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  ي االقتصادي واالجتماعاجمللس     العامةاجلمعية
  ٢٠١٢الدورة املوضوعية لعام     الدورة السابعة والستون

  ٢٠١٢يوليه / متوز٢٧-٢نيويورك،     *من القائمة األّولية) أ (٢٤البند 
ــيت تواجــه أوضــاعاً خاصــة     **من جدول األعمال املؤقت) ب (٦البند    ــدان ال ــة :جمموعــات البل متابع

ــائج املــؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات القمــة    ًان منوابأقل البلد مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين تنفيــذ ومتابعــة نت
اســـتعراض وتنـــسيق تنفيـــذ برنـــامج عمـــل :لألمـــم املتحـــدة

       ٢٠٢٠-٢٠١١لصاحل أقل البلدان منواً للعقد  إسطنبول
   لصاحل أقل البلدان منوا٢٠٢٠ً-٢٠١١ برنامج عمل العقد تنفيذ    

    
 تقرير األمني العام    

  

  موجز  
، وقـرار اجمللـس االقتـصادي       ٦٦/٢١٣يقدم هـذا التقريـر عمـالً بقـرار اجلمعيـة العامـة                

 األمـني العـام تقـدمي تقريـر مرحلـي عـن تنفيـذ               إىل  فيهمـا  لـب  طُ نذيل ال ٢٠١١/٩واالجتماعي  
ــامج عمــل  ــد ا برن ــصاحل  ٢٠٢٠-٢٠١١لعق ــواً ل ــدان من ــل البل ــامج عمــل  ( أق . )إســطنبولبرن

علـى حنـو    رفع البلدان من قائمة أقل البلـدان منـواً واالنتقـال الـسلس               عن   التقرير فرعاً ويتضمن  
  .٦٥/١٧١ ها قراريف اجلمعية العامة تهطلبما 
  
  

 

  _____________________  

  *  A/67/50.  
  **  E/2012/100.  
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، والتحـديات   إسـطنبول مـل   يل يف تنفيـذ برنـامج ع      ول التقـدم األوّ   األتقريـر   الم هـذا    يقّي  - ١
 ولويـة، وبالتـايل   األثمانيـة ذات    اللعمـل   ا العقد املاضي يف جماالت      يفوحيلل التقدم احملرز    . املقبلة
 األنـشطة الـيت تقـوم       وهو يغطي أيضاً  .  احملرز يف املستقبل   التقدمبه  مقياساً أساسياً سُيقاس    يوفر  

ها يف التنميـة، والتعـاون      ؤ وشـركا  لـدان منـواً   أقل الب ومن بينها    ، كافة الوسائل/هبا اجلهات املعنية  
ــات    ــوب، والربملان ــدان اجلن ــني بل ــا ب ــدين ،فيم ــم   ، واجملتمــع امل ــة األم  والقطــاع اخلــاص ومنظوم

رفــع البلــدان مــن قائمــة أقــل البلــدان منــواً واالنتقــال الــسلس    يتنــاول   فــرعويلخــص. املتحــدة
  .اتلسياستتعلق با توصيات بتقدمي التقرير تتموخي. التطورات األخرية يف هذا اجملال

    
االجتاهـــــات احلديثـــــة يف حتقيـــــق أهـــــداف وغايـــــات جمـــــاالت العمـــــل   - والأ  

  إسطنبولعمل الواردة يف برنامج األولوية  ذات
 إعـــداد يف التــأخري بــسبب  و. ٢٠١١مـــايو /أيــار  يف إســطنبول مــد برنــامج عمـــل   اعُت  - ٢

ــات ــإن  ،البيان ــق    ف ــدم احملــرز يف حتقي ــيم التق ــداف واألتقي ــاتلاه ــتدالل  ب - غاي ــتخدام االس اس
هـذا هـو التقريـر األول يف سلـسلة          مبـا أن     ولكـن .  يف تقارير الحقـة    لن ُيدرج إال   -اإلحصائي  

 يفحتقـق  الـذي  التقـدم  حيلـل   الفـرع  ، فـإن هـذا  إسـطنبول  من التقـارير عـن تنفيـذ برنـامج عمـل       
يــوفر وبــذلك . )٢(ويــةولاألثمانيــة ذات اللعمــل ا، والوضــع احلــايل يف جمــاالت )١(العقــد املاضــي

  .)٣( احملرز يف املستقبلُيقاس عليه التقدمس خط األساسالتحليل 
يف العقـد املاضـي حتـسنا كـبريا يف أدائهـا             بأسرها  جمموعة أقل البلدان منواً    تشهدقد  و  - ٣

قـدرها  بنـسبة   فيهـا     النـاتج احمللـي اإلمجـايل سـنوياً        ارتفـع فـي املتوسـط،     ف. من حيـث حتقيـق منـو      
ــة املــسجلة ٤قــل مــن األ نــسبةال ب، مقارنــة٢٠١٠  و٢٠٠١ائــة بــني عــامي  يف امل ٦,٦  يف املائ

نتـاج وأسـعار الـسلع      ارتفـاع اإل  إىل    هـذا   النمـو  تـسارع استند  و. ٢٠٠٠-١٩٩١خالل الفترة   
حتـسُّن  ، و حبكمـة ، وإدارة االقتـصاد الكلـي        التحتيـة  البنيـة تنميـة   االستثمار يف   زيادة  األساسية، و 

 وتـدفقات  ،، وارتفاع االستثمار األجنيب املباشـر  أقل البلدان منواًعديد من ال الوضع السياسي يف  
ومـع  . عبـاء الـديون  ألوختفيـف  معونات التحويالت، وزيادة الدعم املقدم من املاحنني يف شكل        

 يف برنـامج عمـل   الـواردة  يف املائـة  ٧من النسبة املستهدفة البالغة  أقللعقد  لتوسط  امل ظلذلك،  
  .إسطنبول برنامج عمل  جمدداًهادأكاليت بروكسل و
__________ 

الـسنوات  تقيـيم واسـتعراض    عـن  ٢٠١١خيتلف هذا التحليل عن التحليل الوارد يف تقريـر األمـني العـام لعـام             )١(  
، )A/66/66-E/2011/78( البلـدان منـواً       لـصاحل أقـل    ٢٠١٠-٢٠٠١للعقد  العشر لتنفيذ برنامج عمل بروكسل      

 وهـي   إسـطنبول، برنـامج عمـل     فالتحليل يركز على األهداف والغايات اليت حددها        . ناحيتنيمن   على األقل 
 .٢٠١٠عام أيضا خمتلفة عن تلك اليت حددها برنامج عمل بروكسل ويغطي 

 .هذا الفرعيف  كعناوين إسطنبولمل  يف برنامج عةجماالت العمل ذات األولوية الوارد تستخدم عناوين  )٢(  
 .أدناه يف املرفق األول هلذه الوثيقةاملشمولة ُتعرض البيانات اإلحصائية لألهداف والغايات   )٣(  
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بـني  مـن   ف. أيـضا زمنيـا   بـني أقـل البلـدان منـواً و        فيمـا   تفاوت معدل النمـو االقتـصادي       و  - ٤
لنــاتج احمللــي زيــادة يف ابلــداً  ١١ شــهد عنــها بيانــات، ترفاوأقــل البلــدان منــواً تــبلــداً مــن  ٤٧

أثنـاء   الناتج احمللي اإلمجـايل      وة من وتري أيضاًوتفاوتت  . سنوياً يف املائة    ٧جتاوزت  اإلمجايل بنسبة   
بلـغ منـو النـاتج احمللـي        و. ٢٠٠٨  و ٢٠٠٤وسـجلت أعلـى معـدالت النمـو بـني عـامي             . العقد

 ،٢٠٠٩ يف املائـة يف عـام   ٤,٥وهـو  ككـل أدىن مـستوى لـه       اإلمجايل جملموعة أقل البلدان منـواً     
  .ركودإىل حالة االقتصاد العاملي وهو العام الذي انزلق فيه 

يف أعقــاب األزمــة الــسيادية و. فإنــه توقــف، ٢٠١٠ االنتعــاش منــذ عــام رغــم ظهــورو  - ٥
تــدابري كــثرية متقدمــة اقتــصادات  تاألخــرية يف أوروبــا وتزايــد هــشاشة القطــاع املــايل، اعتمــد

 الطلـب احمللـي ومنـو        اخنفـاض  سـاهم يف  ممـا    معدالت البطالـة،     اً يف رتفاعا شهدتتقشف مايل و  
وإضـافة إىل ذلـك،     .  أقل البلدان منواً   علىآثار غري مباشرة    ما هلما من     مع   الناتج احمللي اإلمجايل  

 أكثــر مــسايرة  تقــدمي املعونــة أيــضاًإذ أصــبحاخنفــاض املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة،  هنــاك خطــر 
 أقــل البلــدان منــواً  يفمنــو النــاتج احمللــي اإلمجــايل  أن قــدر وُي. اًتقلبــأكثــر لالجتاهــات الدوريــة و

 املـسجلة يف  نـسبة ال  مـن وهـي أقـل  ، ٢٠١١ يف املائـة يف عـام      ٤,٩قـدرها    نـسبة غ  وبلـ تباطأ   قد
  . يف املائة٥,٥ وقدرها ٢٠١٠عام 
. ةزال مرتفعــتــ ال هااجتهــت أعــداد الفقــراء يف أقــل البلــدان منــواً حنــو االخنفــاض ولكنــو  - ٦
 دوالر ١,٢٥ أقل البلـدان منـواً علـى أقـل مـن       يفت النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون     ظل إذ
التحـدي  فـإن   أعاله،  املتفاوتة املبينة   يف ضوء التطورات    و. ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٥٣,٤ ياًيوم

ذه هلـ  تـيح منو توفر فرص عمل الئق وت     نسبة  تأمني  هو  واجهه العديد من أقل البلدان منواً       يالذي  
  . نطاقاًتنمية اجتماعية أوسعحتقيق ة حنو احلد من الفقر وحثيث ىطخب التقدمالبلدان 

  
  القدرة اإلنتاجية    

مــصحوبا  معظــم أقــل البلــدان منــواً  عنــهعلــنالــذي أالنمــو االقتــصادي القــوي مل يكــن   - ٧
قـد  ف. فـرص عمـل   كـبرية لتوليـد     إمكانـات   لـديها    القيمة املـضافة يف قطاعـات        يفبتحقيق زيادة   

احمللـي اإلمجـايل     يف املائـة مـن النـاتج         ٢٩قدرها    نسبة الزراعة من حصة   يف املتوسط،    ،تخنفضا
وكـان هـذا االخنفـاض     . ٢٠٠٩/٢٠١٠  الفترة  يف املائة يف   ٢٣قدرها    نسبة  إىل ٢٠٠٠يف عام   

  أقـل بلـدان منطقـة      ممـا كـان يف    )  يف املائـة   ٨أقـل مـن     (فريقيـة   األمنـواً   أكثر حدة يف أقل البلـدان       
، ولكـن   امـشية زيـادة ه  زادت حصة اخلدمات    و).  يف املائة  ٥أقل من   (آسيا واحمليط اهلادئ منواً     

، ظلـت حـصة الـصناعة التحويليـة         كـذلك و.  يف القطاع غري الرمسي املـنخفض اإلنتاجيـة        أساساً
 يف املائـة مـن      ١١إىل   ١٠مـن   نـسبة تتـراوح     يف املتوسـط    حبيـث كانـت متثـل       ،  دون تغيري تقريباً  

البلـدان  واجهها معظم أقل    يهذا التطور التحديات املستمرة اليت      يصور  و. الناتج احمللي اإلمجايل  
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  توليـد  يف سلـسلة رفـع مـستواه   واحليـوي   لـصناعات التحويليـة     اتطـوير قطـاع     إىل  منواً يف سعيها    
 بـشكل ملحـوظ،     ،ج، توسـعت  ت األسـعار والنـا    ارتفـاع  كـم على النقيض من ذلك، حب    و. القيمة

ــة،   القطاعــات القائمــة  ــوارد الطبيعي ــى امل ــل  عل ــمــن قبي ــةصناعات التعدينال ــة واهلي ، يدروكربوني
  . يف أفريقياخصوصاً

القطاعــات حنــو هيكلــي حمــدود حــدوث تغّيــر تــشري االجتاهــات املــذكورة أعــاله إىل و  - ٨
ونتيجـة لـذلك، كانـت هـذه        . اإلنتاجية العالية وكثيفة العمالة يف معظـم أقـل البلـدان منـواً             ذات

 واين الـذين بلغـ    الدول غري قادرة على توليد عدد كاف من فرص العمل الالئق لسكاهنا املتزايد            
  .سن العمل

منـو يف جمـال   نسبة سجلت أقوى فقد . أيضاًبالبنية التحتية متفاوتا  املتعلق تقدمالوكان    - ٩
، احملمولــةاالتــصال وســائط  مجيــع أقــل البلــدان منــواً يف  يفتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت 

ى كانـت لـد  ،  ٢٠٠١فـي عـام     ف.  العقـد املاضـي    يفيث زادت االشتراكات مبعدالت مذهلـة       حب
، ٢٠١٠حبلـول عـام     و.  يف املائـة   ٣تتجـاوز   اشـتراك    أقل البلدان منواً نسبة       من  فقط بلدانثالثة  
يتجـاوز   معـدل  عـن  ،ا يف املائـة منـه   ٧٠، أي مـا يقـرب مـن         أقل البلدان منواً  بلداً من    ٣٣أعلن  
اتف حترير األسواق يف أقل البلدان منواً وزيادة املنافسة بني مـشغلي شـبكات اهلـ   و. املائةيف   ٣٠

 تــها احتياجـات األســر ذات الـدخل املـنخفض وطاق   تالئـم تـوفري خــدمات  احملمـول، إىل جانـب   
  .احملمولةاالتصال وسائط  التوسع السريع يف يف سامهتهي أمور ئية، شراال

 اًنخفـض م الوصـول إىل اإلنترنـت، رغـم الزيـادة املطـردة،      ظلعلى النقيض من ذلك،    و  - ١٠
 شـــخص ١٠٠كـــل مـــن فقـــط  ٤ ال يتجـــاوزحبيـــث كـــان مـــا  أقـــل البلـــدان منـــواً،غالبيـــة يف 

الفـوارق اهلامـة بـني أقـل البلـدان          املتوسـط    اهـذ وخيفـي   . ٢٠١٠اإلنترنـت يف عـام      يستخدمون  
مــن  كانــت تتــراوح   ٢٠١٠ نــسمة يف عــام  ١٠٠نــسبة مــستخدمي اإلنترنــت لكــل    ف. منــواً

الوصــول إىل الــشبكة أدت إىل تقييــد إمكانيــة و.  يف توفــالو٢٥إىل ليــشيت  - يف تيمــور ٠,٢١
ــل أخــرى هــي         ــب عوام ــك إىل جان ــاع األســعار، وذل ــت وارتف ــوافر شــبكة اإلنترن ــة ت حمدودي
حمدودية إمكانية استخدام احلواسيب، وحمدودية إمدادات الطاقة وعدم إمكانية التعويل عليهـا،            
 وحمدودية إمكانية الوصـول إىل الطيـف التـرددي ذي النطـاق العـريض، وضـعف البنيـة التحتيـة                   

وال ميكن أن تتحقق خطوات كـبرية حنـو بلـوغ النـسبة املـستهدفة للوصـول                 . األساسية للشبكة 
  . ما مل تتم إزالة هذه العقبات٢٠٢٠ يف املائة حبلول عام ١٠٠إىل اإلنترنت وهي 

ــادةرغــم و  - ١١ ــواً    زي ــدان من ــل البل ــاء يف أق ــد الكهرب ــد املاضــي،  يف تولي مــستوى ظــل  العق
نـصيب  وارتفـع   . ري من االحتياجات املتنامية هلذه اجملموعة مـن البلـدان         إمدادات الطاقة أقل بكث   

ــواً مـــن   إالفـــرد مـــن  ــاء يف أقـــل البلـــدان منـ ــ كيلـــووات ١٣٢,٤٩نتـــاج الكهربـ  ساعة يفيف الـ
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 يف املائــة ٨ وهــو مــا ميثــل )٤(٢٠٠٩ساعة يف عــام يف الــ كيلــووات ١٩٣,١٥  إىل٢٠٠١ عــام
  .لدان نامية أخرىتوليد الطاقة يف بنصيب الفرد من فقط من 

 مـوارد الطاقـة املائيـة       -لطاقـة املتجـددة     لصادر هائلـة    مبـ غالبية أقل البلـدان منـواً       تتمتع  و  - ١٢
 الطاقـة إمكانيـات توليـد      عالوة على اسـتغالل   و. اهمن ةداستفاال ها ميكن -الشمسية  و راريةواحل
 وط اإلمـداد عيـة خطـ   تحـسني نو  بفضل للمـوارد املتاحـة، مبـا يف ذلـك           األستخدام  فإن اال ،  لديها

يف زيـادة   أن يسهم     أيضاً إقليمية، ميكن وحتسني التنظيم، وجتميع الطاقة يف شبكات       الكهرباء،  ب
  .فرص احلصول على الطاقة

 عـدد األميـال الـيت       زيـادة  بـني     مـا  يتمثـل يف اجلمـع      هدفاً إسطنبولبرنامج عمل   وحيدد    - ١٣
 ي واجلــويبحــرال  النقــلشــبكات بــني حتــسني و والطرقــات املعبــدة الــسكك احلديديــةتغطيهــا

تحقــق يف توســيع يالــذي دودة إىل أن التقــدم احملــتــشري البيانــات املتاحــة و. ٢٠٢٠حبلــول عــام 
ويف املتوسط، زاد جمموع عدد األميـال الـيت تغطيهـا         . نطاق وسائل النقل هذه بتفاوت نوعا ما      

ــادات جتـــاوزت    ــة، حبيـــث حـــدثت زيـ ــة يف ٤٠الطـــرق بـــوترية متباينـ ــو  يف املائـ ــا وتوغـ إثيوبيـ
ومل تــساير نوعيــة الطــرق، الــيت يعّبــر عنــها احلجــم النــسيب لــشبكة الطــرق املعبــدة،  . وموريتانيــا

التوسع يف شبكة الطرق، رغم اإلصالحات املؤسـسية الـيت نفـذها كـثري مـن أقـل البلـدان منـوا،                    
املفروضـة  واليت كان من بينها إنشاء مرافق طرق متثل اجليل الثاين ُمولـت عـن طريـق الـضرائب           
  .على الوقود وإنشاء أجهزة مستقلة للطرق وأجهزة مستقلة إلدارة عمليات الصيانة

ــا ال  - ١٤ تــشري  ها ولكنــشــحيحةهــي فبيانــات عــن حالــة شــبكات الــسكك احلديديــة      أم
 اخنفــضت حركــة نقــل إذإىل أن التحــسن الــذي حــدث يف العقــد املــاي كــان طفيفــا،    عمومــا
 يف معظــم أقــل البلــدان منــواً الــيت  ركــوداً،سن األحــوال يف أحــ شــهدت،والبــضائع أو الركــاب

  .فر عنها بياناتاتتو
ال ســيما يف آســيا واحملــيط  أقــل البلــدان منــواً،  غالبيــة  اجلــوي يف نقــل حركــة التزادو  - ١٥
. ، وكانت السياحة هي اليت تقف جزئيا وراء النمـو املطـرد الـذي حتقـق يف هـذا الـصدد        ئاهلاد

الـربط اإلقليميـة والدوليـة يف       رحـالت   علـى   وطنيـة واإلقليميـة     الان   شـركات الطـري    اختفـاء وأثّر  
حركـة النقـل    ممـا أدى إىل احلـد مـن         قـل منـواً،     األأفريقيـا   وسـط   بلدان غـرب أفريقيـا و     من  كثري  
 منافـسة   تواجـه أقـل البلـدان منـواً       غالبيـة   ت أسـواق النقـل اجلـوي يف         ظلـ وبشكل عـام،    . اجلوي

  .تعلق بالسالمةتل كاش وكذلك م-ة أبقى األسعار مرتفعمما  -حمدودة 

__________ 
 .فر بيانات بشأهنااهي آخر سنة تتو  )٤(  



A/67/88
E/2012/75

 

6 12-34472 
 

رســومه نتيجــة لــضعف ارتفــاع أقــل البلــدان منــواً مــن كــثري   النقــل البحــري يفوشــهد  - ١٦
املالحــة مــن حركــة ، ممــا قلــل عاجلــةوامل الوقــت الــذي تــستغرقه املناولــةأســواق الــشحن وطــول 

ــة ــل خطــوط أدت و. البحري ــالنق ــاطق ال  احمل ــوانئ واملن ــني امل ــدودة ب ــادة إىل ة داخلي تكــاليف زي
  .غري الساحليةمنواً لبلدان ألقل ا بالنسبةالشحن 

ختـصيص  البلدان النامية، وذلك من حيـث  ومل يكن أداء أقل البلدان منوا جيدا مقارنة ب    - ١٧
ونتيجـة لـذلك،    . حجـم إنتـاج املعرفـة     مـن حيـث     أيضا  وملوارد للعلم والتكنولوجيا واالبتكار،     ا

،  حتـد آخـر  مثـة و. التقنيـات احلديثـة  من  من املعرفة والقليل جداًالرتر اليسري  البلدان  هذهولدت  
وعــالوة علــى ذلــك، . ألقــل البلــدان منــواًاحملــددة الحتياجــات حــسب ا مواءمــة البحــوث وهــو
حقـوق امللكيـة   نظـم  املرونـة املوجـودة يف      أوجـه    البلـدان غـري قـادرة علـى اسـتغالل            هذهانت  ك

املتعلـق باجلوانـب املتـصلة بالتجـارة مـن حقـوق امللكيـة                املنظمة العاملية للتجارة   تفاقاالفكرية و 
تـــاج الـــسلع نستخدم إلساســـية الـــيت ُتـــت األكنولوجيـــالـــى التعصول احلـــمـــن أجـــل الفكريـــة 

  .ية لسكاهناضرورواخلدمات ال
  

 الزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفية    

يف قطاعها الزراعي يف العقـد   البلدان منوا حتوال كبريا    أقل مل تشهد الغالبية العظمى من      - ١٨
املاضي وذلك نظرا لندرة التمويل للبحوث والتكنولوجيا الزراعية، وقلـة اسـتخدام املمارسـات              

، والتدهور البيئـي، والـسياسات      التحتيةوالتكنولوجيات املؤدية إىل حتسني الغلة، وضعف البنية        
 إىل جانـــب التحـــديات - حمليـــا ودوليـــا علـــى حـــد ســـواء -واألطـــر التنظيميـــة غـــري املواتيـــة 

  .ر املناخ تغيُّمن قبيل، املستجدة
واخنفـض  . ومن املثري للدهشة أنه يبدو أن األمن الغذائي يف أقل البلدان منوا قـد حتـسن                 - ١٩

وســاهم تزايــد .  ســوء التغذيــة بــني األطفــال دون ســن اخلامــسة يف معظــم تلــك البلــدان شــيوع
ن تــوافر الغــذاء  جزئيــا يف حتــسُّ،االجتمــاعي شــبكات األمــان ، مــن قبيــلاالبتكــارات املؤســسية

 . احلصول عليه وكفايته يف بعض أقل البلدان منواوإمكانية
  

 التجارة    

زادت حصة صادرات أقل البلدان منوا يف الصادرات العاملية بـأكثر مـن الـضعف علـى                   - ٢٠
ن أنغـوال   ولكن جزءا كبريا من هذه الزيـادة يعـزى إىل صـادرات الـنفط مـ               . مدار العقد املاضي  

وغينيــا االســتوائية والــسودان وصــادرات املعــادن مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وزامبيــا،    
  البلـدان منـوا    أقـل ويف ما عـدا     .  صادرات املالبس اجلاهزة من بنغالديش      إىل بدرجة أقل يعزى  و

وإمجــاال، ظلــت صــادرات أقــل . لــصادرات أو اخنفــاض طفيــف فيهــايف ا، حــدث ركــود تلــك
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ــدان منــ  ــاج إىل      البل ــيت ال حتت ــسلع املــصنعة ال ــة وال ــوارد الطبيعي وا تعتمــد اعتمــادا كــبريا علــى امل
  . مهارات عالية

ومـع   .واستمر يف العقد املاضي مـنح أفـضلية الوصـول إىل األسـواق ألقـل البلـدان منـوا              - ٢١
 الـنظم   كانـت يـث   حبهنـاك بعـض الفـروق يف مـدى مشـول هـذه الـنظم التفـضيلية،                  كـان   ذلك،  

 يف املائــة إىل جانــب ١٠٠ إعفــاًء مــن الرســوم اجلمركيــة واحلــصص بنــسبة  متــنحخاًءاألكثــر ســ
 إىل البلــدان البلــدان الــصاعدة مــن الكــثريوانــضم  .)٥(قيــود حمــدودة فيمــا يتعلــق بقواعــد املنــشأ

  . يف منح منتجات أقل البلدان منوا إمكانية أكرب للوصول إىل األسواق النمواملتقدمة
 غـري فعالـة بقـدر مـا كـان متوقعـا وذلـك بـسبب تآكـل           كانتضليات هذه األف بيد أن   - ٢٢

ــة، ممــا حــد مــن       ــشأ التقييدي ــة وقواعــد املن  جمــال التكامــل األفــضليات واحلــواجز غــري اجلمركي
 ظلـت وعالوة على ذلك،    . اإلقليمي وعرب اإلقليمي بني البلدان األقل منوا وشركائها التجاريني        

 التحتيـة  العـرض، ونـواحي قـصور يف البنيـة         مـن حيـث     شـديدة  معوقـات واجه  تأقل البلدان منوا    
  . املتصلة بالتجارة

مـايو  /إجـراءات انـضمامها إىل منظمـة التجـارة العامليـة يف أيـار      مـن    سـاموا    انتـهت وقد    - ٢٣
 األمانـة   هـا  يوما من إخطار   ٣٠وستصبح فانواتو عضوا يف منظمة التجارة العاملية بعد         . ٢٠١٢

  . انضمامهاموعة عناصرجمالعامة بالتصديق احمللي على 
خذت ثالثة مقـررات تتعلـق بأقـل البلـدان منـوا يف الـدورة الثامنـة للمـؤمتر الـوزاري                     واُت  - ٢٤

ويوجـه املقـرر    . ٢٠١١ديـسمرب   /ملنظمة التجارة العاملية، الذي عقد يف جنيف يف كانون األول         
ية النضمام أقـل البلـدان       وتفعيل املبادئ التوجيه   ترشيداألول أعضاء منظمة التجارة العاملية إىل       

أمـا املقـرر    . ٢٠١٢يوليـه   /، وذلـك حبلـول متـوز      )WT/L/846الوثيقة   (٢٠٠٢منوا الصادرة عام    
قــل البلــدان منــوا أل خاصــة يف جمــال التجــارة يف اخلــدمات امتيــازاتالثــاين فيــشجع علــى تقــدمي 

حقـوق امللكيـة    ويدعو املقرر الثالـث جملـس       .  البلدان تلكوموردي اخلدمات الذين ينتمون إىل      
مـن   من أقل البلـدان منـوا         مقدم الفكرية املتصلة بالتجارة إىل إيالء االعتبار الكامل لطلب وجيه        

 .٢٠١٣متديد الفترة االنتقالية قبل أن ينتهي املوعد النهائي احلايل يف منتصف عام أجل 
  

__________ 
، والـيت بـدأ   يبوجرى تبسيط وختفيف قواعد املنشأ اجلديدة لنظام األفضليات املعمم اليت يتبعهـا االحتـاد األور              )٥(  

 .أقل البلدان منواسخاء من أجل ، وذلك بوضع قواعد أكثر ٢٠١١سرياهنا يف عام 
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 السلع األساسية    

ا القطاعـات القائمـة علـى املـوارد         سيطرت على قاعدة اإلنتاج يف غالبية أقل البلـدان منـو            - ٢٥
 وزادت حــصة هـذه القطاعــات، نظــرا الرتفــاع أسـعار الــسلع األساســية يف اآلونــة    بــل.الطبيعيـة 
ويف املتوســط، ارتفعــت حــصة صــادرات الــسلع األساســية يف جممــوع الــصادرات مــن   . األخــرية

 مـن قبيـل   ت دول   ومتكن. ٢٠٠٩/٢٠١٠ يف املائة يف الفترة      ٦٧ إىل   ٢٠٠١يف املائة يف عام      ٥٥
   .صنعةأو السلع امل/بوتان وغامبيا وساموا والسودان وتوغو من زيادة صادراهتا من اخلدمات و

ففـــي الفتـــرة  .  يف العقـــد املاضـــي تقلبـــا كـــبريا وتقلبـــت أســـعار الـــسلع األساســـية      - ٢٦
عنـدما  تلت ذلك اخنفاضـات حـادة       لكن  و. ، تضاعفت أسعار السلع األساسية    ٢٠٠٧/٢٠٠٨
وكانـت أقـل البلـدان منـوا هـي      . تصاد العاملي إىل الركود وزاد تقلب األسـعار عمومـا      االقانزلق  

مــا يوجــد لــديها مــن األكثــر تــضررا مــن هــذه التقلبــات، بــسبب هيكــل اقتــصاداهتا وحمدوديــة  
 . للهزاتخمففة أدوات 

  
 التنمية البشرية واالجتماعية    

ات القـرن املاضــي،  ي يف تـسعين  التحـسينات يف نـواتج التعلـيم، الـيت بـدأت     ى تعزيـز جـر   - ٢٧
حتـسنا  وحتـسن االلتحـاق بـالتعليم االبتـدائي       . وتوسيع نطاقها يف العقد األول مـن القـرن احلـايل          

وسـامهت يف ذلـك إىل حـد كـبري املبـادرات الدوليـة، أي األهـداف                 .  يف أقل البلـدان منـوا      كبريا
ــسياسي ا     ــزام ال ــع، وااللت ــيم للجمي ــوفري التعل ــة وت ــة لأللفي ــيريات  اإلمنائي  يف الكــبريةلقــوي والتغ

ــاء الرســوم املدرســية    ــا يف ذلــك إلغ ــسياسات، مب ــادة أعــداد  هويف الوقــت نفــس . ال ــسببت زي ، ت
يف  اإلمجـايل    معـدل القيـد    يف   كـبري األطفال الذين يكملون التعليم االبتدائي يف حدوث ارتفـاع          

. ٢٠١٠/٢٠١١لفتـرة   يف املائـة يف ا ٣٩ إىل ٢٠٠١ يف املائـة يف عـام   ٢٥التعليم الثانوي، مـن     
  . وحدث اجتاه مماثل يف التعليم العايل

وعلى الرغم من هذا التقدم، هناك شواغل بشأن نوعية التعلـيم والتـدريب علـى مجيـع                   - ٢٨
ــال، مــن ارتفــاع معــدالت الرســوب     ومــن املــسائل . املــستويات كمــا يتــضح، علــى ســبيل املث

ف الــيت يكتــسبها خرجيــو التعلــيم  ن املعــارإالــصلة بــذلك عــدم مالءمــة املهــارات، حيــث   ذات
كـذلك، خيفـي    . الثانوي والتقين واملهين والعايل ال تتماشـى دائمـا مـع الطلـب يف سـوق العمـل                 

ــذي حتقــق بوجــه عــام   التقــدم  ــع    ال ــوارق هامــة حــسب اخــتالف املوق ــدريب ف ــيم والت يف التعل
  . اجلغرايف ونوع اجلنس والوضع االجتماعي واالقتصادي

ي، اخنفضت معدالت وفيات الرضع واألطفال يف مجيع البلـدان األقـل            ويف العقد املاض    - ٢٩
ليـشيت أكـرب     - شـهدت كمبوديـا وروانـدا وتيمـور       فقـد   . وإن يكن بـسرعة متباينـة     منوا تقريبا،   
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 فيهـا بنـسبة قـدرها     يث اخنفضت معـدالت وفيـات كـل مـن الرضـع واألطفـال               حباالخنفاضات،  
 معـدالت وفيـات األطفـال مرتفعـة         ظلـت التقـدم،   وعلى الرغم مـن هـذا       .  أو أكثر   يف املائة  ٤٠

  . بشكل غري طبيعي يف أغلبية أقل البلدان منوا
 عنــد مــستويات ظلــتوكانــت معــدالت وفيــات األمهــات أيــضا يف اخنفــاض ولكنــها   - ٣٠

 بـني   ، أو أكثـر   ،حالـة وفـاة    ١ ٠٠٠ حبيث كانت هناك  مرتفعة جدا يف معظم أقل البلدان منوا،        
وكانت أقل البلدان منوا مـن      . مولود حي يف أربعة من تلك البلدان       ١٠٠ ٠٠٠األمهات لكل   

 للحاجـة غـري امللبـاة إىل وسـائل منـع             يف العـامل    أعلـى معـدل    كـان يوجـد لـديها     بني البلدان اليت    
  . احلمل وتنظيم األسرة

وعلى الرغم من استمرار اخنفاض اإلصابات اجلديـدة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية،                  - ٣١
وتراوحـت النـسبة   .  أقـل البلـدان منـوا   موجـودة يف كـثري مـن      لى املعـدالت يف العـامل       ما زالت أع  

 سـنة املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة           ٤٩ إىل ١٥ مـن املئوية للسكان الذين تتـراوح أعمـارهم        
 يف  ٢٤إىل  يف املائـة     ١٤من  اليت توجد فيها أعلى معدالت اإلصابة       البشرية يف أقل البلدان منوا      

 لفــريوس نقــص الرتروفريوســاتحتــسني فــرص احلــصول علــى العــالج مبــضادات  دى وأ. املائــة
 عدد حـاالت اإلصـابة    ومع أن   .  ختفيض عدد الوفيات املتعلقة باإليدز     إىلاإليدز  /املناعة البشرية 

 أيضا يف معظم أقل البلدان منوا بسبب املبـادرات العامليـة            قل، فقد   كبريازال   املالريا والسل ما  ب
 . واحمللية اجلريئة

 الـسكان يف أقـل      بـني الشباب  من  عدد كبري   وجود  وأدى النمو الدميوغرايف القوي إىل        - ٣٢
.  عامـا  ٢٥ يف املائـة مـن الـسكان تقـل أعمـارهم عـن               ٦٠ن ما يقرب مـن      إالبلدان منوا؛ حيث    

ومل تكن أوجه التحسن يف التعليم الثانوي والتقين واملهين والعايل ممتازة بنفس القـدر كمـا هـو                  
وبالتــايل، فقــد حــدث ارتفــاع معــدالت البطالــة بــني املــتعلمني يف  . يف التعلــيم االبتــدائياحلــال 
  .  يف املهاراتوجود حاالت عجز كبريةسياق 
 طلــب قــوي علــى املــساكن،  وجــودوتــسبب النمــو الــسكاين يف أقــل البلــدان منــوا يف    - ٣٣

وأدى اقتــران . هــا يف غرين التوســع أقــوى مــ فيهــا كــان التوســع الــسكاينالــيتخاصــة يف املــدن 
ــسريع   ــة   بقــصورالتحــضر ال ــة االســتثمارات يف البني ــة نظــم إدارة األراضــي وعــدم كفاي   التحتي

وعـن طريـق التخطـيط احلـضري        . العـشوائية ، إىل انتـشار األحيـاء       مع عوامل أخـرى   األساسية،  
  . العشوائيةوأنظمة البناء، متكن عدد من أقل البلدان منوا من احلد من ظاهرة األحياء 

ــصحي احملــسنة يف          - ٣٤ ــصرف ال ــق ال ــاه ومراف ــصادر املي ــسع نطــاق الوصــول إىل م ــد ات وق
  مـن الـسكان     فقـط   يف املائة  ٦١ كانت لدى ومع ذلك،   . األغلبية الساحقة من أقل البلدان منوا     

 يف املائــة قبــل ذلــك بثمــاين ٥٥مبــا يبلــغ  مقارنــة ٢٠٠٨ مبــصادر ميــاه حمــسنة يف عــام خــدمات
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 يف املائـة فقـط مـن        ٣٦ الـصرف الـصحي أكثـر شـدة، حيـث كـان              وكـان الـنقص يف    . سنوات
ويعد ذلك حتسنا طفيفـا عـن       . ٢٠٠٨ يف عام    ةفق صرف صحي حمسن   االسكان يستخدمون مر  

واســتمر وجــود فــروق كــبرية بــني  .  يف املائــة٣٠بلــغ كــان ي، الــذي ٢٠٠٠ستوى يف عــام املــ
وسـاهم عـدم   . سنة والصرف الصحياملناطق الريفية واحلضرية يف الوصول إىل مصادر املياه احمل        

املمارسات اإلداريـة، بـني     قصور  كفاية االستثمارات يف هذا القطاع وسوء التشغيل والصيانة و        
  . أمور أخرى، يف بطء التقدم املسجل على مدى العقد املاضي

واخنفـض التفـاوت بـني      .  يف املساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة          كبريوقد أُحرز تقدم      - ٣٥
بـني   التكافؤ   مستوىمنها  بلدان   ١٠ بلغت البلدان منوا، و    أقل  يف جمال التعليم يف مجيع     اجلنسني

وعلى الرغم من أن مكاسب كبرية قـد سـجلت يف جمـال التعلـيم         . يف التعليم االبتدائي  اجلنسني  
ــوا       ــدان من ــل البل ــد يف معظــم أق ــات يف وضــع أضــعف بالتأكي ــد بقيــت الطالب ــايل، فق فــي ف. الع

  . ٢٠١٠/٢٠١١ يف سنة رجل ١٠٠ امرأة بالتعليم العايل مقابل كل ٥٦ت املتوسط، التحق
وفيما يتعلق باملـشاركة االقتـصادية، وخاصـة فـرص العمـل، تـشري البيانـات الـشحيحة                    - ٣٦

متثـل غالبيـة العمالـة يف    ظلـت   املـرأة  بيـد أن . املتاحة إىل أن معدالت توظيـف النـساء قـد زادت          
  . ث اإلنتاجية واألجور منخفضةالزراعة والقطاع غري الرمسي، حي

ــى           - ٣٧ ــه أعظــم املكاســب عل ــذي حتققــت في ــي اجملــال ال ــسياسية ه ــشاركة ال ــت امل وكان
 النـسبة املئويـة للمقاعـد الربملانيـة الـيت تـشغلها النـساء، علـى سـبيل املثـال،                 زادتفقـد   . يبدو ما
ة تقريبـا يف عـام    يف املائـ ٢٣ إىل ٢٠٠١  عـام  يف املائـة يف ١٠أكثر من الضعف، إذ قفزت من    ب

 نظـام احلـصص االنتخابيـة واملقاعـد         من قبيل وسامهت سياسات اإلجراءات اإلجيابية،     . ٢٠١٠
املخصصة والنظم االنتخابية اليت تراعـي الفـوارق بـني اجلنـسني، إىل حتـسني مـستوى املـشاركة                   

  . السياسية للمرأة يف كثري من البلدان
 وقعـت خـالل العقـد، قـام عـدد كـبري مـن               حاالت الطوارئ واألزمـات الـيت     واجهة  ومل  - ٣٨

أقل البلدان منوا بتـصميم أو توسـيع نطـاق بـرامج شـبكات األمـان، الـيت تـستهدف علـى وجـه                        
وســاعدت بــرامج احلمايــة االجتماعيــة علــى محايــة بعــض . التحديــد الفئــات الفقــرية والــضعيفة

 علـى التعلـيم   ا حـصوهل ةوعلى إدامـة إمكانيـ  الفئات الفقرية واملهمشة من اجلوع وسوء التغذية،      
زال  ولكن معظم هذه الـربامج مـا      .  يف أوقات األزمات    األساسية  الصحية اتاألساسي واخلدم 

يف املراحل األولية، فهي ال تغطي سوى نسبة قليلة مـن الـسكان يف أقـل البلـدان منـوا، وتواجـه                     
  .مشاكل تتصل باالستدامة املالية ومشاكل إدارية
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  ديات املستجدة األخرىاألزمات املتعددة والتح    
اتية، مبـا فيهـا ارتفـاع أسـعار         واستطاعت أقل البلدان منوا، بفضل الظروف اخلارجية امل         - ٣٩

ــصاد       ــها سياســات حــذرة يف جمــال االقت ــة، الــيت رافقت ــدفقات املالي ــد الت ــسلع األساســية وتزاي ال
 احتيـاطي  كـوين تالكلي، أن تبين لنفسها حواجز واقيـة كـبرية بوسـائل منـها علـى سـبيل املثـال            

فـارتفع متوسـط جممـوع االحتياطيـات، كنـسبة          . من العمـالت األجنبيـة وخفـض الـدين احمللـي          
ــن     ــارجي، مـ ــدين اخلـ ــن الـ ــة مـ ــام  ١٥,٧مئويـ ــة يف عـ ــة يف ٥٧,٧ إىل ٢٠٠١ يف املائـ  يف املائـ

ــام ــدين       . ٢٠١٠ ع ــن ال ــة م ــسبة مئوي ــدين، كن ــة ال ــك، تراجعــت حــصة خدم ويف غــضون ذل
ــا  ــا ملحوظــ ــارجي، تراجعــ ــن اخلــ ــام ١١,٩ مــ ــة يف عــ ــة يف ٤,٤ إىل ٢٠٠١ يف املائــ  يف املائــ

 على صعيد االقتصاد الكلي بعـض اجملـال         الواقيةوقد أفسح اّتباع هذه السياسات      . ٢٠١٠ عام
 مــن أقــل البلــدان منــواً، وهــو مــا مكّنهــا مــن الــصمود بــشكل جيــد نــسبيا أمــام خمتلــف    للكــثري

عقـد املنـصرم، والـيت أحلقـت مـع ذلـك ضـررا               خالل اجلـزء األخـري مـن ال        اندلعتاألزمات اليت   
  .شديدا بأقل البلدان منواً

إذ تراجعـت  . غري أن أقـل البلـدان منـوا هلـا سـجل متبـاين فيمـا خيـص االسـتدامة البيئيـة                 - ٤٠
املائــة يف  يف ٢٩,٦ إىل ٢٠٠٠املائــة يف عــام  يف ٣١نــسبة األراضــي الــيت تغطيهــا الغابــات مــن 

املائــة يف  يف ٩,٥لبحريــة واألرضـية احملميــة فقـد ارتفعــت مـن    أمـا نــسبة املنـاطق ا  . ٢٠١٠ عـام 
ــام ــام  يف ٩,٨ إىل ٢٠٠٠ عـ ــة يف عـ ــوع   . ٢٠١٠ املائـ ــة التنـ ــذا يف محايـ ــسهم هـ ــن أن يـ وميكـ

وإضافة إىل ذلك، ظـل املعـدل الفـردى النبعاثـات ثـاين أكـسيد               . البيولوجي يف أقل البلدان منوا    
املائـة   يف ٧املائة، بينمـا بلـغ ذلـك املعـدل حنـو             يف ٠,٢الكربون يف هذه البلدان ثابتا عند نسبة        

  .يف املتوسط يف مجيع البلدان النامية
  

  إطار
  التحديات املاثلة والتقدم احملرز يف أقل البلدان منوا فيما يتعلق بالتكيف مع تغري املناخ

 أسفرت املفاوضات الدولية اليت أُجريت مـؤخرا، مبـا فيهـا مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة                     
 يف  ٢٠١١ديـسمرب   / يف كـانون األول    الـذي ُعقـد   األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،       

ديربان، جبنوب أفريقيا، عن جناح حمدود للغاية فيما يتعلق بـالتخفيف مـن آثـار تغـري املنـاخ                   
والتكيــف معــه، وهــو مــا جعــل التحــديات املتمثلــة يف التكيــف مــع آثــار تغــري املنــاخ أكثــر   

  .يما بالنسبة ألقل البلدان منواًس إحلاحا، وال
فافتقار تلك البلدان إىل التنوع االقتـصادي واعتمادهـا علـى تـصدير الـسلع األساسـية                     

اليت تتأثر بالظروف املناخية، من قبيل املنتجات الزراعيـة، جيعالهنـا عرضـة للخطـر املـزدوج                 
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متوســط درجــات احلــرارة وُيقــدر أنــه كلمــا ارتفــع . املتمثــل يف اهلــزات االقتــصادية والبيئيــة
العاملية بواقع درجة مئوية واحدة، فإن متوسط النمو السنوي يف أقل البلـدان منـوا ميكـن أن                  

وقــد يــؤدي تــدهور األراضــي والتــصحر . )أ(املائــة يف ٣ إىل ٢ يــنخفض بنــسبة تتــراوح مــن
أيــضا إىل تكبُّــد تلــك البلــدان تكلفــة بــشرية باهظــة بــسب اقــتالع الــسكان مــن أراضــيهم    

وتواجه أقل البلدان منوا األفريقية على وجه اخلصوص خطر فقدان أجـزاء كـبرية               . تقليديةال
من أراضيها الزراعية، وسيؤدي ذلـك إىل عواقـب وخيمـة لـن تقتـصر علـى الفقـر واجلـوع                     

ويهـدد شـح    . فحسب، بل ستـشمل أيـضا عـدم االسـتقرار الـسياسي واالهنيـار االجتمـاعي               
وعـالوة علـى    . سـيما بالنـسبة لفقـراء الريـف        تدامة، وال املياه أيضا سبل كسب العيش املـس      

ذلك، تزايـدت وتـرية ظـواهر الطقـس املتطرفـة وشـدهتا يف أقـل البلـدان منـوا زيـادة مخاسـية                        
لـذا، فـإن    . خالل العقود الثالثة املنصرمة، وتضاعف تقريبـا عـدد الـسكان املتـضررين منـها              

  .تتأثر باملناخأقل البلدان منوا تواجه أكرب عدد من األمراض اليت 
وبالتــايل، مــن األمهيــة مبكــان أن تكثــف أقــل البلــدان منــواً جهودهــا للتكيــف مــع تغــري     

املناخ، بدعم من منظومة األمم املتحدة، ومن خالل طائفـة مـن التـدابري الـيت تـشمل زيـادة                    
ميـة  االستثمار من أجل تكثيف اإلنتاج الزراعي املستدام؛ واّتباع ُنهـج ذكّيـة مناخيـا يف التن               

 مـن أجـل إدارة   للمخاطر والقـدرة علـى الـصمود يف مواجهتـها      الريفية؛ وإيالء اهتمام أكرب     
 لـدفع عجلـة     سالسـل إضـافة قيمـة      املرتبطـة بالبيئـة واملـوارد الطبيعيـة؛ واالخنـراط يف             اهلزات

 األصول الطبيعية لسكان الريف مـن خـالل تعزيـز حيـازة             حوكمةالنمو األخضر؛ وحتسني    
 التمكني اليت يقودها اجملتمع احمللي؛ وحتقيق املساواة بني اجلنـسني ومتكـني         األراضي وأنشطة 

املــرأة والــشعوب األصــلية مــن إدارة املــوارد الطبيعيــة؛ وزيــادة إمكانيــة اســتفادة اجملتمعــات   
  . واملناخالريفية الفقرية من التمويل يف جمايل البيئة

 الغذائي يف العـامل، يف رسـالتها        ألمنباوقد شددت فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية            
ــة آذار ــارس /املؤرخ ــة     ٢٠١٢م ــة الذكي ــتراتيجيات الزراع ــاليب واس ــاد أس ــى أن اعتم ، عل

ساعدة صغار املنـتجني، وهـم يف الغالـب مـن النـساء، علـى الوصـول إىل األسـواق                    ملمناخيا  
الفواقـد    وأن تقلـيص ، املناخيـة يف مواجهـة اهلـزات    من شأنه أن يعزز قدرهتم علـى الـصمود          

  .الصددذلك أيضا يف هامة استراتيجية هو  يف إنتاج األغذية واهلدر
قل البلدان منوا فيمـا يتعلـق بـالتكيف مـع تغـري املنـاخ               املتاحة أل ومن األدوات الرئيسية        

برامج العمـل الوطنيـة الراميـة إىل التكيـف مـع تغـري املنـاخ الـيت أعـدها معظـم تلـك البلـدان                  
د أفـضت هـذه العمليـة إىل زيـادة املعرفـة والـوعي بـتغري املنـاخ وإىل                  قـ ف. وشرع يف تنفيـذها   

وأدى تبـسيط دورة إجنـاز املـشاريع        . مثينة أفضل املمارسات واستخالص دروس      استحداث
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 يف إطـار    أمـوال اليت ميوهلا صندوق أقـل البلـدان منـوا إىل تيـسري حـصول تلـك البلـدان علـى                     
ــة  ــة العاملي ــق البيئ ــسمرب /وحــىت كــانون األول . مرف ــاهز   ٢٠١١دي ــا ين ــصندوق مبلغ ــر ال ، أق

 مليــون ٩١٩مليــون دوالر لتمويــل املــشاريع وقــام بتعبئــة متويــل مــشترك يربــو علــى    ٢١٧
 الربنـامج وتنفيـذ مجيـع       التوسـع يف  بيد أن مثة حاجة إىل املزيد من األموال من أجـل            . دوالر

جـرى  كـان قـد   ، ٢٠١١هنايـة عـام    فحـىت   . برامج العمـل الوطنيـة للتكيـف مـع تغـري املنـاخ            
  . بلدا٤٨ًمليون دوالر فقط جلميع أقل البلدان منوا البالغ عددها  ٥٣٧التعهد بتوفري 

 يف  الـذي ُعقـد   ويف مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ                
 بإنشاء صندوق االقتصاد األخضر وبرصد اعتمـادات لتخـصيص          مقرر يقضي ديربان اُتخذ   

 أقـل البلـدان منـواً    مـن قبيـل  تغري املنـاخ،  بـ  للتـأثر لبلدان األشـد عرضـة   ل رد متثل حدا أدىن موا
الــصندوق املــوارد الــيت ختــصص مــن   حتقيــق التــوازن بــني وتقــرر أيــضا ). CP.17/3 املقــرر(
التخفيف مـن  مع تغّيـر املنـاخ وتلـك الـيت ختـصص منـه لألنـشطة املتعلقـة بـ                نشطة التكيف   أل

صيص مقاعـد يف جملـس إدارة الـصندوق ألقـل البلـدان منـواً والبلـدان                 ، وختـ   ذلك الـتغري   آثار
 الـصندوق  جيـب تقدميـه مـن خـالل    غـري أن حجـم التمويـل الـذي        . اجلزرية الـصغرية الناميـة    

  .ُيحدد بدقة بعد مل
ويف اخلتام، من األمهية مبكان بالنسبة ألقل البلدان منوا تعميم تدابري التكيـف مـع تغـري                   

ــسي  ــاخ يف ال ــصلة املن ــة ذات ال ــل    . اسات الوطني وميكــن االســتفادة مــن مــصادر شــىت للتموي
الدويل ومن أدوات إدارة املخاطر للمساعدة علـى متويـل تكـاليف رأس املـال وبنـاء القـدرة          

وتـشمل تلـك املـصادر واألدوات الـنظم         . على التكيف مع تغري املنـاخ يف أقـل البلـدان منـوا            
  .اإلمنائية أنشأها البنك الدويل وغريه من املصارفالقائمة املتعلقة بتغري املناخ اليت 

  
: ٢٠١٠، التقرير املتعلق بأقل البلدان منـوا لعـام       )األونكتاد(املتحدة للتجارة التنمية     انظر مؤمتر األمم    )أ(  

  ).UNCTAD/LDC/2010(حنو بنية إمنائية دولية جديدة ألقل البلدان منوا 
    

 واضـعي  العقـد املنـصرم، باهتمـام متزايـد لـدى            حظي احلد من الكـوارث، خـالل      وقد    - ٤١
وشـرعت بلـدان عـدة يف بنـاء أو تعزيـز قـدراهتا علـى               .  من أقل البلـدان منـواً      كثريالسياسات يف   

إدارة الكوارث ويف تنفيذ إطار عمل هيوغو، وذلك هبدف بناء أو حتـسني نظـم اإلنـذار املبكـر                  
 بــه بعــض األخطــار مــن طــابع عــابر وبــالنظر إىل مــا تتــسم. والتأهــب للكــوارث والتــصدي هلــا

 بنـاء أواصـر التـآزر بـني االسـتراتيجيات الوطنيـة إلدارة الكـوارث، فـإن                  وعمال علـى  للحدود،  
  .املنظمات اإلقليمية تؤدي أيضا دوراً هاماً يف هذه اجلهود
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  تعبئة املوارد املالية ألغراض التنمية وبناء القدرات    
ة يف أقــل البلــدان منــوا، حبيــث ارتفعــت مــن شــهدت معــدالت االدخــار احمللــي زيــاد  - ٤٢

ــدرها   ــسبة ق ــام   يف  ١١,٦ن ــة يف ع ــدرها  ٢٠٠٠  املائ ــسبة ق ــرة    يف  ١٥,٩ إىل ن ــة يف الفت املائ
ــة      ٢٠٠٩/٢٠١٠ ــوا األفريقي ــدان من ــل البل ــَزى بدرجــة كــبرية إىل أداء أق ــادة ُتع . ، وهــي زي

الـيت بلغتـها بلـدان      وكانت معدالت االدخار، رغم هذه الزيادة، أدىن بكثري من املـستويات            
  .نامية أخرى، وهو ما حيد بالتايل من قدرة أقل البلدان منوا على االستثمار والنمو

وارتفعت إيرادات الضرائب احملليـة واإليـرادات العامـة يف الكـثري مـن البلـدان، ويعـزى                    - ٤٣
ق وفيمــا خيـص اإلنفـاق، فـإن إصـالحات إدارة اإلنفــا    . ذلـك جزئيـا إىل حتـسن إدارة الـضرائب    

 الكــثري مــن أقــل البلــدان منــوا علــى إحــراز تقــدم يف إعــداد ميزانياهتــا وتنفيــذها    تالعــام ســاعد
  .ويتمثل التحدي املقبل يف توطيد هذه املكاسب وتوسيع نطاقها. ورصدها

وزاد صايف املبالغ اليت ُدفعت ألقل البلدان منوا يف إطار املساعدة اإلمنائية الرمسية زيـادة                 - ٤٤
وهـو مـا ميثـل      . ٢٠١٠ بليـون دوالر يف عـام      ٤٤لعقد املنصرم، حبيـث أصـبح       ملحوظة خالل ا  

املائــة مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل ألعــضاء جلنــة املــساعدة اإلمنائيــة،     يف ٠,١١نــسبة قــدرها 
وارتفع أيـضا نـصيب     . ١٩٩٩/٢٠٠٠املائة يف الفترة     يف ٠,٠٥أن كان ميثل نسبة قدرها       بعد

نقاط مئوية يف الفترة نفسها، مما يـشري إىل تزايـد            ١٠ مبقدارعونة  أقل البلدان منوا من جمموع امل     
ــة    ــدان منــوا يف ختــصيص املعون ــة ألقــل البل ــسبة   . إعطــاء األولوي ــإن ن ورغــم هــذه اإلجنــازات، ف

املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل الدخل احمللي اإلمجـايل مل تبلـغ النـسبة املـستهدفة الـيت تتـراوح مـن                      
غــري أن . املائــة الــيت أُعيــد تأكيــدها يف برنــامج عمــل اســطنبول       يف ٠,٢املائــة إىل  يف ٠,١٥

التقديرات تشري إىل أن التدفقات الـصافية مـن املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة علـى الـصعيد                     
املائـة مـن حيـث القيمـة         يف ٨,٩ الثنائي إىل أقل البلدان منوا قد اخنفضت مـؤخرا بنـسبة قـدرها            

ــث بلغــت    ــة حبي ــام  ٢٧,٧احلقيقي ــون دوالر يف ع ــساعدة    ٢٠١١ بلي ــا تراجــع إمجــايل امل ، بينم
وطـرأ تغيُّـر كـذلك علـى تركيبـة املعونـة يف أقـل            . املائة فقـط   يف ٣اإلمنائية الرمسية بنسبة قدرها     

البلدان منوا، إذ أصبح عدد مـن البلـدان الـصاعدة، مـن قبيـل الربازيـل وتركيـا وجنـوب أفريقيـا                    
  .ص واملؤسسات اخلريية من أهم مقدمي املعونةوالصني، ومؤسسات القطاع اخلا

سيما تعزيـز نظـم اإلدارة املاليـة،         ولئن طرأ حتسن على بعض جوانب فعالية املعونة، ال          - ٤٥
سيما استخدام نظم البلدان املتلقية وخفـض        فإن التقدم احملرز كان بطيئا يف جوانب أخرى، ال        

 مهمـة صـوب حتريـر املعونـة مـن      خـدت خطـوات  واُت. تكاليف املعامالت املرتبطة بتقدمي املعونة  
  .، رغم استمرار تقييدها من الناحية الفعليةاالقيود رمسي
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ونتيجــة الختــاذ سلــسلة مــن املبــادرات الراميــة إىل ختفيــف عــبء الــدين، منــها املبــادرة    - ٤٦
ن، خـف  املعنية بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الـديو        

عبء الدين على العديد من أقل البلدان منوا، وخباصـة تلـك الـيت بلغـت نقطـة اإلجنـاز يف إطـار                       
بيد أن األزمة العاملية اليت انـدلعت يف هنايـة العقـد زادت بـشكل ملحـوظ مـن                 . هاتني املبادرتني 

 مشاكل الكثري من تلك البلـدان، فيمـا يتعلـق بالـديون، حبيـث أصـبحت كثـرة منـها إمـا لـديها                       
وعالوة علـى ذلـك ليـست أقـل البلـدان منـوا مجيعهـا               . أزمة ديون أو معرضة بشدة ألزمة ديون      

فحـىت  . لديها إمكانية االستفادة مـن تلـك املبـادرات الدوليـة الراميـة إىل ختفيـف عـبء الـديون                   
بلـدا، قـد     ٣٢بلدا فقط، من أقل البلدان منوا، مـن أصـل            ٢٥، كان   ٢٠١٢ يناير/الثاين كانون

  .اإلجناز اخلاصة باملبادرة املعنية بالبلدان الفقرية املثقلة بالديونبلغ نقطة 
وخــالل العقــد املنــصرم، ازداد االســتثمار املباشــر األجــنيب يف أقــل البلــدان منــواً بــوتري       - ٤٧

 جمموعـة البلــدان تلــك،  لــدىالتجـارة  وأسـرع بكــثري مـن وتــرية ارتفـاع النــاتج احمللـي اإلمجــايل     
رجة كبرية إىل ارتفاع أسعار السلع األساسية، وعمليات اخلصخـصة          ويعود الفضل يف ذلك بد    

 تلـك   وتزايـد انـدماج    النمو، وزيادة االنفتاح لالستثمار األجنيب املباشـر،         آفاقن  اجلارية، وحتسُّ 
ــة  ــاج الدولي ــدان منــواً حبــصة    . البلــدان يف شــبكات اإلنت ــادة، حظيــت أقــل البل ورغــم هــذه الزي

إىل البلدان النامية، وما هو أكثـر مـدعاة         املباشر  تثمار األجنيب   هامشية من جمموع تدفقات االس    
. ٢٠١٠  و٢٠٠٩للقلــق أن االســتثمار األجــنيب املباشــر تراجــع يف أقــل البلــدان منــوا يف عــامي 

ــدفقات االســتثمار األجــنيب املباشــر    ــدان منــواً  حنــو فت ــون دوالر يف  ١٧الــيت بلغــت  أقــل البل بلي
 لتـصل إىل  بعـد ذلـك  ، تراجعت  ٢٠٠١ون دوالر يف عام     بلي ٦,٦بعد أن كانت    ،  ٢٠٠٨ عام
  .٢٠١٠بليون دوالر يف عام  ١٤
ــادة كــبرية، حبيــث        - ٤٨ ــدان منــوا زي ــة إىل أقــل البل ــضا حتــويالت املهــاجرين املالي وزادت أي

وكـان  . ٢٠١٠ بليـون دوالر يف عـام      ٢٤,٨ إىل   ٢٠٠١ باليـني دوالر عـام     ٦,٨ارتفعت من   
غايـة يف أقـل البلـدان منـوا اآلسـيوية، حيـث فاقـت بكـثري مـوارد             حجم تلك التحويالت كبريا لل    

بيـد أن نـزوح األدمغـة هـو مـن           . التمويل التقليدية األخرى، من قبيل املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة         
 .سيما يف أقل البلدان منوا األفريقية أكرب التحديات املرتبطة بتحويالت املهاجرين املالية، ال

 
  افة الصعداحلوكمة الرشيدة على ك

فقـد  . حتسنت احلوكمة السياسية يف أقل البلدان منوا، ولكن التقدم احملرز كان متفاوتـا              - ٤٩
أجريــت عــدة انتخابــات دميقراطيــة يف العقــد املاضــي، وتزايــدت الــضوابط واملــوازين احلاكمــة   

  .للفرع التنفيذي من احلكومة
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 نـصف أقـل البلـدان منـوا علـى           وكان االلتزام مبكافحة الفـساد قويـا أيـضا، حبيـث وقـع               - ٥٠
اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد وصــدق عليهــا، وقبلتــها تــسعة بلــدان أخــرى مــن أقــل  

، ارتفـع عـدد     ٢٠١٢أبريـل   / ونيـسان  ٢٠١٠أبريـل   /وخالل الفترة مـا بـني نيـسان       . البلدان منوا 
 مـن بلـد واحـد إىل    ةبـادرة الـشفافية يف جمـال الـصناعات االسـتخراجي       أقل البلدان منوا املمتثلـة مل     

، وموريتانيــا، ومــايل، وليربيــا، ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى،  ليــشيت-تيمــور ســتة بلــدان، هــي 
وتتيح هذه البلدان علنا املعلومات الـواردة مـن الـصناعات االسـتخراجية عـن بيانـات                 . والنيجر
ــا ــة العا     . إيراداهت ــوا بإصــالحات يف اإلدارة املالي ــدان من ــل البل ــم أق ــيما  واضــطلع معظ ــة، ال س م

ن تنفيـذ   وأدى هـذا إىل حتـسُّ     . املشتريات العامة وإدارة كشوف املرتبات ونظم الرقابة الداخليـة        
ومــرة أخــرى تفاوتــت . امليزانيــة واإلبــالغ عنــها وإىل حتــسن اســتخدام املــوارد يف هنايــة املطــاف

دد تقيـده جزئيـا     التحسنات تفاوتا كبريا بني أقل البلدان منوا، وكان التقـدم احملـرز يف هـذا الـص                
  .حمدودية القدرات، ال سيما لدى تلك البلدان اخلارجة من نزاعات

. وأُحرز تقدم يف كفالة أن يكون ألقل البلدان منـوا صـوت أقـوى يف احلوكمـة العامليـة                     - ٥١
ــضل اإلصــالحات         ــك بف ــون وودز، وذل ــوا يف مؤســسات بريت ــدان من ــل البل ــد صــوت أق وتزاي

ــه با. احلــصة والــصوت يف ــة إال أن ــة للتنميــةســتثناء الوكال ، الــيت متلــك أقــل البلــدان منــوا   الدولي
ــوا         ١١,٥٦ ــدان من ــل البل ــصويت أق ــزال حــصص ت ــا، ال ت ــصويت فيه ــن حــصة الت ــة م  يف املائ

منخفــضة وغــري متناســبة مــع ثقلــها الــدميغرايف ومــع حــصتها يف جممــوع أنــشطة املنظمــات            
  .الدولية املالية

    
  نفيذ برنامج عمل اسطنبول اجلهود األولية لكفالة ت  -ثانيا   
  تعميم برنامج عمل اسطنبول يف أطر التنمية الوطنية والتعاون  -ألف   

يركز برنـامج عمـل اسـطنبول بـشكل كـبري علـى تعمـيم الربنـامج يف وثـائق التخطـيط                         - ٥٢
وقد بدأت عدة مـن     . ذات الصلة من جانب أقل البلدان منوا والبلدان الشريكة واجملتمع الدويل          

 ، وكمبوديـا ، ومجهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية،     وبنغالديش ،إثيوبيابلدان منوا، ال سيما     أقل ال 
 يف مواءمــة خطــط وأطــر التنميــة الوطنيــة لــديها مــع جمــاالت العمــل ذات  وموريتانيــا،ومــالوي

األولوية الواردة يف برنامج عمل اسـطنبول، مـن أجـل النـهوض بالتنميـة وحتقيـق خروجهـا مـن                 
فعلى سبيل املثال، هتدف خطة التنميـة االقتـصادية االجتماعيـة الـسابعة يف             . دان منوا فئة أقل البل  

 إىل حتقيق منو سـنوي يف النـاتج احمللـي           ٢٠١٥-٢٠١١مجهورية الو الدميقراطية الشعبية للفترة      
، ٢٠١٥ يف املائة على األقل وإىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عـام              ٨اإلمجايل نسبته   

  .٢٠٢٠اذ خطوات كبرية حنو اخلروج من فئة أقل البلدان منوا حبلول عام واخت
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وجهــود تعمــيم برنــامج العمــل هــذه كانــت تــدعمها إرادة سياســية قويــة علــى أعلــى       - ٥٣
فقــد عقــد رئــيس وزراء بــنغالديش علــى ســبيل املثــال   . املــستويات ومــشاركة واســعة النطــاق 

رنامج عمل اسطنبول، مما أوجد وعيـا بالربنـامج         اجتماعا جمللس الوزراء ُخصص لبحث تنفيذ ب      
وإضافة إىل ذلك، ُتتـوخى مـشاركة مجيـع أصـحاب املـصلحة يف              . بني مجيع الوزارات التنفيذية   

ــا، قـــام الربملـــان،  . ٢٠١٦-٢٠١١اســـتراتيجية مـــالوي للنمـــو والتنميـــة للفتـــرة   ويف كمبوديـ
 ومكتــب املمثــل الــسامي ألقــل بالتعــاون مــع وزارة التخطــيط وكــذلك االحتــاد الربملــاين الــدويل

البلدان منـوا والبلـدان الناميـة غـري الـساحلية والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، بتنظـيم اجتمـاع                   
هبدف نـشر برنـامج عمـل اسـطنبول وإنـشاء منـرب لتحديـد آليـات تقاسـم املعلومـات فيمـا بـني                         

ذلك االتفـــاق علـــى الربملـــان واحلكومـــة واملنظمـــات الدوليـــة ومنظمـــات اجملتمـــع املـــدين، وكـــ
  .توصيات من أجل تنفيذ برنامج العمل تنفيذا فعاال

وهناك بلدان أخرى كثرية من أقل البلدان منوا تقوم حاليا بوضع خطـط إمنائيـة وطنيـة                    - ٥٤
وميكــن أن . ويتــيح هــذا فرصــة لتعمــيم برنــامج عمــل اســطنبول علــى الــصعيد الــوطين. جديــدة

طط الوطنية على أولويات برنـامج العمـل املتماشـية مـع            يؤدي تزايد التركيز يف السياسات واخل     
  .األولويات الوطنية إىل تعزيز تنفيذ برنامج عمل اسطنبول مقارنة بربنامج عمل بروكسل

وبينما ال توجد تقريبا أي إشارة إىل برنامج عمل بروكسل يف اسـتراتيجيات اجلهـات                  - ٥٥
اء يف التنميـة يـذكرون أقـل البلـدان منـوا            ، بدأ العديـد مـن الـشرك       ٢٠١٠-٢٠٠١املاحنة للفترة   

وتـدعو الوثيقـة الـصادرة مـؤخرا عـن االحتـاد            . وبرنامج عمل اسـطنبول يف الوثـائق ذات الـصلة         
استنتاجات اجمللس بشأن هنـج االحتـاد األورويب للتجـارة والنمـو والتنميـة يف               ”األورويب بعنوان   

صميم وتنفيـذ سياسـات االحتـاد األورويب         إىل وجود قدر أكرب من التمييز يف ت        )٦(“العقد املقبل 
املتعلقة بالتجارة واالستثمار والتنمية من أجـل التركيـز بـشكل أكثـر حتديـدا علـى أقـل البلـدان                     

 لـصاحل التجـارة   املقدمـة   املعونـة   وعلى وجـه التحديـد، يتـوخى االحتـاد األورويب أن تركـز              . منوا
ام هــذه البلــدان إىل منظمــة التجــارة تركيــزا أكــرب علــى أقــل البلــدان منــوا ودعــم وتيــسري انــضم 

كذلك التزمت أستراليا بإعطاء األولوية لالحتياجـات اخلاصـة ألقـل البلـدان منـوا علـى                  . العاملية
وعـالوة  . النحو املعرب عنه يف استراتيجية التعاون اإلمنـائي الـواردة يف برنـامج عمـل اسـطنبول                

اجلهـات املاحنـة األعـضاء يف جلنـة     على ذلك، تشري كثـرة مـن وكـاالت املعونـة املوجـودة لـدى               
إال أن تركيز الدعم يف اجتاه هذه البلـدان مـن       . املساعدة اإلمنائية إىل أقل البلدان منوا يف وثائقها       

  .جانب معظم اجلهات املاحنة ال يزال حمدودا

__________ 
 .٢٠١٢مارس / آذار١٦، )التجارة( جمللس الشؤون اخلارجية ٣١٥٤اجللسة   )٦(  
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ومثة دور هام للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب أيضا يف تنفيـذ برنـامج عمـل اسـطنبول،                    - ٥٦
فقــد أعلنــت تركيــا أثنــاء مــؤمتر األمــم  . عــدة بلــدان ناميــة إجــراءات يف هــذا الــصدد واختــذت 

املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا عن جمموعة عناصر لـدعم أقـل البلـدان منـوا تـشمل دعمـا                     
ماليا وتقنيا، ومنحـا دراسـية، وتـشجيع االسـتثمار األجـنيب املباشـر ودعـم رصـد تنفيـذ برنـامج                  

والتزمت الربازيـل والـصني واهلنـد وبلـدان أخـرى بزيـادة الـدعم الـذي تقدمـه                   . عمل اسطنبول 
  .ألقل البلدان منوا وبتعزيز تبادل اخلربات

وعقب املؤمتر السالف ذكـره مباشـرة، أعـد مكتـب املمثـل الـسامي ألقـل البلـدان منـوا                        - ٥٧
ريـق لتنفيـذ برنـامج    والبلـدان الناميـة غـري الـساحلية والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة خريطـة ط         

ــدول        ــة األخــرى وال ــة األمــم املتحــدة واملنظمــات الدولي ــاون مــع منظوم عمــل اســطنبول بالتع
ويتمثل هـدف خريطـة الطريـق هـذه يف تعبئـة املـشاركة النـشطة والبنـاءة مـن جانـب             . األعضاء

 ذلـك   مجيع الشركاء يف التنمية وأقل البلدان منوا باقتراح أدوار حمددة ملختلـف اجلهـات، مبـا يف                
  .منظومة األمم املتحدة، على حنو موجه وحمكوم بإطار زمين

وأحد العناصر اهلامة يف خريطة الطريق هو إجياد فـرق مهـام كـي تنـشئ، ضـمن مجلـة                       - ٥٨
 مكرسـة ألقـل البلـدان       -أمور، مصرفا للتكنولوجيا وآلية لدعم العلم والتكنولوجيـا واالبتكـار           

ة العاملـة، ومـن بينـها تلـك املعنيـة مبؤشـرات قيـاس التقـدم              وأنشئ أيضا العديد مـن األفرقـ      . منوا
صوب بلوغ األهداف والغايات، وختفيف حدة األزمات وبنـاء القـدرة علـى الـصمود، وتعبئـة                 

ويتمثـل هـدف   . املوارد دعمـا لتنفيـذ برنـامج عمـل اسـطنبول ودعمـا للزراعـة واألمـن الغـذائي             
 االلتزامــات الواســعة النطــاق الــواردة يف  هــذه األفرقــة يف اقتــراح ســبل ووســائل عمليــة لتنفيــذ  

واقترح الفريق العامل املعين باملؤشـرات جمموعـة مـن املؤشـرات لرصـد ومتابعـة                . برنامج العمل 
. واستعراض برنـامج عمـل اسـطنبول واسـتعرض هـذه املؤشـرات ووضـعها يف صـيغتها النهائيـة                   

ــة واســت     ــسترشد مبجموعــة املؤشــرات هــذه يف رصــد ومتابع ــع أن ُي ــامج عمــل  ويتوق عراض برن
  .)٧(اسطنبول على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي

وحتقــق تقــدم بــاهر يف تعمــيم برنــامج عمــل اســطنبول يف الــسياسات واالســتراتيجيات   - ٥٩
اإلمنائية ألقـل البلـدان منـوا ويف أطـر التعـاون اإلمنـائي للـشركاء يف التنميـة، ال سـيما بـالنظر إىل                         

واخلطوة الرئيـسية للمـضي قـدما       . قصرية اليت انقضت منذ اعتماد برنامج العمل      الفترة الزمنية ال  
هــي أن يتبــع مجيــع الــشركاء يف التنميــة تــدابري ملموســة يف جمــاالت العمــل ذات األولويــة وأن   

  .ينفذوا هذه التدابري
  

__________ 
 .ذه الوثيقةهلانظر املزيد من الشرح يف املرفق األول   )٧(  
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  مشاركة خمتلف أصحاب املصلحة يف تنفيذ برنامج عمل اسطنبول
مهة جهات مـن قبيـل الربملانـات والقطـاع اخلـاص واجملتمـع              كان االعتراف بدور ومسا     - ٦٠

املدين يف تنفيذ برنامج عمل اسـطنبول ورصـده ومتابعتـه واستعراضـه مـن أحـدث املـستجدات                   
  .املتعلقة به

ويــنص برنــامج عمــل اســطنبول بوضــوح علــى أن الربملانــات هلــا دور هــام يف مناقــشة     - ٦١
. فيذها ويف الرصـد واملتابعـة الفعـالني لربنـامج العمـل     االستراتيجيات اإلمنائية واإلشراف على تن    

ونظـــم االحتـــاد الربملـــاين الـــدويل جلـــسة إحاطـــة بـــشأن برنـــامج عمـــل اســـطنبول يف تـــشرين    
 سعى فيها للتوعيـة بربنـامج العمـل يف األوسـاط الربملانيـة، سـواء يف أقـل                   ٢٠١١أكتوبر  /األول

. ملانات اهلام املبني يف برنـامج عمـل اسـطنبول         البلدان منوا أو غريها من البلدان، وإبراز دور الرب        
وأصدر االحتاد الربملاين الدويل مبادئ توجيهية بشأن كيفيـة تعمـيم برنـامج عمـل اسـطنبول يف                  

وتـشجَّع برملانـات أقـل البلـدان        . أعمال الربملانات الوطنية وتعزيز آلية جهات التنـسيق الربملانيـة         
البلدان منوا وعلى تبادل مجيع املعلومـات ذات الـصلة          منوا على تعيني جهات تنسيق لعملية أقل        

  .وتشجَّع الربملانات أيضا على اعتماد خطط عمل برملانية وطنية. فيما بينها
وإضافة إىل ذلك، يهدف مشروع مشترك بني االحتاد الربملاين الـدويل ومكتـب املمثـل                 - ٦٢

الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة بـشأن      السامي ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية و        
 إىل  “تعزيز اإلسهامات الربملانية يف تنفيذ برنامج عمـل اسـطنبول مـن أجـل أقـل البلـدان منـوا                   ”

تعزيز قدرة برملانـات أقـل البلـدان منـوا علـى تـصميم متابعـة لربنـامج عمـل اسـطنبول وتنفيـذها                        
انــات يف التنميــة، وأن يعــزز  ومــن شــأن املــشروع أن يعــزز مــسامهة الربمل . ورصــدها وتقييمهــا

ــشأن مواضــيع        ــات ب ــشات بــني الربملان ــشجع املناق ــادل املعــارف وأفــضل املمارســات، وأن ي تب
الــساعة يف جمــال التنميــة، وأن يعــزز األحبــاث والتــدريب يف املــسائل اإلمنائيــة، ويكفــل وجــود    

  .األصوات الربملانية يف صنع القرار على الصعيد العاملي
رات قطريــة للمجتمــع املــدين يف مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، ومجهوريــة  وعقــدت مــشاو   - ٦٣

ــدا،     ــشعبية، وروان ــة ال ــة الو الدميقراطي ــة، ومجهوري ــو الدميقراطي . ومــالوي، ومدغــشقرالكونغ
وعــالوة علــى ذلــك، جــرى تنظــيم اجتمــاع إقليمــي ملنظمــات اجملتمــع املــدين يف منطقــة احملــيط   

 مـن أجـل حتديـد األهـداف والغايـات           ٢٠١١سـبتمرب   /يلولاهلادئ يف أوكالند، نيوزيلندا، يف أ     
ومـن املقـرر    . املشتركة جلماعات اجملتمع املدين يف منطقة احمليط اهلادئ مـن أجـل دعـم التعـاون               

أيضا عقد اجتماعات ملنظمات اجملتمع املدين ألقل البلـدان منـوا يف أفريقيـا وآسـيا، هبـدف نـشر                    
جملتمع املدين لدى أقل البلدان منوا وكـذلك تيـسري      حمتوى برنامج عمل اسطنبول بني منظمات ا      

وإضـافة إىل ذلـك     . املناقشات املتعمقة بشأن بعض جمـاالت األولويـة الـواردة يف برنـامج العمـل              
  .يعتزم املشاركون االتفاق على استراتيجيات إقليمية لتنفيذ برنامج العمل
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فقـد  . مـل اسـطنبول ورصـده   وتتزايد مشاركة األوساط األكادمييـة يف تنفيـذ برنـامج ع         - ٦٤
أنشأت جمموعة من مراكز الفكر واملعاهد األكادميية يف أقل البلدان منوا والبلدان الشريكة آليـة               

املرصد الرابع ألقـل    ”وتعتزم هذه املبادرة اجلديدة، املسماة      . مستقلة لرصد تنفيذ برنامج العمل    
يم حــوارات والقيــام بأنــشطة ، االضــطالع بأحبــاث يف جمــال الــسياسات وتنظــ)٨(“البلــدان منــوا

  .وهذه املبادرة ستكمل اآللية الرمسية ملتابعة برنامج عمل اسطنبول واستعراضه. للتوعية
فقـد  . وفيما يتعلق مبسامهة القطاع اخلـاص، ُبـدئت عـدة مبـادرات يف مـؤمتر اسـطنبول                  - ٦٥

جهـــة إىل  جمموعـــة مـــن التوصـــيات املو)٩(قـــدمت اللجنـــة التوجيهيـــة املعنيـــة بالقطـــاع اخلـــاص
احلكومات مـن أجـل دعـم مباشـرة األعمـال احلـرة ودعـم املـشاريع اخلاصـة، وتعزيـز األسـواق                    
احملليــة، واالســتثمار يف البنيــة التحتيــة، واالرتبــاط باألســواق، وتطــوير قــدرات القــوى العاملــة،  

واُتفــق علــى . وتــشجيع االســتثمار األجــنيب، وزيــادة التجــارة الدوليــة والــدخول يف شــراكات  
ــع        استكــ ــوا باالشــتراك م ــدان من ــل البل ــدى أق شاف ســبل وضــع نظــام إرشــادي للبورصــات ل

  .بورصات األسواق املتقدمة والصاعدة
وقد أدى االتفاق العاملي إىل زيـادة إنـشاء شـبكات حمليـة يف أقـل البلـدان منـوا، وذلـك               - ٦٦

ــرة  ١٠بإنــشاء  ــدة خــالل الفت وتــساعد هــذه الــشبكات علــى  . ٢٠١١/٢٠١٢ شــبكات جدي
وض بالتنميــة املــستدامة ملؤســسات قطــاع األعمــال؛ وتنــشئ منتــديات خاصــة ملؤســسات   النــه

املشاريع وأصحاب املصلحة اآلخرين للتحاور بشأن القضايا الصعبة والعمل على إجيـاد حلـول             
مــشتركة؛ وربــط أقــل البلــدان منــوا باالقتــصاد العــاملي األوســع نطاقــا وبــسالسل اإلمــداد ذات   

لتوجيهية املعنية بالقطاع اخلـاص علـى إنـشاء منـرب مـنظم جيـدا، يعمـل                 واتفقت اللجنة ا  . الصلة
ــدان األخــرى          ــوا والبل ــدان من ــل البل ــني القطــاع اخلــاص يف أق ــاون والتفاعــل ب ــسري التع ــى تي عل

  .يتعلق بتنفيذ برنامج عمل اسطنبول فيما
اط يف  ومل يقتصر دور الربملانات واجملتمع املـدين والقطـاع اخلـاص علـى املـشاركة بنـش                  - ٦٧

. مؤمتر اسطنبول، بل بدأ كل منها أيضا يف اإلسهام يف تنفيـذ برنـامج عمـل اسـطنبول يف جمالـه                    
  .وتلزم زيادة مشاركة هذه اجلهات أيضا يف العمليات احلكومية الدولية

__________ 
 .http://www.ldc4monitor.orgانظر   )٨(  

وهـي تـضم ممـثلني    .  البلـدان منـوا  املعين بأقـل  املعنية بالقطاع اخلاص قبل املؤمتر الرابع   يةلجنة التوجيه الئت  أنش  )٩(  
ــوا وشــركائها      ــدان من ــل البل ــةعــن القطــاع اخلــاص يف أق ــع  يف التنمي االســتثمارات مــستوى ، وهتــدف إىل رف

 . األهداف اإلمنائيةقيقحشد مشاركة مؤسسات قطاع األعمال يف حتالقطاعية يف أقل البلدان منوا و
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أقـل   ألولويـات   واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة   منظومـة األمـم املتحـدة   املقدم مـن   دعم  ال    
  منواًالبلدان 

املعين بأقل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة غـري الـساحلية         مكتب املمثل السامي    ُعهد إىل     - ٦٨
ــة ال    ــة مبهم ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــة وال ــة ملؤســسات  تعبئ ــم املتحــدة   الكامل ــة األم منظوم

 ٢٠١١مـايو   /أيـار منـذ   وقـام املكتـب     . برنـامج عمـل اسـطنبول     مـن أجـل تنفيـذ       والتنسيق بينها   
  .بني الوكاالت يف هذا الصددمشتركة جتماعات تشاورية عدة ابتنظيم 
تقـضي بتعمـيم برنـامج عمـل     قـرارات  واختذت بالفعل عدة من كيانات األمم املتحـدة      - ٦٩

االحتـاد   و ، للطاقـة الذريـة    الوكالة الدوليـة   من بينها    ،اسطنبول وإدماج أحكامه يف برامج عملها     
ــصاالت،   ــدويل لالت ــم املتحــدة للمــ وصــندوق ال ــةاألم ــم املتحــدة  ، وشاريع اإلنتاجي ــؤمتر األم م

لجنـــة االقتـــصادية  والبرنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي،    و، )األونكتـــاد(للتجـــارة والتنميـــة  
 ،)اليونـسكو (ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة     واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ،     

منظمــة ، و)اليونيــسيف(حــدة للطفولــة منظمــة األمــم املت و،لــسكاناألمــم املتحــدة لوصــندوق 
اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري            وأمانـة   ،  )اليونيـدو (األمم املتحدة للتنمية الـصناعية      

هيئة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني          واملناخ، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع،       
املنظمـة العامليـة    ، و ة العامليـة للملكيـة الفكريـة      واملنظمـ ،   وبرنـامج األغذيـة العـاملي      ،ومتكني املـرأة  

جـدول أعمـال    تكون هذه املسألة مدرجـة علـى         س ،خرىوكاالت أ يف عدة   و.  اجلوية لألرصاد
ختـصص أيـضا مـن ميزانيتـها نـسبة          وكاالت كثرية   مث إن هناك    . إدارهتاهليئات  االجتماع القادم   

نظمـت  و). الثـاين هلـذه الوثيقـة      ملرفـق انظـر ا  ( لصاحل أقل البلـدان منـوا         يف املائة أو أكثر    ٥٠تبلغ  
تنفيــذ لقــل البلــدان منــوا ألغــراض تقــدمي الــدعم ألاألمــم املتحــدة اجتماعــات عـدة مــن كيانــات  

بالتعـاون مـع مكتـب املمثـل الـسامي          برنامج عمل اسـطنبول، وهـي اجتماعـات نظـم معظمهـا             
انظـر  (ل اجلزريـة الـصغرية الناميـة    املعين بأقل البلدان منـوا والبلـدان الناميـة غـري الـساحلية والـدو          

ــالتوازيو). املرفــق الثالــث ــة كالمــم املتحــدة، يف األآليــات التنــسيق مــع ذلــك، تناولــت   ب لجن
 ملنظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق،            وجملس الرؤسـاء التنفيـذيني     ،الربناجمية الرفيعة املستوى  

  .مسألة تنفيذ برنامج عمل اسطنبول
الــدعم لتنفيــذ تعبئــة   هــو أيــضاهؤأعــضا قــد طلــب منــه لربملــاين الــدويلاالحتــاد اوكــان   - ٧٠

العناصـر  بتعمـيم   منظمـة التجـارة العامليـة       يقـوم أعـضاء     ومن املتوقـع أن     . برنامج عمل اسطنبول  
خـالل  برنامج العمل تعميما مؤسـسيا يف عمـل تلـك املنظمـة، وذلـك مـن                 املتصلة بالتجارة من    

  .أقل البلدان منوااملعنية ب الفرعيةجلنتها برنامج عمل تنقيح 
اليت هتم أقـل    السياساتية املنحى املتعلقة باملسائل اإلمنائية      البحوث والتحليالت   وتشكل    - ٧١

اللجنــة وأمانــة ،  باألمانــة العامــةالبلــدان منــوا عنــصرا مهمــا يف عمــل إدارة الــشؤون االقتــصادية 
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اللجنــة نيـة ومنطقــة البحــر الكــارييب، و واللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتياالقتـصادية ألفريقيــا،  
.  والبنــك الــدويل، واألونكتــاد،وصــندوق النقــد الــدويل ، لغــريب آســيااالقتــصادية واالجتماعيــة

جمموعـة مـن    إجيـاد   يف  سامهت منشوراهتا املتعلقة هبذه البلدان، من قبيل تقـارير األونكتـاد،             فقد
تــوفري مــا يلــزم مــن  لبلــدان منــوا، وأقــل اسائل الــيت هتــم  واســعة مــن املــ بــشأن طائفــةاملعــارف 

تــوفري أســاس مــدروس لبنــاء  و،قليمــياإلعــاملي ومعلومــات لبنــاء توافــق آراء علــى الــصعيدين ال 
وتنـدرج بوابـة    . القدرات ولتقدمي اخلدمات االستـشارية واملاليـة دعمـا لتنميـة أقـل البلـدان منـوا                

الـدعم  البلدان منـوا ضـمن تـدابري         معلومات إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية املتعلقة بأقل      
، وتــزود هــذه البوابــة أقــل البلــدان منــوا مبــا يهمهــا مــن معلومــات يف  سلسالــدويل واالنتقــال الــ

  .)١٠(الصدد هذا
املنظمـات مجيـع    األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبـا األمـم املتحـدة وغريهـا مـن               وتغطي    - ٧٢

وجز الـضوء  املـ هـذا  ويـسلط  . مج عمل اسـطنبول   الثمانية ذات األولوية الواردة يف برنا     اجملاالت  
اإلقليميـة والدوليـة لـدعم      غريهـا مـن املنظمـات       على بعض اجلهـود الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة و            

  .تنمية أقل البلدان منوا
حتقيـق التنميـة   مـن دور حمـوري يف     نتاجية  لبناء القدرات اإل  بشأن ما   توافق يف اآلراء    وال  - ٧٣

 لمجلس االقتـصادي واالجتمـاعي    ل االستعراض الوزاري السنوي      موضوع يتضح من املستدامة  
اخلربات يف تنفيذ السياسات املوجهة حنـو بنـاء   ، الذي سيكون مبثابة منتدى لتبادل       ٢٠١٢ لعام
دوليا املتصلة بتـوفري     املتفق عليها    األهداف اإلمنائية حتقيق  من أجل     وتعزيزها  اإلنتاجية اتالقدر

  .فرص العمل
مـصرف  سيوي و التنمية اآل  من قبيل مصريف     قليميةاإلصارف  وامللبنك الدويل   افقد قام     - ٧٤

، مبـا يـشمل قطاعـات    البلـدان منـوا  البنية التحتية يف أقل قطاعات  بتقدمي الدعم ل  فريقياألالتنمية  
ــصرف الـــصحي و    ــاه والـ ــري وامليـ ــل والـ ــة والنقـ ــا الطاقـ ــاتتكنولوجيـ ــصاالتاملعلومـ .  واالتـ

والـــسياسات الوطنيـــة علـــى  نظمـــة املاديـــة واألبنيـــة التحتيـــة الواســـتهدفت هـــذه املـــساعدات  
  .سواء حد
الفجــوة يف تقلــيص طرائــق لــدعم أقــل البلــدان منــوا  االحتــاد الــدويل لالتــصاالتووضــع   - ٧٥

إجياد وتعهُّد بيئة سياساتية وتنظيميـة متكينيـة يف جمـال           ، و اليت تفصلها عن البلدان األخرى    الرقمية  
وكالــة ال أمــا. قــدرات البــشرية واملؤســسية املطلوبــةتــصاالت، وبنــاء التكنولوجيــا املعلومــات واال

  .لطاقةا يف جمالالتخطيط ودعم أعمال تنسيق تتعلق بأنشطة للطاقة الذرية، فلها الدولية 

__________ 
  .www.un.org/Ldcportalانظر   )١٠(  
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عـدد مـن    عمـل بـرامج     اهتمـام متزايـد يف      بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار أيـضا      حظي  و  - ٧٦
أقــل البلــدان منــوا يف تــصميم بلــدا مــن  ٢٤اليونــسكو قــد ســاعدت ف. وكــاالت األمــم املتحــدة

. بنــاء القــدرات ذات الــصلة  يف وطنيــة للعلــوم والتكنولوجيــا واالبتكــار و   سياســاهتا الوتنفيــذ 
ــدمت   ــة   كــذلك، ق ــة الفكري ــة للملكي ــة العاملي ــا يف   املنظم ــدان دعم االبتكــار  جمــالإىل عــدة بل

املتعلقـة  سـتراتيجيات  االسياسات والـ  تعزيز يتمثل الغرض منه على وجه اخلصوص يف    واإلبداع
  .سبل احلصول على املعارفحتسني ، واالبتكاروامللكية الفكرية ب

ومتثل زيـادة التعـاون بـني احلكومـات دون الوطنيـة والقطـاع اخلـاص جانبـا كـبريا مـن                        - ٧٧
ة  بـشأن بنـاء القـدرات اإلنتاجيـ    صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية   العمل الذي يقوم به     
 هــي التنميــة االقتــصادية احملليــةلتحقيــق الــصندوق  فاملبــاردات الــيت يتخــذها .ألقــل البلــدان منــوا

جـذب  يف  مـع القطـاع اخلـاص    علـى التعـاون    احلكومـات احملليـة      مبادارت ترمي إىل تعزيز قدرة    
  .فرص العملوتوليد االستثمارات الالزمة 

املعنيــة التوجيهيــة مــم املتحــدة األمثــاين وكــاالت جلنــة  ، أســست يف قطــاع اخلــدماتو  - ٧٨
، الق اإلمكانـات الكاملـة للـسياحة يف أقـل البلـدان منـوا             ، هبـدف إطـ    السياحة من أجـل التنميـة     ب

ا اخلاصة يف جمال السياحة، وحتديد مـا هـو متـوافر لـدى              احتياجاهتوذلك مبساعدهتا على حتديد     
ــة تلــك     وفيمــا يتعلــق بقطــاع   .االحتياجــاتالوكــاالت مــن قــدرات ميكــن االســتعانة هبــا لتلبي

لتعـاون  يف إطـار ا خـدمات  ، تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبعض أقل البلـدان منـوا            التعدين
  .استخراج اليورانيوميف جمال هذه املساعدة إىل حتسني معايري السالمة واألمن وهتدف . التقين
نــشطة يف أقــل  فقــد شــاركت يف جمموعــة واســعة مــن األمنظمــة األغذيــة والزراعــةأمــا   - ٧٩

 والتنميــة ، والغابـات ،الزراعـة والغــذاء والتغذيـة، ومـصايد األمســاك   البلـدان منـوا تغطــي جمـاالت    
السـتثمار العـام واخلـاص يف     حجـم ا  ضـمان زيـادة و    هـي   هـذه األنـشطة     والقصد من   . املستدامة

وارد الطبيعيـة،    واسـتخدام املـ    ،اإلدارة املـستدامة  وحتقيق  ،   وزيادة فعاليته  الزراعة والتنمية الريفية  
األمـم املتحـدة    بعض تدخالت صندوق    كذلك يقدم   و. وحتسني األمن الغذائي وحتسني التغذية    

ــادة احمللـــيني     ــيني للقـ ــشورة تقنـ ــا ومـ ــة دعمـ ــشاريع اإلنتاجيـ ــج   للمـ ــائل دمـ ــبل ووسـ ــشأن سـ بـ
. دون الوطنيــةكومــات يف التخطــيط االســتثماري مــن جانــب احلاســتراتيجيات األمــن الغــذائي 

األمـم املتحـدة   هيئـة  حتسني اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي من خالل برنامج         ضا  يتواصل أي و
  .‘‘ وتغري املناخالغذائيةزمة األيف سياق عيشها سبل املرأة الريفية وحقوق تأمني ”للمرأة 
إطــار ئيــة ألزمــة الغذالســتجابة الــيت هتــدف إىل االعامليــة ات البــادرومــن األمثلــة علــى امل  - ٨٠

 ،منظمــة األغذيــة والزراعــةاملؤســسات مــن قبيــل عــددا كــبريا مــن مجــع الــذي ، املالــشالعمــل 
ددة ى هـذا اإلطـار بتـدابري حمــ   أوصـ قـد  و. والبنـك الــدويل الـدويل للتنميـة الزراعيـة،    والـصندوق  
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، املـستهلكني احلاليـة للفئـات الـضعيفة مـن     نـة   احملمن  منها التخفيف   أمور  إىل حتقيق مجلة    هتدف  
ربنـامج   ال أقـل البلـدان منـوا مـن       ت كثـرة مـن      واسـتفاد . نيزارعلصغار امل ذائي  تعزيز اإلنتاج الغ  و

  .العاملي للتصدي ألزمة الغذاء، وهو إحدى أدوات تنفيذ ذلك اإلطار
، البلـدان منـوا   إىل أقـل    دعم  تقـدمي الـ   منظمة التجـارة العامليـة      ، تواصل   يف جمال التجارة  و  - ٨١

مرفـق   و ،، واإلطـار املتكامـل املعـزز      ات الـسنتني   لفتـر  تقنيـة الساعدة  املطط  وخباصة عن طريق خ   
 وقدم اإلطار املتكامل املعزز الدعم ألقل البلـدان منـوا يف جهودهـا مـن                .لتجارةواعايري  املتطوير  

لتنـسيق إيـصال    هياكـل   نـشاء   وإأجل إدماج قـضايا التجـارة يف اسـتراتيجياهتا اإلمنائيـة الوطنيـة،              
العقبـات املتعلقـة جبانـب      ، مبا يف ذلك إزالـة        التجارية راتقدال وبناء   املساعدة املتصلة بالتجارة،  
 البلـدان منـوا مـن هـذا الربنـامج،          ثالثـون بلـدا مـن أقـل          وقد اسـتفاد  . العرض من جانّيب التجارة   

  .ةيالتجارة وتنسيق املعونة التجار تعميم بعض النتائج امللموسة يف جمايلوحققت تلك البلدان 
أقـل البلـدان منـوا      بتزويـد   التجـارة الدوليـة،     يـل مركـز     مـن قب  بعض الوكـاالت،    قامت  و  - ٨٢
الـشفافية يف   وهذه املعلومـات ال حتـّسن       . يةمن خالل بوابات شبك    بالتجارةاملتصلة  علومات  بامل

املـصدرين مـن أقـل      أيـضا   ساعد   فحـسب، بـل تـ      إىل األسـواق العامليـة    فـرص الوصـول     التجارة و 
وإدارة  للبنــك الــدويل ثلــة هنــاك مبــادرة مماوكانــت.  مــستنريةقــراراتعلــى اختــاذ البلــدان منــوا 

  .التجاريةاملعونة شراكات حبثية يف جمال  سياق  اختذاها يفالشؤون االقتصادية
تــديره الــذي أيــضا مــن مرفــق تطــوير املعــايري والتجــارة    أقــل البلــدان منــوا  تواســتفاد  - ٨٣

اسـتيفاء املعـايري   بلـدان مـن     والغرض من هذا املرفق هو متكـني ال       . منظمة التجارة العاملية  وتشغلّه  
ــة والتوصــيات و ــادئ التوجيهي ــة  املب ــة باالدولي ــة املتعلق ــصحة النباتي ــصحة وال ــة  ل ، ومــن مث كفال

  . إىل األسواق الدوليةاوصوهل
 ،البلـدان منـوا  أقـل  الصندوق املشترك للسلع األساسية ونفذ مـشاريع يف مجيـع           واستهل    - ٨٤

.  األساسـية لـسلع السـل أنـشطة تـضيف قيمـة ل    اسـتحداث س يف تقـدمي الـدعم هلـا       وذلك هبدف   
 مـن فـرص ومكـامن ضـعف، ويـشمل           لـسلع األساسـية   مجيع ما يتـصل با    وتشمل هذه املشاريع    

 وإدارة خمـاطر األسـعار،      ،والقيمـة املـضافة   الرأسـي،   ، والتنويع األفقـي و    واإلنتاجيةنتاج  اإلذلك  
  . وبناء القدرات،وتبادل اخلربات

تحــدة وغريهــا مــن املنظمــات الدوليــة مجيــع أبعــاد التنميــة   وتغطــي تــدخالت األمــم امل  - ٨٥
ففـي سـياق تـشجيع التعلـيم اجليـد للجميـع يف أقـل البلـدان منـوا،                   . البشرية واالجتماعيـة تقريبـا    

هــي فيهــا التعلــيم أولــت اليونــسكو اهتمامــا خاصــا لعــشرين بلــدا مــن أقــل البلــدان منــوا نتــائج   
ملعلمــني، واملهــارات الالزمــة لعــامل العمـــل،     علــى حمــو األميـــة، وا  وركــزت يف ذلــك   دىن، األ
  .التعليم برمتهعلى مستوى قطاع السياسة والتخطيط و
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األمـم املتحـدة للـسكان الـدعم يف جمـال           صندوق  قدم  فيما يتعلق بالسكان والصحة،     و  - ٨٦
 يف، و اإلمنائيـة تحـديات   التقييم العالقة بني الديناميات السكانية و     يف  ، و ةالسكانيحتليل احلاالت   

أخــرى وكــاالت مــع اليونيــسيف تكاتفــت ، كــذلك. ابياناهتــ وحتليــلإعــداد وتنفيــذ التعــدادات 
املتمحـورة   األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        بـشأن جمموعة من املعـارف     يف توليد   املتحدة  تابعة لألمم   

وعـالوة علـى ذلـك،      . صحة األم والطفـل   الـداعم لـ   لعمـل   هو ما شـكل حـافزا ل      الطفل، و حول  
ــدعم  صــياغة وتنفيــذ  يف أقــل البلــدان منــوا   مــم املتحــدة املــشترك املعــين باإليــدز      األبرنــامجي

  .اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية جلائحة استجابات فعالة وشاملة
، أطلق صـندوق األمـم املتحـدة للمـشاريع اإلنتاجيـة، باالسـتعانة              الشبابوفيما يتعلق ب    - ٨٧
إىل متكـني   الرامـي   ،  “لـشباب لبدايـة   ”مج  برنـا ه مؤسسة ماستر كـارد،      ترأس مال أساسي قدم   ب

 مـن إعـداد   منـوا األفريقيـة  مـن أقـل البلـدان    مقـدمي اخلـدمات املاليـة يف سـبعة بلـدان        عشرة مـن    
قـدم برنـامج    املـأوى،   وفيمـا يتعلـق ب    . العمـالء صـغار   إىل  وتقـدميها   اخلدمات املاليـة ذات الـصلة       

ــشرية      التلبيــة احتياجاهتــ دعمــا  منــوا البلــدانأقــل عــدد مــن  لاألمــم املتحــدة للمــستوطنات الب
ــاال يف ــة و تجمـ ــيط احلـــضري والتنميـ ــي  التخطـ ــسكناألراضـ ــن  والـ ــدد  ، وذلـــك مـ ــالل عـ خـ
  . التدخالت من
محايـة حقـوق املـرأة والطفـل     حتتـل   يتعلق باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة،             وفيما  - ٨٨

يئــة األمــم املتحــدة هلــسكان واألمــم املتحــدة لمكانــة بــارزة يف أنــشطة اليونيــسيف وصــندوق  
على تعميم املساواة بـني اجلنـسني يف خططهـا وسياسـاهتا            املساعدة  يف جمال    مبا يف ذلك     للمرأة،
 وكــذلك، أويل اهتمــام لالســتجابة لقــضية حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني يف التخطــيط .الوطنيــة

صـندوق األمـم    مث إن   . االقتـصادي االستراتيجي، مبا يف ذلك علـى املـستوى احمللـي، وللـتمكني             
ــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف ســبيلهما إىل اســتحداث مرفــق       ــة وهيئ املتحــدة للمــشاريع اإلنتاجي
الوصــول مــن أجــل متكــني املــرأة، هبــدف مــساعدة عــدد أكــرب مــن النــساء علــى احلــصول علــى  

  . املناسبة والفعالةخلدمات املالية وغري املاليةا
غريهـا  تعـددة و املزمـات  دعمـا يف حـاالت األ     وا  منالبلدان  أقل  وتقدم عدة منظمات إىل       - ٨٩
، وكثـرة منـها هـي مـن         مساعدة البلدان املنخفـضة الـدخل     فمن أجل   . املستجدةالتحديات  من  

حتـت  ،   صـندوق النقـد الـدويل      أاالقتـصادية، أنـش   تـأثريات اهلـزات     حتمـل   علـى    ،أقل البلدان منوا  
ث أدوات جديــدة لإلقــراض  وحتقيــق النمــو ثــال لحــد مــن الفقــر لمظلــة الــصندوق االســتئماين  

امليــسر، هــي التــسهيل االئتمــاين املمــدد، والتــسهيل االئتمــاين االحتيــاطي، والتــسهيل االئتمــاين  
السريع، ألغراض تتراوح من تقدمي متويـل علـى املـدى القـصري يف حـاالت الطـوارئ إىل تقـدمي                     

  .دعم على املدى املتوسط مليزان املدفوعات
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علـى  تعزيز قدرة أقل البلـدان منـوا    على   هدعمللبيئة فقد ركز    دة  برنامج األمم املتح  أما    - ٩٠
هتا إىل مـساعد  هتـدف   أنـشطته   ف. الوطنيـة منائيـة   عمليـات اإل  الستجابات لتغري املنـاخ يف      اال إدراج

ة عـن إزالـة     شـئ على التكيف مع تغـري املنـاخ، والتخفيـف مـن آثـاره، واحلـد مـن االنبعاثـات النا                   
وتــساهم اليونــسكو يف . تغري املنــاخاملتعلقــة بــف واالتــصاالت عــار وتوســيع نطــاق امل،الغابــات

، ر املنـاخ  يُّـ رف يف جمـال تغ    اتوسيع قاعدة املعـ   االستجابات العاملية لتغري املناخ بعدة وسائل منها        
  . والتخطيطاتالسياس، وإسداء املشورة يف جمايل الوعي العاموتعزيز 

األدوات إحـدى  يف أقـل البلـدان منـوا    املناخ  تغري  ملواجهةاملبادرة االستراتيجية   وتشكل    - ٩١
الناشـئة عـن   التـصدي للتحـديات    يف   تلك البلـدان  دعم  لالرئيسية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي      

تــشمل بنــاء القــدرات يف جمــال املفاوضــات  االســتراتيجية غطيهــا تاجملــاالت الــيت ف. تغــري املنــاخ
معاجلة قـضية تغّيـر      تعميمول املتعلقة باملناخ،    لألعماالدولية بشأن املناخ، واحلصول على متويل       

  .الوطنيةمنائية عمليات اإلاليف املناخ 
دوليــة منظمــات البنــك الــدويل وويف ســياق صــناديق االســتثمار يف جمــال املنــاخ، أنــشأ   - ٩٢

يف قل البلدان منـوا     ألدعم  تقدمي  لالنموذجي للصمود يف مواجهة املناخ      ربنامج   أخرى ال  وإقليمية
  .الوطنيةاإلمنائية طط واالستراتيجيات الصمود يف مواجهة املناخ والتكيف معه يف اخلإدخال 

 هــي أيــضا يف جانــب منــها ألقــل البلــدان منــوا املقدمــة املــساعدة املتــصلة بــتغري املنــاخو  - ٩٣
األمــم املتحــدة للمــشاريع اإلنتاجيــة املرفــق احمللــي للعــيش  صــندوق فقــد أنــشأ . مــساعدة ماليــة
ــة األ املتكيــف، لكــي للتــدخالت املتعلقــة مــوال اإلضــافية الالزمــة   يوجــه إىل احلكومــات البلدي

  .تغري املناخ والكوارث الطبيعيةبالتخفيف من اآلثار اليت تنشأ عن 
يف شـراكة   صندوق األمم املتحدة للمـشاريع اإلنتاجيـة  يضطلع به وهناك نشاط جديد   - ٩٤
إىل تقـدمي متويـل      الرامـي    CleanStartايـة نظيفـة      هو برنـامج بد    برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   مع  

الفقـراء  من تيـسري اعتمـاد      ها  هبدف متكين  الصغراملتناهي  مؤسسات التمويل   تقنية إىل   ومساعدة  
  .تكنولوجيات الطاقة النظيفةواستخدامهم 

األحـوال  بـنظم لرصـد     قـل البلـدان منـوا       العاملية لألرصاد اجلوية بعض أ    وزودت املنظمة     - ٩٥
 املتعلقـــة باملنـــاخ، فـــساعدهتا بـــذلك علـــى توليـــد معلومـــات  دارة البيانـــاتوأخـــرى إلاجلويـــة 

ملخـاطر  اإدارة  ، وهو ما يشكل عامال حموريا يف حتـسني          املياهبشأن الطقس و  أساسية  وخدمات  
وإىل جانب تقـدمي هـذه املعـدات، قـدمت املنظمـة العامليـة       . عن الطقستغري املناخ والناشئة عن   

  .وبناء القدراتيف جمايل الدعوة البلدان خدمات ضا لتلك لألرصاد اجلوية أي
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مــع عــدد مــن وكــاالت األمــم  تعاونــا  اتفاقيــة مكافحــة التــصحر وأقامــت األطــراف يف   - ٩٦
دعم اجلهود الـيت     يتمثل اهلدف منه على وجه اخلصوص يف         املتحدة املتخصصة واللجان اإلقليمية   

 ويف إطـار    .التـصحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف       مكافحـة   يف جمـال    البلدان منوا   أقل  بذهلا بعض   ي
الـدعم  أقـل البلـدان منـوا       قدمت الوكالـة إىل     ،   للوكالة الدولية للطاقة الذرية    لتعاون التقين برنامج ا 

للقيـاس   قـديرات قابلـة    وت لميـاه اجلوفيـة ومـصادر امليـاه الـسطحية         من أجل اكتساب فهم أفضل ل     
  .هتا على حنو يتسم بالكفاءةوإدار هذه املواردرف يف حتسني ختطيط اهذه املعوتساهم . الكمي
إدارة يف جمـال    مـساعدة    البلـدان منـوا   أما برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة فهـو يقـدم ألقـل                 - ٩٧

نظـم املراقبـة املناسـبة    سياسـات و إرسـاء   مـن  هالتمكينـ وذلـك  املواد الضارة والنفايات اخلطـرة،      
  .اد الضارة والنفايات اخلطرةالتزاماهتا الدولية املتعلقة باملووالوفاء ب

يف عدد من األنشطة اليت تساهم يف احلد مـن الكـوارث،            األمم املتحدة   ويشارك موئل     - ٩٨
 للحــد مــن مــواطن مبيــقايف موزمنــها علــى ســبيل املثــال قيامــه بــدعم تــدخالت ختفيفيــة حمليــة   

  .زالزلالألعاصري والضعف لديها يف مواجهة ا
 الكـوارث الطبيعيـة   أثـر    إىل التخفيـف مـن       الراميـة املبـادرات   ومن األمثلة األخرى على       - ٩٩

 دولـة   ٣٩ البنك الدويل يف شراكة مـع        أهاملرفق العاملي للحد من الكوارث واالنعاش الذي أنش       
أقـل  هـا مـن     البلـدان املنخفـضة الـدخل، ومعظم      وقد قدم هذا املرفق إىل      . دوليةمثاين منظمات   و

هتا ملـساعد شورة  واملـ  التحليـل يف جمـايل    رية مـن اخلـدمات      جمموعة كـب  لتمويل   امنح،  منواالبلدان  
التكيـف مـع   اكتـساب القـدرة علـى     الطبيعيـة و مواطن ضعفها يف مواجهة األخطار  حلد من   يف ا 

أقـل  يف مـساعدة   علـى القيـام بـدور نـشط         األمـم املتحـدة للبيئـة        وقـد دأب برنـامج       .تغري املنـاخ  
تعرضـها ألخطـار   واالت إنـدالع نزاعـات فيهـا    على التصدي ملسألة احلد من احتمـ    البلدان منوا   

  . واالستجابة هلاهذه األزماتكال من الوقاية من يشمل هذا الدعم و. طبيعية
األمـم املتحـدة للمـشاريع اإلنتاجيـة        ما يتعلـق بتعبئـة املـوارد املاليـة، أنـشأ صـندوق              يفو - ١٠٠

صـغرية  مـشاريع   إىل   وتوجيههـا    رؤوس األموال احملليـة   مبادرة التمويل احمللي، املوجهة حنو تعبئة       
وبـدعم مـايل مـن    .  تتوافر هلا مقومـات االسـتمرار      صناعيةالتقليدية و من مشاريع البنية التحتية ال    

سـاهم صـندوق األمـم املتحـدة للمـشاريع اإلنتاجيـة يف             ،  مؤسسة غيتس ومؤسـسة ماسـتركارد     
  .االدخاريف جمال ات تقدمي خدمعلى البلدان منوا أقل  مقدمي اخلدمات املالية يف ةبناء قدر
لمجلـس  التعاون اإلمنائي التـابع ل    منتدى  جيري  املساعدة اإلمنائية الرمسية،    وفيما يتعلق ب   - ١٠١

البلــدان منــوا أقــل تعزيــز إطــار املــساءلة املتبادلــة بــني مناقــشات بــشأن االقتــصادي واالجتمــاعي 
 ونوعيتــها، ويــساهم ويغطــي هــذا املنتــدى أيــضا مــسأليت حجــم املعونــة . يف التنميــةوشــركائها 

حتــسني التقيــيم الــشامل للتقــدم احملــرز يف تنفيــذ االلتزامــات املتــصلة بتقــدمي املعونــة إىل أقــل     يف
  .البلدان منوا
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ألمـم  تابعـة ل  كيانـات   عـدة    و  يف امليـدان االقتـصادي      وتشارك منظمـة التعـاون والتنميـة       - ١٠٢
وتـشمل  لرابـع املعـين بفعاليـة املعونـة،         ملنتـدى الرفيـع املـستوى ا      نتـائج ا  متابعـة   أعمال  املتحدة يف   

ــه  عمــل أعمــال املتابعــة ال ــة  الــذي تقــوم ب يف امليــدان االقتــصادي بــشأن  منظمــة التعــاون والتنمي
 مجهوريـة  يف مدينـة بوسـان،  الـذي ُعقـد   طعت يف املنتـدى،   املؤشرات املتعلقة بااللتزامات اليت قُ    

مـن أجـل تعـاون     اجلديدة بوسانراكة أن شغري أنه جيدر بالذكر . ٢٠١١هناية عام كوريا، يف   
مواصـلة  أيـضا  نظمـة   وتعتـزم هـذه امل    . علـى وجـه التحديـد      أقل البلدان منوا  إمنائي فعال مل تذكر     

املنتـدى الرفيـع املـستوى املعـين بفعاليـة املعونـة الـذي ُعقـد يف                 رصد االلتزامات املتفق عليهـا يف       
وهـي التزامـات تترتـب عليهـا        أكـرا،    يف   يف املنتدى الرفيع املستوى الثالث الـذي ُعقـد        باريس و 

  .تنمية أقل البلدان منواآثار كبرية بالنسبة ل
يف جمــال احلوكمــة إىل أقــل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  وللمــساعدة الــيت يقــدمها  - ١٠٣

تعزيز العمليـة الدميقراطيـة، وتعزيـز املؤسـسات، مبـا يف ذلـك               جانب أساسي يتصل ب    البلدان منوا 
مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق  وتعكــف .، ونظــم القــضاء، وتعزيــز ســيادة القــانونالربملانــات
والـدول   مكتب املمثل السامي املعين بأقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الـساحلية           ، و اإلنسان

مـواد تعليميـة    إعـداد   األمم املتحـدة علـى      ومة  نظ، ومنظمات أخرى يف م    اجلزرية الصغرية النامية  
وبـني   ،احلـق يف التنميـة  خباصـة   بـني حقـوق اإلنـسان، و      الـصلة    ، سياق أقل البلدان منـوا      يف ُتربز،

األمـم املتحـدة للمـرأة      وسـاعدت هيئـة     . التجـارة واالسـتثمار األجـنيب املباشـر       مسائل مـن قبيـل      
متثيلها يف عملية صـنع     نسبة  توسيع نطاق مشاركة املرأة و    على  أقل البلدان منوا    بلدانا كثرية من    

  .يف الربملاناتاحلصص نظام إىل الدعوة من خالل عدة وسائل منها  القرار
ــي يف جمــاالو - ١٠٤ ــصاد الكل ــساد    ت إدارة االقت ــة، ومكافحــة الف ــة العام ، ونظــم إدارة املالي

الرتاع، ُنفذت بـرامج حمـددة خمصـصة     انتهاء  مرحلة ما بعد  إدارة  وواسترداد األصول املسروقة،    
 إىل الكـثري    التقنيـة مـساعدته   من خالل   الدعم  دوق النقد الدويل    صنفقد قّدم   . قل البلدان منوا  أل

سياسة مـن قبيـل سياسـة االقتـصاد الكلـي، وإدارة الـ            بنـاء قـدراهتا يف جمـاالت        من هـذه البلـدان ل     
، وإدارة النفقـات، ونظـم سـعر الـصرف، وإحـصاءات االقتـصاد               الـضريبية  الضريبية واإليرادات 

ــي و ــةاإلحــصاءات الكل ــتهل صــ و. املالي ــة بــ    اس ــشاريع اإلنتاجي ــم املتحــدة للم رامج ندوق األم
  .املشتريات واإلدارة املاليةللتصدي للتحديات اليت تواجه احلكومات احمللية يف جمايل 

 األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة يف         يف جمال مكافحة الفساد، ساهم مكتب     و - ١٠٥
  مـن خـالل    ، وذلـك  البلـدان منـوا   أقـل   اد يف    اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـس        النهوض بتنفيذ 

هبـدف حتديـد أوجـه      الفـساد   الوطنيـة ملكافحـة     واملمارسـات   تقيـيم التـشريعات     مجلة أمور منـها     
ت كثـرة مـن     وقـد اسـتفاد   . مكافحـة الفـساد   تعديل وصـياغة تـشريعات      ، و  اليت تعتريها  القصور
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 املعـين باملخـدرات واجلرميـة       األمـم املتحـدة   مكتـب   املبـادرة املـشتركة بـني       مـن   أقل البلـدان منـوا      
 هـذه األصـول  غـسل  الـيت هتـدف إىل منـع      استعادة األصول املـسروقة، و    والبنك الدويل املتعلقة ب   

  .استعادهتاوتسهيل 
    

  اخلروج من قائمة أقل البلدان منوا واالنتقال السلس احملرز صوبالتقدم   - ثالثا  
جلنـة سياسـة   ت الـيت جتريهـا    يف سلـسلة االستعراضـا  ٢٠١٢ يتضح من استعراض عـام      - ١٠٦

 تــستويف معــايري هــذه البلــدانأن ســتة مــن كــل ثــالث ســنوات لقائمــة أقــل البلــدان منــوا التنميـة  
روج بالنسبة ملعيارين من املعـايري      عتبات اخل ز  تجاووهذه البلدان إما ت   . روج من تلك القائمة   اخل

الـدليل  ومي اإلمجـايل، و الـدخل القـ  وهـي نـصيب الفـرد مـن     أقـل البلـدان منـوا،    الثالثة لتـصنيف   
نــصيب  تــستويف معيــار لــضعف االقتــصادي، أوالــدليل القياســي لوة، البــشريالقياســي للمــوارد 

 فقط بتجاوز ذلـك النـصيب لـديها ضـعف العتبـة الـيت تؤهـل                 الفرد من الدخل القومي اإلمجايل    
 امسهـا مـن     سـريفع ج و ومعايري اخلـر  تواصل استيفاء   ساموا  ف. للخروج من قائمة أقل البلدان منوا     

لـدخل  العتبة فيمـا يتعلـق مبعيـار ا       ستوائية مرة أخرى     غينيا اال  تجتاوزو. ٢٠١٤يف عام   القائمة  
 بــأن يرفــع امسهــا مــن  ٢٠٠٩اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف عــام  أوصــى فقــط، بعــد أن 

دخل عتبـة الـ   حبيـث جتاوزتـا كلتامهـا       عـايري للمـرة الثالثـة،       املتوفـالو وفـانواتو     واستوفت  . القائمة
وجتــاوزت كرييبـاس عتـبيت الـدخل والـدليل القياســي     . عتبـة الـدليل القياسـي للمـوارد البـشرية     و

وبذلك تكـون كلتامهـا قـد بلغتـا       . الدخل فقط يار  معللموارد البشرية، يف حني استوفت أنغوال       
   .ألول مرة عتبيت اخلروج من هذه القائمة

أن يقــدم  إىل األمــني العــام ٦٥/١٧١ هــايف قرارقــد طلبــت  اجلمعيــة العامــة  وكانــت- ١٠٧
تقريرا عـن اسـتراتيجيات االنتقـال الوطنيـة الـيت أعـدهتا حكومـات البلـدان الـيت مل تعـد تنـدرج                        

. ضمن فئة أقل البلدان منوا وتدابري الدعم املقدمة من الشركاء يف التنميـة والـشركاء التجـاريني                
وصى بـأن   لدعم الدويل امل  لسعة  جماالت وا ، حددت اجلمعية    ٥٩/٢٠٩ ويف قرار اجلمعية العامة   

ــنتقــال لتحقيــق االتــدابري ُتتخــذ فيهــا  وتــشمل تــدابري التحــول الــسلس توســيع فــرص   . سلسال
كـل شـيء    ’’دون اخلضوع لرسوم أو حصص، وذلك من خالل مبادرة          الوصول إىل األسواق    

اسم البلـد   قيام االحتاد األورويب برفع      ملدة ال تقل عن ثالث سنوات إضافية بعد          ‘‘إال األسلحة 
اإلطـار املتكامـل املعـزز أن ميـدد بـثالث سـنوات فتـرة               قـرر جملـس     و. من قائمة أقل البلدان منـوا     

، مـع   ترفع أمساؤها مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا           لبلدان اليت   اخلاص با ربنامج  ستفادة من هذا ال   اال
 فتــرةميكــن متديــد كــذلك، و. علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدةها مــن جديــد امكانيــة متديــد
الـيت ترفـع    للبلـدان   العامليـة بالنـسبة     رفـق البيئـة     أقـل البلـدان منـوا التـابع مل        صـندوق   االستفادة مـن    

، ٢٠١١يف عـام  و. أمساؤها مـن القائمـة فيمـا خيـص مـشاريعها الـيت هـي يف سـبيلها إىل التنفيـذ                
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الـيت  للبلدان  األمم املتحدة   تقدمي الدعم الذي توفره      ٦٥/٢٨٦قررت اجلمعية العامة يف قرارها      
ترفع أمساؤها من قائمة أقل البلدان منوا، ألغراض السفر، يف حدود املوارد املتاحة، علـى مـدى                

  .ملدة أقصاها ثالث سنواتفترة تتناسب مع حالة التنمية لكل بلد من تلك البلدان 
إىل أقـل  جلـان األمـم املتحـدة اإلقليميـة     قـدمت كـل جلنـة معنيـة مـن      األونكتـاد و قدم  و - ١٠٨

، صــياغة واعتمــاد اســتراتيجيات االنتقــالالــيت ُرفعــت أمساؤهــا مــن القائمــة دعمــا مشــل لبلــدان ا
قل البلـدان منـوا   ضرورة استمرار هذه البلدان يف تلقي املعاملة املخصصة أل        تحليل مدى   وذلك ب 

علـى الـصعيدين املتعـدد      وشارك عدد كبري من الـشركاء       . تهاالتقدم يف عملية تنمي   كي يتواصل   
االنتقـال  اسـتراتيجية   بـشأن   التنمية والشركاء التجـاريني     الشركاء يف   شاورات مع   يف امل والثنائي  
  .لرأس األخضر وملديفبالنسبة ل
الـرأس األخـضر    ، أنـشأ    بـدعم مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           و،  ٢٠٠٦يف عام   و - ١٠٩
 الفريـق إعالنـا   واعتمـد ذلـك  . هانتقالـ ة اسـتراتيجي  إلعـداد  املـاحنني معنيا بالدعم املقدم من  فريقا  

يؤيد خطة التحول االجتماعي واالقتصادي اخلاصة بالرأس األخـضر اسـتنادا إىل دراسـات عـن      
ارتفـع جممـوع    و.  مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا          ٢٠٠٧يف عـام    األثر االقتصادي لرفع اسم البلـد       

  إىل٢٠٠٧ مليــون دوالر يف عــام   ١٧٢املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة إىل الــرأس األخــضر مــن       
ــون دوالر يف عــام   ٣٣٧ ــساعداهت  وخفَّــض ، ٢٠١٠ملي ــشركاء م ــا يف حــني م، بعــض ال أبقاه

ــسابقةامــستوياهتآخــرون علــى   ــاموا بزيادهتــا  ال ــادرة  االحتــاد األورويبومــدد . ، أو ق  تطبيقــه ملب
/ كـانون الثـاين   أخـريني تنتـهيان يف      سنتني  بالنسبة للـرأس األخـضر لـ      ‘‘ شيء إال األسلحة   كل’’

وقــام . ثــالث ســنواتالتمديــد العــام لتلــك املبــادرة ملــدة فتــرة أن انتــهت عــد  ب- ٢٠١٢ ينــاير
بتمديـد فتـرة املعاملـة التجاريـة التفـضيلية للـرأس األخـضر،              اآلخـرين   بعض الشركاء التجـاريني     

ــة علــى مراحــل   أو ــرأس    . بإلغــاء هــذه املعامل ــرة جــواز اســتفادة ال ــددت بــثالث ســنوات فت وُم
 كانـت هنـاك عمليـة       ،ملـديف ويف حالـة    . عزز ألقل البلدان منـوا    اإلطار املتكامل امل   األخضر من 

ــل  ــساما بالطــابع ال أق ــدة ولكــن ، رمســيات ــدد  ع ــة   شــركاء جتــاريني م ــها التجاري ــرة معاملت وا فت
وضـع  عمليـة    فقد بـدأت     سامواأما  . التفضيلية وفترة جواز استفادهتا من اإلطار املتكامل املعزز       

  .ااستراتيجية انتقاهل
تكــون هــذه ، مــن قائمــة أقــل البلــدان منــوا بلــدان تــصدر توصــية برفــع أمســاء   وعنــدما - ١١٠

الـذي  كـبري   التقـدم   الرغـم    هيكليـة جـدا وتواجـه عقبـات       ضعيفة  البلدان ال تزال يف ذلك احلني       
غري أن هنـاك عـدم وضـوح فيمـا يتعلـق مبـا هـو                . التحدياتتكون قد أحرزته يف التصدي هلذه       
القـرار  فتنفيـذ   . من شركائها يف التنمية وشـركائها التجـاريني       الدعم الذي ستتلقاه تلك البلدان      

 كان حمدودا، مما ترك لتلك البلدان أمر اختاذ مجيع املبـادرات، وال يوجـد تقريبـا أي                  ٥٩/٢٠٩
  .سلسالنتقال رصد لعملية اال
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يف كــانون  ٦٦/٢١٣أوجــه القــصور هــذه، اعتمــدت اجلمعيــة العامــة القــرار وملعاجلــة  - ١١١
ــشأ فريقــا عــامال   ، ٢٠١١ ديــسمرب/األول دراســة ا ملواصــلة مفتــوح العــضوية خمصــص الــذي أن

عقـد  وقـد   . أقل البلـدان منـوا    قائمة  من  أمساؤها  رفع  ُتوتعزيز عملية االنتقال السلس للبلدان اليت       
  .٢٠١٢عام اجتماعات فنية يف عدة الفريق هذا 

    
  االستنتاجات والتوصيات املتعلقة بالسياسات  -رابعا   

اشيا مع اهلدف الطمـوح لربنـامج عمـل اسـطنبول املتمثـل يف بلـوغ نـصف أقـل                     مت - ١١٢
البلــدان منــوا معــايري اخلــروج مــن فئــة تلــك البلــدان، يلــزم وجــود حــوافز أقــوى للبلــدان    

ومن اجلهة األخرى، ينبغي للشركاء     . اخلارجة من تلك الفئة وتقوية عملية اخلروج نفسها       
نطــاق تــدابري الــدعم اخلاصــة ألقــل البلــدان منــوا يف    يف التنميــة والتجــارة النظــر يف متديــد  

جماالت الدعم املايل والتقين والتجارة لكي تشمل مجيع البلدان اليت خرجت من تلك الفئة 
ومن اجلهة األخرى، ينبغـي دعـم البلـدان الـيت ختـرج مـن         . أو تقليص تلك التدابري تدرجييا    

ــة يف صــياغة وتنفيــذ ورصــد اســتراتيجياهتا اخل   . اصــة املتعلقــة باالنتقــال الــسلس تلــك الفئ
قد ترغب اجلمعية العامة يف النظر يف اعتماد قرار يستند إىل توصيات الفريق العامل      ولذا،

  .املخصص املعين باالنتقال السلس
انعقد قبل عام واحد    البلدان منوا    مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل      ورغم أن    - ١١٣

 يف تعمـيم برنـامج عمـل اسـطنبول يف اسـتراتيجياهتا اإلمنائيـة       فقط، بدأت أقل البلـدان منـوا   
. الوطنية وبدأ شـركاؤها يف التنميـة يف تعمـيم الربنـامج يف اسـتراتيجياهتم للتعـاون اإلمنـائي                   

ــامج يف     ــيم الربنـ ــادة تعمـ ــادي يف زيـ ــوا بالـــدور القيـ ــدان منـ وينبغـــي أن تـــضطلع أقـــل البلـ
وكذلك، ينبغي للشركاء يف التنمية إيالء .  كامالاستراتيجياهتا الوطنية هبدف تنفيذه تنفيذا

األولوية ألقل البلدان منوا ومواءمة ما يقدمونـه مـن دعـم مـع أولويـات أقـل البلـدان منـوا،               
  .وذلك بوسائل من بينها التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي

 املتحـدة تنفيـذ      وقد قررت كثرة من املنظمات ذات الـصلة داخـل منظومـة األمـم              - ١١٤
ومـن أجــل تــسريع تعمــيم  . برنـامج عمــل اســطنبول، ونظمَّـت اجتماعــات يف هــذا الــصدد  

ــامج العمــل، يلــزم تقــدمي مزيــد مــن الــدعم مــن منظومــة األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك       برن
واالعتــراف بوضــع أقــل البلــدان منــوا اعترافــا أوســع نطاقــا، مبــا يف . الــصعيد الــوطين علــى
سات املاليـة الدوليـة، مآلـه أن حيفـز وييـسر أيـضا حتـسني عمليـة تعمـيم           من ِقبل املؤس   ذلك

  .برنامج العمل
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 وكذلك، بدأت جهات معنية أخرى، من بينها الربملانات واجملتمع املدين والقطـاع       - ١١٥
بيــد أن هــذه . اخلــاص، يف تنفيــذ برنــامج عمــل اســطنبول يف جمــاالت اختــصاص كــل منــها 

وحتـسني التكامـل فيمـا بينـها، مبـا يف ذلـك مـن خـالل زيـادة                   العمليات يلزم تسريع وتريهتا     
وإضافة إىل ذلـك، يلـزم الـسعي إىل زيـادة أنـشطة الـدعوة بغـرض تعزيـز                   . تدفق املعلومات 

  .اإلملام مبحتوى وأمهية برنامج عمل اسطنبول بالنسبة ملختلف اجلهات املعنية
ردة يف برنامج عمل اسطنبول وقد أُحرز تقدم يف مجيع اجملاالت ذات األولوية الوا - ١١٦

 ولكــن يف معظــم احلــاالت ال يكفــي معــدل التقــدم احملــرز   ٢٠١٠-٢٠٠١خــالل العقــد 
ويقتضي حتقيق اهلـدف الـشامل لربنـامج عمـل اسـطنبول اختـاذ              . لبلوغ األهداف والغايات  

إجراءات جريئة من ِقبل أقل البلدان منـوا وشـركائها يف التنميـة تنفيـذا لإلجـراءات املتفـق                   
وميكــن اســتخالص االســتنتاجات التاليــة . يهــا يف إطــار اجملــاالت الثمانيــة ذات األولويــةعل

  : املتعلقة بالسياسات من االجتاهات الراهنة املوصوفة أعاله
جيب أن تكون زيادة القدرة اإلنتاجيـة، مبـا يف ذلـك يف القطـاع الزراعـي،                   )أ(  

وا، وينبغـي أن يـدعم الـشركاء يف         يف صميم استراتيجيات التنمية اخلاصـة بأقـل البلـدان منـ           
التنمية ذلك مع التركيـز علـى تنميـة البنيـة التحتيـة، واإلصـالحات املؤسـسية، وسياسـات           

  توليد فرص عمل؛
زيادة احلصول على املعرفة والتكنولوجيا حامسة األمهية للتحول اهليكلـي،            )ب(  

  التكنولوجيا واالبتكار؛مع إيالء األولوية إلنشاء مصرف للتكنولوجيا وآلية لدعم العلم و
وصـول إىل األسـواق املعفـى مـن الرسـوم           يلزم تنفيذ االلتزامات املتعلقة بال      )ج(  
، واحلد من احلواجز غري اجلمركية، وتـوفري املعونـة التجاريـة، وتنفيـذ القـرارات                واحلصص

  اليت اختذهتا مؤخرا منظمة التجارة العاملية على أساس األولوية؛ 
زيـز التنميـة البـشرية واالجتماعيـة عـن طريـق التركيـز علـى            تلزم زيـادة تع     )د(  

ويلـزم إيـالء عنايـة خاصـة        . نوعية تقدمي اخلدمات وحتسني تغطية نظـم احلمايـة االجتماعيـة          
  ألوجه عدم املساواة املتعلقة باملوقع، ونوع اجلنس، والوضع االجتماعي واالقتصادي؛

هلزات االقتصادية والطبيعية،   تلزم زيادة القدرة على الصمود يف مواجهة ا         )هـ(  
، تقـدمي دعـم موجـه وحـسن التوقيـت وكـاف إىل أقـل البلـدان منـوا                  مبا يف ذلك من خـالل       

  والتعلم من األقران، وتبادل اخلربات بشأن إدارة اهلزات، وتشجيع التنويع االقتصادي؛
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يلــزم التعجيــل بتــشغيل صــندوق املنــاخ األخــضر وختــصيص حــد أدىن مــن   )و(  
ل البلدان منوا، وتوفري موارد إضـافية تـساعد أقـل البلـدان منـوا يف التكيـف مـع                    املوارد ألق 
  تغري املناخ؛

ينبغي دعم البحوث املتعلقة بتغري املناخ من أجل حتسني فهم اآلثار العاملية               )ز(  
واإلقليمية لتغري املناخ، وينبغي أيضا توفري التكنولوجيا اخلضراء ألقل البلـدان منـوا، مبـا يف             

  غراض إنتاج الطاقة املتجددة؛ذلك أل
وينبغـي  . ويلزم تصعيد اجلهود الرامية إىل زيادة حجم ونوعية الدعم املايل           )ح(  

للبلدان املاحنة والبلدان النامية األخرى القادرة على ذلك أن تضع أهدافا كميـة تـصاعدية     
اه اهلبوطي يف   للمعونات املقدمة إىل أقل البلدان منوا، على حنو يقلب رأسا على عقب االجت            

. صايف تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل هذه اجملموعة من البلدان الـذي ظهـر مـؤخرا               
وينبغي عنـد ختـصيص املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة لبلـدان بعينـها أن ُتراعـي أيـضا الظـروف                      

كـذلك، ينبغـي اسـتخدام املـساعدة        . اخلاصة لتلك البلـدان ومـا تعانيـه مـن أوجـه الـضعف             
ــة     اإل منائيــة الرمسيــة يف حــشد مــصادر أخــرى للتمويــل، مبــا يف ذلــك االســتثمارات األجنبي

  املباشرة والتحويالت املالية؛
إضــافة إىل إدخــال حتــسينات إضــافية يف حوكمــة أقــل البلــدان منــوا، تلــزم    )ط(  

زيادة مشاركة أقل البلدان منوا وزيادة إمساع صوهتا يف عمليات اختاذ القرار على الـصعيد               
  .دويلال

 ومن أجل حتسني رصد تنفيذ برنـامج عمـل اسـطنبول، ينبغـي أن حتظـى أولوياتـه                   - ١١٧
وينبغي تعزيز املنتديات القائمة ملناقشة جتديد    . باهتمام يف االجتماعات الدولية ذات الصلة     

 التــابع للمجلــس منتــدى التعــاون اإلمنــائي الــشراكة لــصاحل أقــل البلــدان منــوا، مــن قبيــل   
وإضافة إىل ذلك، يلزم تعزيز توافر البيانات الالزمة لتتّبع تنفيـذ           . جتماعياالقتصادي واال 

  .أهداف وغايات برنامج عمل اسطنبول



A/67/88
E/2012/75

 

34 12-34472 
 

  املرفق األول
  ومتابعته  قائمة مؤشرات لرصد برنامج عمل اسطنبول وتنفيذه واستعراضه    

لبلـدان منـوا    بلور برنامج عمل اسطنبول رؤية لكفالة النمو والتنمية املستدامني يف أقل ا             
وتوجـد لكـل جمـال    . على مدى العقد املقبل، مع التركيز على مثانية جماالت عمـل ذات أولويـة             

وهـي تتماشـى   . ٤٧من جماالت األولوية أهداف وغايات كمية ونوعية على الـسواء جمموعهـا      
إىل حـد كــبري مـع املعــايري املـستخدمة يف حتديــد أقـل البلــدان منـوا، أال وهــي نـصيب الفــرد مــن       

وحيوي برنامج عمل اسطنبول أحكامـا تـنص        . لدخل، واملوارد البشرية، والضعف االقتصادي    ا
على إنشاء آليات فعالة ومتكاملـة للمتابعـة والرصـد علـى كـل مـن الـصعيد الـوطين واإلقليمـي                      

وال ميكن أن تتسم هذه اآلليات بالفعالية ما مل تـدعمها مؤشـرات تـستند إىل بيانـات                  . والعاملي
  .بلة للمقارنة عرب الزمن وعرب البلدان، ويسهل مجعها وتفسريهاموثوقة، وقا

مكتـب ممثـل    وبالتشاور مع منظمات األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى، أنـشأ             
األمم املتحدة السامي ألقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والـدول اجلزريـة الـصغرية         

، فريقا عامال معنيا مبؤشـرات رصـد      تشاري املشترك بني الوكاالت   الفريق االس ، يف إطار    النامية
وأعـد هـذا الفريـق العامـل قائمـة مبؤشـرات قيـاس              . برنامج عمل اسطنبول ومتابعته واستعراضه    

معـــدل التقـــدم احملـــرز يف حتقيـــق األهـــداف األوســـع واألهـــداف والغايـــات الـــسبع واألربعـــني 
  . العملللمجاالت الثمانية ذات األولوية يف برنامج

أوال، حماولـة االعتمـاد   . واستند اختيار املؤشرات املقترحـة إىل ثالثـة اعتبـارات رئيـسية          
. واستتبع ذلك اختيار مؤشرات سبق استخدامها يف أطر عامليـة أخـرى      . على مؤشرات راسخة  

ــد مؤشــرات        ــذلت جهــود لتحدي ــسليمة، ُب ــوفر أطــر العمــل القائمــة املؤشــرات ال وحيثمــا مل ت
ــة حمــل االهتمــام،    ميكنــها فحــ ال سب تــوفري قياســات واضــحة ووثيقــة الــصلة باهلــدف أو الغاي

ومتثَّـل االعتبـار   . ولكنها تستند بقوة أيـضا إىل املعـايري والتوصـيات وأفـضل املمارسـات الدوليـة             
الثالث واألخري يف كفالة أن تعّبر املؤشـرات املختـارة، قـدر اإلمكـان، ال عـن النتـائج والنـواتج                      

ضا عن املدخالت، على حنو جيعل من املمكن تقيـيم اجلهـود املبذولـة مـن ِقبـل      فحسب، وإمنا أي 
  .خمتلف اجلهات املعنية امتثاال اللتزاماهتا

ــد      ــسبع     ١٢١ويف اجملمــوع، جــرى حتدي ــات ال ــا لألهــداف والغاي ــا خمتلف  مؤشــرا كمي
ة، وإضــافة إىل هــذه املؤشــرات الكميــ. واألربعــني املنــصوص عليهــا يف برنــامج عمــل اســطنبول

.  مؤشرات إضـافية بـشكل اسـتثنائي مـن أجـل رصـد اهلـدف األول لربنـامج العمـل           ٣اقُترحت  
ومل يوَص حتديدا بـأي مؤشـر لألهـداف األربعـة األخـرى، بـالنظر إىل أن حمتواهـا مـنعكس إىل                      

  . حد كبري يف جماالت العمل الثمانية ذات األولوية
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قترحـة للمجـاالت الثمانيـة ذات        امل ١٢٤وإضافة إىل املؤشـرات الكميـة البـالغ عـددها             
ــة لرصــد معــدل       ــستخدم أيــضا معلومــات نوعي ــامج العمــل، ُت ــة وللهــدف األول يف برن األولوي

  .التقدم احملرز يف حتقيق األهداف والغايات
ويوجد ملٌف يصف مجيع املؤشرات املقترحة وجمموعة مـن اجلـداول تتـضمن البيانـات              

كتــب ممثــل األمــم املتحــدة الــسامي     لــشبكي ملاملتاحــة خبــصوص هــذه املؤشــرات يف املوقــع ا    
: البلـــدان منـــواً والبلـــدان الناميـــة غـــري الـــساحلية والـــدول اجلزريـــة الـــصغرية الناميـــة          ألقـــل

http://www.unohrlls.org/en/ldc/962 .     ــه ــر، فإن ــذا التقري ــساحة املتاحــة يف ه ــود امل ــسبب قي وب
  .يتضمن عددا خمتارا فقط من املؤشرات

  
  البيانات    

مكتـب املمثـل الـسامي ألقـل البلـدان منـوا            الـواردة يف هـذا املرفـق قـام          اجلداول  ت  بيانا  
مـن املـصادر     معظمهـا    اجلزريـة الـصغرية الناميـة بتجميـع        والبلدان النامية غري الـساحلية والـدول      

ونظـرا لتحـسن املـصادر      . ويشار يف كل جدول إىل املصادر املنـشورة        .الرمسية الدولية املنشورة  
 التقــديرات الدوليــة، إال مــن أجــل تعــديل البيانــات الوطنيــة   ينــدر اســتخدامانــات،الوطنيــة للبي
 البيانــاتأُدرجــت تعــديل البيانــات بــأثر رجعــي،  باملــصادر قامــت وحيثمــا . املقارنــة ألغــراض

الـيت ُنـشرت    لذلك، فإن بعض البيانات قد ختتلـف عـن البيانـات            نتيجة  و. األحدث يف اجلداول  
  .السنوات السابقة يف

ــّين،        وا   ــا تب ــة، حيثم ــاطق النامي ــة واملن ــدان النامي ــل الب جملــاميع واملتوســطات اخلاصــة بأق
ــاملتغريات االقتــصادية املــستخدمة يف     هــي متوســطات مرجحــة باألعــداد املطلقــة للــسكان أو ب

  .القاسم املشترك
  

  مالحظات تفسريية بشأن اجلداول    
 تـشري إىل بيانـات تـستند      )٢٠١٠-٢٠٠١من قبيل   (اليت تفصل بينها شرطة     السنوات    - ١

.  غــري ذلــك يف املالحظــات اخلاصــة باجلــداولشر إىلُيــ مــا مل، املبّينــة يف الفتــرة اتإىل املتوســط
تــشري إىل أن فهــي ) ٢٠٠٩/٢٠١٠مــن قبيــل (تفــصل بينــها شــرطة مائلــة   الــسنوات الــيت  أمــا

  .البيانات املبينة تتصل بآخر سنة متاحة يف تلك الفترة
   .وذلك بسبب التدوير إىل أرقام صحيحةرقام مطابقة للمجاميع قد ال تكون األ  - ٢
  .فر بياناتا إىل عدم تو(..)النقطتان تشري   - ٣
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  جداول إحصائية
  ١اجلدول 

    النمو االقتصادي والفقر

  
  )بالقيمة الثابتة لدوالرات الواليات املتحدة(معدل النمو السنوي للناتج احمللي اإلمجايل 

  النسبة املئوية

ة املئويــة للــسكانالنــسب
الــــذين يعيــــشون حتــــت

  خط الفقر الدويل
  ٢٠١٠‐٢٠٠١  ٢٠١٠‐٢٠٠١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩‐٢٠٠٥  ٢٠٠٤‐٢٠٠١  

           أفريقيا
 ٤٧,٣ ٧,٥٤ ١٠,١٤ ١٠,٤٦ ٤,١٠ إثيوبيا

١,٥٠-  ٠,٥٧ إريتريا  ٠,٠٤ ٢,٢٠ - 
 ٥٤,٣ ١٠,٨٤ ٢,٣٠ ١٣,٦٢ ٩,٥٦ أنغوال

 ٤٥,٩ ٦,٨٣ ٥,١٨ ٨,٧٨ ٧,٣٣ أوغندا

 ٤٧,٣ ٣,٤٩ ٣,٠٠ ٤,٤٠ ٣,٨٣ ننب

 ٥٦,٥ ٥,٠٣ ٩,٢٤ ٤,٤٠ ٥,٧٨ بوركينا فاسو

 ٨١,٣ ٢,٩٤ ٣,٩٠ ٤,١٨ ٢,٦٥ بوروندي

٠,٤٠-  ١٨,٤٨ تشاد  ٦١,٩ ٧,١٩ ٤,٣٠ 

 ٣٨,٧ ٢,٦٣ ٣,٣٧ ٢,٩٨ ٣,٢٨ توغو

 ٤٦,١ ١,٧١ ٢,١٠ ١,١٣ ٢,١١ جزر القمر

٢,٤٧-  مجهورية أفريقيا الوسطى  ٦٢,٦ ٠,٩٢ ٣,٣٠ ٢,٨٠ 

 ٥٩,٢ ٤,٩٧ ٧,٢٤ ٥,٠٨ ٥,٢٩ رية الكونغو الدميقراطيةمجهو

 ٧٨,٢ ٦,٣٣ ٧,٢٩٦,٨٣٦,٩٨ مجهورية تنـزانيا املتحدة
 ١٨,٨ ٣,٧١ - ٥,١٧ ٣,٢١ جيبويت

 ٥٤,٥ ٦,٦٨ ٧,٥٠ ٧,٤٦ ٦,٨١ رواندا

 ٦٤,٥ ٥,١٠ ٧,٦١ ٦,١٣ ٤,٥٩ زامبيا

 .. ٥,٥٩ ٤,٥٠ ٥,٦١ ٧,٨٤ يـسان تومي وبرينسيب
 ٢٨,٦ ٣,٥٩ ٤,١٧ ٣,٢٩ ٤,٣٧ السنغال

 .. ٥,٦٨ ٤,٤٥ ٨,٠٣ ٤,٧٥ السودان
 ٣٨,٩ ٧,٦٨ ٤,٩٥ ٥,٦٠ ١٤,٤١ سرياليون

 .. .... .. .. الصومال
 ٣٤,٣ ٣,٢٥ ٥,٠١ ٤,٥٦ ٣,٤٤ غامبيا

 ٥٦,٧ ٢,٥٢ ١,٩٣ ٢,٢١ ٣,٨٣ غينيا

٢,١٨-   بيساو-غينيا   ٤٨,٨ ١,٢٥ ٣,٤٧ ٢,٨٩ 

 - ١١,٥٥ ٠,٩٥ ٩,٤٢ ٢٣,٣٩ غينيا االستوائية
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  )بالقيمة الثابتة لدوالرات الواليات املتحدة(معدل النمو السنوي للناتج احمللي اإلمجايل 

  النسبة املئوية

ة املئويــة للــسكانالنــسب
الــــذين يعيــــشون حتــــت

  خط الفقر الدويل
  ٢٠١٠‐٢٠٠١  ٢٠١٠‐٢٠٠١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩‐٢٠٠٥  ٢٠٠٤‐٢٠٠١  

 ٨٣,٧ ٠,٧١ ٥,٥١ ٩,٩٢٧,٢١-  ليربيا

 ٤٣,٤ ١٠,٣٢ ٣,٣٠ ٤,١٢ ٢٨,٨٧ ليسوتو

 ١,٥ ٤,٣٣ ٤,٥٠ ٤,٧٧ ٤,٥٧ مايل

 ٧٢,١ ٢,٠٣ ١,٥٧ ٣,٣٤ ٠,٣٠ مدغشقر

 ٧٣,٩ ٥,١٧ ٧,١٠ ٧,٤٢ ٤,٢٢ مالوي

 ٥٦,٣ ٣,٦٥ ٥,٠١ ٣,٥٨ ٣,٩٤ موريتانيا

 ٢١,٢ ٦,٧٣ ٧,٢٠ ٧,٣١ ٧,٥٧ موزامبيق

 ٥٥,١ ٣,٧٩ ٨,٨١ ٤,١١ ٢,٧٨ النيجر

 ٥٣,٨ ٧,٢١ ٥,٣٨ ٧,٨٤ ٥,٩٤ متوسط أفريقيا

      آسيا واحمليط اهلادئ

 .. ١١,٤٨ ٨,٢٠ ١١,٣٧ ١١,٨٥ أفغانستان
 ٥٣,٧ ٥,٢٨ ٦,٠٧ ٦,٢٥ ٥,٣٠ بنغالديش

 ٢٦,٢ ٧,٧٠ ٧,٤٤ ٨,٩٢ ٨,١١ بوتان

 .. ٠,٦٦ ١,٨٧- ٣,٠١ ٣,٣٥ توفالو
 ٤٥,٢ ٤,١٤ ٧,٤٢ ١,٦٦٥,٣٤-   ليشيت-تيمور 

 ٥٣,٤ ٤,٣٩ ٧,٠٠ ٠,٠٢٥,٨٤-  جزر سليمان

 ٣٩,٠ ٦,٥٨ ٩,٤٤ ٧,٧٧ ٦,٠٥ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ٧٦,٧ ٢,٢٤ ١,٧١ ٠,٦٩ ٥,٢٦ ساموا

 .. ٣,٥١ ٣,٠٥ ٥,٨٦ ٠,٠٠ فانواتو
 ٣٤,٣ ٧,١٧ ٥,٩٦ ٦,٨٥ ٨,٣٩ كمبوديا

 .. ١,٤٠ ١,٨٠ ٠,١٣ ٢,٠٧ كرييباس
 ٦٧,٤ ١٠,٨٦ ١٠,٤٢ ١١,٤٨ ١٢,٧١ ميامنار

 .. ٣,٣٩ ٤,٥٥ ٤,٣٢ ٣,٣٧ نيبال
 ١٧,٥ ٣,٣٨.. ٣,٤٨ ٣,٨٩ اليمن

 ٥٠,٤٤ ٦,١٩ ٦,٠٣ ٦,٢١ ٥,٧٨ متوسط آسيا واحمليط اهلادئ

 ٥٤,٩ ٠,٢٣ ٥,٠٥- ١,١٥٢,٣٣-  هاييت

 ٥٢,٥ ٦,٦ ٥,٤٩ ٧,٠٠ ٥,٦١  أقل البلدان منوامجيعمتوسط 
  

  ).http://unstats.un.org/unsd/databases.htm(الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة   :املصدر  
األرقام املتعلقة بنسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر هي متوسطات مجيع املالحظات املتاحة فيمـا يتعلـق بـالفترة مـا بـني عـامي                            :مالحظات 

  .٢٠١٠ و ٢٠٠١

http://unstats.un.org/unsd/databases.htm�
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  ٢جلدول ا
    قدرة اإلنتاجيةال

  
  حصة الصناعة التحويلية يف القيمة املضافة

  )النسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل(
  حصـــة الزراعـــة فــي القيمة املضافــــــــة

  )النسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل(
  حصـــة اخلدمـــات فـــي القيمة املضافـــة

  ) احمللي اإلمجايلالنسبة املئوية من الناتج(

ــصيب   ــط نـ متوسـ
الفـــرد مـــن النمـــو 
السنوي يف إنتـاج    
ــاء  الكهربـــــــــــــــــ

  )النسبة املئوية (

  ٢٠٠١  
٢٠٠٩‐
٢٠١٠  

٢٠٠١‐
٢٠٠٠  ٢٠١٠  

٢٠٠٩‐
٢٠١٠  

٢٠٠١‐
٢٠٠٠  ٢٠١٠  

٢٠٠٩‐
٢٠١٠  

٢٠٠١‐
٢٠٠٩‐٢٠٠١  ٢٠١٠  

                     أفريقيا
٥,٧٢٥,٢٤٥,٠٧٤٧,٦٧٤٧,٦٨٤٦,٠٥٣٩,٣١٣٨,٠٣٤٠,٧٦٦,٧٩ إثيوبيا
٠,٦٨-١٠,٥٤٥,٦٥٨,٠٦١٧,٩٠١٤,٥٣١٨,٤٨٦٠,٢٢٦٣,٠٣٥٩,٤٨ إريتريا
٣,٨٧٥,٧٩٤,٥١٨,١٦١٠,٠٠٨,٤٢٢٦,٩٦٢٧,١٤٢٥,١٠٨,٨٨ أنغوال
..٧,٥٣٨,٣١٧,٦٣٢٩,٦٩٢٤,٢٥٢٥,١٣٤٧,٧٤٥٠,٢٨٥٠,١٠ أوغندا
٥٣,١٦٥,٢٣..٣٣,١٣٥٠,٠٣..٨,٢٨٣٥,٥٣..٩,١٩ بنن

..٤٣,٧٤..٣٤,٥٥٤٤,١٣..١٤,١٢٣٦,٦٢..١٢,٩٨ بوركينا فاسو
..٤١,٨٩..٣٩,٠١٤١,٤٥..٨,٦٠٣٩,٥٢..٨,٧٧ بوروندي

..٣٥,٩٥..٢٣,٥٥٤٤,٦١..٦,٩٨٤١,٨١..٩,٥٦ تشاد
١,٩٤-٣٨,٨١..٤٠,٢٨٤٥,٠٣..٩,٣٦٣٧,٧٤..٨,٨٩ توغو

..٤,٥٧٤,٢٩٤,٣٣٤٩,٩٦٤٦,٣١٤٨,٣٦٣٨,٣٢٤١,٥٨٣٩,٧٥ جزر القمر
مجهوريـــــــــة أفريقيـــــــــا

..٧,٢٤٥٤,٣٠٥٦,٤٨٥٥,١٥٣٠,٠٨٢٨,٧١٣٠,١٧..٦,٨٤ الوسطى
مجهوريــــــــة الكونغــــــــو

٤,٨٦٥,٤٩٥,٨٣٥٩,٧٤٤٢,٩١٤٧,٣١٢٠,٠٩٣٣,٠٥٢٧,٩٥٠,٤٩ الدميقراطية
٨,٩٨٩,٨٣٨,٩٣٣٢,٨٧٢٨,١٥٣١,٠٠٤٧,٨٣٤٧,٣١٤٦,٣٩٣,٨١  املتحدةزانياـتنمجهورية
..٨٠,٠٧..٣,٦١٨٠,٨١..٢,٥٩٣,٥٤..٢,٦١ جيبويت
..٦,٩١٦,٣٦٦,٦٤٣٧,٣٤٣٣,٨٥٣٦,٣٤٤٨,٥١٥١,٧٥٤٩,٧٤ رواندا
١١,٠٨٩,١٦١١,٠٣٢٢,١٢٩,١٦٢٠,٧٠٥٢,٣٠٥٣,٦١٤٦,٩٠٠,٨٠ زامبيا

..٦١,٣٣..٢٠,٠١٦٣,٤٦..٦,١٣١٩,٦٨..٥,٧٠ يـسان تومي وبرينسيب
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  حصة الصناعة التحويلية يف القيمة املضافة

  )النسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل(
  حصـــة الزراعـــة فــي القيمة املضافــــــــة

  )النسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل(
  حصـــة اخلدمـــات فـــي القيمة املضافـــة

  ) احمللي اإلمجايلالنسبة املئوية من الناتج(

ــصيب   ــط نـ متوسـ
الفـــرد مـــن النمـــو 
السنوي يف إنتـاج    
ــاء  الكهربـــــــــــــــــ

  )النسبة املئوية (

  ٢٠٠١  
٢٠٠٩‐
٢٠١٠  

٢٠٠١‐
٢٠٠٠  ٢٠١٠  

٢٠٠٩‐
٢٠١٠  

٢٠٠١‐
٢٠٠٠  ٢٠١٠  

٢٠٠٩‐
٢٠١٠  

٢٠٠١‐
٢٠٠٩‐٢٠٠١  ٢٠١٠  

١٦,٩٠١٢,٧٧١٤,٨٧١٨,٥١١٦,٧١١٦,١١٥٦,٩٦٦١,١٤٦٠,٣٧٢,٤٩ السنغال
٧,٩٢٥,٦٢٦,٨٤٤٢,٨٢٢٣,٦٣٣٢,٨٦٣٨,٠٣٤٣,٣٣٤٠,٢١٨,٧٧ السودان
..٣,٣١٤٧,٠٧٤٨,٩٧٤٩,٠٥٢٧,٢٠٣٠,٣٧٢٧,٢٤..٢,٩٨ سرياليون
.................... الصومال
..٥,١٩٤,٩٦٥,١٣٣٦,٢٦٢٦,٩٣٣٠,٢٦٥٠,٨٣٥٧,٣٤٥٥,٤٢ غامبيا
..٤,٢٠٤,٧٦٤,٠٤٢٢,٠٢١٣,٠٣٢٢,٠٠٤٣,٤٩٣٩,٥٩٣٧,٤٨ غينيا
..٣٢,٦٧..٥٤,٣٥٣٥,٧٧..١٠,٣٨٥١,٤١..١٠,١٦  بيساو-غينيا

..٦,١٨١٣,٥٨٨,٤٩٧,٢٠٣,١٨٤,٠٥٤,٢٦٤,٢٢٣,٧١ غينيا االستوائية
..٢٠,٢٧..٦٥,٩٦١٧,١٥..١٠,٢٩٧٣,٣٠..٧,٠٩ ليربيا

..١٩,٣٢١٥,٦٥١٩,٩٠١٣,١٩٧,٩٠٩,٣٤٥٣,٢٠٥٧,٩٣٥٥,٧٨ ليسوتو
..٣٨,١٥..٣٦,٨٦٣٥,٨٤..٣,١٢٣٧,٨٠..٣,٠٩ مايل

..١٢,٤٣١٤,١٤١٣,٧٩٢٧,٨٩٢٩,١١٢٨,١١٥٧,٥٢٥٤,٨٩٥٦,٢٦ مدغشقر
..١١,٥٣١٠,٠٥١٠,٤٤٣٨,٧٨٣٠,٥٣٣٣,٤٠٤٤,٥٣٥٣,٣٦٤٩,٥١ مالوي
..٦,٧٢٣,٩٥٤,٩٠٢٦,٩٨٢٠,١٦٢٢,٢٤٤٦,٦١٤٢,٨٣٤٣,٦٠ موريتانيا
١٣,٨٩١٣,٠٨١٤,٩٦٢٢,٥١٣١,٨٥٢٨,٢١٥١,٦٨٤٤,٧٦٤٦,٧١١,٩٥ موزامبيق
..٤٣,٢٣..٣٩,٧٤٤٣,٠٠..٦,٥٠٤٠,٠١..٦,٥٦ النيجر

٨,٢٧٧,٦٢٨,٠١٣٢,٤٧٢٤,٤٦٢٧,٨٧٤١,٨٤٤٢,٠٤٤٠,٨٢٢,٩٤ متوسط أفريقيا
          آسيا واحمليط اهلادئ

..٤٧,٩٢٤٠,١٢..٢٩,٩٢٣٦,٥١..١٣,١٢١٥,١٧.. أفغانستان
١٥,٦١١٧,٨٩١٦,٨٦٢٤,١٠١٨,٥٩٢٠,٤٩٤٩,٩٦٥٢,٩٦٥٢,٠٧٨,٧٣ بنغالديش

..٨,٣٠٨,٤٣٨,٠١٢٧,٦٦١٨,٧٥٢٣,٢٠٣٥,٨١٣٨,٠٨٣٦,٧٢ بوتان
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  حصة الصناعة التحويلية يف القيمة املضافة

  )النسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل(
  حصـــة الزراعـــة فــي القيمة املضافــــــــة

  )النسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل(
  حصـــة اخلدمـــات فـــي القيمة املضافـــة

  ) احمللي اإلمجايلالنسبة املئوية من الناتج(

ــصيب   ــط نـ متوسـ
الفـــرد مـــن النمـــو 
السنوي يف إنتـاج    
ــاء  الكهربـــــــــــــــــ

  )النسبة املئوية (

  ٢٠٠١  
٢٠٠٩‐
٢٠١٠  

٢٠٠١‐
٢٠٠٠  ٢٠١٠  

٢٠٠٩‐
٢٠١٠  

٢٠٠١‐
٢٠٠٠  ٢٠١٠  

٢٠٠٩‐
٢٠١٠  

٢٠٠١‐
٢٠٠٩‐٢٠٠١  ٢٠١٠  

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

..٧,٩٣٣,٧٦٥,٦١٢٤,٠١٣٨,٩٤٣٦,٣٥٦٣,٦٩٥٥,٠٠٥٥,٠٣ جزر سليمان
مجهورية الو الدميقراطية

..١٧,٩١٧,٦٤١٢,٨١٥١,٢٥٣٣,٠٣٤٠,٧٢٢٥,٠٦٣٦,٧٧٣٢,٩٠ الشعبية
..١٦,٠٠١٠,٠٤١٣,٩٨١٤,٨٩٩,٧٧١٢,٦٢٥٨,٠٢٦١,٩٨٥٨,١٨ ساموا
..٤,٥٠٣,٠٤٣,٩٢٢٣,٥٣١٩,٧١٢١,٨٠٦٧,٤٢٧٠,٤٠٦٩,٦٦ فانواتو
١٧,٦٧١٥,٦٢١٧,٩٦٣٦,١٧٣٦,٠٢٣٣,٦٣٤٠,٣٥٤٠,٧٣٤١,٠٤٩,٣٠ كمبوديا
..٤,٨٨٦,٢٠٥,١٢٢٢,٥٨٢٨,٦٢٢٦,١٧٦٥,٨٤٦١,٨٤٦٤,٧٩ كرييباس
٧,٨٣١٩,٥٢١٣,٤٥٥٧,٠٧٣٦,٣٦٤٥,٩٢٣٢,٣٥٣٧,٦٤٣٥,٦٣٢,١٨ ميامنار
٩,٢٩٦,٦٤٨,٠٠٣٧,٦٤٣٦,٠٨٣٥,٨٣٤٤,٥٦٤٨,٤٩٤٦,٨٧٤,٤٦ نيبال
٤٧,٠١٤,٧٥..١٢,٣٠٤٦,٨٦..٥,٠٨١١,٤٩..٥,٣٢ اليمن

ــيا واحملــيط متوســط آس
١٥,١٥١٦,٣٨١٥,٨٩٢٦,٩٧٢١,٨٢٢٣,٤١٤٨,٠١٥١,٢٣٥٠,٢٣٧,٤١ اهلادئ
٠,٩٩.................. هاييت

ــمتوســـــط مج ــل يـــ ع أقـــ
١٠,٥٨١١,٥٤١١,٠٣٢٩,٢١٢٣,٢٧٢٥,٨٤٤٤,٤٧٤٦,٠٦٤٤,٥٨٤,٨٣ البلدان منوا

  
ــدويل      :املصدر   ــصادرة عــن البنــك ال ــة ال ــة العاملي ــصناعية   )http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators( مؤشــرات التنمي ــة ال  ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنمي

  .)http://www.unido.org/index.php?id=4835&ucg_no64=1/data/ida.cfm() اليونيدو(

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators�
http://www.unido.org/index.php?id=4835&ucg_no64=1/data/ida.cfm�
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  ٣اجلدول 
  الزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفية

  

  
انتشار سوء التغذية بني األطفال دون سن اخلامسة 

  )النسبة املئوية(
النسبة املئوية من جمموع (األراضي املروية الزراعية 

  )األراضي الزراعية

ــة ــة يف القيمـ ــصة الزراعـ حـ
بالنــسبةاملـضافـــة، الفــــارق  

  املئوية

  ٢٠٠٩‐٢٠٠٧  ٢٠٠٤  ٢٠٠٩‐٢٠٠٦  ٢٠٠١‐٢٠٠٠  
٢٠٠٢‐٢٠٠١‐
٢٠١٠‐٢٠٠٩  

           أفريقيا
٠,٣٧٠,٤٩٠,٠٢..٤٢,٠٠ إثيوبيا
٣,٣٧- ........ إريتريا
١,٨٤......٢٧,٥٠ أنغوال
٥,٤٤- ....١٩,٠٠١٦,٤٠  أوغندا
......٢١,٥٠٢٠,٢٠ بنن

......٢٦,٠٠.. بوركينا فاسو

........٣٨,٩٠ بوروندي

........٢٩,٤٠ تشاد

......٢٢,٣٠.. توغو

٣,٦٥- ......٢٥,٠٠ جزر القمر
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ

٢,١٨......٢١,٨٠ الوسطى
مجهوريـــــــة الكونغـــــــو  

١٦,٨٤- ....٣٣,٦٠٢٨,٢٠ الدميقراطية
٤,٧٢- ........ مجهورية تنـزانيا املتحدة

......٢٩,٦٠.. جيبويت

٣,٤٨- ......٢٠,٣٠ رواندا
١٢,٩٦- ....١٤,٩٠.. زامبيا

......١٠,١٠١٣,١٠ يـسان تومي وبرينسيب

١,٨٠- ..٠,٦٩..٢٠,٣٠ السنغال
١٩,١٩- ٣٨,٤٠٣١,٧٠١,٢٣١,٠٤ السودان
١,٨٩....٢٤,٧٠٢١,٣٠ سرياليون
......٢٢,٨٠٣٢,٨٠ الصومال

٩,٣٣- ....١٥,٤٠١٥,٨٠ غامبيا
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انتشار سوء التغذية بني األطفال دون سن اخلامسة 

  )النسبة املئوية(
النسبة املئوية من جمموع (األراضي املروية الزراعية 

  )األراضي الزراعية

ــة ــة يف القيمـ ــصة الزراعـ حـ
بالنــسبةاملـضافـــة، الفــــارق  

  املئوية

  ٢٠٠٩‐٢٠٠٧  ٢٠٠٤  ٢٠٠٩‐٢٠٠٦  ٢٠٠١‐٢٠٠٠  
٢٠٠٢‐٢٠٠١‐
٢٠١٠‐٢٠٠٩  

٩,٠٠- ....٢٩,١٠٢٠,٨٠ غينيا
......٢١,٩٠١٧,٤٠  بيساو-غينيا

٤,٠٢- ......١٥,٧٠ غينيا االستوائية
......٢٢,٨٠٢٠,٤٠ ليربيا

٥,٢٨- ......١٥,٠٠ ليسوتو
......٣٠,١٠٢٧,٩٠ مايل

٢,١٨٢,١٨١,٢٢.... مدغشقر
٨,٢٦- ٠,٥٣..٢١,٥٠١٥,٥٠ مالوي
٦,٨٢- ....٣٠,٤٠١٦,٧٠ موريتانيا
٩,٣٥........ موزامبيق
......٤٣,٦٠٣٩,٩٠ النيجر

٨,٠١- ..٢٨,٣٧٢٠,٢٢٠,٨٥ متوسط أفريقيا
     آسيا واحمليط اهلادئ

١٥,٢٤- ٥,٥٠٤,٨٤.... أفغانستان
٥,٥١- ..٤٥,٤٠٤١,٣٠٥١,٣٥ بنغالديش

٨,٩١- ١٢,٠٠٦,٧٩٦,٧٦.. بوتان
......١,٦٠.. توفالو

..........  ليشيت-تيمور

١٤,٩٣....١١,٥٠.. جزر سليمان
مجهوريــــــــــــــــــــــــة الو 

١٨,٢٢- ....٣٦,٤٠٣١,٦٠ الدميقراطية الشعبية
٥,١١- ........ ساموا
٣,٨٢- ....١١,٧٠.. فانواتو
٠,١٥- ....٣٩,٥٠٢٨,٨٠ بودياكم

٦,٠٣........ كرييباس
٢٠,٧١- ٢٣,٢٠٢٤,٧٦..٣٠,١٠ ميامنار
١,٥٦- ٤٣,٠٠٣٨,٨٠٢٧,٧٤٢٧,٧٤ نيبال
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انتشار سوء التغذية بني األطفال دون سن اخلامسة 

  )النسبة املئوية(
النسبة املئوية من جمموع (األراضي املروية الزراعية 

  )األراضي الزراعية

ــة ــة يف القيمـ ــصة الزراعـ حـ
بالنــسبةاملـضافـــة، الفــــارق  

  املئوية

  ٢٠٠٩‐٢٠٠٧  ٢٠٠٤  ٢٠٠٩‐٢٠٠٦  ٢٠٠١‐٢٠٠٠  
٢٠٠٢‐٢٠٠١‐
٢٠١٠‐٢٠٠٩  

....٢,٨٧.... اليمن

متوســط آســيا واحملــيط  
٥,٠٩- ٤٥,٠٢٢٧,٧٩٣٧,٧١١٩,٨٩ اهلادئ
......١٣,٩٠١٨,٩٠ هاييت

 أقـــــل مجيـــــعمتوســـــط
٥,٩٤- ٣٨,١٠٢٣,٦٤٢٣,٢٢٨,٧٦ لبلدان منواا

  
  .)http://www.unido.org/index.php?id=4835&ucg_no64=1/data/ida.cfm(مؤشرات التنمية العاملية   :املصدر  
، تـشري العالمـة الـسلبية إىل أن احلـصة يف القيمـة املـضافة قـد                  “، الفارق بالنسبة املئويـة    لزراعة يف القيمة املضافة   حصة ا ”فيما يتعلق باملؤشر      :مالحظة 

األرض ” ومتوسط آسيا واحمليط اهلادئ ومتوسط مجيع أقل البلـدان منـوا للمؤشـر             .٢٠٠٩/٢٠١٠ -٢٠٠١/٢٠٠٢اخنفضت خالل الفترة    
  .٢٠٠٧/٢٠٠٩باشرة عرب الزمن، إذ ال تتوافر بيانات عن بنغالديش للفترة غري قابلني للمقارنة م“ املروية الزراعية

http://www.unido.org/index.php?id=4835&ucg_no64=1/data/ida.cfm�
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   ٤اجلدول 
  التجارة والسلع األساسية 

  
  

حصة صادرات أقل البلدان منوا يف جمموع صادرات 
   )النسبة املئوية(العامل 

  صادرات السلع األولية، النسبة املئوية
  من جمموع الصادرات

  ٢٠٠٩/٢٠١٠  ٢٠٠٥  ٢٠٠١  ٢٠١٠  ٢٠٠٥  ٢٠٠١  

              أفريقيا
٩٠,١٨-٠,٠٠٧٣٠,٠٠٨٦٠,٠١٤٧٨٦,٥٧ إثيوبيا
--٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١٤٩,٢٨ إريتريا
---٠,١٠٥٥٠,٢٢٩٩٠,٣٥١١  أنغوال
٠,٠٠٧٣٠,٠٠٧٧٠,٠١٠٦٩٤,٤٦٨٨,٤٥٧٧,١٢ أوغندا
-٠,٠٠٦٠٠,٠٠٥٥٠,٠٠٧٩٨٢,٨٩٩٠,٧٧ بنن

٠,٠٠٣٦٠,٠٠٤٥٠,٠٠٨٥٨٢,٩٥٩٢,٢٨٩٠,٩٢ بوركينا فاسو
٩٣,٦٦٩٣,٨٥-٠,٠٠٠٦٠,٠٠٠٦٠,٠٠٠٧ بوروندي

---٠,٠٠٣١٠,٠٢٩٤٠,٠٢٢٦ تشاد
٠,٠٠٥٨٠,٠٠٦٣٠,٠٠٥٣٥٠,٣٢٤١,٨٩٢٥,٦٦ توغو

--٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١٩٦,٠٤ جزر القمر
-٠,٠٠٢٣٠,٠٠١٢٠,٠٠٠٩٥٠,٩٦٦٢,١٨ مجهورية أفريقيا الوسطى

---٠,٠١٤٢٠,٠٢٢٩٠,٠٣٤٨ مجهورية الكونغو الدميقراطية
٠,٠١٣٨٠,٠١٦٠٠,٠٢٤٢٨٣,٣٠٨٥,٧٣٧٥,٥٦ مجهورية ترتانيا املتحدة

٧,٢٣--٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠٦ جيبويت
٠,٠٠١٤٠,٠٠١٢٠,٠٠٢٠٩٧,٣٢٩٦,٦٠٩٢,٣٦ رواندا
٠,٠١٥٩٠,٠١٧٣٠,٠٤٧٣٨٥,٥٣٩١,٢٠٩٣,٣٦ زامبيا

---٠,٠٠٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١ سان تومي وبرينسييب
٠,٠١٦٢٠,٠١٥٠٠,٠١٤٢٧٠,٨٠٥٤,٧٨٥٩,٨١ السنغال
٠,٠٢٧٤٠,٠٤٦٠٠,٠٧٥١٩٨,٦٦٩٩,٣٦٩٩,٣٠ السودان
---٠,٠٠٠٥٠,٠٠١٥٠,٠٠٢٢ سرياليون
------ الصومال
٦٠,٨٩-٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١٩٦,٣٨ غامبيا
-٠,٠١١٨٠,٠٠٨١٠,٠٠٨٢٧١,٦٧٨٧,٤٢ غينيا
---٠,٠٠١٠٠,٠٠٠٩٠,٠٠٠٨  بيساو-غينيا 

---٠,٠٢٨٠٠,٠٦٧٣٠,٠٦٨٩ غينيا االستوائية
---٠,٠٠٢١٠,٠٠١٣٠,٠٠١٥ ليربيا

--٠,٠٠٤٥٠,٠٠٦٢٠,٠٠٥٤١٧,٣٠ ليسوتو
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حصة صادرات أقل البلدان منوا يف جمموع صادرات 

   )النسبة املئوية(العامل 
  صادرات السلع األولية، النسبة املئوية

  من جمموع الصادرات
  ٢٠٠٩/٢٠١٠  ٢٠٠٥  ٢٠٠١  ٢٠١٠  ٢٠٠٥  ٢٠٠١  

٠,٠١١٧٠,٠١٠٥٠,٠١٥٤٧٦,٤٨٨٢,٦٣٧٨,٥٥ مايل
٠,٠١٥٠٠,٠٠٨١٠,٠٠٧٢٥٤,٢٦٤٣,٨٥٤٥,٩٧ مدغشقر
٠,٠٠٧٣٠,٠٠٤٩٠,٠٠٧٠٨٩,٧٦٨٣,٥٥٩١,٠٣ مالوي
٨٨,٣٠--٠,٠٠٥٧٠,٠٠٦٠٠,٠١٣٣ موريتانيا
٠,٠١١٤٠,٠١٧٠٠,٠٢١٠٨٩,٩٤٩٣,٤٧٩٤,٢١ موزامبيق
٩١,٦٩٨٣,٦٥٨٥,٣٤--- النيجر
٠,٣٣٠٨٠,٥٤٤٥٠,٧٧١٦٨٣,٥١٨٤,٧٨٧٧,٩٦ أفريقيا  

      ط اهلادئآسيا واحملي

---٠,٠٠١١٠,٠٠٣٧٠,٠٠٢٨ أفغانستان
-٠,٠٩٨٢٠,٠٨٨٦٠,١٢٥٩٧,٢٢٨,٧١ بنغالديش

٥٠,١٩٣٠,٤٩---- بوتان
---٠,٠٠٠٠٠,٠٠٠٠٠,٠٠٠٠ توفالو
-٩٦,٣٨-٠,٠٠٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١  ليشيت-تيمور 

---٠,٠٠٠٨٠,٠٠١٠٠,٠٠١٥ جزر سليمان
---٠,٠٠٥٢٠,٠٠٥٣٠,٠١٠٥ ة الو الدميقراطية الشعبيةمجهوري
٠,٠٠١٠٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠٤٣٢,٧٧٢٣,٣٢٢١,٧١ ساموا
---٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠٣ فانواتو
٠,٠٢٤٢٠,٠٢٩٥٠,٠٣٣٠٣,٥٨٢,٥٢٣,٨٥ كمبوديا
-٨٥,٥٨-٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٠٠,٠٠٠١ كرييباس
---٠,٠٣٨٥٠,٠٣٦٤٠,٠٥٧٤ ميامنار
٢٧,٧٤--٠,٠١١٩٠,٠٠٨٢٠,٠٠٥٦ نيبال
٠,٠٥٤٥٠,٠٥٣٥٠,٠٥٧١٩٧,٥٧٩٨,٤٠٩٨,٣٢ اليمن
٠,٠٨٤٢٠,٠٧٦٦٠,١٠٧٢٧,٢١٩,٢٧١٦,٧٩ آسيا واحمليط اهلادئ  
---٠,٠٠٤٤٠,٠٠٤٥٠,٠٠٣٨ هاييت
٠,٤١٩٤٠,٦٢٥٦٠,٨٨٢٦٥٥,٣٤٥٣,٩٤٦٧,٢٨ مجيع أقل البلدان منوا  

  
ــرا  :املصدر   ــة تمؤشــــ ــة التنميــــ ــة) http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators (العامليــــ ــارة ومنظمــــ ــة التجــــ  العامليــــ

)http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=.(  
 األوىل الثالثــة األعمــدة يف ات املبينــةموعــ اجملجمــاميع تلــك هــي منــوا البلــدان أقــل ومجيــع اهلــادئ واحملــيط آســياو أفريقيــا ختــص الــيتاألرقــام   :مالحظة 

  .خريةاأل الثالثة األعمدة يف ات اجملموعات املبينةومتوسط



 

 

 
A

/67/88
E

/2012/75

12-34472 
46 

   ٥اجلدول 
  )التعليم والتدريب(التنمية البشرية 

  
  

نسبة االلتحاق اإلمجالية بالتعليم 
   )النسبة املئوية(االبتدائي 

  نسبة االلتحاق اإلمجالية
   بالتعليم الثانوي

عدد الطالب إىل عدد املعلمني نسبة 
   يف التعليم االبتدائي

نسبة عدد الطالب إىل عدد املعلمني 
  يف التعليم الثانوي

  ٢٠٠٥  ٢٠٠١  
٢٠١٠/
٢٠٠٥  ٢٠٠١  ٢٠١١  

٢٠١٠/
٢٠٠٥  ٢٠٠١  ٢٠١١  

٢٠١٠/
٢٠٠٥  ٢٠٠١  ٢٠١١  

٢٠١٠/
٢٠١١  

                          أفريقيا
٤٣--٥٤--٨٤١٤٣١٣٧١٧٢٥٣٦ إثيوبيا
٦٢٥٩٤٢٢٥٣٠٣٢٤٥٤٨٣٨٥٢٥١٣٩ إريتريا
٣٩-٤٦١٩--١٦٥١٧١٦٣١--  أنغوال
---٤٦٥٦٥١---١٨٠١٥٩١٥٥ أوغندا
--٥٤٤٧٤٦٢٢-١٠٦١١٢١٥٣٢٥٣٧  بنن

٢٦--٤٧٧٢٨٩١٠١٣٢٣٤٧٤٧٤٨ بوركينا فاسو
٢٣٣٠-٧٦٩٤١٦١١١١٤٢٥٥٠٤٩٥١ بوروندي

٨٠٩٨١١٩١٣١٦٢٦٧١٦٣٥٦٣٦٣٤٣٢ تشاد
-----١٨--١٠٨١٠٧١٥٤٨٠ توغو

-١٤--٣٨٣٥-٤٦--١٠١٨٩ جزر القمر
٥٢--٨٩٨٤-١٣-٦٨١٠٧١٢- مجهورية أفريقيا الوسطى

١٦--٣٧--٣٨--١١١--  الدميقراطيةالكونغومجهورية
٣٠٢٨٢٤٢٣-١٠٩١٠٨٩٦٣٤٥٥٥٦٥١  ترتانيا املتحدةمجهورية
٢٨--٣٥٣٥-٣٧٤٦٦٠١٦٢٣٣٦ جيبويت
١٢٢١٩١١٨٤١١١٦٣٢٥١٦٩٦٥٢٦٢٩٢٩ رواندا
---٥٥٦٦٥٨---٩٢١٢٨١١٥ زامبيا

٢٢٢٠-٤٦٥٩٣٤٣١٣٠-١١٦١١٠١١٢ سان تومي وبرينسييب
٨٠٩٤١٠٣١٧٢٣٣٧٥١٤٢٣٤٢٥٢٦٣٢ السنغال
-٢٢٢٢-٢٤٢٩-٢٩٣٢-٥٢٦٠ السودان
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نسبة االلتحاق اإلمجالية بالتعليم 

   )النسبة املئوية(االبتدائي 
  نسبة االلتحاق اإلمجالية
   بالتعليم الثانوي

عدد الطالب إىل عدد املعلمني نسبة 
   يف التعليم االبتدائي

نسبة عدد الطالب إىل عدد املعلمني 
  يف التعليم الثانوي

  ٢٠٠٥  ٢٠٠١  
٢٠١٠/
٢٠٠٥  ٢٠٠١  ٢٠١١  

٢٠١٠/
٢٠٠٥  ٢٠٠١  ٢٠١١  

٢٠١٠/
٢٠٠٥  ٢٠٠١  ٢٠١١  

٢٠١٠/
٢٠١١  

--٣١٢٧-٣٧--١٢٧٢٨-- سرياليون
------------ الصومال
----٥٤٣٩٣٧--٩٩٩٢٨٨ غامبيا
-٣٤-٤٤٤٥٤٢-٦٥٨٧١٠٤١٩٣١ غينيا
---٥٢---٣٤-١٦٦--  بيساو-غينيا

---٢٧-٤٣--٩٣٩٢٢٨- غينيا االستوائية
------------ ليربيا

-١٧-١٢٨١٠٠٩٩٣٢٣٧٤٦٤٧٤٢٣٤ ليسوتو
٢٥--٢٤٣٩٦٣٥٤٤٨-٦١٦٩٧٩ مايل

-٢٢-٤٧٥٤٤٠-٢٢-١١٣١٨٤١٨٤ مدغشقر
---٧٩--١٨٩١٦٣١٥٤٣٣٢٨٣٢ مالوي

-٩٦١١٧١٠٥٢١٢٣٢٤٤٢٤٠٣٧٢٦٣١ وريتانيام
٣٢٣٥-١١٨١٤٥١٦٤٧١٣٢٥٦٦٦٦٥٨ موزامبيق
٤٧٦٢٩٥٧١٠١٣٤٢٤٤٣٩٢٤٢٧٣٠ النيجر
٩٤١١١١٣١٢١٢٧٣٥٤٧٥٠٤٧٢٦٢٦٣١ متوسط أفريقيا  

             آسيا واحمليط اهلادئ

---٤٤--٨٤١٠٨١١١٧٤٦- أفغانستان
٤٧٤٣٣٧٢٤٢٨------- بنغالديش

٨٣١٠٠١٠٢٤٤٤٥٧٠٣٩٣١٢٥٣٢٢٨٢١ بوتان
-١٦١٩٢٨٥٤٥٠٤٩١٨١٩-١٠٧٩٩ توفالو
-٣١-٣٤٣٤٤١-١١١١٤١٣٦٤٧-  ليشيت-تيمور

-------٢٥٣١--- جزر سليمان
-٢٣٢٥-٣٠٣١-٣٧٤٥-١١٦١٢١  ية الشعبيةمجهورية الو الدميقراط
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نسبة االلتحاق اإلمجالية بالتعليم 

   )النسبة املئوية(االبتدائي 
  نسبة االلتحاق اإلمجالية
   بالتعليم الثانوي

عدد الطالب إىل عدد املعلمني نسبة 
   يف التعليم االبتدائي

نسبة عدد الطالب إىل عدد املعلمني 
  يف التعليم الثانوي

  ٢٠٠٥  ٢٠٠١  
٢٠١٠/
٢٠٠٥  ٢٠٠١  ٢٠١١  

٢٠١٠/
٢٠٠٥  ٢٠٠١  ٢٠١١  

٢٠١٠/
٢٠٠٥  ٢٠٠١  ٢٠١١  

٢٠١٠/
٢٠١١  

٢١-٣٠٢١-١٢٥٨٠٨٤٨٥٢٥-١١٤ ساموا
--٢٢١٥-٥٥٢٤-١٢٤٣٦-١٢٩ فانواتو
--١٤٦١٣٧١٤٣١٩٣٥٤٦٥٣٥٣٤٨٢٠ كمبوديا
-٢١١٧-٢٤٢٥-٧٩٨٨-١١٣١٣٣ كرييباس
١٤١١٣٣١٥٢٤٠٤٧٥٤٣٢٣١٢٨٣١٣٣٣٤ ميامنار
--٣٧٤٠٣٠٣٣-٣٨٤٦--١٠٨  نيبال
---٣١--٩٢١١٥١٠٣٤٥٤٦٤٤ اليمن
١٢١١٢٦١٣٤٣١٣٨٥٠٣٦٤٣٣٩٣٤٢٦٣٠ آسيا واحمليط اهلادئمتوسط  
------------ هاييت

٩٧١١٣١٣٢٢٥٣١٣٩٤٤٤٧٤٤٣١٢٦٣١  متوسط مجيع أقل البلدان منوا
  

  ). http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx) (اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة   :املصدر  
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   ٦اجلدول 
      )  نسب عدد اإلناث إىل الذكور- التعليم والتدريب (التنمية البشرية 

  
نسبة عدد اإلناث إىل عدد 
   الذكور يف التعليم االبتدائي

  إلناث إىل عدد الذكورنسبة عدد ا
   يف التعليم الثانوي

  نسبة عدد اإلناث إىل عدد الذكور
  يف التعليم اجلامعي

  ٢٠٠٥  ٢٠٠١  
٢٠١٠/
٢٠٠٥  ٢٠٠١  ٢٠١١  

٢٠١٠/
٢٠٠٥  ٢٠٠١  ٢٠١١  

٢٠١٠/
٢٠١١  

                    أفريقيا
٠,٦٨٠,٨٢٠,٩٠٠,٦٦٠,٥٩٠,٨١٠,٢٧٠,٣٢٠,٣٦  إثيوبيا
٠,٣٣-٠,٨٢٠,٨٠٠,٨٢٠,٧١٠,٥٩٠,٧٦٠,١٥ إريتريا
٠,٨٣--٠,٦٩-٠,٨١٠,٧٩--  أنغوال
٠,٣١٠,٤٨٠,٨٢---٠,٩٧٠,٩٦١,٠٠ أوغندا
--٠,٢٥-٠,٦٨٠,٧٧٠,٨٧٠,٤٧٠,٥٥ بنن

٠,٧٠٠,٧٨٠,٨٩٠,٦٤٠,٦٩٠,٧٥٠,٣٤٠,٤٤٠,٤٧ بوركينا فاسو
٠,٨٠٠,٨٦٠,٩٩٠,٧٩٠,٧٤٠,٧٢٠,٣٧٠,٣٨٠,٥٥ بوروندي

٠,٦٣٠,٦٧٠,٧٣٠,٣٠٠,٣٤٠,٤١٠,١٨٠,٠٦٠,١٧ تشاد
-----٠,٨٦-١,٠١٠,٩٤ توغو

٠,٧٢---٠,٧٤--٠,٨١٠,٨٦ جزر القمر
٠,٣٢--٠,٥٩--٠,٦٩٠,٧٠٠,٧٢ مجهورية أفريقيا الوسطى

---٠,٥٧--٠,٨٦--  الدميقراطيةالكونغومجهورية
---٠,٩٥٠,٩٦-٠,٨٨٠,٩٢-  رتانيا املتحدةمجهورية ت
٠,٧٥٠,٨٠٠,٨٩٠,٦١٠,٦٥٠,٧٨٠,٧٢٠,٧٢٠,٦٦ جيبويت
٠,٧٨-١,٠٠١,٠٤١,٠٣١,٠١٠,٨٩١,٠٣٠,٥١ رواندا
------٠,٩٣٠,٩٥١,٠٠ زامبيا

٠,٩٥--١,٠٥١,١٢-٠,٩٢٠,٩٥٠,٩٥ سان تومي وبرينسييب
٠,٥٩--٠,٨٧٠,٩٥١,٠٤٠,٦٥٠,٧٤٠,٨٦ السنغال
----٠,٩٣٠,٩١-٠,٨٢٠,٨٤ السودان
--٠,٤٠--٠,٩٥٠,٧١-٠,٧١ سرياليون
--------- الصومال
---٠,٩٥--٠,٩٠١,٠٢١,٠١ غامبيا
-٠,٢٣--٠,٧٠٠,٧٩٠,٨١٠,٣٩٠,٤٩ غينيا
--٠,١٩---٠,٩٤--  بيساو-غينيا

------٠,٩٥٠,٩٥٠,٩٦ غينيا االستوائية
--------- ليربيا
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نسبة عدد اإلناث إىل عدد 
   الذكور يف التعليم االبتدائي

  إلناث إىل عدد الذكورنسبة عدد ا
   يف التعليم الثانوي

  نسبة عدد اإلناث إىل عدد الذكور
  يف التعليم اجلامعي

  ٢٠٠٥  ٢٠٠١  
٢٠١٠/
٢٠٠٥  ٢٠٠١  ٢٠١١  

٢٠١٠/
٢٠٠٥  ٢٠٠١  ٢٠١١  

٢٠١٠/
٢٠١١  

-١,٠١٠,٩٩٠,٩٦١,٢٧١,٢٦١,٣٦١,٧٤١,٣٢ ليسوتو
٠,٦٠٠,٦٨٠,٤٩٠,٥٣٠,٤٠-٠,٧١٠,٧٧٠,٨٥ مايل

٠,٨٣٠,٨٩٠,٩١-٠,٩٦-٠,٩٦٠,٩٦٠,٩٨ مدغشقر
٠,٩٦١,٠١١,٠٢٠,٧٧٠,٨١٠,٩٠٠,٤١٠,٥٥٠,٦١ مالوي
٠,٩٣١,٠٠١,٠٢٠,٧٥٠,٨٥٠,٨٢٠,٢٠٠,٣٣٠,٣٩ موريتانيا
-٠,٥٠-٠,٧٧٠,٨٤٠,٩٠٠,٦٣٠,٦٩٠,٨٢ موزامبيق
٠,٤٢٠,٤٢-٠,٦٥٠,٦٩٠,٧٩٠,٦٤٠,٦٤٠,٦٦ النيجر

٠,٨٠٠,٨٦٠,٩٠٠,٧١٠,٧٣٠,٧٦٠,٣٨٠,٤٤٠,٥٤  متوسط أفريقيا
         آسيا واحمليط اهلادئ

---٠,٣٠٠,٤٧-٠,٥٥٠,٦٥- أفغانستان
-١,٠٠١,٠٢١,٠٤١,٠٢١,٠٧٠,٥١٠,٥٠- بنغالديش

٠,٨٨٠,٩٥٠,٩٩٠,٨٣٠,٨٩١,٠٢٠,٥١٠,٥٣٠,٦٦ بوتان
--٠,٩٦٠,٩٨١,٠٠٠,٧٧٠,٨٠٠,٨٥٠,٥٣ توفالو
----٠,٧٩٠,٨٥٠,٩٠٠,٤٦٠,٥٣  ليشيت-تيمور

----٠,٧٥٠,٧٧-٠,٨٦٠,٨٨ مانجزر سلي
-٠,٥٨٠,٧٠-٠,٦٩٠,٧٤-٠,٨٣٠,٨٥مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

--٠,٩٣١,٠٢١,٠٣١,٠٣٠,٨٠-٠,٩٣ ساموا
---٠,٩٥-٠,٩٢٠,٩١٠,٩٠٠,٨٦ فانواتو
-٠,٨٦٠,٩٠٠,٩٢٠,٥٥٠,٧٢٠,٨٦٠,٣٨٠,٤٦ كمبوديا
----١,١٣١,٠٨-٠,٩٧٠,٩٨ كرييباس
---٠,٩٧٠,٩٩٠,٩٨٠,٩٤٠,٩٧١,٠٥ ميامنار
٠,٦٨-٠,٢٦-٠,٧٩٠,٨٦١,٠٢٠,٦٧٠,٨١  نيبال
-٠,٣٥-٠,٦٠٠,٧١٠,٧٨٠,٣٩٠,٤٧٠,٦٠ اليمن

٠,٩٠٠,٩٣٠,٩٦٠,٩٤٠,٨٩٠,٩٧٠,٤٨٠,٥١٠,٦٨  متوسط آسيا واحمليط اهلادئ
--------- هاييت

٠,٨١٠,٨٨٠,٩٢٠,٨٠٠,٧٩٠,٨٤٠,٤٢٠,٤٦٠,٥٦ متوسط مجيع أقل البلدان منوا
  

  ). http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx(اليونسكو   :املصدر  
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   ٧اجلدول 
    )السكان والرعاية الصحية األولية(التنمية البشرية 

  

  معدل وفيات الرضع 
  )  سنةالذين تتراوح أعمارهم من صفر إىل(

   ولود حي م١ ٠٠٠لكل 

  معدل وفيات األمهات بعد الوالدة 
  )من صفر إىل سنة(

    مولود١٠٠ ٠٠٠لكل 

معدل انتشار وسائل 
النسبة (منع احلمل 

املئوية من النساء الالئي 
تتراوح أعمارهن من 

   ) سنة٤٩ إىل ١٥

  معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية 
لذين تتراوح أعمارهم من النسبة املئوية من السكان ا(

  ) سنة٤٩ إىل ١٥
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٥  ٢٠٠١  ٢٠١٠‐٢٠٠١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ٢٠١٠  ٢٠٠٥  ٢٠٠١  

                     أفريقيا
 ١,١٢ ٨٥٧٧٦٨٧٥٠٥٦٠٤٧٠١٥٠,٦ إثيوبيا

 ١٠,٨ ٥٨٥٠٤٢٤٢٠٣٣٠٢٨٠٨١,٢ إريتريا

 ١,٩٢ ١١٦١٠٨٩٨٨٨٠٧٢٠٦١٠٦١,٩  أنغوال

 ٦,٤٦,٥ ٨٥٧٥٦٣٦٤٠٥١٠٤٣٠٢٢٧ وغنداأ

 ١,٣١,٢ ٨٧٨١٧٣٥٦٠٤٦٠٤١٠١٨١,٤ بنن

 ١,٥١,٢ ٩٨٩٥٩٣٦٥٠٦٠٠٥٦٠١٦٢,١ بوركينا فاسو

 ٤٣,٣ ١٩٧٠١٤٥ ١١٠٠ ٩٩٩٤٨٨٢٠٠ بوروندي

 ٣,٥٣,٤ ١٣٣,٢ ١٢٠٠ ١٢٠٠ ١٠٥١٠٢٩٩٣٠٠ تشاد

 ٣,٤٣,٢ ٧٥٧١٦٦٤٥٠٣٨٠٣٥٠١٧٣,٦ توغو

 ٠,١صفر صفر-٧٤٦٩٦٣٣٩٠٣٦٠٣٤٠ جزر القمر

 ٦,٦٤,٧ ١١٤١١١١٠٦٩٠٠٩١٠٨٥٠١٩٨,٩ مجهورية أفريقيا الوسطى

 -- -١١٧١١٧١١٢٨٥٠٧٤٠٦٧٠٢٦ مجهورية الكونغو الدميقراطية 

 ٦,٢٥,٦ ٧٧٦٥٥٠٩٢٠٨٦٠٧٩٠٣٠٧,١ مجهورية تنـزانيا املتحدة

 ٢,٧٢,٥ ٨٢٧٨٧٣٣٣٠٣٢٠٣٠٠١٦٢,٩ جيبويت

 ٣,١٢,٩ ١٠٠٧٩٥٩١١٠٠٧٢٠٥٤٠٢٧٣,٧ رواندا

 ١٣,٩١٣,٥ ٩١٨٤٦٩٦٠٠٥٦٠٤٧٠٣٨١٤,٣ زامبيا

 -- -٣٥---٥٧٥٥٥٣ سان تومي وبرينسييب
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  معدل وفيات الرضع 
  )  سنةالذين تتراوح أعمارهم من صفر إىل(

   ولود حي م١ ٠٠٠لكل 

  معدل وفيات األمهات بعد الوالدة 
  )من صفر إىل سنة(

    مولود١٠٠ ٠٠٠لكل 

معدل انتشار وسائل 
النسبة (منع احلمل 

املئوية من النساء الالئي 
تتراوح أعمارهن من 

   ) سنة٤٩ إىل ١٥

  معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية 
لذين تتراوح أعمارهم من النسبة املئوية من السكان ا(

  ) سنة٤٩ إىل ١٥
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٥  ٢٠٠١  ٢٠١٠‐٢٠٠١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ٢٠١٠  ٢٠٠٥  ٢٠٠١  

 ٠,٨٠,٩ ٦٢٥٦٥٠٥٦٠٤٦٠٤١٠١٢٠,٦ السنغال

 ٠,٦١,١ ٧٢٦٩٦٦٧٧٠٧٦٠٧٥٠٨٠,٤ السودان

 ١,٥١,٦ ١٩٧٠٧١,١ ١١٠٠ ١٣٩١٢٨١١٤٣٠٠ سرياليون

 ٠,٤٠,٧ ١١٥٠,٣ ١٢٠٠ ١٢٠٠ ١٠٨١٠٨١٠٨٢٠٠ الصومال

 ١,٥١,٣ ٦٥٦١٥٧٥٦٠٤٦٠٤٠٠١٨١,٧ غامبيا

 ٢,٤٢,٥ ١٠٣٩٣٨١٩٢٠٧٨٠٦٨٠٨٢ غينيا

 ٢,١١,٩ ١١٠٢,٦ ١٠٠٠ ١١٠٠ ١٠٥٩٩٩٢١٠٠  بيساو-غينيا 

 ٣,٦٥ ١,٩-٩٦٨٩٨١٤٨٠٣٢٠٢٨٠ يا االستوائيةغين

 ٠,٢٠,٢ ١١٠٩٢٧٤١١٠٠١١٠٠٩٩٠١١٠,٢ ليربيا

 ٢,٢١,٥ ٨٧٨٣٦٥٤٧٠٥٧٠٥٣٠٤١٣,١ ليسوتو

 ١,٢١ ١١٢١٠٦٩٩٩٨٠٨٨٠٨٣٠٨١,٦ مايل

 ١٢,١١١ ٦٣٥٣٤٣٥٨٠٤٩٠٤٤٠٣٤١٣,٨ مدغشقر

 صفر صفر فرص٩٤٧٧٥٨٧٧٠٦٢٠٥١٠٣٧ مالوي
 ٠,٧٠,٧ ٧٧٧٦٧٥٦٤٠٥٩٠٥٥٠٩٠,٦ موريتانيا

 ١١,٢١١,٥ ١١٧١٠٦٩٢٧٨٠٦٤٠٥٥٠١٦٩,٤ موزامبيق

 ٠,٩٠,٨ ٩٥٨٤٧٣١١٠٠٩١٠٨٢٠١١١ النيجر

 ٣,٧٦٣,٧٧ ٩٢,٦٤٨٥,٥٥٧٦,٤٨٨١١,٤٩٦٩٨,٧٧٦٢٨,٠٩٢٣٣,٨٨ متوسط أفريقيا 

            منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

 -- -١١٦ ١٤٠٠ ١٥٠٠ ١٠٤١٠٤١٠٣٨٠٠ أفغانستان
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  معدل وفيات الرضع 
  )  سنةالذين تتراوح أعمارهم من صفر إىل(

   ولود حي م١ ٠٠٠لكل 

  معدل وفيات األمهات بعد الوالدة 
  )من صفر إىل سنة(

    مولود١٠٠ ٠٠٠لكل 

معدل انتشار وسائل 
النسبة (منع احلمل 

املئوية من النساء الالئي 
تتراوح أعمارهن من 

   ) سنة٤٩ إىل ١٥

  معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية 
لذين تتراوح أعمارهم من النسبة املئوية من السكان ا(

  ) سنة٤٩ إىل ١٥
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٥  ٢٠٠١  ٢٠١٠‐٢٠٠١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ٢٠١٠  ٢٠٠٥  ٢٠٠١  

 صفر صفر صفر٦٠٤٩٣٨٥٠٠٤٢٠٣٤٠٥٦ بنغالديش
 ٠,١٠,٢ صفر٦٣٥٣٤٤٤٢٠٢٦٠٢٠٠٣٥ بوتان

 -- -٣١---٣٤٣١٢٧ توفالو

 -- -٧٧٦٢٤٦٥٢٠٤٢٠٣٧٠١٥  ليشيت-تيمور 

 -- -٢٨٢٦٢٣١١٠١١٠١٠٠٢١ جزر سليمان

 ٢٣,٦٢٣,٦ ٦٢٥٢٤٢٧٩٠٦٥٠٥٨٠٣٨٢٤,٥ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 -- -٢٩---١٩١٩١٧ ساموا

 -- -٣٨---١٩١٥١٢  فانواتو

 ٠,٨٠,٥ ٧٣٥٨٤٣٤٧٠٣٥٠٢٩٠٤٥١,٢ كمبوديا

 ٠,١٠,٢ صفر٢٢---٤٩٤٤٣٩ كرييباس

 ٠,٧٠,٦ ٦٢٥٧٥٠٢٩٠٢٥٠٢٤٠٣٧٠,٨ ميامنار

 ٠,٤٠,٤ ٦١٥١٤١٥٥٠٤٤٠٣٨٠٤٢٠,٥ نيبال

 -- -٧٠٦٤٥٧٣٤٠٢٥٠٢١٠٢٥ اليمن

 ٠,٧٨٠,٨١ ٦٤,١٥٥٥,٧٢٤٧,٢٦٥٨٣,١٩٤٩٤,٠٨٤٣٥,٩١٣٩٠,٨١ متوسط آسيا واحمليط اهلادئ

 -- -٧٦٦٧٧٠٤٥٠٣٥٠٣٠٠٣٢ هاييت

   ٢,٦٣٢,٦٧ ٨٢,٠٠٧٤,٦٧٦٦,٣٣٧٠١,٠٤٦١٦,٥٨٥٥١,٩٧٣٢٢,٦٨  بلدان منوا  مجيع أقل متوسط
  ).http://unstats.un.org/unsd/databases.htm(شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة   :املصدر  
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   ٨اجلدول     
    )تنمية الشباب(التنمية البشرية     

  
  ملام الشباب بالقراءة والكتابة معدل إ

 )سنة ٢٤ إىل ١٥ الذين تتراوح أعمارهم منالنسبة املئوية من السكان (
  ٢٠١٠‐٢٠٠١  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠/٢٠٠١  

  أفريقيا
٤٧,٢٥-- إثيوبيا
٨٨,٦٦٨٣,٣٠- إريتريا
٧٢,١٩٧٣,١٢٧٢,٦٦ أنغوال
٧٧,٤٢٧٧,٩١- أوغندا
٥٤,٣٣٤٩,٨٢- بنن

٣٤,٤٨-- ا فاسوبوركين
٧٣,٣٣٧٦,٥٨٧٦,٥٨ بوروندي

٣٧,٥٦٤٦,٢٦٤٣,٩٧ تشاد
--- توغو

٨٠,١٩٨٥,٢٧٨٥,٢٧ جزر القمر
٦٠,٨١٦٤,٦٧٦٤,٦٧ مجهورية أفريقيا الوسطى

٧٠,٤٢٦٥,٤٢٦٧,٩٢ مجهورية الكونغو الدميقراطية
--- مجهورية ترتانيا املتحدة

--- جيبويت
٧٧,٦٢٧٧,٢٢٧٧,٢٢ رواندا
٧٤,٥٩٧١,٨٤- زامبيا

٩٥,٤٢٩٥,٣٣٩٥,٣٧ سان تومي وبرينسييب
٦٥,٠١٥٥,٠٠- السنغال
٧٨,١٦٨٥,٩٢٨٥,٩٢ السودان
٥٧,٦١٥٢,٧٧- سرياليون
--- الصومال
٥٢,٥٦٦٥,٤٧٦٥,٤٧ غامبيا
٦١,٠٧٥٤,٠٨- غينيا

٥٩,٤٩٧٠,٨٨٧٠,٨٨  بيساو-غينيا 
٩٧,١٣٩٧,٩٢٩٧,٩٢ ئيةغينيا االستوا

٧٥,٦٤٧٣,٣٨- ليربيا
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  ملام الشباب بالقراءة والكتابة معدل إ

 )سنة ٢٤ إىل ١٥ الذين تتراوح أعمارهم منالنسبة املئوية من السكان (
  ٢٠١٠‐٢٠٠١  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠/٢٠٠١  

٩٠,٩٣٩١,٩٧٩١,٩٧ ليسوتو
٣٨,٨٢-- مايل

٧٠,٢٤٦٤,٩٤٦٤,٩٤ مدغشقر
٨٦,٤٦٨٦,٤٦- مالوي
٦١,٣٤٦٧,٦٩٦٧,٦٩ موريتانيا
٧٠,٨٧٦٦,٣٨- موزامبيق
٢٥,٢٧-١٤,٠٠ النيجر

٧٠,٨٠٧١,٨٠٥٣,٢٤ متوسط أفريقيا

    يط اهلادئمنطقة آسيا واحمل
--- أفغانستان
٦٣,٦٢٧٥,٤٥٦٩,٥٤ بنغالديش

--- بوتان
٨٢,٤٣-- توفالو
٧٦,٤٥-٧٤,٤٤  ليشيت-تيمور 

--- جزر سليمان
٨١,١٩-٧٨,٤٦ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

٩٩,٤٨٩٩,٤٣- ساموا
٩٣,٩٦٩٣,٠١- فانواتو
--- كمبوديا
--- كرييباس

٩٤,٥٩٩٥,٦٩٩٥,٦٩ ميامنار
٧٠,٠٥٨١,٩٦٧٦,٠٠ نيبال
٨٤,١٢٨٠,٦٣- اليمن

٩٢,٠٥٨١,٤١٦٨,١٩ متوسط منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

٧٢,٣٥--  هاييت

٧٩,١١٧٥,٨٢٥٩,٨١  أقل البلدان منوا مجيع متوسط 
  
  ).http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx(اليونسكو   :املصدر  
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   ٩اجلدول     
    )املأوى واملياه والصرف الصحي(التنمية البشرية     

  
النسبة املئوية للسكان الذين 

 يستخدمون مصادر حمّسنة ملياه الشرب
النسبة املئوية للسكان الذين يستخدمون

  مرافق صرف صحي حمّسنة
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  

              أفريقيا
٢٨٣٥٣٨٨١٠١٢ إثيوبيا
٥٤٦٠٦١١١١٣١٤ إريتريا
٤١٤٧٥٠٤٠٥٠٥٧ أنغوال
٥٧٦٤٦٧٤٤٤٧٤٨ أوغندا
٦٦٧٢٧٥٩١١١٢ بنن

٦٠٧٠٧٦٨١١١١ بوركينا فاسو
٧٢٧٢٧٢٤٥٤٦٤٦ بوروندي

٤٥٤٩٥٠٧٩٩ تشاد
٥٥٥٨٦٠١٢١٢١٢ توغو

٩٢٩٥٩٥٢٨٣٥٣٦ جزر القمر
٦٣٦٥٦٧٢٢٢٩٣٤ مجهورية أفريقيا الوسطى

٤٤٤٥٤٦١٦٢٠٢٣ مجهورية الكونغو الدميقراطية
٥٤٥٤٥٤٢٤٢٤٢٤ مجهورية ترتانيا املتحدة

٨٤٨٩٩٢٦٣٥٨٥٦ جيبويت
٦٧٦٦٦٥٤٠٤٩٥٤ رواندا
٥٤٥٨٦٠٤٧٤٧٤٩ زامبيا

٧٩٨٥٨٩٢١٢٤٢٦ سان تومي وبرينسييب
٦٥٦٨٦٩٤٥٤٩٥١ السنغال
٦١٥٩٥٧٣٤٣٤٣٤ السودان
٥٥٥١٤٩١١١٢١٣ سرياليون
٢٣٢٨٣٠٢٢٢٢٢٣ الصومال
٨٤٨٩٩٢٦٣٦٥٦٧ غامبيا
٦٢٦٨٧١١٥١٧١٩ غينيا

٥٥٥٨٦١١٨٢٠٢١  بيساو-غينيا 
-٥١٥١-٤٣٤٣ يةغينيا االستوائ

٦٥٦٧٦٨١٤١٦١٧ ليربيا
٧٤٨٣٨٥٢٩٢٨٢٩ ليسوتو
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النسبة املئوية للسكان الذين 

 يستخدمون مصادر حمّسنة ملياه الشرب
النسبة املئوية للسكان الذين يستخدمون

  مرافق صرف صحي حمّسنة
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  

٤٤٥١٥٦٣٢٣٥٣٦ مايل
٣٧٤٠٤١١٠١١١١ مدغشقر
٦٣٧٤٨٠٥٠٥٤٥٦ مالوي
٤٠٤٥٤٩٢١٢٤٢٦ موريتانيا
٤٢٤٥٤٧١٤١٥١٧ موزامبيق
٤٢٤٥٤٨٧٩٩ النيجر

٤٨,١٧٥١,٨٣٥٣,٦٩٢٢,٦٥٢٥,٠٢٢٦,٦٢ متوسط أفريقيا

      آسيا واحمليط اهلادئ

٢١٤١٤٨٣٢٣٥٣٧ أفغانستان
٧٩٨٠٨٠٤٤٥٠٥٣ بنغالديش

٩١٩١٩٢٦٢٦٤٦٥ بوتان
٩٤٩٦٩٧٨٣٨٣٨٤ توفالو
٥٢٦٣٦٩٣٢٤٤٥٠  ليشيت-تيمور 

-٣١٣٢-٧٠٧٠ جزر سليمان
٤٨٥٤٥٧٢٦٤٣٥٣ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

١٠٠١٠٠١٠٠-٨٩٨٨ ساموا
٧٢٧٩٨٣٤١٤٨٥٢ فانواتو
٤٦٥٦٦١١٧٢٤٢٩ كمبوديا
-٣٣٣٥-٦٢٦٤ كرييباس
٦٦٧١٧١٦٥٨١٨١ ميامنار
٨٣٨٦٨٨٢٣٢٨٣١ نيبال
٦٥٦٣٦٢٣٧٤٦٥٢ اليمن

٦٨,٧٦٧٣,٠١٧٤,٦٩٤٣,٤٠٥٠,٣٨٥٣,٦١ متوسط منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

٥٥٦٠٦٣٢٢١٩١٧  هاييت

٥٥,٣١٥٩,٧١٦١,٠٩٢٩,٥٩٣٤,٤١٣٦,١٦  أقل البلدان منوا مجيع متوسط 
  
  ).http://unstats.un.org/unsd/databases.htm(شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة   :املصدر  
  . فقط٢٠٠٨ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠١البيانات متاحة عن السنوات   :مالحظة 
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   ١٠دول اجل
    )املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة(التنمية البشرية 

  
النسبة املئوية للمقاعد الربملانية اليت 

  تشغلها نساء

نـسبة النـساء    (معدل انتشار وسائل منع احلمـل       
)  سـنة ٤٩ إىل ١٥الالئي تتراوح أعمارهن من  

  الفارق بالنقاط املئوية

 اإلنــــاث إىل الــــذكور يف نــــسبة
 بتـــــــــــــــــدائي التعلـــــــــــــــــيم اال

  )الفارق بالنقاط املئوية(

اإلنــــاث إىل الــــذكور يف  نــــسبة
ــانوي   ــيم الثــــــــــــــــ  التعلــــــــــــــــ

  )الفارق بالنقاط املئوية(

اإلنــــــــاث إىل الــــــــذكور نــــــــسبة
يف التعلــــــــــــــــــــيم العــــــــــــــــــــايل

  )الفارق بالنقاط املئوية(

  ٢٠٠٥/٢٠٠٩ ‐ ٢٠٠٠/٢٠٠٤  ٢٠١٠  ٢٠٠٥  ٢٠٠١  
٢٠٠٠/٢٠٠٤‐
٢٠٠٥/٢٠٠٩  

٢٠٠٠/٢٠٠٤‐
٢٠٠٥/٢٠٠٩  

٢٠٠٠/٢٠٠٤‐
٢٠٠٥/٢٠٠٩  

               أفريقيا

٧,٧٧,٧٢١,٩٦,٦٠٠,١٦٠,٠٦٠,٠٢ إثيوبيا

----١٤,٧٢٢,٠٢٢,٠ إريتريا
----١٥,٥١٥,٠٣٨,٦   أنغوال
٠,٠٩  ١٫١٠٠,٠١-١٧,٨٢٣,٩٣١,٥ أوغندا

-١٫٦٠٠,١١٠,٠٩-٦,٠٧,٢١٠,٨ بنن
٨,١١١,٧١٥,٣٣,٦٠٠,١٠٠,٠٦٠,١٤ بوركينا فاسو

٠٫٠٥٠,٠١-٨٫٦٠٠,١٢-١٤,٤١٨,٤٣١,٤ بوروندي

----٢,٤٦,٥٥,٢ تشاد
-  ٠٫٠٧-٨٫٩٠-٤,٩٦,٢١١,١ توغو

----٣,٠٣,٠   جزر القمر
٠,١٧-٨٫٩٠٠,٠٢-٩,٦-٧,٣ مجهورية أفريقيا الوسطى

-٠٫٠٣-١٠٫٨٠٠,٠٥-١٢,٠٨,٤   مجهورية الكونغو الدميقراطية 
٠٫٤٥-١٫٨٠٠,٠١٠,٠٢-٢١,٤٣٠,٧   مجهورية تنـزانيا املتحدة

٠٫٠٩-٠,٠١٠,٨١٣,٨١١,١٥٠,٠٩٠,٠٤ جيبويت

٠٫٠٤٠,٢١-٢٥,٧٤٨,٨٥٦,٣١٣,٧٠٠,٠٣ رواندا

--١٠,١١٢,٠١٤,٠٦,٦٠٠,٠٣ زامبيا
-٠٫٠٢-٩,١٩,١٧,٣٥,٢٥٠,٠٣ سان تومي وبرينسييب
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النسبة املئوية للمقاعد الربملانية اليت 

  تشغلها نساء

نـسبة النـساء    (معدل انتشار وسائل منع احلمـل       
)  سـنة ٤٩ إىل ١٥الالئي تتراوح أعمارهن من  

  الفارق بالنقاط املئوية

 اإلنــــاث إىل الــــذكور يف نــــسبة
 بتـــــــــــــــــدائي التعلـــــــــــــــــيم اال

  )الفارق بالنقاط املئوية(

اإلنــــاث إىل الــــذكور يف  نــــسبة
ــانوي   ــيم الثــــــــــــــــ  التعلــــــــــــــــ

  )الفارق بالنقاط املئوية(

اإلنــــــــاث إىل الــــــــذكور نــــــــسبة
يف التعلــــــــــــــــــــيم العــــــــــــــــــــايل

  )الفارق بالنقاط املئوية(

  ٢٠٠٥/٢٠٠٩ ‐ ٢٠٠٠/٢٠٠٤  ٢٠١٠  ٢٠٠٥  ٢٠٠١  
٢٠٠٠/٢٠٠٤‐
٢٠٠٥/٢٠٠٩  

٢٠٠٠/٢٠٠٤‐
٢٠٠٥/٢٠٠٩  

٢٠٠٠/٢٠٠٤‐
٢٠٠٥/٢٠٠٩  

----١٢,١١٩,٢٢٢,٧ السنغال
----٩,٧١٨,٩   السودان
---٨,٨١٤,٥١٣,٢٢,٤٥ سرياليون
----٦,٩-   الصومال
----٢,٠١٣,٢٧,٥ غامبيا
٢,٦٠٠,١٠٠,١٢٠,١٠-٨,٨١٩,٣ غينيا

---٧,٨١٤,٠١٠,٠٢,٧٠  بيساو-غينيا 
----٥,٠١٨,٠١٠,٠ غينيا االستوائية

--٧,٨٥,٣١٢,٥١,٤٠٠,١٧ ليربيا
٠٫٣١-٠٫٠٢٠,٠٤-٣,٨١١,٧٢٤,٢٥,٨٢ ليسوتو

٠٫٠٤-١٢,٢١٠,٢١٠,٢٠,١٠٠,٠٦٠,٠٧ مايل

٠,٠٤-١٦,٩٥٠,٠١-٨,٠٦,٩ مدغشقر

٩,٣١٤,٠٢٠,٨٩,٤٥٠,٠٤٠,٠٦٠,٠٩ مالوي

٣,٨٣,٧٢٢,١١,٣٠٠,٠٥٠,٠٦٠,١٠ موريتانيا

٠٫٣٠٠,٠٨٠,٠٨٠,٠٣-٣٠,٠٣٤,٨٣٩,٢ موزامبيق

٠٫٠١٠,٠٣-٢٫٨٠٠,٠٦-١,٢١٢,٤٩,٧ النيجر

٠٫٠٢-١١,٩١٥,٧٢٤,٧٤,٣٣٠,٠٧٠,٠٥ متوسط أفريقيا 

        آسيا واحمليط اهلادئ

٠٫٠٤-٢٧,٣١٠,٧٣٠,١٣٠,١١    أفغانستان

٠,٠١٠,٠٦-١٫٧٥-٩,١٢,٠١٨,٦ بنغالديش
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النسبة املئوية للمقاعد الربملانية اليت 

  تشغلها نساء

نـسبة النـساء    (معدل انتشار وسائل منع احلمـل       
)  سـنة ٤٩ إىل ١٥الالئي تتراوح أعمارهن من  

  الفارق بالنقاط املئوية

 اإلنــــاث إىل الــــذكور يف نــــسبة
 بتـــــــــــــــــدائي التعلـــــــــــــــــيم اال

  )الفارق بالنقاط املئوية(

اإلنــــاث إىل الــــذكور يف  نــــسبة
ــانوي   ــيم الثــــــــــــــــ  التعلــــــــــــــــ

  )الفارق بالنقاط املئوية(

اإلنــــــــاث إىل الــــــــذكور نــــــــسبة
يف التعلــــــــــــــــــــيم العــــــــــــــــــــايل

  )الفارق بالنقاط املئوية(

  ٢٠٠٥/٢٠٠٩ ‐ ٢٠٠٠/٢٠٠٤  ٢٠١٠  ٢٠٠٥  ٢٠٠١  
٢٠٠٠/٢٠٠٤‐
٢٠٠٥/٢٠٠٩  

٢٠٠٠/٢٠٠٤‐
٢٠٠٥/٢٠٠٩  

٢٠٠٠/٢٠٠٤‐
٢٠٠٥/٢٠٠٩  

٩,٣٩,٣٨,٥٤,٧٠٠,٠٩٠,١١٠,٠١ بوتان

١٫١٠٠,٠٣٠,٠٣٠,٢٤-٠,٠٠,٠٠,٠ توفالو

  ٢٥,٣٢٩,٢١٠,٨٠٠,٠٥٠,٠٦-  ليشيت-تيمور 
  ٢,٠٠,٠٠,٠٢٧,٨٠٠,٠٢٠,٠٢ جزر سليمان

٢١,٢٢٢,٩٢٥,٢٥,٨٠٠,٠٣٠,٠٥٠,١٥ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

----٨,٢٦,١٨,٢ ساموا
----٠,٠٣,٨٣,٨  فانواتو
٧,٤٩,٨٢١,١١٦,٢٠٠,٠٣٠,١٨٠,١١ كمبوديا

----٤,٩٤,٨٤,٣ كرييباس
-٥,٣٥٠,٠٠٠,٠٣      ميامنار
٣٣,٢٩,٧٠٠,١٣٠,١٦٠,٣٤-٥,٩ نيبال

٠,٧٠,٣٠,٣٤,٦٠٠,١١٠,٠٩٠,٠٧ اليمن

٠٫٤٨٠,١٠٠,٠٠٠,١٤-٨,٧٤٣,٤٠١٩,١٣ متوسط آسيا واحمليط اهلادئ

---٣,٦٤,١٣,٩٠- هاييت
٩,٨١٠,٦٢٢,٦٣,٥٣٠,٠٩٠,٠٣٠,٠٥   منوا  مجيع أقل البلدانمتوسط

  
  .)http://unstats.un.org/unsd/databases.htm(شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة  و)http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx(اليونسكو   :املصادر  
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  ١١اجلدول 
  )احلماية االجتماعية(التنمية البشرية     

  

اإلنفــــــاق العــــــام علــــــى 
ــصحة  ــة  (الـ ــسبة املئويـ النـ

   )من إمجايل الناتج احمللي
النسبة املئوية من ( اإلنفاق العام على التعليم

  )إمجايل الناتج احمللي
  ٢٠١٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠١ ٢٠٠٩ 

      قياأفري
 ٤,٦٩ - ٣,٧٣ ٢,٠٥ إثيوبيا

 - - ٤,٤٣ ٠,٩٨ إريتريا

 - ٢,٥٦ - ٤,٠٩ أنغوال

 ٦,١٨ - - ١,٥٦ أوغندا

 - ٤,٠٧ ٣,٦٥ ٢,٣٢ بنن

 - ٤,٤٦ - ٣,٩٥ بوركينا فاسو

 ٩,٢٤ ٥,١٠ ٣,٨٤ ٦,٠٣ بوروندي

 ٢,٧٨ ٢,١٢ ٢,٤٣ ٣,٨٦ تشاد

 - - - ١,٣١ توغو

 - - - ٢,٠٩ جزر القمر

 ١,١٩ ١,٦٤ - ١,٦٦ ريقيا الوسطىمجهورية أف

 - - - ٠,٤٨ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ١٣,٩٧ - - ٣,٧٥  مجهورية ترتانيا املتحدة

 - ٨,٣٦ ٧,٨١ ٥,٣٨ جيبويت

 ٤,٩٩ ٣,١٣ ٥,٦٧ ٣,٨٩ رواندا

 - ٢,٠١ ١,٩٩ ٣,٦٣ زامبيا

 - - - ٢,٩١ سان تومي وبرينسييب

 ٥,٦٣ ٥,١٥ ٣,٢٩ ٣,١٧ السنغال

 - - - ٢,٠٠ السودان

 - ٣,٧٢ ٤,٦٥ ١,٤٣ سرياليون

 - - -   الصومال

 ٤,٩٩ - - ٣,٠١ غامبيا

 - ١,٨٥ ٢,٠٤ ٠,٨٧ غينيا

 - - - ١,٥٦  بيساو-غينيا 

 - - ٠,٥٨ ٣,٣٩ غينيا االستوائية

 - - - ٥,٢٤ ليربيا
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اإلنفــــــاق العــــــام علــــــى 
ــصحة  ــة  (الـ ــسبة املئويـ النـ

   )من إمجايل الناتج احمللي
النسبة املئوية من ( اإلنفاق العام على التعليم

  )إمجايل الناتج احمللي
  ٢٠١٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠١ ٢٠٠٩ 

 - ١٤,٧٩ ١١,١٤ ٥,٥٩ ليسوتو

 ٤,٤٧ ٤,١٥ ٣,٥٠ ٢,٦٨ مايل

 - ٣,٨٥ ٣,٢٥ ٢,٧٥ مدغشقر

 ٤,٦٤ - ٤,٥١ ٣,٦٠ مالوي

 ٤,٣٣ - ٣,٢٨ ١,٥٧ موريتانيا

 - ٥,٢٠ - ٤,٦٨ موزامبيق

 ٣,٨٥ - ٢,٨٧ ٣,٥١ النيجر

 ٧,٢٧ ٣,٦٨ ٣,٤٤ ٢,٩٣ متوسط أفريقيا  

     آسيا واحمليط اهلادئ
 - - - ١,٥٩ أفغانستان

 - - ٢,٤٦ ١,١٢ بنغالديش

 ٤,٠٢ ٧,٢٠ ٥,٨٧ ٤,٥٠ بوتان

 - - - ١٠,٤٨ توفالو

 ٤,٤٥ ٣,٤١ ٤,٢٠ ٨,٧٣  ليشيت-تيمور 

 - - - ٤,٩٢ جزر سليمان

 ٣,٢٧ ٢,٤٣ ١,٩٩ ٠,٧٨ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 - - ٤,٢٩ ٦,١١ ساموا

 - - ٨,٩٥ ٢,٨٧ فانواتو

 ٢,٦٠ - ١,٧٢ ١,٢٦ كمبوديا

 - - ١١,٨٥ ١٠,٣٣ كرييباس

 - - ١,٢٦ ٠,١٩ ميامنار

 ٤,٧٢ - ٣,٧١ ٢,٠٥  نيبال

 - - ٩,٦٣ ١,٥٧ يمنال

 ٣,٥٧ ٣,١٤ ٢,٧٣ ١,٤١ متوسط آسيا واحمليط اهلادئ  

 - - - ١,٣٥ هاييت

 ٦,٥١ ٣,٦٧ ٣,٥١ ٢,٢٨ متوسط مجيع أقل البلدان منوا  

  
واليونـــــــــــسكو ) /http://www.who.int/whosis/en ((WHO) منظمـــــــــــة الـــــــــــصحة العامليـــــــــــة  :املصادر

)http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx.(  
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  ١٢اجلدول 
  املستجدةاألزمات املتعددة والتحديات     

  
النسبة املئوية من ( جمموع االحتياطيات

   )الدين اخلارجي
النسبة املئوية ( جمموع خدمة الدين

  )من الدين اخلارجي

  ٢٠١٠  ٢٠٠١  
٢٠٠١‐
٢٠٠١  ٢٠١٠  

٢٠٠٩/
٢٠١٠  

٢٠٠١‐
٢٠١٠  

              أفريقيا
 ٦,٨١ ٣,٠٠ ١٨,٣٦ ٢٥,٤٠ - ٨,٥٤  إثيوبيا

 - - - ٦,٥٢ ١١,٣٠ ١٢,٧٥ إريتريا

 ١٢,٨٠ ٤,٤٩ ٣٣,٠١ ٥٥,٧١ ١٠٦,٤٠ ٨,٦٨ أنغوال

 ٦,٠٤ ١,٨٤ ٦,٩٤ ٧٦,٠٧ ٩٤,٨١ ٢٦,٣٥ أوغندا

 ٥,١١ ٢,٤٨ ٨,٦٠ ٨٥,٩٢ ٩٨,٢٦ ٣٩,٧٧ بنن

 ٨,٣٧ ٣,٧٢ ١٣,٦٩ ٤٣,٤٩ ٥٢,٠٣ ١٧,٤٦ بوركينا فاسو

 ٤٥,٩٠ ١٦,٥٨ ٤٩,٧١ ١٨,٨٨ ٦١,٨٣ ١,٦٧ بوروندي

 ٣,٨٦ - - ٣١,٠١ ٣٦,٤٨ ١١,٥٥ تشاد

 ٤,٧٨ ٤,٣٧ ٧,٤٧ ٢٢,٦٥ ٤١,٣٨ ٨,٩٧ توغو

 ١٦,٠٣ ١٤,٨٥ - ٣٥,٥٤ ٣٠,٠٩ ٢٦,١٣ جزر القمر

 - - - ٢٠,٥١ ٤٧,٠٩ ١٤,٧٨ مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٨,٠٢ ٣,٧٦ - ٤,٠٠ ٢٢,٥١ ٠,٧٢ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٣,٧٠ ٣,٠٣ ٧,٧٨ ٣٧,٢٦ ٤٥,٠٧ ١٧,٨٩ مجهورية ترتانيا املتحدة

 ٦,٢٧ ٧,٤٨ ٤,٤٥ ٢٥,٥١ ٣٣,١٤ ٢٧,١٣ جيبويت

 ٨,٤٠ ٢,٣٤ ١١,٦٢ ٥٨,٥٩ ١٠٢,٢٩ ١٦,٥٦ رواندا

 ١٢,٨٢ ١,٩١ ١٧,١٩ ٢٥,٦٩ ٥٦,٧٦ ٣,٠١ زامبيا

 ٢٤,٨٠ ٦,٥٤ ٢٨,٠٠ ٩,٢٤ - ٥,٠٣ سان تومي وبرينسييب

 ١٠,٣٥ - ١٤,٥٣ ٤٢,٧٩ ٥٥,٦٨ ١٢,٤٢ السنغال

 ٦,٩٣ ٤,١٧ ١٣,٦٦ ٥,٦١ ٤,٧٤ ٠,٣٣ السودان

 ١٦,٨٦ ٢,٥٦ ١١٢,١٧ ٢٣,٢٨ ٥٢,٥٧ ٤,٢٦ سرياليون

 - - - - - - الصومال

 ١١,٦٩ ٧,٢٤ - ٢٣,٨١ ٤٢,٨٨ ٢١,٧٢ غامبيا

 ١٣,٢٩ ٥,٦٥ ١٢,٦٥ ٦,٢٨ - ٧,١١ غينيا

 ٨,٤١ - ٧,٠٥ ٩,٥٠ ١٤,٢٩ ٧,٦٩  بيساو-غينيا 

 - - - - - - غينيا االستوائية

 ٣٥,٦١ ١,٢٨ - ٣,٧٨ - ٠,٠٢ ليربيا



A/67/88
E/2012/75

 

64 12-34472 
 

  
النسبة املئوية من ( جمموع االحتياطيات

   )الدين اخلارجي
النسبة املئوية ( جمموع خدمة الدين

  )من الدين اخلارجي

  ٢٠١٠  ٢٠٠١  
٢٠٠١‐
٢٠٠١  ٢٠١٠  

٢٠٠٩/
٢٠١٠  

٢٠٠١‐
٢٠١٠  

 ٥,٧٨ ١,٩٤ ١٢,٣٨ ٧٢,٩٠ - ٦٤,٦٦ ليسوتو

 ٥,٤٠ ٢,٥٢ ٨,٨٩ ٤٢,٦٠ ٥٧,٧٩ ١٢,٢٠ مايل

 ٣,٨٠ ٢,٥٥ ٤,٩٩ ٢٩,١٧ ٥١,٠٤ ٩,٥٩ مدغشقر

 ٩,١٩ - ٩,٤٦ ١٥,١٩ ٣٥,٣٠ ٧,٩٧ مالوي

 ٥,٢٨ ٤,٨١ - ٦,٨٦ ١١,٧٠ ١,٧٤ موريتانيا

 ٣,٦٢ ٢,٩٤ ٨,٥٥ ٣٦,٤٧ ٥٤,٩٣ ١٥,٠٣ موزامبيق

 ٨,٩٩ - ٨,١٩ ٣٤,٤٧ ٦٧,٤٨ ٦,٧١ النيجر

 ٧,٨٢ ٣,٤٤ ١٤,٩٠ ٣٦,١١ ٥٧,٣٣ ١١,٤٩ متوسط أفريقيا  

              آسيا واحمليط اهلادئ

 - - - - - - أفغانستان

 ٧,٠٠ ٤,٦٥ ٩,٥٩ ٢٢,٣٠ ٤٤,٧٧ ٨,٧٨ بنغالديش

 ٧,٨٩ ١٤,١٢ - ٩٣,٦٧ ١١١,٥٧ ١٢١,٩٤ بوتان

 - - - - - - توفالو

 - - - - - -  ليشيت-تيمور 

 ٧,٣٥ ٥,٩٢ ٧,١٤ ٥٤,٤٠ ١٢٣,٣٦ ١١,٨٥ جزر سليمان

 ١٦,٦٩ ١٤,٨٠ ٩,٠١ ١٢,٩٦ ١٩,٨٧ ٦,٠٥ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ٤,٦٠ ٥,٢٤ - ٥١,٤٦ ٦٨,٠٠ ٤٢,٢٦ ساموا

 ١,٤٨ ١,٦٥ ٠,٩٨ ٨٣,٣٩ ١٠٨,٨٤ ٥٢,٦٠ فانواتو

 ٠,٧٨ ٠,٨٣ ١,٠٢ ٤٧,٠٠ ٨١,٦٣ ٢٥,٨٦ كمبوديا

 - - - - - - كرييباس

 ١,٧٢ - ١,٣٦ ١١,١٥ - ٨,٠٦ ميامنار

 ٩,٣٤ ١٠,٤٨ ٧,٨٣ ٥٤,٤٤ ٧٩,٠١ ٣٩,٥١ نيبال

 ٣,٨٢ ٢,٧٦ ٦,٩٨ ١٠٥,٤٤ ٩٣,٩١ ٧١,١٤ اليمن

 ٧,٠٦ ٥,٢٣ ٨,٨٥ ٢٩,٤٧ ٥٣,٥٣ ١٣,٥١ متوسط آسيا واحمليط اهلادئ  

 ٩,٨٥ ١٥,٦٦ ٥,٩١ ٤٤,٦٢ ٢٧١,٨٢ ١١,٢٩ هاييت

 ٧,٣٢ ٤,٣٧ ١١,٨٩ ٣٦,٦١ ٥٧,٧٤ ١٥,٧٣ متوسط مجيع أقل البلدان منوا  

  
-http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development(مؤشـــــــرات التنميـــــــة العامليـــــــة   :املصدر 

indicators.(  

  

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators�
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators�
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  ١٣اجلدول 
  تعبئة املوارد املالية من أجل التنمية وبناء القدرات    

  
النسبة املئوية من (إمجايل االدخار احمللي

   )إمجايل الناتج احمللي
النسبة (إمجايل االدخار القومي 

  )املئوية من إمجايل الناتج احمللي

  ٢٠٠٠  
٢٠٠٩/
٢٠١٠  

٢٠٠١‐
٢٠٠٠  ٢٠١٠  

٢٠٠٩/
٢٠١٠  

٢٠٠١‐
٢٠١٠  

              أفريقيا
 ١٧,٦٢ ١٦,٦٠ ١٥,٩٠ ٤,٩٥ ٠,٤١ ٨,٣٤ إثيوبيا

 - - ٤,٣٧ ٢٦,١٣- - -٤٢,٨٦ إريتريا

 ١٦,٩٣ ١٥,٨٤ ٢٣,٧٥ ٣٠,٥١ ٢٨,٧٨ ٤١,٨٥ أنغوال

 ١٨,٢٢ ١٨,٧٧ ١٤,٣٦ ١٠,٠٦ ١٣,٤٨ ٨,٠٤ أوغندا

 ٩,٦١ ١٢,٧٩ ١٠,٣٧ ٧,١٥ ١٢,١٨ ٥,٩٩ بنن

 ٧,٠٠ - ٥,١٢ ٢,٩٢ - ٠,٦٤ سوبوركينا فا

 ٦,٠٥ - ٤,٣٦ ١٣,٣٧- - ٦,٠٣- بوروندي

 - - - ١٤,٤٣ ١٢,٠٠ ٥,٤٨ تشاد

 ٥,٨٨ - ٠,٧٥ ٢,٥٨ - -٢,١٧ توغو

 - - - -١١,٦٥ -٢١,١٠ -٥,٧١ جزر القمر

 - - - ١,٥٨ ٢,٧٢ ٥,١٧ مجهورية أفريقيا الوسطى

 - - - ٦,٢٢ ١٧,٠٦ ٤,٤٦ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ١٧,٦٦ ٢٠,٢٣ ١٢,٧٢ ١٤,٤١ ١٦,٨٥ ١٠,٠٥ مجهورية ترتانيا املتحدة

 ٢٤,٧١ - ٥,٣٥ ٧,٤٣ - -٦,٥٣ جيبويت

 ١٣,٤٣ ١٤,٩٧ ١٢,٩٠ ٢,٥١ ٤,١٩ ١,٣٤ رواندا

 ١٥,٠٣ ٢٢,٤٦ -١,٣٥ ٢٠,٨٥ ٣١,٤٨ ٣,٠٥ زامبيا

 - - - - - - سان تومي وبرينسييب

 ١٦,٦٢ ١٩,٤٠ ١٣,٧٩ ٨,٧٢ ٩,٣٩ ١١,١٧ السنغال

 ١٤,٦١ ١٧,٧٨ ٩,٢٦ ١٩,٢١ ٢٤,١٩ ١٥,٩٤ لسودانا

 ٧,٦٦ ١٣,٠٤ -٣,٦٥ ٠,١٢ ٣,٣٢ -١٤,٣٢ سرياليون

 - - - - - - الصومال

 ١٤,٦٢ ١٢,٥٩ - ٨,٥٥ ٦,٥٠ ٨,٥٤ غامبيا

 ٧,٨٦ ٩,٨٢ ١٥,٣٦ ١٥,٠٨ ١٥,٦٥ ١٥,٤٤ غينيا

 -٧,٣١ - - -١٥,٥٥ - -٨,٥٠  بيساو-غينيا 

 - - - ٧٨,٦٣ ٥٨,٨١ ٧٤,٥٤ غينيا االستوائية

 ٧٨,١٧ - - -٣٨,٣٦ - - ليربيا
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النسبة املئوية من (إمجايل االدخار احمللي

   )إمجايل الناتج احمللي
النسبة (إمجايل االدخار القومي 

  )املئوية من إمجايل الناتج احمللي

  ٢٠٠٠  
٢٠٠٩/
٢٠١٠  

٢٠٠١‐
٢٠٠٠  ٢٠١٠  

٢٠٠٩/
٢٠١٠  

٢٠٠١‐
٢٠١٠  

 ٢٩,٤٢ ٣٣,٦٣ ٣٧,٢٨ -٢٦,٦٣ -٣٠,٨٩ -٢٥,٠١ ليسوتو

 ١٢,٦٦ - ١٥,٩٤ ١٢,٢٧ - ١١,٩٦ مايل

 ١٢,٣٨ - ٨,٨١ ٩,٣٤ ٨,٩٦ ٧,٧٢ مدغشقر

 ٨,٧٠ ١٢,٨٣ ٩,٥٢ ٦,٥٢ ١٤,٧٢ ٣,٨٣ مالوي

 - - - ٣,٠٣ ١٢,٦٥ -٨,٦٤ موريتانيا

 ٧,٨٨ ١٠,٨٥ ١٠,٤٤ ٥,٥٧ ٥,٧٢ ١٠,٤٥ موزامبيق

 ٩,٣٠ - ٥,٢٥ ٦,٤١ - ٣,٥٤ النيجر

 ١٥,٢٨ ١٧,١٧ ١٢,٤٥ ١٤,٩٢ ١٦,٣٨ ١١,٨٧ متوسط أفريقيا  

       آسيا واحمليط اهلادئ

 - - - -١٩,٩٧ -٢١,٧٩ - أفغانستان

 ٣٣,١٦ ٣٨,٤٠ ٢٦,٥٩ ١٧,٦٤ ١٧,٨٠ ١٧,٧٨ بنغالديش

 - - - ٣٤,٨٩ ٣٣,٩٨ ٢٦,٩٢ بوتان

 - - - - - - توفالو

 - - - - - -٤٦,٨٧  ليشيت-تيمور 

 ٢,٠٠ - -٦,٢٩ -٤,٥١ - -٩١,- جزر سليمان

 ١٢,٠١ ١٩,٥٩ ٢,٤٤ ١٣,٠٧ ٢١,٥٠ -٠,١٩ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 - - - - - - ساموا

 ١٢,٤٠ - ٩,٣٠ ١٢,٤١ - ١١,١٢ فانواتو

 ١٥,٢٤ ١٢,٥٣ ١٣,٩٥ ١١,٧٧ ١١,٩٣ ٥,٦١ كمبوديا

 - - - - - - كرييباس

 - - - ١٤,٤٠ ٢٢,٦٩ ١٢,٣٥ ميامنار

 ٢٩,٠٥ ٣٧,١٦ ٢١,٧٣ ٩,٨٥ ٧,٣٩ ١٥,١٧ نيبال

 ٢٤,٧٤ - ٣٣,٥٧ ٢٠,٣٨ - ٢٥,١٨ اليمن

 ٣٠,١٥ - ٢٣,٩١ ١٦,١٨ - ١٥,٦٩ متوسط آسيا واحمليط اهلادئ  

 ٢٥,٦٣ ٢٣,٢٠ - -٢,٢٤ -٢٠,٢٠ ٦,٦٢ هاييت

 ٢١,٩١ ٢٥,١٩ ١٦,٩٦ ١٥,٣٥ ١٥,٩٥ ١١,٦٠ متوسط مجيع أقل البلدان منوا  
  
  ).http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators(مؤشرات التنمية العاملية   :املصدر  
  

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators�
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  ١٤اجلدول 
  ) الواليات املتحدةت، مباليني دوالراصايف مدفوعات املاحنني(اعدة اإلمنائية إىل أقل البلدا منوا املعونة املقدمة من بلدان جلنة املس

  ٢٠١٠   ٢٠٠٩   ٢٠٠٠‐ ١٩٩٩  

 املبلغ   
ــة   ــسبة املئويـ النـ

 اجملموعمن

ــة النــــسبة  املئويــ
مــــــن إمجــــــايل  
 املبلغ الدخل القومي

النــسبة املئويــة
 موع اجملمن

النـــسبة املئويـــة 
ــايل   ــن إمجـــ مـــ

   املبلغ يلقومالدخل ا
النسبة املئويـة   

 اجملموعمن 

ــسبة ــة النـ  املئويـ
مـــــن إمجـــــايل  
 الدخل القومي

  ٠,١٢   ٢٧   ٦١٩ ١   ٠,١٢   ٢٦   ٧٠٤ ١   ٠,٠٤   ١٧   ٢٢٢  سبانياإ

  ٠,١٠   ٣٠   ١٦٠ ١   ٠,٠٨   ٢٦   ٧٢٨   ٠,٠٧   ٢٨   ٢٧٦  أستراليا

  ٠,١١   ٢٨   ٦٥٥ ٣   ٠,١٠   ٢٨   ٣٩٠ ٣   ٠,٠٧   ٢٧   ٣٩٩ ١  أملانيا

  ٠,٢٩   ٥٦   ٤٩٨   ٠,٢٨   ٥١   ٥١٢   ٠,١٥   ٤٩   ١١٧  أيرلندا

  ٠,٠٦   ٤٠   ١٨٧ ١   ٠,٠٥   ٣٥   ١٣٩ ١   ٠,٠٥   ٣٤   ٥٤٨  إيطاليا

  ٠,١٣   ٤٤   ٢٨٦   ٠,١٠   ٤١   ٢١١   ٠,١٦   ٦٢   ١٦٨  الربتغال

  ٠,٣١   ٤٨   ٤٤٨ ١   ٠,٢٠   ٣٧   ٩٥٧   ٠,١٠   ٣١   ٢٤١  بلجيكا

  ٠,٣٦   ٣٩   ١٢٧ ١   ٠,٣٤   ٣٩   ٠٩٨ ١   ٠,٣٥   ٣٤   ٥٨٣  الدامنرك

  ٠,٣٠   ٣١   ٤٠٨ ١   ٠,٣٤   ٣١   ٣٩٨ ١   ٠,٢٢   ٢٩   ٥٠١  السويد

  ٠,١١   ٢٧   ٦١٩   ٠,١٤   ٣٠   ٦٩٩   ٠,١٠   ٣٠   ٢٧٨  سويسرا

  ٠,١٤   ٢٩   ٦٨١ ٣   ٠,١٢   ٢٦   ٢٧٣ ٣   ٠,١٠   ٢٨   ٣٦٠ ١  فرنسا

  ٠,٢٠   ٣٦   ٤٧٩   ٠,١٩   ٣٥   ٤٥١   ٠,١٠   ٣١   ١٢٠  فنلندا

  ٠,١٥   ٤٤   ٢٩٤ ٢   ٠,١١   ٣٧   ٤٨٢ ١   ٠,٠٦   ٢٢   ٣٧٨  كندا

  ٠,٠٤   ٣٨   ٤٥٠   ٠,٠٣   ٣١   ٢٥١   ٠,٠٢   ٣٢   ٨٤  كوريا

  ٠,٤٠   ٣٨   ١٥٥   ٠,٣٩   ٣٧   ١٥٣   ٠,٢٠   ٢٩   ٣٥  لكسمربغ

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى
  ٠,٢١   ٣٦   ٦٨٠ ٤   ٠,١٨   ٣٥   ٩٢٢ ٣   ٠,٠٩   ٣١   ٢٤١ ١  يرلندا الشماليةأو

  ٠,٣٤   ٣١   ٤٠٥ ١   ٠,٣٣   ٣١   ٢٥٨ ١   ٠,٢٩   ٣٥   ٤٥٩  النرويج

  ٠,١٢   ٣٨   ٤٥٩   ٠,٠٩   ٣٠   ٣٤٨   ٠,٠٥   ٢٣   ١٠٨  النمسا

  ٠,٠٨   ٣٠   ١٠١   ٠,٠٩   ٣٤   ١٠٤   ٠,٠٧   ٢٨   ٣٤  نيوزيلندا

  ٠,٢٤   ٢٩   ٨٥٨ ١   ٠,٢١   ٢٥   ٦٢٧ ١   ٠,٢٠   ٢٤   ٧٦٦  هولندا
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  ٢٠١٠   ٢٠٠٩   ٢٠٠٠‐ ١٩٩٩  

 املبلغ   
ــة   ــسبة املئويـ النـ

 اجملموعمن

ــة النــــسبة  املئويــ
مــــــن إمجــــــايل  
 املبلغ الدخل القومي

النــسبة املئويــة
 موع اجملمن

النـــسبة املئويـــة 
ــايل   ــن إمجـــ مـــ

   املبلغ يلقومالدخل ا
النسبة املئويـة   

 اجملموعمن 

ــسبة ــة النـ  املئويـ
مـــــن إمجـــــايل  
 الدخل القومي

  ٠,٠٧   ٣٦   ٧٨٨ ١٠   ٠,٠٧   ٣٣   ٤٠٤ ٩   ٠,٠٢   ٢٠   ٨٩١ ١   األمريكيةالواليات املتحدة

  ٠,٠٨   ٤١   ٥١٠ ٤   ٠,٠٦   ٣٤   ٢١٨ ٣   ٠,٠٥   ١٧   ١٨٢ ٢  اليابان

  ٠,٠٤   ٢١   ١٠٦   ٠,٠٤   ١٩   ١١٧   ٠,٠٢   ١٤   ٢٩  اليونان

ــة   ــدان جلنـــــ ــوع بلـــــ جممـــــ
  ٠,١١   ٣٤   ٩٧٣ ٤٣   ٠,١٠   ٣١   ٤٤٣ ٣٧   ٠,٠٥   ٢٤   ٠٢١ ١٣  املساعدة اإلمنائية

              :منها

ــة املــساعد  ــدان جلن ــة بل -ة اإلمنائي
  ٠,١٥   ٣٣   ٦٤٦ ٢٢   ٠,١٣   ٣٠   ٣٠٠ ٢٠   ٠,٠٩   ٢٩   ٤٣٩ ٧  االحتاد األورويب

  
  ).http://www.oecd.org/document/9/0,3746,en_2649_34447_1893129_1_1_1_1,00.html( (OECD)منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي   :املصدر  
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  ١٥اجلدول 
  جي واإلعفاء من الدينالدين اخلار

  

  
  النسبة املئوية من (رصيد الدين اخلارجي 

   )إمجايل الدخل القومي
 ،رصـــــيد الـــــدين اخلـــــارجي

    بالنقاط املئويةالفارق

اإلعفاء من الدين أو خفضه،     
النــــسبة (املتوســــط الــــسنوي 

ــايل   ــن إمجـــــــ ــة مـــــــ املئويـــــــ
   )احمللي الناتج

اإلعفاء مـن الـدين أو خفـضه،        
ــة م  ــالغ التراكمي ــذ املب  ٢٠٠٢ن

النــــسبة املئويــــة مــــن إمجــــايل (
  )الناتج احمللي

  ٢٠١٠‐٢٠٠١  ٢٠١٠‐٢٠٠١  ٢٠١٠‐٢٠٠١  ٢٠١٠  ٢٠٠١  

            أفريقيا
,٤٦ ٢٤,١٣ ٧٠,٦٩ إثيوبيا  -٥٦  ٨,  -٠٩  ٧٢,  -٧٨  

,٩ ٤٨,١٥ ٥٧,٧٥ إريتريا  -٦٠  ٠,  -٠٣  ٠,  -٢٧  

,٨٩ ٢٤,٥٨ ١١٤,٣٦ أنغوال  -٧٨  ٠,  -٥١  ٤,  -٥٦  

,٤٧ ١٧,٩٠ ٦٤,٩٥ أوغندا  -٠٤  ٥,  -٦٧  ٥١,  -٠٦  

,٤٣ ١٨,٤١ ٦٢,٠٢ بنن  -٦١  ٤,  -١٧  ٣٧,  -٥٤  

,٢٩ ٢٣,٣١ ٥٣,١٩ بوركينا فاسو  -٨٨  ٣,  -٥٤  ٣١,  -٨٢  

,١٣١ ٣٣,٨٠ ١٦٥,٥٩ بوروندي  -٧٩  ١٠,  -٧٧  ٩٦,  -٩٧  

,٣٨ ٢٥,٧٤ ٦٤,٣٧ تشاد  -٦٣  ٠,  -٣٨  ٣,  -٤١  

,٤٧ ٦١,١٥ ١٠٨,٣٧ توغو ٢- ٢  ١,  -٠٧  ٩,  -٦٧  

,١٨ ٩٠,٠٨ ١٠٨,٢٩ جزر القمر  -٢٠  ٠,  -٠٣  ٠,  -٢٧  

,٦٦ ١٩,١٥ ٨٥,٨٣ مجهورية أفريقيا الوسطى  -٦٨  ٣,  -٦٩  ٣٣,  -١٩  

,٢٢٢ ٤٧,٠٨ ٢٦٩,١٥ مجهورية الكونغو الدميقراطية  -٠٦  ١٢,  -٢٩  ١١٠,  -٥٧  

,٢٥ ٣٧,٦٥ ٦٢,٧٩ مجهورية ترتانيا املتحدة  -١٤  ٥,  -٦٠  ٥٠,  -٣٨  

,٠ - - ٤٤,٣٠ جيبويت  -٠٦  ٠,  -٥٣  

,٦٣ ١٤,٢٣ ٧٧,٥٣ رواندا  -٣٠  ٧,  -٥٧  ٦٨,  -٠٩  

,١٥٠ ٢٥,٨٠ ١٧٥,٨١ مبيازا  -٠١  ١٣,  -٠٧  ١١٧,  -٦٦  

,٢٧ - ٨٥,٢٥ - سان تومي وبرينسييب  -٠٩  ٢١٦,  -٧٥  

,٤٧ ٢٨,٥٠ ٧٦,٤٧ السنغال  -٩٦  ٤,  -٦٦  ٤١,  -٩٦  

,٨٤ ٣٩,٠٥ ١٢٣,٤٦ السودان  -٤١  ٠,  -٠٦  ٠,  -٥٨  
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  النسبة املئوية من (رصيد الدين اخلارجي 

   )إمجايل الدخل القومي
 ،رصـــــيد الـــــدين اخلـــــارجي

    بالنقاط املئويةالفارق

اإلعفاء من الدين أو خفضه،     
النــــسبة (املتوســــط الــــسنوي 

ــايل   ــن إمجـــــــ ــة مـــــــ املئويـــــــ
   )احمللي الناتج

اإلعفاء مـن الـدين أو خفـضه،        
ــة م  ــالغ التراكمي ــذ املب  ٢٠٠٢ن

النــــسبة املئويــــة مــــن إمجــــايل (
  )الناتج احمللي

  ٢٠١٠‐٢٠٠١  ٢٠١٠‐٢٠٠١  ٢٠١٠‐٢٠٠١  ٢٠١٠  ٢٠٠١  

,١١٣ ٤٠,٨٤ ١٥٤,٤٦ سرياليون  -٦٢  ١٣,  -٦٩  ١٢٣,  -١٩  

 - - - - - الصومال

,٦٠ ٦٣,٢٩ ١٢٣,٦١ غامبيا  -٣٢  ٥,  -٦٥  ٥٠,  -٨١  

,٣٥ ٦٩,٠٩ ١٠٤,٦٤ غينيا  -٥٥  ١,  -٠٣  ٩,  -٢٤  

,٣٦٧ ١٢٤,٧٨ ٤٩٢,٥٨  بيساو-غينيا   -٨٠  ٨,  -٨٦  ٧٩,  -٧١  

 - - - - - غينيا االستوائية

,٧١٤ ٢٨,٣٤ ٧٤٣,٠٠ ليربيا  -٦٦  ٢٧,  -٦٦  ٢٤٨,  -٩٤  

,٤٠ ٢٨,٤٤ ٦٩,١٢ ليسوتو  -٦٨  ٠,  -٢٢  ٢,  -٠١  

,٨٩ ٢٦,١١ ١١٦,٠١ مايل  -٩٠  ٧,  -٧٧  ٦٩,  -٩٣  

,٦٦ ٢٦,٦٠ ٩٢,٩١ مدغشقر  -٣١  ١٠,  -٦٠  ٩٥,  -٤١  

,١٣٥ ١٨,٥١ ١٥٣,٥٢ مالوي  -٠٢  ١١,  -٨٦  ١٠٦,  -٧٢  

,١٤٢ ٦٧,٠٢ ٢٠٩,٧٨ موريتانيا  -٧٦  ١٢,  -٠١  ١٠٨,  -١١  

,٨٤ ٤٣,٧٧ ١٢٨,٢٨ موزامبيق  -٥١  ٥,  -٠٤  ٤٥,  -٣٩  

,٦٣ ٢٠,٥١ ٨٣,٨٨ النيجر  -٣٧  ٦,  -٣٩  ٥٧,  -٤٨  

,٧٧ ٣١,٦٧ ١٠٩,٣٦ متوسط أفريقيا    -٦٩  ٥,  -٠١  ٤٥,  -١٠  

           آسيا واحمليط اهلادئ

,٠ - - - أفغانستان  -٥١  ٢,  -٥٥  

,٧ ٢٢,٨١ ٣٠,٥٧ بنغالديش  -٧٦  ٠,  -٢٠  ١,  -٨٠  

 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٥,٠٣ ٦٣,٢٧ ٥٨,٢٤ بوتان

 - - - - - توفالو

 - - - - -  ليشيت-تيمور 

,١ ٣٨,٨٥ ٤٠,٥٠ جزر سليمان  -٦٥  ٠,  -٢٣  ٢,  -٠٨  
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  النسبة املئوية من (رصيد الدين اخلارجي 

   )إمجايل الدخل القومي
 ،رصـــــيد الـــــدين اخلـــــارجي

    بالنقاط املئويةالفارق

اإلعفاء من الدين أو خفضه،     
النــــسبة (املتوســــط الــــسنوي 

ــايل   ــن إمجـــــــ ــة مـــــــ املئويـــــــ
   )احمللي الناتج

اإلعفاء مـن الـدين أو خفـضه،        
ــة م  ــالغ التراكمي ــذ املب  ٢٠٠٢ن

النــــسبة املئويــــة مــــن إمجــــايل (
  )الناتج احمللي

  ٢٠١٠‐٢٠٠١  ٢٠١٠‐٢٠٠١  ٢٠١٠‐٢٠٠١  ٢٠١٠  ٢٠٠١  

,٦٧ ٧٨,٩٦ ١٤٦,٦٧ يةمجهورية الو الدميقراطية الشعب  -٧١  ٥,  -٦٩  ٥١,  -١٧  

,٠ ١,٨٧ ٥٦,٦٤ ٥٤,٧٧ ساموا  -٣٦  ٣,  -٢٤  

,٦ ٢٠,٩٢ ٢٧,٢٢ فانواتو  -٢٩  ٠,  -١٤  ١,  -٢٢  

,٢٦ ٤٣,٣٨ ٧٠,١٧ كمبوديا  -٧٩  ٠,  -٢٣  ٢,  -٠٣  

 - - - - - كرييباس

 - - - - - ميامنار

,٢٥ ٢٣,٤٠ ٤٨,٨٢ نيبال  -٤٣  ٠,٠٠ ٠,٠٠ 

,٣٣ ٢٥,٥٩ ٥٩,٣٥  اليمن  -٧٦  ٠,  -٢٨  ٢,  -٥٠  

,١١ ٢٧,٠٥ ٣٨,٥٥ متوسط آسيا واحمليط اهلادئ    -٥٠  ٠,  -٣٥  ٣,  -١٣  

,٣ - ٧,٣١ - هاييت  -٧٥  ٣٣,  -٧٧  

,٥٠ ٢٩,٥٤ ٨٠,٢١ متوسط مجيع أقل البلدان منوا    -٦٧  ٣,  -٠٨  ٢٧,  -٦٨  

  
  ).http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators(مؤشرات التنمية العاملية   :املصدر  
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 ١٦اجلدول 
  احلوكمة الرشيدة    

  
  حالة اعتماد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  
  القبول  التصديق  التوقيع  

        أفريقيا
    ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠  إثيوبيا

         ريترياإ

    ٢٠٠٦س أغسط/ آب٢٩  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠  أنغوال

    ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٩  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٩  أوغندا

    ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١٤  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠  بنن

    ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٠  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠  بوركينا فاسو

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٠       بوروندي

         تشـاد

    ٢٠٠٥يوليه / متوز٦  ٢٠٠٣ديسمرب /ألول كانون ا١٠  توغو

       ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠  جزر القمر

    ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٦  ٢٠٠٤فرباير / شباط١١  مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٣       مجهورية الكونغو الدميقراطية

    ٢٠٠٥مايو / أيار٢٥  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٩  مجهورية تنـزانيا املتحدة

    ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠  ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٧  جيبويت

    ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٤  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  رواندا

    ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١١  زامبيا

    ٢٠٠٦بريل أ/ نيسان١٢  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٨  يبـسان تومي وبرينسي

    ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٦  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٩  السنغال

       ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٤  السودان

    ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٣٠  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٩  سرياليون

         الصومال

         غامبيا

       ٢٠٠٥يوليه / متوز١٥  غينيا

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٠       بيساو - غينيا

         غينيا االستوائية

 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦       ليربيا

    ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦  ليسوتو
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  حالة اعتماد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  
  القبول  التصديق  التوقيع  

    ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٩  مايل

    ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠  مدغشقر

    ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٤  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢١  مالوي

٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٥       موريتانيا
    ٢٠٠٨أبريل / نيسان٩  ٢٠٠٤مايو / أيار٢٥  موزامبيق

         النيجر

        آسيا واحمليط اهلادئ
    ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٥  ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٠  أفغانستان

 ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٧       بنغالديش

       ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥  تانبو

         توفالو

    ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠  ليشيت - تيمور

 ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٦       جزر سليمان

    ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

         ساموا

 ٢٠١١يوليه / متوز١٢       فانواتو

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٥       كمبوديا

         سكرييبا

       ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢  ميامنار

    ٢٠١١مارس / آذار٣١  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠  نيبال

    ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٤  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠  هاييت

    ٢٠٠٥نوفمرب /ين الثاين تشر٧  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١١  اليمن
  
 .)UNDOC() http://www.unodc.org (املخدرات واجلرميةبمكتب األمم املتحدة املعين   :املصدر  
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 ١٧اجلدول 
  يف مؤسسيت صندوق النقد الدويل والبنك الدويل) النسبة املئوية(حصص التصويت احلالية     

  
  

صــــندوق النقــــد
  الدويل

ــك الــــــدويل   البنــــ
  ريلإلنشاء والتعم

ــل   ــسة التمويـ مؤسـ
  الدولية

الوكالة املتعددة األطراف   
  لضمان االستثمار

ــسة املؤســــــــــــ
 الدولية للتنمية

            أفريقيا
٠,٠٨٠,٠٧٠,٠٢٠,١٧٠,٢٣ إثيوبيا
٠,٠٤٠,٠٥٠,٠٥٠,١٣٠,٢٠ إريتريا
٠,١٤٠,١٧٠,٠٧٠,٢٠٠,٣١ أنغوال
٠,١٠٠,٠٥٠,٠٤٠,٢٢٠,٢٢ أوغندا
٠,٠٥٠,٠٧٠,٠٢٠,١٦٠,٢٦ بنن

٠,٠٥٠,٠٧٠,٠٤٠,١٤٠,٢٦ بوركينا فاسو
٠,٠٦٠,٠٦٠,٠١٠,١٤٠,٢٤ بوروندي

٠,٠٦٠,٠٧٠,٠٧٠,١٤٠,٢٣ تشـاد
٠,٠٦٠,٠٨٠,٠٤٠,١٥٠,٢٧ توغو

٠,٠٣٠,٠٣٠,٠١٠,٠٠٠,٢٠ جزر القمر
٠,٠٥٠,٠٧٠,٠٢٠,١٤٠,٢٣ مجهورية أفريقيا الوسطى

٠,٢٤٠,١٧٠,١٠٠,٣٨٠,٣٧  الدميقراطيةمجهورية الكونغو
٠,١١٠,٠٩٠,٠٥٠,٢٢٠,٣٣ مجهورية تنـزانيا املتحدة

٠,٠٤٠,٠٥٠,٠١٠,١٣٠,٢١ جيبويت
٠,٠٦٠,٠٨٠,٠٢٠,١٧٠,٢٤ رواندا
٠,٢٢٠,١٨٠,٠٦٠,٢٦٠,٣٥ زامبيا

٠,٠٣٠,٠٤٠,٠٣٠,٠٠٠,٢٣ يبـسان تومي وبرينسي
٠,٠٩٠,١٤٠,١١٠,٢٣٠,٢٩ السنغال
٠,١٠٠,٠٧٠,٠١٠,٢٠٠,٢٥ السودان
٠,٠٧٠,٠٦٠,٠٢٠,١٧٠,٢٧ سرياليون
٠,٠٥٠,٠٥٠,٠١٠,٠٠٠,٠٥ الصومال
٠,٠٤٠,٠٥٠,٠١٠,١٣٠,٢٤ غامبيا
٠,٠٧٠,٠٩٠,٠٢٠,١٥٠,١٦ غينيا
٠,٠٤٠,٠٥٠,٠١٠,١٣٠,٢٠ بيساو - غينيا

٠,٠٥٠,٠٦٠,٠١٠,١٣٠,٠٣ غينيا االستوائية
٠,٠٨٠,٠٤٠,٠١٠,١٥٠,٢٤ ليربيا

٠,٠٤٠,٠٥٠,٠١٠,١٥٠,٢١ ليسوتو
٠,٠٧٠,٠٨٠,٠٣٠,١٨٠,٢٥ مايل
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صــــندوق النقــــد

  الدويل
ــك الــــــدويل   البنــــ
  ريلإلنشاء والتعم

ــل   ــسة التمويـ مؤسـ
  الدولية

الوكالة املتعددة األطراف   
  لضمان االستثمار

ــسة املؤســــــــــــ
 الدولية للتنمية

٠,٠٨٠,١٠٠,٠٣٠,١٩٠,٢٥ مدغشقر
٠,٠٦٠,٠٨٠,٠٩٠,١٥٠,٢٤ مالوي
٠,٠٥٠,٠٧٠,٠٢٠,١٦٠,٢٣ موريتانيا
٠,٠٧٠,٠٧٠,٠٢٠,١٩٠,٢٧ موزامبيق
٠,٠٦٠,٠٧٠,٠٢٠,٠٠٠,٢٣ النيجر

٢,٤٧٢,٥٣١,٠٩٥,٠٧٧,٧٩ جمموع أفريقيا  
      آسيا واحمليط اهلادئ

٠,٠٩٠,٠٣٠,٠١٠,١٦٠,٢٥ أفغانستان
٠,٢٤٠,٣٠٠,٣٨٠,٣٨٠,٥٧ بنغالديش

٠,٠٣٠,٠٤٠,٠٤٠,٠٠٠,٢٠ بوتان
٠,٠٣٠,٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠١ توفالو
٠,٠٣٠,٠٥٠,٠٤٠,١٣٠,٢١ ليشيت - تيمور

٠,٠٣٠,٠٥٠,٠١٠,٠٠٠,٢٠ جزر سليمان
٠,٠٥٠,٠٣٠,٠٢٠,١٤٠,٢٣ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

٠,٠٣٠,٠٥٠,٠١٠,١٣٠,٢٠ ساموا
٠,٠٤٠,٠٥٠,٠١٠,١٣٠,٢٤ فانواتو
٠,٠٦٠,٠٣٠,٠٢٠,١٨٠,٢٩ كمبوديا
٠,٠٣٠,٠٤٠,٠١٠,٠٠٠,٢٠ سكرييبا
٠,١٣٠,١٦٠,٠٤٠,٠٠٠,٣٥ ميامنار
٠,٠٦٠,٠٧٠,٠٤٠,١٧٠,٢٦ نيبال
٠,١٣٠,١٥٠,٠٤٠,١٨٠,٣٢ اليمن

٠,٩٨١,٠٨٠,٦٧١,٦٠٣,٥٣ جمموع آسيا واحمليط اهلادئ
٠,٠٦٠,٠٨٠,٠٤٠,١٤٠,٢٤ هاييت

٣,٤٨٣,٦٩١,٨٠٦,٨٠١١,٥٦ جمموع أقل البلدان منوا
  
ــدويل    :املصدر   ــد الـــــ ــندوق النقـــــ ــدويل  ) http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx#2(صـــــ ــك الـــــ والبنـــــ

)http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/BODEXT/0,,contentMDK 
:21429866~menuPK:64020035~pagePK:64020054~piPK:64020408~theSitePK:278036,00.html(. 



A/67/88
E/2012/75

 

76 12-34472 
 

 املرفق الثاين
 اليت خصصتها املنظمات الدولية واإلقليمية لألنشطة اخلاصة بأقل         املوارد    

 ٢٠١٠/٢٠١١البلدان منوا للفترة 
  

 ١اجلدول 
 اليت خصصتها منظمـات دوليـة خمتلفـة     مباليني دوالرات الواليات املتحدة  جمموع املوارد     

  والنسبة املئوية هلذه املوارد،٢٠١٠/٢٠١١لفترة يف األقل البلدان منوا 
  
  امليزانيةاحلصة اليت متثلها يف   جمموع املوارد  ماتاملنظ

  ٣٤  )أ(١٥,٣٥  الصندوق املشترك للسلع األساسية
ـــة االقتــصاديـــة واالجتماعيــة  اللجنـــــــــــ

  -  ٠,١٧٥  لغريب آسيا
  -  )ب(٧١٠,٣  منظمة األغذية والزراعة

  -  )ج(١٩,٦٦  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  ٥٢  )د(١ ٧٥٩  لتنمية الزراعيةالصندوق الدويل ل

  ٥٥  ٤٨٢,٩  مركز التجارة الدولية
  -  )هـ(٧  االحتاد الدويل لالتصاالت

  ١,٢٥  ٠,١٥  االحتاد الربملاين الدويل
  -  ٠,٢  االتفاق العاملي

  ٤١  ١٧٧,٤٧   األمم املتحدةموئل
  -  )و(٦٠,٨  هيئة األمم املتحدة للمرأة

ــشاريع    ــدة للمــ ــم املتحــ ــندوق األمــ صــ
  )ز(٩٧,٧/٩٩,٤  -  يةاإلنتاج

  )ح(٣٦  -  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
منظمـــة األمـــم املتحـــدة للتربيـــة والعلـــم 

  ١٢  )ط(١٢٦,٥٥  والثقافة
ــشأن     ــة ب ــم املتحــدة اإلطاري ــة األم اتفاقي

  -  ١,٧  تغري املناخ
  ٤٩  ٢٨٠,٨٠  صندوق األمم املتحدة للسكان

ــة    ــدة للطفولــــ ــم املتحــــ ــة األمــــ منظمــــ
  ٥١  )ي(٣ ٢١٢,٢٧  )اليونيسيف(
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  امليزانيةاحلصة اليت متثلها يف   جمموع املوارد  ماتاملنظ

ــين مبكافحــة     ــم املتحــدة املع ــب األم مكت
  -  )ك(٤,٨  املخدرات واجلرمية

  ٧٠  )ل(٢ ٦٠٠  برنامج األغذية العاملي
  )م(٩/٢٠  -  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

  
 .هذا التقريرمن أجل البيانات املقدمة استنادا إىل   :املصدر  

 .٢٠١٠/٢٠١١لفترة يف اعليها ووفق مشروعا أصغر  ١٢  مشاريع عادية و٥ميثل هذا الرقم   )أ(  

البــاقي للعمليــات خــصص بــرامج املــساعدة التقنيــة و/ يف املائــة مــن هــذا املبلــغ ملــشاريع٥٢خــصص   )ب(  
 .واملساعدة يف حاالت الطوارئ

 مليـون   ١,٦٢الـتقين و    متثـل األمـوال اخلاصـة بالتعـاون          مليـون دوالر     ١٨,٠٤إىل  هذا املبلـغ    ينقسم    )ج(  
 .األموال اخلارجة عن امليزانيةمتثل ر دوال

 مليون دوالر اعتمدها جملس الصندوق الدويل للتنميـة الزراعيـة ألقـل الـدول               ٩٢٠يشمل هذا املبلغ      )د(  
 .التمويل املشتركمتثل  مليون دوالر ٦٧٨منوا، و 

امليزانيـة   ميـثالن ية مليونان من الفرنكات السويـسر : كالتايل وتفصيله. هذا املبلغ بالفرنك السويسري     )هـ(  
 .املشاريعمتثل أموال  ماليني فرنك سويسري ٥العادية، و 

 ، والــصومال، وإثيوبيـا ، وروانـدا ، ومـايل ، لكــل مـن الـسنغال  ٢٠١١يـشمل هـذا املبلـغ ميزانيـة عـام        )و(  
 ، وســرياليون، وليربيــا، والنيجــر،بيــساو -  وغينيــا، وأوغنــدا، ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة،والــسودان

 لكل من   ٢٠١١ و   ٢٠١٠ ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وموزامبيق؛ وميزانية عامي        ،رونديوبو
 س،ليــشيت، وكرييبــا -  وتيمــور، ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية ، وبــنغالديش، وبوتــان،نيبــال
 . وأفغانستان، وكمبوديا، وفانواتو، وتوفالو، وجزر سليمان،وساموا

 .مية فقطاإلقلي/الربامج القطرية  )ز(  

حصة املنظمة يف جمموع حصص املشاريع والـربامج الوطنيـة الـيت تـدعم أقـل                متوسط  ميثل هذا الرقم      )ح(  
 .البلدان منوا

 ماليـني دوالر  ١٠٥,٥٨العاديـة، و  متثل املوارد الربناجميـة      مليون دوالر    ٢٠,٩٨ينقسم اجملموع إىل      )ط(  
 .املوارد اخلارجة عن امليزانيةمتثل 

 .ملوارد الربناجمية األساسية وغري األساسيةتشمل ا  )ي(  

 .للحوكمة الرشيدة على كافة املستويات  )ك(  

ــوارد     )ل(   ــل جممــوع امل ــستلمة ميث ــام امل ــددة األطــراف    . ٢٠١٠يف ع ــوارد املتع ــام امل ــذه األرق ــشمل ه   وت
 يف ، حيــث يكــون لربنــامج األغذيــة العــاملي املرونــة الكاملــة )أي غــري املوجهــة مــن اجلهــات املاحنــة (

 . ختصيص املوارد

 يف املائـة مـن املـوارد اخلارجـة عـن      ٢٠ يف املائة من امليزانيـة العاديـة و   ٩نسبتني قدرمها   يعين هذا أن      )م(  
 .ألنشطة خاصة بأقل البلدان منواختصصان امليزانية 
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 ٢اجلدول 
اليــني دوالرات  مب امليزانيــة الــيت خصــصها مــصرف التنميــة اآلســيوي ألقــل البلــدان منــوا    مبلــغجممــوع    

 املئوية نسبته و٢٠١٠/٢٠١١لفترة يف ا الواليات املتحدة
  
  املساعدة التقنية   )ب(صندوق التنمية اآلسيوي   )أ(املوارد الرأمسالية العادية  
  النسبة املئوية  املبلغ  النسبة املئوية  املبلغ  النسبة املئوية  املبلغ  

١٧  ٢٥,٠٥  ٤٥,٤  ١ ٤٤٢,٤٩  ٧,٦  ٨٠٠  ٢٠١٠  
١٦,٤  ٢٣,٢٤  ٤٦,٤  ١ ١٨٢,٩٩  ٤,٨  ٥٤٨,٢  ٢٠١١  

  
 . التقريرمن أجل هذامقتطف من البيانات اليت قدمها مصرف التنمية اآلسيوي   :املصدر  

 .للسنةالنسب املئوية هي جمموع املساعدة اليت قدمها مصرف التنمية اآلسيوي   :مالحظة 

 ). والضماناتالقروض والسندات ( وغري السيادية تشمل املوارد الرأمسالية العادية املساعدات السيادية  )أ(  

 .يشمل صندوق التنمية اآلسيوي القروض واملنح  )ب(  
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 املرفق الثالث
ــل            ــصاحل أق ــم املتحــدة ل ــها إدارات ووكــاالت األم ــيت نظمت ــسية ال االجتماعــات الرئي

 ٢٠١٢أبريل / إىل نيسان٢٠١١يونيه /البلدان منوا، من حزيران
  

  الوصف  املنظمون  كانالتاريخ وامل  العنوان

وزاري مائـدة مـستديرة     اجتماع  
ــار ــن  يإفطـ ــساين  عـ ــد اجلنـ البعـ

للتعلــــيم يف البلــــدان األفريقيــــة
ــل اخلارجــة مــن نزاعــات ويف أق

  البلدان منوا

ــوز٦ ــه / مت ، ٢٠١١يولي
  قصر األمم، جنيف

مكتـــب املمثـــل الـــسامي ألقـــل 
البلدان منوا والبلدان النامية غري     

جلزريــــة الــــساحلية والــــدول ا 
الــــــصغرية الناميــــــة، مكتــــــب 
املستـــــشار اخلـــــاص لـــــشؤون  
أفريقيــا، منظمــة األمــم املتحــدة 

  للتربية والعلم والثقافة

ــة ــسائل إمكانيــ ــى مــ ــاع علــ ــز االجتمــ ركــ
احلصول على التعليم ونوعيتـه وكـذلك علـى
العوائق املؤسسية واملاليـة الـيت حتـد مـن قـدرة

نزاعــــاتالبلــــدان األفريقيــــة اخلارجــــة مــــن 
ان األقـــل منـــوا علـــى حتـــسني إمكانيـــةوالبلـــد

وقُـدِّم. احلصول على التعليم وحتـسني نوعيتـه    
ــز ــيات تتعلـــق بـــسبل تعزيـ ــدد مـــن التوصـ عـ

ــافؤ  ــمانالتكـ ــيم وضـ بـــني اجلنـــسني يف التعلـ
  .مسامهة التعليم يف السالم واألمن والتنمية

ــع املــستوى حــوار سياســايت رفي
التعليم يف أفريقيـا    بشأن حتديات   
  دان منواويف أقل البل

ــوز٧ ــه / مت ، ٢٠١١يولي
  قصر األمم، جنيف

مكتـــب املمثـــل الـــسامي ألقـــل 
البلدان منوا والبلدان النامية غري     
الــــساحلية والــــدول اجلزريــــة   

مكتــــــب  الــــــصغرية الناميــــــة،
املستـــــشار اخلـــــاص لـــــشؤون  

  أفريقيا

شــهد احلــوار أربعــة عــروض تلتــها مناقــشات
واســـتعرض احلـــوار اجتاهـــات. لتبـــادل اآلراء

يم يف أفريقيا ويف أقل البلدان منوا، وأبرزالتعل
االحتياجات الناشئة يف جمال التعلـيم يف تلـك

ــيات   ــرح توصـ ــدان، واقتـ ــشأن البلـ ــةبـ كيفيـ
  .معاجلتها

االجتمــاع اخلــاص الــذي نظمتــه
اللجنــة الثانيــة عــن متابعــة نتــائج
مؤمتر األمم املتحدة الرابـع املعـين

إدمـــــاج : بأقـــــل البلـــــدان منـــــوا
خلطـط والـسياسات    أحكامه يف ا  

  الوطنية

ــشرين األول٢١  / تــــــــ
، مقــــر ٢٠١١أكتــــوبر

  األمم املتحدة، نيويورك

ــة، إدارة    ــة الثانيـ ــب اللجنـ مكتـ
ــصادية   ــشؤون االقتــــــــــ الــــــــــ
واالجتماعيـــة، مكتـــب املمثـــل  
الــــسامي ألقــــل البلــــدان منــــوا  
والبلــدان الناميــة غــري الــساحلية 
  والدول اجلزرية الصغرية النامية

ــاع اجلـــ    ــذا االجتمـ ــاهم هـ ــاءانيب يف سـ إذكـ
عمـل اسـطنبولبرنـامج   تعمـيم   الوعي بأمهية   

يف السياسات الوطنية وأمهيـة اختـاذ خطـوات
الســـــتخدام برنـــــامج العمـــــل يفملموســـــة 

ونـــاقش كيفيـــة حتقيـــق. عمليـــات التخطـــيط
ذلك استنادا إىل جتارب تنفيـذ برنـامج عمـل

األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـةتعمـيم  بروكـسل و 
احلـــد مـــن الفقـــر ويفيف ورقـــات اســـتراتيجية 

وأبرزت فيه أمهية. استراتيجيات اجلهات املاحنة 
النطاق مناإلرادة السياسية واملشاركة الواسعة     

  .واجلهات املعنيةمجيع الوزارات ِقبل 
ــسيق ــن التنـــ ــل عـــ ــة عمـــ حلقـــ
ــا ــز م ــشراكة مــن أجــل تعزي وال

واملنـاخ  الطقـس   تقدمه خـدمات    
واملياه مـن فوائـد للتنميـة يف أقـل

  منوا يف أفريقياالبلدان 

ــشرين ١٠ إىل ٩  تــــــــــ
ــاين ــوفمرب /الث ، ٢٠١١ن

  كوتونو، بنن

املنظمــــــة العامليــــــة لألرصــــــاد 
اجلوية، مكتـب املمثـل الـسامي       
ألقـــل البلـــدان منـــوا والبلـــدان    
ــة غــري الــساحلية والــدول   النامي

  اجلزرية الصغرية النامية

عرضـا عامـا لربنـامج عمـلقدمت حلقة العمل    
لزراعــة واألمــنمــع التركيــز علــى ا  اســطنبول 
احلـصولمن الكوارث وإمكانية    احلد  الغذائي و 

وقــدمت أيــضا. لــى املعلومــات والتكنولوجيــاع
ــذ ــة خريطــة طريــق لتنفي ملراكــز التنــسيق الوطني

وقـــــد أبـــــرزت. عمـــــل اســـــطنبولبرنـــــامج 
االستنتاجات استمرار احلاجة إىل بناء القدرات

ن مـ  وزيادة املوارد البشرية واملالية ومتكني املرأة     
ــة لألرصــاد ــق الوطني ــع مــستوى املراف أجــل رف

وأكـدت االسـتنتاجات أيـضا علـى أنـه. اجلوية
ــادة ينبغـــي تـــوخي  التعـــاون مـــع أصـــحابزيـ

املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك اسـتخدام أوجـه
التآزر مع اجلهات الوطنيـة األخـرى الفاعلـة يف
 .جمال التنمية وال سيما مراكز التنسيق الوطنية
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ري ألقل البلدان منـوا     املؤمتر الوزا 
ــل ــي ألقـ ــول اهليكلـ ــشأن التحـ بـ
البلدان منوا والدعم الذي تقدمـه
ــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة للتنميـ
الصناعية يف سياق برنامج عمـل

  اسطنبول

 تـــــــــــشرين ٢٥ و ٢٤
ــاين ــوفمرب /الث ، ٢٠١١ن
  فيينا

ــة    ــم املتحــدة للتنمي منظمــة األم
ــل    ــب املمثـــ ــصناعية، مكتـــ الـــ
الــــسامي ألقــــل البلــــدان منــــوا  
والبلــدان الناميــة غــري الــساحلية 
  والدول اجلزرية الصغرية النامية

ــاع   ــذا االجتمـ ــدِّم يف هـ ــام  قُـ ــرض عـ ــنعـ عـ
ــامج ل ــقاوخريطــة عمــل اســطنبول  ربن .لطري
هــذا فرصــة ملناقــشة التــدابري املركزيــةأتــاح و

اليت حتتاجها اجلهات الفاعلـة املختلفـة ضـمن
منظومة األمم املتحـدة وخارجهـا لكـي تنفـذ

مج على حنو فّعـال ويف الوقـت املناسـبربناال
ــة   ــدرة اإلنتاجيـ ــق بالقـ ــا يتعلـ ــد. يف مـ واعتمـ

 الوزاريـة ألقـل٢٠١١االجتماع خطة عمل    
ــيت    ــوا، ال ــدان من ــاع خــاصالبل ــربز دور قط ت

وتـــذكر. يعمـــل جيـــدا ومـــسؤول اجتماعيـــا
اخلطــــــة أيــــــضا أن املؤســــــسات الــــــصغرية
ــانوين ــار قـ ــود إطـ ــم ووجـ ــطة احلجـ واملتوسـ

ــا  ــا عـ ــشجيعمناســـب مهـ ــان لتـ مالن جوهريـ
ــة مباشــرة األعمــال احلــرة واالســتثمار وتنمي
قطــاع األعمــال الزراعــي وتنويــع االقتــصاد،
ــة ــة الكامل ــق العمال وكــذلك مــن أجــل حتقي

  .واملنتجة وتوفري العمل الالئق للجميع
 فعالية املعونـة  عناجتماع جانيب   

والتنمية يف أقل البلـدان منـوا مـن
أجـــــل تنفيـــــذ برنـــــامج عمـــــل

  طنبولاس

ــاين٣٠  / تــــــشرين الثــــ
ــان   ــوفمرب، بوســـــــ نـــــــ

ــة ٢٠١١ ، مجهوريــــــــــ
  كوريا

حكومــة نيبــال، مكتــب املمثــل 
الــــسامي ألقــــل البلــــدان منــــوا  
والبلــدان الناميــة غــري الــساحلية 
ــصغرية    ــة الـــ ــدول اجلزريـــ والـــ

 منظمــــة رصــــد أقــــل ،الناميــــة
  البلدان منوا

عقــد االجتمــاع علــى هــامش املنتــدى الرابــع
الــذيليــة املعونــة، الرفيــع املــستوى بــشأن فعا

يف الفتــرةيف بوســان، مجهوريــة كوريــا ُعقــد 
 كـانون١نـوفمرب إىل    / تـشرين الثـاين    ٢٩من  
وأكـــد االجتمـــاع. ٢٠١١ديـــسمرب  /األول

ــامج     ــى أن إدمــــاج برنــ ــانيب علــ عمــــلاجلــ
ــة    ــتراتيجيات اإلمنائي ألقــلاســطنبول يف االس

هـوالبلدان منوا ويف سياسات اجلهات املاحنـة   
ءمــة املعونــة مــع األولويــاتخطــوة هامــة ملوا

وكــان هنــاك توافــق يف اآلراء علــى. الوطنيــة
ــادة لتحــسني ــة والري ــزم حتــسني امللكي ــه يل أن
فعاليـــة املعونـــة والتنميـــة ومـــن أجـــل التنفيـــذ

يف أقــــلعمــــل اســــطنبول الفّعــــال لربنــــامج 
ــوا  ــدان منـ ــشمل الو. البلـ ــر تـ خـــرىاألعناصـ

أصــحابمجيــع ضرورية للنجــاح مــشاركة الــ
مـــسامهتهم علـــى نطـــاق أوســـع،املـــصلحة و

، وانعكـاسمشاركة أقـوى  ومشاركة اجلميع   
ــة ــشكل أوضــح يف عملي ــسانية ب ــاد اجلن األبع
وضع الـسياسات، وإيـالء االهتمـام الواجـب

ــود     ــسالم واألمــن، ووج ــة ال ــر قويــةخلط أُط
ــستند إىل    ــيم تـ ــد والتقيـ ــنللرصـ ــايري ميكـ معـ

  .التحقق منها
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االجتماع اإلقليمي ملنطقـة آسـيا
بـــشأن تنفيـــذ  يط اهلـــادئ واحملـــ

  برنامج عمل اسطنبول

 كـــــــــانون ١٦ إىل ١٤
ديـــــــــــــــــــسمرب /األول
  بانكوك ،٢٠١١

اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة    
آلسيا واحملـيط اهلـادئ، مكتـب       
املمثـــل الـــسامي ألقـــل البلـــدان 
ــة غــــري     ــوا والبلــــدان الناميــ منــ
الــــساحلية والــــدول اجلزريــــة   

  الصغرية النامية

ــحاب ا   ــع أصـ ــاع مجيـ ــم االجتمـ ــصلحةضـ ملـ
، مبـا يفبرنـامج عمـل اسـطنبول     الرئيسيني يف   

ذلــك احلكومــات األعــضاء، ومنظومــة األمــم
املتحـــــدة، واملنظمـــــات اإلقليميـــــة املعنيـــــة،
والشركاء يف التنمية، إضافة إىل متثيـل أوسـع
ــع املــدين مــن منطقــة آســيا واحملــيط للمجتم

ــادئ ــق. اهل ــة طري ــاع خريط ــد االجتم واعتم
يفعمـــل اســـطنبول  إقليميـــة لتنفيـــذ برنـــامج

-٢٠١١للعقـد  منطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ      
ــوي . ٢٠٢٠ ــق  وحتتــ ــة الطريــ ــىخريطــ علــ

جمموعة من أنشطة تنمية القدرات هتدف إىل
تقدمي منتجات معرفية ونـشر املعرفـة والتـرويج
ــدمات اخلـــــــرباء، ــدمي خـــــ ــا، وإىل تقـــــ هلـــــ

ــات  ــدمات واستعراضـ ــد وخـ ــيم،الرصـ والتقيـ
ريع املـساعدةتوفر أساسا لوضع برامج ومشا    و

  .التقنية على الصعيدين اإلقليمي والوطين
ــالس ــشترك للمجـ ــاع املـ االجتمـ
التنفيذيــة لربنــامج األمــم املتحــدة

صــندوق األمـم املتحــدة  /اإلمنـائي 
مكتــب األمــم املتحــدة  /للــسكان

ــشاريع، ــدمات املــــــــــــ خلــــــــــــ
ــم ــة األمـــ ــسيف، وهيئـــ واليونيـــ
ــامج ــرأة، وبرنــــ ــدة للمــــ املتحــــ

سامهة مناقشة املـ  . األغذية العاملي 
التعاونيــــة الــــيت تقــــدمها األمــــم

ــامج عمــل  يف املتحــدة  ــذ برن تنفي
  سطنبولا

ينـاير  / كانون الثـاين   ٣٠
ــم   ،٢٠١٢ ــر األمـــ مقـــ

  املتحدة، نيويورك

برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي،     
ــندوق األمــــــم املتحــــــدة    صــــ
للسكان، مكتب األمم املتحدة    

ــشاريع،  ــدمات املــ ــة  خلــ منظمــ
األمـــــــم املتحـــــــدة للطفولـــــــة 

هيئــــة األمــــم   ،)سيفاليونيــــ(
ــامج   ــرأة، برنــــ ــدة للمــــ املتحــــ

  األغذية العاملي

 املــسامهة التعاونيــة يف تنفيــذ برنــامجنوقــشت
ــطنبول  ــل اسـ ــرى. عمـ ــسياق، جـ ــذا الـ ويف هـ

التأكيـد علـى مواءمـة الـدعم مـع أولويـات أقــل
ــة ــدرات اإلنتاجي ــك الق ــا يف ذل ــوا مب ــدان من البل
ــى ــة وختفــيض تكــاليف املعــامالت وعل والعمال

تعمـيم إشراك املكاتب القطرية يف دعم ضرورة  
يف خطـــط التنميـــةعمـــل اســـطنبول  برنـــامج 
الوكـاالت املـشاركة أن تركـزتعتزم  و. الوطنية
إجنازهـا لكـي حتقـق أقـلأربـع مهـام يلـزم       على

بنــاء: وهــي البلــدان منــوا أهــدافها العامــة، أال   
ــن أجــل    ــة م ــدرات الوطني ــدمي الق اخلــدماتتق

عمـلبرنامج  تعميم  األساسية على حنو فّعال، و    
ــطنبول يف  ــة،اســـ ــربامج الوطنيـــ اخلطـــــط والـــ

على تنمية الـشباب، وتعزيـز القـدرةواملساعدة  
 .سيما يف موجهة تغري املناخ على الصمود وال

بنــــاء : اجتمــــاع مائــــدة إفطــــار
ــل ــن أجـ ــة مـ ــدرات اإلنتاجيـ القـ
: حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة

دور اجمللـــس االقتـــصادي تعزيـــز 
ي يف تنفيـــذ برنـــامج واالجتمـــاع

  سطنبولاعمل 

، ٢٠١٢مارس  / آذار ٩
ــا   ــة لتركيـ ــة الدائمـ البعثـ
ــدة،   ــم املتحـ ــدى األمـ لـ

  نيويورك

رئـــــيس اجمللـــــس االقتـــــصادي 
مكتـــب املمثـــل  واالجتمـــاعي،

الــــسامي ألقــــل البلــــدان منــــوا  
والبلــدان الناميــة غــري الــساحلية 
  والدول اجلزرية الصغرية النامية

بــشأنوار نــاقش املــشاركون ســبل تعزيــز احلــ
وتـدابري الـدعم الالزمـةاألساسـية   السياسات  

القدرات اإلنتاجية والنمـو االقتـصاديلتعزيز  
.الـــشامل واملـــستدام يف أقـــل البلـــدان منـــوا     

أن االحتياجــات اخلاصــة بأقــلخلــصوا إىل و
البلـــدان منـــوا ينبغـــي أن تـــدمج يف جـــدول
أعمال التنمية ملا بعد مؤمتر ريو وما بعد عـام

ــب توســيع نطــاق  ؛ وجيــ٢٠١٥ يفشركاء ال
التنميـــة املـــشاركني يف اجمللـــس االقتـــصادي

ــاعي، وذلـــك لـــضمان   ــاع واالجتمـ ــجاتبـ هنـ
ــسق ــةمت ــل   ة ومتكامل ــدانفيمــا يتعلــق بأق البل

منــوا، مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى تعزيــز
اتـــساق الـــسياسات مـــع مؤســـسات بريتـــون
ــي ــارة العامليــــة؛ وينبغــ وودز ومنظمــــة التجــ

ــات أقــ تعمــيم  ــعأولوي ــوا يف مجي ــدان من ل البل
  .منتديات اجمللس االقتصادي واالجتماعي
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  الوصف  املنظمون  كانالتاريخ وامل  العنوان

اجتمــــــاع مائــــــدة مــــــستديرة
النمــــو االقتــــصادي   :أكــــادميي

ألقـل  أولويتـان   : والتغيري اهليكلي 
  البلدان منوا

 ،٢٠١٢مارس  / آذار ٩
ــا،   ــة كولومبيـــــ جامعـــــ

  نيويورك

ــك الــــــدويل   جمموعــــــة (البنــــ
، مكتــــب )البحــــوث اإلمنائيــــة
ل البلـــدان املمثـــل الـــسامي ألقـــ

ــة غــــري     ــوا والبلــــدان الناميــ منــ
الــــساحلية والــــدول اجلزريــــة   
ــة   ــة، جامعــــ ــصغرية الناميــــ الــــ

  كولومبيا

ــامج   عمــــلأكّــــد االجتمــــاع علــــى أن برنــ
منــوذجيف ل نــوعي  يــدعو إىل حتــوُّاســطنبول

التنميــة، حبيــث تعــاد موازنــة األولويــات بــني
القطاع املنتج والقطاع االجتماعي، وكذلك

.ذي تقوم به الدولة والـسوق     موازنة الدور ال  
وأوصــى جــستني لــني، كــبري االقتــصاديني يف

ميكنــهاأن أقــل البلــدان منــوا بــالبنــك الــدويل، 
باتباعهـــا ملزيتـــها النـــسبية أن جتتـــذب بعـــض
ــى ــدرة علـ ــديها قـ ــد لـ ــيت مل تعـ ــائف الـ الوظـ
املنافــسة يف الــصني نظــرا الزديــاد األجــور،

يف علــم االقتــصادوذلــك متاشــيا مــع نظريتــه  
وركــز مــشاركون آخــرون. هليكلــي اجلديــدا

يف احلوار على دور الدولة يف تشجيع التغـيري
  .وحشد املوارد وتوسيع فرص التجارة

 بــشأناجتمــاع رفيــع املــستوى
من عمل اسطنبول   تنفيذ برنامج   

   منواالبلدانأجل أقل 

ــسان٢٤ ــل / نيـــــ أبريـــــ
  ، الدوحة٢٠١٢

ــم املتحــدة للتجــارة    ــؤمتر األم م
ــة، مكتــــــب ا ــل والتنميــــ ملمثــــ

الــــسامي ألقــــل البلــــدان منــــوا  
والبلــدان الناميــة غــري الــساحلية 
  والدول اجلزرية الصغرية النامية

جرى تنظيم االجتماع يف إطـار مـؤمتر األمـم
ــة    ــارة والتنميـ ــشر للتجـ ــث عـ ــدة الثالـ .املتحـ

ــديات   ــاع التحـــ ــث االجتمـــ ــةوحبـــ املرتبطـــ
أقــــل البلــــدان منــــوا،مــــن قائمــــة اخلروج بــــ

كــل مــنتخــذها يأن واإلجــراءات الــيت يلــزم 
ها يف التنميـة لكفالـةئأقل البلدان منوا وشركا   

اجلـــدوليف إطـــار نتقـــال العمليـــة اسالســـة 
وخلص االجتمـاع إىل أن. الزمين املتفق عليه  

ــاع هنــج   ــور  اتب يف وضــععتــاد املكســري األم
السياسات ال يكفي لوضـع أقـل البلـدان منـوا
على طريق حتقيق تنمية أكثر حيوية ومشـوال،

 يكفي لكي يـتمكن نـصف هـذه البلـدانوال
ــل ــة أق ــن قائم ــايري اخلــروج م ــق مع ــن حتقي م

  .٢٠٢٠البلدان منوا حبلول عام 
 
 


