
 تقريـر فرقــة العمــل املعنيــة برصــد الثغـرات يف تنفيذ 
األهـداف اإلمنائيـة لأللفيــة، 2013

الرشاكة العاملية من أجل التنمية: التحّدي الذي نواجهه

املساعدة اإلنمائية الرسمية

املساعدة اإلنمائية الرسمية العاملية)بدوالرات الواليات املتحدة يف 2012(

االلتزام300.6 بليون دوالر

تحقيق هدف تخصيص 0.7 يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل للبلدان املانحة ألجل املساعدة 
اإلنمائية الرسمية، وفقاً التفاق الدول األعضاء باألمم املتحدة.

اإلنجاز )يف 2012(125.9 بليون دوالر

إجمايل املساعدة اإلنمائية الرسمية لبلدان لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي، تعادل 0.29 يف املائة من مجموع الدخل القومي للبلدان املتقدمة النمو.

الثغـرة )يف 2012(174.7 بليون دوالر

أو 0.41 يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل للبلدان املتقدمة النمو.

تحتاج الحكومات املانحة عىل وجه الرسعة إىل عكس االتجاه االنكمايش املشهود عىل مدى سنتني 	 التوصيـة
وإىل بلوغ هدف األمم املتحدة لنسبة 0,7 يف املائة.

ً)بدوالرات الواليات املتحدة يف 2011( املساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نموا

االلتزام )لـ 2015(64.7 - 86.2 بليون دوالر

قيمة املساعدة اإلنمائية الرسمية السنوية ألقل البلدان نمواً بحلول 2015، استناداً إىل برنامج عمل 
اسطنبول ألقل البلدان نمواً للعقد املمتد من 2011 إىل 2020 الداعي إىل تقديم مساعدة إنمائية رسمية 

ترتاوح بني 0.15 و0.20 يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل للبلدان املانحة بحلول 2015.

اإلنجاز )يف 2011(44.7 بليون دوالر

إجمايل املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة من بلدان لجنة املساعدة اإلنمائية إىل أقل البلدان نمواً، وهذا 
يعادل 0.10 يف املائة من إجمايل الدخل القومي للبلدان املانحة.

الثغـرة )يف 2011(20 - 41.5 بليون دوالر

أي ما يرتاوح بني 0.05 و0.10 يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل للبلدان املانحة.

استعادة تدّفق املعونة إىل أقل البلدان نمواً ومنح أولوية لبلوغ أهداف األمم املتحدة.	 التوصيـة

أين توجد الثغرات؟
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األمـم املتحـدة
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الدخول إىل األسواق

جولة الدوحة

اختتام جولة الدوحة للمفاوضات 
التجارية

االلتزام

اتفقت كافة الدول األعضاء باألمم املتحدة عىل إنشاء نظام إداري ومايل متعدد األطراف، مفتوح 

ومنصف وقائم عىل القواعد وقابل للتنبؤ وغري تمييزي. وقـد استُهّلت جولة الدوحة للمحادثات 

التجارية يف 2001 للمساعدة عىل تحقيق هذا الهدف.

الثغـرةطريق مسدود

لم تُختتم جولة الدوحة وظلت هناك ثغرات خطرية. وقد أُعلن رسمياً يف كانون األول/ديسمرب 2011 
أن املحادثات قد بلغت طريقاً مسدوداً.

اإلنمائي.	 التوصيـة بالتوازن والتوجه  التجارية يتسم  املفاوضات  الدوحة من  إىل اختتام لجولة  التوّصل 

القيود التجارية

االلتزاممقاومة الحمائية

تعهدت مجموعة الـ 20 بمقاومة التدابري الحمائية وتصحيح أية تدابري حمائية متخذة استجابة 
لألزمة املالية العاملية.

الثغـرة79 يف املائة

من التدابري الحمائية املدخلة منذ بدء األزمة ما زال متعيناً إلغاؤها.

إزالة جميع التدابري املقيدة للتجارة املتخذة منذ بدء األزمة العاملية واالمتناع عن إنشاء تدابري جديدة.	 التوصيـة

 دخول صادرات أقل البلدان نمواً إىل األسواق معفاة من الرسوم الجمركية 
ومن الحصص املفروضة

 97 يف املائة 
)من الخطوط التعريفية(

االلتزام

ينبغي أن تستفيد صادرات أقل البلدان نمواً من إمكانية الدخول معفاة من الرسوم الجمركية 
والحصص املفروضة إىل أسواق البلدان املتقدمة النمو.

النتيحة )يف 2011(

من قيمة واردات البلدان املتقدمة النمو من أقل البلدان نمواً، عدا األسلحة والنفط، دخل إىل األسواق 83 يف املائة
معفى من الرسوم الجمركية.

من واردات البلدان النامية دخل إىل األسواق بنظام الدخول التفضييل “الحقيقي”.52.7 يف املائة

ومن 	 التوصيـة الجمركية  الرسوم  من  معفاة  األسواق  إىل  نمواً  البلدان  أقل  منتجات  دخول  إمكانية  توفري 
الحصص املفروضة، باالقرتان بقواعد منشأ مبسطة وتنفيذ متناسق للمخططات التفضيلية.
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القدرة عىل تحمل الديون
مشكالت ديون كافة البلدان 
النامية

االلتزام

ينبغي أن تعالج معالجة شاملة بتدابري وطنية ودولية لكي يتسنى تحملها يف األجل الطويل.

ً النتيجة )يف حزيران/يونيه 2013(35 بلداً من 39 بلداً مستحقا

بلغوا “نقطة االكتمال” يف مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، لتحصل عىل تخفيف شامل من عبء 
الديون.

الثغـرات

لم تبلغ بعد “نقطة القرار” ولم تتأهل لتخفيف عبء الديون.3 بلدان فقرية مثقلة بالديون

لم يبلغ بعد “نقطة االكتمال”.بلد واحد فقري مثقل بالديون

17 بلداً من أقل البلدان نمواً، منها 
ستة بلدان أكملت مبادرة البلدان 
الفقرية املثقلة بالديون

تواجه مخاطر شديدة أو تمّر بأزمة ديون )من 76 بلداً أُتيحت بشأنها معلومات(.

النامية املدينة بشدة.	 توصيتـان البلدان  الديون يف الوقت املناسب عن كاهل  ضمان تخفيف عبء 

بصورة 	  الديون  إلدارة  وتقنيات  أدوات  وتعميم  استحداث  يوايل  أن  الدويل  املجتمع  عىل  يتعنّي 
فّعالة.

الحصول عىل األدوية األساسية بأسعار معقولة

االلتزام

إتاحة األدوية األساسية بسعر معقول يف البلدان النامية، بالتعاون مع رشكات املنتجات الصيدالنية.

النتائج )بحلول 2012(

األدوية األساسية غري متاحة إالّ بنسبة 57 يف املائة يف مرافق القطاع العام وبنسبة 65 يف املائة يف اإلتاحة
مرافق القطاع الخاص )يف بلدان نامية مختارة(.

كان متوسط أسعار األدوية األساسية أكرب يف القطاع العام من األسعار املرجعية الدولية بمعدل 3.3 معقولية السعر
مرات وأكرب بمعدل 5.7 مرات يف القطاع الخاص بالبلدان النامية.

العامة.	 توصيتـان إتاحة األدوية األساسية يف مرافقها  النامية عىل زيادة  البلدان  ُتَحّث حكومات 

ينبغي أن تتيح رشكات املنتجات الصيدالنية األدوية األساسية بأسعار أرخص وأن تبتكر أدوية 	 
املهملة. لألمراض  جديدة 



 صادرة عن إدارة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة، 
اإلنمائي املتحدة  األمم  املتحدة، وبرنامج  باألمم  االقتصادية واالجتماعية  الشؤون   وإدارة 

DPI/2588 - 2013 أيلول/سبتمرب

www.un.org/esa/policy/mdggap
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الحصول عىل التكنولوجيات الجديدة
االلتزام

إتاحـة منافع التكنولوجيات الجديدة، وبوجه خاص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بالتعاون مـع 
القطاع الخاص.

النتائج - الهاتف املحمول )يف 2013(

اشرتاكاً بالهاتف املحمول لكل 100 من السكان يف البلدان املتقدمة النمو.128

اشرتاكاً بالهاتف املحمول لكل 100 من السكان يف البلدان النامية.89

الثغـرة11

من كل 100 من سكان البلدان النامية ليست لديهم اشرتاكات هاتف محمول.

النتائج - الدخول عىل اإلنرتنت

مستعمالً لإلنرتنت لكل 100 من السكان يف البلدان املتقدمة النمو.77

مستعمالً لإلنرتنت لكل 100 من السكان يف البلدان النامية.31

الثغـرة46

هـذا العدد يمثل الفارق بني عدد مستعميل اإلنرتنت )لكل 100 من السكان( يف البلدان املتقدمة النمو 
باملقارنة بمستعمليه يف البلدان النامية.

ينبغي أن تزيد حكومات البلدان النامية إمكانية الحصول عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 	 التوصيـة
النطاق  بإنرتنت  يختص  فيما  سيما  ال  الخاص،  القطاع  مع  بالتعاون  وذلك  سعرها،  ومعقولية 

العريض.


