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 قضايا نظامية
 

 برنامج العمل لصاحلاستعراض التقدم احملرز بشأن 
 2020-2011أقل البلدان منواً للعقد 

 موجز
من بني مجيع مناطق العامل، يوجد أكرب عدد من أقل البلدان منوا يف أفريقيا. وحيدد برنامج 

، األهداف والتطلعات واإلجراءات ذات أولوية خمتلفةعمل اسطنبول، الذي نُظم يف مثانية جماالت 
بالتنمية  اليت يتعني على أقل البلدان منوا وشركائها اإلمنائيني السعي إىل حتقيقها من أجل النهوض

 األكثر ضعفا يف العامل. تضم الشعوباملستدامة لتلك البلدان اليت 

ومن الواضح أن النمو إىل املستوى الذي يتطلع إليه برنامج العمل لن يتحقق يف مجيع 
. ورغم أن التقدم كان إجيابيا يف بعض املؤشرات، بلدا 33البالغ عددها  اأفريقيمنوا يف البلدان أقل 

فقد اخنفضت . كان بطيئاشرات اليت تركز على التنمية االجتماعية والبشرية، إال أنه  ال سيما املؤ 
معدالت وفيات األطفال واألمهات، كما أن معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة آخذة يف االرتفاع، 

رغم وكذلك معدالت احلصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي األساسية. و 
إىل مياه الشرب  الوصول الشاملحتقيق أقل البلدان منوا يف أفريقيا بعيدة جدا عن ال تزال ، ذلك
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، وباملعدل احلايل للتقدم، يبدو حتقيق هذا اهلدف النظيفة وخدمات الصرف الصحي األساسية
قل بعيد املنال يف املستقبل. ويف جمال االقتصاد والتجارة، ال تزداد القيمة املضافة اليت حتققها أ

خبدمات الربط أما البلدان منوا يف الصناعة التحويلية والزراعة زيادة كبرية مع مرور الوقت. 
بسرعة على أساس نصيب الفرد، لكن ال تزال فتزداد االتصاالت السلكية والالسلكية والكهرباء 

على ا معتمدة بشكل حصري تقريبهناك اختالفات شاسعة بني البلدان. وال تزال أقل البلدان منوا 
 السلع األساسية، ما جيعل اقتصاداهتا عرضة لتقلبات أسعار املواد اخلام.

تعزيز ’’بينها البلدان منوا بعدد من األهداف يف جمال احلوكمة  ويُلزم برنامج العمل أقل  
مواصلة اجلهود الرامية إىل وضع إطار مؤسسي ’’، و‘‘واحرتام مجيع حقوق اإلنسان املعرتف هبا دوليا

ويف هذا اجملال، يبدو أن أقل . ‘‘ وتنظيمي ... أو تعزيزه من أجل تعزيز سيادة القانونوقانوين
البلدان منوا يف أفريقيا تعاين من الركود أو التخلف، بينما تعمل بلدان أفريقية أخرى على حتسني 

 مؤسساهتا.

إجيابيا متاما، رغم وبوجه عام، ليس أداء أقل البلدان منوا يف أفريقيا يف تنفيذ برنامج العمل 
، وبدون مزيدا من االلتزاماتعلى نفسها البلدان منوا  أقل  قطع حتقيق بعض اإلجنازات. وما مل ت

-2011الفرتة حىت اآلن )هذه ، لن يتيح التقدم احملرز على مدى دعم من شركائها اإلمنائيني
امسها من قائمة أقل البلدان منوا ( ألعداد كبرية من أقل البلدان منوا يف أفريقيا إمكانية رفع 2019

 على مدى السنوات املقبلة.

 مقدمة  -أوال
هي ليست جمرد بلدان و . 1971صنفت األمم املتحدة أقل البلدان منوا كفئة يف عام    -1

منخفضة الدخل، بل بلدان تواجه عقبات هيكلية شديدة أمام النمو االقتصادي والتنمية. ومن 
بلدا يف  13وبلدا يف أفريقيا،  33بلدا، يوجد  47امل البالغ عددها بني أقل البلدان منوا يف الع

إحصاءات  1يقدم اجلدول و منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، وبلد واحد يف منطقة البحر الكارييب. 
ري جلنة األمم املتحدة للسياسات اإلمنائية كل وتُ  (1).عن أقل البلدان منوا يف أفريقيا وهاييتموجزة 

تقييما للبلدان إلدراجها يف قائمة أقل البلدان منوا أو لرفع امسها منها. وحتدد ثالث سنوات 
منها: نصيب الفرد من إمجايل الدخل رفع املؤشرات اإلمنائية الثالثة التالية اإلدراج يف هذه القائمة وال

 ألصول البشرية، ومؤشر الضعف االقتصادي.الدليل القياسي لالقومي، و 

                                                      
بلد واحد من . وبالنظر إىل وجود مبعلومات االستعراض اإلقليمي األفريقي لربنامج العمللرِفد أُعد هذا التقرير هبدف  (1)

أقل البلدان منوا يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وإىل عدم إجراء استعراض إقليمي هناك، سُتدرج هاييت يف 
 الوثائق واالستعراض األفريقيني.
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)برنامج عمل  2020-2011مل لصاحل أقل البلدان منوًا للعقد برنامج العيعد  و    -2
برنامج من هذا النوع من الربامج املمتدة على عشر سنوات يف منظومة األمم  اسطنبول( رابع  

املتحدة، اليت بدأ أوهلا يف أعقاب مؤمتر األمم املتحدة املعين بأقل البلدان منوا، الذي عقد يف باريس 
رنامج العمل احلايل مثانية جماالت ذات أولوية ألقل البلدان منوا والشركاء . وحيدد ب1981يف عام 

 اإلمنائيني:

 القدرة اإلنتاجية؛ )أ(

 والتنمية الريفية؛ ،واألمن الغذائي ،الزراعة  )ب(

 التجارة؛  )ج(

 السلع األساسية؛ )د(

 التنمية البشرية واالجتماعية؛ )هـ(

 التحديات الناشئة؛تعددة وغريها من املزمات األ )و(

 تعبئة املوارد املالية ألغراض التنمية وبناء القدرات؛ )ز(

 احلكم الرشيد على كافة املستويات؛ )ح(
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 : 1اجلدول 
 لدان منواً يف أفريقيا وهاييت حالة أقل البموجز 

 
 البلد

 السنة املضافة

نصيب الفرد من 
الدخل القومي 

، 2018اإلمجايل لعام 
طريقة أطلس 

)بدوالرات الواليات 
 املتحدة( )أ(

الدليل القياسي 
لألصول 

 البشرية )ب(

مؤشر الضعف 
 االقتصادي )ب(

السكان عام 
2018 

 )باملاليني( )ج(

 30.8 36.8 52.5  3 370 1994 أنغوال*
 11.5 34.3 49.8 870 1971 بنن

 19.8 38.2 42.9 660 1971 بوركينا فاسو
 11.2 44.5 38.5 280 1971 بوروندي

 4.7 33.6 17.4 480 1975 مجهورية أفريقيا الوسطى 
 15.5 52.4 22.1 670 1971 تشاد

 0.8 52.4 49.4  1 320 1977 جزر القمر
 84.1 27.2 41.9 490 1991 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 1.0 36.3 58.0 180 2  1982 جيبويت
 5.2 54.7 42.9 136 1 )د( 1994 إريرتيا
 109.2 32.1 45.3 790 1971 إثيوبيا
 2.3 72.2 51.8 700 1975 غامبيا
 12.4 30.2 39.5 830 1971 غينيا
 1.9 52.4 41.7 750 1981 بيساو-غينيا

 2.1 42.0 61.6  1 380 1971 ليسوتو
 4.8 53.2 37.2 600 1990 ليبرييا

 26.3 37.8 54.5 440 1991 مدغشقر
 18.1 47.1 52.5 360 1971 مالوي

 19.1 36.8 43.1 830 1971 مايل
 4.4 39.9 46.9  1 190 1986 موريتانيا
 29.5 36.7 45.8 440 1988 موزامبيق

 22.4 35.3 35.4 380 1971 النيجر
 12.3 36.4 55.0 780 1971 رواندا

 0.2 41.2 86.0  1 890 1982 ساوتومي وبرينسييب **
7.15  1 410 2000 السنغال  33.4 15.9 
 7.7 51.6 27.4 500 1982 سرياليون
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 15.0 34.7 16.7 97 )د( 1971 الصومال
 11.0 55.6 25.8 423)د( 2012 جنوب السودان

 41.8 49.2 53.0  1 560 1971 السودان
 7.9 28.3 61.8 650 1982 الكونغو 
 42.7 31.7 50.2 620 1971 أوغندا 

 56.3 27.9 56.0  1 020 1971 مجهورية تنزانيا املتحدة
 17.4 40.5 58.6  1 430 1991 زامبيا

 11.1 30.6 48.0 800 1971 هاييت 
 

 
    

عتبة رفع البلد من قائمة أقل 
 (2018البلدان منوا )

 230 1  6.06 676.2اجملموع:  32.0   

 
جلنة السياسات  (ب)؛ (2019)أ( مؤشرات التنمية العاملية، البنك الدويل )تشرين الثاين/نوفمرب  املصادر:

التوقعات السكانية  (ج)؛ (2018اإلمنائية، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة )آذار/مارس 
عبة ـش (د)؛ (2019، شعبة السكان باألمم املتحدة )تشرين الثاين/نوفمرب 2019يف العامل: تنقيح عام 

 . (2019االحصاءات يف األمم املتحدة )تشرين الثاين/نوفمرب 
** من املتوقع رفع اسم البلد من قائمة أقل ؛2021من املتوقع رفع اسم البلد من قائمة أقل البلدان منوا عام  *

 .2024البلدان منوا عام 

 األولويةذات االت اجملالتقدم احملرز يف  -ثانيا

 القدرة اإلنتاجية -ألف

على أن بناء قدرات أقل البلدان منوا يف جماالت الزراعة إسطنبول برنامج عمل ورد يف    -3
والصناعة التحويلية واخلدمات أمر ضروري لزيادة إدماجها يف االقتصاد العاملي، ومقاومة 
الصدمات، واستدامة النمو الشامل. ورغم أن املتوسط العاملي اإلمجايل للقيمة املضافة التصنيعية 

يف املائة خالل العقدين، فإن النسبة املئوية  16مجايل بلغ حوايل كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإل
إىل  2001يف املائة يف عام  9.6للقيمة املضافة ألقل البلدان منوا يف أفريقيا وهاييت اخنفضت من 

، بلغت النسبة املئوية للقيمة املضافة للصناعة 2011ويف عام  .2017يف املائة يف عام  8.8
يف املائة هلذه الفئة، ولذلك مل حتقق أقل البلدان منوا يف أفريقيا مكاسب كبرية يف  8.3التحويلية 

أن القيمة املضافة التصنيعية كنسبة املالحظ بوجه خاص هذا اجملال خالل فرتة برنامج العمل. و 
 مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل بالنسبة للبلدان األفريقية األخرى غري املصنفة يف هذه الفئة

يف املائة عام  14.0إىل  2001يف املائة عام  15.4، خالل العقدين املاضيني، من تاخنفض
2017. 
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د برنامج العمل هدفا يتمثل يف متكني اجلميع من احلصول على الطاقة حبلول وحيد     -4
وبالنسبة ألقل البلدان منوا يف أفريقيا، سيتطلب حصول اجلميع على الكهرباء حبلول  .2030عام 
حتسنا ملحوظا يف هذا املؤشر خالل العقد املقبل. ورغم أن أقل البلدان منوا يف منطقة  2030عام 

يف املائة من السكان يف عام  60.9بلغت كأساس آسيا واحمليط اهلادئ بدأت بنسبة وصول  
، 2017يف املائة من السكان يف عام  85.8بلغ ، فإهنا أحرزت تقدما يف الوصول 2011

يف املائة  36.7يف املائة إىل  26.1هاييت( من و أقل البلدان منوا يف أفريقيا ) فرص وصول حتسنتو 
من فرص الوصول خالل الفرتة نفسها. ويبدو أن الوصول الشامل بات يف متناول أقل البلدان منوا 
يف آسيا واحمليط اهلادئ، لكن ينبغي أن يتغري معدل التحسن يف احلصول على الطاقة يف أفريقيا 

األقل غري البلدان ن متغريا كبريا من أجل حصول اجلميع على اخلدمات. وحىت يف البلدان األفريقية 
يف املائة، وهو أقل من متوسط معدل  77.4إىل  2017منوا، بلغ متوسط فرص الوصول يف عام 

الوصول يف أقل البلدان منوا يف آسيا واحمليط اهلادئ. واحلالة فيما يتعلق باحلصول على الكهرباء 
يف املائة من  5كان أقل من   ،2017سيئة للغاية بالنسبة ملن يعيشون يف املناطق الريفية: ففي عام 

سكان األرياف يف تسعة بلدان من جمموعة أقل البلدان منوا يف أفريقيا وهاييت حيصلون على 
 )2(الكهرباء.

وميثل وصول اجلميع إىل شبكة اإلنرتنت هدفا آخر من أهداف برنامج عمل اسطنبول.    -5
عن التحقيق. ورغم حتسن  وهو أبعد ما يكون 2020عام بغري أن التاريخ املستهدف ُحد د 

متوسط معدل وصول أقل البلدان منوا يف إال أن ، 2011إمكانية الوصول بسرعة كبرية منذ عام 
غري أن هذا العدد املنخفض خيفي إىل  .2017يف املائة عام  16.5هاييت( مل يتجاوز و أفريقيا )

تعلق بالوصول إىل اإلنرتنت، رزه كثري من البلدان. وفيما يحتحد ما التقدم املثري لإلعجاب الذي 
يف املائة( بني البلدان  55.7)يف املائة( وجيبويت األكثر وصوال  20.8)موريتانيا األقل وصوال تعد 

العشرة املدرجة يف رأس قائمة أقل البلدان منوا يف أفريقيا )وهاييت( يف حني أن إريرتيا هي األقل 
يف  8.6)يف املائة( ومجهورية الكونغو الدميقراطية هي األكثر وصوال  1.3)وصوال إىل اإلنرتنت 

املائة( ضمن البلدان العشرة املدرجة يف أسفل قائمة أقل البلدان منوا يف أفريقيا. وبالنظر إىل أن 
نسب الوصول إىل اإلنرتنت يف معظم البلدان العشرة املدرجة يف رأس قائمة أقل البلدان منوا يف 

 هذا التقدم ملحوظ. ، فإن2011يف املائة عام  10نت تقل عن أفريقيا كا

وباإلضافة إىل تعزيز القيمة املضافة يف الصناعة التحويلية، يستهدف برنامج عمل    -6
أيضا زيادة القيمة املضافة يف الزراعة. وخالل فرتة الربنامج احلايل، حتققت مكاسب يف إسطنبول 

هاييت( تتوافر عنها بيانات. وخالل هذه و قل البلدان منوا )بلدا أفريقيا من أ 30بلدا من أصل  19
يف املائة، وبلغ  23.3الفرتة، بلغ متوسط الزيادة العاملية يف القيمة املضافة الزراعية لكل عامل 

                                                      
 أنغوال وبوروندي وتشاد ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومدغشقر ومالوي وموريتانيا وموزامبيق وهاييت. )2(
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يف املائة.  12.2نسبة متوسط الزيادة يف البلدان األفريقية األخرى غري املصنفة يف هذه الفئة 
يف املائة، يبني ذلك أن  8.3هاييت( البالغ و ة يف أقل البلدان منوا يف أفريقيا )ومقارنة مبتوسط الزياد

 على أقل البلدان منوا أن تعيد تقييم اسرتاتيجياهتا لزيادة اإلنتاجية الزراعية.

ومل تتغري النسبة املئوية ملصادر الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة يف أقل البلدان منوا يف    -7
وحصة  .2015و 2006أفريقيا وأقل البلدان منوا يف آسيا واحمليط اهلادئ تغريا كبريا بني عامي 

امل. وميكن مصادر الطاقة املتجددة يف أقل البلدان منوا يف أفريقيا هي حصة مرتفعة مقارنة ببقية الع
على السدود الكهرمائية أقل البلدان منوا يف أفريقيا لعدد من أن يعزى ذلك إىل االعتماد الشديد 

للحصول على الطاقة الكهربائية، ويف حاالت مثل مجهورية الكونغو الدميقراطية وإثيوبيا، يبلغ هذا 
 يف املائة. 100االعتماد حنو 

يف  ،فيما يتعلق بزيادة القدرة اإلنتاجيةل، إسطنبو ويتمثل أحد أهداف برنامج عمل    -8
، هبز يف جِ  2018إنشاء مصرف للتكنولوجيا ألقل البلدان منوا. وقد أنشئ هذا املصرف يف عام 

. وبدأ (8-17تركيا. وكان إنشاء هذه املؤسسة أيضا جزءا من أهداف التنمية املستدامة )الغاية 
علمية والتكنولوجية واالبتكارية ألقل البلدان منوا مصرف التكنولوجيا اآلن عمله لبناء القدرات ال

 عن طريق استعراض احلالة الراهنة لكل بلد ودعم أكادمييات العلوم يف تلك البلدان.

بيئة متكينية لألعمال التجارية. إىل توفري أقل البلدان منوا حاجة ويبني برنامج العمل    -9
 البنك الدويل البلدان   ا جيريهيتال ‘‘األعمال التجاريةممارسة ’’بعنوان  ئيةستقصاالدراسة االنف ص  تو 

وفقا جملموعة من املؤشرات املتصلة بسهولة مزاولة األعمال التجارية، مثل تسجيل املمتلكات، 
البالغ عددها  )وهاييت(وبدء العمل التجاري، وإنفاذ العقود. ويف مجيع أقل البلدان منوًا يف أفريقيا 

عما سجلته  2018بلدان فقط نتائج أقل يف الدراسة االستقصائية لعام ت أربعة بلدا، سجل   34
وسجلت جيبويت ومالوي والنيجر أكرب  (3)، وكان الفرق هامشياً يف أحد هذه البلدان.2016عام 

نقاط،  9.8التحسينات. ويف حالة مالوي، حتسنت درجة ممارسة األعمال التجارية فيها مبقدار 
األكثر تقدما يف هذا اجملال بني البلدان األقل منوا يف أفريقيا، إىل جانب  ما جيعلها حاليا واحدة من

 رواندا وزامبيا.

واحلصول على اخلدمات املالية مهم أيضا بالنسبة للقدرة اإلنتاجية. ويف مجيع أقل  -10
صول إىل حساب مايل لدى مصرف أو البلدان منوا يف أفريقيا )وهاييت(، ارتفع متوسط معدل احل

 .2017يف املائة يف عام  34.0إىل  2011يف املائة يف عام  13.7مقدم خدمات مالية متنقلة من 
صول من احل 2017يف املائة من السكان عام  59.2ولوحظت أعلى زيادة يف أوغندا، حيث متكن 

 البلدان اليت تتوافر عنها ومن بني .2011يف املائة فقط عام  20.5مقابل لى هذه اخلدمات، ع
                                                      

 يف املائة. 1جنوب السودان، والسودان، والصومال، رغم أن الدرجة اليت سجلتها موزامبيق اخنفضت بنسبة تقل عن  (3)
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يف مجهورية أفريقيا الوسطى إىل هذه اخلدمات صول ، كانت أدىن معدالت احل2017بيانات عام 
 يف املائة(. 15.5)يف املائة(، والنيجر  17.9)يف املائة(، ومدغشقر  13.7)

 الزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفية  - باء

لكل عامل يف أقل البلدان منوا، لكن هذه ترتفع القيمة املضافة الزراعية ما فتئت  -11
إسطنبول الزيادة ال تتناسب مع الوترية اليت حققتها تمعات البلدان األخرى. وطلب برنامج عمل 

مثل أنواع البذور الوفرية احملصول واملكيفة احلامسة توفري املدخالت ذات األمهية ’’أقل البلدان منوا إىل 
حدثت زيادة نسبية كبرية يف استخدام األمسدة يف بينما و  (4)، واألمسدة وغريها من اخلدمات.احملي

كغم/هكتار من األراضي الصاحلة للزراعة عام   9.8هاييت( )من و أقل البلدان منوا يف أفريقيا )
معدل االستخدام هذا يتضاءل مقارنة إال أن ، (2016كغم/هكتار عام   14.1إىل  2011

موعات القطرية األخرى. فعلى سبيل املثال، استخدمت بلدان أفريقية أخرى ما متوسطه باجمل
وبدون  .2016كغم من األمسدة لكل هكتار من األراضي الصاحلة للزراعة يف عام   106.8
زيادة كبرية يف فرص احلصول على األمسدة واستخدامها يف مجيع الصناعات الزراعية، يرجح حدوث 

 أقل البلدان منوا يف سعيها إىل زيادة اإلنتاج مبا يتماشى مع طموحاهتا. أن تتواصل معاناة

 التجارة  - جيم

زادت إيرادات صادرات أقل البلدان منوا )السلع واخلدمات على السواء( مبعدل  -12
 209، لتصل إىل 2017إىل عام  2010يف املائة سنويا يف الفرتة من عام  2.7متوسط قدره 

باليني دوالر يف هناية الفرتة. ومنت اإليرادات املماثلة يف البلدان اآلسيوية واجلزرية األقل منوا بنسبة 
يف املائة سنويا، يف حني تأثرت أقل البلدان منوا يف أفريقيا وهاييت بالتقلبات الشديدة يف أسعار  7

وظلت حصة  )5(.2009/2008فرتة السلع األساسية األولية يف أعقاب األزمة املالية العاملية يف ال
يف املائة يف السنوات األربع املاضية.  1الصادرات من مجيع أقل البلدان منوا يف آسيا وأفريقيا دون 

إىل  2011يف املائة يف عام  0.30وبينما زادت حصة أقل البلدان منوا يف آسيا زيادة طفيفة، من 
يف املائة  0.73لدان منوا يف أفريقيا من ، اخنفضت حصة أقل الب2018يف املائة يف عام  0.41

 يف املائة. 0.57إىل 

يف املائة، يواجه قطاع األعمال حاليًا تعريفات  6.1ومبتوسط تعريفات مجركية تبلغ  -13
ي منطقة التجارة ر داخل أفريقيا مما هي عليه عندما يصد ر إىل خارجها. وستلغِ أعلى عندما يصد  

يسهل ما احلرة القارية تدرجييا التعريفات اجلمركية املفروضة على التجارة فيما بني البلدان األفريقية، 
                                                      

(4)
.17, p. 1Rev./219/3A/CONF. 

)5( 
)2019UNCTAD ( . تبعية  -حاضر ومستقبل التمويل اخلارجي للتنمية  :2019التقرير املتعلق بأقل البلدان منواً لعام

 (.E.20.II.D.2 قدمية، حتديات جديدة )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع
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على قطاع األعمال األفريقي ممارسة التجارة داخل حدود القارة، وتلبية متطلبات السوق األفريقية 
قة تارية واحدة أن يوفر فرصا كبرية املتنامية واالستفادة منها. ومن شأن دمج القارة يف منط

 لألعمال التجارية واملستهلكني يف مجيع أحناء أفريقيا.

 السلع األساسية -دال

استناداً  إىل تصنيف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، تعد البلدان  -14
معتمدة ’’ا التصديرية بلدانا يف املائة من جمموع تارهت 60اليت تتجاوز صادراهتا من السلع األساسية 

مجيع أقل البلدان منواً يف أفريقيا باستثناء دولتني )ليسوتو  تكون ،وبذلك. ‘‘على السلع األساسية
رغم أن النسبة األخرية من صادرات السلع ، 2017عام وليربيا( معتمدة على السلع األساسية، 

يف املتوسط يف املائة  72بلغ معدهلا أيضاً  األساسية من ليربيا اخنفضت إىل ما دون هذه العتبة، فقد
ومل تكن إريرتيا وجزر القمر وسان تومي وبرينسييب  .2015إىل عام  2012يف الفرتة من عام 

كانت تسجل إذ   –ومدغشقر بلداناً معتمدة على السلع األساسية يف بداية برنامج عمل اسطنبول 
، عتبة 2017لكن مجيع هذه البلدان تاوزت، عام  -يف املائة على التوايل  49و 44و 51و 51
يف املائة، وهي اآلن بلدان معتمدة على السلع األساسية. وحدها مالوي وجيبويت خفضت  60الـ 

، مسجلة 2017إىل عام  2009باستمرار حصتهما من صادرات السلع األساسية من عام 
 يف املائة على التوايل. 21.8ويف املائة  13.2اخنفاضا بنسبة 

 التنمية البشرية واالجتماعية -هاء

البلدان منوا إىل حتسني التعليم والتدريب، وعلى وجه التحديد  يدعو برنامج العمل أقل   -15
إىل زيادة معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة وتعليم احلساب. ويف مجيع أقل البلدان منوا يف أفريقيا 

 2011بيانات كافية، زادت معدالت إملام الكبار بالقراءة والكتابة بني عامي اليت تتوافر عنها 
، لكن معدل التحسن كان بطيئا. وبينما كان املتوسط العاملي ملعدالت إملام الكبار 2018و

، بلغ املعدل الوسطي يف أقل البلدان 2018-2015يف املائة يف الفرتة  86.0بالقراءة والكتابة 
بلدا من أقل البلدان منوا  11يف املائة. ويف  56.7منوا يف أفريقيا )وهاييت( اليت تتوافر عنها بيانات 

 50يف أفريقيا )وهاييت( اليت تتوافر عنها بيانات، ال تزال معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة أقل من 
 (6)يف املائة.

، يف مجلة أمور، إىل زيادة معدالت االلتحاق باملدارس إسطنبول ملويهدف برنامج ع -16
. ويصل العديد من أقل البلدان منوا يف أفريقيا إىل معدالت التحاق ذلكواملساواة بني اجلنسني يف 

                                                      
بيساو،  -بنن، وبوركينا فاسو، وتشاد، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وسرياليون، وغينيا، وغينيا   (6)

 وليربيا، ومايل، والنيجر.
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يف املائة، وهو أمر يستحق الثناء، لكن ال تزال هناك بعض احلاالت االستثنائية  90صافية تزيد عن 
سن الدراسة. ويتقدم العديد من الذين هم يف فيها باملدرسة أقل من ثلثي األطفال لبلدان يلتحق 

أقل البلدان منوا يف أفريقيا حنو حتقيق التكافؤ بني اجلنسني يف االلتحاق باملدارس، وإن كانت 
 هيالفجوة بني الفتيان والفتيات امللتحقني باملدارس ال تزال مرتفعة يف عدد قليل من البلدان، كما 

يف املائة  83)يف املائة من الفتيات( وغينيا  69يف املائة من الفتيان، مقابل  89)احلال يف تشاد 
اليت تتوافر عنها بيانات، كان  23من البلدان الـ  6يف املائة من الفتيات(. ويف  69من الفتيان و

اق الفتيان، معدل التحاق الفتيات باملدارس أعلى بأكثر من نقطة مئوية واحدة من معدل التح
يف املائة من  71ويف املائة من الفتيات،  80احلال يف السنغال )حيث يلتحق باملدارس هي كما 

 يف املائة من الفتيان. 73يف املائة من الفتيات و 81الفتيان( وغامبيا )حيث تبلغ النسبة 

وبالنسبة للبلدان اليت تتوافر عنها بيانات، هناك بعض االخنفاضات امللحوظة يف عدد  -17
الوالدات اليت يشرف عليها موظفون مؤهلون يف جمال الرعاية الصحية. ويف بنن وهاييت، وقبل كل 

أقل  2018-2015شيء يف مايل، كان عدد الوالدات اليت أشرف عليها موظفون مهرة يف الفرتة 
ويف احلاالت اليت طرأت فيها حتسينات، كانت هذه  .2014-2011ليه يف الفرتة مما كان ع

 16.8و 17.4التحسينات طفيفة عموما، باستثناء أوغندا وغينيا، اللتني أبلغتا عن زيادة قدرها 
 نقطة مئوية على التوايل.

أقل البلدان منوا إىل مواصلة العمل على خفض إسطنبول ويدعو برنامج عمل  -18
فيات األطفال واألمهات. ورغم اخلفض املستمر يف عدد وفيات األمهات، ال تزال معدالت و 

النتائج بالنسبة ألمهات أقل البلدان منوا يف أفريقيا )وهاييت( بعيدة عن النتائج اليت حتققت يف 
البلدان األفريقية غري املدرجة يف هذه الفئة، وال يزال معدل وفيات األمهات فيها ضعف املعدل 

ل يف أقل البلدان منوا يف آسيا واحمليط اهلادئ. والنتائج يف معدل وفيات األطفال دون سن املسج
اخلامسة مشاهبة: مثة تقدم مستمر يف مجيع أقل البلدان منوا يف أفريقيا )وهاييت( تقريبا، لكن النتائج 

إىل عام  2011اليت تظهر فيها نواتج الصحة يف أفريقيا ال تزال ضعيفة. ويف الفرتة من عام 
، اخنفض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة يف أقل البلدان منوا يف أفريقيا بنسبة 2018
 يف املائة، ولكن نظرا الرتفاع درجة البداية، ال يزال هناك الكثري مما ينبغي القيام به. 23،1

أن تتخذ أقل البلدان منوا خطوات لزيادة قوة نظمها إسطنبول ويقتضي برنامج عمل  -19
بينها حتسني التمويل. غري أن متوسط  ،صحية الوطنية، ولتحقيق ذلك، هناك عدد من السبلال

نصيب الفرد من النفقات الصحية يف أقل البلدان منوا يف آسيا واحمليط اهلادئ أعلى بكثري من 
متوسط النفقات الصحية يف أقل البلدان منوا يف أفريقيا )وهاييت(. وحدها ليسوتو وسرياليون 

مقارنة مبتوسط  2016دان أنفقت مبالغ أعلى على الصحة من حيث نصيب الفرد عام والسو 
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، اخنفض 2016و 2011نفقات أقل البلدان منوا يف آسيا واحمليط اهلادئ. ويف الفرتة ما بني عامي 
 )7()وهاييت(.يف أفريقيا أقل البلدان منوا من أيضا نصيب الفرد من اإلنفاق على الصحة يف تسعة 

وتندرج إمكانية وصول اجلميع إىل مياه الشرب املأمونة واملرافق الصحية األساسية  -20
معدل حصول السكان متوسط ضمن أهداف الربنامج يف جمال التنمية البشرية واالجتماعية. ومل يزد 

يف املائة عام  56.4يف أقل البلدان منوا يف أفريقيا على خدمات مياه الشرب األساسية إال من 
وسجل متوسط معدل احلصول على خدمات الصرف  .2017يف املائة عام  60.8ىل إ 2011

يف املائة  29.5إىل  2011يف املائة يف عام  25.5الصحي األساسية حتسنا طفيفا مماثال، من 
وللحصول على صورة واضحة عن العجز الذي تعاين منه أقل البلدان منوا يف أفريقيا  .2017عام 

ذ يف االعتبار أن معدل احلصول على مياه الشرب األساسية يف البلدان )وهاييت(، جيب أن نأخ
يف املائة، وأن معدل احلصول على خدمات الصرف  82.2األفريقية غري املدرجة يف هذه الفئة بلغ 

وسجلت أقل البلدان منوا يف آسيا واحمليط اهلادئ  .2017يف املائة عام  62.2الصحي بلغ 
 لمعدالت املسجلة يف البلدان األفريقية من خارج قائمة أقل البلدان منوا.لمعدالت مماثلة 

أيضا على متكني املرأة. ويتمثل أحد أهداف هذا اجلزء إسطنبول عمل  ويركز برنامج -21
فعلية يف مجيع جماالت صنع القرار، مبا يف  تعزيز متثيل املرأة ومشاركتها بصورة’’من الربنامج يف 

ورغم أن مستويات متثيل املرأة يف الربملان . ‘‘ذلك املشاركة يف العملية السياسية جبميع مستوياهتا
يف املائة، فإن متوسط معدالت التمثيل  50يف معظم أقل البلدان منوا يف أفريقيا ال تقرتب من 

إجيايب مقارنة مبعدالت متثيل جمموعات البلدان  2018-2015يف املائة للفرتة  21.4الذي بلغ 
األخرى. وهي أعلى بقليل من البلدان األفريقية األخرى، وأعلى من أقل البلدان منوا يف آسيا 
واحمليط اهلادئ، وقريبة من متوسط معدل التمثيل يف الدول األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف 

ائة(. وهذا املؤشر متغري للغاية يف أقل البلدان منوا يف أفريقيا يف امل 24.1)امليدان االقتصادي 
)وهاييت(، حيث سجلت بلدان مثل رواندا والسنغال أعلى معدالت متثيل للمرأة يف الربملانات 

. وتوجد أدىن (2018–2015يف املائة، على التوايل، يف الفرتة  42.3يف املائة و 62.6)الوطنية 
 يف املائة. 5وهاييت، حيث تقل املعدالت عن املعدالت يف جزر القمر 

                                                      
إريرتيا، وأوغندا، وبوروندي، وجزر القمر، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية تنزانيا املتحدة، وجيبويت، وغامبيا،   (7)

 وهاييت.
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 تعددة وغريها من التحديات الناشئةاملزمات األ -واو

يزيد عدد من العوامل املرتابطة من صعوبة احلفاظ على االستقرار والنمو يف أقل  -22
فيها البلدان منوا يف أفريقيا )وهاييت(، مبا يف ذلك تغري املناخ، والظواهر اجلوية القصوى )اليت يسهم 

 تغري املناخ(، والصراعات بني البلدان وداخلها، وأمناط اهلجرة.

، وضعت األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 2015ويف عام  -23
باريس، هبدف تعزيز االستجابة العاملية خلطر تغري املناخ عن طريق االحتفاظ بالزيادة  املناخ اتفاق  

ىل ما دون درجتني مئويتني فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة يف درجة احلرارة العاملية إ
درجة مئوية. وقد صدقت مجيع  1.5اجلهود للمضي يف احلد من زيادة درجة احلرارة، كي تصل إىل 

ويقتضي  (8)أقل البلدان منوا يف أفريقيا على هذا االتفاق، باستثناء إريرتيا وأنغوال وجنوب السودان.
ر مسامهات حمددة وطنيا تبدي من خالهلا التزاماهتا خبفض اريس من البلدان أن تصدِ اتفاق ب

االنبعاثات. وتستحق أقل البلدان منوا الثناء ملوافقتها على اإلسهام يف مكافحة تغري املناخ رغم أهنا 
 إدارة البيئة املتغرية اليت ستنجم عنه إدارًة شاملة.يتيح هلا غري جمهزة تهيزا جيدا 

 تعبئة املوارد املالية ألغراض التنمية وبناء القدرات  -يزا

 املوارد احمللية -1

يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل،  20تقل قدرات جباية الضرائب يف أفريقيا بنحو  -24
يف املائة( عن املناطق األخرى، ويرجع  17)وتقل نسبة اإليرادات الضريبية إىل الناتج احمللي اإلمجايل 

ذلك إىل حد كبري إىل أوجه عدم الكفاءة يف السياسة الضريبية وحتصيل اإليرادات. ويف أفريقيا 
، حيث بلغ متوسط نسبة 2018و 2017بوجه عام، اخنفضت اإليرادات الضريبية خالل عامي 

إلمجايل، وهو ما يقل كثريا عن نسبة الـ يف املائة من الناتج احمللي ا 17الضرائب املرجحة القارية 
 (9)يف املائة الالزمة ملساعدة البلدان على التعجيل يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 20

اليت تشمل االئتمان املتاح للقطاع اخلاص،  -والتدفقات املالية احمللية اخلاصة  -25
ستدامة ألقل البلدان منوا. وال بد من مهمة أيضا للتنمية امل -واملدخرات، وتنمية أسواق رأس املال 

رفع مستويات االئتمان احمللي ألهنا تشري إىل حتسن مستويات الوصول املايل لكل من األسر 

                                                      
: متاح على الرابط التايل (8)

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-

d&chapter=27&clang=_en .2020كانون الثاين/يناير   6يف  اط ِلع عليه. 
(9)  

: Fiscal Policy for Financing Sustainable 2019Economic Report on Africa ). 2019ECA (

Development Policy in Africa. منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع( E.19.II.K.2.) 
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ال سيما املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت ال تزال صعوبة وصوهلا إىل  -املعيشية والشركات 
وعادة ما يكون مستوى االئتمان احمللي للقطاع اخلاص  (10)منوها.التمويل تشكل عقبة كبرية أمام 

ضحال يف أقل البلدان منوا يف أفريقيا مقارنة باملناطق األخرى. غري أن نسبته كنسبة مئوية من الناتج 
يف املائة عام  18.4إىل  2011يف املائة عام  15.5احمللي اإلمجايل زادت زيادة طفيفة، من 

 ة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى يف ذلك العام. ، وهو ما يفوق أداء منطق2018

وستوفر التحسينات يف تعبئة املدخرات احمللية يف أقل البلدان منوا مصدر متويل مستقرا  -26
 (11)ومنخفض التكلفة وقليل املخاطر مقارنة بتدفقات الرساميل اخلاصة الدولية، على سبيل املثال.

مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل يف أقل البلدان منوا يف وتتفاوت املدخرات احمللية اإلمجالية كنسبة 
أفريقيا وهاييت تفاوتا كبريا. فارتفاع معدالت االدخار احمللي واضح يف بلدان مثل أنغوال ومجهورية 
تنزانيا املتحدة وزامبيا، يف حني أن هذه املعدالت سلبية للغاية يف الصومال وليبرييا. وُسجلت 

إىل  2011يف املائة يف الفرتة من عام  25.1كثري يف العامل ككل بلغت معدالت متسقة أعلى ب
  .2017عام 

 املوارد اخلارجية -2

من الناحية التارخيية، جاءت مستويات كبرية من تدفقات املوارد املالية إىل أقل البلدان  -27
منوا من املساعدة اإلمنائية الرمسية، كوسيلة لتخفيف عبء الديون اخلارجية. وبلغ جمموع صايف 

الفرتة تريليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة خالل  1.16مسامهة املساعدة اإلمنائية الرمسية 
 90تريليون دوالر، أو  1.04)وجاء اجلزء األكرب من املساعدة اإلمنائية الرمسية  .2006-2017

يف املائة من جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية( من بلدان جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة 
بليون دوالر من صايف مدفوعات  329.70التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. وتلقت أفريقيا 

يف  31.7)املساعدة اإلمنائية الرمسية من هذه البلدان، أي ما يقرب من ثلث مدفوعات اللجنة 
يف املائة. ومن بني البلدان األفريقية  27.9بليون دوالر، أو  289.31املائة(، يف حني تلقت آسيا 

إثيوبيا  -ستة بلدان من أقل البلدان منوا هناك  تالعشرة األوىل املستفيدة من هذه املساعدة، كان
بالرتتيب  -وأوغندا ومجهورية تنزانيا املتحدة ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان وموزامبيق 

 )12(التنازيل للمبالغ اليت ُدفعت هلا.

                                                      
(10) Ababa.. Addis Development Financing in Africa). 2017ECA ( 
 . ) Development Financing in Africa) 2017ECA. (، ورد ذكره يف2009مصرف التنمية األفريقي ) (11)
(. إحصاءات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ 2018نظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )م (12)

 .2020كانون الثاين/يناير   6اط ِلع عليه يف  https://stats.oecd.org :متاح يف
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ووفقا ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، اخنفضت املساعدة اإلمنائية  -28
، حيث اخنفضت 2017يف املائة عن عام  2.7بنسبة  2018ى الصعيد العاملي يف عام الرمسية عل

يف املائة، واخنفضت املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية املقدمة إىل  4املعونة املقدمة إىل أفريقيا بنسبة 
على ذلك، مل وعالوة  .2017يف املائة بالقيمة احلقيقية اعتبارا من عام  3أقل البلدان منوا بنسبة 

يف معظم أعضاء جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
يف املائة من الدخل القومي كمساعدة إمنائية رمسية، إذ مل يبلغ هذا  0.7بالتزام املسامهة بنسبة 

عضوا. لذا كانت املساعدة اإلمنائية  30أعضاء من أصل  مخسة، سوى 2018اهلدف، عام 
يف املائة من جمموع الدخل القومي  0.31الرمسية املقدمة يف إطار جلنة املساعدة اإلمنائية تعادل 

 (13)اإلمجايل للبلدان املاحنة يف اللجنة، وهو ما يقل كثريا عن النسبة املستهدفة.

أقل البلدان منوا. فعلى مدى األجنيب أكرب مصدر للتمويل يف املباشر يُعد االستثمار و  -29
السنوات التسع املاضية، شهد صايف تدفق هذا االستثمار إىل أقل البلدان منوا يف أفريقيا وهاييت 

 27-يف املائة، أعقبها اخنفاض يف السنة التالية بنسبة  34بنسبة  2012زيادة ملحوظة يف عام 
، قبل 2015و 2014ادات حادة عامي زياألجنيب يف املائة. وأظهرت تدفقات االستثمار املباشر 

على  2017و 2016يف املائة يف عامي  42يف املائة مث بنسبة  38أن تنخفض من جديد بنسبة 
  ىل أقل البلدان منوا يف أفريقياإاألجنيب ، بلغت تدفقات االستثمار املباشر 2018التوايل. ويف عام 

64ꓹ11 مل.بليون دوالر، وهي أعلى نسبة منذ بدء برنامج الع 

إىل أقل البلدان األجنيب وعلى غرار ذلك، عند النظر إىل تدفقات االستثمار املباشر  -30
منوا يف أفريقيا وهاييت كنسبة مئوية من ناتها احمللي اإلمجايل، شهدت مجيع البلدان، باستثناء تشاد 

كثر ، وكانت أنغوال األ2018إىل عام  2011والصومال، اخنفاضا يف نسبها يف الفرتة من عام 
 .2018يف املائة عام  5.4-إىل  2011يف املائة يف عام  2.7-تضررا، إذ اخنفضت نسبتها من 

 احلكم الرشيد على كافة املستويات  -حاء

تدقق مؤسسة مو إبراهيم يف شؤون احلكم يف أفريقيا وتقدم نظرة متعمقة عن الكيفية  -31
اليت حتسنت هبا أقل البلدان منوا يف أفريقيا مع مرور الوقت. ويبني دليل ابراهيم لشؤون احلكم يف 
أفريقيا أن مثة تفاوتا يف األداء خالل فرتة برنامج العمل. فقد حسنت بعض البلدان نتائجها مع 
مرور الوقت، لكن النتائج آخذة يف االخنفاض يف بلدان أخرى. وبالقيم املطلقة، سجلت رواندا 
والسنغال أفضل النتائج يف دليل إبراهيم، رغم أن الصومال حققت أكرب حتسن بالقيم املطلقة، 

                                                      
، ال سيما تلك املوجهة 2018(. اخنفضت املعونة اإلمنائية عام 2019) نظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديم (13)

-www.oecd.org/dac/financing-sustainable نيسان/أبريل. متاح يف 10إىل أشد البلدان احتياجا. باريس، 

development/development-finance-data/ODA-2018-detailed-summary.pdf . 6اط ِلع عليه يف 
 .2020كانون الثاين/يناير 
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غري أن ستة عشر بلدا من أقل البلدان منوا  .2011بعد أن كانت درجتها منخفضة جدا يف عام 
فيما يتعلق  2011عما حصلت عليه عام بشكل عام على درجات أقل  2017ت عام حصل

 باحلوكمة.

وتغطي مؤشرات احلوكمة العاملية اليت يضعها البنك الدويل يف مجيع أحناء العامل  -32
ستة جماالت هي: مكافحة الفساد، وفعالية احلكومة، واالستقرار السياسي، وغياب  (2)اجلدول 

العنف واإلرهاب، واجلودة التنظيمية، وسيادة القانون. وتوزيع القيم يف املؤشرات توزيع عادي، 
مجيع هذه  ، مع مرور الوقت،ويف املتوسط، اخنفضت .2.5إىل  2.5-وهي ترتاوح من حوايل 

)وهاييت(، باستثناء حرية التعبري واملساءلة. ويُعرض  أفريقياع أقل البلدان منوا يف املؤشرات يف مجي
املتوسط الذي حققته البلدان األفريقية من فئة أقل البلدان منوا على سبيل املقارنة، ورغم أن 

 مها االستقرارالدرجات يف هذه البلدان ما زالت منخفضة، اخنفضت الدرجات يف فئتني فقط 
 السياسي واجلودة التنظيمية.

حتسينات كبرية إجراء كي حتقق حكومات أقل البلدان منوا تشري هذه األدلة إىل أنه  و  -33
يف حياة مواطنيها، يتعني عليها أن تبذل مزيدا من اجلهود لتحسني حوكمتها من أجل توفري البيئة 

 اليت تتيح حتقيق االزدهار لشعوهبا.

 



E/ECA/COE/39/15 

 

16/17 20-00244     

 

 : 2اجلدول 
 كمة العاملية أقل البلدان منواً يف أفريقيا )وهاييت( بشأن مؤشرات احلو أداء 

 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 .0.824 .0.817 .0.831 .0.823 .0.817 .0.808 .0.798 .0.760 ()وهاييتيف أفريقيا البلدان منواً أقل  مكافحة الفساد
 .0.434 .0.461 .0.438 .0.430 .0.463 .0.466 .0.472 .0.443 البلدان األفريقية غري أقل البلدان منواً 

0.990- (أقل البلدان منواً يف أفريقيا )وهاييت فعالية احلكومة  -1.006  -1.028  -1.093  -1.093  -1.093  -1.098  -1.083  
0.466- البلدان األفريقية غري أقل البلدان منواً   -0.455  -0.440  -0.446  -0.393  -0.429  -0.436  -0.424  

االستقرار السياسي وانعدام 
 العنف/اإلرهاب

0.737- ()وهاييت أقل البلدان منواً يف أفريقيا  -0.735  -0.768  -0.842  -0.777  -0.809  -0.828  -0.810  
0.313- البلدان األفريقية غري أقل البلدان منواً   -0.343  -0.353  -0.525  -0.419  -0.442  -0.438  -0.445  

0.859- (أقل البلدان منواً يف أفريقيا )وهاييت اجلودة التنظيمية  -0.832  -0.822  -0.856  -0.867  -0.896  -0.903  -0.908  
0.479- األفريقية غري أقل البلدان منواً البلدان   -0.489  -0.506  -0.551  -0.551  -0.583  -0.565  -0.573  

0.897- (أقل البلدان منوا يف أفريقيا )وهاييت سيادة القانون  -0.916  -0.926  -0.873  -0.875  -0.913  -0.899  -0.904  
0.481- البلدان األفريقية غري أقل البلدان منواً   -0.444  -0.438  -0.390  -0.398  -0.435  -0.434  -0.412  

0.764- (أقل البلدان منواً يف أفريقيا )وهاييت حرية التعبري واملساءلة  -0.817  -0.818  -0.743  -0.734  -0.733  -0.722  -0.741  
0.523- البلدان األفريقية غري أقل البلدان منواً   -0.429  -0.438  -0.399  -0.386  -0.386  -0.411  -0.411  

 .(2019املصدر: البنك الدويل، مؤشرات احلوكمة العاملية )تشرين الثاين/نوفمرب 
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 التقدم الذي أحرزته أفريقيا حنو تنفيذ برنامج عمل اسطنبول -ثالثا
من األهداف الرئيسية لربنامج عمل إسطنبول متكني نصف أقل البلدان منوًا من  -34

ويف هذا الصدد، مل حترز تلك البلدان  استيفاء معايري الرفع من هذه الفئة حبلول عام 2020. 
وشركاؤها الدوليون تقدما كافيا. وعلى مدى العقد بأكمله الذي يغطيه برنامج العمل، خرجت 

وىف املزيد من البلدان املعايري وسرُتفع من القائمة ثالثة بلدان من قائمة أقل البلدان منوا. وقد است
يف النصف األول من العقد املقبل )أنغوال، وجزر سليمان، وسان تومي وبرينسييب(. ومع ذلك، 

وهي:  ،برفعها من القائمة أو أُرجئ رفعها بلدان أخرى املعايري لكن مل يوص  بعدُ  استوفتفقد 
ليشيت، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وكرييباس،  -بنغالديش، وبوتان، وتوفالو، وتيمور 

 وميامنار، ونيبال. 

من القائمة، مل حيقق اجملتمع الدويل بذلك اهلدف  رفعال بلدا معايري   16ومع استيفاء  -35
بلدا من أقل البلدان منوا من استيفاء تلك املعايري. ومما يثري قلق اللجنة  24املتمثل يف متكني 

االقتصادية ألفريقيا بصفة خاصة أن عدد أقل البلدان منوا يف أفريقيا ظل دون تغيري على مدى 
ية رُفعت من القائمة، أُدرج فيها جنوب السودان كدولة جديدة. العقد: ففي حني أن غينيا االستوائ

على  2024و 2021ومن املتوقع رفع أنغوال وسان تومي وبرينسييب من القائمة )يف عامي 
التوايل(. وتدر اإلشارة أيضا إىل أن زمبابوي ال تزال تستويف مجيع معايري إدراجها ضمن قائمة 

نها بناء على رغبة حكومتها. ولذلك، من الواضح أن برنامج أقل البلدان منوا، لكنها رُفعت م
العمل مل حيقق تقدما ملحوظا حنو التصدي لتحديات الفقر والتنمية يف أفريقيا رغم أنه حقق 

 جناحات يف آسيا واحمليط اهلادئ.

وال تزال التنمية البشرية واالجتماعية تتقدم يف أقل البلدان منوا يف أفريقيا )وهاييت(،  -36
ن بوترية بطيئة على حنو غري مقبول. وال تزال أقل البلدان منوا معتمدة إىل حد كبري على ولك

السلع األساسية، ومل تتمكن من تنويع مصادر دخلها على الصعيد الدويل. ومل تتغري القيمة 
غم املضافة للصناعة التحويلية والزراعة تغريا كبريا يف كثري من البلدان حىت اآلن يف هذا العقد، ر 

إدخال حتسينات على االتصاالت السلكية والالسلكية والربط بالكهرباء. ورمبا كان األمر األكثر 
إثارة للقلق هو أن معايري احلوكمة كثريا ما تكون ثابتة أو حىت آخذة يف االخنفاض. وبدون معاجلة 

، تبدو احتماالت قضايا احلوكمة اليت تؤثر على العديد من أقل البلدان منوا يف أفريقيا )وهاييت(
 حتقيق مزيد من النجاح يف اجملاالت األخرى ذات األولوية ضئيلة.

__________ 

 


