
 تقرير فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ
األهداف اإلنمائية لأللفية لعام 2014

حالة الرشاكة العاملية من أجل التنمية

أين توجد الثغـرات؟

الرسمية اإلنمائية  املساعدة 

املساعدة اإلنمائية الرسمية العاملية)بدوالرات الواليات املتحدة يف عام 2013(
االلتزام315 بليون دوالر

لتحقيق الهدف املتمثّل يف تخصيص نسبة 0.7 يف املائة من الّدخل القومي اإلجمايل للبلدان املانحة ألجل 
املساعدة اإلنمائية الرسمية، وفقاً لالتفاق املربم منذ فرتة طويلة الذي أّكدته الدول األعضاء يف األمم 

املتحدة مجدداً.

اإلنجاز )يف عام 2013(135 بليون دوالر

قيمة املساعدة اإلنمائية الرسمية اإلجمالية التي قّدمتها البلدان األعضاء يف لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة 

ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، أّي ما يعادل نسبة 0.3 يف املائة من الدخل القومي 

اإلجمايل للبلدان املتقّدمة النمو مجتمعة.

الثغرة ) يف عام 2013(180 بليون دوالر

أو نسبة 0.4 يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل للبلدان املتقّدمة النمو.

عىل حكومات البلدان املانحة التعجيل بالجهود التي تبذلها من أجل تحقيق هدف األمم 	 توصيتان
املتحدة املتمثّل يف رصف نسبة 0.7 يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل لهذه البلدان 

للمساعدة اإلنمائية الرسمية بحلول عام 2015

البلدان غري األعضاء يف لجنة املساعدة اإلنمائية والجهات اإلنمائية الفاعلة األخرى مدعوة إىل 	 
مواصلة تقديم تعاونها اإلنمائي وتوسيع نطاقه

ً)بدوالرات الواليات املتحدة يف عام 2012( تقديم املساعدة اإلنمائية الرسمية إىل أقّل البلدان نموا
االلتزام ) لعام 2015(68 إىل 90 بليون دوالر

قيمـة املساعـدة اإلنمائية الرسمية سنوياً إىل أقّل البلدان نمواً بحلول  عام 2015، استناداً إىل برنامج 
عمل إسطنبول لصالح أقّل البلدان نمواً للعقد 2011 - 2020 الداعي إىل تقديم املساعدة اإلنمائية 

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

األمـم املتحـدة



الوصول إىل األسواق

جولة الدوحة

االلتزام

اختتام جولة الدوحة 
للمفاوضات التجارية

وافقت جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة عىل إنشاء “نظام تجاري ومايل متعّدد األطراف يتّسم 
باالنفتاح واإلنصاف والتقيّد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز”. ولقد استهلت جولة 

الدوحة للمحادثات التجارية يف عام 2001 سعياً لتحقيق هذا الهدف.

اإلنجاز )يف عام 2013(مجموعة تدابري بايل
الثغرة

 ال تغطي املقرَّرات التي اُتخذت يف بايل سوى مجموعة فرعية من املسائل املتعلقة بجولة الدوحة، 
وال يزال يتعنّي إنجاز برنامج عمل واضح املعالم الختتام الجولة.

ينبغي أن يبذل أعضاء منظمة التجارة العاملية قصارى الجهود لتحقيق نتائج طموحة، 	 توصية
ال سيما بشأن الزراعة، من أجل التوّصل إىل اختتام لجولة الدوحة يتّسم بالتوازن

التدابري املقيِّدة للتجارة
االلتزاممقاومة النزعة الحمائية

تعّهدت مجموعة العرشين بمقاومة جميع التدابري الحمائية وتصحيح أي تدابري حمائية اتخذت 
من أجل التصدّي لألزمة املالية العاملية.

الثغرة79 يف املائة

من التدابري الحمائية التي اتخذت منذ بداية األزمة ال يزال يتعنّي إلغاؤها.

ينبغي لجميع البلدان أن تزيل التدابري املقيِّدة للتجارة التي اتخذت منذ بدء األزمة 	 توصية
االقتصادية العاملية وتجنّب وضع تدابري جديدة

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

 97 يف املائة 
االلتزام)من بنود التعريفات الجمركية(

من صادرات أقّل البلدان نمواً ينبغي أن تستفيد من الوصول إىل أسواق البلدان املتقّدمة النمو 
معفاة من الرسوم الجمركية أو الحصص، بموجب التوصية الواردة يف إعالن هونغ كونغ الوزاري 

الصادر عن منظمة التجارة العاملية لعام 2005.

اإلنجاز )يف عام 2012(41 بليون دوالر

 قيمة إجمايل املساعدة اإلنمائية الرسمية اإلجمالية التي قّدمتها بلدان لجنة املساعدة اإلنمائية 
إىل أقّل البلدان نمواً، أي ما يعادل نسبة 0.09 يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل للبلدان املانحة.

الثغرة ) يف عام 2012(27 إىل 49 بليون دوالر

أّي نسبة ترتاوح ما بني 0.06 و0.11 يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل للبلدان املانحة.

 ينبغي استعادة تدّفق املعونة إىل أقّل البلدان نمواً ومنحه األولوية لبلوغ أهداف 	 توصية
األمم املتحدة



النتائج )يف عام 2012(

من قيمة واردات البلدان املتقّدمة النمو من أقّل البلدان نمواً، باستثناء األسلحة والنفط، دخل إىل 84 يف املائة
األسواق معفى من الرسوم الجمركية.

من واردات البلدان النامية دخل إىل األسواق يف إطار املعاملة التفضيلية “الحقيقية”.54 يف املائة

ل الديون القدرة عىل تحمُّ
االلتزاممشاكل ديون البلدان النامية

 ينبغي أن تعالج معالجة شاملة باتخاذ تدابري وطنية ودولية لكي يتسنّى تحّمل الديون يف 
املدى الطويل.

ً النتائج )يف حزيران/يونيه 2014(35 من أصل 39 بلدا

حقق “نقطة اإلنجاز” يف إطار املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون التي تؤّهلها 
للحصول عىل تخفيف ألعباء الديون ال رجعة عنه.

الثغرات

لم تبلغ بعد نقطة “اتخاذ القرار” وليست مؤّهلة لتخفيف أعباء الديون.3 بلدان فقرية مثقلة بالديون

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

ينبغي للحكومات أن تحّقق التوازن بني الجانب االجتماعي والجانب اإلنمائي، مع 	 توصيتان
تنفيذ سياسات التكيُّف لتخفيف أعباء الديون

ينبغي للمجتمع الدويل أن يعقد اجتماعاً لفريق عامل دويل من أجل بحث الخيارات 	 
الرامية إىل تعزيز البنيان الدويل إلعادة هيكلة الديون السيادية

الحصول عىل األدوية األساسية بأسعار ميسورة

االلتزام

توفري األدوية األساسية بأسعار ميسورة وإتاحتها يف البلدان النامية، بالتعاون مع رشكات صناعة 
األدوية.

النتائج )بحلول عام 2013(

األدوية األساسية متوافرة، يف املتوسط، يف 55 يف املائة فقط من مرافق القطاع العام ويف 66 يف التوافر
املائة من مرافق القطاع الخاص )يف بلدان نامية مختارة(.

األسعار املتوسطة لألدوية األساسية يف البلدان النامية تفوق األسعار املرجعية الدولية بثالث مرات ميسورية األسعار
يف القطاع العام وبخمس مرات يف القطاع الخاص.

البلدان النامية مدعوة إىل االستفادة من أوجه املرونة املتاحة يف االتفاق املتعلق 	 توصيتان
بالجوانب ذات الصلة بالتجارة لحقوق امللكية الفكرية )اتفاق تريبس( وإىل وضع 

سياسات تشجع الحصول عىل األدوية األساسية

رغم رضورة مواصلة الجهود الرامية إىل زيادة فرص الحصول عىل األدوية املضادة 	 
للفريوسات العكوسة يف البلدان املنخفضة الدخل، ينبغي أيضاً الرتكيز عىل البلدان 

املتوسطة الّدخل حيث ينترش داء اإليدز



الحصول عىل التكنولوجيات الجديدة

االلتزام

إتاحة منافع التكنولوجيات الجديدة، وخاصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بالتعاون مع 

القطاع الخاص.

النتائج )يف عام 2013(

خدمة الهاتف الخلوي

مشرتكاً يف شبكات الهاتف الخلوي املحمول لكل 100 نسمة يف البلدان املتقّدمة النمو121

مشرتكاً يف شبكات الهاتف الخلوي املحمول لكل 100 نسمة يف البلدان النامية90

الثغرة10

من كل 100 نسمة يف البلدان النامية ليس لديهم اشرتاك يف شبكات الهاتف املحمول.

اإلنجاز - استخدام شبكة اإلنرتنت

مستخدماً لشبكة اإلنرتنت لكل 100 نسمة يف البلدان املتقّدمة النمو78

مستخدماً لشبكة اإلنرتنت لكل 100 نسمة يف البلدان النامية32

الثغرة46

مستخدماً لشبكة اإلنرتنت أقّل لكل 100 نسمة يف البلدان النامية مقارنة بالبلدان املتقّدمة النمو

ينبغي للحكومات أن تدعم وضع سياسات االبتكار، مع إتاحة نرش التكنولوجيا بوترية 	 توصيتان
أرسع لدعم التنمية املستدامة

 ينبغي للبلدان التي تتمتّع بالخربة أن تواصل تبادل املعلومات بشأن وضع أدوات 	 
أكثر فعالية للحّد من أخطار الكوارث، بما يف ذلك تقييم األصول واملخاطر

صادرة عن إدارة شؤون اإلعالم يف األمم املتحدة، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة، 

وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي
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