
صحيفة وقائع: أين هي الثغرات؟

املساعدة اإلنمائية الرسمية

املساعدة اإلنمائية الرسمية يف العالم ككل

)بدوالرات الواليات املتحدة لعام 2014(

االلتزام

بلوغ الهدف املتمثل بتخصيص نسبة 0.7 يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل لدى البلدان املانحة للمساعدة  326 بليون دوالر 

اإلنمائية الرسمية، وفقاً لالتفاق الذي طال مداه وأُعيد تأكيده من قبل الدول األعضاء يف األمم املتحدة.

التنفيذ )يف عام 2014(

من مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة من الدول األعضاء يف لجنة املساعدة اإلنمائية، التابعة ملنظمة  135 بليون دوالر 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، أّي ما يعادل 0.29 يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل ملجموع البلدان 

املتقدمة النمو.

الثغرة )يف عام 2014(

أو 0.41 يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل للبلدان املتقدمة النمو. 191 بليون دوالر 

ً املساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نموا

)بدوالرات الواليات املتحدة لعام 2014(

االلتزام )لعام 2015(

من املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة إىل أقل البلدان نمواً حتى عام 2015، استناداً إىل هدف برنامج عمل  67 إىل 89  بليون دوالر 

اسطنبول ألقل البلدان نمواً للعقد 2011 - 2020، املتمثل بتقديم نسبة ترتاوح بني 0.15 و0.20 يف املائة من 

الدخل القومي اإلجمايل للبلدان املانحة بحلول عام 2015.

التنفيذ )يف عام 2013(

اإلنمائية،  املساعدة  لجنة  بلدان  من  نمواً  البلدان  أقل  إىل  املقدمة  الرسمية  اإلنمائية  املساعدة  مجموع  من   44.5 بليون دوالر 

أّي ما يعادل 0.10 يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل للبلدان املانحة.

الثغرة )يف عام 2013(

أو بني 0.05 و0.10 يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل للبلدان املانحة. 22 إىل 45 بليون دوالر 

 صادرة عن إدارة شؤون اإلعالم يف األمم املتحدة،
 وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة،
وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي - أيلول/سبتمرب 2015

 تقرير فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية
2015

 محظور نرشه حتى الساعة 11/00 من صباح يوم 18 أيلول/سبتمرب
املتحدة )غرينيتش - 4( الواليات  الصيفي لرشق  بالتوقيت 
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الوصول إىل األسواق

جولة الدوحة

االلتزام

اتفقت جميع الدول األعضـاء عىل “إنشـاء نظام تجاري ومايل متعدد األطراف مفتـوح ومنصف ويستند إىل اختتام جولة الدوحة 
القواعد ويمكن التنبؤ به وغري تمييزي”. وكانت جولة الدوحة للمفاوضات التجاريـة قـد أُطلقت عام 2001  للمفاوضات التجارية 

لتحقيق هذا الهدف.

التنفيذ )يف عام 2014(

كانت األحكام التي تضمنتها مجموعة تدابري بايل لعام 2013 – بخصوص املسائل املتعلقة بتيسري التجارة  مجموعة تدابري بايل 

وبالزراعة وبالتنمية – عامالً هاماً يف تحفيز املحادثات التجارية املتعددة األطراف. ويف ترشين الثاني/نوفمرب 

بروتوكول  العاملية، وذلك من خالل  التجارة  ملنظمة  القانوني  اإلطار  التجارة يف  تيسري  اتفاق  أدرج   ،2014

تعديل سيدخل حيز النفاذ بعد تصديق ثلثي أعضاء املنظمة عليه.

ال يزال يتعني التوصل إىل برنامج عمل محّدد بوضوح حول املسائل املتبقية من جولة الدوحة، ومن ثم اعتماده  الثغرة 
وتنفيذه.

التدابري املقيدة للتجارة

االلتزام

تعهدت مجموعة العرشين بمقاومة جميع التدابري الحمائية وبتصحيح أّية تدابري حمائية اتخذتها يف سياق  مقاومة الحمائية 

مواجهة األزمة املالية العاملية.

الثغرة

من التدابري الحمائية املتخذة منذ األزمة ال يزال نافذاً ويتعنّي إلغاؤه. 77 يف املائة 

إعفاء صادرات أقل البلدان نمواً من الرسوم الجمركية ومن الحصص

االلتزام

من صـادرات أقـل البلدان نمواً ينبغي أن تتمكن من دخول أسواق البلدان املتقدمة النمو بدون رسوم جمركية  97 يف املائة )من البنود 

وبدون حصص، وفقاً لتوصية إعالن هونغ كونغ الوزاري ملنظمة التجارة العاملية يف عام 2005. املشمولة بالرسوم الجمركية( 

النتائج )يف عام 2014(

من قيمة ما تستورده البلدان املتقدمة النمو من أقل البلدان نمواً، ما عدا األسلحة والنفط، معفى من الرسوم  84 يف املائة 

الجمركية.

من املستوردات من أقل البلدان نمواً، مسموح بدخوله بموجب الوصول التفضييل “الحقيقي”. 60 يف املائة 

القدرة عىل تحمل الديون

االلتزام

ينبغـي التعامل معهـا بصورة شاملة من خالل تدابري وطنية ودوليـة لتمكني هذه البلدان من تحمل ديونها مشاكل الديون يف جميع 
عىل األجل الطويل. البلدان النامية 



النتائج )حتى نهاية نيسان/أبريل 2015(

بلغت “نقطة اإلنجاز” بموجب مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، مما يؤهلها لإلعفاء نهائياً من الديون.  36 من أصل البلدان الـ 39 

الثغرة

لم تبلغ بعد نقطة “القرار” وهي بالتايل غري مؤهلة لإلعفاء من الديون. 3 من البلدان الفقرية 

املثقلة بالديون

الحصول عىل األدوية األساسية بأسعار معقولة

جعل األدوية األساسية متوفرة يف البلدان النامية بأسعار معقولة، وذلك بالتعاون مع رشكات صناعات األدوية. االلتزام 

النتائج )بحلول عام 2014(

األدوية األساسية متوفرة، يف املتوسط، يف 58 يف املائة فقط من مرافق القطاع العام و67 يف املائة من مرافق  التوفر 

القطاع الخاص )يف بلدان نامية مختارة(.

السعر الوسطي لألدوية األساسية يف القطاع العام أعىل بثالثة أضعاف من األسعار الدولية املرجعية وبخمسة  بأسعار معقولة 

أضعاف يف القطاع الخاص يف البلدان النامية.

الوصول إىل التكنولوجيات الجديدة

وذلك  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيات  سيما  وال  الجديدة،  التكنولوجيات  من  االستفادة  إمكانية  توفري  االلتزام 
بالتعاون مع القطاع الخاص.

النتائج )يف عام 2014(

الهواتف النقالة

اشرتاكاً بالهواتف النقالة لكل 100 من السكان يف البلدان املتقدمة النمو.  120

اشرتاكاً بالهواتف النقالة لكل 100 من السكان يف البلدان النامية.  91

الوصول إىل اإلنرتنت

مستخدماً لإلنرتنت لكل 100 من السكان يف البلدان املتقدمة النمو.  80

مستخدماً لإلنرتنت لكل 100 من السكان يف البلدان النامية.  32

الثغرات

من كل 100 من السكان يف البلدان النامية ليس لديهم اشرتاك بالهاتف النقال.  9

عدد مستخدمي اإلنرتنت يف البلدان النامية هو أقل من عددهم يف البلدان املتقدمة النمو.  48
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مالحظات فرقة العمل املتعلقة برصد الهدف 8 من األهداف اإلنمائية لأللفية

كان األمني العام لألمم املتحدة بان - كي مون قد أنشأ فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية وذلك يف عام 

2007. وترصد الفرقة بصورة منهجية ما يوجد من التزامات دولية تتعلق بالهدف 8 من األهداف اإلنمائية لأللفية وتنفيذ هذه االلتزامات 

عىل املستويني الوطني والدويل. ومع الوقت، توصلت الفرقة إىل عدة مالحظات أساسية، وهي كما ييل:

W .غايات الهدف 8 لم تكن دائماً محّددة جيداً؛ وكثرياً ما كانت الغايات ال تتماىش مع املؤرشات

W  كان هناك نقص يف توفر غايات كمية محّددة بزمن يف املجاالت الفنية الخمسة. وبعض الغايات كانت تفتقر إىل الدقة وإىل تحديد الزمن

كما أنها لم تستند إىل بيانات فعلية أو ذات صلة.

W .يف بعض الحاالت، كانت البيانات متاحة غري أن املؤرش لم يكن مفيداً من حيث املعلومات

W .كان هناك نقص يف املؤرشات النوعية التي تصف عمليات تشّكل الرشاكات وااللتزام بها وعملها وتنفيذها
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