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   االقتصادي واالجتماعياجمللس     العامةاجلمعية
  ٢٠١١الدورة املوضوعية لعام     الدورة السادسة والستون

مؤمتر األمم: جمموعات البلدان اليت تواجه أوضاعا خاصة   
  املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا

  

  ٢٠١١يوليه / متوز٢٩-٤جنيف،   
رات القمــة الــيتتنفيــذ ومتابعــة املــؤمترات الرئيــسية ومــؤمت    

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

تقييم واسـتعراض العـشر سـنوات لتنفيـذ برنـامج عمـل بروكـسل للعقـد                     
   لصاحل أقل البلدان منوا٢٠١٠ً-٢٠٠١

  
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
االقتــصادي قــرار اجمللــس  و٦٥/١٧١ لقــرار اجلمعيــة العامــة امتثــاالًم هــذا التقريــر يقــدَّ  

ــذين، ال٢٠١٠/٢٧واالجتمــاعي  ــدم  فيهمــا لــب  طُل ــام أن يق ــم  إىل إىل األمــني الع ــؤمتر األم م
تنفيـذ برنـامج    عـن    يغطـي عـشر سـنوات      شـامالً  تقريـراً املتحدة الرابع املعـين بأقـل البلـدان منـواً           

الــدروس  وحيــدِّد، يف مجلــة أمــور،   ، البلــدان منــواً  أقــل لــصاحل  ٢٠١٠-٢٠٠١ العقــد عمــل
االحتياجـات مـن     الـيت صـوِدفت، و      اهليكليـة  والعقبـات  قيـود الواملستفادة وأفـضل املمارسـات،      

 .ربنــامج العمــللحتقيــق األهــداف احملــددة يف الــسعي إىل  يف املــوارد  القائمــة والثغــرات،املــوارد
ــاًو ــة  وفقـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــيم لل، ينبغـــي ٦٣/٢٢٧ لقـ ــتقيـ ــدابري  حيـــدد أيـــضاً أنشاملالـ  التـ

وحتديـد الـسياسات الدوليـة واحملليـة الفعالـة          واملبادرات الالزمة للتغلب على العقبات املـستمرة        
  .ضوء نتيجة التقييمعلى 
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  مقدمة  - والأ  
 مـؤمتر األمـم املتحـدة    اعتمدهكان قد  الذي    برنامج العمل لصاحل أقل البلدان منواً      يقدِّم  - ١
ــواً   الث ــدان من ــل البل ــين بأق ــث املع ــار ٢٠ يف ،يف بروكــسل )١(ال ــايو /أي ــامالً ، ٢٠٠١م ــارا ش  إط

  إىل حتـسينات يف احليـاة اليوميـة ملاليـني           يقـود  ، لصاحل أقل البلدان منواً    لتنمية املستدامة ل متكامالً
هـذه  يف   االقتـصادي واالجتمـاعي      هيكللـ لحتـول جـذري     إىل   و ، يف أقل البلدان منـواً     األشخاص

برنامج العمل هـذا برنـاجمي عمـل سـابقني لـصاحل أقـل البلـدان منـواً كـان كـل                      عقب  يو. بلدانال
منهما يغطي عقداً من الزمن، وقد اُتفق عليهما يف مؤمتَري األمم املتحدة األول والثاين املعنـيني                

وجـرى حتديـد    .  علـى التـوايل    ١٩٩١  و ١٩٨١بأقل البلدان منواً، املعقـودين يف بـاريس عـامي           
  .)٢(عة أقل البلدان منواً على أساس التحليل الذي أجرته جلنة السياسات اإلمنائيةجممو
، وهو يـستند    روكسلشامل لتنفيذ برنامج عمل ب    الستعراض  السهم هذا التقرير يف ا    ُيو  - ٢

عرضـا   الثـاين    الفـرع يقـدِّم    :علـى النحـو التـايل      التقرير منظم و. استعراضات وطنية وإقليمية  إىل  
 الثالـث التقـدم احملـرز يف تنفيـذ     الفـرع   ويـصف .عملال هيكل وأهداف برنامج  عن ا موجز عاما

  . الصلة ذاتالتدابريتنفيذ ب  وارتباطها حتقيق أهدافه وغاياتهيشمل مبا ،عملالبرنامج 
تركيز برنـامج   بشأن  الرابع الدروس املستفادة    الفرع   إىل هذا التحليل، يعرض      واستناداً  - ٣

 وسياسـات    املعونـة   واسـتراتيجيات  خطـط تنميـة أقـل البلـدان منـواً          يف   وتعميمه،  وكسلعمل بر 
 ، البيئـة الدوليـة  ومواتـاة ، وفعاليـة تـدابري الـدعم الـدويل،        نالـيت ينتـهجها املـاحنو     اخلاصـة   التعاون  

  .)٣(توصيات لربنامج عمل جديدال  يف اخلتام التقريرعرضوي. آليات الرصد والتقييممالءمة و

__________ 
  )١(  A/CONF.191/13الفصل الثاين ،.  
الـدخل املـنخفض، علـى    ) ١: (هناك ثالثة معايري إلدراج بلد معيَّن يف قائمة جمموعة أقـل البلـدان منـواً، وهـي               )٢(  

 مـن   دوالرات ٩٠٥( الدخل القومي اإلمجايل     رد من أساس تقدير ممتد على ثالث سنوات ملتوسط نصيب الف        
مؤشـر األصـول البـشرية، الـذي يراعـي املؤشـرات املـستخدمة يف جمـاالت                 ) ٢(؛  )دوالرات الواليات املتحدة  

مؤشر الـضعف االقتـصادي، الـذي يراعـي مؤشـرات           ) ٣(التغذية والصحة والتعليم وحمو األمية لدى الكبار؛        
افية، وتركّز الصادرات، وحصة الزراعة واحلراجة ومـصائد األمسـاك مـن النـاتج      العدد السكاين، والعزلة اجلغر   

احمللي اإلمجايل، والتشرد بفعل الكوارث الطبيعية، وعدم استقرار اإلنتاج الزراعي، وعدم استقرار الصادرات             
  .واخلدمات من السلع

، وتقـارير األمـني العـام للفتـرة مـن عـام             يستند هذا التقرير إىل التحليالت السابقة عن تنفيذ برنامج بروكسل           )٣(  
ــام  ٢٠٠٣ ــة عـ ــة   ٢٠١٠ لغايـ ــة واإلقليميـ ــارير الوطنيـ ، )A/CONF.219/IPC4  وA/CONF.219/IPC3(، والتقـ

عــن أقــل البلــدان منــواً، والعمــل التحليلــي للجنــة الــسياسات  مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة وتقــارير 
 اليت أُعدت خالل العمليـة التحـضريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين           كما يرتكز على التقييمات   . اإلمنائية

  .املناسبات املواضيعية السابقة للمؤمترسيما  بأقل البلدان منواً، وال
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  امج عمل بروكسلهيكل وأهداف برن  - ثانيا  
حالتـها   مـن    أقـل البلـدان منـواً      يف إخـراج   اهلدف النهائي لربنامج عمل بروكـسل        يتمثل  - ٤

و ختفـيض نـسبة الـسكان الـذين يعيـشون يف        حقيقـي حنـ    تقـدم    هـو إحـراز    وهدفه الـشامل  . هذه
وتعزيــز التنميــة ، ٢٠١٥ حبلــول عــام  إىل النــصفدقع ويعــانون مــن اجلــوعاملــفقــر حــال مــن ال

مطـردة يف معـدالت منـو النـاتج احمللـي           و  هامة زياداتحتقيق  وُيعترب  . مة ألقل البلدان منوا   املستدا
برنــامج وأقــرَّ . تحقيــق اهلــدف الــشاملمتطلبــات رئيــسية لمبثابــة  ات االســتثماروتزايــداإلمجــايل 

 للقـضاء   ني أساسـي  ني النمو االقتصادي والتنميـة شـرط      يشكل فيه  للتنمية   اً جديد اًمنوذج”عمل  ال
  ).١٣الفقرة ، الفصل الثاين، A/CONF/191/13انظر  (“ الفقرعلى
 التــشجيع علــى وضــع )١( : هــي ســبعة التزامــات قــائم علــىبرنــامج عمــل بروكــسلو  - ٥

 ؛ علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل      ة الرشـيد  ةكمـ و احل )٢( علـى الـسكان؛    يركِّز ايتإطار سياس 
قـل  ألـصاحل    العوملـة تاحـة   ات اإلنتاجيـة إل    بناء القدر  )٤( ؛بناء القدرات البشرية واملؤسسية   ) ٣(

للمخـــاطر  تعـــرض البيئـــة احلـــد مـــن )٦( ؛ تعزيـــز دور التجـــارة يف التنميـــة)٥( ؛البلـــدان منـــواً
للمــسائل ذات  وصــف مــوجز التــزام ويــرد يف إطــار كــل. تعبئــة املــوارد املاليــة) ٧(تــها؛ ومحاي

وخالفـاً لربنـاجمي العمـل    . يف التنميـة ها ؤوشركا أقل البلدان منواً اليت اختذها   جراءاتالصلة واإل 
، باســتثناء االلتزامــات   أيــضاًأهــداف وغايــات حمــددة  أغلــب االلتزامــات  يوجــد يفالــسابقني، 

 يتحمَّلــها أقــل البلــدان منــواًاملــسؤوليات احملــددة الــيت الكلــي ونــهج ال ومــن خــالل. ٦  و٥ و ٢
األخـرى    والـربامج   املبادرات  عن مييزهموقعاً  برنامج عمل بروكسل    ، حيتل    يف التنمية  ءشركاالو

  .املتفق عليها دولياً
 القـضاء   :ذات األولويـة  التاليـة    باملـسائل الـشاملة    برنامج عمل بروكسل أيضاً   ويعترف    - ٦

 ، علــى الــصعيدين الــوطين والــدويلوكمــة واحل، والعمالــة، واملــساواة بــني اجلنــسني،علــى الفقــر
 غري الـساحلية واجلزريـة      أقل البلدان منواً   ب ل اخلاصة  واملشاك ، والتنمية املستدامة  ،وبناء القدرات 

 بعض هذه املـسائل     لكن. أثرة بالرتاعات  املت أقل البلدان منواً  واجهها  تالصغرية، والتحديات اليت    
املـــــسائل املتـــــصلة بالرتاعــــات، ال تـــــنعكس يف األهـــــداف   العمالــــة و ال ســـــيما والــــشاملة، 
  .احملددة والغايات

 املــشتركة واملــسؤوليات املــشتركة فوائــد علــى مبــدأ الكــسلو برنــامج عمــل برقــوموي  - ٧
ــدان منــواً مــايزة ألواملت ــشركاء وقــل البل ــةال ــسترشدوعــالوة علــى ذلــك .  يف التنمي ــامج ال ، ي ربن

نظـرة شـاملة ومتناسـقة     إىل عمليـة التنميـة    فيـه نظـر هنـج متكامـل يُ   ) ١(: باملبادئ اخلمسة التالية  
 بـني الـسياسات واالسـتراتيجيات       ظـل تعزيـز املواءمـة     يف  شـراكة حقيقيـة     ) ٢(؛  وطويلة األجـل  

ــة  ــدى الوطنيـ ــواً لـ ــدان منـ ــل البلـ ــتراتيجيات أقـ ــة   واسـ ــساعدة اخلارجيـ ــة باملـ ــركائها املتعلقـ ؛ شـ
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ــة الامل )٣( ــةلكي ــواً أل حيــث ينبغــي  قطري ــدان من ــل البل ــيت   ق ــة ال ــات الوطني ــد األولوي ميكــن  حتدي
 تـأمني خلـيط      مـع  العتبارات السوقية مبدأ ا  )٤( ؛شركائها يف التنمية استخدامها لتقدمي الدعم     ل

 الواجـب ألوجـه ضـعف    االهتمامإيالء  ومالئم من املشاركة بني القطاع العام والقطاع اخلاص 
 بـشأن  عمليـة حتديـد وتقيـيم ورصـد التقـدم احملـرز           عـرب التوجـه إىل حتقيـق النتـائج        ) ٥( السوق؛

  . لموسةاملنتائج العمليات وال
 اختتـام   ا، ومهـ  سـبقاه  دثني رئيـسيني  وكـسل التـأثري القـوي حلـ        برنامج عمـل بر    ويعكس  - ٨

ــة أوروغــواي للمفاوضــات التجاريــة املتعــددة األطــراف، واعتمــاد إعــالن      األمــم املتحــدةجول
 يف عمليــة العوملــة وحتــسني احليــاة فيــد املنــدماج االوهــو يــشدِّد بوجــه خــاص علــى . )٤(أللفيــةل

انظــر  (“اض االقتــصادية وغريهــا مــن األغــراضتــوازن بــني األغــرال”ويــشكل . اليوميــة لألفــراد
A/CONF.191/13 لنهج املتكامل املذكوراعنصراً أساسياً )) أ (٢١، الفصل الثاين، الفقرة.  

 أن احلــد مــن الفقــر والنمــو والتنميــة يالفرضــية الرئيــسية لربنــامج عمــل بروكــسل هــو  - ٩
ــستدامة ــور  ،امل ــادي    أم ــال امل ــضالً تتطلــب اســتثمارات يف كــل مــن رأس امل ــشري، ف  عــن  والب
 الخنفـاض مـستوى املـدخرات احملليـة، ميكـن            ونظـراً  .أقل البلـدان منـواًً    يكلي يف   هحتول  إحداث  

ســّد الثغــرات خــرى األتحــويالت ال املباشــر واألجــنيب اإلمنائيــة الرمسيــة واالســتثمار  ةلمــساعدل
ــامج العمـــل أن تـــ . القائمـــة علـــى صـــعيدي االدخـــار والعمـــالت األجنبيـــة   شكِّل ويتوقـــع برنـ

 كيفيـة التغلـب علـى    إىل ٥ لتـزام الاويـشري    .احملرك الرئيسي لتنميـة أقـل البلـدان منـواً         الصادرات  
حلجــم التبــادل وينبغــي . القيــود وحتويــل التجــارة إىل حمــرك قــوي للنمــو والقــضاء علــى الفقــر   

. ربفوائـد أكـ   صـغار املنـتجني علـى       وأن حيصل     أن تزداد،  األرباح املتأتية من التجارة   و التجاري
 املنخفـضة إىل املنتجـات ذات القيمـة     املـضافة   القيمـة   املنتجـات ذات    مـن   باالنتقال  التنويع وُيعد

  .  اهلامةمن األهدافاملضافة العالية وجتهيز السلع األولية 
 هتيئـة بيئـة    إىل أقـل البلـدان منـواً      مـن جانـب    واجب تنفيذها  ال التدابري العديد من    ويرمي  - ١٠

 ، بوجـه خـاص، أن     البيئة احمللية والدوليـة   ومن شأن متكني    . فعالةمنائية  اإلسياسات  ال تكون فيها 
 ، ممـا يـؤدي بـدوره       زيادة االستثمارات وتسهيل التحول اهليكلي لإلنتاج والـصادرات        يقود إىل 

  .عملالإىل حتقيق األهداف الرئيسية لربنامج 
تـوفري  يف   يف التنميـة     شركاءللـ  املسؤولية الرئيسية    ، تتمثل ربنامج عمل بروكسل  ل ووفقاً  - ١١

.  دعـم جهودهـا الراميـة إىل حتقيـق األهـداف العامـة           هبـدف  منواًالبلدان   ألقل    خاصة تدابري دعم 
باإلضـافة  و. الحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً    ا  لتلبية الدعم املايل والتقين  تقدمي  يشمل  هذا  و

__________ 
  .٥٥/٢انظر القرار   )٤(  
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 طاع اخلـاص واجملتمـع املـدين أيـضاً        الق، ميثل    التنمية ء يف شركاال و كومات أقل البلدان منواً   ح إىل
 أقـل   األسـواق يف   ضـعف     ويف حـني ُيعتـرف بأوجـه       .لعماليف تنفيذ برنامج    هامة   جهات فاعلة 

اقتـصاد  إجنـاح   يةالـدول مـسؤول  وتقع على . اً قوي يبقى االعتماد على األسواق     ، فإن البلدان منواً 
ــة واحل عــن طريــق الــسوق  كمــا تقــع علــى  . ةيد الرشــةكمــو اإلصــالحات املؤســسية والتنظيمي

  .احلوكمة املؤسسية الرشيدة اعتماد يةالشركات مسؤول
 االستعراض التايل للتقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل بروكسل خـالل العقـد املاضـي              و  - ١٢

.  املواضـيعية  “هـداف األ ” و “التـدابري ”اجملموعات و    وإمنا على ،  )٥(ليس مبنياً على االلتزامات   
وذلـك   ، خمتلفـة   التزامـات  يف إطـار   أهـدافها متماثلـة مدرجـة      اثلـة ممابري  وجود تد  إىل   هذا عائد و

  ذُكـرت  علـى سـبيل املثـال،     و. مترابطـة  كـثرياً مـا تكـون        ددةوالتـدابري احملـ    تزامـات ل اال نظرا ألن 
بعـض هـذه    و. ٧  و ٥  و ٤  و ٣  و ٢ االسـتثمار يف إطـار االلتزامـات         عزيـز تراميـة إىل     ال التدابري
والغـرض مـن هـذا التقيـيم هـو          . املسائل الشاملة البيِّنـة لربنـامج العمـل         ناشئ أيضاً عن   املواضيع

هـو   وعمليـات التنميـة، و     التـدابري والغايـات،   األغـراض و   تقيـيم حتليلـي لتنفيـذ األهـداف و         وفريت
؛ ويـسعى   ختفـيض الـديون   و املباشراألجنيب    والتجارة واالستثمار  اإلمنائيغطي جماالت التعاون    ي

  . التدابري املقترحة ومدى فعالية تنفيذهاءمةمدى مالإىل حتديد 
  

 التقدم احملرز فيما يتعلق باألهداف الرئيسية لربنامج عمل بروكسل  -ثالثا   
  التنمية االقتصادية  - ألف  

 األداء من حيث النمو  -  ١  

باإلضـافة  أقل البلدان منـوا،  يرمي برنامج عمل بروكسل إىل حتقيق التنمية املستدامة يف       - ١٣
ويــشكل  .دة وتريهتــا، عــن طريــق حتقيــق اسـتقرار االقتــصاد الكلــي والتنــوع االقتــصادي إىل زيـا 

إحـدى أولويـات     توسيع نطاق األسواق احمللية، من أجل احلـد مـن االعتمـاد علـى الـصادرات،               
وباإلضـافة إىل ذلـك،      )).ج (٧، الفصل الثـاين، الفقـرة       A/CONF.191/13نظر  ا(امج أيضا   نالرب

 بتــشجيع التوزيــع العــادل لفوائــد النمــو والتنميــة،  أقــل البلــدان منــواقوم ي، ســ١ووفقــا لاللتــزام 
، الفــصل الثــاين، A/CONF.191/13نظــر ا(وحتــسني حــصول الفقــراء علــى اخلــدمات األساســية  

 .وسيساعد هذا على توسيع نطاق األسواق احمللية. )ج (٢٤الفقرة 

نــذ اعتمــاد برنــامج عمــل  لبلــدان منــوا كمجموعــة، اتــسمت الفتــرة م ألقــل اوبالنــسبة   - ١٤
، جتـاوز ناجتهـا   ٢٠٠٧-٢٠٠٢وخـالل الفتـرة    .النمو بصفة خاصةقوي يف بروكسل بتسارع  

__________ 
  .A/64/80-E/2009/79  وA/65/80 – E/2010/77انظر   )٥(  
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 يف املائـة،  ٧عمـل وقـدرها     النسبة النمو املستهدفة الـيت حـددها برنـامج          احلقيقي  احمللي اإلمجايل   
بلـدان األفريقيـة    وتشكل اقتصادات ال   . يف املائة خالل العقد املنصرم     ٤لريتفع من أقل من نسبة      

ضـمن اجملموعـة،    األقل منوا املصدرة للنفط واملعادن، أغلبية االقتـصاديات األسـرع منـوا             عشرة  ال
كـبري يف   وذلك نتيجة لتحسن الشروط التجارية بقدر كـبري، ويعـزى ذلـك أساسـا إىل ارتفـاع                  

  عقـب وقـوع األزمـة،      ٢٠٠٨وحـىت يف عـام         .أسعار الـسلع األساسـية مـدعوما بنمـو الطلـب          
وعلـى النقـيض مـن       .يف املائـة املـستهدفة    الـسبعة    من أقل البلدان منـوا جتـاوز نـسبة           ١١استطاع  

 يف املائـة، ممـا يـدل علـى أن تباينـات هامـة يف األداء       ٣ بلدا نسبة منو تقل عن   ١٢ذلك، سجل   
 .االقتصادي ال تزال سائدة داخل اجملموعة

ــة والتراجـــع االقتـــصادي ا    - ١٥ ــة املاليـ ــام وقـــد أدت األزمـ ــاملي يف عـ  إىل بعـــض ٢٠٠٨لعـ
،  احملـدودة  أقل البلدان منـوا، مـن خـالل آثـار العـدوى املاليـة             يف  االخنفاض يف املعدل العام للنمو      

وبشكل أقوى من خالل التراجع يف التجارة العاملية واالخنفاض يف تدفقات االسـتثمار األجـنيب    
بـصفة خاصـة     احمللـي اإلمجـايل حـادا        وكان االخنفاض يف منو النـاتج      .املباشر وحتويالت العاملني  

، وهـي أحـد القطاعـات       فيهـا أمهيـة فائقـة      يف البلدان اجلزرية األقل منوا والـيت تكتـسي الـسياحة          
وعانت البلدان اآلسيوية املصدرة للسلع الصناعية أيضا مـن التـدهور          . األكثر تضررا من األزمة   

تفــع بالفعــل معــدل النمــو يف   بــسبب اخنفــاض الطلــب يف أســواق التــصدير الرئيــسية، بينمــا ار   
، اخنفـض معـدل النمـو       ٢٠٠٨وبعد عـام    . ٢٠٠٨املصدرة للنفط يف عام     غري  البلدان األفريقية   

جمموعات البلدان األخـرى، ويعـود      الذي شهدته   البلدان منوا، ولكن ليس بالقدر نفسه       أقل  يف  
فذهتا أقل البلدان منـوا     الفضل يف ذلك إىل استقرار االقتصاد الكلي وإىل السياسات الكلية اليت ن           

 .قبل األزمة

ــام   - ١٦ ــشر  ،٢٠٠٤ويف ع ــتة وع ــان س ــرَّ     و ك ــوا تع ــل من ــدان األق ــن البل ــدا م ــا ن بل ف وفق
تتـصف بـضعف املؤسـسات والتـضرر مـن احلـرب،             )٦(“هـشة ”ملصطلحات البنك الدويل بأهنا     

 يف ٣ل عـن  مبا يف ذلك مجيع البلدان، باستثناء واحد منها، اليت كـان معـدل منوهـا الـسنوي يقـ         
ــرة   ــة خــالل الفت ــة مــن    . ٢٠٠٧-٢٠٠٢املائ ــثري االهتمــام أن مثاني ــا ي ــصادات ومم ــسعة االقت الت
، مما يؤكد خطورة تعـرض األداء االقتـصادي اجليـد           “اهلشة”االقتصادات  األسرع منوا هي من     

بنــاء بللــضعف يف األجــل املتوســط إىل الطويــل مــا مل يكــن مــدعوما بــسياسات إمنائيــة شــاملة و 
 . على التصدي للصدماتاالقتصاديةالقدرة ات اإلنتاجية لزيادة القدر

__________ 
: يات إمنائيـة حـادة بـشكل خـاص        دللبلـدان الـيت تواجـه حتـ        “الـدول اهلـشة   ”يستخدم البنك الدويل مـصطلح        )٦(  

وكـثريا مـا تعـاين هـذه البلـدان مـن       . ضعف القـدرات املؤسـسية، وضـعف احلوكمـة، واالضـطراب الـسياسي        
  .زاعات الشديدة اليت نشبت يف املاضيـأعمال العنف املستمرة كبقايا للن
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وتؤدي الديناميات الدميغرافيـة دورا هامـا أيـضا يف توزيـع النمـو االقتـصادي باإلضـافة                    - ١٧
 يف املائـة يف الـسنة يف أقـل          ٢,٧إىل  نـسبته   صل  فـالنمو الـسكاين الـذي تـ       . إىل نوعيته واستدامته  

من النمو السريع يف الناتج احمللي اإلمجايل ويـؤدي إىل منـو معـدل              جانب  البلدان منوا يلغي تأثري     
. ٢٠٠٨-٢٠٠٢ يف املائــة يف الفتــرة ٤ بنــسبة حــول نــصيب الفــرد مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل

 دوالر يف عـام     ٣٢٧وقد زاد متوسط نصيب الفرد من النـاتج احمللـي اإلمجـايل للمجموعـة مـن                 
 .٢٠٠٨ دوالر فقط يف عام ٤٦٧ إىل ٢٠٠٠

  
  أداء التجارة والتقدم احملرز حنو حتقيق التنوع االقتصادي  -  ٢  

، تضاعف تقريبـا إمجـايل   ٢٠٠٨ ومنتصف عام ٢٠٠٠وخالل فترة االزدهار بني عام       - ١٨
حجــم الــصادرات مــن أقــل البلــدان منــوا، وكانــت البلــدان األفريقيــة األقــل منــوا يف طليعــة هــذا  

 فقــد تــضاعفت القــوة الــشرائية لــصادرات أقــل  ونتيجــة لتحــسن الــشروط التجاريــة، . التوســع
البلدان منوا ثالثة أضـعاف تقريبـا يف تلـك الفتـرة، مرتفعـة بـوترية أسـرع مـن املؤشـر املقابـل يف                  

ومــع ذلــك، فــإن حتــسُّن أداء التجــارة مل يتحقــق إال يف قلّــة مــن أقــل  . البلــدان الناميــة األخــرى
أنغــوال، وبــنغالديش، وتــشاد،  (ا وحــدها وتــشكل ســبعة مــن البلــدان األقــل منــو  . البلــدان منــوا

 يف املائـة مـن إمجـايل صـادرات     ٧٤ما نسبته ) والسودان، وغينيا االستوائية، وكمبوديا، واليمن  
، وتشكل أقل البلدان منـوا املـصدرة للـنفط وحـدها مـا نـسبته                ٢٠٠٨البلدان األقل منوا يف عام      

 منـت قيمـة صـادراهتا الـسلعية بـوترية      وقـد .  يف املائة من إمجـايل صـادرات أقـل البلـدان منـوا           ٦٢
، ويعـزى ذلـك إىل زيـادة األسـعار والكميـات ممـا أتـاح حتويـل العجـز                    )٧(أسرع مـن الـواردات    

 إىل رصـــيد جتـــاري إجيـــايب قـــدره ٢٠٠٥ باليـــني دوالر يف عـــام ٤,٥التجـــاري البـــالغ قـــدره 
 .٢٠٠٨بليون دوالر يف عام  ١٩

وا من ما يزيد قليال عن نصف ناجتها احمللي اإلمجـايل           وزاد إمجايل جتارة البلدان األقل من       - ١٩
 يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل، ممـا جيعلـها أكثـر                  ٧٠ إىل حنـو     ٢٠٠٢- ٢٠٠٠يف الفترة   

مـع أن وزهنـا ال يـزال        عوملة وتكامال مع العامل مقارنة بالفترة السابقة لربنامج عمل بروكـسل،            
 ٢٠٠٣ يف املائـة يف عـام     ٠,٥٦ة  ات العاملية من نـسب    الصادرمن  حصتها  فقد ارتفعت   . اهامشي

 يف املائـة  ٠,٦٦نسبة الواردات مـن  يف وكان التغري املناظر . ٢٠٠٨يف املائة يف عام  ١,٠٧إىل 
يف املائة، يف كلتا احلـالتني وذلـك نتيجـة علـى وجـه احلـصر تقريبـا للزيـادة يف حـصة                       ٠,٩٤إىل  

 .البلدان األفريقية األقل منوا

__________ 
 ٢٠٠٠والر من دوالرات الواليات املتحدة يف عـام          بليون د  ٣٦زادت قيمة صادرات البلدان األقل منوا من          )٧(  

  .٢٠٠٩ بليون دوالر يف عام ١٢٦إىل 
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 العكس من أهـداف وتوقعـات برنـامج عمـل بروكـسل، فقـد زاد خـالل العقـد                    وعلى  - ٢٠
فقـد ارتفـع مؤشـر     .املاضي االعتماد على تصدير القليل من املنتجات، وال سيما السلع األوليـة          

 إىل ١٩٩٥يف عــام  ٠,٢٣البلــدان منــوا، مــن أقــل هريمشــان، لتركيــز صــادرات  - هريفنــداهل
ويف املتوسط، تشكل ثالثـة مـن املنتجـات      . ٢٠٠٨م   يف عا  ٠,٥٤ وإىل   ٢٠٠٠ يف عام    ٠,٣٣

البلدان منوا ثالثة أرباع جممع الصادرات، يف حـني أن هـذه النـسبة تزيـد عـن                  أقل  اليت تصدرها   
وعموما تعزى الزيادة يف تركيز الصادرات أساسـا إىل االجتاهـات            . يف املائة يف مثانية بلدان     ٩٥

ــة األقــل منــوا، وال ســي   ــدان األفريقي ــها مــصّدلــدى ما يف البل ــنفط بين وقــد زادت حــصة   .ري ال
 يف ٢٥البلـدان منـوا، حبـصة بلـغ متوسـطها      أقـل   مـن  ١٨الزراعة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف          

توفر سبل العيش لغالبية سكان البلـدان األقـل         الزراعة  املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، وال تزال        
 عامــا املاضــية ١٨ ـلــي اإلمجـايل ثابتــة خــالل الـ  وقــد ظلـت حــصة التــصنيع مـن النــاتج احمل   .منـوا 
أقـل   يف املائة، مما جيعل من الصعب احلـديث عـن حتـول هيكلـي يف                ١٣  و ١٠تراوحت بني    إذ

إىل اخنفــاض يف البلــدان منــوا أقــل نــصف تعــرض وباملقارنــة مــع العقــد املاضــي،   .البلــدان منــوا
قـد سـجلت بعـض البلـدان اآلسـيوية      و .لكلـي باخنفاض املـصنوعات يف النـاتج ا  التصنيع، مقاسا  

 ويف مدفوعا بتخصصها يف الـصناعات القليلـة االسـتخدام للتكنولوجيـا،      كان  األقل منوا تقدما،    
 .صناعة املنسوجاتاملقام األول 

البلــدان منــوا إىل أقــل حتــسني فــرص وصــول  ”إن نــص برنــامج عمــل بروكــسل علــى    - ٢١
غ اهلـدف املتمثـل يف متتـع مجيـع منتجـات            األسواق على أساس تفضيلي وذلك بالعمل على بلو       

البلــدان منــوا بإمكانيــة الوصــول إىل األســواق علــى أســاس اإلعفــاء مــن الرســوم اجلمركيــة  أقــل 
 هـو نـص    ،)٦الفقـرة   الفصل األول،   ،  A/CONF/191/13نظر الوثيقة   ا (“واإلعفاء من احلصص  

لــوزاري الــصادر عــن مــا، ولكــن جــرى تعزيــزه بالــدعوة الــواردة يف اإلعــالن ا معتــدل إىل حــد
املــؤمتر الــوزاري الــسادس ملنظمــة التجــارة العامليــة املعــين بإمكانيــة الوصــول إىل األســواق علــى   
أساس إعفاء مجيع املنتجات اليت يكون منشؤها البلدان األقل منـوا مـن الرسـوم اجلمركيـة ومـن                   

جمموعـة البلـدان    احلصص على حنو دائم من قبل أعضاء جمموعة البلدان املتقدمة النمو وأعـضاء              
ــام بــذلك     ــذين يعلنــون أهنــم يف وضــع يــسمح هلــم بالقي ــة ال ومــع ذلــك، فقــد جــرى    .)٨(النامي

علـى األعـضاء الـذين يواجهـون صـعوبات          ”التخفيف من ذلك أيضا يف النص حيـث ورد فيـه            
يف الوقت الراهن بشأن إتاحة إمكانية وصول مجيع املنتجات اليت يكون منشؤها البلـدان األقـل       

يتيحـوا  ىل األسواق على أساس اإلعفاء من الرسـوم اجلمركيـة واإلعفـاء مـن احلـصص أن                  منوا إ 
 يف املائــة علــى األقــل مــن تلــك املنتجــات، علــى النحــو احملــدد يف ٩٧نــسبته  هــذه اإلمكانيــة ملــا

__________ 
  .‘١’) أ (٣٦، املرفق واو، الفقرة WT/MIN (05)/DBLانظر   )٨(  
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جيـايب األخـري يف   إلويتمثـل التطـور ا   .بـدال عـن مجيـع املنتجـات    ، )٩(“ اجلمركيـة مستوى التعرفة 
 ، وصول االقتصادات الناشئة مثـل الربازيـل، وتركيـا، ومجهوريـة كوريـا والـصني               زيادة إمكانية 

  .إىل األسواق على أساس اإلعفاء من الرسوم اجلمركية واإلعفاء من احلصص
، نطاق املعاملة التفـضيلية الـيت تتمتـع هبـا البلـدان             ٢٠١٠-٢٠٠١واتسع خالل الفترة      - ٢٢

تقدمة النمـو ولكـن اهلـوامش التفـضيلية، علـى سـبيل املثـال         األقل منوا يف صادراهتا إىل البلدان امل      
يف املنــسوجات واملالبــس، تآكلــت نتيجــة لتخفيــضات التعرفــة اجلمركيــة العامــة واتفاقــات         

وســيكون تــوفري إمكانيــة الوصــول إىل األســواق علــى أســاس اإلعفــاء مــن    . التجــارة اإلقليميــة
أقــل البلــدان منــوا تتمتــع هبــوامش  الرســوم اجلمركيــة واإلعفــاء مــن احلــصص مفيــدا ذلــك ألن   
وهـذه يف العـادة منتجـات ختـضع     . تفضيلية أكرب يف املنتجات اجملهزة اليت تستخدمها يف التنويـع     

لتــصاعد التعرفــة اجلمركيــة وتواجــه تعرفــات مجركيــة أعلــى مــن التعرفــات املفروضــة مبوجــب    
ــة أو نظــام األفــضليات املعمــم    ــر رعاي ــة األكث ــة الدول بعاد بعــض املنتجــات  غــري أن اســت . معامل

الرئيسية اليت يصّدرها أقل البلدان منوا من إمكانيـة الوصـول إىل األسـواق علـى أسـاس اإلعفـاء                    
مــن الرســوم اجلمركيــة واإلعفــاء مــن احلــصص يف بعــض املخططــات، وال ســيما تلــك املتعلقــة  

  .باملنتجات اليت ترغب البلدان األقل منوا يف تنويعها، حيد من الفوائد املرجوة
ومن املمكن تقييم عدم جـدوى خمتلـف خمططـات الوصـول إىل األسـواق علـى أسـاس                    - ٢٣

ــاء مــن احلــصص وتأثريهــا بعــدة طــرق      ــة واإلعف ــاء مــن الرســوم اجلمركي ومــن منظــور  . اإلعف
أي شـــيء مـــا عـــدا ”التغطيـــة، تبلـــغ نـــسبة تغطيـــة خطـــة االحتـــاد األورويب املـــشمولة مببـــادرة 

ــة ١٠٠“ ةاألســلح ــدا واليابــان بــني   ). ســلحةمــا عــدا األ( يف املائ  ٩٨وتراوحــت بالنــسبة لكن
 يف املائـة، اسـتنادا إىل   ٩٨ و ٨٣وتراوحت نسبة تغطية الواليات املتحـدة بـني   .  يف املائة ٩٩ و

ما إذا كان البلد األقل منوا مشموال بالتغطية يف إطار القانون املتعلق بالنمو والفرص يف أفريقيـا                 
، وتبعـا   “ةأي شيء ما عـدا األسـلح      ”ومبادرة  .  متسقة عادة  وقواعد املنشأ معقدة وغري   . أم ال 

ووفقـا لقواعـد املنـشأ اجلديـدة خلطـة          . لذلك، خطـة تركيـا، مهـا الربناجمـان الوحيـدان الـدائمان            
ــادرة    ــدا األســلح  ”االحتــاد األورويب اخلاصــة مبب ــا ع ــن   “ةأي شــيء م ــارا م ــق اعتب ــيت تطب ، وال

بلدان منوا من التخفيف اإلضـايف يف تطبيـق قواعـد           ، يستفيد أقل ال   ٢٠١١يناير  / الثاين كانون ١
فعلــى ســبيل املثــال، يف حالــة املنــسوجات . املنــشأ مقارنــة بالبلــدان مــن غــري البلــدان األقــل منــوا

واملالبس، فإن قاعدة املنشأ اآلن تتمثل يف قاعـدة التحويـل الوحيـد بالنـسبة للبلـدان األقـل منـوا                     
ــسب     يف ــا بالن ــول هب ــدة املعم ــدة     حــني أن القاع ــي قاع ــزال ه ــستفيدين اآلخــرين ال ت ــع امل ة جلمي

  .املزدوج التحول
__________ 

  .‘٢’) أ (٣٦املرجع نفسه، الفقرة   )٩(  
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وقد دعا برنامج عمل بروكسل إىل تيسري عملية انـضمام أقـل البلـدان منـوا إىل منظمـة                - ٢٤
ــضوية      ــن مزايــا الع ــة لتــستفيد م ــارة العاملي ــال وحــدمها      . التج ــإن كمبوديــا ونيب ــع ذلــك، ف وم

، كمـا حظيـا مبعاملـة تفـضيلية يف بعـض            ٢٠٠٠منـذ عـام     البلدان اللذان انضما إىل املنظمـة        مها
ــا عمليــة انــضمام  . اجملــاالت التقنيــة املعقــدة   مــن أقــل البلــدان منــوا؛ وبالنــسبة  ١٢وجتــري حالي

وينبغـي بـذل اجلهـود لتـسريع عمليـة انـضمام أقـل              . )١٠(١٩٩٤للسودان فهي جتـري منـذ عـام         
هـذه البلـدان وقـدراهتا التجاريـة واملاليـة          البلدان منوا وإهناء هـذه العمليـة، ولالعتـراف حباجـات            

  .واإلمنائية، ويف الوقت نفسه تقدمي املساعدة التقنية الفعالة والكافية هلا
وأقل البلدان منوا ليست مطالبة بقطع تعهدات ملزمة يف املفاوضات التجاريـة املتعـددة                - ٢٥

ــا   ــة حالي ــال التنم    . األطــراف اجلاري ــى جــدول أعم ــت مــصاحلها عل ــد أبقي ــن   وق ــة، غــري أن م ي
وعلـى  . املستحيل تقييم األثر العملي لذلك إذا مل يكتمل تنفيذ جدول أعمال الدوحـة اإلمنـائي              

الرغم من االلتزامـات املقطوعـة مبـنح البلـدان األقـل منـوا إمكانيـة الوصـول إىل األسـواق بـدون                       
فية؛ رسوم مجركيـة وبـدون حـصص؛ وبتبـسيط قواعـد املنـشأ التفـضيلية وجعلـها تتـسم بالـشفا                   

ــة خاصــة        ــسرعة وبــشكل طمــوح وحمــدد، وإيــالء أولوي ومعاجلــة مــسألة القطــن علــى وجــه ال
لقطاعات اخلدمات وموردي اخلدمات من أقل البلدان منوا، فإن هذه االلتزامات مل يـتم الوفـاء           

ويبقى اختتام جولة الدوحة بشكل موّجه حنو التنميـة خطـوة هامـة حنـو حتـسني               . هبا بشكل تام  
ومل يكـن برنـامج عمـل بروكـسل مهتمـاً           .  بالتجارة املقدم إىل البلدان األقـل منـوا        الدعم املتصل 

باحلواجز غري اجلمركية والقيود على دخول األسـواق الـيت بـرزت كعوائـق رئيـسية أمـام جتـارة         
  .وينبغي مراعاة هذه املسائل مراعاة تامة يف برنامج العمل املقبل. البلدان األقل منوا

  
  العمالة  -  ٣  

ي سـجله أقـل البلـدان منـوا يف مطلـع القـرن              ذبسبب طبيعة النمو االقتـصادي العـايل الـ          - ٢٦
احلايل، مل يكن هناك سوى تأثري حمدود على خلق فرص العمل وبالتـايل علـى معـدل احلـد مـن                     

النمـو وزيـادة اإلنتاجيـة مـن البطالـة وحيـسنا مـن نوعيـة                من املتوقع أن حيـد      ويف حني أن     .الفقر
، إال أن هذا حدث يف نطاق حمدود جدا يف أقـل البلـدان منـوا بـسبب حـاالت                    العمل والرواتب 

  .الفشل املختلفة يف السوق وغريها من املعوقات
ــوا،          - ٢٧ ــدان من ــل البل ــسي لفــرص العمــل يف أق ــصدر الرئي ــة هــي امل ــزال الزراع  فهــيوال ت

اس يبحثـون عـن     ولكن، بسبب النمو السكاين، فإن املزيد من النـ         .تستوعب ثلثي القوة العاملة   
__________ 

 مجهوريـة وجـزر القمـر، و  إثيوبيـا، وأفغانـستان، وبوتـان،       : البلدان األقل منوا يف عملية االنضمام للمنظمة هي         )١٠(  
، وساموا، وسان تومي وبرينسييب، والسودان، وغينيـا االسـتوائية، وفـانواتو، وليربيـا،              الو الدميقراطية الشعبية  

  .واليمن
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عمل، ومـع التحـضر، فـإن عـددا أكـرب مـن النـاس يبحثـون عـن العمـل خـارج نطـاق الزراعـة،                      
ويف حـني أن برنـامج عمـل بروكـسل يركـز          .يشكل إضافة إىل البطالـة يف أقـل البلـدان منـوا            مما

تركيزا كبريا على التنمية الريفية، إال أنه سيكون من الالزم أيضا تكـريس اجلهـود خللـق فـرص                   
مل يف املناطق احلضرية يف ضوء تزايد نسبة سكان احلضر، وتزايد الفقـر يف املنـاطق احلـضرية                  ع

  .أقل البلدان منوا بالفعل، واألمر الذي يدركه يف أقل البلدان منوا
هـو أكثـر   ) مبـا يف ذلـك املنتجـات الغذائيـة املـصنعة      (وألن الطلب علـى الـسلع املـصنعة           - ٢٨

 لذا، فـإن فـرص العمـل يف جمـال التـصنيع تـصبح شـاغال رئيـسيا،                حيوية من املنتجات الزراعية،   
إذا مــا وضــعنا يف االعتبــار أيــضا عــدم التوافــق بــني املهــارات الــيت يقــدمها العمــال واملهــارات     

متوسـط إنتاجيـة العمـل، الـذي     ، مل يـشهد  ويف أقل البلدان منـوا    .املطلوبة من قبل أرباب العمل    
 مما حيـد مـن الزيـادات احملتملـة     إال تزايدا بطيئا  شخص عامل،    يقاس بالناتج احمللي اإلمجايل لكل    

 ١٩٩٨بــني عــامي  رتفــع متوســط إنتاجيــة العمــل يف البلــدان الناميــة يف الفتــرة او .يف الرواتــب
 يف ٤٤بنــسبة إال رتفــع يف أقــل البلــدان منــوا  مل ي يف املائــة تقريبــا، بينمــا  ٥٠، بنــسبة ٢٠٠٩ و

ويف حــني أن نــسبة  .تــايل فقــد ازدادت الفجــوة بــني االثــنني وبال . أصــالأدىنقــد كــان املائــة، و
دوالر يف  ١,٢٥ يبلـغ أقـل مـن       تعـادل قـوة شـرائية     األشخاص العاملني الـذين يعيـشون يف ظـل          

 يف املائــة يف البلــدان الناميــة ككــل، إال أن ٤٥، اخنفــضت بنحــو “العمــال الفقــراء” أي ،اليــوم
  .ملائة فقط يف ا٦,٦ بلغاخنفاضها يف أقل البلدان منوا 

كـبري علـى العمالـة يف أقـل البلـدان منـوا،             هـا ال  وقد كـان لألزمـة املاليـة واالقتـصادية أثر           - ٢٩
وتشري التقـديرات    .سيما يف الصناعات املوجهة للتصدير، والتعدين، والصناعات التحويلية        وال

كـان    شخص عمـا   ماليني ٧,٣ إىل أن عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع زاد مبقدار          
ولوحظـت صــعوبات   .٢٠٠٩كـون عليــه احلـال لـو مل تنـشب األزمــة يف عـام      مـن املتوقـع أن ي  

مماثلة يف العديد من أقل البلدان منوا، الـيت أُغلقـت فيهـا مـصانع الـصناعات التحويليـة، ممـا أدى               
وقــد تــأثرت  .إىل اســتمرار اجتــاه ختفــيض التــصنيع فيهــا، خاصــة يف القطاعــات الكثيفــة العمالــة

وبينمـا   . جتهيـز الـصادرات والـسياحة      جمـايل  بشكل غري متناسب من فقدان الوظائف يف         النساء
تتزايد أعداد العاطلني عن العمل العائدين إىل املناطق الريفية، فـإن الزراعـة تـوفِّر هلـم نوعـا مـن                     
ــد مــن          ــل يف مزي ــتمخض عــن نتيجــة ســلبية، تتمث ــة، ولكــن ذلــك ي ــان غــري الرمسي شــبكة األم

تاجية الزراعية، حيث أنه من غـري احملتمـل، أثنـاء األزمـات، حـدوث زيـادة يف       االخنفاض يف اإلن  
  .احلصول على مدخالت زراعية أخرى
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  التكامل اإلقليمي وتطوير البنية التحتية  -  ٤  
سـيما يف    والاهلياكل األساسية املادية واالقتـصادية قائمـا بـصورة عامـة،            عجز  ال يزال     - ٣٠

تـزال   فاألسـعار ال  . قة، باستثناء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    والطاقطاعات املالية والنقل    
ومل يكـــن االســـتثمار احمللـــي  .مرتفعـــة، والتغطيـــة منخفـــضة جـــدا خاصـــة يف املنـــاطق الريفيـــة 

ونتيجـة لـذلك، فـإن عـدم      .واالستثمار األجـنيب يف هـذا القطـاع كافيـان لتلبيـة الطلـب املتزايـد             
لنمو االقتـصادي ويعيـق اجلهـود الـيت تبـذل يف جمـال التنميـة            يبطئ من ا  اهلياكل األساسية   كفاية  
 علـى   ،وعلـى وجـه اخلـصوص، فـإن للتحـسينات يف اهلياكـل األساسـية املاديـة والنقـل                   .البشرية

الصعيدين احمللي أو اإلقليمي، أمهية خاصة فيمـا يتعلـق جبعـل العوملـة تعمـل لـصاحل أقـل البلـدان                      
اخلـدمات األساسـية، ولتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة          منوا، ولتحسني فرص حـصول الفقـراء علـى          

  .لأللفية
  بلـدا مـن أقـل البلـدان منـوا، لكنـه اخنفـض يف               ١٣زداد جممـوع شـبكة الطـرق يف         القد    - ٣١

وبالنسبة للسكك احلديدية والنقل اجلوي، فإنه ال يتوفر سـوى          . مخسة من بلدان هذه اجملموعة    
وبالتـايل،   .يف هـذا الـصدد   ملحوظـة   اهات إجيابية   اجتوليس هناك من    النذر اليسري من البيانات،     

فإن على احلكومات واجلهات املاحنـة إيـالء املزيـد مـن االهتمـام للحفـاظ علـى شـبكات النقـل                      
ــة للنقــل املتعــدد        ــة التحتي ــا يف ذلــك ربــط احللقــات املفقــودة وتفــضيل هنــج البني وتوســيعها، مب

وتــشكل . ارة األقاليميــة والدوليــةالوســائط، وهــي أمــور تــشكل عــامال حامســا يف توســيع التجــ
ولكــن مــن بــني أقــل البلــدان منــوا الــساحلية،   الوصــل بــني الــدول،  املــوانئ عنــصرا أساســيا يف  

 حركـة احلاويـات     حجـم يف بـنغالديش، حيـث تـضاعف        إال  وجود حركة للحاويـات     ُيذكر   ال
  .٢٠٠٧ و ٢٠٠١بني عامي 

الفجـوة  ”وال تـزال     . القـدرات اإلنتاجيـة     بالغ األمهيـة لتحـسني     اَتوفُّر الطاقة أمر  ويعترب    - ٣٢
 البلـدان املتقدمـة     جممـوعيت  القوية على وجه اخلصوص بـني أقـل البلـدان منـوا وبـني                “يةئالكهربا

لـصناعة يف أقـل البلـدان    القدريـة التنافـسية ل  النمو والبلدان النامية مستمرة، وتتجـسد يف فقـدان        
فريقيـا، حـاالت انقطـاع متكـررة يف التيـار           أ  شهد معظم أقل البلدان منوا، وال سـيما يف        يو .منوا

) مـن البلـدان الـيت تتـوافر عنـها بيانـات      ( بلـدان  ١٠ كانت هنـاك  ،٢٠٠٦ويف عام   .الكهربائي
 / كيلــووات١٠٠علــى الــصعيد العــاملي يقــل فيهــا نــصيب الفــرد مــن اســتهالك الكهربــاء عــن   

 أقـل   ، سـجل  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٠ يعـام بني  ويف الفترة    . مجيعها من أقل البلدان منوا     هيو .ساعة
، ويف  ) شـخص  ١٠٠ لكـل    ١ إىل   ٠,٥مـن   (البلدان منوا تقدما يف جمال خطوط اهلـاتف الثابتـة           

اشــتراكات ، بينمــا ازداد عــدد  ) شــخص١٠٠ لكــل ٢,١  إىل٠,١مــن (اســتخدام اإلنترنــت 
ــن     ــذهل، مـ ــشكل مـ ــستخدمة بـ ــة املـ ــف اخللويـ ــل ٢٠,٩ إىل ٠,٣اهلواتـ ــخص ١٠٠ لكـ  .شـ
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اهات العاملية، وقد كانت مشاركة القطاع اخلاص يف اسـتخدام اهلـاتف            ويتماشى هذا مع االجت   
  .النقال عامال هاما للغاية

جيـدا خـالل     حققت عمليات التكامل اإلقليمي الـيت تـشمل أقـل البلـدان منـوا تقـدما               و  - ٣٣
ويف حــني  .العقــد املاضــي، ولكــن يلــزم القيــام باملزيــد يف هــذا الــصدد جلــين تأثرياهتــا املُــضاِعفة  

ــات زت ركــ ــة      العملي ــات اإلقليمي ــد أدت االتفاق ــسري التجــارة، فق ــى تي ــة اآلســيوية عل اإلقليمي
تدابري احلماية التجاريـة بـني الـدول         بني أقل البلدان منوا األفريقية، يف معظمها، إىل خفض         فيما

 ةق اإلقليميـ  اسـو وهناك حاجة إىل املزيد من اجلهود لتحقيق تكامل أعمـق يف األ            .األعضاء فيها 
وميكن لتعزيـز التعـاون اإلقليمـي        .قليميإلاءة يف اللوجستيات التجارية على الصعيد دون ا       وكف
، مثل إنشاء ممرات للنقل وجممعات للطاقة، عن طريق املواءمة بـني املعـايري              اهلياكل األساسية يف  

 البلـدان   قوم هبا أقل  سيالتنظيمية وجتميع املوارد، أن يسهم إسهاما كبريا يف اجلهود اإلمنائية اليت            
  .حتتاج إىل الدعم على مجيع املستوياتوهي جهود منوا، 

  
   من الغايات ذات الصلة باألهداف اإلمنائية لأللفية ذلكالفقر واجلوع وغري  -باء   

و احلـد   برنامج عمل بروكسل موجهة يف هناية املطاف حن       التدابري اليت يشملها    إن مجيع     - ٣٤
وخالفا للخفض يف مستوى الفقـر الـذي حققتـه           .اجلوع املتمثل يف    من الفقر ومظهره الرئيسي   

البلدان الناميـة كمجموعـة، فـإن التقـدم الـذي أحـرزه أقـل البلـدان منـوا يف هـذا اجملـال مل يكـن                    
فمــن حيــث النــسبة إىل جممــوع الــسكان، فــإن االخنفــاض كــان أبطــأ بكــثري ممــا هــو       .مرضــيا

دال مـن ختفـيض نـسبة الـذين          فبـ  -مطلوب يف اهلدف الذي يطمح لـه برنـامج عمـل بروكـسل              
ــوا اخنفاضــ        ــدان من ــل البل ــق أق ــصف، حق ــدار الن ــر مبق ــشون يف فق ــني  يعي ــراوح ب   إىل٦٠,٤ا يت

 ٣٣وتـــراوح االخنفـــاض يف البلـــدان الناميـــة بـــني  .يف املائـــة بالنـــسبة جملمـــوع الـــسكان ٥٣,٤
لبلـدان  عالوة على ذلك، فإن ثالثة أرباع سـكان أقـل ا           .جمموع السكان من   يف املائة    ٢٦,٦ و

  .دوالرين يف اليوم منوا يعيشون حتت خط الفقر الذي يعادل
ووفقــا لربنــامج عمــل بروكــسل، فإنــه ينبغــي ختفــيض نــسبة الــذين يعيــشون يف جــوع     - ٣٥

 يف املائـة مـن سـكان        ٣٢، كـان    ٢٠٠٧؛ غـري أنـه، يف عـام         ٢٠١٥حبلـول عـام      مبقدار النصف 
 أن النـسبة املقابلـة لـذلك يف البلـدان الناميـة            أقل البلدان منوا يعانون من نقص التغذيـة، يف حـني          

ــة١٦كانــت  ــادالن   .  يف املائ ــسبتان تع ــان الن ــت هات ــة و ٤٠وكان ــى  ٢٠ يف املائ ــة، عل  يف املائ
والعديــد مــن أقــل البلــدان منــوا هــي بلــدان مــستوردة صــافية    .التــوايل، يف مطلــع القــرن احلــايل 

ســعار املــواد الغذائيــة، ولالخنفــاض يف  لألغذيــة، ممــا يزيــد مــن إمكانيــة تعرضــها للزيــادات يف أ  
وَتْعَتبِـر منظمـة األغذيـة والزراعـة أن مـا يقـرب مـن                .عائدات التصدير ويف تدفقات رأس املـال      

املساعدة اخلارجية، أو أهنا ستظل معرضـة        نصف أقل البلدان منوا تعاين من أزمة غذائية تتطلب        
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 مـن املـرجح أن تظـل أكثـر ارتفاعـا          خلطر األزمات بسبب ارتفاع أسعار السلع األساسية، الـيت        
وقـد زادت حـاالت االرتفـاع يف أسـعار املـواد             .وأكثر تقلبا ممـا كانـت عليـه يف العقـد املاضـي            

قـل البلـدان    أ من سوء حالـة األمـن الغـذائي يف العديـد مـن               ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧الغذائية يف عامي    
 ومبــا أن .األزمـات منـوا، الـيت هــي، يف األصـل، ذات قـدرات حمــدودة علـى التغلـب علــى تلـك        

شـركائها   لـدى    وأأقل البلدان منوا    سواء لدى   حظى باألولوية واالستثمار الكافيني     الزراعة ال تُ  
  . وهو اجتاه ينبغي وقفه،يف التنمية، فإن اإلنتاجية الزراعية يف أقل البلدان منوا منخفضة جدا

يف جمـال تعمـيم التعلـيم    ويف مطلع القرن احلايل، أحـرز أقـل البلـدان منـوا تقـدما سـريعا                   - ٣٦
خنفـض عـدد أقـل البلـدان       وا .االبتدائي واملساواة بني اجلنـسني يف معـدالت االلتحـاق باملـدارس           

 ٢٠٠٠ام   بلـدا يف عـ     ١٦ يف املائـة مـن       ٦٥منوا اليت تقل معدالت االلتحاق باملدارس فيها عـن          
ــدان يف ٤إىل  ــل البلــ   ٥٩ أن إال .٢٠٠٨ بل ــال يف أق ــة فقــط مــن األطف ــذين   يف املائ ــوا ال دان من

 يف  ٨٧ األخـري مـن التعلـيم االبتـدائي، مقارنـة بنـسبة              الـصف يبدأون الصف األول يـصلون إىل       
  .املائة يف البلدان النامية

مبـادرة املـسار    املـشاركة يف    ٤٣ ـ من أقل البلدان منوا بني البلدان الناميـة الـ          ٢٩وهناك    - ٣٧
قـوم علـى املـساءلة املتبادلـة،         ي يف جمال التعلـيم   ، وهي اتفاق عاملي     السريع لتوفري التعليم للجميع   

ــادرة   ــشارك يف املب ــة و   ٣٣وي ــة والدولي ــة واإلقليمي ــن الوكــاالت الثنائي ــ م ــسانيةصارف امل ، اإلن
  . اجملالالذي شهده هذايف النجاح النسيب  أسهم يشري إىل أن العمل املنسق واملركز مما
 حنـو حتقيـق هـدف       املتوخىعن معدل التقدم    البلدان النامية وأقل البلدان منوا      وابتعدت    - ٣٨

فقـد  . ٢٠١٥  و ١٩٩٠بنـسبة الثلـثني بـني عـامي         واملتمثـل   احلد من وفيـات الرضـع واألطفـال         
 ليـصل إىل  ٢٠٠٨ و ١٩٩٠ نقطـة مئويـة بـني عـامي     ٣١خنفض معدل وفيـات الرضـع بنـسبة      ا

وقــد حــدثت أفــضل عــشر حــاالت اخنفــاض    . رضــيع١ ٠٠٠ وفــاة لكــل ٨٢متوســط قــدره 
لقة يف معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة مجيعها يف أقل البلدان منوا، ولكن يظهـر                مط

بلـدان العـشرة األوائـل يف التقـدم النـسيب، ممـا ُيظْهـر،               الواحد فقط من أقل البلدان منوا من بـني          
  .مرة أخرى، الصعوبة يف تقييم النجاح

 بالنـسبة لتحقيـق األهـداف الـشاملة          بـالغ األمهيـة    اتوفري صحة أفضل للمرأة أمـر     ويعترب    - ٣٩
الـسابقة للـوالدة    قد بلغت نـسبة النـساء الـاليت حيـصلن علـى الرعايـة             و .لربنامج عمل بروكسل  

 مـن أقـل البلـدان منـوا،     ١٩  يف املائة يف٨٥أكثر من  ني صحيني مهرة أثناء فترة احلمل  عاملمن  
وهـذه األرقـام هـي       .لـدان منـوا    من أقـل الب    ١٥يف    يف املائة  ٨٤ و ٧٠وبلغت نسبة تتراوح بني     

 فـإن أقـل مـن نـصف النـساء حيـصلن علـى               ، من أقل البلدان منوا    مثانيةولكن، يف    . عموما تتزايد
  .الرعاية السابقة للوالدة أثناء فترة احلمل
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كان التقدم متفاوتا يف أقل البلدان منـوا فيمـا يتعلـق باحلـصول علـى امليـاه املأمونـة              كما    - ٤٠
يف  ٥٤ىل  إ يف املائـة     ٥٠ة، حيث زادت نسبة احلصول على امليـاه املأمونـة مـن             يف املناطق الريفي  
 وفيما يتعلق بالوصول إىل مرافق الصرف الـصحي احملـسنة،         . ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٠املائة بني عامي    

، ولكـن وتـرية التقـدم يف أقـل البلـدان            املطلوبالبلدان النامية وأقل البلدان منوا عن       ختلفت  فقد  
يكـون هنـاك أي      ويكـاد ال  . ٢٠٠٠ذ مل يتحقق أي تسارع كـبري منـذ عـام            إأبطأ،  كانت  منوا  

  .استثمار يف جمال املياه والصرف الصحي
روابط مهمة بني التنمية واحلـد مـن الفقـر واملـساواة بـني اجلنـسني، فـإن                  ونظرا لوجود     - ٤١

 نـساين تعمـيم مراعـاة املنظـور اجل   برنامج عمل بروكسل يشدد على أن املـساواة بـني اجلنـسني و         
عمل معظم النساء يف أقل البلـدان منـوا،         يو . للحد من الفقر   ان ضروري انستراتيجيمها عنصران ا  

ونـسبة النـساء    .يف جمال الزراعـة، حيـث يـشكلن مـا يقـرب مـن نـصف القـوة العاملـة الزراعيـة                 
وقد اختـذت    .الاليت يعملن يف األعمال غري الزراعية ذات األجور األفضل، أقل من ذلك بكثري            

 .ض حكومات أقل البلدان منوا تدابري للحد من اتساع الفجوة يف الدخل بني الرجـل واملـرأة        بع
الــسياسة  يف املائــة أكثــر مــن النــساء، أدَخلَــت ٤٥ففــي نيبــال، حيــث يكــسب الرجــال حــوايل 

 إعفـاء فهنـاك  . اليت تراعي الفوارق بني اجلنـسني     امليزنة   ٢٠٠٥ والعمال يف عام     املتعلقة بالعمالة 
 يف املائـة علـى ضـريبة        ١٠قـدره   وإعفـاء    يف املائة للمرأة يف رسوم تسجيل األراضي،         ٢٥قدره  
إحـراز تقـدم يف حتقيـق املـساواة      إجيابيـة مـن أجـل   تـدابري  ويبدو أن من الضروري اختاذ     .الدخل

  .بني اجلنسني يف املكاسب
لـدان منـوا    وكانت هناك زيادات كبرية يف معدالت حمو األمية لـدى اإلنـاث يف أقـل الب                 - ٤٢

 يف املائة يف هناية التسعينات مـن القـرن املاضـي       ٤٤تراوح بني   يمجيعها تقريبا مع متوسط زيادة      
وقد اخنفـضت الفـروق بـني    . ٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٥ة من عام     يف املائة يف الفتر    ٥٠أكثر من   و

املتوســط، اجلنــسني يف معــدالت معرفــة القــراءة والكتابــة بــشكل عــام، ولكنــها اخنفــضت، يف    
ولكن، يف بعض البلدان الـيت حـدثت هبـا حتـسينات كـبرية يف حمـو أميـة        .  يف املائة فقط ٣بنسبة  

علـى حنـو    مت  حتويـل املـوارد     أن   فيهـا    ظهـر الكبار، اتسعت الفجوة بني اجلنسني يف املنـاطق الـيت           
 على وجـه اخلـصوص يتـسربن     البناتويف بعض احلاالت، فإن      .غري متناسب إىل تعليم الذكور    

، وفـريوس   والـصراع املـسلح  ،ارس ملساعدة األسر اليت تعـاين مـن الفقـر، ونقـص الغـذاء             من املد 
  .اإليدز/نقص املناعة البشرية

 باعتبـاره عـامال حامسـا يف    ملـشتغالت باألعمـال احلـرة   نـساء ا للوُيْنظَر إىل الدعم املباشر    - ٤٣
ج ذات صــلة، تُُقــدِّم وقــد نفــذ العديــد مــن أقــل البلــدان منــوا بــرام .الــتمكني االقتــصادي للمــرأة

  .الدعم من خالل وسائل رمسية وغري رمسية
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إن التقدم الشامل حنو بلوغ األهداف اإلنسانية واالجتماعيـة لربنـامج عمـل بروكـسل                 - ٤٤
هو أمر باٍد للعيـان، ولكنـه ال يـزال حمـدودا، وال تـزال توجـد اخـتالالت كـبرية داخـل البلـدان                         

لـذا، فـإن     .الريف واحلضر، والفئـات احملرومـة األخـرى       فيما يتعلق بنوع اجلنس، والسكان من       
اختاذ تدابري لتحسني البنية التحتية االجتماعية وتقـدمي اخلـدمات يظـل أمـرا مهمـا بالنـسبة ألقـل                    

وألجل حتقيـق احلـد مـن الفقـر علـى حنـو مـستدام، فيجـب أن تكـون هنـاك حلقـة              .البلدان منوا 
تـدخالت  الميـة االجتماعيـة والبـشرية، باإلضـافة إىل     من التدخالت والنتائج املتعلقـة بالتن  محيدة  

 علـى  للعمـل  والقدرات اإلنتاجية، وختلق فرصـا  اهلياكل األساسية  هتدف إىل تعزيز     اليتنتائج  الو
  .أساس مستدام

  
  ةاحلوكمة الرشيد  -جيم   

يف شركاء  الـ منـواً و   البلـدان   على اإلجراءات اليت جيب أن يتخذها أقـل        ٢يركز االلتزام     - ٤٥
 التنمية مدعوون ملساعدة اجلهـود الـيت بـذهلا أقـل         يف شركاءالو .لتنمية بشأن احلوكمة الرشيدة   ا

ــواً          ــدان من ــل البل ــشاركة أق ــدعم مل ــدمي ال ــائي، وتق ــاون اإلمن ــواً، وضــمان شــفافية التع ــدان من البل
 .احلوار الدويل على حنو كامل وفعال يف

بوصـفها ضـرورة للتنميـة ولتنفيـذ برنـامج      احلوكمة الرشـيدة  ب أقل البلدان منواً   وقد قبل   - ٤٦
ــادوس  ــة       .عمــل بارب ــضا جهــودا كــبرية لترســيخ احلوكمــة الدميقراطي ــدان أي ــذلت تلــك البل وب

وإضفاء الـصفة املؤسـسية عليهـا يف عملياهتـا اخلاصـة، مـع أن اجلهـود املبذولـة والنـواتج املترتبـة                   
يف اعتمـاد دسـاتري دميقراطيـة،       وقد أُحـرز تقـدم معقـول         .عليها كانت متفاوتة من بلد إىل آخر      

والتــصديق علــى االتفاقيــات الدوليــة، والــسعي إىل إجــراء إصــالحات مؤســسية، ووضــع صــيغ  
تــشريعات جديــدة، وزيــادة متثيــل املــرأة يف احلكومــة، ووضــع أطــر قانونيــة ملكافحــة الفــساد،     

، وافـق  علـى سـبيل املثـال    .والشروع يف عمليات حتقيق الالمركزيـة وإصـالحات القطـاع العـام     
يربو على نـصف أقـل البلـدان األفريقيـة منـواً علـى الـسماح بـإجراء تـدقيق هلـا يف إطـار آليـة                            ما

 .استعراض األقران اليت تتبعها الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا

إحراز جناح كـبري يف مواقـع املـرأة يف احليـاة العامـة،      ب تقولوميكن ألقل البلدان منواً أن       - ٤٧
 مـن أقـل البلـدان منـواً،     ١٧ويف مـا يربـو علـى     . من برنامج العمـل ٢واغل االلتزام  أحد ش  ووه

وتعد رواندا البلد الوحيـد يف العـامل       . يف املائة من املقاعد يف الربملان      ٢٠حتتل املرأة ما يزيد عن      
الذي تشكل املرأة به مـا يربـو علـى نـصف عـدد النـواب؛ ولكـن مل تكـن هنـاك أي امـرأة بـني               

ــا   . يف توفــالو وجــزر ســليمان ومدغــشقر والــيمن  ٢٠١٠ عــام النــواب يف وتوجــد لــدى إثيوبي
  . اإلجيابية لدعم املرأة يف املناصب القيادية والسياسيةتدابريحصص فعالة لل
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وتعــد مبــادرة الــشفافية يف جمــال الــصناعات االســتخراجية مثــاال ناجحــا علــى مبــادرة     - ٤٨
ويشمل أعضاء أقل البلدان منـواً       .وكمة الرشيدة مشتركة بني القطاعني العام واخلاص بشأن احل      

يف تلك املبادرة بلدان مرحلة ما بعد الرتاع، مثل ليربيا ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، حيـث                 
وقـد نـشرت عـشرة مـن أقـل البلـدان منـواً         .تساهم تلك املبادرة يف عمليـات الـسالم واملـصاحلة        

للجمهـور العـام متحـيص هـذا النـشاط احلكـومي            وميكن   .تقارير بشأن إيرادات أنشطة التعدين    
اتفاقيـة    مـن أقـل البلـدان منـواً هـي دول أطـراف يف              ٤٩ مـن    ٣٢وإضافة إىل ذلـك، فـإن        .املهم

 . دول منها موقعة على تلك االتفاقية٦األمم املتحدة ملكافحة الفساد، كما أن 

ــدة فيمــا خيــص احلوكمــة      - ٤٩ ــاك أيــضا أوجــه قــصور عدي ــال، علــى ســبيل   .ولكــن هن املث
ة جـدا يف معظـم أقـل البلـدان          نـسبة إيـرادات الـضرائب إىل النـاتج احمللـي اإلمجـايل منخفـض               فإن
 .، ممـا يـضيِّـق حيـز الـسياسات املتـاح للحكومـات، ويـؤدي إىل االعتمـاد علـى املـساعدات                     منواً

ت وال سـيما املـرأة والفئـا   (وتوجد أوجه نقص أخرى حامسة األمهيـة يف جمـايل متكـني املـواطنني      
ويبدو أن هناك اخنفاضا نسبيا فيما خيص أقل البلدان منـواً            .وحقوق اإلنسان ) املهمشة األخرى 

، ورد عــدد مــن أقــل  ٢٠٠٠ففــي عــام  .يف مؤشــرات احلوكمــة الــيت يــصدرها البنــك الــدويل  
، ممـا يـشري علـى       ٢٠٠٩البلدان منواً يف الربع األعلى والنصف األعلـى يزيـد عمـا كـان يف عـام                  

ىل أن التحسينات اليت حتققت يف أقل البلدان منواً مل تكـن علـى نفـس القـدر مـن                    وجه العموم إ  
وتوجد حاجـة إىل بنـاء دولـة إمنائيـة قـادرة عـن طريـق حتـسني          .اجلودة كما يف البلدان األخرى    

 يــدعم كــل حبيــثالــربط بــني جــدول أعمــال احلوكمــة الدميقراطيــة وجــدول أعمــال التنميــة،   
 .اآلخر منهما

  
   املوارد املاليةتعبئة  - دال  

 أقل البلدان منواً جهـودا كـبرية لتعبئـة املـوارد           اعتماد برنامج عمل باربادوس، بذل    منذ    - ٥٠
ولكـن مـدخراهتا     .احمللية لتنميتها من أجل ضمان استدامة التمويل لألولويـات اإلمنائيـة الوطنيـة            

شهد سـوى البلـدان املنتجـة    ومل ت .احمللي اإلمجايل  يف املائة من الناتج      ١٣احمللية ظلت يف حدود     
 بعـض بلـدان مرحلـة مـا بعـد الـرتاع       ويف املقابـل، شـهد   .للبترول منوا كبريا يف املدخرات احمللية    

 ولكن، حينمـا ُتــعدل املـدخرات احملليـة ملراعـاة تكلفـة املخزونـات            .معدالت سلبية للمدخرات  
ال البيئـي، فـإن املـدخرات        من أنواع الوقود األحفوري واملعادن وسائر أنواع رأس املـ          املسترتفة

ــة الــصافية ألقــل البلــدان منــواً    ــنخفضاملعدل وهكــذا  .٢٠٠٨ يف عــام الــصفر إىل مــا يقــارب ت
زالــت تواجــه فجــوة متويليــة ضــخمة، مــن املــرجح أن تكــون   أغلــب أقــل البلــدان منــواً مــا  فــإن
  . بسبب األزمة املالية واالقتصادية العاملية احلالية٢٠٠٩زادت يف عام  قد
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 يف املائـة  ٢٥ هـدف برنـامج العمـل وهـو      حققـت  مـن أقـل البلـدان منـواً          ١٧ورغم أن     - ٥١
ثابــت، فــإن متوســط معــدل  المجــايل اإلال املــتكــوين رأس ل احمللــي اإلمجــايلإمجــايل النــاتج  مــن

 يف املائـة يف عـام       ٢١,٣ إىل   ٢٠٠٠ يف املائـة يف عـام        ١٨,٧االستثمار مل يزد سوى بـبطء مـن         
ويؤكـد ذلـك أمهيـة معاجلـة ضـعف       . يف املائـة جلميـع البلـدان الناميـة       ٢٩,٣، مقارنة بــ     ٢٠٠٨

 سياســــة ماليــــة تركــــز حبيــــث تــــدعماملؤســــسات املاليــــة احملليــــة وتنقــــيح الــــسياسة النقديــــة 
 .االستثمار على

 أقـل البلـدان      يف تنميـة الزالت املعونة اإلمنائية الرمسية هي املـصدر الرئيـسي لتمويـل             وما  - ٥٢
ـدد عليـه برنـامج   وحسب ما شـ    .درة اإلنتاجية وبناء اهلياكل األساسية وحتسينها     منواً، ولبناء الق  

ــوارد        ــواً تعــين احلاجــة إىل م ــدان من ــضخمة ألقــل البل ــإن االحتياجــات االســتثمارية ال العمــل، ف
 فقــد شــهدت .وجهــود جديــدة وإضــافية لزيــادة املعونــة اإلمنائيــة الرمسيــة إىل أقــل البلــدان منــواً  

، ٢٠١٠-٢٠٠١منائيـة الرمسيـة إىل أقـل البلـدان منـواً زيـادة كـبرية يف الفتـرة                تدفقات املعونة اإل  
  على تعـويض خـسائر العقـد الـسابق والوصـول إىل مـستويات مماثلـة ملـا كـان                    ت اقتصر هاولكن

وفضال عن ذلك، كانت هـذه الزيـادات         . يف سنوات التسعينات من القرن العشرين      عليه احلال 
 يف التدفقات املوجهة إىل غري أقل البلـدان منـواً، ممـا يـشري إىل أن                 ٌتـقارن باالنتعاش الذي لوحظ   

، ٢٠٠٨في عـام    ف .وضع أقل البلدان منواً ال يعين بالضرورة قدرا أكرب نسبيا من املعونة الثنائية            
 يف املائة من املعونة اإلمنائيـة الرمسيـة         ٤٣ يف املائة من املعونة اإلمنائية الرمسية الثنائية و          ٢٥ذهب  

 .تعددة األطراف إىل أقل البلدان منواًامل

وأما بالنسبة إىل حتقيق أهداف بروكسل فيمـا خيـص نـسبة املعونـة اإلمنائيـة الرمسيـة إىل                     - ٥٣
أقــل البلــدان منــواً مــن الــدخل الــوطين اإلمجــايل للمــاحنني، فقــد زادت النــسبة اإلمجاليــة للمعونــة 

 يف املائـة    ٠,٠٥ضاء جلنة املـساعدة اإلمنائيـة مـن         اإلمنائية الرمسية إىل الدخل الوطين اإلمجايل ألع      
، ولــذلك فقــد ظلــت أقــل كــثريا مــن   ٢٠٠٨ يف املائــة يف عــام ٠,٠٩ إىل ١٩٩٨-١٩٩٧يف 

ــو   ــدف األدىن وه ــة٠,١٥اهل ــام  . يف املائ ــن، ٢٠٠٨ويف ع ــني  ٩ متك ــن ب ــا ٢٣ م ــن امل حنني  م
 لتنميــة يف امليــدان االقتــصادي   اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون وا   ةاملنــتمني إىل جلنــة املــساعد  

ــوغ مــن ــة ٠,١٥ اهلــدف وهــو  بل ــسويد   ( يف املائ ــدامنرك وال ــرويج وال ــها الن لكــسمبورغ وتبعت
ــشمالية       ــدا الــ ــى وأيرلنــ ــا العظمــ ــدة لربيطانيــ ــة املتحــ ــا واململكــ ــدا وبلجيكــ ــدا وهولنــ وأيرلنــ

 يف املائـة  ٩٩واً علـى   عنصر املنح من املعونة اإلمنائية الرمسيـة إىل أقـل البلـدان منـ             يربوو ).وفنلندا
 .يف معظم احلاالت

وقد اخنفضت حصة املعونة اإلمنائيـة الرمسيـة املتلقـاة كنـسبة مئويـة مـن الـدخل الـوطين                      - ٥٤
اإلمجــايل، وحــصة املعونــة اإلمنائيــة الرمسيــة يف اإلنفــاق احلكــومي بالنــسبة إىل أقــل البلــدان منــواً   
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واخنفـضت النـسبة     .لـدان منـواً اجلزريـة الـصغرية       ككل، باستثناء زيادة طفيفة بالنسبة إىل أقل الب       
 يف املائـة  ١٠,٥الصافية بني املعونـة اإلمنائيـة الرمسيـة والـدخل الـوطين اإلمجـايل للمجموعـة مـن                  

زال هــذا االجتــاه التناقــصي  ومــا .٢٠٠٨ يف املائــة يف عــام ٧,٩إىل حــوايل ) ١٩٩٩-١٩٩٠(
ــدان     ــدر يف أقــل البل ــبرية بــني البلــدان     . منــواً األفريقيــةحمــسوسا بأقــصى ق  .وتوجــد فــروق ك

 أسـرع   اً منو شهدتسبيل املثال، فإن االقتصادات اليت انتقلت إىل الصناعة التحويلية واليت            على
 يف املائـة فقـط مـن النـاتج احمللـي            ٣متثـل حـوايل      أصـبحت    خفضت اعتمادها على املعونة، الـيت     

 يف املائـة    ٢٠ متثـل حنـو    إمنائيـة رمسيـة       ملعونـة   األقـل منـوا    وتتلقـى البلـدان األخـرى      .فيهااإلمجايل  
ــايل   مــــن ــاتج احمللــــي اإلمجــ ــاالنــ ــة جوانــــب    .فيهــ ولــــذلك جيــــب أن يراعــــي توزيــــع املعونــ

  .واالحتياج اإلنصاف
ويف حني أن نسبة املعونة غري املقيدة اليت قدمها أعـضاء جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة بلغـت                     - ٥٥

 املعونـة   جتـزؤ   يـزال  وما . للمعونة حبكم الواقع   اًتقييد، فإن هناك    ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٨٧,٣
واجه أقـل البلـدان منـواً علـى وجـه           يو . املاحنني، متواصلني   بني تنسيقالتساق و االوكذلك نقص   

ــة       ــها، أعلــى مــستويات التقلــب يف املعون ــة الــصغرية مــن بين ــدان اجلزري العمــوم، وال ســيما البل
بـؤ حيتاجـان    املعونة اإلمنائية الرمسيـة وقابليتـها للتن  وهكذا، فإن استقرار تدفقات  .اإلمنائية الرمسية 
تعــد تــدفقات املعونــة الثنائيــة مــسايِرة للــدورات االقتــصادية فيمــا خيــص دورات    و.إىل حتــسينه

وينبغـي   .األعمال يف البلدان املاحنة واملتلقية، ما مل تواجه البلدان املتلقية صدمات ضـارة كـبرية              
 للدورات االقتصادية لكي متكن أقل البلدان منـواً مـن حتقيـق             أن تكون تدفقات املعونة معاكسة    

 . إنفاقها العام يفستقراراال

وتــذهب حــصة متزايــدة مــن املعونــة إىل القطاعــات االجتماعيــة بــدال مــن القطاعــات      - ٥٦
املنتجة واهلياكـل األساسـية االقتـصادية، ويعكـس ذلـك أساسـا هنـج املـاحنني يف ختفـيض الفقـر،             

ئيا مع برنامج عمل باربادوس ذاته، الداعي إىل جهود حازمة لزيادة املعونـة             ويتماشى ذلك جز  
اإلمنائيــة الرمسيــة دعمــا جلهــود أقــل البلــدان منــواً املوجهــة صــوب تــوفري اهلياكــل األساســية            

 اسـتوعبت اهلياكـل األساسـية       ٢٠٠٨-٢٠٠٦فـي الفتـرة      ف .االجتماعية واخلدمات االجتماعية  
 يف املائــة مــن جممــوع تعهــدات املعونــة إىل أقــل البلــدان ٤٥رب واخلــدمات االجتماعيــة مــا يقــا

ــسبة    ــسعينات مــن القــرن العــشرين   ٣٠منــواً، مرتفعــة مــن ن ــة يف ســنوات منتــصف الت  . يف املائ
وبالقيمة احلقيقية، كان ذلك يساوي أكثر من نصف تدفقات املعونة املتزايـدة إىل أقـل البلـدان                 

ق من أن املساعدة للقطاعـات اإلنتاجيـة تعـاين مـن            وهناك قل  .٢٠٠٨ و   ٢٠٠٢منواً بني عامي    
ــذا،. نقــص التمويــل  ــامج العمــل اجلديــد،       ول  تــدعو احلاجــة إىل بعــض إعــادة التــوازن يف برن

، فــإن حــدوث زيــادة يف أحــد اجملــاالت كــثريا  “اإلضــافية”مراعــاة أنــه مــا مل يــؤمن مبــدأ   مــع
  .ؤدي إىل اخنفاض يف جمال آخري ما
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ــا بـــني بلـــدان اجلنـــوب   ويف الـــسنوات األخـــري  - ٥٧ ة، اتـــسع نطـــاق التعـــاون اإلمنـــائي فيمـ
وقـد زادت بلـدان ناميـة عديـدة، وال سـيما             .يتجاوز التوقعـات يف برنـامج عمـل باربـادوس          مبا

 .الربازيل وتركيا وجنوب أفريقيا والصني واهلنـد، مـشاركتها يف التعـاون اإلمنـائي زيـادة كـبرية                 
ن اجلنوب صوب قطاعات اهلياكـل األساسـية والقطاعـات          ويتجه التعاون اإلمنائي فيما بني بلدا     

وإضـافة   .اإلنتاجية بصورة أكرب مما تفعله املعونـة اإلمنائيـة الرمسيـة الـيت تقـدمها البلـدان املتقدمـة                  
إىل ذلك، فإن التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب جيمـع يف كـثري مـن األحيـان بـني الـدعم املـايل                           

ويف حـني أنـه جيـب االسـتعانة          . املباشـر والتعـاون التجـاري      وبناء القدرات واالستثمار األجـنيب    
زالــت جــزءا مكمــال ومتممــا للتعــاون    التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، فإهنــا مــا اتبإمكانــ
 .اجلنوب، وليست بديال لهو  الشمالبلدان بني

ــدان منــ       - ٥٨ ــة ألقــل البل ــة والتقني واً وقــد أُحــرز تقــدم يف معاجلــة احتياجــات املــساعدة املالي
، ٢٠٠٨ويف عــام  .ســياق بنــاء القــدرات التجاريــة وتنفيــذ اتفاقــات منظمــة التجــارة العامليــة يف
 يف املائـــة مـــن جممـــوع املعونـــة اإلمنائيـــة ٢٥ بليـــون دوالر أو ١٠,٥ أقـــل البلـــدان منـــواً ىتلقـــ

ولكـن حـصة أقـل البلـدان منـواً           .لتجارةل موجهةكمعونة  )  بليون دوالر  ٣٨حوايل  (هلا   الرمسية
 لتجــارة مجيــع البلــدان الناميــة اخنفــضت قلــيال، مــن       املوجهــة جممــوع مــدفوعات املعونــة   يف
وقــد  .٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ يف املائــة يف عــامي ٢٨ إىل ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢املائــة يف عــامي  يف ٣٢

حدث ذلك رغـم إنـشاء اإلطـار املتكامـل واإلطـار املتكامـل املعـزز، وهـو مـورد مكـرس ألقـل                   
فقـات اإلطـار املتكامـل واإلطـار املتكامـل املعـزز علـى مـدار هـذه          وكان جممـوع ن    .البلدان منواً 

 لتجارة أقـل البلـدان      املوجهة يف املائة من جمموع مدفوعات املعونة        ٠,١الفترة يساوي أقل من     
 مليـون  ١٠٠ إىل ما يربو علـى  ٢٠٠٦ مليون دوالر يف عام ٣٧ورغم حدوث زيادة من     .منواً

 كانــت حمــدودة بــشدة، وبلــغ ٢٠١٠يونيــه / حزيــران، فــإن مواردهــا يف٢٠١٠دوالر يف عــام 
وفـضال عـن ذلـك،       .متوسطها ما يزيد قليال عن مليوين دوالر، لكل بلد مـن أقـل البلـدان منـواً                

 يف املائـة فقـط مـن أمـوال اإلطـار املتكامـل املعـزز،                ٢٧، خصص   ٢٠١٠مارس  / آذار ٣١ففي  
ولكـن اإلطـار املتكامـل املعـزز         .وقد أُنفقت املدفوعات كلها على الدراسات والنفقات العامـة        

تطور بصورة كـبرية خـالل فتـرة برنـامج العمـل، ومـن شـأنه أن يعـاجل كـثريا مـن شـواغل أقـل                           
ولكن جيب توسيع نطاقـه علـى حنـو كـبري،      .البلدان منواً املتصلة جبانب العرض يف جمال التجارة 

  . القدرات ذاهتاكما ينبغي متويل اهلياكل األساسية املتصلة بالتجارة ومشاريع بناء
وخالل العقد املاضي، كان ختفيـف الـديون عـن طريـق مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة                      - ٥٩

 وكـل منـهما   -، املبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عـبء الـديون    ٢٠٠٥بالديون، ومنذ عام    
 فعـاال رغـم ذلـك يف ختفـيض عـبء ديـون أقـل البلـدان               -ليس مقصورا على أقـل البلـدان منـواً          

 مـن أقـل البلـدان منـواً مـن البلـدان الـيت اجتـازت نقطـة                   ٢٣، كـان    ٢٠١٠يوليه  /ويف متوز  .منواً
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 مؤهلة لالسـتفادة مـن ختفيـف ديـون البلـدان            ،أقل البلدان منواً  بلداً من    ٣١ أصل من   ،اإلكمال
وكانـت العمليـات     .الفقرية املثقلة بالديون أو املبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الـديون          

ولكـن،   .الثنائية اليت جرت يف اآلونة األخرية لشطب الديون وإعادة شراء الـديون مهمـة أيـضا            
ــرزح حتــت وطــأة الــديون،          ٢٠١٠يف أواخــر عــام   ، كــان عــشرون مــن أقــل البلــدان منــواً ت

 مــن بينــها ال تعــد بلــدانا فقــرية مثقلــة   ةمعرضــة خلطــر شــديد حبــدوث ذلــك، وكــان مخــس   أو
الية والديون اليت تكبـدهتا تلـك البلـدان لتتجـاوز األزمـة يف ارتفـاع            وتسببت األزمة امل   .بالديون

 .عبء الديون

ويعــد االســتثمار األجــنيب املباشــر حاســم األمهيــة، حيــث أنــه مــورد لتمويــل االســتثمار   - ٦٠
القدرات اإلنتاجية كما أنه الوسيلة األساسية القتناء التكنولوجيا وسائر األصول غري املاديـة              يف

وقـد زادت تـدفقات االسـتثمار األجـنيب          .إلنتـاج والتـسويق، وإلجيـاد فـرص العمـل         ومهارات ا 
 بليــون ٣٢، لتتجــاوز ٢٠٠٨ و ٢٠٠٠املباشــر إىل أقــل البلــدان منــواً ســت مــرات بــني عــامي  

ــو علــى    .٢٠٠٨دوالر يف عــام  ــا يرب ــدان   ٨٠وذهــب م ــدفقات إىل البل ــة مــن هــذه الت  يف املائ
، مـع أن عـددا مـن أقـل البلـدان منـواً        مـن بـني أقـل البلـدان منـواً        يـة األفريقية الغنية باملوارد الطبيع   

اجلزريــة قــد تلقــت أيــضا تــدفقات متزايــدة تتــصل باالســتثمارات يف الــسياحة وخــدمات النقــل 
ولكن، نظرا للتحويالت اليت تـدر أرباحـا ضـخمة، فـإن التحـويالت الـصافية        .واملوارد البشرية 

وكانت تـدفقات االسـتثمار      .٢٠٠٥ر كانت سلبية منذ عام      املرتبطة باالستثمار األجنيب املباش   
 يف املائــة مــن النــاتج    ٤ ارتفاعــا متثــل مــا يربــو علــى     الــسنواتاألجــنيب املباشــر أثنــاء أكثــر    

 يف املائـة،  ١٣ولكنـها هبطـت عقـب ذلـك بنـسبة           . من أقل البلـدان منـواً      ٢١ يفاإلمجايل   احمللي
ومقارنـة باالخنفاضـات     .٢٠٠٩ دوالر يف عام      بليون ٢٨ بليون دوالر إىل ما يقل عن        ٣٢من  

ــدان الناميــة األخــرى، يعــد ذلــك اخنفاضــا أقــل حــدة         ــيت حــدثت يف البل ويتفــاوت ذلــك   .ال
  .االخنفاض كثريا فيما بني أقل البلدان منواً

 أقـل البلـدان منـواً       إىل مـن االقتـصادات الناشـئة         القـادم  وينمو االستثمار األجنيب املباشر     - ٦١
وقـد شـهد     .ن، وال سـيما الـصني وماليزيـا واهلنـد         و الـشركاء التقليـدي    يقدمهع مما   على حنو أسر  

 مـن البلـدان اآلسـيوية إىل         املوجهـة   زيـادة كـبرية يف اسـتثمارات اهلياكـل األساسـية           ٢٠٠٨عام  
ــا جنــويب الــصحراء الكــربى  وفيمــا خيــص االســتثمار األجــنيب املباشــر فيمــا بــني بلــدان     .أفريقي

املائـة منـه مـن جنـوب أفريقيـا، وهـو أصـغر حجمـا ويتجـه إىل اخلـدمات            يف ٧٠أفريقيا، ينـشأ    
 .والتصنيع، أكثر مما يتجه إىل املوارد الطبيعية

ــة قطــاع املــوارد الطبيعيــة، وإىل حــد مــا، قطــاع اخلــدمات يف االســتثمار       - ٦٢ ونظــرا ألمهي
 .مل يكـن كافيـا    األجنيب املباشـر، فـإن نقـل التكنولوجيـا عـن طريـق االسـتثمار األجـنيب املباشـر                    
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وتعــد الــروابط بــني اســتغالل املــوارد الطبيعيــة وبقيــة االقتــصاد حمــدودة، كمــا أن التكنولوجيــا   
وإحـدى القنـوات احملـددة لنقـل التكنولوجيـا        .واملهارات تقتصر علـى قطاعـات معينـة فحـسب         
 تـصلة امل من االتفاق املتعلق باجلوانب) ٢ (٦٦اليت ذكرت يف برنامج عمل بربادوس هي املادة 

، الـيت تفـرض     )و) (٢ (٥٠، الفقرة   A/Conf.191/13انظر  (الفكرية   امللكية حقوق من بالتجارة
التزامــا علــى األعــضاء مــن البلــدان املتقدمــة بتقــدمي حــوافز للمــشاريع واملؤســسات يف أقاليمهــا  

ليـة،  لتعزيز وتشجيع نقل التكنولوجيا إىل األعضاء من أقل البلدان منـواً يف منظمـة التجـارة الدو    
وقد اتفقت دراسات متنوعة لتنفيـذ       .لتمكينها من إنشاء قاعدة تكنولوجية سليمة وقابلة للبقاء       

 تقيــيم االمتثــال غــري متــوافرة، وأن التقــارير ال تفيــد مبعلومــات  معــايريعلــى أن ) ٢ (٦٦املــادة 
 .كافية عن التنفيذ

ن االســتثمار األجــنيب ورغــم اجلهــود الــيت تبــذهلا أقــل البلــدان منــواً الجتــذاب مزيــد مــ    - ٦٣
 واالتفاقـــات الثنائيـــة،  االقتـــصاداملباشـــر لغـــري أغـــراض اســـتخراج املـــوارد، عـــن طريـــق حتريـــر

ولـذلك   .تسفر عن أثر كبري، بسبب إدراك ارتفاع املخاطر وصغر حجـم الـسوق فيهـا               مل فإهنا
 .األصلبذهلا أقل البلدان منواً جيب تكميلها مبخططات حوافز من بلدان يفإن اجلهود اليت 

ومع أن التحويالت ليست ظـاهرة جديـدة، فـإن أمهيتـها بالنـسبة إىل أقـل البلـدان منـواً                       - ٦٤
 بليـون دوالر    ١٧,٥ إىل   ٢٠٠٠ بليون دوالر يف عام      ٦,١تزايدت طوال العقد املاضي من       قد

وحيث أن التحويالت ال تـذكر سـوى         .٢٠٠٨ بليون دوالر يف عام      ٢٣ وإىل   ٢٠٠٧يف عام   
ــداول       يف برزبإجيــا ــاجي وت ــسبة إىل االســتثمار اإلنت ــها بالن ــإن إمكانيت ــادوس، ف ــامج عمــل برب ن

  .األدمغة جيب مراعاهتما يف برنامج عمل جديد
  

  التقدم احملرز حنو اخلروج  - هاء  
اخلروج من مركز أقل البلدان منوا هو اهلدف النهائي لربنامج عمـل بروكـسل، أو أي                  - ٦٥

ومــن هــذا املنظــور، مل يتكلــل برنــامج عمــل بروكــسل . ابرنــامج عمــل بــشأن أقــل البلــدان منــو
). ٢٠١١(وجـزر املالـديف     ) ٢٠٠٧(فمنذ اعتماده، مل خيرج سوى الرأس األخضر        . بالنجاح

ديــسمرب / كــانون األول١٧وقــد أُّجــل خــروج ســاموا، الــذي كــان مقــررا أن يــصبح نافــذا يف  
 أُوصـي أيـضا خبـروج       ،٢٠٠٩ثالث سنوات عام    الويف استعراض   .  ملدة ثالث سنوات   ٢٠١٠

.  اإلمجايل مـا يقـرب مـن أربعـة أضـعاف عتبـة اخلـروج               الوطينغينيا االستوائية، اليت بلغ دخلها      
واعتــربت توفــالو وفــانواتو مؤهلــة ولكــن مل يــوص خبروجهمــا بــسبب شــكوك حــول اســتدامة   

عـام  وُوجِد أن كرييباسي، الذي أوفـت باملعـايري ألول مـرة يف اسـتعراض               . حترزانه من تقدم   ما
  . ، مل تعد مؤهلة بعد ذلك بثالث سنوات٢٠٠٦
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والبلدان اليت ختـرج اآلن أو الـيت ُنِظـر يف خروجهـا هـي أصـغر البلـدان األقـل منـوا مـن                           - ٦٦
مؤشـرا رئيـسيا علـى الـضعف     ”تعتـرب يف الواقـع       حيث عدد السكان رغم أن قلة عدد الـسكان        

 املتخـذة، سـواء يف سـياق برنـامج     وميكن أن يكون هذا مؤشـرا علـى أن التـدابري          . “االقتصادي
عمل بروكسل أو خارجه، كانت فعالة يف الـتخلص مـن أوجـه القـصور علـى النحـو املـبني يف                      
عناصــر أخــرى مــن معــايري اإلدراج، أو أن الــتخلص مــن أوجــه القــصور هــذه كــان أســهل يف   

عرضـة  ها نفسه   وجودزال  يغري أن البلدان اجلزرية الصغرية األقل منوا ال         . البلدان الصغرية جدا  
  . تغري املناخ وبالتايل فإهنا تستحق إيالء اهتمام خاصبسببلتهديد ل

ومعظم البلدان اجلزرية الصغرية األقل منوا، ومجيع البلدان اآلسيوية األقـل البلـدان منـوا                 - ٦٧
 دالئـل   هِـر باستثناء أفغانستان أوفت مبعايري اجتياز عتبـة واحـدة مـن عتبـات اخلـروج أو أهنـا ُتظ                  

والبلـدان الـيت بقيـت      . عايري اجتياز عتبة واحدة أو عتبـتني منـها        مب اإليفاء حدوث تقدم حنو     على
ا يـشري إىل وجـود      ممـ  منـوا،    البلـدان فريقّية مـن أقـل      األ معظم البلدان خارج هذه التجمعات هي     

  .عقبات أكرب يف البلدان اليت تعتمد على السلع األساسية
 خالل الفتـرة الـسابقة لـه، بالتعـاون مـع الـشركاء              ويكتسي إعداد استراتيجية للخروج     - ٦٨

يف التنميــة ودعــم مــن األمــم املتحــدة، أمهيــة بالغــة مــن أجــل التأكــد مــن أن فقــدان مركــز أقــل  
وقــد دعــت . البلــدان منــوا يقتــرن بــالتخلي التــدرجيي عــن الفوائــد املخصــصة ألقــل البلــدان منــوا 

يجية االنتقــال الــسلس هــذه بغيــة جتنــب  إىل إعــداد اســترات٥٩/٢٠٩اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا 
ويف هـذا الـصدد، يـشترط االحتـاد األورويب أن يـستمر             . عرقلة التنمية يف البلـد بـشكل مفـاجئ        

ــة أو حــصص       ــدان اخلارجــة إىل األســواق مــن دون رســوم مجركي ــع البل وصــول منتجــات مجي
وُمـّددت  . “ األسـلحة مـا عـدا  أي شيء ”مفروضة ملدة ثالث سنوات على األقل عمال مببادرة  

. العــضوية يف اإلطــار املتكامــل املعــزز ملــدة ثــالث ســنوات أيــضا بالنــسبة للبلــدان اخلارجــة          
شأن اعتماد تدابري االنتقال الـسلس بـشكل منـتظم مـن جانـب شـركاء التنميـة اآلخـرين،                    ومن

  .سهل عملية اخلروج إىل حد كبريأن يمبا يف ذلك منظومة األمم املتحدة، 
  
  ستفادة الدروس امل  -رابعا   

  التركيز على نقاط الضعف لدى أقل البلدان منوا  - ألف  
خالل الفترة املشمولة بربنامج عمل بروكسل، مل حتقق أقل البلـدان منـوا معـدالت منـو               - ٦٩

أعلـى وبعـض التقـدم حنـو بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة فحـسب، ولكنـها زادت أيـضا مــن            
ومع ذلك، فقد كان حتوهلا اهليكلي حمـدودا        . ة أكرب مشاركتها يف التجارة وتلقت تدفقات مالي     

وباملثل، مل يسهم حتـسن األداء      . للغاية، وبالتايل فإن تعرضها للصدمات اخلارجية بقي كما هو        
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االقتصادي يف البلدان األقل منوا مبـا فيـه الكفايـة يف احلـد مـن الفقـر، وذلـك ألن النمـو كانـت                         
ى كثافة رأس املـال، مـن قبيـل الوقـود واملعـادن، مـع               حتركه الصناعات االستخراجية القائمة عل    

ونظــرا لتزايــد وقــوع الــصدمات اخلارجيــة يف . تــأثري حمــدود علــى خلــق فــرص العمــل وتنوعهــا
برنـامج العمـل املقبـل جيـب أن     فـإن   أسعار السلع األساسـية،   تقلبالسنوات األخرية، من قبيل     

  .يركز بشكل أقوى على إحداث هذا التحول
تركيز على النمو القائم على التصدير واالندماج يف االقتصاد العـاملي إىل عـدم              وأدى ال   - ٧٠

وينبغــي لالســتراتيجية اإلمنائيــة للعقــد القــادم أن  . كليــاإيــالء االهتمــام الكــايف بــالنمو املــدفوع  
تــستكمل اســتراتيجيات النمــو القائمــة علــى الــصادرات واملوجهــة حنــو الــسوق بــالتركيز علــى  

ــدرة ا  ــز دور ق ــاج تعزي ــةإلنت ــاء القــدرات    احمللي ، واالســتثمار يف تطــوير اهلياكــل األساســية، وبن
التكنولوجيـة، وحــث قــدرة القطــاع اخلــاص، األمــر الـذي ميكــن أن حيفــز منــوا اقتــصاديا معــززا   

  .ومستداما
ومن أجل حتقيق القـدر األقـصى مـن التـأثري املخفـف للفقـر الـذي ينطـوي عليـه النمـو                         - ٧١

أن يكون النمـو ثابتـا ومـستمرا علـى مـدى فتـرة طويلـة مـن الـزمن وأن                     جيب  فإنه  االقتصادي،  
إطـارا إمنائيـا شـامال يعـاجل     وضـع    كـان قـد   برنـامج عمـل بروكـسل      أنويف حني   . يكون شامال 

كال من الفقر والتنمية البشرية، فضال عن النمو والتنمية االقتصادية، فإن القنـوات احملـددة الـيت        
 علــى الفقــر، مل يــسلط عليهــا الــضوء مبــا فيــه الكفايــة ومل تلــق  ميكــن للنمــو مــن خالهلــا التــأثري
وينبغـــي أن يـــشدد برنـــامج العمـــل اجلديـــد علـــى أمهيـــة توجيـــه   . اهتمامـــا كافيـــا يف تنفيـــذها

االسـتثمارات مباشــرة حنــو تــوفري فــرص العمــل للفقــراء والــضعفاء، وتعزيــز إنتاجيتــهم ومعاجلــة  
ــع    ــة مثمــرة مــن    . عــدم املــساواة مــن خــالل آليــات إعــادة التوزي ــاك حلق وجيــب أن يكــون هن

مبادرات ونواتج التنمية االجتماعية والبشرية، باإلضافة إىل املبادرات والنـواتج الـيت هتـدف إىل               
  . تعزيز اهلياكل األساسية والقدرة اإلنتاجية وخلق فرص العمل على أساس مستدام

لبلدان منوا الناشـئة عـن      ومل يلب برنامج عمل بربادوس خمتلف االحتياجات لدى أقل ا           - ٧٢
حاالت ونقاط ضعف حمددة، مبـا يف ذلـك حجـم الـسكان، واخلـصائص اجلغرافيـة للـدول غـري              
الساحلية أو الدول اجلزرية، واالعتماد الشديد على السلع األولية، ومستوى تنـوع الـصادرات     

 وتغـري   من اقتصاداهتا، وتعرضها بشكل خاص للكوارث الطبيعية، وإزالـة الغابـات، والتـصحر،            
وستعزَّز فعالية برنـامج العمـل اجلديـد إذا شـجِّع علـى تـصميم وتنفيـذ                 . املناخ، وحاالت الرتاع  

السياسات واألدوات وتدابري الدعم املرنة مبا فيه الكفايـة لتلبيـة االحتياجـات احملـددة لكـل بلـد                   
  . ا بينهامن أقل البلدان منوا، مع التركيز يف الوقت ذاته على نقاط الضعف املشتركة يف م
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برنــامج عمــل بروكــسل يهــدف إىل احلــد مــن أوجــه الــضعف لــدى أقــل أن ويف حــني   - ٧٣
 تـدابري الـدعم املتـوفرة يف احلـال للحـد مـن خمـاطر        تقـدمي البلدان منوا، فإنه ال يركـز كـثريا علـى        

حمددة من قبيل تقلبات أسعار السلع األساسية، واآلثـار املـدمرة للكـوارث الطبيعيـة، واملخـاطر                 
ويف جمــاالت مــن قبيــل احلمايــة االجتماعيــة والــضمان . فرديــة لألســر املعيــشية، ومــا إىل ذلــكال

عمـل  الاالجتماعي، ُوِضعت هنج جديدة على مـدى العقـد املاضـي، ينبغـي مراعاهتـا يف برنـامج                   
وجيــب أيــضا استكــشاف آليــات جديــدة للحــد مــن تقلبــات أســعار الــسلع األساســية  . ديــداجل

  .أقل البلدان منواًوآثارها السلبية على 
ومل تلق بعض اجملاالت السياساتية اهلامـة القـدر الكـايف مـن االهتمـام يف برنـامج عمـل                      - ٧٤

ــصاالت،         ــات واالت ــا املعلوم ــة، وتكنولوجي ــة، والعمال ــك جمــاالت الزراع ــا يف ذل بروكــسل، مب
وجيـب  . واالحتياجات اخلاصة الناشئة عن حاالت الضعف والـرتاع يف بعـض أقـل البلـدان منـواً                

  .معاجلة هذه القضايا على حنو كاف يف برنامج العمل اجلديد
وعموما، فإن هتميش أقل البلدان منـواً ذات احلـصص املنخفـضة يف التـدفقات الدوليـة،          - ٧٥

مبا يف ذلك التجارة، واالستثمار األجنيب املباشـر، والتحـويالت املاليـة، وحمدوديـة الوصـول إىل                 
تكنولوجيا، وزيادة تقلب أسعار السلع األساسية، وأسـعار الـصرف،          األسواق املالية الدولية وال   

وما إىل ذلك، إىل جانب التحديات اجلديدة والناشئة، زاد يف ضعفها رغم أهنا أحـرزت بعـض                 
ــنقح        . التقــدم ــضعف هــذه وأن ي ــاط ال ــى نق ــد عل ــامج عمــل جدي وهكــذا جيــب أن يركــز برن

  .دان منوااألولويات بغية معاجلة القضايا اخلاصة بأقل البل
  

   برنامج عمل بروكسل واتساقه تعميم  - باء  
بالنسبة ألقل البلدان منوا والشركاء يف التنمية على حد سـواء، خيلـق تعـدد االلتزامـات                   - ٧٦

وبينمــا قـد ينــدر وجــود  . يف إطـار خمتلــف املبـادرات املتفــق عليهــا دوليـا متاهــة مـن االلتزامــات    
مـثال إن التعـاون   مـن ذلـك    . االتـساق  أوجه عدم    ظهوربينها، فإهنا تؤدي إىل     تناقضات صرحية   

 مــن خــالل مــشاركة أقــل وهــو ينفــذاإلقليمــي أمــر مرغــوب فيــه يف برنــامج عمــل بروكــسل،  
ــة   ــات اإلقليمي ــوا يف التجمع ــدان من ــى     . البل ــدرهتا عل ــن ق ــذا حيــد م ــد أن ه ــادةبي ــات زي  التعريف

ــه        ــدة، وهــو إجــراء آخــر أوصــى ب ــة صــناعاهتا الولي ــة حلماي ــامج عمــل بروكــسل   اجلمركي برن
 مـساعدة   االتـساق ومـن األمثلـة األخـرى علـى عـدم           ). الفصل الثـاين  ،  A/CONF.191/13 انظر(

قطاع القطن يف أقل البلدان منوا، متـشيا مـع برنـامج عمـل بروكـسل، مقترنـا بـدعم اإلنتـاج يف                       
ــة للــشركاء      مــن البلــدان املتقدمــة، وحــاالت التــضارب بــني سياســة املعونــة والــسياسة التجاري

  .البلدان املتقدمة
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ويف حني أدرجت أقل البلدان منوا معظم جوانب برنـامج عمـل بروكـسل يف خططهـا                  - ٧٧
منخفـضة متامـا كمـا أن        اإلشارة بصراحة إىل برنامج عمل بروكـسل         أناإلمنائية الوطنية، يبدو    

لـد  وميكـن حتقيـق قـدر أكـرب مـن ملكيـة الب            .  مـنخفض هـو اآلخـر       داخل البلـدان    به الوعي العام 
ربنـامج يف اإلطـار اإلمنـائي الـوطين ذي الـصلة،           البشكل أفضل مـن خـالل دمـج         لربنامج العمل   

مبا يف ذلك، وحيثمـا وجـدت، ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر، واالسـتراتيجيات اإلمنائيـة            
  . الوطنية، واخلطط القطاعية، وإطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية

بروكـسل يف اسـتراتيجيات املعونـة والتجـارة والتنميـة للجهـات              برنـامج عمـل      وتعميم  - ٧٨
ويف مسح أجري للمواقـع الـشبكية       .  واتساقها املاحنة شرط مسبق للنجاح يف تنفيذه السياسات      

، مل يكــَشف عــن أيــة ٢٠١٠ســبتمرب /للوكــاالت الرئيــسية الــيت تقــدم املعونــة الثنائيــة يف أيلــول 
 جلميــع البلــدان األورويباســتثناء توجيــه االحتــاد  إشــارة صــرحية إىل برنــامج عمــل بروكــسل، ب 

 األولويـة مـن مقـدمي املعونـة     علـى أسـاس   غـري أن الكـثري مـن املـستفيدين          . األفريقية األقـل منـوا    
 مـرة، وإثيوبيـا     ١٢ مـرة، تليهـا ترتانيـا        ١٣الثنائية هم من أقل البلدان منـوا، إذ ُتـذكر موزامبيـق             

  .  مرة١١
 خطة العمل اجلديدة يف الشراكات واحملافـل        تعميملعاملي جيب   وباملثل، وعلى الصعيد ا     - ٧٩

وينبغــي أن . والعمليــات واالتفاقــات الدوليــة يف اجملــاالت الــسياساتية واملفاوضــات ذات الــصلة
ــز علــى أقــل      يــوفر برنــامج العمــل األســاس التــشريعي والــزخم الــسياسي لالســتمرار يف التركي

العمليـات األخـرى مـن قبيـل متويـل التنميـة، ومنظمـة        البلدان منـوا يف عمليـات األمـم املتحـدة و          
التجارة العامليـة، ومفاوضـات الدوحـة، وإصـالح املؤسـسات املاليـة املتعـددة األطـراف، ونظـم                   

، ومــــؤمتر األمــــم املتحــــدة للتنميــــة املــــستدامة  ٢٠الرصــــد العامليــــة واملاليــــة، وجمموعــــة الـــــ  
ميــة االجتماعيــة، والــسكان والعمليــات ، ومفاوضــات إدارة تغــري املنــاخ، والتن)٢٠ زائــد ريــو(

  .املتصلة بالشؤون اجلنسانية
ورغــم ضــعف أقــل البلــدان منــوا فإهنــا كمجموعــة تــستأثر حبــصة كــبرية مــن املعــادن        - ٨٠

االستراتيجية يف العامل مبا يف ذلك النفط والغاز والفحم والذهب والفـضة واملـاس والبوكـسيت                
ولديها أراض زراعية واسـعة صـاحلة للزراعـة،    . ها كثريوالكوبالت واليورانيوم والكولتان وغري  

ــوع        ــاملي، وتن ــرار الع ــة يف مكافحــة االحت ــائق األمهي ــدور ف ــات مطــرية شاســعة تــضطلع ب وغاب
بيولوجي كبري، ووفرة يف موارد الطاقة املتجددة، واحتياطيات هائلة مـن امليـاه العذبـة واملـوارد                 

ه املــوارد، إذا مــا ســخرت علــى حنــو منــصف   وميكــن جلميــع هــذ . البحريــة والــساحلية الثمينــة 
وأديــرت علــى حنــو مالئــم، أن تــدر عوائــد مرتفعــة مــن االســتثمارات لــصاحل أقــل البلــدان منــوا  

  .واالقتصاد العاملي
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ونظرا ألن مبادئ الشراكة وامللكية القطريـة احلقيقيـة مل تتحقـق سـوى بـصورة جزئيـة                   - ٨١
بـارات الـسوق جيــب أن يتـوازن مـع إعــادة     وعـالوة علــى ذلـك فـإن مبــدأ اعت   . فيجـب تعزيزهـا  

وميكـن إضـافة    . حتديد دور الدولة، وخصوصا يف ضوء التجارب األخرية مـع األزمـات العامليـة             
ــة والبلــدان املتقدمــة       ــالترابط الوثيــق بــني البلــدان النامي ــا ب مبــدأي التــضامن واإلنــصاف، اعتراف

  . واألمنا يف رخاء اآلخر، مبا يف ذلك قضايا السالمم كل منهومصلحة
  

  فعالية تدابري الدعم الدويل  - جيم  
 فحــسب، وإمنــا يــرد ٧ال ينحــصر تنــاول املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة يف إطــار االلتــزام     - ٨٢

 يف  يف التنميـة  ذكرها أيضا يف سياق الكثري من اإلجـراءات الرئيـسية الـيت يـضطلع هبـا الـشركاء                   
تـــوفري البنيـــة ”، الـــذي يـــدعو إىل ٣ برنـــامج عمـــل بربـــادوس بأســـره، مبـــا يف ذلـــك االلتـــزام 

، الفـصل الثـاين، الفقـرة       A/Conf.191/13انظـر    (“االجتماعية واخلـدمات االجتماعيـة     األساسية
 “برفــــــع مــــــستوى البنيــــــة األساســــــية املاديــــــة وتنميتــــــها      ”٤وااللتــــــزام )) أ (‘٢ ’٣٢

ــر( ــرة    ،A/Conf.191/13 انظ ــاين، الفق ــصل الث ــزام ))أ(‘ ٢ ’٤٨الف ــذي٦، وااللت ــدعو إىل  ال  ي
أو غري ذلك من أشـكال املـساعدة، إىل         /تقدمي املساعدة، من خالل املساعدة املالية والتقنية و       ”

أقــل البلــدان منــوا يف اجلهــود الــيت تبــذهلا لوضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات وطنيــة مــن أجــل التنميــة   
إن النجـاح   ومن مث ف  . ))هـ(‘ ٢ ’٧٥، الفصل الثاين، الفقرة     A/Conf.191/13 انظر (“املستدامة

إال أنـه  . يف تنفيذ برنامج العمل يتصل اتصاال وثيقا بالوفاء بالتزامات املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة      
 الــوطين يف املائــة مــن الــدخل ٠,٠٩مــن حيــث مقــدار املــساعدة، مل تقــدم اجلهــات املاحنــة إال  

يادة النـسبة املئويـة     اإلمجايل لديها للمساعدة اإلمنائية الرمسية يف املتوسط، ومل تصل إىل هدف ز           
ــة٠,٢ إىل ٠,١٥مــن  ــو أن.  يف املائ ــسبة  فل ــدخل  ٠,٢ هــدف الوصــول إىل ن ــة مــن ال  يف املائ
، ٢٠٠٨ لـدى مجيـع بلـدان جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة خـالل عـام                   كان قد حتقـق     اإلمجايل الوطين
 الرمسيـة    بليـون دوالر مـن املـساعدة اإلمنائيـة         ٤٢,٥ من شأنه أن يتيح مبلغا إضـافيا قـدره           لكان

  . إىل أقل البلدان منوا
ويعـزز إعـالن بـاريس بـشأن فعاليـة          . وخبالف مقدار املعونة، فإن نوعيتها مهمـة أيـضا          - ٨٣

املعونة وبرنامج عمل أكرا مسائل امللكية والقيادة وإمكانية التنبـؤ واملـساءلة املتبادلـة والـشفافية                
وهذه املبادئ هامة لكل من اجلهـات       . واملشروطية وختصيص املعونة، وهي مسائل جيب تناوهلا      

 واجلهـــات املاحنـــة مـــن أجـــل حتقيـــق النوعيـــة املرجـــوة يف برنـــامج عمـــل بربـــادوس  املـــستفيدة
وباإلضـافة إىل ذلـك، يركـز القـدر     . ))ب (٨٤، الفـصل الثـاين، الفقـرة      A/Conf.191/13 انظر(

ستهدف مبـا فيـه الكفايـة       األكرب من املساعدة اإلمنائية الرمسية على القطاعات االجتماعيـة ومل يـ           
وإىل حـد مـا بـدأت الزيـادة       . القطاع اإلنتاجي والبنية األساسية االقتصادية خالل العقد املاضي       
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 هــذا التوجــه وأدت إىل ختــصيص قــدر أكــرب مــن   تعــديل يف “لتجــارةل املخصــصةاملعونــة ”يف 
  .املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل التنمية االقتصادية

 ان منـوا دورا أكـرب يف تـصميم وتنفيـذ خططهـا اإلمنائيـة، مبـا يف ذلـك                 وتولت أقل البلـد     - ٨٤
ولكن ال تزال طريقة تصميم وتنفيـذ هـذه الورقـات متـأثرة             . ورقات استراتيجية احلد من الفقر    

 السياساتية للجهـات املاحنـة، واألطـر املرجعيـة للرصـد اخلاصـة هبـا، وخياراهتـا                  باملشروطيةبقوة  
 منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان        والتقارير الصادرة عن  ات األقران   وتتيح استعراض . التمويلية

االقتــصادي بــشأن فعاليــة املعونــة جمــاال كــبريا للجهــات املاحنــة كــي حتــسن أداء الــدعم لــديها،   
. أن األمــر يتطلــب املزيــد مــن التحــسينات يف نوعيــة املعونــة، مبــا يف ذلــك تقليــل الــشروط     إال

 الـديون علـى أقـل البلـدان منـوا عـن طريـق                مزيـد مـن    نـب تـراكم   وباإلضافة إىل ذلـك، جيـب جت      
  .االستعانة بالقروض شديدة التساهل واملنح

وقــد أثــرت أيــضا املبــادرة املعــززة املتعلقــة بالبلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون، واملبــادرة     - ٨٥
قـل البلـدان    املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون تأثريا عميقـا يف التنميـة لـدى الكـثري مـن أ                 

إال أنـه نظـرا لزيـادة اإلقـراض أثنـاء           .  أنه ليست مجيع هذه البلدان لديها األهلية لـذلك         معمنواً،  
شاغل رئيسي لـدى أقـل البلـدان منـواً          كمن املرجح أن تستمر ضائقة الديون       إن  األزمة املالية، ف  

 أن وينبغـي . وجيب أن حيتل التخفيف مـن عـبء الـديون موقعـا بـارزا يف برنـامج العمـل املقبـل             
تنظر اجلهات املقرضة يف إمكانية متديد بند االنقضاء يف أعقاب تكييف املعايري والبنـود املتعلقـة                
بإمكانية إدراج بلدان جديدة باإلضـافة إىل الوقـف االختيـاري للـديون مـن أجـل ختفيـف آثـار                      

سـتثمار يف أقـل     وينبغـي أيـضا استكـشاف تبـادالت الـديون املؤديـة إىل زيـادة اال               . األزمة املاليـة  
  .البلدان منوا

. ومل تتحقق توقعات برنامج العمـل مـن االسـتثمار األجـنيب املباشـر إال بـشكل جزئـي                    - ٨٦
 بـدون تـأثري    بقي مصدرا للتمويل، إال أنه   من حيث كون االستثمار هذا    وكانت النتائج إجيابية    

 املـضيف ولـدى البلـد       تـدابري لـدى البلـد     الوسـيتعني تـصميم وتنفيـذ       .  يف التغـيري اهليكلـي     واضح
األصل حـىت يتـسىن حتقيـق األثـر اإلجيـايب املترتـب علـى االسـتثمار األجـنيب املباشـر فيمـا يتعلـق                         

وقد يتضمن ذلـك تقـدمي      . بإضافة القيمة واالحتفاظ هبا، وإجياد فرص العمل ونقل التكنولوجيا        
 والبلـدان الناميـة   حوافز خاصة من جانـب البلـدان األصـل، مبـا يف ذلـك البلـدان املتقدمـة النمـو             

 األساسـية  اهلياكـل  ذلك، مـن أجـل حتفيـز تـدفقات االسـتثمار األجـنيب املباشـر إىل        القادرة على 
 األساسـية علـى وجـه اخلـصوص،         اهلياكـل ويف جمـال    . والقطاعات اإلنتاجية يف أقل البلدان منـوا      

 مجـع مـا يكفـي    لىعمال عينبغي تعهد املبادرات املشتركة بني القطاعني العام واخلاص بالرعاية      
مــن املــوارد، باســتخدام املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة مــن أجــل إتاحــة االســتثمارات مــن القطــاع   
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اخلاص، إذ إنه بدون املساعدة اإلمنائية الرمسية، سـيظل املـستثمرون الـذين ال مييلـون للمخـاطرة            
 اهلواتـف   شبكاتبيل   من ق  “اجلديدة”مبنأى عن أقل البلدان النامية، إال يف القليل من اجملاالت           

  .احملمولة، اليت تبدو أقل خماطرة
علـى أسـاس تفـضيلي       إمكانية الوصول لألسواق ملنتجات أقل البلـدان منـوا           توقد زاد   - ٨٧

وحققت مجيع البلـدان املتقدمـة النمـو، باسـتثناء بلـد واحـد،              . بشكل كبري خالل العقد املاضي    
 إىل األسـواق علـى أسـاس اإلعفـاء مـن     لوصـول   يف املائة إتاحـة ا ٩٧ نسبة املتمثل ببلوغدف  اهل
صص أمام املنتجـات الـيت منـشأها أقـل البلـدان منـوا، وحقـق                احل واإلعفاء من مركية  اجلرسوم  ال

 يف املائــة املتبقيــة مــن املــستويات اجلمركيــة غــري  ٣إال أن نــسبة . العديــد منــها مــا يفــوق ذلــك 
ــع نظــم الوصــول    ــاءينإىل األســواق علــى أســاس اإلع مــشمولة يف مجي ــه نظــرا لتركــز  . ف إال أن

صــادرات أقــل البلــدان منــوا يف القليــل مــن املــستويات اجلمركيــة فــإن نــسبة الــواردات مــن أقــل 
 يف  ٨١البلدان منوا املسموح بدخوهلا دون فرض رسـوم إىل البلـدان املتقدمـة النمـو مل تبلـغ إال                    

بنفس النسبة املخفـضة     يف الرسوم اجلمركية     األفضلياتوكانت قيمة   . ٢٠٠٨املائة خالل عام    
لذا جيب تنفيـذ    .  العامة يف الرسوم اجلمركية    التخفيضات بعد احتساب    األفضلياتنظرا لتآكل   

مجيـع منتجـات    أمـام   هدف برنامج عمل بربادوس املتمثل يف إتاحة إمكانية الوصـول لألسـواق             
مجـة عـن تآكـل    ناسب، وينبغي دعم البلـدان الـيت تواجـه خـسائر نا     امل الوقتأقل البلدان منوا يف     

  .األفضليات
وأدت قواعــد املنــشأ الــصارمة الــيت تطبقهــا البلــدان املتقدمــة النمــو إىل جانــب ضــعف     - ٨٨

وأهــاب املــؤمتر .  اجلمركيــةاألفــضلياتالقــدرة اإلمداديــة ألقــل البلــدان منــوا إىل قلــة اســتخدام  
ــة      ــدان املتقدمــة النمــو كفال ــة بالبل ــسادس ملنظمــة التجــارة العاملي ــوزاري ال أن تتــسم القواعــد  ال

التفضيلية للمنشأ السارية على الواردات القادمة من أقل البلـدان منـوا بالبـساطة والـشفافية وأن                 
ومن شأن إمكانية ضم منشأ املـدخالت الـواردة مـن سـائر             . تسهم يف تيسري الوصول لألسواق    

دا بـشكل خـاص     أقل البلدان منـوا مـع البلـدان الناميـة يف نفـس املنطقـة اإلقليميـة أن يكـون مفيـ                     
وباإلضــافة إىل ذلــك، ينبغــي للــشركاء . ومــن شــأنه أن يعــزز التجــارة فيمــا بــني البلــدان الناميــة

ــايري         ــال املع ــى امتث ــوا عل ــدان من ــل البل ــدرة أق ــة ودعــم ق ــق غــري اجلمركي ــة العوائ التجــاريني إزال
  .ومتطلبات اجلودة

 ، الــيت تــشهد البلــدان منــوا الكــثري مــن أقــلاســتفادوخــالل األزمــة املاليــة واالقتــصادية،   - ٨٩
سـيما مـن      مـن تزايـد التـدفقات الرمسيـة، ال         ،انكماشا يف التمويل اخلارجي من القطاع اخلـاص       

، زاد كــل مــن البنــك الــدويل،  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨وخــالل عــامي . املــصادر املتعــددة األطــراف 
تقـدمها  وصندوق النقد الدويل، واملـصارف اإلمنائيـة اإلقليميـة بـشكل كـبري مـن القـروض الـيت                  
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إال أن تدفق املوارد مل يكن دائما كافيـا مـن حيـث التوقيـت والكميـة، وهـو                   . ألقل البلدان منوا  
  .ديداجلعمل الاألمر الذي ينبغي تناوله يف برنامج 

 لبلـوغ نتـائج حمـدودة   يف حتقيـق   تدابري الدعم الدويل إال   جناحعدم  ل تفسريات   عدةومثة    - ٩٠
صعوبات يف تنفيـذ    الـ  كما صودفت . دابري كافية إىل حد ما    ومل تكن الت  . أهداف برنامج العمل  

. التــدابري نظــرا ألوجــه قــصور مــن جانــب اجلهــات املاحنــة وأقــل البلــدان منــوا علــى حــد ســواء   
 أوجـه العجـز   ملعاجلـة  للدعم إال أهنـا غـري كافيـة     قد تكون ضرورية دوليةالتدابري  ال فإنوختاما،  

  .اهليكلي اليت تؤثر على أقل البلدان منوا
  

  البيئة الدولية  - دال  
ن التنمية أو تقيدها يف أقـل البلـدان      فإن النظم االقتصادية العاملية اليت متكّ      بصورة عامة،   - ٩١

 مـن   ذلكوقد تبني   . قل البلدان منوا  أل املوجهةمنوا أقوى بكثري من تدابري الدعم الدولية اخلاصة         
 للجولـة اإلمنائيـة بالدوحـة،    لذي له أمهيته بالنسبة   األمر ا اآلثار املدمرة اليت سببتها األزمة املالية،       

  .ونتائج املفاوضات بشأن تغري املناخ، وإصالح البنية املالية الدولية وما إىل ذلك
. شكل أقــل البلــدان منــوا فئــة خاصــة لــدى األمــم املتحــدة ومنظمــة التجــارة العامليــة يــو  - ٩٢

 يف سـياق اتفاقيـة األمـم        - دان منـوا   صناديق خاصة من أجل أقـل البلـ        عدةولدى األمم املتحدة    
املتحــدة اإلطاريــة بــشأن تغــري املنــاخ، وصــندوق األمــم املتحــدة للمــشاريع اإلنتاجيــة، وبرنــامج 

ومعظم وكاالت األمم املتحدة لـديها بـرامج        . األغذية العاملي، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية     
دمه األمم املتحدة ألقل البلدان منـوا مـن   مكرسة ألقل البلدان منوا، وزاد جمموع الدعم الذي تق      

وقـد مت أيـضا حتديـد    . ٢٠٠٨ بليون دوالر يف عـام  ٧,٠ إىل ٢٠٠٠ بليون دوالر يف عام     ٢,٤
أقل البلدان منوا وشواغلها احملددة خالل املفاوضات الـيت جـرت مـؤخرا، مـن قبيـل مفاوضـات                   

عترف بفئـة أقـل   تات املالية الدولية ال     إال أن املؤسس  . تغري املناخ وقمة األهداف اإلمنائية لأللفية     
الــدول املنخفــضة ”ستخدم فئــة وعوضــا عــن ذلــك ُتــ.  معاملــة خاصــةمتنحهــاالبلــدان منــوا وال 

  أن، ومثــة قــدر كــبري مــن التــداخل بينــهما، إال أنــه مثــة اختالفــات رئيــسية أيــضا، إذ    “الــدخل
 ٢٠١٠دخل خـالل عـام   بلدا من أقل البلـدان منـوا ال تـصنف باعتبارهـا دوال منخفـضة الـ                 ١٤

  ).١٩املرفق، اجلدول  انظر(
كـان  وميثل حتسني متثيل أقل البلدان منوا يف صنع القرار على الصعيد العاملي أمـرا آخـر                   - ٩٣

ــادوس  ــاين، الفقــرة  A/Conf.191/13انظــر ( حتقيقــه  يأمــل يفبرنــامج عمــل برب    ٢٩، الفــصل الث
ويف . دوليـة مـن أجـل تنميـة أقـل البلـدان منـوا         يساعد يف حتسني البيئة ال    يفترض أن    مما)) أ (‘٢’

 - يف املائـة  ٢,٩، ال تزيد نسبة أصوات أقل البلدان منوا جمتمعة عـن         مثال صندوق النقد الدويل  
 يف املائـة مـن      ١٠ يف املائة مـن العـضوية و         ٢٥ بالرغم من أهنا تشكل      - وهي نفس نسبة كندا   
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ــسكان   ــة   . جممــوع عــدد ال ــون وودز، وافقــت    مؤيفويف ســياق إصــالح احلوكم ســسات بريت
البلدان املتقدمة النمو علـى زيـادة صـوت بعـض مـن االقتـصادات الناميـة الكـبرية، ولكـن لـيس            

وخالل العقد املاضي، شارك زعماء أقـل البلـدان منـوا يف قمـة البلـدان                . صوت أقل البلدان منوا   
 أقـل البلـدان منـوا يف        ذكرمل تـ  ، إال أن قمـة البلـدان العـشرين          )مث قمة البلدان العـشرين    (الثمانية  

 وقـد انـصب التركيـز علـى    ). ١٨انظـر املرفـق، اجلـدول     (٢٠٠٥يف عـام    إال  بياناهتا ألول مـرة     
ولقـي أقـل البلـدان منـوا     .  قمـة غلـني إيغلـز   يف مـؤمتر  معظم أقـل البلـدان منـوا،        تضمأفريقيا، اليت   

كانـت بـشكل غـري    وقضاياها بعض االهتمام لـدى هـذه املنتـديات الدوليـة، ولكـن مـشاركتها              
  . عليهاة مؤسسيصفةحمدد وحباجة إىل إضفاء 

 املؤسسات املاليـة    لدىومن شأن توسيع االعتراف مبركز أقل البلدان منوا، مبا يف ذلك              - ٩٤
 أن حيفــز وييــسر حتــسني تعمــيم املقترحــات الــواردة يف برنــامج العمــل يف الــسياسات   ،الدوليــة
 عنـدما  وميكن استيعاهبا بـشكل أفـضل   أكثر قيمة  تصبحةويبدو أن اإلجراءات املقترح  . اإلمنائية

وينبغـي أن تـستمد بنيـة الـدعم الـدويل اجلديـدة الـصالحية التـشريعية                 . قترن هبا مزايا ملموسـة    ت
توجـه  و آليـات أقـل البلـدان منـوا          يـشمل واملعيارية وأن تستمد اإلهلام من برنامج عمـل جديـد،           

  .هبذه البلدانعلقة حتديدا الدعم واملنجزات املستهدفة امللموسة املت
  

  الرصــد والتقيـيـم  - هاء  
ميثل إنشاء مكتب املمثل السامي املعين بأقل البلدان منواً والبلدان النامية غـري الـساحلية                 - ٩٥

والــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة أحــد اإلجنــازات املؤســسية الــيت أعقبــت مــؤمتر األمــم املتحــدة 
تعبئة وتنـسيق الـدعم الـدويل    : منوا، وقد كُلف املكتب حتديدا مبا يلي     الثالث املعين بأقل البلدان     

أقــل البلــدان منــوا، (مــن أجــل التنفيــذ الفعَّــال لــربامج العمــل مــن أجــل الفئــات الــثالث للبلــدان  
؛ وتعزيـز رصـد ومتابعـة بـرامج     )والبلدان النامية غري الساحلية، والدول اجلزرية الصغرية الناميـة        

دمي تقــارير عــن تنفيــذ برنــاجمي عمــل بروكــسل وأملــايت باعتبارمهــا وســيلتني العمــل الثالثــة؛ وتقــ
وقـد تـضاعفت املـوارد املتاحـة        . فعَّالتني لبلوغ األهداف اإلمنائية الدولية بالنسبة للبلـدان املعنيـة         

ملكتب املمثل السامي ثالثة أضعاف على مدى العقد املاضي، مما يشري إىل األولوية اليت يوليهـا                
  .لعام ألنشطة املتابعة لربنامج العمل املعين بأقل البلدان منوااألمني ا

 مــسؤول أمــام املمثــل الــسامي قيادتــه، وهــو الــذي يتــوىلوأدت عمليــة إنــشاء املكتــب   - ٩٦
قـضايا أقـل    علـى    علـى املـستوى الـسياسي        تسليط الكثري من األضـواء    األمني العام مباشرة، إىل     

وقام املمثـل الـسامي     . الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية    البلدان منواً والبلدان النامية غري      
بتحسني التنسيق وتعميم قضايا أقل البلدان منوا يف منظومة األمم املتحدة عن طريق العمـل مـع                 
الرؤســاء التنفيــذيني ملؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة، مــن قبيــل جملــس الرؤســاء التنفيــذيني،   
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ــا، واللجنــ  ــة، وجمموعــة األمــم   وفريــق اإلدارة العلي ــة للــشؤون االقتــصادية واالجتماعي ة التنفيذي
 جنـح مكتـب املمثـل الـسامي يف تنـسيق عمـل منظومـة األمـم املتحـدة يف             كمـا . املتحدة اإلمنائية 

تنفيذ برنامج عمل بربادوس ومتابعته عـن طريـق اجتماعـات الفريـق االستـشاري املـشترك بـني                   
إعـداد تقريـر سـنوي لألمـني العـام بـشأن اسـتعراض         ويقوم مكتب املمثـل الـسامي ب      . الوكاالت

تنفيذ برنامج العمـل ويقدمـه إىل اجلمعيـة العامـة واجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي، مبؤشـرات                   
حمــددة للتعــرف بــشكل كمــي علــى التقــدم احملــرز، وظــل هــذا أمــرا حامســا يف كفالــة املــساءلة    

املكتـب أيـضا بتنـسيق تقيـيم منتـصف املـدة            وقـام   . املتبادلة من أجل حتقيق الناتج اإلمنائي املعزز      
  .لربنامج عمل بربادوس، واضطلع مبهمة الدعوة للتوعية بربنامج العمل

إال أن أحد أوجه القصور فيما يتعلق برصد برنامج العمل وتقييمه هو نقـص البيانـات                  - ٩٧
ع لـذا جيـب حتـسني جهـود مجـ         . الالزمـة لرصـد بعـض األهـداف       واملالئمة على الصعيد الـوطين      
 وجيــب أن تتــسم أهــداف برنــامج العمــل اجلديــد بــالتوازن، وأن .البيانــات يف أقــل البلــدان منــوا
 الرصــد واملتابعــة علــى األهــداف والغايــات  يقتــصروال ينبغــي أن . تــشري إىل املؤشــرات املتاحــة

قـوم هبـا كـل مـن أقـل البلـدان منـوا            ي أيضا علـى اإلجـراءات الـيت          ينبغي أن ينصبا   ولكنوحدها  
 اعتـراف بـصعوبة إقامـة عالقـة         وهنـاك .  مما يعزز من مبدأ املـساءلة املتبادلـة        يف التنمية كاء  والشر

ــوا يف         ــدان من ــل البل ــق يف أق ــصادي حتق ــاعي أو اقت ــدم اجتم ــامج العمــل وأي تق ــني برن ســببية ب
األمهيـة مبكـان اتبـاع نظـام     مـن  ن ، فـإ ومـن مث . اجملاالت ذات الصلة اليت يتناوهلـا برنـامج العمـل         

ة صــارمني لوضــع برنــامج العمــل يف صــميم االســتراتيجيات اإلمنائيــة الوطنيــة وربطــه    ومنهجيــ
ومثة حاجة أيضا لتعزيـز مـشاركة أعـضاء الربملـان،     . باإلجراءات واملنتديات الدولية ذات الصلة    

  .ومنظمات اجملتمع املدين، والقطاع اخلاص يف الرصد واملتابعة وتقاسم أفضل املمارسات
بعض اإلجراءات اليت تتطلـب فتـرة       بلك يضطلع برنامج عمل بربادوس      وعالوة على ذ    - ٩٨

، الفــصل A/Conf.191/13 انظــر -علــى ســبيل املثــال تعزيــز كفــاءة األســواق  (طويلــة لتنفيــذها 
ــة املتحققــة علــى    )) د (‘١ ’٢٤الثــاين، الفقــرة  وســيكون لــبعض اإلجــراءات تــأثري علــى التنمي

، الفــصل الثــاين، A/Conf.191/13 والــصحة، انظــر علــى ســبيل املثــال التعلــيم (األجــل الطويــل 
تــدعو إىل  هــذه احلقــائقفــإن ، دائمــاوبينمــا قــد ال تكــون هــذه النتــائج مــسجلة  ). ٣٠الفقــرة 
  .هود من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية يف مجيع أقل البلدان منوااجل مواصلة
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   االستنتاجات والتوصيات    - خامسا 
ية واالجتماعيـة يف أقـل البلـدان منـوا أفـضل خـالل فتـرة تنفيـذ                  كانت التنميـة االقتـصاد      - ٩٩ 

عمل بروكسل مقارنة بالعقد املاضي، وإن كان مثـة اختالفـات كـبرية بـني فـرادى أقـل                    برنامج  
وقـد حتـّسن تنفيـذ االسـتراتيجيات اإلمنائيـة يف أقـل البلـدان منـواً وزاد الـشركاء يف                     . منوا البلدان  
مت الظروف االقتصادية العامة يف العـامل وتـشديد اجملتمـع الـدويل             وأسه. مسامهتهممن   التنمية  

   .األهداف اإلمنائية لأللفية وأفريقيا إىل حد كبري يف حتقيق اإلجنازات على 
 واضطلع برنامج عمل بروكسل  بدور إجيـايب يف مـسرية التنميـة يف أقـل البلـدان منـوا،         - ١٠٠ 
ــامج ا    ومل حيــدث التحــول  . لعمــل مل تتحقــق بالكامــل ولكــن األهــداف والغايــات احملــددة لربن

وال يـزال أمـام   . الذي من شـأنه أن يـضع أقـل البلـدان منـوا علـى مـسار النمـو املـستدام             اهليكلي  
وأضعفها طريـق طويـل قبـل أن حتقـق بـشكل تـام التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة           أفقر البلدان  
والتحول اهليكلـي، واخلـروج مـن مركـز أقـل           والقضاء على الفقر، وتوليد العمالة،       واملستدامة،  
 احلـصول علـى الـدعم املتواصـل         وال بـد مـن    . دون إجنـاز  وال يـزال برنـامج العمـل         . البلدان منوا 
    .لن يكون كافيااستمرار الوضع على حاله خالل برنامج عمل جديد، نظرا ألن  واملعزز من 

فمن شأن التـشديد علـى اجملـاالت        . فيذالتن ويبدو أن مثة مفاضلة بني الشمولية وقابلية         - ١٠١ 
ذات األولوية واسـتهدافها للحـصول علـى الـدعم، والتوفيـق بـشكل أفـضل بـني هـذه اجملـاالت                       
ــق حنــو         ــنري الطري ــا، أن ي ــد الوســائل واألدوات اخلاصــة بتحقيقه ــات، وحتدي واألهــداف والغاي
   .لة للتنفيذالتوصل إىل حتقيق عدد معني من أهداف برنامج العمل احملددة والقاب 
 ويشكل التعامل مع أقل البلدان منوا كمجموعة علـى أسـاس تـدين نـصيب الفـرد مـن                    - ١٠٢ 
تنميـة األصـول البـشرية والـضعف االقتـصادي لـديها، املنطلـق األساسـي                ضعف  الدخل فيها، و   

وهــذا مــا جيــب اســتكماله عــرب االســتجابات الوطنيــة والدوليــة . تــدابري خاصــة لــصاحلها الختــاذ 
. خصيصا لكـلٍّ مـن أقـل البلـدان منـوا بغيـة حتقيـق مزيـد مـن الفعاليـة يف تـدابري الـدعم                         مة  املصم

الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة والبلـدان          (تراعى يف هذا الصدد اخلصائص اجلغرافية        وجيب أن   
االعتماد على الـصادرات املعدنيـة أو الزراعيـة،         (، واخلصائص االقتصادية    )غري الساحلية  النامية  

   . وحاالت الرتاع،، والتأثر بالظواهر الطبيعية)انعدام األمن الغذائي أو أمن الطاقة أو 
وهـذا مـا يتطلـب،      .  وتوسيع نطاق امللكية والقيادة ال غىن عنه يف تنفيذ برنامج العمل           - ١٠٣ 

والتــشديد عليــه يف االســتراتيجيات واخلطــط والــربامج  تعميمــه وإدماجــه أقــل البلــدان منــوا،  يف 
تنفيـذ   وجيب أيضا أن تعني أقل البلدان منواً السلطات من أجل اإلشراف على             . منائية الوطنية اإل 

ومنظمـات   هذه االسـتراتيجيات، وكـذلك إشـراك أصـحاب املـصلحة املتعـددين مـن الربملـانيني           
 فأقل البلـدان منـواً     . اجملتمع املدين، والقطاع اخلاص، والفروع التنفيذية يف العمليات ذات الصلة         
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يف قطاعـات   دولة تنمويـة ميكنـها التـشجيع علـى التحـول اهليكلـي، والتنويـع              حباجة إىل تأسيس    
خــاص حملــي  التــصنيع التنافــسية وقطاعــات اخلــدمات، وتــسخري القــدرة الــيت يتمتــع هبــا قطــاع   

وتـأمني املرونـة    وال ميكن سوى لدولة قوية وتنموية االلتزام باحلوكمـة التنمويـة الرشـيدة      . قوي
   . زمة يف السياسة العامةالال

 ويكشف تقييم برنامج عمل بروكسل عن أن برنامج العمل ال يـشمل بـشكل كـاف               - ١٠٤ 
وينبغـي ألي برنـامج     . التحديات الناشـئة الـيت ختلـف آثـارا كـبرية علـى أقـل البلـدان منـوا                   بعض  

لـدان منـوا    أن يراعي هذه األمور، خاصة وأهنا تؤثر علـى املـشاكل اخلاصـة بأقـل الب                عمل جديد   
   :ما يلي من قبيل 
ظهرت أطراف فاعلة جديدة علـى الـساحة العامليـة، مبـا يف ذلـك بلـدان ناميـة                     )أ(   

ــة كــبرية       ــؤثرة، ومؤســسات ومنظمــات غــري حكومي ــزال  . كــبرية وم ــشركاء  ويف حــني ال ي ال
نـامج العمـل    فينبغـي لرب   التقليديون يف التنميـة يف غايـة األمهيـة بالنـسبة لتنميـة أقـل البلـدان منـوا،                    

اجلديـدة أن تـضعها موضـع التنفيـذ،         الرابع أن يشمل أيضا تدابري دعـم ميكـن للجهـات الفاعلـة              
 باعتبارهـا تـشكل     ،إىل األسواق، ودعـم االسـتثمار      يف ذلك املساعدة املالية والتقنية، والنفاذ        مبا

وينبغـي  . ال عنـه اجلهات املاحنة التقليديـة ولكنـها ليـست بـدي     عنصرا مكمال للدعم الذي تقدمه   
  اإلقليمي، مبا يف ذلك اهلياكل األساسية، مزيدا من األمهية؛ أيضا أن يوىل التكامل 

االسـتقرار   أدت األزمات املتعددة إىل نشوء وعي جديد خبصوص أوجه عـدم              )ب(   
االعتمــاد علــى املــوارد اخلارجيــة  ســيما خمــاطر اإلفــراط يف  والــضعف يف االقتــصاد العــاملي، وال

ديـد أن يركـز االهتمـام علـى التحـول           اجلعمل  الوهكذا، جيب على برنامج     .  اخلارجي والطلب
زيادة القدرة اإلنتاجية والتنويع اإلنتاجي وتعزيز املـسارات         اهليكلي ألقل البلدان منوا من خالل       

وجيب أيضا أن يعـاجل جوانـب الـضعف هـذه مـن خـالل آليـات جديـدة                   . حمليا اإلمنائية املصاغة   
   .ات التأمني وخطط جديدة لتثبيت أسعار السلع األساسيةآليمن نوع 
منـوا   ينبغي لربنامج العمل اجلديد أن يراعـي أثـر تغـري املنـاخ علـى أقـل البلـدان                )ج(   

ــذائي،     ــن الغ ــث األم ــن حي ــة   م ــوارد املائي ــى امل ــضغط عل ــاطر الكــوارث،   وال ــراض، وخم ، واألم
فرصــة خاصــة  ومثــة . راءات متــضافرةوالتــدهور البيئــي، واهلجــرة، وهــذا مــا يتطلــب وجــود إجــ 

ــة حنــو      ــدان منــوا يف املــضي خبطــوات حثيث التكنولوجيــات اخلــضراء والتــصنيع   متاحــة ألقــل البل
  األخضر؛ األخضر وبالتايل تسخري فوائد هنج النمو 

جيــب التــشديد بقــدر أكــرب علــى االســتفادة مــن اإلمكانيــات اهلائلــة للمــوارد      )د(   
هادفـة لبنــاء   وينبغـي وضــع خطـة   . ة الـسكانية الكـبرية مــن الـشباب   سـيما الــشرحي  البـشرية، وال  

وباإلضــافة إىل . البلــدان منــوا املهــارات عــرب طائفــة واســعة مــن االحتياجــات يف اقتــصادات أقــل 



A/66/66 
E/2011/78  
 

11-22697 35 
 

يف االقتصاد العـاملي والتغلـب علـى الـضعف           ذلك، وبغية بناء القدرة التنافسية ألقل البلدان منوا         
مبكــــان رفــــع املــــستوى التكنولــــوجي، واالبتكــــارات  مهيــــة االقتــــصادي، فــــسيكون مــــن األ
   إىل االقتصاد القائم على املعرفة؛  التكنولوجية، فضال عن التحول 

اقتــصادي  جيــب زيــادة املــوارد املاليــة، نظــرا ألهنــا متثــل املفتــاح إىل حتقيــق منــو     )هـ(   
. ك املـساواة بـني اجلنـسني   ذلـ  متواصل وشامل، والتنمية املستدامة، والقضاء على الفقـر، مبـا يف        

لربنــامج العمــل اجلديــد يف حــشد املــوارد  بعــض النــواتج الرئيــسية املــستهدفة يتمثــل وينبغــي أن 
ــة    ــساعدة اإلمنائي ــة وامل ــة اخلاصــة، ال   احمللي ــدفقات املالي ــة، والت ســيما االســتثمار األجــنيب    الرمسي

مـن حـدة    لتخفيف االية، وصندوق  ومصادر التمويل املبتكرة مبا يف ذلك التحويالت امل        املباشر،  
التحـّسن، ومعـززة مـن الناحيـة      األزمات وبناء املرونة، على أن تكون مجيعها بدرجة كبرية من       

وآليات إقليمية وعاملية خمصـصة  لتقـدمي الـدعم           وباإلضافة إىل ذلك، جيب إقامة مرافق       . الكمية
   .لألمن الغذائي أو بنك للتكنولوجياذات األولوية، مثل صندوق  ألقل البلدان منوا يف اجملاالت 

 ولدى أقل البلدان منوا احتياجات ومصاحل خاصة تستدعي معاجلـة خاصـة مـن حيـث                 - ١٠٥ 
وجيـب أن يكـون الـرد يف سـياق املـساءلة املتبادلـة بـني         . السياسة العامة وطابعها وحجم الـدعم      
وجيب قيـام شـراكة حقيقيـة       . مليأقل البلدان منوا والشركاء على الُصعد الوطين واإلقليمي والعا         
حتقيق االزدهار من أجل حتريـر اإلمكانيـات اهلائلـة ألقـل البلـدان منـوا                االتفاق على   ضد الفقر و   
وشـعوب أقـل البلـدان منـوا حتتـاج وتـستحق            . وجتنب وقوع كارثة تنموية ميكـن أن تعـم العـامل           
وإن عدم القيـام  . كبرية يف تنمية أقل البلدان منوا  مصلحة  التضامن والدعم من العامل الذي لديه        
مبا فيه الكفاية أمر مكلـف جـدا، كمـا أن دعـم التنميـة املـستدامة والنمـو االقتـصادي والقـضاء            

وتكتـسي التـدفقات املعـززة واحملـسنة     . الفقر يف أقل البلـدان منـوا تـدر الكـثري مـن األربـاح              على  
اإلمنائية الرمسية إىل أقـل البلـدان منـوا مـن البلـدان املتقدمـة       واملتواصلة نوعيا وكميا من املساعدة       
واملؤسسات املالية املتعددة األطراف أمهية فائقة بالنـسبة خلطـة العمـل القادمـة مـن أجـل حتقيـق                     

 اقتـصادي وهيكلـي،     - نوعية يف تنميـة أقـل البلـدان منـوا وحتقيـق تقـدم وحتـول اجتمـاعي                  قفزة  
   . البلدان منواًخروجها من فئة أقل  فضال عن 
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  املرفق
  بيانات إحصائية    
   توضيحيةمالحظات    

ــها شــرطة      - ١  ــيت تفــصل بين ــسنوات ال ــل (ال ــات  ) ٢٠٠٠-١٩٩٥مث ــشري عــادةً إىل بيان ت
ــستند إىل املعــدالت   ــشري يف بعــض احلــاالت إىل      ت ــها ت ــرة املــشار إليهــا، ولكن املتوســطة يف الفت

مثـــل (تفـــصل بينـــها شـــرطة مائلـــة   ت الـــيت أمـــا الـــسنوا. حـــدوث تغـــري خـــالل هـــذه الفتـــرة 
آخر سـنة متاحـة يف تلـك الفتـرة،          تتصل ب فتشري إىل أن البيانات املبينة بالنسبة       ) ٢٠٠٠/٢٠٠٧

ــسابقة لعــام     ــة الــسنوات ال ، إىل نقطــة الوســط حــني تكــون البيانــات   ٢٠٠٠أو تــشري، يف حال
   .متاحة يف الفترة املشار إليها

   .نظراً لتدوير األرقامقة للمجاميع قد ال تكون األرقام مطاب  - ٢ 
   .تشري الشرطة إىل عدم توفر بيانات  - ٣ 
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  ١اجلدول 
    النمو االقتصادي وتكوين رأس املال الثابت واالستثمار املباشر األجنيب والسكان

  السكان       الناتج احمللي اإلمجايل    

متوسط النمو السنوي للناتج احمللي اإلمجايل 
رات الواليات املتحدة الالقيمة الثابتة لدوب

  )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

تكوين رأس املال الثابت 
من اإلمجايل كنسبة مئوية 
  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  

البلدان (اجملموع الفرعي     
 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 ٢,١٣,٦٤,٥ ١,٢-  بوروندي  

 ٣٣٩١,٩ ٤  ٤٦٤١١,١٨,٧١٠,١٠,١٦,٠ ٤٠٤ ٤١٠ ٤٥١ ٣,٧٢,٢ ١,٠-٢,٣ مجهورية أفريقيا الوسطى  

 ٦٦١٢,٣    - -٨٠٢١٠,١١٠,٤١٣,٥ ٧٢٠ ٤٩٠ ٥٠٥ ١,٠١,٠-١,٥٢,٨  جزر القمر  

ــة   ــومجهوريـــــــ  الكونغـــــــ
 ٢٥٧٢,٨ ٦٤  ١٨١١٠,٥٢٠,٢٢٤,٢٠,٤٨,٦ ١٥٤ ١١٨ ١٠٢ ٣,٩٤,٣٦,٣٦,٢-  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    

متوسط النمو السنوي للناتج احمللي اإلمجايل 
رات الواليات املتحدة الالقيمة الثابتة لدوب

  )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

تكوين رأس املال الثابت 
من اإلمجايل كنسبة مئوية 
  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-  يساو ب-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  مدغشقر  

 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    

متوسط النمو السنوي للناتج احمللي اإلمجايل 
رات الواليات املتحدة الالقيمة الثابتة لدوب

  )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

تكوين رأس املال الثابت 
من اإلمجايل كنسبة مئوية 
  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  

البلـدان  (اجملموع الفرعي     
 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  

ــة   ــا مجهوريــــــ  كوريــــــ
 ٢٠٥١,٩ ٦  ٨٥٨٢٠,٩٣٩,٧٣٦,٨٢,١١,٢ ٦٧٥ ٤٣٨ ٢٩٥ ٦,٢٦,٣٧,٩٧,٥  الشعبية 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  

 صفر١٧٩   ٠,٧١,٠-٩٨٨١٤,٢٩,١٨,٧ ٠٤١٢ ٠٨١٣ ٨١٦١ ٣,٤-٤,١٥,٣٦,٤  ساموا  



 

 

 
A

/66/66
E

/2011/78

11-22697 
40 

  السكان       الناتج احمللي اإلمجايل    

متوسط النمو السنوي للناتج احمللي اإلمجايل 
رات الواليات املتحدة الالقيمة الثابتة لدوب

  )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

تكوين رأس املال الثابت 
من اإلمجايل كنسبة مئوية 
  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  

 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  
  

فرباير /شباط ١٠اطُّلع عليها يف (، http://unstats.un.org/unsd/snaama/introduction.asp قاعدة بيانات اجملاميع الرئيسية للحسابات الوطنية يف األمم املتحدة، شعبة اإلحصاءات   :املصادر  
، www.unctad.org/templates/page.asp?intItemId=1923: التـايل  املتاحة على العنـوان  قاعدة بيانات االستثمار املباشر األجنيبمؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية؛ ؛ و )٢٠١٠

: التوقعـات الـسكانية يف العـامل      ؛ وفرع اإلحصاءات املركزية واسترجاع املعلومات التابع لألونكتاد؛ وشعبة السكان يف األمم املتحدة،              )٢٠١٠فرباير  /شباط١لع عليها يف    اطُّ(
  ).٢٠١٠مارس / آذار١٥اطُّلع عليه يف (، http://www.un.org/esa/population: ة على املوقع التايلالبيانات السكانية متوافر؛ ٢٠٠٨تنقيح عام 
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  ٢اجلدول 
    الفقر واجلوع

  معدل الفقر بني السكان
  انعدام األمن الغذائي   )نسبة مئوية(

الالجئون واملشردون 
  املتوقعالعمر   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(
العمر املتوقع  

  )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-  ونغو الدميقراطيةمجهورية الك

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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  معدل الفقر بني السكان
  انعدام األمن الغذائي   )نسبة مئوية(

الالجئون واملشردون 
  املتوقعالعمر   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(
العمر املتوقع  

  )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 ١ ٠,٠٥>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
                صفر           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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  معدل الفقر بني السكان
  انعدام األمن الغذائي   )نسبة مئوية(

الالجئون واملشردون 
  املتوقعالعمر   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(
العمر املتوقع  

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

              احمليط اهلادئ

 - - ٠,٠٥> -١,٦ - - - - - يباسكري
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         ؛ ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،       )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 للمفوضيةدعم املعلومات وال؛ والتحليل اإلضايف املقدم من قسم ٢  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).  
  .ةمن تقديرات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحد  )أ(  
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  ٣اجلدول 
    توفري التعليم االبتدائي للجميع وحتقيق املساواة بني اجلنسني يف التعليم - ألف 

  
معدل االلتحاق الصايف يف التعليم 

   ١٠٠االبتدائي لكل 
 يف نسبة التحاق البنات إىل البنني

  نسبة التحاق البنات إىل البنني يف التعليم العايل   نسبة التحاق البنات إىل البنني يف التعليم الثانوي   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 موريتانيا
  - -٥٦٨٠٠,٨٠,٩٠,٦٠,٧ موزامبيق
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معدل االلتحاق الصايف يف التعليم 

   ١٠٠االبتدائي لكل 
 يف نسبة التحاق البنات إىل البنني

  نسبة التحاق البنات إىل البنني يف التعليم العايل   نسبة التحاق البنات إىل البنني يف التعليم الثانوي   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
  - - - - - - - -  سرياليون
  - - - - - - - -   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 -  نغالديشب

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

ــة ــة الو الدميقراطيــــ مجهوريــــ
 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 - -  كرييباس
  -٠,٩ -١,١ -١,٠ -٩٢ ساموا
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معدل االلتحاق الصايف يف التعليم 

   ١٠٠االبتدائي لكل 
 يف نسبة التحاق البنات إىل البنني

  نسبة التحاق البنات إىل البنني يف التعليم العايل   نسبة التحاق البنات إىل البنني يف التعليم الثانوي   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 

١٩٩٥/٢٠٠٤   ٢٠٠٥/٢٠٠٨  

اجملموعالرجال النساءاجملموعالرجالالنساءأقل البلدان منوا 

ــني   ــروق بـ ــتغري يف الفـ الـ
ــرة   ــسني، للفتـــــــ اجلنـــــــ

١٩٩٥/٢٠٠٤ ‐ 
٢٠٠٥/٢٠٠٨ 

  )نسبة مئوية(

الــــتغري يف حمــــو أميــــة الكبــــار،
– ١٩٩٥/٢٠٠٤للفتـــــــــــــرة 

٢٠٠٥/٢٠٠٨ 
 )نسبة مئوية(

  أفريقيا
٣٣-٥٤٨٣٦٧٥٢٨٣٧٠ أنغوال
٢٣٤٨٣٥٢٨٥٣٤١١٦ بنن

١٥٢٩٢٢٢٢٣٧٢٩١٧ بوركينا فاسو
٣٧-٥٢٦٧٥٩٦٠٧٢٦٦ بوروندي

٦٦-٣٣٦٥٤٩٤١٦٧٥٥ مجهورية أفريقيا الوسطى
١٥-١٨٣٩٢٨٢٢٤٤٣٣ تشاد

١٣-٦٧٧٨٧٢٧٠٨٠٧٥ جزر القمر
صفر٥-٥٤٨١٦٧٥٦٧٨٦٧ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 - - - - - -  - - جيبويت
٥٦-٨٠٩٣٨٧٨٩٩٧٩٣ غينيا االستوائية

٣١٢-٤٠٦٥٥٣٥٥٧٧٦٥ إريتريا
صفرصفر٢٣٥٠٣٦٢٣٥٠٣٦ إثيوبيا 
 - -٣٤٥٧٤٥ -  - - غامبيا
١٩-١٨٤٣٢٩٢٦٥٠٣٨ غينيا

 -   - ٣٧٦٦٥١ -  - -  بيساو-غينيا 
٤٨-٩٠٧٤٨٢٩٥٨٣٩٠ ليسوتو
٣٦-٤٦٥٨٥٢٥٣٦٣٥٨ ليربيا

 - - - - -٦٥٧٧٧١ مدغشقر
٩٧-٥٤٧٥٦٤٦٥٧٧٧١ مالوي
٢صفر١٦٣٣٢٤١٨٣٥٢٦ مايل

٢٦-٤٣٦٠٥١٥٠٦٤٥٧ موريتانيا
١٥صفر٢٥٥٥٣٩٤٠٧٠٥٤ موزامبيق
٩٩٩١٥٤٣٢٩٢٨١٩ النيجر
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)النسبة املئوية ملن لديهم إملام مببادئ القراءة والكتابة) ( عاما فما فوق١٥(حمو أمية الكبار 
١٩٩٥/٢٠٠٤   ٢٠٠٥/٢٠٠٨  

اجملموعالرجال النساءاجملموعالرجالالنساءأقل البلدان منوا 

ــني   ــروق بـ ــتغري يف الفـ الـ
ــرة   ــسني، للفتـــــــ اجلنـــــــ

١٩٩٥/٢٠٠٤ ‐ 
٢٠٠٥/٢٠٠٨ 

  )نسبة مئوية(

الــــتغري يف حمــــو أميــــة الكبــــار،
– ١٩٩٥/٢٠٠٤للفتـــــــــــــرة 

٢٠٠٥/٢٠٠٨ 
 )نسبة مئوية(

٦٠٧١٦٥٥٦٧٥٧٠٨٥ رواندا
٤٣-٧٨٩٢٨٥٨٣٩٣٨٨ سان تومي وبرينسييب

٣٣-٢٩٥١٣٩٣٣٥٢٤٢ السنغال
٢٤٤٧٣٥٢٩٥٢٤٠١٥ سرياليون
 - - - - - -  - - الصومال
٨صفر٥٢٧١٦١٦٠٧٩٦٩ السودان
٨١٢-٣٨٦٩٥٣٥٤٧٧٦٥ توغو
٥٧-٥٩٧٨٦٨٦٧٨٢٧٥ أوغندا

٢٤-٦٢٧٨٦٩٦٦٧٩٧٣ مجهورية تنـزانيا املتحدة
٦٢٨١٦٩٦١٨١٧١١١  زامبيا
         آسيا

 - - - - -١٣٤٣٢٨ أفغانستان
٣٨-٤١٥٤٤٧٥٠٦٠٥٥ بنغالديش

 - -٣٩٦٥٥٣ -  - - بوتان
٧٤-٦٤٨٥٧٤٧١٨٥٧٨ كمبوديا

٦١٧٧٦٩٦٣٨٢٧٣٣٤ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
٢صفر٩٦٩٦٩٦٩٨٩٨٩٨ ملديف
٢٢-٨٦٩٤٩٠٨٩٩٥٩٢ ميامنار
١٨-٣٥٦٣٤٩٤٤٧٠٥٧ نيبال 
  -   -  - - - -  - -   ليشيت- تيمور

٣٧-٣٥٧٣٥٤٤٣٧٩٦١  اليمن
        احمليط اهلادئ

 - - - - - -  - - كرييباس
صفرصفر٩٨٩٩٩٩٩٨٩٩٩٩ ساموا

 - - - - - -  - - جزر سليمان
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)النسبة املئوية ملن لديهم إملام مببادئ القراءة والكتابة) ( عاما فما فوق١٥(حمو أمية الكبار 
١٩٩٥/٢٠٠٤   ٢٠٠٥/٢٠٠٨  

اجملموعالرجال النساءاجملموعالرجالالنساءأقل البلدان منوا 

ــني   ــروق بـ ــتغري يف الفـ الـ
ــرة   ــسني، للفتـــــــ اجلنـــــــ

١٩٩٥/٢٠٠٤ ‐ 
٢٠٠٥/٢٠٠٨ 

  )نسبة مئوية(

الــــتغري يف حمــــو أميــــة الكبــــار،
– ١٩٩٥/٢٠٠٤للفتـــــــــــــرة 

٢٠٠٥/٢٠٠٨ 
 )نسبة مئوية(

 - - - - - -  - - توفالو
١٦-٧٣٧٨٧٥٨٠٨٣٨١ فانواتو

ريكا الالتينية ومنطقة البحر أم
 الكارييب

٧٧-٥٣٥٧٥٥٦٤٦٠٦٢ هاييت
٣٤- ٤٤٦٤٥٤٥٠٦٧٥٨  أقل البلدان منواً

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

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

األطفال الذين يتلقون 
حتصينات يف السنة األوىل 

  من عمرهم ضد

معدل وفيات األطفال دون اخلامسة 
  ) مولود١ ٠٠٠لكل (

  معدل وفيات الرضع
  ) مولود١  ٠٠٠لكل (

احلصبة
)نسبة مئوية(

اخلناق والسعال 
الديكي والكّزاز 

)نسبة مئوية(

األطفــال دون الــستة 
لــــــــــذين أشــــــــــهر ا

يرضـــــعون رضـــــاعة 
  طبيعية فحسب 

  )نسبة مئوية(

ألطفال دون اخلامـسة    ا
ــالنقص   ــصابون بــــ املــــ
ــشديد يف   املعتــدل أو ال

  الوزن 
  )نسبة مئوية(

١٩٩٠٢٠٠٠٢٠٠٨
١٩٩٠‐
١٩٩٠٢٠٠٠٢٠٠٨ ٢٠٠٨

١٩٩٠‐
٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٣/٢٠٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣/٢٠٠٨

أفريقيا
٢٤٧٩٨١١١١٦-٤٠١٥٤١٤١١٣٠-٢٦٠٢٣٩٢٢٠  أنغوال
٣٥٦١٦٧٤٣٢٣-٦٣١١١٨٩٧٦-١٨٤١٤٤١٢١  بنن

١٨٧٥٧٩٧٣٢-٣٢١١٠١٠٢٩٢-٢٠١١٨٨١٦٩  بوركينا فاسو
١١٨٤٩٢٤٥٣٩-٢١١١٣١٠٧١٠٢-١٨٩١٧٨١٦٨  بوروندي

١٦٢٥٤٢٣٢٩-٥١١٦١١٩١١٥-١٧٨١٨١١٧٣  مجهورية أفريقيا الوسطى
٢٠١٢٠٥٢٠٩٨١٢٠١٢٢١٢٤٤٢٣٢٠٢٣٧  تشاد

١٥٧٦٨١٢١٢٥-٩٠٨١٧٥ ٢٣-١٢٨١١٤١٠٥  جزر القمر
٦٧٦٩٣٦١٤ -١٢٦١٢٦١٢٦ -١٩٩١٩٩١٩٩  مجهورية الكونغو الدميقراطية

١٩٧٣٨٩١٣٣-٩٥٨٤٧٦ ٢٨-١٢٣١٠٦٩٥  جيبويت
٣٠٥١٣٣٢٤١٩-١٢٠١٠٢٩٠ ٥٠-١٩٨١٦٨١٤٨  غينيا االستوائية

٥١٩٥٩٧٥٢٤٠-٩٢٥٨٤١  ٩٢-١٥٠٨٩٥٨  إريتريا
٥٥٧٤٨١٤٩٣٨-١٢٤٩١٦٩ ١٠١-٢١٠١٤٨١٠٩ إثيوبيا
٢٤٩١٩٦٤١٢٠-١٠٤٩٣٨٠  ٤٧-١٥٣١٣١١٠٦  غامبيا
٤٧٦٤٦٦٤٨٢٦-١٣٧١١١٩٠  ٨٥-٢٣١١٨٥١٤٦  غينيا

٢٥٧٦٦٣١٦١٩-١٤٢١٢٩١١٧ ٤٥-٢٤٠٢١٨١٩٥   بيساو-غينيا 
١٧٨٥٨٣٣٦٢٠-٨٠٨٣٦٣ ٢٢-١٠١١٠٩٧٩  ليسوتو
٤٦٦٤٦٤٢٩٢٤-١٤٦١١٨١٠٠ ٧٤-٢١٩١٧٤١٤٥  ليربيا

٣٣٨١٨٢٦٧٤٢-١٠١٨٣٦٨ ٦١-١٦٧١٣٢١٠٦  مدغشقر
٦٨٨٨٩١٥٧٢١-١٣٣١٠٠٦٥ ١٢٥-٢٢٥١٦٢١٠٠  مالوي
٣٦٦٨٦٨٣٨٣٢-١٣٩١٢٠١٠٣ ٥٦-٢٥٠٢١٧١٩٤  مايل

٦٦٥٧٤١٦٣١-٨١٧٧٧٥ ١١-١٢٩١٢٢١١٨  موريتانيا
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األطفال الذين يتلقون 
حتصينات يف السنة األوىل 

  من عمرهم ضد

معدل وفيات األطفال دون اخلامسة 
  ) مولود١ ٠٠٠لكل (

  معدل وفيات الرضع
  ) مولود١  ٠٠٠لكل (

احلصبة
)نسبة مئوية(

اخلناق والسعال 
الديكي والكّزاز 

)نسبة مئوية(

األطفــال دون الــستة 
لــــــــــذين أشــــــــــهر ا

يرضـــــعون رضـــــاعة 
  طبيعية فحسب 

  )نسبة مئوية(

ألطفال دون اخلامـسة    ا
ــالنقص   ــصابون بــــ املــــ
ــشديد يف   املعتــدل أو ال

  الوزن 
  )نسبة مئوية(

١٩٩٠٢٠٠٠٢٠٠٨
١٩٩٠‐
١٩٩٠٢٠٠٠٢٠٠٨ ٢٠٠٨

١٩٩٠‐
٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٣/٢٠٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣/٢٠٠٨

٧٧٧٢٣٧١٨ ٧٦-١٦٦١٢٤٩٠ ١١٩-٢٤٩١٨٣١٣٠  موزامبيق
٨٠٦٦٤٤٣  ٦٥-١٤٤١٠٧٧٩ ١٣٨-٣٠٥٢٢٧١٦٧  النيجر
٩٢٩٧٨٨٢٣  ٣٤-١٠٦١١٢٧٢ ٦٢-١٧٤١٨٦١١٢  رواندا

٩٣٩٩٦٠٩  ١-٦٥٦٤٦٤ ٣-١٠١٩٩٩٨  سان تومي وبرينسيب
٧٧٨٨٣٤١٧ ١٥-٧٢٦٦٥٧ ٤١-١٤٩١٣١١٠٨  السنغال
٦٠٦٠١١٣٠  ٤٠-١٦٣١٥١١٢٣ ٨٤-٢٧٨٢٥٢١٩٤  سرياليون
٢٤٣١٩٣٦ -١١٩١١٩١١٩ -٢٠٠٢٠٠٢٠٠  الصومال
٧٩٨٦٣٤٣١ ٨-٧٨٧٣٧٠ ١٥-١٢٤١١٥١٠٩  السودان
٧٧٨٩٤٨٢١ ٢٥-٨٩٧٦٦٤ ٥٢-١٥٠١٢٢٩٨  توغو
٦٨٦٤٦٠٢٠ ٢٩-١١٤٩٨٨٥ ٥١-١٨٦١٥٨١٣٥  أوغندا

٨٨٨٤٤١٢٢  ٣٠-٩٧٨٧٦٧ ٥٣-١٥٧١٣٩١٠٤  مجهورية ترتانيا املتحدة
٨٥٨٠٦١١٩  ١٣-١٠٥١٠٤٩٢ ٢٤-١٧٢١٦٩١٤٨  زامبيا
         آسيا

٣٩ -٧٥٨٥ ٣-١٦٨١٦٥١٦٥ ٣-٢٦٠٢٥٧٢٥٧  فغانستانأ
٨٩٩٥٤٣٤٦ ٦٠-١٠٣٦٧٤٣ ٩٥-١٤٩٩١٥٤  بنغالديش

١٩ -٩٩٩٦  ٣٧-٩١٦٨٥٤ ٦٧-١٤٨١٠٦٨١  بوتان
٨٩٩١٦٠٣٦  ١٦-٨٥٨٠٦٩ ٢٧-١١٧١٠٦٩٠  كمبوديا

٥٢٦١٢٦٣٧  ٦٠-١٠٨٦٤٤٨ ٩٦-١٥٧٨٦٦١  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
٩٧٩٨١٠٣٠  ٥٥-٧٩٤٣٢٤ ٨٣-١١١٥٥٢٨  ملديف
٨٢٨٥١٥٣٢  ١٤-٨٥٧٧٧١ ٢٢-١٢٠١٠٧٩٨  ميامنار
٧٩٨٢٥٣٤٥  ٥٨-٩٩٦٣٤١ ٩١-١٤٢٨٥٥١ نيبال 
٧٣٧٩٣١٤٩  ٦٣-١٣٨١٠٠٧٥ ٩١-١٨٤١٢٩٩٣   ليشيت-تيمور 
٦٢٦٩١٢٤٦  ٣٧-٩٠٧١٥٣ ٥٨-١٢٧٩٨٦٩  اليمن
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األطفال الذين يتلقون 
حتصينات يف السنة األوىل 

  من عمرهم ضد

معدل وفيات األطفال دون اخلامسة 
  ) مولود١ ٠٠٠لكل (

  معدل وفيات الرضع
  ) مولود١  ٠٠٠لكل (

احلصبة
)نسبة مئوية(

اخلناق والسعال 
الديكي والكّزاز 

)نسبة مئوية(

األطفــال دون الــستة 
لــــــــــذين أشــــــــــهر ا

يرضـــــعون رضـــــاعة 
  طبيعية فحسب 

  )نسبة مئوية(

ألطفال دون اخلامـسة    ا
ــالنقص   ــصابون بــــ املــــ
ــشديد يف   املعتــدل أو ال

  الوزن 
  )نسبة مئوية(

١٩٩٠٢٠٠٠٢٠٠٨
١٩٩٠‐
١٩٩٠٢٠٠٠٢٠٠٨ ٢٠٠٨

١٩٩٠‐
٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٣/٢٠٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣/٢٠٠٨

         احمليط اهلادئ

٧٢٨٢٨٠١٣ ٢٧-٦٥٤٩٣٨ ٤١-٨٩٦٣٤٨  كرييباس
 - -٤٥٤٦  ١٨-٤٠٢٨٢٢ ٢٤-٥٠٣٤٢٦  ساموا

٦٠٧٨٧٤٢١  ١-٣١٣٠٣٠ ٢-٣٨٣٧٣٦  جزر سليمان
 -٩٣٩٩٣٥ ١٢-٤٢٣٥٣٠ ١٧-٥٣٤٢٣٦  توفالو
 -٢٧٢٩٣٣٦٢٣٢٥٢٧٤٦٥٧٦٤٠  فانواتو

أمريكـــا الالتينيــــة ومنطقــــة البحــــر
  الكارييب
٥٨٥٣٤١٢٢ ٥١-٧٩١٠٥٧٨٥٤-١٥١١٠٩٧٢  هاييت

٧٦٧٨٣٩٣٣ ٣١-١١٣٩٥٨٢ ٥٠-١٧٩١٥٠١٢٩  أقل البلدان منوا
  
  .٣ إىل ١، اجلداول من )E,10,XX.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (، داول اإلحصائيةطبعة خاصة، اجل: حالة األطفال يف العاملمنظمة األمم املتحدة للطفولة،   :املصادر  
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  ٥اجلدول 
    الصحة اإلجنابية واخلدمات الصحية

حاالت الوالدة اليت أشرف عليها 
  ون مؤهلونموظفون صحّي

   )نسبة مئوية(

النساء اللوايت قمن بزيارة ممارس 
 صحي مؤهل قبل الوالدة

   )امرأة ١٠٠ ٠٠٠لكل (معدل الوفيات النفاسية   )يةنسبة مئو(

استعمال أي وسيلة من وسائل منع احلمل بني 
النساء املتزوجات اللوايت تتراوح أعمارهن بني 

  )نسبة مئوية( عاما ٤٩ و ١٥
  ٢٠٠١/٢٠٠٩  ١٩٩٤/٢٠٠٠  ٢٠٠٥املعدلـــــــــة  ٢٠٠٣/٢٠٠٨املبلغ عنها  ٢٠٠٣/٢٠٠٨ ١٩٩٥/٢٠٠٢  ٢٠٠٣/٢٠٠٨   ١٩٩٥/٢٠٠٢أقل البلدان منوا

  أفريقيا
٦,٢ ٤٠٠٨,١ ١ - ٤٥٤٧٦٦٨٠أنغوال
١٧,٠ ٨٤٠١٦,٤ ٤٠٠ ٦٦٧٤٨١٨٤بنن

١٧,٤ ٧٠٠١١,٩ ٤٨٠ ٣١٥٤٦١٨٥بوركينا فاسو
٩,١ ١٠٠١٥,٧ ٦٢٠١ ٢٥٣٤٧٨٩٢بوروندي

١٩,٠ ٩٨٠١٤,٨ ٥٤٠ ٤٤٥٣٦٢٦٩مجهورية أفريقيا الوسطى
٢,٨ ٥٠٠٤,١ ١٠٠١ ١٦١٤٤٢٣٩١تشاد

٢٥,٧ ٤٠٠٢١,٠ ٣٨٠ ٦٢٦٢٧٤٧٥جزر القمر
٢٠,٦ ١٠٠٣١,٤ ٥٥٠١ ٦١٧٤٦٨٨٥مجهورية الكونغو الدميقراطية

١٧,٨ ٦٥٠٩,٠ ٥٥٠ ٦١٦٧٩٢ - جيبويت
 - ٦٨٠١٠,١  - ٦٥٦٥٨٦٨٦غينيا االستوائية

٨,٠ ٤٥٠٨,٠ ٠٠٠ ٢٨٢٨٧٠٧٠١إريتريا
١١,٤ ٧٢٠٣,٣ ٦٧٠ ٦٦٢٧٢٨إثيوبيا 
١٧,٥  - ٦٩٠ ٧٣٠ ٥٥٥٧٩١٩٨غامبيا
٩,١ ٩١٠٦,٢ ٩٨٠ ٣٥٤٦٧١٨٨غينيا
١٠,٣ ١٠٠٧,٦ ٤١٠١ ٣٥٣٩٦٢٧٨ بيساو-غينيا 
٣٧,٣ ٩٦٠٣٠,٤ ٧٦٠ ٦٠٥٥٨٥٩٠ليسوتو
١٦,٤  - ٢٠٠ ٩٩٠١ ٥١٤٦٨٤٧٩ليربيا

٣٩,٩ ٥١٠١٩,٤ ٤٧٠ ٤٦٥١٧١٨٠مدغشقر
٣١,٠ ١٠٠٢١,٩ ٨١٠١ ٥٦٥٤٩١٩٢مالوي
٨,٢ ٩٧٠٦,٧ ٤٦٠ ٤١٤٩٥٧٧٠مايل

٩,٣ ٨٢٠٨,٠ ٦٩٠ ٥٧٦١٦٤٧٥موريتانيا
١٦,٥ ٥٢٠٥,٦ ٤١٠ ٤٤٥٥٧٦٨٩موزامبيق
١١,٢ ٨٠٠٨,٢ ٦٥٠١ ١٦٣٣٤١٤٦النيجر
٣٦,٤ ٣٠٠١٣,٧ ٧٥٠١ ٣١٥٢٩٢٩٦اندارو

٢٩,٣  -  -١٥٠ ٧٩٨١٩١٩٧سان تومي وبرينسيب
١١,٨ ٩٨٠١٢,٩ ٤٠٠ ٥٨٥٢٧٩٨٧السنغال
٨,٢ ١٠٠٤,٣ ٨٦٠٢ ٤٢٤٣٦٨٨١سرياليون
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حاالت الوالدة اليت أشرف عليها 
  ون مؤهلونموظفون صحّي

   )نسبة مئوية(

النساء اللوايت قمن بزيارة ممارس 
 صحي مؤهل قبل الوالدة

   )امرأة ١٠٠ ٠٠٠لكل (معدل الوفيات النفاسية   )يةنسبة مئو(

استعمال أي وسيلة من وسائل منع احلمل بني 
النساء املتزوجات اللوايت تتراوح أعمارهن بني 

  )نسبة مئوية( عاما ٤٩ و ١٥
  ٢٠٠١/٢٠٠٩  ١٩٩٤/٢٠٠٠  ٢٠٠٥املعدلـــــــــة  ٢٠٠٣/٢٠٠٨املبلغ عنها  ٢٠٠٣/٢٠٠٨ ١٩٩٥/٢٠٠٢  ٢٠٠٣/٢٠٠٨   ١٩٩٥/٢٠٠٢أقل البلدان منوا

١٤,٦ ٤٠٠٧,٩ ٠٠٠١ ٣٤٣٣٣٢٢٦١الصومال
٧,٦ ٤٥٠٧,٠ ١٠٠ ٨٧٤٩٦٠٦٤١السودان
١٦,٨ ٥١٠٢٣,٥ ٤٨٠ ٤٩٦٢٧٣٨٤توغو
٢٣,٧ ٥٥٠١٤,٨ ٤٤٠ ٣٩٤٢٩٢٩٤أوغندا

٢٦,٤ ٩٥٠٢٠,٤ ٥٨٠ ٣٦٤٣٤٩٧٦مجهورية ترتانيا املتحدة
٤٠,٨ ٨٣٠٢٥,٩ ٥٩٠ ٤٧٤٧٨٣٩٤زامبيا
        آسيا

١٨,٦ ٨٠٠٤,٩ ٦٠٠١ ١٢١٤٣٧١٦١أفغانستان
٥٥,٨ ٥٧٠٤٩,٢ ٣٥٠ ١٢١٨٣٣٥١بنغالديش

٣٠,٧ ٤٤٠١٨,٨ ٢٦٠ ٢٤٧١٥١٨٨بوتان
٤٠,٠ ٥٤٠١٤,٥ ٤٧٠ ٣٢٤٤٣٨٦٩كمبوديا

٣٢,٢ ٦٦٠١٨,٦ ٤١٠ ١٩٢٠٢٧٣٥الشعبيةمجهورية الو الدميقراطية 
٣٩,٠ ١٢٠٤٢,٠ ١٤٠ ٧٠٨٤٨١٨١ملديف
٣٧,٠ ٣٨٠٣٢,٧ ٣٢٠ ٥٧٥٧٧٦٧٦ميامنار
٤٨,٠ ٨٣٠٢٨,٥ ٢٨٠ ١١١٩٢٨٤٤نيبال 
١٠,٠ ٣٨٠٢٢,٦  -  ٢٦١٨٤٣٦١ ليشيت-تيمور 
٢٧,٧ ٤٣٠٢٠,٨ ٣٧٠ ٢١٣٦٣٤٤٧اليمن

        احمليط اهلادئ

 - ٣٦,١ -٥٦ ٨٨ -٨٥٦٣كرييباس
 - ٢٤,٥ -٢٩  - -١٠٠١٠٠ساموا

٣٤,٦  - ٢٢٠ ١٤٠ ٧٤ -٨٥٧٠جزر سليمان
٣٠,٥  -  - - ٩٧ -٩٩٩٨توفالو
 - ٣٩,٠ -١٥٠ ٨٤ -٨٨٧٤فانواتو

 البحر الكارييبأمريكا الالتينية ومنطقة 

٣٢,٠ ٢٤٢٦٧٩٨٥٦٣٠٦٧٠٤٨,٠هاييت
٣٠,٠  -  ٨٧٠ -  ٦٤ - ٣٨ -  أقل البلدان منوا

  
طبعة خاصـة،  : حالة األطفال يف العامل؛ منظمة األمم املتحدة للطفولة، )٢٠٠٩نيويورك،  (٢٠٠٩ لعام مم املتحدة، استخدام وسائل منع احلمل يف العامل    شعبة السكان يف األ     :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

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

  )نسبة مئوية(

األشخاص اللذين 
تتراوح أعمارهم بني 

 عاما الذين ٢٤ و ١٥
لديهم معرفة شاملة 

فريوس نقص وصحيحة ب
 اإليدز/املناعة البشرية

معدل انتشار فريوس نقص املناعة   )نسبة مئوية(
البشرية بني البالغني الذين تتراوح 

   ٢٠٠٣/٢٠٠٨  ١٩٩٥/٢٠٠١    عامــا٤٩ و ١٥أعمارهم بني 

معدل استخدام الواقي 
الذكري من معدل انتشار 
  وسائل منع احلمل

   ٢٠٠٣/٢٠٠٨   )نسبة مئوية(

األيتـــام بـــسبب 
أحــــد (اإليــــدز 

الوالـــــــــــــــدين 
كالمهــــــــــــا  أو

متــوف بــسبب  
ــدز ) اإليـــــــــــــــ

   )باآلالف(

ــام إىل ــسبة األيتـــــ نـــــ
ــري ــا غـــــــ م يفاأليتـــــــ

 املواظبة على الدراسة
  ٢٠٠٣/٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الرجال  النساء  ٢٠٠٣/٢٠٠٨  ١٩٩٥/٢٠٠٠  الرجال  النساء  الرجال  النساء  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  أقل البلدان منوا

             أفريقيا
 -٥٠ - -٤٥ - - - -١,٦٢,١ أنغوال
١,٣١,٢٩٣٤٢٨٤٥٤٧١٦٣٥٢٩٩٠ بنن

١٠٠٦١ -١٠٨١٩ -٢,١١,٦٤١٥٥٦٤ بوركينا فاسو
١٢٠٨٥ -١٣٣٠ -٢٥ - -٣,٥٢,٠ بوروندي

٧١٨١٧٢٧٧٢٩٦ -٤١ - -٦,٤٦,٣ مجهورية أفريقيا الوسطى
١٧٢٥٥١٤٨٢٠٨٥١٠٥ - -٣,٤٣,٥ تشاد

 - ٠,١> - - -٣ - - - - ٠,١> ٠,١> جزر القمر
٧٧ -١٦٣٦٧١٧١٥٢١ - - - -  مجهورية الكونغو الدميقراطية

 -٥,٢ -١١٨ - ٢٦٥١ - -٣,١٣,١ جيبويت
 -٤,٨ - - -٤ - - - -٣,٧٣,٤ غينيا االستوائية

 -١٨ - -٤٨ - - - -١,٢١,٣ إريتريا
٢,٤٢,١١٧٣٠٢٨٥٠٤١٢٠٣٣٦٥٠٩٠ إثيوبيا 
٢,٧٨٧ -٣٩ -٥٤٣ - -٠,٩٠,٩ غامبيا
١,٢١,٦١٧٣٢٢٦٣٧١٠١٢١٧٢٣٢٥٧٣ غينيا
٥,٩٩٧ -١٧١٨ -٣٩ - -١,٨١,٨  بيساو-غينيا 
٥٠٤٨٦١٣٢٦١٨١١٠٩٥ - -٢٣,٩٢٣,٢ ليسوتو
١٤٢١٢٧١٥٨٥ - ١٤٢٢ - -١,٤١,٧ ليربيا

٥١٢٤٣١٩١٦٣,٤٧٥ - -٠,١٠,١ مدغشقر
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معدل استخدام الواقي الذكري يف آخر 
  اتصال جنسي ينطوي على جمازفة عالية

  )نسبة مئوية(

األشخاص اللذين 
تتراوح أعمارهم بني 

 عاما الذين ٢٤ و ١٥
لديهم معرفة شاملة 

فريوس نقص وصحيحة ب
 اإليدز/املناعة البشرية

معدل انتشار فريوس نقص املناعة   )نسبة مئوية(
البشرية بني البالغني الذين تتراوح 

   ٢٠٠٣/٢٠٠٨  ١٩٩٥/٢٠٠١    عامــا٤٩ و ١٥أعمارهم بني 

معدل استخدام الواقي 
الذكري من معدل انتشار 
  وسائل منع احلمل

   ٢٠٠٣/٢٠٠٨   )نسبة مئوية(

األيتـــام بـــسبب 
أحــــد (اإليــــدز 

الوالـــــــــــــــدين 
كالمهــــــــــــا  أو

متــوف بــسبب  
ــدز ) اإليـــــــــــــــ

   )باآلالف(

ــام إىل ــسبة األيتـــــ نـــــ
ــري ــا غـــــــ م يفاأليتـــــــ

 املواظبة على الدراسة
  ٢٠٠٣/٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الرجال  النساء  ٢٠٠٣/٢٠٠٨  ١٩٩٥/٢٠٠٠  الرجال  النساء  الرجال  النساء  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  أقل البلدان منوا

١٣,٣١١,٩٣٢٣٨٤٠٥٨٧٤٤٢٤٢٥٥٠٩٧ مالوي
١,٥١,٥١٤٣١١٧٣٦٦٥١٨٢٢٤٤٨٧ مايل

٢٤٥١٤٣٦٦ - - - -٠,٧٠,٨ موريتانيا
٤٠٠٨٩ -٥٧١٤ -٤٤ - -١٠,٣١٢,٥ قموزامبي
١٣١٦٢٥٦٧ ٠,٥> ٠,٥>٠,٧٠,٨٧٣٠١٨y٣٧ النيجر
٤,٣٢,٨٢٣٥٥٢٦٤٠٢٥٥١٥٤٢٢٠٨٢ رواندا

 - - -٤٤ - ٠,٥> -٥٦ - - - -  سان تومي وبرينسييب
٣٦٥٢٥١٣١٩٢٤٨,٤٨٣ - -٠,٤١,٠ السنغال

١٦٨٣ -١٠٢٢٢٧١٧ - -١,٣١,٧ اليونسري
٨,٨٧٨ -٤ ٠,٥> ٠,٥> - - - -٠,٥٠,٥ الصومال
 - - - -٤ ٠,٥> - - - -١,٤١,٤ السودان
٦٨٩٤ -٦٢٣١٥ -٣,٦٣,٣٢٢٤١٥٠ توغو
٧,٩٥,٤٢٥٤٢٣٨٥٥٥٧٣٢٣٨١٢٠٠٩٦ أوغندا
٧,٠٦,٢١٨٣١٤٦٩٤٨٣٩٤٢٩٧٠٩٧ ة تنـزانيا املتحدةمجهوري
١٥,٤١٥,٢٢٠٣٩٣٨٤٨١٤١٢٣٤٣٧٦٠٠٩٣ زامبيا
            آسيا

 - - - -١٢ -  - - - - - -  أفغانستان
٨٤ -٨٨٨١٨ - - - - - -  بنغالديش

 - - - - -٤ - - - -٠,١ -  بوتان
٨٣ -٨٤٢٧٥٠٤٥ - - -١,٥٠,٨ كمبوديا

 - - - - -٢ - - - -٠,٢ ٠,١> مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 - - - -١٤٢٣ - - - - - -  ملديف
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معدل استخدام الواقي الذكري يف آخر 
  اتصال جنسي ينطوي على جمازفة عالية

  )نسبة مئوية(

األشخاص اللذين 
تتراوح أعمارهم بني 

 عاما الذين ٢٤ و ١٥
لديهم معرفة شاملة 

فريوس نقص وصحيحة ب
 اإليدز/املناعة البشرية

معدل انتشار فريوس نقص املناعة   )نسبة مئوية(
البشرية بني البالغني الذين تتراوح 

   ٢٠٠٣/٢٠٠٨  ١٩٩٥/٢٠٠١    عامــا٤٩ و ١٥أعمارهم بني 

معدل استخدام الواقي 
الذكري من معدل انتشار 
  وسائل منع احلمل

   ٢٠٠٣/٢٠٠٨   )نسبة مئوية(

األيتـــام بـــسبب 
أحــــد (اإليــــدز 

الوالـــــــــــــــدين 
كالمهــــــــــــا  أو

متــوف بــسبب  
ــدز ) اإليـــــــــــــــ

   )باآلالف(

ــام إىل ــسبة األيتـــــ نـــــ
ــري ــا غـــــــ م يفاأليتـــــــ

 املواظبة على الدراسة
  ٢٠٠٣/٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الرجال  النساء  ٢٠٠٣/٢٠٠٨  ١٩٩٥/٢٠٠٠  الرجال  النساء  الرجال  النساء  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  أقل البلدان منوا

 - - - -١ ٠,٥> - - - -٠,٩٠,٧ ميامنار
 - -٧٨٧١٠٢٨٤٤ - - -٠,٥٠,٥ نيبال 
 - - - - -١٣ - - - - - -  ليشيت - تيمور
 - - -١١٢ - - - - - -  اليمن

            احمليط اهلادئ

 - - - - -١ - - - - - -  كرييباس
 - - - - -٤ - - - - - -  ساموا

 - - - -٤ -  - - - - - -  جزر سليمان
 - - - - - - ٤٤ - - - - -  توفالو
 - - -١٥ - -  - - - - - -  فانواتو

ــة ومنطقــة البحــر  أمريكــا الالتي ني
  الكارييب
٨٦ -٢,٢٢,٢١٩٣٠٢٩٤٣١٠١٧٣٤٤٠ هاييت

٨٦ - ١٩٢٨ -  -  ٣٠٤٦  ٢٢ أقل البلدان منوا
  

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

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

  السل   املالريا  
  القضاء على داء السلاستراتيجية              األطفال دون اخلامسة        

  

بلدان تعاين  
من ارتفـاع   

الت معـــــــد
   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
ــا  ــن ارتفــ عمــ
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  

٢٠٠٥/  
٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  

                              أفريقيا
 ١٨  ٨٠  ٢٢ ٥٧ ٢٩٤ ٥٣٠  ٢٩ - ١٨ - ١٢٨ ٢١٥ x  أنغوال

 -  -  ١٢ ١٢ ١٣٥ ١٢٨  ٥٤ ٦٠ ٢٠ ٧ ١٤٦ ٣٧٠   بنن

 ٧٣  ١١  ٤١ ٣٤ ٤٠٣ ٣٣٨  ٤٨ ٥٠ ١٠ ٢ ١٧٨ ٤٣٤ x  بوركينا فاسو

 ٨٣  ٢٠  ٦٨ ٤٦ ٦٤٧ ٤٥٥  ٣٠ ٣١ ٨ ١ ٩٤ ٢٧٨   بوروندي

مجهورية أفريقيا 
         ٣٨ ٤٧ ٤٢٥ ٤٨٥   ٥٧ ٦٩ ١٥ ٢ ١٠٠ ٣٦٩    الوسطى

 ٥٤  ١٨  ٥١ ٤٣ ٤٩٧ ٤٢٠  - ٣٢ - ١ ١٧٣ ٣٩٩ x  تشاد

 -  -  ٦ ٨ ٨٣ ١١٢  - ٦٣ - ٩ ٣٦ ٢٥١   جزر القمر

مجهورية الكونغو 
 ٨٧ ٧٨ ٤٣ ٣٥ ٧٧ ٦٥ ٦٥٩ ٥٩٢ x ٣٠ ٥٢ ٦ ١ ١٥٨ ٣٨٩ x  الدميقراطية

 ٧٨   ٤٥   ٩١ ٧٠ ١٠٤ ١ ٧٦١   ١٠   ١   ١٤ ٤٧    جيبويت

 -  -  ٤٨ ٢٢ ٤٦٩ ٢٧٤  - ٤٩ - ١ ٢٢٠ ٣٩٠   غينيا االستوائية

 ٩٠  ٧٦  ١٣ ١٢ ١٣٤ ١١٤  - ٤ - ٤ ٢ ٤   إريتريا

 ٨٤ ٨٠ ٤٧ ٤٢ ٦٤ ٥٣ ٥٦٤ ٤٨٦ x ١٠ ٣ ٣٣ ٢ ٥١ ١٥٣ x  إثيوبيا

 ٥٨  ٤٢  ٤٣ ٥٣ ٤٠٤ ٤٩١  ٦٣ ٥٥ ٤٩ ١٥ ١٠٦ ٢٨٢  غامبيا

 ٧٥   ٣٤   ٤٦ ٣٥ ٤٤٨ ٣٣٢  ٤٤   ١   ١٦٤ ٤١٠   غينيا
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  السل   املالريا  
  القضاء على داء السلاستراتيجية              األطفال دون اخلامسة        

  

بلدان تعاين  
من ارتفـاع   

الت معـــــــد
   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
ــا  ــن ارتفــ عمــ
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  

٢٠٠٥/  
٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  

 -  -  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

 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
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  السل   املالريا  
  القضاء على داء السلاستراتيجية              األطفال دون اخلامسة        

  

بلدان تعاين  
من ارتفـاع   

الت معـــــــد
   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
ــا  ــن ارتفــ عمــ
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  

٢٠٠٥/  
٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  

 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
مجهورية تنـزانيا 

 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
مجهورية الو 

 ٩٢   ٤٣   ٢٢ ٢٧ ٢٨٩ ٣٤٤  ٨ ٩ ٤١ ١٨ ١ ٤    الدميقراطية الشعبية

 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
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  السل   املالريا  
  القضاء على داء السلاستراتيجية              األطفال دون اخلامسة        

  

بلدان تعاين  
من ارتفـاع   

الت معـــــــد
   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
ــا  ــن ارتفــ عمــ
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  

٢٠٠٥/  
٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  

 ٨٣   ٣٠   ١٠ ١٢ ١٣٠ ١٦٤ X  -  - -  - ٤ ١٢   اليمن

                                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،   (٢٠٠٨عـامل،  تقريـر املالريـا يف ال  منظمـة الـصحة العامليـة،      :املصادر  

اإلحـصائية،   داولاجلـ طبعـة خاصـة،   : ملحالة األطفال يف العامنظمة األمم املتحدة للطفولة،  .٣، اجلدول )٢٠٠٩جنيف،  (اجلانب الوبائي واالستراتيجي والتمويلي   : ٢٠٠٩
  .٣اجلدول ) E,10.XX.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
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  ٨اجلدول 
  حتسني خدمات املياه والصرف الصحي

 
النسبة املئوية للسكان الذين حيصلون على 

 مياه الشرب احملّسنة
النسبة املئوية للسكان الذين حيصلون على 

 نةخدمات الصرف الصحي احملّس

 الريف احلضر الريف احلضر 
النمـــــــو الـــــــسنوي للـــــــسكان

 )نسبة مئوية (٢٠١٠‐٢٠٠٥

  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  جزر القمر

 ١,٨ ٤,٦ ٢٣ ١٣ ٢٣ ٢٣  ٢٨ ٢٧ ٨٠ ٨٥  ةمجهورية الكونغو الدميقراطي

 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

 ٢,٣ ٤,١ ٥٥ ٤٠ ٥٠ ٤٣  ٦٢ ٦٤ ٧٧ ٨٥  رواندا
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النسبة املئوية للسكان الذين حيصلون على 

 مياه الشرب احملّسنة
النسبة املئوية للسكان الذين حيصلون على 

 نةخدمات الصرف الصحي احملّس

 الريف احلضر الريف احلضر 
النمـــــــو الـــــــسنوي للـــــــسكان

 )نسبة مئوية (٢٠١٠‐٢٠٠٥

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

 -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 هورية ترتانيا املتحدةمج

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

  -   -   ٢١ ١٧ ٤١ ٣٨  ٤٣ ٣٨ ٨٠ ٧٧ اجملموع الفرعي ألفريقيا  

                       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 الفرعي آلسيا  

                      أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 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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النسبة املئوية للسكان الذين حيصلون على 

 مياه الشرب احملّسنة
النسبة املئوية للسكان الذين حيصلون على 

 نةخدمات الصرف الصحي احملّس

 الريف احلضر الريف احلضر 
النمـــــــو الـــــــسنوي للـــــــسكان

 )نسبة مئوية (٢٠١٠‐٢٠٠٥

  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 طفولة، منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة لل        :املصدر  

 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
  نسمة ١٠٠

ــ ــد مكاتــــ ب الربيــــ
الدائمـــــة واملتنقلـــــة 
 لكـــــــــــــــــــــــــــــــل

   اجملموع    اخللويةاهلواتف   خطوط اهلاتف الثابت    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  ة الكونغو الدميقراطيةمجهوري
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
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
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 لكل واهلواتف اخللويةالثابت  املشتركون يف خطوط اهلاتف
  نسمة ١٠٠

ــ ــد مكاتــــ ب الربيــــ
الدائمـــــة واملتنقلـــــة 
 لكـــــــــــــــــــــــــــــــل

   اجملموع    اخللويةاهلواتف   خطوط اهلاتف الثابت    نسمة١٠٠ ٠٠٠
مستخدمو اإلنترنـت   

   نسمة١٠٠لكل 
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤   ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  ٢٠٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  أقل البلدان منوا

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

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
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 لكل واهلواتف اخللويةالثابت  املشتركون يف خطوط اهلاتف
  نسمة ١٠٠

ــ ــد مكاتــــ ب الربيــــ
الدائمـــــة واملتنقلـــــة 
 لكـــــــــــــــــــــــــــــــل

   اجملموع    اخللويةاهلواتف   خطوط اهلاتف الثابت    نسمة١٠٠ ٠٠٠
مستخدمو اإلنترنـت   

   نسمة١٠٠لكل 
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤   ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  ٢٠٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  أقل البلدان منوا

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   الفرعي ملنطقة احمليط اهلادئاجملموع  

             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 الربيديــةاالحتــاد الربيــدي العــاملي،   :ادراملص  

ــصاالت،   ؛٢٠٠٩ ــدويل لالتـ ــاد الـ ــدة  االحتـ ــات قاعـ ــصاءات و بيانـ ــايل اإلحـ ــصاال  يف جمـ ــات واالتـ ــا املعلومـ ــع  ،تتكنولوجيـ 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(
 ‐ن طنــــــااألاليــــــني 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  إثيوبيا 

  -   -   -   -   -   -   -  ١٩ ٣٥ ٧٤٢ ٣ ٧٠٠ ٢ غامبيا

  -   -   -   -   -   -   -  ١٠  -  ٣٤٨ ٤٤ ٥٠٠ ٣٠ غينيا

  -   -   -   -   -   -   -   -  ٢٨  -  ٤٥٥ ٣  بيساو-ينيا غ

  -   -   -   -   -   -   -   -  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(
 ‐ن طنــــــااألاليــــــني 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

يـــــــة الو الدميقراطيـــــــةمجهور
 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(
 ‐ن طنــــــااألاليــــــني 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     ”هناك بيانات إضافية قدمها البنك الدويل من قاعـدة بياناتـه             .)٢٠١٠واشنطن العاصمة،    (٢٠١٠العاملية لعام   ؤشرات التنمية   مالبنك الدويل،     :املصادر  

  . الدويلومنظمة الطريان املدينوالبنك الدويل  االحتاد الدويل للطرق البيانات املقدمة من كلٍ منمن أعاله  املعلومات تعِمُج .٢٠١٠فرباير / شباط٢٠



 

 

A
/66/66 

E
/2011/78 

 

71 
11-22697 

  ١١اجلدول 
  املعونة لصاحل التجارةاملساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة ألقل البلدان منوا من ماحني جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، و

    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

سبة املئويــة مــن النــ
إمجـــــايل الـــــدخل

القــــومي للجهــــة  
  املاحنة

مباليــني دوالرات 
 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

سبة املئويــة مــن النــ
إمجـــــايل الـــــدخل

القــــومي للجهــــة  
  املاحنة

مباليــني دوالرات 
 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 اجلارياليني دوالرات الواليات املتحدةمب(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   املساعدة اإلمنائية الرمسيـة   إمجايل  
  قل البلدان منواًأل

  ٥٥١ ٤٦   ٧٦٤ ٣٦   ٤٣٣ ١٥ 

 كنسبة مئويـة مـن      املعونة لصاحل التجارة  
  املساعدة اإلمنائية الرمسية

    ٢٣     ٢٥     ٢٥ 

  
 ومنظمـة التعـاون   منظمـة التجـارة العامليـة   ؛ )بـاريس  (٣١، لعدد من السنوات، اجلـدول  تقرير التعاون اإلمنائيون والتنمية يف امليدان االقتصادي،  جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعا       :املصادر  

التابعـة  مديريـة التعـاون اإلمنـائي     املقدمـة مـن     ، والبيانـات املـستكملة      )٢٠٠٩جنيف وباريس   (احلفاظ على الزخم    : ٢٠٠٩والتنمية يف امليدان االقتصادي، حملة عن املعونة لصاحل التجارة          
   .٢٠١٠مارس / آذار٢٦هتا يف رنظام اإلبالغ عن االئتمانات املتاحة على الشبكة، واليت متت زياملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املأخوذة من قاعدة بيانات 

 االقتصادية؛ وبناء القدرات اإلنتاجية؛ والتعديالت املتعلقة بالتجـارة، وهـي حتـل حمـل املفهـوم الـضيق       واهلياكل األساسية؛ تشمل املعونة لصاحل التجارة السياسة العامة واللوائح        )أ(  
 احلفـاظ  .٢٠٠٩  التجـارة حملة عن املعونة لـصاحل 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
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  ١٢اجلدول 
 وخدمة ،ف لتخفيف عبء الديوناملبادرة املتعددة األطراو ،املبادرة املعززة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديونعمليات ختفيف الديون يف إطار 

    الدين العام والدين املضمون تسديده من جهة حكومية
  البلدان الفقرية املثقلة بالديون وختفيف الديناملعززة املتعلقة ببادرة امل من املركز  
  )أ(يف الدينختفإمجايل    

  
 فيمــــا يتعلــــق ٢٠١٠املركــــز لعــــام 

   ٢٠١٠فرباير /شباط   ٢٠٠٩فرباير /شباط  مببادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون

خدمـــــة الـــــدين كنـــــسبة مئويـــــة مـــــن
ــوا ــدان منــ ــل البلــ ــلع أقــ ــادرات ســ صــ

  وخدماهتا وإيراداهتا يف اخلارج

  بعد اإلجناز  قبل القرار  أقل البلدان منوا

مبـــادرة البلـــدان 
الفقــــرية املثقلــــة 

  بالديون

ــددة   ــادرة املتعــــ املبــــ
ــف   ــراف لتخفيـ األطـ

   عبء الديون

لبلـــدان مبـــادرة ا
الفقــــرية املثقلــــة 

  بالديون

ــددة   ــادرة املتعــــــ املبــــــ
ــف   ــراف لتخفيـــ 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×  إثيوبيا 
 - 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(يف الدينختفإمجايل    

  
 فيمــــا يتعلــــق ٢٠١٠املركــــز لعــــام 

   ٢٠١٠فرباير /شباط   ٢٠٠٩فرباير /شباط  مببادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون

خدمـــــة الـــــدين كنـــــسبة مئويـــــة مـــــن
ــوا ــدان منــ ــل البلــ ــلع أقــ ــادرات ســ صــ

  وخدماهتا وإيراداهتا يف اخلارج

  بعد اإلجناز  قبل القرار  أقل البلدان منوا

مبـــادرة البلـــدان 
الفقــــرية املثقلــــة 

  بالديون

ــددة   ــادرة املتعــــ املبــــ
ــف   ــراف لتخفيـ األطـ

   عبء الديون

لبلـــدان مبـــادرة ا
الفقــــرية املثقلــــة 

  بالديون

ــددة   ــادرة املتعــــــ املبــــــ
ــف   ــراف لتخفيـــ 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 -  -  -   -       بنغالديش

 -  -   -   -  -  -   -      بوتان
١ ٢ -  -  -   -      كمبوديا

 - ١٩ ٨ -  -  -   -    مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
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  البلدان الفقرية املثقلة بالديون وختفيف الديناملعززة املتعلقة ببادرة امل من املركز  
  )أ(يف الدينختفإمجايل    

  
 فيمــــا يتعلــــق ٢٠١٠املركــــز لعــــام 

   ٢٠١٠فرباير /شباط   ٢٠٠٩فرباير /شباط  مببادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون

خدمـــــة الـــــدين كنـــــسبة مئويـــــة مـــــن
ــوا ــدان منــ ــل البلــ ــلع أقــ ــادرات ســ صــ

  وخدماهتا وإيراداهتا يف اخلارج

  بعد اإلجناز  قبل القرار  أقل البلدان منوا

مبـــادرة البلـــدان 
الفقــــرية املثقلــــة 

  بالديون

ــددة   ــادرة املتعــــ املبــــ
ــف   ــراف لتخفيـ األطـ

   عبء الديون

لبلـــدان مبـــادرة ا
الفقــــرية املثقلــــة 

  بالديون

ــددة   ــادرة املتعــــــ املبــــــ
ــف   ــراف لتخفيـــ األطـــ

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  عبء الدين

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    ×  هاييت 
    ٨٤٨ ٨٠٥١٦ ٤٣٥٣٨ ١٥ ٧١٢ ٣٦    أقل البلدان منوا

لعامليـة علـى اإلنترنـت علـى      ومؤشرات التنمية العاملية ومتويل التنمية ا،١١-٦ و ٤-١ اجلدوالن ،)٢٠١٠واشنطن العاصمة،  (٢٠١٠ 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

 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(  
  

http://www.worldbank.org/�
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   تدفقات مالية دولية خمتارة ألقل البلدان منوا

  )بباليني دوالرات الواليات املتحدة بالسعر اجلاري(
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  
جلنة املـساعدة   املساعدة اإلمنائية الرمسية من ماحني      

اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان         
 االقتصادي

٣٢,٠٣٦,٩ ٢٦,٢٣٠,٠ ١٢,٤١٢,٩١٥,٩٢٢,٥٢٣,٥

نفقــات منظومــة األمــم املتحــدة علــى األنــشطة      
 التنفيذية 

٥,٩٧,٠ ٥,٤٥,٣ ٢,٤٢,٥٢,٦٣,٥٣,٩

٦,٨٧,٥ ٧,١٦,٧ ١١,٦١٢,٢٩,٢٨,٥٨,٢ خدمة الدين 
٢٥,٧٣٣,١ ١٥,٩٢٢,٧ ٤,١٧,١٦,٨١٠,٩٩,٦ االستثمار املباشر األجنيب 

١٧,٥٢٣,٠ ١١,٩١٤,١ ٦,١٦,٦٨,٤٩,٥١٠,٨ التحويالت والدخل باخلارج
  
 ٣١، لعـدد مـن الـسنوات، اجلـدول     تقريـر التعـاون اإلمنـائي    نظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي،            جلنة املساعدة اإلمنائيـة التابعـة مل        :املصدر  

ليت اضـطلعت هبـا منظومـة األمـم املتحـدة          ا  من أجل التنمية    الشامل لتمويل األنشطة التنفيذية    يالتحليل اإلحصائ ”؛ األمم املتحدة    )باريس(
دارة الـشؤون االقتـصادية      التـابع إل    فرع سياسـات التعـاون اإلمنـائي       ، وبيانات مستكملة مقدمة من    (A/64/75-E/2009/59) “٢٠٠٧يف عام   

 ١-٦اجلـدوالن  ، )٢٠١٠واشـنطن العاصـمة،    ( ٢٠١٠مؤشرات التنميـة العامليـة      ؛ البنك الدويل،    ٢٠١٠مارس  /آذار ٢٢ يف   واالجتماعية
، ومتت زيارة هـذا املوقـع       http://www.worldbank.org، ومؤشرات التنمية العاملية ومتويل التنمية العاملية على اإلنترنت على املوقع            ١١-٦ و

قاعـدة   ،مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة     ، وال يزال العمل جاريا فيما يتعلق بإصـدار النـسخ املـستكملة؛      ٢٠١٠مارس  /آذار ١٦يف  
ــرة    ــة املباشـ ــتثمارات األجنبيـ ــات االسـ ــد (www.unctad.org/Template/Page.asp?intItemID=1923)بيانـ ــع يف   ، وقـ ــذا املوقـ ــارة هـ ــت زيـ متـ

   .فرع اإلحصاءات املركزية واسترجاع املعلومات التابع ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، و٢٠١٠فرباير /شباط ١
ف من أعباء الديون الـصادرة عـن البنـك الـدويل وصـندوق النقـد الـدويل متاحـة فقـط كمجمـوع تراكمـي، ولـيس حبـسب                              بيانات التخفي   :ملحوظة 

 املقـدم مـن مـاحني جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة       تخفيـف عـبء الـديون   لاملبادرة املتعددة األطـراف  أما التخفيف من أعباء الديون املتعلق ب   . السنة
  .املساعدة اإلمنائية الرمسية يف امليدان االقتصادي فهو مدرج ضمن التابعة ملنظمة التعاون والتنمية
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  ١٤اجلدول 
ــوام      ــضائع يف أع ــن الب ــسنوية م ــواردات ال ــصادرات وال ــات   (٢٠٠٨ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢ال ــني دوالرات الوالي مبالي
  )املتحدة باألسعار الراهنة وأسعار صرف العمالت احلالية

  ٢٠٠٨   ٢٠٠٥   ٢٠٠٢   
  ٢٠٠٢/٢٠٠٨التغري 
  )النسبة املئوية(

  االسترياد  التصدير  االسترياد  التصدير  االسترياد  التصدير  االسترياد  التصدير  البلد

                  أفريقيا
٢٠٧٦٧٤٥٨ ٧٢٩٨٢ ٨١٧٩ ٢٤٣٥٣ ٣١٠٥ ٨٧٦٠ ٣٢٨  أنغوال
١١٥٧١٧١ ١٩٧٣ ١١٥٠ ٤٤٨٧٢٩٥٧٨٠١٩  بنن

٢١٨٣١٧٦ ١٦٩٣٠٤١ ٢٤٥٧٣٩٤٦٨٢٦٠  بوركينا فاسو
٣٠١٢٩٥٦٢٦٧٥٤٤٠٢٧٩٢١١  بوروندي

١٤٧١٢٠١٢٩١٧٣١٥٠٣٠٠٢١٥٠  مجهورية أفريقيا الوسطى
٢١٢ ١٢٤٣ ٤٦٧٩ ٣٩٤٩٣٢٨ ١١٤٤ ١٨٥٥٠٠  تشاد

٥٢٢٣٥- ١٩٥٣١٢٩٩٩١٧٦  جزر القمر
٤٢٤٩٢٧٩ ٣١٠٠ ٢٩٥٠ ٢٢٧٠ ١١٩٠ ١٠٨١ ١٣٢  مجهورية الكونغو الدميقراطية

٣٦١٩٧٤٠٢٧٧٦٩٥٧٤٩٣١٩١  جيبويت
٣٦٠٥٦٣٨ ١٤٧٤٦ ١٩٣٠ ٧٣١٠ ٢٥٠٧٠٦٤ ١١٧  غينيا االستوائية

٧١٢- ٥٢٥٣٨١١٤٩٥١٥٥٤٩  إريتريا
٨٢٣٤٤٣٥ ١٦٨٠ ٤٦٠٢ ١٩٢٦٠٩٥ ٤٨٠٦٢٢  إثيوبيا
١٣١٦٠٨٢٣٧١٤٣٢٩٩١٠٦  غامبيا
١٨٣١٤٠ ١٦٠٠ ٧٠٩٦٦٧٨٩٠٨٢٠٣٠٠  غينيا

٥٤٥٩٩٠١٠٦١٢٥١٩٦١٣٢٢٣٦   بيساو-غينيا 
٢١٥١١٤٩ ١٩٠٠٠٣٠ ٣٥٨٨١٥٦٥١٤١٠  ليسوتو
١٧٦١٧٨١٣١٣١٠٢٤٢٨١٤٣٨٣٥٧  ليربيا

٣١٥٠٥١٤ ١٨٤٦ ١٦٦٧ ٦٦٧٦٢٧٨٣٦٦٨٦  مدغشقر
١١١٧١٤٦ ١٨٧٩٧٠٠ ٤٠٥٦٩٠٥٠٢١٦٤  مالوي
٣١٤٠٢٦٠ ٢٣٣٩ ١٠٩٧ ١٥٤٤ ٨٧٥٩٢٧١٠١  مايل

١٤٢٨٣٠٠ ١٧٢٦ ١٧٥١ ٣٣٢٤٣١٦٢٥٤٢٨  موريتانيا
٤٢٢٨١٦٠ ٢٠٠٨ ٢٦٥٣ ١٤٠٨ ١٧٤٥ ٨١٠٥٤٣  موزامبيق
١٢٢٣٢٣٦ ٢٨٠٤٦٨٤٧٨٩٤٣٩٠٤٥٧٥  النيجر
١٢٩٤٣٧٤ ٦٥٢٤٩١٢٥٤٣٠٢٥٦١٧٨  رواندا

٥٣١٧٥٠١١١١٤١١٢٢٦٧  سان تومي وبرنسييب
٦٨٨٢٢١ ٢٥٢٨ ٣٠٠٦ ١٤٩٨ ٢٥٧٥ ١٠٣١ ٠٦٩  السنغال
٤٩٢٦٤١٥٩٣٤٥٢١٥٥٣٣٣٤٢١٠٢  سرياليون
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  ٢٠٠٨   ٢٠٠٥   ٢٠٠٢   
  ٢٠٠٢/٢٠٠٨التغري 
  )النسبة املئوية(

  االسترياد  التصدير  االسترياد  التصدير  االسترياد  التصدير  االسترياد  التصدير  البلد

١٥٤١٤٩ ٢٩٧٤٥٤٢٥١٦٢٦٤٥٦١٣١  الصومال
٩٤٩٩٢٨٢ ١١٣٥٢ ٦٦٧١ ٤٧٥٧ ٢٨٢٤ ٤٤٦ ١ ٩٤٩  السودان
١٩٥١٦١ ١٨٣٦٥٤٠ ٤٢٩٥٩١٦٥٩١٩٣  توغو
٤٤٦٥٣٢١ ٢٥٢٦ ٢٧٠٤ ١٠٥٤ ١٠١٦ ٤٧٨٠٧٤  أوغندا

٧٢١٠٣٢٦ ٣٠٨١ ٣٠٤٠ ١٢٨٧ ١٦٨٤ ٩٨١٦٦٠  مجهورية ترتانيا املتحدة
٥٤٣٣٣٥٩ ٥٠٦١ ٢٠٩٩ ١٥٥٨ ١٨١٠ ٩٥٦١٠٣  زامبيا
١٠٣٤٧١٢٧٧ ١٣٧٤٠٧ ٥٣٩٥٥ ٥٧٤١٩ ٢٧٨٨٧ ٢٤٤٤٣ ١٧٦  اجملموع الفرعي ألفريقيا  

                  آسيا

٣٤٤٠٢٣ ٢٥٤٠٠٢٠ ٢٣٨٤٤٧٠ ١٠٠٤٥٢  أفغانستان
٢٣١٥٠١٧٧ ١٥٨٤٠ ١٣٣٨٠ ٩٨٨٩ ٨٢٩٧ ٦٥٩٢ ١٤٩  بنغالديش

١١٣١٩٦٢٥٨٣٨٦٥١٩٥٤٠٣٦٠١٧٦  بوتان
٦١٤٥١٧٦ ٤٥٠٨ ٣٧٠٨ ٢٩١٨ ٢٩١٠ ١٣٦١ ٩٢٣  كمبوديا

١٢٦١٢١٤ ١٤٠٥ ٣٠١٤٤٧٥٥٣٨٨٢٠٨٥  لشعبيةامجهورية الو الدميقراطية 
١١٥٠٢٥٤ ١٣٢٣٩٢١٦٢٧٤٥٣٣١٣٨٨  ملديف
٤١٢٨٨٣ ٦٢٩٩ ١٩٥٠ ٣٩٢٧ ٢٨١٤ ٣٣٤٨ ٠٤٦  ميامنار
٣٥٧١٦٠ ٢٩٤٤٥٨١ ١٨٢٣٠٩٤ ٦٠٣٣٧٩  نيبال

--٨١١٢١٤٣٥٣--   ليشيت-تيمور 
١٠١٤٤٢٥٨ ٨٤٥٢ ٥٩٧٧ ٦٣٧٨ ٢٤١٣ ٣٩٢١ ٦٨٤  اليمن
٥٥١٤٦١٦٣ ٣٩٣٨٦ ٣١٤٤٨ ٢٤٨٠٢ ٢١٦٢١ ١٦٠٨٨ ٠٥١  اجملموع الفرعي آلسيا  

      أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

٢٧٠١٠٥ ١٤٧٦٣١٦ ١٤٧٠٤٥٤ ٢٨٠١٣٠  هاييت
        احمليط اهلادئ

 ٣٥٠٤٧٦١٥٥٥٣٤١  كرييبايت

٧٢١٣٢٨٧٢٣٩٧٢٢٨٨١١١٨  ساموا
٥٨٦٧١٠٥١٨٥٢١١٣٢٩٢٦٥٣٩٢  جزر سليمان

٢٧١٠٠١٣٧صفر١٣صفر١١صفر  توفالو
٢٠٩٠٣٨١٤٩٥٧٣١٣١٨٠٢٤٧  فانواتو
١٨٨٧١٨٩ ١٥٣٣٥٠٢٣٤٦٦٢٣٥٤٠١١  اجملموع الفرعي للمحيط اهلادئ  
١٦٢٣٣٨٢٢٤ ١٧٨١١٩ ٨٧٢٣٤ ٨٣٣٣٧ ٥٠٢١٣ ٤٠٠١١ ٦٦٠  جمموع أقل البلدان منوا  

  
جـرى االطـالع   ). UNCTADstat Total Merchandise Trade(إحصاءات مؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة     جمموع جتارة البضائع، من  :املصدر  

  .http://unctadstat.unctad.org: يف املوقع التايل ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٠على البيانات يف 
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  ١٥اجلدول 
مباليني دوالرات الواليات املتحدة  (٢٠٠٨و  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢الصادرات والواردات السنوية من اخلدمات يف أعوام 

  )باألسعار الراهنة وأسعار صرف العمالت احلالية

  ٢٠٠٨   ٢٠٠٥   ٢٠٠٢   
  ٢٠٠٢/٢٠٠٨التغري 
  )النسبة املئوية(

  االسترياد  التصدير  االسترياد  التصدير  االسترياد  التصدير  االسترياد  التصدير  البلد

                  أفريقيا
٢٢٥٩٥٦٦ ٦٣٣٠١٣٩ ٣١٧٧٧٩١ ٢٠٧٣٢٢  أنغوال
٣٤*٢٧*--١٥٢٢٠٩١٩٤٢٧٩  بنن

٥٩١٦٣٦٨٣٦٠١٠٧٥٦٥٨٠٢٤٦  بوركينا فاسو
٨٤٣٣٥١٣٤٦٦١٩١٧٨٣٣٤٨  بوروندي

--------  مجهورية أفريقيا الوسطى
٢١٩٠٢٥٩ ١١٩٥٤٠٩ ٦٧٦٧١١٢٦٥٢٢  تشاد

٢٣٢٤٤٥٤٥٦٦٧٧١٨٤٢١٧  جزر القمر
--------  مجهورية الكونغو الدميقراطية

١٩٢٦٢٢٤٨٨٤٢٩٥١٢٨٥٣١٠٧  جيبويت
١٤٧*١٨٠*--١ ٢٥٦١٥٧١٥١٨  غينيا االستوائية

--------  إريتريا
٢٢٣٥٣١٥ ١٤١٠ ١٩٥٩ ١١٩٤ ٥٨٥٥٨٠٠١٢  إثيوبيا
٧٣٥٦٨٠٤٥١٢٣٨٨٦٨٥٨  غامبيا
٣٣٣- ٩١٣٣١٨٣٢٧٢٦١٣٤٢  غينيا

*٥٢*١٨- --٧٢٨٥٤٢   بيساو-غينيا 
٣٥٥٥٥٢١٠٣٦٧١١٠٩٣٩٨  ليسوتو
**٦٢**١٧٨ ٢١٣٨٥٦٣٧٩٣٨٩--  ليربيا

١١١٥١٠٩ ٣٩٧٧٠٤٤٩٨٦١٥٨٥٤٤٧٠  مدغشقر
٤٩٢٢٢٥٤٢٨٠٧٣٣٧٩٤٨٧١  مالوي
١١٦٨١٦٥ ١٦٩٣٨٧٢٧٤٥٨٨٤٥٤٠٢٤  مايل
٧٤٢٢٠٨٠٣٧٩٩٣٦٤٥٢٥١٩٤  يتانيامور

٣٣٩٥٧٧٣٤٢٦٤٩٥٥٥٩٦٥٦٤٦٧  موزامبيق
*٨٣*٧٣--٥١١٥٢٨٨٢٧٩  النيجر
٥٥٢٠٢١٢٩٣٠٤٤٠٨٥٢٢٦٣٩١٥٩  رواندا

٩١٢٩١١١٠٢١١٣٧٥  سان تومي وبرنسييب
*٧٠*٧٠--٤٥٦٤٧٤٧٧٧٨٠٦  السنغال
٣٨٨١٧٨٩١٦١١٢٥٦٠٥٥  سرياليون
--------  الصومال
٢٢٧٣٢٢٠ ١٤٩٣٦٢٠ ١٣٢٨١٨١١٤٨٤٤  السودان
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  ٢٠٠٨   ٢٠٠٥   ٢٠٠٢   
  ٢٠٠٢/٢٠٠٨التغري 
  )النسبة املئوية(

  االسترياد  التصدير  االسترياد  التصدير  االسترياد  التصدير  االسترياد  التصدير  البلد

٩٠١٤٨١٧٧٢٥١٢٨٣٣٥٩٢١٥١٤٣  توغو
١٢٢٦١٣٧ ٢٢٥٥٣٠٥٠٢٦٠٩٧٣٣٢٥٦  أوغندا

١١٣٦١٥٣ ٢٥٩٨ ١١٦٩ ١٢٠٧ ٩٢٠٦٣٣٢٦٩  مجهورية ترتانيا املتحدة
١١٥٣٧٥٢٧٣٤٧١٢٩٧٩١١١٥٨١٤٣  زامبيا
٤١١١٨٢٥٧ ١٠٧٤٥ ٢١١٣١ ٧٦٢٩ ١١٠٧٣ ٤٦٩٢ ٦٤٤  اجملموع الفرعي ألفريقيا  
        آسيا

--------  أفغانستان

٣١٣٥١٦١ ١٦٦٤ ٢٩٩٦ ١٢٠٧ ١٢٤٩ ٨٤٩٤٠٦  بنغالديش
٢٣٦٠٤٣١٢٨٥٥١٦١١٤٣١٦٩  بوتان

١١٧٢١٧٦ ١٠٣٦ ١٦٤٣٦٤٥ ٦٠٤٣٧٦١١٨  كمبوديا
١٧٦٣٢٢٠٤٥٦٣٠٣١٠٥٧٢٢٢٤  لشعبيةامجهورية الو الدميقراطية 

٣٦٣١١١٣٢٣٢١٣٧٠٤٣٤٨٩٤٢١٤  ملديف
٣٨٢٧٤- ١ ٤٢٦٣١٠٢٥٩٥٠٢٢٦٣١٥٧  ميامنار
٣٠٥٢٣٧٣٨٠٤٣٥٧٢٤٨٥٢١٣٧٢٦٠  نيبال

--------   ليشيت-تيمور 

٢٦٢٥١٥١ ١٣٤٨ ١٢٠٥ ١٦٦٩٣٥٣٧٢٢٤٢  اليمن
٩١٣٧١٧٩ ٦٦٧٠ ٥٨٩٤ ٣٤٢٥ ٣٩٤٨ ٢٤٦٦ ٩١٢  اجملموع الفرعي آلسيا  

      أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

١٤٧٢٧٠١٤٦٥٤٤٣٤٣٧٤٦١٣٤١٧٧  هاييت
        احمليط اهلادئ

٩٢١١٠٣٨١٣٣٧٤٣٧٦  كرييبايت
**صفر**١١٤٥٦١٥٤٥٦٣٦--  ساموا

١٦٤٩٤١٥٨٥٩١١٦٢٦٩١٣٨  جزر سليمان
--------  توفالو

٩٤٥٢١٣٩٧٤٢٢٣٩٦١٣٨٨٥  فانواتو
١١٩١٢١٣٠٣٢٢٦٤٤٩٣٠٤٢٧٩١٥١  اجملموع الفرعي للمحيط اهلادئ  
٥٢١٢٨٢٣٧ ١٧٤٦٥ ٢٧٨١٧ ١١٨٢٤ ١٥٤٧٠ ٧٥٤٨ ٨٢٢  جمموع أقل البلدان منوا  

  
جرى االطالع على البيانـات يف  ). UNCTADstat Trade in Services( اخلدمات، من إحصاءات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية جتارة  :املصدر  

  .http://unctadstat.unctad.org: يف املوقع التايل ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٠
  .٢٠٠٥ إىل عام ٢٠٠٢ عام النسبة املئوية للتغري يف الصادرات والواردات للفترة من  *  
  .٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠٥النسبة املئوية للتغري يف الصادرات والواردات للفترة من عام   **  
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  ١٦اجلدول 
يف حـال وجـود     ( النسبة املئوية للمقاعد الربملانية اليت تشغلها املرأة يف اجمللـس الوحيـد أو جملـس النـواب                   :املرأة يف الربملان  

  )٢٠١٠يه يون/يف حزيران() جملسني
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٥   أقل البلدان منوا

                أفريقيا
 ٣٩ ٣٧ ١٥ ١٥ ١٥ ١٦ ١٠  أنغوال

 ١١ ١١ ١١ ٨ ٧ ٦ ٨  بنن

 ١٥ ١٥ ١٥ ١٢ ١٢ ٨ ٤  بوركينا فاسو

 ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ١٤ -  بوروندي

 ١٠ ١١ ١١ ١١ - ٧ ٤  مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٥ ٥ ٥ ٧ ٧ ٢ ١٦  تشاد

 ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ - صفر  جزر القمر

 ٨ ٨ ٨ ٨ ١٢ - ٥  مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ١٤ ١٤ ١٤ ١١ ١١ صفر صفر  جيبويت

 ١٠ ١٠ ٦ ١٨ ١٨ ٥ ٨  غينيا االستوائية

 ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ١٥ ٢١  إريتريا

 - ٢٢ ٢٢ ٢٢ - - ٥  إثيوبيا

 ٨ ٩ ٩ ٩ ١٣ ٢ -  غامبيا

 صفر - ١٩ ١٩ ١٩ ٩ ٧  غينيا

 ١٠ ١٠ ١٤ ١٤ ١٤ ٨ ١٠   بيساو- غينيا

 ٢٤ ٢٤ ٢٥ ٢٤ ١٢ ٤ ٥  ليسوتو

 ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ٥ ٨ ٦  ليربيا

 صفر - ٨ ٧ ٧ ٨ ٤  مدغشقر

 ٢١ ٢١ ١٣ ١٤ ١٤ ٨ ٦  مالوي

 ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٢ ٢  مايل

 ٢٢ ٢٢ ٢٢ ١٨ ٤ ٤ صفر  موريتانيا

 ٣٩ ٣٥ ٣٥ ٣٥ ٣٥ ٣٠ ٢٥  موزامبيق

 صفر ١٠ ١٢ ١٢ ١٢ ١ ٤  النيجر

 ٥٦ ٥٦ ٤٩ ٤٩ ٤٩ ١٧ ١٧  رواندا

 ٧ ٧ ٢ ٧ ٩ ٩ ٧  سان تومي وبرنسييب

 ٢٣ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ١٩ ١٢ ١٢  السنغال

 ١٣ ١٣ ١٣ ١٥ ١٥ ٩ -  سرياليون
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  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٥   أقل البلدان منوا

 ٧ ٦ ٨ ٨ ٨ - -  الصومال

 - ١٨ ١٨ ١٨ ١٠ - ٨  السودان

 ١١ ١١ ١١ ٩ ٧ ٥ ١  توغو

 ٣٢ ٣١ ٣١ ٣٠ ٢٤ ١٨ ١٧  أوغندا

 ٣١ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٢١ ١٦ ١١  مجهورية ترتانيا املتحدة

 ١٤ ١٥ ١٥ ١٥ ١٣ ١٠ ٧  زامبيا

 ١٦ ١٨ ١٦ ١٧ ١٥ ٩ ٨  متوسط أفريقيا  
                آسيا

 ٢٧ ٢٨ ٢٨ ٢٧ - - -  أفغانستان

 ١٩ ١٩ - ١٥ ٢ ٩ ١١  بنغالديش

 ٩ ٩ ٩ ٣ ٩ ٢ صفر  بوتان

 ٢١ ٢١ ١٠ ١٠ ١٠ ٧ ٦  كمبوديا

 ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٣ ٢١ ٩  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ٧ ٧ ١٢ ١٢ ١٢ ٦ ٦  ملديف

 ٣٣ ٣٣ ٣٣ ١٧ ٦ ٦ -  نيبال

 ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٨ ٢٥ - -   ليشيت-تيمور 

 صفر صفر صفر صفر صفر ١ ١  اليمن

 ١٩ ١٩ ١٨ ١٥ ١١ ٧ ٦  متوسط آسيا  
                أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ - -  هاييت

                احمليط اهلادئ

 ٤ ٤ ٤ ٧ ٥ ٥ صفر  كرييبايت

 ٨ ٨ ٨ ٦ ٦ ٨ ٤  ساموا

 صفر صفر صفر صفر صفر ٢ ٢  جزر سليمان

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر -  توفالو

 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ صفر ٢  فانواتو

 ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢  متوسط احمليط اهلادئ  
 ١٥ ١٦ ١٥ ١٥ ١٣ ٨ ٧  متوسط أقل البلدان منوا

  
ــة   ).Inter-Parliamentary Union(االحتــــاد الربملــــاين الــــدويل    :املصدر   ــرأة يف الربملانــــات الوطنيــ ــة يف ). Women in National Parliaments(املــ احلالــ

ــار ٣١ ــايو /أيــــــ ــدويل،    ،٢٠١٠مــــــ ــاين الــــــ ــاد الربملــــــ ــع االحتــــــ ــن موقــــــ ــة مــــــ    http://www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm متاحــــــ
ــران   ( ــه يف حزيــــ ــالع عليــــ ــرى االطــــ ــه /جــــ ــت   ). ٢٠١٠يونيــــ ــبكة اإلنترنــــ ــى شــــ ــات علــــ ــد البيانــــ ــايل وتوجــــ ــع التــــ :  يف املوقــــ

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/tab6a.htm.



 

 

 
A

/66/66
E

/2011/78

11-22697 
84 

  ١٧اجلدول 
  )املرتبة املئوية يف العامل(مؤشرات احلوكمة يف مجيع أحناء العامل 

  مكافحة الفساد   سيادة القانون   نوعية اللوائح التنظيمية   فعالية احلكومة   االستقرار السياسي   حرية التعبري واملساءلة  
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠  البلد

                          أفريقيا

 ٥ ٣ ١٢ ٢ ١٧ ٥ ٢٠ ٥ ٣٦ ١ ١٥ ٨  أنغوال

 ٣١ ٣٢ ٢٩ ٤٥ ٤٠ ٤١ ٣٨ ٤٦ ٦٢ ٦٩ ٥٧ ٦٠  بنن

 ٤٠ ٥٥ ٣٣ ٤٠ ٤٩ ٤٦ ٣٢ ٣١ ٤٠ ٤٨ ٤١ ٣٩  بوركينا فاسو

 ١١ ٨ ١٢ ٥ ١١ ١١ ١٣ ٣ ١٠ ٢ ٢٨ ٣  بوروندي

 ٢٢ ٦ ٧ ٤ ١٢ ١٦ ٥ ٥ ٣ ١٢ ٢١ ٢٨  مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٤ ٢٢ ٣ ٢١ ١٢ ١٩ ٤ ٢٥ ٦ ١٤ ١٠ ٢١  تشاد

 ٢٥ ٩ ١٥ ٩ ٥ ٩ ١ ٧ ١٦ ٣٩ ٣٩ ١٨  جزر القمر

 ٥٠ ٢٠ ٣١ ٢٨ ٢٩ ٢١ ٢١ ١١ ٦٣ ٣٠ ١٦ ٢٩  جيبويت

 ٣ ٢ ٢ ١ ٤ ٢ ٢ ٢ ٣ ١ ٩ ٢  مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ١ ٣ ٨ ١٠ ٧ ٦ ٣ ٤ ٤٣ ٤١ ٣ ٦  غينيا االستوائية

 ٤٦ ٧٥ ٩ ٣٩ ٢ ١٦ ٦ ١٢ ٢٠ ١٤ ١ ١٠  إريتريا

 ٢٧ ٤٠ ٢٣ ٢٥ ١٨ ١٣ ٤١ ١٥ ٦ ١٣ ١٢ ١٩  إثيوبيا

 ٣٥ ٤٣ ٤١ ٤٩ ٤٢ ٤٠ ٣١ ٣٥ ٥٤ ٦١ ١٧ ١٧  غامبيا

 ٧ ٢٧ ٢ ٧ ١١ ٢٧ ٨ ١٧ ٥ ٦ ٩ ١٥  غينيا

 ١٠ ١٩ ٤ ٦ ١٠ ١٢ ١٤ ١٢ ٢٩ ٢١ ٢٨ ٢٧   بيساو-غينيا 

 ٦٢ ٥٠ ٤٧ ٥١ ٣٠ ٣٦ ٤٦ ٥٢ ٥٧ ٤٥ ٤٥ ٣٥  ليسوتو

 ٣٤ ٢ ١٤ ١ ١٠ ٥ ١١ ٢ ١٧ ٣ ٣٨ ١٤  ليربيا

 ٥١ ٥٥ ٢٦ ٤٤ ٣٥ ٣٢ ٣٣ ٣٢ ٢٤ ٥٢ ٣٠ ٥٢  مدغشقر

 ٣٩ ٥١ ٤٩ ٣٦ ٣٢ ٤٢ ٣٧ ٤٤ ٤٣ ٢٧ ٤٢ ٤٤  مالوي

 ٢٩ ٣٠ ٤٢ ٣٦ ٣٦ ٤٩ ٢٤ ٢١ ٣٥ ٥١ ٥٤ ٤٨  مايل

 ٣١ ٤٩ ٢١ ٤٤ ٢٧ ٣٥ ٢١ ٥١ ١٤ ٥١ ٢٠ ٢٣  موريتانيا
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  مكافحة الفساد   سيادة القانون   نوعية اللوائح التنظيمية   فعالية احلكومة   االستقرار السياسي   حرية التعبري واملساءلة  
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠  البلد

 ٤١ ٣٨ ٣٤ ٢٩ ٤٢ ٤٤ ٤٤ ٤٢ ٦٤ ٤٦ ٤٧ ٤٥  موزامبيق

 ٣١ ١٤ ٣٢ ٢٢ ٣٤ ٢٧ ٢٥ ١١ ١٤ ٤٠ ٢٩ ٤٦  النيجر

 ٦٢ ٢٨ ٣٦ ٩ ٤١ ١٤ ٤٩ ٢٣ ٣٤ ٥ ١١ ٧  رواندا

 ٤٢ ٥٦ ٢٧ ٤٩ ٢٥ ١٩ ٣٠ ٣٨ ٥٣ ٨٠ ٥٥ ٥٩  سان تومي وبرنسييب

 ٣٦ ٥٤ ٤٦ ٥٥ ٤٥ ٤٨ ٤١ ٥٤ ٣٩ ٢٩ ٣٨ ٥٣  السنغال

 ١٦ ١٨ ١٨ ٧ ٢٤ ٨ ١٠ ٤ ٣٢ ٣ ٤١ ٧  اليونسري

 ١ ١ ٠ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٢ ٢  الصومال

 ٦ ١٦ ٥ ٤ ٩ ١٠ ٧ ٩ ١ ٢ ٦ ٦  السودان

 ١٤ ٣٠ ٢٠ ٣٠ ٢٢ ٢٥ ٦ ١٠ ٣٨ ٣٩ ١٩ ١٤  توغو

 ٢١ ١٢ ٤١ ٢٦ ٤٧ ٥٣ ٣٤ ٣٩ ١٥ ٨ ٣٣ ١٨  أوغندا

 ٤١ ١١ ٤٠ ٤٢ ٣٨ ٤٢ ٣٩ ٤٠ ٤٨ ٢٩ ٤٤ ٣٧  مجهورية ترتانيا املتحدة

 ٣٧ ٢١ ٣٨ ٣٤ ٣٦ ٤٢ ٣٠ ١٦ ٦٤ ٣٢ ٤٠ ٣٣  يازامب

                          أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 ١١ ٤ ٦ ٣ ٢٣ ١٥ ٥ ٦ ٢١ ١٩ ٣٠ ٢٤  هاييت

                         آسيا

 ١ ١ ١ ١ ٣ ١ ٣ ١ ١ ١ ١٠ ١  أفغانستان

 ١٧ ١٤ ٢٨ ٢٧ ٢٣ ٢٣ ١٧ ٣٣ ٨ ٢٨ ٣٥ ٣٦  بنغالديش

 ٧٥ ٧٢ ٥٩ ٥٨ ١٤ ٣٥ ٦٥ ٧٨ ٧١ ٦١ ٢٩ ٢٠  بوتان

 ٩ ٢٣ ١٦ ٢١ ٣٩ ٤٣ ٢٦ ١٩ ٢٥ ٢٢ ٢٣ ٢٥  كمبوديا

 ١٠ ٢٦ ١٨ ٢٢ ١٤ ٧ ١٥ ٢١ ٤٤ ٢٣ ٥ ١٤  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ٣٠ ٥٢ ٥٣ ٦٠ ٣٧ ٧٤ ٤٢ ٦٥ ٨٦ ٣٩ ٤٤ ٢٧  ملديف

 ٠ ٥ ٤ ١٠ ١ ٤ ١ ٨ ٧ ٩ ١ ١  ميامنار

 ٢٥ ٣٩ ١٨ ٤٢ ٢٤ ٢٨ ١٨ ٣٧ ٥ ١٥ ٣١ ٤٣  نيبال

 ١٦ غري متوفرة ٩ غري متوفرة ١١ غري متوفرة ١١ ٩٩ ٢٩ ٥٧ ٥١ ٥١   ليشيت-تيمور 
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  مكافحة الفساد   سيادة القانون   نوعية اللوائح التنظيمية   فعالية احلكومة   االستقرار السياسي   حرية التعبري واملساءلة  
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠  البلد

 ١٥ ٢١ ١٣ ٨ ٣٠ ٢٥ ١١ ٢٢ ٢ ١١ ١٢ ٢١  اليمن

                         احمليط اهلادئ

 ٥٥ ٤٨ ٦٠ ٦٣ ٨ ١٤ ٢٧ ٥٠ ٩٧ ٩٨ ٦٩ ٨١  كرييبايت

 ٦١ ٥٦ ٦٨ ٧٢ ٤٥ ٥٣ ٥٦ ٦٦ ٨٧ ٨٩ ٦٥ ٧٠  ساموا

 ٤٤ ٢٠ ٢٩ ٢ ٨ ٨ ١٦ ١٣ ٥٦ ١٩ ٥٦ ٥٦  جزر سليمان

 ٥٣ ٦٠ ٨٣ ٩٥ ١٥ ٦٣ ٤٠ ٦٩ ٩٧ ٩٩ ٧١ ٩٢  توفالو

 ٦٩ ٢٦ ٦٣ ٤٦ ٢٥ ٣٣ ٤٥ ٣٣ ٩٣ ٨٣ ٦٨ ٦٤  فانواتو
  

، فيما خيـص  ٢٠٠٩ و  ١٩٩٦عامي   اقتصادا على مدار الفترة بني       ٢١٣يقدم مشروع مؤشرات احلوكمة يف مجيع أحناء العامل بيانات املؤشرات اجملمعة واملنفردة للحوكمة لـ                 :مالحظة 
. وتـضم املؤشـرات اجملمعـة آراء عـدد كـبري مـن املـستجيبني للدراسـة االستقـصائية مـن املؤسـسات واملـواطنني واخلـرباء يف البلـدان الـصناعية والناميـة                     . ستة من أبعـاد احلوكمـة     

واملنظمـات غـري احلكوميـة      الفكريـة   ؤسـسات   املة متنوعـة مـن معاهـد الدراسـات االستقـصائية و           وُتـستمد مصادر البيانات املنفردة اليت تستند إليها املؤشرات اجملمعة من جمموع          
  .واملنظمات الدولية

  http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_country.asp  :املصدر  
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  ١٨اجلدول 
  مشاركة أقل البلدان منوا يف اجتماعات جمموعة الثمانية وجمموعة العشرين    

  السنة
ــشارك ــوا   م ــدان من ــل البل ــة جمموعــة   ة أق ــات قم يف اجتماع
  )الصفة( الثمانية

مـــشاركة أقـــل البلـــدان منـــوا يف اجتماعـــات قمـــة جمموعـــة 
  )الصفة(العشرين 

    السنغال  ٢٠٠٠
    أنغوال

    بنغالديش
    )رئاسة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا(إثيوبيا 

٢٠٠١  

    مايل
٢٠٠٢      
    السنغال  ٢٠٠٣

    السنغال
  ٢٠٠٤    أوغندا
    اليمن

    )رئاسة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا(إثيوبيا 
  ٢٠٠٥    السنغال
    ترتانيا

    )رئاسة االحتاد األفريقي(مجهورية الكونغو الدميقراطية   ٢٠٠٦
    )رئاسة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا(إثيوبيا 

٢٠٠٧  
    السنغال
    )رئاسة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا(يا إثيوب

  ٢٠٠٨    السنغال
    ترتانيا
  )رئاسة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا(إثيوبيا   أنغوال

  ٢٠٠٩    )رئاسة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا(إثيوبيا 
    السنغال
) رئاســة الــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا(إثيوبيــا   )ريقيارئاسة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أف(إثيوبيا 

  قمة تورنتو
  ٢٠١٠  قمة تورنتو )رئاسة االحتاد األفريقي(مالوي   هاييت

 )رئاســة الــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا(إثيوبيــا   )رئاسة االحتاد األفريقي(مالوي 
  سيئولقمة 

  يئولقمة س )رئاسة االحتاد األفريقي(مالوي     
  
  .www.g20.org؛ /http://www.g8.utoronto.ca؛ /www.g20.utoronto.ca  :املصادر  

http://www.g8.utoronto.ca/�
http://www.g20.org/�
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  ١٩اجلدول     
  أقل البلدان منوا مقابل البلدان املنخفضة الدخل    

  
 )فئة أقل البلدان منواسنة اإلدراج يف ( أقل البلدان منوا

الـــوطين اإلمجـــايل  النـــاتج (البلـــدان املنخفـــضة الـــدخل   
 )٢٠٠٩ دوالر يف عام ٩٩٥ < للفرد

    أفريقيا
  )*١٩٩٤(أنغوال 

 بنن )١٩٧١(بنن 
 بوركينا فاسو )١٩٧١(بوركينا فاسو 

 بوروندي )١٩٧١(بوروندي 
 ىمجهورية أفريقيا الوسط )١٩٧٥(مجهورية أفريقيا الوسطى 

 تشاد )١٩٧١(تشاد 
 جزر القمر )١٩٧٧(جزر القمر 

 مجهورية الكونغو الدميقراطية )١٩٩١(مجهورية الكونغو الدميقراطية 
  )*١٩٨٢(جيبويت 
   )*١٩٨٢(ستوائية غينيا اال
 إريتريا )١٩٩٤(إريتريا 
 إثيوبيا )١٩٧١(إثيوبيا 
 غامبيا )١٩٧٥(غامبيا 

 غانا 
 غينيا )١٩٧١(غينيا 

  بيساو-غينيا  )١٩٨١( بيساو -ينيا غ
 **كينيا 

  )*١٩٧١(ليسوتو 
 ليربيا )١٩٩٠(ليربيا 

 مدغشقر )١٩٩١(مدغشقر 
 مالوي )١٩٧١(مالوي 

 مايل )١٩٧١(مايل 
 موريتانيا )١٩٨٦(موريتانيا 
 موزامبيق )١٩٨٨(موزامبيق 

 النيجر )١٩٧١(النيجر 
 رواندا )١٩٧١(رواندا 

  )*١٩٨٢(ييب سان تومي وبرنس
  )*٢٠٠٠(السنغال 

 سرياليون )١٩٨٢(سرياليون 
 الصومال )١٩٧١(الصومال 
  )*١٩٧١(السودان 
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 )فئة أقل البلدان منواسنة اإلدراج يف ( أقل البلدان منوا
الـــوطين اإلمجـــايل  النـــاتج (البلـــدان املنخفـــضة الـــدخل   

 )٢٠٠٩ دوالر يف عام ٩٩٥ < للفرد

 توغو )١٩٨٢(توغو 
 أوغندا )١٩٧١(أوغندا 

 مجهورية ترتانيا املتحدة )١٩٧١(مجهورية ترتانيا املتحدة 
 زامبيا )١٩٩١(زامبيا 

 **زمبابوي 

   آسيا
 فغانستانأ )١٩٧١(أفغانستان 
 بنغالديش )١٩٧٥(بنغالديش 

  )*١٩٧١(بوتان 
 كمبوديا )١٩٩١(كمبوديا 

 **مجهورية كوريا الدميقراطية 
 **مجهورية قريغيزستان 

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية )١٩٧١( مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
  )*١٩٧١(ملديف 
 ميامنار )١٩٨٧(ميامنار 
 بالني )١٩٧١(نيبال 

 **طاجيكستان 
  )*٢٠٠٣( ليشيت -تيمور 
  )*١٩٧١(اليمن 

   أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 هاييت )١٩٧١(هاييت 

   احمليط اهلادئ
  )*١٩٨٦(كرييبايت 

  )*١٩٧١(ساموا 
 جزر سليمان )١٩٩١(جزر سليمان 

  )*١٩٨٦(توفالو 

   )*١٩٨٥(فانواتو 
  
كـانون   ٢٩، جرى االطالع عليهـا يف       http://www.un.org/esa/policy/devplan/profile/ldc_list08.pdf  :املصادر  

، كـانون   )World Bank List of Economies(؛ قائمة البنك الدويل لالقتصادات      ٢٠١٠ديسمرب  /األول
ــسمرب /األول جــرى ، siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/.../CLASS.XLS (٢٠١٠دي
  .)٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٩طالع عليها يف اال

  .بلدان منخفضة الدخلكغري مصنفة ولكنها أقل البلدان منوا من   *  
  .غري مدرجة ضمن فئة أقل البلدان منواولكنها البلدان املنخفضة الدخل من   **  
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  مالحظات حول منهجية التقييم    
انت التدابري املتوخـاة قـد اضـطُلع        من حيث املبدأ، يتطلب تقييم التنفيذ تقدير ما إذا ك           

علــى أن ذلــك يــستحيل يف كــثري مــن احلــاالت نظــرا ألن التــدابري كــثريا مــا تكــون . هبـا بالفعــل 
عـادة أقـل البلـدان      (“ بتعزيـز ”فالتـدابري تـنص علـى أن األطـراف سـتقوم            . “غري قابلة للتنفيذ  ”

وتــصاغ التــدابري أحيانــا . نــةتــدابري أو ُنهــج معي) عــادة الــشركاء يف التنميــة(“ بــدعم”أو ) منــوا
أضـف إىل ذلـك أن      . ويعاين بعضها من العموميـات ومـن انعـدام الدقـة يف حتديـدها             . كأهداف

ــدابري كــبري جــدا   ــوا و   ١٥٦فهــو : عــدد الت ــدان من ــل البل ــسبة ألق ــشركاء  ١٧٨ بالن ــسبة لل  بالن
  .التنمية يف

بلـدان اختـذت التـدابري      وتبني التقارير الوطنية الصادرة عـن أقـل البلـدان منـوا أن هـذه ال                 
وقـد تـأيت التـدابري نتيجـة لربنـامج العمــل      . لتنفيـذ معظـم مـا كلفهـا بـه برنـامج عمــل بروكـسل       

وبعــض هــذه االلتزامــات ملزمــة قانونــا، مــن قبيــل اتفاقــات   (لاللتزامــات يف خمتلــف احملافــل  أو
 املؤسـسات   كمـا أن الـضغوط مـن جانـب        . )١١()منظمة التجارة العامليـة أو الترتيبـات اإلقليميـة        

الدوليــة، مــن قبيــل ورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر أو أفــضليات اجلهــات املاحنــة ميكــن أن  
تكون هي أيـضا عناصـر حامسـة يف الـسياسات أو التـدابري، مـع أهنـا تتفـق يف الوقـت نفـسه مـع                 

  .التزامات برنامج عمل بروكسل
قتـــرح نفـــس وقـــد وضـــعت حمافـــل خمتلفـــة بـــرامج متنوعـــة تغطـــي نفـــس اجملـــاالت وت  

السياسات والتدابري كما يف برنامج عمل بروكسل، ولكنها غري موجهـة حتديـدا ألقـل البلـدان                 
وساعد تنفيذ هـذه الـسياسات والتـدابري علـى حتقيـق األهـداف املتوخـاة يف برنـامج عمـل                     . منوا

ولعـل  . بروكسل، حىت وإن مل يكن باإلمكـان حتديـد برنـامج العمـل كمـصدر وحيـد للنجـاح                  
ن جعــل مهمــة تقيــيم برنــامج العمــل أكثــر ســهولة إذا جتنبنــا التــداخل بــني األهــداف مــن املمكــ

كمـا أن مـن املفيـد يف التقيـيم     . واألغراض والغايـات، وإذا حـددنا اجلهـة املـسؤولة عـن التنفيـذ        
التمييــز بــني التحــديات اإلمنائيــة العامــة والتحــديات اخلاصــة بأقــل البلــدان منــوا، ال ســيما تلــك   

  .يري إدراج البلدان يف قائمة أقل البلدان منوااملتعلقة مبعا
فربنـامج عمـل   . وال ميكن للتحليل الكمي للتنفيذ أن يكون أكثر من حتليل جزئي جدا   

ويـأيت ثلثـا هـذه األهـداف مـن األهـداف            . بروكسل يتضمن ثالثني هدفا حمـددا بـصورة رقميـة         
__________ 

 The Mutual Review of. ( تـشري اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي           )١١(  

Development Effectiveness in Africa: Promise and Performance, 2010     اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا ومنظمـة ،
يقـل عـن    ال  مبـادرة عامليـة النطـاق ومـا    ٢٠إىل ما ال يقل عـن       ) ٢٠١٠التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،      

  . مبادرات إقليمية تعىن بالقضايا احملددة يف برنامج عمل بروكسل١٠
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ــة ملرفـــق األول مـــن تقريـــر  ولالطـــالع علـــى قائمـــة األهـــداف هـــذه، انظـــر ا  . اإلمنائيـــة لأللفيـ
“  لــصاحل أقــل البلــدان منــوا٢٠١٠-٢٠٠١تنفيــذ برنــامج عمــل العقــد ”العــام املعنــون  األمــني

)A/61/82-E/2006/74 .(  علـــى أن عـــددا مـــن الغايـــات وااللتزامـــات ال يتـــضمن أيـــة أهـــداف
ــسقة    . واضــحة ــات أو أهنــا غــري مت ــوفر البيان ــا ال تت أضــف إىل ذلــك أن كــثريا مــن   . وكــثريا م

  .هداف والتدابري الشديدة األمهية يف برنامج عمل بروكسل ترد بصيغة نوعيةاأل
  
  


