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األمم املتحدة: املتاعب االقتصادية تجعل تنفيذ االلتزامات مبكافحة الفقر أكرث إلحاحاً

يف  املالية  األسواق  انهيار  منذ  الناشئة  االقتصادية  للصعوبات  نظراً  إنه  اليوم  صدر  املتحدة  لألمم  تقرير  املتحدة، نيويورك، 16 أيلول/سبتمرب– يقول  األمم 

اإلمنائية  األهداف  لتحقيق  اإلجاميل  املحيل  ناتجها  من  املائة  قدرها 1.5 يف  إضافية  حصة  تخصص  أن  يلزمها  النامية  البلدان  من  العديد  عام 2008، فإن 

لأللفية. لكن الدعم املقدم من الجهات املانحة، رغم تزايده بقوة منذ اإلعالن عن األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام 2000، قارص مع ذلك عن بلوغ تلك األهداف 

املتفق عليها. 

ويقول األمني العام لألمم املتحدة، بان يك- مون الذي أعلن اليوم يف نيويورك عن صدور تقرير فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية 

التنمية’’. أجل  من  العاملية  الرشاكة  طاقة  تفعيل  إىل  الرامية  جهودهم  يكثفوا  أن  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب  الدويل  باملجتمع  يهيب  التقرير  هذا  ‘‘إن 

وأضاف قوله ‘‘إن الرهانات عظيمة، لكن فوائدها ال تقل أهمية’’.

ويقول التقرير إن جمود مفاوضات جولة الدوحة، مثالً، قد أدى إىل إهدار فرص تحقيق تقدم رسيع عن طريق التجارة، باعتبارها وسيلة تقليدية ميكن أن تنعتق بها 

اتفاقات  اسطنبول( من  عام 2011 )مؤمتر  منواً املعقود  األقل  واألربعني  الثامنية  للبلدان  املتحدة  األمم  مؤمتر  إليه  توصل  ما  الفقر. ولعل  ربقة  من  الدول 

بشأن زيادة فتح األسواق وتدابري بناء القدرات يوفر بديالً تعلق عليه اآلمال، السيام يف ظل عدم تحقيق تحسينات جوهرية يف إتاحة وصول  صادرات أقل البلدان 

منواً  إىل األسواق منذ عام 2004.

ويحذر تقرير األمم املتحدة أيضاً من االنسياق وراء النزعة الحامئية التجارية رداً عىل تباطؤ النمو االقتصادي، فلن تكون إال تدبرياً يعود عىل متخذيه بنتائج سلبية 

ويلحق الرضر أيضاً بالبلدان الفقرية .

ولقد تزايدت املساعدة اإلمنائية الرسمية املقدمة من الجهات املانحة التقليدية مبا يفوق الضعف منذ عام 2000، إذ بلغت رقامً قياسياً مبقدار 129 بليون 

دوالر يف عام 2010. ويخلص التقرير مع ذلك إىل أن مجموع املساعدة لعام 2010 ال يزال يقل مبقدار 21 بليون دوالر عن مبلغ ما التزم به يف قمة مجموعة 

الثامنية املعقودة يف غلينيغلز يف عام 2005، بل إنه يقل عن نصف مجموع ما هو مطلوب لتحقيق الهدف القديم العهد املتمثل يف تخصيص 0.7 يف املائة من 

الدخل القومي اإلجاميل للجهات املانحة التقليدية للمساعدة اإلمنائية. 

ويتوخى الهدف 8 من األهداف اإلمنائية لأللفية، الذي يغطي الرشاكة الدولية، تهيئة بيئة مؤاتية للقضاء عىل الفقر عن طريق إقامة نظام تجاري عادل ومفتوح، 

وزيادة املساعدة اإلمنائية زيادة كبرية، وتخفيف عبء ديون الدول الفقرية وتحسني رشوط حصول العامل النامي عىل األدوية والتكنولوجيا. )فاألهداف 1 إىل 7 

تستهدف القضاء عىل الجوع والفقر املدقع واملرض والتدهور البيئي وإزالة العقبات التي تعرتض سبيل النهوض باملرأة وتحول دون تعميم التعليم االبتدايئ(.

ومن املجاالت األخرى التي تحسنت فيها البيئة الدولية منذ عام 2000 إزالة عبء الديون التي ال ميكن تحملها عن كاهل العديد من البلدان الفقرية. لكن 

أو  املديونية  ضائقة  يواجه  نامياً  أن 19 بلداً  من  الدويل  النقد  صندوق  إليه  خلص  ما  التقرير  الرتاجع. ويورد  بعض  يف  تسببت  األخرية  املالية  االضطرابات 

يرجح أن يواجهها، ومنها مثانية بلدان استفادت سابقاً من إجراءات تخفيف عبء الديون.

دخول مانحني ورشكاء تجاريني جدد 

قامت بلدان نامية، والسيام منها بلدان لها اقتصاد سوق ناشئ ودينامييك، بالتصدي لجزء مام يشهده تقديم الدعم الدويل من فتور. 

وبحلول عام 2008، بلغت بالفعل تدفقات التعاون فيام بني بلدان الجنوب 15 بليون دوالرـ  أي بزيادة معدلها 78 يف املائة عىل مدى سنتنيـ  وال تزال تلك 

املائة يف  النسبة 45 يف  هذه  كانت  أن  عام 2009 بعد  يف  املائة  النامية 49 يف  البلدان  منواً إىل  البلدان  أقل  صادرات  حصة  تنمو. وبلغت  التدفقات 

األمم املتحدة

يحظر تداولها حتى 16 أيلول/سبتمرب الساعة 11.30 بتوقيت نيويورك



عام 2006، وتعهدت الصني، عىل سبيل املثال، بإعفاء السلع الواردة من أقل البلدان منواً من التعريفات الجمركية، كام تعهدت مبواصلة إلغاء الديون. 

وانتعش أيضاً استخدام الوسائل املبتكرة لجمع املوارد الالزمة لتمويل التنمية، من قبيل التربع بدوالر أو دوالرين عند اقتناء تذاكر الطريان. بيد أن مثة حاجة ماسة 

أعضاء  األخرية، قيد  األشهر  شهدته  الذي  املايل  االضطراب  حدوث  قبل  التقرير. فحتى  يذكره  إضافية، حسبام  بالتزامات  التقليديون  املانحون  يتعهد  أن  إىل 

مبعدل  إال  املساعدة  هذه  ترتفع  ال  حتى  الرسمية  اإلمنائية  املساعدة  ميزانيات  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ملنظمة  التابعة  اإلمنائية  املساعدة  لجنة 

السابقة. الثالث  السنوات  فرتة  خالل  املائة  مبعدل 8 يف  املقبلة، مقارنة  الثالث  السنوات  مدى  عىل  السنة  يف  املائة  2 يف 

البلدان الفقرية تعمل من أجل تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية عىل أرض الواقع

ويحث األمني العام أيضاً الدول النامية عىل تكثيف الجهود يف سعيها إىل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية بحلول املوعد النهايئ املحدد يف سنة 2015.

ويف تقرير مستقل، لكنه ذو صلة باملوضوع، أُعد لدورة أيلول/سبتمرب للجمعية العامة لألمم املتحدة )الوثيقة A/66/126(، حلل األمني العام اإلجراءات 

التي اتخذتها البلدان النامية والتي ارتكز عليها التقدم امللموس، بل واملتفاوت، نحو تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛ وهي إجراءات أساسية لالستمرار يف تحقيق 

املكاسب.

واستناداً إىل هذا التقرير املعنون ‘‘التعجيل بالتقدم نحو تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية’’، يلزم أن تدعم سياسات االقتصاد الكيل إحداث فرص العمل، إضافة إىل 

تعزيز النمو االقتصادي. كام أن تحرير إمكانات الزراعة والقطاع الريفي أمر حاسم يف إحراز تقدم يف البلدان املنخفضة الدخل، ويلزم أن تستكشف جميع البلدان 

النامية سبالً جديدة لضامن النمو املستدام وإدارة الظروف البيئية. ويؤكد األمني العام أيضاً عىل زيادة التغطية من خالل برامج التأمني االجتامعي، وتطبيق إطار 

لحقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وإرساء دعائم الحكم الرشيد.

 
ويف إطار معالجة الحاجة إىل سد الثغرة التاحة الحصول عىل األدوية عىل نطاق واسع وبأسعار معقولة )إذ ال تتوفر األدوية األساسية إال يف 24 يف املائة من مرافق 

القطاع العام يف البلدان النامية، استناداً إىل تقرير فرقة العمل(، اقتحمت هذا امليدان بلدان من قبيل الهند، حيث بدأت تنتج عقاقري منخفضة التكلفة.

ويقول التقرير ‘‘إن مثال الهند يوضح الكيفية التي ميكن بها استخدام سياسة امللكية الفكرية لزيادة فرص الحصول عىل أدوية فريوس نقص املناعة البرشية يف البلدان 

دا رئيسياً لألدوية الجنيسة والعقاقري  النامية بتكلفة معقولة. فصناعة األدوية يف الهند موجهة إىل التصدير إىل حد كبري، وباستفادتها من الفرتة االنتقالية، أصبحت ُمَورِّ

املضادة للفريوسات الرجعية املنخفضة التكلفة يف البلدان النامية’’.

وقد كتبت هذا التقرير فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية التي أنشأها األمني العام، والتي تجمع ما يزيد عىل 20 وكالة من 

وكاالت األمم املتحدة وصندوق النقد الدويل، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، والبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية. فقد تعهد قادة العامل، يف مؤمتر 

قمة األلفية لعام 2000، ‘‘بأنِ يهيئوا، عىل الصعيدين الوطني والعاملي، بيئة مؤاتية للتنمية وللقضاء عىل الفقر’’. ويف مؤمتر قمة األلفية املعقود يف أيلول/

سبتمرب 2010، أعاد قادة العامل تأكيد التزامهم بتعزيز الرشاكة العاملية من أجل ‘‘الوفاء بالوعود’’. وحيث إنه مل يعد يفصل عن السنة املستهدفة إال أربع 

سنوات، فإن التقرير يُشعر زعامء العامل بأنه ‘‘حان وقت التنفيذ’’.

www.un.org/esa/policy/mdggap للمزيد من املعلومات، انظر

جهات االتصال بوسائط اإلعالم

إدارة األمم املتحدة لشؤون اإلعالم

 walt@un.org :تيمويث وول، الهاتف: 5851 963 212 1+؛ الربيد اإللكرتوين

 boelt@un.org :وين بولت، الهاتف: 8264 963 212 1+؛ الربيد اإللكرتوين

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

sandra.marcharia@undp.org :ساندرا ماشاريا، الهاتف:  5377 906 212 1+ ؛ الربيد اإللكرتوين

DPI/2575A  - صادرة عن إدارة األمم املتحدة لشؤون اإلعالم وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ


