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بيان صحفي

تقرير من األمم املتحدة :الرشاكة العاملية بحاجة إىل إعادة تنشيط للتمكن من التص ّدي لعدم املساواة
ولتنفيذ خطة التنمية املستدامة الجديدة
نيويورك 18 ،أيلول/سبتمرب  – 2015يفيد تقرير جديد أطلقه األمني العام لألمم املتحدة بان  -كي مون اليوم بأن األهداف اإلنمائية
لأللفية أنجزت تقدما ً كبريا ً خالل السنوات الخمس عرشة املاضية ،غري أن هناك عوامل أبرزت الحاجة إىل إعادة تنشيط الرشاكة العاملية من
أجل التنمية .وتتمثل هذه العوامل يف الثغرات املستمرة يف املساعدة اإلنمائية الرسمية ،وعدم كفاية الوصول إىل األسواق ،والحصول عىل األدوية
بأسعار معقولة والوصول إىل التكنولوجيات الجديدة.
ويرصد تقرير األمم املتحدة هذا ،وعنوانه “تقييم إنجازات الرشاكة العاملية من أجل التنمية” ،والذي أع ّدته فرقة العمل املعنية برصد الثغرات
يف تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية ،اإلنجازات والتح ّديات األخرية يف تنفيذ الهدف  8من األهداف اإلنمائية لأللفية ،وهو يتطلع يف الوقت نفسه
قدما ً نحو الخطة الجديدة للتنمية املستدامة التي سيعتمدها زعماء العالم يف مؤتمر قمة التنمية املستدامة هذا الشهر ( 27 - 25أيلول/
سبتمرب) ،وهي خطة ستشمل أهداف التنمية املستدامة.
ويقول األمني العام لألمم املتحدة بان  -كي مون يف مقدمته للتقرير الصادر باللغة اإلنكليزية إن “االنتقال من األهداف اإلنمائية لأللفية إىل
أهداف التنمية املستدامة يمثل فرصة لن تتكرر خالل هذا الجيل للنهوض باالزدهار وتأمني استدامة هذا الكوكب لألجيال املقبلة” .ويضيف
األمني العام إن “بلوغ أهداف التنمية املستدامة سيتطلب رشاكة عاملية أقوى معززة برشاكات يتعدد فيها أصحاب املصلحة لتعبئة املعرفة
والدراية والتكنولوجيا واملوارد املالية ولتقاسمها جميعها”.
وتكشف النتائج الرئيسية التي خلص إليها التقرير عن أن تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية شهدت زيادة مرموقة بلغت نسبتها  66يف املائة
خالل الفرتة بني عامي  2000و .2014وخالل نفس الفرتة ،تحسنت إمكانية البلدان النامية عىل إيصال صادراتها السلعية إىل أسواق البلدان
املتقدمة النمو من  30.5يف املائة إىل  43.8يف املائة .وتقلصت أعباء الديون يف معظم البلدان الفقرية املثقلة بالديون .ويق ّدر أن نسبة تغلغل
الهواتف النقالة يف البلدان النامية ستبلغ  92يف املائة يف نهاية عام  2015باملقارنة بنسبة كانت أقل من  10يف املائة يف عام  .2000ومع ذلك ،فإن
التقرير يخلص أيضا ً إىل أن هناك ثغرات كربى ال تزال مستمرة يف تدفقات املعونة املقدمة إىل أقل البلدان نموا ً ويف إزالة الحواجز التجارية املنصوبة
ري من الناس ال يمكنهم الحصول عىل األدوية األساسية وال الوصول إىل اإلنرتنت بأسعار معقولة.
يف وجه البلدان النامية .إضافة لذلك ،هناك كث ٌ

اتساع نطاق وصول البلدان النامية إىل األسواق
يف عام  ،2000كانت البلدان النامية تتلقى معاملة معفاة من الرسوم الجمركية فيما يتعلق بما نسبته  65يف املائة فقط من صادراتها إىل
البلدان املتقدمة النمو ،غري أن هذه النسبة ارتفعت إىل  79يف املائة يف عام ( 2014فيما عدا األسلحة) .كما ارتفعت نسبة التجارة املعفاة من
الرسوم الجمركية بالنسبة ألقل البلدان نموا ً من  70يف املائة إىل  84يف املائة خالل نفس الفرتة .وأصبحت التجارة فيما بني بلدان الجنوب
مصدرا ً هاما ً من مصادر التوسع يف التجارة.
غري أن الصادرات السلعية من أقل البلدان نموا ً لم تمثل إالّ  1.17يف املائة من التجارة العاملية يف عام  .2013ويفيد التقرير بأن هناك حاجة
إىل قيام البلدان املتقدمة النمو بإزالة مزيد من الحواجز التي تعرتض سبيل التجارة ،إىل جانب معالجة املشاكل املتبقية من جولة الدوحة.
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إحراز تقدم يف اإلعفاء من الديون يف  36بلدا ً من أصل البلدان الـ  39املؤهلة لإلعفاء
خفف اإلعفاء من الديون من الضغوط املالية يف  36بلدا ً من أصل البلدان الـ  39الفقرية املثقلة بالديون ،ولم يبق إال ّ ثالثة بلدان هي ،إريرتيا،
والسودان ،والصومال ،لم تبدأ بعد عملية اإلعفاء .وخالل العقد املايض ،انخفضت النسبة العامة للديون الخارجية إىل الناتج املحيل اإلجمايل
للبلدان النامية ،غري أن السنوات األخرية شهدت ارتفاعا ً يف هذه النسبة يف بعض البلدان.
ومع ذلك ،فإن عددا ً من البلدان النامية ،ال سيما الدول الصغرية ،ال تزال تشهد بعض النسب األعىل يف العالم بني الديون والناتج املحيل
اإلجمايل ،كما أن مشاكلها االقتصادية الكامنة خلف ذلك تتطلب مزيدا ً من االهتمام .وهناك حاجة ماسّ ة مستمرة إىل املساعدة التي يقدمها
املجتمع الدويل إىل البلدان لتعزيز سياساتها الرامية إىل تفادي وقوع أزمة ديون وإىل تيسري معالجة األزمات يف حال وقوعها.

استمرار محدودية الحصول عىل األدوية األساسية بأسعار معقولة
ال يزال توفر األدوية األساسية منخفضا ً يف البلدان النامية .ووفقا ً للبيانات املتعلقة بتوفر األدوية وأسعارها ،وهي بيانات تم تجميعها من 26
دراسة استقصائية أجريت يف الفرتة بني عامي  2007و 2014يف عينة من البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل ،تتوفر األدوية
الجنيسة بنسبة تبلغ يف املتوسط  58.1يف املائة من مرافق القطاع العام و 66.6يف املائة من مرافق القطاع الخاص.
ومع ذلك ،بُذلت الجهود لزيادة إمكانية الحصول عىل العالج ،وخصوصا ً بالنسبة لبعض األمراض من قبيل فريوس نقص املناعة البرشية
والسل واملالريا ،مما يعود أساسا ً إىل زيادة كبرية يف تدفقات التمويل الوطني والدويل ،مثل التمويل الذي يقدمه الصندوق العاملي.

وصول إشارات الهواتف النقالة إىل  95يف املائة من سكان العالم
تقـدر فرقـة العمل أن عدد اشرتاكات الهواتف النقالة  -الخلوية يف العالم سريتفع إىل ما يتجاوز قليالً السبعة باليني بنهاية عام ،2015
وأن ما يزيد عىل  95يف املائة من سكان العالم سيحصلون عىل التغطية بإشارات الهواتف النقالة  -الخلوية .وتبلغ نسبة مستخدمي اإلنرتنت
اليوم  43يف املائة من سكان العالم.
ومع أن هناك تزايدا ً قويا ً يف عدد مستخدمي اإلنرتنت يف البلدان النامية ،فإنه يق ّدر أن  32يف املائة فقط من سكان هذه البلدان كانوا يستخدمون
ويشكل الحصول عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عامالً
ّ
اإلنرتنت يف عام  ،2014يف مقابل  80يف املائة من سكان البلدان املتقدمة النمو.
ّ
هاما ً من عوامل تيسري تحقيق أهداف إنمائية عريضة من قبيل خدمات “اإلدارة اإللكرتونية” .ولذا يتعي االضطالع بمزيد من الجهود،
وال سيما يف االقتصادات التي ُتعترب أشد حاجة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ولكنها أقل قدرة عىل الحصول عليها.

معلومات أساسية
أنشئت فرقة عمل األمم املتحدة املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية كمبادرة مشرتكة بني الوكاالت تضم أكثر من 30
منظمة لديها وجود متخصص يف املجاالت األساسية الخمسة من الرشاكة العاملية من أجل التنمية ،وهذه املجاالت هي :املساعدة اإلنمائية
الرسمية ،والوصول إىل األسواق (التجارة) ،والقدرة عىل تحمل الديون ،والحصول عىل األدوية األساسية بأسعار معقولة ،والوصول إىل
التكنولوجيات الجديدة.
للحصول عىل مزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التايلwww.un.org/en/development/desa/policy/mdg_gap :
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