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  االقتصادي واالجتماعيالس   العامةاجلمعية
 ٢٠٠٦الدورة املوضوعية لعام   الدورة احلادية والستون

 ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٨-٣جنيف،   *من القائمة املؤقتة) أ (٥٥البند 
مـؤمتر: ةـا خاصـ  ـه أوضاع ـي تواج ـات البلدان الت  ـجمموع

 األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا
 **من جدول األعمال املؤقت) ب (٦البند  

يـــ ة الت ـــ رات القم ــرات الرئيسية ومؤمت  ــة املؤمت ـذ ومتابع ـتنفي
استعراض وتنسيق تنفيذ برنامج عمل: تعقدها األمم املتحدة  

    لصاحل أقل البلدان منوا٢٠١٠-٢٠٠١العقد 
  لصاحل أقل البلدان منوا٢٠١٠-٢٠٠١ العقد تنفيذ برنامج عمل  

 
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
يبني التقرير املرحلي السنوي الرابع أنـه رغـم حتـسن األداء االقتـصادي، فإنـه يبـدو أن                    

ويتنـاقص  . الفقر املدقع يتناقص يف عدد قليل جدا من أقل البلدان منوا ويتزايـد يف العديـد منـها                 
دد من أقـل البلـدان منـوا، وهـي أكثـر البلـدان تـضررا بفـريوس نقـص املناعـة                   العمر املتوقع يف ع   

. اإليدز والصراعات األهلية األمر الذي ميثل تراجعا غـري مـسبوق يف اجتاهـات تارخييـة               /البشرية
وشهدت مؤشرات اجتماعية أخرى، منها املساواة بني اجلنسني، حتـسنا بـسبب الـدعم املباشـر          

وخيلـص التقريـر    . لقطاعات االجتماعية، ولكنها ال تزال األقل يف العـامل        املقدم من املاحنني إىل ا    
إىل أن عددا قليال مـن أقـل البلـدان منـوا بوسـعه حتقيـق األهـداف والغايـات الـواردة يف برنـامج             

 .عمل بروكسل، يف حالة استمرار االجتاهات الراهنة
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ــسريع،     ــسكان، والتحــضر ال ــر أن النمــو الــسريع يف ال ــي،  ويــبني التقري  والتــدهور البيئ
اإليدز هـي عوامـل تزيـد مـن حـدة الفقـر املـدقع يف أقـل البلـدان              /ةوفريوس نقص املناعة البشري   

وبدأ التغري يف املناخ يف الظهور كتحد جديد أمام التنمية املـستدامة يف أقـل البلـدان منـوا،                   . منوا
 .وال سيما تلك البلدان الواقعة يف أفريقيا واجلزر الصغرية

 التقرير إىل مواصلة التزام أقل البلدان منوا وشـركائها يف التنميـة بتنفيـذ برنـامج                 ويدعو 
وهــو يوصــي بــأن تــدمج أقــل البلــدان منــوا املقاصــد  . العمــل وجتديــد الطاقــات يف هــذا الــصدد

ــتنادا إىل     ــة اسـ ــة لأللفيـ ــدافها اإلمنائيـ ــامج العمـــل يف أهـ ــواردة يف برنـ واألهـــداف والغايـــات الـ
ية الوطنية، ويـدعو شـركاءها يف التنميـة إىل دعـم تلـك االسـتراتيجيات مـن                  استراتيجيات التنم 

صـندوق األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة وورقـات            /خالل عمليات التقييم القطري املـشترك     
إن تلك اُألطـر االسـتثمارية والتنفيذيـة املتكاملـة جيـب أن تـستند               . استراتيجيات احلد من الفقر   
املـــردود ”ســـاس االحتياجـــات وأن تـــدعم بعـــدد مـــن مبـــادرات إىل تقيـــيم تـــصاعدي علـــى أ

 .“السريع
ويؤكد التقريـر أن الوفـاء بـالعهود وختفيـف عـبء الـديون وإتاحـة إمكانيـة النفـاذ إىل                      

األسواق وتقدمي املساعدة التقنية هي عوامل حامسة من شأا كسر قيـود الفقـر الـيت تقيـد أقـل                    
قية برنــامج العمــل الــذي صــمم كإطــار للــشراكة بــني أقــل  البلــدان منــوا، واإلبقــاء علــى مــصدا
 .البلدان منوا وشركائها يف التنمية
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 مقدمة -أوال  
 / األولكــانون ٢٢ املــؤرخ ٥٩/٢٤٤هــذا التقريــر مقــدم وفقــا لقــرار اجلمعيــة العامــة  - ١

يوليــه /متــوز ٢٧ املــؤرخ ٢٠٠٥/٤٤ وقــرار الــس االقتــصادي واالجتمــاعي ٢٠٠٤ديــسمرب 
حليـا سـنويا عـن تنفيـذ برنـامج      ، اللذين طُلب فيهما إىل األمني العام أن يقدم تقريـرا مر     ٢٠٠٥

، املعتمد يف مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث          )١( لصاحل أقل البلدان منوا    ٢٠١٠-٢٠٠١عمل العقد   
بصورة حتليلية تـستند إىل النتـائج عـن طريـق التركيـز            على أن يتم ذلك     املعين بأقل البلدان منوا،     

 .امج العملعلى النتائج امللموسة وتبيان التقدم احملرز يف تنفيذ برن
 تنفيـذه   ويتابع هذا التقرير هيكل برنـامج عمـل بروكـسل ويـستعرض التقـدم احملـرز يف                 - ٢

مدى إسهامه يف تقدم أقل البلدان منوا حنو إجناز األهداف اإلمنائية الدوليـة، علـى النحـو                 بقياس  
 .املنصوص عليه يف برنامج العمل

ؤشرات املستعملة يف قياس مـدى التقـدم        ويرد يف املرفق األول من هذا التقرير قائمة امل         - ٣
اإلمنائيــة والغايــات يف تنفيــذ األهــداف يف التنميــة الــذي أحرزتــه أقــل البلــدان منــوا وشــركاؤها  

 .الدولية الواردة يف برنامج عمل بروكسل
ويف حني أن التقييم يقدم تقييما ألداء جمموعـة أقـل البلـدان منـوا ككـل، مـن احملـتم أن                        - ٤

التبـاين يف األداء فيمـا بـني كـل دولـة علـى حـدة، وقـد يكـون هـذا التبـاين                        يكون هنـاك بعـض      
ويرد أداء كل بلد على حدة من أقل البلدان منوا يف املرفق الثـاين مـن               . نواسعا يف بعض األحيا   

وقـد جمعـت تلـك البيانـات مـن          .  بكـل بلـد    هذا التقرير، الذي يـوفر بيانـات إحـصائية خاصـة          
عـن  ويـرد حتـت كـل جـدول بيـان تـام             . د بدورها إىل مصادر وطنية    املصادر الدولية، اليت تستن   

 .مصادر البيانات
ويستلزم برنامج عمل بروكسل أن يتضمن التقييم قيـاس التقـدم احملـرز يف رفـع االسـم                   - ٥

ويندرج رفع االسم من قائمة أقـل البلـدان منـوا ضـمن اختـصاصات      . من قائمة أقل البلدان منوا    
، وهي هيئة فرعية تابعة للمجلس االقتـصادي واالجتمـاعي تتـألف مـن              جلنة السياسات اإلمنائية  

خرباء مستقلني يتولون استعراض قائمة أقل البلدان منـوا كـل ثـالث سـنوات وتقـدمي توصـيات                    
 .إلدراج األمساء يف قائمة أقل البلدان منوا أو رفع األمساء منها

ة السياسات اإلمنائيـة، برفـع      ، أحاطت اجلمعية العامة علما بتوصية جلن      ٢٠٠٤ويف عام    - ٦
رفـع  تفـضي إىل    ومير الرأس األخضر حاليـا مبرحلـة انتقاليـة          . )٢(امسني من قائمة أقل البلدان منوا     

 بدايـة فتـرة    ٢٠٠٨ينـاير   / الثـاين  كـانون  ١، يف حـني أُجلـت حـىت         ٢٠٠٧من القائمة عـام     امسه  
ة، بعــد أن أصــيبت االنتقــال الــسلس الــيت متتــد ثــالث ســنوات لرفــع اســم ملــديف مــن القائمــ   
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ــسونامي يف     ــسمرب / األولكــانونبأضــرار شــديدة مــن جــراء أمــواج ت ويف عــام . )٣(٢٠٠٤دي
إدراج بـابوا غينيـا   إىل  خلصت اللجنة يف االسـتعراض الـذي جيـري كـل ثالثـة سـنوات                ٢٠٠٦

وخلصت اللجنـة أيـضا إىل   . ، ورفع ساموا من تلك القائمة)٤(اجلديدة يف قائمة أقل البلدان منوا 
. قـد أصـبح مـؤهال للرفـع مـن القائمـة           وفانواتو وكرييبـاس     كال من توفالو وغينيا االستوائية       أن

ووفقا لإلجراءات املرعية، سوف ينظر يف رفع أمسائها من القائمة يف االسـتعراض املقبـل الـذي                 
 من أقـل البلـدان منـوا تـستويف واحـداً مـن              سبعةوتبني أيضا أن هناك     . جيري كل ثالث سنوات   

 مـن  ٣٦ خلـص إىل أن   ٢٠٠٦بيـد أن اسـتعراض عـام        . ري الثالثة املؤهلة للرفع من القائمة     املعاي
وا قد أخفقت يف استيفاء أي معيار من املعايري املؤهلة للرفـع مـن القائمـة، وهـو       ــل البلدان من  ــأق

 .)٥(ما يعكس تقدمها البطيء يف التنمية
 

 تنفيذ برنامج عمل بروكسل -ثانيا  
 

 ١االلتزام   
 تشجيع وضع إطار للسياسة العامة يركز على البشر  

 إن النمو السريع واملستدام واجلامع ال غىن عنه يف ختفيف حدة الفقر والنمو املـستدام                - ٧
وحتقيقـا هلـدف خفـض عـدد الـذين يعيـشون يف فقـر وجـوع إىل النـصف                    . قل البلـدان منـوا    يف أ 

ل البلدان منـوا تتمثـل يف حتقيـق منـو           ، حدد برنامج عمل بروكسل أهدافا ألق      ٢٠١٥حبلول عام   
 يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل وحــد أدىن ملعــدل االســتثمار ســبعةسـنوي حبــد أدىن قــدره  

 .٢٠١٠ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل حبلول عام ٢٥قدره 
، بلــغ متوســط معــدل النمــو الــسنوي إلمجــايل النــاتج  ٢٠٠٤-٢٠٠١وخــالل الفتــرة  - ٨

 يف  ٤,٤  نـسبة   يف املائـة، يف مقابـل      ٥,٥ ايف أقـل البلـدان منـو      ) باألسـعار الثابتـة   ( احلقيقي   احمللي
وكـان وراء   . ١٩٩٥-١٩٩١ يف املائـة يف الفتـرة        ٢,٢ نـسبة  و ٢٠٠٠-١٩٩٦املائة يف الفترة    
كــثري مــن أقــل البلــدان منــوا ارتفــاع الطلــب وأســعار الــسلع األساســية، يف أساســا ســرعة النمــو 

ورغـم التحـسن العـام، حقـق        .  يف قطاعي التعلـيم والـنفط      يةأساسبصفة  النمو  حيث تركز هذا    
 يف املائـة منــذ  سـبعة م املــستهدف ملعـدل النمـو الـسنوي الــذي يبلـغ     قمخـسة بلـدان فحـسب الـر    

 وشـهد بلـد   ،اعتماد برنامج العمل، من بينها ثالثة بلدان استفادت من التطور يف قطـاع الـنفط     
ات بعـد أن شـهد فتـرة طويلـة     نـ فترة انتهاء الـصراع مـن خـالل املعو      واحد منها تعافيا قويا بعد      

 يف  مخـسة من أقـل البلـدان منـوا متوسـط منـو زاد علـى                بلدا آخر    ١٥وحقق  . من النمو السالب  
، بيد أن الناتج احمللـي اإلمجـايل شـهد هبوطـا يف سـتة بلـدان                ٢٠٠٤-٢٠٠١املائة خالل الفترة    

أقـل  يف  ل السنوي للفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل             وكان االرتفاع يف الدخ   . ٢٠٠٠منذ عام   
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جممـوع النـاتج احمللـي اإلمجـايل بـسبب النمـو الـسريع يف عـدد                 االرتفـاع يف     مـن    أبلدان منوا أبط  
 إىل ١٩٩٠ بــدوالرات الواليــات املتحــدة عــام  ا دوالر٢٨٨فقــد زاد فحــسب مــن  . الــسكان
 .٢٠٠٣ عام ا دوالر٣٣٩

من أقـل البلـدان منـوا قـد وصـلت           بلدا   ١٤ أن   ٢٠٠٤-٢٠٠٣وتوضح بيانات الفترة     - ٩
 يف املائـة أو أعلـى يف        ٢٠بالفعل إىل الرقم املستهدف لالستثمار وأن معدل االسـتثمار قـد بلـغ              

 يف ١٥مـن أقـل البلـدان منـوا مـا زال دون      بلـدا   ١١بيد أن معدل االستثمار يف  .  بلدا آخر  ١١
 ).١انظر املرفق الثاين، اجلدول (املائة 
ويبدو أن النمو االقتصادي يف أقل البلـدان منـوا مل يفـض إىل قـدر معقـول مـن ختفيـف                       - ١٠

 س عنـها بيانـات دوليـة حديثـة ميكـن القيـا            تفمن بني أقـل البلـدان منـوا الـيت تـوافر           . حدة الفقر 
 يف املائـة مـن   ٥٠ بلـدان يعـيش فيهـا مـا يزيـد علـى              تـسعة  بلدا، هناك    ١٧عليها والبالغ عددها    

والبيانات عـن االجتاهـات املتـصلة    .  الشرائيةةأقل من دوالر يوميا من معادل القو     السكان على   
وحقـق ثالثـة مـن تلـك        . مـن أقـل البلـدان منـوا       بلدا   ١٢ذا األساس املرجعي ال تتوافر إال عن        

حـدة الفقـر منـذ النـصف األول     يف جوهريـا  خفـضا  ) إثيوبيا وبوركينا فاسو وموريتانيا (البلدان  
ومل يطـرأ تغـري مـا       . الفقـر حـدة    ولكن واجهت مثانية بلدان أخـرى زيـادات يف           من التسعينات، 

 ).٢انظر املرفق الثاين، اجلدول (بل وصل إىل مستوى مرتفع يف البلد املتبقي على الفقر 
وقد حتقق بعض التقدم يف معظم أقـل البلـدان منـوا يف خفـض نـسبة الـذين يعـانون مـن                - ١١

 يف املائـة أو أعلـى يف   ٤١غذيـة مـا زالـت مرتفعـة وتزيـد علـى       اجلوع، بيد أن معدالت سـوء الت   
ومــن غــري احملتمــل أن يفــي معظــم أقــل البلــدان منــوا باهلــدف . مــن أقــل البلــدان منــوابلــدان  ١٠

 ٢٠١٥اإلمنائي لأللفية املتمثل يف خفض عدد من يعـانون مـن اجلـوع إىل النـصف حبلـول عـام                     
 ).املرجع نفسه(

وفـريوس  التغذيـة،    وعدم كفايـة     ، والفقر املدقع  ،عات األهلية وقد أفضت عوامل الصرا    - ١٢
اإليدز جمتمعة إىل النتيجة غـري املـسبوقة املتمثلـة يف اخنفـاض العمـر املتوقـع                 /نقص املناعة البشرية  

وزاد . مجيعهـا يف أفريقيـا    تلـك البلـدان     تقـع   ويف خمس عدد أقل البلدان منوا،        ١٩٩٠عام  منذ  
 ١٩٩٥-١٩٩٠ق األخـرى بـني الفتـرتني    ــــ وا باملناطـــ دان منــل البلــع أقــي مجيــ املتوقع ف  ـرالعم
املرجــع  (عامــا   ٥٠ ولكنــه ظــل دون  ،كــبري يف بعــض احلــاالت  بــشكل ، ٢٠٠٥-٢٠٠٠و 

ومع ذلك زاد عدد سكان أقل البلدان منوا، بسبب معـدل اخلـصوبة املرتفـع جـدا، مـن                 ). نفسه
عـدد تقـديري بلـغ    ، وإىل ٢٠٠٤ة عـام    مليـون نـسم    ٧٤١ إىل   ١٩٩٠ مليون نسمة عام     ٥٢٢
 ).١الثاين، اجلدول املرفق انظر  (٢٠٠٥ مليون نسمة عام ٧٥٩
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وما برح يتزايد النظر إىل ورقات استراتيجية احلد من الفقر، املصممة أصـال كـأدوات                - ١٣
لتخفيف عبء الدين، على أا اإلطار التنفيذي واالستثماري األساسـي واحملـرك االسـتراتيجي              

ئيسي للبلدان يف معاجلة الفقر واجلوع وحتقيق األهداف اإلمنائيـة الدوليـة، مبـا يف ذلـك تلـك                   الر
، أعـد ثلثـا مجيـع أقـل البلـدان الناميـة             ٢٠٠٦فربايـر   /شـباط  ٢٨ويف  . الواردة يف إعـالن األلفيـة     

. أعد كل من أوغنـدا وبـنن مـشروع الورقـة الثانيـة     يف حني ورقات استراتيجية احلد من الفقر،  
د عدد آخر من أقـل البلـدان منـوا تقريـرا أو أكثـر مـن التقـارير املرحليـة عـن تنفيـذ ورقـات                 وأع

 .بتلك البلداناملتعلقة استراتيجية احلد من الفقر 
، أكـد قـادة العـامل مـن جديـد إعـالن األلفيـة            ٢٠٠٥وخالل مؤمتر القمـة العـاملي لعـام          - ١٤

عتمـاد وتنفيـذ اسـتراتيجيات إمنائيـة         علـى ا   ٢٠٠٦العمل حبلـول عـام      ”وأعلنوا تصميمهم على    
وطنيــة شــاملة، مبــا حيقــق األهــداف والغايــات اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــداف   

إىل ) ٢٠٠٨-٢٠٠٦(وترمي خطة عمل جمموعة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة           . )٦(“اإلمنائية لأللفية 
لــدان منــوا، علــى إعــداد أو تعــديل مــن البلــدان الناميــة، مبــا يف ذلــك أقــل الب بلــدا  ٦٠مــساعدة 

من أقـل البلـدان     عدد  ويقوم  . استراتيجيات التنمية الوطنية استنادا إىل األهداف اإلمنائية لأللفية       
منوا بالفعل بإعداد ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر اسـتنادا إىل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،                      

تراتيجية احلـد مـن الفقـر املتعلقـة ـا بغيـة             ورقـات اسـ   بتعـديل   بينما يقوم عدد آخر من البلـدان        
 .حتقيق األهداف

 
 ٢االلتزام   
 حسن التدبري على الصعيدين الوطين والدويل  

ــة املــستدامة،      - ١٥ ــهما يف احلــد مــن الفقــر والتنمي ــإذ إن الــسالم واألمــن ال غــىن عن دي وت
وتـبني  . هـود اإلمنائيـة   الصراعات حبياة عدد كبري من البشر وحتدث آثـارا ضـارة باالقتـصاد واجل             
أعلـى مـن مـستواه يف    الدراسات أن مـستوى نـشوب الـصراعات يف البلـدان املنخفـضة الـدخل        

البلـدان املرتفعـة الـدخل، ممـا جيعـل أقـل            مـستواه يف    البلدان املتوسطة الـدخل وأعلـى كـثريا مـن           
امل قـد  ويف حني أن عدد الـصراعات يف أرجـاء العـ   . البلدان منوا عرضة بوجه خاص للصراعات    

، اندلع نصف عـدد الـصراعات يف أقـل البلـدان منـوا علـى                ١٩٩٠تناقص بشكل كبري منذ عام      
 .)٧(مدار فترة اخلمسة عشر عاما املاضية

منوا مواصـلة تنفيـذ سياسـاا واسـتراجتياا         البلدان  ويهيب برنامج عمل بروكسل بأقل       - ١٦
 البلـدان  تـشجيع  ب الـصراعات، و  الوطنية من أجل تشجيع بناء القـدرات واحليلولـة دون نـشو           

واملـصاحلة، وبنـاء الـسالم بعـد     بالوسـائل الـسلمية،   ملنازعـات  اتـسوية  علـى   املتضررة باحلروب،   
 .انتهاء الصراع
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 ٢٠٠٥ينـاير   / الثـاين  كـانون  ٩، املوقـع يف نـريويب يـوم         الـشامل وقد أدى اتفاق السالم      - ١٧
حيـاء اآلمـال بتحقيـق    إالـسودان، إىل  بـني حكومة مجهوريـة الـسودان واجلـيش الـشعيب لتحريـر       

املصاحلة الوطنيـة، واسـتعادة األمـن والنظـام، وعـودة الالجـئني واملـشردين، ويف ايـة املطـاف،                    
بيــــد أنــه بعــد مــرور أكثــر مــن عــــام، مــا زالــت احلالــة األمنيــة فــــي    . العــــودة إىل تنميــة البلــد

 .اورة السالم واالستقرار يف املنطقةتوترات بينه وبني تشاد اودد الالسودان مزعزعة، 
ــوترات بـــني    - ١٨ ــدة التـ ــد ازدادت حـ ــا  وقـ ــا وإريتريـ ــضايا   إثيوبيـ ــسوية القـ ــدم تـ ــة عـ نتيجـ
بينهما، ال سيما اجلمود الـذي تـشهده عمليـة رسـم احلـدود مبوجـب القـرار الـذي اختذتـه                       فيما

 .٢٠٠٢اإلريترية عام  -جلنة احلدود اإلثيوبية 
عودة احلكومة االحتادية االنتقاليـة    : ات اإلجيابية يف مواقع أخرى    وحدثت بعض التطور   - ١٩

إىل الصومال؛ وإجراء االنتخابات الوطنيـة يف بورونـدي؛ وعـودة الـسالم إىل مجهوريـة أفريقيـا                  
الوسطى؛ وإجـراء اسـتفتاء علـى الدسـتور يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مهـد الـسبيل أمـام                

وطين وصـعيد املقاطعـات؛ وإجـراء انتخابـات رئاسـية وبرملانيـة             إجراء انتخابات على الصعيد الـ     
 .أول رئيسة دولة يف أفريقياانتخاب يف هاييت؛ وإجراء انتخابات رئاسية يف ليربيا أفضت إىل 

 يف املائـة مـن   ٢٢ يف املائـة مـن مقاعـد جملـس الـشيوخ و        ٢٧وقد حصلت املـرأة علـى        - ٢٠
ويف جمـالس املقاطعـات، حـصلت املـرأة األفغانيـة علـى             . مقاعد جملس النواب بالربملـان األفغـاين      

، كجـزء مـن التزامهـا بعمليـة         ستانواعتمدت أفغان .  يف املائة من عضوية تلك االس      ٢٩نسبة  
 ووضـعت اسـتراتيجية للتنميـة       ،بون، استراتيجية وطنية ملكافحة املخدرات متتـد مخـس سـنوات          

مالــة، وحتــسني اخلــدمات االجتماعيــة الوطنيــة ترمــي إىل ختفيــف حــدة الفقــر، وتــوفري فــرص ع 
صـالح  وترمـي عمليـة اإل    . والبنية األساسـية والزراعـة والتنميـة الريفيـة وتطـوير القطـاع اخلـاص              

إقامة نظـام للعـدل يتـسم بالرتاهـة والـشفافية،       إىل  “ة للجميع ــق العدال ــيقحت”ة املسماة   ــاألفغاني
 .وتعزيز سيادة القانونمبا يف ذلك إعادة بناء نظام اإلصالحيات وإصالحه، 

وتواجــه أقــل البلــدان منــوا، بعــد انتــهاء الــصراعات، حتــديات هائلــة لــدى انتقاهلــا إىل      - ٢١
 إىل الـصراع يف غـضون مخـس سـنوات مـا مل تتلـق املعونـة              يمرحلة السالم، وقد تعـود القهقـر      

فارقـة العجيبـة،   ومـن امل . )٨(واملشورة يف جمال السياسة العامة يف الوقت املالئـم وبالقـدر الكـايف       
أن املعونة املقدمة إىل البلـدان بعـد انتـهاء الـصراعات متيـل حنـو التنـاقص يف ذات الوقـت الـذي                        

ويف الوقـت ذاتـه، غالبـا       . ميكن فيـه أن تكـون أداة فعالـة يف بنـاء أسـس التنميـة الطويلـة األجـل                   
 مــن املعونــة تواجــه البلــدان بعــد انتــهاء الــصراعات صــعوبة يف اســتيعاب الكميــات الكــبرية   مــا

اإلمنائية وغالبا ما يكون األداء القوي يف جمال احلكم شرطا من شروط التأهـل للحـصول علـى                  
 . )٩(املساعدة اإلمنائية اخلارجية
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 ٣االلتزام   
 بناء القدرات البشرية واملؤسسية  

أفضى تقـدمي الـدعم املباشـر مـن املـاحنني إىل القطـاع االجتمـاعي إىل حـدوث تغـريات                      - ٢٢
عدة مؤشرات اجتماعية يف أقل البلدان منـوا، ومـن مث، حتـرز معظـم أقـل البلـدان منـوا              يف  ابية  إجي

 وقامـت أقـل     .القيـد الـشامل باملرحلـة الدراسـية االبتدائيـة         حتقيق   حنو   ااملتوافر عنها بيانات تقدم   
تباينـات  بيـد أن ال   .  بتحسني املساواة بني اجلنسني يف التعليم األساسي       ، يف معظمها،  البلدان منوا 

مـن  بلـدا    ٢١بني اجلنسني تتزايد مع ارتفاع مستوى التعليم، حيث تـبني البيانـات املتاحـة عـن                 
عـدد  بينمـا يـزداد   كـبري بـني اجلنـسني يف مرحلـة التعلـيم الثـانوي،             وجود تبـاين    أقل البلدان منوا    

عـايل، حيـث    بل إن هناك تباينا أعلى يف مرحلـة التعلـيم ال          . البنات عن عدد البنني يف ستة بلدان      
 يف املائـة مـن البلـدان        ٥٠يقل عدد البنات املسجالت عن نصف عدد البـنني يف مـا يزيـد علـى                 

 ). ألف- ٤انظر املرفق الثاين، اجلدول (
يف أقل البلدان منوا، بيـد أن       القراءة والكتابة   البيانات عن تعليم الكبار     هناك تفرق يف    و - ٢٣

ــار القــ     ــيم الكب ــستهدف لتحــسني تعل ــرقم امل ــةال ــو ،راءة والكتاب ــام   ٥٠ وه ــول ع ــة حبل  يف املائ
 بلـدا مـن بـني       ٢٦ بالنسبة إىل النـساء يف       ، أو من احملتمل استيفاؤه    ، قد جرى استيفاؤه   ،٢٠١٥

وبالنـسبة إىل الرجـال، فـإن الـرقم         .  بلـدا  ٣٣أقل البلدان منوا املتوافر عنها بيانات البالغ عـددها          
  بلـدان فحـسب مـن بـني أقـل البلـدان             ١٠فاؤه، يف   مـن احملتمـل اسـتي      يف، أو واملستهدف قد است 

انظــر املرفــق الثــاين، ( بلــدا ٣٢باالجتاهــات والبــالغ عــددها تتعلــق ات ــــوا املتــوافر عنــها بيانــــمن
 ). باء- ٤اجلدول 

ومــا زال العــدد املرتفــع جــدا مــن وفيــات الرضــع واألطفــال دون ســن مخــس ســنوات   - ٢٤
نتيجـة لـسوء التغذيـة الـشديد، واألمـراض، مبـا يف ذلـك               قائما يف ثلـث عـدد أقـل البلـدان منـوا،             

مـا ذكرتـه منظمـة األمـم املتحـدة           وحـسب . اإليـدز، والـصراعات   /فريوس نقص املناعة البشرية   
 بلـدا مـن بـني       ١١ يف   ١٩٩٠، تندلع صراعات مسلحة كـربى منـذ عـام           )اليونيسيف(للطفولة  

س ســنوات البــالغ عــددها البلــدان الــيت تــشهد أعلــى معــدالت وفيــات األطفــال دون ســن مخــ  
 .وتنتمي مجيع تلك البلدان اإلحدى عشرة إىل أقل البلدان منوا. بلدا ٢٠
الــرأس األخـضر وجــزر ســليمان  (وحققـت بالفعــل أربعـة بلــدان مـن أقــل البلــدان منـوا      - ٢٥

 حالـة وفـاة   ٣٥اهلدف املتمثل يف خفـض معـدل وفيـات الرضـع إىل مـا دون          ) وساموا وفانواتو 
رز تقـدما جوهريـا   من أقل البلدان منـوا األخـرى حتـ        بلدا   ١٣وهناك  . ود حي  مول ١ ٠٠٠لكل  

مـن البلـدان    ١٨وهنـاك  . ٢٠١٥يف الوفاء بذلك اهلدف حبلـول التـاريخ املـستهدف وهـو عـام       
بلـدا   ١٥حترز بعض التقدم يف ذلك االجتاه، بيد أن هنـاك تقـدما ضـئيال أو تقهقـرا يف            األخرى  

 ).٣انظر املرفق الثاين، اجلدول  (من أقل البلدان منوا املتبقية
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) الـرأس األخـضر وسـاموا وفـانواتو    (وحققت بالفعل ثالثة بلدان من أقـل البلـدان منـوا         - ٢٦
 حالة وفـاة لكـل      ٤٥هدف خفض معدل وفيات األطفال دون سن مخس سنوات إىل ما دون             

 وهنـاك   . بلدا تقدما جوهريا حنو ذلـك اهلـدف        ١٣يبلغ   وحيرز عدد آخر     ، مولود حي  ١ ٠٠٠
من أقل البلدان منـوا حتـرز تقـدما، ولكـن مـن غـري احملتمـل أن حتقـق الـرقم املـستهدف                    بلدا   ٢٠

 مـن أقـل البلـدان منـوا تراجعـا           ة، يف حني تشهد البلدان األربعة عشرة املتبقيـ        ٢٠١٥حبلول عام   
 ).املرجع نفسه(أبعد من ذلك 

األعلــى مــن نوعهــا يف العــامل  ومــا زالــت الوفيــات النفاســية يف أقــل البلــدان منــوا هــي     - ٢٧
وهــي تــشهد ارتفاعــا كــبريا أو بــسيطا يف   )  مولــود حــي١٠٠ ٠٠٠حالــة وفــاة لكــل   ٨٩٠(

ورغـم كـرب حجـم املـشكلة وتـوافر احللـول، اقتربـت مخـسة بلـدان                  . بلدا من تلـك البلـدان      ٤٥
مـن  ) جزر سـليمان وسـاموا وفـانواتوا وملـديف     والرأس األخضر   (فحسب من أقل البلدان منوا      

قيــق الــرقم املــستهدف املتمثــل يف خفــض الوفيــات النفاســية مبقــدار ثالثــة أربــاع حبلــول عــام  حت
٢٠١٥. 

الوفيــات النفاســية ووفيــات األطفــال إىل عــدم كفايــة الرعايــة يف أثنــاء  وتعــزى أساســا  - ٢٨
ومن املفارقة العجيبة أن أقل البلدان منوا الـيت تـشهد أعلـى معـدالت اخلـصوبة      . احلمل والوالدة 

. تشهد أقل معـدالت الرعايـة املـاهرة يف أثنـاء الـوالدة        )  أطفال لكل امرأة   مخسةقل بقليل من    أ(
، يف  مهـرة ثلث مجيع حاالت الوالدة فحـسب يف أقـل البلـدان منـوا علـى يـد أفـراد                    حوايل  ويتم  

 من أقل البلدان منوا لديها معـدل        سبعة بلدان وهناك  .  يف املائة يف بلدان نامية أخرى      ٥٩مقابل  
مــن أقــل بلــدا  ١٧ هنــاك ، بينمــا يف املائــة٨٥فــع مــن األفــراد املهــرة يف التوليــد يزيــد علــى  مرت

 وقـد   ، يف املائـة   ٥٠البلدان منوا األخرى لـديها معـدل مـن األفـراد املهـرة يف التوليـد يزيـد علـى                     
ومـع  . ٢٠١٥يكون بوسـعها حتقيـق الـرقم املـستهدف املتمثـل يف التغطيـة الـشاملة حبلـول عـام                 

البــالغ  حاجــة إىل حتقيــق انفــراج جــوهري لتحقيــق ذلــك اهلــدف يف البلــدان املتبقيــة ذلــك فثمــة
 ).املرجع نفسه( بلدا ٢٦عددها 

فمــن بـني أقــل البلــدان منــوا  . وقـد حتقــق بعــض التحـسن يف تــوفري الرعايــة قبـل الــوالدة    - ٢٩
 يتـسىن هلـا   ينبغـي أن مـن تلـك البلـدان      ٣٥ بلـدا، هنـاك      ٤٥املتوافر عنها بيانات البـالغ عـددها        

. حتقيق الرقم املستهدف لتوفري الرعايـة الـشاملة قبـل الـوالدة علـى يـد األفـراد الـصحيني املهـرة                     
ومثة حاجة إىل إجراء توسع سريع يف توفري اخلدمات إلحـراز تقـدم جـوهري حنـو حتقيـق ذلـك                  

 ).املرجع نفسه(اهلدف يف البلدان املتبقية 
 الزيـــادة الـــسكانية إىل إحـــراز تقـــدم يف وقـــد أفـــضت الـــسياسات الراميـــة إىل خفـــض - ٣٠

االجتاهـات  بتتعلـق    بلدا من أقل البلدان منوا املتوافر عنـها بيانـات            ٢١استعمال موانع احلمل يف     
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كمـا  .  بلـدا، رغـم أن املعـدالت مـا زالـت منخفـضة يف كـثري مـن احلـاالت              ٢٥والبالغ عـددها    
إليـدز، مبـا يف ذلـك احلمـالت     ا/أسهمت سياسات منع اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية        

 .اإلعالمية والتثقيفية، يف زيادة استعمال املانع الذكري
وتـــبني البيانـــات أنـــه رغـــم أن معـــدل احلـــاالت اجلديـــدة مـــن فـــريوس نقـــص املناعـــة   - ٣١

يف معظم أقل البلدان منـوا املتـضررة مـا زال األعلــى مـن نوعـــه       )  يف املائة  ٣,٢(اإليدز  /البشرية
نه قد بدأ يف اهلبوط قليال على إثر سياسـات وبـرامج منـع اإلصـابة بـالفريوس علـى                    يف العامل، فإ  

اإليـدز،  /ومع التوسع يف برامج فريوس نقـص املناعـة البـشرية          . مدار فترة العشر سنوات املاضية    
 لــذا، فــإن معــدل االنتــشار قــد يــستقر بــل حــىت قــد يتنــاقص     .تــشهد الوفيــات أيــضا اخنفاضــا 

 إىل تقدمي استثمارات جوهرية يف جمال منـع اإلصـابة بفـريوس نقـص               ولكن مثة حاجة  . مستقبال
 ).٦انظر املرفق الثاين، اجلدول (اإليدز ومعاجلته لترسيخ ذلك االجتاه /املناعة البشرية

مـن  وقد هبطت إىل حد كـبري معـدالت انتـشار الـسل والوفيـات املتـصلة بـه يف بعـض                       - ٣٢
ويـأيت قـدر كـبري    .  بل إـا ازدادت، يف غالبيـة البلـدان   ية،لأقل البلدان منوا، ولكنها ما زالت عا     

اإليـدز، الـذي يـضعف النظـام املنـاعي        /من الزيادة نتيجة للعدوى بفريوس نقص املناعة البـشرية        
 ).٧انظر املرفق الثاين، اجلدول (البشري 

مــن أقــل البلــدان منــوا، ولكنــه شــهد  بلــدا  ١٥وقــد شــهد انتــشار املالريــا اخنفاضــا يف   - ٣٣
االجتاهـات البـالغ عـددها    تتعلـق ب  بلدا من أقل البلدان منوا املتـوافر عنـها بيانـات        ١٣ورا يف   تده
وحتدث الوفيات من املالريا أساسا يف وسـط أفريقيـا وميامنـار، حيـث هنـاك ارتفـاع                  . بلدا ٣٠

من أقل البلدان منوا، وارتفـاع يف عـدد         بلدان   ١٠يف  )  وفاة وأكثر  ٢ ٠٠٠(شديد يف الوفيات    
 مـن أقــل البلـدان منـوا املتـوافر عنـها بيانــات      نبلـدا تـسعة  يف )  وفـاة ١ ٩٩٩ - ٥٠٠(ات الوفيـ 

 بلدا مـن أقـل البلـدان        ٢٣وبوسع اآلن   .  بلدا ٣٣ والبالغ عددها    ٢٠٠٣-٢٠٠٠خالل الفترة   
 يف املائـة مـن    ٢٥ بلـدا تـوفري العـالج ملـا يقـل عـن              ٣٠عـددها   البـالغ   منوا املتـوافر عنـها بيانـات        

ومـا بـرح التقـدم بطيئـا يف         .  يعانون من احلمى وذلك باألدوية املـضادة للمالريـا         األطفال الذين 
مــن أقــل بلـدا   ١١اسـتعمال الناموســيات املعاجلـة باملبيــدات احلـشرية ولكــن جنـح اســتعماهلا يف     

ة ومن امللفت للنظر أن ترتانيا قد بدأت يف إنتاج ناموسيات األسـر           ). املرجع نفسه (البلدان منوا   
 دوالرا وزيـادة اسـتعماهلا يف       ١٥ىل هبوط السعر إىل دوالرين للناموسية بعد أن كان          مما أدى إ  

 .)١٠( يف املائة٢ يف املائة بعد أن كان ٢٥بعض املناطق إىل 
، البيانــات حــدوث حتــسن جــوهري يف إمكانيــة احلــصول علــى ميــاه الــشرب   وتظهــر  - ٣٤

دان منــوا احلــصول علــى نوعيــة  يف املائــة مــن الــسكان يف أقــل البلــ٥٨أصــبح يف إمكــان حيــث 
ففـي املنـاطق    . ولكـن مـا زالـت هنـاك تباينـات بـني املنـاطق الريفيـة واحلـضرية                 . أفضل من املياه  
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مـن أقـل البلـدان منـوا هـدف تـوفري            بلـدا    ٤٥  بالفعل، أو من احملتمـل أن حيقـق،        احلضرية، حقق 
ظ إحـراز تقـدم     ، ولكـن لـوح    ٢٠١٥إمكانية احلصول على نوعية جيـدة مـن امليـاه حبلـول عـام               

مـدى  علـى   وعلـى النقـيض مـن ذلـك، مل يطـرأ تغـيري تقريبـا                . ضئيل يف البلدان اخلمـسة املتبقيـة      
ــاه يف املنـــاطق الريفيـــة     انظـــر املرفـــق الثـــاين،  (إمكانيـــة احلـــصول علـــى نوعيـــة جيـــدة مـــن امليـ

 ).٨ اجلدول
مـن احملتمـل    و. وحتقق بعض التحسن يف إمكانية توفري نوعية أفضل من املرافق الصحية           - ٣٥

من أقل البلدان منوا الرقم املـستهدف للمرافـق الـصحية يف املنـاطق              بلدا   ٢١قق  حيفيما يبدو أن    
يف املناطق الريفية، ولكـن مـا بـرح          بلدا من أقل البلدان منوا ذلك الرقم         ١٦أن حيقق   احلضرية و 

 ).املرجع نفسه(هناك تقدم ضئيل يف البلدان املتبقية 
املـــدقع، والنمـــو الـــسريع يف الـــسكان، وارتفـــاع التحـــضر، وســـوء  ونظـــرا إىل الفقـــر  - ٣٦

الــسياسات الــسكانية واحلــضرية، هنــاك تزايــد يف عــدد األفــراد الــذين يعيــشون يف العــشوائيات  
يف املائة سنويا؛ وهو ما يزيـد عـن ضـعف املعـدل يف بلـدان ناميـة                  مخسة  بأقل البلدان منوا بنحو     

 أو مـا يعـادل ربـع سـكان احلـضر      ، أقل البلدان منوا مليون نسمة يف ١٤٠ويعيش قرابة   . أخرى
 . ا، يف ظروف إسكانية سيئة

ورغم حـدوث بعـض التحـسن، مـا زالـت بعـض املؤشـرات االجتماعيـة املتعلقـة بأقـل                      - ٣٧
إذ لـدى تلـك البلـدان أعلـى معـدل لوفيـات الرضـع               . يف العامل من نوعها   قل  األالبلدان منوا هي    

اإليــدز والــسل /عــدالت اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية مأعلــى واألطفــال والنفــاس، و
بـالقراءة  الكبـار   واملالريا ومدى انتشار تلـك األمـراض، وأقـل معـدالت القيـد باملـدارس وإملـام                  

والكتابــة، وأعلــى معــدالت اخلــصوبة والنمــو الــسكاين، وأعلــى معــدالت ســوء التغذيــة والفقــر 
 .سوأ ظروف اإلسكاناملدقع، وأقل عمر متوقع لدى امليالد، وأ

 
 ٤االلتزام   
 بناء القدرات كي تكون العوملة جمدية ألقل البلدان منوا  

يشدد برنـامج عمـل بروكـسل علـى أن قـدرة أقـل البلـدان منـوا علـى اإلسـراع بـالنمو                         - ٣٨
والتنمية املستدامة تعوقها القيود الـيت تواجههـا فيمـا يتعلـق باهلياكـل واإلمـدادات، مبـا يف ذلـك                     

ومن بـني العوامـل احلامسـة املطلوبـة لتعزيـز القـدرة اإلنتاجيـة، يـشري برنـامج                   . اض اإلنتاجية اخنف
نظـامي، ومـا يكفـي      القـانوين و  الطـار   مالءمـة اإل  ظروف االقتـصاد الكلـي، و     استقرار  العمل إىل   

 .اصاخلقطاع حيوية المن البىن األساسية املؤسسية واملادية واالجتماعية، و
يف املائة من سكان أقل البلدان منوا يف املناطق الريفية، بينما يعتمـد              ٧٢ويعيش حوايل    - ٣٩
وجيعــل .  يف املائــة مــن الــسكان علــى الزراعــة كمــصدر للعمــل والــدخل واألمــن الغــذائي   ٦٩
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تركزهم يف املناطق الريفية الزراعة والتنمية الريفية هدفني مثاليني لعملية احلد من الفقـر يف أقـل                 
 .البلدان منوا

قتصادات أقل البلدان منوا، فقـد حتولـت تلـك البلـدان            بالنسبة إىل ا  رغم أمهية الزراعة    و - ٤٠
ر صـــاف للمنتجـــات الزراعيـــة إىل مـــستورد صـــاف هلـــا، حيـــث اخنفـــضت حـــصة صدمـــن مـــ

الـصادرات الزراعيــة، وارتفعــت الـواردات الزراعيــة، األغذيــة يف الغالـب، ثــالث مــرات تقريبــا    
ى ارتفـاع األسـعار واجلفـاف إىل تزايـد انعـدام األمـن الغـذائي يف                 وأد. ضمن وارداا اإلمجالية  

أقــل البلــدان منــوا املــستوردة لألغذيــة وإىل إنفــاق تلــك البلــدان نــصيبا كــبريا مــن عائــداا مــن    
وختفـض النفقـات الكـبرية علـى الـواردات مـن األغذيـة        . العمالت األجنبية على شـراء األغذيـة    

تكلفة وارداا األساسية األخرى وقـد تـؤدي إىل رفـع ديوـا             قدرة أقل البلدان منوا على سداد       
وعالوة على ذلك، فإا قد تقوض تنميتها على األجل الطويل بسبب حتويـل مـسار           . اخلارجية

 .املوارد بعيدا عن االستثمار يف تنويع الزراعة، وعن التنمية الريفية والقطاعات االجتماعية
ــيال نــصيب املنتجــات    - ٤١ ــة الــيت تــصدرها أقــل    وقــد زاد قل ــصادرات الزراعي اهــزة يف ال

البلــدان منــوا، إال أن غيــاب إمكانيــة احلــصول علــى التكنولوجيــا الزراعيــة؛ وضــعف القــدرات   
البشرية واملؤسسية، وانعدام إمكانية احلصول علـى االئتمانـات واملعلومـات عـن األسـواق هـي                  

أقـل البلـدان منـوا      الزراعيـة يف    نتجـات   ملاعوامل تعوق بقدر أكرب تنويـع الزراعـة وتقـوض قـدرة             
وما برحت املساعدة اإلمنائية الرمسيـة املقدمـة إىل الزراعـة يف            . يف األسواق الدولية  على املنافسة   

ملعايري النسبية، ومل يتمكن القطاع اخلـاص مـن مـلء تلـك الفجـوة؛      باأقل البلدان منوا يف هبوط    
جـراء التقلــب  مــن واحلالـة يف تفـاقم   .  الزراعــةوجـود تقريبـا لالســتثمار املباشـر األجـنيب يف     وال

الــشديد يف األســواق الدوليــة للمنتجــات الزراعيــة، واإلعانــات الزراعيــة الــيت تقــدمها البلــدان     
 .)١١(املتقدمة النمو

تعتــرب ”ويؤكــد برنــامج العمــل أن البنيــة األساســية املاديــة الــيت ميكــن االعتمــاد عليهــا    - ٤٢
ول واملـــشاريع اإلنتاجيـــة املوجـــودة ممـــا يـــؤدي إىل جـــذب ضـــرورية لكفـــاءة اســـتخدام األصـــ

وحتقيقـا لتلـك الغايـة،    . يف أقـل البلـدان منـوا   “ استثمارات جديدة وحتقيق تنمية اقتصادية جمديـة      
صالت السكك احلديدية يف أقل البلدان منوا إىل مـستوى البلـدان            ويوصى بزيادة عدد الطرق و    
 .٢٠١٠النامية األخرى حبلول عام 

وا أن طـول الطـرق قـد زاد     ـــدان من ــل البل ــن أق ــمبلدا   ٣٢البيانات الواردة من    ظهر  وت - ٤٣
هبوط يف طول الطـرق   حدث   بلدا، ولكن    ١٣ يف   ١٩٩٠ يف املائة منذ عام      ٢٠مبا ال يقل عن     

. ويف الوقت ذاتـه، فـإن نـسبة الطـرق املمهـدة منخفـضة جـدا       . بلدان خالل تلك الفترة   ستة   يف
حجم السكان واحلجم اجلغرايف لـدى مجيـع أقـل          قياسا على   ديدية حمدودة   كما أن السكك احل   
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ــد ســوى    ــا؛ ومل تف ــوا تقريب ــدان من ــةالبل ــوا    أربع ــدان من ــل البل ــا املتحــدة  ( مــن أق ــة ترتاني مجهوري
استعمال السكك احلديديـة علـى نطـاق        ب) ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان وموزامبيق    

 ).١٠ الثاين، اجلدول انظر املرفق(لشحن يف اواسع 
 وتوسـيع   ا واملطارات واملرافـق امللحقـة ـ       نئويوصي برنامج العمل أيضا بتحديث املوا      - ٤٤

ومل يتـسن تقيـيم     .  لتعزيز القدرات التجارية لـدى أقـل البلـدان منـوا           ٢٠١٠حجمها حبلول عام    
ــوا بــ       ــدان من ــل البل ــوانئ ومــدى اســتعماهلا يف أق ــق امل ــدام مــدى التقــدم احملــرز يف مراف سبب انع

كما أن اخلـدمات اجلويـة حمـدودة جـدا يف معظـم أقـل البلـدان منـوا وهنـاك           . املؤشرات املعيارية 
 ).املرجع نفسه(على السواء املغادرة هبوط يف الشحن اجلوي والرحالت اجلوية 

 وصـــالت هاتفيـــة لكـــل مخـــس، مل حيقـــق هـــدف تـــوفري ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف الفتـــرة  - ٤٥
 سـوى أربعـــة مـــن       ، أو من املتوقـع أن حيقـق ذلـك اهلـدف           ،٢٠١٠نسمة حبلول عام     ١ ٠٠٠

أقـــل البلدان منوا؛ ومن املتوقع أن حيقق ذلك اهلدف عدد ضئيل مـن أقـل البلـدان منـوا املتبقيـة،                     
وبالنـــسبة إىل عـــدد املـــشتركني يف خطـــوط اهلواتـــف . ١٩٩٠رغـــم التقـــدم احملـــرز منـــذ عـــام 

نـسمة يف مجيـع      ١٠٠ذلك العـدد علـى األقـل لكـل          األساسية واهلواتف احملمولة معا، تضاعف      
أقل البلدان منوا املتوافر عنـها بيانـات فيمـا عـدا بلـدين، بـل زاد يف كـثري مـن البلـدان ثـالث أو                           

اك مثانيـة بلـدان كـان لـديها     ــــ وهن. ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠ي ــــ ن عامـــ رة بيـــ ي الفتـــرات ف ــمخس م 
بلـدان أخـرى     ١٠، وهنـاك    ٢٠٠٤-٢٠٠٣ نـسمة يف الفتـرة       ١٠٠أكثر لكل    أوط  و خط ١٠

ومن شـأن اإلسـراع بـذلك    . من أقل البلدان منوا يف وضع ميكنها من حتقيق ذلك املستوى قريبا 
أن يـضع تلـك البلـدان علـى طريـق حتقيـق ذلـك اهلـدف،                 األخـرى    من أقل البلدان منـوا       ١٧يف  

ل، رغــم االرتفــاع تــوحي باألمــال ولكــن التوقعــات بالنــسبة إىل البلــدان األربعــة عــشر الباقيــة   
 ).٩انظر املرفق الثاين، اجلدول (الكبري يف عدد املشتركني يف اهلواتف احملمولة 

، مل يكن هناك سوى سبعة من أقل البلدان منـوا لـديها وصـلة واحـدة                 ٢٠٠٠ويف عام    - ٤٦
ومنــذ ذلــك احلــني، ارتفــع عــدد   .  نــسمة١٠٠أو أكثــر مــن وصــالت شــبكة اإلنترنــت لكــل   

نترنت من ثالث إىل عشر مرات أو أكثر يف معظم أقـل البلـدان منـوا، رغـم     مستعملي شبكة اإل 
 فـرد يف نـصف عـدد    ١٠٠أن مستعملي شبكة اإلنترنت ما زال عددهم دون فرد واحـد لكـل        

 ).املرجع نفسه(أقل البلدان منوا 
وتـؤدي مكاتــب الربيــد، ال سـيما يف املنــاطق الريفيــة، دورا مهمـا يف أقــل البلــدان منــوا     - ٤٧
سـداد  (خلـدمات املاليـة     يف ا دمات الربيـد ولكـن أيـضا        يف خـ  لـيس فحـسب     تـستعمل   ا  إث  حي

ــة ، كمــا أــا)فــواتري املرافــق العامــة والــضرائب وحتويــل األمــوال، ومــا إىل ذلــك     تــوفر إمكاني
ــة     . احلــصول علــى املعلومــات  ــة يف اخلــدمات املالي ــة املعقول ــاءة والتكلف ــوفري الكف ومــن شــأن ت
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وال الــيت توفرهــا مكاتــب الربيــد حتفيــز التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية  وعمليــات حتويــل األمــ
بيـد أن البيانـات تظهـر أن إمكانيـة احلـصول            . أقـل البلـدان منـوا     يف  واإلسهام يف احلد من الفقـر       

، يف مجيـع أقـل البلـدان منـوا املتـوافر            ١٩٩٠على اخلـدمات الربيديـة يف هبـوط مطـرد منـذ عـام               
 ).املرجع نفسه(منها بلدان ، باستثناء مثانية  بلدا٤٧ها  البالغ عددعنها بيانات

 
 ٥االلتزام   
 تعزيز دور التجارة يف التنمية  

علــى الــرغم مــن أمهيــة التجــارة بالنــسبة للنمــو والتنميــة املــستدامة، ظلــت حــصة أقــل     - ٤٨
ــام       ــشية يف ع ــة هام ــن التجــارة العاملي ــوا م ــدان من ــن  ٢٠٠٤البل ــل م ــة ٠,٧، أي أق ــع يف املائ  م

.  يف املائـة إذا اسـتثنيت صـادرات الـنفط          ٠,٣ تتجاوز بقليل    لكنهااحتساب صادرات النفط، و   
، ٢٠٠٤ يف املائـة عـام       ٥٠وزادت قيمة صادرات أقل البلدان منـوا املـصدرة للـنفط بـأكثر مـن                

 .أي بوترية فاقت بكثري تزايد قيمة صادرات أقل البلدان منوا اليت تصدر املـصنوعات واملعـادن  
لرغم من أن حصة أقل البلدان منوا من صادرات اخلدمات على الـصعيد العـاملي مل متثـل             وعلى ا 
 بلدان مثل إثيوبيـا ومجهوريـة   يفت جتارة اخلدمات شكل، فقد ٢٠٠٤ يف املائة عام     ٠,٤سوى  

ــا املتحــدة  ــسنغالترتاني ــار  و وال ــديف وميامن ــن نــ   مل ــر م ــال أكث ــن    ونيب ــا م صف إمجــايل إيرادا
 .التصدير

أهــم ســوقني لــصادرات أقــل مــا زاال اليــات املتحــدة األمريكيــة واالحتــاد األورويب والو - ٤٩
 وجـدت منفـذا هلـا       ٢٠٠٤ يف املائة من صادرات أقل البلدان منوا عام          ٣٨البلدان منوا، غري أن     

 . يف املائة من جمموع صـادرات أقـل البلـدان منـوا    ١٨وتلقت الصني وحدها  .يف البلدان النامية
 بلـدا مـن   ٣٩منتجـات  بعـض  ، أعلنت الصني أـا سـتعفي   ٢٠٠٥ة العاملي لعام ويف مؤمتر القم  

وعلــى غــرار ذلــك،  .أقــل البلــدان منــوا تربطهــا ــا عالقــات دبلوماســية مــن الرســوم اجلمركيــة
ملنظمـة التجـارة العامليـة الـذي        الـسادس   أعلنت الربازيل واهلند كـذلك، خـالل املـؤمتر الـوزاري            

منتجـات أقـل البلـدان منـوا         عـن إعفـاء      ،٢٠٠٥ديـسمرب   / األول  كـانون   هونغ كونغ يف   عقد يف 
 .من الرسوم اجلمركية ومن نظام احلصص

هامــة أخــرى متثلــت يف حتديــد املــؤمتر الــوزاري الــسادس ملنظمــة جوهريــة ومثــة خطــوة  - ٥٠
 بـدء تطبيـق إعفـاء مجيـع صـادرات أقـل             فتـرة  أو تارخيـا ال يتجـاوز        ٢٠٠٨التجارة العاملية عـام     

ــدان  ــرغم مــن      البل ــة ومــن نظــام احلــصص، علــى ال ــه مت منــوا مــن الرســوم اجلمركي االتفــاق، أن
الـرقم   مـن إعفـاء مجيـع الـصادرات، علـى أن             ليـست يف وضـع ميكنـها      يتعلق بالبلـدان الـيت       فيما

ومـع ذلـك، سـيتطلب      .  يف املائـة فقـط مـن منتجـات أقـل البلـدان منـوا               ٩٧املستهدف سـيكون    
مليـة حبلـول التـاريخ املتفـق عليـه بـذل جهـود جبـارة ووجـود          حتقيق أهداف منظمـة التجـارة العا   



A/61/82
E/2006/74

 

16 06-35096 
 

جلمركيـة إىل   رغبة سياسية قوية، حيث إن دخول منتجات أقل البلدان منوا املعفاة من الرسوم ا             
 .٢٠٠٤ و ١٩٩٦  عاميبني يف املائة يف الفترة ٢بنسبة  األسواق مل يزدد إال

النمـو   تفرضها البلدان املتقدمة     وبشكل عام، اخنفضت معدالت الرسوم اجلمركية اليت       - ٥١
على واردات السلع الزراعية واملالبس والنسيج اآلتية من أقل البلدان منوا بصورة مستمرة منـذ               

 يف املائـة علـى      ١,٥ يف املائـة و      ٢,٥ يف املائـة و      ٣,٤ نـسب    ٢٠٠٤، وبلغت عام    ١٩٩٦عام  
ارة العامليـة بـأن احلـواجز اجلمركيـة      وإقرارا من املؤمتر الوزاري السادس ملنظمة التج      . )١٢(التوايل

سيما قواعد املنـشأ ومعـايري املنتجـات، متثـل عراقيـل كـبرية تعيـق                 واحلواجز غري اجلمركية، وال   
 النمــو دخــول منتجــات أقــل البلــدان منــوا إىل األســواق، فقــد دعــا املــؤمتر البلــدان املتقدمــة          

 على صـادرات أقـل البلـدان منـوا مـن      كفالة شفافية وتبسيط قواعد املنشأ التفضيلية املطبقة     ’’إىل
 .)١٣(‘‘أجل اإلسهام يف تيسري إمكانية نفاذها إىل األسواق

سـيما   من قبيل ضـعف نظـم النقـل، وال        اإلمداد  ويف كثري من األحيان، حتول معوقات        - ٥٢
يف جمال الطرق واملوانئ، وعدم كفاءة اإلجراءات اجلمركية، وضعف مراقبـة اجلـودة والقواعـد       

ة، والنقص يف تدابري تسهيل التجـارة وتعزيـز الـصادرات، دون متكـن أقـل البلـدان منـوا                    التنظيمي
وميثـل حتـسني القـدرات التموينيـة        . من االسـتفادة علـى أكمـل وجـه مـن اإلجـراءات التفـضيلية              

أحد األهداف الرئيسية لإلطـار املتكامـل للمـساعدة التقنيـة املتـصلة بالتجـارة واملقدمـة إىل أقـل             
 مببادرة من البنك الـدويل، وصـندوق النقـد الـدويل،            ١٩٩٧ا، وهو إطار اعتمد عام      البلدان منو 

ومنظمــة التجــارة العامليــة، ومركــز التجــارة الدوليــة، ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة،  
 .)١٤(وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 قطعـت أشـواطا خمتلفـة    ، بلغ عدد أقل البلدان منـوا الـيت       ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٣٠ويف   - ٥٣
  لإلطـار املتكامـل  وبلـغ امـوع التراكمـي للتربعـات املعلنـة      . بلـدا ٤٠ضـمن اإلطـار املتكامـل    

 يف املائة إىل مسامهات يف الصندوق االستئماين لإلطـار          ٩٤,٨ مليون دوالر ترجم منها      ٣٤,٦
يع بنـاء القـدرات     وألول مرة، جتـاوزت التربعـات املعلنـة واملـسامهات املوجهـة ملـشار             . املتكامل

ل التجـاري   ــة للتكام ـــات التشخيصي ــل الدراس ــة لتموي ــــات املوجه ـــاملسامه) يــاق الثان ــالنط(
 ).النطاق األول(

أن يعملــوا ’’، قــرر الــوزراء ٢٠٠٥ويف املــؤمتر الــوزاري ملنظمــة التجــارة العامليــة لعــام   - ٥٤
اجات أقـل البلـدان منـوا املتعلقـة بالتنميـة والتجـارة         حتيالاإلطار املتكامل   تلبية  على زيادة فعالية    

، وطلبوا إىل فرقة عمل تضم املاحنني وأقـل البلـدان منـوا أن              ‘‘وتلبية تلك االحتياجات يف حينها    
تقــدمي متويــل ) أ: (عــن كيفيــة، توصــيات إىل الــس العــام ٢٠٠٦أبريــل /تقــدم، حبلــول نيــسان

تعزيـز اإلطـار املتكامـل علـى        ) ب(د الـسنوات؛    بـه علـى أسـاس متعـد       إضايف مزيد ميكـن التنبـؤ       
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املستوى القطري، ويشمل ذلك دمـج التجـارة يف خطـط التنميـة الوطنيـة واسـتراتيجيات احلـد                   
وحتسني آليات اختـاذ القـرار واإلدارة يف اهليكـل املتكامـل ـدف كفالـة فعاليـة                  ) ج(من الفقر؛   

 .ينها حاملوارد املالية اإلضافية وتنفيذ الربامج يفتقدمي 

 موعــدقــرر الــوزراء أن يبــدأ تطبيــق اإلطــار املتكامــل احملــسن يف   وعــالوة علــى ذلــك، - ٥٥
ــاوز  ال ــانون األول٣١يتجـ ــسمرب / كـ ــادة    ٢٠٠٦ديـ ــى زيـ ــة علـ ــشركاء يف التنميـ ــوا الـ ، وحثـ

وأُقر كذلك بأن الربنـامج الواسـع    .مسامهام املقدمة إىل الصندوق االستئماين لإلطار املتكامل
سـيما أقـل البلـدان     ينبغـي أن يـساعد البلـدان الناميـة، وال    ‘‘ املعونة مـن أجـل التجـارة    ’’ق  النطا

ــصلة         ــن اهلياكــل األساســية املت ــا م ــة احتياجا ــة وتلبي ــات التمويني ــصدي للمعوق ــى الت ــوا، عل من
 .جتارانطاق بالتجارة وتوسيع 

دها جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة    وارتفع جمموع التزامات املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت ترص    - ٥٦
التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لبناء القدرات التجارية يف أقل البلدان منـوا               

ــن  ــام  ١,٤م ــون دوالر ع ــون ٢,٢ إىل ٢٠٠٢ بلي ــام دوالر  بلي ــون ٢,٣و وإىل  ٢٠٠٣ع  بلي
ــام دوالر  ــن      . ٢٠٠٤ع ــوا املــستفيد األول م ــل البلــدان من ــة املتــصلة   وتعتــرب أق املــساعدة التقني

بالتجارة ومن أنشطة بناء القدرات اليت تقوم ا مؤسسات ووكاالت منظومـة األمـم املتحـدة،       
وعلــى وجــه اخلــصوص، مــا  . )األونكتــاد(برنــامج األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة  ســيما  وال

 النظـام اآليل للبيانـات    زالت أقل البلدان منوا تستفيد من مشاريع األونكتاد وبراجمه، ومنها مثال          
، ونظـام املعلومـات املـسبقة عـن         )١٥(اجلمركية، وهو عبارة عن نظـام حاسـويب إلدارة اجلمـارك          

عـدها األونكتـاد وغرفـة التجـارة الدوليـة،       يالبضائع، والكتيبات اإلرشـادية عـن االسـتثمار الـيت           
ثمار، واملــشاريع  واإلدارة الـسليمة يف جمـال تــشجيع االسـت   ،واستعراضـات سياسـات االســتثمار  

املتعلقة بالسلع األساسية، والربنامج املتكامل املشترك لتقدمي املـساعدة التقنيـة إىل بلـدان خمتـارة                
، وأنـــشطة املـــساعدة التقنيـــة املتعلقـــة )١٦(مـــن أقـــل البلـــدان منـــوا وإىل بلـــدان أفريقيـــة أخـــرى 

 .باملفاوضات التجارية وبالدبلوماسية التجارية

التفضيلية عامال حامسا بالنسبة ألقل البلدان منوا اليت تعتمد علـى الـسلع             وتعترب التجارة    - ٥٧
حنـو نـصف إمجـايل صـادرات أقـل       ٢٠٠٣عام ألونكتاد، صدر اواستنادا إىل دراسة  .األساسية
 بلـــدا ١١ن مـــاق مـــن الـــسلع األساســـية يف إطـــار أفـــضليات النفـــاذ إىل األســـو  منـــوا البلـــدان 

 ٢٠ويف الوقت ذاتـه، تـصدر   .  فئة من املنتجات١٧لة بذلك يتجاوز عدد السلع ذات الص  ومل
 يف ٥٩,٥أي مـا يعـادل      (سلعة أساسية تقريبا من السلع ذات األمهية بالنسبة ألقل البلدان منـوا             

ــسلع واخلــدمات    ــة مــن إمجــايل صــادراا مــن ال ــان  يف إىل أســواق ) املائ االحتــاد األورويب والياب
ن أن تستفيد من معاملة تفضيلية نظرا ألا تصديرها يتم علـى            والواليات املتحدة األمريكية دو   
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 للدولــة األوىل بالرعايــة، أو ألــا ختــضع لرســوم ةأســاس اإلعفــاء مــن الرســوم اجلمركيــة مخولــ
وصـدرت أقـل البلـدان منـوا إىل األسـواق           . مجركية جد منخفضة تخول للدولة األوىل بالرعايـة       

مـن الـسمك الطـازج إىل قطـع غيـار الـسيارات، مـستفيدة يف                 منتجا تقريبـا، ابتـداء       ١٨نفسها  
  .)١٧(ذلك من هوامش تفضيلية كبرية

 بـأن بعـض أقـل       يف اآلونـة األخـرية    واعترف جملـس التجـارة والتنميـة التـابع لألونكتـاد             - ٥٨
 تتأثر بتدين األفضليات املخصصة لبعض املنتجات اليت تكتسي قيمـة تـصديرية        قد’’البلدان منوا   

اختـاذ تـدابري لتقـدمي دعـم دويل مكثـف إىل أقـل البلـدان منـوا                  ’’ودعـا الـس إىل       .‘‘ة هلـا  بالنسب
لتمكينها من حتسني قدراا اإلنتاجية، وتنويـع اقتـصاداا حبيـث تـشمل األنـشطة غـري املعتمـدة                   

وخلـص   .‘‘على األفضليات، وحتـسني اسـتخدامها لألفـضليات املتاحـة هلـا للنفـاذ إىل األسـواق       
مثل هذه التـدابري للـدعم الـدويل ميكـن أيـضا أن ـدف إىل التـصدي إىل أي تـأثريات                       ’’إىل أن 

  . ‘‘سلبية تطال أقل البلدان منوا بسبب زيادة حترير التجارة املتعددة األطراف

وعلى الرغم من اعتماد الس العـام ملنظمـة التجـارة العامليـة إلجـراءات االنـضمام إىل                 - ٥٩
ويبلـغ عـدد أعـضاء منظمـة        . ظل االنـضمام إليهـا عمليـة طويلـة ومعقـدة          ، ي ٢٠٠٢املنظمة عام   

 بلدا، إال أن بلدين فقط انضما إليهـا منـذ اعتمـاد    ٣٢التجارة العاملية من أقل البلدان منوا حاليا     
ومثة عشرة من أقل البلدان منوا بلغت مراحل متفاوتة مـن           . ٢٠٠١برنامج عمل بروكسل عام     

ة مـن أقـل البلـدان منـوا املترشـحني لعـضوية منظمـة التجـارة العامليـة          وتلقى ست .عملية االنضمام
مساعدة من األونكتاد واستفادت تلـك البلـدان مـن التعـاون الـتقين ومـن أنـشطة متنوعـة لبنـاء                      

 .القدرات أعدت بصورة تتناسب مع ظروفها واحتياجاا احملددة
 

 ٦االلتزام   
 احلد من أوجه الضعف ومحاية البيئة  

واجه العديد من أقل البلدان منوا ما يسمى بـالتدهور البيئي االضطراري، وهـي حالـة               ي - ٦٠
ــا  ركـــود العـــدم كفايـــة الرصـــيد الرأمســـايل املـــستمد مـــن األنـــشطة البـــشرية، و  ’’يفـــضي فيهـ

 فرص العمل، وعدم القـدرة علـى تلبيـة االحتياجـات البـشرية األساسـية،                انعدامالتكنولوجي، و 
تزايد عدد الـسكان، إىل الـدفع باالقتـصاد حنـو وضـع تفـرِض فيـه ضـرورة         ب ذلك لدى تضاعف 

وميثــل تــدهور األراضــي  .)١٨(‘‘البقــاء طلــب القــوت علــى حــساب الرصــيد الطبيعــي أو البيئــي 
، وإزالــة الغابــات، وفقــدان التنــوع البيولــوجي، عوامــل تــرتبط بالتــدهور البيئـــي         )التــصحر (

 .قر املدقع يف أقل البلدان منوااالضطراري وتزيد بدورها من استفحال الف

ن مـساحة األراضـي يف العـامل، أي         ـــ ن هكتـار م   ــ باليي أربعــةن  ــات أقل م  ــل الغاب ــومتث - ٦١
سـيما حتويلـها إىل     يف املائة من جمموع هذه املساحة، غـري أن إزالـة الغابـات، وال     ٣٠ما يعادل   
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 عـامي هكتـار سـنويا فيمـا بـني         ن   مليـو  ١٣ ا مقـداره   زراعية، قـد قلـص هـذه املـساحة مبـ           أراض
 يف املائـة  ٥٠ قـع  الـيت فُقـدت يف العـامل، ي   اتمـساحات الغابـ  ومـن بـني    .)١٩(٢٠٠٥  و١٩٩٠

 كـل بلـد مـن تلـك البلـدان مـشكلة فقـدان                تقريبـا  منها تقريبا يف أقل البلدان منوا، حيث يواجه       
 جد مرتفعـة مـن      وتسجل مستويات . الغابات بصورة غري مستدامة، ولو إىل حد ما على األقل         

)  يف املائـة ٤٤(وتوغـو  )  يف املائـة ٤٧(وبورونـدي  )  يف املائـة   ٥٨(إزالة الغابات يف جزر القمر      
 ). يف املائة٣٤(وأفغانستان 

وعلى الرغم مـن أن أقـل البلـدان منـوا ليـست مـسؤولة عـن انبعاثـات غـازات الدفيئـة،                        - ٦٢
عـاملي، وتغـري املنـاخ واجلفـاف وارتفـاع       لالحتـرار ال فهي معرضة بشكل كبري إىل اآلثار السلبية    

 وتلـوث اهلـواء وامليـاه وفقـدان     مطار الـشبيهة باألمطـار املومسيـة       واأل مستوى البحر والفيضانات  
 . واإلضرار بالنظم اإليكولوجيةالبيولوجيالتنوع 

وتقلص اإلنتاج الزراعي بفعل حاالت اجلفاف املتكررة وما حلق األراضي من تـدهور              - ٦٣
 زاد من انعدام األمن الغذائي يف العديد من أقل البلدان منوا الواقعة يف أفريقيـا جنـوب       كبري، مما 
وحــسب تقــديرات برنــامج األغذيــة العـاملي، بلــغ عــدد الــسكان يف جنــوب أفريقيــا   .الـصحراء 

.  مليـون شـخص    ٣,٥ مـا ينـاهز      ٢٠٠٥الذين كانوا حباجة إىل مساعدة غذائية طارئـة يف عـام            
 مليـون يف مـالوي،      ١,٦ مليون شـخص، مبـن فـيهم         ٨,٣هذا العدد إىل    وبسبب اجلفاف، زاد    

ويف منطقة القرن األفريقي، مبـا يف ذلـك    . يف موزامبيق٩٠٠ ٠٠٠ مليون يف زامبيا، و ١,٢و 
ــاجني للمــساعد     ــغ عــدد األشــخاص احملت ــصومال، بل ــا وال ــا وإريتري ــة إثيوبي ــون ١١ة الغذائي  ملي

 .شخص تقريبا

 النظم الزراعية، واستعمال احملاصـيل املقاومـة للحـرارة املرتفعـة،            وميكن أن يسهم تغيري    - ٦٤
الناشـئ عـن    واالعتماد على عناصر إضافية مثل األمسدة وزيادة الري، يف ختفيـف األثـر الـسليب                

وتعتمـد الزراعـة يف أفريقيـا    الـثمن  لكـن األمسـدة غاليـة     .زيادة اإلنتاجية الزراعيةيف تغري املناخ و
ائـة   يف امل  أربعـة  رويتجاوز نسبة مـساحة األراضـي الـيت تـ         قام األول، إذ ال ت    على األمطار يف امل   

 .)٢٠(من جمموع األراضي الزراعية

اسـتراتيجيات التكيـف   بـسبب انعـدام   تغري املنـاخ  الناشئ عن وتزداد حدة األثر السليب     - ٦٥
وعمـال   . إلعـدادها  الالزمـة القـدرة املؤسـسية واالقتـصادية واملاليـة         إىل   أقل البلـدان منـوا       فتقاروا

باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ، أنشأ املـؤمتر الـسابع لألطـراف يف االتفاقيـة،      
 ـدف مـساعدا علـى       ،، صندوق أقل البلدان منوا    ٢٠٠١الذي عقد مبراكش باملغرب يف عام       

ن أقـل البلـدان منـوا علـى      مبلدويف إطار هذا الترتيب، حيصل كل  . تغري املناخآثارالتكيف مع 
ــف     ٢٠٠ ٠٠٠ ــن أجــل التكي ــوطين م ــامج العمــل ال ــسان . دوالر ختــصص لربن ــل /ويف ني أبري
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 مليـــون دوالر تقريبـــا، منـــها ٣٣ ، بلغـــت املـــسامهات يف صـــندوق أقـــل البلـــدان منـــوا ٢٠٠٥
ويف  .)٢١( مليون دوالر لتنفيـذها ٢١مليون دوالر مرصودة إلعداد برامج العمل الوطنية و  ١٢
ربامج الوطنيــة مــن أجــل الــ، كــان ثالثــة مــن أقــل البلــدان منــوا قــد أجنــزت  ٢٠٠٥مــارس /رآذا

ربامج، ومتـت املوافقـة علـى مـشاريع         تلـك الـ   بـصدد إعـداد     منـها    بلـدا    ١٧التكيف، بينما كـان     
 .من أقل البلدان منوابلدا  ٢٠إىل إلعداد الربامج بالنسبة 

ســيما الــدول اجلزريــة الواطئــة مثــل   ا، والأمــا يف البلــدان اجلزريــة الــصغرية األقــل منــو   - ٦٦
كرييباس وملديف وتوفالو، فإن ارتفاع مستوى البحر املتوقع أن حيدث مـن جـراء تغـري املنـاخ                  
ســيؤدي إىل فقــدان شــواطئ، ومتلّــح التربــة وامليــاه العذبــة، وزيــادة إجهــاد الــنظم اإليكولوجيــة  

 ارتفـاع مـستوى البحـر عرقلـة     لـى يترتـب ع قـد   و. الساحلية، وإحلاق ضـرر باهلياكـل األساسـية       
التنميـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة، وتـــدمري مـــصادر رزق الـــسكان، واالضـــطرار إىل نقـــل        

 .  ذاتهاملستوطنات البشرية، وديد بقاء الدول اجلزرية الصغرية النامية
 

 ٧االلتزام   
 تعبئة املوارد املالية  

ــساعدة اإلمنا    - ٦٧ ــامج عمــل بروكــسل أن امل ــوردا حامســا    يؤكــد برن ــة ســتظل م ــة الرمسي ئي
وهو يتضمن التوصية بزيادة حجم املعونـة وفعاليتـها          .لتحقيق مقاصد الربنامج وأهدافه وغاياته    

وزيادة التملك الـوطين عـن طريـق حتـسني إدمـاج املعونـة اخلارجيـة يف بـرامج االقتـصاد الكلـي                       
 .والربامج القطاعية

ية املقدمة إىل أقل البلـدان منـوا مـن البلـدان املتقدمـة            وبلغ إمجايل املساعدة اإلمنائية الرمس     - ٦٨
  عــام يف املائــة مقارنــة مــع ١١، وهــو مــا ميثــل زيــادة بنــسبة   ٢٠٠٤عــام دوالر  بليــون ٢٣,٥
ــسا واملم    . ٢٠٠٣ ــا وبلجيكــا وفرن ــا وإيطالي ــاحنني أملاني ــا   وكــان أكــرب امل لكــة املتحــدة لربيطاني

وظلــت نــسبة املــساعدة   .دة األمريكيــة واليابــانيرلنــدا الــشمالية، والواليــات املتحــ أالعظمــى و
جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة التابعـة        األعـضاء يف    بلـدان   لاإلمنائية الرمسية إىل الدخل القومي اإلمجايل ل      

، أي يف حـدود     ٢٠٠٣ي مـستوى عـام      ـــ دان االقتـصادي ف   ـــ ي املي ــة ف ــاون والتنمي ــة التع ــملنظم
 يف  ٠,١٣ساعدة املقدمـة مـن بلـدان االحتـاد األورويب مـن              يف املائة، واخنفضت نسبة املـ      ٠,٠٨
، حققـت   ةاحنـ امل نلـدا بمـن ال   ٢٢ومـن بـني     . ٢٠٠٤ عام يف املائة    ٠,١٢ إىل   ٢٠٠٣ عاماملائة  
) ركربغ والنـرويج وهولنـدا والـدامن       والـسويد ولكـسم    والـدامنرك   والربتغـال  يرلنداأ( بلدان   سبعة

ــة رمس    ــساعدات إمنائي ــنح م ــل يف م ــادل  اهلــدف املتمث ــة تع ــومي   ٠,٢ي ــها الق ــن دخل ــة م  يف املائ
عــام )  وفرنــسا واململكــة املتحــدةبلجيكــا(أن تبلــغ ثالثــة بلــدان ذلــك  اإلمجــايل، ومــن املتوقــع 

 ).١١ رفق الثاين، اجلدولانظر امل (٢٠١٠
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ويتــصدر املــستفيدين مــن املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة الــيت قدمتــها البلــدان املتقدمــة عــام  - ٦٩
وإثيوبيــا، وأوغنــدا ، ن أفغانــستان وبــنغالديش يف آســيا ومنطقــة احملــيط اهلــادئ   كــل مــ٢٠٠٤
 ومجهورية ترتانيا املتحدة ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة وزامبيـا والـسنغال ومدغـشقر              وأنغوال

 .وموزامبيق يف أفريقيا

ــستخدم  - ٧٠ ــا وت ــدمها ال     أساس ــيت تق ــة ال ــة الثنائي ــة الرمسي ــساعدة اإلمنائي ــدفقات امل ــدان ت بل
عـبء  إىل أقل البلدان منوا يف اهلياكل األساسية واخلدمات االجتماعية، وختفيـف            النمو  املتقدمة  

 يف املائـة تقريبـا مـن املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة إىل أقـل        ٩٠وقُدمت  . الدين، واملساعدة الطارئة  
عدة اإلمنائيـة لعـام      يف املائـة منـها لتوصـية جلنـة املـسا           ٩١البلدان منوا يف شكل مـنح، وامتثـل يف          

.  بالــشروطاملـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة إىل أقـل البلـدان منـوا       بعـدم ربـط    املتعلقـة  ٢٠٠١
امليـــدان  قـــرار جلنـــة املـــساعدة اإلمنائيـــة التابعـــة ملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف  لـــىوســـيترتب ع
 مليـون دوالر    ٤٤٠إتاحـة مبلـغ إضـايف يعـادل         بالـشروط   باقي املساعدة   بعدم ربط   االقتصادي  
 .)٢٢(يف أقل البلدان منوا) إىل مليون دوالركل منها قيمة تصل  (ةريملشاريع صغ

تـراكم الـديون اخلارجيـة يف أغلـب         ’’تضمن برنامج عمل بروكسل التأكيد علـى أن         و - ٧١
ويوصـي   .‘‘أقـل البلـدان منـوا يـشكل عائقـا خطـريا أمـام جهودهـا اإلمنائيـة ومنوهـا االقتـصادي           

التنفيـذ  ’’لتـصدي هلـذه املـشكلة، مبـا يف ذلـك            بغـرض ا  عدد مـن الـسياسات والتـدابري        بالربنامج  
 .‘‘الكامل والسريع والفعال للمبادرة املعززة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون

 من أقل البلدان منوا نقطة اإلجناز يف إطار املبـادرة           ١٣، بلغ   ٢٠٠٥أغسطس  /ويف آب  - ٧٢
 بلـدان يف انتظـار االتفـاق        تـسعة  بينمـا كانـت      ، بالبلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون        املعززة املتعلقـة  

انظــر (بــشأن الترتيبــات املتعلقــة بتخفيــف دينــها باعتبارهــا مــن البلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون  
، اتفق على أن االثين عـشر بلـدا   ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٦ويف  ).١٢املرفق األول، اجلدول  

 بلدا، باإلضـافة إىل كمبوديـا، وهـي    ١٣البلدان منوا اليت بلغت نقطة اإلجناز، من أصل   من أقل   
بلــد مــن أقــل البلــدان منــوا ال ينــدرج ضــمن فئــة البلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون، قــد تأهلــت     

 يف املائة مبوجب املبـادرة املتعـددة األطـراف للتخفيـف            ١٠٠لالستفادة من ختفيف دينها بنسبة      
ديون، اليت يشرف عليهـا صـندوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل ومـصرف التنميـة                   من عبء ال  

عـن طريـق املؤسـسة اإلمنائيـة      ٢٠٠٦يوليـه  / متـوز ١األفريقي، وستستفيد مـن ذلـك ابتـداء مـن           
 تسعة بلـدان إضـافية مـن    بتخفيف ديون، قدمت توصية ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٣ويف  .الدولية

)  وثالثـة بلـدان جديـدة   ٢٠٠٤يف ايـة   ‘‘ حصرت’’ن تلك اليت    ستة بلدان م  (أقل البلدان منوا    
  .)٢٣(يف إطار املبادرة املعززة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون

 اإلجنـازات، ظـل تنفيـذ مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون                 تلـك وعلى الـرغم مـن       - ٧٣
ق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل يف إطـار             بليون دوالر التزم ا صـندو      ١١,١من أصل   ف .بطيئا
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ــشأا يف       ــزام بـ ــذ االلتـ ــيت نفـ ــالغ الـ ــاوز املبـ ــديون، مل تتجـ ــة بالـ ــرية املثقلـ ــدان الفقـ ــادرة البلـ مبـ
 . بليون دوالر١,٤ ما قيمته ٢٠٠٥أغسطس /آب

الـذي  ‘‘ والتحفيـزي الـدور التكميلـي     ’’وتضمن برنامج عمل بروكـسل التأكيـد علـى           - ٧٤
خلــاص لقطــاع ااملقدمــة مــن األجــنيب املباشــر وغــريه مــن التــدفقات اخلارجيــة الســتثمار ايؤديــه ا
نمو التصدير، ونقل التكنولوجيـا واملهـارات، وإجيـاد فـرص العمـل، والقـضاء علـى               يتعلق ب  فيما

وتشري البيانات إىل أن االستثمار األجنيب املباشـر يف أقـل البلـدان منـوا      .الفقر يف أقل البلدان منوا
، حيث جتـاوزت التـدفقات الداخلـة يف عـام           ٢٠٠٤ و   ١٩٩٠ كبرية بني عامي     قد زاد بصورة  

إثيوبيـا وأنغـوال وتـشاد      ( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل يف مثانيـة بلـدان              مخسة نسبة   ٢٠٠٤
، من بينها ثالثة بلـدان مـصدرة للـنفط، مقارنـة            )وزامبيا والسودان وغامبيا وليسوتو وموريتانيا    

وتقلــص عــدد البلــدان الــيت تقــل فيهــا نــسبة . ١٩٩٠ عــام)  وليربيــازامبيــا ( فحــسبمــع بلــدين
 يف املائة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل مـن             ١التدفقات اخلارجة أو التدفقات الداخلة الصافية عن        

 ). ١املرفق الثاين، اجلدول انظر ( بلدا ١١إىل بلدا  ٢٥

لنـاتج احمللـي اإلمجـايل يف ليـسوتو     ومتثل حتـويالت العمـال املهـاجرين نـسبة كـبرية مـن ا             - ٧٥
 يف ١١,٧(، ونيبــال ) يف املائــة١٢,٤(، وســاموا ) يف املائــة٢٤,٨(، وهــاييت ) يف املائــة٢٥,٨(

 تــأيت املطلقــة، أخــذا بالقيمــةو ). يف املائــة١٠(، والــيمن ) يف املائــة١١,٣(، وكرييبــاس )املائــة
 الرابعة عشرة مـن بـني بلـدان العـامل      يف املرتبة  بليون دوالر،    ٣,٤بتحويالت قيمتها    ،بنغالديش

 املــؤمتر الــوزاري ألقــل البلــدان منــوا املعــين بتحــسني أثــر قــد عقــدو .الـيت تتلقــى حتــويالت ماليــة 
ــةيفالتحــويالت  ــر / شــباط١٠ و ٩  يف التنمي ــه حكومــ ٢٠٠٦فرباي ــنن،  يف كوتونــو ونظمت ة ب

 والبلدان النامية غري الـساحلية      مكتب األمم املتحدة للممثل السامي ألقل البلدان منواً       من   عمدب
ــهجرة     ــة لل ــة، واملنظمــة الدولي ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــؤمتر   .وال ــر امل ــة اخلاصــة  وأق بالطبيع

للتحــويالت، وأكــد علــى أثرهــا اإلجيــايب مــن حيــث القــضاء علــى الفقــر علــى صــعيد األســر       
تتعلـق بتحـسني أثرهـا      واتمعات احمللية وعلى الصعيد الوطين، واعتمد جمموعة من التوصـيات           

 . التنمية يف أقل البلدان منوايف
 

 توصياتالستنتاجات واال - ثالثا 

جـدا    قليـل  يتنـاقص يف عـدد    يبـدو أن الفقـر املـدقع        فإنه  رغم حتسن األداء االقتصادي،      - ٧٦
 مـن أقـل البلـدان    دويتنـاقص العمـر املتوقـع يف عـد     .هاتزايد يف العديد منيو ،من أقل البلدان منوا

اإليـدز والـصراعات    / بفريوس نقـص املناعـة البـشرية       تضررااألكثر  هي البلدان    و ،ا يف أفريقيا  منو
ــة،  ــذي األهلي ــر ال ــسبوق    األم ــا غــري م ــل تراجع ــة يف ميث ــات تارخيي  مؤشــرات شــهدتو.  اجتاه

حيـث   يف العديـد مـن أقـل البلـدان منـوا،             اها املـساواة بـني اجلنـسني، حتـسن        منـ اجتماعية أخرى،   
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ــدعم املباشــر   يرجــع الفــضل يف ذ  القطاعــات إىل ملــاحنني املقــدم مــن ا لــك بدرجــة كــبرية إىل ال
 حتقيــق مقاصــد ســيكون بوســعهالبلــدان منــوا يال جــدا مــن أقــل  قلــاغــري أن عــدد .االجتماعيــة

 .استمرت االجتاهات احلاليةما وأهداف وغايات برنامج عمل بروكسل إذا 

أوجـه  : كـثرية  عوامـل    بالبلدان منـوا بـسب    احلد من الفقر يف أقل      عملية  وتتعثر التنمية و   - ٧٧
الـــضعف اهليكليـــة يف اقتـــصادات تلـــك البلـــدان؛ وقـــدراا احملـــدودة علـــى الـــصعيد البـــشري    
واملؤسسي والـتقين والتجـاري واإلنتـاجي؛ وقـصور هياكلـها األساسـية وقـدرا احملـدودة علـى                   

ــدين اخلــارجي       ــة؛ وال ــوارد اخلارجي ــذاب امل ــة واجت ــوارد احمللي ــة امل ــه؛   تعبئ ــذي ال ميكــن حتمل ال
والضعف الكبري حيال الصدمات االقتصادية اخلارجية؛ والكوارث الطبيعية؛ وانتشار األمـراض           

ويزيـد منـو    .اإليـدز واملالريـا والـسل   /املعدية وغري املعدية، مبا فيها فريوس نقص املناعـة البـشرية  
 .دقع يف أقـل البلـدان منـوا   السكان املرتفع والتحضر السريع والتدهور البيئي من حدة الفقـر املـ  

سـيما تلـك الواقعـة     لتنمية املستدامة يف البلدان النامية، وال     أمام ا ويربز تغري املناخ كتحد جديد      
 .يف أفريقيا والبلدان اجلزرية الصغرية

 مـستمرا  اخلارجة من الصراع أن تبـدي التزامـا     اكومات أقل البلدان منو   حل نبغييو - ٧٨
تقــيم أن  النظــام العــام، واحلفــاظ علــىاحتــرام القــانون العــام وبعمليــة الــسالم، وأن تكفــل 

تكفـل  أن  نظاما قضائيا مستقال، وتـضمن احتـرام حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية، و               
ــداء آرائهــم بــشأن اختــاذ القــرار و    ــه، وأن حتــرص علــى   يف حــق الفقــراء يف إب املــشاركة في

ــات الــشر   ــشفافية واملــساءلة يف اإلدارة العامــة وعملي ــات، مبــا يف ذلــك  ال اء وإدارة امليزاني
احلصول علـى اخلـدمات    يف تكفل املساواةأن اإلدارة املنصفة إليرادات املوارد الطبيعية، و    

 أيضا أن تقلص النفقات العسكرية اليت ال جتدي عادة يف           ينبغي هلا و .االجتماعية األساسية 
 تـنجم يف  الـصراعات  وملا كانـت  .الصراعاتتزيد من خطورة وقوع  ردع التمردات وإمنا

كثري من األحيان عـن اإلقـصاء االجتمـاعي، مـن املهـم العمـل علـى إدمـاج املـرأة واتمـع                     
ينبغـي للمـاحنني االضـطالع      و .بعد انتـهاء الـصراع    عملية التعايف   املدين والقطاع اخلاص يف     

 .  الصراعبعد انتهاء أقل البلدان منوا تعايف األجل حيال ةالتزامات طويلب

 وع الفقـر واجلـ     مقاصد برنامج عمـل بروكـسل، املتمثلـة يف تقلـيص           إجنازتطلب  وي - ٧٩
ستدام  منـو اقتـصادي سـريع ومـ       حتقيق،  ٢٠١٥إىل النصف يف أقل البلدان منوا حبلول عام         

، ينبغـــي أال يقتـــصر يف حتقيقـــا لتلـــك الغايـــةو . بيئيـــاا اجتماعيـــا ومـــستدام شـــاماليكـــون
البلـدان منـوا علـى تعزيـز حتـديث االقتـصاد األساسـي         أقل  يف  استراتيجيات التنمية الوطنية    

؛ يةعيشنشطة امل األالتغريات التكنولوجية اليت متس     ) أ(فحسب، بل أن يراعى فيها كذلك       
وتوفري فرص العمل اـدي     ) ج(إمكانية حصول اجلميع على اخلدمات االجتماعية؛       ) ب(

ات الـسلع واخلـدمات غـري       عن طريق اعتماد ج جديـد يف التنميـة الريفيـة وتطـوير قطاعـ              
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لحكومـات أن تكفـل     ل ينبغـي  اجلهـود،    تلـك كجزء ال يتجـزأ مـن مجيـع         و. القابلة للتصدير 
 . منها يف النمو السريع واملستدام واستفادبشكل متكافئ املرأةإسهام 

أقــل يف حلــد مــن الفقــر وحتقيــق التنميــة الوطنيــة  اوجيــب أن تــشمل اســتراتيجيات  - ٨٠
تيجية للعمالـة هـدفها تـشجيع العمـل الالئـق يف ظـروف تكفـل املـساواة                  البلدان منوا استرا  
 لرمسـي القطـاع ا  نطاق  توسيع  ترمي إىل    اعتماد سياسات وتدابري     نبغيوي. واألمن والكرامة 

 عن طريـق متكينـها مـن احلـصول علـى      الرمسي يف االقتصاد    رمسيةوإدماج املؤسسات غري ال   
مـل يف الوقـت ذاتـه علـى توسـيع نطـاق معـايري               القروض واملعلومات والتكنولوجيا، مع الع    

، وإجيـاد بيئـة مؤاتيـة إلقامـة         رمسـي العمل واحلماية االجتماعية لكي تشمل االقتـصاد غـري ال         
 .املشاريع التجارية وتشغيلها

 إزاءوجيب إدراج حتسني إتاحة املياه والصرف الصحي ضمن ج شامل ومتكامل  - ٨١
ة يف أقـل البلـدان منـوا، يراعـى فيـه كـذلك التخطـيط               املستوطنات البـشرية املـستدام    إنشاء  

احلضري، وتنميـة اإلسـكان، وإدارة النفايـات الـصلبة، وتـوفري التعلـيم وخـدمات الرعايـة                  
. التجاريةاملشاريع الصحية، وتطوير اهلياكل األساسية للنقل، وإتاحة فرص العمل، وتنمية 

ا جا تشاراكيا وبرامج جمتمعية،  وينبغي أن تشمل استراتيجيات املستوطنات البشرية أيض      
فضال عن سياسات تراعي الفروق بني اجلنسني حبيـث تكفـل إمكانيـة حـصول املـرأة علـى                   

  .األرض واإلسكان والتمويل وامللكية بشكل كامل ومتكافئ

احملـاور  ’’وينبغي أن تنفذ حكومات أقل البلدان منوا وشركاؤها يف التنمية مبـادرة              - ٨٢
 وتعبئة الدعم الدويل واملـوارد الدوليـة مـن          ة الوطني امللكيةتيح إطارا لكفالة    اليت ت ‘‘ الثالثة

وينبغـي أن يقـدم     . )٢٤(اإليـدز /أجل التصدي بصورة شاملة لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية           
ــه     ــؤ ب ــاحنون متــويال مــستداما ميكــن التنب ــسل   إىل اامل ــدز وال ــصندوق العــاملي ملكافحــة اإلي ل

 .واملالريا

٨٣ -   مـع ظروفهـا    أقل البلدان منـوا     يف  كيف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية     وجيب أن ت
ويتطلب بناء قـدرات إنتاجيـة إقامـة روابـط وثيقـة بـني اإلنتـاج         .ياا القطرية اخلاصةوأولو

حتقيـق   )أ(وميكن أن يتخذ ذلك عـدة أشـكال مـن قبيـل      .والتجارة والنمو واحلد من الفقر
مــا قبلــه ومــا بعــده مــن  مــع دير يف ظــل تــرابط معــزز منــو واســع النطــاق قــائم علــى التــص 

حصول توازن بني النمـو القـائم       ) ب(تعميم فوائد النمو على السكان؛      يتيح    مبا ،قطاعات
لتـصدير مـن جهـة أخـرى؛        إىل ا على حتسني اإلنتاجية الزراعية مـن جهـة والتـصنيع املوجـه             

الســـتثمار يف اهلياكـــل اعتمــاد اســـتراتيجية تـــصنيعية قائمـــة علــى الزراعـــة يـــدعمها ا  ) ج(
مـا بعـده    مـع   شـامل   تـرابط   ضمن   التقدم التكنولوجي يف الزراعة      من الستفادةاألساسية وا 

حتقيق تنمية وتنويع يعتمدان علـى      ) د(؛  وقطاع التصدير األنشطة التحويلية   من قطاعات ك  
بيعيـة؛   إنتاجية قائمة على املـوارد الط جمموعاتتنمية ) هـ(إدارة إيرادات استغالل املعادن؛     
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ة، واملنتجــات غـــري القابلـــة  التنافـــسيالقابلــة للتـــصدير ذات القــدرة   سلع الـــتــشجيع  ) و(
ــتغري التكنولــوجي يف األنــشطة املعيــشية مــن أجــل تقلــيص    اللتــصدير الكثيفــة العم ــة، وال ل

 .)٢٥(املعوقات املتصلة بوقت العمل املرتيل

ة لتنويـع احملاصـيل     ياسـ  أقـل البلـدان منـوا إصـالحات زراعيـة وسي           ريوينبغي أن جتـ    - ٨٤
ــى األراضــي    ــاذ إىل األســواق ،واملنتجــات، وحتــسني احلــصول عل ــى  و، والنف  احلــصول عل

املعلومات والقروض الصغرى والتمويل الصغري، وإجياد بيئة مؤاتية لتنمية القطـاع اخلـاص             
 ونقل التكنولوجيـات احلديثـة، وحتـسني        ،واالستثمارات األجنبية، وتعزيز البحث الزراعي    

وينبغـي   .دام التكنولوجيات احمللية، كما ينبغي لشركائها يف التنمية أن يدعموا ذلـك استخ
 وتنويـع  التنافـسية أن يدمج تشجيع املنتجات الزراعية ذات القيمـة العاليـة وتعزيـز القـدرة      
 تـشجع وينبغي أن  .الصادرات يف استراتيجيات أقل البلدان منوا الرامية إىل احلد من الفقر

ت أقل البلـدان منـوا كـذلك إصـدار صـكوك امللكيـة املـشتركة لألراضـي                  سياسات حكوما 
إصـدار الـصكوك    ما يتعلـق ب    عدم املساواة بني اجلنسني في     عاجلزوجة وأن ت  بامسي الزوج وال  

 .يازة األراضيالنظام العريف حلالرمسية مللكية األراضي و

 وسـائل صاالت و الوصول إىل تكنولوجيا املعلومـات واالتـ      إمكانية  ويتطلب حتسني    - ٨٥
إطـار   البلـدان وشـركاؤها يف التنميـة بتعزيـز        تلـك يف أقـل البلـدان منـوا أن تقـوم           ـا   الربط  

باالتــصاالت الــسلكية  املتعلقــة ، وحتــسني اهلياكــل األساســية   العامــة والــنظم  الــسياسات
ــز       ــشرية، وتعزي ــاء القــدرات الب ــر األســواق، وبن والالســلكية، وختفــيض التكــاليف، وحتري

ــى  ــدرة عل ــني القطــاع   الق ــشاريع، وإجيــاد شــراكة ب ــامني تنظــيم امل ــشجيع  واخلــاص الع ، وت
وحتتـاج   .االستثمارات األجنبية، ودعم وتنسيق املبادرات الدولية لصاحل أقـل البلـدان منـوا   

إمكانيـة   يف   حكومات أقل البلدان منوا كذلك إىل اعتماد سياسات تكفـل للمـرأة املـساواة             
سيما يف املناطق الريفية، دف زيادة        واالتصاالت، وال  الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات   

 . منهااعل يف التنمية أو كمستفيدقدراا سواء كعنصر ف

ــشجيع مــشاركة القطــاع       - ٨٦ ــة إىل حــوافز لت ــاج حتــسني اهلياكــل األساســية املادي وحيت
 اخلــاص تتمثــل يف كفالــة اســتقرار االقتــصاد الكلــي، وحريــة إعــادة رأس املــال إىل الــوطن،

وحيتـاج أيـضا إىل زيـادة     .وفرض ضرائب تنافسية، وتطبيـق العقـود، والـشفافية، واملـساءلة    
ومــن شــأن حتــسني الطـرق والــربط بالــسكك احلديديــة  . اإلنفـاق العــام والتعــاون اإلقليمـي  

 .وتبسيط عبور احلدود أن يسهما بدورمها يف ختفيض تكاليف النقل بشكل كبري

 ا يف الـسنوات القليلـة املاضـية فرصـ         لع األساسـية  وأتاح ارتفـاع الطلـب علـى الـس         - ٨٧
ومات أقـل البلـدان منـوا هـذه     وينبغي أن تغتنم حك    .لعديد من أقل البلدان منوا    أمام ا ساحنة  
 .ر حنو برامج وأنشطة للحد من الفقاملفاجئة إيرادات التصدير من خالل توجيهو الفرص
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باختـاذ تـدابري     أقل البلدان منـوا      لصاحلينبغي زيادة فعالية األفضليات التجارية      كما   - ٨٨
 اإلنتـاج يف أقـل البلـدان منـوا، وتعزيـز            كـي تتجلـى فيهـا هياكـل       مثل حتـسني قواعـد املنـشأ        

العالقات الثالثية األبعاد بني األفضليات التجاريـة واملـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة واالسـتثمار       
 .األجنيب املباشر

ــة للــصادرات مــن    - ٨٩ ــة العالي ــؤدي الكثاف ــة إىل تعــريض بعــض أقــل   وت منتجــات معين
تـــدين حــدة  وحيتــاج ختفيــف   . البلــدان منــوا بدرجــة كــبرية إىل تــدين أفــضلياا التجاريــة       

، وتعــويض أقــل  بــإجراءات تفــضيليةإىل األســواقإمكانيــة نفاذهــا األفــضليات إىل تعميــق 
كن مـن تنويـع   اإلنتاجيـة كـي تـتم   البلدان منوا األكثر تأثرا بتدين األفضليات، وبناء قدراا   

 . ميادين ال تدخل يف نطاق األفضلياتمنتجاا والتحول إىل 

ويتطلب حتويل التجارة إىل حمرك حقيقي للتنمية يف أقل البلدان منوا دمج التجـارة               - ٩٠
يف استراتيجيات احلد مـن الفقـر والتنميـة الوطنيـة، وبنـاء القـدرات الالزمـة علـى الـصعيد             

، )مبــا يف ذلــك التــسهيالت اجلمركيــة واالمتثــال للمعــايري(البــشري واإلنتــاجي واملؤســسي 
ــام         ــني االســتثمار والتجــارة، وحتــسني النظ ــة ب ــز العالق وحتــسني اهلياكــل األساســية، وتعزي
 التجاري الـدويل، وتوحيـد إطـار التجـار الدوليـة فيمـا يتعلـق بالـسلع األساسـية الزراعيـة،                    

فاقــات التجــارة اإلقليميــة ونظــام  باالعتمــاد علــى اتوتــشجيع التجــارة بــني بلــدن اجلنــوب 
ملقـدم إىل أقـل البلـدان منـوا،         األفضليات التجارية املعمـم وغريهـا، وتعزيـز الـدعم الـدويل ا            

 .يف ذلك املساعدة التقنية مبا

وجيب بذل كل اجلهود املمكنة من أجل كفالة التنفيذ الفعال للنتائج املتفـق عليهـا     - ٩١
التجــارة العامليــة وجنــاح اختتــام املفاوضــات التجاريــة  ملنظمــة الــسادس يف املــؤمتر الــوزاري 

 . املتصلة بربنامج الدوحة اإلمنائي

ويستدعي احلـد مـن الفقـر وحتقيـق التنميـة املـستدامة يف أقـل البلـدان منـوا اإلدارة                      - ٩٢
ــع االســتجابة         ــات واســتخدامها م ــك حفــظ الغاب ــث يراعــى يف ذل ــات حبي ــستدامة للغاب امل

وتتطلـب اإلدارة املـستدامة للغابـات كـذلك          .لـسكان الفقـراء   ى ا دلالحتياجات اليوميـة لـ    
تغريا يف أمناط استهالك املنتجات احلرجية وإنتاجها، ويشمل ذلك إدخال حتـسينات تتعلـق       

 .باحتراق الوقود يف أقل البلدان منوا

ويتطلب التصدي للتـصحر يف أقـل البلـدان منـوا إدارة متكاملـة لألراضـي وامليـاه،              - ٩٣
الغطاء النبايت، واستخدام األراضـي يف إطـار تـداخل بـني أنـشطة الرعـي والزراعـة،                  ومحاية  

واجلمع بني التكنولوجيـا احلديثـة واملعرفـة التقليديـة، ومـشاركة اتمعـات احملليـة، وتعزيـز             
  .سبل العيش البديلة، مبا يف ذلك إجياد فرص اقتصادية خارج املناطق اجلافة



A/61/82 
E/2006/74  
 

06-35096 27 
 

كول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة مثل بدء نفاذ بروتوقد و - ٩٤
 خطوة حنو التصدي لالحترار العاملي، إال أنه من األمهية مبكـان  ٢٠٠٥بتغري املناخ يف عام   

النبعاثـات، ويـشمل اتفاقـا بـشأن        ا مـصادر وضع إطار دويل أكثر مشـوال تـشارك فيـه مجيـع             
 .٢٠١٢  عامئة ملا بعداألهداف املتعلقة بانبعاثات غازات الدفي

 مــا حتقــق مــن تقــدم يف حجــم املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة ةواصــلمــاحنني موينبغــي لل - ٩٥
 ببلــوغ اهلــدف املتمثــل يف تقــدمي مــساعدة مبــالتزامهالوفــاء املقدمــة إىل أقــل البلــدان منــوا و

غـي أن  وينب .دخل القـومي اإلمجـايل  الـ  مـن  ٠,٢ و ٠,١٥إمنائية رمسية متثل نـسبتها مـا بـني    
تدرِِج أقـل البلـدان منـوا املعونـة يف براجمهـا لالقتـصاد الكلـي وبراجمهـا القطاعيـة وأن تعـزز                     

  .املمارسات املتصلة بذلك فيما يتعلق مبراجعة احلسابات واحملاسبة واإلدارة

وينبغي أن حيقق املاحنون مزيـدا مـن التقـدم حنـوا إلغـاء الـديون اخلارجيـة املـستحقة                     - ٩٦
ينبغـي أن تتنـاول أقـل البلـدان منـوا يف براجمهـا للتنميـة الوطنيـة         كما  .لدان منواعلى أقل الب

وجيـب   .مسألة القدرة على حتمل الديون ضمن إطار متسق يراعي الدين والتجـارة واملاليـة  
 .أن يكون تعزيز إدارة الديون جزءا ال يتجزأ من هذا اإلطار

شر أن تقوم أقل البلدان منوا بتحـسني        وتتطلب زيادة حجم االستثمار األجنيب املبا      - ٩٧
عن طريق عوامل منها االستقرار يف االقتصاد الكلي، واألطر القانونيـة        (بيئتها االستثمارية   

قـائم  حملـي    وسوق   الفعالة، وتوافر قطاع مصريف سليم    والتنظيمية الداعمة، وأنظمة العمل     
وحيتـاج حتـسني األثـر     .ساسـية وبناء القدرات البشرية واملؤسـسية واهلياكـل األ  ) لرأس املال

اإلمنائي لالستثمار األجـنيب املباشـر إىل تنويـع الـصادرات باختيـار الـصادرات ذات القيمـة           
وينبغي أيضا السعي إىل تنفيـذ   .املضافة، كما يستدعي نقل املهارات واملعرفة والتكنولوجيا

  . مشاريع مشتركة من أجل تشجيع االستثمار احمللي

 األثر اإلمنـائي للتحـويالت يف أقـل البلـدان منـوا إجـراءات متنوعـة           ويتطلب حتسني  - ٩٨
منها ختفيض تكلفة التحويالت؛ وحتسني حتليل تدفق التحويالت؛ وإقامة قطاع مايل شامل             

؛ وإشـراك  ى الـصغر اتيربط التحويالت بغريها من أشكال الوسـاطة املاليـة، مثـل االئتمانـ        
 عمليــة التنميــة الوطنيــة، وإجيــاد بيئــة مؤاتيــة رابطــات مــدن املنــشأ ورابطــات املهــاجرين يف

 .لالستثمار

ويستلزم حتقيق مقاصد وأهداف وغايات برنامج عمل بروكسل مـن أقـل البلـدان               - ٩٩
وينبغي أن تسهم الصيغة اجلديدة  .منوا وشركائها يف التنمية التزاما مستمرا وطاقة متجددة

لتنمية الوطنيـة القائمـة علـى األهـداف         لورقات استراتيجية احلد من الفقر واستراتيجيات ا      
غايات برنامج عمل بروكـسل بـأطر اسـتثمارية وتنفيذيـة           واإلمنائية لأللفية يف ربط أهداف      
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إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة       /معززة تدعمها التقييمات القطريـة املوحـدة   
 ةلـ اتيجيات كف االسـترا مـن شـأن تلـك   و .وعمليات ورقات اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر    

ج يركز على النتائج وتمِسك البلدان بزمامه فيما يتعلق باحلـد مـن الفقـر والتنميـة           إتباع  
يف حتسني ضبط وتنـسيق ومواءمـة املـساعدة الـيت           اإلسهام  املستدامة يف أقل البلدان منوا، و     

يـة لأللفيـة   يقدمها املاحنون ألقل البلدان منوا، ويف إجيـاد تـآزر واتـساق بـني األهـداف اإلمنائ       
  .وبرنامج عمل بروكسل

 بـادرات وحتتاج استراتيجيات التنمية الوطنيـة يف أقـل البلـدان منـوا إىل تكميلـها مب                - ١٠٠
 احملاصـيل؛ وزيـادة     حجم، مثل تقدمي األمسدة والبذور من أجل حتسني         ‘‘ السريع ردودامل’’

ــاه؛ وإت       ــوارد املي ــا؛ وحتــسني م ــن املالري ــة م ــوافر الناموســيات الواقي ــة   ت ــرامج التغذي ــة ب اح
ــة القــضاء علــى  املدرســية، وإتاحــة   ــدان عملي ــام االدي ــات  أم ــع، وإدخــال التكنولوجي جلمي

 .مولةاحملاجلديدة مثل املواقد املقتصدة للطاقة واهلواتف 

 تنفيذ برنامج عمـل بروكـسل بـدون التـصدي ألوجـه اخللـل               من قبيل املستحيل  و  - ١٠١
سـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر والتنميـة الوطنيـة يف أقـل               املتعلقة باملـساواة بـني اجلنـسني يف ا        

 .البلدان منوا
  

 احلواشي 
 )١( A/CONF.191/11. 
 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٥٩/٢١٠قرار اجلمعية  )٢( 
 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ املؤرخ ٦٠/٣٣قرار اجلمعية العامة  )٣( 
تبـد  مل ”أا مؤهلة لإلدراج يف قائمة أقل البلدان، جلنة السياسات اإلمنائية بأا           أبلغت زمبابوي، اليت تبني أيضا       )٤( 

 .“على اهلبوط مبركزها إىل مركز أقل البلدان منواموافقتها 
الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، انظــر . تقريــر جلنــة الــسياسات اإلمنائيــة عــن دورــا الثامنــة )٥( 

٢٠٠٦ (E/2006/33). 
 .٦٠/١قرار اجلمعية العامة  )٦( 
مركـز  . (املعهـد الـدويل لبحـوث الـسالم    / اسـتنادا إىل قاعـدة بيانـات أوبـساال    ،٢٠٠٥ر األمن البشري لعام  يتقر )٧( 

 ).٢٠٠٦ نيويورك، - جامعة أوكسفورد نشر
 )٨( World Bank (2003). Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy. Policy Research 

Report. Washington, DC (2002). 
 )٩( P. Collier and A. Hocffe Aid, Policy and Growth in Post-Conflict Countries. World Bank Policy. Research 

Working Paper. 
 )١٠( World Bank, (2004). The Millennium Development Goals for health: Rising to the Challenge. 
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، ٣٦ اموعة الزراعية ملنظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة رقـم               ،٢٠٠٥حالة األغذية والزراعة لعام     انظر   )١١( 
 .٢٠٠٥روما، 

 .بيانات منظمة التجارة العاملية )١٢( 
 )١٣( WT/MIN(05) DEC ،٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٢. 
خرى إدراج التجارة يف صلب تنمية أقل البلدان منوا وإدماج تلك البلدان يف      من بني أهداف اإلطار املتكامل األ      )١٤( 

 .النظام التجاري املتعدد األطراف
أقـل البلـدان منـوا مثـل إثيوبيـا وبورونـدي            مـن   ، بـدأت مـشاريع جديـدة للنظـام اآليل يف بعـض              ٢٠٠٤منذ عام    )١٥( 

 .ومجهورية ترتانيا املتحدة ورواندا والسودان ومدغشقر
أوغندا وبنن وبوركينا فاسو ومجهورية ترتانيا املتحدة       (تشارك يف ذلك الربنامج حاليا تسعة من أقل البلدان منوا            )١٦( 

 ).وزامبيا والسنغال ومالوي وموريتانيا وموزامبيق
 .TD/D/52/4 ونكتادألانظر وثيقة ا )١٧( 
 )١٨( M. Karshenas (1994) “Environment, technology and employment: towards a new definition of sustainable 

development" Development and Change. 
 .٢٠٠٥تقييم املوارد احلرجية العاملية لعام  )١٩( 
 )٢٠( World Bank (2006). Reengaging in Agricultural Water Management. Washington, D.C.. 
ــة عــن الــصندوق االســتئماين    )٢١(  ــتغري املنــاخ يف أقــل البلــدان منــوا   تقريــر حال ــار٢، (GEF/C.25/4/Rev.1)ل مــايو / أي

 .، والصندوق اخلاص لتغري املناخ٢٠٠٥
 .٢٠٠٥تقرير التعاون اإلمنائي لعام ، )٢٠٠٦( االقتصادي امليدانمنظمة التعاون والتنمية يف  )٢٢( 
 معياري الـدخل املـنخفض واملديونيـة يف ايـة       إضافة إىل ذلك، استوىف كل من بوتان ومجهورية الو الدميقراطية          )٢٣( 

ومل يـتم البـت يف مـدى تأهـل أفغانـستان          . ، ولكنهما أفادتا بأما ال تريدان االسـتفادة مـن املبـادرة           ٢٠٠٤عام  
ومل تقــدم ميامنــار البيانــات املطلوبــة لتقيــيم . بــسبب عــدم التحقــق مــن الــدين اخلــارجي ووجــود شــكوك حولــه 

 .للدخول يف مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديونمديونيتها ومدى تأهلها 
لثالثـة  “  الثالثـة  احملـاور ”، وتـروج مبـادرة      ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ٢٥أعلنت يف اجتماع رفيع املستوى عقـد يف          )٢٤( 

األول إطار العمل املتفـق عليـه بـشأن اإليـدز الـذي يـوفر األسـاس جلهـود التنـسيق الـيت يقـوم ـا مجيـع                             : مبادئ
القطاعـات؛ والثالـث    متعـددة   ملصلحة؛ والثاين هيئة تنسيقية وطنية بشأن اإليدز تـشكل واليـة واسـعة              أصحاب ا 

 .نظام متفق عليه للرصد والتقييم على الصعيد القطري
 ، ربــــط التجــــارة الدوليــــة باحلــــد مــــن الفقــــر ٢٠٠٤تقريــــر أقــــل البلــــدان منــــوا لعــــام نظــــر التفاصــــيل يف ا )٢٥( 

(UNCTAD/1.DC/2004). 
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 فق األولاملر
 والغايات األهداف:  لصاحل أقل البلدان منوا٢٠١٠-٢٠٠١برنامج عمل العقد 

 
  يف املائة سنويا على األقل٧حتقيق معدل منو للناتج احمللي اإلمجايل بنسبة  - ١اهلدف 

 املؤشر  
 )البنك الدويل(النسبة املئوية السنوية ملعدل النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل  - ١

  يف املائة سنويا٢٥زيادة النسبة بني االستثمار والناتج احمللي اإلمجايل إىل  - ٢اهلدف 
 املؤشر

 )البنك الدويل) (كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل(التكوين الرأمسايل اإلمجايل  - ٢
إحراز تقدم جوهري يف خفض عـدد مـن يعيـشون يف فقـر مـدقع إىل النـصف                    - ٣اهلدف 

 )١ من األهداف اإلمنائية لأللفية، الغاية ١اهلدف  (٢٠١٥حبلول عام 
 املؤشر

معـــادل القـــوة (نـــسبة الـــسكان الـــذين يقـــل اســـتهالكهم اليـــومي عـــن دوالر واحـــد   - ٣
 )البنك الدويل ()أ()الشرائية
إحــراز تقــدم جــوهري يف خفــض نــسبة مــن يعــانون مــن اجلــوع إىل النــصف   - ٤اهلدف 

 ) ٢الغاية (اإلمنائية لأللفية،  من األهداف ٢اهلدف  (٢٠١٥حبلول عام 
 املؤشر

 )أ(نسبة السكان الذين يقل استهالكهم عـن احلـد األدىن مـن اسـتهالك الطاقـة الغذائيـة                  - ٤
 )منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة(

توفري خدمات الصحة اإلجنابية، من خالل الرعاية الـصحية األساسـية، أمـام              - ٥اهلدف 
 ٢٠١٥مار املناسبة يف أسرع وقت مبا ال يتجاوز عام مجيع األفراد ذوي األع

 املؤشر
 -اليونيــسيف  ()أ(حــاالت الــوالدة الــيت يقــوم ــا أفــراد صــحيون مهــرة، نــسبة مئويــة    - ٥

 ).منظمة الصحة العاملية
 توفري أوسع نطاق ممكن من وسائل تنظيم األسـرة ومنـع احلمـل بـصورة آمنـة        - ٦اهلدف  

 ولةوفعالة وقليلة التكلفة ومقب
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 املؤشر
مدى استعمال وسـائل منـع احلمـل فيمـا بـني النـساء املتزوجـات حاليـا الـاليت يتـراوح                       - ٦

 )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ()أ( عاما، أي وسيلة من الوسائل١٩ و ١٥عمرهن بني 
، ال سـيما البنـات واألطفـال        ٢٠١٥ كفالة حصول مجيع األطفال حبلول عام        - ٧اهلدف  

 ظروف صعبة واألطفال املنتمني إىل األقليـات العرقيـة، علـى تعلـيم أويل               الذين يعيشون يف  
 مـن  ٢اهلـدف  (إلزامي جيد النوعية بصورة جمانية وإلزامية وكفالة إكمـاهلم لـذلك التعلـيم          

 ).٣األهداف اإلمنائية لأللفية، الغاية 
 املؤشرات

 )يونيسكوال ()أ(معدل القيد الصايف يف التعليم األساسي، لكال اجلنسني - ٧
 )اليونيسكو ()أ(النسبة الصافية للقيد يف التعليم األساسي، البنات - ٨
 )اليونيسكو ()أ(النسبة الصافية للقيد يف التعليم األساسي، البنني - ٩

 يف املائة يف مستويات تعليم الكبار للقـراءة والكتابـة           ٥٠ إجراء حتسني بنسبة     - ٨اهلدف  
 إىل النساء، وتوفري إمكانية احلصول بـشكل متكـافئ          ، ال سيما بالنسبة   ٢٠١٥حبلول عام   

 على التعليم األساسي واملستمر أمام مجيع البالغني 
 املؤشرات

 )اليونيسكو ()أ(معدل تعلم الكبار القراءة والكتابة، كال اجلنسني - ١٠
 ) اليونيسكو ()أ(معدل تعلم الكبار القراءة والكتابة، النساء - ١١
 ) اليونيسكو ()أ( القراءة والكتابة، الرجالمعدل تعلم الكبار - ١٢
 ) اليونيسكو ()أ(نسبة النساء إىل الرجال يف تعلم القراءة والكتابة - ١٣

 إزالة التباينات بني اجلنسني يف مرحليت التعليم األساسي والثانوي حبلول عـام             - ٩اهلدف  
ع التركيـز علـى     ، مـ  ٢٠١٥، وحتقيق املساواة بني اجلنسني يف التعلـيم حبلـول عـام             ٢٠٠٥

حصول البنات بشكل تـام ومتكـافئ علـى التعلـيم األساسـي جيـد النوعيـة وإكمـال ذلـك                     
 )٤ من األهداف اإلمنائية لأللفية، الغاية ٣اهلدف (التعليم 

 املؤشرات
 )اليونيسكو ()أ(نسبة البنات إىل البنني يف التعليم األساسي - ١٤
 )اليونيسكو ()أ(انوينسبة البنات إىل البنني يف التعليم الث - ١٥
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 )اليونيسكو ()أ(نسبة البنات إىل البنني يف التعليم العايل - ١٦
 )االحتاد الربملاين الدويل(حصة النساء من مقاعد الربملان الوطين  - ١٧
 )منظمة العمل الدولية(نصيب املرأة من فرص العمل بأجر يف القطاع غري الزراعي  - ١٨

 ١ ٠٠٠ حالــة وفــاة لكــل ٣٥رضــع إىل مــا دون  خفــض معــدل وفيــات ال- ١٠اهلــدف 
 )٥ من األهداف اإلمنائية لأللفية، الغاية ٤اهلدف  (٢٠١٥مولود حي حبلول عام 

 املؤشر
 ) منظمة الصحة العاملية-اليونيسيف  ()أ(معدل وفيات الرضع - ١٩

 حالـة   ٤٥ سـنوات إىل مـا دون        ٥ خفض معدل وفيات األطفـال دون سـن          - ١١اهلدف  
 مــن األهــداف اإلمنائيــة ٤اهلــدف  (٢٠١٥ مولــود حــي حبلــول عــام  ١ ٠٠٠وفــاة لكــل 

 )٥لأللفية، الغاية 
 املؤشر
 ) منظمة الصحة العاملية-اليونيسيف  ()أ( سنوات٥معدل وفيات األطفال دون سن  - ٢٠

 خفــض املعــدل احلــايل للوفيــات النفاســية مبقــدار ثالثــة أربــاع حبلــول عــام    - ١٢اهلــدف 
 )٦هداف اإلمنائية لأللفية، الغاية  من األ٥اهلدف  (٢٠١٥
 املؤشر
 ) منظمة الصحة العاملية-اليونيسيف  ()أ( معدل الوفيات النفاسية - ٢١

  ٢٠١٥ خفض عدد من يعانون من سوء التغذية إىل النصف حبلول عام - ١٣اهلدف 
 . أعاله٤انظر 

حتمـل   خفض عدد العاجزين عن احلصول علـى ميـاه شـرب مأمونـة أو عـن                  - ١٤اهلدف  
ف اإلمنائيـــة لأللفيـــة،  مـــن األهـــدا٧اهلـــدف  (٢٠١٥تكلفتـــها إىل النـــصف حبلـــول عـــام 

 )١٠ الغاية
 املؤشر
عدد السكان الذين لـديهم إمكانيـة مـستدامة للحـصول علـى مـصادر ميـاه أفـضل، يف                - ٢٢

 )  منظمة الصحة العاملية-اليونيسيف  ()أ(املناطق احلضرية والريفية على السواء
ة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية لــدى األفــراد ــــدالت اإلصابــــض معــــخف - ١٥اهلــدف 

 يف مجيـع البلـدان،      ٢٠٠٥ام  ــــ ا حبلـول ع   ـــ  عام ٢٤ و   ١٥ن  ــراوح أعمارهم بي  ــن تت ــالذي



A/61/82 
E/2006/74  
 

06-35096 33 
 

 مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،         ٦اهلـدف   ( يف املائـة يف أكثـر البلـدان تـضررا            ٢٥وبنسبة  
 )٧الغاية 

 املؤشرات
نتشار فريوس نقص املناعة البـشرية بـني البـالغني، الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني                معدل ا  - ٢٣
 /ة البـشرية  ـــ روس نقـص املناع   ــي بفي ــدة املشترك املعن  ـــم املتح ــبرنامج األم  ()أ(اــ عام ٤٩ و   ١٥

 ) اليونيسيف- منظمة الصحة العاملية -اإليدز 
ــني ا      - ٢٤ ــشرية ب ــة الب ــريوس نقــص املناع ــشار ف ــدل انت ــراوح    مع ــاليت يت ــل، ال ــساء احلوام لن

برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة    ( عامــا ٢٤ و ١٥بــني  عمــرهن
 ) اليونيسيف- منظمة الصحة العاملية -اإليدز /البشرية
 زيادة النسبة املئوية للنساء الاليت يـتلقني رعايـة يف أثنـاء الـوالدة ومـا قبلـها                   - ١٦اهلدف  
  املائة يف٦٠بنسبة 
 املؤشر
حصول املـرأة علـى زيـارة واحـدة علـى األقـل مـن زيـارات قبـل الـوالدة، نـسبة مئويـة               - ٢٥

 )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(
 خفض التغذية فيما بني النساء احلوامل وفيما بني األطفال قبل سن الدراسة - ١٧اهلدف 

  ٢٠١٥يف أقل الدول منوا إىل النصف حبلول عام 
 املؤشر
ــدى انتــشار قلــة الــوزن بــني األطفــال الــذين تقــل أعمــارهم عــن مخــسة أعــوام           - ٢٦  )أ(م

 ) منظمة الصحة العاملية-اليونيسيف (
 إجـراء خفـض كـبري يف معـدالت اإلصـابة باملالريـا والـسل وغـري ذلـك مـن                      - ١٨اهلدف  

 األمراض املهلكة يف أقل البلدان منوا حبلـول ايـة العقـد؛ وخفـض الوفيـات بـسبب الـسل                   
؛ وخفـض عـبء األمـراض       ٢٠١٠ يف املائـة حبلـول عـام         ٥٠وانتشار ذلك املـرض بنـسبة       

 مـن األهـداف اإلمنائيـة    ٦اهلـدف   (٢٠١٠ يف املائة حبلول عام      ٥٠املرتبطة باملالريا بنسبة    
 ) ٨لأللفية، الغاية 

 املؤشرات
 )منظمة الصحة العاملية ()أ(معدل االنتشار املرتبط باملالريا - ٢٧
 )منظمة الصحة العاملية ()أ(الوفيات املرتبطة باملالريامعدل  - ٢٨
 )منظمة الصحة العاملية ()أ( نسمة١٠٠ ٠٠٠معدل االنتشار املرتبط بالسل، لكل  - ٢٩
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 )منظمة الصحة العاملية ()أ( نسمة١٠٠ ٠٠٠معدل الوفيات املرتبطة بالسل، لكل  - ٣٠
اة وخفــض التباينــات بــني  تــشجيع صــحة األطفــال وبقــائهم علــى قيــد احليــ - ١٩اهلــدف 

البلدان املتقدمة النمو والنامية وفيما بينها يف أسرع وقت ممكن، مع االهتمام بوجه خـاص           
 بالقضاء على نسق وفيات البنات الرضع واألطفال املفرطة اليت ميكن منعها

 املؤشرات
ــرهم        - ٣١ ــن عم ــسنة األوىل م ــون حتــصينا ضــد احلــصبة يف ال ــذين يتلق ــال ال ــسبة األطف  )أ(ن

 )  منظمة الصحة العاملية-اليونيسيف (
 )أ(نـــسبة األطفـــال الـــذين يتلقـــون حتـــصينا ضـــد الـــسل يف الـــسنة األوىل مـــن عمـــرهم  - ٣٢

 ) منظمة الصحة العاملية-اليونيسيف (
 )أ(زنـــسبة األطفـــال الـــذين يتلقـــون حتـــصينا ضـــد اخلنـــاق والـــسعال الـــديكي والكـــزا   - ٣٣

 )  منظمة الصحة العاملية-اليونيسيف (
  وتغذية الرضع واألطفالصحة حتسني حالة - ٢٠اهلدف 

 .٣٤ – ٣١ و ٣٠ و ٢٦انظر 
 تشجيع الرضاعة الثديية كاستراتيجية لبقاء الطفل على قيد احلياة - ٢١اهلدف 
 املؤشر
النسبة املئوية لألطفال الذين يقل عمرهم عن سـتة أشـهر الـذين يتلقـون رضـاعة ثدييـة           - ٣٤

 )اليونيسيف(فحسب 
زيادة شبكات أو وصالت الطرق يف أقل البلدان منوا إىل املـستوى الـراهن               - ٢٢اهلدف  

يف البلــدان الناميــة األخــرى وزيــادة ســعة الطــرق باملنــاطق احلــضرية، مبــا يف ذلــك مرافــق     
ــام      ــول ع ــصلة حبل ــق ذات ال ــصحي واملراف ــصرف ال ــن األهــداف  ٧اهلــدف  (٢٠١٠ال  م

 )١٠اإلمنائية لأللفية، الغاية 
 املؤشرات

 ) االحتاد الدويل للطرق-البنك الدويل ) (كيلومترات(الطرق  - ٣٥
ــة مــن جممــوع الطــرق  (املمهــدة ) األساســية(الطــرق  - ٣٦ ــسبة مئوي ــدول  ) (كن  -البنــك ال

 ).االحتاد الدويل للطرق
نسبة الـسكان الـذين لـديهم إمكانيـة احلـصول علـى مرافـق صـحية أفـضل، يف املنـاطق                       - ٣٧

 )  منظمة الصحة العاملية-ونيسيف الي ()أ(احلضرية والريفية
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ــز قــدراا     - ٣٢اهلــدف   حتــديث وتوســيع املــوانئ واملطــارات واملرافــق امللحقــة ــا لتعزي
  ٢٠١٠االستيعابية حبلول عام 

 املؤشرات
 منظمـة الطـريان املـدين       -البنـك الـدويل     ) (بـاآلالف (عدد رحالت الطـائرات املغـادرة        - ٣٨

 )الدويل
 منظمــة الطــريان -البنــك الــدويل ) ( كيلــومترات-يــني األطنــان مبال(الــشحن اجلــوي  - ٣٩

 )املدين الدويل
ــدراا        - ٢٤اهلــدف  ــادة ق ــة، وزي ــسكك احلديدي ــق ال حتــديث وتوســيع وصــالت ومراف

 االستعابية إىل املستوى القائم يف البلدان النامية األخرى حبلول اية العقد
 املؤشرات

 االحتـاد الـدويل للنقـل علـى         -البنك الـدويل    ) (تكيلومترا(خطوط السكك احلديدية     - ٤٠
 )الطرق
 االحتـاد الـدويل     -البنـك الـدويل     (الشحن عن طريق السكك احلديديـة لكـل كيلـومتر            - ٤١

 )للنقل على الطرق
 مبـــا يف ذلـــك ،زيـــادة حجـــم شـــبكات االتـــصاالت يف أقـــل البلـــدان منـــوا - ٢٥اهلـــدف 

يديـة، وحتـسني إمكانيـة حـصول الفقـراء          االتصاالت السلكية والال سـلكية واخلـدمات الرب       
علــى تلــك اخلــدمات يف املنــاطق احلــضرية والريفيــة كــي تــصل إىل املــستويات الراهنــة يف    

 البلدان النامية األخرى
 املؤشر
 )  االحتاد الربيدي الدويل-البنك الدويل (مكاتب الربيد الدائمة واملتنقلة  - ٤٢

 بـــني الطلبـــة مبؤســـسات التعلـــيم العـــايل  زيـــادة الدرايـــة باحلاســـوب فيمـــا- ٢٦اهلـــدف 
 يف املائـة حبلـول   ٢٥ يف املائة ويف املدارس االبتدائية والثانوية بنـسبة         ٥٠واجلامعات بنسبة   

 ٢٠١٥عام 
 نـسمة   ١٠٠زيادة متوسط كثافة اهلواتف إىل مخـسة خطـوط رئيـسية لكـل               - ٢٧اهلدف  

ــو ١٠٠ مــستعملني لكــل  ١٠ووصــالت شــبكة اإلنترنــت إىل   ــسمة حبل  ٢٠١٠ل عــام  ن
 )١٨ من األهداف اإلمنائية لأللفية، الغاية ٨اهلدف (
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 املؤشرات
ــاتف احملمــول لكــل       - ٤٣ ــادي واهل ــاتف الع ــشتركني يف خطــوط اهل ــسمة١٠٠عــدد امل  )أ( ن

 )االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية(
ــستعملي شــبكة اإلنترنــت لكــل     - ٤٤ ــسمة١٠٠عــدد م ــدويل لالتــ   ()أ( ن صاالت االحتــاد ال

 )السلكية والالسلكية
 يف املائة من ناجتها القومي اإلمجايل       ٠,٢٠ تقدمي البلدان املاحنة ما يزيد على        - ٢٨اهلدف  

يف صورة مساعدة إمنائية رمسية إىل أقل البلـدان منـوا، ومواصـلة ذلـك وزيـادة جهودهـا يف                
 )١٣ من األهداف اإلمنائية لأللفية، الغاية ٨اهلدف (ذلك اال 

 ؤشرامل
جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسيـة الـصافية املقدمـة إىل أقـل البلـدان منـوا، كنـسبة مئويـة                     - ٤٥

من الناتج القومي اإلمجايل للماحنني األعضاء يف جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة التعـاون                   
 )اديمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص(والتنمية يف امليدان االقتصادي 

 ٠,١٥سعي البلدان املاحنة األخـرى الـيت حققـت الـرقم املـستهدف بنـسبة                 - ٢٩اهلدف  
  يف املائة على وجه السرعة٠,٢٠إىل الوصول إىل نسبة 

 . أعاله٤٥انظر 
 قيــام مجيــع البلــدان املاحنــة الــيت التزمــت بتحقيــق الــرقم املــستهدف بنــسبة    - ٣٠اهلــدف 
ما إىل حتقيق ذلك الرقم يف غضون اخلمس سنوات          بإعادة تأكيد التزامها وسعيها إ     ٠,١٥

 ها لإلسراع مبساعيها الرامية إىل حتقيقهااملقبلة أو بذل قصار
 . أعاله٤٥انظر 

 
 ةشيااحل 

 .مؤشر من مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية )أ( 
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Annex II 
 

  Statistical data specific to individual countries 
 
 

Table 1 
Economic growth and fixed capital formation 

 
 

 
GDP average annual growth in 
constant US dollars, per cent  

Per capita GDP in 
constant US dollars 

Per capita 
GDP in 

current US 
dollars

Gross fixed 
capital 

formation 
as 

percentage 
of GDP

Foreign direct 
investment, net inflows, 
as percentage of GDP  

Total 
population 

(thousands)

Population 
rate of 

growth, per 
cent per 

year

Least developed countries 1990-1995 1995-2000 2000-2004  1990 2004 2004 2003-2004 1990  2004  2004 2000-2005

Africa         

Angolaa,b -4.20 6.11 8.61   977 1 004 1 309 12 -3.3  7.4  15 490 2.83

Benin 4.01 5.31 4.89   356  430  500 20 3.4  1.5  8 177 3.18

Burkina Faso 4.93 5.23 5.77   335  458  348 19 0.0  0.7  12 822 3.17

Burundia -2.12 -1.21 2.87   203  149  93 15 0.1  0.5  7 282 3.03

Cape Verde 5.21 8.36 5.11   867 1 462 1 947 28 ..  ..   495 2.35

Central African 
Republica 0.75 2.51 -1.44   432  361  330 6 0.1  -1.0  3 986 1.33

Chadb 4.26 2.46 14.99   254  396  426 38 0.5  11.3  9 448 3.42

Comoros -0.55 0.04 2.13   475  341  427 21 ..  ..   777 2.65

Democratic Republic 
of the Congoa -7.25 -3.91 3.43   248  108  115 19 -0.2  0.0  55 853 3.02

Djibouti 2.07 0.40 3.03   819  747  852 16 ..  ..   779 2.09

Equatorial Guineab 6.30 34.20 25.81   462 4 899 7 845 64 ..  ..   492 2.30

Eritreaa .. 0.84 3.61  ..  342  187 22 0.0  3.2  4 232 4.26

Ethiopiaa 2.18 5.32 4.07   159  182  106 22 0.1  6.8  75 600 2.44

Gambia 2.51 5.54 3.99   356  391  281 19 4.5  14.5  1 478 2.85

Guinea 3.74 4.26 2.95   453  509  421 11 0.6  2.6  9 202 2.17

Guinea-Bissau 3.95 -1.45 -1.40   230  162  176 13 0.8  1.8  1 540 3.00

Lesotho 3.98 2.86 3.24   388  547  764 44 2.8  9.4  1 798 0.08

Liberiaa -22.50 34.53 -2.22   180  134  146 10 58.6  4.1  3 241 1.37

Madagascar -0.33 3.85 1.83   256  217  222 19 0.7  1.0  18 113 2.78

Malawi 5.32 2.39 1.69   185  217  165 7 1.2  0.9  12 608 2.25

Mali 3.80 4.11 6.66   282  365  377 18 0.2  3.7  13 124 2.98

Mauritania 4.84 4.35 4.28   503  635  416 14 0.7  19.6  2 980 2.98

Mozambiquea 1.92 7.92 9.52   202  323  328 15 0.4  4.0  19 424 2.00

Niger 1.53 2.78 4.06   296  269  199 15 1.7  0.0  13 499 3.39

Rwandaa -8.49 10.17 5.09   358  363  205 18 0.3  0.4  8 882 2.38

Sao Tome and 
Principe 1.44 2.10 4.77   493  540  447 52 ..  ..   153 2.28

Senegal 1.41 5.38 4.75   714  840  672 23 1.0  0.9  11 386 2.39
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GDP average annual growth in 
constant US dollars, per cent  

Per capita GDP in 
constant US dollars 

Per capita 
GDP in 

current US 
dollars

Gross fixed 
capital 

formation 
as 

percentage 
of GDP

Foreign direct 
investment, net inflows, 
as percentage of GDP  

Total 
population 

(thousands)

Population 
rate of 

growth, per 
cent per 

year

Least developed countries 1990-1995 1995-2000 2000-2004  1990 2004 2004 2003-2004 1990  2004  2004 2000-2005

Sierra Leonea -5.39 -3.73 6.25   159  97  196 17 4.9  2.4  5 336 4.07

Somaliaa -7.20 1.73 3.02   149  105  262 20 0.6  ..  7 964 3.20

Sudana,b 4.77 1.64 6.55   626  811  562 32 -0.2  7.2  35 523 1.93

Togo 1.19 1.61 2.56   396  333  348 20 1.1  2.9  5 988 2.72

Ugandaa 7.45 6.45 5.82   206  322  280 22 -0.1  3.3  27 821 3.40

United Republic of 
Tanzania 3.99 7.23 6.71   144  224  297 18 0.0  2.3  37 627 1.95

Zambia -2.03 2.72 4.00   487  429  463 25 6.2  6.2  11 479 1.73

Asia and Pacific         

Afghanistana -6.44 -8.92 9.72   299  99  184 22 ..  ..  28 574 4.59

Bangladesh 4.49 5.34 5.28   306  454  443 24 0.0  7.8  139 215 1.91

Bhutan 5.57 6.45 6.87   173  315  368 46 ..  ..  2 116 2.19

Cambodia 6.45 5.09 5.17   174  264  316 22 0.0  2.7  13 798 1.98

Kiribati 4.09 5.64 1.79   396  504  815 8 ..  ..   97 ..

Lao People’s 
Democratic Republic 6.41 6.17 5.72   186  305  419 25 0.7  0.7  5 792 2.31

Maldives 6.68 8.34 6.94  1 000 1 810 2 345 36 ..  ..   321 2.52

Myanmara 5.84 8.28 6.12   127  260  219 11 ..  ..  50 004 1.14

Nepala 5.19 4.82 2.45   184  238  245 19 0.2  0.0  26 591 2.10

Samoa 0.08 3.92 3.71  1 247 1 541 1 968 40 ..  ..   184 0.83

Solomon Islands 7.68 -2.38 -0.88   657  553  585 19 ..  ..   466 2.64

Timor-Lestea 1.12 -4.57 3.74   244  197  370 27 ..  ..   887 5.42

Tuvalu 3.04 1.90 5.50  1 012 1 451 2 141 56 ..  ..   10 ..

Vanuatu 4.54 1.29 -0.31  1 023  969 1 405 29 ..  ..   207 1.98

Yemen 4.85 5.86 3.98   335  393  643 14 -2.7  1.1  20 329 3.13

Latin America and 
the Caribbean         

Haitia -4.05 2.06 -1.58   381  263  471 13 0.3  0.2  8 407 1.43
 

Sources: Gross domestic product calculations by United Nations OHRLLS, based on United Nations Statistics Division, National 
Accounts Main Aggregates Database, http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnllist.asp; United Nations Population series from 
United Nations Population Division, World Population Prospects — The 2004 Revision, print and CD-ROM (United Nations 
publication, Sales No. 05.XIII.5); foreign direct investment from World Bank, World Development Indicators 2006, table 5.1 
(Washington, D.C., in press). 

 a Refers to a country significantly affected by civil strife, war or natural disaster during the period 1995-2003. 
 b Refers to an oil-exporting country. 
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Table 2 
Poverty and hunger 

 
 

 

Per capita consumption 
less than $1 (PPP) per 

day, percentage of 
population  

Proportion of population 
which is undernourished 

Percentage difference in 
proportion of population 

under-nourished
Life expectancy at birth, 

years 

Change in 
life 

expectancy 
at birth 
(years)

Least developed 
countries 1990-1996  1997-2004  1990-1992 2000-2003 1990-1992 2000-2003 1990-1995  2000-2005 1990-2005

Africa       

Angola ..  ..  58 38 -20 39.8  40.7 0.9

Benin ..  31.0  20 14 -6 53.5  53.8 0.3

Burkina Faso 63.0  27.0  21 17 -4 46.8  47.4 0.6

Burundi 45.0  55.0  48 67 19 42.4  43.5 1.0

Cape Verde ..  ..  .. .. .. 66.4  70.2 3.8

Central African 
Republic  67.0  ..  50 45 -5 46.7  39.4 -7.3

Chad ..  ..  58 33 -25 46.2  43.6 -2.5

Comoros ..  ..  .. .. .. 57.9  63.0 5.0

Democratic 
Republic  
of the Congo ..  ..  32 72 40 44.7  43.1 -1.6

Djibouti ..  ..  .. .. .. 51.2  52.7 1.5

Equatorial Guinea ..  ..  .. .. .. 45.9  43.5 -2.4

Eritrea ..  ..  .. 73 .. 49.4  53.5 4.1

Ethiopia 31.0  23.0  .. 46 .. 47.2  47.6 0.4

Gambia 54.0  59.0  22 27 5 51.4  55.5 4.1

Guinea ..  ..  39 24 -15 48.7  53.6 4.9

Guinea-Bissau ..  ..  .. .. .. 43.0  44.6 1.6

Lesotho 39.5  ..  17 12 -5 58.3  36.7 -21.6

Liberia ..  ..  35 49 14 40.5  42.5 2.0

Madagascar 46.0  61.0  35 8 -27 52.0  55.3 3.3

Malawi ..  42.0  50 34 -16 45.2  39.6 -5.6

Mali 72.0  ..  29 28 -1 46.7  47.8 1.0

Mauritania 39.0  26.0  15 10 -5 49.4  52.5 3.1

Mozambique 38.0  ..  66 45 -21 43.6  41.9 -1.7

Niger 51.5  ..  41 32 -9 40.6  44.3 3.7

Rwanda ..  52.0  44 36 -8 23.6  43.6 20.0

Sao Tome and 
Principe ..  ..  .. .. .. 62.0  62.9 0.9

Senegal 33.5  ..  23 23 0 54.1  55.6 1.5

Sierra Leone ..  ..  47 50 3 38.4  40.6 2.2

Somalia ..  ..  .. .. .. 39.7  46.2 6.5

Sudan ..  ..  32 27 -5 53.4  56.3 3.0
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Per capita consumption 
less than $1 (PPP) per 

day, percentage of 
population  

Proportion of population 
which is undernourished 

Percentage difference in 
proportion of population 

under-nourished
Life expectancy at birth, 

years 

Change in 
life 

expectancy 
at birth 
(years)

Least developed 
countries 1990-1996  1997-2004  1990-1992 2000-2003 1990-1992 2000-2003 1990-1995  2000-2005 1990-2005

Togo ..  ..  33 25 -8 57.7  54.2 -3.4

Uganda 86.0  85.0  24 19 -5 43.6  46.8 3.2

United Republic of 
Tanzania 49.0  58.0  37 44 7 52.4  46.0 -6.4

Zambia 70.7  76.0  48 47 -1 43.4  37.4 -6.0

Asia and Pacific       

Afghanistan ..  ..  .. .. .. 45.5  46.0 0.5

Bangladesh 30.7  36.0  35 30 -5 56.3  62.6 6.3

Bhutan ..  ..  .. .. .. 55.9  62.7 6.8

Cambodia ..  55.0  43 33 -10 55.0  56.0 0.9

Kiribati ..  ..  .. .. .. ..  .. ..

Lao People’s 
Democratic 
Republic 8.0  27.0  29 21 -8 50.8  54.5 3.7

Maldives ..  ..  .. .. .. 61.0  66.3 5.3

Myanmar ..  ..  10 5 -5 56.7  60.1 3.3

Nepal 39.0  ..  20 17 -3 55.9  61.4 5.5

Samoa ..  ..  .. .. .. 66.0  70.0 4.1

Solomon Islands ..  ..  .. .. .. 60.9  62.2 1.3

Timor-Leste ..  ..  .. .. .. 47.8  55.1 7.3

Tuvalu ..  ..  .. .. .. ..  .. ..

Vanuatu ..  ..  .. .. .. 65.1  68.4 3.3

Yemen 4.0  16.0  34 37 3 55.7  60.3 4.7

Latin America and 
the Caribbean       

Haiti ..  54.0  65 47 -18 48.2  51.5 3.2
 

Sources: Poverty: World Bank, World Development Indicators 2006 (Washington, D.C., in press), table 2.5, and United Nations 
Statistics Division, Millennium Indicators Database, http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp, indicator 1 (accessed 
1 February 2006); hunger: Food and Agricultural Organization of the United Nations, The State of Food Insecurity in the 
World 2005: Eradicating world hunger-key to achieving the Millennium Development Goals (Rome, 2005); life expectancy: 
United Nations Population Division, World Population Prospects: The 2004 Revision, print and CD-ROM (United Nations 
publication, sales No. 05.XIII.5). 
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Table 3 
Reproductive health and health services 
 
 

  

Percentage of 
births attended by 

skilled health 
personnel

Percentage of 
women reporting at 
least one antenatal 

visit to a skilled 
practitioner

Maternal 
mortality ratio 
(per 100,000)*

Percentage of contraceptive use  
among currently married women  

aged 15-49, any method 

Least developed countries  1996/2004 1996/2004 2000 1990/1995  1996/2004

Africa    

Angola  45 66 1 700 8  6

Benin  66 81  850 16  19

Burkina Faso  38 73 1 000 8  14

Burundi  25 78 1 000 ..  16

Cape Verde  89 99  150 ..  53

Central African Republic   44 62 1 100 15  28

Chad  16 42 1 100 ..  8

Comoros  62 74  480 21  26

Democratic Republic of the Congo  61 68  990 8  31

Djibouti  61 67  730 ..  ..

Equatorial Guinea  65 86  880 ..  ..

Eritrea  28 70  630 5  8

Ethiopia  6 27  850 4  8

Gambia  55 91  540 12  10

Guinea  56 84  740 2  6

Guinea-Bissau  35 62 1 100 ..  8

Lesotho  60 85  550 23  30

Liberia  51 85  760 ..  ..

Madagascar  51 80  550 17  27

Malawi  61 94 1 800 13  31

Mali  41 57 1 200 ..  8

Mauritania  57 64 1 000 3  8

Mozambique  48 85 1 000 ..  16.5

Niger  16 41 1 600 4  14

Rwanda  31 92 1 400 21  13

Sao Tome and Principe  76 91 .. ..  29

Senegal  58 79  690 7  11

Sierra Leone  42 68 2 000 ..  4

Somalia  25 32 1 100 ..  ..

Sudan  87 60  590 10  ..

Togo  61 85  570 ..  26

Uganda  39 92  880 ..  23
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Percentage of 
births attended by 

skilled health 
personnel

Percentage of 
women reporting at 
least one antenatal 

visit to a skilled 
practitioner

Maternal 
mortality ratio 
(per 100,000)*

Percentage of contraceptive use  
among currently married women  

aged 15-49, any method 

Least developed countries  1996/2004 1996/2004 2000 1990/1995  1996/2004

United Republic of Tanzania  46 94 1 500 10  25

Zambia  43 93  750 15  34

Asia and Pacific    

Afghanistan  14 16 1 900 ..  5

Bangladesh  13 49  380 40  58

Bhutan  37 ..  420 19  ..

Cambodia  32 38  450 13  24

Kiribati  85 88 - ..  ..

Lao People’s Democratic Republic  19 27  650 19  32

Maldives  70 81  110 ..  42

Myanmar  57 76  360 17  37

Nepal  15 28  740 23  39

Samoa  100 ..  130 ..  ..

Solomon Islands  85 ..  130 ..  ..

Timor-Leste  18 61  660 ..  10

Tuvalu  100 .. - ..  ..

Vanuatu  88 ..  130 ..  ..

Yemen  27 41  570 7  21

Latin America and the Caribbean    

Haiti  24 79  680 ..  28
 

Sources: United Nations Children’s Fund, The State of the World’s Children 2006: Excluded and Invisible (New York, 2006), 
table 8, and United Nations Population Division, World Contraceptive Use 2005, wallchart (United Nations publication, 
sales No. 06.XIII.4). 

 * International estimates. 
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Table 4 
Universal primary education and gender equality in education 
 
 

A. Enrolment 
 
 

  
Enrolment ratio in primary 

education, net, per 100 

Ratio of girls to boys 
enrolment ratios in primary 

education 
Ratio of girls to boys in 

secondary education  
Ratio of girls to boys in 

tertiary education 

Least developed countries  1990-1991  2002-2003 1990-1991 2002-2003 1990-1991 2002-2003  1990-1991 2002-2003

Africa      

Angola  58  ... 0.95 .. .. ..  .. 0.65

Benin  45  ... 0.52 .. 0.41 ..  0.14 ..

Burkina Faso  26  36 0.63 0.74 0.52 1.15  0.29 0.75

Burundi  53  57 0.85 0.84 0.58 0.67  0.36 0.34

Cape Verde  94  99 0.95 0.98 .. 0.64  .. 0.40

Central African Republic   54  ... 0.66 .. 0.40 1.11  0.15 1.09

Chad  37  61 0.45 .. 0.20 ..  .. ..

Comoros  57  ... 0.73 .. 0.65 0.33  .. ..

Democratic Republic  
of the Congo  55  ... 0.78 .. .. ..  .. 0.77

Djibouti  31  ... 0.72 .. 0.66 ..  .. ..

Equatorial Guinea  91  ... 0.97 .. .. ..  0.14 0.80

Eritrea  16  45 0.99 0.86 .. ..  .. ..

Ethiopia  23  47 0.75 0.81 0.75 0.74  0.22 0.15

Gambia  48  79 0.71 .. 0.49 0.57  .. 0.33

Guinea  26  65 0.51 0.79 0.33 0.68  .. ..

Guinea-Bissau  38  ... 0.56 .. .. 0.48  .. ..

Lesotho  73  86 1.24 1.07 1.47 0.83  1.22 0.57

Liberia  ..  ... ... .. .. 1.53  .. 1.48

Madagascar  65  79 1.00 1.01 0.97 ..  0.82 0.83

Malawi  50  ... 0.92 .. 0.46 0.81  0.33 0.41

Mali  20  44 0.61 0.78 0.51 ..  0.16 ..

Mauritania  35  68 0.74 0.99 0.46 ..  0.16 0.27

Mozambique  45  55 0.76 0.91 0.57 0.70  .. 0.47

Niger  24  38 0.58 0.69 0.43 0.67  .. ..

Rwanda  67  87 0.99 1.04 0.76 ..  .. 0.46

Sao Tome and Principe  ..  ... .. .. .. ..  .. ..

Senegal  47  69 0.74 0.93 0.53 ..  .. ..

Sierra Leone  41  ... 0.73 .. 0.57 ..  .. ..

Somalia  ..  ... .. .. .. ..  .. ..

Sudan  43  ... 0.75 .. 0.79 ..  0.88 ..

Togo  75  91 0.71 0.84 0.34 ..  0.16 ..

Uganda  53  .. 0.82 .. 0.56 0.90  0.39 0.52
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Enrolment ratio in primary 

education, net, per 100 

Ratio of girls to boys 
enrolment ratios in primary 

education 
Ratio of girls to boys in 

secondary education  
Ratio of girls to boys in 

tertiary education 

Least developed countries  1990-1991  2002-2003 1990-1991 2002-2003 1990-1991 2002-2003  1990-1991 2002-2003

United Republic of Tanzania  50  69 1.01 0.99 0.70 ..  .. 0.44

Zambia  79  68 0.97 0.99 0.67 0.83  .. ..

Asia and Pacific      

Afghanistan  27  ... 0.55 .. 0.52 ..  0.48 ..

Bangladesh  71  84 0.87 1.05 0.52 1.11  0.20 0.50

Bhutan  ..  ... .. .. .. ..  .. ..

Cambodia  67  93 0.83 0.95 0.43 0.78  .. 0.45

Kiribati  ..  ... .. .. .. ..  .. ..

Lao People’s Democratic 
Republic  63  85 0.85 0.93 0.62 ..  .. ..

Maldives  87  92 1.00 1.01 1.02 1.15  .. ..

Myanmar  98  84 0.96 1.01 0.98 0.94  .. ..

Nepal  ..  ... .. .. 0.44 ..  0.32 0.34

Samoa  ..  98 .. .. 1.22 1.11  1.00 ..

Solomon Islands  83  72 0.86 .. 0.63 ..  .. ..

Timor-Leste  ..  .. .. .. .. ..  .. ..

Tuvalu  ..  ... .. .. .. ..  .. ..

Vanuatu  71  94 1.02 .. 0.79 ..  .. ..

Yemen  52  72 0.38 0.70 0.21 ..  .. ..

Latin America and the 
Caribbean      

Haiti  22  ... 1.05 .. 0.96 ..  .. ..
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Table 4 
Universal primary education and gender equality in education (continued) 
 
 

B. Adult literacy 
 
 

  Adult literacy rate (aged 15+) 

  Percentage literate  

  1990 2000-2004  

Least developed countries  Women  Men Total Women Men  Total  

Change in gender 
difference, 
percentage

1990 to 2000-
2004*

Africa       

Angola  ..  .. .. 53.8 82.1  66.8  ..

Benin  15.5  38.1 26.4 22.6 * 46.4  33.6  1.2

Burkina Faso  ..  .. .. 8.1 * 18.5  12.8  ..

Burundi  26.6  48.4 37 51.9 66.8  58.9  -6.9

Cape Verde  54.3  76.2 63.8 68 85.4  75.7  -4.5

Central African Republic   20.7  47.1 33.2 33.5 64.8  48.6  4.9

Chad  18.8  37 27.7 12.7 40.6  25.5  9.7

Comoros  46.4  61.4 53.8 49.1 63.5  56.2  -0.6

Democratic Republic  
of the Congo  34.4  61.4 47.5 51.9 79.8  65.3  0.9

Djibouti  39.7  66.8 53 .. ..  ..  ..

Equatorial Guinea  61.1  85.8 73.3 76.4 92.1  84.2  -9.0

Eritrea  34.8  58.5 46.4 .. ..  ..  ..

Ethiopia  19.8  37.3 28.6 33.8 49.2  41.5  -2.1

Gambia  19.7  31.7 25.6 .. ..  ..  ..

Guinea  12.9  42.3 27.2 .. ..  ..  ..

Guinea-Bissau  ..  .. .. .. ..  ..  ..

Lesotho  89.5  65.4 78 90.3 73.7  81.4  7.5

Liberia  22.8  55.4 39.2 39.3 72.3  55.9  0.4

Madagascar  49.8  66.4 58 65.2 76.4  70.6  -5.4

Malawi  36.2  68.8 51.8 54 74.9  64.1  -11.7

Mali  ..  .. .. 11.9 26.7  19  ..

Mauritania  23.9  46.3 34.8 31.3 59.5  51.2  5.8

Mozambique  18.4  49.3 33.5 31.4 62.3  46.5  0.0

Niger  5.1  18 11.4 9.4 19.6  14.4  -2.7

Rwanda  44  62.9 53.3 58.8 70.5  64  -7.2

Sao Tome and Principe  ..  .. .. .. ..  ..  ..

Senegal  18.6  38.2 28.4 29.2 51.1  39.3  2.3

Sierra Leone  ..  .. .. 20.5 39.8  29.6  ..

Somalia  ..  .. .. .. ..  ..  ..

Sudan  31.5  60 45.8 49.9 69.3  49.9  -9.1
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  Adult literacy rate (aged 15+) 

  Percentage literate  

  1990 2000-2004  

Least developed countries  Women  Men Total Women Men  Total  

Change in gender 
difference, 
percentage

1990 to 2000-
2004*

Togo  28.7  60.5 44.2 38.3 68.5  53  -1.6

Uganda  43.5  69.3 56.1 59.2 78.8  68.9  -6.2

United Republic of Tanzania  51  75.5 62.9 62.2 77.5  69.4  -9.2

Zambia  58.7  78.6 68.2 59.7 76.1  67.9  -3.5

Asia and Pacific       

Afghanistan  ..  .. .. .. ..  ..  

Bangladesh  23.7  44.3 34.2 31.4 50.3  41.1  -1.7

Bhutan  ..  .. .. .. ..  ..  ..

Cambodia  48.8  77.7 62 73.6 84.7  73.6  -17.8

Kiribati  ..  .. .. .. ..  ..  ..

Lao People’s Democratic 
Republic 42.8  70.3 56,5 60.9 77  68.7  -11.4

Maldives  94.6  95 94.8 96.4 96.2  96.3  -0.6

Myanmar  74.2  87.4 80.7 86.2 93.7  89.7  -5.7

Nepal  14  47.4 30.4 34.9 62.7  48.6  -5.6

Samoa  97.4  98.5 98 98.4 98.9  98.7  -0.6

Solomon Islands  ..  .. .. .. ..  ..  ..

Timor-Leste  ..  .. .. .. ..  ..  ..

Tuvalu  ..  .. .. .. ..  ..  ..

Vanuatu  ..  .. .. .. ..  74  ..

Yemen  12.9  55.2 32.7 28.5 69.5  49  -1.3

Latin America and the 
Caribbean      

Haiti  36.9  42.6 39.7 50 53.8  51.9  -1.9
 

Sources: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Education for All, EFA Global Monitoring Report 
2006 — Literacy for Life (Paris, 2005), tables 12 and 13, and United Nations Statistics Division, Millennium Indicators 
Database, http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp, indicator 9 (accessed 1 February 2006). Where national primary data 
are not available, UNESCO relies on national and international estimates. 

 * A negative (-) sign indicates a decrease in gender difference; a positive (+) sign indicates an increase. 
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Table 5 
Infant and child health 

 
 

  
Under-5 mortality rate 

(per 1,000) 
Infant mortality rate 

(per 1,000) 

Percentage of 1-year-old 
children immunized,  

2004  

Percentage of 
children under 
6 months who 

are exclusively 
breastfed

Prevalence of 
moderately or 

severely 
underweight 

children 
under five

Least developed countries  1990  2004 1990 2004 Measles DPT3  1996-2004 1996-2004

Africa      

Angola  260  260 154 154 84 59  23 21

Benin  185  152 111 90 64 83  11 31

Burkina Faso  210  192 113 97 78 88  23 40

Burundi  190  190 114 114 84 74  55 47

Cape Verde  60  36 45 27 72 75  .. ..

Central African Republic   168  193 102 115 91 40  20 32

Chad  203  200 117 117 80 50  35 26

Comoros  120  70 88 52 57 76  12 46

Democratic Republic 
of the Congo  205  205 129 129 84 64  15 32

Djibouti  163  126 122 101 64 64  52 40

Equatorial Guinea  170  204 103 122 98 33  57 14

Eritrea  147  82 88 52 55 83  30 24

Ethiopia  204  166 131 110 60 80  24 23

Gambia  154  122 103 89 69 38  50 20

Guinea  240  155 145 101 36 69  .. 18

Guinea-Bissau  253  203 153 126 59 80  36 48

Lesotho  120  82 84 61 61 78  1 40

Liberia  235  235 157 157 85 31  44 22

Madagascar  168  123 103 76 59 61  18 25

Malawi  241  175 146 110 54 89  56 13

Mali  250  219 140 121 70 76  .. 19

Mauritania  133  125 85 78 78 70  15 18

Mozambique  235  152 158 104 40 72  84 27

Niger  320  259 191 152 56 62  62 45

Rwanda  173  203 103 118 97 89  80 13

Sao Tome and Principe  118  118 75 75 87 99  63 23

Senegal  148  137 90 78 77 87  24 17

Sierra Leone  302  283 175 165 75 61  40 23

Somalia  225  225 133 133 90 30  67 42

Sudan  120  91 74 63 71 55  19 38

Togo  152  140 88 78 77 71  37 25

Uganda  160  138 93 80 73 87  24 31
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Under-5 mortality rate 

(per 1,000) 
Infant mortality rate 

(per 1,000) 

Percentage of 1-year-old 
children immunized,  

2004  

Percentage of 
children under 
6 months who 

are exclusively 
breastfed

Prevalence of 
moderately or 

severely 
underweight 

children 
under five

Least developed countries  1990  2004 1990 2004 Measles DPT3  1996-2004 1996-2004

United Republic of Tanzania  161  126 102 78 64 95  .. 39

Zambia  180  182 101 102 91 80  68 48

Asia and Pacific      

Afghanistan  260  257 168 165 80 66  25 33

Bangladesh  149  77 100 56 48 85  10 30

Bhutan  166  80 107 67 35 89  12 45

Cambodia  115  141 80 97 94 85  41 22

Kiribati  88  65 65 49 73 62  16 17

Lao People’s Democratic 
Republic  163  83 120 65 42 45  24 19

Maldives  111  46 79 35 56 96  65 21

Myanmar  130  106 91 76 73 82  31 46

Nepal  145  76 100 59 51 80  38 23

Samoa  50  30 40 25 75 68  9 26

Solomon Islands  63  56 38 34 78 80  2 28

Timor-Leste  172  80 130 64 25 57  .. ..

Tuvalu  56  51 40 36 80 98  21 25

Vanuatu  62  40 48 32 74 49  4 27

Yemen  142  111 98 82 70 78  26 17

Latin America and the 
Caribbean      

Haiti  150  117 102 74 64 43  17 24
 

Sources: United Nations Children’s Fund, The State of the World’s Children 2006: Excluded and Invisible (New York, 2006), 
tables 1-3. 
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Table 6 
HIV/AIDS prevalence and prevention 

 
 

  
HIV prevalence rate, 

adults aged 15-49  

HIV 
prevalence, 

pregnant 
women in 

capital city, 
aged 15-24

Condom use at last 
high-risk sex,  

1998-2004 
(percentage) 

Condom use 
rate of the 

contraceptive 
prevalence 

rate

Percentage aged  
15-24 years with 

comprehensive correct 
knowledge of 

HIV/AIDS,  
1998-2004  

AIDS 
orphans (one 

or both 
parents died 
from AIDS)
(thousands)

Orphans 
school 

attendance 
ratio to 

non-orphans

Least developed countries  2001  2003  2001-2003 Women Men 1996-2004 Women  Men  2003 1998-2004

Africa          

Angola  3.7  3.9  - - - 5 -  -  110 90

Benin  1.9  1.9  2.3 19 34 7 8  14  34 ..

Burkina Faso  4.2  4.2  2.3 54 67 15 15  23  260 109

Burundi  6.2  6.0  13.6 - - 1 24  -  200 70

Cape Verde  ..  -  - - - 6 -  -  - ..

Central African 
Republic   13.5  13.5  14.0 - - 3 5  -  110 91

Chad  4.9  4.8  4.8 - - 0 5  -  96 96

Comoros  ..  -  - - - 3 10  -  - ..

Democratic Republic 
of the Congo  4.2  4.2  - - - 7 -  -  770 72

Djibouti  2.8  2.9  - - - .. -  -  5 ..

Equatorial Guinea  ..  -  - - - .. 4  -  - 83

Eritrea  2.8  2.7  - - - 8 37  -  39 96

Ethiopia  4.1  4.4  11.7 17 30 4 -  -  720 60

Gambia  1.2  1.2  - - - 1 15  -  2 85

Guinea  2.8  3.2  - 17 32 10 -  -  35 113

Guinea-Bissau  ..  -  - - - 1 8  -  - 103

Lesotho  29.6  28.9  27.8 - - 6 18  -  100 87

Liberia  5.1  5.9  - - - .. -  -  36 ..

Madagascar  1.3  1.7  - 5 12 2 19  16  30 76

Malawi  14.3  14.2  18.0 32 38 5 34  41  500 93

Mali  1.9  1.9  2.2 14 30 4 9  15  75 72

Mauritania  0.5  0.6  - - - 10 -  -  2 ..

Mozambique  12.1  12.2  14.7 29 33 5 20  33  470 80

Niger  1.1  1.2  - 7 30 0 5  -  24 ..

Rwanda  5.1  5.1  11.6 23 55 3 23  20  160 80

Sao Tome and Principe  ..  -  - - - 0 11  -  - ..

Senegal  0.8  0.8  1.1 - - 7 13  -  17 74

Sierra Leone  ..  -  - - - 2 16  -  - 71

Somalia  ..  -  - - - .. 0  -  - 65

Sudan  1.9  2.3  - - - .. -  -  - 96
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HIV prevalence rate, 

adults aged 15-49  

HIV 
prevalence, 

pregnant 
women in 

capital city, 
aged 15-24

Condom use at last 
high-risk sex,  

1998-2004 
(percentage) 

Condom use 
rate of the 

contraceptive 
prevalence 

rate

Percentage aged  
15-24 years with 

comprehensive correct 
knowledge of 

HIV/AIDS,  
1998-2004  

AIDS 
orphans (one 

or both 
parents died 
from AIDS)
(thousands)

Orphans 
school 

attendance 
ratio to 

non-orphans

Least developed countries  2001  2003  2001-2003 Women Men 1996-2004 Women  Men  2003 1998-2004

Togo  4.3  4.1  9.1 22 41 6 20  -  54 96

Uganda  5.1  4.1  10.0 44 62 8 28  40  940 95

United Republic of 
Tanzania  9  8.8  7.0 42 47 11 44  49  980 82

Zambia  16.7  16.5  22.1 33 42 11 31  33  630 92

Asia and Pacific          

Afghanistan  ..  -  - - - 0 -  -  - ..

Bangladesh  ..  -  - - - 7 -  -  - ..

Bhutan  ..  -  - - - .. -  -  - ..

Cambodia  2.7  2.6  - - - 4 37  -  - 71

Kiribati  ..  -  - - - .. -  -  - ..

Lao People’s Democratic 
Republic 0.1  0.1  - - - 2 -  -  - ..

Maldives  ..  -  - - - 14 -  -  - ..

Myanmar  1  1.2  - - - 1 -  -  - ..

Nepal  0.4  0.5  - - - 7 -  -  - ..

Samoa  ..  -  - - - .. -  -  - ..

Solomon Islands  ..  -  - - - .. -  -  - ..

Timor-Leste  ..  -  - - - .. -  -  - ..

Tuvalu  ..  -  - - - .. -  -  - ..

Vanuatu  ..  -  - - - .. -  -  - ..

Yemen  ..  0.1  - - - 1 -  -  - ..

Latin America and the 
Caribbean       

Haiti  5.5  5.6  - 19 30 8 15  28  - 87
 

Sources: UNAIDS, 2004 Report on the global AIDS epidemic, fourth global report (Geneva, 2004), United Nations Children’s 
Fund, The State of the World’s Children 2006: Excluded and Invisible (New York, 2006), tables 4 and 8, and United Nations 
Population Division, World Contraceptive Use 2005, wallchart (United Nation publication, sales No. 06.XIII.4). 
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Table 7 
Malaria and tuberculosis prevalence, mortality, prevention and treatment 

 
 

     
Percentage of children 

under 5 years  DOTS* 

 
Reported malaria cases 

per 1,000 population  

Number of 
reported 

deaths from 
malaria

Sleeping 
under 

treated net

With fever 
receiving 

anti-
malaria 

drugs

Estimated prevalence of 
tuberculosis per 

100,000 population 

Estimated tuberculosis 
deaths per 100,000 

population 

Proportion 
of TB cases 

detected,
per cent

Proportion 
of detected 

cases 
cured,

per cent

Least developed countries 1990  2000/2003  2000/2003 1999/2004 1999/2004 1990 2003 1990 2003 2003 2002

Africa      

Angola 26.1  106.9  11 344 2 63  453  272  59  25 102 74

Benin 20.0  122.0   670 7 60  171  144  21  15 50 80

Burkina Faso 55.7  114.9  4 417 2 50  285  315  46  45 12 64

Burundi 16.6  274.0   330 1 31  234  558  36  92 29 79

Cape Verde 0.2  0.3  .. .. ..  366  329  42  40 41 ..

Central African 
Republic 59.3  24.7  .. 2 69  225  548  33  113 31 ..

Chad 24.7  47.7  1 001 1 32  397  456  51  66 24 72

Comoros ..  5.1   16 9 63  193  103  22  8 23 96

Democratic Republic 
of the Congo   83.1  16 498 1 45  263  564  37  81 44 78

Djibouti 6.1  7.2  .. .. .. 1 338 1 020  160  115 63 82

Equatorial Guinea 72.3  31.3  .. 1 49  341  374  44  63 .. ..

Eritrea ..  17.4   78 4 4  493  444  59  62 42 82

Ethiopia ..  8.0  .. .. 3  269  533  33  79 47 76

Gambia 237.7  100.5  .. 15 55  432  341  50  41 58 74

Guinea 3.6  109.5   441 4 56  264  407  32  54 33 72

Guinea-Bissau 80.5  134.6   780 7 58  364  312  43  43 56 48

Lesotho ..  ..  .. .. ..  416  588  47  109 91 52

Liberia ..  301.5  .. .. ..  430  507  58  78 .. ..

Madagascar ..  121.5   759 .. 34  434  331  50  41 51 74

Malawi 409.3  240.4  6 993 3 27  523  551  78  107 48 72

Mali 27.5  62.2  1 309 8 38  655  593  81  75 12 50

Mauritania 13.3  59.6   100 .. ..  531  668  61  77 .. ..

Mozambique ..  269.7  3 569 .. 15  332  636  44  129 33 78

Niger 152.0  59.1  1 096 6 48  290  276  34  33 38 ..

Rwanda 189.2  102.1  .. 5 13  251  664  40  104 19 58

Sao Tome and Principe ..  393.5  .. .. ..  309  256  36  28 .. ..

Senegal ..  119.3  1 337 2 36  452  432  53  50 38 66

Sierra Leone ..  95.4  .. 2 61  497  809  58  102 25 81

Somalia ..  2.4   10 0 19  751  755  89  126 23 89

Sudan 301.2  91.8  2 479 0 50  404  364  47  62 34 78
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Percentage of children 

under 5 years  DOTS* 

 
Reported malaria cases 

per 1,000 population  

Number of 
reported 

deaths from 
malaria

Sleeping 
under 

treated net

With fever 
receiving 

anti-
malaria 

drugs

Estimated prevalence of 
tuberculosis per 

100,000 population 

Estimated tuberculosis 
deaths per 100,000 

population 

Proportion 
of TB cases 

detected,
per cent

Proportion 
of detected 

cases 
cured,

per cent

Least developed countries 1990  2000/2003  2000/2003 1999/2004 1999/2004 1990 2003 1990 2003 2003 2002

Togo 234.6  92.2   791 8 47  799  696  94  98 10 68

Uganda ..  477.9  8 450 0 ..  270  652  55  96 39 60

United Republic of 
Tanzania   289.7  14 156 10 58  371  524  53  86 45 80

Zambia 235.8  ..  5 763 7 52  492  638  104  122 76 83

Asia and Pacific      

Afghanistan 23.0  24.7  .. .. ..  693  671  75  93 17 87

Bangladesh 0.5  0.4   574 .. ..  741  490  65  57 24 84

Bhutan 5.6  1.7   15 .. ..  626  194  55  21 41 86

Cambodia 12.7  5.0   492 .. .. 1 584  762  123  95 39 92

Kiribati ..  ..  .. .. ..  392  60  30  4 540 94

Lao People’s Dem. Rep. 5.3  3.3   187 18 9  497  327  37  26 31 78

Maldives ..  ..  .. .. ..  542  39  48  2 96 95

Myanmar 24.4  14.5  2 476 .. ..  514  187  45  25 90 81

Nepal 1.2  0.4   3 .. ..  636  318  56  29 58 86

Samoa ..  ..  .. .. ..  145  44  11  5 51 84

Solomon Islands ..  189.9   71 .. ..  392  60  30  4 103 90

Timor-Leste ..  40.9   8 2 60 1 674  754  147  96 64 81

Tuvalu ..  ..  .. .. ..  145  59  11  6 954 ..

Vanuatu 192.7  71.9  .. .. ..  392  71  30  8 82 79

Yemen 1.0  13.2   29 .. ..  286  151  31  12 56 82

Latin America and the 
Caribbean      

Haiti 0.7  1.2   16 .. 12  647  415  89  71 52 78
 

Sources: United Nations Children’s Organization and World Health Organization, World Malaria Report 2005 (Geneva, 2005); 
World Health Organization, Global tuberculosis control — surveillance, planning, financing: 2005 and 2006 (Geneva, 2005 
and 2006); and United Nations Children’s Fund, The State of the World’s Children 2006: Excluded and Invisible (New York, 
2006), table 3. 

 * Internationally recommended TB control strategy. 
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Table 8 
Improved water and sanitation 

 
 

    
Percentage of population with access  

to improved sanitation 
Percentage of population with access 

to improved drinking water 

  
Percentage of population 

urban Urban Rural Urban Rural 

Least developed countries  1990  2005 1990 2002-2004 1990 2002-2004 1990  2002-2004 1990 2002-2004

Africa       

Angola  26.1  37.2 62 56 19 16 11  70 40 40

Benin  34.5  46.1 31 58 1 12 71  79 54 60

Burkina Faso  13.6  18.6 47 45 8 5 63  82 35 44

Burundi  6.3  10.6 42 47 44 35 96  90 67 78

Cape Verde  44.1  57.6 .. 61 .. 19 ..  86 .. 73

Central African Republic   37.5  43.8 32 47 18 12 70  93 35 61

Chad  21.1  25.8 27 30 1 0 45  40 13 32

Comoros  27.9  36.3 41 38 16 15 99  90 85 96

Democratic Republic 
of the Congo  27.9  32.7 56 43 3 23 92  83 24 29

Djibouti  75.3  84.6 55 55 27 27 82  82 67 67

Equatorial Guinea  34.5  50.0 .. 60 .. 46 ..  45 .. 42

Eritrea  15.8  20.8 46 34 0 3 60  72 36 54

Ethiopia  12.7  16.2 14 19 2 4 80  81 16 11

Gambia  24.9  26.1 .. 72 .. 46 95  95 .. 77

Guinea  25.3  36.5 27 25 13 6 70  78 32 38

Guinea-Bissau  23.8  35.6 .. 57 .. 23 ..  79 .. 49

Lesotho  17.2  18.2 61 61 32 32 ..  88 .. 74

Liberia  42.0  47.9 59 49 24 7 85  72 34 52

Madagascar  23.6  27.0 25 49 8 27 82  75 27 34

Malawi  11.6  17.2 52 66 34 42 90  96 34 62

Mali  23.8  33.7 50 59 32 38 50  76 29 35

Mauritania  44.0  64.3 31 64 26 9 19  63 57 45

Mozambique  21.1  38.0 .. 51 14 14 ..  76 .. 24

Niger  16.1  23.3 35 43 2 4 62  80 35 36

Rwanda  5.3  21.8 49 56 36 38 88  92 57 69

Sao Tome and Principe  36.5  37.9 .. 32 .. 20 ..  89 .. 73

Senegal  40.0  51.0 52 70 23 34 90  90 50 54

Sierra Leone  30.0  40.2 .. 53 .. 30 ..  75 .. 46

Somalia  29.4  35.9 .. 47 .. 14 ..  32 .. 27

Sudan  26.6  40.8 53 50 26 24 85  78 57 64

Togo  40.9  57.0 83 71 74 15 92  80 89 36

Uganda  21.7  37.5 51 53 45 39 79  87 27 52
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Percentage of population with access  

to improved sanitation 
Percentage of population with access 

to improved drinking water 

  
Percentage of population 

urban Urban Rural Urban Rural 

Least developed countries  1990  2005 1990 2002-2004 1990 2002-2004 1990  2002-2004 1990 2002-2004

United Republic of 
Tanzania  7.8  7.8 .. 54 .. 41 ..  92 .. 62

Zambia  39.4  36.5 .. 68 .. 32 86  90 27 36

Asia and Pacific       

Afghanistan  18.2  24.3 .. 16 5 5 ..  19 .. 11

Bangladesh  19.8  25.0 71 75 11 39 83  82 68 72

Bhutan  5.5  9.1 .. 65 .. 70 ..  86 .. 60

Cambodia  12.6  19.7 .. 53 .. 8 ..  58 .. 29

Kiribati  34.6  50.2 33 59 21 22 76  77 33 53

Lao People’s Democratic 
Republic  15.4  21.6 .. 61 .. 14 ..  66 .. 38

Maldives  25.9  29.7 100 100 .. 42 100  99 99 78

Myanmar  24.8  30.6 39 96 15 63 73  95 40 74

Nepal  8.9  15.8 62 68 7 20 94  93 67 82

Samoa  21.5  22.5 100 100 98 100 99  91 89 88

Solomon Islands  13.7  17.1 98 98 .. 18 ..  94 .. 65

Timor-Leste  28.5  36.3 71 65 24 30 81  73 37 51

Tuvalu  11.2  12.4 54 92 41 83 79  94 40 92

Vanuatu  18.5  23.7 59 78 11 42 93  85 53 52

Yemen  21.3  26.3 64 76 26 14 74  74 68 68

Latin America and the 
Caribbean       

Haiti  29.5  38.8 27 52 11 23 77  91 43 59
 

Source: United Nations Children’s Fund and World Health Organization, Meeting the MDG Drinking Water and Sanitation 
Target — A Mid-term Assessment of Progress (New York, 2004); United Nations Population Division, World Population 
Prospects: The 2004 Revision, print and CD-ROM (United Nations publication, sales No. 05.XIII.5). 

 
 



 

 19 
 

 
A/61/82

E/2006/74

Table 9 
Communications 

 
 

  Telephone lines and cellular subscribers per 100 population 

  
Permanent and mobile post 

offices per 100,000 population Main lines Cellular  Total 

Internet users 
per 100 

population

Least developed countries  1990  2004 1990 2003-2004 2003-2004  2003-2004 2004

Africa       

Angola  0.5  0.4 0.8 0.7 6.7  7.4 1.2

Benin  2.9  2.2 0.3 1.1 3.4  4.4 1.5

Burkina Faso  0.7  0.6 0.2 0.6 3.0  3.6 0.4

Burundi  0.4  0.4 0.2 0.3 0.9  1.2 0.4

Cape Verde  15.1  10.9 2.4 15.6 13.9  29.5 5.3

Central African Republic  0.9  0.6 0.2 0.3 1.5  1.8 0.2

Chad  0.8  1.0 0.1 0.2 1.4  1.5 0.7

Comoros  6.1  3.7 0.8 1.7 0.3  1.9 1.0

Democratic Republic  
of the Congo  0.7  0.2 0.1 0.0 1.9  1.9 ..

Djibouti  1.8  1.4 1.1 1.6 3.4  5.1 1.3

Equatorial Guinea  5.9  4.1 0.4 1.8 11.0  12.7 1.0

Eritrea  1.1  1.6 .. 0.9 0.5  1.4 1.2

Ethiopia  1.0  0.9 0.3 0.6 0.3  0.9 0.2

Gambia  0.0  0.0 0.7 2.7 12.0  14.6 3.4

Guinea  1.3  0.7 0.2 0.3 1.4  1.8 5.8

Guinea-Bissau  2.3  1.4 0.6 0.8 0.1  0.9 2.0

Lesotho  8.4  8.5 0.7 2.1 8.8  10.9 2.4

Liberia  2.1  0.6 0.4 0.2 1.4  1.6 

Madagascar  10.5  4.2 0.3 0.4 1.9  2.2 0.5

Malawi  3.1  2.6 0.3 0.8 1.8  2.6 0.4

Mali  1.3  0.9 0.1 0.7 3.6  4.3 0.5

Mauritania  2.7  0.9 0.3 1.4 17.5  18.9 0.5

Mozambique  2.8  1.5 0.3 0.4 3.7  4.2 0.7

Niger  0.7  0.4 0.1 0.2 1.2  1.4 0.2

Rwanda  0.0  0.2 0.2 0.3 1.6  1.9 0.5

Sao Tome and Principe  8.0  6.5 1.9 4.6 3.2  7.8 12.2

Senegal  1.5  1.2 0.6 2.2 9.9  12.2 4.7

Sierra Leone  1.7  0.8 0.3 0.4 2.3  2.7 0.2

Somalia  0.0  0.0 0.2 1.7 4.2  5.8 1.7

Sudan  2.1  0.6 0.3 3.0 3.0  6.0 3.3

Togo  1.2  0.9 0.3 1.2 4.4  5.6 4.4

Uganda  1.6  1.2 0.2 0.3 4.4  4.6 0.8
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  Telephone lines and cellular subscribers per 100 population 

  
Permanent and mobile post 

offices per 100,000 population Main lines Cellular  Total 

Internet users 
per 100 

population

Least developed countries  1990  2004 1990 2003-2004 2003-2004  2003-2004 2004

United Republic of Tanzania  1.9  1.1 0.3 0.4 4.4  4.8 0.9

Zambia  5.0  1.6 0.8 0.8 2.8  3.5 2.1

Asia and Oceania       

Afghanistan  1.8  1.4 0.2 0.2 2.4  2.6 0.1

Bangladesh  7.0  7.2 0.2 0.6 2.9  3.4 0.2

Bhutan  5.8  5.2 0.4 1.3 0.8  2.0 0.9

Cambodia  0.8  0.6 0.0 0.3 3.5  3.8 0.3

Kiribati  31.8  25.7 1.7 4.0 0.6  4.6 2.4

Lao People’s Democratic 
Republic  2.9  4.0 0.2 1.3 3.5  4.8 0.4

Maldives  88.8  67.2 2.9 9.6 34.5  44.1 5.8

Myanmar  2.7  2.7 0.2 0.8 0.2  1.0 0.1

Nepal  11.6  15.1 0.3 1.6 0.7  2.3 0.7

Samoa  22.8  19.6 2.6 7.3 5.8  13.1 3.3

Solomon Islands  33.1  5.8 1.5 1.3 0.3  1.6 0.6

Timor-Leste  ..  .. .. .. ..  .. ..

Tuvalu  92.4  86.6 1.3 7.0 0.0  7.0 30.0

Vanuatu  3.6  15.9 1.8 3.1 4.8  8.0 3.5

Yemen  2.8  1.5 1.1 3.9 5.2  9.0 0.9

Latin America and the 
Caribbean       

Haiti  1.7  0.7 0.7 1.7 4.7  6.4 5.9
 

Sources: Universal Postal Union, Postal statistics database, http://www.upu.org/pls/ap/ssp_report.main?p_language=AN&p_ 
choice=BROWSE (Geneva, accessed 15 March 2006); International Telecommunication Union, ICT Statistics, 
http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/ (accessed 15 February 2006). 
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Table 10 
Transportation facilities 

 
 

   Roads Railways Air transport 

  Total road network (kms) 
Paved roads 
(percentage)

Total route 
(kms)

Rail freight 
(ton-kms)

Aircraft departures 
(thousands)   Air freight (ton-kms) 

Least developed countries  1990  1999/2003 1999/2003 2000/2004 2000/2004 1990 2004   1990 2004

Africa        

Angola  ..  51 429 10.4 2 761 ..  7  5    40  64

Benin  6 787  6 787 20.0  438  86  1  1    18  7

Burkina Faso  9 840  12 506 16.0  622 ..  2  1    18 ..

Burundi  ..  14 480 7.1 .. ..  1 ..   .. ..

Cape Verde  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Central African Republic  23 648  23 810 .. .. ..  4  1    18  7

Chad  29 700  33 400 0.8 .. ..  1  1    18  7

Comoros  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Democratic Republic  
of the Congo  ..  157 000 .. 4 499  491  5  5    57  7

Djibouti  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Equatorial Guinea  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Eritrea  3 560  4 010 21.8  306 .. .. ..   .. ..

Ethiopia  27 901  33 856 12.9 .. ..  21  30    67  117

Gambia, The  2 386  3 742 19.3 .. .. .. ..   .. ..

Guinea  29 620  44 348 9.8  837 ..  1 ..   ..

Guinea-Bissau  4 100  4 400 10.3 .. ..  1 ..   ..

Lesotho  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Liberia  9 320  10 600 6.2  490 ..  2 ..   ..

Madagascar  34 800  49 827 11.6  883  12  17  18    30  13

Malawi  10 204  28 400 18.5  710  88  4  6    1  1

Mali  13 400  15 100 12.1  733  189 ..  1   ..  7

Mauritania  7 300  7 660 11.3  717 ..  4  2    18 ..

Mozambique  27 000  30 400 18.7 2 072  808  6  9    9  5

Niger  11 696  10 100 7.9 .. ..  1  1    18  7

Rwanda  13 173  12 000 8.3 .. ..  1 ..   .. ..

Sao Tome and Principe  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Senegal  13 800  13 576 29.3  906  371  4  6    18 ..

Sierra Leone  11 300  11 300 8.0 .. ..  1     2  8

Somalia  20 800  22 100 11.8 .. ..  2 ..    9 ..

Sudan  10 420  11 900 36.3 5 478  889  9  8    13  41

Togo  7 390  7 520 31.6  568 ..  1  1    18  7

Uganda  ..  70 746 23.0  259  218  2     22  27
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   Roads Railways Air transport 

  Total road network (kms) 
Paved roads 
(percentage)

Total route 
(kms)

Rail freight 
(ton-kms)

Aircraft departures 
(thousands)   Air freight (ton-kms) 

Least developed countries  1990  1999/2003 1999/2003 2000/2004 2000/2004 1990 2004   1990 2004

United Republic of 
Tanzania  55 900  78 891 8.6 2 600 1 351  8  6    1  2

Zambia  35 300  91 440 22.0 1 273  554  7  5    30 ..

Asia and Pacific        

Afghanistan  21 000  34 789 23.7 .. ..  5  3    9  8

Bangladesh  188 000  239 226 9.5 2 745 ..  13  7    70  180

Bhutan  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Cambodia  35 800  12 323 16.2  650  92 ..  4   ..  4

Kiribati  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Lao People’s Democratic 
Republic  13 971  32 620 14.1 .. ..  3  9    1  2

Maldives  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Myanmar  25 000  27 966 78.0 .. ..  14  25    1  3

Nepal  6 840  15 905 53.9  59 ..  26  6    11  7

Samoa  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Solomon Islands  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Timor-Leste  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Tuvalu  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Vanuatu  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Yemen  51 119  67 000 11.5 .. ..  14  16    12  60

Latin America and the 
Caribbean        

Haiti  3 695  4 160 24.3 .. ..  1 ..    4 ..
 

Source: World Bank, World Development Indicators 2006 (Washington, D.C., in press), table 5.8, compiled from data of the 
International Road Federation, the World Bank and the International Civil Aviation Organization. 
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Table 11 
Official development assistance (ODA) 

 
 

  
ODA, net to LDCs,  
million US dollars 

ODA, net to LDCs, as  
percentage of total 

ODA, net to LDCs, as percentage 
of OECD/DAC donors’ gross 

national income  

ODA for trade 
capacity-building 

as percentage of total 
ODA 

Country  1990  2000  2004 1990 2000 2004 1990 2000  2004  2001 2004

Australia   171   293   350 17.9 29.7 24.0 0.34 0.27  0.25  2.1 1.2

Austria   106   113   168 63.1 25.7 24.8 0.11 0.23  0.23  .. 1.3

Belgium   367   221   645 41.3 27.0 44.1 0.46 0.36  0.41  2.4 7.4

Canada   740   308   702 30.0 17.7 27.0 0.44 0.25  0.27  9.3 3.0

Denmark   462   537   735 39.4 32.3 36.1 0.94 1.06  0.85  0.6 0.3

Finland   317   112   153 37.5 30.2 23.3 0.65 0.31  0.35  1.0 ..

France  2 286  1 144  3 169 33.3 27.9 37.4 0.60 0.30  0.41  0.4 1.6

Germany  1 769  1 212  2 312 28.0 24.1 30.7 0.42 0.27  0.28  2.6 1.6

Greece  ..   19   65 .. 8.4 14.0 .. 0.20  0.23  .. 0.2

Ireland   21   114   322 36.7 48.7 53.0 0.16 0.29  0.39  0.3 0.2

Italy  1 382   389   788 40.7 28.3 32.0 0.31 0.13  0.15  1.4 1.4

Japan  1 753  2 159  1 684 19.4 16.0 18.9 0.31 0.28  0.19  0.6 0.4

Luxembourg   10   46   87 39.4 37.4 36.9 0.21 0.71  0.83  .. ..

Netherlands   834   794  1 453 33.0 25.3 34.6 0.92 0.84  0.73  2.7 3.2

New Zealand   18   29   65 18.9 25.6 30.6 0.23 0.25  0.23  10.8 10.7

Norway   532   427   837 44.2 33.8 38.1 1.17 0.76  0.87  4.1 2.8

Portugal   100   171   878 70.3 63.2 85.2 0.24 0.26  0.63  0.7 1.1

Spain   194   144   424 20.1 12.1 17.4 0.20 0.22  0.24  0.1 ..

Sweden   775   532   762 38.7 29.6 28.0 0.91 0.80  0.78  0.9 0.8

Switzerland   325   270   399 43.3 30.3 25.8 0.32 0.34  0.41  6.3 8.2

United Kingdom   834  1 426  2 988 31.7 31.7 37.9 0.27 0.32  0.36  4.8 1.4

United States  2 199  1 989  4 504 21.6 20.0 22.9 0.21 0.10  0.17  6.7 3.4
 

Source: Development Assistance Committee of the Organization for Economic Cooperation and Development, International 
Development Statistics CD-ROM (Paris, 2006). 
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Table 12 
World Bank/IMF debt relief under the HIPC Initiative, and public and publicly guaranteed 
debt service 

 
 

  LDCs in HIPC Initiative and debt relief status with World Bank and IMF, March 2006 

      World Bank ($ million) IMF ($ million) World Bank/IMF total 

Debt service as 
percentage of LDC 
exports of goods, 

services and income 
abroad 

Least developed countries  
To be 

considered  
Completion 

point  Committed Delivered Committed Delivered Committed Delivered  
Percentage 

delivered 1990 2004

Africa        

Angola  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 8.1 14.8

Benin  ..  Mar-03  124.3 40.7 18.4 20.1 142.7 60.8  42.6 8.2 7.6

Burkina Faso  ..  Apr-02  236.7 46.4 27.7 29.7 264.4 76.1  28.8 6.8 ..

Burundi  ..  floating  782.5 3.7 19.3 0.1 801.8 3.8  0.5 43.4 66

Cape Verde  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Central African 
Republic  X  ..  .. .. .. ..   .. 13.2 ..

Chad  ..  floating  106.7 26 14.3 8.6 121 34.6  28.6 4.4 ..

Comoros  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Democratic Republic 
of the Congo  ..  floating  1031.2 82.3 228.3 3.4 1259.5 85.7  6.8 .. ..

Djibouti  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Equatorial Guinea  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Eritrea  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Ethiopia  ..  Apr-04  1278.4 146.7 45.1 46.7 1323.5 193.4  14.6 39 5.3

Gambia  ..  floating  31.8 9.1 1.8 0.1 33.6 9.2  27.4 22.2 ..

Guinea  ..  floating  233.6 60.9 24.2 5.2 257.8 66.1  25.6 20 19.9

Guinea-Bissau  ..  floating  179.6 26.2 9.2 0.5 188.8 26.7  14.1 31 16.1

Lesotho  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 4.2 4.5

Liberia  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Madagascar  ..  Oct-04  444.4 83.9 14.7 16.4 459.1 100.3  21.8 45.5 6

Malawi  ..  floating  588.5 104.2 23.1 11.6 611.6 115.8  18.9 29.3 ..

Mali  ..  Mar-03  213.2 61.2 34.7 38.5 247.9 99.7  40.2 12.3 5.8

Mauritania  ..  Jun-02  172.8 36.3 34.8 38.4 207.6 74.7  36.0 29.8 ..

Mozambique  ..  Sep-01  80.1 41.1 13.7 14.8 93.8 55.9  59.6 26.2 4.5

Niger  ..  Apr-04  408.7 58.9 31.2 34 439.9 92.9  21.1 17.4 7.5

Rwanda  ..  Apr-05  709 74.4 46.8 50.6 755.8 125  16.5 14.2 11.2

Sao Tome and Principe  ..  floating  44.9 6.3 .. .. .. ..  .. .. ..

Senegal  ..  Apr-04  163.9 72.8 33.8 38.4 197.7 111.2  56.2 20 10.3

Sierra Leone  ..  floating  229.9 29.9 98.5 66 328.4 95.9  29.2 10 10.9

Somalia  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Sudan  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 8.7 6

Togo  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 11.9 2
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  LDCs in HIPC Initiative and debt relief status with World Bank and IMF, March 2006 

      World Bank ($ million) IMF ($ million) World Bank/IMF total 

Debt service as 
percentage of LDC 
exports of goods, 

services and income 
abroad 

Least developed countries  
To be 

considered  
Completion 

point  Committed Delivered Committed Delivered Committed Delivered  
Percentage 

delivered 1990 2004

Uganda  ..  May-00  629.1 109.5 68.1 70.2 697.2 179.7  25.8 81.4 6.9

United Republic of 
Tanzania  ..  Nov-01  1157.1 253.8 89 96.4 1246.1 350.2  28.1 32.9 5.3

Zambia  ..  Apr-05  885.2 132.2 468.8 508.3 1354 640.5  47.3 14.7 ..

Asia and Pacific        

Afghanistan  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Bangladesh  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 25.8 5.2

Bhutan  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Cambodia  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 4 0.8

Kiribati  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Lao People’s 
Democratic Republic  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 8.7 ..

Maldives  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Myanmar  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 18.4 3.8

Nepal  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 15.7 5.5

Samoa  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Solomon Islands  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Timor-Leste  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Tuvalu  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Vanuatu  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Yemen  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 5.6 3.5

Latin America and 
the Caribbean        

Haiti  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 11 4
 

Sources: International Monetary Fund and International Development Association, Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) 
Initiative — Statistical Update (Washington, D.C., 21 March 2006), tables 5A and 6A, available at 
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2006/032106.pdf, and World Bank, World Development Indicators 2006 (Washington, 
D.C., in press). 
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Table 13 
Development of statistical services 

 
 

      
MDG indicators 
available of 47* National accounts    

Least developed countries  
Census 

since 1990  

Current 
UNFPA 
support  

Household 
surveys 

since 1995
MDG 

report 1 data pt.
2+ data 

pts.
Minimum 

dataset

Latest year 
sent to 
United 

Nations by 
country  

2000 or 
later trade 

statistics  
Agricultural 

census

World Bank 
capacity 
support

Africa          

Angola  ..  ..  4 X 38 26 .. ..  ..  .. X

Benin  2002  ..  4 X 39 27 .. 2005  X  .. ..

Burkina Faso  1996  ..  9 X 43 32 X 1998  X  X X

Burundi  2007  X  2 X 44 28 .. ..  X  .. X

Cape Verde  2000  ..  4 X 29 14 .. 2005  X  .. X

Central African 
Republic  2005  X  2 X 42 27 .. ..  X  .. X

Chad  1993  X  8 X 42 28 .. 2001  ..  .. X

Comoros  2003  ..  4 X 35 22 .. ..  X  .. ..

Democratic Republic  
of the Congo  ..  ..  .. .. 30 19 .. ..  ..  .. ..

Djibouti  ..  ..  2 X 28 22 .. ..  ..  X ..

Equatorial Guinea  2002  ..  .. .. 30 15 .. ..  ..  .. X

Eritrea  ..  ..  3 .. 35 28 .. ..  X  .. ..

Ethiopia  1994  ..  12 X 44 33 .. ..  X  X ..

Gambia  2003  ..  2 X 40 21 .. ..  X  X X

Guinea  1996  ..  5 X 37 27 .. ..  X  X ..

Guinea-Bissau  1991  ..  2 X 36 13 .. ..  ..  .. ..

Lesotho  2001  ..  4 .. 40 29 X 2001  X  X X

Liberia  ..  ..  1 X 27 20 .. ..  ..  .. ..

Madagascar  1993  ..  11 X 42 33 .. ..  X  .. X

Malawi  1998  ..  8 X 46 34 .. ..  X  .. X

Mali  1998  ..  12 X 44 26 .. ..  X  X ..

Mauritania  2000  ..  6 X 37 26 .. ..  X  X ..

Mozambique  1997  ..  8 X 40 25 X 2005  X  X X

Niger  2001  ..  9 X 47 30 X 2004  X  .. ..

Rwanda  2003  X  7 X 43 28 .. 2004  X  .. X

Sao Tome and Principe  2001  ..  1 X 28 11 .. ..  X  .. ..

Senegal  2002  ..  9 X 44 33 .. ..  X  X X

Sierra Leone  2004  ..  2 X 33 16 .. ..  X  .. X

Somalia  ..  ..  1 .. 24 10 .. ..  ..  .. ..

Sudan  1993  X  2 X 38 26 .. 2000  X  .. ..
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MDG indicators 
available of 47* National accounts    

Least developed countries  
Census 

since 1990  

Current 
UNFPA 
support  

Household 
surveys 

since 1995
MDG 

report 1 data pt.
2+ data 

pts.
Minimum 

dataset

Latest year 
sent to 
United 

Nations by 
country  

2000 or 
later trade 

statistics  
Agricultural 

census

World Bank 
capacity 
support

Togo  2002  ..  3 X 42 32 .. ..  X  X ..

Uganda  2002  ..  12 X 37 23 .. 2000  X  .. X

United Republic of 
Tanzania  2002  ..  8 X 44 31 .. 2005  X  X X

Zambia  2002  ..  9 X 45 34 .. 2004  X  .. X

Asia and Pacific          

Afghanistan  ..  ..  3 X 24 12 .. 2005  ..  .. ..

Bangladesh  2001  ..  13 X 40 34 .. 2005  X  X ..

Bhutan  ..  ..  1 X 25 14 .. 1998  ..  X ..

Cambodia  1998  ..  6 X 39 24 .. 2003  X  .. X

Kiribati  2000  ..  .. R 19 18 .. ..  ..  .. ..

Lao People’s 
Democratic Republic  1995  ..  6 X 40 29 .. 2003  ..  X ..

Maldives  1995  ..  3 X 29 22 .. 2004  X  .. ..

Myanmar  2004  ..  3 X 35 30 .. 1998  ..  .. ..

Nepal  2001  ..  9 X 41 32 .. 2005  X  .. X

Samoa  1991  ..  .. R 23 22 .. ..  X  X ..

Solomon Islands  1999  ..  .. R 21 14 .. 2005  ..  .. ..

Timor-Leste  2004  ..  4 X 20 8 .. 2003  ..  .. ..

Tuvalu  2002  ..  .. R 15 13 .. 2004  X  .. ..

Vanuatu  1999  ..  .. R 22 18 .. 2004  X  .. ..

Yemen  2004  ..  2 X 37 29 .. 2005  X  .. X

Latin America and 
the Caribbean          

Haiti  2003  X  .. .. 35 20 .. 1998  ..  .. ..
 

Sources: United Nations Statistics Division, Population and Vital Statistics Report, Series A, table 2 (United Nations publication, 
available at http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/vitstats/seriesa2.htm); programme information provided by the 
United Nations Population Fund, March 2006; World Bank, “Key Development Data and Statistics, Country Profiles”, 
www.worldbank.org (accessed 3 March 2006); United Nations Statistics Division, “Assessment of countries’ capacity to 
monitor MDG indicators: Table A, B and C”, background document (E/CN.3/2006/14) for the 37th session of the Statistical 
Commission, held in New York 7-10 March 2006 (available at http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2006.htm); and 
programme information of the Statistics Division on trade statistics. 

Notes: “R” refers to inclusion of this country in Pacific Islands Regional Millennium Development Goals Report 2004, Secretariat 
of the Pacific Community, Noumea, 2004. 

 * Does not include indicators not applicable to developing countries, or for which significant new information has become 
available since the time the table was prepared. 
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