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  ٢٠١٢  سبتمرب/ أيلول٢٠ صباحا، بتوقيت املنطقة الشرقية يف الواليات املتحدة، ٣٠/١١مينع النشر حىت 
  

   ٢٠١٢تقرير فرقة العمل املعنية بالفجوات يف جمال األهداف اإلمنائية لأللفية لعام 
  حتويل اخلطاب إىل واقع ملموس : الشراكة العاملية من أجل التنمية

   الفجوات؟ أين توجد: صحيفة وقائع
  
  

  املساعدة اإلمنائية الرمسية
  ية الرمسية العاملية ئامناملساعدة اإل

   )٢٠١١الدوالرات األمريكية عام ب(
  االلتزام

  ) بليون دوالر٣٠٠.٣(
 يف املائة من إمجايل الدخل القومي للبلد ٠.٧بلوغ النسبة املستهدفة البالغة 

 لالتفاق طويل األمد أعيد املانح تكرس للمساعدة اإلمنائية الرمسية، وفقا
  .تأكيده من جانب الدول األعضاء يف األمم املتحدة

   ٢٠١١املبلغ الذي مت تقدميه عام 
   بليون دوالر ١٣٣.٥

 جلنةإمجايل املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من جانب البلدان األعضاء يف 
دان االقتصادي، مما املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التنمية والتعاون يف املي

  .  يف املائة من جمموع الدخل القومي للبلدان املتقدمة٠.٣١يعادل 
  ) ٢٠١١يف عام (الفجوة 
   بليون دوالر١٦٦.٥

   يف املائة من إمجايل الدخل القومي للبلدان املتقدمة ٠.٣٩أو 

ية ينبغي للحكومات املاحنة أن تفي بالتزاماهتا بزيادة املساعدة اإلمنائ   التوصيات
 . الرمسية، بالرغم من املوانع املتصلة بامليزانية

  اإلعالن عن خطط اإلنفاق املقبلة لسنوات متعددة لزيادة الشفافية واحلد
 . من تقلب حجم املعونة

  تعزيز املصادر األخرى لتمويل التنمية، مبا يف ذلك، املصادر خارج نطاق
جلنة املساعدة مؤسسة املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من جانب 

اإلمنائية، والتمويل من اهليئات اخلريية والتمويل املبتكر، والتأكد يف 
الوقت ذاته، من استقرار هذه املصادر وتوافقها مع أولويات البلدان 

  . املستفيدة واستراتيجياهتا
  املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة ألقل البلدان منوا 

  ) ٢٠١١بالدوالرات األمريكية عام (

  ) ٢٠١٥لعام (االلتزام 
   بليون دوالر٨٤.٩-٦٣.٧

املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت يتم تقدميها سنويا للبلدان األقل منوا حبلول عام 
-٢٠١٠، استنادا إىل برنامج عمل اسطنبول ألقل البلدان منوا للعقد ٢٠١٥
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 و ٠.١٥، القاضي بتقدمي مساعدة إمنائية رمسية تتراوح نسبتها بني ٢٠٢٠
   ٢٠١٥ يف املائة من إمجايل الدخل القومي للبلدان املاحنة حبلول عام ٠.٢٠

عام (املبلغ الذي مت تقدميه 
٢٠١٠ (  
   بليون دوالر٤٦.٥

إمجايل املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت قدمتها البلدان األعضاء يف جلنة 
املائة من  يف ٠.١١ألقل البلدان منوا، مما يعادل ) DAC(املساعدة، الرمسية 

  . إمجايل الدخل القومي للبلدان املاحنة
  )٢٠١٠عام (الفجوة 
   بليون دوالر٣٨.٤-١٧.٢

 يف املائة من إمجايل الدخل ٠.٠٩ يف املائة و ٠.٠٤أو ما يتراوح بني 
  .القومي للبلدان املاحنة

بليون  ١٧زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية للبلدان األقل منوا مبا ال يقل عن    التوصية
  .دوالر يف السنة

  الوصول إىل األسواق
  ولة الدوحةج

  االلتزام 
اختتام جولة الدوحة للمفاوضات 

  التجارية 

نظام جتاري "وافقت مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، على إنشاء 
ومايل متعدد األطراف مفتوح ومنصف وغري متييزي ميكن التنبؤ به ويعتمد 

ت جولة الدوحة للمفاوضات التجارية لتحقيق هذا وقد أطلق". على القواعد
  .اهلدف

  الفجوة 
  املأزق

  .  املواقفبني كبرية فجوات جولة الدوحة وما زالت هناك اختتاممل يتم 

مواصلة تقصي املقاربات التفاوضية املختلفة بغية التوصل إىل نتيجة    التوصيات
صفقة جمدية ألقل متوازنة جلولة الدوحة للمفاوضات التجارية، مبا فيها 

 .البلدان منوا
  ٢٠١٣إزالة مجيع أشكال إعانات الصادرات الزراعية حبلول عام . 
  تعزيز الدعم لتنمية القدرات يف البلدان النامية عن طريق زيادة املعونة اليت

  . ميكن التنبؤ هبا للتجارة
  

  للتجارةالتدابري املقيدة 
  االلتزام 

  مقاومة احلمائية
عشرين مبقاومة كل التدابري احلمائية وتصحيح أي تدابري تعهدت جمموعة ال

  . محائية مت اختاذها ردا على األزمة املالية العاملية
  )٢٠١٠مايو /حىت أيار(النتيجة 
   يف املائة٣حوايل 

  من التجارة العاملية تأثر بالتدابري احلمائية التجارية منذ بداية األزمة 

  الفجوة 
   يف املائة٨٢

   احلمائية اليت مت اختاذها منذ نشوب األزمة مل تتم إزالتها بعدمن التدابري

إزالة مجيع التدابري املقيدة للتجارة اليت اعتمدت أثناء األزمة االقتصادية    التوصية
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  .واإلحجام عن اختاذ تدابري جديدة
و   وصول صاد ى نح وا عل ل نم دان األق  من الرسوم اجلمركية وغري مشمول بتجديد ىعفم رات البل

  احلصص 
  االلتزام
من البنود املشمولة ( يف املائة ٩٧

  )بالرسوم اجلمركية

من صادرات البلدان األقل منوا ينبغي أن يستفيد من الوصول إىل أسواق 
اجلمركية وغري مشمول بتحديد البلدان املتقدمة على حنو معفي من الرسوم 

احلصص، مبوجب التوصية الصادرة عن املؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة 
  . العاملية يف هونغ كونغ

  ) ٢٠١٠عام (النتيجة 
    يف املائة٧٩

   يف املائة٥٣.٥

من قيمة واردات البلدان املتقدمة من البلدان األقل منوا، باستثناء األسلحة 
 من واردات البلدان النامية تدخل  الرسوم اجلمركيةوالنفط، مت إعفاؤه من

  ". حقيقي"يلي ضاألسواق على أساس وصول تف
و معفي من ضمان التنفيذ الكامل لوصول صادرات البلدان األقل حن   التوصية

شمول بتحديد احلصص، باإلضافة إىل اعتماد مالرسوم اجلمركية وغري 
  . قواعد منشأ بسيطة

  استدامة الدين
  ام االلتز

ينبغي أن تتم معاجلة مشاكل دين 
 كل البلدان النامية على حنو شامل

  
 عن طريق اختاذ تدابري وطنية ودولية بغية جعلها مستدامة على املدى الطويل

مايو /اعتبارا من أيار(النتيجة 
 بلدا من بني ٣٦بلغت ) ٢٠١٢

   بلدا مؤهال٣٩

بالدين وحتظى بتخفيف عبء يف مبادرة البلدان الفقرية املثقلة " نقطة القرار"
  .  يف املائة٩٠الدين مما خيفض عبء الدين بنسبة 

ظى بتخفيف إضايف لعبء الدين عن طريق حت، حبيث "نقطة االستكمال"   بلدا٣٦ بلدا من بني ٣٢بلغ 
  املبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الدين

  الفجوات 
 بلدان من البلدان الفقرية املثقلة ٣

  بالدين

  
  .  مؤهلة لتخفيف عبء الدينعتربوال ت" نقطة القرار" تبلغ مل

 بلدان من البلدان الفقرية املثقلة ٧
  بالدين

مل تبلغ نقطة االستكمال وال تستفيد من املبادرة املتعددة األطراف لتخفيف 
  عبء الدين 

 ٧ بلدا، مبا فيها ٢٠تتعرض 
بلدان استكملت مبادرة البلدان 

  نالفقرية املثقلة بالدي

 بلدا توفرت ٦٨من بني ( منها بالفعل ينحلظر الوقوع يف أزمة دين أو تعا
  )معلومات بشأهنا

استكمال مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالدين واملبادرة املتعددة األطراف    التوصيات
 . لتخفيف عبء الدين

  تشجيع حكومات البلدان على زيادة توفر األدوية يف القطاع العام
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 . عارهاوختفيض أس
  رعاية مناقشة املبادئ املقترحة فيما يتعلق باالقتراض واإلقراض

 .املسؤولني
  تشكيل فريق عامل دويل لدراسة خيارات تعزيز البنيان الدويل إلعادة

  هيكلة الدين
  الوصول إىل األدوية األساسية بأسعار معقولة 

معقولة، بالتعاون مع توفري األدوية األساسية يف البلدان النامية بأسعار   االلتزام
  . الشركات الصيدالنية

  )٢٠١١حبلول عام (النتائج 
  توفر األدوية

 يف املائة من املرافق يف القطاع ٥١.٨تتوفر األدوية األساسية فقط يف نسبة 
يف بلدان نامية ( باملائة من املرافق يف القطاع اخلاص ٦٨.٥العام ويف نسبة 

  ) خمتارة
 ضعف ٢.٦ط أسعار األدوية األساسية يف القطاع العام أعلى بـ كان متوس  معقولية األسعار

من األسعار املرجعية الدولية وأعلى خبمسة أضعاف من األسعار يف القطاع 
  . اخلاص يف البلدان النامية

مساعدة حكومات البلدان النامية يف زيادة توفري األدوية وختفيض    التوصيات
  أسعارها يف القطاع العام 

   صناعة الصيدالنية على تقصي خيارات السماح بالدخول املبكر تشجيع ال
  . لألدوية العامة إىل السوق

    ضمان كون متويل معاجلة األمراض املزمنة احلادة والوقاية منها مضافا
  . حبق إىل املساعدة اإلمنائية الرمسية

   ى قابية لدرتعزيز التعاون لدعم اإلنتاج احمللي لألدوية العامة والقدرة ال
  . البلدان النامية لإلشراف على جودة األدوية

  الوصول إىل التكنولوجيات اجلديدة 
إتاحة فوائد التكنولوجيات اجلديدة، ال سيما تكنولوجيات املعلومات   االلتزام

  واالتصاالت، بالتعاون مع القطاع اخلاص
  ) ٢٠١١عام (النتائج 

  االتصاالت اهلاتفية 
   يف املائة١٠٠أكثر من 

  
  

  السكان يف البلدان املتقدمة لديهم اشتراكات يف خدمة اهلاتف اجلّوالمن 
  المن السكان يف البلدان النامية لديهم اشتراكات يف خدمة اهلاتف اجلّو   يف املائة٧٨.٨

    الوصول إىل شبكة اإلنترنت
  من السكان يف البلدان املتقدمة يستخدمون شبكة اإلنترنت   يف املائة٧٤
  من السكان يف البلدان النامية يستخدمون شبكة اإلنترنت   يف املائة٢٦

    الفجوات
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  من العامل النامي ليس لديهم اشتراكات يف خدمة اهلاتف اجلوال   يف املائة٢١
فارق بني مستخدمي شبكة اإلنترنت يف البلدان النامية ومستخدميها يف    يف املائة٦٥

  البلدان املتقدمة
رامية إىل زيادة الوصول إىل االتصال باهلاتف اجلوال التعجيل باجلهود ال   التوصيات

واستخدام اإلنترنت، ال سيما عن طريق النطاق العريض، وختفيض 
  .تكلفتهما، بالتعاون مع القطاع اخلاص

    زيادة استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تقدمي اخلدمات
  .منائية لأللفيةاحلكومية بغية تعزيز الكفاءة ودعم حتقيق األهداف اإل

  
  

صادرة عن إدارة شؤون اإلعالم التابعة لألمم املتحدة، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة وبرنامج األمم 
  . املتحدة اإلمنائي

  


