
تحول  أنجزته  وما  النمو  املتقّدمة  البلدان  به  وعدت  ما  بني  املستمرة   الثغرات 
لأللفية اإلنمائية  األهداف  تنفيذ  يف  التقّدم  مزيد من  إحراز  دون 

نيويورك، 18 أيلول/س�بتمرب — تظهر غايات األهداف اإلنمائية لأللفية املتصلة بالرشاكة العاملية من أجل تحسين حياة 
البيرش والقضاء عىل الفقر نتائج متفاوتة فيما يتعلق بإتاحة مزيد من الفرص ألشيّد البليدان النامية فقراً من أجل الحصول 
عىل املعونة والتبادل التجاري وتخفيف أعباء الديون واألدوية األساسية والتكنولوجيا، وذلك وفقاً ملا ورد يف تقريٍر جديد أعلن 

األمن العام لألمم املتحدة بان كي - مون إصداره.

نت حياة مالين البرش يف جميع أنحاء العالم بفضل تضافر الجهود املبذولة - عىل الُصعد العاملي واإلقليمي والوطني  لقد تحسَّ
واملحيي - لتحقييق األهداف اإلنمائية الثمانية لأللفية. وتدل اإلحصاءات األخرية عىل أن هناك املزيد من الغايات التي يتسينى 
تحقيقها بحلول نهاية عام 2015 ال سيما وأن العديد من غايات األهداف اإلنمائية لأللفية قد تحقق بالفعل، بما يف ذلك الحّد 
مين الفقر، وزيادة فرص الحصول عىل مياه الرشب النظيفة، وتحسين حياة سيكان األحياء الفقرية، وتحقيق املسياواة بن 

الجنسن يف االلتحاق بالتعليم االبتدائي. غري أن هناك الكثري من العمل الذي لم ينجز بعد.

ولقد أعلن السييد بان: “واآلن أكثر من أّي وقت مىض، يجب عىل القادة واملواطنن يف جميع أنحاء العالم أن يخطوا إىل األمام 
بشيجاعة للمشياركة يف أعمال جماعية أساسية للقضاء عىل الفقر، ورفع مستوى املعيشية والحفاظ عىل البيئة. وأدعو جميع 
الحكومات واملؤسسيات الدولية إىل مواصلة تعزيز الرشاكة العاملية من أجل التنمية كي نتمكن من التبشيري بمسيتقبل أكثر 

قابلية لالستدامة”.

ويتتبيع تقريير فرقة العمل املعنية برصيد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية لعيام 2014 الذي يحمل عنوان “حالة 
الرشاكية العاملية من أجل التنمية” تنفيذ االلتزامات اليواردة يف إطار الهدف اإلنمائي الثامن لأللفية، وهو إقامة رشاكة عاملية 
من أجل التنمية. ولقد أُقرَّ الهدف 8 كدعوة إىل البلدان املتقّدمة النمو لتقديم أنواع محّددة من الدعم إىل البلدان النامية من أجل 
مسياعدتها عىل تحقيق األهداف اإلنمائية السبعة لأللفية األخرى التي تتضمن غايات تتعلق بالحّد من الفقر والجوع ووفيات 

األطفال واألمهات، وزيادة فرص الحصول عىل التعليم، واالستدامة البيئية.

وقال السيد بان إن التقرير “يرّكز عىل الثغرة بن التعهدات املقطوعة والتعاون املقّدم، مع الهدف النهائي املتمثّل يف مساعدة 
املجتمع الدويل لسّد الفرق”.

ويتبن يف التقرير أن هناك غايات عديدة يف إطار الهدف الثامن عىل قاب قوسن أو أدنى من أن تُنجز، فيما يظل التقّدم بطيئاً 
يف تنفيذ غايات أخرى. فلقد اتسع نطاق وصول السلع املعفاة من الرسوم الجمركية ومن الحصص إىل أسواق البلدان املتقّدمة 
النمو ليشيمل صادرات البلدان األقّل نمواً البالغ عددها 49 بلداً، ولكن اإلعانات الزراعية يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف 
املييدان االقتصادي ما زالت متجذرة. ولقد زاد تخفيف أعباء ديون أشيّد البلدان فقيراً ولكن الدول الصغرية تواجه حتى اآلن 
زت االسيتثمارات الخاصة زيادة توافر االتصاالت  تحّدييات قائمة منذ عهد بعيد تتعليق بقدرتها عىل تحمل الديون. ولقد حفَّ
السلكية والالسلكية وانخفاض تكاليفها يف جميع أنحاء العالم النامي، ولكن يتعن اإلرساع يف تحقيق املكاسب لردم الثغرات 

القائمة مع سائر العالم. ويفيد التقرير أيضاً بأن الكثريين ما زالوا ال يحصلون عىل األدوية األساسية بأسعار ميسورة.

املعونة ترتفع إىل مستوى قيايس ولكن بلداناً عديدة تشهد انخفاضاً يف املساعدة

ارتفعت املسياعدة اإلنمائية الرسيمية، بعد أن انخفضت ملدة عامن، إىل مسيتوى قيايس بلغ 135 بليون دوالر يف عام 2013 
ولكنها بقيت دون مستوى االلتزامات التي تعهدت بها الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأكدتها مجدداً بما مقداره 180 بليون 

تقرير جديد لألمم املتحدة يفيد بأن أشّد البلدان فقراً بحاجة إىل زيادة 
فرص حصولها عىل املعونة والتبادل التجاري، وتخفيف أعباء الديون، 

واألدوية، والتكنولوجيا 
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دوالر. وتُعيزى هيذه القفزة بقدر كبري إىل الزيادة يف املعونة املتعددة األطراف واإلنسيانية. وهناك بليدان عديدة إما قد زادت 
املعونية التيي تُقدِّمها يف عيام 2013 أو حققت الغاية التي حّددتهيا األمم املتحدة بتخصيص نسيبة 0.7 يف املائة من دخلها 
القومي اإلجمايل للمعونة. والبلدان التي خصصت للمعونة نسبة تتجاوز 0.7 يف املائة من دخلها القومي اإلجمايل هي الدانمرك 
والسيويد ولكسيمربغ والنرويج واململكة املتحدة. ويف عام 2013، زادت أملانيا وآيسيلندا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا وفنلندا 

صة للمعونة ولكنها لم تحقق الغاية املتمثلة يف تخصيص نسبة 0.7 يف املائة. والنمسا والواليات املتحدة ميزانياتها املخصَّ

وال تيزال املعونة، وفقاً ملا ورد يف التقرير، ترتكز بشيدة يف البلدان العرشين األكثر اسيتفادة منهيا التي تتلّقى أكثر من نصف 
مجميوع املعونية. وعىل الرغم من زيادة املعونة املقدَّمة إىل البلدان األقل نمواً البالغ عددها 49 بلداً بنسيبة 12.3 يف املائة عام 
2013، فاملعونية الثنائيية املقدَّمة إىل أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى انخفضت بنسيبة 4 يف املائة إىل 26.2 بليون دوالر يف 

الفرتة املمتدة بن عام 2012 وعام 2013.

الوصول إىل األسواق يتحسن مع وجود تباين بني أقوال مجموعة العرشين وأفعالها

يشيري التقرير إىل أن هناك العديد من التغيريات يف السياسية التجارية التي يمكن أن تساعد يف تحسن وصول البلدان النامية 
إىل األسواق، بما يف ذلك التوسع الرسيع للسالسل القيمية العاملية نظراً إىل االستعانة عىل نحو متزايد بمنتجن من كافة أنحاء 
العالم للحصول عىل السلع الوسيطة، األمر الذي أتاح للعديد من البلدان النامية فرصاً للتصدير وأرغم بلداناً أخرى عىل إدراج 

صادراتها يف سالسل اإلنتاج القائمة.

وتواصيل البليدان املتقّدمة النمو تخفيض التعريفات الجمركية وإفسياح املجال لزيادة نسيبة الواردات املعفاة من الرسيوم 
الجمركيية من البليدان النامية. إالّ أن التقرير يفيد بأن البلدان املتقّدمة النمو يجيب أن تبذل املزيد من الجهود ملعالجة اآلثار 
السيلبية املرتبطة بالتدابري غري املتعلقية بالتعريفات الجمركية عىل قدرات البلدان النامية عىل املشياركة يف االقتصاد العاملي. 
ويذكر التقرير أن الدول األعضاء يف مجموعة العرشين أكدت مجدداً التزامها باالمتناع عن اتخاذ تدابري حمائية ولكنها فرضت 
قييوداً جدييدة عىل التجارة عيام 2013، األمر الذي قد يزعزع الثقة يف التزام مجموعة العرشيين بنظام تبادل تجاري منفتح 

وحر.

وميع اقيرتاب املوعد النهائي لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية يف عام 2015، تدعو فرقة العمل إىل إعطاء دفعة أخرية للجهود 
الرامية نحو تحسين وصول البلدان النامية إىل األسيواق، ومواصلة الجهود املبذولة إللغاء جميع اإلعانات املقدَّمة للصادرات 

الزراعية، والدعم املحي امُلشوه للتجارة، والسياسات التجارية التي تحول دون الوصول إىل االقتصاد العاملي.

ن ولكن مخاطر تزايد أعباء الديون تشتد القدرة عىل تحمل الديون تتحسَّ

ال تزال األرصدة املالية العامة للبلدان النامية كمجموعة تشيهد تحّسيناً. فلقد بلغت نسيبة الدييون الخارجية للبلدان النامية 
ككل 22.6 يف املائية فقيط من ناتجها املحي اإلجمايل املشيرتك يف عام 2013، وهو انخفاض بأكثير من 10 نقاط مئوية منذ 
عام 2003. إالّ أن مستويات الديون القصرية األجل ونسبة خدمة الديون إىل الصادرات تواصل االرتفاع، وتشري إىل أن بعض 

البلدان يواجه مرة أخرى خطر ضائقة الديون.

ويف حزيران/يونييه 2014، بليغ 35 من أصل 39 بلداً من البلدان الفقرية املثقلية بالديون نقطة اإلنجاز يف عملياتها املتعلقة 
بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون، واستفادت من تخفيف عبء ديونها. غري أن هناك العديد من هذه البلدان التي تناهز ديونها 
مرة أخرى مستويات معتدلة أو مرتفعة، األمر الذي يستدعي زيادة تخفيف أعباء ديون أشّد بلدان العالم فقراً. كما أن بعض 
البلدان استبعد من تخفيف أعباء الديون، وتبلغ مستويات الديون يف العديد من الدول الصغرية مستويات مرتفعة جداً وتدعو 

للقلق بشكل خاص.

إمكانية حصول الفقراء عىل األدوية األساسية محدودة بسبب ارتفاع أسعارها وعدم توافرها

يشيري التقريير إىل أن أسيعار األدوية األساسيية يف البلدان النامية ال تيزال مرتفعة جداً رغم الجهود الجدييرة بالذكر لزيادة 
الحصول عىل أدوية عالج فريوس نقص املناعة البرشية وزيادة الحصول عىل األدوية األساسية األخرى املنتجة محلياً.

ال يزال الحصول عىل األدوية األساسية يف البلدان النامية غري كاٍف. ولتحسن الحصول عىل األدوية، يجب أن تكون العالجات 
متوافرة وميسورة للمرىض بالقدر الكايف. ويف عام 2013، توافرت األدوية األساسية بنسبة 55 يف املائة يف مرافق القطاع العام 
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وبنسيبة 66 يف املائة فقط يف القطاع الخاص لهذه البلدان. وال تزال أسيعار األدوية الجنيسية مرتفعة بالنسيبة إىل املرىض يف 
البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، وتفوق يف املتوسط األسعار املرجعية الدولية بثالث مرات.

التزايد الرسيع الستخدام التكنولوجيا

ال يزال حصول البلدان النامية عىل التكنولوجيات املتقّدمة يتزايد بوترية حثيثة، ال سييما يف مجال اسيتخدام الهاتف الخلوي 
وشبكة اإلنرتنت. وبحلول نهاية عام 2014، سيبلغ عدد االشرتاكات يف شبكات الهاتف الخلوي املحمول يف العالم النامي نسبة 
78 يف املائة من مجموع عدد االشيرتاكات يف هذه الشيبكات عىل الصعيد العاملي. وباملثل، فإن زيادة اسيتخدام شبكة اإلنرتنت 
يف البلدان النامية ال يزال يتجاوز اسيتخدامها يف البلدان املتقّدمة النمو، غري أن معظم األشيخاص الذين يفتقرون إىل إمكانية 

االتصال بشبكة اإلنرتنت، وعددهم يفوق أربعة بالين نسمة، يعيشون يف البلدان النامية.

وال تيزال هنياك ثغرات قائمة يف إمكانية الحصول عىل التكنولوجيا املتطورة بن البلدان املتقّدمة النمو والبلدان النامية. وفيما 
تشيري التوقعات إىل أن معّدل انتشيار النطاق العريض للهواتف الخلوية سييصل يف عام 2014 إىل 84 يف املائة من مجموع 
ر أن هذا املعّدل يكاد ال يتجاوز نسيبة 21 يف املائة يف البلدان النامية. ويف العديد من البلدان  سيكان البلدان املتقّدمة النمو، يُقدَّ

النامية، ال تزال أسعار النطاق العريض غري ميسورة ملعظم الناس، وإن ظلت تنخفض.

مرحلة ما بعد عام 2015 تحتاج إىل تجّدد االلتزام بالرشاكة العاملية

مع اختتام األهداف اإلنمائية لأللفية يف نهاية عام 2015، دعا قادة العالم إىل خطة عمل طموحة وطويلة األجل لتحسن حياة 
البرش وحماية الكوكب من أجل األجيال املقبلة. ويف سيبيل نجاح خطة التنمية ملا بعد عام 2015، تدعو فرقة العمل إىل تجدد 

االلتزام السيايس بالتعاون اإلنمائي لصياغة مجموعة متسقة من السياسات األساسية لتحقيق التنمية العاملية.

معلومات عن فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية

يف عيام 2007، أنشيأ األمين العام لألمم املتحدة فرقة العمل املعنيية برصد الثغرات يف تنفيذ األهيداف اإلنمائية لأللفية التي 
يتشيارك يف رئاسيتها كل من إدارة الشيؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي من أجل 
تحسين رصد االلتزامات العاملية الواردة يف الهدف اإلنمائي الثامن لأللفية، وهو إقامة رشاكة عاملية من أجل التنمية. وتضم 
فرقية العميل أكثر من 30 وكالة تابعية لألمم املتحدة ووكاالت دولية أخيرى، وغرضها الرئييس هو تتبيع االلتزامات الدولية 
القائمة بصورة منهجية وتحديد الثغرات والعقبات التي تحول دون تنفيذها عىل الصعد الدويل واإلقليمي والقطري يف مجاالت 
املسياعدة اإلنمائية الرسيمية، والوصول إىل األسيواق )التجارة(، والقدرة عىل تحمل الديون، والحصول عىل األدوية األساسية 

والتكنولوجيا الجديدة.

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع الشبكي:
www.un.org/millenniumgoals 

جهات االتصال بوسائط اإلعالم

boelt@un.org ،السيد وين بولت

8264-963-212 1+ — إدارة شؤون اإلعالم يف األمم املتحدة

boaz.paldi@undp.org ،السيد بواز بالدي

6801-906-212 1+ — برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

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

DPI-2593A — وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي
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