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   صباحا، بتوقيت نيويورك٣٠/١١سبتمرب الساعة / أيلول٢٠مينع النشر حىت 
  نشرة صحفية

  
تتعرض املكاسب الكبرية اليت حتققت يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية خلطر التباطؤ 

   تقرير األمم املتحدة-اخنفاض املعونة  جراء
  

  املصداقية على الوفاء بااللتزامات للمحافظة علىاألمني العام لألمم املتحدة حيث الشركاء يف جمال التنمية 
  

 بالرغم من عدة أهداف عاملية هامة قد حتققت قبل املوعد النهائي - سبتمرب/ أيلول٢٠ -نيويورك   
، طرأ على املعونة، للمرة األوىل منذ سنوات عديدة، اخنفاض ينطوي على خطر إبطاء زخم ٢٠١٥احملدد يف عام 

مة، وفقا لتحذير ورد يف تقرير صدر اليوم عن األمم املتحدة قبيل االجتماعات السنوية املكاسب اإلمنائية اهلا
وبالنظر إىل أنه ال يبدو أن هناك التزاما من جانب . الرفيعة املستوى اليت تقدها اجلمعية العامة يف األسبوع املقبل

 اإلمنائية لأللفية، وهي األهداف اليت احلكومات املاحنة بعكس هذا االجتاه، من املمكن أن عددا أقل من األهداف
حددهتا األمم املتحدة للحد من الفقر، سيتحقق يف عدد أقل من البلدان حبلول املوعد النهائي املستهدف من عام 

٢٠١٥ .  
الشراكة "، املعنون ٢٠١٢ويف تقرير فرقة العمل املعنية بالفجوات يف جمال األهداف اإلمنائية لأللفية لعام   

، واجه خرباء من مجيع أجزاء منظومة األمم املتحدة "ويل اخلطاب إىل واقع ملموسحت: من أجل التنميةالعاملية 
صعوبة يف حتديد اجملاالت اليت مت فيها إحراز تقدم كبري يف جمال الشراكة العاملية لتحقيق األهداف، والحت للمرة 

، اخنفض بنسبة حوايل ٢٠١٠ية الرمسية الذروة عام وبعد أن بلغ حجم املساعدة اإلمنائ. قة على التراجعاألوىل عال
وعانت البلدان الفقرية . ، كما مت قياسه على أساس األسعار الثابتة ومعدالت الصرف٢٠١١ يف املائة عام ٣

  أيضا من انتكاسات يف وصول صادراهتا إىل األسواق 
األهداف العاملية املتصلة ويف حني تعترب التحديات يف جمال التمويل حتديات ضخمة، فقد مت حتقيق   

تقرير عن بالفقر، واملياه واألحياء الفقرية واملساواة بني البنات والبنني يف التعليم االبتدائي، وفقا للتقرير املعنون 
يوليه من هذا العام وكذلك طرأت حتسينات كبرية /، الصادر عن األمم املتحدة يف متوزاألهداف اإلمنائية لأللفية

ويعترب حتقيق األهداف ). HIV( التعليم االبتدائي وتوفر عالج فريوس نقص املناعة البشرية على احلصول على
 ممكنا وإن كان ينطوي على حتديات، ولكن فقط إذا مل تتواىن احلكومات عن الوفاء ٢٠١٥املتبقية حبلول عام 

د يف تقرير فرقة العمل املعنية بااللتزامات اليت قطعتها قبل عقد من الزمن وكان الدعم الدويل وافيا، حسبما ور
بالفجوات يف جمال األهداف اإلمنائية لأللفية الصادر اليوم، ويعرض التقرير توصيات للمجتمع العاملي ليحافظ 

  . على الزخم فيما يتصل بأهداف إمنائية هامة لأللفية
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  الفجوات يف املعونة اإلمنائية 
 بليون دوالر بني مقدار املعونة املقدمة بالفعل ١٦٧ حيذر التقرير، يف معرض اإلشارة إىل فجوة قدرها  

االقتصادية يف ميزانيات البلدان املاحنة يف واملبالغ اليت مت االلتزام بتقدميها، من أن األثر املتأخر املترتب على األزمة 
ويف قمة .  ينطوي على ازدياد توسيع الفجوة يف جمال الوفاء بااللتزامات٢٠١٥ وعام ٢٠١٣الفترة ما بني عام 

، قطعت البلدان املاحنة التزامات بزيادة املعونة ألفريقيا  إيغلز يف غلني٢٠٠٥جمموعة الثمانية اليت انعقدت عام 
وقد قصرت املعونة املقدمة من . بيد أن هذا اهلدف مل يتحقق. ٢٠١٠ بليون دوالر سنويا حبلول عام ٢٥مببلغ 

عن اهلدف، يف حني ) ٢٠١٠بدوالرات عام ( بليون دوالر ١٨.٢ مببلغ البلدان األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية
  . ٢٠١١ يف املائة عام ١اخنفضت بالفعل املبالغ املقدمة ملنطقة جنوب الصحراء بنسبة تناهز 

 ٢٠+يف مؤمتر ريو"ويف املقدمة اليت كتبها للتقرير، قال السيد بان كي مون، األمني العام لألمم املتحدة   
 على ولكن علينا، كيما حنافظ. ستدامةللتو، قطعت التزامات بشأن جدول أعمال طموح للتنمية املالذي اختتم 

وجيب علينا، كمجتمع عاملي، أن حنول اخلطاب إىل واقع . تفي بااللتزامات السابقة مصداقية هذه التعهدات، أن
  ". ملموس، وأن نفي بوعودنا بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

رير فرقة العمل املعنية بالفجوات يف جمال األهداف اإلمنائية لأللفية أنه من بني البلدان املاحنة ويالحظ تق  
 بلدا، األعضاء يف منظمة التنمية والتعاون االقتصاديني، عمد ٢٣ األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية البالغ عددها

تيجة للموانع املالية املتصلة باألزمة االقتصادية ، وذلك بصورة رئيسية ن٢٠١١ بلدا إىل ختفيض معونتها عام ١٦
وجتلت أكرب التخفيضات يف اليونان وأسبانيا . اليت كانت قد أثرت سلبا على ميزانياهتا للمساعدة اإلمنائية الرمسية

وقد شهدت املساعدة . وتلتهما النمسا وبلجيكا، بسبب ختفيض منح الصفح عن الدين. كنتيجة مباشرة لألزمة
وقد واصلت السويد . ٢٠١٠ئية الرمسية اليابانية أيضا اخنفاضا كبريا بعد أن طرأت عليها زيادة كبرية عام اإلمنا

والنرويج ولكسمبورغ والدامنرك وهولندا فقط تقدمي معونة جتاوزت النسبة املستهدفة اليت حددهتا األمم املتحدة 
  ). ١انظر الشكل  (٢٠١١لد املانح عام  من إمجايل الدخل القومي للب٠.٧والبالغة 

ويفيد تقرير فرقة العمل املعنية بالفجوات يف جمال األهداف اإلمنائية لأللفية أنه ينبغي إلمجايل املساعدة   
دوالر  بليون ٣٠٠اإلمنائية الرمسية، ليحقق اهلدف الذي حددته األمم املتحدة، أن يزداد بأكثر من الضعف ليبلغ 

  .  بليون دوالر باملقارنة مع ذلك االلتزام١٦٧حبيث تبقى فجوة قدرها ، )٢٠١١ عام مقومة بسعر الدوالر(
كما يعرب التقرير عن القلق ). ٢انظر الشكل (وينبغي أن حتظى البلدان األقل منوا حبوايل ربع هذا املبلغ   

 تقدم أو أحرزوا ألن تدفقات املعونة ظلت بالغة التقلب من منظور البلدان املستفيدة، مبا أن املاحنني مل حيرزوا أي
ويؤثر هذا التقلب على تنفيذ املشاريع . تقدما يسريا يف دفع املعونة على حنو يتيح إمكانية التنبؤ بدرجة أكرب

فاق متعددة السنوات تتوفر تعددة األطراف على استحداث خطط انوحيث التقرير املاحنني واملنظمات امل. اإلمنائية
  .  احلد من هذا التقلبعالنية لزيادة الشفافية واملسامهة يف

  ختفيف عبء الدين 



 3

وقد مت . ينوه التقرير باجملتمع الدويل لنجاحه يف ختفيف عبء الدين عن البلدان الفقرية املثقلة بالدين  
أيضا ختفيض الدين اخلارجي لعدد من البلدان املتوسطة الدخل، بفضل جهود دولية متضافرة إلعادة هيكلة 

 بلدا من ٢٠، ونتيجة لتدهور األوضاع االقتصادية العاملية بصورة جزئية، حيدد التقرير وبالرغم من أن هذا. الدين
البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املعرضة اليت تعاين من أزمة بالدين أو تتعرض بدرجة كبرية للوقوع يف أزمة 

خفيف عبء الدين قد أزفت على هنايتها، يشدد التقرير على مسيس ومبا أن املبادرات الدولية العاملية لت. الدين
  . احلاجة إىل استنباط ترتيبات جديدة

  احلمائية يف ازدياد 
ويبني التقرير أيضا أن احلالة االقتصادية الراهنة قد أغرت احلكومات بالعودة إىل انتهاج سياسات جتارية   

ين مبقاومة التدابري احلمائية اليت مت اختاذها نتيجة لألزمة املالية وبالرغم من تعهدات أعضاء جمموعة العشر. محائية
 قد أزيلت، كما مت ٢٠٠٨ يف املائة فقط من القيود التجارية اليت مت فرضها منذ هناية عام ١٨ نسبة العاملية، فإن

 اختاذها حىت اآلن على وقد أقرت التدابري احلمائية اليت مت. اختاذ تدابر جديدة مقيدة للتجارة يف اآلونة األخرية
  .  يف املائة من التجارة العاملية٣حوايل 

وما زالت املفاوضات إلقامة نظام جتاري متعدد األطراف أكثر عدالة واليت تنعقد يف إطار جولة الدوحة   
 وسينشر اختتام جولة الدوحة بنجاح بإتاحة مزيد من.  عاما على استهالهلا١١تواجه طريقا مسدودا بعد انقضاء 

ويقترح التقرير، أن حتقيق اتفاقات جزئية، بدال من التماس . الفرص للبلدان النامية لالستفادة من التجارة العاملية
اتفاق شامل، ميكن أن يساهم يف اختاذ خطوات إىل األمام واستعادة الزخم يف املفاوضات إلزالة أوجه اإلجحاف 

  . يف النظام التجاري
  سيةويل لألدوية األسازيادة التم

 املوارد املتاحة لتوفري األدوية األساسية عن طريق صناديق الرعاية الصحية العاملية ٢٠١١ازدادت عام   
ومت التعهد بتوفري . املخصصة ألمراض حمددة، بالغرم من االنتكاسة االقتصادية العاملية، حسبما يالحظ التقرير

وقد . ريا، وللتحالف العاملي للقاحات والتحصنيمتويل جديد للصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملال
يد أنه ينبغي بذل املزيد من . كانت املبادرات العاملية من هذا القبيل فعالة يف الوقاية من أمراض حمددة ومكافحتها

 احلالية، ولتصبح كذلك واسطة لتعبئة  للمساعدة اإلمنائية الرمسيةالصناديق بديالاجلهود لضمان أال تكون هذه 
  . بكثري ارد أكربمو

بيد أن تقرير األمم املتحدة يتبىن، بوجه عام، أنه مل يطرأ حتسن يذكر يف السنوات األخرية يف حتسني 
 ويبدو أن األدوية األساسية ليست متوفرة إال يف. توفر األدوية األساسية ومعقولية أسعارها يف البلدان النامية

وتبلغ .  يف املائة من مرافق الصحة يف القطاع اخلاص٦٨.٥لعام و  يف املائة من مرافق الصحة يف القطاع ا٥١.٨
 ما زال احلصول ار املرجعية الدولية، ونتيجة لذلكأسعار األدوية يف البلدان النامية حوايل مخسة أضعاف األسع

 البلدان على األدوية األساسية، ال سيما ملعاجلة األمراض املزمنة، بعيدا عن متناول األسر املنخفضة الدخل يف
  . النامية
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  التوصيات 

وملعاجلة الوضع الرهن، توصي فرقة العمل حكومات البلدان املاحنة بالوفاء بزيادة املساعدة اإلمنائية   
أنه بالرغم من أن دافعي الضرائب يف وحياجج تقرير األمم املتحدة . تصلة بامليزانيةالرمسية بالرغم من املوانع امل
 يف املساعدة اإلمنائية، بأن التنمية العاملية األكثر توازنا ختدم أفضل تكتيكاوا أكثر البلدان املاحنة قد أصبح

ينص التقرير على أن ذروة األمن والرفاه للناس يف أي مكان تعتمد على توقع . مصاحلهم االقتصادية والسياسية
صنة يف بلداهنم وميكن أن لألثرياء أن حياولوا العيش وراء جدران حمو. مستويات معيشية وافية يف كل مكان

ولكنهم مجيعا سيخدعون أنفسهم يف عاملنا الشديد . حتاول البلدان أن تقيم حصونا حلمايتها من الفقراء األجانب
يعتمدون على بعضهم البعض، سواء عرفوا ذلك أم مل يعرفوه؛ وعندما حتقق اقتصادات البلدان فهم . العوملة

، تصبح أسواقا دينامية للتجارة واالستثمار العامليني؛ وهكذا تستفيد البلدان الشريكة يف جمال التنمية منوا وطيدا
وعالوة على ذلك، فإن تدفقات اهلجرة تنخفض عندما تتوفر وظائف . الغنة عندما تتحسن البلدان الفقرية

  . وأوضاع معيشة الئقة يف البلدان النامية
ــات   ــن املعلومــــــــــــــــــــــ ــد مــــــــــــــــــــــ ــى مزيــــــــــــــــــــــ ــصول علــــــــــــــــــــــ ــر : للحــــــــــــــــــــــ انظــــــــــــــــــــــ

shtml.index/gap_mdg/policy/desa/development/en/org.un.www://http تعقـــب الـــدعم  : " وانظـــر أيـــضا
ا مــؤخرا ىل الــشبكة العنكبوتيــة، مث إطالقهــوهــو منــصة ترتكــز إ) org.un.iif://http/" (لألهــداف اإلمنائيــة األلفيــة

برعايــة فرقــة العمــل املعنيــة بــالفجوات يف جمــال األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، تــستهدف تعزيــز املــساءلة عــن الوفــاء    
  ". إطار التنفيذ العملي"قطعت لدعم األهداف اإلمنائية لأللفية، واضع موضع التنفيذ العملي بااللتزامات اليت 
  المي املسؤول اإلع

األشخاص الذين ميكن لوسائل اإلعالم االتصال هبم لالستفسارات ولوضع الترتيبات إلجـراء مقـابالت،                
 أو ١+)٢١٢ (٢١٢-٥٦٠٢رقـم اهلـاتف    mail kanhema@un.org بــنيوثن كانيمـا، الربيـد اإللكتـروين     ااتصلو

، إدارة  ١)+٢١٢ (٩٦٣-١٠٤٤رقـم اهلـاتف     ،  mohi-ud-din@un,orgمبحسن حميي الـدين، الربيـد اإللكتـروين         
 رقــم اهلــاتف org.undp@paldi.boazشــؤون اإلعــالم التابعــة لألمــم املتحــدة أو بيــواز بالــدي، الربيــد اإللكتــروين 

   األمم املتحدة اإلمنائي برنامج ١)+٢١٢ (٣٦٩-٦٨٠١
  

  .مم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائيصادرة عن إدارة شؤون اإلعالن التابعة لأل
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  : ٢٠١٢من تقرير فرقة العمل املعنية بالفجوات يف جمال األهداف اإلمنائية لأللفية لعام 
  حتويل اخلطاب إىل واقع ملموس : الشراكة العاملية من أجل التنمية

، ٢٠٠٠ جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة يف عـام            املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمـة مـن قبـل البلـدان األعـضاء يف              -الشكل  
  ) النسبة املئوية من إمجايل الدخل القومي (٢٠١١ وعام ٢٠١٠، وعام ٢٠٠٩وعام 
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   ٢٠١١  الفجوات الفاصلة بني املبالغ اليت مت تقدميها واألهداف اليت حددهتا األمم املتحدة عام- ٢الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التابعة لألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائيصادرة عن إدارة شؤون اإلعالم 
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٢٠
١٠

 

إمجايل املساعدة اإلمنائية  املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة ألقل البلدان منوا

الفجوة الفاصلة على نسبة
  يف املائة املستهدفة0.20 اـل

ة الفاصلة عن نسة الفجو
 يف املائة املستهدفة٠١٥.الـ

 الفجوة

املبلغ الذي مت تقدميه

املبلغ الذي مت تقدميه


