي استحداث إجـراءات إجيابيـة لتحـسني أعـداد     . أقل البلدان منواً وشركائها اإلمنائيني  

النساء وتأثريهن يف مجيع مواقع صنع القرار السياسي، مبا يف ذلك االسـتثمار يف القيـادات                
املرأة على  عمل  الويتعني ختفيف عبء    .  احمللي النسائية يف هياكل صنع القرار على الصعيد      

 وتكنولوجيــات االقتــصاد يف العمالــة وخطــط  ياكــل األساســيةعــن طريــق االســتثمار يف اهل
ينبغـي زيـادة االسـتثمارات مـن        و. التنشيط االقتصادي الـيت تراعـي االعتبـارات اجلنـسانية         

امليزنة املراعيـة   ”سسي على   أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني، بسبل منها إضفاء الطابع املؤ         
وختـصيص املـساعدة    دارة املاليـة العامـة      اإلإصـالح   عمليات  كجزء من   “ للمنظور اجلنساين 
 .اجلنسني لية املكرسة لتحقيق املساواة بنيلضمان تعزيز االلتزامات املااإلمنائية الرمسية 

جملـاالت تـشمل    وحتتاج أقل البلدان منـواً إىل حيـز سياسـايت يف طائفـة واسـعة مـن ا                  - ١٢٤
تــتمكن مــن بلــوغ  حــىت الــسياسة النقديــة والــسياسة التجاريــة وسياســة االقتــصاد الكلــي   

علـى األسـواق لتحقيـق تغـيري هيكلـي       يعزى عدم الـتمكن مـن االتكـال         و. أهدافها اإلمنائية 
ــة  ــة و إىل والبــدء بإنــشاء قطاعــات دينامي مؤســسات وحــاالت االفتقــار إىل عوامــل خارجي

ن الــضروري مــثالً أن تــصبح أقــل البلــدان منــواً قــادرة علــى محايــة    ومــ. إخفــاق األســواق
ــي   ــات، وال سـ ــتفادة مـــن اإلعانـ ــئة واالسـ ــة،  الـــصناعات الناشـ ــال الزراعـ ــة يف جمـ ما املقدمـ

ألسـعار للمـزارعني واإلعانـات املقدمـة للمـستهلكني          لـضمان ا  الزراعيـة أو    للمدخالت   إما
ويـضية املتعلقـة بـالواردات املدعومـة مـن          احلضريني الفقراء، وعلى اللجوء إىل الرسوم التع      

بلدان أخرى، ومنح معاملة تفضيلية للقطاعـات الـيت لـديها قـدرة علـى املنافـسة، وحتـسني                   
تنامي انعدام التجانس فيما بني أقـل       يدل  و. مع الصدمات اخلارجية  الفسحة املالية للتعامل    

 .انالبلدان منواً على ضرورة وضع سياسات تستجيب لظروف البلد

الــيت تنفــرد هبــا أقــل  ضعف الــاملــؤمتر الرابــع أن يركــز علــى مــواطن  ويــتعني علــى  - ١٢٥
دول الـ تعزيـز   ذلـك   شمل  يـ و. جرت مناقشة العديد منها يف هذا التقرير      واليت  البلدان منواً   

اختـاذ  فـضالً عـن     منائية بالقدرات املالئمة لوضع وتنفيذ استراتيجية إمنائية طويلة األجـل           اإل
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 التركيـز الـشديد     اخلاصـة بكـل بلـد والنامجـة عـن          الـضعف    حـاالت عاجلـة   تدابري ملموسـة مل   
لإلنتــاج والــصادرات، واالعتمــاد علــى املــوارد اخلارجيــة، واخنفــاض رأس املــال البــشري    

 .تغري املناخ، مبا فيها الناجتة عن واملخاطر الكبرية املتأتية من الصدمات اخلارجية

تحضريية للمؤمتر الرابع، أن يـوىل املزيـد مـن          يتعني، بوجه خاص أثناء األعمال ال      و - ١٢٦
االهتمام لشواغل البلدان النامية يف املنتديات الدولية ذات الصلة، وال سيما يف االجتماع             

ســبتمرب /يلــولأالعــام الرفيــع املــستوى املعــين باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة الــذي ســيعقد يف  
٢٠١٠. 

املـشاركة  يف مجلة أمور أخرى، لكفالـة       ة،  ومن الضروري تأمني موارد مالية إضافي      - ١٢٧
ت واجملتمـع املـدين واملنظمـات        الربملانـا  مبـا فيهـا   أقـل البلـدان منـواً،       لفئـات املعنيـة يف      التامة ل 
 . املؤمتر يف حد ذاتهيف احلكومية والقطاع اخلاص يف العملية التحضريية و غري

 الـالزم وأن تـسهم إسـهاماً    وينبغي ملنظمات منظومة األمم املتحدة أن تقدم الدعم        - ١٢٨
فعاالً يف العملية التحضريية ويف املؤمتر يف حد ذاته، وال سيما عن طريق املناسبات السابقة               

كمـا أن هنـاك      .للمؤمتر واملواكبة له املتعلقة مبواضيع ذات أمهية قصوى ألقل البلدان منـواً           
لتعزيز الوعي العام لـصاحل  األخرى املالئمة حاجة إىل تكثيف اجلهود اإلعالمية واملبادرات       

  .املؤمتر، مبا يف ذلك إبراز أهدافه وأمهيته
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  املرفق
  

  بيانات إحصائية: أقل البلدان منوا    
  

  نبذة عن البيانات    
ــام   - ١ ــة     ٢٠٠٤يف ع ــار املؤشــرات واملوافق ــصادي واالجتمــاعي باختي ــام اجمللــس االقت ، ق

ايـات برنـامج عمـل بروكـسل بـأوثق          عليها مـن أجـل تتبـع التقـدم احملـرز يف حتقيـق أهـداف وغ                
. ٢٠٠٧وتشكل هذه املؤشرات أساس اجلداول احلالية اليت تنشر سنويا منذ عـام             . سبيل ممكن 

وقد جعلت املؤشرات املتعلقة بتنفيذ برنامج عمل بروكسل، على حنو ما طلبته اجلمعيـة العامـة                
 املثـال، قـراري اجلمعيـة       انظر علـى سـبيل    (واجمللس االقتصادي واالجتماعي واللجنة اإلحصائية      

  .، منسجمة متاما مع مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية)٥٨/٢٩١  باء و٥٧/٢٧٠العامة 
ويقوم مكتب املمثل السامي ألقل البلدان منوا والبلـدان الناميـة غـري الـساحلية والـدول                   - ٢

. يـة الدوليـة املنـشورة   اجلزرية الصغرية النامية بتجميع اجلداول يف املقام األول من املـصادر الرمس           
ــشورة     ونظــرا لتحــسن املــصادر الوطنيــة للبيانــات،     . ويــشار يف كــل جــدول إىل املــصادر املن

تستخدم التقديرات الدولية على حنو أقل تواترا، إال من أجل تعديل البيانات الوطنيـة ألغـراض                
لبيانــات وحيثمــا جلــأت املــصادر إىل تعــديل البيانــات بــأثر رجعــي، جــرى إدراج ا       . املقارنــة

 قــد ختتلــف عــن البيانــات املنــشورة يف   ،ولــذلك، فــإن بعــض البيانــات . األحــدث يف اجلــداول
  .ر املتعلقة بتنفيذ برنامج العملالسنوات السابقة يف التقاري

ــدوائر اإلحــصائية       - ٣ ــرامج البيانــات الــيت تقــوم هبــا ال وتــؤدي االســتثمارات الكــبرية يف ب
فـر مـن البيانـات اجلديـدة الغنيـة عـن جمـاالت هامـة كفـريوس           الوطنية والدولية إىل إنتاج قدر وا     

اإليــدز ومــرض الــسل ووفيــات الرضــع واألطفــال والتعلــيم وحمــو األميــة  /بــشريةنقــص املناعــة ال
وباإلضـافة إىل ذلـك، تـوفرت تقـديرات جديـدة هامـة             . والديون الدوليـة والتجـارة يف البـضائع       

مـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة ومنظمـة األمـم            عن الفقر والتغذية من البنك الدويل ومنظمـة األ        
  .املتحدة للطفولة يف السنة املاضية وأدرجت يف اجلداول احلالية

ومت حتديد قيمة اجملاميع واملعدالت املتوسطة املتعلقـة بأقـل البلـدان منـوا واملنـاطق الناميـة،                - ٤
  .ملستخدمة يف القاسم املشتركحيثما وردت، باألرقام املطلقة للسكان أو باملتغريات االقتصادية ا

  
  مالحظات تفسريية    

الـيت  تشري عـادة إىل البيانـات    ) ٢٠٠٠-١٩٩٥مثل  (السنوات اليت تفصل بينها شرطة        - ٥
ــشري يف بعــض احلــاالت إىل        ــا ت ــا، إال أهن ــشار إليه ــرة امل ــدالت املتوســطة يف الفت ــستند إىل املع ت
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مثــل  (صل بينــها شــرطة مائلــة،    أمــا الــسنوات الــيت تفــ   . حــدوث تغــيري خــالل تلــك الفتــرة    
، فتــشري إىل أن البيانــات املتاحــة يف الفتــرة تتعلــق بــآخر ســنة، أو تــشري، يف حالــة  )٢٠٠٠/٠٧

لفترة ، إىل نقطة الوسط حني تكون البيانات املتاحـة تتعلـق بـا   ٢٠٠٠السنوات اليت سبقت عام   
  .املشار إليها

ول بالــضرورة حاصــل مجــع األرقــام تــساوي األرقــام اإلمجاليــة الــواردة يف اجلــداقــد ال   - ٦
  . التقريبالتفصيلية، وذلك بسبب

  .تشري الَشرطة إىل أن البيانات غري متوفرة  - ٧
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  ١اجلدول 
    النمو االقتصادي وتكوين رأس املال الثابت واالستثمار املباشر األجنيب والسكان

  السكان       الناتج احمللي اإلمجايل    

السنوي للناتج احمللي اإلمجايل متوسط النمو 
رات الواليات املتحدة البالقيمة الثابتة لدو

  )نسبة مئوية(

نصيب الفرد من 
الناتج احمللي اإلمجايل 

بالقيمة الثابتة 
رات الواليات اللدو

  املتحدة

نصيب الفرد من 
الناتج احمللي اإلمجايل 

بالقيمة احلالية 
رات الواليات واللد

  املتحدة

ال الثابت تكوين رأس امل
اإلمجايل كنسبة مئوية من 
  الناتج احمللي اإلمجايل

االستثمار املباشر 
األجنيب كنسبة 
مئوية من الناتج 
  احمللي اإلمجايل

ــوع  جممــــــــ
ــدد  عـــــــــــــ
ــسكان  الــــــ

  )باآلالف(

النمـــــــــو 
الـــسكاين 
الــــسنوي 
بالنـــــسبة  
  املئوية

  أقل البلدان منوا
١٩٩٥‐
٢٠٠٠  

٢٠٠٠‐
٢٠٠٨  ٢٠٠٨   ٢٠٠٨  ٢٠٠٠   ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠   ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   ٢٠٠٨  ٢٠٠٠   ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  

                                أفريقيا
                                البلدان املصدرة للنفط

 ٠٢١٢,٧ ١٨  ٩٤٢١٢,١١٣,٣١٢,١٩,٦٤٤,٤ ٧١٢١ ٧٣٦١ ٨١٨١ ٦,١١٠,٤٢٠,٣١٤,٨  أنغوال
 ٩١٤٢,٧ ١٠  ٧٦٥١٥,٢١٥,٩١٥,١٨,٣١٠,٠ ٦٦٠ ٤٠٠ ٢٥٩ ٢,٧١٤,٨٠,٢٠,٣  تشاد

 ٦٥٩٢,٦   ١٣٠٦١,٩٣١,١٢٢,٤٩,٥٧,٢ ٦٦٦٢٧ ٦٠٥١٦ ٦٥١٦ ٣٣,٩٢٧,٣٢٣,٢١٥,٢١  غينيا االستوائية
 ٣٤٨٢,٣ ٤١  ٧٠٠١٢,١٢٠,٣١٧,٥٣,٠٣,٧ ٣٨٨١ ٥٥٩١ ٩٢١١ ٩,٤٩,١١٠,٥٧,٦  السودان

ــي   ــوع الفرع ــدان (اجملم البل
 ٩٤١٢,٤ ٧٠  ٨٥٤١٤,٦١٩,١١٦,٦٦,٠١٥,٤ ٥٠٠١ ٤٧٢١ ٨٠٦١ ٨,٤١٠,١١٣,١٩,٦  )املصدرة للنفط

                                البلدان غري املصدرة للنفط
 ٦٦٢٣,٢ ٨  ٧٦٧١٨,٠١٩,٩٢٠,٣٢,٥١,٨ ٦٥٧ ٤٦٢ ٤٣١ ٤,٨٤,١٤,٦٥,٠  بنن

 ٢٣٤٣,٥ ١٥  ٥٢٢١٩,٢٢٠,٩٢١,١٠,٩١,٧ ٤٥٩ ٥٢٧ ٤٤٤ ٦,٥٦,٣٣,٦٤,٥  بوركينا فاسو
 ٠٧٤٣,٠ ٨  صفر١٣٨٧,٥١١,٦١٣,١١,٧ ١١٩ ١٥٢ ١٥٠ ١,٢٢,١٣,٦٤,٥-  بوروندي

 ٣٣٩١,٩ ٤  ٤٦٤١١,١٨,٧١٠,١٠,١٦,٠ ٤٠٤ ٤١٠ ٤٥١ ١,٠٣,٧٢,٢-٢,٣  مجهورية أفريقيا الوسطى
 ٦٦١٢,٣   ....٨٠٢١٠,١١٠,٤١٣,٥ ٧٢٠ ٤٩٠ ٥٠٥ ١,٠١,٠-١,٥٢,٨  جزر القمر

 ٢٥٧٢,٨ ٦٤  ١٨١١٠,٥٢٠,٢٢٤,٢٠,٤٨,٦ ١٥٤ ١١٨ ١٠٢ ٣,٩٤,٣٦,٣٦,٢- مجهورية الكونغو الدميقراطية
 ٨٤٩١,٨   ١٥٥١٢,٣٤٢,٢٤٦,٧٠,٦٢٣,٩ ٠١٦١ ٨١٢١ ٧٠٩ ٠,٥٢,٨٤,٨٥,٨  جيبويت
 ٩٢٧٣,٠ ٤  صفر٣٠٠٢٢,٠١١,٥١٠,٩٤,٠ ٢٧٥ ٣٠٩ ٣٦١ ١,١٢,٦١,٣١,٠  إريتريا
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  السكان       الناتج احمللي اإلمجايل    

السنوي للناتج احمللي اإلمجايل متوسط النمو 
رات الواليات املتحدة البالقيمة الثابتة لدو

  )نسبة مئوية(

نصيب الفرد من 
الناتج احمللي اإلمجايل 

بالقيمة الثابتة 
رات الواليات اللدو

  املتحدة

نصيب الفرد من 
الناتج احمللي اإلمجايل 

بالقيمة احلالية 
رات الواليات واللد

  املتحدة

ال الثابت تكوين رأس امل
اإلمجايل كنسبة مئوية من 
  الناتج احمللي اإلمجايل

االستثمار املباشر 
األجنيب كنسبة 
مئوية من الناتج 
  احمللي اإلمجايل

ــوع  جممــــــــ
ــدد  عـــــــــــــ
ــسكان  الــــــ

  )باآلالف(

النمـــــــــو 
الـــسكاين 
الــــسنوي 
بالنـــــسبة  
  املئوية

  أقل البلدان منوا
١٩٩٥‐
٢٠٠٠  

٢٠٠٠‐
٢٠٠٨  ٢٠٠٨   ٢٠٠٨  ٢٠٠٠   ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠   ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   ٢٠٠٨  ٢٠٠٠   ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  

 ٧١٣٢,٦ ٨٠  ٣١٩٢٠,٣٢٤,٨٢١,٢١,٧٠,٤ ٢٤٤ ٣٤٧ ٢٢٨ ٤,٦٦,٤١١,١١١,٣  إثيوبيا
 ٦٦٠٢,٨ ١  ٦٣٦٣٦,٧٣٤,٢٤٤,٠٥,٦٥,٩ ٥٠٩ ٧٧٦ ٧٥٥ ٤,٢٢,٠٦,٣٤,٩  غامبيا
 ٨٣٣٢,٣ ٩  ٥٠٥١٨,٩١١,٤١٤,٢٠,٣٢٧,٢ ٤٢٠ ٥٣٤ ٥٠١ ٤,٥٢,٩١,٨٤,٠  غينيا
 ٥٧٥٢,٢ ١  ٢٥٧١٥,١١٥,٠١٥,٦٠,٣٣,٧ ٢٣٢ ١٧٩ ٢٠٣ ٠,٤٣,٧٣,١-٠,٢-   بيساو-غينيا 
 ٠٤٩٠,٩ ٢  ٧٨٨٤٠,٤٢٤,٤٢٨,٥٤,٠١٢,٣ ٨٢٣ ٥٥٦ ٤٤٨ ٤,٧٢,٨٥,١٣,٥  ليسوتو
 ٧٩٣٤,٦ ٣  ٢١٩٧,٣٢٠,٠١٨,٨٣,٩١٧,٣ ١٨٠ ١٦٠ ٢١٥ ٤,٦٩,٥٧,١-٣٤,٩  ليربيا
 ١١١٢,٧ ١٩  ٤٨٨١٦,٢٢٧,٤٣٤,٠٢,١١٥,٨ ٣٩٩ ٢٥١ ٢٣٩ ٣,٨٢,٣٦,٣٥,٠  قرمدغش
 ٨٤٦٢,٨ ١٤  ٢٧٨١٧,٥٢٤,٤٢٥,٠١,٧٠,٩ ٢٤٠ ٣١١ ٢٦٦ ٤,٢٣,٢٧,٩٧,٤  مالوي
 ٧٠٦٢,٤ ١٢  ٦٧٧١٨,٩١٩,٤١٨,٤٣,١١,٥ ٥٧٦ ٤٦١ ٣٥٦ ٤,٥٦,٤٤,٣٤,٧  مايل

 ٢١٥٢,٤ ٣  ٠١٧٢٢,٤٢٢,١٢٠,٨٣,٧٣,٢ ٩٠٥١ ٧١٩ ٥٣٨ ٢,٥٤,٣١,٠٢,٢  موريتانيا
 ٣٨٣٢,٣ ٢٢  ٤٤٠٣١,٠١٧,٢٢١,١٣,٢٦,٠ ٣٧١ ٤٦٦ ٣٠٠ ٩,٤٨,٨٧,٤٧,٠  موزامبيق
 ٧٠٤٤,٠ ١٤  ٣٥٤١٣,٤٢٣,٣٢٥,٤٠,٥٢,٨ ٣٠٠ ٣٣٧ ٢٩٦ ٣,٢٥,٥٣,٣٥,٩  النيجر
 ٧٢١٢,٨ ٩  ٤٥٨١٨,٠١٨,٠٢٢,٧٠,٥٢,٣ ٣٦١ ٤٦٣ ٣٣٢ ١٠,٢٥,٧٧,٩١١,٢  رواندا

 ١٦٠١,٦   ١٠٨٣٥,٨٦٤,١٦٥,٤٥,٠١٨,٣ ٩١٩١ ٤٢٣ ٩٩٦١ ١,٦٦,٤٦,٠٥,٨  سان تومي وبرينسييب
 ٢١١٢,٧ ١٢  ٠٨٨٢٢,٤٢٦,٩٣٠,٧١,٣٥,٣ ٩٤٩١ ٩٤٩ ٨٤٨ ٤,٧٤,٧٤,٨٢,٥  السنغال
 ٥٦٠٢,٦ ٥  ٤١٨٨,٠٦,٧١٤,٥٤,٢١,٣ ٣٦٠ ١٧٨ ١٠٦ ١,١١٢,٨٦,٤٥,٥-  سرياليون
 ٩٢٦٢,٢ ٨  ٣,٣صفر٢٩٨٢٠,٣٢٠,٣٢٠,٣ ٣٠٧ ١٠٦ ١٠٣ ٢,١٢,٩٢,٦٢,٦  الصومال

 ٤٥٩٢,٥ ٦  ٤٤٦١٥,١١٧,٦١٢,٤٣,٢٢,٤ ٤٠٣ ٣٤٤ ٣٧٣ ٢,٢١,٢٣,٥١,١  توغو
 ٦٥٧٣,٣ ٣١  ٥٠٠١٧,٨٢٢,٤٢٣,٨٢,٩٥,٠ ٤٤٣ ٤٣٧ ٣٢٣ ٦,٤٦,٦٨,٦٩,٥  أوغندا

 ٤٨٤٢,٩ ٤٢  ٥٠٢١٦,٣٢٩,٠٣٠,٨٢,٧٣,٥ ٤١٩ ٣٣٥ ٢٤٢ ٤,٤٧,٠٧,١٧,٥   ترتانيا املتحدةمجهورية
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  السكان       الناتج احمللي اإلمجايل    

السنوي للناتج احمللي اإلمجايل متوسط النمو 
رات الواليات املتحدة البالقيمة الثابتة لدو

  )نسبة مئوية(

نصيب الفرد من 
الناتج احمللي اإلمجايل 

بالقيمة الثابتة 
رات الواليات اللدو

  املتحدة

نصيب الفرد من 
الناتج احمللي اإلمجايل 

بالقيمة احلالية 
رات الواليات واللد

  املتحدة

ال الثابت تكوين رأس امل
اإلمجايل كنسبة مئوية من 
  الناتج احمللي اإلمجايل

االستثمار املباشر 
األجنيب كنسبة 
مئوية من الناتج 
  احمللي اإلمجايل

ــوع  جممــــــــ
ــدد  عـــــــــــــ
ــسكان  الــــــ

  )باآلالف(

النمـــــــــو 
الـــسكاين 
الــــسنوي 
بالنـــــسبة  
  املئوية

  أقل البلدان منوا
١٩٩٥‐
٢٠٠٠  

٢٠٠٠‐
٢٠٠٨  ٢٠٠٨   ٢٠٠٨  ٢٠٠٠   ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠   ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   ٢٠٠٨  ٢٠٠٠   ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  

 ٦٢٠٢,٥ ١٢  ١٤٤١٧,٢٢٦,٤٢٥,١٣,٨٦,٥ ٩٤٣١ ٤٧٨ ٣٨٢ ٢,٧٤,٨٥,٨٦,٣  زامبيا

ــي   ــوع الفرع ــدان (اجملم البل
 ٣٩١٢,٨ ٤٢٣ ٤٣٦١٨,٥٢٢,٨٢٤,١٢,١٥,١ ٣٦٨ ٣٥٣ ٢٨٠ ٤,١٥,٣٦,٦٦,٨  )غري املصدرة للنفط

 ٣٣٢٢,٧ ٤٩٤ ٦٤٠١٧,٥٢١,٣٢١,٠٣,٠٩,٢ ٥٣١ ٥١٣ ٣٥٧ ٥,٤٧,٠٩,١٨,٠  )أفريقيا(اجملموع الفرعي 

   آسيا

 ٢٠٨٣,٥ ٢٧  ٢,٤صفر٤٦٦١٤,٣٣٠,٦٢٨,٦ ٣٨٥ ٣٣٣ ١٣٢ ٣,٥٢٠,١١٦,٢٣,٤-  أفغانستان
 ٠٠٠١,٤ ١٦٠  ٤٩٤٢٣,٠٢٤,٥٢٤,٢١,٣١,٤ ٤٣٥ ٤٣٨ ٣١٧ ٥,٢٥,٤٦,٤٦,٢  بنغالديش

 ٦٨٧١,٦   ٢,٢صفر٩٣٣٤٩,١٣٨,٧٣٩,٧ ٨٤٣١ ٣٥٢١ ٨٣٣١ ٦,٩٧,٧٢١,٤٦,٦  بوتان
 ٥٦٢١,٧ ١٤  ٧٦٩١٨,٣١٩,٤٢١,٠٤,١٧,٣ ٦٠٣ ٣٧٧ ٢١٢ ٧,١٩,٣١٠,٢٦,٠  كمبوديا
 كوريــــا الــــشعبية مجهوريــــة
 ٢٠٥١,٩ ٦  ٨٥٨٢٠,٩٣٩,٧٣٦,٨٢,١١,٢ ٦٧٥ ٤٣٨ ٢٩٥ ٦,٢٦,٣٧,٩٧,٥  الدميقراطية
 ٣٠٥١,٤   ١٣١٢٦,٣٥٢,١٤٤,٧٢,١٤,٣ ٥٠٩٤ ٣٣٣٣ ٥٠٣٢ ٨,٣٤,٨٦,٠٥,٨١  ملديف
 ٥٦٣٠,٩ ٤٩  ٥٧٨١١,٨١٥,٥١٤,٩٢,٩١,٠ ٣٧٥ ٣٢٤ ٢٠٥ ٦,٨٦,٨٥,٥٢,٠  ميامنار
 ٨١٠١,٨ ٢٨  صفرصفر٤٦٥١٩,٢٢١,٠٢٣,١ ٤٣٧ ٣٠٨ ٢٧٣ ٤,٨٣,١٤,٧٥,٦  نيبال

 ٠٩٨٣,٢ ١  ٥١٨٣٧,٦٢٨,١٢٣,٢٠,١ ٤٢٦ ٢٢٤ ٢٤١ ٣,٧٠,٩١٦,٢٦,٨-   ليشيت-تيمور 
 ٩١٧٢,٩ ٢٢  ٣٥٦١٦,٤١٨,٢١٧,٩٠,١١,٥ ١١١١ ٤٣٤١ ٤٠٠ ٨,٤٣,٨٤,٧٣,٩  اليمن

 ٣٥٦١,٧ ٣١١ ٥٩٣٢٠,٥٢٢,٩٢٢,٣١,٣١,٨ ٤٨٩ ٣٩٩ ٢٨٢ ٥,٣٦,١٧,٠٥,٢  اجملموع الفرعي

   احمليط اهلادئ
 ٩٧١,٦   ٨٠٤٥٠,٢٧٧,٥٧٧,٣٣٨,٤٢,٥ ٧٤١ ٤٢٢ ٤٤٢ ١,٨٦,٣-٩,٤١,٧  كرييباس
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  السكان       الناتج احمللي اإلمجايل    

السنوي للناتج احمللي اإلمجايل متوسط النمو 
رات الواليات املتحدة البالقيمة الثابتة لدو

  )نسبة مئوية(

نصيب الفرد من 
الناتج احمللي اإلمجايل 

بالقيمة الثابتة 
رات الواليات اللدو

  املتحدة

نصيب الفرد من 
الناتج احمللي اإلمجايل 

بالقيمة احلالية 
رات الواليات واللد

  املتحدة

ال الثابت تكوين رأس امل
اإلمجايل كنسبة مئوية من 
  الناتج احمللي اإلمجايل

االستثمار املباشر 
األجنيب كنسبة 
مئوية من الناتج 
  احمللي اإلمجايل

ــوع  جممــــــــ
ــدد  عـــــــــــــ
ــسكان  الــــــ

  )باآلالف(

النمـــــــــو 
الـــسكاين 
الــــسنوي 
بالنـــــسبة  
  املئوية

  أقل البلدان منوا
١٩٩٥‐
٢٠٠٠  

٢٠٠٠‐
٢٠٠٨  ٢٠٠٨   ٢٠٠٨  ٢٠٠٠   ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠   ٢٠٠٨  ٢٠٠٧   ٢٠٠٨  ٢٠٠٠   ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  

 صفر١٧٩   ٠,٧١,٠-٩٨٨١٤,٢٩,١٨,٧ ٠٤١٢ ٠٨١٣ ٨١٦١ ٣,٤-٤,١٥,٣٦,٤  ساموا
 ٥١١٢,٥   ٢٨٤١٨,٣١٢,٠١٢,٦٠,٤١١,٥ ١٧٣١ ٦٥١١ ٦٠٨ ٢,٥١,١١٠,٠٦,٠-  جزر سليمان

 ١٠٠,٤   ٧,٥٥,٢-٢١٣٥٤,٧٥٥,٨٥٥,٨ ٠٥٠٣ ٧٠٥٣ ٢٧٦١ ١,٩٥,٧٢,٠٢,٠١  توفالو
 ٢٣٤٢,٦   ٣٨٨٢٨,٥٢٨,٦٢٨,٩٨,٣٦,٠ ٢٢٥٢ ١٣٨٢ ١٠٨١ ٢,٢٠,٩٦,٨٥,٧١  فانواتو

 ٠٣٠٢,٠ ١  ٨٠٤٢٢,٣١٩,٤١٩,٨٣,٠٤,٠ ٧١٩١ ٨٢٥١ ٧٥٠ ٠,٩٢,١٧,٤٣,٥  اجملموع الفرعي

ــة    ــة ومنطقـ ــا الالتينيـ أمريكـ
   البحر الكارييب

 ٨٧٦١,٦ ٩  ٧١٧١٢,٩١٢,١١٢,٩٠,٤٠,٤ ٦٦٣ ٢٤٨ ٢٧٢ ٠,٥٣,٢١,٣-٢,١  هاييت

 ٥٩٤٢,٣ ٨١٦ ٦٢٤١٨,٧٢١,٧٢١,٣٢,٢٦,٥ ٥١٨ ٤٦٧ ٣٢٧ ٥,٣٦,٦٨,٤٧,٠  جمموع أقل البلدان منوا

 ٧٣١,٤ ٤١٨ ١٦٥٢٣,٢٢٧,١٢٩,٣٣,٧٣,٦٥ ٧٤٩٣ ٨١٩٢ ٢٨٨١ ٤,٤٥,٤٧,٧٥,٧١  جمموع البلدان النامية
  

اطُّلــع عليهــا يف (، http://unstats.un.org/unsd/snaama/introduction.asp قاعــدة بيانــات اجملــاميع الرئيــسية للحــسابات الوطنيــة اءات يف األمــم املتحــدة، شــعبة اإلحــص: املــصادر    
: وان التـــــايل املتاحـــــة علـــــى العنـــــ  قاعـــــدة بيانـــــات االســـــتثمار املباشـــــر األجـــــنيب    مـــــؤمتر األمـــــم املتحـــــدة للتجـــــارة والتنميـــــة؛     ؛ و)٢٠١٠فربايـــــر /شـــــباط ١٠

www.unctad.org/templates/page.asp?intItemId=1923  ،)ُّ؛ وفرع اإلحصاءات املركزية واسترجاع املعلومات التـابع لألونكتـاد؛ وشـعبة    )٢٠١٠فرباير /شباط١لع عليها يف   اط
اطُّلـع عليـه يف   (، http://www.un.org/esa/population: وافرة على املوقـع التـايل  البيانات السكانية مت؛ ٢٠٠٨تنقيح عام : التوقعات السكانية يف العاملالسكان يف األمم املتحدة،  

  ).٢٠١٠مارس / آذار١٥
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  ٢اجلدول 
    الفقر واجلوع

نسبة (معدل الفقر بني السكان 
  انعدام األمن الغذائي   )مئوية

الالجئون واملشردون 
  عمر املتوقعال  داخليا

املعادل الدويل للقوة 
) بالدوالر(الشرائية 

 ١,٢٥لدخل قدره 
  دوالر يف اليوم

التقــــديرات 
  الوطنية

السكان الذين يعانون 
  نقص التغذية

  )نسبة مئوية(

ــرق يف  الفــــ
ــسب  النــــــــ

  املئوية

البلدان اليت 
تواجه أزمة 
  غذائية

النمو السكاين
  السنوي

 )نسبة مئوية(
ــد   داخــل البل

  )باآلالف(

ــارج  خــــــــ
ــد  البلــــــــــــ

   )باآلالف(
وقع العمر املت 

  )بالسنوات(
التغــــــــــيريات 

  )بالسنوات(

  أقل البلدان منوا
١٩٩٠‐
١٩٩٩  

٢٠٠٠‐
٢٠٠٧  

١٩٩٨‐
٢٠٠٤   

١٩٩٠‐
١٩٩٢  

٢٠٠٤‐
٢٠٠٦   

١٩٩٠‐
٢٠٠٨  ٢٠٠٨   ٢٠١٠   +  *   ٢٠٠٦   

٢٠٠٥‐
٢٠١٠  

١٩٩٥‐
٢٠١٠  

                            أفريقيا
٤٣٢ ٢٠٢,٧١٦١٧٢-٦٦٤٦..٥٤.. أنغوال
٥٧٢ ٠,٠٥>٩٣,٢٧-٤٧٢٩٢٨١٩.. بنن

٥٢٢ ٤٣,٥١١-٧١٥٧٤٦١٤١٠ بوركينا فاسو
٥٠٤ ٨٦٨١٦٨٤٤٦٣١٩٣,٠١٢٦٢٨٨ بوروندي

١-٤٥ ١,٩٢٠٦١٢٦*٤-٤٧٤٣..٨٣٦٢ مجهورية أفريقيا الوسطى
١-٥١ ٢٠٢,٧٤٩٧٥٨-٥٩٣٩..٦٢.. تشاد

٦٥٥ ٠,٠٥>..٢,٣+......٤٦.. جزر القمر
٤٧٤ ٢,٨١٦١٥٤٠٤*٢٩٧٦٤٧..٥٩..  مجهورية الكونغو الدميقراطية

٥٥٢ ١,٨١٠١+......٥١٩ جيبويت
٥٢٣ ٠,٠٥>..٢,٦.......... غينيا االستوائية

٥٨٥ ٣,٠٥٢٠١*٦٧٦٨١...... إريتريا
٥٣٤ ٣٠٠٩٥-٢,٦٢٠٠*٢٥-٦١٣٩٤٤٧١٤٦ إثيوبيا
٥٩٤ ٢,٨١٥٢+٦٧٣٤٦١٢٠٣٠١٠ غامبيا
٥٦٥ ٢,٣٢٢١٢*٢-١٩١٧..٩٣٧٠ غينيا
٤٦٢ ٢,٢٨١*....٥٢٤٩٦٦  بيساو-غينيا 
١٣-٤٣ ٠,٠٥>..٠,٩*٥٦٤٣٦٨١٥١٥٠ ليسوتو
٤٦٤ ٤,٦١٠٧٨*٤٠....٨٤.. ليربيا

٥٩٤ ٠,٠٥>..٢,٧+٧٣٦٨٧١٣٢٣٧٥ مدغشقر
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نسبة (معدل الفقر بني السكان 
  انعدام األمن الغذائي   )مئوية

الالجئون واملشردون 
  عمر املتوقعال  داخليا

املعادل الدويل للقوة 
) بالدوالر(الشرائية 

 ١,٢٥لدخل قدره 
  دوالر يف اليوم

التقــــديرات 
  الوطنية

السكان الذين يعانون 
  نقص التغذية

  )نسبة مئوية(

ــرق يف  الفــــ
ــسب  النــــــــ

  املئوية

البلدان اليت 
تواجه أزمة 
  غذائية

النمو السكاين
  السنوي

 )نسبة مئوية(
ــد   داخــل البل

  )باآلالف(

ــارج  خــــــــ
ــد  البلــــــــــــ

   )باآلالف(
وقع العمر املت 

  )بالسنوات(
التغــــــــــيريات 

  )بالسنوات(

  أقل البلدان منوا
١٩٩٠‐
١٩٩٩  

٢٠٠٠‐
٢٠٠٧  

١٩٩٨‐
٢٠٠٤   

١٩٩٠‐
١٩٩٢  

٢٠٠٤‐
٢٠٠٦   

١٩٩٠‐
٢٠٠٨  ٢٠٠٨   ٢٠١٠   +  *   ٢٠٠٦   

٢٠٠٥‐
٢٠١٠  

١٩٩٥‐
٢٠١٠  

٤٨١ ١٦٢,٨١١٨-٨٣٧٤٦٥٤٥٢٩ مالوي
٥٥٥ ٣٢,٤١١٣-٨٦٥١٦٤١٤١١ مايل

٦٤٤ ٢٢,٤٢٧٤٦-٤٣٢١٤٦١٠٨ موريتانيا
٤-٤٢ ٢,٣٨١+٢١-٨١٧٥٥٤٥٩٣٨ موزامبيق
٥٧٦ ٠,٠٥١>٤,٠+٩-٣٨٢٩..٧٨٦٦ النيجر
٤٦١٠ ٢,٨٥٥٧٩+٥-٧٧٦٠٤٥٤٠.. رواندا

٦٦٢ ٠,٠٥>..١,٦......٣٤.. سان تومي وبرينسييب
٦٣٣ ٢,٧٣٦١٧+٢-٢٨٢٦..٥٤٥٣ السنغال
٤٣٣ ٧٠٤٥٤٧٢٢,٦٨٣٥..٦٣ سرياليون
٤٨٤ ١٥٨٢ ٢,٢٢٨٨*.......... الصومال
٥٩٣ ٤٣٧)أ(٤ ٢١٢,٣٧٧٦........ السودان
صفر٥٨ ٢,٥١٠١٨+٨-٤٥٣٧..٣٩.. توغو
٥٢٧ ٤٣,٣١٠٢٤١١-٦٤٥٢٣٨١٩١٥ أوغندا

٥٣٤ ٢,٩٣٢٢٤+٧٣٨٩٣٦٢٨٣٥٧ مجهورية تنـزانيا املتحدة
٤٢٢ ٢,٥٨٤١+٦٥٦٤٦٨٤٠٤٥٥ زامبيا
                           آسيا

٢ ٣,٥٢٣١٨٥٦.......... أفغانستان  ٤٤٢
٦٤٥ ٩١,٤٢٨١٧-٥٩٥٠٥٠٣٦٢٧ بنغالديش

٦٦٧ ١٠٦..١,٦......٢٦.. بوتان
٦٠٣ ١٧..١٢١,٧-٤٩٤٠٣٥٣٨٢٦ كمبوديا

٦٤٥ ٩..٨١,٩-٤٩٤٤٣٣٢٧١٩ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
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نسبة (معدل الفقر بني السكان 
  انعدام األمن الغذائي   )مئوية

الالجئون واملشردون 
  عمر املتوقعال  داخليا

املعادل الدويل للقوة 
) بالدوالر(الشرائية 

 ١,٢٥لدخل قدره 
  دوالر يف اليوم

التقــــديرات 
  الوطنية

السكان الذين يعانون 
  نقص التغذية

  )نسبة مئوية(

ــرق يف  الفــــ
ــسب  النــــــــ

  املئوية

البلدان اليت 
تواجه أزمة 
  غذائية

النمو السكاين
  السنوي

 )نسبة مئوية(
ــد   داخــل البل

  )باآلالف(

ــارج  خــــــــ
ــد  البلــــــــــــ

   )باآلالف(
وقع العمر املت 

  )بالسنوات(
التغــــــــــيريات 

  )بالسنوات(

  أقل البلدان منوا
١٩٩٠‐
١٩٩٩  

٢٠٠٠‐
٢٠٠٧  

١٩٩٨‐
٢٠٠٤   

١٩٩٠‐
١٩٩٢  

٢٠٠٤‐
٢٠٠٦   

١٩٩٠‐
٢٠٠٨  ٢٠٠٨   ٢٠١٠   +  *   ٢٠٠٦   

٢٠٠٥‐
٢٠١٠  

١٩٩٥‐
٢٠١٠  

٦٩٥ ٠,٠٥>..١,٤.......... ملديف
٦٢٢ ٢٥٠,٩٧٩١٢٠٧-٤٤١٩...... امنارمي

٦٤٤ ٦١,٨٩٢٦٦-٦٨٥٥٣١٢١١٥ نيبال
٦١٦ ٠,٠٥>٣,٢١٦*......٥٣.. ليشيت - تيمور
٦٣٥ ٢,٩٢٤١٢+٥١٨٤٢٣٠٣٢٢ اليمن

              احمليط اهلادئ
.... ٠,٠٥>..١,٦.......... كرييباس
٧٢٣ ٠,٠٥>..٠,٠..........  ساموا

٦٤٣ ٠,٠٥>..٢,٥+.......... جزر سليمان
.... ٠,٠٥>..٠,٤.......... توفالو
٧٠٤ ..٠,٠٥>٢,٦.......... فانواتو

                          أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
٦١٤ ١,٦٣٦٣٦*٥-٦٣٥٨..٥٥.. هاييت

  
ــدويل،   :املصادر   ــام  البنــــك الــ ــة لعــ ــة العامليــ ــمة (٢٠١٠مؤشــــرات التنميــ ــنطن العاصــ ــدول )واشــ ــر   ٦-٢، اجلــ ــة للبنــــك الــــدويل لتحليــــل الفقــ ، (PovcalNet)، واألداة اإللكترونيــ

http://go.worldbank.org/NT2A1XUWPO  ،)  األزمـات   - ٢٠٠٩حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل لعـام         تحدة لألغذية والزراعة،    ؛ ومنظمة األمم امل   )جيري استكمال املوقع 
؛ البيانـات الـسكانية متـوافرة يف    ٢٠٠٨تنقـيح عـام   : التوقعـات الـسكانية يف العـامل   ؛ شعبة السكان يف األمم املتحـدة،  )٢٠٠٩روما، ( اآلثار والدروس املستفادة   - االقتصادية

؛ ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، احلوليـة اإلحـصائية لعـام                 )٢٠١٠مـارس   / آذار ١٥اطُّلـع عليـه يف       (http://www.un.org/esa/population/unpop.htm: املوقع التايل 
  .تنسيق امليداين التابع للمفوضية؛ والتحليل اإلضايف املقدم من قسم دعم املعلومات وال٢  و١، اجلدوالن ٢٠٠٧

   * “Food crisis” countries requiring external assistance (FAO, The State of Food Insecurity in the World 2008, 2008, p.21).  
   + Countries severely affected by high commodity prices and at high risk of food crisis (FAO, 2008, p.21).  
  .ةة التابع لألمم املتحدمن تقديرات مكتب تنسيق الشؤون اإلنساني   )أ(  



 

 

A
/65/80 

E
/2010/77 

 

47 
10-36568 

  ٣اجلدول 
    توفري التعليم االبتدائي للجميع وحتقيق املساواة بني اجلنسني يف التعليم - ألف   

  
معدل االلتحاق الصايف يف التعليم 

   ١٠٠االبتدائي لكل 
نسبة التحاق البنات إىل البنني يف 

  نسبة التحاق البنات إىل البنني يف التعليم العايل    الثانوينسبة التحاق البنات إىل البنني يف التعليم   التعليم االبتدائي
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٠ ٢٠٠٨ ٢٠٠٠ ٢٠٠٨ ٢٠٠٠ ٢٠٠٨ ٢٠٠٠  أقل البلدان منوا

                    أفريقيا
 ......٠,٨٠,٨......  أنغوال
 ..٠,٣..٩٣٠,٧٠,٩٠,٥.. بنن

 ٣٦٦١٠,٧٠,٩٠,٧٠,٧٠,٣٠,٥ بوركينا فاسو
 ..٠,٧٠,٤..٤٣٩٩٠,٨١,٠ بوروندي

 ٠,٦٠,٢٠,٣..٠,٧..٦٦.. مجهورية أفريقيا الوسطى
 ٠,٢٠,١..٠,٦٠,٧٠,٣..٥٤ تشاد

 ..٠,٧..٠,٩٠,٩٠,٨..٧٣ جزر القمر
 ....٠,٦..٠,٨...... مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ..٢٧٤٨٠,٧٠,٩٠,٧٠,٧٠,٩ جيبويت
 ..٠,٤..٠,٦..١,٠..٦٩ غينيا االستوائية

 ..٣٨٤٠٠,٨٠,٨٠,٧٠,٧٠,٢ إريتريا
 ٤١٧٩٠,٦٠,٩٠,٧٠,٧٠,٣٠,٣ إثيوبيا
 ..٧٣٧٢٠,٩١,١٠,٧٠,٩٠,٣ غامبيا
 ٠,٣..٤٧٧٢٠,٧٠,٩٠,٤٠,٦ غينيا
 ..٠,٢..٠,٥..٠,٧..٥٢  بيساو-غينيا

 ..١,٥..١,٣..١,٠..٧٨ ليسوتو
 ..٠,٧٠,٩٠,٧٠,٨٠,٧..٧٥ ليربيا

 ٠,٩٠,٩٠,٩..١,٠١,٠..٦٨ مدغشقر
 ..٩١١,٠١,٠٠,٨٠,٨٠,٤.. مالوي
 ٧٥٠,٧٠,٨٠,٥٠,٦٠,٥٠,٥.. مايل
 ......٦٣٧٧١,٠١,١٠,٨ تانياموري

 ....٥٦٨٠٠,٨٠,٩٠,٦٠,٧ موزامبيق
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معدل االلتحاق الصايف يف التعليم 

   ١٠٠االبتدائي لكل 
نسبة التحاق البنات إىل البنني يف 

  نسبة التحاق البنات إىل البنني يف التعليم العايل    الثانوينسبة التحاق البنات إىل البنني يف التعليم   التعليم االبتدائي
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٠ ٢٠٠٨ ٢٠٠٠ ٢٠٠٨ ٢٠٠٠ ٢٠٠٨ ٢٠٠٠  أقل البلدان منوا

 ٠,٣..٢٧٥٠٠,٧٠,٨٠,٦٠,٦ النيجر
 ..٩٦١,٠١,٠٠,٩٠,٩٠,٥.. رواندا

 ....١,١..١,٠..١٠٠.. سان تومي وبرينسييب
 ٠,٥..٥٨٧٥٠,٩١,٠٠,٧٠,٨ السنغال

 ................ رياليونس
 ................  الصومال
 ..٠,٩٠,٩..٠,٩٠,٩..٤٢ السودان
 ......٠,٤..٨٢٧٩٠,٨ توغو
 ٩٧٠,٩١,٠٠,٨٠,٩٠,٥٠,٨.. أوغندا

 ........٥٣١٠٠١,٠١,٠ مجهورية تنـزانيا املتحدة
 ..٦٩٩٧٠,٩١,٠٠,٨٠,٨٠,٥ زامبيا
  آسيا

 ........٠,٧...... أفغانستان
 ..٠,٥..١,١١,٠..٨٥.. بنغالديش

 ٥٩٨٤٠,٩١,٠٠,٨٠,٩٠,٥٠,٦ بوتان
 ٠,٣٠,٥..٨٨٨٩٠,٩٠,٩٠,٥ كمبوديا

مجهوريـــــة الو الدميقراطيـــــة
 الشعبية

٧٩٨٢٠,٩٠,٩٠,٧٠,٨٠,٥٠,٨
 

 ......٩٩٩٦١,٠٠,٩١,١ ملديف
 ......١,٠١,٠١,١.... ميامنار
 ..٠,٤..٠,٧..٠,٨..٧٤ نيبال
 ........٠,٩..٧٧.. ليشيت - تيمور
 ..٠,٣..٥٩٧٣٠,٦٠,٨٠,٤ اليمن

  احمليط اهلادئ
 ......١,٦..١,٠.... رييباسك

 ..٠,٩..١,١..١,٠..٩٢ ساموا
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معدل االلتحاق الصايف يف التعليم 

   ١٠٠االبتدائي لكل 
نسبة التحاق البنات إىل البنني يف 

  نسبة التحاق البنات إىل البنني يف التعليم العايل    الثانوينسبة التحاق البنات إىل البنني يف التعليم   التعليم االبتدائي
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٠ ٢٠٠٨ ٢٠٠٠ ٢٠٠٨ ٢٠٠٠ ٢٠٠٨ ٢٠٠٠  أقل البلدان منوا

 ......٠,٨..٠,٩.... جزر سليمان
 ..........١,٠.... توفالو
 ......١,١..١,٠..٩٥ فانواتو

ــة ــة ومنطقــ ــا الالتينيــ أمريكــ
  البحر الكارييب

 ................  هاييت
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  حمو أمية الكبار  -باء 
  

)النسبة املئوية ملن لديهم إملام مببادئ القراءة والكتابة) ( عاما فما فوق١٥(حمو أمية الكبار 

التغري يف الفروق بني 
اجلنسني، للفترة 

١٩٩٥/٢٠٠٤ ‐ 
٢٠٠٥/٢٠٠٨  

)نسبة مئوية(  

التغري يف حمو أمية 
الكبار، للفترة 

١٩٩٥/٢٠٠٤ – 
٢٠٠٥/٢٠٠٨  

)نسبة مئوية(  
١٩٩٥/٢٠٠٤   ٢٠٠٥/٢٠٠٨  

اجملموعالرجالالنساءاجملموعالرجالالنساءأقل البلدان منوا
أفريقيا
٣٣-٥٤٨٣٦٧٥٢٨٣٧٠أنغوال

٢٣٤٨٣٥٢٨٥٣٤١١٦بنن

١٥٢٩٢٢٢٢٣٧٢٩١٧بوركينا فاسو

٣٧-٥٢٦٧٥٩٦٠٧٢٦٦بوروندي

٦٦-٣٣٦٥٤٩٤١٦٧٥٥مجهورية أفريقيا الوسطى

١٥-١٨٣٩٢٨٢٢٤٤٣٣تشاد

١٣-٦٧٧٨٧٢٧٠٨٠٧٥جزر القمر

٥٠-٥٤٨١٦٧٥٦٧٨٦٧مجهورية الكونغو الدميقراطية

................جيبويت

٥٦-٨٠٩٣٨٧٨٩٩٧٩٣االستوائيةغينيا

٣١٢-٤٠٦٥٥٣٥٥٧٧٦٥إريتريا

٢٣٥٠٣٦٢٣٥٠٣٦٠٠إثيوبيا

....٣٤٥٧٤٥......غامبيا

١٩-١٨٤٣٢٩٢٦٥٠٣٨غينيا

..  ..٣٧٦٦٥١...... بيساو-غينيا

٤٨-٩٠٧٤٨٢٩٥٨٣٩٠ليسوتو

٣٦-٤٦٥٨٥٢٥٣٦٣٥٨يربيال

..........٦٥٧٧٧١مدغشقر

٩٧-٥٤٧٥٦٤٦٥٧٧٧١مالوي

١٦٣٣٢٤١٨٣٥٢٦٠٢مايل

٢٦-٤٣٦٠٥١٥٠٦٤٥٧موريتانيا
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)النسبة املئوية ملن لديهم إملام مببادئ القراءة والكتابة) ( عاما فما فوق١٥(حمو أمية الكبار 

التغري يف الفروق بني 
اجلنسني، للفترة 

١٩٩٥/٢٠٠٤ ‐ 
٢٠٠٥/٢٠٠٨  

)نسبة مئوية(  

التغري يف حمو أمية 
الكبار، للفترة 

١٩٩٥/٢٠٠٤ – 
٢٠٠٥/٢٠٠٨  

)نسبة مئوية(  
١٩٩٥/٢٠٠٤   ٢٠٠٥/٢٠٠٨  

اجملموعالرجالالنساءاجملموعالرجالالنساءأقل البلدان منوا
٢٥٥٥٣٩٤٠٧٠٥٤٠١٥موزامبيق

٩٩٩١٥٤٣٢٩٢٨١٩النيجر

٦٠٧١٦٥٥٦٧٥٧٠٨٥رواندا

٤٣-٧٨٩٢٨٥٨٣٩٣٨٨سان تومي وبرينسييب

٣٣-٢٩٥١٣٩٣٣٥٢٤٢السنغال

٢٤٤٧٣٥٢٩٥٢٤٠١٥سرياليون

................الصومال

٥٢٧١٦١٦٠٧٩٦٩٠٨السودان

٨١٢-٣٨٦٩٥٣٥٤٧٧٦٥توغو

٥٧-٥٩٧٨٦٨٦٧٨٢٧٥أوغندا

٢٤-٦٢٧٨٦٩٦٦٧٩٧٣مجهورية تنـزانيا املتحدة

٦٢٨١٦٩٦١٨١٧١١١زامبيا

        آسيا

..........١٣٤٣٢٨أفغانستان

٣٨-٤١٥٤٤٧٥٠٦٠٥٥بنغالديش

....٣٩٦٥٥٣......بوتان

٧٤-٦٤٨٥٧٤٧١٨٥٧٨كمبوديا

٦١٧٧٦٩٦٣٨٢٧٣٣٤مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

٩٦٩٦٩٦٩٨٩٨٩٨٠٢ملديف

٢٢-٨٦٩٤٩٠٨٩٩٥٩٢ميامنار

١٨-٣٥٦٣٤٩٤٤٧٠٥٧نيبال

 .. .............. ليشيت- تيمور

٣٧-٣٥٧٣٥٤٤٣٧٩٦١اليمن

        دئاحمليط اهلا
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)النسبة املئوية ملن لديهم إملام مببادئ القراءة والكتابة) ( عاما فما فوق١٥(حمو أمية الكبار 

التغري يف الفروق بني 
اجلنسني، للفترة 

١٩٩٥/٢٠٠٤ ‐ 
٢٠٠٥/٢٠٠٨  

)نسبة مئوية(  

التغري يف حمو أمية 
الكبار، للفترة 

١٩٩٥/٢٠٠٤ – 
٢٠٠٥/٢٠٠٨  

)نسبة مئوية(  
١٩٩٥/٢٠٠٤   ٢٠٠٥/٢٠٠٨  

اجملموعالرجالالنساءاجملموعالرجالالنساءأقل البلدان منوا
................كرييباس

٩٨٩٩٩٩٩٨٩٩٩٩٠٠ساموا

................جزر سليمان

................توفالو

١٦-٧٣٧٨٧٥٨٠٨٣٨١فانواتو

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
٧٧-٥٣٥٧٥٥٦٤٦٠٦٢هاييت

٣٤-٤٤٦٤٥٤٥٠٦٧٥٨أقل البلدان منواً
  

  . نظرا لتقريب األرقامقد ال تساوي األرقام اإلمجالية حاصل مجع األرقام التفصيلية  : مالحظة
 EFA-Global Monitoring (الوصـول إىل الفئـات املهمـشة   : ٢٠١٠تعلـيم للجميـع لعـام    تقرير الرصد العـاملي لتـوفري ال  ) اليونسكو( والثقافة، والعلممنظمة األمم املتحدة للتربية     :املصادر

Report 2010-Reaching the marginalized( ،) ،مونتريـال (، وبيانات مـستكملة قـدمها معهـد اليونـسكو لإلحـصاء      ١٢  و ألف٩  و٨  و٥ اجلداول  املرفق،،)٢٠١٠باريس (
  .٢٠١٠مارس /آذار ١٧ يوم
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  ٤اجلدول 
     الرضع واألطفالصحة  

األطفــــــال الــــــذين يتلقــــــون  
حتـــــصينات يف الـــــسنة األوىل 

  من عمرهم ضد

ــسة     ــال دون اخلام ــات األطف ــدل وفي مع
  ) مولود١ ٠٠٠لكل (

١٩٩٠‐
٢٠٠٨  

  معدل وفيات الرضع 
  ) مولود١ ٠٠٠لكل (

١٩٩٠‐
٢٠٠٨  

احلصبة
)نسبة مئوية(

اخلناق والسعال 
الديكي والكّزاز 

)نسبة مئوية(

األطفــــال دون الــــستة 
أشـهر الــذين يرضــعون  
ــة  ــاعة طبيعيـــــــ رضـــــــ

  فحسب 
  )نسبة مئوية(

ون اخلامــسة ألطفــال د
ــالنقص   ــصابون بــــ املــــ
ــشديد يف   املعتــدل أو ال

  الوزن 
  )نسبة مئوية(

١٩٩٠٢٠٠٠٢٠٠٨١٩٩٠٢٠٠٠٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٣/٢٠٠٨٢٠٠٣/٢٠٠٨
أفريقيا
٢٤٧٩٨١١١١٦-٤٠١٥٤١٤١١٣٠-٢٦٠٢٣٩٢٢٠أنغوال

٣٥٦١٦٧٤٣٢٣-٦٣١١١٨٩٧٦-١٨٤١٤٤١٢١بنن

١٨٧٥٧٩٧٣٢-٣٢١١٠١٠٢٩٢-٢٠١١٨٨١٦٩بوركينا فاسو

١١٨٤٩٢٤٥٣٩-٢١١١٣١٠٧١٠٢-١٨٩١٧٨١٦٨بوروندي

١٦٢٥٤٢٣٢٩-٥١١٦١١٩١١٥-١٧٨١٨١١٧٣مجهورية أفريقيا الوسطى

٢٠١٢٠٥٢٠٩٨١٢٠١٢٢١٢٤٤٢٣٢٠٢٣٧تشاد

١٥٧٦٨١٢١٢٥-٢٣٩٠٨١٧٥-١٢٨١١٤١٠٥جزر القمر

٦٧٦٩٣٦١٤..١٢٦١٢٦١٢٦..١٩٩١٩٩١٩٩مجهورية الكونغو الدميقراطية

١٩٧٣٨٩١٣٣-٢٨٩٥٨٤٧٦-١٢٣١٠٦٩٥جيبويت

٣٠٥١٣٣٢٤١٩-٥٠١٢٠١٠٢٩٠-١٩٨١٦٨١٤٨غينيا االستوائية

٥١٩٥٩٧٥٢٤٠-٩٢٩٢٥٨٤١-١٥٠٨٩٥٨إريتريا

٥٥٧٤٨١٤٩٣٨-١٠١١٢٤٩١٦٩-٢١٠١٤٨١٠٩إثيوبيا

٢٤٩١٩٦٤١٢٠-٤٧١٠٤٩٣٨٠-١٥٣١٣١١٠٦غامبيا

٤٧٦٤٦٦٤٨٢٦-٨٥١٣٧١١١٩٠-٢٣١١٨٥١٤٦غينيا

٢٥٧٦٦٣١٦١٩-٤٥١٤٢١٢٩١١٧-٢٤٠٢١٨١٩٥ بيساو-غينيا 

١٧٨٥٨٣٣٦٢٠-٢٢٨٠٨٣٦٣-١٠١١٠٩٧٩ليسوتو

٤٦٦٤٦٤٢٩٢٤-٧٤١٤٦١١٨١٠٠-٢١٩١٧٤١٤٥ليربيا

٣٣٨١٨٢٦٧٤٢-٦١١٠١٨٣٦٨-١٦٧١٣٢١٠٦مدغشقر

٦٨٨٨٩١٥٧٢١-١٢٥١٣٣١٠٠٦٥-٢٢٥١٦٢١٠٠مالوي

٣٦٦٨٦٨٣٨٣٢-٥٦١٣٩١٢٠١٠٣-٢٥٠٢١٧١٩٤مايل

٦٦٥٧٤١٦٣١-١١٨١٧٧٧٥-١٢٩١٢٢١١٨موريتانيا
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األطفــــــال الــــــذين يتلقــــــون  
حتـــــصينات يف الـــــسنة األوىل 

  من عمرهم ضد

ــسة     ــال دون اخلام ــات األطف ــدل وفي مع
  ) مولود١ ٠٠٠لكل (

١٩٩٠‐
٢٠٠٨  

  معدل وفيات الرضع 
  ) مولود١ ٠٠٠لكل (

١٩٩٠‐
٢٠٠٨  

احلصبة
)نسبة مئوية(

اخلناق والسعال 
الديكي والكّزاز 

)نسبة مئوية(

األطفــــال دون الــــستة 
أشـهر الــذين يرضــعون  
ــة  ــاعة طبيعيـــــــ رضـــــــ

  فحسب 
  )نسبة مئوية(

ون اخلامــسة ألطفــال د
ــالنقص   ــصابون بــــ املــــ
ــشديد يف   املعتــدل أو ال

  الوزن 
  )نسبة مئوية(

١٩٩٠٢٠٠٠٢٠٠٨١٩٩٠٢٠٠٠٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٣/٢٠٠٨٢٠٠٣/٢٠٠٨
٧٦٧٧٧٢٣٧١٨-١١٩١٦٦١٢٤٩٠-٢٤٩١٨٣١٣٠موزامبيق

٦٥٨٠٦٦٤٤٣-١٣٨١٤٤١٠٧٧٩-٣٠٥٢٢٧١٦٧النيجر

٣٤٩٢٩٧٨٨٢٣-٦٢١٠٦١١٢٧٢-١٧٤١٨٦١١٢رواندا

١٩٣٩٩٦٠٩-٣٦٥٦٤٦٤-١٠١٩٩٩٨سان تومي وبرينسيب

١٥٧٧٨٨٣٤١٧-٤١٧٢٦٦٥٧-١٤٩١٣١١٠٨السنغال

٤٠٦٠٦٠١١٣٠-٨٤١٦٣١٥١١٢٣-٢٧٨٢٥٢١٩٤سرياليون

٢٤٣١٩٣٦..١١٩١١٩١١٩..٢٠٠٢٠٠٢٠٠الصومال

٨٧٩٨٦٣٤٣١-١٥٧٨٧٣٧٠-١٢٤١١٥١٠٩السودان

٢٥٧٧٨٩٤٨٢١-٥٢٨٩٧٦٦٤-١٥٠١٢٢٩٨توغو

٢٩٦٨٦٤٦٠٢٠-٥١١١٤٩٨٨٥-١٨٦١٥٨١٣٥أوغندا

٣٠٨٨٨٤٤١٢٢-٥٣٩٧٨٧٦٧-١٥٧١٣٩١٠٤مجهورية ترتانيا املتحدة

١٣٨٥٨٠٦١١٩-٢٤١٠٥١٠٤٩٢-١٧٢١٦٩١٤٨زامبيا

       آسيا

٣٩..٣٧٥٨٥-٣١٦٨١٦٥١٦٥-٢٦٠٢٥٧٢٥٧أفغانستان

٦٠٨٩٩٥٤٣٤٦-٩٥١٠٣٦٧٤٣-١٤٩٩١٥٤ديشبنغال

١٩..٣٧٩٩٩٦-٦٧٩١٦٨٥٤-١٤٨١٠٦٨١بوتان

١٦٨٩٩١٦٠٣٦-٢٧٨٥٨٠٦٩-١١٧١٠٦٩٠كمبوديا

٦٠٥٢٦١٢٦٣٧-٩٦١٠٨٦٤٤٨-١٥٧٨٦٦١مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

٥٥٩٧٩٨١٠٣٠-٨٣٧٩٤٣٢٤-١١١٥٥٢٨ملديف

١٤٨٢٨٥١٥٣٢-٢٢٨٥٧٧٧١-١٢٠١٠٧٩٨ميامنار

٥٨٧٩٨٢٥٣٤٥-٩١٩٩٦٣٤١-١٤٢٨٥٥١نيبال 

٦٣٧٣٧٩٣١٤٩-٩١١٣٨١٠٠٧٥-١٨٤١٢٩٩٣ ليشيت-تيمور 

٣٧٦٢٦٩١٢٤٦-٥٨٩٠٧١٥٣-١٢٧٩٨٦٩اليمن

       احمليط اهلادئ
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األطفــــــال الــــــذين يتلقــــــون  
حتـــــصينات يف الـــــسنة األوىل 

  من عمرهم ضد

ــسة     ــال دون اخلام ــات األطف ــدل وفي مع
  ) مولود١ ٠٠٠لكل (

١٩٩٠‐
٢٠٠٨  

  معدل وفيات الرضع 
  ) مولود١ ٠٠٠لكل (

١٩٩٠‐
٢٠٠٨  

احلصبة
)نسبة مئوية(

اخلناق والسعال 
الديكي والكّزاز 

)نسبة مئوية(

األطفــــال دون الــــستة 
أشـهر الــذين يرضــعون  
ــة  ــاعة طبيعيـــــــ رضـــــــ

  فحسب 
  )نسبة مئوية(

ون اخلامــسة ألطفــال د
ــالنقص   ــصابون بــــ املــــ
ــشديد يف   املعتــدل أو ال

  الوزن 
  )نسبة مئوية(

١٩٩٠٢٠٠٠٢٠٠٨١٩٩٠٢٠٠٠٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٣/٢٠٠٨٢٠٠٣/٢٠٠٨
٢٧٧٢٨٢٨٠١٣-٤١٦٥٤٩٣٨-٨٩٦٣٤٨كرييباس

....١٨٤٥٤٦-٢٤٤٠٢٨٢٢-٥٠٣٤٢٦ساموا

١٦٠٧٨٧٤٢١-٢٣١٣٠٣٠-٣٨٣٧٣٦جزر سليمان

..١٢٩٣٩٩٣٥-١٧٤٢٣٥٣٠-٥٣٤٢٣٦توفالو

..٢٧٢٩٣٣٦٢٣٢٥٢٧٤٦٥٧٦٤٠فانواتو
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكارييب
٥١٥٨٥٣٤١٢٢-٧٩١٠٥٧٨٥٤-١٥١١٠٩٧٢هاييت

٣١٧٦٧٨٣٩٣٣-٥٠١١٣٩٥٨٢-١٧٩١٥٠١٢٩أقل البلدان منوا
  
  .٣ إىل ١ اجلداول من ،)E,10,XX.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (طبعة خاصة، اجلداول اإلحصائية، : منظمة األمم املتحدة للطفولة، حالة األطفال يف العامل  :املصادر  
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  ٥اجلدول 
    الصحة اإلجنابية واخلدمات الصحية  

حاالت الوالدة اليت أشرف عليها 
  ون مؤهلون موظفون صحّي

   )نسبة مئوية(

النساء اللوايت قمن بزيارة ممارس 
 صحي مؤهل قبل الوالدة 

   )امرأة ١٠٠ ٠٠٠لكل (معدل الوفيات النفاسية   )نسبة مئوية(

ســـيلة مـــن وســـائل منـــع  اســـتعمال أي و
احلمـــل بـــني النـــساء املتزوجـــات اللـــوايت 

ــراوح أعمــارهن بــني   ــا ٤٩ و ١٥تت  عام
  )نسبة مئوية(

  ٢٠٠١/٢٠٠٩  ١٩٩٤/٢٠٠٠  ٢٠٠٥املعدلـــــــــة    ٢٠٠٣/٢٠٠٨املبلغ عنها  ٢٠٠٣/٢٠٠٨ ١٩٩٥/٢٠٠٢  ٢٠٠٣/٢٠٠٨   ١٩٩٥/٢٠٠٢أقل البلدان منوا
  أفريقيا
٤٠٠٨,١٦,٢ ١..٤٥٤٧٦٦٨٠أنغوال

٨٤٠١٦,٤١٧,٠ ٤٠٠ ٦٦٧٤٨١٨٤بنن

٧٠٠١١,٩١٧,٤ ٤٨٠ ٣١٥٤٦١٨٥بوركينا فاسو

١٠٠١٥,٧٩,١ ٦٢٠١ ٢٥٣٤٧٨٩٢بوروندي

٩٨٠١٤,٨١٩,٠ ٥٤٠ ٤٤٥٣٦٢٦٩مجهورية أفريقيا الوسطى

٥٠٠٤,١٢,٨ ١٠٠١ ١٦١٤٤٢٣٩١تشاد

٤٠٠٢١,٠٢٥,٧ ٣٨٠ ٦٢٦٢٧٤٧٥مرجزر الق

١٠٠٣١,٤٢٠,٦ ٥٥٠١ ٦١٧٤٦٨٨٥مجهورية الكونغو الدميقراطية

٦٥٠٩,٠١٧,٨ ٥٥٠ ٦١٦٧٩٢..جيبويت

..٦٨٠١٠,١ ..٦٥٦٥٨٦٨٦غينيا االستوائية

٤٥٠٨,٠٨,٠ ٠٠٠ ٢٨٢٨٧٠٧٠١إريتريا

٧٢٠٣,٣١١,٤ ٦٧٠ ٦٦٢٧٢٨إثيوبيا 

١٧,٥..٦٩٠ ٧٣٠ ٥٥٥٧٩١٩٨غامبيا

٩١٠٦,٢٩,١ ٩٨٠ ٣٥٤٦٧١٨٨غينيا

١٠٠٧,٦١٠,٣ ٤١٠١ ٣٥٣٩٦٢٧٨ بيساو-غينيا 

٩٦٠٣٠,٤٣٧,٣ ٧٦٠ ٦٠٥٥٨٥٩٠ليسوتو

١٦,٤..٢٠٠ ٩٩٠١ ٥١٤٦٨٤٧٩ليربيا

٥١٠١٩,٤٣٩,٩ ٤٧٠ ٤٦٥١٧١٨٠مدغشقر

١٠٠٢١,٩٣١,٠ ٨١٠١ ٥٦٥٤٩١٩٢مالوي

٩٧٠٦,٧٨,٢ ٤٦٠ ٤١٤٩٥٧٧٠مايل

٨٢٠٨,٠٩,٣ ٦٩٠ ٥٧٦١٦٤٧٥موريتانيا
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٥٢٠٥,٦١٦,٥ ٤١٠ ٤٤٥٥٧٦٨٩موزامبيق

٨٠٠٨,٢١١,٢ ٦٥٠١ ١٦٣٣٤١٤٦النيجر

٣٠٠١٣,٧٣٦,٤ ٧٥٠١ ٣١٥٢٩٢٩٦رواندا

٢٩,٣....١٥٠ ٧٩٨١٩١٩٧سان تومي وبرينسيب

٩٨٠١٢,٩١١,٨ ٤٠٠ ٥٨٥٢٧٩٨٧السنغال

١٠٠٤,٣٨,٢ ٨٦٠٢ ٤٢٤٣٦٨٨١سرياليون

٤٠٠٧,٩١٤,٦ ٠٠٠١ ٣٤٣٣٣٢٢٦١الصومال

٤٥٠٧,٠٧,٦ ١٠٠ ٨٧٤٩٦٠٦٤١السودان

٥١٠٢٣,٥١٦,٨ ٤٨٠ ٤٩٦٢٧٣٨٤توغو

٥٥٠١٤,٨٢٣,٧ ٤٤٠ ٣٩٤٢٩٢٩٤أوغندا

٩٥٠٢٠,٤٢٦,٤ ٥٨٠ ٣٦٤٣٤٩٧٦مجهورية ترتانيا املتحدة

٨٣٠٢٥,٩٤٠,٨ ٥٩٠ ٤٧٤٧٨٣٩٤زامبيا

        آسيا

٨٠٠٤,٩١٨,٦ ٦٠٠١ ١٢١٤٣٧١٦١أفغانستان

٥٧٠٤٩,٢٥٥,٨ ٣٥٠ ١٢١٨٣٣٥١بنغالديش

٤٤٠١٨,٨٣٠,٧ ٢٦٠ ٢٤٧١٥١٨٨بوتان

٥٤٠١٤,٥٤٠,٠ ٤٧٠ ٣٢٤٤٣٨٦٩ياكمبود
مجهورية الو الدميقراطية 

٦٦٠١٨,٦٣٢,٢ ٤١٠ ١٩٢٠٢٧٣٥الشعبية

١٢٠٤٢,٠٣٩,٠ ١٤٠ ٧٠٨٤٨١٨١ملديف

٣٨٠٣٢,٧٣٧,٠ ٣٢٠ ٥٧٥٧٧٦٧٦ميامنار

٨٣٠٢٨,٥٤٨,٠ ٢٨٠ ١١١٩٢٨٤٤نيبال 

٣٨٠٢٢,٦١٠,٠ .. ٢٦١٨٤٣٦١ ليشيت-تيمور 

٤٣٠٢٠,٨٢٧,٧ ٣٧٠ ٢١٣٦٣٤٤٧اليمن

        احمليط اهلادئ

..٣٦,١..٥٦ ٨٨..٨٥٦٣كرييباس

..٢٤,٥..٢٩ ....١٠٠١٠٠ساموا

٣٤,٦..٢٢٠ ١٤٠ ٧٤..٨٥٧٠جزر سليمان

٣٠,٥......٩٧..٩٩٩٨توفالو
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..٣٩,٠..١٥٠ ٨٤..٨٨٧٤فانواتو
أمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكارييب
٢٤٢٦٧٩٨٥٦٣٠٦٧٠٤٨,٠٣٢,٠هاييت

٣٠,٠..٨٧٠..٦٤..٣٨..أقل البلدان منوا
  
 طبعة خاصـة، : تحدة للطفولة، حالة األطفال يف العامل؛ منظمة األمم امل)٢٠٠٩نيويورك،  (٢٠٠٩ لعام شعبة السكان يف األمم املتحدة، استخدام وسائل منع احلمل يف العامل         :املصادر  

  .٨، اجلدول )E, 10.XX.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (اجلداول اإلحصائية 
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  ٦اجلدول 
    اإليدز والوقاية منهما/انتشار فريوس نقص املناعة البشرية  

  أقل البلدان منوا
معدل انتشار فريوس نقص املناعة 

الغني الذين تتراوح البشرية بني الب
   عامــا٤٩ و ١٥أعمارهم بني 

معدل استخدام الواقي الذكري يف آخر 
  اتصال جنسي ينطوي على جمازفة عالية

  )نسبة مئوية(

معدل اسـتخدام الـواقي الـذكري
ــع ــشار وســائل من ــدل انت ــن مع م

  احلمل
  ) نسبة مئوية(

األشــــــــخاص اللــــــــذين   
تتــــراوح أعمــــارهم بــــني 

ــذين ٢٤ و ١٥ ــا الــ  عامــ
م معرفـــــة شـــــاملة لـــــديه

فريوس نقـص   وصحيحة ب 
 اإليــــدز/املناعــــة البــــشرية

  )نسبة مئوية(

ــسبب   ــام بــــ األيتــــ
ــدز  ــد (اإليـــــ أحـــــ

الوالــــــــــــــــــــــدين 
كالمهــا متــوف    أو

ــدز  ــسبب اإليـــ ) بـــ
   )باآلالف(

ــام إىل ــسبة األيتـــــ نـــــ
ــري ــام يف غـــــــ األيتـــــــ

 املواظبة على الدراسة
    ٢٠٠٣/٢٠٠٨      ٢٠٠٣/٢٠٠٨  ١٩٩٥/٢٠٠١      
  ٢٠٠٣/٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الرجال  النساء  ٢٠٠٣/٢٠٠٨  ١٩٩٥/٢٠٠٠  الرجال  النساء  الرجال  النساء  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  

             أفريقيا

..٥٠....٤٥........١,٦٢,١أنغوال

١,٣١,٢٩٣٤٢٨٤٥٤٧١٦٣٥٢٩٩٠بنن

١٠٠٦١..١٠٨١٩..٢,١١,٦٤١٥٥٦٤بوركينا فاسو

١٢٠٨٥..١٣٣٠..٢٥....٣,٥٢,٠بوروندي

٧١٨١٧٢٧٧٢٩٦..٤١....٦,٤٦,٣مجهورية أفريقيا الوسطى

١٧٢٥٥١٤٨٢٠٨٥١٠٥....٣,٤٣,٥تشاد

..٠,١>......٣........٠,١>٠,١>جزر القمر

٧٧..١٦٣٦٧١٧١٥٢١........مجهورية الكونغو الدميقراطية

..٥,٢..١١٨..٢٦٥١....٣,١٣,١جيبويت

..٤,٨......٤........٣,٧٣,٤غينيا االستوائية

..١٨....٤٨........١,٢١,٣إريتريا

٢,٤٢,١١٧٣٠٢٨٥٠٤١٢٠٣٣٦٥٠٩٠إثيوبيا 

٢,٧٨٧..٣٩..٥٤٣....٠,٩٠,٩غامبيا

١,٢١,٦١٧٣٢٢٦٣٧١٠١٢١٧٢٣٢٥٧٣غينيا

٥,٩٩٧..١٧١٨..٣٩....١,٨١,٨ بيساو-غينيا 

٥٠٤٨٦١٣٢٦١٨١١٠٩٥....٢٣,٩٢٣,٢ليسوتو

١٤٢١٢٧١٥٨٥..١٤٢٢....١,٤١,٧ليربيا

٥١٢٤٣١٩١٦٣,٤٧٥....٠,١٠,١مدغشقر
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  أقل البلدان منوا
معدل انتشار فريوس نقص املناعة 

الغني الذين تتراوح البشرية بني الب
   عامــا٤٩ و ١٥أعمارهم بني 

معدل استخدام الواقي الذكري يف آخر 
  اتصال جنسي ينطوي على جمازفة عالية

  )نسبة مئوية(

معدل اسـتخدام الـواقي الـذكري
ــع ــشار وســائل من ــدل انت ــن مع م

  احلمل
  ) نسبة مئوية(

األشــــــــخاص اللــــــــذين   
تتــــراوح أعمــــارهم بــــني 

ــذين ٢٤ و ١٥ ــا الــ  عامــ
م معرفـــــة شـــــاملة لـــــديه

فريوس نقـص   وصحيحة ب 
 اإليــــدز/املناعــــة البــــشرية

  )نسبة مئوية(

ــسبب   ــام بــــ األيتــــ
ــدز  ــد (اإليـــــ أحـــــ

الوالــــــــــــــــــــــدين 
كالمهــا متــوف    أو

ــدز  ــسبب اإليـــ ) بـــ
   )باآلالف(

ــام إىل ــسبة األيتـــــ نـــــ
ــري ــام يف غـــــــ األيتـــــــ

 املواظبة على الدراسة
    ٢٠٠٣/٢٠٠٨      ٢٠٠٣/٢٠٠٨  ١٩٩٥/٢٠٠١      
  ٢٠٠٣/٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الرجال  النساء  ٢٠٠٣/٢٠٠٨  ١٩٩٥/٢٠٠٠  الرجال  النساء  الرجال  النساء  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  

١٣,٣١١,٩٣٢٣٨٤٠٥٨٧٤٤٢٤٢٥٥٠٩٧مالوي

١,٥١,٥١٤٣١١٧٣٦٦٥١٨٢٢٤٤٨٧مايل

٢٤٥١٤٣٦٦........٠,٧٠,٨موريتانيا

٤٠٠٨٩..٥٧١٤..٤٤....١٠,٣١٢,٥قموزامبي

٠,٥١٣١٦٢٥٦٧>٠,٥>٠,٧٠,٨٧٣٠١٨y٣٧النيجر

٤,٣٢,٨٢٣٥٥٢٦٤٠٢٥٥١٥٤٢٢٠٨٢رواندا

......٤٤..٠,٥>..٥٦........سان تومي وبرينسييب

٣٦٥٢٥١٣١٩٢٤٨,٤٨٣....٠,٤١,٠السنغال

١٦٨٣..١٠٢٢٢٧١٧....١,٣١,٧سرياليون

٨,٨٧٨..٠,٥٤>٠,٥>........٠,٥٠,٥الصومال

........٠,٥٤>........١,٤١,٤السودان

٦٨٩٤..٦٢٣١٥..٣,٦٣,٣٢٢٤١٥٠توغو

٧,٩٥,٤٢٥٤٢٣٨٥٥٥٧٣٢٣٨١٢٠٠٩٦أوغندا

٧,٠٦,٢١٨٣١٤٦٩٤٨٣٩٤٢٩٧٠٩٧مجهورية تنـزانيا املتحدة

١٥,٤١٥,٢٢٠٣٩٣٨٤٨١٤١٢٣٤٣٧٦٠٠٩٣زامبيا

            آسيا

........١٢..............أفغانستان

٨٤..٨٨٨١٨............بنغالديش

..........٤........٠,١..بوتان

٨٣..٨٤٢٧٥٠٤٥......١,٥٠,٨كمبوديا

..........٢........٠,١٠,٢>مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

........١٤٢٣............ملديف
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  أقل البلدان منوا
معدل انتشار فريوس نقص املناعة 

الغني الذين تتراوح البشرية بني الب
   عامــا٤٩ و ١٥أعمارهم بني 

معدل استخدام الواقي الذكري يف آخر 
  اتصال جنسي ينطوي على جمازفة عالية

  )نسبة مئوية(

معدل اسـتخدام الـواقي الـذكري
ــع ــشار وســائل من ــدل انت ــن مع م

  احلمل
  ) نسبة مئوية(

األشــــــــخاص اللــــــــذين   
تتــــراوح أعمــــارهم بــــني 

ــذين ٢٤ و ١٥ ــا الــ  عامــ
م معرفـــــة شـــــاملة لـــــديه

فريوس نقـص   وصحيحة ب 
 اإليــــدز/املناعــــة البــــشرية

  )نسبة مئوية(

ــسبب   ــام بــــ األيتــــ
ــدز  ــد (اإليـــــ أحـــــ

الوالــــــــــــــــــــــدين 
كالمهــا متــوف    أو

ــدز  ــسبب اإليـــ ) بـــ
   )باآلالف(

ــام إىل ــسبة األيتـــــ نـــــ
ــري ــام يف غـــــــ األيتـــــــ

 املواظبة على الدراسة
    ٢٠٠٣/٢٠٠٨      ٢٠٠٣/٢٠٠٨  ١٩٩٥/٢٠٠١      
  ٢٠٠٣/٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الرجال  النساء  ٢٠٠٣/٢٠٠٨  ١٩٩٥/٢٠٠٠  الرجال  النساء  الرجال  النساء  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  

........٠,٥١>........٠,٩٠,٧ميامنار

....٧٨٧١٠٢٨٤٤......٠,٥٠,٥نيبال 

..........١٣............ليشيت - تيمور

......١١٢............اليمن

            احمليط اهلادئ

..........١............كرييباس

..........٤............ساموا

........٤..............جزر سليمان

............٤٤..........توفالو

......١٥................فانواتو
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكارييب
٨٦..٢,٢٢,٢١٩٣٠٢٩٤٣١٠١٧٣٤٤٠هاييت

٨٦..١٩٢٨....٣٠٤٦  ٢٢أقل البلدان منوا
  

 للطفولـة، حالـة   املتحدة  األمم، ومنظمة   )٢٠٠٨جنيف،  ( عن وباء اإليدز العاملي      ٢٠٠٨اإليدز، تقرير عام    /املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية      املتحدة   األممبرنامج    :املصادر  
؛ وشـعبة الـسكان يف األمـم املتحـدة، اسـتخدام وسـائل منـع        )٤، اجلـدول  E, 10.XX.2رقـم املبيـع   ، منشور األمم املتحدة(داول اإلحصائية طبعة خاصة، اجل: األطفال يف العامل

  .٢٠١٠فرباير / شباط٢٣، اطُّلع عليه يف www.un.org/esa/population/publications/WCU2009/Main.html، ٢٠٠٩العامل لعام  احلمل يف
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  ٧اجلدول 
    *ار املالريا والسل والوفيات الناجتة عنهما والوقاية منهما ومعاجلتهماانتش

  السل   املالريا  
  القضاء على داء السلاستراتيجية              األطفال دون اخلامسة        

  

بلدان تعاين  
من ارتفـاع   
معـــــــدالت 

   املالريا

ــديرات  تقــــــــ
ــاالت  حـــــــــــ
ــا لكــل   املالري

١ ٠٠٠ 
   نسمة

تقـــــــــــديرات
الوفيـــــــــــــات
 باملالريا لكل

١٠٠ ٠٠٠ 
   نسمة

النسبة املئوية لألطفـال
ــت ــامون حتـ ــذين ينـ الـ
الناموســــيات املعاجلــــة

   ضد املالريا

ــة ــسبة املئويــــــــ النــــــــ
ــاحلمى ــصابني بـــ للمـــ
ــاولون ــذين يتنــــــ الــــــ
  عقارات ضد املالريا

بلـــدان تعــــاين
ــاع ــن ارتفــ مــ
ــدالت معــــــــــ

   السل

ــاالت ــديرات حـ تقـ
الــــــــــسل لكــــــــــل

   نسمة ١٠٠ ٠٠٠

تقــديرات الوفيــات  
 بالـــــــــسل لكـــــــــل

   نسمة ١٠٠ ٠٠٠
معــــــــــدل احلــــــــــاالت  

  )النسبة املئوية(املكتشفة 
 جنــــــــــــــاح العــــــــــــــالج 

  )النسبة املئوية(

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٦  ٢٠٠٩  أقل البلدان منوا
٢٠٠٠/
٢٠٠٤  

٢٠٠٥/
٢٠٠٨  

٢٠٠٠/  
٢٠٠٤  

٢٠٠٠/  
٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  

 ٥٨  ٤٢  ٤٣ ٥٣ ٤٠٤ ٤٩١  ٦٣ ٥٥ ٤٩ ١٥ ١٠٦ ٢٨٢  غامبيا
 ٧٥   ٣٤   ٤٦ ٣٥ ٤٤٨ ٣٣٢  ٤٤   ١   ١٦٤ ٤١٠   غينيا

 ..  ..  ٣٠ ٣٠ ٣١٩ ٢٧٣  ٤٦ ٥٨ ٣٩ ٧ ١٨٠ ٣٦٧   بيساو-غينيا 
 ٦٦  ١٧  ٣٧ ١٦ ٥٦٨ ٣٥٦  .. .. .. .. ..  ..  ليسوتو
 ..   ..  ٤١ ٤٦ ٣٩٨ ٤٣٥  ٥٩ .. .. .. ١٧١ ٤٠٨  ليربيا

 ٧٨  ٤٢  ٤٥ ٣٩ ٤١٧ ٣٥٩   ٣٤ .. .. صفر ١٢ ٣٤ X  مدغشقر
 ٧٨   ٤٩   ٢١ ٢٣ ٣٠٥ ٣٦٢  ٢٥ ٢٧ ٢٥ ٣ ٩٥ ٣٣٤ X مالوي
 ٧٦  ١٣  ٦٣ ٦١ ٥٩٩ ٥٧١  ٣٢ .. ٢٧ .. ٢٠١ ٣٦١ X مايل

 ٤١  ٢٨  ٦٠ ٦٧ ٥٥٩ ٦١٩ X ٢١ ٣٣ .. .. ٨٥ ١٨٤   موريتانيا
 ٧٩ ٧٥ ٤٢ ٣١ ٣٦ ٤٧ ٤٧٠ ٤٩٩  ٣٧ ١٥ ٢٣ .. ٩٢ ٣٥٤ X موزامبيق
 ٧٧  ٣٥  ٣١ ٣٠ ٢٩٢ ٢٧٨  ٣٣ ٤٨ ٧ ١ ٢٢٩ ٤١٩ X النيجر
 ٨٦  ١٩  ٥٧ ٣٩ ٥٩٠ ٤٤٢  ٦ ١٣ ٥٦ ٥ ٥٩ ٣٤٤   رواندا

 ..  ..  ٢٦ ٣٠ ٢٤٠ ٢٧٢ X ٢٥ ٦١ ٤٢ ٢٣ ١٩ ٦٧ سان تومي وبرينسييب
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  السل   املالريا  
  القضاء على داء السلاستراتيجية              األطفال دون اخلامسة        

  

بلدان تعاين  
من ارتفـاع   
معـــــــدالت 

   املالريا

ــديرات  تقــــــــ
ــاالت  حـــــــــــ
ــا لكــل   املالري

١ ٠٠٠ 
   نسمة

تقـــــــــــديرات
الوفيـــــــــــــات
 باملالريا لكل

١٠٠ ٠٠٠ 
   نسمة

النسبة املئوية لألطفـال
ــت ــامون حتـ ــذين ينـ الـ
الناموســــيات املعاجلــــة

   ضد املالريا

ــة ــسبة املئويــــــــ النــــــــ
ــاحلمى ــصابني بـــ للمـــ
ــاولون ــذين يتنــــــ الــــــ
  عقارات ضد املالريا

بلـــدان تعــــاين
ــاع ــن ارتفــ مــ
ــدالت معــــــــــ

   السل

ــاالت ــديرات حـ تقـ
الــــــــــسل لكــــــــــل

   نسمة ١٠٠ ٠٠٠

تقــديرات الوفيــات  
 بالـــــــــسل لكـــــــــل

   نسمة ١٠٠ ٠٠٠
معــــــــــدل احلــــــــــاالت  

  )النسبة املئوية(املكتشفة 
 جنــــــــــــــاح العــــــــــــــالج 

  )النسبة املئوية(

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٦  ٢٠٠٩  أقل البلدان منوا
٢٠٠٠/
٢٠٠٤  

٢٠٠٥/
٢٠٠٨  

٢٠٠٠/  
٢٠٠٤  

٢٠٠٠/  
٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  

 ٧٦  ٢٩  ٤٩ ٤٥ ٤٦٨ ٤٢٠  ٩ ٣٦ ٢٩ ٢ ٨٠ ١٢١ X السنغال
 ٨٧  ٢٧  ٩٨ ٧١ ٩٤١ ٦٧٥  ٥٢ ٦١ ٢٦ ٢ ١٥٤ ٣٩٦  سرياليون
 ٨٩   ٤٩   ٥٥ ٦٧ ٣٥٢ ٤١٤  ٨ .. ١١ .. ٤١ ٧٢   الصومال
 ٨٢  ٢٩  ٥٩ ٥٣ ٤٠٢ ٣٧٥  ٥٤ .. ٢٨ .. ٨٥ ١٣٣ X السودان
 ٦٧  ٨  ٧٦ ٦٦ ٧٥٠ ٦٥٦  ٤٨ ٦٠ ٣٨ .. ١١٣ ٣٢٥  توغو
 ٧٥ ٦٣ ٤٣ ٣٧ ٢٧ ٣٠ ٣٤٣ ٣٦٤  ٦١ .. ١٠ .. ١٤٥ ٣٥٥ X أوغندا

ـــزانيا ــة تنـــ مجهوريـــ
 ٨٨ ٧٨ ٧٥ ٦٧ ١٣ ٣٤ ١٢٩ ٣٩١  ٥٧ ٥٨ ٢٦ .. ٩٨ ٢٩٢ X املتحدة
 ٨٥   ٧٤   ٢٥ ٤٧ ٣٨٧ ٦٥٨  ٤٣ ٥٢ ٤١ ٧ ١٢١ ٣١٣ X زامبيا

                                آسيا

 ٨٧ ٨٨ ٥٥ ١٨ ٣٤ ٤١ ٢٧١ ٣٤٦ X ..  .. ..  .. صفر ٢٢  أفغانستان
 ٩٢ ٨١ ٤٢ ٢٤ ٥٠ ٥٨ ٤١٢ ٥٠٠  ..  .. ..  .. ٤ ١٩ X بنغالديش

 ٨٩  ٥٩  ٤٣ ٦٠ ٣٦٣ ٥١٥  ..  .. ..  .. ٣ ٢٤  بوتان
 ٩٤ ٩١ ٥٥ ٢٨ ٧٩ ٨٣ ٦٨٠ ٧٥٨  ..  .. ٤ .. ٤ ١٨ X كمبوديا

مجهوريـــــــــــــــة الو
 ٩٢   ٤٣   ٢٢ ٢٧ ٢٨٩ ٣٤٤  ٨ ٩ ٤١ ١٨ ١ ٤   الدميقراطية الشعبية
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  السل   املالريا  
  القضاء على داء السلاستراتيجية              األطفال دون اخلامسة        

  

بلدان تعاين  
من ارتفـاع   
معـــــــدالت 

   املالريا

ــديرات  تقــــــــ
ــاالت  حـــــــــــ
ــا لكــل   املالري

١ ٠٠٠ 
   نسمة

تقـــــــــــديرات
الوفيـــــــــــــات
 باملالريا لكل

١٠٠ ٠٠٠ 
   نسمة

النسبة املئوية لألطفـال
ــت ــامون حتـ ــذين ينـ الـ
الناموســــيات املعاجلــــة

   ضد املالريا

ــة ــسبة املئويــــــــ النــــــــ
ــاحلمى ــصابني بـــ للمـــ
ــاولون ــذين يتنــــــ الــــــ
  عقارات ضد املالريا

بلـــدان تعــــاين
ــاع ــن ارتفــ مــ
ــدالت معــــــــــ

   السل

ــاالت ــديرات حـ تقـ
الــــــــــسل لكــــــــــل

   نسمة ١٠٠ ٠٠٠

تقــديرات الوفيــات  
 بالـــــــــسل لكـــــــــل

   نسمة ١٠٠ ٠٠٠
معــــــــــدل احلــــــــــاالت  

  )النسبة املئوية(املكتشفة 
 جنــــــــــــــاح العــــــــــــــالج 

  )النسبة املئوية(

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٦  ٢٠٠٩  أقل البلدان منوا
٢٠٠٠/
٢٠٠٤  

٢٠٠٥/
٢٠٠٨  

٢٠٠٠/  
٢٠٠٤  

٢٠٠٠/  
٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  

 ٩١  ٨٨  ٤ ٧ ٤٨ ٩٦  .. .. .. .. .. ..  ملديف
 ٨٩ ٨٢ ٦٢ ١٦ ٦٠ ٣٢ ٤٦٦ ٢٦٧   ..  .. ..  .. ١٩ ٨٧ X ميامنار
 ٨٨  ٦٣  ٢٢ ٢٨ ٢٤٠ ٣١٢   ..  .. ..  .. صفر ١  نيبال 
 ٧٩  ٨٧  ٤٧ ٧٠ ٣٧٨ ٦٤٤   .. ٤٧ .. ٨ ٩٣ ٤٧٥  ليشيت - تيمور
 ٨٣   ٣٠   ١٠ ١٢ ١٣٠ ١٦٤ X  ..  .. ..  .. ٤ ١٢   اليمن

                 X              احمليط اهلادئ

 ٩٠  ٩٥  ٤٩ ٦٢ ٤٢٣ ٥٤٦   ..  .. ..  .. ..  ..   كرييباس
 ..  ..  ٣ ٣ ٢٥ ٢٧  .. ..  ..  ..  .. ..  ..  ساموا

 ٩٠  ٦١  ٢١ ٣٣ ١٨٠ ٣٠٠  .. ..  .. ..  .. ٣٠ ٢١٨  جزر سليمان
 ٧٥  ٩٧  ١٧ ٤٠ ٢٠٣ ٤٢٢ X  .. ..  ..  .. ..  ..  توفالو
 ٩٠  ٧٠  ١٢ ١٦ ١٠٢ ١٤٣  .. ..  .. ..  .. ١٤ ١٣٤   فانواتو

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
   ٨٢   ٤٥ ٤٧   ٥٣ ٣٦٦ ٤٠٣   .. ١٢ .. .. ٨ ١٧  هاييت

 ومكافحـة الـسل يف العــامل   ،/http://www.who.int/hiv/pub/epidemiology/pubfacts/en، )٢٠٠٩جنيـف،   (٢٠٠٨تقريـر املالريـا يف العـامل،    منظمـة الـصحة العامليـة،      :املصادر  
اإلحـصائية،   داولاجلـ طبعـة خاصـة،   : حالة األطفال يف العاملمنظمة األمم املتحدة للطفولة،  .٣، اجلدول )٢٠٠٩جنيف،  ( الوبائي واالستراتيجي والتمويلي   اجلانب: ٢٠٠٩

  .٣اجلدول ) E,10.XX.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
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  ٨اجلدول 
   الصحيحتسني خدمات املياه والصرف

  
 

سكان الذين حيصلون على النسبة املئوية لل
 مياه الشرب احملّسنة

النسبة املئوية للسكان الذين حيصلون على 
 خدمات الصرف الصحي احملّسنة

 الريف احلضر الريف احلضر 
 

  الريف  احلضر   ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠   ٢٠٠٨  ٢٠٠٠ ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  أقل البلدان منوا

                  أفريقيا
 ٠,٦ ٤,٣ ١٨ ١١ ٨٦ ٧٠  ٣٨ ٤٠ ٦٠ ٤٣  أنغوال
 ٢,٥ ٤,١ ٤ ٣ ٢٤ ١٩  ٦٩ ٥٩ ٨٤ ٧٨  بنن

 ٢,٣ ٦,٩ ٦ ٤ ٣٣ ٣١  ٧٢ ٥٥ ٩٥ ٨٥  بوركينا فاسو
 ٢,٥ ٥,٨ ٤٦ ٤٥ ٤٩ ٤٦  ٧١ ٧٠ ٨٣ ٨٩  بوروندي

 ١,٦ ٢,٣ ٢٨ ١٦ ٤٣ ٣٢  ٥١ ٤٩ ٩٢ ٨٥  مجهورية أفريقيا الوسطى
 ٢,١ ٤,٦ ٤ ٣ ٢٣ ٢٢  ٤٤ ٤١ ٦٧ ٦٠  تشاد

 ٢,٢ ٢,٥ ٣٠ ٢٣ ٥٠ ٤٢  ٩٧ ٩٢ ٩١ ٩٣  مرجزر الق
 ١,٨ ٤,٦ ٢٣ ١٣ ٢٣ ٢٣  ٢٨ ٢٧ ٨٠ ٨٥  مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ١,٦ ١,٨ ١٠ ٣٠ ٦٣ ٦٩  ٥٢ ٦١ ٩٨ ٨٨  جيبويت
 ٢,٣ ٣,٠ .. ٤٦ .. ٦٠  .. ٤٢ .. ٤٥  غينيا االستوائية

 ٢,٦ ٥,٢ ٤ ٢ ٥٢ ٥٤  ٥٧ ٥٠ ٧٤ ٧٠  إريتريا
 ٢,٤ ٣,٥ ٨ ٥ ٢٩ ٢٦  ٢٦ ١٨ ٩٨ ٨٨  إثيوبيا 
 ٠,٨ ٤,٣ ٦٥ ٦١ ٦٨ ٦٥  ٨٦ ٧٧ ٩٦ ٩١  غامبيا
 ١,٥ ٣,٦ ١١ ٩ ٣٤ ٢٧  ٦١ ٥١ ٨٩ ٨٨  غينيا
 ٢,١ ٢,٥ ٩ ٧ ٤٩ ٤٣  ٥١ ٤٥ ٨٣ ٧٩   بيساو-غينيا 
 ٠,١- ٣,٨ ٢٥ ٢٨ ٤٠ ٣٥  ٨١ ٦٩ ٩٧ ٩٢  ليسوتو

 ٣,٥ ٤,٩ ٤ ٤ ٢٥ ٢٣  ٥١ ٤٤ ٧٩ ٨٢ ليربيا

 ٢,٢ ٣,٨ ١٠ ٨ ١٥ ١٥  ٢٩ ٢٤ ٧١ ٧٣ مدغشقر

 ٢,٢ ٥,٤ ٥٧ ٥٠ ٥١ ٥١  ٧٧ ٥٨ ٩٥ ٩٣ مالوي

 ١,٢ ٤,٧ ٣٢ ٢٨ ٤٥ ٤١  ٤٤ ٣٤ ٨١ ٦٩ مايل

 ٢,٠ ٢,٩ ٩ ٩ ٥٠ ٣٨  ٤٧ ٣٧ ٥٢ ٤٥ موريتانيا

 ١,١ ٤,٥ ٤ ٤ ٣٨ ٣٧  ٢٩ ٢٧ ٧٧ ٧٥ موزامبيق

 ٣,٧ ٤,٤ ٤ ٣ ٣٤ ٢٧  ٣٩ ٣٥ ٩٦ ٧٨ النيجر



A/65/80
E/2010/77

 

66 10-36568 
 

 
سكان الذين حيصلون على النسبة املئوية لل

 مياه الشرب احملّسنة
النسبة املئوية للسكان الذين حيصلون على 

 خدمات الصرف الصحي احملّسنة

 الريف احلضر الريف احلضر 
 

  الريف  احلضر   ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠   ٢٠٠٨  ٢٠٠٠ ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  أقل البلدان منوا

 ٢,٣ ٤,١ ٥٥ ٤٠ ٥٠ ٤٣  ٦٢ ٦٤ ٧٧ ٨٥  رواندا

 ٠,٥- ٣,٠ ١٩ ١٥ ٣٠ ٢٧  ٨٨ ٧٠ ٨٩ ٨٦ سان تومي وبرينسييب

 ٢,٢ ٣,٢ ٣٨ ٣١ ٦٩ ٦٦  ٥٢ ٤٨ ٩٢ ٩٠ السنغال

 ٢,٢ ٣,٥ ٦ ٥ ٢٤ ٢١  ٢٦ ٤٤ ٨٦ ٧٥ سرياليون

 ١,٦ ٣,٥ ٦ ١٠ ٥٢ ٤٥  ٩ ١٧ ٦٧ ٣٦ الصومال

 ١,٠ ٤,١ ١٨ ٢٠ ٥٥ ٥٨  ٥٢ ٥٥ ٦٤ ٧٣ السودان

 ١,٣ ٤,١ ٣ ٥ ٢٤ ٢٤  ٤١ ٣٩ ٨٧ ٨٣ توغو

 ٣,١ ٤,٤ ٤٩ ٤٥ ٣٨ ٣٧  ٦٤ ٥٣ ٩١ ٨٥ أوغندا

 ٢,٣ ٤,٦ ٢١ ٢٢ ٣٢ ٢٩  ٤٥ ٤٥ ٨٠ ٨٦ مجهورية ترتانيا املتحدة

 ٢,٢ ٢,٨ ٤٣ ٤٠ ٥٩ ٦٠  ٤٦ ٣٦ ٨٧ ٨٨ زامبيا

 .. ..  ٢١ ١٧ ٤١ ٣٨  ٤٣ ٣٨ ٨٠ ٧٧ اجملموع الفرعي

                       آسيا

 ٣,١ ٤,٦ ٣٠ ٢٨ ٦٠ ٤٦  ٣٩ ١٧ ٧٨ ٣٦ أفغانستان

 ٠,٨ ٣,٢ ٥٢ ٤٣ ٥٦ ٥٧  ٧٨ ٧٧ ٨٥ ٨٦ بنغالديش

 ٠,٦ ٤,٠ ٥٤ ٥٤ ٨٧ ٨٧  ٨٨ ٨٨ ٩٩ ٩٩ بوتان

 ١,٣ ٣,٠ ١٨ ١٠ ٦٧ ٥٠  ٥٦ ٤٢ ٨١ ٦٤ كمبوديا

 ٠,١ ٥,٦ ٣٨ ١٦ ٨٦ ٦٢  ٥١ ٤٠ ٧٢ ٧٧ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ٠,٦- ٤,٩ ٩٦ ٧٤ ١٠٠ ١٠٠  ٨٦ ٨٧ ٩٩ ١٠٠ ملديف

 ٠,١- ٢,٩ ٧٩ ٥٩ ٨٦ ٨١  ٦٩ ٦٠ ٧٥ ٨٠ ميامنار

 ١,٢ ٥,٠ ٢٧ ١٩ ٥١ ٤٧  ٨٧ ٨١ ٩٣ ٩٤ نيبال

 ٢,٨ ٤,٨ ٤٠ ٢٥ ٧٦ ٥٥  ٦٣ ٤٧ ٨٦ ٦٩  ليشيت-تيمور 

 ٢,٠ ٤,٨ ٣٣ ٢١ ٩٤ ٨١  ٥٧ ٥٩ ٧٢ ٨٢ اليمن

 .. ..  ٤٨ ٣٨ ٦٦ ٦٣  ٧١ ٦٦ ٨٢ ٨٠ اجملموع الكلي

                      نطقة البحر الكارييبأمريكا الالتينية وم

 ١,٥- ٤,٩ ١٠ ١٥ ٢٤ ٣٤  ٥٥ ٤٩ ٧١ ٦٧ هاييت

                        احمليط اهلادئ

 ١,٥ ١,٧ .. ٢٢ .. ٤٧  .. ٥٠ .. ٧٧ كريباس
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سكان الذين حيصلون على النسبة املئوية لل

 مياه الشرب احملّسنة
النسبة املئوية للسكان الذين حيصلون على 

 خدمات الصرف الصحي احملّسنة

 الريف احلضر الريف احلضر 
 

  الريف  احلضر   ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠   ٢٠٠٨  ٢٠٠٠ ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  أقل البلدان منوا

 ٠,٢ ١,٠- ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠  .. ٨٨ .. ٩٢ ساموا

 ٢,١ ٤,٢ .. ١٨ ٩٨ ٩٨  .. ٦٥ .. ٩٤ جزر سليمان

 ٠,٥- ١,٤ ٨١ ٧٩ ٨٨ ٨٧  ٩٧ ٩٣ ٩٨ ٩٥ توفالو

 ٢,٠ ٤,٣ ٤٨ ٣٦ ٦٦ ٥٧  ٧٩ ٦٦ ٩٦ ٩٣ فانواتو

 .. ..  .. ٣٩ ٨٨ ٧٩  .. ٦٩ .. ٩٠ اجملموع الفرعي ملنطقة احمليط اهلادئ

   ١,٦ ٤,٠  ٣١ ٢٦ ٥٠ ٤٧  ٥٤ ٥٠ ٨٠ ٧٨ اجملموع ألقل البلدان منوا
 ٢٠١٠نـسخة مـستكملة عـام    :  الـصحي وميـاه الـشرب   الصرفالتقدم احملرز بشأن ومنظمة األمم املتحدة للطفولة،    منظمة الصحة العاملية      :املصادر  

 ٢٠٠٩تنقــــــيح عــــــام : توقعــــــات التحــــــضر يف العــــــامل؛ شــــــعبة الــــــسكان يف األمــــــم املتحــــــدة،  )٢٠١٠ ونيويــــــورك، جنيــــــف(
)http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm ٢٠١٠أبريل / نيسان٥االطالع عليها يوم ، مت(.  

http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm�
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   ٩اجلدول 
  االتصاالت

  
 لكل واهلواتف اخللويةالثابت  املشتركون يف خطوط اهلاتف
ب الربيـــــــد  مكاتـــــــ  نسمة ١٠٠

 الدائمة واملتنقلة لكل  
   اجملموع  اهلواتف اخللوية  اهلاتف الثابتخطوط    نسمة١٠٠ ٠٠٠

مستخدمو اإلنترنـت   
   نسمة١٠٠لكل 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤   ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  ٢٠٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  أقل البلدان منوا

                        أفريقيا
٣,١ ٠,٤٠,٧٠,٥٠,٦٠,٦٤,٦٣٧,٦٥,٢٣٨,٢٠,٥  أنغوال
١,٩ ٢,٤١,٨٠,٨١,٠١,٢٦,٠٤١,٩٧,٠٤٣,٠١,٢  بنن

٠,٩ ٠,٦٠,٥٠,٥٠,٦١,٠٣,٠١٦,٨٣,٦١٧,٧٠,٤  بوركينا فاسو
٠,٨ ٠,٤٠,٦٠,٣٠,٤٠,٤١,٤٦,٠١,٨٦,٣٠,٣  بوروندي

٠,٤ ٠,٣٠,٣٠,٣١,٥٣,٦١,٧٣,٨٠,٢ ..٠,٩  مجهورية أفريقيا الوسطى
١,٢ ٠,١٠,١٠,١١,٣١٦,٦١,٤١٦,٧٠,٤..٠,٥  تشاد

٣,٥ ٣,٩٣,٤١,٠٢,٥٣,٥١,٤١٤,٩٣,٩١٨,٤١,٣  جزر القمر
٠,٥ ١,٠٠,٢٠,٠٠,٠٠,١٣,٥١٤,٤٣,٥١٤,٥٠,٢  مجهورية الكونغو الدميقراطية

٢,٣ ١,٣١,٥١,٤١,٨٤,٤١٣,٣٥,٨١٥,١٠,٨..  جيبويت
١,٨ ١,٤١,٨١,٥١٠,٥٥٢,٥١٢,٣٥٤,٠٠,٨....  غينيا االستوائية

٤,١ ١,٦١,٤٠,٨٠,٩٠,٨٠,٥٢,٢١,٤٣,٠١,٢  إريتريا
٠,٥ ٠,٨١,٣٠,٤٠,٧١,١٠,٢٢,٤٠,٩٣,٥٠,٢  إثيوبيا 
٦,٩ ١,٦٢,٧٢,٩٢,٩١١,٨٧٠,٢١٤,٧٧٣,٢٣,٣..  غامبيا
٠,٩ ٠,٣٠,٣٠,٢١,٧٣٩,١٢,٠٣٩,٣٠,٥..٠,٧  غينيا 
٢,٤ ٢,٢٠,٨٠,٩٠,٧٠,٣٢,٧٣١,٨٣,٤٣٢,٠١,٨   بيساو-غينيا 
٣,٦ ١,٢١,٩٣,٢٩,٩٢٨,٤١١,٨٣١,٥٢,٢..٨,٢  ليسوتو
٠,٥ ٠,١>٠,٦٠,٥٠,٢٠,٢٠,١٢,٩١٩,٣٣,٢١٩,٤  ليربيا

١,٧ ٧,٢٣,٦٠,٣٠,٣٠,٩١,٩٢٥,٣٢,٣٢٦,٢٠,٥  مدغشقر
٢,١ ٢,٨٢,٣٠,٥٠,٧١,٢١,٧١٢,٠٢,٤١٣,٢٠,٤  مالوي
١,٦ ٠,٤٠,٦٠,٦٣,٥٢٧,١٤,١٢٧,٧٠,٤....  مايل

١,٩ ٠,٧١,٣٢,٤١٨,٠٦٥,١١٩,٣٦٧,٤٠,٥....  موريتانيا
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 لكل واهلواتف اخللويةالثابت  املشتركون يف خطوط اهلاتف
ب الربيـــــــد  مكاتـــــــ  نسمة ١٠٠

 الدائمة واملتنقلة لكل  
   اجملموع  اهلواتف اخللوية  اهلاتف الثابتخطوط    نسمة١٠٠ ٠٠٠

مستخدمو اإلنترنـت   
   نسمة١٠٠لكل 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤   ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  ٢٠٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  أقل البلدان منوا

١,٦ ٢,٠٠,٥٠,٥٠,٣٠,٤٣,٥١٩,٧٣,٨٢٠,٠٠,٧  موزامبيق
٠,٥ ٠,٥٠,٣٠,٢٠,٢٠,٤١,٤١٢,٩١,٦١٣,٤٠,٢  النيجر
٣,١ ٠,٢٠,٢٠,٢٠,٣٠,٢١,٦١٣,٦١,٨١٣,٨٠,٤  رواندا

١٥,٥ ٣,٣٤,٧٤,٨٥,١٣٠,٦٩,٨٣٥,٤١٣,٣....  سان تومي وبرينسييب
٨,٤ ١,٣١,٣٢,٢٢,٢٢,٠١٠,٢٤٤,١١٢,٤٤٦,١٤,٤  السنغال
٠,٣ ١,٥٠,٩٠,٤٠,٥٠,٦٢,٣١٨,١٢,٨١٨,٧٠,٢  سرياليون
١,١ ٠,٤١,٢١,١٦,١٧,٠٧,٣٨,١١,١....  الصومال
١٠,٢ ١,٢٢,٧٠,٩٢,٨٢٩,٠٥,٥٢٩,٩٠,٨..١,٠  السودان
٥,٤ ٠,٩٠,٩٠,٩١,١٢,٢٥,٧٢٤,٠٦,٨٢٦,٢٣,٨  توغو
٧,٩ ١,٣١,١٠,٣٠,٣٠,٥٤,٢٢٧,٠٤,٥٢٧,٦٠,٧  أوغندا

١,٢ ١,٣٠,٨٠,٥٠,٤٠,٣٥,١٣٠,٦٥,٥٣٠,٩٠,٩  مجهورية ترتانيا املتحدة
٥,٦ ٢,٢٣,٤٠,٨٠,٨٠,٧٤,٠٢٨,٠٤,٨٢٨,٨٠,٧  زامبيا

٢,٧ ١,٣٠,٩٠,٥٠,٧٠,٨٣,٢٢٠,١٣,٩٢٠,٩٠,٧  اجملموع الفرعي ألفريقيا
              آسيا

١,٨ ٠,١٠,٢٠,٤٢,٥٢٩,٠٢,٧٢٩,٤٠,١..١,٩  أفغانستان
٠,٤ ٦,١٠,٤٠,٦٠,٨١,٨٢٧,٩٢,٤٢٨,٧٠,٢..  بنغالديش

٦,٦ ١٣,٥٢,٢٤,٨٤,٠٣,٠٣٦,٦٧,٨٤٠,٦٣,٢..  بوتان
٠,٥ ١,١٠,٦٠,٢٠,٢٠,٣٦,٣٢٩,١٦,٦٢٩,٤٠,٣  كمبوديا

٨,٥ ٣,٢٥,٧٠,٨١,٣٢,١٣,٥٣٢,٦٤,٨٣٤,٧٠,٤  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
٢٣,٥ ٩,١١٠,٩١٥,٤٣٩,٠١٤٢,٨٥٠,٠١٥٨,٢٦,٦..٧٤,٠  ملديف
٠,٢ ٠,١>٢,٨٢,٨٠,٥٠,٩١,٦٠,٢٠,٧١,١٢,٤  ميامنار
١,٧ ١,٢١,٦٢,٨٠,٤١٤,٦٢,٠١٧,٤٠,٥..١٦,٤   نيبال 
٠,٢ ..٠,٢٠,٢٢,٧٩,٢٢,٩٩,٤......   ليشيت-تيمور 
١,٦ ١,٥٢,٨١,٩٣,٩٤,٩٧,٣١٦,١١١,١٢١,٠٠,٩  اليمن

٠,٩ ٢,٤٤,٠٠,٦٠,٩١,٤٢,٢٢١,٨٣,١٢٣,٢٠,٣  اجملموع الفرعي آلسيا
              احمليط اهلادئ

٢,١ ٢٥,٨٤,٠٤,٨٤,١٠,٧١,٠٥,٤٥,٢٢,٢..  كرييباس
٥,٠ ٤,٩٩,٢١٦,١٨,٩٦٩,٣١٨,١٨٥,٤٣,١..١٩,٨  ساموا
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 لكل واهلواتف اخللويةالثابت  املشتركون يف خطوط اهلاتف
ب الربيـــــــد  مكاتـــــــ  نسمة ١٠٠

 الدائمة واملتنقلة لكل  
   اجملموع  اهلواتف اخللوية  اهلاتف الثابتخطوط    نسمة١٠٠ ٠٠٠

مستخدمو اإلنترنـت   
   نسمة١٠٠لكل 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤   ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  ٢٠٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  أقل البلدان منوا

٢,٠ ٣٣,٥٣٢,١١,٨١,٥١,٦٠,٧٥,٩٢,٢٧,٤٠,٧  جزر سليمان
٤٣,٦ ٧,٠٧,٧١٥,٢٥,١٢٠,٢١٢,٨٣٥,٤٢٠,٦....  توفالو
٧,٣ ٣,٥٣,٢٤,٥٥,٠١٥,٤٨,٢١٩,٨٤,٨..٤,٧  فانواتو

٤,١ ٢٠,٩١٨,١٣,١٣,٨٥,٢٣,٣١٨,٩٧,٠٢٤,١٢,٤   احمليط اهلادئاجملموع الفرعي ملنطقة
             أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ١٠,١ ٥,٤ ٣٣,٥ ٣٢,٤ ٤,٣ ١,١ ١,٥ ٠,٩   .. ١,٠  هاييت

 ٢,١ ٠,٦ ٢١,٩ ٢٠,٩ ٢,٨ ١,٠ ٠,٨ ٠,٥   ٢,١ ١,٨  جمموع أقل البلدان منوا

أبريــل / نيــسان٢١ت زيارتــه يف الــذي متــ http://www.upu.org علــى املوقــع قاعــدة بيانــات اإلحــصاءات الربيديــةيــدي العــاملي، االحتــاد الرب  :املصادر  
ــصاالت،   ؛٢٠٠٩ ــدويل لالتـ ــاد الـ ــدة  االحتـ ــات قاعـ ــصاءات و بيانـ ــايل اإلحـ ــصاالت  يف جمـ ــات واالتـ ــا املعلومـ ــع  ،تكنولوجيـ ــى املوقـ  علـ

http://www.itu.int/ITU-D/icteye/Default.aspx، ٢٠١٠مارس / آذار٣ت زيارته يف مت الذي.  
  

http://www.upu.org/�
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  ١٠اجلدول 
   النقل  

  النقل اجلوي   السكك احلديدية   الطرق  

  
جممـــــــوع شـــــــبكة الطـــــــرق 

   )مئويةنسبة (الطرق املعبدة     )بالكيلومترات(
الطــــــــــــــــــــرق 

  )بالكيلومترات(
 ‐طنــــــان األاليــــــني مب(الــــــشحن 
   )للكيلومتر

رحـــــــــــالت املغـــــــــــادرة  
   )باآلالف(

ــوي   ــشحن اجلــ ــني (الــ مباليــ
  )اتلكيلومترا

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠    ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ٢٠٠٦/٢٠٠٨  ٢٠٠٠/٢٠٠٥  ٢٠٠٠/٢٠٠٨  ٢٠٠٣/٢٠٠٨  ٢٠٠٠/٢٠٠٢  ٢٠٠٣/٢٠٠٨  ٢٠٠٠/٢٠٠٢  أقل البلدان منوا

                       أفريقيا
 ٧١ ٦١ ٣ ٤ .. .. .. ..١٠ .. ٤٢٩ ٥١ أنغوال

 .. ١٢ .. ٢ ٣٦  .. ٧٥٨  ١٠ .. ٠٠٠ ١٩ .. بنن

 .. ١٢ ١٧ ٣ .. .. ٦٢٢  ٤ .. ٤٩٥ ٩٢ .. بوركينا فاسو

 .. .. .. .. .. .. .. ١٠ ٧ ٣٢٢ ١٢ ٤٨٠ ١٤ بوروندي

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ٣٠٧ ٢٤ مجهورية أفريقيا الوسطى

 .. ١٢ .. ٢ .. .. .. .. ١ ٠٠٠ ٤٠ ٤٠٠ ٣٣ تشاد

 .. ١٢ .. ٢ .. .. .. .. ٧٧ .. ٨٨٠  جزر القمر

مجهوريــــــــــــة الكونغــــــــــــو
 .. .. .. .. ٣٥٢  ٥١٣  ٠٠٧ ٤ ٢ .. ٤٩٧ ١٥٣ ٠٠٠ ١٥٧ الدميقراطية

 .. .. .. .. .. .. .. .. ٤٥ .. ٠٦٥ ٣ جيبويت

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ٨٨٠ ٢ غينيا االستوائية

 .. .. .. .. .. .. .. .. ٢٢ .. ٠١٠ ٤ إريتريا

 ٢٢٨ ٧٨ ٤٠ ٢٧ .. .. .. ١٣ ١٢ ٤٢٩ ٤٢ ٥٧١ ٢٩ وبيا  إثي

 .. .. .. .. .. .. .. ١٩ ٣٥ ٧٤٢ ٣ ٧٠٠ ٢ غامبيا

 .. .. .. .. .. .. .. ١٠ .. ٣٤٨ ٤٤ ٥٠٠ ٣٠ غينيا

 .. .. .. .. .. .. .. .. ٢٨ .. ٤٥٥ ٣  بيساو-غينيا 

 .. .. .. .. .. .. .. .. ١٨ .. ٩٤٠ ٥ ليسوتو

 .. .. .. .. .. .. .. .. ٦ .. ٦٠٠ ١٠ ليربيا

 ١٢ ١٢ ٢١ ٢٠,٥ ١  .. ٨٥٤  .. ١٢ .. ٨٢٧ ٤٩ مدغشقر

 ٢ ٤ ٥ ٥ ٣٣  ٨٧  ٧٩٧  ٤٥ .. ٤٥١ ١٥ .. مالوي
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  النقل اجلوي   السكك احلديدية   الطرق  

  
جممـــــــوع شـــــــبكة الطـــــــرق 

   )مئويةنسبة (الطرق املعبدة     )بالكيلومترات(
الطــــــــــــــــــــرق 

  )بالكيلومترات(
 ‐طنــــــان األاليــــــني مب(الــــــشحن 
   )للكيلومتر

رحـــــــــــالت املغـــــــــــادرة  
   )باآلالف(

ــوي   ــشحن اجلــ ــني (الــ مباليــ
  )اتلكيلومترا

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠    ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ٢٠٠٦/٢٠٠٨  ٢٠٠٠/٢٠٠٥  ٢٠٠٠/٢٠٠٨  ٢٠٠٣/٢٠٠٨  ٢٠٠٠/٢٠٠٢  ٢٠٠٣/٢٠٠٨  ٢٠٠٠/٢٠٠٢  أقل البلدان منوا

 .. .. ٢ ١,٥ .. .. .. ١٨ ١٢ ٧٠٩ ١٨ ١٠٠ ١٥  مايل

 .. ١٣ ١ ٤ ٦٢٢ ٧ .. ٧٢٨  ٢٧ ١١ ٠٦٦ ١١ ٦٦٠ ٧ موريتانيا

 ٧ ٧ ١١ ٧ ٦٩٥  .. ١١٦ ٣ .. ١٩ .. ٤٠٠ ٣٠ موزامبيق

 .. ١٢ .. ٢ .. .. .. ٢١ ٢٦ ٩٥١ ١٨ ٦٥٨ ١٤ النيجر

 .. .. .. .. .. .. .. ١٩ ٨ ٠٠٨ ١٤ ٠٠٠ ١٢ رواندا

 .. ٠,١> .. ١ .. .. .. .. ٦٨ .. ٣٢٠  سان تومي وبرينسييب

 .. ١٢ .. ٢ ٧٤٨ ١ ٣٧١  ٧٥٨ ٢ ٢٩ ٢٩ ٥٧٦ ١٣ ٥٨٣ ١٤ السنغال

 ١٠ ٩ .. ٠,٢ .. .. .. .. ٨ .. ٣٣٠ ١١ سرياليون

 .. .. .. .. .. .. .. .. ١٢ .. ١٠٠ ٢٢ الصومال

 ٤٧ ٣٧ ٧ ٨ ٧٦٦  ١٦٤ ١ ٥٧٨ ٤ .. ٣٦ .. ٩٠٠ ١١ السودان

 .. ١٢ .. ٢ .. .. .. .. ٣٢ .. ٥٢٠ ٧ توغو

 ٣٤ ٢١ .. ٠,٣ .. .. .. ٢٣ .. ٧٤٦ ٧٠ .. أوغندا

 ١ ٣ ٥ ٦ ٧٢٨  ٩٩٠ ١ ٦٠٠ ٢ ٩ ٤ ٨٩١ ٧٨ ٢٠٠ ٨٨ مجهورية تنـزانيا املتحدة

 .. .. ٤ ٦ .. .. .. .. ٢٢ .. ٧٨١ ٦٦ زامبيا

                       آسيا

 .. ٨ .. ٣ .. .. .. ٢٩ ١٣ ١٥٠ ٤٢ ٠٠٠ ٢١ أفغانستان

 ٨٩ ١٩٤ ١ ٦ ٨٧٠  ٧٧٧  ٨٣٥ ٢ ١٠ ١٠ ٢٢٦ ٢٣٩ ٤٨٥ ٢٠٧ بنغالديش

 .. .. .. ١ .. .. .. ٦٢ .. ٠٥٠ ٨ .. بوتان

 ١ .. ٤ .. .. .. .. ٦ .. ٢٥٧ ٣٨ .. كمبوديا

مجهوريـــــــة الو الدميقراطيـــــــة
 ٣ ٢ ١٠ ٦ .. .. .. ١٣ ١٣ ٨١١ ٢٩ ٧١٦ ٢١ الشعبية

 .. ١ .. ٦ .. .. .. .. .. .. .. ملديف

 ٣ ١ ٣٠ ١٠ ٨٨٥  .. .. ١٢ ١١ ٠٠٠ ٢٧ ٩٦٦ ٢٧ ميامنار
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  النقل اجلوي   السكك احلديدية   الطرق  

  
جممـــــــوع شـــــــبكة الطـــــــرق 

   )مئويةنسبة (الطرق املعبدة     )بالكيلومترات(
الطــــــــــــــــــــرق 

  )بالكيلومترات(
 ‐طنــــــان األاليــــــني مب(الــــــشحن 
   )للكيلومتر

رحـــــــــــالت املغـــــــــــادرة  
   )باآلالف(

ــوي   ــشحن اجلــ ــني (الــ مباليــ
  )اتلكيلومترا

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠    ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ٢٠٠٦/٢٠٠٨  ٢٠٠٠/٢٠٠٥  ٢٠٠٠/٢٠٠٨  ٢٠٠٣/٢٠٠٨  ٢٠٠٠/٢٠٠٢  ٢٠٠٣/٢٠٠٨  ٢٠٠٠/٢٠٠٢  أقل البلدان منوا

 ٧ ١٧ ٧ ١٢ .. .. .. ٥٧ ٣١ ٢٨٠ ١٧ ٢٢٣ ١٣  نيبال 

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ليشيت - تيمور

 ٣٣ ٣٢ ١٤ ١٥ .. .. .. ٩ ١٦ ٣٠٠ ٧١ ١٤٤ ٦٥ اليمن

                       احمليط اهلادئ

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ٦٧٠  كرييباس

 ٢ ٢ .. ١١ .. .. .. .. ١٤ .. .. ساموا

 ١ ١ .. ١٢ .. .. .. .. ٢ .. ٣٩١ ١ جزر سليمان

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. توفالو

 ٢ ٢ .. ١ .. .. .. .. ٢٤ .. ٠٧٠ ١ فانواتو

    أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
         

.... .. .. .. .. .. ..٢٤..١٦٠ ٤ هاييت

يف “ مؤشـرات التنميـة العامليـة     ”ضافية قدمها البنك الدويل من قاعـدة بياناتـه          هناك بيانات إ   .)٢٠١٠واشنطن العاصمة،    (٢٠١٠ؤشرات التنمية العاملية لعام     مالبنك الدويل،     :املصادر  
  .ومنظمة الطريان املدين الدويلوالبنك الدويل  االحتاد الدويل للطرق البيانات املقدمة من كلٍ منمن أعاله  املعلومات تعِمُج .٢٠١٠فرباير / شباط٢٠
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  ١١اجلدول 
  املعونة لصاحل التجارةألقل البلدان منوا من ماحني جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واملساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة 

    املساعدة اإلمنائية الرمسية -ألف 
  )أ(مدفوعات املاحننيصايف 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ١٩٩٨‐ ١٩٩٧  

  املانحالبلد 

مباليــني دوالرات
 الواليات املتحـدة  
  بالسعر اجلاري

النـــسبة املئويـــة مـــن 
جممــوع مــدفوعات  

  املاحنني

 مـن    املئويـة  النسبة
إمجــــايل الــــدخل  

ــومي ل ــة القــ لجهــ
  املاحنة

مباليــني دوالرات
 الواليات املتحـدة  
  بالسعر اجلاري

النــسبة املئويــة مــن 
جمموع مدفوعات  

  املاحنني

النــسبة املئويــة مــن 
إمجـــــايل الـــــدخل

القــــومي للجهــــة  
  املاحنة

والرات مباليــني د
 الواليات املتحـدة  
  بالسعر اجلاري

النـــسبة املئويـــة مـــن 
جممــوع مــدفوعات  

  املاحنني

 مـن    املئويـة  النسبة
إمجــــايل الــــدخل  

ــومي ل ــة القــ لجهــ
  املاحنة

 ١٧٧١٨٠,٠٥٦٨٧٢٦٠,٠٨٧٦٥٢٦٠,٠٨  أستراليا

 ١١٣٢٤٠,٠٥٢٥٣١٤٠,٠٧٢٨٠١٦٠,٠٧  النمسا

 ٢٣٦٢٩٠,٠٩٧٧٣٤٠٠,١٧٩٣٠٣٩٠,١٩  بلجيكا

 ٨٥٩٣٩٠,١٣ ١ ٥٦٢٣٨٠,١١ ١ ٤٢٠٢٢٠,٠٧  كندا

 ٠٩٧٣٩٠,٣٢ ١ ٠٧٥٤٢٠,٣٤ ١ ٥٢٩٣٢٠,٣١  الدامنرك

 ٩٩٢٦٠,٠٨٣٦٥٣٧٠,١٥٤٠٠٣٤٠,١٥  فنلندا

 ٠٥٦٢٨٠,١١ ٣ ٩٥٨٣٠٠,١١ ٢ ٣٤٠٢٢٠,٠٩ ١   فرنسا

 ٦٢٨٢٦٠,١ ٣ ٠١٩٢٥٠,٠٩ ٣ ١٨٨٢١٠,٠٦ ١   أملانيا

 ٨٥٠,٠١١١٠٢٢٠,٠٤١٤٤٢١٠,٠٤  اليونان

 ٩٠٤٧٠,١٤٦٠٦٥١٠,٢٨٦٧٤٥١٠,٣  أيرلندا

 ٥٨٧٣٣٠,٠٧ ١ ٢٩٦٣٣٠,٠٦ ١ ٥٨٥٣٣٠,٠٥  إيطاليا

 ٤٩٨٢٦٠,٠٥ ٢ ٥٢١٣٣٠,٠٦ ٢ ٧٠٧١٧٠,٠٤ ١   اليابان

 ٢٤٢٣٠,١٤١٤٦٣٩٠,٣٦١٦٢٣٩٠,٣٨  لكسمربغ

 ٠٢٨٢٩٠,٢٣ ٢ ٨٠٥٢٩٠,٢٣ ١ ٨١٠٢٧٠,٢٢  هولندا

 ٣٢٢٢٠,٠٦٨٤٢٦٠,٠٧١٠١٢٩٠,٠٩  نيوزيلندا

 ٤٩٦٣٨٠,٣٣ ١ ٣٢٢٣٥٠,٣٤ ١ ٥٠٩٣٩٠,٣٣  النرويج

 ١٣٧٥٤٠,١٣٢٠٦٤٤٠,١٢٢٥٣٦٠,١  الربتغال

 ٤٦٢٢١٠,١ ١ ١١٨٢٢٠,٠٨ ١ ١٦٥١٣٠,٠٣  إسبانيا
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  )أ(مدفوعات املاحننيصايف 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ١٩٩٨‐ ١٩٩٧  

  املانحالبلد 

مباليــني دوالرات
 الواليات املتحـدة  
  بالسعر اجلاري

النـــسبة املئويـــة مـــن 
جممــوع مــدفوعات  

  املاحنني

 مـن    املئويـة  النسبة
إمجــــايل الــــدخل  

ــومي ل ــة القــ لجهــ
  املاحنة

مباليــني دوالرات
 الواليات املتحـدة  
  بالسعر اجلاري

النــسبة املئويــة مــن 
جمموع مدفوعات  

  املاحنني

النــسبة املئويــة مــن 
إمجـــــايل الـــــدخل

القــــومي للجهــــة  
  املاحنة

والرات مباليــني د
 الواليات املتحـدة  
  بالسعر اجلاري

النـــسبة املئويـــة مـــن 
جممــوع مــدفوعات  

  املاحنني

 مـن    املئويـة  النسبة
إمجــــايل الــــدخل  

ــومي ل ــة القــ لجهــ
  املاحنة

 ٥٤٣٣٣٠,٣٢ ١ ٣٥٧٣١٠,٢٩ ١ ٤٨١٢٩٠,٢٢  السويد

 ٢٨٥٣١٠,١٤٨٨٢٩٠,١١٤٩٨٢٤٠,١  سويسرا

 ١٩٩٣٧٠,١٦ ٤ ٠١١٤١٠,١٤  ٤ ٩٢٣٢٥٠,٠٧  اململكة املتحدة

 ٢٧٠٣١٠,٠٦ ٨ ١١٣٢٨٠,٠٤ ٦ ٣٥٣١٧٠,٠٢ ١   الواليات املتحدة

 ٩٠٤٣٠٠,٠٩ ٣٦ ٨٧٤٣١٠,٠٩ ٣١ ٢١١٢٢٠,٠٥ ١١   اجملموع
                    

  . التربعات املفترضة من خالل املنظمات املتعددة األطراف، حمسوبة باستخدام التوزيع اجلغرايف للمدفوعات املتعددة األطراف عن السنة املشار إليهاتشمل   )أ(  
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   املعونة لصاحل التجارةماحنيالتزامات   - باء  
  

  )أ() بالسعر اجلاريمباليني دوالرات الواليات املتحدة(االلتزامات 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  

  الثنائية   
ــددة متعـــــــــــــــ

  الثنائية   اجملموع  األطراف 
ــددة متعـــــــــــــــ

  الثنائية   اجملموع  األطراف 
ــددة متعـــــــــــــــ

  اجملموع  األطراف 

 ٥٣٣ ١٠ ٩٤٣ ٤ ٥٩٠ ٥ ٣٥٦ ٩ ٩٩٩ ٤ ٣٥٧ ٤ ٨٧٢ ٣ ٢٠٥ ٦٦٧٢ ١  أقل البلدان منواً، املعونة لصاحل التجارة

 املقدمـة   ئية الرمسيـة  املساعدة اإلمنا إمجايل  
  قل البلدان منواًأل

  ٥٥١ ٤٦   ٧٦٤ ٣٦   ٤٣٣ ١٥ 

 كنسبة مئويـة مـن      املعونة لصاحل التجارة  
  املساعدة اإلمنائية الرمسية

    ٢٣     ٢٥     ٢٥ 

  
إلنتاجية؛ والتعديالت املتعلقة بالتجـارة، وهـي حتـل حمـل املفهـوم الـضيق        االقتصادية؛ وبناء القدرات اواهلياكل األساسيةتشمل املعونة لصاحل التجارة السياسة العامة واللوائح؛         )أ(  

 احلفـاظ  .٢٠٠٩ حملة عن املعونة لـصاحل التجـارة  نظر ا. بناء القدرات التجارية الوارد يف قاعدة البيانات املشتركة لبناء القدرات التجارية املتعلقة بربنامج الدوحة اإلمنائي            بشأن  
  .الصادر عن منظمة التجارة العاملية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي) ٢٠٠٩جنيف وباريس،  (على الزخم

ومنظمـة التعـاون    منظمـة التجـارة العامليـة   ؛ )بـاريس  (٣١، لعدد من السنوات، اجلـدول  تقرير التعاون اإلمنائيجلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،         :املصادر  
التابعـة  مديريـة التعـاون اإلمنـائي     ، والبيانـات املـستكملة املقدمـة مـن          )٢٠٠٩جنيف وباريس   (احلفاظ على الزخم    : ٢٠٠٩والتنمية يف امليدان االقتصادي، حملة عن املعونة لصاحل التجارة          

   .٢٠١٠مارس / آذار٢٦هتا يف ر اإلبالغ عن االئتمانات املتاحة على الشبكة، واليت متت زيانظامملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املأخوذة من قاعدة بيانات 
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  ١٢اجلدول 
 ،املبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديونو ،املبادرة املعززة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديونعمليات ختفيف الديون يف إطار   

    ملضمون تسديده من جهة حكوميةوخدمة الدين العام والدين ا
  البلدان الفقرية املثقلة بالديون وختفيف الديناملعززة املتعلقة ببادرة امل من املركز  
  )أ(ختفيف الدينإمجايل   

خدمــــة الــــدين كنــــسبة مئويــــة مــــن
ــوا ــدان منــ ــل البلــ ــلع أقــ ــادرات ســ صــ

  وخدماهتا وإيراداهتا يف اخلارج

  
ــام  ــز لعــ ــا يتعلــــق ٢٠١٠املركــ  فيمــ

    ٢٠١٠فرباير /شباط  ٢٠٠٩فرباير /شباط  رة البلدان الفقرية املثقلة بالديون مبباد

  بعد اإلجناز  قبل القرار  أقل البلدان منوا

مبـــادرة البلـــدان 
الفقــــرية املثقلــــة 

  بالديون

املبــــــادرة املتعــــــددة
ــف ــراف لتخفيـ األطـ

   عبء الديون

مبـــادرة البلـــدان 
الفقــــرية املثقلــــة 

  بالديون

ــددة   ــادرة املتعــــــ املبــــــ
ــراف لتخفيـــــف   األطـــ

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  عبء الدين

                    أفريقيا
١٠٣ ٢١...... ..  أنغوال
.... ٦٣٣١٢ ٣٨٨ ٦٠٤  ٣٦٦ ×  بنن

.... ٦٣٨١٥ ٨١٨ ٦٠٣  ٧٧٢ ×  بوركينا فاسو

٤٣٢٨ ٧٠٣٩ ٩٦٤ ٥٣  ٩٠٨ ×  بوروندي 
.... ..١٤٦ ٦٣٣ .. ٦١١  ×  مجهورية أفريقيا الوسطى

.... ....٢٤٠ .. ٢٢٧ ×  تشاد

.... ........ ..  جزر القمر

.... ....٠٦١ ٨.. ٦٣٦ ٧×  مجهورية الكونغو الدميقراطية 

٦.. ٦...... ..  جيبويت
.... ........ ..    غينيا االستوائية

.... ٣...... ..  إريتريا

٤٣ ٥١٢١٣ ٧٢٦١ ٤٥٨٢ ١ ٥٧٥ ٢×  ثيوبيا إ
..١٢ ١٩١١٠ ٩٩ ١٩٩  ٩٣ ×  غامبيا

١٣١٠ ٢٠..٨٠٧ .. ٧٦١ ×  غينيا
.... ....٦١٥ .. ٥٨١  ×   بيساو-غينيا 

٧٣ ١١...... ..  ليسوتو
١١٢١٣١ ....٩٨٨ ٢.. ٨٤٥ ٢×  ليربيا
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  البلدان الفقرية املثقلة بالديون وختفيف الديناملعززة املتعلقة ببادرة امل من املركز  
  )أ(ختفيف الدينإمجايل   

خدمــــة الــــدين كنــــسبة مئويــــة مــــن
ــوا ــدان منــ ــل البلــ ــلع أقــ ــادرات ســ صــ

  وخدماهتا وإيراداهتا يف اخلارج

  
ــام  ــز لعــ ــا يتعلــــق ٢٠١٠املركــ  فيمــ

    ٢٠١٠فرباير /شباط  ٢٠٠٩فرباير /شباط  رة البلدان الفقرية املثقلة بالديون مبباد

  بعد اإلجناز  قبل القرار  أقل البلدان منوا

مبـــادرة البلـــدان 
الفقــــرية املثقلــــة 

  بالديون

املبــــــادرة املتعــــــددة
ــف ــراف لتخفيـ األطـ

   عبء الديون

مبـــادرة البلـــدان 
الفقــــرية املثقلــــة 

  بالديون

ــددة   ــادرة املتعــــــ املبــــــ
ــراف لتخفيـــــف   األطـــ

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  عبء الدين

.... ٣٥١١٠ ٢٣٦١ ٢٩٢١ ١ ١٦٧ ١×  مدغشقر

.... ٧٣٣١٣ ٣٨٨ ٧٠٥١  ٣١٠ ١×  مالوي

.... ٠٩٧١٣ ٧٩٧١ ٠٤٣ ١ ٧٥٢ ×   مايل

.... ..٤٦٥ ٩٢٠ ٤٥٠  ٨٦٨ ×  موريتانيا

١١ ١٠٧١٣ ١٦٩١ ٠٥٧٣ ١ ٩٩٢ ٢×  موزامبيق
.... ٥٤٢٨ ٩٥٣ ٥١٩  ٨٩٩ ×  النيجر

..٣ ٢٣٤٢٤ ٩٦٣ ٢٢٥  ٩٠٨ ×  رواندا

..٣٩ ٢٧٢٦ ١٧٣ ٢٦  ١٦٣ ×   سان تومي وبرينسييب

.... ٤٣٥١٤ ٧٢٢١ ٣٧٤ ١ ٦٨٢ ×  السنغال

..٣ ٣٦٨٦٧ ٩٠٦ ٣٥٢  ٨٥٧ ×  سرياليون

.... ........ ..  الصومال

٣٣ ١٠...... ..  السودان
.... ٦..٢٧٠ .. ٢٧٠ ×   توغو

٢٢ ٨٧٩٨ ٥٢٠١ ٨٠٥١ ١ ٤٣٤ ١×  أوغندا
٣١ ١٢٤١٣ ٩٩٧٢ ٠٣٨٢ ٢ ٨٢٨ ٢×  مجهورية ترتانيا املتحدة

٣٣ ٧٠١٢١ ٦٩٧١ ٦٣٢٣ ١ ٤٨٩ ٣ ×   زامبيا
           آسيا

)ب(٦٠٠٣٨ .. ٥٧١   ×  أفغانستان
.. ....

٤٤ ٩...... ..     نغالديشب
.... ........ ..    بوتان

١ ٢...... ..    كمبوديا
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  البلدان الفقرية املثقلة بالديون وختفيف الديناملعززة املتعلقة ببادرة امل من املركز  
  )أ(ختفيف الدينإمجايل   

خدمــــة الــــدين كنــــسبة مئويــــة مــــن
ــوا ــدان منــ ــل البلــ ــلع أقــ ــادرات ســ صــ

  وخدماهتا وإيراداهتا يف اخلارج

  
ــام  ــز لعــ ــا يتعلــــق ٢٠١٠املركــ  فيمــ

    ٢٠١٠فرباير /شباط  ٢٠٠٩فرباير /شباط  رة البلدان الفقرية املثقلة بالديون مبباد

  بعد اإلجناز  قبل القرار  أقل البلدان منوا

مبـــادرة البلـــدان 
الفقــــرية املثقلــــة 

  بالديون

املبــــــادرة املتعــــــددة
ــف ــراف لتخفيـ األطـ

   عبء الديون

مبـــادرة البلـــدان 
الفقــــرية املثقلــــة 

  بالديون

ــددة   ــادرة املتعــــــ املبــــــ
ــراف لتخفيـــــف   األطـــ

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  عبء الدين

..١٩ ٨...... ..  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

٥٦ ٤...... ..    ملديف
.... ٤...... ..    ميامنار

٥٤ ٧...... ..    نيبال 
.... ........ ..     ليشيت-تيمور 

٣٢ ٥...... ..    اليمن
           احمليط اهلادئ

.... ........ ..    كرييباس

..٢٧ ........ ..    ساموا

-.. ٧...... ..    جزر سليمان
.... ........ ..    توفالو

..٢ ١...... ..    فانواتو

        أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

٥٢ ٥٥٧ ١٥٥ .. ١٤٧    ×  اييت ه
    ٨٤٨ ٨٠٥١٦ ٤٣٥٣٨ ١٥ ٧١٢ ٣٦    أقل البلدان منوا

 بـصايف القيمـة احلاليـة للـدوالر يف هنايـة      ٢٠١٠اليني الـدوالرات، وأدرجـت البيانـات لعـام      مب٢٠٠٧هناية عام   بصايف القيمة احلالية للدوالر يف       ٢٠٠٩أُدرجت البيانات لعام      )أ(  
  .وفق حسابات البنك الدويل، بصفة تراكمية، الدوالراتاليني  مب٢٠٠٨ عام

  . ٢٠٠٨ هناية عام بالنسبة ألفغانستان، ال تتوفر قيم حمسوبة بصايف القيمة احلالية لدوالر  )ب(  
لعامليـة علـى اإلنترنـت علـى     نميـة العامليـة ومتويـل التنميـة ا     ومؤشـرات الت ،١١-٦ و ٤-١ اجلـدوالن  ،)٢٠١٠واشنطن العاصـمة،     (١٠ البنك الدويل، مؤشرات التنمية العاملية      :املصادر  

  .، وال يزال العمل جاريا فيما يتعلق بإصدار النسخ املستكملة٢٠١٠مارس / آذار١٦، ومتت زيارة هذا املوقع يف http://www.worldbank.org املوقع
  

http://www.worldbank.org/�
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   ١٣اجلدول   
      )بباليني دوالرات الواليات املتحدة بالسعر اجلاري (ة دولية خمتارة ألقل البلدان منواتدفقات مالي  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  

جلنـة   ئيـة الرمسيـة مـن مـاحني    املـساعدة اإلمنا 
املــساعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون  

 والتنمية يف امليدان االقتصادي

١٢,٤١٢,٩١٥,٩٢٢,٥٢٣,٥٢٦,٢٣٠,٠٣٢,٠٣٦,٩

نفقـــات منظومـــة األمـــم املتحـــدة علـــى     
 األنشطة التنفيذية 

٢,٤٢,٥٢,٦٣,٥٣,٩٥,٤٥,٣٥,٩٧,٠

١١,٦١٢,٢٩,٢٨,٥٨,٢٧,١٦,٧٦,٨٧,٥ خدمة الدين 
٤,١٧,١٦,٨١٠,٩٩,٦١٥,٩٢٢,٧٢٥,٧٣٣,١ االستثمار املباشر األجنيب 

٦,١٦,٦٨,٤٩,٥١٠,٨١١,٩١٤,١١٧,٥٢٣,٠  والدخل باخلارجويالتتحال
  

، لعــدد مــن تقريــر التعــاون اإلمنــائينظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي،  جلنــة املــساعدة اإلمنائيــة التابعــة مل  :املصدر    
 مـن أجـل   ل األنـشطة التنفيذيـة   الـشامل لتمويـ  يالتحليـل اإلحـصائ  ”؛ األمم املتحدة    )باريس (٣١السنوات، اجلدول   

، وبيانـات مـستكملة مقدمـة       (A/64/75-E/2009/59) “٢٠٠٧ اليت اضطلعت هبا منظومة األمم املتحدة يف عام          التنمية
؛ البنـك  ٢٠١٠مارس /آذار ٢٢ يف دارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابع إل فرع سياسات التعاون اإلمنائي   من

، ومؤشـرات التنميـة     ١١-٦  و ١-٦، اجلـدوالن    )٢٠١٠ العاصـمة،    واشنطن( ١٠عاملية  مؤشرات التنمية ال  الدويل،  
، ومتـت زيـارة هـذا املوقـع يف          http://www.worldbank.orgالعاملية ومتويـل التنميـة العامليـة علـى اإلنترنـت علـى املوقـع                

مؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة    اريا فيما يتعلق بإصدار النسخ املستكملة؛    ، وال يزال العمل ج    ٢٠١٠مارس  /آذار ١٦
، (www.unctad.org/Template/Page.asp?intItemID=1923) قاعــدة بيانــات االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة ،والتنميــة

علومـات التـابع    فـرع اإلحـصاءات املركزيـة واسـترجاع امل        ، و ٢٠١٠فربايـر   / شـباط  ١ هـذا املوقـع يف       ةمتت زيار وقد  
   .ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

كمجمـوع   فقـط  وصـندوق النقـد الـدويل متاحـة           التخفيف من أعبـاء الـديون الـصادرة عـن البنـك الـدويل              بيانات :ملحوظة    
تخفيـف عـبء    لاملبـادرة املتعـددة األطـراف       أما التخفيف من أعباء الديون املتعلق ب      . تراكمي، وليس حبسب السنة   

نظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي فهـو مـدرج               جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة مل      املقدم من ماحني   لديونا
  .املساعدة اإلمنائية الرمسيةضمن 
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