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ويرجى من السادة . املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ من أجل احلّد من تأثريات عمليات د حمدود من هذه الوثيقةطبع عد
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org: على العنوان التالي
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 اجمللس

 الدورة الرابعة واألربعني بعد املائة

 2112حزيران /يونيو 11-11روما، 

 أقّل البلدان منوًا للعقدب املعين عملالمساهمة منظمة األغذية والزراعة يف برنامج 

2111-2121 

 

 املوجز
 

بهود  اسوتعرا    ( 1122يوار  أ/إسوننبو،  ترييوا  موايو   )أقل البلدان منووا   الرابع املعين بمؤمتر األمم املتحدة  نعقدا

  ووضوع واعتمواد تودابري واسورتاتي يات جديودة      1121-1112النتائج اليت خلص إليها برنامج عمل برويسل للعقد 

عون األجوءاا الرئيسوية يف     عاموة   ني هذه الوثيقة حملة وتع. 1111-1122للتنمية املستدامة يف أقّل البلدان منوا  للعقد 

 .اليت هي ذات الصلة بوالية منظمة الفاو وبرنامج عملها برنامج العمل اجلديد

 من جانب اجمللس ذهااختا اإلجراءات امُلقَتَرح
 

   التعبري عن الدعم لربنامج عمل اسننبو، الذي مّت اعتماده خال، مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقّل البلودان

 ؛1122أيار /منوا  يف اسننبو، يف مايو

    األجوءاا ذات الصولة يف برنوامج عمول اسوننبو، يف برنوامج العمول ا،وا  بهوا           دعوة منظمة الفواو إىل دموج

 .ذات الصلة يف برنامج العمل ما خيّص تنفيذ األجءاا البلدان منوا  يف واالستمرار يف دعم أقل
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 معلومات أساسية- أواًل

 

. 1122أيار /مايو 21و 9بني ( ترييا)انعقد مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا  يف اسننبو، - 2

 :ويان اهلد  من املؤمتر
 

ألقل البلدان منوا  اليت مّت اعتمادها يف مؤمتر األمم  سنوات عشراليت مدتها تقييم نتائج خنة العمل  (أ)

 ؛1122عام  يف (بل يكا)املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا  يف برويسل 

 (.1111-1122)اعتماد تدابري واسرتاتي يات جديدة للتنمية املستدامة يف أقل البلدان منوا  للعقد املقبل و (ب)

 

نه فيما أّدى   أحاط املؤمتر علما  أ(1121-1112)ربنامج عمل برويسل خال، العقد املنصرم ل يمهاإطار تقي ويف- 1

وقد . برنامج عمل برويسل دورا  إجيابيا  يف عملية تنمية أقل البلدان منوا   مل تتحقق أهدافه وإجراااته احملّددة بالكامل

ويذلك  . البلدان منوا  أثر حمدود على استحداث الوظائف واحلّد من الفقريان لتحّسن األداا االقتصادي يف بعٍض أقل 

 .إزاا الصدمات ا،ارجية يتم التقليل من الضعف يان التحّو، اهليكلي يف العديد من أقل البلدان منوا  حمدودا  جدا   ومل

 

  وعلى نتائج 1129-1121ويستند برنامج عمل منظمة الفاو وأنشنتها على اإلطار االسرتاتي ي للفرتة - 1

مخس : 1111  ومؤمتر القمة العاملي لألغذية عام 2991مؤمترات دولية  وخباصة مؤمتر القمة العاملي لألغذية عام 

ونظرا  لذلك  بات برنامج عمل املنظمة متسقا  مع برنامج العمل اجلديد ألقل البلدان منوا  للعقد . بعد االنعقاد سنوات

وعّبر جملس . ا،ا  بأقل البلدان منوا  1121-1112مة برنامج عمل برويسل للعقد ودعمت املنظ. 1122-1111

  عن دعمه (1111تشرين الثاني /نوفمرب 1 -تشرين األو،/أيتوبر 12)ة والعشرين بعد املائة لثمنظمة الفاو  يف دورته الثا

يف تنفيذ األجءاا  -ضمن إطار برنامج عملها -االستمرار يف املشارية"القوي برنامج عمل برويسل  ودعا منظمة الفاو إىل 

 .1ذات الصلة يف برنامج العمل

 

هو مواجهة التحديات اهليكلية اليت تواجهها  1111-1122لربنامج العمل اجلديد للعقد  شاملواهلد  ال- 4

ا من ا،روج من هذه ئصا، الفقر  وحتقيق أهدا  التنمية املتَّفق عليها دوليا   ومتكينهتأقل البلدان منوا  يف جما، اس

 .الفئة من البلدان

 

يف أقل البلدان منوا  وتدابري الدعم الدولية خال،  وطنية  سو  ترّيء السياسات الشاملواستنادا  إىل اهلد  ال- 5

االست ابة إىل معايري الرفع من قائمة من أقل البلدان منوا   عدد هذا العقد على األهدا  احملّددة التالية لتمكني نصف

 :1111قل البلدان منوا  حتى عام أ
 

                                                      
1  CL 123/REP: http://www.fao.org/docrep/meeting/005/Y8271e/Y8271e00.htm ( 22الفقرة.) 

http://www.fao.org/docrep/meeting/005/Y8271e/Y8271e00.htm
http://www.fao.org/docrep/meeting/005/Y8271e/Y8271e00.htm
http://www.fao.org/docrep/meeting/005/Y8271e/Y8271e00.htm
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  يف املائة على األقل يف السنة  من  7حتقيق منو اقتصادي مّنرد  ومنصف وشامل يف أقّل البلدان منوا  بنسبة

اندماج فعا،  عربشها يعرب التحّو، اهليكلي  والتصّدي لتهمخال، تعءيء قدرتها اإلنتاجية يف القناعات يافة 

 يف االقتصاد العاملي  مبا يف ذلك من خال، االندماج اإلقليمي؛

  بناا القدرات البشرية من خال، تعءيء تنمية بشرية واجتماعية تكون مّنردة  ومنصفة وشاملة  واملساواة بني

 اجلنسني  ومتكني املرأة؛

 ة  والنبيعية  والبيئية  وإزاا تغّير املناخ  تقليص هشاشة أقل البلدان منوا  إزاا الصدمات والكوارث االقتصادي

 ؛من خال، تعءيء قدرتها على املقاومة  وتعءيء قدرتها على التصّدي هلذه التحديات وغريها

  ضمان تعءيء املوارد املالية واستعماهلا على حنو فعا، لتنمية أقل البلدان منوا   مبا يف ذلك من خال، تعبئة

اإلمنائية الرمسية  وختفيف أعباا الديون ا،ارجية  واالستثمارات األجنبية ساعدة املوارد احمللية  وامل

 ؛املالية املباشرة  والتحويالت

 ون؛ ورفع تعءيء العمليات  واملؤسسات  وسيادة القان: يدة على مجيع املستويات من خال،تعءيء احلويمة اجل

؛ وتعءيء فساداإلنسان وتعءيءها؛ وتقليص ال   والشفافية  واملشارية؛ ومحاية حقوقمستوى الكفااة  واالتساق

 .قدرة احلكومات يف أقل البلدان منوا  على االضنالع بدور فعا، يف تنميتها االقتصادية واالجتماعية

 

 2121-2111مساهمة منظمة الفاو يف برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منوًا للعقد - ثانيًا

 

االلتءامات املعءَّزة ألقل البلدان منوا   اليت هلا امللكية  1111-1122ويعكس برنامج عمل اسننبو، للعقد - 1

 أيضا وتشمل هذه الشراية. واملسؤولية األساسية عن تنميتها  وللشرياا يف التنمية لتعءيء الشراية العاملية وجتديدها

وبنوك التنمية اإلقليمية    األطرا متعددة أخرى  مؤسساتو  بريتون وودزمنظومة األمم املتحدة  مبا يف ذلك مؤسسات 

  .ضمن إطار واليات يل منها

 

ويدعو برنامج عمل اسننبو، األجهءة الرئاسية يف الصناديق والربامج التابعة لألمم املتحدة  ومنظمات أخرى - 7

يما هو مالئم ووفقا    ودجمه يف برنامج عملها  متعددة األطرا   إىل املساهمة يف تنفيذ برنامج عمل أقل البلدان منوا 

حءيران /يونيو 27الصادر يف ( A/RES/65/280)وقد أقّر يل من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة . لوالية يّل منها

1122
1122متوز /يوليو 11الصادر يف ( E/2011/L.31)  والقرار الصادر عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 2

برنامج  3

 .إىل االلتءام بتنفيذه املعنينيمجيع أصحاب الشأن  االعمل  ودع

 

ويف سياق عملية اإلعداد ملؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا   عملت منظمة األغذية والءراعة  - 2

النامية  بالتعاون مع الصغرية  اجلءريةومكتب املمثل السامي للبلدان األقّل منوا  والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان 

تعءيء األمن " موضوع الصندوق الدولي للتنمية الءراعية وبرنامج األغذية العاملي  على تنظيم اجتماع متهيدي حو،

                                                      
2  http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_res_dec/ares65_280.pdf 
3  http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2011/res%202011.9.pdf 

 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_res_dec/ares65_280.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2011/res%202011.9.pdf
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يف مقر األمم املتحدة  1121األو، يانون /يف ديسمرب "الغذائي من خال، التنمية الءراعية واحلصو، على األغذية والتغذية

 موضوع   حدثا  خاصا  حو،1122أيار /  عقدت املنظمة خال، املؤمتر يف اسننبو، يف مايوبعد ذلكو. نيويورك يف

وإضافة إىل ذلك  شاريت منظمة الفاو يف مجاعة العمل املعنية ". االستثمارات الءراعية املسؤولة يف أقل البلدان منوا "

 .األولوية الثانية من برنامج عمل اسننبو، بالءراعة  واألمن الغذائي  والتغذية  والتنمية الريفية يف إطار جما،

 

وبرنامج عمل اسننبو، منظَّم ضمن مثانية جماالت ذات أولوية  ومعظمها ذات الصلة بربنامج عمل منظمة - 9

 :  وتؤثر عليه وخباصةالفاو
 

 القدرة اإلنتاجية (1)
 

  خيلمدا اإلنتاجية الءراعية  وزيادةعءيء يوسيلة لت مضافةمع قيمة  للتصنيع الءراعيتعءيء الربامج للرتويج 

 .  وتوثيق روابط أقوى بني الءراعة والصناعاتاملناطق الريفية
 

 الزراعة، واألمن الغذائي والتغذوي، والتنمية الريفية (2)
 

 والتنظيمية لالستثمار األجنيب املباشر وتدفقات املوارد األخرى يف هذا القناع الذي  تعءيء األطر االسرتاتي ية

يتضمن جماالت سياسياتية حيوية  من قبيل تنوير البنية التحتية  والت ارة وتيسري الت ارة  والبحوث 

 والتنمية  ونقل التكنولوجيا؛

  ،ملستثمرين إىل تنبيق إجرااات زراعية متماشية مع مجيع ا ةيف الءراعة  ودعوتش يع االستثمار الدولي املسؤو

التشريعات الوطنية  مع األخذ يف االعتبار السيادة الوطنية على املوارد النبيعية  واالستدامة البيئية  وأهمية 

   وفقا  ملا هو مناسب؛ألصليونوحتسني سبل املعيشة لدى اجملتمعات احمللية والسكان ا  تعءيء الرفاه

 اإلدارية يف نظام االحتفاظ باألرصدة  ساليبوفعالية األ يف مواصلة استكشا  جدوىلبلدان منوا  مساعدة أقل ا

 تقّلب السعار؛ من حدلالغذائية اإلنسانية  أو يوسيلة ل ئلدى مواجهة حاالت النوار

 نتاج  دعم خيارات السياسات للتخفيف من تقّلب السعار  مبا يف ذلك نظم املعلومات احملّسّنة لألرصدة واإل

 ومءيد من الشفافية يف أسواق السلع  وحرّية تنّقل اإلمدادات الغذائية؛

 يف إطار  جدو، أعما، 1115البلدان األعضاا يف منظمة الت ارة العاملية عام  الذي قنعته تعّهدالدعم الوفاا ب  

لصادرات  املقّدمة إىل ا اإلعاناتضمان اإللغاا املتوازي يف قناع الءراعة جلميع أشكا، للتنمية  بشأن االدوحة 

 ؛1121عام  حبلو، نهاية ث تأثري مماثل سينتهي العمل بهحِدمجيع تدابري التصدير اليت ُت يف التخّصصاتو

  تعءيء املؤسسات  مبا فيها التعاونيات  لتحفيء اإلنتاج الغذائي لدى أصحاب احليازات الصغرية  واإلنتاجية

 املستدامة؛ ءراعيةالءراعية  واملمارسات ال

 وتوفري مساهمات حامسة من قبيل أصنا  بذور الفقراا   من توفري شبكات أمان ألصحاب احليازات الصغرية

البنية التحتية الريفية  يل من متكّيفة حمليا   وأمسدة وخدمات أخرى  وإعادة تأهيلوعالية الغاّلت 

 ءين على مستوى القرية؛والءراعية  وتقليص ا،سائر ما بعد احلصاد  وحتسني عملية التخ
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  دفع األسواق الريفية إىل العمل على حنو أفضل لصاحل الفقراا من خال، ربط أصحاب احليازات الصغرية

ومعلومات أخرى ذات الصلة  وحتسني ا،دمات  األسعار باألسواق طوا، السالسل الغذائية  مبا يف ذلك توفري

 الصحية والصحية النباتية؛

 والتغذوي   لريفية ينر  أساسي لتعءيء التنمية الءراعية والريفية  واألمن الغذائيتش يع متكني املرأة ا

 ية  واألراضي  والتمويل  والتكنولوجيا  والتدريب واألسواق؛جعلى املوارد اإلنتا ئوضمان حصوهلا املتكاف

 مباشرة للمعاجلة إجرااات ( 2: )ّتباع نهج مءدوج وشامل لألمن الغذائي يتألف مما يلي، قصارى اجلهد إلبذ

سياسات وبرامج متوسنة وطويلة األجل يف ميادين الءراعة  واألمن ( 1)الفورية لل وع يف أقل البلدان منوا ؛ و

 .سباب العميقة لل وع والفقرية  والتنمية الريفية الستئصا، األالغذائي  والتغذ
 

 التجارة (3)
 

   واملؤسسية  والتنظيمية يف جما، السياسة الت ارية دعم جهود أقل البلدان منوا  لتعءيء قدراتها البشرية

 واملفاوضات الت ارية؛

  دعم أقل البلدان منوا  ملواجهة القيود جلهة اإلمدادات من خال، تعءيء القدرات اإلنتاجية وتقليص القيود

 بناا قاعدتها للصادرات وتنويعها؛إضافة إىل املفروضة على القناع ا،ا   

  تش يع التعاون اإلقليمي واإلقليمي الفرعي  مبا يف ذلك ترويج التصدير  يفمنوا  دعم جهود أقل البلدان 

وحتسني الرتابط اإلقليمي من خال، تدابري تيسري الت ارة من قبيل املشاريع املشرتية يف جما، اإلجرااات 

 احلدودية؛اجلمريية و

  ية ئتتمكن من مقاومة االجتاهات احلماتوفري دعٍم يف جما، السياسات السليمة إىل أقل البلدان منوا  حبيث

وتصويب التدابري اليت ختّل بالت ارة  مبا يف ذلك يف جما، الءراعة  واليت تكون غري مّتسقة مع املوجبات 

 املتعددة األطرا ؛

 جهة التدابري غري التعريفية  وتقليص أو إلغاا احلواجء غري التعريفية امساعدة أقل البلدان منوا  على مو

 غري املّتسقة مع قواعد منظمة الت ارة العاملية؛ ة أو غري املرّبرة  من قبيل احلواجءالتعسفي

  دعم عملية وضع املعايري واألنظمة الفنية بصورة شفافة  وضمان أن ُتنبَّق على حنو غري متييءي  وأن تكون

 مرّبرة من الناحية الفنية  وأاّل تشّكل قيدا  مقنَّعا  على الت ارة الدولية؛

 لوصو، إىل األسواق من دون رسوم مجريية أو حصص مفروضة  على لعملية ا التنفيذ يف الوقت املناسب دعم

أساس دائم  بالنسبة إىل مجيع البلدان األقّل منوا  مبا يتماشى مع إعالن هونغ يونغ الوزاري الذي اعتمدته 

 ؛1115منظمة الت ارة العاملية عام 

   إعادة التأييد على توفري معاملة خاصة وتفاضلية ألقل البلدان منوا  يف اتفاقات منظمة الت ارة العاملية

اوضات الت ارية ووضع سياسة دعم على الصعيد الفين وعلى صعيد بناا القدرات للمفالواالستمرار يف توفري 

 .جتارية
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 السلع (4)
 

  اسرتاتي يات وطنية إلدارة السلع وتعءيءها  وفقا  ملا هو مالئم  بهد  دعم أقل البلدان منوا  يف جما، وضع

 تعظيم املنافع النامجة عن قاعدة مواردها؛

  سياسات  وتدابري  واسرتاتي يات قناعية وخاصة بالسلعحسب االقتضااعتماد  ال دعم أقل البلدان منوا   

وضمان القيمة املضافة  وزيادة إمكانية اإلنتاجية والتنويع العمودي  ب النهو بهد   هاوتعءيء األساسية

 اإلبقاا على القيمة؛

 السلع األساسية مساعدة أقل البلدان منوا  على التخفيف على حنو أفضل من آثار املخاطر املرتبنة بتقّلب أسعار 

 وإدارتها  من دون إحداث اختال، يف سلوك السوق؛

   يف جما، تعءيء نظم التسويق الفعالة  ودعم األطر ملنت ي السلعدعم أقل البلدان منوا. 
 

 التنمية البشرية واالجتماعية (1)
 

 للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛ املخّصصة تعءيء دور اآلليات الوطنية ذات الصلة  وتوسيع نناق املوارد 

  البلدان منوا  من أجل تش يع االستثمار ا،ا  دعم حتسني البيئة املؤسسية  والتنظيمية  والسياسية يف أقل

   مبا يف ذلك يف املشاريع الصغرية احل م يف اجملتمعات الريفية والنائية؛الصر  الصحييف قناع املياه و

   دعم أقل البلدان منوا  لبناا القدرات الرتبوية واملهارات لدى الشباب  وحتقيق التوظيف الكامل واإلنتاجي

 .اصة يف املناطق الريفيةوالعمل الالئق وخب
 

 األزمات املتعددة وحتديات ناشئة أخرى (6)
 

  ،وضع وتعءيء اسرتاتي يات وطنية للتخفيف من املخاطر من أجل تقليص دعم أقل البلدان منوا  يف جما

 هشاشتها إزاا الصدمات االقتصادية؛

  ،والتخفيف من آثارها من أجل تقليص إقامة مرافق وطنية ملقاومة األزمات دعم أقل البلدان منوا  يف جما

 هشاشتها إزاا الصدمات االقتصادية؛

  دمج سياسات معنية بتغّير املناخ  وصون التنّوع البيولوجي  واالستعما، املستدام للنظام اإليكولوجي  مبا يف

ش ار ع األار  وتاليف إزالة الغابات وقنذلك محاية الغابات وإدارتها على حنو مستدام من خال، زراعة األش 

بصورة غري شرعية  يف سياسات واسرتاتي ات وطنية للتنمية  وخباصة تلك املعنية باستئصا، الفقر 

 وبالقناعات االقتصادية؛

  سياسات وبرامج احلماية وضع اسرتاتي يات التخفيف من املخاطر وتعءيءها  وفقا  ملا هو مالئم  وتعءيء

 .النبيعيةاالجتماعية اليت تأخذ يف االعتبار الكوارث 

 

 تعبئة املوارد املالية ألغراض التنمية وبناء القدرات (7)
 

 جماالت األولوية لالستثمار وتقييم القدرة احمللية  واملوارد  وح م االستثمار الدولي والدعم الضروري؛ ديدحت 
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 جلذب االستثمارات وتوفري استدامتها  وتعبئة املّدخرات  االستمرار يف اختاذ التدابري لتوليد ظرو  مؤاتية

 احمللية العامة وا،اصة على السواا؛

   تعءيء جودة املعونة من خال، تعءيء امللكية الوطنية  واملواامة  واالتساق  وقابلية التنبؤ  واملساالة املتبادلة

بشأن فعالية املعونة  وجدو، أعما،  1115عام والشفافية  والتوّجه إىل النتائج  مبا يتماشى مع إعالن باريس ل

1112أيرا للعمل عام 
4. 

 

 احلكم الرشيد على مجيع املستويات (8)
 

  تش يع االتساق بني السياسات االقتصادية  واالجتماعية  والبيئية  وأيضا  تش يع االستعما، املّتسق للموارد

 من أجل توفري بيئة مؤاتية للتنمية املستدامة؛

  التنمية  يما  يف وإجرااات دوليتوفري الدعم املستمر لصوت معّءز وفعا،  وملشارية أقل البلدان منوا  يف حوار

ويف عملية صنع القرارات والقواعد  ووضع املعايري يف مجيع اجملاالت اليت تؤثر على تنميتها  مبا يف ذلك يف 

 املنتديات الدولية ذات الصلة؛

 وا  املتأثرة بالنءاعات لتتمكن من التصدي للحاجات واحلاالت ا،اصة بالبالد  مبا تعءيء دعم أقل البلدان من

يف ذلك التنمية االجتماعية واالقتصادية الواسعة النناق  والشاملة  والسريعة مع الرتييء بصورة خاصة على 

 الوظائف اإلنتاجية إعادة بناا املؤسسات والقدرات الوطنية  وإعادة بناا البنية التحتية احلامسة  وتوفري

 .والعمل الالئق لل ميع

 

 أن يّتخذهااالستنتاج واإلجراءات امُلقَتَرح على اجمللس - ثالثًا

 

على االلتءامات  واملساالة  والشراية بني أقل البلدان منوا   1111-1122يقوم برنامج عمل اسننبو، للعقد - 21

وهذا يتنّلب سياسات داعمة . وشريائها اإلمنائيني بهد  اختاذ إجرااات ملموسة يف عدد من اجملاالت املرتابنة

 .العمل هذا ا  برنامجدومتكاملة يف جمموعة واسعة من القضايا االقتصادية  واالجتماعية  والبيئية مبا يتماشى مع أه

 

اسننبو،  سو  يقوم يّل بلد من بني البلدان األقل منوا   ياا التنمية  ويف إطار برنامج عملوبدعم من شر- 22

برتمجة السياسات والقرارات الواردة يف برنامج العمل إىل تدابري ملموسة من خال، دمج برنامج العمل هذا يف 

 .اسرتاتي يات وخنط التنمية الوطنية والقناعية

 

 :وقد يرغب اجمللس يف- 21

   التعبري عن دعمه لربنامج عمل اسننبو، الذي مّت اعتماده يف مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا

 ؛1122أيار /يف اسننبو، يف مايو

 نظمة  دعوة منظمة الفاو إىل دمج األجءاا ذات الصلة الواردة يف برنامج عمل اسننبو، يف برنامج عمل امل

 .تنفيذ األجءاا ذات الصلة يف برنامج العمل على صعيدواالستمرار يف دعم أقل البلدان منوا  

                                                      
4  http://www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf 

http://www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf

