
187 الرا�صد الجتماعيم�صاعدات التنمية

�ضايف امل�ضاعدة الإمنائية الر�ضمية من بلدان جلنة امل�ضاعدة الإمنائية واملنظمات املتعددة الأطراف للبلدان النامية

 1989-1990
معدل ب

1994-
1995 معدل

200020012002200320042005200620072008

 0.360.340.270.250.260.250.250.250.300.320.34اأ�صرتاليا
0.160.220.230.340.260.200.230.520.470.500.42النم�صا
0.460.350.360.370.430.600.410.530.500.430.47بلجيكا

0.440.400.250.220.280.240.270.340.290.290.32كندا
0.030.050.070.110.110.110.120.110.11جمهورية الت�صيك

0.940.991.061.030.960.840.850.810.800.810.82الدمنارك
0.640.310.310.320.350.350.370.460.400.390.43فنلندا
0.600.580.300.310.370.400.410.470.470.380.39فرن�صا
0.420.320.270.270.270.280.280.360.360.370.38اأملانيا

0.200.170.210.210.160.170.170.160.20——اليونان
0.030.070.110.130.080.07—————املجر

—0.10.130.150.170.180.180.270.27——اأي�صلندا
0.160.270.290.330.400.390.390.420.540.550.58اأيرلندا
0.360.210.130.150.200.170.150.290.200.190.20ايطاليا
0.310.280.280.230.230.200.190.280.250.170.18اليابان

0.040.060.050.060.060.100.050.070.09——كوريا ، والنائب
0.200.380.710.760.770.810.830.860.900.910.92لوك�صمبورج

0.930.790.840.820.810.800.730.820.810.810.80هولندا
0.220.230.250.250.220.230.230.270.270.270.30نيوزيلندا

1.110.940.760.800.890.920.870.940.890.950.88الرنويج
0.010.050.070.090.100.08—0.020.02——بولندا

0.240.290.260.250.270.220.630.210.210.220.27الربتغال
0.030.040.020.050.070.120.100.090.10——�صلوفاكيا

0.170.260.220.300.260.230.240.270.320.370.43اأ�صبانيا
0.930.860.800.770.840.790.780.941.020.930.98ال�صويد
0.310.350.340.340.320.390.410.440.390.370.41�صوي�رضا
——0.04————————تايالند

—0.040.040.040.040.110.170.180.09——تركيا
0.290.300.320.320.310.340.360.470.510.350.43اململكة املتحدة

0.180.120.100.110.130.150.170.230.180.160.18الوليات املتحدة
0.320.280.220.220.230.250.260.330.310.280.30جمموع جلنة امل�صاعدة الإمنائية

ا�صطلعت  املا�صي  القرن  �صبعينيات  منذ 
ثابت  مبلغ  بتخ�صي�ش  املتقدمة  البلدان 
التزام  وهو  للتنمية،  الر�صمية  للم�صاعدات 
للقمة  النهائي  الإعالن  مع  عليه  �صودق 
انعقدت  التي  الجتماعية،  للتنمية  العاملية 
هذه  حددت  وقد   .1995 عام  كوبنهاغن  يف 
من   )0،7%( قدرها  بن�صبة  امل�صاعدات 
يف  املانحة  للدول  القومي  الناجت  اإجمايل 
القت�صادي. ف�صالً  والتعاون  التنمية  منظمة 
الإمنائية  الأهداف  اإطار  يف  فاإنه  ذلك،  عن 
عاملية  جمعية  تعزيز  اقرتاح  مت  لالألفية، 
للتنمية، لتدعيم التزام البلدان الأكرث تقدًما 

لتاأكيد  واأي�ًصا  مالية،  م�صاعدات  بتقدمي 
م�صوؤولية البلدان املتلقية عن تخ�صي�ش هذه 
ا  وخ�صو�صً الجتماعية،  للتنمية  امل�صاعدات 

ملكافحة الفقر. 
الدولية  املعونات  بلغت   2008 عام  يف 
للبلدان  القومي  الناجت  اإجمايل  من   0،28%
املانحة، موؤكدة على ميلها نحو التقّل�ش عرب 
البتعاد  ثم  ومن  الأخرية.  القليلة  ال�صنوات 
التي  باللتزامات  الوفاء  عن  فاأكرث  اأكرث 
والرنويج  الدمنارك  وتعترب  بها.  تعهدت 
البلداَن  ولك�صمبورغ  وهولندا  وال�صويد 
و�صعته  الذي  بالهدف  اأوفت  التي  الوحيدة 

الهدف  وهو  وجتاوزته،  بل  املتحدة،  الأمم 
اإجمايل  من   0،7% بن�صبة  التربع  يف  املتمثل 
من  بالرغم  البلدان،  وهذه  القومي.  الناجت 
البلدان  هي  اأ�صال  كانت  ترتيبها  اختالف 
من  الأكرب  بالن�صبة  تربعت  التي  اخلم�صة 
اإجمايل ناجتها القومي مل�صاعدات التنمية يف 

 .2007

بع�س احلالت اخلا�ضة
حيث اإن ال�صويد )بالرغم من بعدها البالغ عن 
ولك�صمبورغ،  الدامنارك،  تليها(،  التي  البلد 
)معدلت  التزاماتها  من  زادت  قد  واأيرلندا 

م�صاعدات التنمية

الوعود املقطوعة تزداد بعًدا عن التنفيذ
الجتاهات يف امل�ضاعدة الإمنائية الر�ضمية )٪ من الدخل القومي(

مالحظات:
 اأ( املدفوعات : �صايف بالأ�صعار اجلارية واأ�صعار ال�رضف.

ب: مبا يف ذلك الإعفاء من الديون واملطالبات غري امل�صاعدة الإمنائية 
الر�صمية يف عام 1990 ، با�صتثناء جلنة امل�صاعدة الإمنائية الإجمالية.

امل�صدر : منظمة التعاون والتنمية،
موقع قاعدة بيانات )www.oecd.org(؛ اأغ�صط�ش 2009.

امل�ضاعدة الإمنائية الر�ضمية )٪ من الدخل القومي( : املنح 
اأو القرو�ش اإىل البلدان والأقاليم يف اجلزء الأول من قائمة متلقي 

املعونة جلنة امل�صاعدة الإمنائية )البلدان النامية( التي هي : 
)اأ( التي ي�صطلع بها القطاع الر�صمي ، )ب( مع تعزيز التنمية 

القت�صادية والرعاية الجتماعية باعتبارها الهدف الرئي�صي ، 
)ج( على ال�رضوط املالية ب�رضوط مي�رضة )قر�ش اإذا ، وجود عن�رض 

املنحة ]qv[ ما ل يقل عن 25 ٪(. بالإ�صافة اإىل التدفقات املالية 
، والتعاون الفني qv يتم ت�صمينها يف املعونة. منح وقرو�ش 

وائتمانات لالأغرا�ش الع�صكرية م�صتبعدة. املدفوعات لنقل الأفراد 
)مثل املعا�صات التقاعدية وتعوي�صات اأو مدفوعات التاأمني( 

وب�صفة عامة ل حت�صى. كن�صبة مئوية من الدخل القومي الإجمايل(.
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و1،1%  و1،2%،   ،5،1% قدرها  زيادة 
و%5،2 على التوايل(، قللت هولندا والرنويج 
من م�صاعداتهما يف 2008 )معدلت تخفي�ش 
التوايل(.  على  و8-%   ،-1،3% قدرها 
م�صاعداتها  زيادة  حيث  من  الأكرب  والبلدان 
واإ�صبانيا  املتحدة  اململكة  ت�صمل  ال�صافية، 

والربتغال وبلجيكا وفنلندا و�صوي�رضا. 
يف جميع الأحوال، كانت البلدان ذات املعدل 
الأعلى ن�صبًيا يف زيادة امل�صاعدات، جمهورية 
من  م�صاعداتها  زادت  التي  واليونان  كوريا 
 0،2% اإىل   0،16% ومن   0،09 اإىل   0،07%
على  و20%   22،2% قدرها  زيادة  حققوا 

التوايل. 
من ناحية اأخرى، كانت بولندا والنم�صا واملجر 
هي البلدان الأكرث تخفي�ًصا للم�صاعدات؛ من 
 ،0،42% اإىل   0،5% %0،8، ومن  اإىل   0،1%
اأن  اأي  التوايل؛  على   0،07% اإىل   0،08 ومن 
و19%-،   ،-25% كانت  الزيادة  معدلت 

و%14،3 على التوايل.
والنم�صا  الرنويج  مثل  بلدان  ر�صد  ينبغي 
بعناية، من حيث تذبذب اإ�صهاماتهما ب�صورة 
بالغة الدللة، وميلهماـ  مع ذلكـ  نحو تخفي�ش 

هذه امل�صاهمات ب�صكل ملحوظ.
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