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 ٢٠٠٧الدورة املوضوعية لعام   الدورة الثانية والستون

 ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٧-٣جنيف،   *من القائمة املؤقتة) أ (٥٩البند 
مـؤمتر: جمموعـات البلـدان التــي تواجــه أوضاعــا خاصــة          

 ااألمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منو
 **من جدول األعمال املؤقت) ب (٦البند  

تنفيـذ ومتابعـة املؤمتــرات الرئيسية ومؤمتــرات القمـــة التـــي
استعراض وتنسيق تنفيذ برنامج عمل: تعقدها األمم املتحدة  

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

 
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
 األداء اســتمرار ، النتــائج، الــذي يركــز علــى اخلــامس الــسنوي رحلــيامل يــبني التقريــر 

، ال سـيما  فلم يتخلف سوى عدد قليـل مـن هـذه البلـدان     البلدان منوا،   ألقلاالقتصادي القوي   
 غــري أنتحــسن،  آخــذة يف الاملؤشــرات االجتماعيــةكــذلك، فــإن . جــزر احملــيط اهلــادئبلــدان 

اسـتمرار منـو   ، تعثـر كـثريا جـراء       منـوا  األفريقية األقل البلدان   التقدم االجتماعي واالقتصادي يف   
األفريقيـة  البلـدان   وهناك فوائـد تتحقـق يف       .  يف العامل  بةلخصولعلى معدالت   مدفوع بأ سكاين  
سوء احلالـة، فيمـا يتعلـق بـ     أن ولكـن يبـدو   .لصحة بفضل ما ُيقدم من دعم يف جمال ا  منوا األقل
 واكـب النمـو   يالزراعـة   قطـاع    حيث ال يكاد     الريفية، يف املناطق    ال سيما ،  تزداد سوءا  ة،التغذي
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 لـــذلك، ةنتيجـــ.  بـــتغري املنـــاخ املرتبطـــة والتحـــديات يتـــدهور البيئـــ الالـــسكاين الـــسريع و 
 يف اإلمـدادات   اانقطاعـ و الغـذاء    ا يف نقـص ، بـصورة مطـردة،       منـوا  األفريقية األقـل  البلدان   تواجه
 .اتجماعو ئيةالغذا

اجلهـات  مـن جانـب     تركيـز    مزيـدا مـن ال     لبروكسهداف برنامج عمل    أحتقيق  يتطلب   
 أيـضا وينبغـي  . الزراعـة جمـال   يف وخباصـة  ألقل البلـدان منـوا،     اإلنتاجية على زيادة القدرة     ةاملاحن

باعتبـار ذلـك   ، والتكنولوجيـة  املاديـة  اكل األساسيةاملرصودة لتنمية اهليزيادة خمصصات املعونة    
ينبغـي أن تبـذل     ،  وفوق ذلك كلـه   .  وقدرهتا على املنافسة   أقل البلدان منوا  إنتاجية   لزيادة   ةوسيل

 املتفـق عليهـا     األهـداف جـل حتقيـق     أ كبرية لزيادة حجم املساعدات مـن        ا جهود املاحنةاجلهات  
بوصـفها   ،٢٠١٠ حبلول عـام     اإلمجايل القومي   هادخل املائة من    يف ٠,٢٠ إىل ٠,١٥دوليا من   
 والتنــسيق امللكيــة(زيــادة فعاليــة املعونــة ل و، البلــدان منــواأقــل مقدمــة إىل رمسيــة ةيــئمناإمــساعدة 
 .فق عليه يف روما مث يف باريس اُتعلى حنو ما) املتبادلة والنتائج واملساءلة واملواءمة
قاصد برنـامج    مب  وشركائها يف التنمية   منوا البلدانإن وجود التزام قوي من جانب أقل         
التوجـه  وهنـج متكامـل،    اتبـاع   ، و الوطنيـة  امللكيـة التقيـد التـام مببـادئ       ه، و  وغايات هوأهدافالعمل  

 يف تنفيــذه، أمــر بــالغ لــسوقلاعتبــارات ووضــع  ، حقيقيــةاتشــراكحنــو حتقيــق نتــائج، وإقامــة 
 .األمهية إلحراز مزيد من التقدم
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 مقدمة -أوال  
وقــرار ، ٢٠٠٦/٤١عمـال بقـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي      مقـدم  هـذا التقريـر    - ١

أن يقــدم تقريــرا مرحليــا   اللــذين طلــب فيهمــا إىل األمــني العــام     ، ٦١/٢١١اجلمعيــة العامــة  
ــا ــامج عمــل  ةســنكــل  وعملــي املنحــى حتليلي   أقــل البلــدان منــوا للعقــد  عــن مواصــلة تنفيــذ برن
٢٠١٠-٢٠٠١. 

 ؤها يف  وشـركا   منـوا  البلـدان أقـل    مـا أحرزتـه   قيـاس   العمـل ب  م التقرير تنفيذ برنامج     ويقّي - ٢
.  الدوليـة والغايـات الـواردة فيـه        اإلمنائيـة  األهـداف   هـدفا مـن    ٣٠  حتقيـق  حنـو   تقدم   التنمية من 

أقـل  التـدابري الـيت اختـذهتا       / معلومـات عـن تنفيـذ االلتزامـات        ، قدر اإلمكـان،    التقرير أيضا  يقدمو
 .ه وغاياتالعمل حتقيق أهداف برنامج من أجلها يف التنمية ؤ وشركاالبلدان منوا

  ملحـق ومـردف بـه   ،هيكـل برنـامج العمـل   يتـابع   ن التقرير   إوكما حدث يف املاضي، ف     - ٣
 .جدولكل سفل أميع املصادر ويرد ذكر جل. ة بيانات قطري يتضمنحصائيإ

 يف  ئيـة، منا جلنـة الـسياسات اإل     أوصت،  أقل البلدان منوا  وفيما يتعلق باخلروج من قائمة       - ٤
يف  بـابوا غينيــا اجلديــدة  بــإدراج ،)E/2006/33 (٢٠٠٦ لعــام اسـتعراض فتــرة الــسنوات الـثالث  

 بنـاء علـى طلـب       ،٢٠٠٦/٢٦٦ همقررمبوجب  ،  قرر اجمللس   غري أن . منهاساموا  القائمة ورفع   
 إىل بابوا غينيـا اجلديـدة       بشأن النظر يف توصية اللجنة      إرجاء ،)١(من حكومة بابوا غينيا اجلديدة    

ــه  ــام املوضــوعيةدورت ــن     . ٢٠٠٧ لع ــس م ــب اجملل ــك، طل ــى ذل ــالوة عل ــةالع ــرر،لجن  ه يف مق
انظـر   ( اجمللـس إىل، دراسة املسائل اليت أثارهتا سـاموا وتقـدمي تقريرهـا وتوصـيتها            ٢٠٠٧/٢١٢

E/2007/12( .  وكرييبــاتى وتوفـــالو  ئية غينيــا االســتوا  أنيـــضا نفــسه أ االســتعراض  واتــضح يف 
سـيتم النظـر    املعمول هبا،    لإلجراءاتووفقا  .  للمرة األوىل   من القائمة  رفعن تُ وفانواتو مؤهلة أل  

 . جيرى كل ثالث سنواتي يف االستعراض القادم الذ هذه البلدان من القائمةرفعيف 
 

 تنفيذ برنامج العمل - ثانيا 
 ١االلتزام   
 وضع إطار للسياسة العامة يكون حموره اإلنسان  

لــصاحل أقــل البلــدان منــوا يف  لبروكــسبرنــامج عمــل عــالن و اهلــدف الــشامل إليتمثــل - ٥
 ،٢٠١٥ النـصف حبلـول عـام        إىلخفض نسبة السكان الذين يعانون من الفقر املـدقع واجلـوع            

 لوصـول إىل  ول.  ومطـرد  كـبري منـوا بتحقيـق منـو اقتـصادي         البلدان  ألقل  ة  وتعزيز التنمية املستدام  
_________________ 

 .منوا مرهون مبوافقة البلد املعيناإلدراج يف قائمة أقل البلدان   )١( 
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 يف ٧اإلمجـايل بنـسبة     النـاتج احمللـى     يف   منـو    تتمثـل يف حتقيـق     اهـداف الربنـامج أ   حـدد هذه الغايـة،    
 يف ٢٥اإلمجـايل هـي    النـاتج احمللـي   إىلنـسبة االسـتثمار   يف أن تكـون  ، واألقـل املائة سنويا على  

 .البلدان منوا ألقلاملائة سنويا 
نــسبة  ،٢٠٠٥يف عــام مــن أقــل البلــدان منــوا، حققــت،   بلــدا ٣٠ مــا يــثري االنتبــاه أن - ٦

مقارنــة أو كانــت يف طريقهــا إىل حتقيــق ذلــك معــدل النمــو املــستهدف،  يف  املائــةيف ٧قــدرها 
 مـن منـو سـليب    ينتعـا كانـت   الـيت عدد البلـدان  اخنفض  و،  ٢٠٠٤-٢٠٠٠ بلدا يف الفترة   ٢٤ بـ

وعلــى الــصعيد . ٢٠٠٥ عــام يف بلــدين اثــنني إىل ٢٠٠٤-٢٠٠٠الفتــرةيف بلــدان  سةمخــمــن 
 يف معــدل املائــة يف ٧قــدرها  نــسبة ، منــوا، بــسهولةاألقــل األفريقيــة البلــدان حققــت، اإلقليمــي

اآلسـيوية األقـل     كـان تـسارع النمـو يف البلـدان        بينمـا   أو قاربت تلك النـسبة،      النمو املستهدف   
 إىل منـو    اتـسم بـالبطء   جـزر احملـيط اهلـادئ مـن منـو           قت أقل البلـدان منـوا يف        منوا متواضعا، وانزل  

 فريقيـة األ يف البلـدان     املتـسارع  النمـو    أنبيـد   . ٢٠٠٥-١٩٩٥من الصفر خالل الفتـرة      اقترب  
كانـت سـرعة النمـو يف البلـدان         جـراء النمـو الـسكاين الـسريع، يف حـني             تعثـر بـشدة       منوا األقل

مـن  واسـتطاعت بـذلك أن تـستفيد حـىت          سـكاهنا تقريبـا،      أضعاف منو    ة ثالث اآلسيوية األقل منوا  
 .و اقتصادي متواضعمن
مـن أقـل البلـدان       بلـدا    يف ثالثـني   اإلمجـايل،  النـاتج احمللـي      إىلالسـتثمارات   بلغت نسبة ا   - ٧

مقابـل   ،اقتربت من تلك النسبة    أو ،٢٠٠٥ يف عام    ، املائة يف ٢٥املستهدفة البالغة    النسبة منوا،
منــوا الــيت حققــت معــدالت  البلــدان  أقــل  عــدد أنبيــد . ٢٠٠٤-٢٠٠٣  الفتــرةيفا  بلــد٢٥

 .٢٠٠٥ عام بلدا يف ١١ إىل ٢٠٠٤-٢٠٠٣  الفترةيفبلدان  ٩ من متباطئة زاد
اخنفـاض  منـوا، حبـدوث   البلـدان   أقل عدد حمدود منفيما يتعلق ب ، البياناتوتوحي آخر  - ٨

كـر  يزيد عن العـدد الـذي ذُ    يف عدد من البلدان      ١٩٩٠الفقر املدقع منذ عام     معدالت  كبري يف   
 أنيمكن فــاألخــرى، منــوا البلــدان أقــل يف فــإذا ظلــت هــذه التوجهــات ثابتــة ومؤكــدة . ســابقا

 يف أقـل البلـدان  اليت لوحظـت   يف الفقر املدقع مسار الزيادة انعكاس دليل على  أولكون مبثابة   ت
 .منوا على مدى العقدين املاضيني

تقدما كبريا حنو اهلدف املتمثـل يف خفـض   اليت حققت دد أقل البلدان منوا  عيقل حاليا    - ٩
الكـوارث  تكـرر    الزراعيـة و   اإلنتاجيـة  الذين يعانون من اجلوع نتيجـة اخنفـاض          األشخاصنسبة  

غـري أن عـدد أقـل البلـدان منـوا الـيت تظـل فيهـا معـدالت                   . عن عددها يف العام املاضي    ،  الطبيعية
 . ما فتئ يتعاظما نسبيمعتدلة التغذيةسوء 
الفقـراء واحلـد مـن الفقـر يف االسـتراتيجيات         الـذي يـستهدف مـصلحة       النمو  مت إدماج    - ١٠

 بلـدا   ٣٦وكـان   .  البلدان منـوا   ألقلالوطنية للحد من الفقر وورقات استراتيجية احلد من الفقر          
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ينـاير  /الثـاين  كانون ٣١  حىتيف عملية استراتيجية احلد من الفقر  قد شارك   من أقل البلدان منوا     
 تعـد أبلـدا منـها قـد    ن وعـشر كـان   و،  قـات مؤقتـة   ور هـذه البلـدان      سبعة من وكان ل . ٢٠٠٧

ثـاين ورقـات    عـدت   بلدان أخـرى قـد أ     سبعة  وكان  . الفقرورقات استراتيجياهتا للحد من      وىلأ
عـن تنفيـذ    هلـا    تقريـر مرحلـي      أيـضا أول  بوركينـا فاسـو     قدمت  و،  الفقراستراتيجياهتا للحد من    

 .الفقرقات استراتيجيتها للحد من ور ثاين
قــرار اجلمعيــة العامــة  (٢٠٠٥القمــة العــاملي لعــام ملــؤمتر  الوثيقــة اخلتاميــة مــع انــسجاما - ١١
اعتمـــاد ب ،٢٠٠٦حبلـــول عـــام أعـــرب قـــادة العـــامل فيهـــا عـــن عـــزمهم القيـــام،   الـــيت )٦٠/١

 ، املتفــق عليهــا دوليــااإلمنائيــة والغايــات األهــداف وطنيــة شــاملة لتحقيــق ةيــئمناإاســتراتيجيات 
البلـدان  أقـل   كان أربعة بلدان على األقل مـن        ،  لأللفية اإلمنائية األهداف، مبا يف ذلك     هاتنفيذبو

ها تقــوم بتبــسيط  بلــدا منــ١٨كــان  و، الوطنيــةاإلمنائيــةاالنتــهاء مــن اســتراتيجياهتا بــصدد منــوا 
 بلـدا  ٢٥ وكـان . يـة الدوليـة   اإلمنائاألهـداف الفقـر بغيـة حتقيـق       ورقات استراتيجياهتا للحد مـن      

تقيـيم  بـصدد االنتـهاء مـن        مـن هـذه العمليـة و       األوىل، يف املرحلـة     أفريقيا يف   بلدا١٥، منها   آخر
 بلـدان مـن أقـل البلـدان منـوا           وهناك أربعـة  . اإلمنائي املتحدة   األمماحتياجاهتا، بدعم من برنامج     

 بلـدان رائـدة     مثانيـة  أولبني  هي  )  وموزامبيق  ورواندا  األخضر الرأس املتحدة و  ترتانيامجهورية  (
اإلمنائيــة هــود اجل وفعاليــة ضــمان اتــساق إىليهــدف الــذي  “ واحــدة متحــدةأمــم”يف برنــامج 

 . القطريالصعيدعلى   املتحدةلألمم
 

 ٢ االلتزام  
 احلكم الرشيد على الصعيدين الوطين والدويل  

دين الـوطين والـدويل مـن        احلكم الرشيد علـى الـصعي      أمهية مدى   لوكسبريربز برنامج    - ١٢
جهــودا كــبرية   بــذلت   أقــل البلــدان منــوا   أنورغــم  . غاياتــه مقاصــده   وأهدافــه جــل حتقيــق  أ

ــؤون  لتحـــسني ــم شـ ــااحلكـ ــإن،فيهـ ــديات الـــيت  فـ ـــة   التحـ ــا زالـــت هائلـــ ــا مـ ــر ا(تواجههـ نظـ
http://www.un.org/ohr//s(. 

 ةموعــمــصدر جمل، وهــو أمشــل  ٢٠٠٦ام عــلؤشــرات احلكــم يف العــامل   حتليــل مليــبني  - ١٣
االستقرار السياسي ونبذ العنف وسيادة القـانون ومكافحـة         حالة   أن،  )٢(مؤشرات قياس احلكم  

 واملــساءلة مــا يتعلــق باملــشاركةداء يف األ، ظلــت تتحــسن، لكــن  البلــدان منــواأقــل يف ،الفــساد
_________________ 

وهـي تقـيس األداء يف   .  منظمـة ٢٥ مـصدرا و    ٣١ مـتغريا، اسـتمدت مـن        ٢٧٦هذه املؤشـرات، املـستقاة مـن          )٢( 
ــراوح بــني     ــاس يت ــى مقي ــة يف اجملــاالت التال٢,٥ و ٢,٥-جمــال احلكــم الرشــيد عل ــساءلة؛  ) أ: (ي ــشاركة وامل امل

ــف؛    )ب( ــاب العن ــسياسي وغي ــة احلكــم؛  ) ج(االســتقرار ال ــة ا) د(فعالي ــة؛ نوعي ـــ(ألنظم ــانون؛  ) ه ســيادة الق
 .info.worldbank.org/wbi/governanceعلومات، انظر لالطالع على مزيد من امل. مكافحة الفساد )و(

http://www.un.org/ohr//s
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 بوتان وتوفـالو وسـاموا      ت، سجل ٢٠٠٥ويف عام   . ١٩٩٦ منذ عام    ظل يسوء،  احلكم   وفعالية
ــاتى   ــانواتو وكرييب ــىوف ــدل أعل ــانون  ل مع ــسياسي وســيادة الق ــدان وســجلت  .الســتقرار ال البل

بوتــان ، يف حــني ســجلت واملــساءلةيف جمــايل املــشاركة  معــدل أعلــىنفــسها، باســتثناء بوتــان، 
مجيـع أقـل البلـدان      ن سـجل    وكـا .  البلـدان منـوا    أقـل مكافحة الفـساد بـني مجيـع        يف   معدل   أعلى

 البلـدان  أقـل   كـان أداء   ،ويف اإلمجـال  .  احلكـم  األنظمة وفعاليـة  نوعية  مستوى  منخفضا جدا يف    
ــوا ــام ،من ــة ،٢٠٠٥ يف ع ــدان األخــرى،   مب مقارن ــيال مــن   أجموعــات البل ــضل قل ــدان أداء ف البل

كـثريا  سـوأ   وأ األدىنالبلدان ذات الدخل املتوسـط      أداء  أسوأ من   ه كان    ولكن ، الدخل املنخفضة
 . األعلىبلدان ذات الدخل املتوسطمن أداء ال

 بلـدا مـن أقـل البلـدان منـوا مؤهلـة للحـصول علـى قـروض          ٤٦، كان ٢٠٠٥ويف عام   - ١٤
الــسياسات واملؤســسات وتعــد تقــديرات دليــل تقيــيم .  الدوليــةاإلمنائيــة ةســسؤخارجيــة مــن امل

واملـنح املقدمـة    قـروض   مـن ال   صاتللمخصـ  احملـدد الرئيـسي      هـي  احلكـم الرشـيد      بشأن القطرية
 االقتـــصادية فهـــذا الـــدليل يقـــيس الـــسياسات.  البلـــدان املؤهلـــةإىل مـــن املؤســـسةفوائـــد  بـــال

 )ضــعيف (١يتــراوح بــني  تعزيــز النمــو واحلــد مــن الفقــر علــى نطــاق  إىل الراميــةواالجتماعيــة 
 يف اإلدارة  ٣,٤أن أقل البلدان منوا سـجلت        ٢٠٠٥  وتشري تقديرات الدليل لعام    ).قوي (٦و  

ــصادية  ــسياس  (االقتـ ــي والـ ــصاد الكلـ ــدي  اتاالقتـ ــة الـ ــة وسياسـ ــجلت ؛ )نو املاليـ  يف ٣,٣وسـ
ــةالــسياسات   وســجلت ؛)األعمــالقطــاع لتنظيميــة البيئــة والاملــايل القطــاع التجــارة و (اهليكلي

 القطــاع العــام إدارة يف ٣,٠  االجتمــاعي؛ واإلنــصاف/ املتعلقــة باإلدمــاجلــسياساتيف ا ٣,٢
 املاليـة،   امليزانيـة، واإلدارة   ونوعيـة    واحلكـم القـائم علـى األنظمـة،        امللكيـة حقـوق   (سسات  ؤاملو

ــاء ــة ةوكفــ ــرادات تعبئــ ــة،  اإليــ ــة اإلدارة العامــ ــشفافية، ونوعيــ ــساءلةوالــ ــساد يف ، واملــ  والفــ
 ).العام القطاع
ا،  أدائهـ   مـن جممـل    املـستمد  ة اإلمنائيـة الرمسيـة    سسؤلمتقديرات البلدان ل  متوسط  ويبني   - ١٥

 الـربامج وع  يراشإدارة املـ   (اتداء احلافظـ  وأل القطريـة الـسياسات واملؤسـسات     وفقا لدليل تقييم    
 للحــصول علــى منحــة مــن  مــؤهال،مــن أقــل البلــدان منــوابلــدا  ٤٦  مــن بــني١١ن أ ،)اإلمنائيــة
بلـدان   ال  أداء  ولكـن  ،)٣,٥ من   أكثر(احلكم  جمال   يفداء قويا    اإلمنائية الرمسية، أبدت أ    املؤسسة

. ٢٠٠٥ عـام    يف ،)٣,٥أقـل مـن      (اضـعيف بلـدا، كـان      ٣٥ األخرى يف جمال احلكـم، وعـددها      
، وباملقارنــة.  بوتــان وســامواســوى) ٥أكثــر مــن  (ومل يــسجل أداء قويــا جــدا يف جمــال احلكــم

 مؤهال للحصول على منحة مـن املؤسـسة        من أقل البلدان منوا   بلدا   ٤٣  بني منبلدان   ٩ سجل
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ضـعيفا   بلدا من أقل البلدان منوا       ٣٤كان سجل    و ، احلكم يف جمال داء قويا   أ،  )٣(اإلمنائية الرمسية 
حـسب   و،٢٠٠٤عـام  لالـسياسات واملؤسـسات   حـسب تقـديرات دليـل تقيـيم         احلكم   يف جمال 

 بلـدا   ٤٣  بـني  مـن بلـدان    ٨سجل   ،  ٢٠٠٣ عاملالسياسات واملؤسسات   تقديرات دليل تقييم    
يف داء قويـا     اإلمنائيـة الرمسيـة، أ     نحـة مـن املؤسـسة     مؤهال للحـصول علـى م     ،   أقل البلدان منوا   من
 وهـذا يـوحي   . )٤( احلكـم  ا يف جمـال   فيضع  أقل البلدان منوا   بلدا من  ٣٥ داءكان أ  و ، احلكم جمال

 . جدايئابط وإن كان ،أحرزت تقدما مطردا البلدان منوا بأن أقل
نوين  القــا اإلطــار ضــعف  (األداء يف تــصريف شــؤون احلكــم  غالبــا مــا يــؤدي ســوء     - ١٦

ــشفافيةوالتنظيمــي، وضــعف املؤســسات، وانعــدام    ــسال ــضوابط وامل  الفــساد إىل) ، اخلاءلة، وال
يـؤدي   و. خاصـة  لتحقيق مكاسـب ةصب العاما سوء استخدام املنالذي ميكن أن يأيت يف شكل     

ــدوره  ــساد بـ ــدة، و  إىلالفـ ــتثمارات اجلديـ ــردع االسـ ــة، ويـ ــوارد احملليـ ــترتاف املـ ــؤدي إىل  اسـ يـ
 تفـاقم الفقـر     إىل يف هنايـة املطـاف،       يـؤدي، ، و ا اقتصادي اركودوحيدث  لعامة،  اخلدمات ا  تدهور

 .البشرومعاناة 
ونظرا ألن الفساد ال يترك آثارا ورقية تدل على وجـوده وألنـه يأخـذ أشـكاال عديـدة                    - ١٧

استغالل املوارد العامة ملآرب شخصية وشراء الذمم والرشوة واالبتزاز والعالقـات الشخـصية             (
ــة إخل  واحملــسوب ــاة واالخــتالس واإلغــراءات املالي ــراد عــن الفــساد   ) ية واحملاب ــصورات األف ــإن ت ف

وهنـاك أداتـان   . استنادا إىل خربهتم الشخصية هي املصدر الوحيد للمعلومات يف بعض األحيان   
ــرقم القياســي ملكافحــة الفــساد الــذي وضــعه       أكثــر مشــوال مــن غريمهــا لقيــاس الفــساد ومهــا ال

ويتـضح مـن    .  القياسي للكـشف عـن الفـساد ملنظمـة الـشفافية الدوليـة              وكراي والرقم  نكوفما
) أعلــى درجــات الفــساد(و صــفر ) نظيــف جــدا مــن الفــساد (١٠مقيــاس الترتيــب املــرقم مــن 

 أن أسـوأ    ٢٠٠٦املستعمل يف الرقم القياسي للكشف عن الفساد ملنظمة الشفافية الدولية لعـام             
وحـىت أقـل البلـدان منـوا الـيت حققـت أفـضل              . ان منـوا  مثانية بلدان أداء كانت من بني أقـل البلـد         

وكانت بوتان البلد الوحيد بـني      . النتائج من حيث األداء حصلت على أقل من ثالث درجات         
ويـبني الـرقم القياسـي ملكافحـة الفـساد      ). ٦(أقل البلـدان منـوا الـذي حقـق درجـة عاليـة نـسبيا                

_________________ 
ــور     )٣(  ــستان وتيم ــصنف أفغان ــسياسات       -مل ت ــيم ال ــل تقي ــة دلي ــار ضــمن عملي ــا وميامن ــصومال وليربي ــشيت وال  لي

 .٢٠٠٤واملؤسسات القطرية لعام 
لمؤسـسة اإلمنائيـة الرمسيـة    مت بيان تقديرات دليل تقييم السياسات واملؤسسات القطرية وتقديرات أداء البلدان ل          )٤( 

 وتقديرات دليل تقييم السياسات واملؤسـسات القطريـة وتقـديرات أداء البلـدان للمؤسـسة اإلمنائيـة             ٢٠٠٣لعام  
، مت تنقيح منهجية دليل تقييم السياسات واملؤسـسات       ٢٠٠٤ويف عام   .  على أساس مخسي   ٢٠٠٣الرمسية لعام   

أيضا تنقيح بيانات دليل تقييم السياسات واملؤسسات لقطرية لعام ووفقا لذلك، مت . القطرية يف تصنيف البلدان   
 . حىت يتسىن مقارنة نتائج التقديرات على مدى السنني٢٠٠٣
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قيـاس بـدرجات تتـراوح بـــــــــني      وكراي لقياس مكافحـة الفـساد علـى م   نالذي وضعه كوفما  
، حيث يبني ارتفـاع الدرجـة يف املقيـاس ارتفاعـا يف درجـة الفـساد، أن مجيـع                    ٢,٥+ و   ٢,٥-

أقــل البلــدان منــوا األربعــة والــثالثني املدرجــة يف الترتيــب حــصلت علــى أقــل كــثريا مــن صــفر     
 ).٠,٦٩(باستثناء بوتان 

 ٢٠٠٦الحا واحـدا علـى األقـل يف عـام           واعتمد أكثر من نصف أقل البلـدان منـوا إصـ           - ١٨
واعتمـد عـدد مـن أقـل البلـدان منـوا إصـالحات              . من أجل حتسني مناخ األعمال التجاريـة فيهـا        

ــا الــيت طبقــت إصــالحات يف أربعــة جمــاالت      ــها ترتاني ــدة  (هامــة، ومن ــة اجلدي األعمــال التجاري
كـون قـد انـضمت إىل    وبـذلك ت  ) وتسجيل املمتلكات ومحاية املستثمرين والتجارة عرب احلـدود       

غري أن أقل البلـدان منـوا، مقارنـة مبجموعـات     . قائمة أعلى البلدان القائمة بإصالحات يف العامل     
وكانـت مجيـع البلـدان العـشرة        . البلدان األخرى، كانت أصعب البلدان للقيـام بأعمـال جتاريـة          

 .)٥(وا، من بني أقل البلدان من٢٠٠٦األقل أداء يف العامل يف تلك الفئة، يف عام 
ــاد سياســـات جلـــذب       - ١٩ ــدابري واعتمـ ــاذ تـ ــوا إىل اختـ ــدان منـ ــل البلـ ــن أقـ ــثري مـ ــد كـ وعمـ

 بلدا مـن أقـل البلـدان منـوا          ٤٠، كان   ٢٠٠٥أكتوبر  /ويف تشرين األول  . االستثمارات األجنبية 
قد أنشأت وكاالت وطنيـة لتـشجيع االسـتثمار مـن أجـل تـشجيع االسـتثمار املباشـر األجـنيب،                     

ن أقل البلـدان منـوا إىل الرابطـة العامليـة لوكـاالت تـشجيع االسـتثمار بغـرض                    بلدا م  ٢٨وانضم  
ويف حـني أن معظـم وكـاالت        . التواصل وتقاسـم اخلـربات يف جمـال االسـتثمار املباشـر األجـنيب             

تشجيع االستثمار اليت أنشأهتا أقل البلدان منوا تركز أنشطتها على نـشر املعلومـات عـن بلـداهنا                  
ميزة لالسـتثمار املباشـر األجـنيب، فـإن بعـضها يـساعد املـستثمرين األجانـب                 باعتبارها مواقع مت  

على إعداد دراسات اجلدوى السابقة لالستثمار وتقييم األثـر البيئـي يف إطـار جمموعـة تـدابريها             
ا مكانـ بصفتها  ) يف مدغشقر والسودان  (وتعمل وكاالت أخرى    . الرامية إىل تشجيع االستثمار   

 فتـضع القواعـد واللـوائح اخلاصـة باالسـتثمار األجـنيب املباشـر               تجاريـة واحدا جلميـع األعمـال ال     
لــى املــشاريع وتيــسر دخــول الــشركات األجنبيــة مبــساعدة املــستثمرين األجانــب يف    وتوافــق ع

احلــصول علــى التــراخيص والتــسجيل، وتتعامــل مــع احلكومــات احملليــة وحكومــات املقاطعــات 
دين ومـع سـلطات الـضرائب واجلمـارك والـوزارات           ومع الشركاء يف املشاريع املشتركة واملـور      

ويقدم بعض الوكاالت أيضا خدمات لتنفيـذ املـشاريع وخـدمات مـا بعـد االسـتثمار                 . املختصة
لكفالة بقاء املستثمرين املوجودين فعال وتوسـيع نطـاق أعمـاهلم سـواء يف نفـس الـصناعة أو يف                    

 .صناعات أخرى
 املاضي عنـدما كانـت اإليـرادات غـري املتوقعـة            اليت ظهرت يف  “ لعنة املوارد ”ولتجنب   - ٢٠

الناشئة عـن اسـتغالل املـوارد الطبيعيـة عـامال يف زيـادة الفقـر وتـأجيج الـصراعات يف كـثري مـن              
_________________ 

 )٥( Doing Business 2007: How to reform .) ،٢٠٠٦البنك الدويل.( 
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ومهـا  : احلاالت، انضم بعض أقل البلدان منوا إىل املبادرتني العامليتني الرئيـسيتني بـشأن الـشفافية              
خراجية الـيت تتعلـق بالـشفافية يف اسـتعمال اإليـرادات            مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االست     

املتولــدة عــن املــوارد الطبيعيــة، ونظــام عمليــة كمــربيل إلصــدار الــشهادات ملنــع إنتــاج املــاس يف 
 .متويل الصراعات

، كــان عــشرة بلــدان غنيــة بــاملوارد الطبيعيــة مــن أقــل  ٢٠٠٧ينــاير /ويف كــانون الثــاين - ٢١
ئ مبـادرة الـشفافية يف جمـال الـصناعات االسـتخراجية وتعهـدت              البلدان منوا قد اعتمـدت مبـاد      

ــادئ   ــذه املب ــد هب ــع       : بالتقي ــشركات ومجي ــن ال ــة م ــدفوعات املقدم ــع امل ــام مجي ــشر بانتظ ــأن تن ب
اإليرادات املادية اليت تتلقاهـا احلكومـة بطريقـة تـسهل علـى اجلمهـور اإلطـالع عليهـا وفهمهـا                     

جعـة مـستقلة وموثوقـة تتفـق مـع املعـايري الدوليـة؛              وأن تعرض مجيع املـدفوعات واإليـرادات ملرا       
وأن تكلــف مــديرا مــستقال وموثوقــا القيــام مبطابقــة املــدفوعات مــع اإليــرادات وفقــا للمعــايري    
ــادرة؛         ــة املب ــتعراض عملي ــذ ورصــد واس ــصميم وتنفي ــدين يف ت ــع امل ــشرك اجملتم ــة؛ وأن ت الدولي

وأنـشأ بعـض أقـل      . ابلـة للقيـاس   تضع خطة عمـل عموميـة مـستدامة ماليـا تـشمل أهـدافا ق               وأن
البلــدان منــوا جلانــا تتــألف مــن العديــد مــن أصــحاب املــصلحة، ووضــعت خطــة عمــل؛ ولكــن   

ومل يقـم بعـد أي بلـد مـن أقـل البلـدان منـوا                . كانت غينيا هي البلد الوحيد الذي نـشر إيراداتـه         
 .إجراء استعراض وفق ما تتطلبه املبادرة بنشر التقرير أو

يا، بدعم من شركاء دوليني، فرقة عمل وطنيـة معنيـة باملـاس إىل جانـب                وأنشأت ليبري  - ٢٢
السلطة الليبريية للماس من أجل استعادة الـسيطرة الكاملـة علـى اسـتخراج املـاس واالجتـار بـه،           

، ٢٠٠٧أبريــل / نيــسان٢٧ويف . وأعربــت عــن اهتمامهــا باالنــضمام إىل نظــام عمليــة كمــربيل
ت باملتطلبــات الــدنيا املطلوبــة لالنــضمام إىل نظــام عمليــة اعتــرف جملــس األمــن بــأن ليبرييــا وفــ

 ورفـع مبوجبـه احلظـر    التقـدم الـذي أحرزتـه ليبرييـا      كمربيل واختذ باإلمجاع قرارا الذي ّنوه فيه ب       
 )).٢٠٠٧ (١٧٤٣قرار جملس األمن (على صادرات املاس 

وا تـشارك يف    ، كان عشرة بلـدان مـن أقـل البلـدان منـ            ٢٠٠٦نوفمرب  /ويف تشرين الثاين   - ٢٣
. بـصدد االنـضمام إىل العمليـة   ) الـرأس األخـضر ومـايل     (عملية كمربيل وكان بلدان اثنان منـها        

 سـنوات، هلـذه العمليـة إىل أن عـدد كـبري مـن               ٣وخلص آخر االستعراضات، الـيت جتـري كـل          
مراكــز إنتــاج وجتــارة املــاس كــان يعمــل مبوجــب عمليــة كمــربيل، ومــع ذلــك، فقــد اســتمرت   

راج املــاس واالجتــار فيــه بــصورة غــري مــشروعة مــن جانــب فــصائل املتمــردين    عمليــات اســتخ
 .واملليشيات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

واعتمد بعض أقل البلدان منوا سياسات مالية واختذ تدابري لتخفيف أثر اإليـرادات غـري      - ٢٤
أت تـشاد صـندوق     وهكـذا أنـش   . املـرض اهلولنـدي   املتوقعة الكبرية علـى التـضخم والوقايـة مـن           
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 مليـــون دوالر تقريبـــا حبلـــول ٣٦األجيـــال القادمـــة، وهـــو آليـــة ادخاريـــة جتمَّـــع فيهـــا مبلـــغ   
 ليشيت صـندوق البتـرول لكفالـة الـشفافية يف     -وأنشأت تيمور . ٢٠٠٥ديسمرب  /األول كانون

 .استعمال إيرادات النفط والغاز
 

 ٣االلتزام   
 بناء القدرات البشرية واملؤسسية  

 مليـون نـسمة، بزيـادة       ٧٦٧ بلغ جممـوع الـسكان يف أقـل البلـدان منـوا              ٢٠٠٥ عام   يف - ٢٥
وكان معدل منو السكان الـسريع نامجـا عـن معـدالت           . ٢٠٠٠ يف املائة عن عام      ١٢,٩قدرها  

وُيتوقـع، علـى أسـاس معـدالت اخلـصوبة اجلاريـة، أن يتجـاوز        . للخصوبة هي األعلى يف العـامل     
، بـل وأن يـصل إل ضـعف         ٢٠٥٠ مليـار نـسمة حبلـول عـام          ٢,٧عدد سكان أقل البلدان منوا      

 . بليون نسمة، لو اخنفضت معدالت اخلصوبة١,٧مستواه احلايل ليبلغ 
وارتفاع نـسبة األطفـال بـني سـكان أقـل البلـدان منـوا مـع االخنفـاض الـشديد يف عـدد                         - ٢٦

توسـط العمـر إىل   املسنني جيعل سكان أقل البلدان منوا أكثر سكان العامل شـبابا، حيـث يـصل م       
.  سنة أو أقـل    ١٦ومن بني هذه البلدان يبلغ متوسط العمر يف أوغندا ومايل والنيجر            .  سنة ١٩

ــصل إىل    ــر سيـ ــط العمـ ــديرات إىل أن متوسـ ــشري التقـ ــشكلون  ٢٨وتـ ــال سيـ ــنة وأن األطفـ  سـ
، يف حـني سيـشكل      ٢٠٥٠املائة من جممـوع الـسكان يف أقـل البلـدان منـوا حبلـول عـام                   يف ٢٩

 . يف املائة من السكان١٠املسنون 
وارتفاع نـسبة اإلعالـة الـشاملة نتيجـة هـذا اهليكـل الـسكاين ميكـن أن يزيـد مـن حـدة                         - ٢٧

 ألقـل البلـدان منـوا مـن خـالل      غرافيـة وفرصـة دمي لنافذة الفقر املدقع، ولكن ميكن أن يتيح أيضا       
وحتسني مـستويات   ) عدد املنتجني الفعليني لكل مستهلك فعلي     (زيادة نسبة الدعم االقتصادي     

ومع ذلك، فإن هذا الـسيناريو ال يتحقـق إال خبلـق فـرص عمـل لقـوة العمـل اإلضـافية               . املعيشة
انظـــر (وباتبـــاع احلكومـــات سياســـات إجنابيـــة هتـــدف إىل احلـــد مـــن معـــدالت اخلـــصوبة         

E/CN.9/2007/3 .(وأبلغ ثلثا أقل البلدان منوا بأهنا تتبع هذه السياسات)٦(. 
 العمـر املتوقـع عنـد الـوالدة يف أقـل البلـدان منـوا ولكنـه يظـل أحـد أقـل                        ويتزايد معـدل   - ٢٨

واألسـوأ مـن ذلـك أن متوسـط العمـر املتوقـع يف عـشرة بلـدان                  ).  سـنة  ٥١(املعدالت يف العامل    
وُيـشري ارتفـاع معـدالت الوفيـات بـني األطفـال            . أفريقية من أقل البلدان منوا آخـذ يف التنـاقص         

واخنفاض معدالت الوفيات بني األشـخاص البالغـة أعمـارهم    ) ائة يف امل٤٥(حتت سن اخلامسة  
إىل أن أقــل البلــدان منــوا ال تــزال تقــف يف مرحلــة مبكــرة مــن  )  يف املائــة١٦( ســنة فــأكثر ٦٥

_________________ 
 ).E.06.XIII.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (، ٢٠٠٥السياسات السكانية لعام  )٦( 
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التحول الوبائي عنـدما تتحـول الوفيـات لـدى األطفـال إىل كبـار الـسن بـسبب حتـسن النظافـة                       
سر إىل حد كـبري اخنفـاض معـدالت العمـر املتوقـع      وهذا ُيف. الصحية والتغذية وعالج األمراض  

ومــن العوامــل الــيت تــساهم يف ذلــك أيــضا الفقــر املــدقع وســوء التغذيــة     . يف أقــل البلــدان منــوا 
 .اإليدز والسل واملالريا والصراعات األهلية/وفريوس نقص املناعة البشرية

البلــدان منــوا وبفــضل حتــسن سياســات الوقايــة والعــالج، حقــق عــدد متزايــد مــن أقــل   - ٢٩
هدف ختفيض معدل الوفيـات لـدى   ) ٢٠٠٤ بلدا يف عام ١٦ مقابل ٢٠٠٥بلدا يف عام    ٢٤(

. ٢٠١٥األطفال حتت سن اخلامسة أو أحرز تقدما كبريا حنـو حتقيـق هـذا اهلـدف حبلـول عـام                    
ومع ذلك مل حيدث أي تقـدم، أو حـدث تقـدم طفيـف جـدا، يف بقيـة أقـل البلـدان منـوا، منـها                          

واســتمر أيــضا اخنفــاض عــدد البلــدان الــيت تــشهد   . تــشهد اجتاهــات ســلبية قويــة مخــسة بلــدان 
 بلـدا يف    ٢٠ارتفاعا كبريا يف معدالت وفيات األطفال حسب التقـديرات، حيـث اخنفـض مـن                

ومع ذلك، مت اإلبـالغ عـن حـدوث زيـادات كـبرية             . ٢٠٠٥ بلدا يف عام     ١٨ إىل   ٢٠٠٤عام  
 .٢٠٠٥ه البلدان يف عام يف معدالت وفيات األطفال يف أربعة من هذ

وتشري  التقديرات املستندة إىل آخر البيانات املتاحة إىل أن مخسة بلدان فقط مـن أقـل                  - ٣٠
. ٢٠١٥البلدان منوا تقترب من حتقيـق هـدف ختفـيض معـدالت وفيـات األمهـات حبلـول عـام                     
 الوقــت أمــا يف بقيــة أقــل البلــدان منــوا األربعــة واخلمــسني، فــإن معــدالت وفيــات األمهــات يف  

ــذا اهلــدف        ــق ه ــا حتقي ــصعب معه ــة إىل درجــة ي ــا مرتفع ــرجح أن  . احلاضــر تظــل فيه ــن امل وم
 ستؤكد شـدة احلالـة عمومـا يف البلـدان األفريقيـة             ٢٠٠٧التقديرات اجلديدة املتوقعة يف أواخر      

 .جنوب الصحراء الكربى، اليت شهدت ارتفاعا غري عادي يف معدالت وفيات األمهات
ــه دورا حامســا يف متكــني    يــؤدي تــوافر أ - ٣١ ــدائي وإكمال ســباب الوصــول إىل التعلــيم االبت

 بلـدا مـن أقـل البلـدان         ٢٧ فـإن    ٢٠٠٤-٢٠٠٢واستنادا إىل البيانـات املنقحـة للفتـرة         . الفقراء
منوا تـسري يف الطريـق الـصحيح أو حتـرز تقـدما سـريعا للوصـول إىل اهلـدف املتمثـل يف التحـاق                         

 بلدا حسب بيانات سابقة مشلت عـددا        ٢٢ئي، بعد أن ارتفع من      مجيع األطفال بالتعليم االبتدا   
واخنفض أيضا عدد البلدان اليت حترز تقدما بطيئا، من سبعة بلدان اسـتنادا إىل              . أقل من البلدان  

ومـع ذلـك، تـشري      . ٢٠٠٤-٢٠٠٢بيانات سابقة إىل ستة بلدان حسب بيانات منقحة للفترة          
ــة إىل أ   بلــدا آخــر ال توجــد بيانــات عــن   ١٧ بلــدا، مــن ١٦ن مــستويات التنميــة العامــة احلالي

 .االجتاهات فيها، لن تتمكن من حتقيق هذا اهلدف
واتضح من مؤشر التكافؤ بني اجلنـسني، الـذي يعـرف بأنـه نـسبة اإلنـاث إىل الـذكور                     - ٣٢

يف معدالت االلتحاق باملدارس، أن نسبة اإلناث إىل الـذكور يف االلتحـاق باملـدارس االبتدائيـة                 
 يف ٠,٧٩، ولكنها بلغـت يف املـرحلتني الثانويـة والعاليـة       ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٠,٨٩نت  كا
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 يف املائـة علـى صـعيد حمـو أميـة            ٠,٠٧٢وبلغ هذا املؤشـر     .  يف املائة على التوايل    ٠,٦٣املائة و   
يشري إىل أن أقل من ثالث نساء مقابل كـل أربعـة رجـال يف أقـل البلـدان منـوا                      الكبار، وهو ما  

وكانت ملديف هي البلد الوحيد بني أقـل البلـدان    . ٢٠٠٥يعرفن القراءة والكتابة يف عام      كن  
منوا الذي حقق التكافؤ بني اجلنـسني يف معرفـة القـراءة والكتابـة بـني الكبـار يف حـني جتـاوزت                       
ليــسوتو اهلــدف يف حقيقــة األمــر، حيــث أبلغــت عــن زيــادة عــدد النــساء عــن عــدد الرجــال يف 

 .٢٠٠٥الكتابة يف عام معرفة القراءة و
وقــد حتــسنت نــسبة حمــو أميــة الكبــار يف أقــل البلــدان منــوا يف جمموعهــا ولكنــها ظلــت   - ٣٣

ــامل  ــة٥٣(األدىن يف الع ــراوح بــني  ).  يف املائ ــة يف مــايل و  ١٩وهــي تت ــة يف ٩٩ يف املائ  يف املائ
 املعـدالت أقـل     ويف ثالثة بلدان من كل أربع بلدان توفرت عنها بيانات، ال تـزال هـذه              . ساموا
 بلــدا مــن أقــل البلــدان منــوا أن أكثــر مــن نــصف الــسكان الكبــار  ١٣ يف املائــة؛ وأبلــغ ٧٠مــن 

ــون ــن          . أُميِّ ــوا ع ــدان من ــل البل ــن أق ــدان م ــتة بل ــة يف س ــراءة والكتاب ــة الق ــدالت معرف ــل مع وتق
 .املائة يف ٣٠
ضرية، أو هـي    وحقق معظم أقل البلدان منوا هدف احلصول علـى امليـاه يف املنـاطق احلـ                - ٣٤

 بلــدا فقــط مــن أقــل البلــدان منــوا أحــرزت هــذا  ٢٨يف ســبيلها إىل حتقيــق هــذا اهلــدف، ولكــن 
 .اهلدف يف املناطق الريفية أو هي يف سبيلها إىل حتقيقه

علـى درب حتقيـق اهلـدف املتـوخى يف          أقـل البلـدان منـوا       مثان وعشرون بلدا من     ويسري   - ٣٥
، ولكـن   ٢٠٠٢ بلدا يف عام     ٢٦ضرية، وقد زاد عددها من      جمال املرافق الصحية يف املناطق احل     

واألسـوأ مـن ذلـك أن الوضـع     . أقل البلدان منوا مل ُيحرز سوى تقدم ضئيل يف العدد الباقي من          
هـذه البلـدان الـيت كانـت ماضـية حنــو       فيمـا يبـدو، إذ أن عـدد    يف املنـاطق الريفيـة أخـذ يتـدهور    

 إىل  ٢٠٠٢ بلـدا يف عـام       ١٦ اخنفـض مـن      فـق الـصحيــة   اهلدف املتوخى فــي جمـــال املرا     حتقيــق  
 .٢٠٠٤يف عام  بلدان ١٠
ــام   - ٣٦ ــجل يف عــ ــة    ٢٠٠٥وُســ ــريوس نقــــص املناعــ ــشار فــ ــدالت انتــ ــاض يف معــ  اخنفــ

اإليــدز نتيجــة لتــدابري الوقايــة الفعالــة يف ثالثـة أمخــاس أقــل البلــدان منــوا تتــوافر بيانــات  /البـشرية 
 يف املائــة ٤ مــن هــذه البلــدان حققــت معــدالت تفــوق  وتــشري التقــديرات إىل أن ســبعة. عنــها

لكن حدثت زيادات يف معدل انتشار فريوس نقـص املناعـة   . ٢٠٠٣ بلدا يف عام ١٦مقارنة بـ  
 .البشرية يف سبعة بلدان أفريقية وبلدين آسيويني من أقل البلدان منوا

 يهــا عــن الفتــرة بــشأن التوجهــات فبيانــاتالــيت تتــوفر أقــل البلــدان منــوا وأفــاد نــصف  - ٣٧
  لكـن  ،نتـشار املالريـا    فيما يتعلـق با    ملحوظحتسن    بلدا، حبدوث  ٣٠وعددها   ٢٠٠٣-١٩٩٠

 الوفيـات النامجـة      يف عـدد   زيادة أفاد حبدوث تدهور يف احلالة فضال عن حدوث          خرالنصف اآل 
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 ها وجنـوب شـرق     آسـيا   جنـوب  الواقعـة أقل البلدان منـوا       ساسا يف أ  املالريا تفشيوت. عن املالريا 
قـل منـوا،    األةفريقيـ معظم الوفيات يف البلدان األ   حيدث  ، يف حني    افريقيأ يفأقل البلدان منوا    يف  و

 . بلدان٩ يفة رتفعم ون بلدا١٠  يفة للغايةرتفع الوفيات مداعد وأ.طفالال سيما بني األ
ــزال  - ٣٨ ــدموال ي ــدات احلــشرية   ة اســتخدام ناموســيات الوقايــ  يف احملــرزالتق املعاجلــة باملبي

ــا ــأن    ،بطيئ ــدان فقــط ب ــغ ســتة بل ــة  يف١٠ حيــث أبل ــامون حتــت   أو أ املائ ــر مــن األطفــال ين كث
تتــوافر الــيت  نــصف أقــل البلـدان منــوا  حـوايل علمــا بــأن ، مببيــدات احلـشرات  معاجلــة ناموسـيات 

مببيــدات  معاجلــة  يف املائــة مــن األطفــال ينــامون حتــت ناموســيات ٥ أفــادت بــأن بيانــات عنــها
 حيــث أبلــغ، علــى نطــاق أوســع كــثريا للمالريــا ةعــالج بالعقــاقري املــضادالوينتــشر . احلــشرات

 .تني املاضيني السنتخالل ى هذه العقاقريطفال املصابني باحلممعظم البلدان عن استخدام األ
، ال سـيما    وهبطت إىل حد كبري معدالت انتشار السل يف بعض مـن أقـل البلـدان منـوا                 - ٣٩
ــريف ــدان تــ  أكث  ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ١٠٠قــل مــن  أىل إ ت اإلصــاباتخنفــض افقــد. )٧(ضررا البل

 حالـة لكـل     ٦٠٠  إصـابة تفـوق    معـدالت وسجل سـتة بلـدان فقـط         اندأربعــة بلــ ي  ــفشخص  
 كـان مـن      ومـع ذلـك،    .٢٠٠٣عـام    بلـدا يف     ١٢مقابـل    ،٢٠٠٥ شخص يف عام     ١٠٠ ٠٠٠

  عــدد، فقــد أفـاد ٢٠٠٣ إىل عـام  ١٩٩٠الـصعوبة مبكــان إحـراز تقــدم خـالل الفتــرة مـن عــام     
مــستويات انتــشار ، بــأن ىالبلــدان الــيت ســجلت معــدالت وســط البلــدان، وخاصــة مــنتزايــد م

صـابة  معـدالت اإل فيـه    ويف وقـت بـدأت   . سجلت ارتفاعا عاليا نسبيا    الوفياتمعدالت  السل و 
صـابة بالـسل،    معـدالت اإل ُيتوقع أيضا أن تنخفض يف االخنفاض،   ة البشري ةبفريوس نقص املناع  
 .ة مرتفعت كانإلصابة هبماإذ أن معدالت ا

العالج القصري الدورة اخلاضـع لإلشـراف       يف إطار استراتيجية     السل    داء جعالال يزال    - ٤٠
 العـالج   بلـدا مـن أقـل البلـدان منـوا هـدف      ١٧ حيـث حقـق   حـراز تقـدم جيـد،       إواصل  ياملباشر  

ــوخى يف ــام املت ــزال  ،٢٠٠٤ ع ــه   ١٤وال ي ــه إىل حتقيق ــد آخــر يف طريق ــ. بل ــأ ريغ  شافن اكت
  الـيت حققـت اهلـدف       البلـدان  حيث قل عـدد    أقل البلدان منوا     اإلصابة هبذا الداء عملية بطيئة يف     

 .٢٠٠٣ عام  احلال يف عما كان عليه٢٠٠٥ عام  يف حتقيقهىلإ يف طريقها  اليتوأ
 

_________________ 
 يف املائـة مـن   ٨٠تعاين كثريا من وطأة مـرض الـسل    بلدا ٢٢وفقا إلحصائيات منظمة الصحة العاملية، يشكل      )٧( 

 .العبء العاملي لداء السل
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 ٤االلتزام 
 بناء القدرات كي تكون العوملة جمدية ألقل البلدان منوا

حركــة البــضائع واخلــدمات  مل يــسبق هلــا مثيــل مــن حيــث  لقــد أتاحــت العوملــة فرصــا - ٤١
مثارهـا، ويرجـع   من جـين   تمكنت  بلدا من أقل البلدان منوا مل      ٥٠ن  إ ف ،ومع ذلك  .واألشخاص
منـو مـستدام وتنميـة      بتحقيق   لةاقتصاداهتا ونقص القدرات املتص   هياكل  ىل ضعف   إذلك أساسا   

أقـل البلـدان منـوا     شيهتمـ فقـد ازداد  ذلك،  لـ ةونتيجـ . )٨(نتاجيـة  اإل القدراتمستدامة، ال سيما  
 .عملية التنميةعن املسار الرئيسي ل

ال يـزال   ،  )٩()ونكتـاد األ(مؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة           ووفقا لدراسة أجراها   - ٤٢
  روابـط   بـدون  ة حنـو اسـتغالل املـوارد الطبيعيـ        بـشدة   موجهـا   أقل البلـدان منـوا     يفنتاج  هيكل اإل 

ــأ يــةمامأ الــصناعات  الــصادرات مــن تزايــدبينمــا تو. بقيــة قطاعــات االقتــصاد  تربطــه بةو خلفي
 ةكثفــوأيــد عاملــة م ة مهــارات حمــدودتتطلــب تقتــصر علــى تــصدير منتجــات اإهنــ، فالتحويليــة

. املالبسكـ ، ة منخفـض ــة مـضاف ـــة ات ذات قيمـــ  منتجومن ثــم، فهـي  ،  ــةتكنولوجيا منخفض و
 يتركـز يف األنـشطة التجاريـة الـصغرية           معظمهـا   فـإن  ،اهالـرغم مـن توسـع     فعلـى   اخلـدمات،   أما  

 .ة املنخفضة املضافة القيم ذاتالتجاريالتبادل وخدمات 
 الصناعة واخلـدمات يف النـاتج        قطاعي  يف ة املضاف ة القيم  األنشطة ذات  ن حصة أورغم   - ٤٣

قـل البلـدان   أ العمـود الفقـري لالقتـصاد يف     هي  الزراعة ال تزال    فإن ،تمجايل قد ازداد  احمللي اإل 
هــا،  في ويتمتــع بعــض هــذه البلــدان بــوفرة األراضــي بينمــا تعــاين بلــدان أخــرى مــن نقــص .منــوا

للقيـام  ة  شـديد قيـود   تعـاين مـن      ةراض هـش  أ علـى    وتعيش نسبة كبرية مـن سـكان هـذه البلـدان          
 البلـدان بـني عـدد كـبري مـن أقـل           السمات املشتركة    من   نإومع ذلك، ف  . زراعة مكثفة بأنشطة  
ــشديد يف  منــوا اإل ــإواخنفــاض االســتفادة مــن مواردهــا مــن األراضــي   قــالل ال ي ضــار األةنتاجي
ــشديد ــري،     ال ــة االســتثمارات يف الزراعــة، وال ســيما يف جمــال ال فــضال عــن   نظــرا لعــدم كفاي

 حـىت   يضـ ار األ ستفادة من م املساواة يف اال   اعدان و ،مسدةاخنفاض املدخالت احلديثة، وخاصة األ    
 .رة يف األراضياليت هبا وفيف البلدان 

ــة اهلياكــل األساســية     - ٤٤ ــدم كفاي ــشكل ع ــسيةجزواأحــد احلــ وي ــوق   الرئي ــيت تع ــة  ال تنمي
 حـدوث زيـادات      الطـرق  نآخر البيانات املتاحـة عـ     وتبني  . قل البلدان منوا  ألنتاجية  القدرات اإل 
_________________ 

موارد إنتاجيـة وقـدرات     ”القدرات اإلنتاجية على أهنا     ) ونكتاداأل( مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية    يعّرف   )٨( 
 وروابط إنتاج، حتدد مجيعها قدرة أي بلد على إنتاج السلع واخلدمات ومتكّنه مـن النمـو                 على إقامة املشاريع  

 .E.06.II.D.9، رقم املبيع UNCTAD/LDC/2006. ٢٠٠٦ لعام تقرير أقل البلدان منواً. “والتطور
 .املرجع نفسه )٩( 
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 ،٢٠٠٣ إىل عـام    ١٩٩٩  مـن عـام     منوا خالل الفتـرة     من أقل البلدان   يف عدد يف عدد الطرقات    
 ، ومل يالحـظ تغـيري  )١٥مقابـل  يف   بلـدا    ٢٣( أو أكثـر      املائة مـن الطـرق      يف ١٥يث مت تعبيد    ح

وقــد حــدثت زيــادات يف هــذا الــصدد يف . ١٩٩٠ طــول الطــرق منــذ عــام مجــايلإ  يفذو شــأن
غـري أن الزيـادة يف معظـم هـذه           املائـة ،      يف ٢٠جتـاوزت   منـوا    بلـدا مـن أقـل البلـدان          ربعة عشر أ

 كانـت  وأ املائـة    يف ٢٠قـل مـن     كانـت أ   ،) عنها بياناتبلدا توافرت    ٣٨ن  مبلدا   ٢٤(البلدان  
 البلـدان أقـل  يف معظـم  حمدودة  ة فهي أطوال السكك احلديدي  أما  . ١٩٩٠ سلبية منذ عام     زيادة
عـالوة علـى    .  كيلـومتر  ١ ٠٠٠سكك حديديـة يتجـاوز طوهلـا         سبعة بلدان فقط هلا    مثة و منوا،
فلم يسجل سوى مخـسة بلـدن مـن أقـل           :  قليلة االستعمال   القائمة ة السكك احلديدي   فإن ذلك،
، ووفقـا ألحـدث البيانـات   .  لكـل كيلـومتر    لـف طـن   أ ٤٠٠تفـوق   شـحن    منوا معدالت    البلدان

 بلـدا مـن أقـل       ٣٣تـشمل   وهـي بيانـات      ،٢٠٠٤ إىل عـام     ١٩٩٠ عن الفتـرة املمتـدة مـن عـام        
 يف املائـة    ٢ويـة املغـادرة بنـسبة       زاد فيهـا عـدد الـرحالت اجل       عدد البلـدان الـيت       بلغ   البلدان منوا، 
و أ املائـة   يف٢ بنـسبة    زيـادات  بلـدا    ٢٦حققت البلدان املتبقية منها وعددها      ، بينما   سبعة بلدان 

لـشحن اجلـوي   كبرية يف جمال انقل  ومل ُيبلغ عن عمليات     . اخنفض فيها عدد الرحالت    وأقل،  أ
لـدا مـن أقـل البلـدان منـوا           ب ٣١بلـدان مـن      ٨ سـوى ) كثـر أو  أ كيلـومتر    لكـل  طن   نيي مال ١٠(

 . عنها بياناتتوافرت
فريقيـا  أ  سـكان أقـل البلـدان منـوا يف          املائـة مـن     يف ١٤ال حيصل على الكهرباء سـوى       و - ٤٥
 اســتهالك  نــصيب الفــرد مــننأورغــم . ســياآ  ســكان أقــل البلــدان منــوا يف املائــة مــن يف٢١ و

وبلـغ   ٢٠٠٠ام  ــــ ذ ع ـــ منهد زيـــادة مطـردة      أقـــل البلـدان منـــوا شـ       ي  ـــــ  ف ــــة يئة الكهربا ـــالطاق
قـل البلـدان منـوا      أ بني   ة تفصل  سحيق ةزال هو ت ال   ،٢٠٠٣ساعة للفرد يف عام     /ط كيلووا ١١٢
 اسـتخدام    وال يـزال   .سـاعة /ط كيلووا ٢ ٥١٠استهالك الفرد   اليت بلغ فيها     ، العامل بلدانوبقية  

 ات كيلوغرامـ  ٣٠٦ىل  إوصـل   حيـث    ٢٠٠٠يضا منـذ عـام      منوا يتعاظم أ  البلدان  أقل  الطاقة يف   
يقـل كـثريا عنـه يف بقيـة       ن هـذا املـستوى      لكـ . ٢٠٠٣ يف عـام      الواحد  للفرد يالنفطاملعادل  من  
وال يـزال   . رة ذاهتـا  تـ فيف ال )  الواحـد   للفـرد  يالنفطاملعادل   من   ا كيلوغرام ١ ٧٣٤( العامل   بلدان

 .منواقل البلدان هم مصادر الطاقة بالنسبة ألأ ناليشكالفحم واحلطب 
 تـوفري مخـسة    هـدف    ت ثالثة بلدان فقـط مـن أقـل البلـدان منـوا            ، حقق ٢٠٠٥ويف عام    - ٤٦

 لوغ هذا اهلـدف حبلـول     ن على طريق ب   اخرآ بينما يسري بلدان   نسمة   ١٠٠ لكل   يةخطوط هاتف 
 ت حققـ  ،منـوا مـن أقـل البلـدان        جزريـة صـغرية      ابلدانوكانت هذه البلدان أساسا     . ٢٠١٠عام  
 الـسلكية والالسـلكية     لتحريـر قطـاع االتـصاالت      ةة نتيجـ  فيـ تاطـوط اهل  اخلفـة   كثادة عالية يف    ازي
، اسـتجابة للطلـب     ات حتـسني املرافـق وتوسـيع الـشبك         جمال جنبية يف ب االستثمارات األ  اذتجاو
 لكـل  نيكثـر مـن خطـ   أ لـديها   منـوا الـيت    البلـدان  أقـل ن عـدد    أ ريغ. لسياحةا  فــي قطاع  زايدــاملت
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ــدا  ١٢ ظــل يف حــدود  مــن اخلــدمات،  دىناحلــد األهــو ، وشــخص ١٠٠ . ٢٠٠٥يف عــام بل
 بلـدا،  ٣٢ونظرا ألن نسبة عدد اخلطوط الرئيسية إىل السكان يف البلدان املتبقيـة البـالغ عـددها      

 شخص، فإن عددا ضئيال من هذه البلدان ميكـن أن حيقـق             ١٠٠يقل عن خطني رئيسيني لكل      
 .٢٠١٠اهلدف املتوخى حبلول عام 

 ةطـرد صورة م عدد اهلواتف الثابتة بـبطء ولكـن بـ         تزايد  االنتظار، تراتفوبسبب طول    - ٤٧
عـدد  زاد  يف حـني    ،)سـنوياً شـخص    ١٠٠ن لكـل    اضـافي إ  هاتفيـان  نخطـا (قل البلدان منـوا     أيف  

. ٢٠٠٠ منـذ عـام      ضـعفا  ٢١رب  اقـ ي مبعـدل قل البلدان منـوا     أ يف   احملمولاملشتركني يف اهلاتف    
شـخص   مائـة لكـل    خطوط رئيسية  إنشاء مخسة    دان منوا قل البل من أ   بلدا مثان وعشرون حقق  و

هـذا  توسـع    ويـستمر    .٢٠٠٤-٢٠٠٣  الفتـرة  بلـدا يف  مثانية عشر    باملقارنة مع    ،٢٠٠٥يف عام   
 بينمـا حتقـق بـشكل     قل البلـدان منـوا    من أ دا  بل ١٣ يف غ اهلدف املتوخى  له مل يب  قوة لكن القطاع ب 

 .ثالثة من هذه البلدانيف يكاد ال ُيذكر 
قـل البلـدان منـوا بـسبب سـهولة      أ اهلواتـف الثابتـة يف   مولة عدد اهلواتف احمل   عدد اوزجتو - ٤٨
ــاطق الريفيــ رهــا،فتوا ــسبب إ، وة خاصــة يف املن ــات الدخــال ب ــاملبطاق خــدمات و مــسبقا ةدفوع

الحتـاد  ملـا ذكـره ا     وفقـا و.  نتيجـة للمنافـسة    ةاتفيـ اهل  املكاملـات   وختفيض رسـوم   ةالرسائل القصري 
ــصاالت  ــدويل لالت ــسلكية والالســلكية ال ــاب  ، ال ــتح ب ــسةفُ ــاتف  يف خــدمات  املناف ــولاهل  احملم

 املائة مـن    يف ٨٠  يف احملطات الطرفية ذات الفتحة الصغرية جدا     نترنت و ىل شبكة اإل  إوالوصول  
يف إال  ساسـية   ي اخلـدمات األ   ـــ ة ف ــاملنافـس مل ُيـسمح ب   ة،  ـــ املقارنعلى سبيل   و.  منــوا البلدانأقــل  

 رسـوم الأغلـى   يف ميامنار وأوغندا    جلت  ُسو.  منوا البلدان أقل    املائة من   يف ٤٠عن  ما يزيد قليال    
 . احملمول مكاملات اهلاتفاملدفوعة عن

 ةكـبري زيـادة  مـن الـسكان     شـخص    ١٠٠نترنت لكل   عدد مستخدمي اإل  نسبة  ازداد  و - ٤٩
 الفتـرة  قـل يف  علـى األ  ممكـن قياسـه  وأ كـبري   حيدث أي تغـري  نه مل أ لكن يبدو    ،٢٠٠٠منذ عام   

 كـان   ٢٠٠٥ عام   ي فف ،ويف الواقع .  منوا البلدانأقل   يف معظم    ٢٠٠٥  عام ىلإ ٢٠٠٤  عام من
 .واحد يف املائةقل من أ  األقل منواأكثر من نصف البلدانمعدل دخول اإلنترنت يف 

 ٥االلتزام 
 تعزيز دور التجارة يف التنمية

  يف ٠,٦٨ مـن    ة، مـن حيـث القيمـ       الصادرات العامليـة   منقل البلدان منوا    أحصة  زادت   - ٥٠
ىل إ برمتــها زىعــ ُتةن هــذه الزيــادأال إ، ٢٠٠٥ عــام  املائــة يف يف٠,٧٩ىل إ ٢٠٠٤املائــة عــام 

 مــنقــل البلــدان منــوا   أ حــصة لظلــت الــنفط، فلــو مل ُتحتــسب صــادرات  . صــادرات الــنفط 
ي كانـت    الـذ  ) املائـة   يف ٠,٣٦( على نفس املـستوى      ٢٠٠٥ العاملية يف عام     ةالصادرات السلعي 

ســرع ، زيــادة أ٢٠٠٥يف عــام  ،قــل البلــدان منــواأصــادرات وقــد زادت . ٢٠٠٤ عــام يفعليــه 
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ــة٣٦ (اكــثري ــدان اتصــادرمــن )  يف املائ ــة بل ــامل  بقي ــة١٤( الع ســرع مــن  أ ومبعــدل ،) يف املائ
ومـن مث، فـإن   .  إىل آخـر  ولكن كـان هنـاك تفـاوت كـبري مـن بلـد      ،) يف املائة ٢١(وارداهتا هي   

)  والــيمنةيئســتوانغــوال وتــشاد والــسودان وغينيــا االأ( مــصدرة للــنفط بلــدان صــادرات مخــسة
صـــادرات  وزادت .٢٠٠٥ عـــام  املائـــة يف يف٥٨بلغـــت حيـــث نمـــو بـــسرعة اســـتمرت يف ال

 ، وهـو الـرقم     املائة  يف ١٧ توقفت عند    ها لكن ة، منوا زيادة سريع   ة ألقل البلدان  الصناعة التحويلي 
ــذ ــه يفإ ت وصــليال ــدان املنتجــة ل منــو صــادرات  باطــأ وت. ٢٠٠٤ عــام لي األساســية لــسلع البل

قــل أمــن اثنــان   وشــهد بلــدان.٢٠٠٢ منــذ عــام نــسبةدىن أ ي املائــة، وهــ يف١٤ ىلإ فــاخنفض
قـل  أ مـن     بلـدان  سبعةو ة للسلع املصنعة   املصدر  البلدان بنيمن   )ومدغشقر ليسوتو(البلدان منوا   
 وجـزر   ،وتوغـو ،  توفـالو و ،بوركينا فاسـو  (ية  األساس بني الدول املصدرة للسلع       من البلدان منوا 

 .٢٠٠٥ا يف عام  صادراهتمنوا سلبيا يف)  وملديف، وغامبيايب،نسيي وبري تومن وسا،القمر
ــا و - ٥١  املالبــس  أقــل البلــدان منــوا مــن اخنفــضت صــادرات، باســتثناء بــنغالديش وكمبودي

وحـدث  . ٢٠٠٦ وعـام    ٢٠٠٤  عام  بني  خالل الفترة ما    املائة سنويا   يف ٥واملنسوجات بنسبة   
 عــامال، وهــو ٢٠٠٥ عـام   صـادرات املالبــس واملنــسوجات يف يف)  يف املائــة١٤ (شـد اخنفــاض أ

طار اتفاق منظمة التجارة العامليـة بـشأن املنـسوجات       إنظام احلصص يف    ب ى العمل فيه  هتنالذي ا 
 انبلــد  تفقــدنأ ُيخــشى،  يف بعــض البلــدانبــوادر انتعــاش ويف حــني بــدأت تظهــر . واملالبــس

  قطـاع  تنويـع  اهتمامهـا ب   ساسـية سـعار الـسلع األ    ويغريها ارتفـاع أ   طبيعية  الوارد  بامل تزخرخرى  أ
 . هذا امليدان من مث، مكانتها يففقدت و،النسيج واملالبس

 أقـل البلـدان   مجـايل واردات إ يف املائـة مـن   ٧٩ كان ،٢٠٠٤يف عام وكما كان احلال   - ٥٢
 ،٢٠٠٥ يف عـام  ةسـواق البلـدان املتقدمـ    يف أ مـن الرسـوم      ة معفا ،سلحة والنفط  ما عدا األ   منوا،

 .١٩٩٦ يف املائة فقط منذ عام ١ وهي زيادة مبقدار
مـن  (تباينـا واسـعا     فـضليات املعمـم      مـن نظـام األ      أقل البلدان منوا   معدل استفادة وتباين   - ٥٣
  حـوايل   املتوسـط   يف ، لكنـه بلـغ     البلد املستورد والقطاع    وذلك حبسب  ،) يف املائة  ١٠٠ىل  إ ٤٠
 .قل البلدان منوايف أ العرض  جانب على املفروضة القيودكثريا إىلذلك ُيعزى  املائة، و يف٧٠
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 ١اجلدول 
الـيت مسـح بـدخوهلا مـن دون         من البلدان النامية ومن أقل البلدان منـوا          املتقدمة النمو نسبة إمجايل واردات البلدان      

  ٢٠٠٥- ١٩٩٦رسوم مجركية خالل الفترة 
 ) املئويةبالنسبة( 

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ واردات ال تشمل األسلحة

 ٧٦ ٧٦ ٧١ ٦٦ ٦٧ ٦٣ ٦٢ ٥٤ ٥٤ ٥٣ البلدان النامية 
 ٨٢ ٨١ ٧٨ ٧٥ ٧٨ ٧٥ ٧٦ ٨١ ٦٩ ٦٨ أقل البلدان منوا 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ واردات ال تشمل األسلحة والنفط
 ٧٥ ٧٥ ٧٠ ٦٨ ٦٤ ٦٥ ٦٣ ٥٤ ٥٥ ٥٤ البلدان النامية 
 ٧٩ ٧٩ ٧٣ ٧٠ ٧١ ٧٠ ٧٢ ٧٨ ٧٧ ٧٨ أقل البلدان منوا 

 
 . ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العامليةالتجارة الدولية مركزأََعدَّ هذه احلسابات  :املصدر 

الـسماح للمنتجـات القادمـة    هلنـد والربازيـل     ، أعلن كـل مـن الـصني وا        ٢٠٠٥يف عام    - ٥٤
 يف ٧٢,٢ويف اإلمجـال، فـإن   . من أقل البلـدان منـوا بـدخول أسـواقها مـن دون رسـوم مجركيـة         

تـدخل أسـواق البلـدان الناميـة بـدون رسـوم مجركيـة،        املائة فقط من صادرات أقل البلدان منـوا   
لتعريفــة اجلمركيــة يف البلــدان وذلــك بــسبب ارتفــاع التعريفــات اجلمركيــة والتــصاعد املرتفــع ل 

ــة ويبــدو أن نــسبة دخــول صــادرات أقــل البلــدان منــوا إىل ســوق الــصني بــدون رســوم      . النامي
.  يف املائــة فقــط٤٨,٤، ولكنــه، عنــد اســتبعاد الــنفط، يــصبح ) يف املائــة٩٣,٣(مجركيــة أعلــى 

ن املقـدر أن  ومـ . أقل البلدان منـوا   ، أعلنت الصني تدابري جديدة للسوق لصاحل        ٢٠٠٥ويف عام   
ينتج عـن هـذه التـدابري زيـادة يف صـادرات أقـل البلـدان منـوا املعفـاة مـن الرسـوم اجلمركيـة إىل                           

 ).WT/COMTD/LDC/W/38انظر ( يف املائة إذا استبعد النفط ٦٢,٣ يف املائة  أو ٩٥,٢
وقد اخنفضت التعريفة اجلمركيـة الـيت تفرضـها البلـدان املتقدمـة النمـو علـى الـواردات                    - ٥٥

فمتوسـط التعريفـة علـى      . من أقل البلدان منوا اخنفاضا متواضعا خالل السنوات العشر األخـرية          
 يف املائة، بينما كان اخنفاض متوسط التعريفـة علـى املالبـس           ٥٠املنسوجات اخنفض بأكثر من     

واملنتجات الزراعية، اليت هي مهمـة مـن الناحيـة اإلسـتراتيجية بالنـسبة ألقـل البلـدان منـوا، أقـل                      
 .ثريا يف نفس الفترةك
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 ٢اجلدول 
متوســط التعريفــة اجلمركيــة الــيت تفرضــها البلــدان املتقدمــة النمــو علــى وارداهتــا مــن املنتجــات الرئيــسية للبلــدان  

 ٢٠٠٤-١٩٩٦النامية، خالل الفترة 
 )بالنسبة املئوية( 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ 
           السلع الزراعية

 ٨,٩ ٩,٢ ٩,٤ ٩,٥ ٩,٣ ٩,٤ ٩,٦ ١٠,٠ ١٠,٠ ١٠,٦ البلدان النامية 
 ٣,١ ٣,٢ ٢,٨ ٢,٨ ٢,٧ ٣,٧ ٣,٨ ٣,٧ ٣,٩ ٤,٠ أقل البلدان منوا 

           املنسوجات
 ٥,٣ ٥,٢ ٥,٨ ٦,٠ ٦,٦ ٦,٦ ٦,٦ ٧,٠ ٧,٢ ٧,٣ البلدان النامية 
 ٣,٢ ٣,٢ ٣,٤ ٣,٨ ٣,٨ ٤,٠ ٤,٢ ٤,٣ ٤,٥ ٤,٥ أقل البلدان منوا 

           املالبس
 ٨,٩ ٩,٢ ١٠,٤ ١٠,٧ ١١,٣ ١٠,٨ ١٠,٩ ١١,٢ ١١,٣ ١١,٤ البلدان النامية 
 ٦,٦ ٦,٦ ٧,٧ ٨,١ ٧,٧ ٧,٨ ٧,٩ ٨,٠ ٨,١ ٨,١ أقل البلدان منوا 

 
 . العاملية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارةالتجارة الدولية مركزأََعدَّ هذه احلسابات  :املصدر 

 
ــن     ٤٢، كــان ٢٠٠٦أغــسطس /ويف آب - ٥٦ ــة م ــوا يف مراحــل خمتلف ــدان من ــل البل ــن أق  م

اإلطار املتكامل الذي يهدف ملساعدة أقـل البلـدان منـوا علـى إدمـاج التجـارة يف اسـتراتيجيات                    
وقـام عـشرون منـها بـالتحقق مـن          . تنميتها الوطنية ويف ورقـات إسـتراتيجياهتا للحـد مـن الفقـر            

التشخيــصية للتكامــل التجــاري وحــددت أولوياهتــا، وكــان أحــد عــشر منــها قــد بــدأ  دراســتها 
عمليــة الدراســة التشخيــصية للتكامــل التجــاري، وعقــد ســتة منــها استعراضــات تقنيــة، وقــدم    

 .مخسة منها طلباهتا إلدراجها ضمن الربنامج
يبلـغ التمويـل    و. ٢٠٠٧ األكثـر فاعليـة بنهايـة عـام          )١٠(وسيبدأ اإلطار املتكامـل املعـزز      - ٥٧

 ماليني دوالر مـن دوالرات الواليـات        ٨( مليون دوالر    ٤٠٠التقديري لإلطار املتكامل املعزز     
 مليـون دوالر مـن دوالرات       ٧٧، ويـشمل ذلـك      )املتحدة تقريبا لكل قطر وملدة مخس سنوات      

 مليـون دوالر    ٣٢٠و  ) تكـاليف الـدعم للمهـام األساسـية       (الواليات املتحـدة للمـستوى األول       
). مـصفوفة اإلجـراءات   تكاليف الدعم لتنفيـذ     ( دوالرات الواليات املتحدة للمستوى الثاين       من

_________________ 
 لتنفيـذ  ؤيـة زائـدة وإضـافية وقابلـة للتنبـ     مـوارد مال ) أ(: تشمل العناصر الرئيـسية لإلطـار املتكامـل املعـزز مـا يلـي           )١٠( 

إدارة ) ج(قدرات داخلية معززة إلدارة وتنفيذ ورصد عملية اإلطـار املتكامـل؛ و      ) ب(؛  مصفوفات اإلجراءات 
 .معززة لإلطار املتكامل
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وعلـى الـرغم مـن    . وميثل ذلك زيادة تعـادل عـشرة أضـعاف يف املـوارد املاليـة لإلطـار املتكامـل               
ــالتربع لإلطــار املتكامــل املعــزز، فقــد شــهد اإلطــار        ــة ب عــدم اإلعــالن عــن أي تعهــدات رمسي

 مليـون  ٥٢ مليـون دوالر إىل  ٣٥، من حـوايل  ٢٠٠٦ يف التربعات يف هناية عام    املتكامل زيادة 
 مليــون دوالر إىل حــوايل ٣٤دوالر تقريبــا، بينمــا ارتفعــت املــسامهات التراكميــة مــن حــوايل   

 . مليون دوالر٤٩,٥
 ٦االلتزام   
 احلد من أوجه الضعف ومحاية البيئة  

بلـــدان منـــوا يعيـــشون يف منـــاطق ريفيـــة  يف املائـــة مـــن ســـكان أقـــل ال٧٢وحيـــث أن  - ٥٨
ويعتمــدون فيمــا يكتــسبونه مــن دخــل علــى الزراعــة، فــإن تلــك البلــدان معرضــة إىل حــد بعيــد 

 .  وتلوث املياه واهلواء وتغري املناخوإزالة الغابات وللجفاف والتصحر تدهور األراضيل
 ٤١ا بيانـات، وعـددها    بلدا من بني أقل البلدان منوا اليت تتوفر بشأهن        ٣٦ومن مث، فإن     - ٥٩

يف )  يف املائــة١٠٠-٥٠(إىل حــاد جــدا )  يف املائــة١٠-٥(بلــدا، تعــاين مــن تــدهور متوســط  
يف )  يف املائـة ٧٠أكثـر مـن     (وُيالَحظ أن معظم التـدهور احلـاد        . األراضي بفعل نشاط اإلنسان   

شرة بلـدان  إن عـ . األراضي حيدث يف بوروندي ورواندا، ومها بلدان هبما كثافة سـكانية عاليـة          
 بلدا يف العامل من حيث تـصنيفها علـى أسـاس إمكانيـات ومعوقـات مواردهـا            ٣٠من بني أدىن    

ويف ســبعة مــن تلــك البلــدان حتتــل الــصحاري   . مــن األراضــي هــي مــن فئــة أقــل البلــدان منــوا   
 يف املائة من إمجايل األراضـي، وهـو مـا يـوحي بوجـود مـشاكل                ٩٥واألراضي اجلافة أكثر من     

ومــن شــأن تكــرر حــاالت اجلفــاف أن يفــاقم تلــك املــشاكل إذ يــؤدي إىل . )١١(دالتــصحر احلــا
 .خفض اإلنتاج الزراعي ومسببا نقصا يف الغذاء وهجرة سكانية

يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف      ملكافحـة التـصحر   اتفاقيـة األمـم املتحـدة    ومبقتـضى   - ٦٠
، كان مطلوبا مـن البلـدان       ) التصحر اتفاقية مكافحة  (أو التصحر الشديد، وخباصة يف أفريقيا     /و

النامية املتأثرة، األطراف يف االتفاقية، أن ُتعد بـرامج عمـل وطنيـة وأن تـدمج اإلدارة املـستدامة               
وأنـشأت نفـس االتفاقيـة     . لألراضي يف صـلب اسـتراتيجياهتا للحـد مـن الفقـر وللتنميـة الوطنيـة               

ويف . املوارد املالية للبلدان النامية املتـأثرة     أيضا اآللية العاملية اليت كان الغرض منها رفع مستوى          
كافحــة م ، بلــغ عــدد أقــل البلــدان منــوا الــيت صــادقت علــى اتفاقيــة  ٢٠٠٧ينــاير /كــانون الثــاين

واعتمد تسعة وعشرون بلـدا مـن أقـل البلـدان           .  بلدا آخر  ١٢ بلدا، وانضم إليها     ٣٨،  التصحر

_________________ 
ظمـة  من. إمكانيـات ومعوقـات مـوارد األراضـي علـى املـستويني اإلقليمـي والقطـري        . تقرير موارد التربـة العامليـة      )١١( 

 .ftp:/ftp.fao.org/agI/agII/docs/wsr.pdfنظر ا. ٢٠٠٠األغذية والزراعة، روما، 
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بلـدان منـوا مـساعدة مـن اآلليـة العامليـة             بلـدا مـن أقـل ال       ١٨منوا بـرامج عملـها الوطنيـة، وتلقـى          
 من أجل دمج بـرامج العمـل الوطنيـة يف اسـتراتيجييت احلـد مـن الفقـر        كافحة التصحر م التفاقية

 .والتنمية الوطنية
حتـرار العـاملي،    االة عـن ي مـسؤول هـي أقـل البلـدان   وعلى الرغم من أن أقل البلدان منوا    - ٦١

، ال سـيما البلـدان اجلزريـة الـصغرية والبلـدان املوجـودة يف               اختغري املنـ  فإهنا أكثر البلـدان تـأثرا بـ       
 أدلة مقنعة بأن أفريقيـا، بـسبب   )١٢(وتوفر الدراسات اليت أجريت مؤخرا. أفريقيا من هذه الفئة   

ــارات ُعرضــة         ــر الق ــف، هــي أكث ــى التكي ــدرهتا عل ــا واخنفــاض ق ــيت تواجهه ــضغوط ال تعــدد ال
نـاخ يف أفريقيـا تزايـد الـضغط علـى امليـاه، واخنفـاض           وتشمل تـأثريات تغـري امل     . لالحترار العاملي 

وتؤكد الدراسات أيـضا أن     . اإلنتاج الزراعي، وتقطع اإلمدادات الغذائية، وتفاقم سوء التغذية       
تغــري املنــاخ ميكــن أن يــؤثر علــى املــوارد احملليــة للجــزر الــصغرية، مثــل مــوارد صــيد األمســاك،      

يـؤدي إىل تـدهور ظـروف البيئـة الـساحلية،           وخيفض من قيمة تلـك اجلـزر كوجهـة سـياحية، و           
ة، ويهـدد اهلياكـل األساسـية البالغـة األمهيـة، ويقلـل مـوارد               املرجانيالُشعب  تبييض  ويتسبب يف   

 .املياه العذبة، ضمن مجلة أمور
وتتطلب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ أن تعتمد األطـراف مجيعهـا               - ٦٢

ونظـرا إىل أن االتفاقيـة   . أن تتخـذ التـدابري املقابلـة بـشأن ختفيـف تغـري املنـاخ           سياسات وطنيـة و   
شـدة ضـعف أقـل البلـدان منـوا واحتياجاهتـا اخلاصـة يف التكيـف مـع آثـار تغـري                     نفسها أدركـت    

 توفري الدعم الفين واملـايل مـن أجـل إعـداد      هبدف،صندوق أقل البلدان منوا ت  أنشأفقد  املناخ،  
 بلـدا مـن أقـل البلـدان         ١٤، أكمـل    ٢٠٠٦أغـسطس   /ويف آب . ة للتكيـف  برامج عملها الوطنيـ   

منوا برامج عملها الوطنية للتكيف، ومن املتوقع أن تكمل بقيـة أقـل البلـدان منـوا بـرامج عملـها              
 ٤٤ دعمـا ماليـا لــ     صندوق أقل البلدان منـوا    وقدم  . ٢٠٠٨-٢٠٠٧الوطنية للتكيف يف الفترة     

.  مليـون دوالر   ١١,٦للتكيف وملشروعني عـامليني تبلـغ قيمتـه         برناجما من برامج العمل الوطنية      
وهـي أنغـوال وغينيـا االسـتوائية وميامنـار      (وسيقدم البلدان األربعة املتبقيـة مـن أقـل البلـدان منـوا            

ــال ــل،       ) ونيب ــا للتموي ــة للتكيــف مقترحاهت ــها الوطني ــربامج عمل ــى دعــم ل ــة للحــصول عل املؤهل
حـىت اآلن معلومـات بـشأن إعـداده برنـامج عملـه الـوطين               يقدم أحد مـن أقـل البلـدان منـوا            ومل

، مبــا يف صندوق، بلــغ إمجــايل املــوارد املتــوفرة لــدى الــ٢٠٠٦أبريــل / نيــسان٢٨ويف . للتكيــف
وقــد أعلنــت فرنــسا وإيطاليــا منــذ .  مليــون دوالر٨٩,٩ذلــك املــسامهات والتربعــات اجلديــدة 

 .ذلك التاريخ، تعهدها بتقدمي تربعات إضافية
_________________ 

وتقريـر  ؛  احلكومي الدويل املعين بـتغري املنـاخ      حترار العاملي الذي أعده الفريق      التقرير التقييمي الرابع عن اال    انظر   )١٢( 
ن حلقة عمل إقليمية أفريقيـة عـن التكيـف        تقرير ع و؛  “اآلثار االقتصادية لتغري املناخ   : استعراض شترين ”معنون  

 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٣ إىل ٢١ الفترة من يفعقدت يف أكرا 
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 ٧تزام االل  
 تعبئة املوارد املالية  

 ٠,٢٠هـدف ختـصيص نـسبة    برغم التعهدات األخرية بالتربع، فإن املاحنني ختلفوا عن      - ٦٣
ففـي عـام   . ٢٠١٠يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة حبلـول عـام               

 يف املائـة، بعـد      ٠,٢٠ ماحنا هدف ختصيص نـسبة       ٢٢، حقق ستة ماحنني فقط من بني        ٢٠٠٥
 يسري على درب حتقيـق اهلـدف      ، وكان هناك مانح إضايف      ٢٠٠٤أن كان سبعة ماحنني يف عام       

أما املاحنون الباقون، وعددهم مخسة عشر ماحنا، فقد كانوا بعيدين كل البعـد             . ٢٠١٠يف عام   
 القـومي   الـدخل  املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة إىل      عن حتقيق اهلدف، مبا فيهم سبعة اخنفضت نسبة         

وقـد اسـتمر صـايف جممـوع تـدفقات املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة إىل                . اإلمجايل لديهم أو مل تـتغري     
 يف املائـة يف الـسنة، متـشيا مـع اهلـدف، ولكـن نـصيب أقـل                   ٩-٦أقل البلدان منوا يـزداد مبعـدل        

 ٢٤(ون تغـيري    البلدان منوا من إمجايل املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت يقـدمها املـاحنون ظـل مـن د                
 .٢٠٠٤ نقاط مئوية بدءا من عام ٦، واخنفض بنسبة ١٩٩٥ -١٩٩٤يف الفترة ) يف املائة
جلنــة املــساعدة أعطــي مــا يقــرب مــن مجيــع املــساعدات اإلمنائيــة الرمسيــة املقدمــة مــن     - ٦٤

ك، إضـافة إىل ذلـ  .  يف شـكل مـنح  التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي   نظمةمل اإلمنائية التابعة
 ٢٠٠١مل تكن املعونة حمددة الغرض فيما يتجاوز تغطية توصيات جلنة املـساعدة اإلمنائيـة لعـام               

إضافة إىل ذلك، فقد ألغت جلنة املـساعدة اإلمنائيـة          . اليت تستبعد املعونة الغذائية والتعاون التقين     
 ممـا يـشجع علـى    مساعدات إمنائية رمسية غري حمدد الغرض، العتبات اليت ميكن ملا يأيت دوهنا من

 .شراء السلع واخلدمات حمليا أو إقليميا يف أقل البلدان منوا
واخنفض دعم املـاحنني فيمـا يتعلـق ببنـاء القـدرات يف جمـال العالقـات التجاريـة يف أقـل                 - ٦٥

، علـى الـرغم مـن أن الـدعم املقـدم لبنـاء         ٢٠٠٤ يف املائة ابتداء من عـام        ٥٩البلدان منوا بنسبة    
ل العالقـات التجاريـة مـن املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة للبلـدان الناميـة زاد بنـسبة          القدرات يف جمـا   

ــة١٢ ــرة .  يف املائ ــال     ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الفت ــدرات يف جم ــاء الق ــادة يف إمجــايل بن  بلغــت الزي
 يف املائـة، لكـن الزيـادة بالنـسبة ألقـل البلـدان منـوا بلغـت نـصف يف املائـة                       ٤العالقات التجارية   

 .فقط
فمـثال حـصل تـسعة      . م توزيع املساعدة حبسب املاحنني باالنتقائية وبالتركيز العـايل        اتس - ٦٦

 ١٤ويف  . ٢٠٠٥ يف املائة من مـساعدة املـاحنني يف عـام            ٤٣,٧بلدان من أقل البلدان منوا على       
املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة جـزءا كـبريا مـن الـدخل القـومي                بلدا مـن أقـل البلـدان منـوا شـكلت            

، وكانت هذه البلـدان يف معظمهـا مـن الـدول اجلزريـة الـصغرية األقـل            ٢٠٠٥عام  اإلمجايل يف   
منوا وذات املـوارد الطبيعيـة القليلـة، أو مـن البلـدان األقـل منـوا اخلارجـة مـن صـراعات واملثقلـة                         
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) الـدخل القـومي اإلمجـايل    يف املائـة مـن    ٢٠زيادة نسبة املعونة عـن      (فاالعتماد الكبري   . بالديون
 ال جيعـل تلـك البلـدان يف حالـة قـصوى مـن ضـعف التنميـة فحـسب بـل حيـد مـن             علـى املعونـة  

 . مسؤولية احلكومة يف مجع الضرائب ومن مساءلتها أمام مواطنيها
                                         
، زاد معدل وفاء البنك الدويل بالتزامات مبادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة    ٢٠٠٦يف عام    - ٦٧
 بليـــــون دوالر حبلـــــول ٢,٨٠ بليـــــون دوالر، يف أوائـــــل العـــــام، إىل ١,٢٩ديون مـــــن بالـــــ
وزاد .  يف املائـة مـن االلتزامـات مـن حيـث صـايف القيمـة احلاليـة                 ٤٢أغسطس، ليـصل إىل     /آب

 يف املائــة يف ٨١معــدل وفــاء صــندوق النقــد الــدويل بااللتزامــات، الــذي كــان قــد بلــغ بالفعــل  
ونتيجـة لتـدابري ختفيـف      .  بليـون دوالر   ١,٢٢ يف املائـة أو      ٨٣، ليـصل إىل     ٢٠٠٦مستهل عام   

وبلــغ . ١٩٩٠الـديون، اخنفــضت نــسبة خدمــة الــدين إىل الــصادرات اخنفاضــاً كــبرياً منــذ عــام  
 بلـداً يف    ٣٠ يف املائة،    ١٠عدد أقل البلدان منواً، اليت تقل فيها نسبة الديون إىل الصادرات عن             

وإضــافة إىل . ١٩٩٠ بلــداً فقــط يف عــام  ١٤ و ٢٠٠٤ بلــداً يف عــام ٢٧ مقابــل ٢٠٠٥عــام 
 يف املائــة ٢٠ عــن ٢٠٠٥ذلــك مل يكــن هنــاك ســوى بلــدين زادت فيهمــا نــسبة الــديون عــام   

 .١٩٩٠ بلدان يف عام ٦مقابل 
 يف أقـل البلـدان      ٢٠٠٤والزيادة احلادة يف االستثمار املباشر األجنيب اليت لوحظت عام           - ٦٨

ــستمر عــام   ــدان فقــط  إال ٢٠٠٥منــواً مل ت ، اخنفــض عــدد أقــل  ٢٠٠٥ويف عــام . يف بــضعة بل
البلدان منواً اليت بلغت فيها نسبة االستثمار املباشر األجنيب إىل الناتج احمللـي اإلمجـايل أكثـر مـن                   

، وكانـت نـسبة هـذه الزيـادة أقـل مـن             ٢٠٠٤ بلـداً يف عـام       ١٢ بلداً مقابل    ١١ يف املائة إىل     ٥

Sources of Development Finance for the LDCs, 1990-2005
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املساعدة اإلمنائية الرمسية     التمويالت صايف االستثمار املباشر األجنيب    

 ٢٠٠٥-١٩٩٠ويل التنمية ألقل البلدان منوا خالل الفترةمصادر مت
 )بباليني دوالرات الواليات املتحدة(
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ويف إطـار اجتـاه تـصاعدي شـهده         .  بلـداً  ١٨مجـايل أو سـلبية يف       يف املائة من الناتج احمللـي اإل       ١
، تراوحت نسبة تدفق االستثمار األجـنيب املباشـر         ١٩٩٠ بلداً من أقل البلدان منواً منذ عام         ١٥

 .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٤,٩ و ١، بني ٢٠٠٥على تلك البلدان يف عام 
 بليــون دوالر يف عــام  ١١,٤ أقــل البلــدان منــواً    إىل)١٣(وبلغــت حتــويالت املهــاجرين   - ٦٩

تؤخـذ   وإذا مل . ، ويعزى ذلك بالكامل إىل زيادة يف تدفقات التحويالت إىل بنغالديش          ٢٠٠٥
بنغالديش يف احلـسبان، فـإن صـايف تـدفقات التحـويالت إىل أقـل البلـدان منـوا يظـل متامـاً علـى                        

وجتـدر اإلشـارة إىل أن      ). ون دوالر  بليـ  ١٠,٤ (٢٠٠٤املستوى نفسه الذي كان عليه يف عام        
ــشمال        ــدان ال ــها بــني بل ــدان اجلنــوب عن ــدان منــواً زادت فيمــا بــني بل التحــويالت إىل أقــل البل
واجلنوب بالرغم من ارتفاع العمـوالت عـن عمليـات التحويـل وصـرف العمـالت األجنبيـة يف                

الـروابط العرقيـة    (ة  ومتثـل أوجـه التفـاوت يف الـدخل والقـرب والـروابط اجملتمعيـ              . كال اجلـانبني  
مع البلدان النامية اجملاورة عوامل حمـددة رئيـسية للـهجرة فيمـا بـني              ) واللغوية والدينية واألسرية  

بلدان اجلنوب، وهي اليت حترك التحويالت يف ممر اهلجرة بـني بـنغالديش واهلنـد الـيت تعـد ثـاين                  
 إىل ليــسوتو وموزامبيــق أكـرب التحــويالت يف العــامل إضــافة إىل التحــويالت مـن جنــوب أفريقيــا  

بيــد أن التفــاوت . ومــن اململكــة العربيــة الــسعودية إىل الــيمن والــسودان ومــن اهلنــد إىل نيبــال   
الكــبري يف الــدخل يــشجع اهلجــرة إىل الــشمال، إذ تــؤدي هــذه اهلجــرة إىل زيــادات يف الــدخل  

 بـني بلـدان     وتظل الواليات املتحدة بال منازع أكرب مصدر للتحـويالت        . تصل إىل عشرة أمثال   
وقــد كانــت أيــضاً منطقــة اليــورو مــصدراً لتــدفقات   . الــشمال واجلنــوب إىل أقــل البلــدان منــواً 

ضخمة من التحويالت بـني بلـدان الـشمال واجلنـوب إىل أقـل البلـدان منـواً، وتعـزى، يف املقـام               
 .)١٤(األول، إىل سعر صرف اليورو مقابل الدوالر

ــران - ٧٠ ــه /ويف حزي ــدان اجلنــوب، صــندوق   ، أنــشأت قطــر٢٠٠٥يوني ، يف مــؤمتر قمــة بل
ومـع أن  .  مليـون دوالر إىل هـذا املرفـق التمـويلي اجلديـد       ٢٠اجلنوب للتنمية وتعهـدت بتقـدمي       

، إىل  ٢٠٠٦قطر ليست بلـداً ماحنـاً، فقـد أخـذت علـى عاتقهـا التزامـاً بالوصـول، حبلـول عـام                       
ــة مــن دخلــها القــومي اإلمجــايل  ٠,٧حتقيــق هــدف ختــصيص نــسبة   ــة يف املائ  للمــساعدة اإلمنائي

 يف املائــة منــه ٠,٢٠ و ٠,١٥الرمسيــة إىل البلــدان الناميــة وهــدف ختــصيص نــسبة تتــراوح بــني 
 .للمساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل البلدان منواً

_________________ 
ــاجرين          )١٣(  ــوظفني وحتــويالت امله ــضات امل ــال وتعوي ــا جممــوع حتــويالت العم ــاجرين بأهن ــرف حتــويالت امله تع

 . مسجلة يف ميزان املدفوعات الذي يصدره صندوق النقد الدويلهي كما
 إىل ٢٠٠١ يف عـام  ٠,٨٩ التقديرات إىل أن ارتفـاع قيمـة اليـورو مقابـل دوالر الواليـات املتحـدة مـن                تشري )١٤( 

 يف املائــة مــن ٧دوالرات الواليــات املتحــدة أو بليــون دوالر مــن  ٥,٧ ميثــل ٢٠٠٥ يف أواخــر عــام ١,١٩
 .٢٠٠٥-٢٠٠١إىل مجيع البلدان النامية يف الفترة اليت وردت التحويالت 
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 االستنتاجات والتوصيات -ثالثاً  
 عــن اللحــاق هبــذا اســتمر األداء االقتــصادي ألقــل البلــدان منــواً بالتحــسن ومل يتخلــف  - ٧١

وتظهر املؤشـرات االجتماعيـة     . األداء سوى قلة من البلدان، وبصفة رئيسية جزر احمليط اهلادئ         
حتسنا أيضا، غري أن التقدم االجتماعي واالقتصادي عموماً يف أقل البلدان منـواً يف أفريقيـا تعثّـر                  

وبـدأ  .  يف العـامل   إىل حد كبري بـسبب منـو الـسكان املـستمر مـدفوعا بـأعلى معـدالت اخلـصوبة                  
الدعم الدويل املقدم إىل أقل البلدان منواً يف أفريقيا يف جمـال الـصحة يـؤيت مثـاره، لكـن يبـدو أن                 
حالة سوء التغذية تتفاقم، وبوجه خاص يف املناطق الريفيـة حيـث يتعـذر علـى الزراعـة مواكبـة                    

ونتيجــة لــذلك . اختــسارع عجلــة منــو الــسكان وتــدهور البيئــة والتحــديات املرتبطــة بــتغري املنــ  
تواجــه أقــل البلــدان منــواً يف أفريقيــا بــصورة متزايــدة خطــر نقــص الغــذاء وانقطــاع اإلمــدادات   

 .الغذائية وخطر اجملاعات
ويقتضي حتقيق هدف برنامج العمل زيادة تركيز اجلهات املاحنة على تعزيز القدرة             - ٧٢

ويتعني أيـضاً أن يزيـد املـاحنون        . اإلنتاجية ألقل البلدان منواً، وبوجه خاص يف جمال الزراعة        
املعونــة املخصــصة للــهياكل األساســية املاديــة والتطــور التكنولــوجي بوصــف ذلــك وســيلة  

عـالوة علـى ذلـك، يـستلزم     . لتحسني اإلنتاجية والقدرة على املنافسة يف أقل البلـدان منـواً         
حتقيـق األهـداف   األمر أن يبذل مجيع املاحنني جهوداً كبرية لزيادة حجم معونتهم مـن أجـل      

، إىل ختـصيص نـسب تتـراوح بـني      ٢٠١٠املتفق عليها دولياً، وهي الوصـول، حبلـول عـام           
يف املائة من دخلهم القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل ٠,٢٠ و ٠,١٥

لنتـائج  امللكية واملواءمة والتنسيق والسعي إلحراز ا     (أقل البلدان منواً وحتسني فعالية املعونة       
 .على النحو املتفق عليه يف روما ويف باريس) واملساءلة املتبادلة

ويتعني أن تفي البلدان املتقدمة متاماً بالتزامها بتـوفري فـرص دخـول مجيـع منتجـات                  - ٧٣
أقل البلـدان منـواً إىل أسـواقها بـدون فـرض رسـوم أو حتديـد للحـصص، وتقـدمي املـساعدة                       

 طرق مـن بينـها املعونـة ألغـراض التجـارة، واإلطـار املتكامـل                التقنية املتعلقة بالتجارة بعدة   
املعــزز الرامــي إىل التــصدي للمعوقــات الــيت تواجههــا أقــل البلــدان منــواً يف جمــال العــرض،  

ــر       ــة واســتراتيجياهتا للحــد مــن الفق ــة الوطني ــا اإلمنائي ــاج التجــارة يف صــلب خططه . وإدم
صول إىل األسواق حتـسني نظـم األفـضليات    ويقتضي حتسني فعالية املعاملة التفضيلية يف الو 

. قواعـد املنـشأ  ) التبـسيط واملواءمـة والتخفيـف   (من حيث التغطية وإمكانيـة التنبـؤ وحتريـر      
وميكن أن تؤدي منح معاملة أكثر سخاء وغري متييزية ألقل البلدان منواً كلـها علـى أسـاس          

القائمـة علـى املعاملـة      دائم وغري مشروط إىل زيادة تعزيز اسـتخدام نظـم األفـضليات غـري               
مـنح أفـضليات   ) أ: (وميكن أن تنظر البلدان النامية يف ما يلـي . باملثل لدى البلدان املتقدمة  

خفـض التعريفـات املفروضـة علـى     ) ب(غري قائمة على املعاملـة باملثـل ألقـل البلـدان منـواً؛        
 .مجيع املنتجات غري الزراعية من أقل البلدان منواً
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بلدان منـواً مـن جانبـها أن تعمـل علـى تعزيـز ملكيتـها القطريـة عـن                    وينبغي ألقل ال   - ٧٤
طريق تشجيع احلـوار املوسـع والـشامل مـع اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص بـشأن التنميـة                   
وبــشأن تعبئــة املــوارد احملليــة وإدارة املعونــة بفعاليــة، وتعزيــز الــشفافية واملــساءلة، وكفالــة   

ور حتقيـق النتـائج، ورصـد تنفيـذ برنـامج بروكــسل      التنـسيق واالتـساق، والتنفيـذ مـن منظـ     
ونظراً إىل أن هذه البلدان بصدد البدء، بدعم من برنـامج    . وتقييمه على املستوى القطري   

األمم املتحدة اإلمنائي، يف التحضري للجيل الثـاين مـن ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر                    
إلمنائيـة لأللفيـة وأطـر عمـل األمـم          واستراتيجيات التنمية الوطنية القائمـة علـى األهـداف ا         

املتحدة اجلديدة للمساعدة اإلمنائية، فإهنا حتتاج أيضاً إىل إرسـاء أوجـه تـآزر علـى الـصعيد                  
القطري بـني األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وبرنـامج بروكـسل ومبـادرات إقليميـة، مـن قبيـل                     

 .الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، لضمان تكاملها وتعاضدها
وينبغــي أن تــصبح مكافحــة الفــساد جــزءاً ال يتجــزأ مــن مكافحــة الفقــر يف أقــل       - ٧٥

ولكـي تكـون اسـتراتيجيات مكافحـة الفقـر فعالـة، البـد أن تكـون نابعـة مـن             . البلدان منواً 
وميكـن أيـضا أن يـسهم    . البلد ذاته وأن ينظر إليها يف السياق األعم ملنظور احلكم الرشـيد         

الشفافية واملساءلة يف عمليـة اختـاذ القـرارات وإشـراك اجملتمـع             تبسيط اإلجراءات وتوخي    
يعـىن برصـد القـانون وإنفـاذه، يف حتـسني النظـام             ) حملـي أو دويل   (املدين وطرف ثالث نزيـه      

الـــوطين للزواجـــر والـــضوابط ومتنـــع الفـــساد وحتـــسن تنفيـــذ اخلـــدمات العامـــة وجتتـــذب  
 .االستثمارات

ــتعني أن تتــضمن سياســات أقــل ال    - ٧٦ ــصلحة الفقــراء،      وي ــيت تراعــي م ــدان منــواً ال بل
وهلذه الغاية، ينبغي ألقل . سياسات ترمي إىل زيادة اإلنتاجية يف جمال الزراعة واليد العاملة       

البلـدان منـواً أن تتبـع سياســات اقتـصادية وجتاريـة واســتثمارية مواتيـة وأن تـضمن وصــول        
ومن األمهية مبكان هتيئة . واقالفقراء، وبوجه خاص النساء، إىل القروض واألراضي واألس

ــذور          ــل الب ــن قبي ــواد األساســية م ــوردي امل ــني م ــا ب ــسة فيم ــشجيع املناف ــة لت أرضــية مالئم
واألمسدة، وتقـدمي حـوافز ألصـحاب املـشاريع مـن القطـاع اخلـاص لالسـتثمار يف األعمـال           

ات الزراعية وللمزارعني لكي يعتمدوا تكنولوجيا جديدة ومستدامة وينوعوا يف حماصيل ذ  
. قيمة أعلى، وهو ما من شأنه أن يزيـد مـن دخلـهم ويـساعدهم علـى الـتخلص مـن الفقـر                      

وينبغي أن تكمل جهود أقل البلدان منـوا يف هـذا الـصدد إلغـاء اإلعانـات الزراعيـة املخلـة                     
 .بالتجارة ونقل ما يناسبها من التكنولوجيا واملمارسات الزراعية من البلدان املتقدمة

لسياسات أقـل البلـدان منـواً الـيت تراعـي مـصلحة الفقـراء أن تـشمل                  وينبغي أيضاً    - ٧٧
يف املناطق الريفية وعلى (اهلياكل األساسية للنقل ) بناء وإصالح وصيانة (التنمية املستدامة   

ويتطلب سد فجوة اهلياكل األساسية املادية يف أقل البلدان ). الصعيد الوطين وعرب احلدود
: طوير اهلياكل األساسية وزيادة االستثمارات العامة يف مـا يلـي          منواً اتباع هنج شامل إزاء ت     
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اهلياكل األساسية الريفية، ملا لذلك من أمهية يف زيادة اإلنتاجيـة الزراعيـة وتعزيـز ربـط         ) أ(
ــة؛     ــة وغــري الزراعي ــشطة الزراعي ــى   ) ب(النمــو الريفــي باألن اهلياكــل األساســية للنقــل عل

ياً يف منو االقتصاد الرمسي والتنويع، والتغري اهليكلي، الصعيد الوطين الذي يعد عنصراً حيو
اهلياكل األساسية العابرة للحدود، ملا لـذلك مـن أمهيـة      ) ج(واالندماج يف التجارة العاملية؛     

 . يف التكامل اإلقليمي
ــدان منــواً التــصدي       - ٧٨ ــاء يف أقــل البل ويتطلــب حتــسني فــرص احلــصول علــى الكهرب

 توليد الكهربـاء ونقلـها وتوزيعهـا علـى املـستوى الـوطين عـن         لتحديات متعددة يف جماالت   
طريق هتيئة بيئة مواتية واعتماد إطـار فعـال يف وضـع الـسياسات واألنظمـة وتنميـة القـدرة                    

ويتطلـب أيـضا التركيـز علـى مـشاريع          . اإلدارية وإنـشاء مرافـق سـليمة مـن الناحيـة املاليـة            
وعلــى التكامــل ) املــاء والفحــم والغــاز(إقليميــة لإلمــداد تكــون فعالــة مــن حيــث تكلفتــها  

وإضــافة إىل ذلــك، جيــب تزويــد أقــل البلــدان منــواً  . اإلقليمــي لتــشجيع التجــارة يف الطاقــة
األشد تأثراً حبلول يف جمال توليد الطاقة والتخفيف من معاناهتا من أجل احلد من التكاليف              

يف أقـل البلـدان منـواً       كذلك، يتطلب حتسني فرص احلصول علـى الكهربـاء          . العالية للطاقة 
وضع استراتيجية أعـم متعـددة الـسنوات لتوسـيع نطـاق الـشبكة، إضـافة إىل تقـدمي متويـل              

 .مشترك لضمان تزويد قطاع الطاقة بدعم مستدام وكاف ميكن التنبؤ به
ويقتضي سد الفجوة الرقمية بني أقل البلدان منـواً وسـائر بلـدان العـامل أن يتكيـف                   - ٧٩

املسؤولون عن وضـع األنظمـة والكيانـات املـشغلة للـهواتف ومـوردو              مقررو السياسات و  
. اخلدمات مع التحديات اجلديدة والفرص اليت تتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت          

وميكـن أن تـؤدي التكنولوجيـا    . فتحديد األسعار عامـل حاسـم يف تـضييق الفجـوة الرقميـة         
 لكـن يلـزم لـذلك تـوافر إطـار تنظيمـي             اجلديدة واخلصخصة واملنافسة إىل خفض األسعار،     

فعال يتسم بالشفافية وميكن التنبؤ به، ويهيئ مناخاً مواتياً لالستثمار ويعزز فـرص الـسوق        
ويسهل االستفادة من فوائد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالكامل مبـا حيقـق مـصلحة              

تـصاالت يف املنـاطق     وإلشراك القطاع اخلـاص يف نـشر تكنولوجيـا املعلومـات واال           . الفقراء
النائية والريفية، يلزم توافر حوافز كافية من قبيل خفض الـضرائب واإلعفـاء مـن الرسـوم                 
اجلمركية املفروضة على معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتيسري احلصول علـى        

 .األموال املخصصة للخدمة الشاملة، وما إىل ذلك
زيادة  )أ: (ر األجنيب إىل أقل البلدان منواً ما يليويتطلب اجتذاب االستثمار املباش - ٨٠

احلـد مـن املخـاطر    ) ب(حتسني مناخ األنشطة التجارية واالستثمار واإلدارة العامـة لـديها؛      
انضمام أقل البلدان منواً إىل الترتيبات النقديـة اإلقليميـة ودون           ) ج(غري املتعلقة بالتجارة؛    

تمـــاد اســـتراتيجيات لتـــشجيع االســـتثمار احملـــدد اع) د(اإلقليميـــة الـــيت تتلقـــى معونـــات؛ 
ويـشكل حتديـد جمـاالت جديـدة تتجـاوز          . توافر اهلياكل األساسـية الالزمـة     ) هـ(األهداف؛  
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مثـل  (إضـافة إىل األسـواق االسـتعمارية سـابقاً          ) الـنفط والغـاز واملعـادن     (اجملاالت التقليدية   
علومـات واالتـصاالت، ومـا إىل       السياحة والصناعات واخلدمات القائمة على تكنولوجيا امل      

 .عنصراً مهماً أيضاً إلجناح استراتيجية االستثمار األجنيب لدى أقل البلدان منواً) ذلك
وينطوي التعاون فيما بني بلدان اجلنوب على إمكانات عظيمة للحد من الفقـر يف               - ٨١

وتظهــر التجربــة أن التعــاون بــني . ينبغــي توطيــد أواصــر هــذا التعــاونأقــل البلــدان منــواً، ف
كثرياً ما يؤدي إىل نقل ) البيئة والثقافة واالقتصاد(البلدان اليت تسود فيها ظروف متشاهبة 

وعندما جيري التعاون بني البلدان املتجاورة، فإن تكـاليف التـشغيل           . التكنولوجيا األنسب 
ويسهم تبادل املساعدة بـني     . تنخفض اخنفاضاً كبرياً  )  ذلك املوظفون ووسائل النقل وغري   (

. بلدان اجلنوب يف توسيع نطاق اسـتخدامات املعونـة ويزيـد مـن مـوارد املعونـة بوجـه عـام                 
وعلى غرار حالة االستثمارات بني بلدان الشمال واجلنوب، ميكن أن تكون االستثمارات            

بيـد أنـه ينبغـي عـدم        . اإليرادات الـضريبية  فيما بني بلدان اجلنوب عامال لزيادة اإلنتاجية و       
بـني بلـدان    اعتبار التعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب بـديالً وإمنـا مكمـالً قّيمـا للتعـاون فيمـا               

 .الشمال واجلنوب
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 مرفق إحصائي
 ١جدول املرفق 

   النمو االقتصادي وتكوين رأس املال الثابت  

 

متوسط النمو الـسنوي للنـاتج احمللـي        
القيمــة الثابتــة لــدوالرات   اإلمجــايل ب

 الواليات املتحدة، بالنسبة املئوية

نصيب الفرد من النـاتج     
احمللــي اإلمجــايل بالقيمــة 
الثابتــــــــة لــــــــدوالرات 

 الواليات املتحدة

ــصيب  نــــــ
ــن   ــرد م الف
النــــــــــاتج  
ــي  احمللـــــــــ
ــايل  اإلمجــــ
ــة  بالقيمــــــ
احلاليــــــــــة 
لــدوالرات 
ــات  الواليــ
 املتحدة

تكــــــــوين  
ــال  رأس امل
ــايل  اإلمجــــ
بالنــــــــسبة 

يــة مــن املئو
النــــــــــاتج  
ــي  احمللـــــــــ
 اإلمجايل

االستثمار األجنيب املباشر والتدفقات    
ــاتج    ــة مــن الن الــصافية، بالنــسبة املئوي

 احمللي اإلمجايل

جمموع عدد  
الــــــــــسكان 

 )باآلالف(

ــادة  الزيـــــــ
ــسكانية  الــ
ــسنوية  الـــــ
بالنــــــــسبة 

 املئوية

‐١٩٩٠ أقل البلدان منوا
١٩٩٥ 

١٩٩٥‐
٢٠٠٠ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ١٩٩٠ ٢٠٠٥/

٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ ٢٠٠٥‐
٢٠٠٥ 

             أفريقيا
 ٢,٨٩ ١٦ ٠٩٥ ٤,٠- ٧,٣ ٣,٣- ١٢ ١ ٣٠٩ ١ ٠٠٤ ٩٧٧ ٦,٨٣ ٦,١١ ٤,٢٠- )أ(أنغوال 
 ٣,٢٢ ٨ ٤٩٠ ٠,٥ ٢,٧ ٣,٤ ٢٠ ٥٠٠ ٤٣٠ ٣٥٦ ٣,٨٩ ٣١,٥ ٤,٠١ بنن 
 ٣,١٩ ١٣ ٩٣٣ ٠,٤ ٠,٣ ٠,٠ ١٩ ٣٤٨ ٤٥٨ ٣٣٥ ٤,٥٩ ٥,٢٣ ٤,٩٣ بوركينا فاسو 
 ٣,٢٩ ٧ ٨٥٩ ٠,١ ٠,٠ ٠,١ ١٥ ٩٣ ١٤٩ ٢٠٣ ٢,٢٩ ١,٢١- ٢,١٢- بوروندي 
 ٢,٣٥ ٥٠٧ ٥,٥ ٢,٢ ٠,١ ٢٨ ١ ٩٤٧ ١ ٤٦٢ ٨٦٧ ٤,٠٧ ٨,٣٦ ٥,٢١ الرأس األخضر 
 ١,٦٣ ٤ ١٩١ ٠,٤ ١,٠- ٠,٠ ٦ ٣٣٠ ٣٦١ ٤٣٢ ١,١٥- ٢,٥١ ٠,٧٥مجهورية أفريقيا الوسطى 
 ٣,٦٢ ١٠ ١٤٦ ١٢,٩ ١١,١ ٠,٥ ٣٨ ٤٢٦ ٣٩٦ ٢٥٤ ١١,٨٢ ٢,٤٦ ٤,٢٦ )أ(تشاد 
 ٢,٦٥ ٧٩٨ ٠,٣ ٠,٠ ٠,٢ ٢١ ٤٢٧ ٣٤١ ٤٧٥ ١,٧٠ ٠,٠٤ ٠,٥٥- جزر القمر 
مجهوريــــــــة الكونغــــــــو  

 ٢,٩٥ ٥٨ ٧٤١ ٥,٧ ١٠,٢ ٠,٢ ١٩ ١١٥ ١٠٨ ٢٤٨ ٢,٧٤ ٣,٩١- ٧,٢٥- الدميقراطية
 ١,٩٤ ٨٠٤ ٣,٢ ٥,٨ .. ١٦ ٨٥٢ ٧٤٧ ٨١٩ ٢,٤٢ ٠,٤٠ ٢,٠٧ جيبويت 
 ٢,٣٤ ٤٨٤ ٥٧,٦ ٥١,٤ ٨,٤ ٦٤ ٧ ٨٤٥ ٤ ٨٩٩ ٤٦٢ ٢٠,١٦ ٣٤,٢٠ ٦,٣٠ )أ(غينيا االستوائية 
 ٤,١٢ ٤ ٥٢٧ ١,٢ ١,٢- .. ٢٢ ١٨٧ ٣٤٢ .. ٢,٨٨ ٠,٨٤ .. إريتريا 
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نصيب الفرد من النـاتج     
احمللــي اإلمجــايل بالقيمــة 
الثابتــــــــة لــــــــدوالرات 

 الواليات املتحدة

ــصيب  نــــــ
ــن   ــرد م الف
النــــــــــاتج  
ــي  احمللـــــــــ
ــايل  اإلمجــــ
ــة  بالقيمــــــ
احلاليــــــــــة 
لــدوالرات 
ــات  الواليــ
 املتحدة

تكــــــــوين  
ــال  رأس امل
ــايل  اإلمجــــ
بالنــــــــسبة 

يــة مــن املئو
النــــــــــاتج  
ــي  احمللـــــــــ
 اإلمجايل

االستثمار األجنيب املباشر والتدفقات    
ــاتج    ــة مــن الن الــصافية، بالنــسبة املئوي

 احمللي اإلمجايل

جمموع عدد  
الــــــــــسكان 

 )باآلالف(

ــادة  الزيـــــــ
ــسكانية  الــ
ــسنوية  الـــــ
بالنــــــــسبة 

 املئوية

‐١٩٩٠ أقل البلدان منوا
١٩٩٥ 

١٩٩٥‐
٢٠٠٠ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ١٩٩٠ ٢٠٠٥/

٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ ٢٠٠٥‐
٢٠٠٥ 

 ٢,٥٩ ٧٨ ٩٨٦ ٢,٤ ٥,٦ ٠,١ ٢٢ ١٠٦ ١٨٢ ١٥٩ ٣,٢٤ ٥,٣٢ ٢,١٨ إثيوبيا 
 ٣,١١ ١ ٦١٧ ١١,٣ ١٤,٢ ٤,٥ ١٩ ٢٨١ ٣٩١ ٣٥٦ ٣,١٨ ٥,٥٤ ٢,٥١ غامبيا 
 ١,٨٦ ٩ ٠٠٣ ٣,١ ٢,٤ ٠,٦ ١١ ٤٢١ ٥٠٩ ٤٥٣ ٢,٣٥ ٤,٢٦ ٣,٧٤ غينيا 
 ٣,٠٦ ١ ٥٩٧ ٣,٣ ٠,٦ ٠,٨ ١٣ ١٧٦ ١٦٢ ٢٣٠ ١,١٢- ١,٤٥- ٣,٩٥  بيساو-غينيا  
 ٠,٩٩ ١ ٩٨١ ٦,٣ ٩,٠ ٢,٨ ٤٤ ٧٦٤ ٥٤٧ ٣٨٨ ٢,٥٩ ٢,٨٦ ٣,٩٨ ليسوتو 
 ٢,٢٨ ٣ ٤٤٢ ٣٥,٤ ٤١,٦ ٥٨,٦ ١٠ ١٤٦ ١٣٤ ١٨٠ ١,٧٨- ٣٤,٥٣ ٢٢,٥٠- ليربيا 
 ٢,٨٣ ١٨ ٦٤٣ ٠,٦ ٠,٤ ٠,٧ ١٩ ٢٢٢ ٢١٧ ٢٥٦ ١,٤٦ ٣,٨٥ ٠,٣٣- مدغشقر 
 ٢,٥٨ ١٣ ٢٢٦ ٠,١ ٠,٠ ١,٢ ٧ ١٦٥ ٢١٧ ١٨٥ ١,٣٥ ٢,٣٩ ٥,٣٢ مالوي 
 ٢,٩٨ ١١ ٦١١ ٣,٠ ٢,١ ٠,٢ ١٨ ٣٧٧ ٣٦٥ ٢٨٢ ٥,٣٠ ٤,١١ ٣,٨٠ مايل 
 ٢,٨٨ ٢ ٩٦٣ ٦,٢ ٠,٣ ٠,٧ ١٤ ٤١٦ ٦٣٥ ٥٠٣ ٣,٤١ ٤,٣٥ ٤,٨٤ موريتانيا 
 ٢,٤٢ ٢٠ ٥٣٣ ١,٦ ٤,١ ٠,٤ ١٥ ٣٢٨ ٣٢٣ ٢٠٢ ٧,٥٤ ٧,٩٢ ١,٩٢ موزامبيق 
 ٣,٥٢ ١٣ ٢٦٤ ٠,٤ ٠,٩ ١,٦ ١٥ ١٩٩ ٢٦٩ ٢٩٦ ٣,٢٣ ٢,٧٨ ١,٥٣ النيجر 
 ٢,٤٣ ٩ ٢٣٤ ٠,٤ ٠,٤ ٠,٣ ١٨ ٢٠٥ ٣٦٣ ٣٥٨ ٤,٠٥ ١٠,١٧ ٨,٤٩- رواندا 
 ١,٧١ ١٥٣ ٩,٩ ٢,٥- .. ٥٢ ٤٤٧ ٥٤٠ ٤٩٣ ٣,٨٠ ٢,١٠ ١,٤٤ سان تومي وبرينسييب 
 ٢,٦٠ ١١ ٧٧٠ ٠,٧ ١,٠ ١,٠ ٢٣ ٦٧٢ ٨٤٠ ٧١٤ ٣,٧٨ ٥,٣٨ ١,٤١ السنغال 
 ٤,٢٣ ٥ ٥٨٦ ٤,٩ ٥,٧ ٥,٠ ١٧ ١٩٦ ٩٧ ١٥٩ ٤,٩٧ ٣,٧٣- ٥,٣٩- سرياليون 
 ٣,٠٠ ٨ ١٩٦ .. .. ٠,٦ ٢٠ ٢٦٢ ١٠٥ ١٤٩ ٢,٤١ ١,٧٣ ٧,٢٠- الصومال 
 ٢,٠٢ ٣٦ ٩٠٠ ٨,٤ ٧,٠ ٠,٢- ٣٢ ٥٦٢ ٨١١ ٦٢٦ ٥,٢١ ١,٦٤ ٤,٧٧ )أ(السودان 
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متوسط النمو الـسنوي للنـاتج احمللـي        
القيمــة الثابتــة لــدوالرات   اإلمجــايل ب

 الواليات املتحدة، بالنسبة املئوية

نصيب الفرد من النـاتج     
احمللــي اإلمجــايل بالقيمــة 
الثابتــــــــة لــــــــدوالرات 

 الواليات املتحدة

ــصيب  نــــــ
ــن   ــرد م الف
النــــــــــاتج  
ــي  احمللـــــــــ
ــايل  اإلمجــــ
ــة  بالقيمــــــ
احلاليــــــــــة 
لــدوالرات 
ــات  الواليــ
 املتحدة

تكــــــــوين  
ــال  رأس امل
ــايل  اإلمجــــ
بالنــــــــسبة 

يــة مــن املئو
النــــــــــاتج  
ــي  احمللـــــــــ
 اإلمجايل

االستثمار األجنيب املباشر والتدفقات    
ــاتج    ــة مــن الن الــصافية، بالنــسبة املئوي

 احمللي اإلمجايل

جمموع عدد  
الــــــــــسكان 

 )باآلالف(

ــادة  الزيـــــــ
ــسكانية  الــ
ــسنوية  الـــــ
بالنــــــــسبة 

 املئوية

‐١٩٩٠ أقل البلدان منوا
١٩٩٥ 

١٩٩٥‐
٢٠٠٠ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ١٩٩٠ ٢٠٠٥/

٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ ٢٠٠٥‐
٢٠٠٥ 

 ٢,٨٨ ٦ ٢٣٩ ٠,١ ٢,٨ ١,١ ٢٠ ٣٤٨ ٣٣٣ ٣٩٦ ٢,٠٤ ١,٦١ ١,١٩ توغو 
 ٣,١٨ ٢٨ ٩٤٧ ٢,٩ ٣,٣ ٠,١- ٢٢ ٢٨٠ ٣٢٢ ٢٠٦ ٤,٦٣ ٦,٤٥ ٧,٤٥ أوغندا 
 ٢,٥٦ ٣٨ ٤٧٨ ٣,٩ ٤,٢ ٠,٠ ١٨ ٢٩٧ ٢٢٤ ١٤٤ ٥,٣٤ ٧,٢٣ ٣,٩٩ مجهورية ترتانيا املتحدة 
 ١,٨٨ ١١ ٤٧٨ ٣,٦ ٤,٤ ٦,٢ ٢٥ ٤٦٣ ٤٢٩ ٤٨٧ ٣,١٩ ٢,٧٢ ٢,٠٣- زامبيا 

             آسيا واحمليط اهلادئ
 ٣,٧٩ ٢٥ ٠٦٧ .. .. .. ٢٢ ١٨٤ ٩٩ ٢٩٩ ٧,٧٠ ٨,٩٢- ٦,٤٤- أفغانستان 
 ١,٨٩ ١٥٣ ٢٨١ ١,٣ ٠,٨ ٠,٠ ٢٤ ٤٤٣ ٤٥٤ ٣٠٦ ٤,٢٠ ٥,٣٤ ٤,٤٩ بنغالديش 
 ٢,٦٣ ٦٣٧ ٠,١ ٠,١ ٠,٥ ٤٦ ٣٦٨ ٣١٥ ١٧٣ ٥,٤٦ ٦,٤٥ ٥,٥٧ بوتان 
 ١,٧٦ ١٣ ٩٥٦ ٦,١ ٢,٥ .. ٢٢ ٣١٦ ٢٦٤ ١٧٤ ٤,١١ ٥,٠٩ ٦,٤٥ كمبوديا 
 ١,٨١ ٩٢ .. .. .. ٨ ٨١٥ ٥٠٤ ٣٩٦ ١,٤٣ ٥,٦٤ ٤,٠٩ كرييباس 
مجهورية الو الدميقراطية    

 ١,٦٢ ٥ ٦٦٤ ١,٠ ٠,٧ ٠,٧ ٢٥ ٤١٩ ٣٠٥ ١٨٦ ٤,٥٥ ٦,١٧ ٦,٤١ الشعبية
 ١,٥٧ ٢٩٥ ١,٢ ١,٩ ٢,٦ ٣٦ ٢ ٣٤٥ ١ ٨١٠ ١ ٠٠٠ ٥,٥١ ٨,٣٤ ٦,٦٨ ملديف 
 ٠,٨٩ ٤٧ ٩٦٧ .. .. .. ١١ ٢١٩ ٢٦٠ ١٢٧ ٤,٨٧ ٨,٢٨ ٥,٨٤ ميامنار 
 ٢,٠٨ ٢٧ ٠٩٤ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٢ ١٩ ٢٤٥ ٢٣٨ ١٨٤ ١,٩٦ ٤,٨٢ ٥,١٩ نيبال 
 ٠,٧٠ ١٨٤ ٠,٩- ٠,٦ ٥,٩ ٤٠ ١ ٩٦٨ ١ ٥٤١ ١ ٢٤٧ .. ٣,٩٢ ٠,٠٨ ساموا 
 ٢,٥٧ ٤٧٢ ٠,٣- ٠,٤ ٤,٩ ١٩ ٥٨٥ ٥٥٣ ٦٥٧ ٠,٧٠- ٢,٣٨- ٧,٦٨ جزر سليمان 
 ٥,٣١ ١ ٠٦٧ .. .. .. ٢٧ ٣٧٠ ١٩٧ ٢٤٤ ٢,٩٨ ٤,٥٧- ١,١٢  ليشيت-تيمور  
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متوسط النمو الـسنوي للنـاتج احمللـي        
القيمــة الثابتــة لــدوالرات   اإلمجــايل ب

 الواليات املتحدة، بالنسبة املئوية

نصيب الفرد من النـاتج     
احمللــي اإلمجــايل بالقيمــة 
الثابتــــــــة لــــــــدوالرات 

 الواليات املتحدة

ــصيب  نــــــ
ــن   ــرد م الف
النــــــــــاتج  
ــي  احمللـــــــــ
ــايل  اإلمجــــ
ــة  بالقيمــــــ
احلاليــــــــــة 
لــدوالرات 
ــات  الواليــ
 املتحدة

تكــــــــوين  
ــال  رأس امل
ــايل  اإلمجــــ
بالنــــــــسبة 

يــة مــن املئو
النــــــــــاتج  
ــي  احمللـــــــــ
 اإلمجايل

االستثمار األجنيب املباشر والتدفقات    
ــاتج    ــة مــن الن الــصافية، بالنــسبة املئوي

 احمللي اإلمجايل

جمموع عدد  
الــــــــــسكان 

 )باآلالف(

ــادة  الزيـــــــ
ــسكانية  الــ
ــسنوية  الـــــ
بالنــــــــسبة 

 املئوية

‐١٩٩٠ أقل البلدان منوا
١٩٩٥ 

١٩٩٥‐
٢٠٠٠ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ١٩٩٠ ٢٠٠٥/

٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ ٢٠٠٥‐
٢٠٠٥ 

 ٠,٥٠ ١٠ .. .. .. ٥٦ ٢ ١٤١ ١ ٤٥١ ١ ٠١٢ ٤,٣٨ ١,٩٠ ٣,٠٤ توفالو 
 ٢,٥٤ ٢١٥ ٣,٩ ٦,٣ ٨,٧ ٢٩ ١ ٤٠٥ ٩٦٩ ١ ٠٢٣ ٠,٢٥- ١,٢٩ ٤,٥٤ فانواتو 
 ٢,٩٧ ٢١ ٠٩٦ ١,٨- ١,١ ٢,٧- ١٤ ٦٤٣ ٣٩٣ ٣٣٥ ٣,١٧ ٥,٨٦ ٤,٨٥ )أ(اليمن 

أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة   
              الكارييبالبحر

 ١,٦٢ ٩ ٢٩٦ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٣ ١٣ ٤٧١ ٢٦٣ ٣٨١ ١,٢٧- ٢,٠٦ ٤,٠٥- هاييت 
 

، الرئيـسيــة للحـسابــــات الوطنيـة   ونـصيــب الفـرد منـه، الـشعبة اإلحـصائيـــة فـــي األمـم املتحـدة، قاعــــدة بيانـــات اجملموعـات                   منو الناتج احمللي اإلمجالــي     : املصـادر 
http://unstats.un.org/unsd/snama/dnllist.asp                       مع حسابات إضافية أعدهتا الشعبة اإلحـصائية؛ االسـتثمار األجـنيب املباشـر، البنـك الـدويل، مؤشـرات التنميـة العامليـة ،

، نسخة مطبوعـة وقـرص مـدمج        ٢٠٠٦تنقيح عام    -بة السكان يف األمم املتحدة، التوقعات السكانية العاملية         ؛ شع )واشنطن العاصمة  (١-٦، اجلدول   ٢٠٠٧لعام  
 ).ESA/P/WP.202الوثيقة (

 .تشري إىل بلد مصّدر للنفط)  أ(
 

http://unstats.un.org/unsd/snama/dnllist.asp
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 ٢جدول املرفق 
 الفقر واجلوع 

 

 

ــذين    ــسكان ال ــة لل ــسبـــة املئوي الن
يقــل االســتهالك اليومـــــي للفــرد

تعــادل ( واحــد منــهم عــن دوالر
  نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية  )القوة الشرائية

الفرق يف النسب املئويـة مـن       
نسبة السكان الـذين يعـانون      

  من نقص التغذية
العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة،  

  بالسنوات

الــــــــــتغري يف 
العمر املتوقـع   
ــوالدة   ــد ال عن

 )بالسنوات(

 أقل البلدان منوا
١٩٩٠‐
١٩٩٦ 

١٩٩٧‐
٢٠٠٤  

١٩٩٠‐
١٩٩٢ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٢‐
٢٠٠٤  

الفتــــــــــــــــرة
١٩٩٠‐
 إلــــى ١٩٩٢

الفتــــــــــــــــرة
٢٠٠٠‐
٢٠٠٣ 

الفتــــــــــــــــرة 
١٩٩٠‐
 إلــــى ١٩٩٢

الفتــــــــــــــــرة 
٢٠٠٢‐
٢٠٠٤  

١٩٩٠/
١٩٩٥ 

٢٠٠٠/
٢٠٠٥  

١٩٩٠‐
٢٠٠٥ 

               أفريقيا
 ٠,٩  ٤٠,٧ ٣٩,٨  ٢٣- ٢٠-  ٣٥ ٣٨ ٥٨  .. .. أنغوال 
 ٠,٣  ٥٣,٨ ٥٣,٥  ٨- ٦-  ١٢ ١٤ ٢٠  ٣١,٠ .. بنن 
 ٠,٦  ٤٧,٤ ٤٦,٨  ٦- ٤-  ١٥ ١٧ ٢١  ٢٧,٠ ٦٣,٠ بوركينا فاسو 
 ١,١  ٤٣,٥ ٤٢,٤  ١٨ ١٩  ٦٦ ٦٧ ٤٨  ٥٥,٠ ٤٥,٠ بوروندي 
 ٣,٨  ٧٠,٢ ٦٦,٤  .. ..  .. .. ..  .. .. الرأس األخضر 
 ٧,٣-  ٣٩,٤ ٤٦,٧  ٦- ٥-  ٤٤ ٤٥ ٥٠  .. ٦٧,٠ مجهورية أفريقيا الوسطى 
 ٢,٦-  ٤٣,٦ ٤٦,٢  ٢٣- ٢٥-  ٣٥ ٣٣ ٥٨  .. .. تشاد 
 ٥,١  ٦٣,٠ ٥٧,٩  .. ..  .. .. ..  .. .. جزر القمر 
مجهوريـــــــــــة الكونغـــــــــــو  

 ١,٦-  ٤٣,١ ٤٤,٧  ٤٢ ٤٠  ٧٤ ٧٢ ٣٢  .. .. الدميقراطية
 ١,٥  ٥٢,٧ ٥١,٢  ٢٩- ٢٧-  ٢٤ ٢٦ ٥٣  .. .. جيبويت 
 ٢,٤-  ٤٣,٥ ٤٥,٩  .. ..  .. .. ..  .. .. غينيا االستوائية 
 ٤,١  ٥٣,٥ ٤٩,٤  .. ..  ٧٥ ٧٣ ..  .. .. إريتريا 
 ٠,٤  ٤٧,٦ ٤٧,٢  .. ..  ٤٦ ٤٦ ..  ٢٣,٠ ٣١,٠ إثيوبيا 
 ٤,١  ٥٥,٥ ٥١,٤  ٧ ٥  ٢٩ ٢٧ ٢٢  ٥٩,٠ ٥٤,٠ غامبيا 
 ٤,٩  ٥٣,٦ ٤٨,٧  ١٥- ١٥-  ٢٤ ٢٤ ٣٩  .. .. غينيا 
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ــذين    ــسكان ال ــة لل ــسبـــة املئوي الن
يقــل االســتهالك اليومـــــي للفــرد

تعــادل ( واحــد منــهم عــن دوالر
  نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية  )القوة الشرائية

الفرق يف النسب املئويـة مـن       
نسبة السكان الـذين يعـانون      

  من نقص التغذية
العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة،  

  بالسنوات

الــــــــــتغري يف 
العمر املتوقـع   
ــوالدة   ــد ال عن

 )بالسنوات(

 أقل البلدان منوا
١٩٩٠‐
١٩٩٦ 

١٩٩٧‐
٢٠٠٤  

١٩٩٠‐
١٩٩٢ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٢‐
٢٠٠٤  

الفتــــــــــــــــرة
١٩٩٠‐
 إلــــى ١٩٩٢

الفتــــــــــــــــرة
٢٠٠٠‐
٢٠٠٣ 

الفتــــــــــــــــرة 
١٩٩٠‐
 إلــــى ١٩٩٢

الفتــــــــــــــــرة 
٢٠٠٢‐
٢٠٠٤  

١٩٩٠/
١٩٩٥ 

٢٠٠٠/
٢٠٠٥  

١٩٩٠‐
٢٠٠٥ 

 ١,٦  ٤٤,٦ ٤٣,٠  ١٥ ١٣  ٣٩ ٣٧ ٢٤  .. ..  بيساو-غينيا  
 ٢١,٦-  ٣٦,٧ ٥٨,٣  ٤- ٥-  ١٣ ١٢ ١٧  .. ٣٩,٥ ليسوتو 
 ٢,٠  ٤٢,٥ ٤٠,٥  ١٥ ١٤  ٥٠ ٤٩ ٣٥  .. .. ليربيا 
 ٣,٣  ٥٥,٣ ٥٢,٠  ٣ ٢٧-  ٣٨ ٣٨ ٣٥  ٦١,٠ ٤٦,٠ مدغشقر 
 ٥,٦-  ٣٩,٦ ٤٥,٢  ١٥- ١٦-  ٣٥ ٣٤ ٥٠  ٤٢,٠ .. مالوي 
 ١,١  ٤٧,٨ ٤٦,٧  صفر ١-  ٢٩ ٢٨ ٢٩  .. ٧٢,٠ مايل 
 ٣,١  ٥٢,٥ ٤٩,٤  ٥- ٥-  ١٠ ١٠ ١٥  ٢٦,٠ ٣٩,٠ موريتانيا 
 ١,٧-  ٤١,٩ ٤٣,٦  ٢٢- ٢١-  ٤٤ ٤٥ ٦٦  .. ٣٨,٠ موزامبيق 
 ٣,٧  ٤٤,٣ ٤٠,٦  ٩- ٩-  ٣٢ ٣٢ ٤١  .. ٥١,٥ النيجر 
 ٢٠,٠  ٤٣,٦ ٢٣,٦  ١١- ٨-  ٣٣ ٣٦ ٤٤  ٥٢,٠ .. رواندا 
 ٠,٩  ٦٢,٩ ٦٢,٠  ٨- ٦-  ١٠ ١٢ ١٨  .. .. سان تومي وبرينسييب 
 ١,٥  ٥٥,٦ ٥٤,١  ٣- صفر  ٢٠ ٢٣ ٢٣  .. ٣٣,٥ السنغال 
 ٢,٢  ٤٠,٦ ٣٨,٤  ٤ ٣  ٥١ ٥٠ ٤٧  .. .. سرياليون 
 ٦,٥  ٤٦,٢ ٣٩,٧  .. ..  .. .. ..  .. .. الصومال 
 ٢,٩  ٥٦,٣ ٥٣,٤  ٦- ٥-  ٢٦ ٢٧ ٣٢  .. .. السودان 
 ٣,٥-  ٥٤,٢ ٥٧,٧  ٩- ٨-  ٢٤ ٢٥ ٣٣  .. .. توغو 
 ٣,٢  ٤٦,٨ ٤٣,٦  ٥- ٥-  ١٩ ١٩ ٢٤  ٨٥,٠ ٨٦,٠ أوغندا 
 ٦,٤-  ٤٦,٠ ٥٢,٤  ٧ ٧  ٤٤ ٤٤ ٣٧  ٥٨,٠ ٤٩,٠ مجهورية ترتانيا املتحدة 
 ٦,٠-  ٣٧,٤ ٤٣,٤  ٢- ١-  ٤٦ ٤٧ ٤٨  ٧٦,٠ ٧٠,٧ زامبيا 
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ــذين    ــسكان ال ــة لل ــسبـــة املئوي الن
يقــل االســتهالك اليومـــــي للفــرد

تعــادل ( واحــد منــهم عــن دوالر
  نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية  )القوة الشرائية

الفرق يف النسب املئويـة مـن       
نسبة السكان الـذين يعـانون      

  من نقص التغذية
العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة،  

  بالسنوات

الــــــــــتغري يف 
العمر املتوقـع   
ــوالدة   ــد ال عن

 )بالسنوات(

 أقل البلدان منوا
١٩٩٠‐
١٩٩٦ 

١٩٩٧‐
٢٠٠٤  

١٩٩٠‐
١٩٩٢ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٢‐
٢٠٠٤  

الفتــــــــــــــــرة
١٩٩٠‐
 إلــــى ١٩٩٢

الفتــــــــــــــــرة
٢٠٠٠‐
٢٠٠٣ 

الفتــــــــــــــــرة 
١٩٩٠‐
 إلــــى ١٩٩٢

الفتــــــــــــــــرة 
٢٠٠٢‐
٢٠٠٤  

١٩٩٠/
١٩٩٥ 

٢٠٠٠/
٢٠٠٥  

١٩٩٠‐
٢٠٠٥ 

               آسيا واحمليط اهلادئ
 ٠,٥  ٤٦,٠ ٤٥,٠  .. ..  .. .. ..  .. .. أفغانستان 
 ٦,٣  ٦٢,٦ ٥٦,٣  ٥- ٥-  ٣٠ ٣٠ ٣٥  ٣٦,٠ ٣٠,٧ بنغالديش 
 ٦,٨  ٦٢,٧ ٥٥,٩  .. ..  .. .. ..  .. .. بوتان 
 ١,٠  ٥٦,٠ ٥٥,٠  ١٠- ١٠-  ٣٣ ٣٣ ٤٣  ٥٥,٠ .. كمبوديا 
 ..  .. ..  ٢- ٣-  ٧ ٦ ٩  .. .. كرييباس 
ــة   ــة الو الدميقراطيــ مجهوريــ

 ٣,٧  ٥٤,٥ ٥٠,٨  ١٠- ٨-  ١٩ ٢١ ٢٩  ٢٧,٠ ٨,٠ بيةالشع
 ٥,٣  ٦٦,٣ ٦١,٠  ٧- ٦-  ١٠ ١١ ١٧  .. .. ملديف 
 ٣,٤  ٦٠,١ ٥٦,٧  ٥- ٥-  ٥ ٥ ١٠  .. .. ميامنار 
 ٥,٥  ٦١,٤ ٥٥,٩  ٣- ٣-  ١٧ ١٧ ٢٠  .. ٣٩,٠ نيبال 
 ٤,٠  ٧٠,٠ ٦٦,٠  ٧- ٧-  ٤ ٤ ١١  .. .. ساموا 
 ١,٣  ٦٢,٢ ٦٠,٩  ١٢- ١٣-  ٢١ ٢٠ ٣٣  .. .. جزر سليمان 
 ٧,٣  ٥٥,١ ٤٧,٨  ٢- ٣-  ٩ ٨ ١١  .. ..  ليشيت-تيمور  
 ..  .. ..  .. ..  .. .. ..  .. .. توفالو 
 ٣,٣  ٦٨,٤ ٦٥,١  .. صفر  ١١ ١٢ ١٢  .. .. فانواتو 
 ٤,٦  ٦٠,٣ ٥٥,٧  ٤ ٣  ٣٨ ٣٧ ٣٤  ١٦,٠ ٤,٠ اليمن 
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ــذين    ــسكان ال ــة لل ــسبـــة املئوي الن
يقــل االســتهالك اليومـــــي للفــرد

تعــادل ( واحــد منــهم عــن دوالر
  نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية  )القوة الشرائية

الفرق يف النسب املئويـة مـن       
نسبة السكان الـذين يعـانون      

  من نقص التغذية
العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة،  

  بالسنوات

الــــــــــتغري يف 
العمر املتوقـع   
ــوالدة   ــد ال عن

 )بالسنوات(

 أقل البلدان منوا
١٩٩٠‐
١٩٩٦ 

١٩٩٧‐
٢٠٠٤  

١٩٩٠‐
١٩٩٢ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٢‐
٢٠٠٤  

الفتــــــــــــــــرة
١٩٩٠‐
 إلــــى ١٩٩٢

الفتــــــــــــــــرة
٢٠٠٠‐
٢٠٠٣ 

الفتــــــــــــــــرة 
١٩٩٠‐
 إلــــى ١٩٩٢

الفتــــــــــــــــرة 
٢٠٠٢‐
٢٠٠٤  

١٩٩٠/
١٩٩٥ 

٢٠٠٠/
٢٠٠٥  

١٩٩٠‐
٢٠٠٥ 

ر أمريكا الالتينية ومنطقة البح
               الكارييب

 ٣,٣  ٥١,٥ ٤٨,٢  ١٩- ١٨-  ٤٦ ٤٧ ٦٥  ٥٤,٠ .. هاييت 
               

 قامـت حبـساهبا   ٢٠٠٧أبريـل  / نيـسان  ١٦مع بيانات إضافية حـىت      ) واشنطن العاصمة  (٦-٢، اجلدول   ٢٠٠٧مؤشرات التنمية العاملية لعام     البنك الدويل،   : املصادر 
؛ منظمـة األغذيـة   http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/jsp/index.jsp اخلاصـة بالبنـك الـدويل،    Povcal Netينة بـاألداة احلاسـوبية   البيانات مـستع  شعبة وضع

مـؤمتر القمـة العـاملي    ، القـضاء علـى اجلـوع ـ تقيـيم الوضـع بعـد عـشر سـنوات مـن           ٢٠٠٦ العـامل لعـام   حالة انعدام األمن الغذائي يفوالزراعة التابعة لألمم املتحدة، 
، إحـــــصاءات األمـــــن الغـــــذائيقاعـــــدة البيانـــــات اإلحـــــصائية ملنظمـــــة األغذيـــــة والزراعـــــة، ، مـــــع معلومـــــات مـــــستكملة مـــــن )٢٠٠٦رومـــــا،  (لألغذيـــــة

http://www.fao.org/foodsecurity/index¬en.htm  ة ؛ وشعبة السكان يف األمم املتحدة، التوقعـات الـسكانية العامليـ           ٢٠٠٧مارس  / آذار ١يارة هذا املوقع يف     ، متت ز
 ).ESA/P/WP.202الوثيقة (، نسخة مطبوعة وقرص مدمج ٢٠٠٦تنقيح عام 
 

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/jsp/index.jsp
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 ٣املرفق جدول 
 الصحة اإلجنابية واخلدمات الصحية  

 

 

ــة  ــسبة املئويـــــ النـــــ
ــوالدة   ــاالت الــ حلــ
الــيت أشــرف عليهــا 

ــحة  م ــو صــــ وظفــــ
 مؤهلون

النسبة املئوية للنـساء    
ــن   ــن عـ ــوايت أبلغـ اللـ
القيام مبا ال يقل عـن      
زيـــارة واحـــدة قبـــل 
الـــوالدة إىل ممـــارس  

 صحي مؤهل

ــات   ــدل وفيــــ معــــ
النـساء النامجـة عــن   
ــع   ــل أو الوضـ احلمـ

 ١٠٠ ٠٠٠لكــل (
 )امرأة

ــيلة     ــتعمال أّي وســـ ــة الســـ ــسبة املئويـــ النـــ
ــن ــساء     مــ ــني النــ ــل بــ ــع احلمــ ــائل منــ وســ

ــني   املتزوجــات ــراوح أعمــارهن ب ــوايت تت  الل
  عاما٤٩ و ١٥

 ١٩٩٧/٢٠٠٥ ١٩٩٠/١٩٩٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٧/٢٠٠٥ ١٩٩٧/٢٠٠٥ أقل البلدان منوا

      أفريقيا
 ٦ ٨ ١ ٧٠٠ ٦٦ ٤٥ أنغوال
 ١٩ ١٦ ٨٥٠ ٨١ ٦٦ بنن

 ١٤ ٨ ١ ٠٠٠ ٧٣ ٣٨ بوركينا فاسو
 ١٦ - ١ ٠٠٠ ٧٨ ٢٥ بوروندي

 ٥٣ - ١٥٠ ٩٩ ٨٩ الرأس األخضر
 ٢٨ ١٥ ١ ١٠٠ ٦٢ ٤٤ مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٣ - ١ ١٠٠ ٣٩ ١٤ تشاد
 ٢٦ ٢١ ٤٨٠ ٧٤ ٦٢ جزر القمر

ــو   ــة الكونغــــــــــ مجهوريــــــــــ
 ٣١ ٨ ٩٩٠ ٦٨ ٦١ الدميقراطية
 ٩ - ٧٣٠ ٦٧ ٦١ جيبويت

 - - ٨٨٠ ٨٦ ٦٥ غينيا االستوائية
 ٨ ٥ ٦٣٠ ٧٠ ٢٨ إريتريا
 ٨ ٤ ٨٥٠ ٢٧ ٦ إثيوبيا
 ١٨ ١٢ ٥٤٠ ٩١ ٥٥ غامبيا
 ٧ ٢ ٧٤٠ ٨٢ ٥٦ غينيا

 ٨ - ١ ١٠٠ ٦٢ ٣٥  بيساو-غينيا 
 ٣٧ ٢٣ ٥٥٠ ٩٠ ٥٥ ليسوتو
 ١٠ - ٧٦٠ ٨٥ ٥١ ليربيا

 ٢٧ ١٧ ٥٥٠ ٨٠ ٥١ مدغشقر
 ٣٣ ١٣ ١ ٨٠٠ ٩٢ ٥٦ مالوي
 ٨ - ١ ٢٠٠ ٥٧ ٤١ مايل

 ٨ ٣ ١ ٠٠٠ ٦٤ ٥٧ موريتانيا
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ــة  ــسبة املئويـــــ النـــــ
ــوالدة   ــاالت الــ حلــ
الــيت أشــرف عليهــا 

ــحة  م ــو صــــ وظفــــ
 مؤهلون

النسبة املئوية للنـساء    
ــن   ــن عـ ــوايت أبلغـ اللـ
القيام مبا ال يقل عـن      
زيـــارة واحـــدة قبـــل 
الـــوالدة إىل ممـــارس  

 صحي مؤهل

ــات   ــدل وفيــــ معــــ
النـساء النامجـة عــن   
ــع   ــل أو الوضـ احلمـ

 ١٠٠ ٠٠٠لكــل (
 )امرأة

ــيلة     ــتعمال أّي وســـ ــة الســـ ــسبة املئويـــ النـــ
ــن ــساء     مــ ــني النــ ــل بــ ــع احلمــ ــائل منــ وســ

ــني   املتزوجــات ــراوح أعمــارهن ب ــوايت تت  الل
  عاما٤٩ و ١٥

 ١٩٩٧/٢٠٠٥ ١٩٩٠/١٩٩٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٧/٢٠٠٥ ١٩٩٧/٢٠٠٥ أقل البلدان منوا

 ١٧ - ١ ٠٠٠ ٨٥ ٤٨ موزامبيق
 ١٤ ٤ ١ ٦٠٠ ٤١ ١٤ النيجر

 ١٧ ٢١ ١ ٤٠٠ ٩٤ ٣٩ واندار
 ٢٩ - *١٠٠ ٩١ ٧٦ سان تومي وبرينسييب

 ١٢ ٧ ٦٩٠ ٧٩ ٥٨ السنغال
 ٤ - ٢ ٠٠٠ ٦٨ ٤٢ سرياليون
 - - ١ ١٠٠ ٣٢ ٢٥ الصومال
 ٧ ١٠ ٥٩٠ ٦٠ ٨٧ السودان
 ٢٦ - ٥٧٠ ٨٥ ٦١ توغو
 ٢٠ - ٨٨٠ ٩٢ ٣٩ أوغندا

 ٢٦ ١٠ ١ ٥٠٠ ٧٨ ٤٣ مجهورية ترتانيا املتحدة
 ٣٤ ١٥ ٧٥٠ ٩٣ ٤٣ زامبيا

      آسيا واحمليط اهلادئ
 ١٠ - ١ ٩٠٠ ١٦ ١٤ أفغانستان
 ٥٨ ٤٠ ٣٨٠ ٤٩ ١٣ بنغالديش

 ٣١ ١٩ ٤٢٠ ٥١ ٣٧ بوتان
 ٢٤ ١٣ ٤٥٠ ٣٨ ٣٢ كمبوديا
 ٨٨ - *٥٦ ٨٨ ٨٥ كرييبايت

ــة   ــة الو الدميقراطيـــ مجهوريـــ
 ٢٧ ١٩ ٦٥٠ ٢٧ ١٩ الشعبية
 ٣٩ - ١١٠ ٨١ ٧٠ ملديف
 ٣٤ ١٧ ٣٦٠ ٧٦ ٥٧ ميامنار
 ٣٨ ٢٣ ٧٤٠ ٢٨ ١٥ نيبال
 ٣٠ - ١٣٠ - ١٠٠ ساموا

 ١١ - ١٣٠ - ٨٥ جزر سليمان
 ١٠ - ٦٦٠ ٦١ ١٨  ليشيت–تيمور 
 ٣٢ - - - ١٠٠ توفالو
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ــة  ــسبة املئويـــــ النـــــ
ــوالدة   ــاالت الــ حلــ
الــيت أشــرف عليهــا 

ــحة  م ــو صــــ وظفــــ
 مؤهلون

النسبة املئوية للنـساء    
ــن   ــن عـ ــوايت أبلغـ اللـ
القيام مبا ال يقل عـن      
زيـــارة واحـــدة قبـــل 
الـــوالدة إىل ممـــارس  

 صحي مؤهل

ــات   ــدل وفيــــ معــــ
النـساء النامجـة عــن   
ــع   ــل أو الوضـ احلمـ

 ١٠٠ ٠٠٠لكــل (
 )امرأة

ــيلة     ــتعمال أّي وســـ ــة الســـ ــسبة املئويـــ النـــ
ــن ــساء     مــ ــني النــ ــل بــ ــع احلمــ ــائل منــ وســ

ــني   املتزوجــات ــراوح أعمــارهن ب ــوايت تت  الل
  عاما٤٩ و ١٥

 ١٩٩٧/٢٠٠٥ ١٩٩٠/١٩٩٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٧/٢٠٠٥ ١٩٩٧/٢٠٠٥ أقل البلدان منوا

 ٢٨ - ١٣٠ - ٨٨ فانواتو
 ٢٣ ٧ ٥٧٠ ٤١ ٢٧ اليمن

     أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 ٢٨ - ٦٨٠ ٧٩ ٢٤ هاييت

 
النـساء واألطفـال، الفوائـد املـضاعفة للمـساواة بـني            : ٢٠٠٧، حالـة األطفـال يف العـامل سـنة           )اليونيـسيف  ( األمم املتحدة للطفولة   منظمة: املصادر

نيويـورك،  ) (The State of the World’s Children 2007: Women and Children, The Double Dividend of Gender Equality(اجلنـسني  
قـرص مـدمج ورسـم بيـاين         (٢٠٠٥ة السكان يف األمم املتحدة، استخدام وسائل منع احلمل يف العـامل سـنة               ، وشعب ٨ ، اجلدول )٢٠٠٧
 ).جداري

 .كما أفاد به البلد * 
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 ٤املرفق جدول 
 توفري التعليم االبتدائي للجميع واملساواة بني اجلنسني يف التعليم  

 االلتحاق -ألف  
 

يف يف معدل االلتحاق الصا
 ١٠٠التعليم االبتدائي، لكل 

 نسبة التحاق البنات إىل
 البنني يف التعليم االبتدائي

نــــــسبة التحــــــاق  
البنـــات إىل البـــنني 
 يف التعليم الثانوي

 نسبة التحاق البنات إىل
 البنني يف التعليم العايل

 أقل البلدان منوا
١٩٩٠/
١٩٩١ 

٢٠٠٢/
٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

١٩٩٠/
١٩٩١ 

٢٠٠٢/
٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

١٩٩٠/
٢٠٠٤ ١٩٩١ 

١٩٩٠/
١٩٩١ 

٢٠٠٢/
٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

            أفريقيا
 ٠,٦٣ ٠,٦٥ - - - - - ٠,٩٥ - - ٥٨ أنغوال
 - - ٠,١٤ ٠,٤٩ ٠,٤١ ٠,٧٨ - ٠,٥٢ ٨٣ - ٤٥ بنن

 ٠,٢٧ ٠,٧٥ ٠,٢٩ ٠,٦٧ ٠,٥٢ ٠,٧٧ ٠,٧٤ ٠,٦٣ ٤٠ ٣٦ ٢٦ بوركينا فاسو
 ٠,٣٦ ٠,٣٤ ٠,٣٦ ٠,٧٥ ٠,٥٨ ٠,٨٩ ٠,٨٤ ٠,٨٥ ٥٧ ٥٧ ٥٣ بوروندي

 ١,١٤ ٠,٤٠ - ١,٠٨ - ٠,٩٩ ٠,٩٨ ٠,٩٥ ٩٢ ٩٩ ٩٤ الرأس األخضر
مجهوريـــة أفريقيـــا 

 - ١,٠٩ ٠,١٥ - ٠,٤٠ - - ٠,٦٦ - - ٥٤ الوسطى
 - - - ٠,٣٢ ٠,٢٠ ٠,٦٨ - ٠,٤٥ ٥٧ ٦١ ٣٧ تشاد

 ٠,٨٠ - - ٠,٧٥ ٠,٦٥ - - ٠,٧٣ - - ٥٧ جزر القمر
مجهورية الكونغـو   

 - ٠,٧٧ - - - - - ٠,٧٨ - - ٥٥ الدميقراطية
 ٠,٨٣ - - ٠,٦٧ ٠,٦٦ - ٠,٨١ ٠,٧٢ ٣٣ - ٣١ جيبويت

 - ٠,٨٠ ٠,١٤ ٠,٥٦ - ٠,٨٥ - ٠,٩٧ ٨٥ - ٩١ غينيا االستوائية
 ٠,٢٥ - - ٠,٥٦ - ٠,٨٥ ٠,٨٦ ٠,٩٩ ٤٨ ٤٥ ١٦ إريتريا
 ٠,٣٣ ٠,١٥ ٠,٢٢ ٠,٦٤ ٠,٧٥ ٠,٩٤ ٠,٨١ ٠,٧٥ ٥٦ ٤٧ ٢٣ إثيوبيا
 ٠,٢٥ ٠,٣٣ - ٠,٨٢ ٠,٤٩ ١,٠٦ - ٠,٧١ ٧٥ ٧٩ ٤٨ غامبيا
 ٠,٢٠ - - ٠,٤٥ ٠,٣٣ ٠,٨٤ ٠,٧٩ ٠,٥١ ٦٤ ٦٥ ٢٦ غينيا

 - - - - - - - ٠,٥٦ - - ٣٨  بيساو-غينيا 
 ٢,٠٠ ٠,٥٧ ١,٢٢ ١,٢٧ ١,٤٧ ١,٠٦ ١,٠٧ ١,٢٤ ٨٦ ٨٦ ٧٣ ليسوتو
 - ١,٤٨ - - - - - - - - - ليربيا

 ٠,٩١ ٠,٨٣ ٠,٨٢ - ٠,٩٧ ١,٠٠ ١,٠١ ١,٠٠ ٨٩ ٧٩ ٦٥ مدغشقر
 ٠,٥٥ ٠,٤١ ٠,٣٣ ٠,٨٢ ٠,٤٦ ١,٠٥ - ٠,٩٢ ٩٥ - ٥٠ مالوي
 ٠,٤٤ - ٠,١٦ ٠,٥٩ ٠,٥١ ٠,٨٥ ٠,٧٨ ٠,٦١ ٤٦ ٤٤ ٢٠ مايل

 ٠,٢٩ ٠,٢٧ ٠,١٦ ٠,٨٢ ٠,٤٦ ٠,٩٩ ٠,٩٩ ٠,٧٤ ٧٤ ٦٨ ٣٥ موريتانيا
 ٠,٤٧ ٠,٤٧ - ٠,٦٩ ٠,٥٧ ٠,٩٠ ٠,٩١ ٠,٧٦ ٧١ ٥٥ ٤٥ موزامبيق
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يف يف معدل االلتحاق الصا
 ١٠٠التعليم االبتدائي، لكل 

 نسبة التحاق البنات إىل
 البنني يف التعليم االبتدائي

نــــــسبة التحــــــاق  
البنـــات إىل البـــنني 
 يف التعليم الثانوي

 نسبة التحاق البنات إىل
 البنني يف التعليم العايل

 أقل البلدان منوا
١٩٩٠/
١٩٩١ 

٢٠٠٢/
٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

١٩٩٠/
١٩٩١ 

٢٠٠٢/
٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

١٩٩٠/
٢٠٠٤ ١٩٩١ 

١٩٩٠/
١٩٩١ 

٢٠٠٢/
٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

 ٠,٣٣ - - ٠,٦٤ ٠,٤٣ ٠,٧١ ٠,٦٩ ٠,٥٨ ٣٩ ٣٨ ٢٤ النيجر
 ٠,٦٧ ٠,٤٦ - ٠,٩٢ ٠,٧٦ ١,٠٤ ١,٠٤ ٠,٩٩ ٧٣ ٨٧ ٦٧ رواندا

ســــــــان تــــــــومي 
 - - - ١,٠٠ - ١,٠٠ - - ٩٨ - - وبرينسييب
 - - - ٠,٧٢ ٠,٥٣ ٠,٩٥ ٠,٩٣ ٠,٧٤ ٦٦ ٦٩ ٤٧ السنغال
 ٠,٥٠ - - - ٠,٥٧ - - ٠,٧٣ - - ٤١ سرياليون
 - - - - - - - - - - - الصومال
 - - ٠,٨٨ ٠,٨٩ ٠,٧٩ - - ٠,٧٥ - - ٤٣ السودان
 - - ٠,١٦ ٠,٤٩ ٠,٣٤ ٠,٨٥ ٠,٨٤ ٠,٧١ ٧٩ ٧٩ ٧٥ توغو
 ٠,٦٣ ٠,٥٢ ٠,٣٩ ٠,٧٩ ٠,٥٦ - - ٠,٨٢ - - ٥٣ أوغندا

مجهوريــــة ترتانيــــا 
 ٠,٤٣ ٠,٤٤ - - ٠,٧٠ ٠,٩٨ ٠,٩٩ ١,٠١ ٩١ ٦٩ ٥٠ املتحدة
 - - - ٠,٧٩ ٠,٦٧ ١,٠٠ ٠,٩٩ ٠,٩٧ ٨٠ ٦٨ ٧٩ زامبيا

           آسيا واحمليط اهلادئ
 ٠,٢٧ - ٠,٤٨ ٠,١٩ ٠,٥٢ - - ٠,٥٥ - - ٢٧ أفغانستان
 ٠,٤٧ ٠,٥٠ ٠,٢٠ ١,٠٤ ٠,٥٢ ١,٠٣ ١,٠٥ ٠,٨٧ ٩٤ ٨٤ ٧١ بنغالديش

 - - - ٠,٨٢ - - - - - - - بوتان
 ٠,٤٥ ٠,٤٥ - ٠,٦٧ ٠,٤٣ ٠,٩٦ ٠,٩٥ ٠,٨٣ ٩٨ ٩٣ ٦٧ كمبوديا
 - - - ١,١٣ - - - - - - - كرييبايت

ــة  مجهوريــــــ
الو 
دميقراطيـــة  ال

 ٠,٦٢ - - ٠,٧٢ ٠,٦٢ ٠,٩٤ ٠,٩٣ ٠,٨٥ ٨٤ ٨٥ ٦٣ الشعبية
 ٢,٥٠ - - ١,٠٨ ١,٠٢ ١,٠١ ١,٠١ ١,٠٠ ٩٠ ٩٢ ٨٧ ملديف
 - - - ٠,٩٦ ٠,٩٨ ١,٠٢ ١,٠١ ٠,٩٦ ٨٨ ٨٤ ٩٨ ميامنار
 ٠,٣٨ ٠,٣٤ ٠,٣٢ ٠,٨٢ ٠,٤٤ ٠,٨٧ - - ٧٩ - - نيبال
 - - ١,٠٠ ١,١١ ١,٢٢ ١,٠٠ - - ٩٠ ٩٨ - ساموا

جـــــــــــــــزر 
 - - - ٠,٧٥ ٠,٦٣ ٠,٩٩ - ٠,٨٦ ٨٠ ٧٢ ٨٣ سليمان

 -تيمــــــــور 
 ١,٠٠ - - - - - - - - - - ليشيت
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يف يف معدل االلتحاق الصا
 ١٠٠التعليم االبتدائي، لكل 

 نسبة التحاق البنات إىل
 البنني يف التعليم االبتدائي

نــــــسبة التحــــــاق  
البنـــات إىل البـــنني 
 يف التعليم الثانوي

 نسبة التحاق البنات إىل
 البنني يف التعليم العايل

 أقل البلدان منوا
١٩٩٠/
١٩٩١ 

٢٠٠٢/
٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

١٩٩٠/
١٩٩١ 

٢٠٠٢/
٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

١٩٩٠/
٢٠٠٤ ١٩٩١ 

١٩٩٠/
١٩٩١ 

٢٠٠٢/
٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

 - - - - - - - - - - - توفالو
 ٠,٥٧ - - ٠,٨٢ ٠,٧٩ ٠,٩٨ - ١,٠٢ ٩٤ ٩٤ ٧١ فانواتو
 ٠,٣٥ - - ٠,٤٥ ٠,٢١ ٠,٧٣ ٠,٧٠ ٠,٣٨ ٧٥ ٧٢ ٥٢ اليمن

          أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 - - - - ٠,٩٦ - - ١,٠٥ - - ٢٢ هاييت
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 ٤املرفق جدول 
 توفري التعليم االبتدائي للجميع واملساواة بني اجلنسني يف التعليم  

 تعليم الكبار -باء  
 

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

 ٢٠٠٠/٢٠٠٤   ١٩٩٠  

التغري يف الفـروق    
نـــــسني، بــــني اجل 

ــة  بالنقــــاط املئويــ
 ١٩٩٠مــن عــام 

ــرة  إىل الفتــــــــــــــ
٢٠٠٠/٢٠٠٤* 

ــم   ــتغري يف تعلــ الــ
ــاط   ــار، بالنق الكب
املئويـــة مـــن عـــام 

 إىل              ١٩٩٠
الفتــــــــــــــــــــــــرة 

٢٠٠٠/٢٠٠٤ 
   اجملموع الرجال النساء اجملموع الرجال النساء أقل البلدان منوا

         أفريقيا
 - - ٦٦,٨ ٨٢,١ ٥٣,٨ - - - أنغوال
 ٨,٦ ٢,٤ ٣٥,٠ ٤٨,٠ ٢٣,٠ ٢٦,٤ ٣٨,١ ١٥,٥ بنن

 - - ٢٢,٠ ٢٩,٠ ١٥,٠ - - - بوركينا فاسو
 ٢٢,٠ ٦,٨- ٥٩,٠ ٦٧,٠ ٥٢,٠ ٣٧,٠ ٤٨,٤ ٢٦,٦ بوروندي

 ١٤,٢ ٥,٩- ٧٨,٠ ٨٧,٠ ٧١,٠ ٦٣,٨ ٧٦,٢ ٥٤,٣ الرأس األخضر
ــا   ــة أفريقيــــــ مجهوريــــــ

 ١٥,٤ ٤,٨ ٤٨,٦ ٦٤,٧ ٣٣,٥ ٣٣,٢ ٤٧,١ ٢٠,٧ الوسطى
 ١,٧- ٩,٨ ٢٦,٠ ٤١,٠ ١٣,٠ ٢٧,٧ ٣٧,٠ ١٨,٨ تشاد

 - - - - - ٥٣,٨ ٦١,٤ ٤٦,٤ جزر القمر
مجهوريــــــة الكونغـــــــو  

 - - ٦٧,٠ ٨١,٠ ٥٤,٠ ٤٧,٥ ٦١,٤ ٣٤,٤ الدميقراطية
 - - - - - ٥٣,٠ ٦٦,٨ ٣٩,٧ جيبويت

 - - ٨٧,٠ ٩٣,٠ ٨٠,٠ ٧٣,٣ ٨٥,٨ ٦١,١ غينيا االستوائية
 - - - - - ٤٦,٤ ٥٨,٥ ٣٤,٨ إريتريا
 ١٦,٤ ٣,٥- ٤٥,٠ ٥٢,٠ ٣٨,٠ ٢٨,٦ ٣٧,٣ ١٩,٨ إثيوبيا
 - - - - - ٢٥,٦ ٣١,٧ ١٩,٧ غامبيا
 - - ٢٩,٠ ٤٣,٠ ١٨,٠ ٢٧,٢ ٤٢,٣ ١٢,٩ غينيا
 - - - - - - - -  بيساو-غينيا 
 ٣,٤ ٧,٥ ٨١,٤ ٧٣,٧ ٩٠,٣ ٧٨,٠ ٦٥,٤ ٨٩,٥ ليسوتو
 - - - - - ٣٩,٢ ٥٥,٤ ٢٢,٨ ليربيا
 - - ٧١,٠ ٧٧,٠ ٦٥,٠ ٥٨,٠ ٦٦,٤ ٤٩,٨ شقرمدغ

 ١٢,٢ ١١,٦- ٦٤,٠ ٧٥,٠ ٥٤,٠ ٥١,٨ ٦٨,٨ ٣٦,٢ مالوي
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 ) عاما فما فوق١٥(تعلم الكبار  
 النسبة املئوية ملن لديهم إملام مببادئ القراءة والكتابة 

 ٢٠٠٠/٢٠٠٤   ١٩٩٠  

التغري يف الفـروق    
نـــــسني، بــــني اجل 

ــة  بالنقــــاط املئويــ
 ١٩٩٠مــن عــام 

ــرة  إىل الفتــــــــــــــ
٢٠٠٠/٢٠٠٤* 

ــم   ــتغري يف تعلــ الــ
ــاط   ــار، بالنق الكب
املئويـــة مـــن عـــام 

 إىل              ١٩٩٠
الفتــــــــــــــــــــــــرة 

٢٠٠٠/٢٠٠٤ 
   اجملموع الرجال النساء اجملموع الرجال النساء أقل البلدان منوا

 - - ١٩,٠ ٢٦,٧ ١١,٩ - - - مايل
 ١٦,٢ ٥,٤- ٥١,٠ ٦٠,٠ ٤٣,٠ ٣٤,٨ ٤٦,٣ ٢٣,٩ موريتانيا
 - - - - - ٣٣,٥ ٤٩,٣ ١٨,٤ موزامبيق
 ١٧,٦ ١٥,١ ٢٩,٠ ٤٣,٠ ١٥,٠ ١١,٤ ١٨,٠ ٥,١ النيجر
 ١١,٧ ٧,٩- ٦٥,٠ ٧١,٠ ٦٠,٠ ٥٣,٣ ٢٦,٩ ٤٤,٠ ارواند

 - - - - - - - - سان تومي وبرينسييب
 ١٠,٦ ٢,٤ ٣٩,٠ ٥١,٠ ٢٩,٠ ٢٨,٤ ٣٨,٢ ١٨,٦ السنغال
 - - ٣٥,٠ ٤٧,٠ ٢٤,٠ - - - سرياليون
 - - - - - - - - الصومال
 ١٥,٢ ٩,٠- ٦١,٠ ٧١,٠ ٥٢,٠ ٤٥,٨ ٦٠,٠ ٣٢,٠ السودان
 ٨,٨ ٠,٨- ٥٣,٠ ٦٩,٠ ٣٨,٠ ٤٤,٢ ٦٠,٥ ٢٨,٧ توغو
 ١٠,٩ ٦,٨- ٦٧,٠ ٧٧,٠ ٥٨,٠ ٥٦,١ ٦٩,٣ ٤٣,٥ أوغندا

 ٦,١ ٨,٥- ٦٩,٠ ٧٨,٠ ٦٢,٠ ٦٢,٩ ٧٥,٥ ٥١,٠مجهورية ترتانيا املتحدة
 ٠,٢- ٣,٩- ٦٨,٠ ٧٦,٠ ٦٠,٠ ٦٨,٢ ٧٨,٦ ٥٨,٧ زامبيا

        آسيا واحمليط اهلادئ
 - - ٢٨,٠ ٤٣,٠ ١٣,٠ - - - أفغانستان
 ٨,٨ ١,٦- ٤٣,٠ ٥٢,٠ ٣٣,٠ ٣٤,٢ ٤٤,٣ ٢٣,٧ شبنغالدي
 - - - - - - - - بوتان

 ١٢,٠ ٧,٩- ٧٤,٠ ٨٥,٠ ٦٤,٠ ٦٢,٠ ٧٧,٧ ٤٨,٨ كمبوديا
 - - - - - - - - كرييبايت

مجهوريــــــــــــــــــــــة الو 
 ١٢,٥ ١١,٥- ٦٩,٠ ٧٧,٠ ٦١,٠ ٥٦,٥ ٧٠,٣ ٤٢,٨ الدميقراطية الشعبية

 ١,٢ ٠,٤- ٩٦,٠ ٩٦,٠ ٩٦,٠ ٩٤,٨ ٩٥,٠ ٩٤,٦ ملديف
 ٩,٣ ٥,٢- ٩٠,٠ ٩٤,٠ ٨٦,٠ ٨٠,٧ ٨٧,٤ ٧٤,٢ ميامنار
 ١٨,٦ ٥,٤- ٤٩,٠ ٦٣,٠ ٣٥,٠ ٣٠,٤ ٤٧,٤ ١٤,٠ نيبال
 ١,٠ ١,١- ٩٩,٠ ٩٩,٠ ٩٩,٠ ٩٨,٠ ٩٨,٥ ٩٧,٤ ساموا

 - - - - - - - - جزر سليمان
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 ) عاما فما فوق١٥(تعلم الكبار  
 النسبة املئوية ملن لديهم إملام مببادئ القراءة والكتابة 

 ٢٠٠٠/٢٠٠٤   ١٩٩٠  

التغري يف الفـروق    
نـــــسني، بــــني اجل 

ــة  بالنقــــاط املئويــ
 ١٩٩٠مــن عــام 

ــرة  إىل الفتــــــــــــــ
٢٠٠٠/٢٠٠٤* 

ــم   ــتغري يف تعلــ الــ
ــاط   ــار، بالنق الكب
املئويـــة مـــن عـــام 

 إىل              ١٩٩٠
الفتــــــــــــــــــــــــرة 

٢٠٠٠/٢٠٠٤ 
   اجملموع الرجال النساء اجملموع الرجال النساء أقل البلدان منوا

 - - - - - - - -  ليشيت–تيمور 
 - - - - - - - - توفالو
 - - ٧٤,٠ - - - - - فانواتو
 ٢٠,٣ ٣,٣- ٥٣,٠ ٧٢,٠ ٣٣,٠ ٣٢,٧ ٥٥,٢ ١٢,٩ اليمن

       أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 - - - - - ٣٩,٧ ٤٢,٦ ٣٦,٩ هاييت

 
، تـوفري التعلـيم للجميـع، التقريـر العـاملي ملتابعـة تـوفري التعلـيم                 )اليونـسكو   (منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       : املصادر

، )٢٠٠٧بـاريس،  ( ـ برامج الرعاية والتعليم القائمة على أساس قـوي يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة      ٢٠٠٧يع لعام للجم
يف احلـاالت الـيت   . ٢٠٠٤-٢٠٠٠تشري البيانات إىل آخر سنة تيسرت فيهـا بيانـات مـن الفتـرة         . ١٣ و   ١٢اجلدوالن  

 والدولية؛ أُخذت املعدالت ذات الصلة باجلنـسني للفتـرة         تتوفر فيها بيانات، تعّول اليونسكو على التقديرات الوطنية        مل
مت االطالع عليها    (٩ من الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة، قاعدة بيانات مؤشرات األلفية، املؤشر             ١٩٩١-١٩٩٠

 ). ٢٠٠٦فرباير / شباط١يف 
 . إىل زيادة هذا الفرق(+)إىل اخنفاض الفرق بني اجلنسني؛ وتشري عالمة اجلمع ) -(تشري عالمة الطرح  * 
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 ٥املرفق جدول 
 صحة الرّضع واألطفال  

 
       

ــذين يتلقــون حتــصينا يف    ــة لألطفــال ال النــسبة املئوي
 السنة األوىل من عمرهم ضد

 
ــال دون   معــــدل وفيــــات األطفــ

 احلصبة معدل وفيات الرّضع اخلامسة
اخلنـــــــاق والـــــــسعال 

 الديكي والكزاز

النسبة املئوية لألطفال   
دون الــــــستة أشــــــهر 
الــــــــذين يرضــــــــعون 
ــة   ــاعة طبيعيــــــ رضــــــ

 فحسب

ــنقص   ــشار ال مــدى انت
املعتدل أو الـشديد يف     

األطفـــال الـــوزن بـــني 
 دون اخلامسة

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ أقل البلدان منوا
١٩٩٦/
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

١٩٩٦/
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

               أفريقيا
 ٣١ ٢١ ١١ ٢٣ ٤٧ ٥٩ ٤٥ ٨٤ ١٥٤ ١٥٤ ١٥٤ ٢٦٠ ٢٦٠ ٢٦٠ أنغوال 
 ٢٣ ٣١ ٣٨ ١١ ٩٣ ٨٣ ٨٥ ٦٤ ٨٩ ٩٠ ١١١ ١٥٠ ١٥٢ ١٨٥ بنن 
ــا   بوركينـــــــ

 ٣٨ ٤٠ ١٩ ٢٣ ٩٦ ٨٨ ٨٤ ٧٨ ٩٦ ٩٧ ١١٣ ١٩١ ١٩٢ ٢١٠ فاسو
 ٤٥ ٤٧ ٦٢ ٥٥ ٧٤ ٧٤ ٧٥ ٨٤ ١١٤ ١١٤ ١١٤ ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ بوروندي 
الـــــــــــــرأس  

 .. .. ٥٧ .. ٧٣ ٧٥ ٦٥ ٧٢ ٢٦ ٢٧ ٤٥ ٣٥ ٣٦ ٦٠ األخضر
مجهوريـــــــة  

أفريقيــــــــــــا 
 ٢٤ ٣٢ ١٧ ٢٠ ٤٠ ٤٠ ٣٥ ٩١ ١١٥ ١١٥ ١٠٢ ١٩٣ ١٩٣ ١٦٨ الوسطى

 ٣٧ ٢٦ ٢ ٣٥ ٢٠ ٥٠ ٢٣ ٨٠ ١٢٤ ١١٧ ١٢٠ ٢٠٨ ٢٠٠ ٢٠١ تشاد 
 ٢٥ ٤٦ ٢١ ١٢ ٨٠ ٧٦ ٨٠ ٥٧ ٥٣ ٥٢ ٨٨ ٧١ ٧٠ ١٢٠ جزر القمر 
مجهوريـــــــة  

الكونغــــــــو 
 ٣١ ٣٢ ٣٤ ١٥ ٧٣ ٦٤ ٧٠ ٨٤ ١٢٩ ١٢٩ ١٢٩ ٢٠٥ ٢٠٥ ٢٠٥ الدميقراطية

 ٢٧ ٤٠ .. ٥٢ ٧١ ٦٤ ٦٥ ٦٤ ٨٨ ١٠١ ١١٦ ١٣٣ ١٢٦ ١٧٥ جيبويت 
ــا   غينيـــــــــــــ

 ١٩ ١٤ ٢٤ ٥٧ ٣٣ ٣٣ ٥١ ٩٨ ١٢٣ ١٢٢ ١٠٣ ٢٠٥ ٢٠٤ ١٧٠ االستوائية
 ٤٠ ٢٤ ٥٢ ٣٠ ٨٣ ٨٣ ٨٤ ٥٥ ٥٠ ٥٢ ٨٨ ٧٨ ٨٢ ١٤٧ إريتريا 
 ٣٨ ٢٣ ٤٩ ٢٤ ٦٩ ٨٠ ٥٩ ٦٠ ١٠٩ ١١٠ ١٣١ ١٦٤ ١٦٦ ٢٠٤ إثيوبيا 
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ــذين يتلقــون حتــصينا يف    ــة لألطفــال ال النــسبة املئوي

 السنة األوىل من عمرهم ضد

 
ــال دون   معــــدل وفيــــات األطفــ

 احلصبة معدل وفيات الرّضع اخلامسة
اخلنـــــــاق والـــــــسعال 

 الديكي والكزاز

النسبة املئوية لألطفال   
دون الــــــستة أشــــــهر 
الــــــــذين يرضــــــــعون 
ــة   ــاعة طبيعيــــــ رضــــــ

 فحسب

ــنقص   ــشار ال مــدى انت
املعتدل أو الـشديد يف     

األطفـــال الـــوزن بـــني 
 دون اخلامسة

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ أقل البلدان منوا
١٩٩٦/
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

١٩٩٦/
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 ١٧ ٢٠ ٢٦ ٥٠ ٨٨ ٣٨ ٨٤ ٦٩ ٩٧ ٨٩ ١٠٣ ١٣٧ ١٢٢ ١٥١ غامبيا 
 ٢٦ ١٨ ٢٧ .. ٦٩ ٦٩ ٥٩ ٣٦ ٩٨ ١٠١ ١٤٥ ١٥٠ ١٥٥ ٢٤٠ غينيا
 -غينيـــــــــا   

 ٢٥ ٤٨ ٣٧ ٣٦ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٥٩ ١٢٤ ١٢٦ ١٥٣ ٢٠٠ ٢٠٣ ٢٥٣ بيساو
 ٢٠ ٤٠ ٣٦ ١ ٨٣ ٧٨ ٨٥ ٦١ ١٠٢ ٦١ ٨١ ١٣٢ ٨٢ ١٠١ ليسوتو 
 ٥ ٢٢ .. ٤٤ ٨٧ ٣١ ٩٤ ٨٥ ١٥٧ ١٥٧ ١٥٧ ٢٣٥ ٢٣٥ ٢٣٥ ليربيا 
 ٤٢ ٢٥ ٦٧ ١٨ ٦١ ٦١ ٥٩ ٥٩ ٧٤ ٧٦ ١٠٣ ١١٩ ١٢٣ ١٦٨ مدغشقر 
 ٢٢ ١٣ ٥٣ ٥٦ ٩٣ ٨٩ ٨٢ ٥٤ ٧٩ ١١ ١٣١ ١٢٥ ١٧٥ ٢٢١ مالوي 
 ٣٣ ١٩ ٢٥ .. ٨٥ ٧٦ ٨٥ ٧٠ ١٢٠ ١٢١ ١٤٠ ٢١٨ ٢١٩ ٢٥٠ مايل 
 ٣٢ ١٨ ٢٠ ١٥ ٧١ ٧٠ ٦١ ٧٨ ٧٨ ٧٨ ٨٥ .. ١٢٥ ١٣٣ موريتانيا 
 ٢٤ ٢٧ ٣٠ ٨٤ ٧٢ ٧٢ ٧٧ ٤٠ ١٠٠ ١٠٤ ١٥٨ ١٧٥ ١٥٢ ٢٣٥ موزامبيق 
 ٤٠ ٤٥ ١ ٦٢ ٨٩ ٦٢ ٨٣ ٥٦ ١٥٠ ١٥٢ ١٩١ ٢٥٦ ٢٥٩ ٣٢٠ النيجر 
 ٢٣ ١٣ ٩٠ ٨٠ ٩٥ ٨٩ ٨٩ ٩٧ ١١٨ ١١٨ ١٠٣ ٢٠٣ ٢٠٣ ١٧٣ رواندا 
ســان تــومي  

 ١٣ ٢٣ ٥٦ ٦٣ ٩٧ ٩٩ ٨٨ ٨٧ ٧٥ ٧٥ ٧٥ ١١٨ ١١٨ ١١٨ وبرينسييب
 ١٧ ١٧ ٣٤ ٢٤ ٨٤ ٨٧ ٧٤ ٧٧ ٧٧ ٧٨ ٩٠ ١٣٦ ١٣٧ ١٤٨ السنغال 
 ٢٧ ٢٣ ٤ ٤٠ ٦٤ ٦١ ٦٧ ٧٥ ١٦٥ ١٦٥ ١٧٥ ٢٨٢ ٢٨٣ ٣٠٢ سرياليون 
 ٢٦ ٤٢ ٩ ٦٧ ٣٥ ٣٠ ٣٥ ٩٠ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ٢٢٥ ٢٢٥ ٢٢٥ الصومال 
 ٤١ ٣٨ ١٦ ١٩ ٥٩ ٥٥ ٦٠ ٧١ ٦٢ ٦٣ ٧٤ ٩٠ ٩١ ١٠٢ السودان 
 ٢٥ ٢٥ ١٨ ٣٧ ٨٢ ٧١ ٧٠ ٧٧ ٧٨ ٧٨ ٨٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٥٢ توغو 
 ٢٣ ٣١ ٦٣ ٢٤ ٨٤ ٨٧ ٨٦ ٧٣ ٧٩ ٨٠ ٩٣ ١٣٦ ١٣٨ ١٦٠ أوغندا 
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ــذين يتلقــون حتــصينا يف    ــة لألطفــال ال النــسبة املئوي

 السنة األوىل من عمرهم ضد

 
ــال دون   معــــدل وفيــــات األطفــ

 احلصبة معدل وفيات الرّضع اخلامسة
اخلنـــــــاق والـــــــسعال 

 الديكي والكزاز

النسبة املئوية لألطفال   
دون الــــــستة أشــــــهر 
الــــــــذين يرضــــــــعون 
ــة   ــاعة طبيعيــــــ رضــــــ

 فحسب

ــنقص   ــشار ال مــدى انت
املعتدل أو الـشديد يف     

األطفـــال الـــوزن بـــني 
 دون اخلامسة

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ أقل البلدان منوا
١٩٩٦/
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

١٩٩٦/
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

مجهوريـــــــة  
ــا  ترتانيـــــــــــ

 ٢٢ ٣٩ ٤١ .. ٩٠ ٩٥ ٩١ ٦٤ ٧٦ ٧٨ ١٠٢ ١٢٢ ١٢٦ ١٦١ املتحدة
 ٢٠ ٤٨ ٤٠ ٦٨ ٨٠ ٨٠ ٨٤ ٩١ ١٠٢ ١٠٢ ١٠١ ١٨٢ ١٨٢ ١٨٠ زامبيا 

              آسيا واحمليط اهلادئ
 ٣٩ ٣٣ .. ٢٥ ٧٦ ٦٦ ٦٤ ٨ ١٦٥ ١٦٥ ١٦٨ ٢٥٧ ٢٥٧ ٢٦٠ أفغانستان 
 ٤٨ ٣٠ ٣٦ ١٠ ٨٨ ٨٥ ٨١ ٤٨ ٥٤ ٥٦ ١٠٠ ٧٣ ٧٧ ١٤٩ نغالديشب 
 ١٩ ٤٥ .. ١٢ ٩٥ ٨٩ ٩٣ ٣٥ ٦٥ ٦٧ ١٠٧ ٧٥ ٨٠ ١٦٦ بوتان 
 ٤٥ ٢٢ ١٢ ٤١ ٨٢ ٨٥ ٧٩ ٩٤ ٩٨ ٩٧ ٨٠ ١٤٣ ١٤١ ١١٥ كمبوديا 
 .. ١٧ ٨٠ ١٦ ٦٢ ٦٢ ٥٦ ٧٣ ٤٨ ٤٩ ٦٥ ٦٥ ٦٥ ٨٨ كرييباس 
مجهوريـــــــة  

الو 
ــة  الدميقراطيـ

 ٤٠ ١٩ ٢٣ ٢٤ ٤٩ ٤٥ ٤١ ٤٢ ٦٢ ٦٥ ١٢٠ ٧٩ ٨٣ ١٦٣ الشعبية
 ٣٠ ٢١ ١٠ ٦٥ ٩٨ ٩٦ ٩٧ ٥٦ ٣٣ ٣٥ ٧٩ ٤٢ ٤٦ ١١١ ملديف 
 ٧ ٤٦ ١٥ ٣١ ٧٣ ٨٢ ٧٢ ٧٣ ٧٥ ٧٦ ٩١ ١٠٥ ١٠٥ ١٣٠ ميامنار 
 ٤٨ ٢٣ ٦٨ ٣٨ ٧٥ ٨٠ ٧٤ ٥١ ٥٦ ٥٩ ١٠٠ ٧٤ ٧٦ ١٤٥ نيبال 
 .. ٢٦ .. ٩ ٦٤ ٦٨ ٥٧ ٧٥ ٢٤ ٢٥ ٤٠ ٢٩ ٣٠ ٥٠ ساموا 
ــزر   جـــــــــــــ

 .. ٢٨ ٦٥ ٢ ٨٠ ٨٠ ٧٢ ٧٨ ٢٤ ٣٤ ٣١ ٢٩ ٥٦ ٣٨ سليمان
 –تيمـــــــور  

 ٤٦ .. ٣١ .. ٥٥ ٥٧ ٤٨ ٢٥ ٥٢ ٦٤ ١٣٣ ٦١ ٨٠ ١٧٧ ليشيت
 .. ٢٥ .. ٢١ ٩٣ ٩٨ ٦٢ ٨٠ ٣١ ٣٦ ٤٢ ٣٨ ٥١ ٥٤ توفالو 
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ــذين يتلقــون حتــصينا يف    ــة لألطفــال ال النــسبة املئوي

 السنة األوىل من عمرهم ضد

 
ــال دون   معــــدل وفيــــات األطفــ

 احلصبة معدل وفيات الرّضع اخلامسة
اخلنـــــــاق والـــــــسعال 

 الديكي والكزاز

النسبة املئوية لألطفال   
دون الــــــستة أشــــــهر 
الــــــــذين يرضــــــــعون 
ــة   ــاعة طبيعيــــــ رضــــــ

 فحسب

ــنقص   ــشار ال مــدى انت
املعتدل أو الـشديد يف     

األطفـــال الـــوزن بـــني 
 دون اخلامسة

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ أقل البلدان منوا
١٩٩٦/
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

١٩٩٦/
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 .. ٢٧ ٥٠ ٤ ٦٦ ٤٩ ٧٠ ٧٤ ٣١ ٣٢ ٤٨ ٣٨ ٤٠ ٦٢ فانواتو 
 ٤٦ ١٧ ١٢ ٢٦ ٨٦ ٧٨ ٧٦ ٧٠ ٧٦ ٨٢ ٩٨ ١٠٢ ١١١ ١٣٩ اليمن 
يكـــــا الالتينيـــــة ومنطقـــــة البحـــــر أمر

             الكارييب
 ١٧ ٢٤ ٢٤ ١٧ ٤٣ ٤٣ ٥٤ ٦٤ ٨٩ ٧٤ ١٠٢ ١٢٠ ١١٧ ١٥٠ هاييت 

  .٣ - ١، اجلداول )٢٠٠٧نيويورك،  (النساء واألطفال، الفوائد املضاعفة للمساواة بني اجلنسني: ٢٠٠٧حالة األطفال يف العامل سنة ، منظمة األمم املتحدة للطفولة: املصدر

 



 

 

A
/62/79 

E
/2007/63 

 

51 
07-33865 

 ٦جدول املرفق 
 اإليدز والوقاية منهما/انتشار فريوس نقص املناعة البشرية  

 

معدل انتشار فريوس نقـص   
املناعة البشرية بـني البـالغني      
الذين تتراوح أعمارهم بني    

  عامــا ٤٩ و ١٥
 معدل استخدام الواقي الذكري يف آخر
 اتصال جنسي ينطوي على جمازفة

معــــــــــــدل 
اســــــتخدام 
الـــــــــــواقي 

كري الـــــــذ
ــدل   مــن مع
ــشار  انتــــــــ
وسائل منع  

 احلمل

ــراوح   ــذين تتــــ ــسبة الــــ نــــ
ــارهم بـــني   ٢٤ و ١٥أعمـ

ــة    ــديهم معرف ــذين ل ــا ال عام
فــريوس شــاملة وصــحيحة ب

نقـــــــــــــــص املناعـــــــــــــــة  
 ٢٠٠٥، اإليدز/البشرية

األيتـــام بـــسبب اإليـــدز 
أحــــــد الوالــــــدين أو   (

كالمهــا متــوىف بــسبب   
 )اإليدز

ــام  ــسبة األيتـ نـ
إىل غري األيتام   
يف االلتحـــــاق 

 دارس بامل
   ٢٠٠٥ ١٩٩٨/٢٠٠٤       

 الرجال النساء الرجال النساء ٢٠٠٥ ٢٠٠١ أقل البلدان منوا
١٩٩٦/
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ الرجال النساء ٢٠٠٤

١٩٩٨‐
٢٠٠٥ 

 أفريقيا
  ١٦٠ ١١٠ ٤٣ ٣٥ ٥ ٦٤ ٥٥ - - ٣,٧ ٣,٧ أنغوال
  ٦٢ ٣٤ ١٠,٦ ٨,١ ٧ ٦٠ ٥٠,٨ ٣٤ ١٩ ١,٨ ١,٩ بنن

 ١ ١٢٠ ٢٦٠   ١٥ - - ٦٧ ٥٤ ٢,٠ ٤,٢ بوركينا فاسو
  ١٢٠ ٢٠٠ ٤ ٣,٦ ١ ٥٥ ٤٦ - - ٣,٣ ٦,٢ بوروندي

  - - - - ٦ - - - - .. .. الرأس األخضر
ــا   ــة أفريقي مجهوري

  ١٤٠ ١١٠ -  ٣ ٨٣ ٦١ - - ١٠,٧ ١٣,٥ الوسطى
 ١ ٥٧ ٩٦ -  صفر - - - - ٣,٥ ٤,٩ تشاد

  - - -  ٣ - - - - ٠,١< .. جزر القمر
مجهورية الكونغو  

  ٦٨٠ ٧٧٠ - - ٧ - - - - ٣,٢ ٤,٢ قراطيةالدمي
               ٦ ٥ - - .. - - - - ٣,١ ٢,٨ جيبويت

  ٥ - -  .. - - - - ٣,٢ .. غينيا االستوائية
  ٣٦ ٣٩ -  ٨ - - - - ٢,٤ ٢,٨ إريتريا
  - ٧٢٠ - - ٤ ٣٦ ١٤,٦ ٣٠ ١٧ .. ٤,١ إثيوبيا
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معدل انتشار فريوس نقـص   
املناعة البشرية بـني البـالغني      
الذين تتراوح أعمارهم بني    

  عامــا ٤٩ و ١٥
 معدل استخدام الواقي الذكري يف آخر
 اتصال جنسي ينطوي على جمازفة

معــــــــــــدل 
اســــــتخدام 
الـــــــــــواقي 

كري الـــــــذ
ــدل   مــن مع
ــشار  انتــــــــ
وسائل منع  

 احلمل

ــراوح   ــذين تتــــ ــسبة الــــ نــــ
ــارهم بـــني   ٢٤ و ١٥أعمـ

ــة    ــديهم معرف ــذين ل ــا ال عام
فــريوس شــاملة وصــحيحة ب

نقـــــــــــــــص املناعـــــــــــــــة  
 ٢٠٠٥، اإليدز/البشرية

األيتـــام بـــسبب اإليـــدز 
أحــــــد الوالــــــدين أو   (

كالمهــا متــوىف بــسبب   
 )اإليدز

ــام  ــسبة األيتـ نـ
إىل غري األيتام   
يف االلتحـــــاق 

 دارس بامل
   ٢٠٠٥ ١٩٩٨/٢٠٠٤       

 الرجال النساء الرجال النساء ٢٠٠٥ ٢٠٠١ أقل البلدان منوا
١٩٩٦/
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ الرجال النساء ٢٠٠٤

١٩٩٨‐
٢٠٠٥ 

  ٤ ٢ -  ١ - - - - ٢,٤ ١,٢ غامبيا
 ١ ٢٨ ٣٥ - - ١٠ - - ٣٢ ١٧ ١,٥ ٢,٨ غينيا

 ١ ١١ - -  ١ - - - - ٣,٨ ..  بيساو-غينيا 
  ٩٧ ١٠٠ -  ٦ ٤٩ ٥٠ - - ٢٣,٢ ٢٩,٦ ليسوتو
  - ٣٦ - - .. - - - - .. ٥,١ ليربيا

  ١٣ ٣٠ ١٦ ١٩ ٢ - - ١٢ ٥ ٠,٥ ١,٣ مدغشقر
  ٥٥٠ ٥٠٠ ٣٦ ٢٣,٥ ٥ ٤٦ ٣٣ ٣٨ ٣٢ ١٤,١ ١٤,٣ مالوي
 ١ ٩٤ ٧٥   ٤ - - ٣٠ ١٤ ١,٧ ١,٩ مايل

  ٧ ٢ - - ١٠ - - - - ٠,٧ ٠,٥ موريتانيا
  ٥١٠ ٤٧٠   ٥ - - ٣٣ ٢٩ ١٦,١ ١٢,١ موزامبيق
  ٤٦ ٢٤ -  صفر - - ٣٠ ٧ ١,١ ١,١ النيجر
               ٢١٠ ١٦٠   ٣ - - ٥٥ ٢٣ ٣,١ ٥,١ رواندا

ــومي   ــان تـــــ ســـــ
  - - -  صفر - - - - - .. وبرينسييب
  ٢٥ ١٧ -  ٧ - - - - ٠,٩ ٠,٨ السنغال
  ٣١ - -  ٢ - - - - ١,٦ .. سرياليون
  ٢٣ - ١٣ ٧,٩ .. - - - - ٠,٩ .. الصومال
  - - - - .. - - - - ١,٦ ١,٩ السودان
  ٨٨ ٥٤ -  ٦ - - ٤١ ٢٢ ٣,٢ ٤,٣ توغو
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معدل انتشار فريوس نقـص   
املناعة البشرية بـني البـالغني      
الذين تتراوح أعمارهم بني    

  عامــا ٤٩ و ١٥
 معدل استخدام الواقي الذكري يف آخر
 اتصال جنسي ينطوي على جمازفة

معــــــــــــدل 
اســــــتخدام 
الـــــــــــواقي 

كري الـــــــذ
ــدل   مــن مع
ــشار  انتــــــــ
وسائل منع  

 احلمل

ــراوح   ــذين تتــــ ــسبة الــــ نــــ
ــارهم بـــني   ٢٤ و ١٥أعمـ

ــة    ــديهم معرف ــذين ل ــا ال عام
فــريوس شــاملة وصــحيحة ب

نقـــــــــــــــص املناعـــــــــــــــة  
 ٢٠٠٥، اإليدز/البشرية

األيتـــام بـــسبب اإليـــدز 
أحــــــد الوالــــــدين أو   (

كالمهــا متــوىف بــسبب   
 )اإليدز

ــام  ــسبة األيتـ نـ
إىل غري األيتام   
يف االلتحـــــاق 

 دارس بامل
   ٢٠٠٥ ١٩٩٨/٢٠٠٤       

 الرجال النساء الرجال النساء ٢٠٠٥ ٢٠٠١ أقل البلدان منوا
١٩٩٦/
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ الرجال النساء ٢٠٠٤

١٩٩٨‐
٢٠٠٥ 

  ١ ٠٠٠ ٩٤٠   ٨ - - ٦٢ ٤٤ ٦,٧ ٥,١ أوغندا
ــا   ــة ترتانيـ مجهوريـ

  ١ ١٠٠ ٩٨٠   ١١ - - ٤٧ ٤٢ ٦,٥ ٩ املتحدة
  ٧١٠ ٦٣٠ ٤٦,١ ٤٠,٥ ١١ ٣٨ ٢٦,١ ٤٢ ٣٣ ١٧,٠ ١٦,٧ زامبيا

آســـــيا واحملـــــيط 
             اهلادئ

  - - - -  - - - - ٠,١< .. أفغانستان
  - - - -  - - - - ٠,١< .. بنغالديش

  - - - - .. - - - - ٠,١< .. بوتان
  - - - -  - - - - ١,٦ ٢,٧ كمبوديا
  - - - -  - - - - - .. كرييبايت

ــة الو  مجهوريــــــــ
ــة  الدميقراطيــــــــــــ

  - - - -  - - - - ٠,١ ٠,١ الشعبية
   - - - -  - - - - .. ملديف
   - - - -  - - - ١,٣ ١ ميامنار
   - - - -  - - - ٠,٥ ٠,٤ نيبال
   - - - -  - - - - .. ساموا

  - - - - .. - - - - - .. جزر سليمان
  - - - - .. - - - - - ..  ليشيت–تيمور 
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معدل انتشار فريوس نقـص   
املناعة البشرية بـني البـالغني      
الذين تتراوح أعمارهم بني    

  عامــا ٤٩ و ١٥
 معدل استخدام الواقي الذكري يف آخر
 اتصال جنسي ينطوي على جمازفة

معــــــــــــدل 
اســــــتخدام 
الـــــــــــواقي 

كري الـــــــذ
ــدل   مــن مع
ــشار  انتــــــــ
وسائل منع  

 احلمل

ــراوح   ــذين تتــــ ــسبة الــــ نــــ
ــارهم بـــني   ٢٤ و ١٥أعمـ

ــة    ــديهم معرف ــذين ل ــا ال عام
فــريوس شــاملة وصــحيحة ب

نقـــــــــــــــص املناعـــــــــــــــة  
 ٢٠٠٥، اإليدز/البشرية

األيتـــام بـــسبب اإليـــدز 
أحــــــد الوالــــــدين أو   (

كالمهــا متــوىف بــسبب   
 )اإليدز

ــام  ــسبة األيتـ نـ
إىل غري األيتام   
يف االلتحـــــاق 

 دارس بامل
   ٢٠٠٥ ١٩٩٨/٢٠٠٤       

 الرجال النساء الرجال النساء ٢٠٠٥ ٢٠٠١ أقل البلدان منوا
١٩٩٦/
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ الرجال النساء ٢٠٠٤

١٩٩٨‐
٢٠٠٥ 

  - - - - .. - - - - - .. توفالو
  - - - - .. - - - - - .. فانواتو
  - - - -  - - - - - .. اليمن

ــة   أمريكــا الالتيني
ومنطقـــة البحـــر  

             الكارييب
  - - ٢٨   - - ٣٠ ١٩ ٣,٨ ٥,٥ هاييت

 
جنيـف،   ( بـشأن وبـاء اإليـدز العـاملي، التقريـر العـاملي اخلـامس              ٢٠٠٦تقريـر عـام     اإليـدز،   / بفيــروس نقص املناعـــة البـشرية      برنامج األمــم املتحـــدة املشترك املعنــي     :املصادر 

، )٢٠٠٧نيويـورك،    (النـساء واألطفـال، الفوائـد املـضاعفة للمـساواة بـني اجلنـسني             : ٢٠٠٧حالة األطفـال يف العـامل سـنة         ،  منظمة األمم املتحدة للطفولة   ؛  )٢٠٠٦
  .XVIII.2006منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٥ استخدام وسائل منع احلمل يف العامل عام :؛ والشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة٨ و٤والن اجلد
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 ٧جدول املرفق 
 انتشار املالريا والسل والوفيات الناجتة عنهما والوقاية منهما ومعاجلتهما  

 
   األطفال دون سن اخلامسة   

العالج القصري الدورة اخلاضع 
 +املباشر لإلشراف

 

ــا ــاالت املالريــــــ حــــــ
 ٠٠٠عنها لكـل     املبلغ
 * نسمة١٠٠

عدد وفيات  
ــا  املالريـــــــــ
 *املبلغ عنها

الذين ينامون  
حتـــــــــــــــــت 
ــيات  الناموسـ
املعاجلــة ضــد 

 املالريا

النـــسبة املئويــــة  
للمـــــــــــــصابني 
بـــاحلمى الـــذين 
ــاولون يتنـــــــــــــ
ــد   ــارات ضـ عقـ

 املالريا
ـار الســــل لــكل    تقـــديرات انتشــ 

  نسمة١٠٠ ٠٠٠
تقـــديرات الوفيــات بالســل لكل    

  نسمة١٠٠ ٠٠٠
النسبة املئوية حلاالت   

 السل املكتشفة

ــة   ــسبة املئويــــــــ النــــــــ
ــيت   ــاالت الـــــــ للحـــــــ
 اكتشفت وشفي منها

 ١٩٩٠ أقل البلدان منوا
٢٠٠٠/
٢٠٠٣ 

٢٠٠٠/
٢٠٠٣ 

١٩٩٩/
٢٠٠٥ 

١٩٩٩/
٢٠٠٤ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ١٩٩٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ١٩٩٠ ٢٠٠٥ 

                أفريقيا
 ٦٨ ٧٤ ٦٨ ١٠٢ ٣٦ ٢٥ ٥٩ ٣٣٣ ٢٧٢ ٤٥٣ ٦٣ ٢ ١١ ٣٤٤ ١٠٦,٩ ٢٦,١ أنغوال
 ٨٣ ٨٠ ٤٢ ٥٠ ١٤ ١٥ ٢١ ١٤٤ ١٤٤ ١٧١ ٦٠ ٧ ٦٧٠ ١٢٢,٠ ٢٠,٠ بنن

 ٦٧ ٦٤ ١١ ١٢ ٥٩ ٤٥ ٤٦ ٤٦١ ٣١٥ ٢٨٥ ٥٠ ٢ ٤ ٤١٧ ١١٤,٩ ٥٥,٧ بوركينا فاسو
 ٧٨ ٧٩ ٢٦ ٢٩ ٨٣ ٩٢ ٣٦ ٦٠٢ ٥٥٨ ٢٣٤ ٣١ ١ ٣٣٠ ٢٧٤,٠ ١٦,٦ بوروندي

 ٧١ - ٣١ ٤١ ٣٧ ٤٠ ٤٢ ٣٢٧ ٣٢٩ ٣٦٦ - - - ٠,٣ ٠,٢ الرأس األخضر
مجهوريـــــــة أفريقيـــــــا

 ٩١ - ٢٤ ٣١ ٩١ ١١٣ ٣٣ ٤٨٣ ٥٤٨ ٢٢٥ ٦٩ ٢ - ٢٤,٧ ٥٩,٣ الوسطى
 ٦٩ ٧٢ ٢٣ ٢٤ ٧٠ ٦٦ ٥١ ٤٩٥ ٤٥٦ ٣٩٧ ٤٤ - ١ ٠٠١ ٤٧,٧ ٢٤,٧ تشاد

 ٩٤ ٩٦ ٣٠ ٢٣ ٧ ٨ ٢٢ ٨٩ ١٠٣ ١٩٣ ٦٣ ٩ ١٦ ٥,١ - مرجزر الق
ــو ــة الكونغـــ مجهوريـــ

 ٨٥ ٧٨ ٤٦ ٤٤ ٧٣ ٨١ ٣٧ ٥٤١ ٥٦٤ ٢٦٣ ٤٥ ١ ١٦ ٤٩٨ ٨٣,١ - الدميقراطية
 ٨٠ ٨٢ ٤٨ ٦٣ - ١١٥ ١٦٠ - - ١ ٣٣٨ - - - ٧,٢ ٦,١ جيبويت

 - - - - ٤٧ ٦٣ ٤٤ ٣٥٥ ٣٧٤ ٣٤١ ٤٩ ١ - ٣١,٣ ٧٢,٣ غينيا االستوائية
 ٨٥ ٨٢ ٢٨ ٤٢ ٦٩ ٦٢ ٥٩ ٥١٥ ٤٤٤ ٤٩٣ ٤ ٤ ٧٨ ١٧,٤ - إريتريا
 ٧٩ ٧٦ ٤٦ ٤٧ ٧٣ ٧٩ ٣٣ ٥٤٦ ٥٣٣ ٢٦٩ ٣ ١ - ٨,٠ - إثيبوبيا
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   األطفال دون سن اخلامسة   
العالج القصري الدورة اخلاضع 

 +املباشر لإلشراف

 

ــا ــاالت املالريــــــ حــــــ
 ٠٠٠عنها لكـل     املبلغ
 * نسمة١٠٠

عدد وفيات  
ــا  املالريـــــــــ
 *املبلغ عنها

الذين ينامون  
حتـــــــــــــــــت 
ــيات  الناموسـ
املعاجلــة ضــد 

 املالريا

النـــسبة املئويــــة  
للمـــــــــــــصابني 
بـــاحلمى الـــذين 
ــاولون يتنـــــــــــــ
ــد   ــارات ضـ عقـ

 املالريا
ـار الســــل لــكل    تقـــديرات انتشــ 

  نسمة١٠٠ ٠٠٠
تقـــديرات الوفيــات بالســل لكل    

  نسمة١٠٠ ٠٠٠
النسبة املئوية حلاالت   

 السل املكتشفة

ــة   ــسبة املئويــــــــ النــــــــ
ــيت   ــاالت الـــــــ للحـــــــ
 اكتشفت وشفي منها

 ١٩٩٠ أقل البلدان منوا
٢٠٠٠/
٢٠٠٣ 

٢٠٠٠/
٢٠٠٣ 

١٩٩٩/
٢٠٠٥ 

١٩٩٩/
٢٠٠٤ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ١٩٩٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ١٩٩٠ ٢٠٠٥ 

 ٨٦ ٧٤ ٥٣ ٥٨ ٤٦ ٤١ ٥٠ ٣٥٢ ٣٤١ ٤٣٢ ٥٥ ١٥ - ١٠٠,٥ ٢٣٧,٧ غامبيا
 ٧٢ ٧٢ ٣٠ ٣٣ ٥٢ ٥٤ ٣٢ ٤٣١ ٤٠٧ ٢٦٤ ٥٦ ٤ ٤٤١ ١٠٩,٥ ٣,٦ غينيا

 ٧٥ ٤٨ ٥١ ٥٦ ٤٠ ٤٣ ٤٣ ٢٩٣ ٣١٢ ٣٦٤ ٥٨ ٧ ٧٨٠ ١٣٤,٦ ٨٠,٥  بيساو-غينيا 
 ٦٩ ٥٢ ٨٣ ٩١ ١٠٧ ١٠٩ ٤٧ ٥٨٨ ٥٨٨ ٤١٦ - - - - - ليسوتو
 ٧٠ - ٣٤ - ٧٠ ٧٨ ٥٨ ٥٠٧ ٥٠٧ ٤٣٠ - - - ٣٠١,٥ - ليربيا

 ٧١ ٧٤ ٤١ ٥١ ٤٥ ٤١ ٥٠ ٣٩٦ ٣٣١ ٤٣٤ ٣٤ - ٧٥٩ ١٢١,٥ - مدغشقر
 ٧١ ٧٢ ٤٦ ٤٨ ٩٨ ١٠٧ ٧٨ ٥١٨ ٥٥١ ٥٢٣ ٢٨ ١٥ ٦ ٩٩٣ ٢٤٠,٤ ٤٠٩,٣ مالوي
 ٧١ ٥٠ ١٢ ١٢ ٧١ ٧٥ ٨١ ٥٧٨ ٥٩٣ ٦٥٥ ٣٨ ٨ ١ ٣٠٩ ٦٢,٢ ٢٧,٥ مايل

 ٢٢ - ٢٢ - ٦٩ ٧٧ ٦١ ٥٩٠ ٦٦٨ ٥٣١ ٣٣ ٢ ١٠٠ ٥٩,٦ ١٣,٣ موريتانيا
 ٧٧ ٧٨ ٣٦ ٣٣ ١٢٤ ١٢٩ ٤٤ ٥٩٧ ٦٣٦ ٣٣٢ ١٥ - ٣ ٥٦٩ ٢٦٩,٧ - موزامبيق
 ٦١ - ٣٣ ٣٨ ٣٥ ٣٣ ٣٤ ٢٩٤ ٢٧٦ ٢٩٠ ٤٨ ٦ ١ ٠٩٦ ٥٩,١ ١٥٢,٠ النيجر
 ٧٧ ٥٨ ٢١ ١٩ ٩١ ١٠٤ ٤٠ ٦٧٣ ٦٦٤ ٢٥١ ١٣ ٥ - ١٠٢,١ ١٨٩,٢ اندارو

 - - - - ٢٧ ٢٨ ٣٦ ٢٥٨ ٢٥٦ ٣٠٩ ٦١ - - ٣٩٣,٥ -سان تومي وبرينسييب
 ٧٤ ٦٦ ٣١ ٣٨ ٥٤ ٥٠ ٥٣ ٤٦٦ ٤٣٢ ٤٥٢ ٢٩ ١٤ ١ ٣٣٧ ١١٩,٣ - السنغال
 ٨٢ ٨١ ٢٥ ٢٥ ١١١ ١٠٢ ٥٨ ٩٠٥ ٨٠٩ ٤٩٧ ٦١ ٢ - ٩٥,٤ - سرياليون
 ٩١ ٨٩ ٦٨ ٢٣ - ١٢٦ ٨٩  ٧٥٥ ٧٥١ - - ١٠ ٢,٤ - الصومال
 ٧٧ ٧٨ ٣٣ ٣٤ - ٦٢ ٤٧  ٣٦٤ ٤٠٤ ٥٠ صفر ٢ ٤٧٩ ٩١,٨ ٣٠١,٢ السودان
 ٦٧ ٦٨ ١١ ١٠ ١٠١ ٩٨ ٩٤ ٧٥٣ ٦٩٦ ٧٩٩ ٦٠ ٥٤ ٧٩١ ٩٢,٢ ٢٣٤,٦ توغو



 

 

A
/62/79 

E
/2007/63 

 

57 
07-33865 
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ــا ــاالت املالريــــــ حــــــ
 ٠٠٠عنها لكـل     املبلغ
 * نسمة١٠٠

عدد وفيات  
ــا  املالريـــــــــ
 *املبلغ عنها

الذين ينامون  
حتـــــــــــــــــت 
ــيات  الناموسـ
املعاجلــة ضــد 

 املالريا

النـــسبة املئويــــة  
للمـــــــــــــصابني 
بـــاحلمى الـــذين 
ــاولون يتنـــــــــــــ
ــد   ــارات ضـ عقـ

 املالريا
ـار الســــل لــكل    تقـــديرات انتشــ 

  نسمة١٠٠ ٠٠٠
تقـــديرات الوفيــات بالســل لكل    

  نسمة١٠٠ ٠٠٠
النسبة املئوية حلاالت   

 السل املكتشفة

ــة   ــسبة املئويــــــــ النــــــــ
ــيت   ــاالت الـــــــ للحـــــــ
 اكتشفت وشفي منها

 ١٩٩٠ أقل البلدان منوا
٢٠٠٠/
٢٠٠٣ 

٢٠٠٠/
٢٠٠٣ 

١٩٩٩/
٢٠٠٥ 

١٩٩٩/
٢٠٠٤ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ١٩٩٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ١٩٩٠ ٢٠٠٥ 

 ٧٠ ٦٠ ٣٧ ٣٩ ٩١ ٩٦ ٥٥ ٥٥٩ ٦٥٢ ٢٧٠ - صفر ٨ ٤٥٠ ٤٧٧,٩ - أوغندا
مجهوريـــــــة ترتانيـــــــا

 ٨١ ٨٠ ٤٥ ٤٥ ٧٥ ٨٦ ٥٣ ٤٩٦ ٥٢٤ ٣٧١ ٥٨ ١٦ ١٤ ١٥٦ ٢٨٩,٧ ٤١١,١ املتحدة
 ٨٣ ٨٣ ٦٨ ٧٦ ١١٨ ١٢٢ ١٠٤ ٦١٨ ٦٣٨ ٤٩٢ ٥٢ ٧ ٥ ٧٦٣ - ٢٣٥,٨ زامبيا

               آسيا واحمليط اهلادئ
 ٨٩ ٨٧ ٤٢ ١٧ ٣٥ ٩٣ ٧٥ ٢٨٨ ٦٧١ ٦٩٣ - - - ٢٤,٧ ٢٣,٠ أفغانستان
 ٩٠ ٨٤ ٣٧ ٢٤ ٤٧ ٥٧ ٦٥ ٤٠٦ ٤٩٠ ٧٤١ - - ٥٧٤ ٠,٤ ٠,٥ بنغالديش

 ٨٣ ٨٦ ٤٤ ٤١ ١٩ ٢١ ٥٥ ١٧٤ ١٩٤ ٦٢٦ - - ١٥ ١,٧ ٥,٦ بوتان
 ٩١ ٩٢ ٤٩ ٣٩ ٨٧ ٩٥ ١٢٣ ٧٠٣ ٧٦٢ ١ ٥٨٤ - - ٤٩٢ ٥,٠ ١٢,٧ كمبوديا
 ٩٤ ٩٤ ٨٧ ٥٤٠ ٤٩ ٤ ٣٠ ٤٢٦ ٦٠ ٣٩٢ - - - - - كرييباس

مجهوريـــــــــــــــــــة الو
 ٨٦ ٧٨ ٤٠ ٣١ ٢٤ ٢٦ ٣٧ ٣٠٦ ٣٢٧ ٤٩٧ ٩ ١٨ ١٨٧ ٣,٣ ٥,٣ الدميقراطية الشعبية

 ٩٥ ٩٥ ٧٦ ٩٦ ٣ ٢ ٤٨ ٥٣ ٣٩ ٥٤٢ - - - - - ملديف
 ٨٤ ٨١ ١١٩ ٩٠ ١٥ ٢٥ ٤٥ ١٧٠ ١٨٧ ٥١٤ - - ٢ ٤٧٦ ١٤,٥ ٢٤,٤ ميامنار
 ٨٧ ٨٦ ٦٤ ٥٨ ٢٣ ٢٩ ٥٦ ٢٤٤ ٣١٨ ٦٣٦ - - ٣ ٠,٤ ١,٢ نيبال
 ١٠٠ ٨٤ ٦٥ ٥١ ٣ ٥ ١١ ٢٧ ٤٤ ١٤٥ - - - - - ساموا

 ٨٧ ٩٠ ٥٨ ١٠٣ ٢٣ ٤ ٣٠ ٢٠١ ٦٠ ٣٩٢ - - ٧١ ١٨٩,٩ - جزر سليمان
 ٨٠ ٨١ ٧١ ٦٤ ٨٨ ٩٦ ١٤٧ ٧١٣ ٧٥٤ ١ ٦٧٤ ١٩ - ٨ ٤٠,٩ -  ليشيت-تيمور 
 ١٠٠ - ٣٨ ٩٥٤ ٥٥ ٦ ١١ ٤٩٥ ٥٩ ١٤٥ - - - - - توفالو
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   األطفال دون سن اخلامسة   
العالج القصري الدورة اخلاضع 

 +املباشر لإلشراف

 

ــا ــاالت املالريــــــ حــــــ
 ٠٠٠عنها لكـل     املبلغ
 * نسمة١٠٠

عدد وفيات  
ــا  املالريـــــــــ
 *املبلغ عنها

الذين ينامون  
حتـــــــــــــــــت 
ــيات  الناموسـ
املعاجلــة ضــد 

 املالريا

النـــسبة املئويــــة  
للمـــــــــــــصابني 
بـــاحلمى الـــذين 
ــاولون يتنـــــــــــــ
ــد   ــارات ضـ عقـ

 املالريا
ـار الســــل لــكل    تقـــديرات انتشــ 

  نسمة١٠٠ ٠٠٠
تقـــديرات الوفيــات بالســل لكل    

  نسمة١٠٠ ٠٠٠
النسبة املئوية حلاالت   

 السل املكتشفة

ــة   ــسبة املئويــــــــ النــــــــ
ــيت   ــاالت الـــــــ للحـــــــ
 اكتشفت وشفي منها

 ١٩٩٠ أقل البلدان منوا
٢٠٠٠/
٢٠٠٣ 

٢٠٠٠/
٢٠٠٣ 

١٩٩٩/
٢٠٠٥ 

١٩٩٩/
٢٠٠٤ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ١٩٩٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ١٩٩٠ ٢٠٠٥ 

 ٩٠ ٧٩ ٥٨ ٨٢ ١٠ ٨ ٣٠ ٨٤ ٧١ ٣٩٢ - - - ٧١,٩ ١٩٢,٧ فانواتو
 ٨٢ ٨٢ ٣٢ ٥٦ ١٠ ١٢ ٣١ ١٣٦ ١٥١ ٢٨٦ - - ٢٩ ١٣,٢ ١,٠ اليمن

             لالتينية ومنطقة البحر الكارييبأمريكا ا
 ٨٠ ٧٨ ٤٩ ٥٢ ٥٨ ٧١ ٨٩ ٤٠٥ ٤١٥ ٦٤٧ ١٢ - ١٦ ١,٢ ٠,٧ هاييت
 

 -؛ منظمـة الـصحة العامليـة، املكافحـة العامليـة للـسل        )٢٠٠٥جنيـف،    (٢٠٠٥منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العامليـة، حالـة املالريـا يف العـامل سـنة                  : املصادر 
نيويـورك،  (النـساء واألطفـال، الفوائـد املـضاعفة للمـساواة بـني اجلنـسني            : ٢٠٠٧؛ منظمة األمم املتحدة للطفولة، حالة األطفـال يف العـامل سـنة              ٢٠٠٧: املراقبة والتخطيط والتمويل  

 .٣، اجلدول )٢٠٠٧
 . آخر املعلومات غري متوفرة بعد-غ عنها العام املاضي البيانات املتعلقة حباالت املالريا والوفيات ذات الصلة هبا هي نفسها اليت أبل*   
 .االستراتيجية الدولية املوصى هبا ملكافحة السل+   
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 ٨املرفق جدول 
 حتسني خدمات املياه والصرف الصحي  

 
   

النسبة املئوية للسكان املستفيدين من خدمات 
 الصرف الصحي احملسنة

دمات النسبة املئوية للسكان املستفيدين من خ
 مياه الشرب احملسنة

 األرياف املدن األرياف املدن النسبة املئوية للسكان 
 ٢٠٠٤ ١٩٩٠  ٢٠٠٤ ١٩٩٠ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ ٢٠٠٥ ١٩٩٠ أقل البلدان منوا

           أفريقيا
 ٤٠ ٤٠ ٧٥ ٢٣ ١٦ ١٨ ٥٦ ٦١ ٣٧,٢ ٢٦,١ أنغوال
 ٥٧ ٥٧ ٧٨ ٧٣ ١١ ٢ ٥٩ ٣٢ ٤٦,١ ٣٤,٥ بنن

 ٥٤ ٣٤ ٩٤ ٦١ ٦ ٣ ٤٢ ٣٢ ١٨,٦ ١٣,٦ بوركينا فاسو
 ٧٧ ٦٧ ٩٢ ٩٧ ٣٥ ٤٤ ٤٧ ٤٢ ١٠,٦ ٦,٣ بوروندي

 ٧٣ - ٨٦ - ١٩ - ٦١ - ٥٧,٦ ٤٤,١ الرأس األخضر
 ٤٣ ٣٩ ٩٣ ٧٤ ١٢ ١٧ ٣٧ ٣٤ ٤٣,٨ ٣٧,٥ مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٨٢ ١٣ ٤١ ٤١ ٤ ٢ ٢٤ ٢٨ ٢٥,٨ ٢١,١ تشاد
 ٩٦ ٩١ ٩٢ ٩٨ ٢٩ ٢٠ ٤١ ٦٢ ٣٦,٣ ٢٧,٩ جزر القمر

 ٢٩ ٢٥ ٨٢ ٩٠ ٢٥ ١ ٤٢ ٥٣ ٣٢,٧ ٢٧,٩مجهورية الكونغو الدميقراطية
 ٥٩ ٥٩ ٧٦ ٧٦ ٥٠ ٥٠ ٨٨ ٨٨ ٨٤,٦ ٧٥,٣ جيبويت

 ٤٢ - ٤٥ - ٤٦ - ٦٠ - ٥٠,٠ ٣٤,٥ غينيا االستوائية
 ٥٧ ٣٩ ٧٤ ٦٢ ٣ صفر ٣٢ ٤٤ ٢٠,٨ ١٥,٨ إريتريا
 ١١ ١٥ ٨١ ٨١ ٧ ٢ ٤٤ ١٣ ١٦,٢ ١٢,٧ إثيوبيا
 ٧٧ - ٩٥ ٩٥ ٤٦ - ٧٢ - ٢٦,١ ٢٤,٩ غامبيا
 ٣٥ ٣٤ ٧٨ ٧١ ١١ ١٠ ٣١ ٢٧ ٣٦,٥ ٢٥,٣ غينيا
 ٤٩ - ٧٩ - ٢٣ - ٥٧ - ٣٥,٦ ٢٣,٨  بيساو-غينيا 
 ٧٦ - ٩٢ - ٣٢ ٣٢ ٦١ ٦١ ١٨,٢ ١٧,٢ ليسوتو
 ٥٢ ٣٤ ٧٢ ٨٥ ٧ ٢٤ ٤٩ ٥٩ ٤٧,٩ ٤٢,٠ ليربيا

 ٣٥ ٢٧ ٧٧ ٨٠ ٢٦ ١٠ ٤٨ ٢٧ ٢٧,٠ ٢٣,٦ مدغشقر
 ٦٨ ٣٣ ٩٨ ٩٠ ٤٢ ٣٤ ٦٦ ٥٢ ١٧,٢ ١١,٦ مالوي
 ٣٦ ٢٩ ٧٨ ٥٠ ٣٩ ٣٢ ٥٩ ٥٠ ٣٣,٧ ٢٣,٨ مايل

 ٤٤ ٤٣ ٥٩ ٣٢ ٨ ٢٢ ٤٩ ٤٢ ٦٤,٣ ٤٤,٠ موريتانيا
 ٢٦ ٢٤ ٧٢ ٨٣ ١٩ ١٩ ٥٣ ٤٩ ٣٨,٠ ٢١,١ موزامبيق
 ٣٦ ٣٥ ٨٠ ٦٢ ٤ ٢ ٤٣ ٣٥ ٢٣,٣ ١٦,١ النيجر
 ٦٩ ٥٧ ٩٢ ٨٨ ٣٨ ٣٦ ٥٦ ٤٩ ٢١,٨ ٥,٣ رواندا

 ٧٣ - ٨٩ - ٢٠ - ٣٢ - ٣٧,٩ ٣٦,٥ نسييبسان تومي وبري
 ٦٠ ٤٩ ٩٢ ٨٩ ٣٤ ١٩ ٧٩ ٥٣ ٥١,٠ ٤٠,٠ السنغال
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النسبة املئوية للسكان املستفيدين من خدمات 

 الصرف الصحي احملسنة
دمات النسبة املئوية للسكان املستفيدين من خ

 مياه الشرب احملسنة
 األرياف املدن األرياف املدن النسبة املئوية للسكان 

 ٢٠٠٤ ١٩٩٠  ٢٠٠٤ ١٩٩٠ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ ٢٠٠٥ ١٩٩٠ أقل البلدان منوا

 ٤٦ - ٧٥ - ٣٠ - ٥٣ - ٤٠,٢ ٣٠,٠ سرياليون
 ٢٧ - ٣٢ - ١٤ - ٤٨ - ٣٥,٩ ٢٩,٤ الصومال
 ٦٤ ٥٧ ٧٨ ٨٥ ٢٤ ٢٦ ٥٠ ٥٣ ٤٠,٨ ٢٦,٦ السودان
 ٣٦ ٣٧ ٨٠ ٨١ ١٥ ٢٤ ٧١ ٧١ ٥٧,٠ ٤٠,٩ توغو
 ٥٦ ٤٠ ٨٧ ٨٠ ٤١ ٤١ ٥١ ٥٤ ٣٧,٥ ٢١,٧ أوغندا

 ٤٩ ٣٥ ٨٥ ٨٥ ٤٣ ٤٥ ٥٣ ٥٢ ٧,٨ ٧,٨ مجهورية ترتانيا املتحدة
 ٤٠ ٢٧ ٩٠ ٨٦ ٥٢ ٣١ ٥٩ ٦٣ ٣٦,٥ ٣٩,٤ زامبيا

           آسيا واحمليط اهلادئ
 ٣١ ٣ ٦٣ ١٠ ٢٩ ٢ ٤٩ ٧ ٢٤,٣ ١٨,٢ أفغانستان
 ٧٢ ٦٩ ٨٢ ٨٣ ٣٥ ١٢ ٥١ ٥٥ ٢٥,٠ ١٩,٨ بنغالديش

 ٦٠ - ٨٦ - ٧٠ - ٦٥ - ٩,١ ٥,٥ بوتان
 ٣٥ - ٦٤ - ٨ - ٥٣ - ١٩,٧ ١٢,٦ كمبوديا
 ٥٣ ٣٣ ٧٧ ٧٦ ٢٢ ٢١ ٥٩ ٣٣ ٥٠,٢ ٣٤,٦ كرييباس

مجهوريـــــــة الو الدميقراطيـــــــة
 ٤٣ - ٧٩ - ٢٠ - ٦٧ - ٢١,٦ ١٥,٤ الشعبية
 ٧٦ ٩٥ ٩٨ ١٠٠ ٤٢ - ١٠٠ ١٠٠ ٢٩,٧ ٢٥,٩ ملديف
 ٧٧ ٤٧ ٨٠ ٨٦ ٧٢ ١٦ ٥٨ ٤٨ ٣٠,٦ ٢٤,٨ ميامنار

 ٨٩ ٦٧ ٩٦ ٩٥ ٣٠ ٧ ٦٢ ٤٨ ١٥,٨ ٨,٩ النيب
 ٨٧ ٨٩ ٩٠ ٩٩ ١٠٠ ٩٨ ١٠٠ ١٠٠ ٢٢,٥ ٢١,٥ ساموا

 ٦٥ - ٩٤ - ١٨ - ٩٨ ٩٨ ١٧,١ ١٣,٧ جزر سليمان
 ٥٦ - ٧٧ - ٣٣ - ٦٦ - ٣٦,٣ ٢٨,٥  ليشيت-تيمور 
 ٩٢ ٨٩ ٩٤ ٧٩ ٨٤ ٧٤ ٩٣ ٨٣ ١٢,٤ ١١,٢ توفالو
 ٥٢ ٥٣ ٨٦ ٨٢ ٤٢ - ٧٨ - ٢٣,٧ ١٨,٥ فانواتو
 ٦٥ ٦٨ ٧١ ٨٤ ٢٨ ١٩ ٨٦ ٨٢ ٢٦,٣ ٢١,٣ اليمن

         أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 ٢٤ ٢٧ ٥٢ ٦٠ ١٤ ٢٣ ٥٧ ٢٥ ٣٨,٨ ٢٩,٥ هاييت
 

النـساء واألطفــال، الفوائـد املــضاعفة للمـساواة بــني اجلنــسني    : ٢٠٠٧منظمـة األمــم املتحـدة للطفولــة، حالـة األطفــال يف العـامل ســنة      :املصادر
ــورك، نيو( ــة      )٢٠٠٧ي ــسكانية العاملي ــات ال ــم املتحــدة، التوقع ــسكان يف األم ــعبة ال ــام  -؛ وش ــيح ع ــة   (٢٠٠٦ تنق ــورك، الوثيق نيوي

ESA/P/WP/202وقرص مدمج قيد اإلعداد ،.( 
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 ٩جدول املرفق 
  االتصاالت  

   نسمة١٠٠اخلطوط اهلاتفية واملشتركون يف اهلواتف اخللوية لكل     

 
لدائمة واملتنقلة لكل مكاتب الربيد ا
 اجملموع اهلواتف اخللوية اخلطوط الرئيسية  نسمة١٠٠ ٠٠٠

مستخدمو اإلنترنت 
  نسمة١٠٠لكل 

 ١٩٩٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ أقل البلدان منوا
٢٠٠٣/
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

٢٠٠٣/
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

٢٠٠٣/
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

             أفريقيا
 ٠,٦ ١,٢ ١١,٠ ٧,٤ ١٠,٤ ٦,٧ ٠,٦ ٠,٧ ٠,٨ ٠,٣ ٠,٤ ٠,٥    أنغوال
 ٥,٧ ١,٥ ١١,٠ ٤,٤ ١٠,٠ ٣,٤ ١,٠ ١,١ ٠,٣ - ٢,٢ ٢,٩    بنن

 ٠,٥ ٠,٤ ٥,٥ ٣,٦ ٤,٨ ٣,٠ ٠,٧ ٠,٦ ٠,٢ ٠,٥ ٠,٦ ٠,٧    بوركينا فاسو
 ٠,٥ ٠,٤ ٢,٤ ١,٢ ٢,٠ ٠,٩ ٠,٤ ٠,٣ ٠,٢ ٠,٥ ٠,٤ ٠,٤    بوروندي

 ٦,١ ٥,٣ ٣٢,٢ ٢٩,٥ ١٧,٢ ١٣,٩ ١٥,٠ ١٥,٦ ٢,٤ - ١٠,٩ ١٥,١    الرأس األخضر
 ٠,٣ ٠,٢ ٢,٧ ١,٨ ٢,٥ ١,٥ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٢ ٠,٦ ٠,٦ ٠,٩ مجهورية  أفريقيا الوسطى

 ٠,٤ ٠,٧ ٢,٣ ١,٥ ٢,٢ ١,٤ ٠,١ ٠,٢ ٠,١ ٠,٤ ١,٠ ٠,٨    تشاد
 ٢,٥ ١,٠ ٤,١ ١,٩ ٢,٠ ٠,٣ ٢,١ ١,٧ ٠,٨ - ٣,٧ ٦,١    جزر القمر

ــو  ــة الكونغـــــــ    مجهوريـــــــ
 ٠,٢ - - ١,٩ ٤,٨ ١,٩ - ٠,٠ ٠,١ - ٠,٢ ٠,٧ الدميقراطية
 ١,٥ ١,٣ ٧,٩ ٥,١ ٦,٤ ٣,٤ ١,٦ ١,٦ ١,١ ١,٤ ١,٤ ١,٨    جيبويت

 ١,٤ ١,٠ ٢١,٣ ١٢,٧ ١٩,٣ ١١,٠ ٢,٠ ١,٨ ٠,٤ - ٤,١ ٥,٩    غينيا االستوائية
 ١,٨ ١,٢ ١,٨ ١,٤ ٠,٩ ٠,٥ ٠,٩ ٠,٩ - ١,٥ ١,٦ ١,١    إريتريا
 ٠,٢ ٠,٢ ١,٣ ٠,٩ ٠,٥ ٠,٣ ٠,٨ ٠,٦ ٠,٣ ٠,٩ ٠,٩ ١,٠    إثيوبيا
 ٣,٤ ٣,٤ ١٩,٢ ١٤,٦ ١٦,٣ ١٢,٠ ٢,٩ ٢,٧ ٠,٧ ٠,٩ ٠,٠ ٠,٠    غامبيا
 ٠,٦ ٥,٨ ٢,٧ ١,٨ ٢,٤ ١,٤ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٢ ٠,٩ ٠,٧ ١,٣ نيا   غي

 ٢,٣ ٢,٠ ٧,٩ ٠,٩ ٧,١ ٠,١ ٠,٨ ٠,٨ ٠,٦ ١,٣ ١,٤ ٢,٣  بيساو-   غينيا 
 ٢,٤ ٢,٤ ١٦,٦ ١٠,٩ ١٣,٩ ٨,٨ ٢,٧ ٢,١ ٠,٧ ٧,٧ ٨,٥ ٨,٤    ليسوتو
 -  - ١,٦ ٤,٩ ١,٤ - ٠,٢ ٠,٤ ٠,٠ ٠,٦ ٢,١    ليربيا
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   نسمة١٠٠اخلطوط اهلاتفية واملشتركون يف اهلواتف اخللوية لكل     

 
لدائمة واملتنقلة لكل مكاتب الربيد ا
 اجملموع اهلواتف اخللوية اخلطوط الرئيسية  نسمة١٠٠ ٠٠٠

مستخدمو اإلنترنت 
  نسمة١٠٠لكل 

 ١٩٩٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ أقل البلدان منوا
٢٠٠٣/
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

٢٠٠٣/
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

٢٠٠٣/
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 ٠,٥ ٠,٥ ٣,١ ٢,٢ ٢,٧ ١,٩ ٠,٤ ٠,٤ ٠,٣ ٤,٠ ٤,٢ ١٠,٥    مدغشقر
 ٠,٤ ٠,٤ ٤,١ ٢,٦ ٣,٣ ١,٨ ٠,٨ ٠,٨ ٠,٣ ٢,٥ ٢,٦ ٣,١    مالوي
 ٠,٥ ٠,٥ ٨,٣ ٤,٣ ٧,٧ ٣,٦ ٠,٧ ٠,٧ ٠,١ ٠,٨ ٠,٩ ١,٣    مايل

 ٠,٧ ٠,٥ ٢٥,٦ ١٨,٩ ٢٤,٣ ١٧,٥ ١,٣ ١,٤ ٠,٣ - ٠,٩ ٢,٧    موريتانيا
 ٠,٧ ٠,٧ ٦,٥ ٤,٢ ٦,٢ ٣,٧ ٠,٤ ٠,٤ ٠,٣ ١,٤ ١,٥ ٢,٨    موزامبيق
 ٠,٢ ٠,٢ ٢,٣ ١,٤ ٢,٢ ١,٢ ٠,٢ ٠,٢ ٠,١ ٠,٣ ٠,٤ ٠,٧    النيجر
 ٠,٦ ٠,٥ ٣,٥ ١,٩ ٣,٢ ١,٦ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٠    رواندا

 ١٣,١ ١٢,٢ ١٢,٣ ٧,٨ ٧,٧ ٣,٢ ٤,٦ ٤,٦ ١,٩ - ٦,٥ ٨,٠    سان تومي وبرينسييب
 ٤,٦ ٤,٧ ١٧,١ ١٢,٢ ١٤,٨ ٩,٩ ٢,٣ ٢,٢ ٠,٦ ١,٢ ١,٢ ١,٥    السنغال
 ٠,٢ ٠,٢ - ٢,٧ ٢,٢ ٢,٣ - ٠,٤ ٠,٣ - ٠,٨ ١,٧    سرياليون
 ١,١ ١,٧ ٧,٣ ٥,٨ ٦,١ ٤,٢ ١,٢ ١,٧ ٠,٢ - ٠,٠ ٠,٠    الصومال
 ٨,٠ ٣,٣ ٧,١ ٦,٠ ٥,٢ ٣,٠ ١,٩ ٣,٠ ٠,٣ ٠,٥ ٠,٦ ٢,١    السودان
 ٥,٩ ٤,٤ ٩,٨ ٥,٦ ٨,٦ ٤,٤ ١,٢ ١,٢ ٠,٣ ٠,٩ ٠,٩ ١,٢    توغو
 ١,٧ ٠,٨ ٤,٩ ٤,٦ ٤,٦ ٤,٤ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٢ ١,٠ ١,٢ ١,٦    أوغندا

 ٠,٩ ٠,٩ ٩,٢ ٤,٨ ٨,٨ ٤,٤ ٠,٤ ٠,٤ ٠,٣ ١,١ ١,١ ١,٩    مجهورية ترتانيا املتحدة
 ٢,٠ ٢,١ ٨,٩ ٣,٥ ٨,١ ٢,٨ ٠,٨ ٠,٨ ٠,٨ ٢,٧ ١,٦ ٥,٠    زامبيا

             آسيا واحمليط اهلادئ
 ٠,١ ٠,١ ٤,٤ ٢,٦ ٤,٠ ٢,٤ ٠,٣ ٠,٢ ٠,٢ ١,٨ ١,٤ ١,٨    أفغانستان
 ٠,٣ ٠,٢ ٧,١ ٣,٤ ٦,٤ ٢,٩ ٠,٨ ٠,٦ ٠,٢ - ٧,٢ ٧,٠    بنغالديش

 ٣,١ ٠,٩ ٨,٧ ٢,٠ ٤,٧ ٠,٨ ٤,٠ ١,٣ ٠,٤ ١٧,٣ ٥,٢ ٥,٨    بوتان
 ٠,٣ ٠,٣ ٧,٨ ٣,٨ ٧,٦ ٣,٥ ٠,٢ ٠,٣ ٠,٠ ٠,٦ ٠,٦ ٠,٨    كمبوديا
 - ٢,٤ ٥,٨ ٤,٦ ٠,٧ ٠,٦ ٥,١ ٤,٠ ١,٧ - ٢٥,٧ ٣١,٨    كرييباس
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   نسمة١٠٠اخلطوط اهلاتفية واملشتركون يف اهلواتف اخللوية لكل     

 
لدائمة واملتنقلة لكل مكاتب الربيد ا
 اجملموع اهلواتف اخللوية اخلطوط الرئيسية  نسمة١٠٠ ٠٠٠

مستخدمو اإلنترنت 
  نسمة١٠٠لكل 

 ١٩٩٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ أقل البلدان منوا
٢٠٠٣/
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

٢٠٠٣/
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

٢٠٠٣/
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

ــة الو الدمي ــة    مجهوري قراطي
 ٠,٤ ٠,٤ ١٢,٠ ٤,٨ ١٠,٨ ٣,٥ ١,٣ ١,٣ ٠,٢ ٥,٩ ٤,٠ ٢,٩ الشعبية

 ٥,٨ ٥,٨ - ٤٤,١ - ٣٤,٥  ٩,٦ ٢,٩ ٧٢,٨ ٦٧,٢ ٨٨,٨    ملديف
 ٠,١ ٠,١ ١,٣ ١,٠ ٠,٣ ٠,٢ ٠,٩ ٠,٨ ٠,٢ ٠,٤ ٢,٧ ٢,٧    ميامنار
 ٠,٨ ٠,٧ ٢,٦ ٢,٣ ٠,٨ ٠,٧ ١,٨ ١,٦ ٠,٣ - ١٥,١ ١١,٦    نيبال
 ٣,٢ ٣,٣ ٢٣,٥ ١٣,١ ١٣,٠ ٥,٨ ١٠,٥ ٧,٣ ٢,٦ ١٩,٦ ١٩,٦ ٢٢,٨    ساموا

 ٠,٨ ٠,٦ ٢,٨ ١,٦ ١,٣ ٠,٣ ١,٦ ١,٣ ١,٥ ٤,٢ ٥,٨ ٣٣,١    جزر سليمان
  - - - - -  - - - - -  ليشيت-   تيمور 
 ٣٠,٠ - - ٧,٠ - ٠,٠  ٧,٠ ١,٣ - ٨٦,٦ ٩٢,٤    توفالو
 ٣,٥ ٣,٥ ٩,١ ٨,٠ ٥,٩ ٤,٨ ٣,٢ ٣,١ ١,٨ ٢٠,٠ ١٥,٩ ٣,٦    فانواتو
 ٠,٩ ٠,٩ ١٣,٤ ٩,٠ ٩,٥ ٥,٢ ٣,٩ ٣,٩ ١,١ ١,٢ ١,٥ ٢,٨    اليمن

ــة    ــة ومنطقـ ــا الالتينيـ أمريكـ
             البحر الكارييب

 ٧,٠ ٥,٩ ٦,٦ ٦,٤ ٤,٩ ٤,٧ ١,٧ ١,٧ ٠,٧ ٠,٠ ٠,٧ ١,٧    هاييت
 

االحتاد الدويل ؛ )جنيف (٢٠٠٧مارس / آذار١، متت زيارة هذا املوقع يف http://www.upu.org، ، قواعد البيانات اإلحصائية الربيدية    االحتاد الربيدي العاملي  : املصادر
 .٢٠٠٧مارس  / آذار١٠، متت زيارة هذا املوقع يف /http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics، لالتصاالتاالحتاد الدويل إحصاءات ، لالتصاالت
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 ١٠جدول املرفق 
  مرافق النقل  

 النقل اجلوي السكك احلديدية الطرق 

 
جممــــوع شــــبكة الطــــرق 

 )اتبالكيلومتر(

الطـــــــــــرق 
ــدة  املعبـــــــــ

ــسبة ( النـــــــ
املئويــة مــن  
جممــــــــــوع 

 )الطرق
ــرق  الطـــــــــــــــــــ

 )بالكيلومترات(

 
الــــــــــــــــــشحن 

–باألطنــــــــــان(
 )بالكيلومترات

ــادرة  الرحـــاالت املغـ
 )باآلالف(

الــــشحن اجلــــوي 
مباليــني األطنــان  (
 ) الكيلومترات–

 ١٩٩٠ أقل البلدان منوا
١٩٩٩/
٢٠٠٣ 

١٩٩٩/
٢٠٠٠/٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

٢٠٠٠/
٢٠٠٤ ١٩٩٠ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ ٢٠٠٤ 

          أفريقيا
 ٦٤ ٤٠ ٤,٨ ٦,٩ - ٢ ٧٦١ ١٠,٤ ٥١ ٤٢٩ -    أنغوال
 ٧ ١٨ ٠,٧ ٠,٥ ٨٦ ٤٣٨ ٢٠,٠ ٦ ٧٨٧ ٦ ٧٨٧    بنن

 ٧ ١٨ ١,٤ ٢,٢ - ٦٢٢ ١٦,٠ ١٢ ٥٠٦ ٩ ٨٤٠    بوركينا فاسو
 - - - ٠,٩ - - ٧,١ ١٤ ٤٨٠ -    بوروندي

 - - ٩,٦ ٦,٧ - - ٧٨,٠ ١ ١٠٠ ١ ١٠٠    الرأس األخضر
ــا   ــة  أفريقيــــ    مجهوريــــ

 ٧ ١٨ ٠,٧ ٣,٨ - - ٢,٧ ٢٣ ٨١٠ ٢٣ ٦٤٨ الوسطى
 ٧ ١٨ ٠,٧ ١,٢ - - ٠,٨ ٣٣ ٤٠٠ ٢٩ ٧٠٠    تشاد

 - - - ١,٠ - - ٧٦,٥ ٨٨٠ -    جزر القمر
وريــــــة الكونغــــــو    مجه

 ٧ ٥٧ ٥,٢ ٥,١ ٤٩١ ٤ ٤٩٩ -١٥٧ ٠٠٠ - الدميقراطية
 - ١< - ٣,٩ - - ١٢,٦ ٢ ٨٩٠ ٢ ٨٧٩    جيبويت

 - ١< - ٠,٤ - - - ٢ ٨٨٠ ٢ ٥٥٠    غينيا االستوائية
 - - - - - ٣٠٦ ٢١,٨ ٤ ٠١٠ ٣ ٥٦٠    إريتريا
 ١١٧ ٦٧ ٢٩,٥ ٠,٦ - - ١٢,٩ ٣٣ ٨٥٦ ٢٧ ٩٠١    إثيوبيا
 - - - - - - ١٩,٣ ٣ ٧٤٢ ٢ ٣٨٦    غامبيا
 ١ ١< ٠,٦ ١,١ - ٨٣٧ ٩,٨ ٤٤ ٣٤٨ ٢٩ ٦٢٠    غينيا

 - ١< - ١,٢ - - ١٠,٣ ٤ ٤٠٠ ٤ ١٠٠  بيساو-   غينيا 
 - ١< ٢,١ ٤,٦ - - ١٨,٣ ٥ ٩٤٠ ٥ ٠٩٠    ليسوتو
 - ١< - ٢,٣ - ٤٩٠ ٦,٢ ١٠ ٦٠٠ ٩ ٣٢٠    ليربيا

 ١٣ ٣٠ ١٨,٠ ١٧,٢ ١٢ ٨٨٣ ١١,٦ ٤٩ ٨٢٧ ٣٤ ٨٠٠    مدغشقر
 ١ ١ ٥,٦ ٣,٥ ٨٨ ٧١٠ ١٨,٥ ٢٨ ٤٠٠ ١٠ ٢٠٤    مالوي
 ٧ - ٠,٧ ١,١ ١٨٩ ٧٣٣ ١٢,١ ١٥ ١٠٠ ١٣ ٤٠٠    مايل



A/62/79 
E/2007/63  
 

07-33865 65 
 

 النقل اجلوي السكك احلديدية الطرق 

 
جممــــوع شــــبكة الطــــرق 

 )اتبالكيلومتر(

الطـــــــــــرق 
ــدة  املعبـــــــــ

ــسبة ( النـــــــ
املئويــة مــن  
جممــــــــــوع 

 )الطرق
ــرق  الطـــــــــــــــــــ

 )بالكيلومترات(

 
الــــــــــــــــــشحن 

–باألطنــــــــــان(
 )بالكيلومترات

ــادرة  الرحـــاالت املغـ
 )باآلالف(

الــــشحن اجلــــوي 
مباليــني األطنــان  (
 ) الكيلومترات–

 ١٩٩٠ أقل البلدان منوا
١٩٩٩/
٢٠٠٣ 

١٩٩٩/
٢٠٠٠/٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

٢٠٠٠/
٢٠٠٤ ١٩٩٠ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ ٢٠٠٤ 

 - ١٨ ١,٧ ٣,٦ - ٧١٧ ١١,٣ ٧ ٦٦٠ ٧ ٣٠٠    موريتانيا
 ٥ ٩ ٨,٦ ٥,٦ ٨٠٨ ٢ ٠٧٢ ١٨,٧ ٣٠ ٤٠٠ ٢٧ ٠٠٠    موزامبيق
 ٧ ١٨ ٠,٧ ٠,٥ - - ٧,٩ ١٠ ١٠٠ ١١ ٦٩٦    النيجر
 - - - ٠,٥ - - ٨,٣  ١٢ ٠٠٠ ١٣ ١٧٣    رواندا

 ١< - ٠,٣ ١٢,٧ - - ٦٨,١ ٣٢٠ -    سان تومي وبرينسييب
 - ١٨ ٦,٤ ٣,٥ ٣٧١ ٩٠٦ ٢٩,٣ ١٣ ٥٧٦ ١٣ ٨٠٠    السنغال
 ٨ ٢ ٠,٢ ٠,٥ - - ٨,٠ ١١ ٣٠٠ ١١ ٣٠٠    سرياليون
 - ٩ - ١,٦ - - ١١,٨ ٢٢ ١٠٠ ٢٠ ٨٠٠    الصومال
 ٤١ ١٣ ٦,٤ ٩,١ ٨٨٩ ٥ ٤٧٨ ٣٦,٣ ١١ ٩٠٠ ١٠ ٤٢٠    السودان
 ٧ ١٨ ٠,٧ ٠,٥ - ٥٦٨ ٣١,٦ ٧ ٥٢٠ ٧ ٣٩٠    توغو
 ٢٧ ٢٢ ٠,٣ ٢,٠ ٢١٨ ٢٥٩ ٢٣,٠ ٧٠ ٧٤٦ -    أوغندا

 ٢ ١ ٦,٤ ٧,٥ ١ ٣٥١ ٢ ٦٠٠ ٨,٦ ٧٨ ٨٩١ ٥٥ ٩٠٠  مجهورية ترتانيا املتحدة
 - ٣٠ ٤,٩ ٦,٥ ٥٥٤ ١ ٢٧٣ ٢٢,٠ ٩١ ٤٤٠ ٣٥ ٣٠٠    زامبيا

          آسيا واحمليط اهلادئ
 ٨ ٩ ٣,٤ ٥,٣ - - ٢٣,٧ ٣٤ ٧٨٩ ٢١ ٠٠٠ نستان   أفغا

 ١٨٠ ٧٠ ٧,٣ ١٣,٨ - ٢ ٧٤٥ ٢٣٩٩,٥ ٢٢٦ ١٨٨ ٠٠٠    بنغالديش
 ١< - - - - - ٦٢,٠ ٨ ٠٥٠ ٢ ٣٣٦    بوتان

 ٤ - ٣,٩ - ٩٢ ٦٥٠ ١٦,٢ ١٢ ٣٢٣ ٣٥ ٨٠٠    كمبوديا
 - - - ٢,٩ - - - ٦٧٠ -    كرييباس

  مجهوريــــــــــــــــــــــة الو 
 ٢ ١ ٨,٥ ٣,٤ - - ١٤,١ ٣٢ ٦٢٠ ١٣ ٩٧١ الدميقراطية الشعبية

 ١٣ - ٤,٢ ٠,٨ - - - - -    ملديف
 ٣ ١ ٢٤,٩ ١٣,٨ - - ٧٨,٠ ٢٧ ٩٦٦ ٢٥ ٠٠    ميامنار
 ٧ ١١ ٥,٩ ٢٥,٨ - ٥٩ ٥٣,٩ ١٥ ٩٠٥ ٦ ٨٤٠    نيبال
 ٣ - ١٠,٥ - - - ٤٢,٠ ٧٩٠ -    ساموا

 ٢ - ٩,٨ ١١,١ - - ٢,٥ ١ ٣٦٠ ١ ٢١٠    جزر سليمان
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 النقل اجلوي السكك احلديدية الطرق 

 
جممــــوع شــــبكة الطــــرق 

 )اتبالكيلومتر(

الطـــــــــــرق 
ــدة  املعبـــــــــ

ــسبة ( النـــــــ
املئويــة مــن  
جممــــــــــوع 

 )الطرق
ــرق  الطـــــــــــــــــــ

 )بالكيلومترات(

 
الــــــــــــــــــشحن 

–باألطنــــــــــان(
 )بالكيلومترات

ــادرة  الرحـــاالت املغـ
 )باآلالف(

الــــشحن اجلــــوي 
مباليــني األطنــان  (
 ) الكيلومترات–

 ١٩٩٠ أقل البلدان منوا
١٩٩٩/
٢٠٠٣ 

١٩٩٩/
٢٠٠٠/٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

٢٠٠٠/
٢٠٠٤ ١٩٩٠ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ ٢٠٠٤ 

 - - - - - - - - -  ليشيت–   تيمور 
 - - - - - - - - -    توفالو
 ٢ - ١,٥ ٠,٣ - - ٢٣,٩ ١ ٠٧٠ -    فانواتو
 ٦٠ ١٢ ١٦,١ ١٤,١ - - ١١,٥ ٦٧ ٠٠٠ ٥١ ١١٩    اليمن

أمريكا الالتينية ومنطقـة    
          البحر الكارييب

 - ٤ - ٠,٨ - - ٢٤,٣ ٤ ١٦٠ ٣ ٦٩٥    هاييت

، مجعت املعلومات استنادا إىل بيانات      ٩-٥، اجلدول   )واشنطن العاصمة  (٢٠٠٧مؤشرات التنمية العاملية لعام     البنك الدويل،   : املصادر
 .رق والبنك الدويل ومنظمة الطريان املدين الدويلاالحتاد الدويل للط
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 ١١جدول املرفق 
  املساعدة اإلمنائية الرمسية  

 
صايف املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل 
 البلدان منوا، مباليني دوالرات الواليات املتحدة

صايف املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل 
 سبة املئوية من جمموع املساعدةالبلدان منوا، بالن

املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل البلدان 
من الدخل القومي اإلمجايل ئوية املنسبة منوا، بال
احني جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة مل

 التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة 
درات يف جمال التجارة، لبناء الق

بالنسبة املئوية من جمموع املساعدة 
 اإلمنائية الرمسية

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠١ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 
 ١,٠ ١,٢ ٢,١ ٠,٠٦ ٠,٢٥ ٠,٢٧ ٠,٣٤ ٢٥ ٢٤,٠ ٢٩,٧ ١٧,٩ ٤١٩ ٣٥٠ ٢٩٣ ١٧١ أستراليا
 ٢,٤ ١,٣ - ٠,٠٨ ٠,٢٣ ٠,٢٣ ٠,١١ ١٦ ٢٤,٨ ٢٥,٧ ٦٣,١ ٢٤٥ ١٦٨ ١١٣ ١٠٦ النمسا
 ٤,٤ ٧,٤ ٢,٤ ٠,١٦ ٠,٤١ ٠,٣٦ ٠,٤٦ ٣١ ٤٤,١ ٢٧,٠ ٤١,٣ ٦٠٩ ٦٤٥ ٢٢١ ٣٦٧ بلجيكا
 ١,٠ ٣,٠ ٩,٣ ٠,٠٩ ٠,٢٧ ٠,٢٥ ٠,٤٤ ٢٨ ٢٧,٠ ١٧,٧ ٣٠,٠ ١ ٠٤٨ ٧٠٢ ٣٠٨ ٧٤٠ كندا

 - ٠,٣ ٠,٦ ٠,٣١ ٠,٨٥ ١,٠٦ ٠,٩٤ ٣٩ ٣٦,١ ٣٢,٣ ٣٩,٤ ٨١٤ ٧٣٥ ٥٣٧ ٤٦٢ الدامنرك
 ٣,٢ - ١,٠ ٠,١٣ ٠,٣٥ ٠,٣١ ٠,٦٥ ٢٧ ٢٣,٣ ٣٠,٢ ٣٧,٥ ٢٤٥ ١٥٣ ١١٢ ٣١٧ فنلندا
 ٢,٤ ١,٦ ٠,٤ ٠,١١ ٠,٤١ ٠,٣٠ ٠,٦٠ ٢٤ ٣٧,٤ ٢٧,٩ ٣٣,٣ ٢ ٣٩٢ ٣ ١٦٩ ١ ١٤٤ ٢ ٢٨٦ فرنسا
 ٢,١ ١,٦ ٢,٦ ٠,٠٧ ٠,٢٨ ٠,٢٧ ٠,٤٢ ١٩ ٣٠,٧ ٢٤,١ ٢٨,٠ ١ ٨٨٤ ٢ ٣١٢ ١ ٢١٢ ١ ٧٦٩ أملانيا
 ٠,٠ ٠,٢ - ٠,٠٤ ٠,٢٣ ٠,٢٠ - ٢١ ١٤,٠ ٨,٤ - ٧٩ ٦٥ ١٩ - اليونان
 ٠,٢ ٠,٢ ٠,٣ ٠,٢١ ٠,٣٩ ٠,٢٩ ٠,١٦ ٥١ ٥٣,٠ ٤٨,٧ ٣٦,٧ ٣٦٥ ٣٢٢ ١١٤ ٢١ آيرلندا
 ٠,٣ ١,٤ ١,٤ ٠,٠٨ ٠,١٥ ٠,١٣ ٠,٣١ ٢٨ ٣٢,٠ ٢٨,٣ ٤٠,٧ ١ ٤٠٧ ٧٨٨ ٣٨٩ ١ ٣٨٢ إيطاليا
 ٠,٧ ٠,٤ ٠,٦ ٠,٠٥ ٠,١٩ ٠,٢٨ ٠,٣١ ١٨ ١٨,٩ ١٦,٠ ١٩,٤ ٢ ٣٢٦ ١ ٦٨٤ ٢ ١٥٩ ١ ٧٥٣ اليابان

 - - - ٠,٣٤ ٠,٨٣ ٠,٧١ ٠,٢١ ٤١ ٣٦,٩ ٣٧,٤ ٣٩,٤ ١٠٦ ٨٧ ٤٦ ١٠ لكسمربغ
 ٣,٣ ٣,٢ ٢,٧ ٠,٢٧ ٠,٧٣ ٠,٨٤ ٠,٩٢ ٣٢ ٣٤,٦ ٢٥,٣ ٣٣,٠ ١ ٦٥٨ ١ ٤٥٣ ٧٩٤ ٨٣٤ هولندا

 ٩,٥ ١٠,٧ ١٠,٨ ٠,٠٧ ٠,٢٣ ٠,٢٥ ٠,٢٣ ٢٥ ٣٠,٦ ٢٥,٦ ١٨,٩ ٧٠ ٦٥ ٢٩ ١٨ نيوزيلندا
 ٣,٣ ٢,٨ ٤,١ ٠,٣٥ ٠,٨٧ ٠,٧٦ ١,١٧ ٣٧ ٣٨,١ ٣٣,٨ ٤٤,٢ ١ ٠٢٩ ٨٣٧ ٤٢٧ ٥٣٢ رويجالن

 ١,٢ ١,١ ٠,٧ ٠,١٢ ٠,٦٣ ٠,٢٦ ٠,٢٤ ٥٦ ٨٥,٢ ٦٣,٢ ٧٠,٣ ٢١٠ ٨٧٨ ١٧١ ١٠٠ الربتغال
 ٠,٦ - ٠,١ ٠,٠٧ ٠,٢٤ ٠,٢٢ ٠,٢٠ ٢٧ ١٧,٤ ١٢,١ ٢٠,١ ٨١٧ ٤٢٤ ١٤٤ ١٩٤ اسبانيا
 ٢,٤ ٠,٨ ٠,٩ ٠,٣١ ٠,٧٨ ٠,٨٠ ٠,٩١ ٣٣ ٢٨,٠ ٢٩,٦ ٣٨,٧ ١ ١٠١ ٧٦٢ ٥٣٢ ٧٧٥ السويد
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صايف املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل 
 البلدان منوا، مباليني دوالرات الواليات املتحدة

صايف املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل 
 سبة املئوية من جمموع املساعدةالبلدان منوا، بالن

املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل البلدان 
من الدخل القومي اإلمجايل ئوية املنسبة منوا، بال
احني جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة مل

 التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة 
درات يف جمال التجارة، لبناء الق

بالنسبة املئوية من جمموع املساعدة 
 اإلمنائية الرمسية

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠١ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 
 ٩,٥ ٨,٢ ٦,٣ ٠,١٠ ٠,٤١ ٠,٣٤ ٠,٣٢ ٢٣ ٢٥,٨ ٣٠,٣ ٤٣,٣ ٤٠٥ ٣٩٩ ٢٧٠ ٣٢٥ سويسرا

 ٢,٢ ١,٤ ٤,٨ ٠,١٢ ٠,٣٦ ٠,٣٢ ٠,٢٧ ٢٥ ٣٧,٩ ٣١,٧ ٣١,٧ ٢ ٧٠٥ ٢ ٩٨٨ ١ ٤٢٦ ٨٣٤ اململكة املتحدة
 ٤,٨ ٣,٤ ٦,٧ ٠,٠٥ ٠,١٧ ٠,١٠ ٠,٢١ ٢١ ٢٢,٩ ٢٠,٠ ٢١,٦ ٥ ٦٨٧ ٤ ٥٠٤ ١ ٩٨٩ ٢ ١٩٩ الواليات املتحدة

 
 )باريس، قيد اإلعداد (٢٠٠٧لعام  الدولية ـ قرص مدمج إحصاءات التنمية،  املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديجلنة: املصادر
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 ١٢جدول املرفق 
يف إطــار صــندوق النقــد الــدويل  ولــدويلالبنــك اعمليــات ختفيــف الــديون الــيت يقــوم هبــا   

، وخدمة الدين العام والدين املضمون تسديده من        مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون    
 جهة حكومية

 
 

 مركز أقل البلدان منوا املستفيدة من مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون
  ٢٠٠٦أغسطس /لدى البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، آب

   
مباليني الدوالرات، (البنك الدويل 

 *)بصايف القيمة احلالية
 صندوق النقد الدويل

 )مباليني الدوالرات(

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

 أقل البلدان منوا

مل ُينظر 
فيها 
 نقطة اإلجناز بعد

عمليات 
جرى التعهد 

 نفذت اهب

التنفيذ، 
بالنسبة 
 املئوية

جرى التعهد 
 نفذت هبا

التنفيذ، 
بالنسبة 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ املئوية

            أفريقيا

 ٩,٠ ١٣,٥ ٧,١ - - - - - - - - أنغوال

 ٤,٤ ٧,٦ ٩,٢ ١٠٩,٢ ٢٠,١ ١٨,٤ ٣٣,٢ ٤١,٣ ١٢٤,٣ ٢٠٠٣مارس /آذار - بنن

 ٦,٨ ٧,٧ ٧,٨ ١٠٤,٥ ٤٦,٠ ٤٤,٠ ٦٦,٥ ١٥٧,٥ ٢٣٦,٧ ٢٠٠٢أبريل /نيسان - بوركينا فاسو

 ٣٠,٥ ٩٩,٨ ٤١,٧ ٠,٥ ٠,١ ١٩,٣ ٢,٤ ١٠,٠ ٤٢٤,٨ )د (٢٠٠٥أغسطس /آب - بوروندي

 ٨,٣ ٧,٢ ٨,٩ - - - - - - - - الرأس األخضر

  - ١٢,٥ - - - - - - - × مجهورية  أفريقيا الوسطى

 ٠,٩ ١,٨ ٣,٨ ٦٠,١ ٨,٦ ١٤,٣ ٣٩,٢ ٢٦,٧ ٦٨,١ )د (٢٠٠١مايو  - تشاد

 - - ٢,٥ - - - - - - - × جزر القمر

 ٦,٩ ٨,٢ - ١,٥ ٣,٤ ٢٢٨,٣ ٥٤,٧ ٤٦٨,٣ ٨٥٥,٥ )د (٢٠٠١يوليو  - مجهورية الكونغو الدميقراطية

 - - - - - - - - - - - جيبويت

 - - ١١,٥ - - - - - - - - غينيا االستوائية

 - - - - - - - - - - × إريتريا

 ٦,١ ٦,٦ ٣٧,٦ ١٠٣,٥ ٤٦,٧ ٤٥,١ ١٩,٩ ١٥٩,٧ ٨٠١,٧ ٢٠٠٤أبريل  - إثيوبيا

 ١٧,١ ٢٣,٢ ٢١,٨ ٥,٦ ٠,١ ١,٨ ٤٩,٨ ١١,١ ٢٢,٣ )د (٢٠٠٠ديسمرب  - غامبيا

 ١١,٣ ٧,٥ ١٩,٦ ٢١,٥ ٥,٢ ٢٤,٢ ٤١,٠ ٦٢,١ ١٥١,٤ )د (٢٠٠٠ديسمرب  - غينيا

 ٤,٤ ٧,٤ ٢٢,١ ٥,٤ ٠,٥ ٩,٢ ٢٨,٩ ٢٧,٠ ٩٣,٣ )د (٢٠٠٠ديسمرب  -  بيساو-غينيا 

 ٥,٠ ٤,٧ ٤,٢ - - - - - - - - ليسوتو

 - - - - - - - - - - × ليربيا

 ٣,٩ ٥,٠ ٤٤,٤ ١١١,٦ ١٦,٤ ١٤,٧ ٣٣,٧ ٨٦,٣ ٢٥٦,٢ ٢٠٠٤أكتوبر  - مدغشقر

 ١٢,٢ ١٣,٥ ٢٨,٠ ٥٠,٢ ١١,٦ ٢٣,١ ٣٢,٠ ١٠٥,٨ ٣٣٠,٩ )د (٢٠٠٠ديسمرب  - مالوي

 ٧,١ ٦,٤ ١٤,٧ ١٠٨,٨ ٤٩,٣ ٤٥,٣ ٦٢,٦ ١١٥,٩ ١٨٥,١ ٢٠٠٣مارس  - مايل

 ٦,٧ ٨,٧ ٢٨,٨ ١١٠,٣ ٣٨,٤ ٣٤,٨ ٣٧,٨ ٣٧,٨ ٩٩,٩ ٢٠٠٢يونيه  - موريتانيا

 ٣,٢ ٣,٢ ١٧,٣ ١٠١,٠ ١٠٨,٠ ١٠٦,٩ ١١٨,٦ ٥٠٩,٢ ٤٢٩,٤ ٢٠٠١سبتمرب  - موزامبيق
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 مركز أقل البلدان منوا املستفيدة من مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون

  ٢٠٠٦أغسطس /لدى البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، آب

   
مباليني الدوالرات، (البنك الدويل 

 *)بصايف القيمة احلالية
 صندوق النقد الدويل

 )مباليني الدوالرات(

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

 أقل البلدان منوا

مل ُينظر 
فيها 
 نقطة اإلجناز بعد

عمليات 
جرى التعهد 

 نفذت اهب

التنفيذ، 
بالنسبة 
 املئوية

جرى التعهد 
 نفذت هبا

التنفيذ، 
بالنسبة 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ املئوية

 ٣,٩ ٤,٢ ٦,٦ ١٠٩,٠ ٣٤,٠ ٣١,٢ ٢٥,٩ ٥٩,٩ ٢٣١,٥ ٢٠٠٤أبريل  - النيجر

 ٧,٤ ٩,٨ ١٠,٧ ١٠٨,١ ٥٠,٦ ٤٦,٨ ٢١,٣ ٧٦,١ ٣٥٧,٤ ٢٠٠٥ يونيه  - رواندا

 ٢٩,٣ ١١,٦ ٢٨,٧ - - - ٢٧,٠ ٦,٤ ٢٣,٧ )د (٢٠٠٠ديسمرب  - سان تومي وبرينسييب

 ٥,٧ ٧,٦ ١٨,٣ ١١٣,٦ ٣٨,٤ ٣٣,٨ ٦٢,٧ ٧٧,٥ ١٢٣,٦ ٢٠٠٤أبريل  - السنغال

 ٩,٣ ١٠,٢ ١٠,١ ٦٧,٠ ٦٦,٠ ٩٨,٥ ٢٤,٥ ٢٩,٨ ١٢١,٥ )د (٢٠٠٢مارس  - سرياليون

 - - - - - - - - - - × الصومال

 ٧,٨ ٨,١ ٤,٨ - - - - - - - × السودان

 - ٢,٥ ١١,٥ - - - - - - - × توغو

 ١٠,٨ ١٠,٥ ٧٨,٦ ١٠٣,١ ٧٠,٢ ٦٨,١ ٦٣,٠ ٣٣٤,٣ ٥٣١,٠  ٢٠٠٠مايو  - أوغندا

 ٥,٤ ٦,٦ ٣١,٣ ١٠٨,٣ ٩٦,٤ ٨٩,٠ ٣٨,٢ ٢٦٥,١ ٦٩٤,٧ ٢٠٠١نوفمرب  - مجهورية ترتانيا املتحدة

 ٦,٧ ١٨,٣ ١٤,٥ ١٠٨,٤ ٥٠٨,٣ ٤٦٨,٨ ٢٦,٨ ١٣٢,٢ ٤٩٣,٢ ٢٠٠٥ل أبري - زامبيا

 - - - ٨٣,١ ١ ٢١٨,٣ ١ ٤٦٥,٦ ٤٢,١ ٢ ٨٠٠,٠ ٦ ٦٥٦,٢ - - اجملموع

            آسيا واحمليط اهلادئ

 - - - - - - - - - - - أفغانستان

 ٧,٢ ٦,٩ ٣٤,٨ - - - - - - - - بنغالديش

 - - - - - - - - - - - بوتان

 ٠,٧ ٠,٨ - - - - - - - - - ياكمبود

 - - - - - - - - - - - كرييباس

ــة   ــة الو الدميقراطيـــــ مجهوريـــــ
 الشعبية

- - - - - - - - ٨,٥ - - 

 ٦,٧ ٤,٥ ٤,٠ - - - - - - - - ملديف

 - ٣,٣ ١٨,٢ - - - - - - - - ميامنار

 ٨,١ ٨,٩ ١٥,٢ - - - - - - - × نيبال

 ٤,٧ ٥,٨ ١٠,٦ - - - - - - - - ساموا

 - - ١١,٣ - - - - - - - - جزر سليمان

 - - - - - - - - - - -  ليشيت–تيمور 

 - - - - - - - - - - - توفالو

 ١,٠ ١,٥ ١,٦ - - - - - - - - فانواتو

 ٣,٠ ٤,٣ ٧,١ - - - - - - - - اليمن

 - - - - - - - - - - - اجملموع
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 مركز أقل البلدان منوا املستفيدة من مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون

  ٢٠٠٦أغسطس /لدى البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، آب

   
مباليني الدوالرات، (البنك الدويل 

 *)بصايف القيمة احلالية
 صندوق النقد الدويل

 )مباليني الدوالرات(

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

 أقل البلدان منوا

مل ُينظر 
فيها 
 نقطة اإلجناز بعد

عمليات 
جرى التعهد 

 نفذت اهب

التنفيذ، 
بالنسبة 
 املئوية

جرى التعهد 
 نفذت هبا

التنفيذ، 
بالنسبة 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ١٩٩٠ املئوية

ــة    ــة ومنطقــ ــا الالتينيــ أمريكــ
 البحر الكارييب

           

 ٩,٦ ١٩,٨ ٩,١ - - - - - - - × هاييت

  - - - - - - - - - - - اجملموع
مـارس  / آذار٢١، “مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون ـ إحـصاءات مـستكملة        ” وصـندوق النقـد الـدويل،    املؤسسة اإلمنائيـة الدوليـة   :املصادر

ة املثقلة بالديون واملبـادرة املتعلقـة بالبلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون ـ حالـة         مبادرة البلدان الفقري” ألف، و ٦ألف و ٥، اجلدوالن ٢٠٠٦
 ألـف؛ إحـصاءات خدمـة الـدين للبلـدان غـري املـستفيدة مـن                 ٧ ألف و  ٦، املرفق اخلامس، اجلدوالن     ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢١،  “التنفيذ

 Global Development لإلبـالغ بـشأن اجلهـات املدينـة، ُنـشرت يف      مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، املستمدة من نظام البنـك الـدويل  

Finance)     للبلـدان املـستفيدة مـن    ) النـسخة الـسنوية واإللكترونيـة      (مؤشرات التنمية العاملية  و) البنك الدويل، النسخة السنوية واإللكترونية
 .رير املرحلية املشار إليها أعالهاملبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون، املستمدة من التقا

 .تشري إىل تاريخ اختاذ القرار )ت( 
 .“صايف قيمتها احلالية”وردت أرقام البنك الدويل بـ  * 

 


