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إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية 	  
	  

اتــالغاي  
1 - املضي يف إقامة نظام جتاري ومايل يتسم باالنفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز   
لصغرية الناميةوالبلدان غري الساحلية والدول اجلزرية ا معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً – 2  
3 - املعاجلة الشاملة ملشاكل ديون البلدان النامية   
4 األساسية بأسعار ميسورة يف البلدان النامية التعاون مع شركات املستحضرات الصيدالنية إلتاحة العقاقري  -  
5 االتصاالتوخباصة تكنولوجيا املعلومات و التعاون مع القطاع اخلاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات اجلديدة،  -  

حقائق سريعة  
. 2012بليون دوالر يف عام  126بلغت املساعدة اإلمنائية الرمسية  •  
. إىل البلدان املتقدمة النمو معفاة من الرسوم اجلمركية يف املائة من صادرات أقل البلدان منواً 83يدخل ما جمموعه  •  
.مبرحلة انتقالية املتوسط العاملي ، جتاوزت جتارة البلدان النامية واالقتصادات اليت متر2012يف عام  •  
.يف املائة يف العامل املتقدم النمو 77يف املائة من السكان اإلنترنت، مقارنة مبعدل  31يف العامل النامي، يستخدم  •  

أين حنن اآلن؟  
يستمر املناخ التجاري يف التحسن لفائدة البلدان النامية وأقل 

لنامية من التجارة العاملية فقد ارتفعت حصة البلدان ا. البلدان منواً
. وظل متوسط التعريفات 2012يف املائة يف عام  44.4إىل 

ان املتقدمة النمو ينخفض لفائدة اجلمركية اليت تفرضها البلد
. 2011لبلدان النامية يف عام ا  

، مما 2000وتقل نسب خدمة الدين بالربع عن مستوياا يف عام 
وقد خف عبء  ن النامية.يقلل العبء املايل على كاهل البلدا

خدمة الديون بفضل حتسني إدارة الديون، وتوسيع التجارة، 
. لفائدة أفقر البلدان، وإجراء ختفيف كبري لعبء الديون  

 وال تزال األزمة املالية العاملية واضطرابات منطقة اليورو تؤثر سلباً
قلت املساعدة  2012ففي عام  على املساعدة اإلمنائية الرمسية.

يف املائة  4بليون دوالر مبعدل  126منائية الرمسية البالغ قدرها اإل
، الذي 2011من حيث القيمة احلقيقية عما كانت عليه يف عام 

. 2010يف املائة عما كانت عليه يف عام  2قلت فيه مبعدل 
وكانت هذه املرة األوىل اليت اخنفضت فيها املساعدة اإلمنائية 

1996فترة  الرمسية سنتني متتاليتني منذ -1997 .  

وتتمركز املساعدات بصورة متزايدة يف عدد قليل من البلدان. 
(من أصل  2011فالبلدان املستفيدة العشرون األوىل يف عام 

يف املائة من جمموع  55) تستأثر حبوايل وإقليماً بلداً 158
 38املساعدة اإلمنائية الرمسية، بعد أن مل يكن يتعدى هذا املعدل 

.يف العام السابقيف املائة   

وتتجه االشتراكات يف األجهزة اخللوية احملمولة حنو مستويات 
إذ يتوقع أن يصل معدل توغل وسائل االتصال العاملية اإلشباع. 

 6.8يف املائة ببلوغ االشتراكات يف األجهزة اخللوية احملمولة  96
.2013باليني اشتراك حبلول اية عام   

يستخدمون اإلنترنت يف البلدان  ويظل منو عدد األفراد الذين
إذ يتزايد مبعدل النامية يتجاوز نظريه يف البلدان املتقدمة النمو، 



يف املائة يف البلدان  5مقارنة مبعدل  2013يف املائة يف عام  12
املتقدمة النمو. ويبلغ العدد اإلمجايل ملستخدمي اإلنترنت يف 

ايل ملستخدمي اإلنترنت يف املائة من العدد اإلمج 65البلدان النامية 
يف املائة يف  40، حيث ارتفع من معدل 2013يف العامل يف عام 

 . وأصبح االنترنت املستخدم للنطاق العريض متاحا2005ًعام 
على نطاق أوسع وبأسعار ميسورة، ولكنه يظل غري متاح يف كثري 

  .من البلدان النامية

يا والشرحية األدىن وكانت أسعار األدوية األساسية يف الشرحية الدن
 3.3من البلدان املتوسطة الدخل أعلى، يف املتوسط، حبوايل 
 5.7مرات من األسعار املرجعية الدولية يف مرافق القطاع العام و 

وال تتوفر األدوية األساسية إال يف مرات يف مرافق القطاع اخلاص. 
يف املائة من مرافق  65يف املائة من مرافق القطاع العام و  57

  .القطاع اخلاص (يف بلدان نامية خمتارة)

ما الذي ثبت جناحه؟  
• ، أكد أعضاء جمموعة العشرين تعهدهم بعدم 2012يف عام  

فرض تدابري محائية وامتنعوا إىل حد كبري عن إحداث حواجز 
. جتارية جديدة  

• وعلى الرغم من ارتفاع معدل البطالة وارتفاع تكلفة نقل  
تدفقات بلدان املتقدمة النمو، منت التحويالت املالية يف ال

بليون دوالر يف  401إىل البلدان النامية لتبلغ  التحويالت
يف املائة مقارنة بعام  5.3، بزيادة نسبتها 2012عام 
. . ومن املتوقع أن تستمر التحويالت يف االرتفاع2011  

•  39من أصل  بلداً 35، كان 2013وحىت نيسان/أبريل  
واملؤهلة من خالل  فقرية املثقلة بالديونمن البلدان ال بلداً

مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون تستفيد من ختفيف ائي 
 صندوق النقد الدويل والبنك الدويلألعباء الديون من 

إىل  از. واستناداًوالدائنني اآلخرين بعد بلوغها نقاط اإلجن
تقرير فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف 

، فإنه إذا كان من الصعب إثبات 2013اإلمنائية لأللفية لعام 
الصلة بني ختفيف عبء الديون ونفقات احلد من الفقر، فإن 
البيانات تثبت أن البلدان الفقرية املثقلة بالديون زادت نفقات 

. باخنفاض مدفوعات خدمة ديوا احلد من الفقر  

• بليون دوالر يف  52.6 البنك الدويلوخصصت جمموعة  
شكل قروض ومنح واستثمارات أسهم وضمانات للمساعدة 
يف تعزيز النمو االقتصادي، وزيادة الرخاء العميم ومكافحة 

اليت  2013الفقر املدقع يف البلدان النامية خالل السنة املالية 
يونيو/حزيران. وبلغ دعم جمموعة البنك  30انتهت يف 

أعلى  ا جنوب الصحراء الكربىأفريقيالدويل ملشاريع يف 
. 2013مستوياته يف عام   

• ومثة على الصعيد العاملي ما يزيد على ستة باليني اشتراك  
للهاتف احملمول. ومقابل كل شخص يتصفح اإلنترنت 
باستخدام حاسوب، مثة شخصان يقومان بذلك عن طريق 

ن ما يزيد على جهاز حممول. ويف جنوب أفريقيا، حس
مهارام يف الرياضيات عن طريق متارين متعلم  25000

تفاعلية ومسابقات على اهلواتف النقالة وذلك بفضل التعاون 
بني احلكومة وشركات اهلواتف احملمولة، وشركة نوكيا 
وفرادى املدارس واملدرسني. ويف مايل، ميكن للمدرسني 
الوصول إىل تصاميم الدروس ومواد املناهج الدراسية من 

.طة لكنها وظيفية على اإلنترنتخالل بوابة بسي  

• وتشجع التقنيات احملمولة التعلم التعاوين يف فصول العلوم يف  
؛ وتعزز التواصل بني مديري املدارس واملعلمني يف شيلي
لدى  ؛ وتدعم مهارات القراءة والكتابة املكتسبة حديثاًكينيا

؛ وتسهل التدريب املهين للكبار باكستانالنساء والفتيات يف 
؛ وحتسن فعالية وسرعة مجع البيانات التعليمية يف أوروبا يف

. وهذه املشاريع عنصر أساسي يف سلسلة أوسع األرجنتني
لورقات عمل بشأن التعليم املتنقل وضعتها منظمة 
اليونيسكو، وتسعى إىل فهم أحسن لكيفية استخدام التقنيات 
احملمولة يف حتسني فرص االستفادة من التعليم وحتقيق 

نصاف وتوفري اجلودة يف مجيع أحناء العامل.اإل  

الشراكات لتحقيق النجاح إقامة  
لقد أدت األهداف اإلمنائية لأللفية إىل حفز احلكومات واتمع 
املدين والشركاء اآلخرين يف مجيع أحناء العامل على العمل، مما 
أفضى إىل إحراز نتائج هامة من خالل الشراكات. ولقد جتاوز 

م لألمم املتحدة وجهات أخرى نطاق الوسائل األمني العا
التقليدية لتقدمي املعونة من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، 
فجندوا جمموعة من الشركاء، مبا يف ذلك احلكومات واتمع 
املدين واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص واملؤسسات الدولية، 

ات. وتشمل مبادرات لتسريع وترية التقدم احملرز وسد الثغر
مبادرةكل الشراكة من أجل األهداف اإلمنائية لأللفية ما يلي: 

، والتحالف العاملي للقاحات والتحصني، امرأة كل طفل



ومبادرة دحر ، ومبادرة التعليم أوالً العاملية، والصندوق العاملي
وحتسني مستوى ،  لصحي للجميعوتوفري الصرف ا، املالريا
. والطاقة املستدامة للجميع وحتدي إاء ااعة، التغذية  

فرقة العمل املعنية برصد وقد أنشأ األمني العام لألمم املتحدة 
 2007يف أيار/مايو  الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية

من  8لتحسني رصد االلتزامات العاملية الواردة يف اهلدف 
األهداف اإلمنائية لأللفية، املعنون إقامة شراكة عاملية من أجل 

ة. والغرض الرئيسي لفرقة العمل هو التعقب املنهجي التنمي
لاللتزامات الدولية القائمة وحتديد الثغرات والعقبات اليت تعترض 
حتقيقها على املستويات الدولية واإلقليمية والقطرية يف جماالت 
املساعدة اإلمنائية الرمسية، وتوفري منفذ إىل األسواق (يف جمال 

ل الديون، وتوفري فرص احلصول على التجارة)، والقدرة على حتم
األدوية األساسية والتكنولوجيات اجلديدة. وتضم فرقة العمل ما 

وكالة من وكاالت األمم املتحدة وغريها من  30يزيد على 
.الوكاالت الدولية  

ويرصد االلتزامات املالية والتزامات  إطار التنفيذ املتكاملويسجل 
السياسة العامة اليت تعهدت ا الدول األعضاء يف األمم املتحدة 

.لألهداف اإلمنائية لأللفية واجلهات املعنية الدولية األخرى دعماً  
 

، األمم املتحدة، 2013فية لعام تقرير األهداف اإلمنائية لأللاملصادر:  
 DESA, Good MDG Gap Task Force Report 2013 , ؛2013

; UNESCOPractices and Innovations in Public Governance; 
, World BankInternational Monetary Fund.  
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