
تقرير 2011 لفرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية

الرشاكة العاملية من أجل التنمية: حان وقت التنفيذ

دوالر  148.5 بليون 

دوالر  127.6 بليون 

دوالر  21.0 بليون 

لتوصية

لتزامات غلينيغلز من أجل املساعدة اإلمنائية الرسمية

اللتزام )لعام 2010(
يف إطار املساعدة اإلمنائية الرسمية السنوية، للوفاء بتعهد غلينيغلز لعام 2005 بزيادة املساعدة املقدمة من مانحي لجنة 

املساعدة اإلمنائية مبا يقارب 50 بليون دوالر )بدوالرات عام 2004 دوالر(.

لتنفيذ )يف عام 2010(
مجموع املساعدة اإلمنائية الرسمية املقدمة من مانحي لجنة املساعدة اإلمنائية )باستثناء جمهورية كوريا(.

لثغرة )يف عام2010(
يف املساعدة اإلمنائية الرسمية اإلضافية التي كانت مطلوبة عام 2010 للوفاء بتعهد غلينيغلز للمساعدة اإلمنائية الرسمية 

السنوية.

التعهدات  كافة  تنفيذ  جانب  إىل  غلينيغلز  أهداف  تحقيق  أجل  من  التنفيذ  ثغرة  املانحة  الحكومات  تسد  أن  •ينبغي 
باملعونة. 

الرسمية اإلمنائية  ملساعدة 

الثغرات؟صحيفة وقائع هي   أين 

عام 2010 يف  املتحدة  الواليات  بدوالرات 
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األمم املتحدة

يحظر تداولها حتى 16 أيلول/سبتمرب الساعة 11.30 بتوقيت نيويورك

دوالر 64.0 بليون 

دوالر   46.0 بليون 

دوالر 18.0 بليون 

لتوصية

لتزامات غلينيغلز للمساعدة اإلمنائية الرسمية ألفريقيا

اللتزام )لعام 2010(
من املساعدة اإلمنائية الرسمية السنوية، للوفاء بتعهد غلينيغلز لعام 2005 بزيادة املساعدة املقدمة من مانحي لجنة 

املساعدة اإلمنائية مبقدار 25 بليون دوالر )بدوالرات عام 2004 ( .

لتنفيذ )يف عام 2010(
من املساعدة اإلمنائية الرسمية ألفريقيا املقدمة من مانحي لجنة املساعدة اإلمنائية. 

لثغرة )يف عام2010(
من املساعدة اإلمنائية الرسمية اإلضافية ألفريقيا التي كانت مطلوبة عام 2010 للوفاء بتعهد غلينيغلز باملساعدة اإلمنائية 

الرسمية السنوية ألفريقيا.

ألفريقيا. املعونة  تقديم  يف  التنفيذ  ثغرة  املانحة  الحكومات  تسد  أن  •ينبغي 

عام 2010 يف  املتحدة  الواليات  بدوالرات 
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دوالر 282.2 بليون 

دوالر  128.7 بليون 

دوالر 153.4 بليون 

التوصيات

حصة املساعدة اإلمنائية الرسمية العاملية من الدخل القومي للبلدان املانحة

االلتزام
لتحقيق الهدف القديم العهد املتمثل يف تخصيص 0.7 يف املائة من الدخل القومي اإلجاميل للمساعدة اإلمنائية الرسمية، 

حسبام اتفقت عليه البلدان يف األمم املتحدة يف عام .1970.

لتنفيذ )يف عام 2010(
هو مجموع املساعدة اإلمنائية الرسمية املقدمة من بلدان لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي، أي ما يعادل 0.32 يف املائة من الدخل القومي للبلدان املتقدمة النمو مجتمعة.

لثغرة )يف عام2010(
أو 0.38 يف املائة من الدخل القومي اإلجاميل للبلدان املتقدمة النمو.

للمساعدة  اإلجاميل  القومي  الدخل  من  املائة  تخصيص 0.7 يف  املتمثل يف  املتحدة  األمم  مجدداً بتحقيق هدف  •االلتزام 
اإلمنائية الرسمية وتنفيذ هذا االلتزام بحلول عام 2015. 

برمجتها. املمكن  القطرية  باملعونة  يتعلق  فيام  سنوات  عدة  مدى  عىل  به  القيام  يُعتزم  عام  مفصلة  معلومات  •تقديم 
املستفيدة. البلدان  يف  اإلمنائية  االسرتاتيجيات  مع  مواءمتها  تحسني  خالل  من  املعونة  فعالية  •تحسني 

•السعي إىل املزيد من االنسجام بني تقديم املساعدة اإلمنائية الرسمية، وجهود تخفيف عبء الديون والسياسات التجارية 
لفائدة البلدان النامية. 

دوالر  58.2 - 77.6 بليون 

دوالر  37.6 بليون 

دوالر - 40.0   20.6 بليون 
بليون دوالر 

التوصيات

املساعدة اإلمنائية الرسمية ألقل البلدان منواً 

االلتزام )لعام 2015(
تقدم سنوياً يف إطار املساعدة اإلمنائية الرسمية ألقل البلدان منواً بحلول عام 2015، وذلك استناداً إىل ما ورد يف برنامج عمل 
إسطنبول ألقل البلدان منواً للفرتة 2011-2020 من تأييد لتوفري مساعدة إمنائية رسمية يرتاوح معدلها بني 51.0 و 

عام 2015. بحلول  املانحة  للبلدان  اإلجاميل  القومي  الدخل  من  املائة  0.20 يف 

التنفيذ)يف عام 2009(
يف مجموع املساعدة اإلمنائية الرسمية املقدمة ألفريقيا من مانحي لجنة املساعدة اإلمنائية.

 

الثغرة )يف عام 2009(
بحلول  الهدف  لبلوغ  لعام 2009 وذلك  السنوية  الرسمية  اإلمنائية  املساعدة  مستويات  إىل  إضايف  كمبلغ  مطلوبة 

عام 2015.

ألقل  رسمية  إمنائية  كمساعدة  املانحة  للجهات  اإلجاميل  القومي  الدخل  من  املائة  يف  عن 0.15  يقل  ال  ما  •تسليم 
البلدان منواً بحلول عام 2015.

عام 2010 يف  املتحدة  الواليات  بدوالرات 

عام 2010 يف  املتحدة  الواليات  بدوالرات 

اختتام جولة الدوحة للمفاوضات 
التجارية

الجمود؛ نوقشت إمكانية  
املبكر” “ الجني 

لتوصية

جولة الدوحة

اللتزام 
يُلزم إعالن األمم املتحدة لأللفية موقعيه بإقامة ‘‘نظام تجاري ومايل متعدد األطراف يكون مفتوحاً ومنصفاً وخاضعاً لحكم 
القانون وميكن التنبؤ بشأنه وال يعرف التمييز’’. وقد انطلقت جولة الدوحة من محادثات التجارة يف عام 1002 بصفة 

أساسية لتحقيق هذا الهدف، ويتوخى أعضاء منظمة التجارة العاملية اختتامها يف عام 1102

حالة املحادثات
مل تختتم جولة الدوحة وال تزال مثة شقة خالفات خطرية يف املواقف. وقد حول أعضاء منظمة التجارة العاملية اهتاممهم إىل 

خيار ‘‘الجني املبكر’’ بالرتكيز عىل ما ميكن إنجازه لفائدة أقل البلدان منواً.

إمنايئ. توجه  وذات  وطموحة  وشاملة  متوازنة  أسس  عىل  الدوحة  جولة  الختتام  الجهود  •تكثيف 
جديدة. تجارية  قيود  إحداث  عن  االقتصادية، واالمتناع  أثناء األزمة  اتخذت  التي  للتجارة  املقيدة  •إلغاء التدابري 

عام 3102. بحلول  الزراعية  الصادرات  دعم  أشكال  جميع  بالقضاء عىل  االلتزام  تنفيذ  •ترسيع 
الوطنية. اإلمنائية  االسرتاتيجيات  اإلجراءات مع  التجارة ومواءمة  أجل  املعونة من  مبادرة  املقدم من خالل  الدعم  •تعزيز 

األسواق إىل  الوصول  لفرص 
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الخاضعة  املواد  املائة )من  97 يف 
للتعريفة الجمركية(

القيمة(   املائة )حسب  80 يف 

التوصية

السامح بدخول صادرات أقل البلدان منواً معفاة من الرسوم الجمركية

االلتزام

من صادرات أقل البلدان منواً ينبغي أن تستفيد من اإلعفاء الجمريك وأن تتاح لها فرص دخول أسواق البلدان املتقدمة النمو 
دون خضوع لنظام الحصص، وذلك استناداً إىل توصية إعالن هونغ كونغ الوزاري ملنظمة التجارة العاملية لعام 2005 .

النتيجة )يف عام 2009(
من واردات البلدان املتقدمة النمو القادمة من أقل البلدان منواً، باستثناء األسلحة والنفط، دخلت دون دفع رسوم جمركية. 

أو  الجمركية  الرسوم  دفع  دون  األسواق  إىل  منواً  البلدان  أقل  صادرات  كافة  وصول  لسياسة  الكامل  التنفيذ  •ضامن 
الخضوع لنظام الحصص استناداً إىل قواعد منشأ بسيطة وشفافة وميكن التنبؤ بها، يف موعد ال يتجاوز نهاية عام 2011. 

النامية البلدان  جميع  ديون  مشاكل 

أصل 40 بلداً  من  36 بلدا 
“مؤهال”

ً أصل 36 بلدا 32 بلداً من 

بالديون  مثقلة  فقرية  4 بلدان 
بالديون مثقلة  فقرية  8 بلدان 
ذلك 12 بلداً  يف  19 بلداً، مبا 
فقرياً مثقالً بالديون 

التوصيات

االلتزام
ينبغي معالجتها معالجة شاملة من خالل تدابري وطنية ودولية حتى تكون الديون قابلة للتحمل عىل املدى الطويل. 

النتيجة )يف عام 2011(
بلغت ‘‘نقطة القرار’’ يف مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون وتستفيد من إجراءات تخفيف عبء الديون التي أدت إىل 

تخفيض ديونها بنسبة تزيد عىل 80 يف املائة.
 

بلغت ‘‘نقطة اإلنجاز’’ الخاصة بها، وتستفيد من إجراءات إضافية لتخفيف عبء الديون عن طريق املبادرة املتعددة األطراف 
لتخفيف عبء الديون. 

الثغرة:
مل تبلغ بعد نقطة “القرار” .

مل تبلغ بعد نقطة “اإلنجاز”. 
احتامل تعرضها لضائقة املديونية عال )من أصل 67 بلداً تتوفر بشأنها معلومات(.

عبء الديون . لتخفيف  األطراف  املتعددة  واملبادرة  بالديون  املثقلة  الفقرية  البلدان  مبادرة  •إكامل 
التي  الدخل  املنخفضة  البلدان  جميع  لتشمل  بالديون  املثقلة  الفقرية  البلدان  مبادرة  نطاق  توسيع  إمكانية  يف  •النظر 

تعاين من ضائقة املديونية.
الرسمية. اإلمنائية  للمساعدة  مكملة  عبء الدين  تخفيف  تدابري  جميع  تكون  أن  •ضامن 

دويل  إطار  ووضع  امللحة  املديونية  ضائقة  حاالت  ملعالجة  الوكاالت  بني  املشرتكة  العاملة  األفرقة  اجتامع  إىل  •الدعوة 
شامل للتسوية املنتظمة للديون السيادية.

الديون تحمل  عىل  القدرة 

لتوصية

االلتزام
إتاحة األدوية األساسية بتكلفة معقولة .

النتائج - اإلتاحة )بحلول عام 2009(
ال تتوفر األدوية األساسية إال يف 42 يف املائة فقط من املرافق يف القطاع العام و64 يف املائة من املرافق يف القطاع الخاص. 

النتائج - التكلفة املعقولة )بحلول عام 2009(

كان متوسط أسعار األدوية األساسية يف البلدان النامية، ضعف األسعار املرجعية الدولية مبعدل 2.7 مرة يف القطاع العام و 
الخاص.  القطاع  يف  6.1 مرات 

أو  قليلة  بتكلفة  وتوفريها  العام  القطاع  يف  واستخدامها  األدوية  إتاحة  زيادة  عىل  النامية  البلدان  حكومات  •مساعدة 
مجاناً للفقراء من خالل نظام الصحة العامة. 

منها.  والوقاية  املعدية  غري  األمراض  معالجة  أجل  من  املانحة  الجهات  من  املقدم  التمويل  •زيادة 
النامية.  البلدان  يف  األدوية  صانعي  لدى  االبتكار  •تشجيع 

األساسية األدوية  عىل  الحصول 
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وزيادة  املائة  100 يف 
املائة  68 يف 

املائة 32 يف 

املائة  72 يف 
املائة  21 يف 

مئوية 51 نقطة 

التوصية

االلتزام
إتاحة االستفادة من التكنولوجيات الجديدة، والسيام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.

لنتائج - االتصال الهاتفي )بحلول عام 2010(
مل تختتم جولة الدوحة وال تزال مثة شقة خالفات خطرية يف املواقف. وقد حول أعضاء منظمة التجارة العاملية اهتاممهم إىل 

خيار ‘‘الجني املبكر’’ بالرتكيز عىل ما ميكن إنجازه لفائدة أقل البلدان منواً.

الثغرة
من العامل النامي ال يشرتك يف شبكة الهاتف الخلوي النقال. 

النتائج - اإلنرتنت )يف عام 2010(
من السكان يف البلدان املتقدمة النمو هم من مستخدمي اإلنرتنت.

من السكان يف البلدان النامية هم من مستخدمي اإلنرتنت.

الثغرة:
هي مقدار النقص يف عدد مستخدمي اإلنرتنت يف العامل النامي.

الرسمية  والهيئات  الربحية  غري  والهيئات  الخاص  القطاع  من  األطراف  بني  والتطوير  البحث  مجال  يف  التعاون  •تشجيع 
لتعزيز تطوير التكنولوجيا ونقلها إىل البلدان النامية، مبا فيها االتصال الهاتفي املتنقل وخدمات اإلنرتنت. 

الجديدة  التكنولوجيات  عىل  الحصول  فرص  إتاحة 


